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پرچمدار مبارزة مسالمت آميز

در سوگ مجاهد پاكباز
رضا شيرمحمدي
همي گفتم كه خاقاني دريغاگويِ من باشد
دريغا ،من شدم آخِر ،دريغاگوي خاقاني
هرگز در تصوّرم نمي گنجيد كه روزي من دريغاگوي رفيق راه ،دوست هميشه دلسوزم ،رضا شيرمحمدي باشم.
دردلم بودكه بي دوست نباشم هرگز
چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود
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چند روز پيش ,در آغاز سال نو ,كه بر مزار قناري غزلخوان آواز ايران ،خانم مرضيه ,ديدمش مثل سروي بود
استوار .با همان لبخند مهرآميز هميشگي و كالمي كه مثل زاللِ چشمه ساران صفابخش بود و دلپذير؛ با همان
آرامش و وَقاري كه هرگز بدون آن او را نديدم .از من خواست كه هرچه عكس و اساليد و فيلم از تاريخ صدساله
ايران در دسترس دارم برايش در مخزن «قلمي» بگذارم و روز چهارشنبه هفته بعد (10فروردين) در اُور به او
بسپارم.
ديروز ،چهارشنبه ـ به اُوِر رفتم با همان مخزني كه از قبل آماده كرده بودم و رويش هم نوشته بودم« :از علي
معصومي به برادر رضا شيرمحمدي» .امّا رضا نبود( .سه روز پيش از آن ـ يكشنبه  7فروردين) پركشيده و به رفيق
اعلي پيوسته بود و من ماندم بي قرارِ او و ناالن و بهت زده.
رضاجان ،رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل
مگر مي توان مرگ عزيزي را باور كرد كه نزديك به چهل سال ,مانند سرو سه هزارساله اَبركوي ،استوار و ريشه
در سنگ ،لنگرِ دل و جانت بود و در يك كمان كشيدني مانند آرش ،دالور افسانه يي ايران زمين ،از جان ,دل بركند
و به صميم دلها پيوست؟
چهل سال صفا و يكرنگي ,مَحبت و پاكباختگي و دالوري ،به راحتي يك نفس كشيدن و به سبكي يك قاصدك,
سبكبال ,بال گشود و به دل نيلگون آسمان فرارفت .او كه آبِ تن آسوده يي نبود كه به زمين فرورود ,رود سر در
راه پوينده و تيزتازي بود كه به دريا پيوست.
آبي كه برآسود ,زمينش بخورد ,زود
دريا شود آن رود كه پيوسته روان است
رضاجان ،تو كه مانند ديگرِ همرزمان پاكباز مجاهدت لحظه يي از پاي و پويه نمي ماندي و هميشه مي گفتي:
حسرت نبرم به خواب آن مرداب ـ كآرام درون دشت شب خفته ست
دريايم و نيست باكم از توفان ـ دريا همه عمر خوابش آشفته ست
چه شد كه اين چنين سنگين به آرامش درياي بي توفان آرميدي و دريادريا توفان در دل بي قرار يارانت به
جانهادي؟
نزديك به چهل سال پيش ,در مهرماه  ,1351براي نخستين بار رضا را در دبيرستان نمونه «عَلم» ,در خيابان
كوهسنگي مشهد ديدم؛ دو سال مانده به پايان تحصيالت دبيرستانيش در رشته رياضي .اين ديدار تا دو سال بعد در
همان دبيرستان در بيشتر روزهاي هفته ,ادامه داشت .كالسي كه رضا در آن درس مي خواند واقعاً نمونه بود .دريايي
از شور و تپش جواني ،به همراه سرشارترين احساسات نوشكفته آزادانديشي و بيدادستيزي.
هنوز چندماهي از آغاز سال تحصيلي نگذشته بود كه هسته اوليه يك گروه محفلي كوچك در اين كالس ,به
طور پنهاني ,شكل گرفت و سوخت رسان جوششها و نوآوريهايي شد كه شوري در دبيرستان برانگيخت .از جمله
كارهاي اين گروه ,برپايي يك كتابخانه ,نشر گاهنامه يي به نام «جُنگ باران» ,برگزاري شبهاي شعر و مقاله خواني,
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كه يكي از آنها شب شعري بود به ياد شاعر شهيد خسرو گلسرخي ,اجراي نمايشنامه هايي نظير «شب» ,نوشته
امين فقيري ,به كارگرداني ايرج صغيري ,اجراي نمايشنانه «شيرين و فرهاد و ميهنه بانو» از ناظم حكمت كه در
تاالر دانشكده علوم اجرا شدند.

(ايستاده از راست ,مجاهدين شهيد بهمن مقدّس ,حسين زرسازان ,حميد ميرسيّدي ,و آخرين نفر ,مجاهد
خلق احمد افشار كه راه پرافتخارشان را با پاكبازي و سرافرازي ادامه ميدهد .اين عكس در بهار سال  1352در
حياط دبيرستان علم گرفته شد).
بعدها ,در سال  ,60دبيرستان علم كه به نام ابوذر ناميده شده بود ,به زندان ابوذر تبديل شد و بسياري از
فعاالن پيشين مدرسه كه به طور عمده به سازمان مجاهدين پيوسته بودند ,در مبارزه با رژيم ضدبشري خميني به
شهادت رسيدند .شماري از اعضاي همان هسته اوليه ازجمله شهيدان اند :بهمن مقدّس جعفري ,حسين زرسازان,
حميد ميرسيّدي ,مسعود نيازمند ,و شهيدان پاكبازي مانند ناديا كاوياني ,محمدناصر آموزگار ,علي ثاقب ,ابوالحسن
تقي آبادي ,بهروز پاشايي ,جمشيد قياسي ,محمدرضا پهلوان لو .يكي از اعضاي هسته اوليه ,محسن تديّني ,فرمانده
تيپ ,در عمليات فروغ جاويدان به جاودانگان پيوست.
زمين ورزشي دبيرستان كه چندمتر گودتر از سطح زمين بود ,به شكنجه گاه مخوفي به نام «استخر» تبديل
شد و مجاهدان قهرماني مانند ثريّا شكرانه ,همسر قاسم مِهريزي و فريدون كياني در همان شكنجه گاه در زير
شكنجه به شهادت رسيدند.
ننگ ابدي بر خميني ضدبشر و دوده و زاد و رود سفّاكش كه چه شقايقهاي زندگي پروري را پرپر كردند.
ازاين سَموم كه برطَرف بوستان بگذشت
عجب كه بوي گلي ماند و رنگ نسترني
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رضا شيرمحمدي از همان آغاز برپايي رژيم خميني به مجاهدين پيوست و به عنوان يك عضو سختكوش و
جدّي در تمام سالهاي پرخوف و خطري كه سازمان پشت سر نهاد ,مانند شير ,بي هراس و بيم ,هر مسئوليتي را,
جانانه ,به پيش برد تا سرانجام بر آستان جانان سرنهاد و گلبانگ سربلندي بر آسمان زد.
او عاشق سازمان مجاهدين بود ،از همان نخستين ماههايي كه ديدمش ـ او عاشق مردم بود و عاشق زندگي در
زيباترين وطن ـ عاشق دادگري و آزادي بود و اين عشق را هرگز در زندگيش فروننهاد .عاشق زيست و عاشقانه در
راه آرمانهاي بلندش براي آزادي جان باخت.
رضاجان تو در دل همه شيفتگان آزادي ايران زمين جاودانه خواهي ماند.
چه شكوهي دارد شب را ـ پشت دروازه ناكامي ها سركردن
تا گشايد سحري نورافشان ـ پرنيان بر سر خلق
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ رضا جان ,اين مجموعه (زندگينامه سازمان مجاهدين و شهر اشرف) بخشي از تاريخ صد ساله ايران زمين
است كه به خواست و به ياد هميشه زنده و بي قرارت فراهم آوردم .امّا چه سخت و توان سوز .در تمام ساعاتي كه
براي برآوردن خواست تو در تاب و تب بودم ,گاه گريه امانم نمي داد و مي باريد همراه با تداعي همان بيت خاقاني
كه تكرارش در وجودم آتش به پا مي كند:
همي گفتم كه خاقاني دريغاگويِ من باشد
دريغا ،من شدم آخِر ،دريغاگوي خاقاني

رويدادهاي دوره انقالب

سياست «حقوق بشر» كارتر
روز  13آبان 4( 1355نوامبر1976م) ,جيمي كارتر ،از رهبران حزب دموكرات ,بهرياست جمهوري آمريكا
برگزيده شد .او مساٌلة «حقوق بشر» را سرلوحة سياست خود قرارداد و سياست ديكتاتورپروري را بهبهانة مبارزه با
كمونيسم مردود دانست و طي سخناني در روز 22مه  ,1977در اين باره گفت« :آمريكا بايد ترس از كمونيسم را
كناربگذارد و از اين پس درصدد گسترش وحشتآفريني از كمونيسم در جهان برنيايد ,چون تعقيب چنين سياستي
پيوسته سبب شده است كه آمريكا هر حاكم ديكتاتوري را كه در مقابل كمونيسم ايستاده ,با آغوش باز بپذيرد.
سران ويتنام جنوبي از چنين ديكتاتورها بهشمار ميروند» (خدمتگزار تخت طاووس ،پرويز راجي ،ترجمهٌ مهران،
ص.)71
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سياست «حقوق بشر» كارتر پس از مذاكرات طوالني در «كميسيون سه جانبه» اتّخاذ شد .بهپيشنهاد راكفلر,
رئيس بانك «چيسمانهاتان» ,در ژويية سال ( 1973تير )1352كميسيوني براي بررسي بحرانهاي نظام
سرمايهداري تشكيل شد .از آنجا كه نمايندگان شركتهاي چندمليّتي آمريكايي ,اروپايي و ژاپني در اين كميسيون
شركت داشتند ,به«كميسيون سه جانبه» معروف شد .اين كميسيون ,پس از مذاكرات و رايزنيهاي طوالني,
بهسياست جديدي دست يافت .برژينسكي ,اولين رئيس اين كميسيون ,سياست جديد را «كوشش براي انداختن
تحوّل از مسير آشوب و هرج و مرج (انقالب) بهمسير انتقال منظّم» تعريف كرد .اين سياست در كشورهاي
تحتسلطه ميبايد «براي منزويكردن طرفداران كمونيسم ،نيروهاي نيمهملي را در برابر بوروكراسي و استبداد
حاكم مورد حمايت قراردهد» (كيهان ,اول ديماه.)1356
چندتن از اعضاي «كميسيون سهجانبه» در دولت كارتر ،و كارگردان اصلي سياست خارجي آمريكا ,عبارت
بودند از برژينسكي ,سياستگردان اصلي «سياست حقوق بشر» ,گريسيك ,ريچارد مورفي .برژينسكي از مشاوران
اصلي كارتر و از استراتژيستهاي باالي سياست خارجي آمريكا بود.
عقب نشيني گام به گام
كارتر شاه را زير فشار گذاشت كه «سياست حقوق بشر» را در ايران پياده كند .شاه دربرابر اين خواست,
عقبنشيني گام به گام را در پيش گرفت .مهمترين گام او در اين عقبنشيني ،اجازهٌ بازديد نمايندگان صليب سرخ
جهاني از زندانهاي ايران در بهار سال  1356بود.

12

(توقف كارتر در تهران در راه سفرش به هند10 :دي 56ـ 31دسامبر)1977
همزمان با سستشدن بندهاي اختناق ،فعاليتهاي مخالفان سياسي رژيم شاه نيز آغاز شد .مثالً ,در 23خرداد

40 ,1356تن از نويسندگان و روشنفكران ايران در نامة سرگشادهيي بهنخست وزير وقت (هويدا) ,ضمن محكوم
كردن استبداد جاري در جامعه ,خواهان برقراري دموكراسي شدند.
خميني گوش خوابانده بود تا فضاي سياسي باز هم گشاده تر شود.
خميني در دوران تبعيد
خميني در 13آبان  1343از قم به فرودگاه مهرآباد تهران و از آنجا به تركيه تبعيد شد .تا 13مهر1344
كه با پادرمياني برخي از «علما»ي قم ,از تركيه به نجف فرستاده شد ,در شهر بورسا اقامت داشت .مرتضي پسنديده,
برادر خميني ,در بارة اين پادرمياني ميگويد« :من شنيدم كه آقاي جليلي كرمانشاهي ,كه درخدمت آقاي
شريعتمداري بود ,به دولت اطالع ميدهد كه صالح نيست امام در تركيه باشد و  ...بايد فكري كرد و ايشان را
برگرداند .آنها برگشتن امام را به صالح نميدانستند و پس از مذاكراتي كه داشتند و با پيراسته ,سفير ايران در
بغداد ,نيز مشورت كردند .پيراسته صالح را در اين ميبيند كه آقا را به نجف تبعيد كنند» (پابه پاي آفتاب ,جلد
اول ,ص ,42مصاحبه با مرتضي پسنديده).

(خميني و همراهانش در ابتداي ورود به نجف)
خميني در يك سالي كه در تركيه بود ,هيچ پيام و اعالميهيي عليه رژيم شاه صادر نكرد .اين حال در نجف نيز
تكرار شد.
او در پي سرنگوني رژيم خودكامه شاه نبود ,بلكه در پي سهمي در همان رژيم بود .اين را ,بارها ,به زبان آورده
بود ,ازجمله ,در سخنرانيش در روز 18شهريور  ,1343كه گفته بود ...« :بايد يك وزارت فرهنگي ,يك فرهنگ
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صحيح باشد و فرهنگ هم حقّش است دست ما باشد .خوب ما در اين مملكت يك وزارتخانه نداشته باشيم؟ همه
وزرا از آمريكاست ,خوب ,يكي هم از ما .خوب ,بدهيد اين فرهنگ را دست ما .خودمان اداره مي كنيم .ما خودمان
يك كسي را وزير فرهنگ مي كنيم و اداره مي كنيم .اگر از شما بهتر اداره نكنيم ,بعد از 10ـ  15سال ما را بيرون
كنيد .تا يك مدتي دست ما بدهيد .وزير فرهنگ را از ما قرار دهيد ...وزارت اوقاف مي خواهيد درست كنيد .بايد
وزارت اوقاف از ما باشد نه اين كه شما تعيين كنيد«( »...صحيفة نور» ,جلد اول ,ص.)98

خميني تا بهمن  ,1349در الك انزوايش در نجف خفته بود و به حاشيهنويسي كتابهاي «علما»ي پيشين
مشغول بود مثالً ,كتاب «تحرير الوسيله» را كه حاشيهيي است بر رسالة «وسيله النّجات» مرجع معروف,
سيدابوالحسن اصفهاني ,در همين سالهاي تبعيد فراهم آورد.
امّا وقتي در 19بهمن « 1349رستاخيز سياهكل» رخ داد ,به خروش آمد و آن را «حادثه آفريني استعمار»
ناميد و از طرفدارانش خواست گول چنين حركتهايي را نخورند.
آخوند حميد روحاني كه در نجف با او بود ,در بارة واكنش خشمآلود خميني ميگويد« :در سال 1349
گروهك ماركسيستي و كمونيستي سياهكل حركتي كرد كه اثر عميقي بر ملت ايران گذاشت .مردم كه از فشار ظلم
بيحدّ رژيم جانشان به لب رسيده بود ,از اين حركت به وجدآمدند و اميدوار شدند .خطر اين بود كه نهضت از مسير
راستين خود منحرف شود .در اينجا بود كه امام ضربة قاطع خود را وارد كردند و طي نامهيي به اتّحادية
دانشجويان مسلمان خارج كشور نوشتند” :از حادثهآفريني استعمار در كشورهاي اسالمي ,نظير حادثة سياهكل...

فريب نخوريد و اِغفال نشويد» (پابهپاي آفتاب ,جلد  ,3ص.)163
خميني كه دربرابر خيزش فداييان اين چنين ,بي محابا ,به ميدان آمد ,دربرابر خيزش سازمان مجاهدين ,با
وجودي كه رشد آنان را تهديد جدّيتري براي كاهش رونق بازار دستگاه آخوندي ميديد ,جراٌت نكرد ,سخني به
انكار بگويد .امّا ,كالمي هم در تاٌييد آنها نگفت .همان آخوند روحاني دراين باره ميگويد...« :در آن روزها به حدّي
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جوّ به نفع اين گروه (سازمان مجاهدين) بود كه ميتوان گفت كه كوچكترين انتقادي نسبت به اين گروهك با
شديدترين ضربهها روبهرو ميشد .بسياري از افراد را ميشناسم كه بر اين اعتقاد بودند كه ديگر نقش امام در مبارزه
و در نهضت به پايان رسيده است و امام با عدم تاٌييد مجاهدين درواقع شكست خود را امضا كرده است .اين افراد
باور داشتند كه امام از صحنة مبارزه كنار رفتهاند و زمان آن رسيده است كه سازمان مجاهدين خلق نهضت را
هدايت كند و انقالب را به پيش ببرد .واقعاً هم اين گروه درميان مردم پايگاهي بهدست آورده بود .امام هم اين را
ميدانستند .هر روز از ايران نامه ميرسيد مبني بر اين كه ”پرستيژ شما پايين آمده .دربين مردم نقش شما در
شُرُف فراموش شدن است .مجاهدين خلق دارند جاي شما را ميگيرند( »...پابه پاي آفتاب ,جلد ,3ص.)163
«در شرايطي كه همة شخصيتها و بسياري از بزرگان ,هركدام به نوعي ,از پيشگامان مبارزه جديد در ايران
حمايت و جانبداري ميكردند ,حضرت امام تشخيص داده بودند كه نبايد از اين مبارزان حمايت كرد تا مبادا,
شيفتهوار ,بهاصطالح خودمان ,به دامشان افتاد .اين جريان در سالهاي پيدايش جنبش مسلّحانه و اوج و شكوفايي
فعاليّتهاي منافقين بود .اين عدّه از طرف شخصيتهاي بزرگي در مجامع روحاني و سياسي ـ مذهبي ايران ,كه در
راٌس آنها آيتاهلل طالقاني قرار داشتند ,حمايت ميشدند .اين بزرگان ,مرحوم آيتاهلل طالقاني ,آيت اهلل منتظري و
حتّي ,مرحوم مطهّري ,با تعابير عجيبي ,به امام پيغام ميدادند و خواهش ميكردند كه از اين حركتها و اين مبارزان
حمايت شود .امّا ,امام ,همچنان ,به نحو چشمگيري به اصول فكري و اعتقادي خود پايبند بودند» (پابه پاي آفتاب,
جلد ,2ص.)34

پس از ضربة خيانتبار سال  ,1354كه موجوديت سازمان مجاهدين را بهكلّي از ميان برد ,خميني نيز ,گستاخ

شد و در لفافه به مجاهدين تاخت .وي در مهرماه سال  ,1356طي سخناني در ميان شماري از طلّاب نجف ,نسبت
به «نفوذ افكار التقاطي و برداشتهاي غلط از احكام سياسي ـ عبادي» قرآن و «رواج تفسيرهاي التقاطي از اسالم»
هشدار داد و گفت ...« :حاال يك دستهيي پيداشده كه اصل تمام احكام اسالم را ميگويند براي اين است كه يك
عدالت اجتماعي پيدا بشود ,طبقات ازبين برود .اصالً ,اسالم ديگر چيزي ندارد .توحيدش هم عبارت از توحيد در اين
است كه ملتها همه بهطورعدالت و بهطورتساوي ,باهم زندگي بكنند ,يعني ,زندگي حيواني ,عليالسّواء (به طوربرابر)
يك علفي بخورند و عليالسّواء با هم زندگي كنند و بههم كار نداشته باشند ,همه از يك آخوري بخورند »...خميني
در ادامه گفت « :مي گويند ,اصالً مطلبي نيست ,اسالم آمده است كه آدم بسازد ,يعني ,يك آدمي كه طبقه نداشته
باشد ديگر؛ همين را بسازد؛ يعني ,حيوان بسازد .اسالم آمده است كه انسان بسازد ,امّا ,انسان بيطبقه» (كوثر ,جلد
اول ,ص.)287
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(خميني در نجف)
خميني كه اين چنين به آرمان مجاهدين براي دستيابي به عدالت و برابري اجتماعي« ,جامعه بيطبقة
توحيدي» و ازميانبردن بهرهكشي انسان از انسان ميتازد ,در نجف نيز مانند تركيه ,حتي يك بار دربرابر
خودكامگيهاي لجامگسيختة شاه و ساواك اهريمنيش ,سخني ,به آشكار ,نگفت و اعالميهيي صادر نكرد و همچنان
سر در آخور انزواي خود داشت.
وقتي «سياست جديد كارتر» در ايران فضاي نيمهبازي را پديد آورد و بند زبانها را گشود و تاختن بر
خودكامگي شاه و همبستگانش همهگير شد ,خميني نيز ,بسا عقبتر از ديگران ,بااحتياط تمام ,به ميدان مبارزة
سياسي با رژيم شاه قدم نهاد.
پيغام خميني به «آقايان علما»
خميني كه پس از تبعيد از ايران به تركيه در  13آبان  ,1343چه در تركيه و چه در نجف ,در الك خود
خزيده بود و هيچ گونه فعاليت سياسي نداشت ,در فضاي جديدي كه چهره گشوده بود ,فرصت را غنيمت شمرد و
در اوايل آذر  ,1356به«آقايان علما» پيغام داد تا دير نشده از فرصت مساعد موجود استفاده كنند...« :امروز
فُرجهيي پيدا شده .اين فرصت را غنيمت بشماريد .اگر اين فُرجه و فرصت حاصل نشده بود ،اين اوضاع پيش
نميآمد ...اآلن نويسندههاي احزاب اِشكال ميكنند ،اعتراض ميكنند ،نامه مينويسند و امضا ميكنند .شما هم
بنويسيد .چند نفر از آقايان علما امضا كنند ...امروز روزي است كه بايد گفت .اگر بگوييد پيش ميبرد ...اشكاالت را
بنويسيد و بهخودشان بدهيد .مثل چندين نفر كه ما ديديم اشكال كردند و بسياري حرفها زدند و امضا كردند و
كسي كاريشان نكرد» (انقالب ايران در دو حركت ،مهدي بازرگان ،تهران ,1363ص.)26
او پس از اين نامه ,دوباره ,دم فروبست تا زماني كه مقالة روزنامة اطالعات فرصت مناسب را براي ورود فعالتر به
دست او داد.
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مقاله «رشيدي مطلق»
روزنامة اطالعات در روز  17ديماه  ,56در مقالهيي با عنوان «ايران و استعمار سرخ و سياه» ،بهقلم احمد
رشيدي مطلق (كه داريوش همايون ,وزير اطالعات و جهانگردي دولت جمشيد آموزگار ,آن را در اختيار اين روزنامه
قرارداده بود) خميني را «شاعري عاشقپيشه و عامل استعمار»« ،سيّدهندي»« ،شهرتطلب و بياعتقاد»« ،ماجراجو
و وابسته و سرسپرده بهمراكز استعماري» و «عامل واقعه ننگين روز 15خرداد» ناميد كه در «بلواي شوم

15خرداد»« ،خون بيگناهان را ريخت و نشان داد هستند هنوز كساني كه حاضرند خود را صادقانه در اختيار
توطئهگران و عناصر ضدّملي بگذارند».
روز 19ديماه بازاريان قم در اعتراض بهمقالهٌ روزنامه اطالعات مغازههايشان را بستند و در تظاهراتي كه
بههمين مناسبت برپاشد ،عدّهيي از مردم بيدفاع بهدست ماٌموران شهرباني قم كشته شدند.
روز 29بهمن ,در چهلمين روز كشتار قم ،مردم تبريز طي خيزشي قهرمانانه بهمراكز حزب رستاخيز ،سينماها و
بانكها يورش بردند .شيشههاي آنها را شكستند و برخي را بهآتش كشيدند .در اين تظاهرات نيز عدّهيي از مردم
كشته يا زخمي شدند.
خيزشهاي مردم روزبه روز شعلهورتر مي شد و شاه نيز دربرابر اين خيزشها ،بيوقفه ،عقبنشيني ميكرد و
ناتوانيش را در رويارويي با خيزش عمومي نشان ميداد.
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مصاحبه لوموند با خميني
وقتي كامالً روشن شد كه «شورشها مقدمة انفجاري عظيم است» ,گامهاي نخستينِ بندوبستهاي پنهاني براي

مهار اوضاع بحراني برداشته شد .روز  16ارديبهشت6( 57مه  ,)1978فرستادهٌ روزنامهٌ «لوموند» با خميني ـ كه تا
آن روز «هيچگاه با مطبوعات خارجي مصاحبه بهعمل نياورده بود»ـ در نجف ديدار و گفتگو كرد .خميني در اين
مصاحبه ،ازجمله ،گفت« :هيچگاه در ميان مردم مسلماني كه برضدّ شاه درحال مبارزهاند ،با عناصر ماركسيست يا
افراطي اتّحادي وجود نداشته است ...ما حتّي براي سرنگون كردن شاه با ماركسيستها همكاري نخواهيم كرد .من
بههمه هواداران خود گفتهام كه اين كار را نكنند ...ما با طرز تلقّي آنها مخالفيم .ما ميدانيم كه آنها از پشت خنجر
ميزنند» (اسناد و تصاويري از مبارزات خلق مسلمان ايران ،جلد اول ،مهر  .)57وي در اين مصاحبه به«غرب»
اطمينانداد بهدامن «بلوك شرق» نخواهد افتاد و با آنها سرسازگاري نخواهد داشت .اين امري بود كه در دنياي دو
قطبي آن دوران بسيار اهميت داشت.
«ميهن در خطر است»!
شاه و گردانندگان سياست «حقوق بشر» در ايران ميكوشيدند تحوالت را در مسير «انتقال منظّم» سوق دهند
و از شعلهورشدن خشم مردم جلوگيري كنند .در همين راستا ،در روز 5شهريور  57بهدرخواست «يكي از مراجع

مهم مذهبي» (كتاب «پاسخ بهتاريخ» ،ص ،)258جمشيد آموزگار را (كه از 15مرداد ,56به جاي هويدا به نخست
وزيري منصوب شده بود) بركناركرد و بهجاي او شريف امامي ،رئيس مجلس سنا و بنياد پهلوي ،را ,به عنوان «دولت
آشتي ملي» ,بهنخستوزيري نشاند و بههنگام معرفي شريفامامي ،رئوس برنامههاي دولت را «ازبين بردن
گرفتاريهاي مردم ...تعظيم بهشعائر اسالم ،كه درصدر همهچيز قرار ميگيرد »...تعيين كرد.
شريف امامي نيز در همان روز در اعالميهيي ،ضمن هشدار نسبت بهبحرانيبودن وضع مملكت ،اعالم كرد:
«ميهن در خطر است ,مردم بپاخيزيد .موقع مملكت و موضع جامعة ايراني بهحدّي بهحسّاسيّت رسيده كه بهسامان
درآوردن آن جز با همكاري همة نيروهاي ملي و همة عالقمندان بهاستقالل وطن ...امكانپذير نخواهد بود .دولت
حاضر ...تعظيم بهشعائر مذهبي و احترام بهجامعة روحانيّت و احكام اسالمي را ...پيوسته و در همهٌ امور نَصبُالعين
قرار خواهد داد».
شريف امامي براي جلب نظر «علما» و كاستن از دامنهٌ نارضاييهاي عمومي ،به سه كار «نمايشي» دست زد:
تعطيل قمارخانهها و كازينوها ،تغيير سالشمار شاهنشاهي ،و حذف پست وزير مشاور در امور زنان كه دولت آموزگار
آن را بهوجود آورده بود و آخوندها با آن مخالف بودند.
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دو روز بعد (7شهريور) روزنامهٌ اطالعات ـكه در روز 17دي 56مقالهٌ «ايران و استعمار سرخ و سياه» را عليه
خميني نوشته بود ـ براي نخستين بار عكس خميني را در صفحهٌ اول خود چاپ كرد و زير عكس با خط درشت
نوشت« :مذاكرات و فرستادن هياٌت براي بازگشت حضرت آيةاهلل العظمي خميني».
«دسته هاي برانداز»
فرداي آن روز (8شهريور) اميرطاهري ،سردبير كيهان ,در مقالهيي در كيهان انگليسي ،هدفِ ايجاد «فضاي باز
سياسي» را منزوي كردن «دستهٌ برانداز» اعالم كرد و نوشت« :حكومت ميتواند بهمخالفان سياسيِ حرفهيي اجازه
دهد علني شوند ...نتيجهٌ فعاليت علنيِ سازمانيافتهٌ مخالفان [سياسيِ حرفهيي] هرچه باشد ...كشور از آن سود
خواهد برد ...كوششهاي علني” ...دستهٌبرانداز“ (نيروهاي خواهان سرنگوني رژيم شاه) را منزوي ميكند .دستهٌ برانداز
بهقطبي شدن جامعه اميد بسته است كه در آن حكومت ناچار شود بهزور دست بزند .شريف امامي با تمام قدرت
بايد از اين امر جلوگيري كند».
گشاده ترشدن فضاي سياسي مبارزه مردم را براي رسيدن به آزادي شعله ورتر مي كرد.
روز عيد فطر (13شهريور ,)57مردم تهران پس از برگزاري «برزگترين نماز عبد فطر» ,در تپه هاي قيطريه به
سوي تهران راهپيمايي كردند .كيهان 14شهريور ,57از «تظاهرات و راهپيمايي چند ميليوني» مردم تهران خبرداد.
در اين راهپيمايي «مسالمت آميز و آشتي جويانه»« ,راهپيمايان ,سربازان و افسران را در خيابانها گلباران كردند».
تظاهرات روز 15شهريور  57در تهران نيز بسيار گسترده بود .روزنامه كيهان 16شهريور ,از آن به عنوان

«بزرگترين راهپيمايي تاريخ ايران» نام برد كه مانند راهپيمايي  13شهريور تهران« ,با آرامش برگزارشد»:
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روز  16شهريور علي اميني ,در مصاحبهيي با روزنامة اطالعات ,مخالفان رژيم شاه را بهدو دسته تقسيم كرد و
ضمن تخطئة «گروهي كه مشتي سنگ دارند» ,از «حركت هوشيار و بينا و داراي منطق گروهي از مبارزان ملي»
تجليل كرد كه هدفشان «بهدستآوردن دموكراسي ,برقراركردن اصول مترقّي قانون اساسي و حمايت از دين و
مذهب كشور است»؛ گروهي كه «سنگ بهشيشه نميزند و آتش برپا نميكند» .او در اين مصاحبه از شريف امامي
خواست كه با ميداندادن هرچه بيشتر بهاين گروه« ,سنگانداز»ها را منزوي كند.

تظاهرات و راهپيمايي ها بي وقفه ادامه داشت و به رغم تالش گردانندگان براي برگزاري آرام تظاهرات و دادن
گل به نظامياني كه با گلوله سينه مردم را هدف قرار مي دادند ,عرصه براي اوجگيري فعاليتهاي «دستة برانداز» ,روز
به روز آمادهتر مي شد و شعار «مرگ بر شاه» طنين كوبنده تري مي يافت.
در تظاهرات چند صد هزار نفره مردم تهران در روز پنجشنبه 16شهريور كه از خيابان شميران آغاز شد و تا
ميدان راه آهن و سپس ميدان شوش ادامه يافت ,شعارها رنگ تندتري به خود گرفت .در پايان تظاهرات قرار
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تظاهرات بعدي دهان به دهان مي گشت« :فردا صبح8 ,صبح ,ميدان ژاله».قرار بود راهپيمايان از ميدان ژاله تا
مجلس شوراي ملي در ميدان بهارستان راهپيمايي كنند.
حكومت نظامي ـ «جمعه سياه»
در شامگاه روز 16شهريور «شوراي امنيّت ملّي» رژيم بهرياست شريف امامي جلسهيي تشكيل داد .در اين
جلسه ,بهدرخواست سپهبد مقدّم ,رئيس ساواك ,دربارة برقراري حكومت نظامي گفتگو شد و سرانجام به«صالحديد
شاه» ,در تهران و 11شهر ديگر ـ تبريز ,اصفهان ,مشهد ,شيراز ,قم ,آبادان ,اهواز ,قزوين ,كرج ,جهرم و كازرون ـ
بهمدّت شش ماه بهتصويب رسيد .ارتشبد غالمعلي اُويسي ,فرمانده نيروي زميني شاهنشاهي ,بهسِمت فرمانداري
نظامي تهران منصوب شد.
«راديو ايران» از ساعت 6صبح روز جمعه17 ,شهريور ,برقراري حكومت نظامي در تهران را اعالم كرد .ساعاتي
بعد ،ماٌموران حكومت نظامي ،بهدستور شاه ،بهتظاهرات مردم در ميدان ژاله تهران يورش بردند و صدها تن از مردم
بيدفاع را ،بهگونهيي وحشيانه ،كشتند.
اين كشتار بيرحمانه ,تمام رشته هاي «دولت آشتي ملي» شريف امامي را پنبه كرد .علي اميني در مصاحبه با
راديو بي،بي،سي ,با اشاره به اين كشتار گفت« :شاه همهٌ رشتههاي بين خود و مردم را پاره كرد».
كشتار جنايتكارانهٌ ميدان «17شهريور» مردم بهپاخاسته را بهزانو ننشاند ،امّا ,فرماندهنده اصلي آن را كه تمام
تيرهايش براي خاموش كردن خشم و خروش مردم بهسنگ خورده بود ،زبون و بيچاره كرد« :يك وزير كه روز شنبه
18شهريور ...57او را ديده بود ميگويد كه شاه بهاندازهٌ ده سال پير شده بود و لرزان راه ميرفت و وقتي بهبحث
دربارهٌ اوضاع پرداخته بود ،بهحال گريه افتاده بود» (ديروز و فردا ،داريوش همايون ،چاپ آمريكا ,1991 ,ص.)84

آنتوني پارسونز ،سفير انگليس در ايران ،كه در روز 25شهريور با شاه ديداري خصوصي داشت ،وضع و حال او را
چنين توصيف كرد...« :از تغييري كه در وضع ظاهري او بهوجود آمده بود ،متوحّش شدم .گويي آب رفته بود .رنگ
چهرهاش زرد شده و حالت ضعف بر او مستولي شده بود و بر خالف هميشه خيلي آهسته و بيحال حركت ميكرد.
چنين بهنظر ميرسيد كه بهكلّي خود را باخته و تحت فشار شديد روحي ازپاي درآمده است .شاه درميان گفتگو
گفت ...متاٌسفانه مخالفان قوي و متشكّل هستند و دولت نيروي مردمي متشكّلي دربرابر آنها ندارد ...تجربه حزب
رستاخيز با شكست مواجه شده و فعالً تشكيالتي كه جانشين آن بشود ،وجود ندارد» (غرور و سقوط ،آنتوني
پارسونز ،ترجمة منوچهر راستين ،تهران  ,1363ص.)114

تمام ترفندها براي خاموش كردن جنبش مردم نقش بر آب شده بود .شريف امامي در روز 27شهريور57
بياعتباري رژيم را در بين مردم اينطور بيان كرد...« :وضع طوري شده كه ميگوييم روز است ،مردم ميگويند نه».
كشتار وحشيانة مردم به پاخاستة تهران در روز 17شهريور در ميدان ژاله ,درب هرگونه آشتيجويي را گِل
گرفت و از آن پس فريادهاي «مرگ بر شاه» به اوجي بسا گستردهتر از پيش رسيد.
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فرانسه ميزبان خميني
ترديدي نمانده بود كه رژيم شاه به نفس نفس افتاده و ماههاي پاياني عمرش را مي گذراند .اين فضاي تازه
لحن خميني را هم تند كرده بود و با سياست دولت عراق كه چند سال پيش از اين ,قرارداد  1975را با رژيم شاه
امضا كرده بود ,همخواني نداشت و خميني ناچار شد از آن كشور بيرون برود .وقتي او را به كويت راه ندادند ,در
13مهر 57به پاريس رفت .بعدها ژيسكار دِستن ,رئيس جمهور وقت فرانسه ,فاش كرد كه شاه از او خواست كه به
خميني ويزاي ورود به كشورش را بدهد و امنيت و حفاظتش را تاٌمين كند.

خميني ـ نوفل لو شاتو ,حومه پاريس
در روز 23شهريور  77روزنامه «توس» با ژيسكار دِستن مصاحبهيي انجام داد .او در اين مصاحبه درباره ورود
خميني به فرانسه گفته بود« :خميني بهمحض ورود بهفرانسه در فرودگاه تقاضاي پناهندگي سياسي كرد» و «شاه از
من خواست بهاو رَواديد (=ويزا) بدهم و مراتب امنيتي و حفاظتي درمورد آيتاهلل خميني را از سوي دولت فرانسه
تاٌمين كنيم» .بعد «شاه براي من پيغام داد كه كوچكترين مشكلي براي آيتاهلل خميني بهوجودنياورم و حتّي
بهسفير من گفت اگر دولت فرانسه مقدّمات پذيرايي و آسايش او را فراهم نكند ,او دولت فرانسه را هرگز نخواهد
بخشيد».
خيزشهاي سراسري
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از هفتههاي اول ماه مهر ,57اعتراضها و اعتصابها گستردهتر شد .از روز  15مهر اعتصاب معلمان در اعتراض
بهاختناق و كشتار آغاز شد .دانشجويان نيز در اعتراض بهحضور گارد در دانشگاه كالسها را تحريم كردند .اعتصاب
هواپيمايي ملي ,بيمارستانهاي دولتي ,راديو و تلويزيون و ...نيز آغاز شد .ايران يكپارچه اعتراض و خيزش بود.

خميني در روز 19مهر در جمع دانشجوياني كه بهديدارش رفته بودند ،به عقببودنش نسبت بهانقالب مردم
بهپاخاسته اعتراف كرد و گفت« :اآلن همه ميگويند ماه شاه را نميخواهيم .يك بچهٌ هفتهشت ساله ،پنج شش
ساله ،آن كه زبان بازكرده ،اآلن ميگويد "مردهباد شاه" .اين زبان همه است .مملكت ما امروز قيام كرده است و اين
قيامي است كه همه موظّف هستيم بهدنبالش برويم تا بهنتيجه برسد» (اسناد و تصاويري از مبارزات خلق مسلمان
ايران ،ص.)252

در اثر خيزشهاي همهگير ،رژيم شاه در آستانة سرنگوني بود .بهگزارش راديو بي.بي.سي ,در روز  9آبان ,57
شاه بهپارسونز ,سفير انگليس در ايران ,گفت« :ما مثل برفي كه در آب انداخته باشند ,داريم آب ميشويم .بايد
هرچه زودتر چارهيي بينديشيم ...صنعت نفت فلج شده ,اعتصابات ،كشور را بهنابودي ميكشاند و هرج و مرج و
اغتشاش فراگير شده است ...اگر بحران تا ماه محرّم حل نشود بايد بين تسليم يعني خروج از كشور يا توسّل بهقوّة
قهريّه براي سركوبي اغتشاش ...يكي را انتخاب كند» (غرور و سقوط ،آنتوني پارسونز ،ترجمة منوچهر راستين ،تهران
 ,1363ص.)133
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(13آبان )1357
روز  13آبان ,ماٌموران حكومت نظامي در پايان «هفتة همبستگي» ,بهتظاهرات دليرانة دانشجويان دانشگاه
تهران ,وحشيانه ,يورش بردند .در اين يورش ,شماري از دانشجويان ,درحين جنگ و گريز ,كشته شدند .در اخبار
شب تلويزيون رژيم ,فيلم اين كشتار پخش شد و موج مخالفتي عظيم عليه جنايتكاران حاكم برانگيخت.
دولت نظامي
روز  14آبان ,مردم تهران در اعتراض بهكشتار دانشگاه ,دهها بانك ,سينما و موٌسّسة دولتي را بهآتش كشيدند.
در همين روز ,شاه در برابر فشار «ژنرالها» براي روي كارآوردن يك دولت نظامي تسليم شد و دولت نظامي ارتشبد
غالمرضا اَزهاري را روي كار آورد تا مگر با سركوب خشن تر ,خيزشها را تخته بندكند .اما ,شعلة خيزشها نه تنها
فروكش نكرد ,بلكه اوج بيشتري گرفت.

(ازهاري ,نفر دوم از چپ)
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روز  18آبان سوليوان ،سفير آمريكا در ايران ،در گزارشي با عنوان «فكر كردن بهآنچه فكر نكردني است»،
وضع بحراني ايران را براي زمامداران آمريكا تشريح كرد .در اين گزارش آمده است ...« :ديگر ترديدي وجود نداشت
كه شاه از حمايت افكار عمومي برخوردار نيست و براي ادامة حكومتش فقط بهنيروي نظامي متّكي است ...در
شرايط جديد ميبايست موضوع روابط احتمالي آيندة بين نظاميان و رهبران مذهبي را مورد توجّه قرار دهيم.
خطوط اصلي پيشنهادي من اين بود كه براي پايان بخشيدن بهبحران فعلي و استقرار يك نظم جديد در ايران ،بين
نيروهاي انقالبي و نيروهاي مسلّح سازش بهوجود آيد .براي حُصول چنين سازشي نيز ميبايست نه فقط شاه بلكه
بسياري از فرماندهان و افسران ارشد نيروهاي مسلّح ايران از صحنه خارج شوند .پس از خروج شاه و افسران ارشد
وي از كشور ،حُصول توافقي بين نيروهاي انقالبي و فرماندهان جوان نيروهاي مسلّح بهاين صورت امكانپذير است
كه آيتاللّه خميني شخص معتدلي ،مانند بازرگان يا ميناچي ،را بهنخست وزيري انتخاب كند و بدينوسيله از
رويكارآمدن حكومتي از نوع ناصرـ قذّافي جلوگيري بهعمل آيد .حدس من اين بود كه رهبران مذهبي و شخص
آيتاللّه خميني چنين راه حلي را خواهند پذيرفت زيرا هدف اصلي آنها ،كه حذف شاه بود ،در چارچوب چنين
توافقي عملي ميشد و درعين حال از يك حمام خون جلوگيري بهعمل ميآمد و نيروهاي مسلّح نيز وظيفه استقرار
نظم و قانون را از طرف رژيم جديد بهعهده ميگرفتند ...هرچند اين وضع درمقايسه با امتيازاتي كه در دوران
حكومت شاه از آن برخوردار بوديم چندان خوشايند نبود ،امّا ،بر پيروزي يك انقالب خام كه بهقيمت ازهمپاشيدن
نيروهاي مسلّح ايران تمام ميشد ،رُجحان داشت» (ماٌموريت در ايران ،سوليوان ،ترجمه محمود مشرقي ,ص.)144
كارتر پس از خواندن گزارش سوليوان پيبرد كه ديگر نگهداشتن شاه در قدرت امكانپذير نيست و بايد چاره
ديگري بينديشد.
راهپيمايي تاسوعا و عاشورا
روز  19آذر ( 9محرّم= تاسوعا) ) راهپيمايي عظيمي در تهران برگزارشد .اين راهپيمايي در كنترل رهبراني بود
كه از پيش با «دستهاي پنهان استعمار» در ارتباط بودند و «توافق» شده بود كه برنامه در «چهارچوب از پيش
تعيينشده» به اجرا درآيد و شعار «مرگ بر شاه» داده نشود .بهنوشتة ارتشبد قرهباغي ,وزير كشور دولت نظامي
ازهاري« ,در چند نقطه كه گروههايي ميخواستند شعارهايي عليه اعليحضرت بدهند ماٌمورين انتظاميِ راهپيمايي
ممانعت كردند ...وقتي گروههاي راهپيمايي از مقابل سربازخانهها يا سازمانهاي ارتشي عبور ميكردند شعارهايي
مانند ”برادر ارتشي ـ چرا برادركشي؟“ را ميدادند» (خدمتگزار تخت طاووس ,راجي ,ص.)87
اما روز بعد (عاشورا) تظاهراتي بسيار گستردهتر از تظاهرات روز پيش در تهران برگزار شد .راديو بي.بي.سي,
شمار تظاهركنندگان را حدود دو ميليون نفر تخمين زد« .در نتيجة توافقي كه صورت گرفته بود» ,راهپيمايي بدون
درگيري پايان پذيرفت .امّا ,مردم قهرمان تهران از حكم رهبران سازشكار سرپيچيدند .بهنوشته قرهباغي« ,اكثر
شعارها ...عبارات توهينآميز نسبت بهاعليحضرت بود».
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(تظاهرات ميليوني مردم با شعار يكپارچه «بگو مرگ بر شاه»)

كنفرانس گوادلوپ
در اوج قيام ميليوني مردم ،بهپيشنهاد ژيسكار دِستن ،رئيس جمهوري فرانسه ،سران چهار كشور غربي ـ
آمريكا ،انگليس،آلمان و فرانسهـ در روز 15دي 5( 57ژانويه  )1979براي گفتگو و رايزني دربارهٌ بحران ايران،
كنفرانس سهروزهيي را در جزيرهٌ گوادلوپ (از جزاير آنتيل كوچك در آمريكاي مركزي) تشكيل دادند .در اين
گردهمايي كارتر ،كاالهان (نخست وزير انگليس) ،هِلموت اِشميت (صدراعظم آلمان) و ژيسكار دستن شركت
داشتند.
پيش از برگزاري اين كنفرانس ،خميني در اواخر سال ميالدي ،1978ابراهيم يزدي را بهآمريكا فرستاد تا
دربارهٌ حكومتي كه درپي برقراري آن است ،ذهن زمامداران آن كشور را روشن كند.
در فرانسه نيز« ,يك هفته قبل از كنفرانس ،وزارت خارجهٌ فرانسه با صادق قطبزاده ـكه بسيار بهخميني
نزديك بودـ تماس گرفت .فرانسويها از قطبزاده خواستند براي آنها روشن كند كه در صورت پيروزي آيتاهلل
خميني چه نوع سياستهايي از جانب ايشان اتّخاذ خواهد شد .قطبزاده در زماني بسيار كوتاه تحليلي تهيه و براي
وزارت امور خارجه فرانسه فرستاد .كمي بعد از سفر رئيس جمهور فرانسه بهگوادلوپ ,آيتاهلل خميني از قطبزاده
ميخواهد كه تحقيق كند آيا رئيس جمهور فرانسه مساٌلهٌ ايران را در كنفرانس مطرح خواهد كرد و آيا تحليل
قطبزاده بهرئيس جمهور داده شده است؟ قطبزاده تماس گرفت .بهاو پاسخ داده شد كه بله ،رئيس جمهور مساٌله
ايران را در كنفرانس مطرح خواهد كرد و تحليل قطبزاده را ديده است ...تحليل قطبزاده بهقدري رئيس جمهور را
تحتتاٌثير قرار داده است كه ژيسكار دستن بهكارتر توصيه خواهد كرد كه با دولت احتمالي جديد تهران ،كه رياست
معنوي آن با آيتاهلل خميني خواهد بود ،وارد مذاكره شود» (آخرين تالشها در آخرين روزها ،ابراهيم يزدي ،چاپ
اول ,ص.)97
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(ابراهيم يزدي)

(صادق قطب زاده)

در كنفرانس گوادلوپ ،كه تا روز  17دي ( 7ژانويه 1979م) به طول انجاميد ,پس از گفتگوهاي طوالني
سرانجام رئيس جمهوري فرانسه كارتر را متقاعد كرد كه از حمايت شاه دستبردارد .نتيجة كنفرانس اين شد كه
كارتر بهخروج شاه از ايران رضايت داد .پس از كنفرانس ,سياست آمريكا درقبال ايران اعالم شد« :دولت كارتر
هرگونه اميدي را براي حفظ قدرت كامل شاه ازدست داده است و درعوض بر حمايت خود از يك دولت غيرنظامي
تاٌكيد ميكند» .از آن پس «لحن مقامات و مطبوعات و محافل آمريكا نسبت بهايران تغيير محسوس ميكند» .در
همين راستا« ،پس از تماسها و توافقهايي كه بين سوليوان و نهضت آزادي (بازرگان) صورت گرفت» ،سوليوان
بهدولت كارتر پيشنهاد كرد كه براي ديدار و مذاكره با خميني «يك مقام ارشد دولتي را بهپاريس بفرستد» (آخرين
تالشها در آخرين روزها ،ابراهيم يزدي ،ص .)99در ارزيابيهاي بعدي ديدار مستقيم بهصالح دو طرف دانسته نشد و
قرار شد تماس غيرمستقيم صورت پذيرد.
روز  18دي ,كارتر از طريق نمايندگان ژيسكار دستن ،كه بهديدار خميني رفته بودند ،پيامي را براي او فرستاد.
او در اين پيام بهخميني خبرداد كه آمريكا پذيرفته است كه شاه كنار برود .در اين ديدار نمايندگان رئيس جمهوري
فرانسه تاٌكيد كردند كه «انتقال قدرت در ايران بايد كنترل شود و با احساس مسئوليتهاي سياسي همراه باشد».
خميني خطاب بهآنها گفت« :اآلن بهمن اطالع دادند كه يك كودتاي نظامي در شُرُف تكوين است ...من كودتا را نه
بهصالح ملت ميدانم و نه بهصالح آمريكا ...اگر بخواهيد آرامش در ايران حاصل شود ،راهي جز اين نيست كه نظام
شاهنشاهي كه قانوني نيست ،كنار برود تا من يك شوراي انقالب تاٌسيس كنم براي نقل قدرت ...خوف آن دارم كه
اگر كودتاي نظامي بشود انفجاري بشود در ايران كه كسي نتواند جلو آن را بگيرد .من بهشما توصيه ميكنم از كودتا
جلوگيري كنيد».
خميني در همين ديدار از ژيسكار دستن ،بهخاطر تالشش براي قبوالندن حذف شاه بهكارتر تشكّر كرد و گفت:
«از رئيس جمهور كه در اين كنفرانس از تاٌييد كارتر از شاه مناقشه كرده است ،تشكّر ميكنم و ميل دارم كه كارتر
را نصيحت كنند كه ...بهاين كودتاي نظامي تاٌييد نكنند و جلوگيري كنند تا ايران آرامش خود را بهدست بياورد و
چرخهاي اقتصاد بهگردش درآيد و در آن وقت است كه ميشود نفت را بهغرب  ...صادر كند».
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ابراهيم يزدي كه خود در اين ديدار حضور داشت ،نوشت« :نمايندهٌ پرزيدنت ژيسكار دستن مجدّداً يادآور شد
كه اين پيغام محرمانه بماند ،كه امام تاٌكيد كردند كه محرمانه بودن آن مُحرَز است .بهعلّت اطالع خبرنگاران از
حضور نمايندگان دولت فرانسه ...توافق شد كه دوطرف موضوع مالقات را پيرامون ادامهٌ اقامت در پاريس عنوان
نمايند» (آخرين تالشها در آخرين روزها ،ابراهيم يزدي ،ص.)95
دولت بختيار ـ «شوراي انقالب»
روز  21دي  ,57شاپور بختيار اعضاي دولت خود را براي گرفتن راٌي اعتماد بهمجلس معرّفي كرد .در همين
روز ,سايروسونس ،وزير خارجه آمريكا ،اعالم كرد :شاه بايد ايران را ترك كند و در غياب او «شوراي سلطنت»
تشكيل شود .در همين روز سوليوان ،سفير آمريكا در ايران ،از واشينگتن پيامي دريافت كرد مبني بر اين كه در
اولين فرصت از شاه ديدار كند و بهاو اطالع دهد كه «دولت اياالت متحده مصلحت شخص او و مصالح كلي ايران را
در اين ميبيند كه هرچه زودتر ايران را ترك كند» .روز  22دي ,سوليوان ،بهاتفاق هايزر ،با شاه ديدار كرد و پيام
واشينگتن را به اطالع او رساند.
در همين روز22دي ,خميني در اعالميهيي خبرداد كه شورايي موقت بهنام «شوراي انقالب» تشكيل داده است.
خميني ماٌموريت «شوراي انقالب» را بررسي شرايط تاٌسيس دولت انتقالي و فراهم نمودن مقدّمات اوليّة آن ,اعالم
كرد.
هسته اوليه «شوراي انقالب» عبارت بودند از :سيدمحمد بهشتي ,مرتضي مطهّري ,رفسنجاني ,موسوي اردبيلي
و محمدجواد باهنر (روزنامه اطالعات31 ,تيرماه .)1359

(بهشتي)
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(مطهّري)

(موسوي اردبيلي ,رفسنجاني و باهنر)
روز  26دي ,بختيار از مجلس شوراي ملي راٌي اعتماد گرفت .در همين روز ,شاه و همسرش فرح ،با چشمان
اشكبار ،با يك هواپيماي اختصاصي ,كه شاه شخصاً آن را هدايت ميكرد ،از فرودگاه مهرآباد تهران عازم مصر شدند.

شاه قبل از حركت از ارتشبد قرهباغي ،رئيس ستاد ارتش ،خواست كه سران ارتش را از دستزدن بهكودتا
بازدارد.
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پس از خروج شاه ,ايران يكپارچه ,شور و شادي شد و مردم در خيابانها بهرقص و پايكوبي پرداختند و در
بسياري از شهرها مجسّمههاي شاه را پايين كشيدند.

«تاكتيك رهبري»
بهنوشتهٌ ابراهيم يزدي ،بهشتي در روز 27دي در يك مكالمه با خميني ,تاٌكيد كرد كه تماس با سران نظامي را
«بهطور قطع ،مفيد و عدم تماس را مضرّ ميدانم» .خميني ضمن موافقت ،گفت« :تماس بگيريد ،دلگرم كنيد،
اطمينان بدهيد كه حال ارتشيها خوب خواهد شد».
يزدي مينويسد« :تاكتيك رهبري در آن مرحله عبارت بود از برقراري تماس با هردو طرف ،يعني ،هم بختيار و

هم با سران ارتش» (آخرين تالشها در آخرين روزها ،ابراهيم يزدي ،ص .)139
در خيابانها سينه هاي مردم به پاخاسته و بيداد ستيز آماج آتش تير بود ,امّا «رهبران» در پشت درهاي بسته
براي انتقال مسالمت آميز قدرت با قاتالن مردم سرگرم چانه زني بودند.
روز  29دي ,بهمناسبت «اربعين حسيني» بيش از دو ميليون نفر در تهران راهپيمايي كردند .كيهان با خط
درشت در صفحة اول خود از آن بهعنوان «عظيمترين راهپيمايي مذهبي و سياسي تاريخ» يادكرد.
راهپيمايان در قطعنامة راهپيمايي ضمن مردود شمردن «رژيم ارتجاعي شاهنشاهي»« ,غيرقانوني» دانستن
«سلطنت خاندان پهلوي» ,بهرسميّت نشناختن دولت بختيار ,خواستار برقراري «جمهوري آزاد اسالمي» شدند.
آزادي زندانيان سياسي
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روز  30ديماه 162 ,57زنداني سياسي از زندان قصر آزاد شدند .مسعود رجوي و موسي خياباني (پس از

7سال اسارت در زندانهاي شاه) جزء آزادشدگان بودند .هزاران نفر دربرابر درب زندان از زندانيان آزادشده استقبال
پرشوري بهعمل آوردند.

مسعود رجوي ،پس از آزادي از زندان ,در نخستين سخنرانيش در دانشگاه تهران از «آزادي» سخن گفت كه در
راهش داغ و درد بسيار بر دل نشانده بود...« :آزادي؛ خجسته آزادي ،آزادي يعني روح ،جوهر و ماهيتِ انسان؛ آن
چيزي كه شهيدان بهخاطرش جان باختند ،اسيران بهزندان افتادند ،تبعيديان مهاجرت كردند و خلق قهرمان قيام
كرد… مگر ميشود خورشيد را كشت؟ مگر ميشود باد را از وزيدن بازداشت و باران را از باريدن ،مگر ميشود
اقيانوس را خشك كرد؟ مگر ميشود بهار را از آمدن بازداشت و مانع روييدن اللهها شد؟ و مگر ميشود ملتي را تا
بهابد اسير نگهداشت؟ مگر ميشود خلقي را تا بهابد در زنجير نگهداشت؟ نه… نه… چرا؟ زيرا خواست خداست؛
ارادهٌ خلق است؛ سنّت تاريخ و قانون اجتماع است؛ ميعاد خداست؛ ميعاد تخلّفناپذير .بله سنّت خداست .سير تاريخ
است .بشارت همهٌ انبيا و پيامآوران ،مُصلحين و انقالبيون بزرگ جهاني اين است :خلق پيروز ميشود .آينده تابناك
است( »...روزنامهٌ كيهان5 ,بهمن.)1357
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(مجله «جوان» ,شماره  ,25اول تيرماه ـ )1358

بازگشت خميني
روزنامه كيهان ـ  12بهمن« :57آيتاهلل روحاهلل خميني» ,كه از روز 13آبان  1343ابتدا بهتركيه و سپس,
بهعراق تبعيد شده بود ,در ميان استقبال پرشور مردم بهايران بازگشت.
خميني و همراهانش در ساعت نه و نيم صبح روز پنجشنبه12 ,بهمن ماه  ,1357بههمراه يك مهماندار
فرانسوي ,از پلههاي هواپيماي «اِرفرانس» ,كه از فرودگاه «شارل دو گل» پاريس بهپرواز درآمده بود ,بر زمين
فرودگاه مهرآباد تهران فرود آمد و در ميان «دود اسپند و كُندر ...شاخههاي گل ...شعارهاي سوزان پيروزي ...و
ميليونها استقبال كننده ,ميليونها قلب پرتپش و شوق» «بعد از 15سال پا بهخاك وطن گذاشت».
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كيهان« :آيتاهلل خميني» پس از سخنان كوتاهي در فرودگاه مهرآباد «از درِ غربي سالن فرودگاه خارج شد و با
اتومبيل بليزر مخصوص ,بهطرف مسير تعيين شده ,حركت كرد  ...بههنگام عبور امام خميني هزاران نفر كه در كنار
خيابانها گرد آمده بودند ,بر مسير امام گلهاي سرخ فرو ميريختند ...درياي وسيع مردم ,از شوق و اشك توفاني بود.
دستها فضا را ميشكافت .از سينهها شعار و درود بيرون ميريخت ...در نگاهها آفتابِ مهرباني و بر دهانها رودهاي
سرود جاري بود ...اين خلق از ميدانهاي خون و آتش ,شهيد و حماسه گذشته بود و اكنون در بهار آزادي ميخنديد,
ميگريست و فرياد ميزد».
كيهان دربارة استقبال مردم از خميني نوشت« :بزرگترين استقبال تاريخ برگزارشد»« .طول جمعيت استقبال
كننده 33كيلومتر بود»33« .كيلومتر گل ,در مسير بهار تازه .از مهرآباد تا بهشت زهرا ,شاخههاي سرخ و سفيد

گل ,كيلومتر در كيلومتر ,در دست مردم بود ...و سه رديف در تمام اين 33كيلومتر ,دستها را در دو طرف مسير امام
درهم قفل كرده بودند؛ زنجيري از انسان كه پيوند مشتها و انگشتها ,پيام وحدت و نويد آن بود».
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«حكومت الهي» بازرگان
روز  16بهمن خميني در يك كنفرانس مطبوعاتي مهندس مهدي بازرگان را بهنخستوزيري منصوب كرد و
مراسم آن از تلويزيون پخش شد .او در اين مراسم ,ازجمله ,گفت ...« :من كه ايشان (مهندس بازرگان) را حاكم
كردهام ...ايشان واجباالِتّباع است (پيروي از او واجب است) .ملت بايد از او اِتّباع (پيروي) كند .يك حكومت عادي
نيست .يك حكومت شرعي است ...مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است ...در فقه اسالم ,قيام بر ضد
حكومت الهي ,قيام برضد خداست .قيام برضد خدا كفر است( »...كيهان17 ,بهمن.)1357

خيزش آشكار ـ سازش پنهان
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بهگفتهٌعباس اميرانتظام ،مشاور بازرگان در دولت موقت ،بازرگان و موسوي اردبيلي در روز 20بهمن ,در منزل
فريدون سحابي با سوليوان ,سفير آمريكا در ايران ,ديدار كرده و دربارهٌ راههاي انتقال مسالمتآميز قدرت دولتي
گفتگو كردند (روزنامة ميزان15 ,فروردين .)1358همزمان با اين گفتگوهاي پنهاني و دور از چشم مردم براي
انتقال آرام قدرت و جلوگيري از بههمريختگي ارتش ,پرسنل نيروي هوايي در پايگاه دوشانتپه ـ مركز فرماندهي
نيروي هوايي ـ در حدود نيمه شب 20بهمن ,با ديدن مراسم فيلم بازگشت خميني كه از تلويزيون پخش ميشد ,با
دادن شعار بهابراز احساسات پرداختند .ماٌموران گارد شاهنشاهي براي خاموشكردن احساسات بههيجانآمدة
پرسنل ،با آنها درگير شدند و كار بهتيراندازي كشيد .پرسنل براي مقابله درب اسلحهخانه را شكسته و مسلّح شدند.
درگيري خونين تا فرداي آن شب ادامه يافت .روز  21بهمن ,در خيابانهاي اطراف محل درگيري ,تظاهرات
گستردهيي از سوي مردم بهطرفداري از پرسنل نيروي هوايي برگزارشد.

در شامگاه 21بهمن ,فرمانداري نظامي «با توجّه بهاعالميههايي از آيات عِظام كه در آن براي جلوگيري از
خونريزي مسائلي را مطرح نمودهاند ...بهكلية يكانها و عناصر انتظامي دستور داده است كه شبانه ,ضمن حفظ نقاط
حساس ,بهيكانهاي مربوطه مراجعت نمايند» (اطّالعات22 ,بهمن).
روز  22بهمن ,بهرغم بندوبستهاي پشت پردهٌ خميني و همدستانش با عوامل «شيطان بزرگ» ،شور و خروش
مردم براي ازهمگسستن شيرازهٌ نظام شاهنشاهي ،همچنان ادامه يافت .در آن روز ،شهر تهران در آتش ميسوخت.
مركز شهرباني كل بهدست مردم بهآتش كشيده شد .كالنتريها ،يكي پس از ديگري ،تسليم شدند .پادگان عباسآباد،
بدون مقاومت تسليم شد .صداي صفير گلولهها لحظهيي خاموش نميشد.
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«شوراي فرماندهان ارتش» بهرياست ارتشبد قره باغي و با شركت 26تن از فرماندهان ,معاونان ,رئيسان و
مسئوالن سازمانهاي نيروهاي مسلّح شاهنشاهي ,جلسهيي تشكيل داد .شركتكنندگان پس از بررسي اوضاع بحراني
و فالكتبار ارتش ,شهرباني و ساواك ,بر اين نكته همراٌي شدند كه ارتش «بيطرفي» خود را اعالم كند .در
صورتجلسهيي كه بهاتّفاق آرا تصويب شد ,آمده بود ...« :با توجّه بهتحوّالت اخير كشور ,شورايعالي ارتش در راٌس
ساعت ده و نيم روز 22بهمن  57تشكيل و بهاتّفاق آرا تصميم گرفته شد كه براي جلوگيري از هرج و مرج و
خونريزي شديد ,بيطرفي خود را در مناقشات سياسي فعلي اعالم [كند] ,و بهيكانهاي نظامي دستور داده شد كه
بهپادگانهاي خود مراجعت نمايند .ارتش ايران هميشه پشتيبان ملت شريف و نجيب و ميهنپرست ايران بوده و
خواهد بود» .اين اعالميه در ساعت يك بعد از ظهر از راديو ايران پخش شد.
پس از اعالم بيطرفي ارتش درگيريها فروكش كرد و نبرد دو روزة پرسنل نيروي هوايي و مردم دلير تهران با
سرسپردگان رژيم شاه بهپايان رسيد .انقالب بهپيروزي رسيد و شور و شادي سراسر ايران را فراگرفت.

اعالم موجوديت «حزب جمهوري ايران»
كيهان29 ,بهمن« :حزب جمهوري اسالمي» با انتشار بيانيهيي اعـالم موجوديـت كـرد .در ايـن بيانيـه اعضـاي
مؤسّس آن عبارتند از :سيدمحمد بهشتي ,اكبر هاشـمي رفسـنجاني ,سـيدعلي خامنـهاي ,سـيدعبدالكريم موسـوي
اردبيلي و محمدجواد باهنر .يعني همـان اعضـاي مؤسـس «شـوراي انقـالب» .بخشـي از بيانيـه «حـزب جمهـوري
اسالمي» ...« :ايجاد تشكيالتي نيرومند و ساماندادن بهنيروهاي فعّال و ايجاد انسجام و انضباطي آهنـين اسـت كـه
ميتواند حركت انقالبي ملت را بهدرستي تداوم بخشد و جنبش را از خطر انهدام و دستاوردهاي آن را از خطر غارت
دشمن مصون بدارد ...ما ...ساماندادن بهنيروهاي پراكندة جنبش را فريضهيي بزرگ و اسالمي مـيدانـيم و  ...هـيچ
مسئوليت و تكليفي را براي خودمان از اين فوريتر نمي دانـيم ...بـا ايـن تشـخيص و ايـن تحليـل ,تاٌسـيس حـزب
جمهوري اسالمي را  ...از سوي رهبر جنبش ,امام خميني ,اعالم ميكنيم و همة كساني را كه در ايـن بـاور و ايـن
انگيزه و اين هدفها با ما شريكاند ,بههمكاري فراميخوانيم»...

نخستين مرزبنديِ مجاهدين با خميني
4اسفند 57ـ مراسم تشييع پيكر مجاهد شهيد محمدرضا طلوع شريفي ,از زندانيان دورة شاه و از اعضاي
سازمان مجاهدين كه روز گذشته «در يك سانحه در حين رساندن امكانات بهسنگرهاي مجاهدين در اكيپ
تداركات ...در جاده پارك وي» بهشهادت رسيده بود ,از ستاد جنبش مجاهدين بهطرف دانشگاه تهران برگزارشد.
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مسعود رجوي در اين مراسم سخن گفت و ديدگاهها و مواضع مجاهدين را دربارهٌ مُبرمترين مسائل روز اعالم
كرد:
«...انقالب ما ناقص و ناتمام و رو بهافول خواهد بود مگر اينكه:
ـ هيچگونه تضييق نظامي و سياسي براي انقالبيون اصيل و جانبركف كه از قديم ميجنگيدهاند ،بهوجود نيايد؛
ـ انتصابات تا سرحد امكان و بهخصوص در سطح كادرهاي رهبريكننده با نظر شوراهاي مردمي صورت گيرد.
بهاين ترتيب ,عموم طبقات و قشرهاي خلق ,چه در ارتش و چه در دانشگاهها و چه در كارخانهها و ادارات ,در
حيات سياسي و اقتصادي مردم سهيم ميگردند و با جان و دل در احيا و بازسازي و محافظت از آن كوشش
ميكنند» (روزنامه كيهان ـ 6اسفند.)1357

تشكيل «سپاه پاسداران انقالب اسالمي»
كيهان 5 ,اسفند ـ ابراهيم يزدي (معاون نخست وزير در امور انقالب) در يك گفتگوي مطبوعاتي اعالم كرد:
«”بر اساس اليحهيي كه از سوي شوراي انقالب اسالمي پيشنهاد شد و بهتاٌييد امام رسيد ,سپاه پاسداران انقالب
اسالمي تشكيل ميشود  ...وظايف عمده سپاه پاسداران عبارت است از حفـظ انضـباط در شـهرها و در صـفوف
مردم و جلوگيري از تحريك و توطئه ,حفظ انضباط شـهرها و روسـتاها ,جلـوگيري از خرابكـاري در مؤسّسـات
دولتي و ملي و مراكز عمومي و سفارتخانهها ,جلوگيري از رسـوخ عناصـر فرصـتطلـب و ضـدانقالبي در داخـل
صفوف مردم ...اجراي دستور دولت موقّت انقالب اسـالمي و اجـراي احكـام دادگاههـاي فـوقالعـادة اسـالمي”...
مسئوليت تشكيل سپاه پاسداران بهدكتر يزدي سپرده شد .همچنين آيتاهلل الهوتي بهعنوان نماينـده روحانيـت
در تشكيل سپاه پاسداران انقالب دخالت خواهد داشت ...ستاد سپاه پاسـداران محـل سـابق فرمانـداري نظـامي
خواهد بود»....
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بخشي از «بيانيه كانون نويسندگان ايران» ,كيهان9 ,اسفند:57
«...سخن گفتن از پيروزي كامل بر رژيم استبدادي ,بدون درهمريختن كامل ابزار قهر اين رژيم ,يعني ارتش
شاهنشاهي ,ادّعاي پوچ و واهي و حتي خطرناك و گمراهكننده است .متاٌسّفانه اقدام دولت موقت در اين زمينه تا
كنون در جهت تثبيت و اِحياي همان ساخت ضدانقالبي ارتش ,با اندكي ترميم و اصالح در مسائل سلسلهمراتبِ
فرماندهي و در مقابل ابراز تمايل آشكار بهخلع سالح نيروهاي انقالبيِ ازجان گذشتهيي بوده است كه پيروزي نظامي
انقالب را تعيين كرده اند .چگونه ميتوان خواست منطقي مردمي را كه طالب ارتشي خلقي براي انقالب و انحالل
ارتش ضدانقالبند و در اين راه دهها هزار شهيد دادهاند ,خواستي افراطي و غيرمنطقي خواند ,درحالي كه بقا يا فناي
انقالب ,درست ,وابسته بهانحالل ارتش ضدانقالبي شاهنشاهي است؟
 ...اندك اندك ,نشانههاي نگرانكنندة استقرار مجدّد سانسور و محدوديّت آزادي عقيده و بيان نيز مجال بروز و
گسترش مييابد و جبراً بهگرايشهاي انحصارطلبانه دامن ميزند و ميدان عمل را براي گروههاي فشاري كه خود را
منتسَب بهدولت و رهبري انقالب معرفي ميكنند ,آزاد ميگذارد»...
«سخنراني تاريخي» خميني در قم
كيهان12 ,اسفند« :57سخنراني تاريخي امام خميني در صحن فيضية قم در روز پنجشنبه  10اسفند»...« :
اين پدر و پسر (=رضاشاه و محمدرضاشاه) جنايتهايي در ايران كردهاند كه ما نميتوانيم عُشر (=يك دهم) آن را و
صد يك آن را بيان كنيم ...اينها خزاين ما را بهيغما بردند؛ اينها نيروي انساني ما را ازبين بردند ...اينها رفتند از ايران
و يك مملكت خراب و يك قبرستانهاي آبادي را براي ما گذاشته؛ قبرستانهاي ما را با قبرهاي جوانان ما آباد كردند و
مملكت ما را خراب كردند ...فرهنگ ما خراب است ,بايد تجديد شود؛ فرهنگ ,فرهنگِ استعماري است بايد زير و
رو شود .معلمان استعماري بايد بروند...
تمام كميته هايي كه در تمام اطراف ايران هست ,موظّفند كه آنچه از مخازن ايران ,هرچه كه اينها بردند و
مخفي كردند و اَتباع آنها بردند و مخفي كردند ,آنها را كه بهدست آمده بهبانكي ...تحويل دهند كه براي كارگرها,
براي مستضعفين و براي بينوايان هم خانه بسازند و هم زندگي آنها را مرفّه كنند...
دلخوش نباشيد كه تنها مسكن ميسازيم ,آب و برق را براي طبقة مستمند مجّاني ميكنيم؛ اتوبوس را براي
طبقة مستمند مجّاني ميكنيم ...معنويّات شما را؛ روحيات شما را عظمت ميدهيم ...شما را بهمقام انسانيت
ميرسانيم .اينها شما را مُنحَط كردند ...ما هم دنيا را آباد ميكنيم و هم آخرت را  ...قدري بايد تاٌمّل كنيد .بهاين
نغمههاي باطل گوش نكنيد .آنها حرف ميزنند ,ما عمل ميكنيم .ما ...مطبوعات را اصالح ميكنيم؛ راديو را اصالح
ميكنيم؛ تلويزيون را اصالح ميكنيم؛ سينماها را اصالح ميكنيم؛ تمام اينها بايد بهفُرم اسالمي باشد .تبليغات,
تبليغات اسالمي است؛ وزارتخانه ها ,وزارتخانه هاي اسالمي است ...حدود اسالم را جاري ميكنيم ...ما يك مملكت
محمّدي ايجاد ميكنيم...
بيرق (=پرچم) ايران نبايد بيرق شاهنشاهي باشد ...از همة وزارتخانهها ,از همة ادارات بايد اين شير و خورشيدِ
مَنحوس محو بشود...
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تضعيف دولت ما ,تضعيف اسالم است .دولت ,دولت اسالم است .تضعيف ارتش ,تضعيف اسالم است ...آنها كه
تبليغاتي ميكنند كه موجب تضعيف ارتش است ,آنها خائنند .آنها ميخواهند كه دولت را تضعيف كنند؛ ارتش را
تضعيف كنند ,تا از نو يك سازمان ديگر درست كنند كه ملت را و همه چيز ما را دوباره برگردانند بهحال اول...

آن چيز كه ملت ميخواهد ”جمهوري اسالمي“ است ,نه ”جمهوري“ فقط ,نه ”جمهوري دموكراتيك“ ,نه
”جمهوري دموكراتيك اسالمي“.
آنچه از ملت ايران ميخواهم اين است كه بيدار باشيد ...از كلمه ”دموكراتيك“ نترسيد ,اين فُرمِ غربي است .ما
فرمهاي غربي را نميپذيريم  ...آنچه كه شما ميخواهيد آن بايد بشود ,نه آنچه كه آنهايي كه از اروپا و خارج
آمدهاند ميخواهند؛ نه آنچه كه اعيان و اشراف ميخواهند و نه آنچه كه حقوقدانان ميخواهند...
روزنامهها خودشان را اصالح كنند ,خيانت نكنند بهاسالم و مسلمين ...تبليغات سوء را منعكس نكنند ,توطئهها
را جلوگيري كنند...
وقتي رفراندم اعالم شد راٌي من حكومت جمهوري است؛ ”جمهوري اسالمي“ است .هركس تبعيّت از اسالم دارد
”جمهوري اسالمي“ بايد بخواهد...
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از حوزههاي علميّه تجليل كنيد ...اين حوزههاي علميه است كه اسالم را تا بهحال نگهداشت .اگر روحانيون
نبودند از اسالم خبري نبود ...از اينها پشتيباني كنيد»...
نخستين يورش بهمجاهدين
 13اسفند 57ـ اطالعية سازمان مجاهدين با عنوان «هشدار جنبش ملي مجاهدين»« :ديروز بهمراكز جنبش
ملي در كاشان ,يزد و تربتحيدريه حمله كردند و خواهران و برادران مجاهد ما را خلع سالح كرده ,آنها را كتك
زدند و از مراكزشان بيرون راندند ...مجاهدين تا كنون نهايت بردباري و متانت انقالبي را با مواجهة مسالمتآميز با
آنها از خود نشان داده اند ,امّا ,متاٌسّفانه اين شكيبايي در عمل نتيجة معكوس داده و كار را به آنجا رسانده است كه
اكنون مركز جنبش ملي مجاهدين در تهران نيز در معرض حمله قرارگرفته.»...
مجاهدين در اين اطالعيه تاٌكيد كردند كه سعي خواهيم كرد «از هرگونه رويارويي و درگيري پرهيز كنيم ,امّا,
بديهي است كه ادامة اين حمالت ,بهويژه در تهران ,كاسة صبر هر انقالبيِ رزمنده را ,كه در ساليان دراز اختناق نيز
زورگويي را بههيچصورت نميپذيرفته ,سرانجام ,لبريز خواهد نمود( »...مجموعة اعالميهها ...ج  ,1ص.)45
خميني« :قلمها را بشكنيد و بهاسالم پناه بياوريد»
 19اسفند 57ـ كيهان ـ سخنان ديروز «امام خميني در مراسم  40هزارنفرة فرهنگيان و دانش آموزان»...« :
من راٌي به ”جمهوري اسالمي“ ميدهم و از شما هم تقاضا دارم به ”جمهوري اسالمي“ راٌي بدهيد؛ نه يك كلمه
زياد ,نه يك كلمه كم” :جمهوري اسالمي“ .آنها كه در نوشتجاتشان از ”جمهوري“ دم ميزنند ـ جمهوريِ فقط,
يعني ,اسالم ,نه .آنها كه ”جمهوري دموكراتيك“ ميگويند يعني جمهوري غربي ,جمهوري اسالمي ,نه .آنها كه
ميخواهند باز همان مسائل را با فُرم ديگري براي ما بياورند .آنها اصالً در اين نهضت دخالت نداشتند ...آنان را
نپذيريد و نميپذيرم.
آنها كه قلمهاي مسموم را گرفتهاند و بر خالف اسالم چيز مينويسند و ”ملي“ و ”دموكراتيك“ و اين حرفها را
بهميان ميآورند ,از آنها نپذيريد .ما اسالم را ميخواهيم .ملت ما اسالم را ميخواهند...
ملت ما ,يكپارچه ,خواهان جمهوري اسالمي است ...كمونيستها هم بايد ”جمهوري اسالمي“ بخواهند ...همه
بايد جمهوري اسالمي بخواهند ...قلمها را بشكنيد و بهاسالم پناه بياوريد .تبليغات سوء را كنار بگذاريد  ...همه با هم
بهسوي جمهوري اسالمي بهپيش برويد»...
«يا روسري ,يا تو سري»
ـ كيهان 19 ,اسفند« :57گردهمايي هزاران زن تهراني در كاخ دادگستري در اعتراض بهحجاب اجباري»« .در
اين اجتماع بهلغو قانون حمايت خانواده نيز اعتراض شد».
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ـ اطالعيه سازمان مجاهدين درباره «مساٌلة حجاب» ,به تاريخ  21اسفند...« :57هر موضعگيري خصمانه براي
تحميل جبري هر شكلي از حجاب بر زنان اين ميهن ...نامعقول و نامقبول است ...انقالب ما طبيعتاً ...نميتواند جز
مبشّر آزادي و رهايي تمام اقشار و طبقات و نيروهاي مردمي ,صَرفنظر از هر اختالف و تمايز جنسي ,نژادي,
طبقاتي و عقيدتي ,باشد ...بنابراين ,انقالب ما هيچگونه ترديد و انكاري را در آزادي كامل حقوقي و سياسي و
اجتماعي زنان ما نميپذيرد( »...مجموعة اعالميهها و موضعگيريهاي سياسي مجاهدين خلق ايران ,جلد اول,
ص.)54

از اين پيشتر روزنامه كيهان  27ديماه  1357نوشت« :انتشار بيانيه افشاگرانه زنان مجاهد در رابطه با برخي
حركات ناآگاهانه گروههاي پراكنده ،همانند تهديد زنان و دختران بي چادر و آتش زدن و چاقوكشي و اسيدپاشي
كه در حقيقت ناشي از عدم آگاهي آنها و تحت تأثير تبليغات خائنانه عناصر مزدور مي باشد ،زنگ خطر تازه يي را
به صدا در مي آورد».
تاٌسيس «بنياد مستضعفين»

ـ كيهان 24 ,اسفند« :57اطالعية مهدوي كَني ,رئيس كميته موقت انقالب اسالمي مركز» ...« :اموال مربوط
بهخاندان پهلوي ,از منقول و غيرمنقول ,بهموجب حكم امام خميني ,بايد با نظر شوراي انقالب ,صرف تهية مسكن
براي نيازمندان گردد و بههمينمنظور” ,بنياد مستضعفين“ تاٌسيس گرديده است»...
مجاهدين و «رفراندم جمهوري اسالمي»
27اسفند 57ـ در اين روز مجاهدين در برابر رفراندوم جمهوري اسالمي موضعگيري كردند و با انتشار
بيانيهيي برنامهٌ مرحلهيي و انتظارات حداقل خود را از نظام جمهوري اسالمي اعالم نمودند .متن بيانيه «برنامة
مرحلهيي و انتظارات حدّاقل» مجاهدين از نظام جمهوري اسالمي ,چنين است:
« ـ اعمال حق كامل حاكميت ملي بر جميع منابع ملي و بهويژه نفت و ابطال كليهٌ قراردادهاي ننگين
استعماري در اين رابطه؛
ـ بنيانگذاري ارتش مردمي؛
ـ تضمين آزادي كامل مطبوعات ،احزاب و اجتماعات سياسي با هر عقيده و مرام؛
ـ تأمين كامل حقوق سياسي و اجتماعي زنان فارغ از هر محدوديت استثماري طبقاتي؛
ـ رفع ستم مضاعف از همهٌ شاخهها ،تنوّعات قومي و ملي وطنمان در كليهٌ استانهاي كشور و تأمين جميع حقوق و
آزاديهاي فرهنگي و سياسي براي آنها در چارچوب وحدت و يكپارچگي تجزيهناپذير كل كشور؛
ـ استقالل كامل دانشگاهها و مدارس عالي و ادارهٌ آنها تحت نظر شوراي دانشگاه با مشورت دانشجويان و كارمندان؛
ـ لغو كليهٌ مقررات ضدكارگري و تدوين قانون جديد كار با نظر خود كارگران؛
ـ دهقانان محروم ايران بههيچ مرجع دولتي بدهكاري ندارند؛
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ـ قطع هرگونه تحميل دولتي و شهرداريها بهبازاريان و اصناف و كمك بهاحياي بازار و صنايع ملي؛
ـ تأمين كامل معيشت ،مسكن و تحصيالت كارمندان جزء دولتي و دواير خصوصي و خانوادهٌ آنها بهخصوص
آموزگاران و دبيران و لغو تمام دُيون آنان بهمراجع دولتي؛
ـ تحريم سياسي و اقتصادي دولتهاي نژادپرست؛
ـ خروج از همهٌ پيمانهاي آشكار و پنهان ننگين استعماري چه سياسي و چه نظامي و ورود بهبلوك كشورهاي
غيرمتعهّد؛
ـ استمرار و مداومت در بسيج تودههاي مردم بهمنظور مواجههٌ قاطع دستهجمعي با تمام مشكالت و تنگناهاي
سياسي ،اقتصادي و نظامي احتمالي» (بيانيهٌ مجاهدين دربارهٌ رفراندوم و انتظارات مرحلهيي و حداقل از جمهوري
اسالمي ـ نشريهٌ پيام خلق شمارهٌ 2ـ 12فروردين.)1357
خونريزي در كردستان
 28اسفند 57ـ كيهان ـ ديروز (از حدود ساعت پنج بعد از ظهر) و ديشب ,نبرد مسلّحانة خونيني در سنندج

جريان داشت .براساس گزارش خبرنگار كيهان ,تا صبح امروز حدود 200تن مجروح و چندتن كشته شدند.
«شايعة تخلية سالحهاي پادگان سنندج و انتقال آن بهتهران باعث شد كه مردم در اعتراض بهاين اقدام در
استانداري متحصّن شدند .در اثر تيراندازي بهسوي افراد متحصّن يك دانش آموز كشته شد و دو تن زخمي شدند.

ـ كيهان ـ «اعالميه امام خميني (كه در حدود ساعت يك بعدازظهر امروز منتشر شد و در چاپ دوم كيهان28
اسفند بهچاپ رسيد) دربارة وقايع كردستان:
« ...مردم كردستان و ساير نقاط بايد بدانند كه هرگونه حمله بهارتش و ژاندارمري ,از نظر ما ,مردود است ...اگر
كسي بهآنها حمله كند ,از مردم مسلمان نيست و از عُمّال اجانب است و بايد نيروهاي مسلّح با قدرت از منافع و
مصالح ملت مسلمان دفاع كنند و هرگونه حملهيي را بهخود و نواميس مردم با قدرت دفع كنند».
ـ «اعالمية ستاد كل ارتش اسالمي دربارة شورش ضدانقالبي سنندج ... :ضدانقالبيون ,شديداً ,مجازات
ميشوند ...هركس در هر نقطهيي اقدام بهآشوب و تحريك نمايد ,ضدانقالبي بوده و با انقالب اسالمي هيچگونه
رابطهيي ندارد ...ضدّانقالبيون ,شديداً ,بهكيفر اَعمال خود خواهند رسيد»...
«درگيريهاي تاٌسّفبار گنبد»

ـ اطالعيه «جنبش ملي مجاهدين» دربارة «درگيريهاي تاٌسّفبار كردستان»« :جنبش ملي مجاهدين ضمن ابراز
تاٌسّف شديد از درگيريها و خونريزيهاي اخير كردستان ,كه منجر بهقتل تعدادي از برادران عزيز كرد نيز شده است,
اعالم ميدارد ...نقطهنظرهاي مجاهدين خلق ايران دربارة مساٌلة كردستان ,مبني بر دفاع از حقوق حقّة همميهنان
كرد و رفع ستم مضاعف از آنان ,اعالم گرديده و اكنون اميدواريم كه با ترك هرنوع مخاصمه ,زمينه براي اعزام
نمايندة ذيصالح دولت آقاي مهندس بازرگان بهمنطقه ,فراهم شده و در اَسرع وقت ,چارچوب انقالبي و مردمي
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مناسبي براي حل مسالمتآميز مساٌلهيي كه بهخوبي ميتواند بهبهانة مقابله با تجزيهطلبي مورد استفادة دشمنان
انقالب ايران قرار گيرد ,تدارك ديده شود( »...مجموعة اطالعيهها ...ج ,1ص.)84
2فروردين 58ـ بخشي از خواستها در راهپيمايي «كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن»:
«...ما خواهان آزاديهاي فرهنگي ,مذهبي و زبان خود و همچنين خواستار متشكّل شدن مردم تركمن صحرا
تحت سيستم اداري واحد بهمركزيت شهر گنبد هستيم؛
ـ شناسايي عاملين فاجعة 19اسفند تركمنقَال و محاكمة آنان در دادگاه خلق؛
ـ لغو كليه كميتههاي انقالب انقالب اسالمي در منطقة تركمن صحرا و سپردن امور شهرها بهدست شوراهاي
منتخب؛
ـ آموزش رايگان براي كالسهاي شبانه و تاٌمين هزينة تحصيلي دانش آموزان روستايي؛
ـ اِحداث بهداري و درمانگاه( »...كار ,ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران ,شماره 2 ,3فروردين .)1358

ـ كيهان ـ «درگيري از بعد از ظهر ديروز ( 6فروردين) كه كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن در پارك شهر
گنبد ميتينگي برگزاركرد ,بين پاسداران و اعضاي كانون درگرفت كه تا صبح امروز 7كشته و 30زخمي
بهجاگذاشت .درپي تيراندازي [پاسداران] ميتينگ بههم ريخت و دو طرف متخاصم سنگربندي كردند»...
 8فروردين ـ «اطالعيه جنبش ملي مجاهدين درمورد درگيريهاي تاٌسّفبار گنبد»...« :ضمن ابراز تاٌسّف شديد از
درگيريها و خونريزيهاي اخير گنبد ـ كه منجر بهقتل تعدادي از برادران عزيز تركمن نيز شده است ـ اعالم ميدارد
كه  ...نقطهنظرهاي مجاهدين خلق ايران دربارة مسائل مابهاالبتالي برادران تركمن مبني بر دفاع از حقوق حقّة تمام
مليّتهاي ايراني و رفع ستم مضاعف از ايشان ...قبالً اعالم گرديده است( »...مجموعة اعالميه ها .ج ,1ص.)91
ـ روزنامة اطالعات در گزارشي پيراموان حوادث گنبدكاووس نوشت...« :روز 5فروردين با دستگيري يك
سيگارفروش تركمن توسّط ماٌموران كميته ,ماجرا آغازشد .چند نفر از اهالي بهاين عمل اعتراض كردند و در
درگيري ,يك جوان 22ساله از اهالي گنبد كشته شد .ماٌموران جسد را به شير و خورشيد سرخ بردند .گروههايي از
مردم همراه با روحانيون محل براي تحويل جسد رفتند ,ولي كميته جسد را بهآنها تحويل نداد .روز بعد (دوشنبه
6فروردين) جمعيتي حدود 8هزارتن از مردم گنبد براي تحويل گرفتن جسد جمع شدند و بهزور جسد را تحويل
گرفتند و آن را ”ساكت و بدون شعار“ تشييع كردند .در مراسم تشييع ,جمعيت ,همصدا ,خواهان مجازات عامل قتل
شدند...
در پي اين حادثه جلسة ”كانون مركزي شوراهاي تركمنصحرا“ ـ كه از چند روز قبل اعالم موجوديت كرده بود
ـ برپاگرديد و مسئوالن كانون براي اجتناب از هرگونه حادثهيي توصيه كردند كه اجتماعكنندگان از آوردن اسلحه
خودداري كنند ...ولي گروهي ...شروع بهتيراندازي هوايي كردند و زدو خورد آغازشد و باال گرفت .در اين درگيري تا
كنون دهها نفر كشته و زخمي شدهاند...
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8فروردين ـ روزنامة اطالعات ـ بخشي از پيام راديو تلويزيوني آيتاهلل طالقاني« ,در پي و بهمناسبت حوادث
گنبد» خطاب به”عموم برادران و خواهران و فرزندانم در آن خِطّه“:
1ـ ترك هر نوع مخاصمه...

2ـ درد برادران و فرزندان تركمن ما ,اساساً و بهطور اَعمّ ,همان درد همة مردم رنجديده و مظلوم ساير نقاط و
اياالت كشور بوده و چيزي جز عوارض فقر و محروميّتِ ناشي از حكومت طاغوت نيست؛
3ـ مردم ما در اين منطقه ,بهطور اخصّ ,از يك مساٌلة ارضي و تقسيم نامتناسب زمين رنج ميبرند كه بايستي,
بهطورعادالنه ,حلّ و فَصل شود؛
4ـ  ...ادارة امور داخلي اياالت و واليات بايستي ,تا سرحدّ امكان ,بهوسيلة خود مردم و با ماٌموريت و تشكيل
انجمنهاي شهري و روستايي صورت گيرد (مانند كردستان)...؛
 5ـ حد اكثر احترام نسبت بهآداب و سُنَن و فرهنگ ناحيه بايد مراعات شود؛

 6ـ بهلحاظ تعقيب و مجازات مُجرمين ,احدي حق ندارد بدون اجازة مقامات ذيصالحِ قضايي ايجادِ مزاحمت
كند؛
7ـ از برادران و فرزندان با ايمان تركمن ,مخصوصاً جوانان غيور ,انتظار دارم كه بههرگونه تفرقهاندازي و عنوان
كردن مطالبي نظير شيعه و سنّي ,كه بهلحاظ اصول و حقوق ,هيچ تفاوتي ,از نظر ما ندارند ,بياعتنايي» نمايند.
آيتاهلل طالقاني در همين پيام تاٌكيد كرد ...« :براي ما و مكتب ما ,مرزبندي ميان ترك و فارس و كرد و عرب و
بلوچ و تركمن و ...هيج اعتباري ندارد»...
رفراندم تغيير رژيم سلطنتي به جمهوري اسالمي
11فروردين 58ـ كيهان ـ امروز رفراندم (همه پرسي) برگزارشد« .ميليونها نفر ,با اكثريّت قاطع ,به”جمهوري
اسالمي“ راٌي دادند»« .امام خميني بهجمهوري اسالمي راٌي داد» .او بههنگام راٌي دادن گفت« :در حكومت اسالمي
همه بهحقوقشان ميرسند».
12فروردين ـ روزنامة اطالعات ـ «ساعت  22ديشب (شنبه 11فروردين) با پايان يافتن زمان برگزاري تاريخي
رفراندم تاريخ ايران ,رژيم شاهنشاهي و همزمان با آن ,سلطنت خاندان منفور پهلوي بهزبالهداني تاريخ سپرده شد.
امام خميني عصر يكشنبه 12فروردين (3جمادياالوّل 1299هـجري قمري) ,در يك پيام راديو تلويزيوني
بهمناسبت برگزاري پيروزمند رفراندم ,ضمن تشكّر از مردم” ,جمهوري اسالمي“ را ,رسماً ,اعالم كرد» و گفت:
«مبارك باد بر شما روزي كه  ...با راٌي قاطع به ”جمهوري اسالمي“ ,حكومت عدل الهي را اعالم نموديد؛
حكومتي كه در آن جميع اقشار ملت با يك چشم ديده ميشوند و نور عدالت الهي بر همه و همه بهيكطور ميتابد
و باران رحمت قرآن و سنّت بههمه كس بهيكسان ميبارد؛
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مبارك باد بر شماچنين حكومتي كه در آن اختالف نژاد و سياه و سفيد و ترك و فارس و لُر و كرد و بلوچ
مطرح نيست ,همه برادر و برابرند...
مبارك باد روزي كه در آن تمام اقشار ملت بهحقوق حقّة خود ميرسد؛ فرقي بين زن و مرد و اقليّتهاي مذهبي
و ديگران در اجراي عدالت نيست ...اينك شماييد كه بايد  ...قدمهاي بعدي را برداريد و با فرستادن طبقة فاضله و
اُمَناي خود در ”مجلس مؤسّسان“ ,قانون اساسي جمهوري اسالمي را بهتصويب برسانيد...
در اين پنجاه سال خانواده پهلوي ثروت ملت ما را بردند و جوانان ما را در زندانها افكندند و پاهاي آنها را ارّه
كردند و روي تاوهها بودادند ...حاال ديگر زندانهاي ما مثل زندانهاي سابق نيست ,محبوسين ما ,حتّي مورد اهانت
قرار نميگيرند ...در جمهوري اسالمي ظلم نيست ,فقير و غني وجود ندارد .در اسالم ...همة ما از حقوق برابر
برخورداريم ...در اسالم اختناق نيست .براي همه طبقات آزادي وجود دارد ...دولت ,اگر نخست وزير هم ظلم كند ,او
را بهدادگاه ميبرد و اگر جرم بهاو ثابت شود ,مجازات ميشود .بين فرد عادي و نخستوزير فرقي نيست ...من وعده
ميدهم كه اسالم براي همه كار درست ميكند و زندگي شما را مرفّه ميكند»...
«مباني اعتقادي» مجاهدين
مسعود رجوي« :روز  30فروردين من در قم با احمد خميني در حال ديدار و گفتگو بودم .هدف بيان
اعتراضمان به رفتار با آيت اهلل طالقاني و درخواستهاي بر حق ايشان در باره شوراها و حقوق دموكراتيك مردم و هم
چنين بيان شكايتهاي خودمان از رفتار جنون آميز پاسداران و كميته چي ها و حزب الّلهيها در سراسر كشور بود.
در اثناي همين بحث ،احمد خميني كه اداره كننده امور خميني و در عين حال رابط ما بود ،گفت شما چرا
معطّليد و چرا مباني اعتقادي خودتان را كه امام به برادرتان هم گفته اند ،نمي نويسيد و منتشر نمي كنيد ،تا اين
ضدّيتها تمام شود؟ چندي قبل از اين به برادرم (كاظم شهيد) قبل از اين كه به عنوان اولين سفير ايران بعد از
انقالب ضدسلطنتي در مقرّ اروپايي ملل متحد به ژنو برود ،با خميني در قم ديدار كرده بود .در اين ديدار خميني به
او گفته بود به برادرتان بگوييد ،مباني اعتقادي خود را بنويسند و منتشر كنند .و حاال احمد همان را يادآوري مي
كرد .من مي دانستم هدف او و پدرش ،اذعان ما به واليت و رهبري سياسي و ايدئولوژيك خميني است .به دليل اين
كه وقتي چند ماه بعد كالسهاي تبيين جهان را براي بيان و انتشار عقايد و جهان بيني مجاهدين تشكيل داديم,
تاب نياورد و با آن كودتاي سياه ضدفرهنگي از ما انتقام گرفت.
با اين همه آن روز (در  30فروردين  )1358در جواب به احمد خميني گفتم ،اي به چشم ،هم اآلن اصول
اعتقاديمان را مي نويسم و امضا و تقديم ايشان مي كنم .سپس همان جا ،در حضور خودش با لحن بسيار محترمانه
خطاب به خميني نوشتم ”حسب االمر آن پدر گرامي كه از اركان اعتقادي اين جانبان سؤال فرموده ايد“ معروض
مي دارم كه ”اركان عقيدتي مجاهدين همان اركان عقيدتي دين مبين اسالم و مذهب حقّه جعفري اثني عشري
است“ در ادامه شهادتين نوشتم و سپس پنج اصل دين و مذهب را با يادآوري اين كه ”در عموم كتب شرعيات
(ابتدايي) آمده است“ مكتوب كردم :توحيد ،عدل ،نبوّت ،امامت و معاد .در ماده چهارم (مربوط به امامت) عمداً در

45

مورد  12امام نوشتم كه ”آخرين آنها زنده و غايب است (و) به منصب امامت رسيده“( .يعني كه امام دوازدهم
خودش در منصب امامت حيّ و حاضر است و نيازي به زحمت سايرين نيست!)
وقتي اين كاغذ را كپي گرفتم و نسخه اصلي را به احمد دادم تا براي خميني ببرد ،به دقّت خواند و گفت
همين؟!
گفتم بله ،مگر نگفتند اصول اعتقادي را بنويسيم؟ من هم اصول اعتقادي را نوشتم و فردا هم منتشر مي كنيم
تا ببينيم چماقداري و ضدّيتهايي كه شما مي گوييد تمام مي شود؟
احمد گفت :آخر از رهبري امام و اقتصاد و مالكيت هيچ چيز ننوشته ايد...
گفتم :حاج احمد آقا ،ايشان خودشان اركان عقيدتي را خواسته اند نه اقتصاد و مالكيت و مسائل بحث انگيز
ديگر را ...
احمد خميني كه ديد بحث بيشتر فايده ندارد ،همين كاغذ را گرفت و رفت و روز بعد ما آن را منتشر كرديم و
روزنامه ها هم منعكس كردند.
بعداً پدر طالقاني گفت :جگرم از اين شهادتين گفتن آتش گرفت .كساني كه از قبل شهادتين را در اتاقهاي
شكنجه و در برابر جوخه هاي اعدام ميگفتند ،وضعيت به كجا رسيده كه حال بايد بيايند بعد از سقوط شاه
شهادتين بگويند» (مسعودرجوي« ،استراتژي قيام و سرنگوني» ،صفحه .)44
ديدار مجاهدين با خميني
6ارديبهشت 58ـ ديدار مسعود رجوي و چند تن از اعضاي مجاهدين با خميني در قم.
مهدي خداييصفت دربارة اين ديدار ميگويد« :من هم جزء هيأتي بودم كه آن سال در معيّت برادر مسعود و
سردار شهيد موسي خياباني و عدهيي ديگر از مسئوالن و نمايندههاي بخشهاي مختلف سازمان ،براي ديدار خميني
بهقم رفتيم ...ما شب قبل از اين ديدار ،بهقم رفتيم ...صبح بهخانهٌ احمد خميني آمديم ،محل ديدارمان نزديك
همين خانهٌ احمد خميني بود .قبل از ديدار و در فاصلهيي كه ما در خانهٌ احمد بوديم ،احمد باز تالش ميكرد كه
بهنحوي بهمجاهدين و بهبرادر مسعود بگويد كه شما بياييد بهاصطالح خودش با ”امام“ بيعت كنيد .من يادم هست
كه ازجمله ميگفت بياييد كتابهاي ايدئولوژيتان را بدهيد كه امام ببينند و اينها را تأييد و امضا بكنند و از اينجور
صحبتها .هيچوقت يادم نميرود وسط همين صحبتها بود كه برادر مسعود بهاحمد خميني گفت خوب است كه شما
مسألهٌ ”دستبوسيدن“ را پيشاپيش بهآقا بگوييد ،براي اينكه وقتي آقا دستشان را براي بوسيدن دراز بكنند ،ما
چون عقيده نداريم بهاين كار ،آنوقت ممكن است بد بشود! احمد خميني وقتي اين را شنيد ،خيلي جا خورد و اصالً
رنگ و رويش پريده بود.
براي من خيلي مهم بود و منتظر بودم ببينم كه برادر مسعود راجع بهچه چيزي ميخواهند با خميني صحبت
بكنند .چون در ديداري با اين اهميت ،خيلي صحبتها هست كه ميشود آنجا مطرح كرد ،امّا مهمترين چيزي كه
بايد مطرح كرد ،چيست؟
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تا جايي كه من يادم ميآيد ،مضمون صحبت برادر مسعود اين بود كه ما هيچ خواست و تمنّاي مادي و دنيوي
نداريم؛ ما اسالممان را ساده بهدست نياوردهايم؛ ما اسالممان را از البهالي رنج و خون اين مردم ،از البهالي
جوخههاي اعدام و تيرباران ،بهدست آوردهايم؛ قدرت روحاني و قدرت سياسي اآلن در يك نقطه در شما متمركز
شده ،خوب است كه از اين قدرت در جهت خدا و مردم استفاده بشود.

امّا مسألهٌ كانونيِ (=اصلي) اين صحبت ،بحث آزاديها بود .يادم هست كه برادر مسعود در خالل صحبتشان،
جابهجا بهقرآن و نهجالبالغه كه همراه خودشان آورده بودند ،استناد ميكردند .دربارهٌ مسألهٌ آزاديها بهخميني گفتند
كه مسألهٌ آزاديها در معرفي اسالم امر بسيار مهمي است ،و شما اسالم را بايد با رويكرد آزادي معرفي كنيد ،بايد
روي مسألهٌ آزادي در معرفي اسالم تأكيد بكنيد.
چون برادر مسعود بحث را از موضع اسالمي مطرح كردند ،خميني ناچار شد تأييد بكند و بگويد كه بله اسالم بر
آزاديها بسيار تأكيد كرده است...
در اين مالقات تمام آنچه مجاهدين با خميني ميگويند در آزادي خالصه ميشود .خميني هم وقتي
سازشناپذيري مجاهدين در دفاع از آزاديهاي اساسي مردم را ميبيند ،ناگزير اعالم ميكند” :اسالم بيش از هر چيز
بهآزادي عنايت دارد“ .امّا واقعيت اين است كه از اين تاريخ بهبعد خميني ،هرگونه ترديد در جهت حذف و سركوبي
مجاهدين را كنار ميگذارد و همهٌ موضعگيريها و واكنشهايش در قبال مجاهدين جز در مسير نابودي آنان نيست»...
(30خرداد بهروايت شاهدان ,ص.)37
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محمدرضا سعادتي
دستگيري سعادتي
 6ارديبهشت 58ـ مجاهد خلق محمدرضا سعادتي (35ساله ,مهندس برق) «درحاليكه هنوز آثار شكنجههاي
ساواك شاه بر بدنش باقي است» ،بهجرم «جاسوسي» براي شوروي دستگير شد .سعادتي در آبان  1350بهوسيلة
مجاهد شهيد مهدي رضايي عضوگيري شد و با او دستگير و شكنجه شد و بهحبس ابد محكوم گرديد .كمر او در اثر
شكنجههاي وحشيانه ساواك شاه شكست و پس از 7سال تحمل اسارت ,در سال  57از زندان آزادشد.
دستگيري سعادتي درست در شبانگاه همان روزي صورت گرفت كه مسعود رجوي و موسي خياباني و شمار
ديگري از مسئوالن مجاهدين در قم با خميني ديدار كردند.

خميني:
«براي هر استخواني ميتينگي راه انداختن...
قابل تحمّل نيست»
«بعد از ظهر روز پنجشنبه 29ارديبهشت ,مصادف با يكصدمين زادروز دكتر مصدق ,بهدعوت جبهه دموكراتيك
ملي ,دهها هزارتن در دانشگاه صنعتي گردآمدند .جبهه دموكراتيك ملي از چند روز پيش روز تولد مصدق را روز
آزادي بيان و مطبوعات اعالم كرد .در اين مراسم دكتر شايگان سخنراني كرد» (كار ,شماره 3 ,12خرداد .)1358
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3خرداد 58ـ خميني (روز قبل از مراسم 4خرداد به مناسبت سالگرد شهادت بنيانگذاران سازمان مجاهدين ,در
ترمينال خزانه) در جمع «فرهنگيان و دانشجويان اهواز» ,كه بهديدارش رفته بودند ,طي سخناني گفت:
«...اين دو كلمه كه من از اول فرياد زدم؛ ما همين دو كلمه را ميخواهيم” :جمهوري اسالمي“ .اگر ديديد يك
كلمه اضافه شد ,بدانيد كه مسيرشان با شما مختلف است .اگر كلمه ”اسالم“ هم پهلويش گذاشتند ميخواهند شما
را بازي بدهند (=گول بزنند) .اگر ديديد يك كلمه از آن افتاد و گفتند ”جمهوري“ ,بدانيد كه مسيرشان با شما
مختلف است .اينها ميخواهند شما را بكشانند بهآن مطالبي كه برخالف اسالم است...
هركس اسم جمهوري اسالمي را ”دموكراتيك“ بگذارد ,اين دشمن ماست؛ هركس ”جمهوري دموكراتيك“
بگويد اين دشمن ماست ,براي اين كه اسالم را نميخواهد .ما اسالم را ميخواهيم ...ما خون داديم براي جمهوري
غرب؟ ما براي اسالم خون داديم...
اينها ميخواهند سرپوش بگذارند روي مقاصد خودشان؛ آن مقاصدي كه برخالف مسير ماست ,با اسم يك
نفري كه ملي است (اشاره دارد بهدكتر مصدق كه در روز 29ارديبهشت ,58بهمناسبت يكصدمين زادروز او,
دههاهزارتن در دانشگاه صنعتي شريف گردآمدند و اين مراسم پرشكوه ,خاري شد در چشم خميني كه از موضع
همگامي با كاشاني ,نفرتي عظيم از پيشواي نهضت ملي ايران بهدل داشت).

مسير ما ,مسير نفت نيست .نفت پيش ما مطرح نيست .ملي كردن نفت پيش ما مطرح نيست .اين اشتباه
است ,ما اسالم را ميخواهيم؛ اسالم كه آمد ,نفت هم مال خودمان ميشود .مقصد ما اسالم است ,مقصد ما نفت
نيست .اگر يك نفر نفت را ملي كرده است ,اسالم را كنار بگذارند ,براي او سينه بزنند؟ ...ما اسالم را ميخواهيم .ما
آزادي را ,كه اسالم در آن نباشد ,نميخواهيم؛ ما استقاللي كه اسالم در آن نباشد ,نميخواهيم ...آزادي و استقالل
بدون اسالم بهچه دردمان ميخورد؟ ...ممالك ديگر هم آزادي دارند ,ما آن را نميخواهيم ...دشمن خودتان را
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بشناسيد ...من حجّت را دارم تمام ميكنم براي ملت ايران ...من اينها را بهشما معرّفي كردم ,بهاين اشخاصي كه
بهاسالم كاري ندارند .بهروحانيت هم كاري ندارند ,ميخواهند يك مملكت غربي درست كنند؛ آزاد هم باشيد و
مستقل هم باشيد ,اما ,نه خدايي در كار باشد و نه پيغمبري و نه امام زماني و نه قرآني و نه اَحكام خدا ,نه نمازي و
نه چيزي ...شما شهادت را براي خود فوز (=پيروزي) ميدانيد ,براي اين كه مثل سوييس بشويد؟ ملت ما خونش را
براي دين داده ,براي آزادي و خدا داده ...او خدا را ميخواست ...روحانيِ اسالم ميخواهد ,روحانيِ اسالم در پناه
اسالم ميخواهد ...بعضي از اين نويسندههاي ما حاضر نيستند حتي براي جلوبردن قصد خودشان يك كلمه اسالم
بهكار ببرند ولو اين كه ما را بازي بدهند .ما بايد با اينها همان مبارزهيي را بكنيم كه با محمدرضا كرديم .براي اين
كه توطئه در كار است ,نه قضية آزادي .آزادي لكن توطئه نه...
براي هر استخواني (=اشاره دارد به دكتر مصدق) ميتينگي راه انداختن و دنبال آن با اسالم مخالفت كردن قابل
تحمّل نيست( »...كيهان 5خرداد .)58
خميني« :اسالم منهاي روحانيت ,خيانت است»
4خرداد 58ـ خميني در ديدار با «عدهيي از بانوان قم» گفت:
«ملت ما براي اسالم قيام كرد و براي اسالم خون داد .اآلن قشرهايي هستند كه ميخواهند اسالم را كنار
بگذارند ,جمهوري تنها باشد ,از اسالم ميترسند ,جمهوري دموكراتيك ...اينها همه خًدعه است ...مسلمين توجه
داشته باشند كه در حزبهايي كه صحبتشان از اسالم نيست ,صحبتشان از دموكراتيك است؛ قشرهايي كه بهاسالم
كار ندارند ,گرچه بهآزاري كار دارند؛ آزادي را ميخواهند ,اما ,آزادي بهغيراسالم؛ ملت ما توجه كنند كه الاقل ,داخل
اين حزبها نشوند .شما عزيزانتان را براي اسالم داديد ,حاال كه عزيزانتان را داديد بهضداسالم بخواهيد وارد شويد و
خون عزيزان خود را هدر بدهيد .توجه كنيد اينها ميخواهند خون شما را هدر بدهند .اجتماعات اينها برضدّ اسالم
است .چند روز پيش اجتماع زيادي داشتند (اشاره دارد بهاجتماع پرشور دهها هزار تن از مردم تهران ,در روز
29ارديبهشت  ,58كه بهدعوت جبهه دموكراتيك ملي ايران ,بهمناسبت يكصدمين زادروز دكتر مصدق در دانشگاه
صنعتي شريف گردهم آمده بودند) و حرفهايشان بهضدّ اسالم بود .با اينها همكاري نكنيد .خودتان را از آنها
دورنگهداريد و از آنها اجتناب كنيد.
اينها آزاديِ مِنهاي اسالم را ميخواهند ,اين غير طريقة شماست ...ما اسالم را ميخواهيم كه اسالم بهما آزادي
بدهد و نه آزاديِ منهاي اسالم .آنها استقالل منهاي قرآن را ميخواهند .ما قرآن را ميخواهيم .اگر تمام آزاديها را
بهما بدهند و تمام استقاللها را بهما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند ,نميخواهيم .ما بيزار هستيم از آزاديِ
منهاي قرآن؛ ما بيزار هستيم از استقالل منهاي اسالم؛ ما بيزار هستيم از اين كه بگويند ”اسالمِ منهاي روحانيت“.
اسالم منهاي روحانيت ,خيانت است .ميخواهند اسالم ازبين ببرند ...اسالم با پوشش روحانيت بهاينجا رسيده
است ...بيدارباشيد...
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مسائل شخصيِ خودتان را كنار بگذاريد ,مسائل جزئي را كنار بگذاريد ,احتياجات را كناربگذاريد .امروز وقت اين
نيست كه من محتاجم ,من چيزي ندارم .امروز وقت اين است كه ما اسالم را تقويت كنيم ...همه اقشار بيدارباشيد...
تزِ ”اسالمِ منهاي روحانيت“ ,يعني ال اسالم (=اسالم نباشد) .درجه اولش اين است .بعد هم كتابهاي روحانيت را
بهدريا بريزيد( »...كيهان5 ,خرداد.)1358

ميتينگ ترمينال خزانه
4خرداد 58ـ در سالروز شهادت بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ايران ،ميتينگ بزرگي در ترمينال خزانهٌ
تهران برگزار شد .مردم از سراسر تهران براي شركت در اين ميتينگ بهجنوب تهران سرازير شدند.
آيت اهلل طالقاني پيامي با صداي خودش بهاين ميتينگ فرستاده و در آن از فرزندان مجاهدش چنين تجليل
كرد« :امروز براي تجليل از شهيداني جمع شدهايم كه از خون پاك آنها پس از 7سال سيالبها برخاسته است.
همانها كه براي درهمكوبيدن شرك و بتها و اعادهٌ توحيد بهپاخاستند ،دشمن مُشرك هم از همين جهت از آنها
انتقام گرفت ...آنها شاگردان مؤمن و دلدادهٌ مكتب قرآن بودند؛ گوهرهايي بودند كه در تاريكي درخشيدند.
حنيفنژاد ،بديعزادگان ،عسكريزاده ،مشكينفام ،ناصر صادق ،از همين تابندگان بودند .اينها راه جهاد را گشودند.
درود و رحمت خداوند و همهٌ خلق بر روان آنها باد» (30خرداد بهروايت شاهدان ,ص.)42
مسعود رجوي در اين ميتينگ سخنراني كرد و در پايان سخنانش ,آيتاهلل طالقاني را از طرف مجاهدين بهعنوان
كانديداي رياستجمهوري معرفي كرد .جمعيت حاضر در ترمينال خزانه با هلهله و شادي از اين پيشنهاد استقبال
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كردند.

(مجله «جوان» ,شماره  ,25اول تيرماه )58
عباس داوري ...« :براي خميني و دارودستهٌ او اين ابتكار عمل مجاهدين ،موقعيت بغرنجي ايجاد كرده بود.
زيرا كانديداتوري پدر طالقاني با استقبال بسيار پرشور مردم ايران مواجه شد و بهسرعت زمينهٌ ايجاد يك جبههٌ
اجتماعي ـ سياسي گسترده را حول مجاهدين و پدر طالقاني در مقابل ارتجاع فراهم كرد و پيشروي استبداد پشت
پردهٌ دين را با مانع جدّي مواجه ساخت .اين ابتكار عمل ,البته ,يك اقدام مردمي و انقالبي بود و در راستاي
سياستي بود كه مجاهدين از روز اول در برابر خميني اتّخاذ كرده و با شيوهٌ مسالمتآميز و در نهايت صبر و تحمل
انقالبي خواستار آن بودند كه او را بهپذيرش حق انتخاب مردم و آزادي نيروهاي سياسي مُلزم سازند» (30خرداد

بهروايت شاهدان ,ص.)44

اعتصاب غذاي سعادتي
در روز 13خرداد ,58محمدرضا سعادتي در اعتراض به «دستگيري ناروايش» بهاعتصاب غذا دست زد.
ـ «تلگرام اعالم جرم مجاهدين خلق ايران بهآقاي مهندس بازرگان ,نخست وزير و شوراي انقالب و آقاي وزير
دادگستري»25 ,خرداد:58
«باتقديم احترام ,سازمان مجاهدين خلق ايران ,در حالي كه يكي از اعضاي آن ,دوازدهمين روز اعتصاب غذاي
اعتراضي خود را در زندان اوين از سر ميگذراند ,بهاطالع ميرساند :پنجاه و يك روز قبل برادر اسير ما بهوسيلة يك
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گروه از پاسداران دستگير و شديداً تحت شكنجه قرار گرفت و اين درحالي بود كه هنوز بار گران 7سال شكنجه و
زندان آريامهري را بر دوش داشت و چندماه بيشتر از آزاديش نميگذشت .توطئهيي كه كليه مدارك آن را بهاطالع
مقامات مسئول رسانده و خواستار رسيدگي هرچه سريعتر بهآن شديم .لكن ,از جانب برخي از عاليترين مقامات و
مراجع مسئول مملكتي بهما توصيه شد كه براي ممانعت از هرگونه تشنّج و موضعگيريهاي احتمالي ,كه جز بهسود
ضدانقالب نيست ,از افشاي مطالب خود بپرهيزيم .بههمين دليل حتي از اصرار بر مالقات نمايندة سازمان با برادر
زنداني شكنجه شدهمان ,كه شخص دادستان كل انقالب بهخوبي در جريان آن بودند ,نيز صرفنظر كرديم ...با اين
همه امروز مطّلع شديم كه نشريات و مدارك بيپايه و مجهولي ,كه عمدتاً بهخط برادر زنداني ما نيست ,در سطح
وسيعي منتشر شده است ...تقاضاي ما اين است كه:
ـ اوالً ,مشخّص فرماييد كه اين مدارك توسّط چه كساني و در چه شرايط و بهچه منظوري و از كجا و به چه
وسيلهيي بهدست آمده و منتشر گرديده است؟ مسئول آن چه مقامي و مسئوليتهاي حقوقي ـ جزايي آن چگونه
معمول خواهد شد؟
ـ ثانياً ,بهتاٌكيد خواستار آنيم كه درقبال سفارش بر متشنّج نكردن اوضاع ,وضعيت مجاهدين خلق ايران را در
اين رابطه روشن نموده و پاسخ فرماييد كه آيا بازهم بايد همچنان مُهر سكوت بر لب زنيم و يا مجازيم كه جزئيّات
توطئه و شكنجه و كليه اطالعات مربوط به ماهيت دستاندركاران آن را ـ چنان كه از نظر نمايندگان دولت و
شوراي انقالب نيز گذرانديم ـ جهت روشن شدن افكار عمومي منتشر سازيم؟ با تشكّر ـ مجاهدين خلق ايران».
نامه مجاهدين به خميني
15تيرماه 58ـ بخشي از نامة مجاهدين خلق ايران به خميني دربارة «تحريكات وسيعي كه اين روزها در
سراسر كشور ,و ازجمله ,شهر قم عليه مجاهدين خلق ايران در جريان است»:
«...نيمه شب دوشنبه 11تير ,تيراندازاي و حمالت خيانتبار مشكوكي معطوف بهمحل استقرار پاسداران قم,
كه ساختمان آن در نزديكي ساختمان محل استقرار جنبش ملي مجاهدين در قم واقع شده است ,شنيده ميشود...
شايع ميشود كه مجاهدين مسئول حمله بهپاسداران هستند .در ساعت دوازده و نيم چهارشنبه 13تير ,صداي
انفجار شديد ,كه بعداً معلوم شد ناشي از پرتاب نارنجكي بهسمت پاسداران بوده است .لحظاتي بعد ,پاسداران مسلّح
ساختمان جنبش را محاصره و با سنگرگيري رزمي ,مستقيماً ,سالحهاي خود را بهجانب اعضاي جنبش نشانه
ميروند» و مانع خروج افراد داخل ساختمان ستاد جنبش ملي ميشوند .فرداي آن روز «اوباش» ,در پناه حمايت
پاسداران ,بهساختمان جنبش حمله ميكنند و پس از «ضَرب و جَرح» افراد مستقر در ساختمان آنها را دستگير
ميكنند و بهكميته ميبرند .آنها پس از تصرف ساختمان محل جنبش« ,كه قبل از انقالب مركز سازمان زنان شهر
قم بود ,وسايل ساختمان را تخريب كردند» .آنها پس از شكستن قفل درِ انبار «سازمان زنان سابق»« ,قرصهاي
ضدّحاملگي و ساير اشيا و وسايل زنانه را با صحنهسازيِ بسيار وقيحانه در معرض عكسبرداري و فيلمبرداري
خبرنگاران قرار داده و عكسها را بهسرعت در بين مردم پخش كردند و مدّعي شدند كه اينجا مركز فحشاست...
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در شهر قم شايع كردند كه مجاهدين خرمنها و سيلو را آتش ميزنند .در اصفهان شايع ميكنند كه مجاهدين
قسمتي از ذوب آهن را آتش زدند .در مشهد نيز اعضاي مجاهدين را با گلوله مجروح كردند ...همة اينها حلقهيي از
زنجير توطئههاي مداومي است كه بهمنظور ريشهكن كردن يك نيروي انقالبي مسلمان طرّاحي شده است...
دشمنان خدا و خلق چنين در نظر دارند كه تصفيهحساب با انقالب ايران را ,در نخستين قدم ,از مجاهدين خلق
آغاز كنند؛ برادركشي راه بيندازند و لبنان ديگري بيافرينند ...يك تصفيه حساب ارتجاعي و ضدّانقالبي ...گزارشات و
تحليلهاي ما چنين نشان ميدهد كه در مرحلة كنوني هدف تمامي اين توطئهها واداركردن ما بهسكوت ,بهويژه در
مقابل مساٌلة خطير و سرنوشت ساز قانون اساسي است»...
سازمان مجاهدين نامهاش را بهخميني اينچنين پايان داد ...« :غرض از عرض اين مطالب ,طرح اين نكته است
كه آيا دولت حاضر ,فعاليّت سياسيِ رسمي و علني ما را در يك محيط آزاد و فارغ از اختناق ميپذيرد و يا بايد
بهاَشكال غيررسمي از فعاليّت رو بياوريم؟» (مجموعة اعالميه ها ...ج ,1ص.)211
نخستين شماره «مجاهد»
اول مرداد 58ـ نخستين شمارة نشرية «مجاهد» ,ارگان سازمان مجاهدين خلق ايران منتشر شد.

در اين شمارهٌ مجاهد ،مسعود رجوي در سرمقالة «پيامي در رسالت قلم» بر وحدت سالح و قلم تأكيد كرد و
نوشت:
«رسالت قلم ,كه پا بر سر سالح بهپيش ميرود ,همان رسالت انسان است كه در تحقق آزادي ميتوان آن را
خالصه كرد؛ اتّحادي كه در آن ,قلم سمبل آگاهي و بينش است و سالح مظهر خواست ،اراده و عشق و شور
است… اگر زبان ,اندام كلمات است ،پس واي بر زباني كه كلمات را بدانسان كه حقيقت را دگرگون و واژگونه و
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تحريف كند و آنها را در غير مواضعِ واقعگرايانهٌ خود بهكار برد ،اين است همان خيانت مستمري كه بهدليل وسعت
آثارش ابعادي محاسبهناپذير دارد .نفي و لعنت نثار چنين زبانها و قلمهاي نفرينشده باد!»
كنفرانس مطبوعاتي مجاهدين
9مرداد ـ سه روز پيش از برگزاري انتخابات مجلس خبرگان ,مسعود رجوي ,در يك كنفرانس مطبوعاتي
«ديدگاههاي مجاهدين را دربارة پيشنويس قانون اساسي و مهمترين رئوس مورد نظر براي يك قانون اساسي
مردمي» را براي خبرنگاران توضيح داد و ازجمله گفت...« :اگر جامعهمان را بهيك كشتي تشبيه كنيم ،با تدوين
قانون اساسي مشخّص كردهايم كه اين كشتي به چه سمت خواهد رفت .آيا بهساحل نجات ،ساحل رستگاريِ
اجتماعي ،آزادي و يگانگي خواهد رسيد يا بهعكس ,بهژرفناي تفرقه ،تشنّج ،هرج و مرج و وابستگي؟…
بنابراين ,وقتي ميبينيم كه در قانون اساسيمان بر مضامين رهاييبخش انقالب تصريح نشده ،طبيعي است كه
خواستارش بشويم و فقدانش را معترض باشيم يعني قانون اساسييي را بخواهيم كه ماهيت انقالبمان را تصريح
كرده باشد .مگر اين قانون اساسي ،مُركّبش خون شهيدان نيست و مگر اين پيام شهيدان ما نبود؟
وقتي ميگوييم آزاديبخش ،مضمونش روشن است .آزادي خلق از ستم ديكتاتوري… آزادي مليتهايمان از ستم
مضاعف ،آزادي زن ،آزادي فعاليتهاي سياسي ،آزادي مطبوعات ،آزادي عقيده و مَرام ،يعني تأمين آن فضايي كه
فرزند انسان بايد در آن تنفّس بكند؛ آن فضايي كه منهاي آن ,انسانيّت ,واقعاً ,معنا ندارد .ما اين را ميخواهيم و اين
را بهجدّ هم ميخواهيم؛ آزادي از شرّ محاكم نظامي.
مگر نيست كه اين ”آزادي و رهايي ،جوهر تاريخ و جوهر انساني“ است؟ و مگر نيست كه سير تاريخ خالصه
ميشود به”گذار مداوم از قلمروِ ضرورت بهقلمرو آزادي“؟»
وي سپس اصليترين رئوس قانون اساسي مورد نظر مجاهدين را اينچنين برشمرد:
«1ـ نظام شورايي ،تنها شيوهٌ اسالمي ادارهٌ جامعه؛
2ـ كار ،معيار و مبناي ارزش اقتصادي؛

 3ـ محصول از آن كسي است كه روي زمين كار ميكند؛

4ـ برابري كامل زن و مرد؛  5ـ فرهنگ و آموزش رايگان؛ 6ـ مليكردن بيمه ،بهداشت و طب؛

7ـ

مستضعفين تكيهگاه اجتماعي دولت اسالمي؛  8ـ حقوق مليتها؛  9ـ ارتش مردمي؛ 10ـ صالحيت دادگستري؛
11ـ حقوق كار و حريم كارگاهها؛ 12ـ سياست خارجي غيرمتعهّد» (نشريهٌ مجاهد شمارهٌ  3ـ 15مرداد.)58
نامة سرگشادة مجاهدين به خميني
17مرداد 58ـ سازمان مجاهدين خلق در نامة سرگشادهيي بهخميني ,چند روز پيش از يورش پاسداران و
ارتش بهپاوه ,پيشاپيش ,نسبت بهوقوع چنين حوادث ناگواري هشدار داد و اعالم كرد:
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« ...ازجمله مُبرمترين مسائل كنوني صحنهٌ سياست كشور ،مسألهٌ مليتها و مناطق كردستان ،گنبد ،بلوچستان و
خوزستان است كه متأسفانه تاكنون كمترين كفايتي در دستگاههاي مسئولِ رسيدگي بهاين قضايا ديدهايم .بهحدّي
كه دير نيست با دخالت ارتش يك فاجعهٌ ملي و جنگ داخلي سر بگيرد ،حال اينكه ،بهشهادت تمام تاريخ ،اين
مسائل هيچگاه با دخالت ارتش و بهقيد خونريزي قابل حل نيست ,وانگهي كدام ارتش است كه در عين خونريزي و
كشتار مردم بيپناه ،بازهم از مشروعيت برخوردار باشد( »...مجموعة اعالميهها و موضعگيريهاي سازمان مجاهدين ,...

شماره  ,2تهران12 ,اسفند ,1358ص.)60

اعتراض به مُهر و موم كردن چاپخانة يادگار (آيندگان)
ـ اعالميه «جنبش ملي مجاهدين» ...در اعتراض به«مُهر و مومكردن چاپخانة يادگار (آيندگان) و بازداشت
تعدادي از نويسندگان و كاركنان آن» ...« :بهكدام مجوّزِ قانوني ,قبل از محاكمه ميتوان چاپخانهيي را تعطيل و
انتشار روزنامهها و مجالت وابسته بهآن را ,صرفنظر از هر ديدگاهي كه نسبت بهاين روزنامه وجود داشته باشد,
خودسرانه ,توقيف كرد؟
به اعتقاد ما ,اين نشان ديگري است از لِگام گسيختگيِ برخي مراكز قدرت كه در مسير انحصارطلبي خود هيج
حدّ و مرزي نميشناسند...
ما هجوم نظامي اخير را تعرّض عليه آزاديِ تمام ملت ايران محسوب نموده ...و  ...رفع ستمي را كه بر جامعة
مطبوعات رفته است ,بهتاٌكيد خواستاريم( »...مجاهد ,شماره 22 ,4مرداد.)1358
ـ روزنامه اطالعات ـ بخشي از جرمهاي روزنامة «آيندگان» ,كه باعث توقيف آن شد ,عبارتاند از:
« ...گامگذاردن در جهت مخالف منافع جامعه مسلمانان و حكومت جمهوري اسالمي ,نشر افكار انحرافي ,نشر
اخبار و تفسيرات غيرحقيقي و گزارشهاي غيرواقعي ,همكاري و همگامي با تمام نغمههاي مخالف انقالب اسالمي و
ايجاد تشتّت و تفرّق بين اقشار و گروههاي ملت مسلمان ايران ,پخش اسرار دفاعي و نظامي كشور ,ايجاد هرج و
مرج در سازمان نيروي هوايي »...همين روزنامه از توقيف روزنامه «آهنگر» خبرداد.
يورش بهستاد مركزي مجاهدين
23مرداد 58ـ سازمان مجاهدين در اطالعيهيي از توطئة يورش «چماقدارها و قَمهكشها» بهستاد مركزي
مجاهدين در ساختمان «بنياد علوي» پرده برداشت .در اين اطالعيه ,ازجمله ,آمده است:
«...ديروز بهدنبال هجوم بهمراكز چند گروه سياسي و متعاقب حمله بهتظاهرات و راهپيمايي و درگيريهاي
خونين پريروز شايع شد كه برخي عناصر و گروههاي ارتجاعي قصد حمله بهستاد جنبش ملي مجاهدين را دارند،
همزمان با اين توطئه شايعهٌ خلع سالح مجاهدين نيز بر سر زبانها ميافتد ...با پخش اين شايعه ,بالفاصله ,هزاران
نفر از خواهران و برادران دلير ما بهستاد جنبش ملي مجاهدين مراجعه كرده و با استقرار در درون و بيرون
ساختمان و براي مقابله بههرگونه حركت توطئه آميز ,ساختمان ستاد را در ميان گرفتند و اعالم كردند كه اگر
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كسي قصد حمله بهستاد مجاهدين را داشته باشد ,بايد از روي اجساد ما بگذرد .اين خواهران و برادران تمام طول
ديشب و همچنين امروز در ستاد مجاهدين و در اطراف آن مستقر شده و بهپاسداري از آن برخاستند.
ما بدين وسيله ضمن تحسين و تمجيد از اين همرزمان هوشيار و شجاع ,از آنها ميخواهيم كه در اين روزها
همچنان هوشياري خود را حفظ كنند ...ما هم چنين ,ضمن محكوم كردن هرگونه ايجاد ناآرامي و اغتشاش و
هرگونه حمله و هجوم بهآزاديهاي اساسي سياسي ...بهكساني كه بهچنين اَعمال و حركاتي دست ميزنند ,اعالم
ميكنيم كه اگر خود ضدانقالب نباشند ,اين قبيل اعمالشان در خدمت ضدانقالب است( »...مجموعة اعالميهها و
موضعگيريهاي سياسي مجاهدين خلق ايران ,شماره  ,2چاپ اول ,تهران12 ,اسفند.)65 ,1358
طي حدود يك هفته ،هزاران تن از نيروها و هواداران مجاهدين ،بهطور شبانهروزي با دست خالي و بدون سالح

از دفتر مركزي جنبش ملي مجاهدين حفاظت ميكردند .بهاين ترتيب كه  4ـ  5حلقه از هواداران مجاهدين
دورتادور ساختمان بنياد علوي را گرفته بودند و اجازه نميدادند كه چماقداران رژيم خميني بهساختمان نزديك
بشوند.
خميني:
«اگر ما از اول ,چوبههاي دار را در ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم!»...

26مرداد 58ـ خميني در روز جمعه 23رمضان (روز قدس) «در حضور صدها هزارتن از مردم قم و زائراني كه
از شهرهاي مختلف بهاين شهر آمده بودند ,نطق مهمي  ...ايراد كرد».

روزنامه كيهان (27مرداد) آن را با عنوان «آخرين هشدار امام بهتوطئهگران :اشتباه كرديم كه انقالبي عمل
نكرديم» ,درج كرد .او در اين سخنراني ,ازجمله گفت:
«...اشتباهي كه ما كرديم ,اين بود كه انقالبي عمل نكرديم و مهلت داديم بهاين قشرهاي فاسد .و دولت انقالب
و ارتش انقالب و پاسدار انقالب ,هيچ يك ,از اينها انقالبي عمل نكردند و انقالبي نبودند .اگر ما از اول كه رژيم فاسد
را شكستيم و اين سدّ بسيار فاسد را خراب كرديم بهطور انقالبي عمل كرده بوديم و قلم تمام مطبوعات مزدور را
شكسته بوديم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل كرده بوديم و رؤساي آنها را بهمحاكمه كشيده بوديم
و حزبهاي فاسد را ممنوع اعالم كرده بوديم و رؤساي آنها را بهجزاي خودشان رسانده بوديم و چوبههاي دار را در
ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم ,اين زحمتها پيش نميآمد.
من از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز عذر ميخواهم؛ خطاي خودمان را عذر ميخواهم .ما مردم
انقالبي نبوديم؛ دولت ما انقالبي نيست؛ ارتش ما انقالبي نيست؛ ژاندارمري ما انقالبي نيست؛ شهرباني ما انقالبي
نيست؛ پاسداران ما هم انقالبي نيستند؛ من هم انقالبي نيستم.
اگر ما انقالبي بوديم ,اجازه نمي داديم اينها اظهارِ وجود كنند؛ تمام احزاب را ممنوع ميكرديم؛ تمام جبههها را
ممنوع اعالم ميكرديم و يك حزب؛ حزباهلل؛ حزب مستضعفين تشكيل ميداديم.
و من توبه ميكنم از اين اشتباهي كه كردم و من اعالم ميكنم بهاين قشرهاي فاسد در سرتاسر ايران كه اگر
سر جاي خود ننشينيد ما بهطور انقالبي با آنها عمل ميكنيم...
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اين توطئهگرها در صف كفّار هستند ,با آنها بايد با شدّت عمل كرد .دولت بايد با شدّت رفتار كند؛ ژاندارمري
بايد با شدّت رفتار كند؛ ارتش بايد با شدّت رفتار كند؛ اگر با شدّت رفتار نكنند ,ما با آنها با شدّت رفتار ميكنيم؛ با
خود همينها ,اگر مسامحه كنند ,با شدّت رفتار ميكنيم .مسامحه حدودي دارد؛ كسبِ وَجاهت حدودي دارد .مصالح
مسلمين را نميگذارم بهاين امور ازبين برود .دادستان انقالب موظّف است تمام مجالتي را كه برضدّ مسير ملت است
و توطئهگر است ,توقيف كند و نويسندگان آنها را دعوت كند بهدادگاه و محاكمه كند؛ موظّف است كساني را كه
توطئه ميكنند و اسم حزب روي خودشان ميگذارند ,رؤساي آنها را بخواهند و آنها را محاكمه كنند.
ما باز تا چندي مهلت ميدهيم بهاين قشرهاي فاسد و اين اعالم آخر است و اگر چنانچه كار خودشان را تعديل
نكنند و بهصف ملت برنگردند و دست از توطئه برندارند ,خدا ميداند انقالبي عمل ميكنم .ميآيم تهران و با
رؤسايي كه مسامحه ميكنند ,انقالبي عمل ميكنم .قشرهايي از ارتش كه اطاعت از باالترها نميكنند بايد بدانند كه
من با آنها ,اگر آمدم ,انقالبي عمل ميكنم .عذرها را كنار بگذاريد ,برويد فاسدها را سركوب كنيد؛ برويد توطئهگرها
را سركوب كنيد»...
لشكركشي به كردستان
27مرداد 58ـ روزنامة اطالعات ـ پيام «امام خميني»:

« ...بهدولت ,ارتش و ژاندارمري اخطار ميكنم اگر با توپها و تانكها و قواي مجهّز ,تا  24ساعت ديگر حركت

بهسوي پاوه نشود ,من همه را مسئول ميدانم ...اگر تا 24ساعت ديگر عمل مثبت انجام نگيرد ,سران ارتش و
ژاندارمري را مسئول ميدانم»...
ـ «در پي فرمان امام و اعزام ارتش و پاسداران ,غائلة پاوه با سركوب مهاجمان پايان يافت( »...كيهان ـ
28مرداد.)58

28مرداد ـ كيهان ـ «اين دستور ,ديشب ,از طرف حضرت آيتاهلل العظمي امام خميني ...صادرشد:
”به رئيس ستاد ارتش و رئيس كل ژاندارمري جمهوري اسالمي و رئيس پاسداران انقالب ,اكيداً دستور ميدهم
كه بهنيروهاي اعزامي بهمنطقة كردستان دستور دهند كه اشرار و مهاجمين را ,كه در حال فرار هستند ,تعقيب
نمايند و آنان را دستگير نموده و با فوريت بهمحاكم صالحه تسليم كنند و تمام مرزهاي منطقه را با فوريت ببندند
كه اشرار بهخارج نگريزند و اكيداً دستور ميدهم كه سران اشرار را با كمال قدرت دستگير نموده و تسليم نمايند.
اِهمال در اين امر تخلّف از وظيفه و مورد مؤاخذة شديد خواهد شد.»“...
ـ كيهان ـ «اين دستور ,ظهر امروز ( 28مرداد) ,از سوي رهبر انقالب اسالمي ايران ,امام خميني ,صادر شد
(كلية نيروها و قواي انتظامي بهاين دستور توجّه فرمايند)...« :السّاعه خبر رسيد كه در سنندج ,حزب دموكرات,
ارتشيها و سازمانهاي آنان را محاصره كردهاند و اگر تا نيم ساعت ديگر كمك نرسد ,اسلحهها را ميبرند و از مسجد
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سنندج بهما اطّالع دادهاند كه حزب دموكرات زنهاي ما را بهگروگان بردهاند .اكيداً بهكلية قواي انتظامي دستور
ميدهم كه بهپادگانهاي مراكز ابالغ كنند كه بهقدر كافي بهطرف سنندج حركت كنند و با شدّت اشرار را سركوب
نمايند .پاسداران انقالب در هر محلي هستند بهمقدار كافي بهطرف سنندج و تمام كردستان با پل هوايي بسيج
شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند .تاٌخير ,ولو بهقدر يك ساعت ,تخلّف از وظيفه و بهشدّت تعقيب
ميشود .از ملت ايران ميخواهم كه مراقب باشند هر يك از ماٌمورين تخلّف كردند ,فوراً ,اطالع دهند .من انتظار دارم
تا نيمساعت ديگر از قواي انتظامي بهمن خبر بسيج عمومي برسد»...
ـ كيهان« :صداي جمهوري اسالمي ايران در ساعت دو و نيم بعد از ظهر امروز (يكشنبه28 ,مرداد) برنامة اخبار
خود را قطع كرد و اعالم نمود :رئيس ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ,بهدنبال دريافت فرمان امام خميني,
بهتمام نيروهاي ارتش كه در بازگشت از پاوه بودند ,دستور داد مسير خود را بهطرف سنندج تغيير دهند .رئيس
ستاد ارتش جمهوري اسالمي ,همچنين ,اعالم كرد كه ساير نيروهاي ارتش نيز بهحال آمادهباش درآمدهاند تا در
اَسرع وقت بهسنندج اعزام شوند».ـ «آخرين خبر از سنندج حاكي است كه مردم دارند دستهدسته شهر را تخليه
ميكنند و بهشهرهاي اطراف ميروند».
ـ كيهان (28مرداد)« :به فرمان امام خميني ,حجّت االسالم شيخ صادق خلخالي براي رسيدگي بهوضع اشرار
كردستان بهكرمانشاه اعزام گرديد .شيخ صادق خلخالي بهمحض ورود بهكرمانشاه بررسي پيرامون وضع اشرار را آغاز
كرد».
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(خلخالي« ,قصاب» مردم كردستان ,نفر مياني)
ـ «11تن از مهاجمين بهپاوه كه بهوسيلة پاسداران انقالب دستگير شده بودند ,سحرگاه امروز ,بهاعدام محكوم و
حكم صادره در ساعت دو و چهل دقيقه بامداد امروز دربارة آنان ,در محوّطة زندان ديزلآباد كرمانشاه اجراشد.
اين عده كه عبارتند از ... :هرمز گرجي بياني ,فرزند حسين ...آذرنوش مهدويان ,فرزند عبدالقُدّوس و ...بعد از
بازجويي و شهادت شُهود ,بهعنوان مُفسِد فياالرض و مُحارِب با خدا شناخته شده و بهاعدام محكوم شدند».
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خميني:
«ما انقالبي رفتار ميكنيم,
هرچه ميخواهند روزنامههاي خارج بنويسند»!
ـ كيهان28 ,مرداد :با پيام «امام خميني»« ,مجلس خبرگان» گشايش يافت.
نمايندگان مجلس خبرگان عصر امروز ( 28مرداد) در قم با خميني ديدار كردند .او ,در اين ديدار ,ازجمله
گفت ...« :ما مسير خودمان را ميرويم و از هيچ چيز باك نداريم .از اين وحشت نداريم كه ما را ديكتاتور و مخالف
آزادي بخوانند...
اگر بنا بود از اول مثل ساير انقالباتي كه در دنيا واقع ميشود عمل كنيم؛ انقالباتي كه در دنيا واقع ميشود,
پشت سر هر انقالب ,چند هزار از اين فاسدها را ,در مراكز عام ,سر ميزنند و آتش ميزنند تا قضيه تمام بشود,
نميگذارند كه يك روزنامهيي منتشر بشود ,الّا ,آن روزنامهيي كه خودشان ميخواهند..
اگر در اينجا يك حزب فاسد را جلو بگيرند ,ميگويند ”يكحزبي“ شد؛ رستاخيزي شد .ما ميخواهيم
رستاخيزي بشود .ما يك حزب و يا چند حزب را كه صحيح عمل ميكنند ,ميگذاريم عمل بكنند و باقي را ممنوع
اعالم ميكنيم...
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ما آزاديخواه بوديم ولي شما نگذاشتيد ,ما آزادي داديم و شما نگذاشتيد اين آزادي باقي بماند .حاال كه اينطور
شد ما انقالبي با شما رفتار ميكنيم ,هرچه ميخواهند روزنامههاي خارج بنويسند...
اينها بايد مُنزوي بشوند ...بايد جلوِ مفاسد را بگيريم ...همه ما موظّفيم كه مصالح اسالم را حفظ كنيم و اين
طوايف دارند مصالح اسالم را ازبين ميبرند ...ما ديگر نميتوانيم آن آزادي را كه قبالً داديم بدهيم و نميتوانيم
بگذاريم اين احزاب بهكار خودشان و بهفسادهايي كه ميكردند و ميكنند ,ادامه بدهند ...ما شرعاً نميتوانيم مهلت
بدهيم ...تا آنجايي كه توانستيم آزادي داديم ,ولي خطا كرديم...
ما آنروز خيال ميكرديم كه با انسان سروكار داريم ,بعد معلوم شد كه با حيوانات درّنده سروكار داريم .با
حيوانات درّنده نميشود با ماليمت رفتار كرد و نميكنيم...
ما از هيچ چيز باك نداريم؛ نه باك داريم كه شرق ما را اشخاص غير آزاديطلب يا ديكتاتور حساب بكند و نه
باك داريم كه غرب اينطور حساب كند.»...
29مرداد 58ـ كيهان 22« :روزنامه و مجله توقيف شد .صبح امروز آذري قمي  ,دادستان دادگاه انقالب
اسالمي مركز ,طي اطالعيهيي اعالم كرد كه اين روزنامهها حق انتشار ندارند :پيكار ,كار ,مردم ,كارگر ,جوانان,
آهنگر ,اميد ايران ,تهرانمصوّر ,آزادي و...
يورش به ستاد مجاهدين
ـ كيهان«:براي ترك مقرّ و تحويل اسلحه ,دادستان انقالب48 .ساعت بهمجاهدين خلق مهلت داد».

ـ «عصر ديروز ( 28مرداد) در پي محاصره ساختمان جنبش ملي مجاهدين ,نماينده حضرت آيتاهلل طالقاني در

محل حضوريافت و پس از مذاكره با دادستان ,حكم تخليه را بهمدت 48ساعت بهتعويق انداخت.
در پي شايع شدن خبر حمله بهستاد مجاهدين خلق ,نزديك بهده هزارتن از هواداران اين سازمان براي حفاظت
از ستاد گردآمدند».
29مرداد 58ـ نشريه مجاهد شمارة  ,5در اين روز منتشر شد.

از اين روز ,تا روز 23مهر ,1358كه نشريه مجاهد شمارة  6منتشر شد ,سازمان مجاهدين نشريه ارگان خود
را منتشر نكرد.
در سرمقالة شماره  ,6علت اصلي تعطيلي موقّت مجاهد ,اعتراض به«خفقان حاكم بر جامعه» اعالم شد و بر اين
نكنه تاٌكيد گرديد كه «ارتجاع اصليترين راه حفظ خود را در ضدّيت با نيروهاي انقالبي پيدا ميكند».
پيام تهديدآميز خميني
2شهريور 58ـ خميني در پيامي بهمناسبت عيد فطر ,پس از تبريك عيد ,ميگويد« :در روز جمعه كه
اجتماعات ميشود ,دو سوره انتخاب شده و امام را دعوت كردهاند كه آن دو سوره را بخواند .در رَكعت اول سوره
جمعه را بخواند و ركعت دوم سوره منافقين ...در سوره دوم كه سوره منافقين است[ ,قرآن] كيفيت منافقين را
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توضيح ميدهد كه اينها پيش تو اظهار ديانت ميكنند؛ اظهار اسالم مينمايند ,لكن ,دروغ ميگويند؛ اينها مُسلِم
نيستند ,ايشان منافقند ...براي اين كه بهمجرّد اين كه كسي گفت مسلم هستم و بهمجرّد اين كه كسي گفت من
جمهوري اسالمي را قبول دارم ,نميشود باور كرد ,بايد اَعمال او را ديد ,بايد ديد اينها در جمهوري اسالمي چه
تعهّداتي دارند ,چه كاري كردهاند براي كشور خودشان ,چه فكري دارند؛
اينهايي كه اظهار اسالم ميكنند لكن در بِالدِ (=شهرها) ايران مردم را بهآتش ميكشند؛ خرمنهاي مردم را
بهآتش ميكشند؛ جوانهاي مارا در اطراف ميكشند؛ در كردستان عزيز آنقدر از جوانهاي ما و از خود كردها كشته و
ميكشند و در عينحال ميگويند ما مسلم هستيم ,نميتوان باوركرد .قرآن ميفرمايد كه شماها منافق هستيد؛ كه
شماها مسلم نيستيد ,بلكه منافقيد؛ شما ميخواهيد مردم را گول بزنيد...
آنها كه اظهار اسالم ميكنند و بيمارستان را آتش ميزنند ومجروحين را سرميبرند ...اينها منافقند ,اينها امروز
براي اِغفال شما اظهار اسالم ميكنند ,اغفال نشويد ...آنها مسلمان نيستند و ما با آنها مثل منافقين عمل ميكنيم و
آنان را سركوب ميكنيم.
ما تاكنون براي اين كه بهمردم عالم بفهمانيم و مردم بفهمند كه ما با چه اشخاصي روبه رو هستيم ,آزادي
داديم؛ آن هم آزادي مطلق ,كه در ظرف اين چندماه قريب دويست حزب و گروه پيداشد و مطبوعات و مجالت و
روزنامههاي زيادي منتشر شد و هيچكس جلوگيري نكرد ...تا اين كه فتنه را ديديم و فهميديم شما فتنهگر هستيد؛
شما منافق هستيد كه ميخواهيد فتنه بكنيد ,منافقين هستيد كه برضدّ اسالم و برضدّ كشور توطئه كرديد و برضدّ
ملت توطئه نموديد؛
شما اشخاصي هستيد كه با خارج روابط داريد ,رفت و آمد شما كنترل است .بهما اطالع دادند كه شما با
اشخاصي كه در رژيم سابق بودند و ميخواهند مملكت ما باز بهحال اول برگردد ,رفت و آمد و روابط داريد .بعد از
اين كه توطئة شما ثابت شد و مردم فهميدند شما چه اشخاصي هستيد ديگر نميتوانيم اجازه بدهيم آزادانه
هركاري ميخواهيد بكنيد ,شما را سركوب خواهيم كرد...
به همه قشرهاي ملت هشدار ميدهم كه از اينها ,در هرجا كه هستند و با هرصورت كه هستند... ,دوري نماييد.
اگر چنانچه اينان دست از شيطنت برندارند بسيجي ,فوقِ اين بسيج كه انجام گرفت ,انجام ميدهيم و تمام را
پاكسازي ميكنيم .بايد هوشيار باشيد؛ بايد ملت هوشيار باشند نگذاريد كه اين جُرثومههاي فساد ,دوباره ,مملكت ما
را بهحال اول برگردانند و رژيم شاهنشاهي يا بدتر از آن را بر ما مسلّط كنند...
من اميدوارم كه بتوانيم پرچم جمهوري اسالم را در همه جاي دنيا برپاكنيم ...و حزبي بهنام حزب مستضعفين
در همهجاي دنيا تشكيل شود ...اگر اِنشاءاهلل مسلمين موفق بشوند و يك چنين حزبي  ...براي همه جاي دنيا
تاٌسيس كنند ,بسيار بهجاست( »...كيهان3 ,شهريور .)1358
ـ پس از اين اخطار شديداللحن خميني ,و تهديد بهبسيج چندميليوني براي درهم كوبيدن مجاهدين ,آنها,
بهناگزير« ,ستاد علوي» را تخليه كردند.
استمداد مجاهدين
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5شهريور 58ـ اطالعيه سازمان مجاهدين خلق باعنوان «استمداد از خلق قهرمان ايران» ,پس از تخليه اجباري
«ستاد علوي»:
« ...هموطنان عزيز ,مادران ,پدران ,خواهران ,برادران,
گمان ميكرديم كه پس از ساليان دراز خانهبهدوشي و تعقيب ,كه با زندان و شكنجه و هجرت دائمي از اين
شهر و كوي ,بهآن شهر و كوي ,همراه بوده ,اكنون ”خانه“يي از آنِ خود خواهيم داشت تابهطور رسمي و قانوني و
علني بر آن قدم گذاريم ...و در آن بهادامة تكاليف و وظايف انقالبي و مكتبي خود بپردازيم ...چندان زماني از روزهاي
پرشكوه قيام نميگذرد؛ روزهايي كه فرزندان مجاهد شما ,بهمثابه يكي از معدود نيروهاي متشكّلِ مسلّح ,بهكمترين
وظايف جانبازانة خود ,همچون قطرهيي در درياي بيكران خلق ,قيام نموده ...ديگر چنين ميپنداشتيم كه در مسير
يك انقالب مردمي و اسالمي ـ كه از 15سال پيش در طريق آن گام برداشتهايم ـ استقرارمان در محل سابق ”بنياد
پهلوي“ ,بههيچوجه ,ناحق و نامشروع نيست .ليكن ,افسوس كه با اين همه ,اكنون نه ما را ”خانه“يي است و نه حتي
مهلتي دادند كه بهپيداكردن محل جديدي براي استقرار رسمي خود اقدام كنيم...
از اينها دردناكتر ,اتّهامات كذب و غيرمسئوالنهيي است كه كه گاه در جهت برانگيختن اقشار ناآگاه و بياطالع,
در رابطه با اموال دولتي عليه ما عنوان شده است ,حال اين كه ما طي اين مدت ,حساب هر آنچه را تصرف كرده
بوديم ,تا دينار آخر ,با مقامات مسئول روشن نموده و رسيد و سند كتبي اِحراز كرده ايم  ...مضافاً بر اين كه,
بهپشتيباني خلق قهرمانمان ,ما را نيازي بههيچگونه ساختمان و اموال دولتي نخواهد بود .مگر ما با اين ساختمانها
چه كردهايم و چه خواهيم كرد؟ و آيا طي ساليان دراز جز شكنجه و زندان و شهادت نصيبي داشتهايم؟
هموطنان عزيز,
اكنون كه مجاهدين خلق تحت شديدترين فشارها و تهاجمات واقع شدهاند؛ اكنون كه بدون هيچ مجوّز شرعي و
قانوني ,حتّي ,وسائل گروهي و شخصي و حتّي ,داروهاي امداد پزشكي ما نيز توقيف ميشود ,بارديگر ,همچون
سراسر حياتِ مكتبيِ گذشتهمان از شما مردم شريف تهران و تمام مردم قهرمان ايران ياري ميطلبيم؛ استمداد ما
بهاين خاطر است كه:
ـ اوّالً ,شما در حدود امكانات خود ,مراجع و مقامات مسئول را متوجه ضربه مرگباري سازيد كه از طريق
سركوب مجاهدين بر پيكر تمامي جنبش انقالبي و اسالمي وارد ميشود...
ـ ثانياً ,مضافاً بر حمايت سياسي ,اميدواريم با كمكهاي داوطلبانه مالي و تداركاتي (از قبيل ساختمان و وسائل
نقليه) ,مقدّمات تجديد فعاليت رسمي و علني خود را در مسير انقالب رهاييبخشِ ضدامپرياليستي و اسالمي ايران,
هرچه سريعتر ,فراهم كرده و از عهدة كليه هزينهها و دُيوني كه برعهده داريم ,برآييم .سالم برخلق ,سالم بر آزادي»
(مجموعة اعالميهها و  ...شماره  ,2ص.)65

6شهريور ـ «خبرنگار اعزامي كيهان بهسَقّز ... :مردم سقّز ,بهطوركلي از اقدامان كوبندة ارتش و جستجوي
خانه بهخانه براي بازداشت افراد مسلّح ناراحتند و معتقدند كه مهاجمان اصلي از داخل شهر گريختهاند و بازداشت
مردم عادي و بازجويي از آنها صحيح نيست .آنان اضافه كردند در اجراي دستورات ارتش ,ما هر نوع اسلحهيي كه در
خانه داشتيم تحويل داديم و نيازي بهبگير و ببند نيست .آنان همچنين از صداي مداوم فانتومها و هليكوپترهاي
64

ارتش جمهوري اسالمي ايران ابراز ناراحتي كردند ...براساس همين گزارش ,ساعت 12ظهر روز گذشته (5شهريور)
حدود چند هزار نفر از مردم سقّز در سطح شهر راهپيمايي كردند و خواستار آزادي بازداشتشدگانِ زندان پادگان
سقز و مجازات عامالن اصلي درگيري شدند»...
خميني« :ما شما را مدفون ميكنيم»!
9شهريور ـ خميني طي سخناني در «مدرسه فيضيه قم» خطاب به«گروههاي مختلف مردم» چنين گفت:
« ...همه را آزاد گذاشتيم .دولت ما با همه بهطور رحمت رفتار كرد .قلمها را آزاد گذاشتند؛ مطبوعات را آزاد
گذاشتند؛ گروهها را آزاد گذاشتند و باب رحمت را بر همه بازكردند ...لكن ديديد كه خيانتكاران و جُرثومههاي فساد
كه غُدّههاي سرطاني هستند ,بهاخاللگري و فتنهگري برخاستند ...و مشغول توطئه شدند و اگر توطئه ادامه پيداكند,
باب رحمت بسته ميشود...
همين رحمت و همين مدارا بود كه فاجعة كردستان را بهوجود آورد ...فاسدهايي كه با خارج پيوند دارند و خائن
بهمملكت هستند ,ميخواهند كردستان را بهنظام كمونيستي بكشانند؛ ميخواهند اسالم را از كردستان محو كنند..
مساٌلة كرد مطرح نيست؛ مساٌلة كمونيست مطرح است .ملت كرد ما مسلمان و متعهّد بهاسالم است و مُسلم با مسلم
جنگ ندارد .اينها ميخواهند كردستان ما را بهضَاللت و نظام كمونيستي بكشانند ...اينها اسالم را با منافع خودشان
مُنافي ميدانند؛ اينها اسالم را مخالف با منافع اربابان خود ميدانند .اينها نميخواهند كردستان را آباد كنند ,بلكه
ميخواهند خراب كنند...
اي ريشههاي فاسد ,شما  ...بايد از صحنه بيرون برويد .ما شما را مدفون ميكنيم ...آنهايي كه بهاسم دموكراسي
و با اسم دموكرات ميخواهند مملكت ما را بهفساد و تباهي بكشند ,بايد سركوب شوند و ملت ما آنها را سركوب
خواهد كرد ...ارتش ,ژاندارمري و پاسداران مُلزَمند كه با هم تفاهم داشته باشند ...بايد بهفوريت اين ريشههاي فساد
را بكنند و ملت ,آنها را مهلت ندهد.
سران اينها قابل هدايت نيستند .اينها از يهود بَنيقُريظه بدترند و اينها بايد اعدام شوند ...تمام كردستان,
بهاستثناي اين چند نفري كه سران آنها هستند ,درامانند ...همه ,برادران ما هستند .نظر ما بهبرادران كردستاني از
ديگر برادران بيشتر است .رفاه آنها حاصل ميشود ...چيزهايي كه آنها ميخواهند ,بهآنها داده ميشود .تبليغات سوء
را توجه نكنيد ,اسالم بهشما محبّت دارد ...اين سران خائن را بگيريد و تحويل دهيد .برادران كرد ,اسلحهها را كنار
بگذاريد و بهآغوش اسالم درآييد و بهبرادران ارتشي كمك كنيد و اين ريشههاي فساد را از بيخ و بن درآوريد...
اينها كه خرمنهاي شما را آتش ميزنند؛ اينهايي كه جوانان شما را بهكشتن ميدهند ...اينها انسان نيستند ,اينها
خوي حيواني دارند ,بلكه از حيوان هم بدترند .اينها ميخواهند كردستان را بهتباهي بكشانند ...ما بهاِذن خدا و بهامر
خدا ,با آنها با شدّت رفتار ميكنيم .آنها را بههمين زودي سركوب ميكنيم( » ...كيهان10 ,شهريور .)1358
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نامة مجاهدين به خميني
23مهر ـ با آغاز درگيريهاي تازه در كردستان ,سازمان مجاهدين در نامهيي بهخميني« ،طرح پيشنهادي
مجاهدين براي حل شورايي مسألهٌ كردستان» را ارائه ميدهند .در اين نامه ,ازجمله ,آمده است:
«شواهد بسيار… گواه آن است كه دستاندركاران تنها بهانتظار فرصت مناسب بودهاند تا با تحميل يك راهحل
قهرآميز در كردستان ،زخم عميق و هولناك ديگري بر زخمهاي جانكاه 2500سالهٌ اين انقالب… بيفزايند و
تدريجاً تمام انقالبيون ايران را بهخاك و خون بكشند...
مسالة كردستان ,در مجموع ,هيچ راه حل قهرآميز ندارد ...راه حل انقالبي و مردمي آن ,اساساً ,در بهرسميت
ٴ
شناختن حق تعيين سرنوشت و ادارة امور داخلي آن در چارچوب تماميّت ارضي كشور خالصه ميشود( »...مجموعة
اعالميهها و  ...ص . 103مجاهد ,شماره 30 ,7مهر.)1358
منطقِ «ارتجاع»
25مهر ـ پاسداران در مجلس خبرگان خبرنگار نشريه مجاهد را كتك زدند .مجاهد شماره 30 ,7مهر ,1358
دربارة علت چنين اقداماتي نوشت:
«...مساٌله اين است كه در يك كالم ,ارتجاع با منطق و زبان خاص خودش ميخواهد بگويد كوتاه بياييد ,از
مواضع سياسي ـ ايدئولوژيكيتان دست برداريد ,انتقاد نكنيد ,حرف نزنيد ,اصالً خفه بشويد! مواضع ضدديكتاتوري,
ضدارتجاعي و ضدانحصارطلبيِ خود را ترك نماييد! بگذاريد ما هركار دلمان خواست بر سر اين انقالب و اين خلق و,
مهمتر از همه ,مكتب و ايدئولوژيِ اسالم بياوريم! اگر بهشما حمله كردند ,مراكزتان مورد هجوم و محاصره
قرارگرفت ,اگر شما را دستگير و مضروب و شكنجه نمودند ,اگر بهشما تهمت و اِفترا زدند ,هيچ نگوييد تا ”وحدت“
حفظ شود!
اين جوهر و مضمون تمام اين حركات و سخنان است .نتيجة تمام اين صحبتها هم اين است كه حال كه از
مواضعتان كوتاه نميآييد ,ساكت و خفه نميشويد ,پس بخوريد! باز هم خواهيد خورد! باز هم اگر از عقايدتان دست
نشوييد ,ادامه دارد!
البتّه ,كه همينطور هم هست ,كامالً درست تشخيص دادهاند .ما از همان آغاز كه بر مواضع ضدديكتاتوري و
ضدامپرياليستي و ضدارتجاعيِ خود ايستادهايم حساب اين را هم كرده بوديم كه انگشت بر روي جايي گذاشتهايم
كه همة اين فشارها و حمالت را هم درپي خواهد داشت .اين نه اولّينبار و نه آخرينباري است كه خواهران و
برادران ما اينچنين مورد حمالت رذيالنه و موهِنِ مشتي عناصرِ مغرض و مرتجعِ فاشيست قرار ميگيرند ,ما از
همان ابتدا دانسته بوديم كه پاسداري از دستاوردهاي انقالب و خون شهدا و دفاع از ايدئولوژي و شرفمان ,همة اين
پيامدها و زجر و توهين را درپي خواهد داشت؛ اينها همه تاوانِ قاطعيّتمان در مواضعِ سياسي ـ ايدئولوژيك خود و
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در عين حال ,بهاي الزمي هستند براي حِراست انقالب و سرفرازي اسالم راستين .درنهايت هم حقّانيّت و آيندة
تاريخي و سربلندي ما را در پيشگاه خدا و خلق تاٌمين خواهد كرد.»...
«روحانيت شيعه ,بر سرِ دو راهي تاريخي»
سرمقالة نشريه مجاهد شماره  7ـ30مهر 22( 58اكتبر:)1979
«...درمقابل اين تيغهاي آختة ارتجاعي ,پس كجايند آن روحانيون آزاده و فقيهي كه تقيّه را كنارگذاشته و زبان
حقيقت را از نِيام بركشند؟ شما كه يك عمر خُلوص و شهامت علي (ع)ها و حسين (ع)ها را تبليغ ميكنيد ,آيا
نميبينيد كه در اين مملكت بهنام اسالم چه ميكنند؟ پس چرا سكوت كردهايد؟ آيا نمي بينيد كه نسل جديد
انقالبي چگونه دارد بهاسالم (كه شما گوشت و پوستتان را هم مَرهون آن هستيد) بدبين ميشوند؟
شما چگونه ميتوانيد تضمين كنيد كه از اينگونه ”واليتفقيه“ ,استبداد و انحصارطلبي بيرون نيايد؟
آيا حرف شما را باوركنيم يا آن انتخابات كذايي و اين تركيبِ انحصاريِ شگفتانگيز خبرگان را؟ آيا بهراستي
شما با آن انتخابات و اين خبرگان ,براي اسالم آبرو خريديد؟ هيهات!
...اينجاست كه اين حرف پدر طالقاني كه گفته بود ”ميترسم در چنين مجالسي اسالم دفن شود“ ,پشت هر
بيداردل و صاحبدردي را ميلرزاند.»...
«خبرگان در ترازويِ داوري»
7آبان 58ـ نشريه «مجاهد» شمارة  ,7مقالة «خبرگان در ترازوي داوري»:
« ...ما حتي بهقيمتِ خوردن برچسبهايي ازقبيل ”مفسد“ و ”منافق“ و ”ضدانقالب“ و ...گفتيم كه:
ـ اوّالً ,آنچه دردسر توليد خواهد نمود ...حقكشي و انحصارطلبيِ اَقشار خاص است كه آرمانها ,خواستها و
ضروريات حياتي سايرين را ناديده ميگيرند؛
ـ ثانياً ,از چنين خبرگاني ,كه ايدئولوژي و آرمان حاكم بر آنها ,بيشتر ايدئولوژيِ خُردهسرمايهداري ميباشد و نه
اسالم راستين ,چندان خيري برنخواهدخاست ,چرا كه ”سالي كه نكوست از بهارش پيداست“...
شعار ما در آن موقع اين بود كه ”جمهوري اسالمي ,آري ,سوء استفادة ارتجاعي از اسالم هرگز!“ ...
ـ گفتهايم و ميگوييم كه آبرو و حيثيّت مكتب را فداي بهرهجوييها و جاهطلبيهاي دنيوي نسازيد؛
ـ گفتهايم و ميگوييم كسي كه بخواهد تمام قرصِ نان را بهخود اختصاص دهد و حق تودههاي مردم را پامال
كند ,سرانجام حِصّة خود را نيز از دست خواهد داد...
آيا انتظارداريد درحالي كه هنوز هيچ نشده خبرنگار بيگناه را در داخل همين مجلس بهباد كتك و ناسزا
ميگيريد ,داعية آزاديخواهي شما را باوركنند و بعد از آن همه مبارزات ضداستبدادي ,مردم باز هم بهچنين وضعيتي
راٌي مثبت بدهند؟
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 ...البتّه ,تا آنجا كه بهما مربوط ميشود ,بازهم براي هر تهمتي آمادهايم ...براي ما ,باالتر و مهمتر از تمام اين
چيزها ,حيثيّت تاريخي مكتبمان است؛ اصل دعوا بر سر دو نوع اسالم است :اسالم راستين و اسالمهاي كاذب؛ اسالم
عَلَوي و اسالم صفوي...
هر ايرادي كه مخالفين بهما بگيرند ,الاقل ,ديگر كسي نميتواند ما را بهدورنگي و حركت در سمت باد متّهم
كند ,چرا كه ,چه در دوران اوج و چه پس از ضربات و چه قبل و چه بعد از انقالب ,بر راه خود ,بيهيچ خَدشهيي,
استوار ,مانديم و باز هم خواهيم ماند .آري ,ما حيثيّت تاريخي و مردميِ مكتبمان را با هيچ منفعت و مصلحتي
تعويض نميكنيم ...كساني كه تودة مردم و تودة جوانان انقالبي را از اسالم گريزان ميكنند ,خود ,بايستي در دنيا و
آخرت پاسخگو باشند»...
«بحران گروگانگيري»
11آبان ـ خميني دو روز قبل از اشغال سفارت آمريكا ،گفت ...« :ما كه نهضت كرديم براي اسالم نهضت كرديم.
نهضت براي اسالم نميتواند محصور باشد در يك كشور و نميتواند محصور باشد در حتي كشورهاي اسالمي؛ نهضت
براي اسالم همان دنباله نهضت انبياست .نهضت انبيا براي يك محل نبوده است ،پيغمبر اكرم اهل عربستان است،
لكن دعوتش مال عربستان نبوده ،محصور نبوده بهعربستان ،دعوتش مال همه عالم است» (صحيفة نور ,جلد دهم,
11آبان  ,1358صفحة.)115

 11آبان ( 58اول نوامبر )1979ـ برژينسكي ,مشاور امنيت ملي آمريكا ,در راٌس هياٌتي براي شركت در
جشنهاي بيست و پنجمين سالگرد انقالب الجزاير بهآن كشور رفت .عصر امروز ,بازرگان ,نخست وزير ايران ,با او
ديداركرد .در اين ديدار ابراهيم يزدي ,وزير خارجه ,و مصطفي چمران ,وزير دفاع دولت بازرگان ,نيز حضور داشتند.

بازرگان پس از اين ديدار ,كه يك ساعت و 25دقيقه بهطول انجاميد ،در مصاحبه با خبرگزاري رسمي ايران ،آن را
«روشن و صادقانه» توصيف كرد و گفت در اين مذاكرات« ،موضوع قراردادهاي گذشتهٌ ايران و آمريكا و نيز چگونگي
مناسبات در روابط دو كشور مطرح شد» .اين خبرگزاري افزود «نخست وزير گفت كه برژينسكي رئوس مطالب طرح
شده را براي مشورت با مقامات واشينگتن يادداشت كرده و قرار است پس از انجام اين مشاوره رئوس موضوع از
طريق كاردار سفارت آمريكا دنبال شود».
 12آبان ـ كيهان  .در فرداي ديدار بازرگان با برژينسكي ,تظاهراتي در سراسر ايران ,در اعتراض به حضور شاه
در آمريكا ,كه براي معالجه به آن كشور رفته بود ,صورت گرفت.
13آبان ـ پيش از ظهر امروز ,در نخستين سالگرد يورش نظاميان شاه بهدانشگاه ,كه منجر بهكشتهشدن سه تن
و زخميشدن عدّهيي ديگر شد« ،دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» ،سفارت آمريكا را ,بهاشغال خود درآوردند و
حدود 60تن از اعضاي هياٌت ديپلوماتيك آمريكا و كاركنان سفارت را بهگروگان گرفتند .آنها در نخستين
اطالعيهشان اعالم كردند« :ما دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ...بهمنظور اعتراض بهدسيسههاي امپرياليستي و
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صهيونيستي و پناه دادن بهشاه و حمايت از افراد ضدانقالبي ...سفارت جاسوسي آمريكا در ايران را بهتصرّف
درآوردهايم تا اعتراض خود را بهگوش جهانيان برسانيم.»...
«دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» در اطالعية شمارة 17خود« ,استرداد شاه خائن و تعطيل سفارت و قطع
هرگونه رابطه با آمريكا» را خواستار شدند و اعالم كردند «اين النة جاسوسي را تا رسيدن بهنتيجة نهايي در تصرّف
خود خواهند داشت و اگر آمريكا دست بهيك حركت توطئه گرانة نظامي يا غيرنظامي بزند ,گروگانها را نابود خواهند
كرد( »...مجاهد ,شمارة 21 ,10آبان .)1358
موسوي خوئينيها در راٌس اين دانشجويان در يورش بهسفارت قرارداشت .او بهطور مستمر با «بيت امام» و
بهشتي در تماس بود .بهشتي در آن زمان نايب رئيس مجلس خبرگان بود.
خميني اشغال سفارت آمريكا را «انقالب دوم» و حتي «انقالبي بزرگتر از انقالب اول» خواند.
(گروگانهاي آمريكايي به مدت  444روز در اسارت ماندند .خميني حاضر نشد آنها را در زمان رياست جمهوري
كارتر آزاد كند .پس برگزارشدن انتخابات رياست جمهوري در آمريكا و برگزيده شدن رونالد ريگان به رياست
جمهوري گروگانها آزاد شدند .بهزاد نبوي ،بهعنوان نماينده رژيم ،با وارن كريستوفر ،نمايندة آمريكا ,درالجزاير،
قراردادي را امضا كرد و ماجراي گروگانگيري پايان يافت).
«تلگرام فوري مجاهدين به مجلس خبرگان»
23آبان 58ـ خميني بر آن بود با بهره گيري از فضايي كه اشغال سفارت آمريكا پديدآورده بود ,اصل «واليت
فقيه» را بهقانون اساسي وارد كند و با يك رفراندم دلخواه ,آن را بهثبت برساند.
سازمان مجاهدين خلق در «تلگرام فوري بهمجلس خبرگان» اعالم كرد« :اگر در قانون اساسي بر آزاديها و
حاكميت مردمي و ديگر اصول ترقيخواهانه و حقوق اساسي مردم تصريح و تأكيد نشود ,بهآن رأي نخواهد داد».
در اين تلگرام ,ازجمله ,چنين ميخوانيم...« :نسل مشتاق و بهخونشستهٌ ما ... ,از دادن رأي مثبت بهمصوّبات
كنوني آنها معذور است ,مگر اين كه موارد زير در فصل قانون مراعات گردد:
ـ  ...تصريح حاكميّتِ مردم ,كه جملگي خليفه و جانشين خدا در زمينند و ارادة خود را تنها از طريق يك
مجلس و يك قانون واحدِ انقالبي و اسالمي بيان ميكنند؛
ـ اداره و تصدّيِ كلية امور از طريق شوراهاي واقعي؛
ـ اعادة حقوق همة مليتها و اقدام مبني بر تعيين سرنوشت و اداره كلية امور داخليشان در چارچوب تماميّ
ارضيِ خَدشه ناپذير كشور؛
ـ تضمين آزاديِ همة احزاب و گروهها تا مرز قيام مسلّحانه,كه تنها معني واقعي كلمة چند پهلوي ”توطئه“
است( »...مجاهد ,شمارهٌ  11ـ 28آبان.(1358
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طبيعي بود كه مجلس خبرگان از برآوردهكردن اينگونه درخواستها در قانون اساسيش عاجز بود .از اين رو بود
كه مجاهدين خلق ،در رفراندوم قانون اساسي شركت نكردند.
«هشدار» مجاهدين
اول آذر ـ تلگرام مجاهدين خلق به«مقامات مسئول» بهمناسبت «رفراندم قانون اساسي» با تاٌكيد بر اين نكته
كه سازمان مجاهدين «به دليل معذوربودن از دادن ِ راٌي مثبت بهآن» در رفراندم شركت نميكند .امّا« ,از آنجا كه
سازمان م جاهدين ايران پيوسته خواستار ابراز تمايل و ارادة آزاد عموم مردم در هر نظرخواهي و رفراندم و انتخابات
بوده است ,هرگونه اِخالل در رفراندم و نيز تماميِ روشهاي اختناقآميز و توسّل بهاجبار و زورگويي و تهديد و
تحميق و تحريكات جاهطلبانة فرقهيي و حرفهيي را از جانب هر گروهي كه باشد ,محكوم نموده  ...پيشاپيش نسبت
بههرگونه اخالل ساختگي ,كه بهنام مجاهدين يا هواداران آنها در امر نظرخواهي صورت پذيرد ,هشدار داده و اكيداً از
مقامات مسئول خواستار ميشويم كه هركس را كه بهنام مجاهدين و يا در كِسوت هواداري از آنها در جريان رفراندم
آينده اخالل كند ,فوراً ,دستگير كنند( »...مجاهد ,شمارة 5 ,12آذر.)1358
10آذر ـ سازمان مجاهدين خلق در اعالميهيي كه در روز 10آذر (يك روز پيش از رفراندم قانون اساسي)
صادركرد ,پيرامون «هرگونه حادثهسازي در روز رفراندم» هشدار داد و از مردم ايران درخواست كرد كه در روز
رفراندم آرامش خود را حفظ كنند و اعالم كرد« :بديهي است كه در شرايط بحراني كنوني هرگونه توسّل بهقهر و
اِجبار و حادثهسازي جز در مسير تشديد تفرقههاي دروني نبوده و مآالً ,بهرهبرداري دشمنان خلق را برعليه نيروهاي
انقالبي و مردمي و حاكميت ملي تمام خلق باعث خواهد شد( »...مجاهد ,شمارة 12 ,13آذر)1358
يورش مسلّحانة پاسداران به ستاد مجاهدين
21آذر 58ـ سازمان مجاهدين درباره «حمله مسلّحانه پاسداران بهساختمان و برخي از اعضاي سازمان در
يوسفآباد تهران» اطالعيهيي صادر كرد .اين حمله كه در ساعت هفت و نيم بعد از ظهر روز گذشته بهدستاويز
چاپخانه «اسناد و اعالميههاي كمونيستي» صورت گرفت ,با تيراندازي شديد پاسداران همراه بود.
در پايان اين اعالميه اين پرسش مطرح شده است كه...« :ما از مسئولين امور و باالخصّ از شوراي انقالب,
سؤال ميكنيم آيا ما در اين نظام ,حق حيات و حق فعاليت سياسي داريم يا نه؟ و اگر چنين حقي داشته باشيم,
مسئوليت تضمين و تاٌمين اين حق و حقوق با چه كسي و چه مرجعي است؟
 ...آيا ما در يك محل استيجاري نيز نبايد تاٌمين داشته باشيم و بهاصطالح ديواري كوتاهتر از ديوار ما پيدا نمي
شود؟
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...ما اميدواريم كه مسئولين امر ,ولو يكبار هم كه شده ,با اين مساٌله برخوردي جدّي بكنند و گرنه مسئوليت
هر حادثة ناگواري كه پيش آيد و خداي نكرده خوني ريخته شود و بيگناهي بهخاك افتد و يا دست ناپاك و
مشكوكي از درون اين قبيل تشنّجات بيرون آمده و حوادث ناگوار بيافريند ,متوجه ايشان خواهد بود( »...مجموعة
اعالميهها و  ...شماره  ,2ص.)169

انتخابات رياست جمهوري

13دي 58ـ «جامعة روحانيت مبارز» تهران ابوالحسن بنيصدر را بهعنوان كانديداي خود براي اِحراز رياست
جمهوري اعالم كرد.

14دي ـ خميني در رابطه با كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري اعالم كرد« :بنا ندارم كسي را رد يا تاٌييد
كنم».

مسعود رجوي ،كانديداي رياست جمهوري
ـ عصر روز 15دي ,تعدادي از اعضا و رهبران سازمان مجاهدين خلق در رابطه با انتخابات رياست جمهوري و
اعالم رسمي كانديداتوري مسعود رجوي« ,عضو كادر رهبري مجاهدين»,
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در دفتر مركزي سازمان مجاهدين در يك مصاحبة مطبوعاتي شركت كردند.
در اين مصاحبة مطبوعاتي موسي خياباني در اين باره گفت ...« :ما بعد از دقتّها و بحثهاي كافي و بعد از بررسي
همهجانبة امر ,بهاين نتيجه رسيديم كه كليه نيروهاي سياسي جامعه و مِنجمله خودمان و بهعبارت ديگر ,چه
آنهايي كه در رفراندم قانون اساسي شركت داشتند و چه آنهايي كه شركت نكردند و يا صرفنظر از هر راٌيي كه
دادند ـ موافق يا مخالف ـ بايد تا آنجايي كه جوّ و فضاي سياسي حاكم بر جامعه اجازه ميدهد ,بكوشند و فعّاالنه
با امر انتخابات رياست جمهوري برخورد كنند ...ما تصميم گرفتيم در انتخابات رياست جمهوري ,فعاالنه ,شركت
كنيم و بديهي است كه با همين ديدگاه از انتخابات مجلس شورا نيز استقبال خواهيم كرد»...
مسعود رجوي در اين كنفرانس مطبوعاتي« ,سرخطِ برنامههاي انتخاباتي» خود را بيان داشت .ازجمله:
«ـ تشكيل شوراهاي مردمي براي ادارة امور مختلفِ سياسي و اقتصادي؛
ـ  ...استقالل ,تماميت ارضي و تاٌمين حاكميت مردم ايران بر سرنوشتشان؛
ـ تضمين آزدي كامل عقيده ,بيان ,قلم ,مطبوعات ,احزاب و كليه اجتماعات سياسي و صنفي ,با هر عقيده و
مرام؛
ـ تاٌمين حقوق مليتها...
ـ تضمين شرايط و حقوق اقتصادي و اجتماعي و سياسيِ مساوي براي زنان و مردان كشور؛
ـ استقرار مساوات اسالمي ميان شيعيان و برادران اهل تسنّن و رفع تبعيض بين كلية اَتباع ايران ,اعمّ از تشيّع و
تسنّن و ساير مذاهب و اديان توحيدي؛
ـ زمين براي دهقان ,كار براي كارگر؛
ـ تاٌمين حق كار ,مسكن ,معيشت ,آموزش و بهداشت براي عموم مردم...
ـ مبارزه با هرج و مرج و تاٌمين آسايش اجتماعيِ همة مردم( »...مجاهد ,شمارة 18 ,18دي .)1358
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«پيام مجاهدين»
18دي 58ـ سازمان مجاهدين در پيامي به«تمام نيروهاي انقالبي»« ,برخورد هرچه فعالترِ در انتخابات رياست
جمهوري يك ضرورت مُبرَم انقالبي » دانسته و « ...از تمام خلق ,از تمام نيروهاي انقالبي و از تمام اعضا و هواداران
خود» خواست «تا با همان شور روزهاي شكوهمند گذشته»« ,در اين مبارزة عادالنه شركت كنند» .و تاٌكيد كرد كه
«در اين صورت ,هيچ قدرت مخرّبي نخواهد توانست استمرار حيات سياسي و سازماني نيروهاي انقالبي را برآشفته و
تهديد كند .اين ,هم ضامني است براي بقا و رشد نيروهاي انقالبي و هم ضامني براي استمرار كل انقالب و مصونيّت
آن از بيماريهاي انحرافي و ارتجاعي ( »...مجاهد ,شماره 18 ,18دي.)1358
جبهة مبارزة باارتجاع
«يكي از هدفهاي مهم مجاهدين از جمله شخص مسعود رجوي اين بود كه بتوانند يك محور آزاديخواه و مترقي
را در مقابل خميني شكل دهند ,براي اين كه بتوانند دربرابر نيروي عظيمي كه خميني بهراه انداخته بود و با
چماقداري و سركوبيِ مخالفان كارش را پيش ميبرد ,ايستادگي كنند.
با معرفي مسعود رجوي بهعنوان كانديداي رياستجمهوري ،مجاهدين از حمايت كليهٌ نيروهاي مترقي و مليتها
و اقليتهاي قومي و مذهبي و مردم آزاديخواه برخوردار ميشوند و در مركز ثِقل يك جبههٌ ضدارتجاعي قرار
ميگيرند .با حمايت اقشار وسيع مردم در سراسر ايران از مسعود رجوي ،براي نخستينبار پايگاه گستردهٌ مردمي
مجاهدين عينيّت يافت و براي همگان آشكار شد كه در يك شرايط بالنّسبه دموكراتيك و در يك انتخابات آزاد،
مجاهدين چگونه پيش خواهند رفت و ارتجاع چگونه در برابر مجاهدين ,گامبهگام ,مجبور بهعقبنشيني و شكست
خواهد شد...
در فاصلهٌ بسيار كوتاهي ،احزاب ،سازمانها و گروهها و شخصيتهاي مترقي ،اقليتهاي قومي و مذهبي ،طيف
گستردهيي از كارگران ،دانشجويان ،دانشگاهيان ،معلمان ،كاركنان و كارمندان مؤسسات مختلف و اصناف حمايت
خود را از كانديداتوري مسعود رجوي و برنامهٌ اعالمشدهٌ او ابراز ميكنند.
گذشته از احزاب و سازمانهاي مختلف سياسي ,اعم از سراسري و منطقهيي و اقليتهاي مذهبي ،دهها انجمن و
كانون معلمان ،بيش از  80انجمن و كانون دانشجويي ،بيش از 150كانون و تشكّل كارگري ،صدها انجمن
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دانشآموزي ،صدها شورا و انجمن محلي500 ،تن از اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي ايران ،صدها تن از اساتيد
دانشگاهها و مدارس عالي كشور و…
بسياري از شخصيتها و اَقطاب اجتماعي ،با ارسال تلگرام و با موضعگيري سياسي ،حمايت خود را از
كانديداتوري مسعود رجوي براي انتخابات رياستجمهوري اعالم ميكنند» (30خرداد بهروايت شاهدان ,ص.)78

گردهمايي شكوهمند انتخاباتي مجاهدين
روز پنجشنبه  20ديماه ,گردهمايي شكوهمند انتخاباتي مجاهدين خلق ,با حضور دهها هزار تن در دانشگاه
تهران برگزارشد .در اين گردهمايي موسي خياباني و مسعود رجوي سخنراني كردند.
موسي خياباني ,دربارهٌ هدفهاي مجاهدين از شركت در انتخابات رياستجمهوري ،گفت ...« :ما بهاين نتيجه
رسيديم كه همان مسئوليتها و همان اهداف و اصولمان كه زماني نبرد مسلحانه با رژيم شاه را اقتضا ميكرد ،امروز
ايجاب ميكند كه با نهايت توان ،با تمام قدرت در اين صحنهٌ جديد فعاليت ،يعني انتخابات رياستجمهوري وارد
شويم ...اهداف استراتژيك و آرمانهايي را كه در اين حركت مشخّص دنبال ميكنيم… همان اهدافي است كه از
پيش ،يعني از زمان رژيم شاه دنبال ميكرديم و از طريق نبرد مسلّحانه ،خون و شهادت و تحمّل شكنجه و زندان،
بهسوي آن روان بوديم…
طبيعي است كه ما برحسب مسئوليتها و وظايفمان وارد اين صحنه شدهايم و نه از روي جاهطلبي .ما اگر اهل
جاهطلبي بوديم ،درها بهروي ما بسته نبود .ما اگر اهل جاهطلبي بوديم ،اكنون اينهمه ”منافق“ نثارمان نميشد…
ما ميدانيم چه كار ميكنيم؛ ما كور حركت نميكنيم؛ ما معني حرفمان را ميفهميم؛ ما راه درست را از انحراف
تشخيص ميدهيم…
بههرحال بعد از اينكه ما بهنتيجه رسيديم كه وارد آزمون فعلي شويم ،برادرمان مسعود را بهعنوان كانديداي
رياستجمهوري نامزد كرديم .زيرا ,او شايستهترين ،برجستهترين و صالحترين فردي بود كه بهنظرمان ميرسيد ،و
اين انتخاب را از روي آگاهي و احساس مسئوليتي كه داشتيم انجام داديم ...براي ما مشكل است كه بتوانيم از
خودمان ،از اعضايمان و از سازمانمان تعريف و تمجيد كنيم ،ولي بعضي وقتها ،مسئوليتها اقتضا ميكند كه واقعيت
گفته شود.
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در طول اين 14سال ,از همان سالهاي اول بنيانگذاري سازمان ،برادرمان مسعود در كوران اين مبارزات بوده
است ،از نزديك و در باالترين سطح با تمام تجارب سازماني ما آشنا بوده و آشناست.
مسعود تنها باقيماندهٌ كادر مركزي سازمان پيش از سال 50است… بعد از سال 50ضمن 7سال تحمّل
شكنجه و زندان ،رسالت مبارزاتي خود را در زندان دنبال كرد .در اين سالها ميتوانم بهجرأت بگويم كه بيشترين
فشارها را تحمل كرده و بهخصوص بعد از سال 54يعني بهدنبال ضربهٌ اپورتونيستها بيشترين فشارها و سختيها را
تحمّل كرد تا از ايدئولوژي و ميراث سازمان ,بهويژه آنكه در معرض تهديد و خطر قرار گرفته بود ،حِراست كند…
سازمان ما افتخار ميكند كه در پيگيري خطوط انقالبيش در اين مرحله ،شايستهترين فرد خود را ،بهعنوان
نامزد رياستجمهوري ،بهخلق قهرمانمان معرفي كند …بنابراين من از همهٌ شما ميخواهم كه اگر بهاين خطي كه
بهاختصار تشريح كردم اعتقاد داريد ،هرچه فعالتر و با تمام قدرت و توان در اين ميدان وارد شويد .در ميدان مبارزه
براي انتخابات رياستجمهوري …
انقالب مال شماست؛ بار اصلي انقالب را شما بهدوش ميكشيد ،ما با آنهايي كه سر سفرههاي حاضر و آماده
آمدهاند ،كاري نداريم .با آنهايي كار داريم كه بار اصلي انقالب را بهدوش كشيدهاند .انقالب مال آنهاست! مال نسل
جوان جامعهٌ ماست!… سازمان ،سازمان مجاهدين هم مال شماست! مسعود هم كانديداي شماست .تا حاال با
حمايت شما روي پاي خودش ايستاده است .زيرا شما بوديد كه وقتي ستاد ما مورد حمله قرار گرفت ،در پيرامون
آن جمع شديد .ديوار گوشتي دورش ايجاد كرديد …هيچ سازماني نميتواند جدا از تودهها و پايگاه اجتماعيش
بهحيات خودش ادامه دهد .آينده مال شماست .بهاين نكته ايمان داشته باشيد .يقين داشته باشيد كه آينده مال
شماست .آينده مال انقالبيون است .نيروهاي ميرا از صحنه حذف خواهند شد .پيروز باشيد» (مجاهد شمارهٌ  19ـ
25ديماه .(1358
مسعود رجوي در ميان استقبال پرشور جمعيت چنين گفت...« :امروز بهاينجا نيامديم كه براي انتخاب يك
فرد يا يك سازمان تبليغات بكنيم و رأي بهدست بياوريم؛ نه .مسأله در اساس اصالً اين نيست .مسألهٌ ما بردن و
برندهشدن در انتخابات نيست .بلكه تجمّع امروز ما ,اساساً ,يادآوري و تِذكار فلسفهٌ انقالب ،يعني آزادي است.
و كيست كه نداند فلسفهٌ هر انقالب راستين در هر كجاي جهان و بهويژه انقالبي كه تحت رايت اسالم
برانگيخته ميشود ,در يك كالم ,باز هم آزادي است؛ همان كلمهيي كه تمام رسوالن و مُصلِحين ،تمام انقالبيون
بزرگ و شهيدان و همهٌ اسيران با آن شروع كردند و با آن بهپايان رساندند.
مگر پيامبران براي چه آمدند؟ جز براي گسستن زنجيرها ،جز براي واژگونكردن همهٌ سدهاي راه كمال و
حُريّت بشري و بازكردن قيد و بندهاي اسارتبار؛ همانهايي كه صفوف متحد و يگانهٌ بشري را از هم جدا كردند…
پس انقالبيون تاريخ حق داشتند كه تاريخ بشري را ,در يك كالم” ,سير مداوم از قلمروِ ضرورت بهقلمرو آزادي“
تفسير كنند .بله بگذاريد آزاد باشند .پس شهيدان ما چه بهحق بودند كه با آزادي شروع ميكردند…
اگر از آزادي بهطور اخصّ ،مناسبات آزاد و عادالنه را در روابط دروني خودمان در نظر داريم ،استقالل هم
همين معنا را در روابط بينالمللي و روابط خارجيمان بيان ميكند… و هيچ چيز غير از اين را بهنام اسالم
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بهرسميت نميشناسيم .و هر چيز غير از اين همين خواهد بود كه انحراف و ارتجاع و بس! آن جمهوري اسالمييي
كه نسل در خون تطهيرشدهٌ ما بهآن اعتقاد دارد… مبيّن ضدّيت عميق و تاريخي با خودكامگي ،با استبداد ،با
خفقان ،با انحراف و با ارتجاع است …
بههرحال ,امروز ما امكان يافتيم كه با حفظ نقطهنظرها و عقايد و آراي خاص خودمان در چارچوب نظام و
قوانين موجود بهطوررسمي ،قانوني و دموكراتيك خطوط انقالبي و مردميمان را پيگيري بكنيم و در معرض داوري
مردممان قرار بگيريم .بديهي است كه ما از هر فرصت دموكراتيك استقبال ميكنيم… البته اگر فرصتها و امكانات
دموكراتيك برقرار بماند و استمرار و عُمق پيدا بكنند چه بهتر ،ما نهايت تالش خودمان را خواهيم كرد و امّا ،هر
موقع هم كه مانع بشوند و امكان حركت قانوني و رسمي را ,در حداقل صورتش هم ,از نيروهاي انقالبي سلب بكنند،
خوب ،آنموقع بايستي فكر ديگري كرد.
بههرحال ،ما بهخاطر مبارزه با سازشكاري ،مبارزه با منفرد كردن و مُنزوي كردن نيروهاي راستين انقالبي،
بهخاطر بقا و رشدِ هرچه بيشتر اين نيروها ـكه در گذشته اصالت خودشان را هرچه خونينتر نشان دادندـ
…بهخاطر ممانعت از اُفول و قَهقراي انقالب يا رفتن در مَجاري انحرافي؛ بهخاطر پايان دادن بهجنگافروزيها،
تفرقهها و تمايالت انحرافي و واپسگرا ,در انتخابات اخير شركت ميكنيم… بههمين دليل ,ضرورتِ شركت هرچه
فعالتر نيروهاي انقالبي را بهخاطر منظورهايي كه گفتم طرح ميكنم.
… بهاين ترتيب ,اين نه رأي دادن بهيك فرد يا سازمان ،بلكه اساساً ,تأييدِ يك برنامهٌ انقالبي و بلكه يك جبههٌ
انقالبي و بل كل انقالب رهاييبخش… است .اگر غير از اين بود جنبش انقالبي ,بهدور از هرگونه شائبهٌ جاهطلبي و
مقامپرستي ,در صحنه حاضر نميشد و هرگز شركت نميكرد…» (مجاهد ,شمارة 25 ,19دي .)1358
فتواي خميني
29دي ـ خميني بهرغم اينكه گفته بود «بنا ندارم كسي را رد يا تاٌييد كنم» شخصا ً,دخالت كرد و فتواي
حذف مسعود رجوي از كانديداتوري را صادر نمود .اين فتوا پس از آن صادر شد كه تمام تالشها و «توطئهها»ي
آشكار و پنهان «ارتجاع» ,چه «به شيوهٌ غيرمستقيم ،از طريق كارگزاران و آخوندها و چماقداران و چه در صحنهٌ
تبليغات عليه كانديداي نسل انقالب» ,راه بهجايي نبرده بود.
ـ «جبههيي از نيروهاي دموكرات و انقالبي پشت سر كانديداتوري مسعود رجوي تشكيل شده بود؛ جبههيي كه
از طريق آن ميتوانست برنامهيي دموكراتيك بهتودهها عرضه شود و تودهها را نسبت بهبخشي از منافع خويش آگاه
سازد؛ جبههيي كه نزديكيِ نيروهاي راديكال و خلقي ,حدّاقل در نقطه يي ,عمالً ,بهتحقّق رسيده بود؛ جبههيي كه
با استفاده از تشتّتِ باالييها و آگاهي بخشي از پايينيها بهپيشروي خويش ادامه ميداد ,از نظر حاكميت ,اين جبهه
ميبايست از پيشروي بازمانَد...
مسعود رجوي ,با همة محدوديتهايي كه برايش ايجاد شده بود و با همة تهاجماتي كه بهاو انجام ميگرفت,
سرانجام نيز با استفاده از حقِ ”وتو“ي رهبري و عليرغم همه موازين حقوقي موجود ,كنار گذاشته ميشود.
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اين موضوع بهطورصريح اثبات ميكند كه طرفداران واليت فقيه ,با همة اختالفاتي كه با يكديگر و با ليبرالها و
نمايندگان سرمايهداري انحصاري دارند ,در مقابل خطري كه از سوي جبهة خلق آنها را تهديد ميكند ,وحدت
منافع دارند .و يا بهتعبير ديگر ,واليت فقيه ,در اساس ,چماقي است كه براي حفظ امنيت جبهة ارتجاع بر سر
نيروهاي خلقي فرود ميآيد ...درهرحال ,مسعود رجوي ,كانديداي سازمان مجاهدين خلق ,كه مورد پشتيبانيِ اغلب
سازمانهاي چپ انقالبي و دموكرات قرارگرفته بود ,بهدنبال فتواي آيتاهلل خميني از فعاليت انتخاباتي مجبور بهكناره
گيري شد .بهدنبال آن ,صفي كه از نيروهاي دموكرات و انقالبي در عمل تشكيل شده بود ,بهحيات موقّتي و موضعي
خود پايان داد( »...راه كارگر ,شماره 8 ,9بهمن  ,1358ص ,3مقالة «چرا از كانديداتوري رجوي پشتيباني
كرديم؟»).
«انصراف» مسعود رجوي از شركت در انتخابات
29دي ـ پس از فتواي خميني در مورد حذف كانديداتوري مسعود رجوي ،مجاهدين با صدور اطالعيهيي
انصراف كانديداي خود را از شركت در انتخابات اعالم كردند.
در اين اطالعيه پس از «تشكّر بيپايان» از همة كساني كه در اين كارزار شورانگيز از كانديداي «نسل انقالب»
پشتيباني كرده« ,بهويژه تشكّر انقالبي در قبال يكصد تن مجروح و صدها مضروب ديگري كه در گوشه و كنار كشور
ضمن تبليغات بهنفع ما صدمه ديدهاند» ,چنين آمده است:
«از همة هموطنان ,بهويژه نيروهاي انقالبي و هواداران خود ,تقاضا ميكنيم كه حداكثر آرامش و بردباري
انقالبي را نشان داده و خدايناكرده بهكوچكترين كاري كه برخالف موازين مردمي و انقالبي باشد ,اقدام نكنند.
بههمينمنظور ,ما هيچگونه راهپيمايي و يا تحصّن و اعتصاب و امثالهم را در اين شرايط روا ندانسته و آرزومند
برگزاريِ هرچه آرامتر انتخابات هستيم ,بهويژه نسبت بهتوطئهگراني كه بخواهند با اقدامات هرج و مرجطلبانه
دستاويزي بهمنظور رودررو قراردادن نهادهاي مملكتي با مجاهدين و هواداران آنها فراهم كنند ,هشدار داده و باز هم
بر ضرورت متانت انقالبي تاٌكيد ميكنيم( »...مجاهد ,شماره 2 ,20بهمن .)1358
«پيام به خلق»
30دي ـ «پيام بهخلق» ـ پيام مسعود رجوي به«كلية نيروها و شخصيتهايي كه از نامزدي او براي رياست
جمهوري حمايت كرده اند...« :» ...كاش ميتوانستم شرط ادب بهجا آورده و از نزديك از تكتك شما سپاسگزاري
كنم و ديده در ديده ,شرح اشتياق بدهم؛ اشتياقي مردمي و انقالبي نسبت بهآزادي كامل ميهن و محو هرگونه ستم
و زدودن جداييها …كاش ميتوانستم تنها قطرهيي از درياي صميمانهٌ محبتها و اعتماد شما را پاسخگو باشم!…
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امروز شما نشان داديد كه بهرغم هرگونه تهمت و افترا در ناجوانمردانهترين صورتش ،و بهرغم هرگونه
محدوديت و فشار در آزمندانهترين و رياكارانهترين پوشش… باز هم هيچ حقيقتي را ناديده نميگيريد .بيگمان
گواهي شما برحقّانيت و اصالت اين نسل ،بهرغم همهٌ تبليغات انحرافي و ارتجاعي كه عليه آن صورت گرفته و
ميگيرد ،نه امري فقط مربوط بهگذشتهٌ تيره و تار ،بل بهخاطر ساختن آيندهٌ تابناكياست كه بيش از هر چيز
بهنيروهاي نيالودهٌ جوان ،آگاه ،اصيل و سازمانيافته نيازمند است...
براي نخستينبار در تاريخ سازمانهاي انقالبي ـ كه دوران طاغوت را با نبرد مسلّحانة شهري سركردهاند ـ با
چنان استقبال مردمي مواجه ميشويم كه بيش از پيش مبيّنِ آمادگي خلقي قهرمان در ارتقا بهمراحل نوين تكامل
اجتماعي است و درست در همين نقطه است كه بايستي خاضعانه بهشما بگويم كه اگر اين مبارزهٌ انتخاباتي
بازندهيي داشته باشد ،من نيستم .گرچه ميدانم هيچيك از شما نيز با ديدگاه برد و باخت و اول و دوم شدن
بهمسأله نمينگريد؛ اما منظورم از ”بازندهنبودن“ ،اتّكا بهجوششي خلقي و چشمگير از جانب بخشهاي بسيار وسيعي
از مردممان است كه با آرمانها و حتي اعتراضات ما همعقيده و همگامند...
متاٌسفم كه عدهيي ماجراي نامزدي ما را چه بد تعبير كردند ...حرفها زدند و دشنامها .آن هم نه در خَفا و پنهان
و پوشيده ,بلكه در مالٌعام و مراسم جمعه و ايّام عزا!  ...سوگند مرا بهسوگند محمدرضاي خائن تشبيه نمودند؛
برچسب زنديق و منافق و ساواكي و اجنبيپرست زدند و گاه خواستار اعدام شدند .صدها تن از خواهران و برادرانم
مجروح و مضروب شدند  ...از فردفرد شما تمنّاي حداكثر بردباري و خويشتنداري انقالبي را در اين شرايط حسّاس
دارم .امر انقالب ،بيش از پيش نيازمند صبورياست .مسئوليتي بس عظيم در قبال خدا و سرنوشت خلق ،فارغ از هر
تمايل هرج و مرجطلبانه ،كه تا وقتي بهمسدودناشدن طُرق معقول و قانوني اميد ميرود با حداكثر متانت و مسالمت
همراه است( »...مجاهد ,شماره 2 ,20بهمن .)1358

«حملة سراسري ارتجاع»
2بهمن ـ مجاهد ,شمارة  20ـ «حملة سراسري ارتجاع بهمراكز و هواداران مجاهدين خلق بعد از نامزديِ
رياست جمهوري آقاي مسعود رجوي»:
« ...آنان از همان آغازِ اولين روز اعالم كانديداتوري برادرمان مسعود رجوي ,چاپخانههاي عريض و طويلشان را
بهكار انداخته و با چاپ و انتشار اعالميههاي وَقيحانه و شرمآور سعي ميكردند كه چهرة پاك و انقالبي برادرمان
مسعود رجوي را خَدشهدار كنند ...آنها ...بهوسيلة روزنامههايشان و با استفاده از تريبونهاي غَصبي و سوءاستفاده از
تجمّعات مذهبي و احساسات پاك مذهبي مردم و همچنين وسايل ارتباط جمعي ازقبيل راديو و تلويزيون ,حمالت
ناجوانمردانه خود را شدّت بخشيدند ...با يك حركت سيستماتيك در تهران و شهرستانها بهمراكز مجاهدين حمله
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كردند و از هيچ عمل ارتجاعي فروگذار نكردند[ ...به عنوان نمونه] حمله بهمركز امداد پزشكي مجاهدين در تهران در
28دي  ,58كه در آن حدود 10نفر از مجاهدين مجروح شدند»...
5بهمن ـ سازمان مجاهدين در اطالعيهيي از «شهادت عباس عمّاني ,اولين شهيد سازمان در فاز سياسي,

بهدست اوباش چماقدار» خبرداد كه در روز جمعه 28ديما  ,58كه در حوالي ابتداي جادة ساوه مشغول چسباندن
پوسترهاي تبليغاتي مسعود رجوي ,كانديداي مجاهدين بود ,جُمجُمهاش را شكستند و او را بهشهادت رساندند»...
حملة چماقداران به مركز امداد پزشكي مجاهدين
8بهمن ـ شب گذشته چماقداران با پشتيباني پاسداران مسلّح ,بارديگر بهمركز امداد پزشكي مجاهدين در
تهران يورش بردند.
امروز (8بهمن) موسي خياباني در يك مصاحبهٌ مطبوعاتي در مركز امداد پزشكي مجاهدين گفت...« :در اين
يكسال ما ,بهكرّات ,در مراكزمان ،در ضمن مراسممان و در انجمنهاي هوادار سازمان و از جمله در همين مركز
امداد ...بارها مورد حمله و هجوم قرار گرفتهايم .تا اينكه ديشب در اينجا با يك هجوم مسلّحانه و واقعاً وحشيانه,
روبهرو شديم و شما اكنون جاي تيرها و اثرات گلولهها را ميبينيد…
ما در برابر اين حمالت ناجوانمردانه و پيدرپي همواره تالش كردهايم صبر و بردباري داشته باشيم ،چرا كه ما
يك نيروي مسئول هستيم ،ما مصالح و منافع انقالب را در نظر داريم و آنها را رعايت ميكنيم ،سعي ما اين بوده
است كه بهاقدامات متقابل و كور متوسّل نشويم و واكنشهاي متقابل انجام ندهيم .تنها يكسري اقدامهاي سياسي
انجام داديم ،از جمله در هر مورد مراتب را بهمسئوالن امر اطّالع دادهايم ،با آنها در ميان گذاشتهايم ،نامه نوشتهايم،
اعالميه دادهايم و از آنها درخواست كردهايم كه بهاين مسأله رسيدگي كنند ...و اخطار كرديم كه با اين مسأله
برخورد جدّي بشود و اگر با اين مسأله برخورد جدي نشود ،ممكن است اتفاقات ناگواري بيفتد ،كسي كشته بشود و
متذكّر شديم كه اين گروه معدود و محدود چيزي نيست كه نشود با آن برخورد كرد.
ولي متأسفانه بهاين تقاضاهاي ما از طرف مقامها و مسئوليني كه مورد خطاب ما بودند ،ترتيب اثر داده نشد .تا
اينكه ديشب مجدداً بهاينجا حمله شد ،امّا اينبار حملهيي بود با كيفيت متفاوت ،بهطوري كه اگر هشياري برادران
ما نبود ،در اينجا بهاحتمال زياد  10ـ  20نفر كشته ميشدند .البته يكي از برادران ما تير خورد كه اآلن همراه با
برخي ديگر از مجروحين اين حمله ,در بيمارستان بستري است و غير از آنهايي كه در بيمارستان هستند ،تعداد
ديگري از زخميها و سرشكستهها و… همينجا بستري هستند( »...مجاهد فوقالعادهٌ شمارهٌ  3ـ سهشنبه
9بهمن.(1358
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«آيندهٌ انقالب»
10بهمن  58ـ مسعود رجوي ،در دانشگاه تهران تحتعنوان «آيندهٌ انقالب» سخنراني كرد .او در اين سخنراني
كه چند روز پس از خاتمهٌ جريان انتخابات رياستجمهوري برگزار شد ،مواضع سازمان مجاهدين خلق ايران را اعالم
نمود و ازجمله ,گفت:
« ..بگذار تا دشمنان بيروني و دروني هر چهقدر ميخواهند ستارگان بخت ما را بهزمين بكشند ،ولي ما باز هم
آسمان را غرق ستارهها خواهيم كرد؛ با اختراني شبگرد ،مصاديقِ طارق؛ همان تابندگان شبكوب و ظلمتسوز،
همچون احمد رضايي و با اشعهٌ نيمروز گلبرگهاي خورشيد ،پرتوهاي جهلسوز ،همچون عباس عماني.
بيچاره شبپرستان ،تيغبهكف ،هَلهَلهزن با سُالله خورشيد و با نسل ايمان چه خواهند كرد؟ بگو هرچه
ميخواهند در پيچ و خم جادههاي تاريك بهكمين خورشيد بنشينند ،تا اسيرش سازند ،بكشانندش و در لُجّهٌ (=
ميانة دريا) خون اندازند .ولي خورشيد در اسارت هم خورشيد است و از شهادتِ هر خورشيد نيز هزاران ستاره
برخواهد خاست؛ جنگلي رويان از ستارهها ،با ريشههايي در اعماق قلوب تودهها؛ همهٌ آنهايي كه از جهل و بندگي ،از
اسارت و بيگانگي متنفّرند و بهرهايي و بهيگانگي عشق ميورزند .پس چه كسي و كدام قدرت خواهد توانست ما را
بخشكاند و بسوزاند؟…
واي برآنها اگر ميدانستند كه در كمينگاه بزرگ تاريخ ،چه خورشيدهايي در شُرُف انفجار و تولّدند؛ خلقهايي كه
هر لحظه آگاهتر و هشيارتر ميشوند ،با ارادهيي هرچه صيقلزدهتر… بله ،بيترديد روزي تمام فضاي ظلمت ،پهنهٌ
خورشيد گدازان خواهد شد … و در اوج همين آزمايش و در يكي از دقيقترين و حساسترين نقاط آن روز ،كه
تازهترين و آخرين شهيد بهخاك افتاد :عباس عماني ،مجاهد كارگر ،كارگر شهيد .گناه عباس چه بود؟ اگر در
نشريه [مجاهد] ديده باشيد ،خودش قبل از شهادت بهخط خودش نوشته بود:
”من عباس عماني كه يكي از طرفداران سازمان شما ميباشم ،ديپلم چهارم نظري را گرفتهام و فعالً در
پروانهسازي در نعمتآباد شبها كار ميكنم و تا آنجا كه امكان داشته است ،برادران كارگرم را راهنمايي كردم تا
هوادار سازمان شما باشند و همچنين در محل زندگيمان ،شير و خورشيد ،چهارراه عباسي نيز ،دوستانم را،
بيشترشان را هوادار سازمان كردم و بعضي از بچههاي فاميلهايمان را هم همينطور .از گفتن اين مطالب نه پاداش
ميخواهم و نه براي خودستايي ،چون حقيقت را هميشه بايد ترويج كرد!“

80

”حقيقت را هميشه بايد ترويج كرد!“ نه عباسجان؟ ما ميدانيم آنچه نوشته بودي ،براي خودستايي نبود ،تو
بهترويج حقيقت مشغول بودي .حقيقتِ نسل بهخونخفتهيي كه در اوج تكاپو ،بهتو ختم شد…
ما كه براي انتخابات پولي نداشتيم ،كار را همينها كردند .آخر شعلهٌ مشتركي بود ،چه در قلب احمد و چه در
قلب عباس و چه در قلب اين هزارها فروغ جاويدان ،عشقِ حقطلبانه ،آتشين و بيپايان ،مِهر خدا و خلق…
حاال از اين پس ،ما در هر مدرسهيي ،در هر دانشكدهيي و در هر كارگاه و مزرعهيي ،هميشه بهياد خواهيم
داشت كه ”حقيقت را هميشه بايد ترويج كرد!“
همين چهرهها بودند كه در جريان انتخابات كتك خوردند ،جمجمهشان شكست ،مضروب شدند ،گلوله خوردند،
اما آرامش را حفظ كردند .بردباري انقالبي نشان دادند.
چه كساني آرامش را حفظ كردند؟ چه كساني خونجگر خوردند و دم برنياوردند؟ حتي اسم شهيد را هم اعالم
نكرديم .سوز دل پدر و مادرش را تصوّر كنيد.
اين بود آزمايش انضباط و اخالق انقالبي و اخالق اسالمي در برابر آن ضَرب و جَرحها .صدها تن مجروح در
گوشه و كنار كشور و هزارها تن مضروب و كتكخورده و تحريكات جمعه و ايام عزا و راديو و تلويزيون و شهيد…
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ما هم آزمايش داديم ،اين آزمايش ما بود! پس بگذاريد در همينجا تشكّر بكنم از فردفرد ميليونها تني كه در
اين انتخابات ،بهراستي ،آزمايشِ حقّانيت ،اصالت و رشد و بلوغ سياسي خودشان را نشان دادند .از همهٌ مردم ،از همهٌ
آنهايي كه صادقانه از ما حمايت كردند ،بهويژه جوانان شريف ،شجاع و غَيور كه توانستند بر احساساتشان غلبه كنند.
و بهراستي چه كسي ميداند كه اين تحمّلها چهقدر مشكل است؟ مخصوصاً من بايستي از خواهران و برادران
عزيز كُردمان تشكّر بكنم ،وقتي تلفني با رهبران مذهبي و سياسي آنها تماس گرفتم و بهآنها گفتم كه بهاجبار
بايستي كنارهگيري بكنم و از آنها استدعاي آرامش كردم ،برايشان فوقالعاده دردناك بود .خود آنها هم بهدرستي
نميدانستند كه چهطور بايستي آرامش را حفظ بكنند ،امّا با اينهمه ،همهگونه قول مساعدت دادند و در عمل هم
ديديم…
عدهيي ديگر از ما ميپرسيدند چرا كانديداي ما بايستي حذف شود ولي تيمساران شاهنشاهي برجا بمانند؟ باز
هم من گفتم من نميدانم ،ولي آرامش را بايد حفظ بكنيم… خوب اين از اخالق و انضباط انقالبي ما…
فرداي انتخابات ،مسلّحانه ،بهما حمله كردند ،باران دشنام و باران گلولههاي ژـ .3اينهم مظهر ديگري است از
اخالقيات آنچناني در پشت مارك اسالم با برگ مأموريت!
پس كجاييد اي مسلمانها؟! مگر نميبينيد چه بهروز ما و هوادارانمان و خانوادههايمان ميآورند؟ مگر دائماً تكرار
نميكرديم از قول رسول خدا”"مَن سَمع رجالً يُنادي ياللمسلمين! فلم يَجِبهُ ،فَليس بِمُسلم“ در گوشه و كنار دنيا هر
مسلماني كه بشنود فرياد كسي كه مسلمانها را بهكمك ميطلبد و كمكش نكند ،مسلمان نيست.
ياللمسلمين پس كجاييد؟ چرا صدايتان درنميآيد؟ و اهللاكبر ,مگر نميبينيد كه چهطور طرفداران ما را در نظام
جمهوري اسالمي سر ميبرند؟ پس چرا سكوت پيشه كرديد؟ مگر گناه ما چيست؟ اي كساني كه گوش داريد؟ مگر
ما چه كرديم جز تحمّل رنج و اسارت؟
ولي بگذاريد تأكيد بكنيم ،واي بهروزي كه تصميم بگيريم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهيم.
آنوقت خودتان پشيمان خواهيد شد .آنوقت خودتان افسوس خواهيد خورد( »...مجاهد فوقالعادهٌ شمارهٌ  4ـ
11بهمن .(1358

انتخابات مجلس شوراي ملي
16بهمن ـ پس از انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات رياستجمهوري ,انتخابات مجلس شوراي ملي ,آخرين
تجربه براي ادامهٌ يك زندگي مسالمتآميز سياسي بود ،از اين رو ,سازمان مجاهدين در سرمقالة نشريه مجاهد

شمارة 16( 22بهمن )58اعالم كرد:
«شركت در انتخابات مجلس شوراي ملي با تمام قوا».
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در همين شماره در مقالة «نگاهي بهسير نزولي شركت مردم در رفراندمها و انتخابات» چنين ميخوانيم...« :
شاهد بوديم كه تعداد شركت كنندگان در اين انتخابات كمتر از تعداد آرا در رفراندم قانون اساسي و بسيار كمتر از
راٌيدهندگان بهجمهوري اسالمي بود ...بد نيست نگاهي بهآمار بيندازيم:
ـ تعداد شركت كننده در رفراندم جمهوري اسالمي 20 :ميليون و 400هزار؛

ـ تعداد شركت كننده در رفراندم قانون اساسي15 :ميليون و 758هزار و  956نفر؛
ـ تعداد شركت كننده در انتخابات رياست جمهوري (بدون اِحتساب آراي سفيد يا آرايي كه بهنفع كانديداي
محذوف ريخته شده و تعداد آن 149هزار ميشود)13 :ميليون و 996هزار نفر»...
كشتار در گنبد
19بهمن 58ـ بهدعوت چريكهاي فدائي خلق و كانون فرهنگي ـ سياسي خلق تركمن در سالگرد 19بهمن

سال ( 49حماسة سياهكل) مراسمي در گنبد برگزار شد.

همزمان با آغاز راهپيمايي ,حدود 300تن «براي درافتادن با راهپيمايان» ,جمع شدند .ناگهان نارنجكي منفجر
شد كه «دو كشته و عدهيي زخمي بهجاي نهاد» .پس از انفجار نارنجك ,مهاجمان بهصفهاي راهپيمايان حمله
كردند و مانع برگزاري راهپيمايي شدند .در پي اين واقعه ,شماري از «فدائيان و تركمنها» در محل كانون فرهنگي
ـ سياسي خلق تركمن متحصّن شدند .سپاه پاسداران ساختمان كانون را محاصره كرد.
فرداي آن روز (شنبه 20بهمن) پاسداران بهساختمان كانون يورش بردند و «در نتيجه ,عدهيي كشته و مجروح

شدند» .سپاه پاسداران «شمار كشته شدگان خود را 12نفر اعالم كرد ,امّا ,استاندار مازندران آن را تكذيب كرد»
(«مجاهد» ,شمارة 30 ,24بهمن.)58

شصت هزار نسخة «مجاهد» در آتش سوخت
22بهمن 58ـ «عوامل كميتة منطقة ( 10ميدان خراسان) تهران در سالروز پيروزي انقالب ,شصت هزار نسخه

از نشريه مجاهد را بهآتش كشيدند .اين عمل در ساعت  8صبح ديروز (دوشنبه 22بهمن )58روي داد .هنگامي كه
كاميون حامل 60هزار نشريه ,براي ارسال بهشهرستانها ,بهگاراژ فروتن ,واقع در ميدان خراسان ,مراجعه ميكند,

افراد كميتة  ,10مسئول پخش نشريه را ,كه كارمند يك شركت حمل و نقل است ,پس از بازخواست بهكميته
بردند و پس از يك ساعت بازداشتِ همراه با توهين بهمجاهدين ,او را آزاد كردند .بعد از بازگشت از كميته20 ,نفر

بهاو حمله كردند و همة نشريات را در خيابان خراسان (خاوران) بهآتش كشيدند» («مجاهد» ,شمارة ,23
23بهمن.)58
«انحصارطلبي ,علت مقدّم نابهسامانيها»
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 2اسفند ـ سخنراني مسعود رجوي در گردهمايي «نزديك به250هزارتن» از هواداران سازمان مجاهدين در
دانشگاه تهران .او در اين گردهمايي عظيم دربارة رويارويي مجاهدين و انحصارطلبان ,ازجمله ,گفت:
« ...پس بهما حق بدهيد ،بهما حق بدهيد وقتي ميگوييم علت مقدّم ـ و اگر نه علت استراتژيك ـ علت مقدّم
نابهسامانيها و خرابيها و نقطهٌ شروعش از انحصارطلبي است… بنابراين ،بهدست خودتان با بستن راههاي فعاليت
قانوني ،راههاي غيرقانوني را باز نكنيد… از اين فرصت كه تمام نيروها حاضر شدهاند بهرغم همهٌ محدوديتها،
مشتاقانه ،باز هم شركت بكنند ،باز هم همكاري بكنند ،استفاده كنيد.
ما زندگي و فعاليت در يك نظام قانوني را پذيرفتهايم ،اگر بگذارند .آنقدر پذيرفتهايم كه تابهحال از حق قانوني،
شرعي و اخالقي دفاع از خودمان هم استفاده نكرديم .شنيديد ما يك گلوله شليك كرده باشيم؟ يك مورد حتي؟!
ولي هيچكس ،هيچكس از مقامهاي مسئول نيامد بهما بگويد كه داستان شما چيست و بر شما چه ميگذرد؟
امّا ،اگر پيوسته يك عدّهيي بخواهند با چماق و گلوله بهما بتازند و هيچ مقام مسئولي هم جوابگو نباشد ،ديگر
تكليف چيست؟
بگذاريد صريحتر بگويم ،اين نميشود كه ما تا بهابد هي تقاضا و استدعاي آرامش بكنيم .يك سازمان سياسي تا
نقطهٌ مشخّصي ميتواند كنترل هوادارانش را در اختيار داشته باشد .اگر اينبار هم حقكشي بشود ،اگر فشار زياد
بشود ،براي حذف ما ،اگر باز هم عيد و عزا و جمعه ،اين تلويزيون بهوسيلهيي براي فشار تبديل شود ،آنوقت ما از
حاال ميگوييم كه در مقابل آرامش ،از خودمان سلب مسئوليت ميكنيم( »...مجاهد شمارهٌ  3انتخابات ـ
5اسفند.)1358

«يورشهاي ارتجاعي»
 3اسفند ـ اطالعيه سازمان مجاهدين «دربارة يورشهاي ارتجاعي اخير»:
« ...در جريان هجومها و حمالتي كه در روزهاي پنجشنبه و جمعه (دوم و سوم اسفندماه) بهمراسم و مراكز ما
در سراسر كشور ,از جانب دستجاتي هرچند اندك ,صورت گرفت ,تا آنجا كه تا اين ساعت اطالع يافتهايم ,يك تن
شهيد شده ,دهها تن مورد اصابت گلوله قرارگرفته و هزاران تن ديگر نيز مجروح و مصدوم گرديدند ...قابل توجه
است كه چه اعضا و چه هواداران مُنضَبط سازمان ,براساس دستورات و سفارشات آرامشطلبانة قبلي ,اساساً ,جز
بردباري و تحمّل ,واكنش نشان ندادند ,و اِلّا ,اگر رفتار متقابل پيشه ميكرديم ,اكنون بسياري از شهرها را آتش و
خون فراگرفته بود.
تا آن جا كه اطالعات ما نشان ميدهد اين يورشهاي ارتجاعي ,نقشة از پيش تنظيم شدهيي بود كه بهمنظور
سركوب سراسري مجاهدين ,از روز پنجشنبة گذشته (دوم اسفندماه) بهمرحلة اجرا درآمد؛ نقشهيي كه براساس آن,
ميبايست در آستانة انتخابات بارديگر مجاهدين خلق بهقربانگاه كشيده ميشدند تا حرص و آزِ جاهطلبانة
انحصارطلبان با خون مجاهدين سيراب ميشد...
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ما اعالم ميكنيم كه اگر از خونهاي ما رودهايي خروشان نيز جاري شود ,باز هم همچون گذشته ,بر سنّت
شهيدان پايدارمانده و نه بهانحصارطلبان بينالمللي و نه بهپايگاههاي انحصارطلب داخلي آنها ,هرگز اجازه نخواهيم
داد سرنوشت اين خلق و انقالب را بهبازي بگيرند«( »...مجاهد» ,شمارة 7 ,25اسفند .)1358
ـ در يورش پاسداران بهستاد مجاهدين در قائمشهر (شاهي سابق) در روز جمعه سوم اسفند« ,با بهجاي
گذاشتن يك شهيد و دهها نفر تيرخورده و صدها نفر مجروح و مضروب ,توطئة رسمي و غيررسمي عليه مجاهدين
خلق خنثي شد».
پس از اين كه ستاد «زير رگبار مسلسل قرار ميگيرد ,بچهها ستاد را تخليه ميكنند68 .نفر دستگير ميشوند و
بهمحل سپاه برده ميشوند .در شهر هر كيوسك و كتابفروشي كه نشاني از مجاهدين دارد ,بهآتش كشيده ميشود,
مثل كتابفروشي ”آرمان توحيدي خلق“ .بهمحل خوابگاه ستاد نيز حمله ميكنند و آنجا را هم غارت ميكنند,
”جنبش معلّمين“ را نيز بهزور سرنيزه تخليه ميكنند .حتّي بهبيمارستانها نيز حمله ميبرند كه چرا مجروحان
”جنبشي“ را معالجه ميكنند.
اكثر پزشكان و كاركنان بيمارستان وليعصر قائمشهر در نامهيي بهرئيس جمهوري و ساير مقامات در اين باره
مينويسند” :ما پزشكان و كاركنان بيمارستان وليعصر قائمشهر ,در روزهاي پنجشنبه و جمعه دوم و سوم اسفندماه,
شاهد فجايع سخت تكاندهندهيي بودهايم كه نگراني عظيمي براي آينده اين ملت و مملكت را در ما باعث شده
است“.
تعداد زخميها و مجروحان حوادث دو روز آنچنان باال بوده است كه در حوادث قبل از انقالب نيز نظير نداشته
است...
حمله بهبيمارستان شير و خورشيد و جلوگيري از رسيدن داروهاي كمكي و پزشكان ...حتّي در دوران طاغوت
نيز سابقه نداشته است».
«كاركنان بيمارستان خورشيد قائمشهر نيز در اطالعيهيي اعالم كردند” :ما كاركنان بيمارستان شير و خورشيد
قائمشهر بهعلت تجاوز پاسداران بهحريم بيمارستان و انداختن گاز اشكآور بهداخل بيمارستان و تيراندازيهاي ممتد
در اطراف نردههاي بيمارستان ...تا رسيدگي كامل از طرف مسئولين شهر و تاٌمين مصونيّت بيماران از وقايع فوق,
بهكمكاري خود ادامه ميدهيم“» («مجاهد» ,شمارة 7 ,25اسفند .)1358
ـ اعالمية مجاهدين (مركز قائمشهر) ,دربارة شهادت عيناهلل پورعلي ,معلم روستازاده...« :او همچون ديگر
برادران و خواهران رزمندهيي كه بهدفاع از ستاد مجاهدين خلق پرداخته بودند ,مورد هجوم و ضرب و شَتم
چماقداران و ژـ 3بهدستانِ مرتجع قرارگرفت و شهيد شد ...امّا ,مرتجعين ...سعي دارند بگويند در اثر تير هوايي
سكته كرد!» («مجاهد» ,شمارة 7 ,25اسفند .)1358

«زنگهاي خطر»!
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 7اسفند ـ سرمقالة «مجاهد» ,شمارة  ,25با عنوان «زنگهاي خطر ـ توطئهيي كه بهقصد قرباني كردن
مجاهدين در آستانة انتخابات طرّاحي شده بود ,بههمّت مردم قهرمانمان ,و البتّه ,بهبهايي بس سنگين از جراحت و
شهادت ,شكست خورد».
در اين سرمقاله از «يورش ارتجاع در 50شهر عليه مجاهدين» در آستانة انتخابات مجلس شوراي ملي خبر
ميدهد و مينويسد:
« ...تا آنجا كه بهمجاهدين مربوط ميشود تا كنون با حداكثر بردباري و صبوري انقالبي و مردمي ,همة
دشمنيها و دشنامها را بهجان خريديم ,شايد كه مقام مسئولي و فريادرسي پيداشود و بر لگداندازيها و چَموشيهاي
دَدمنشانة سياسي افسار و پوزهبند بزند .آخرين دسيسه يي ,كه خوشبختانه از آن سرفراز بيرون آمديم ,حملة
حسابشده و سازمانيافتة سراسري بود كه بهقصد قرباني كردن مجاهدين در آستانة انتخابات طرّاحي شده بود ,و
البتّه ,روشن است كه بعد از بهجايخودنشاندن مجاهدين ,ديگر چه كسي جراٌت نفس كشيدن ميداشت و در ميدان
انحصارطلبي گردنفرازي مينمود؟
ـ طرح ”ادب“نمودن ما در آستانة انتخابات ,البتّه ,با بهايي سنگين از شهادت و جراحت شكست خورد .نظم و
هوشياريِ اقشار آگاه و هواداران صديقمان براي خود ما هم بسيار شگفتانگيز و تحسينآميز بود ...در اين 50شهري
كه در حين مسالمتآميزترين مراسم يا راهپيماييها ,مورد يورشهاي ارتجاعي قرارگرفتند ,بسيار ديديم كه از فرط
غضب بيهوش شدند ,ولي بهخاطر درهمنريختن اوضاع كشور ,از رفتار متقابل خودداري كردند و ...دست از جان
شستند ولي نظم آگاهانه و انقالبي صفوف خود را نشكستند...
ترديدي نيست كه اگر دسيسة سراسري مؤثّر واقع ميشد و خلق قهرمان ,اين چنين ,هوشيار بهحمايت از
مجاهدين نميآمد ,باز هم تيترهاي درشت بود و اخبار كذايي؛ همان تيترهاي هميشگي ,ازقبيل ”مردم“!
بهمجاهدين حمله كردند و ”مردم“! ستادهاي مجاهدين را تخليه كردند ...
در اوجگيري خشم و غضب مقدّسِ تودهيي همين بس كه حتّي قلمزنان معلومالحالِ دستراستي؛ همانها كه
چماقها از آستين آنها بيرون ميآيد ,عليالظاهر ,بهمحكوم كردن منطقِ چماقداري مجبور شدند ,اگر چه خود
سلسلهجنبان و بال و پردهندگان اصلي اين طرزِ عملند ...اكنون بهظاهر هم كه شده ,چماقداري را محكوم
ميكنند ...چنين است كه روزنامة جمهوري اسالمي براي نخستينبار از بدو تاٌسيس خود” ,صداي پاي فاشيسم“ را
ميشنود ,گو اين كه قبالً تا همين اواخر ,صدها و هزارانبار اين ”صدا“ را منكر شده و شنوندگان آن را با بدترين
كلماتي ,كه ممكن بود ,ناشنوا و بيهوش خوانده بود.
سرمقالة  5اسفندِ روزنامة جمهوري اسالمي ...” :حركات سياسيِ هفتة اخير ـ با شيوه هاي ويژة ترورِ فكري ـ
چيزي جز صداي پاي فاشيسمي نبود كه چون سايه از سرِ ديوارهاي ترديد ميگذرد“...
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ـ چرا آنهايي كه علي الظاهر ,چماقداران را محكوم ميكنند ,از تشكيل دادگاههاي علني (كه بارها تقاضاي
تشكيل آن را كردهايم) براي سرپوش برنداشتن از كار آنان ,سر باز ميزنند؟
ـ اگر پيام زنگهاي خطر كنوني را ,بهخوبي ,دريافت نكنيد و مانع يك انتخاب آزاد و مردمي گرديد ...چه بسا كه
آخرين فرصتهاي زندگي آرام و بيدغدغه و همراه با تفاهمِ (در عين اختالف) سياسي را نيز از دست بدهيد...
ـ ارتجاع راهِ پيشرفت خود را جز در انواع تهاجم بهانقالب نيافته و نمييابد ,چرا كه فقط انقالب است كه مانع
تاختوتازهاي اوست و ما باز هم بهياري خلق قهرمان ,ديوارهاي استواري از آگاهي و اعتقاد و آمادگي و هوشياري
بر سرِ اين راههاي نامردمي بنا خواهيم نمود«( »...مجاهد» ,شمارة 7 ,25اسفند .)1358
كشتار رهبران خلق تركمن
7اسفند ـ «مجاهد» شمارة  25ـ سازمان مجاهدين «كشتار ناجوانمردانة 4زنداني سياسي را محكوم كردند»:
« ...با كشتار چهار تن از رهبران خلق تركمن ـ شيرمحمد درخشندة توماج ,عبدالحكيم مختوم ,طُواقمحمد
واحدي و حسين جرجاني ـ جريان گنبد شكل پيچيدهتري بهخود گرفت...
طبق اخبار واصله ,شب قبل از راهپيمايي [بزرگداشت سياهكل] توماج همراه با سه تن ديگر از رهبران كانون
[فرهنگي ـ سياسي خلق تركمن] دستگير ميشوند و روزنامة جمهوري اسالمي 23بهمن نوشت” :توماج همراه با
سه تن ديگر بهتهران اعزام شدند“.
ـ خبر روزنامههاي شنبه [ 4اسفند  ]58دائر بر كشته شدن 4عضو ستاد خلق تركمن بهضرب گلوله ,همه را در
بُهت و حيرت فروبرد ,چرا كه اينان طبق گفتة خود مقامات و همچنين روزنامة جمهوري اسالمي ,بهتهران منتقل

شده و در زندان بهسرميبردند .امّا ,با كمال تعجّب اعالم ميشود كه اجساد اين چهار نفر در 125كيلومتري غرب
بجنورد در زير پلي توسّط رهگذري كشف شده است.
اگر توماج و همراهانش مقصّر بودهاند ,پس چرا محاكمه نشدند؟ آيا آنها را بدون محاكمه در زير پلي تيرباران
كردند؟ و يا اگر در دادگاهي محاكمه شدهاند ,حكم محكوميتشان كجاست؟ و در آن صورت چه نيازي بوده كه
اجساد آنها را در نقطهيي دور بيندازند ,بهنحوي كه رهگذري ,بهطوراتّفاقي ,آنها را بيابد؟
بدون شك پاسخ بهاين سؤاالت پرده از توطئهيي برميدارد كه هر انسان شرافتمندي را متاٌثّر و خشمگين
ميسازد و عدم پاسخ منطقي بهسؤاالت فوق مسلّماً از مشروعيّتِ برخي از ارگانهاي اجرايي ,باز هم ,خواهد كاست,
چرا كه ديگر تشبيه اين مساٌله بهجريان ترور 9تن از مبارزين و مجاهدين توسّط رژيم قبل در تپّههاي اوين,
تشبيهي نادرست نخواهد بود...
مجاهدين خلق ايران ترور ناجوانمردانة اُسرا و زندانيان سياسي را محكوم ميكند و آن را در شمار وحشيگريهاي
قرون وسطايي دانسته و بارديگر مسئوليّت مقامات حكومتي را در مورد رسيدگي بهاين مساٌله متذكّر ميگردند»...
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قاتل رهبران تركمن
ـ آن روز هيچيك از عامالن اين كشتار وحشيانه ,ارتكاب اين جنايت را به گردن نگرفت ,امّا ,بعدها ,شيخ
صادق خلخالي« ,قاتل صدها تركمن و كرد و فارس» ,به اين جنايت فجيع اعتراف كرد و در مجلس رژيم ,با افتخار!
گفت:
« ...من با قاطعيت در گنبد وارد شدم و يكي از كارهاي برجسته و انقالبيام در گنبد بود ...ما دستور داديم هر
كسي را كه مسلّح باشد ,بياورند ,كه آوردند .يكي ,دوتا ,سه تا ,پنج تا .هركسي را كه مسلّح آوردند ,ما اعدام كرديم.
اين جريان را كه ميگويم شاهد زنده دارم :آقاي مُصحَف ,استاندار آن زمان مازندران ,دادستان كل و آقاي درويش,
رئيس سپاه پاسداران گنبد ,آقاي درازگيسو ,كه چندي پيش سفير جمهوري اسالمي ايران در آلمان شرقي بود,
آقاي نوروزي اصفهاني  ...آقاي بنفشه ,رئيس سپاه پاسداران ايالم ...و چه بگويم براي شما .آقاي هاشمي
[رفسنجاني] ,حاج احمدآقا [خميني] ,شخص حضرت امام ,خود آقاي منتظري و همة مسئولين ,آقاي دكتر بهشتي
و آقاي قُدّوسي ...همه ميدانستند؛ آقاي رفيقدوست هم ميداند94 .نفر ,مِنجمله ,توماج ,واحدي ,مخدوم ,جرجاني,

اينها را بنده اعدام كردم؛  94نفر را اعدام كردم نه يك نفر را ...من با قاطعيّت اسالمي در گنبد وارد جريان شدم و

خلق تركمن را در آنجا كوبيدم( »...روزنامه آزادگان28 ,شهريور.)1363

(خلخالي در حال صدور حكم اعدام در «دادگاه انقالب»)
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سخنان مسعود رجوي
بر مزار «سردار جنگل»
روز  14اسفند مسعود رجوي در ميان ابراز احساسات شورانگيز 300هزار نفر از مردم گيالن ,كه در ورزشگاه
رشت گرد آمده بودند ،سخنراني كرد .او سخنش را با ياد «تمام شهداي خلق و با تكريم و يادآوري دو سردار بزرگ
خلق ،سرداران بزرگ آزادي ،سردار جنگل "كوچك خان" و سردار فقيد نهضت ملي ايران دكتر "محمد مصدق"،
پيشگامان تمام مجاهدان و مبارزان» آغاز كرد و خطاب به «مردم شريف و آزادهٌ گيالن» گفت:
« ...بيچاره آنهايي كه ميخواستند از مجاهدان جنگل اثري نباشد ،حاال كجايند كه ببينند اين سراسر يك خلق
است كه مجاهد شده و بهمجاهدت قيام كرده ،نسل صَفريلنگروديها ،رضاييها ،حنيفنژادها ،گلسرخيها ،شهداي
سياهكل؛ نسلي كه با دكتر حشمت و نسيمشمال و دكتر فاطميها ميثاق بسته بود و حاال بهميعادش آمده است؛
نسلي سالحبركف كه در دامن مهر و محبت شما پرورده شد و درس مروّت ياد گرفت .كمتر روزي بود كه در
خيابانها يا در محبس و در شكنجهگاهها يا در ميدانهاي تير ،در خون خودش غوطه نخورَد و ياد سرداران را بهپا
ندارد و پرچم آنها را ،بيش از پيش ،بهاهتزاز درنياورد.
مگر ما چه ميخواستيم؟ خيلي از همانهايي كه ميرزا ميخواست و هنوز هم متأسفانه برآورده نشده؛ حقوق
رنجبرها ،حقوق كارگرها ،حقوق دهقانها ،حق صيّادها ،حق برنجكارها و زنهاي زحمتكش؛ آنهايي كه ساليان دراز
حتّي از بهرهبرداري منابع رايگان طبيعت هم محروم ماندند و چهبسا كه بهخاطر صيد ماهي حتّي براي قوتاليَموت،
بايد كتك و چماق و گلوله ميل بكنند!...
و حاال خواهران و برادران! ما در آستانهٌ انتخابات حياتيترين شوراي كشور قرار گرفتهايم :شوراي ملي .و بهاين
دليل است كه ما اينقدر اهميت براي اين انتخابات قائليم .چون از همين راه ميخواهيم وابستگيها را قطع كنيم؛
وابستگيهاي قطعناشده را .حقوق عادالنهٌ مليتها را برآورده بكنيم .شوراهاي مردمي واقعي را گسترش بدهيم .حق
كارگر و دهقانمان را بگيريم .حقوق سياسي ـ اجتماعي مساوي زنان و مردان را تأمين بكنيم…
ولي بگذاريد روي يك نكته تأكيد بكنم .سؤال اين است كه آيا تابهحال و تا همين لحظهيي كه من و شما اينجا
نشستهايم ،چرخش كارهاي كشور شورايي بوده؟ آيا بهقول پدر طالقاني ،همهٌ مردم ،صرفنظر از ويژگيهاي نژادي و
مذهبي و زباني و جنسي ،در آن شركت داشتهاند؟ نه بهخدا ،بيشتر انحصارطلبانه بوده تا شورا .اگر اينطور بود كه
در گوشه و كنار كشور اينقدر مصيبت و دردسر نداشتيم؛ اگر اينطور بود كه بهجاي چوب و چماق و حملهٌ
مسلّحانه و غيرمسلّحانه بهمجاهدين ،در برابر آنهمه راهپيماييها و روزهگرفتنها و رياضتهاي اقتصادي ،تكليف
قراردادها… مشخّص ميشد.
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آخر مگر گناه ما چيست؟ مگر ما در سراسر اين مدت ،حتي بهعنوان مثال ،يك گلوله هم شليك كرديم؟ پس
چه شد كه براي آنها مجاهد محبوب ديروز ،حاال ”منافق“ شد و ”ضدانقالب“ شد؟ البته ما افتخار ميكنيم كه آنها
بهما ”منافق“ و ”ضدانقالب“ بگويند .همانطور كه علي افتخار كرد كه بهاو ”كافر“ گفتند ،و همانطور كه
حسينبنعلي افتخار كرد كه بهاو ”خارجي“ گفتند .چرا ؟ براي اينكه با انحصارطلبي و با سازشكاري سازش
نميكنيم و نخواهيم كرد ...و تازه ميبينيم كه در آستانهٌ انتخابات مجلس شورا ،باز هم تهمتها و فحشها و حمالت
چه مسلحانه و چه غيرمسلحانه ،هر روز زيادتر ميشود…
ولي مگر ما در مسير اِحقاق حقوق خلقمان از پا مينشينيم؟ مگر پرچم سرداران ،پرچم كوچكخان و مصدق را
فرو ميگذاريم؟ مگر ميخواهيم لعنت بشويم؟ نه! ما سوگند خوردهايم كه راه را ادامه بدهيم… در اين ترديدي
نيست كه نسل بهخونشستهٌ ما ،نسل بهخون تطهير شدهٌ ما ،كه اعتقادات و مكتب و رويهٌ سياسيش را از ميان
شكنجهگاهها و از ميان ميدانهاي اعدام بهدست آورده ،مشعل كوچكخان و مشعل مصدق را هرچه محكمتر در
دست خواهد فشرد و هيهات ،هيهات بر آنهايي كه فكر ميكنند با اين فشارها ميتوانند مشعل سرداران را از دست
ما بيرون بياورند .نه بهخدا نه؛ ما وفاداريم .خدايا تو شاهد باش و تو را شاهد گرفتيم بر اين وفاداريمان ،و بر لياقت و
بر صداقت ما بيفزاي و ما را تطهير كن.
و شما شاهد باشيد كه اگر ما ميخواهيم بهمجلس برويم اين نه براي طلبيدن كرسي و جاه و مقام كه اگر
ميخواستيم در خيلي از مواقع با يك بله و چَشم گفتن ،راهش برايمان هموار بود… بلكه اين بهخاطر
زندهنگهداشتن همان آتشي است كه در دل ميرزا هنوز زنده است ...بهخاطر پاسداري از همان آتش مقدسِ استقالل
و آزادي است كه مصدقها فراراهمان روشن كردند و از مجاهدان و سرداراني مانند ستّارخان و باقرخان ،تا
مجاهدان و سرداراني مانند حنيفنژادها و رضاييها و مجاهدين جنگل و تمام خلقِ يكپارچه مجاهد ما ،اين راه را
تعقيب خواهند كرد تا قلهٌ پيروزي رهايي .ما آن جاودانهآتش را هرگز سرد نخواهيم داشت .اگر الزم بود كه
خونهايمان برايش نثار بشود ،بگو بشوند .ما باز هم بيشتر و بيشتر شهدايي تقديم خواهيم كرد تا اين آتش ،فروزان
بماند… كدام آتش؟ آتش اسالم انقالبي ،آتش حقوق خلق ،آتش آزادي!» (مجاهد فوقالعادهٌ شمارهٌ 5انتخابات ـ
16اسفند.)1358

سخنان موسي خياباني
در ميتينگ تبريز
20اسفند 58موسي خياباني و مسعود رجوي ,كانديداهاي مجاهدين براي مجلس شوراي ملي ,در ميان
استقبال پرشور مردم تبريز در ميتينگ انتخاباتي مجاهدين در تبريز سخنراني كردند.
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بخشي از سخنان موسي خياباني ,كانديداي تبريز براي نمايندگي مجلس شوراي ملي ,در ميتينگ انتخاباتي
مجاهدين در تبريز:
«…ما معتقد هستيم كه هر اعتقاد اصيل بايد آزمايش خود را در ميدان عمل پس بدهد و ما اعتقاد خود را و
آزمايشهاي خود را در ميدان عمل تجربه كرديم .ما حقّانيت اعتقادات خود را ،در ميدان عمل انقالبي محَك زديم.
بنابراين ،بهخاطر اين تجربه ،ما با تمام وجود بهاعتقاداتمان پايبنديم و همينطور كه در عمل نشان داديم،
بههيچوجه حاضر بهعُدول از اصول اعتقادي خود نيستيم و درست بههمين دليل هم هست كه امروز ما مورد
شديدترين حمالت و شديدترين تهمتها قرار ميگيريم و درست بههمين دليل هم هست كه امروز نيروهاي
معلومالحال بهما ”منافق“ ميگويند…
اگر ما اهل نِفاق بوديم؛ اگر ما اهل چانهزدن بوديم؛ اگر ما حاضر ميشديم كه كمي از اصول خودمان بگذريم،
امروز كسي بهما منافق نميگفت ،در آنصورت ما واقعاً منافق بوديم.
امروز بهاين دليل بهما منافق ميگويند كه ما واقعاً مجاهد و واقعاً مسلمان و واقعاً انقالبي هستيم .اگر ما حاضر
ميشديم كه لحظهيي از اعتقادات خودمان ،كه بهقيمت گران و بهقيمت خون و شهادت بهدست آورده بوديم،
بگذريم ،امروز خيلي گرامي و عزيز بوديم .امروز هيچ كس از اين تهمتها بهما نميزد…
كساني كه در اعتقادات و در ايدئولوژي ما زوال افكار كهنهٌ خود را ميبينند؛ كساني كه در گذشتهها سير
ميكنند و ميخواهند همان افكار را كه در گذشته آزمايش خود را پس داده ،دوباره بهآزمايش بگذارند ،آنها هستند
كه بهما تهمت منافق ،التقاطي ،انحرافي و ماركسيست اسالمي و از اينقبيل تهمتها ميزنند .اينها را ما قبل از اين
در رژيم شاه شنيده بوديم و متأسفانه پديدهيي است كه در تاريخ ،بهكَرّات ،مشاهده شده و هميشه افكار و مرام
كهنه در مقابل پديدههاي نو بهمقاومت ميپردازند .اما ”حقيقت“ راه خود را باز ميكند( »...مجاهد فوقالعادهٌ
شمارهٌ 7انتخابات ـ 22اسفند.)1358

سخنان مسعود رجوي
در ميتينگ تبريز
مسعود رجوي در ميان احساسات پرشور مردم تبريز ,ازجمله ,چنين گفت ...« :ما امروز محور و لنگر
تشكيالتيمان را بهشما پيشنهاد ميكنيم .بارها از برادر شهيد و بنيانگذارمان شنيدم؛ هم در دوراني كه ما زندان
بوديم و هم مدت كوتاهي كه او هنوز در بيرون بود ،جزء كساني كه نام ميبرد كه تا آخر در اين راه خواهند ايستاد،
در صدرشان موسي بود… پس امروز مادران تبريزي من! پدرها ،برادرها و خواهرها! من بهشما تبريك و تهنيت
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ميگويم ،براي چنين كانديدايي؛ چكيده و عُصارهٌ مكتبي و تشكيالتي خودمان را تقديم شما كرديم و در معرض
انتخاب شما قرار داديم.
شما 60سال پيش در شهريور ،1298يك خياباني ديگر را هم با 6635رأي راهي مجلس كرديد .اگر آن روز
هم خياباني در مجلس نبود ،التيماتوم تزار را ميپذيرفتند و اينهم يك خياباني ديگري است از همان سُالله و تبار؛
از تبار سرداران.
اين خياباني هم نظير آن خياباني ،از آن جانهايي است كه بهاعتقاد من هرگز نميشود مغلوبشان كرد .مگر
خياباني شهيد ،خياباني بزرگ ،خياباني معلم نگفته بود كه ”جانهايي كه فديهٌ حق و خلق هستند ،هرگز
مغلوبشدني نيست“…»
مسعود رجوي در پايان سخنانش با اشاره به يكّه تازيهاي عوامل سركوب در زمينه مسدودكردن فضاهاي حيات
مسالمت آميز گفت:
«من فقط يك كالم دارم كه در مقابل همهٌ اين چيزها باز هم از قول خياباني كبير ،خياباني معلم ،خياباني
شهيد تكرار بكنم.
از قول ويكتور هوگو ،خياباني در يكي از سخنرانيهايش اينطور گفت“ :درهاي پارلمان را بهروي جوانان نبنديد
و االّ ،آنها ميدانهاي عمومي را بهروي خود خواهند گشود“ …
و شما خواهيد گشود .اين شماييد كه تصميم ميگيريد .شماييد كه سرنوشت ميسازيد…» (مجاهد فوقالعادهٌ
شمارهٌ 7انتخابات ـ 22اسفند.)1358
«انبوه تقلّبات» در انتخابات مجلس شورا
امروز ,جمعه  24اسفند ,انتخابات مجلس شوراي ملي برگزار شد .گردانندگان انتخابات« ,با انواع تقلبها»
كوشيدند كه از ورود نمايندگان مترقي و انقالبي بهمجلس ،بههر قيمت ،جلوگيري كنند.
ـ تلگرام سازمان مجاهدين به «بازرسان رياست جمهوري و آقايان قضات» دربارة «انبوه تقلّبات ضدّمردمي در
انتخابات امروز»؛ «تقلّباتي كه گاه در رسواترين شكل خود حول تخطئة كانديداهاي مجاهدين خلق ايران با پخش
گستردة جزوات بهاصطالح افشاگري همراه بود» و «دستگيري تعدادي از معترضين بهتقلّبات فوقالذّكر»...

كالسهاي «تبيين جهان»
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كالسهاي آموزشي «تبيين جهان» (تبيين وجود) ,از آذرماه سال ,58تا اوايل سال ,59هر هفته توسط
مسعود رجوي در دانشگاه صنعتي شريف تهران برگزار ميشد و در هر جلسه بيش از دههزار نفر با كارت ورودي
شركت ميكردند .پس از برگزاري هريك از اين جلسات نيز ،صدهاهزار نسخه از متن پيادهشده سخنان مسعود
رجوي در آن جلسه و نوار ويديويي آن در سراسر كشور بهفروش ميرسيد و با استقبال گستردة جوانان و افراد آگاه
جامعه روبه روشده بود و همين خشم «ارتجاع حاكم» را برميانگيخت و اين گردهماييها شايد يكي از علتهاي يورش
به دانشگاهها در آخر فروردين  59شد.

«انقالب در دانشگاهها»
اول فروردين :59خميني در پيامش بهمناسبت آغاز سال جديد ,اعالم كرد «بايد انقالبي اساسي در تمام
دانشگاههاي سراسر ايران بهوجود آيد ...تا دانشگاه محيط سالمي شود براي تدريس علوم عالي اسالمي».
او در همين پيام «طبقة روشنفكر دانشگاهي» را «بريده از مردم» خواند و تاٌكيد كرد« :اكثر ضربات مُهلِكي كه
بهاين اجتماع خورده است از دست اكثر همين روشنفكران دانشگاهرفتهيي است كه هميشه خود را بزرگ ميديدند
و ميبينند( »...روزنامة جمهوري اسالمي6 ,فروردين .)1359
خميني چند ماه قبل در پيامش در روز 31شهريور  ,1358به مناسبت بازگشايي دانشگاهها« ,دانشگاه و
دانشگاهيان» را «چراغ راه هدايت و راهنمايي ملت به سوي تعالي و سعادت و فضل و فضيلت» خوانده و از «استادان
و دانشجويان دانشگاهي سراسر كشور» تقدير كرده بود كه «مكانهاي علمي مقدّس خود را به صورت دژهايي
مستحكم و سنگرهاي شكست ناپذير درآوردند و از استقالل و آزادي ميهن عزيز خود دفاع نمودند...و دشمن
خونخوار را دفع نمودند».

نامة مجاهدين به خميني
 5فروردين 59ـ بخشي از نامة مجاهدين بهخميني:
«...اين روزها در كوران انتخابات در صحنة سياست داخلي نيز شاهد باالگرفتن اختالفات فرقهيي و حزبي و
گروهي ,مِنجمله برعليه مجاهدين خلق ايران هستيم ...مجاهدين نيز بهمثابه دشمن تلقّي شده و گاه صراحتاً ”مَهدور
الدَّم“ و ”بدتر از ساواكي“ و ”دشمن اصلي در داخل كشور و شايستة هرگونه سركوب“ ,معرّفي ميگردند...
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مجاهدين خلق در آرزوي يك زندگي مسالمتآميز و تفاهمبارِ شورايي ,كه فارغ از هرگونه تهديد و عمل و
عكسالعمل ناخوشايند باشد ,خود را مُحِقّ ميدانند كه بهمنظور نيل بهحدّاكثرِ وحدت كلمه و يكپارچگي ممكن ,از
محضر شما تقاضاكنند كه با ارشادات خود بهاين گونه نگرانيها خاتمه دهيد«( »...مجاهد» ,شمارة ,29

10فروردين.)1358

«بحران»
10فروردين 59ـ «مجاهد» شمارة  29ـ مقالة «بحران»:
« ...در اين ميان ,وضعيت ما (مجاهدين) وضعيت بهخصوصي است ,چرا كه هدف درجة اولِ بسياري از توطئهها
و فشارها قرارگرفتهايم .دستهاي مشكوك و دستههاي معلومالحال سوگند خوردهاند كه با تزوير و تقلّب (آن هم در
ابعاد نجومي) درهاي شوراي ملي را نيز بهرويمان ببندند ...تهديد مسلّحانة روزنامة معلومالحال (=روزنامة جمهوري
اسالمي) در شمارة  27اسفند [ ]1358خود عليه مجاهدين و بعد هم اظهارات ركيك و ننگيني كه  ...در رابطه با
قضاياي ماه گذشتة قائمشهر در نيمروز سهشنبه گذشته در راديو صورت گرفت ,نشان از بسياري چيزها دارد كه در
آينده معلوم خواهد شد»...

يورش بهدانشگاهها

در آستانه يورش به دانشگاهها هواداران نظام در دانشگاهها به كمترين حد قابل تحمل رسيده بودند و بيم آن
بود كه اگر در بر همين پاشنه بچرخد ,در آينده يي نزديك ,گروههاي سياسي به ويژه مجاهدين خلق ميداندار اصلي
عرصه دانشگاه شوند و «سنگر آزادي» به كلي از وجود هواداران نظام پاك شود.
فيروزآبادي« ,رئيس كل نيروهاي مسلّح رژيم ,در همايش فرماندهان و مسئوالن پشتيباني و مهندسي جنگ و
جهاد سازندگي» ,ضمن اشاره به اين كه «هَجمه سنگين مجاهدين در درون جوانان» در سال  ,1359و اين كه
حتي وظيفه جهاد سازندگي نيز از ابتدا به طور سراسري« ,مقابله با جريان فكري مجاهدين خلق بود»زيرا نظام با
«يك هَجمه بسيار سنگين مجاهدين در درون جوانان مبارز ايران» مواجه بود .در آن زمان «از جوانان مسلمان
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دانشگاهي ,تنها پنج درصد براي انقالب مانديم و 95درصد در سايه تبليغات مسموم منافقين ,از صحنه انقالب

خارج شدند »...روزنامه «جوان» ,ارگان سپاه پاسداران29,شهريور .)1385

 28فروردين 59ـ بهگزارش خبرگزاري پارس« ,عصر ديروز گروههاي مختلف دانشجويان دانشگاه تبريز ,پس از
راهپيمايي براي پاكسازي محيط دانشگاه ,از عوامل ضدانقالب ,بهدفاتر و كتابخانههاي گروههاي سياسي حمله
كردند و پوسترها و پالكاردها و نشريات و كتب سياسي مربوط بهگروههاي مختلف دانشجويان را درهم ريختند و
پاره كردند».
ـ«انجمنهاي دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالي» با افشاي يك سند از توطئهچينيهاي مزدوران
ارتجاع در دانشگاه ،از وقوع يك فاجعهٌ ديگر پرده برداشت :توطئهٌ اغتشاش ،آشوب و تعطيل دانشگاهها .هشدار
«انجمنهاي دانشجويان مسلمان »...در زمينة توطئة ارتجاع حاكم براي سركوبي دانشگاهها (مجاهد شمارة ,45

31فروردين .)59

 29فروردين ـ «شوراي انقالب» در اطالعيهيي ,كه سيدعلي خامنهاي آن را در نماز جمعه روز 29فروردين
قرائت كرد ,اخطار نمود « ...اگر در ظرف سه روز ـ از صبح شنبه (30فروردين) تا پايان روز دوشنبه (اول
ارديبهشت) ـ اين ستادهاي عملياتي گروههاي گوناگون برچيده نشوند ,شوراي انقالب مصمّم است كه همه با هم,
يعني رئيس جمهوري (=بني صدر) و اعضاي شورا ,مردم را فراخوانند و همراه با مردم در دانشگاهها حاضر شوند و
اين كانونهاي اختالف را برچينند».
در همين روز ,اوباش مسلّح در سراسر شهرهاي ايران ,وحشيانه ,بهدانشگاهها يورش بردند و براي «فتح»
اين«سنگر آزادي» از انجام هرگونه رِذالتي كوتاهي نكردند.
ـ بعدازظهر امروز (29فروردين) ,دانشگاه مشهد ،همزمان با تهران ،آماج حمالت چماقداران قرار گرفت .آن

گاه ,حدود 500تن از اوباش مسلّح بهچاقو و قمه و ديگر سالحهاي سرد بهدفتر مجاهدين در مشهد حمله بردند و با
پرتاب كوكتل آنجا را بهآتش كشيدند .در اين يورش وحشيانه ,كه دو روز به طول انجاميد ,صدها مجروح شدند و
مجاهد خلق شكراهلل مشكينفام بهشهادت رسيد .نشرية «مجاهد» شمارة  ,47دوم ارديبهشت  ,59در اين باره
نوشت ...« :انحصارطلبان فاشيست و مزدوران واپسگرا ,باالخره ماهيّت خود را روكردند و با حمله بهمركز مجاهدين
در مشهد و اشغال آن و زخميكردن صدها نفر و بهشهادت رساندن حداقل يكي از اعضاي سازمان ,برادر مجاهد
مشكينفام روي چماقداران آريامهري را سفيد كردند...
حوادث مشهد و برخورد وحشيانة چماقداران و مزدوران ارتجاع با فرزندان برومند خلق كه از خانه و محل
فعاليت خود دفاع ميكردند ,بارديگر ماهيت فاشيست نيروهاي ميرا را برمال ساخت؛ نيروهايي كه هيچ چيز براي آنها
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جز مَطامع و اهداف ارتجاعيشان مهم نيست؛ آنها يكبار ديگر روي جلّادان آريامهري را سفيد كردند و با حمله
بهبيمارستان مصدّق كه زخميهاي مجاهدين در آن بستري بودند ,جنايت حملة نظاميان شاه را بهبيمارستان امام
رضا در خاطرها زنده كردند .هرقدر نظاميان چكمهپوش آريامهري توانستند منافع اربابانشان را حفظ كنند,
چماقداران مزدور ارتجاع نيز خواهند توانست منافع مرتجعين و سازشكاران و امپرياليستها را تاٌمين نمايند»...
شهادت نسرين رستمي
30فروردين 59ـ در يورش چماقداران و پاسداران مسلّح به دانشگاه شيراز كه حوالي ساعت 4بعدازظهر پيش
آمد ,نسرين رستمي ,از هواداران مجاهدين ,از ناحيهٌ كمر مورد اصابت گلوله قرار گرفت وبه سختي مجروح شد و
بهبيمارستان سعدي شيراز منتقل شد .اما ,تالش پرستاران و پرسنل بيمارستان مؤثّر واقع نشد و چند روز بعد به
شهادت رسيد.
«گذشتة بي افتخار» دانشگاهها!
اول ارديبهشت ـ شمار كشتهها و زخميهاي دانشگاهها در چهار روزِ از پيش تعيين شده (29فروردين تا اول

ارديبهشت) طبق گزارش روزنامة انقالب اسالميِ اول ارديبهشت ( 1359روزنامة بنيصدر ,رئيس جمهور وقت)
چنين بود:
«دانشكدة بابلسر 30زخمي ,دانشگاه شيراز  310زخمي ,دانشكدة تربيت معلم تهران 100زخمي ,دانشگاه

مشهد 400زخمي و يك كشته ,دانشگاه تهران  491زخمي و 3كشته ,دانشگاه جُندي شاپور 700زخمي و

5كشته ,دانشگاه سيستان و بلوچستان 50زخمي و يك كشته ,دانشگاه گيالن 7كشته و صدها زخمي و»...

2ارديبهشت ـ بهگزارش خبرگزاري پارس« ,بعد از سخنراني [تحريكآميز]جنّتي ,امام جمعة اهواز ,گروههايي
بهستاد دانشجويان دانشگاه اهواز حمله كردند .در پي اين درگيري ,جنّتي در يك پيام راديويي از مردم مسلمان

اهواز خواست كه بهياري مردم مسلمان درگير در دانشگاه بشتابند .در اين درگيري  7نفر كشته و بيش از صدنفر [بر
اثر اصابت گلوله و ضربه كارد و سنگ] زخمي شدند».

حمايت مهندس بازرگان
از كانديداتوري مسعود رجوي
 16ارديبهشت« :59خواهران و برادران همشهري تهران و حومه ,در اين موقع كه ملت شرافتمند و قهرمان
عزيز براي دور دوم انتخابات بهپاي صندوقها ميروند ,براي تاٌمين وحدت و حقوق گروههاي اقليت ,اميدواريم آقاي
مسعود رجوي كه معرّف جناح پرشوري از جوانان باايمان ميباشد ,نيز بهمجلس راه يافته ,موفق بههمكاري صادقانه
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با گروههاي با حُسن نيّت و در خدمت بهخدا و خلق بشود ـ مهدي بازرگان» (مجاهد ,شمارة 17 ,58ارديبهشت
.)59

نامة اعتراضيِ مجاهدين
در رابطه با مساٌلة چماقداري
 16ارديبهشت 59ـ مجاهد شمارة  57ـ بخشي از «نامة سازمان مجاهدين خلق بهآيتاهلل مهدوي كني,
سرپرست وزارت كشور ,در رابطه با مساٌلة چماقداري»:
« ...امروز مساٌلة چماقداري و قَمهكشي ,آنچنان ابعادي بهخود گرفته است كه ميرود تا بنياد هرگونه قانون و
حاكميت قانوني را نيز تهديد ميكند ...آنچه در اين مدت بعد از انقالب فقط بر سازمان ما رفته ...چنين است :دهها
هزار مضروب ,هزاران نفر مجروح بستري شده و چندين شهيد و چندين معلول ,بخشي از كارنامة ننگآور
چماقداران است ...بهطوري كه تهاجم بههواداران ما در سراسر كشور توسط چماقداران ,امروز ديگر يكي از مسائل
قابل توجه اجتماعي گشته است و تقريباً عملكردهاي چماقداران در سطح وسيعي از مردم افشا شده و آنها را
بهستوه آورده است.
در اين مدت ما بارها و بارها طي مراجعات ,مقاالت و اعالميههاي متعدد از مسئولين تقاضا كردهايم تا بهاين
مساٌله رسيدگي كنند؛ در اين مدت ,بارها تقاضا كردهايم تا مقامات مسئول براي رسيدگي بهشكايات ما دادگاهي
علني تشكيل دهند تا در آنجا عاملين و آمرين چماقداري را معرّفي كنيم تا مردم بتوانند بهدرستي قضاوت كنند؛
طي مصاحبه و همچنين در نشريهمان كم و بيش ,افراد و عوامل چماقدار را معرفي كردهايم ,همچنين خواستهايم تا
برنامهيي در تلويزيون بهما اختصاص دهند تا در آن جا بتوانيم رودرروي مردم ريشهها و عوامل اين غدّة چركين
اجتماع را بشناسانيم.
به طور خالصه ,ما ,مجموعاً دههابار ,طي نامههايي رسمي كه بهصورت اعالميه نيز منتشر شده است ,شكوائيهها
و اعالمجرمهايي تسليم مقامات قضايي و اجرايي نمودهايم ,ولي تا اين لحظه كوچكترين جواب يا اقدامي از جانب
آنها صورت نگرفته است...
متاٌسّفانه روال كار چنين بوده است كه هميشه ما مضروب شدهايم ,مجروح شدهايم و شهيد دادهايم ,مراكز و
نشرياتمان و حتي خانههاي هوادارانمان را آتش زدهاند ولي متقابالً بهجاي آن كه از طرف مقامات مسئول
بهدادخواستهاي ما توجهي بشود ,افرادي از ما را دستگير كردهاند و پس از آن هم راديو و تلويزيون ,يكجانبه و
بهطرفداري از چماقداران هرچه خواستهاند گفتهاند و بهتقاضاهاي ما نيز براي روشن كردن قضايا جوابي نگفتهاند .گو
اين كه امروز ديگر واقعيت قضايا براي مردم روشن شده و حداقل در اين رابطه ديگر انتظاري از حقيقتگويي از
راديو و تلويزيون نداريم.
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از طرف ديگر ,روال كار ,معموالً ,چنين بوده است كه افرادي ,عوامفريبانه ,عدهيي را تحريك كردهاند و پس از
آن ,بالفاصله ,چماقداران و چاقوكشان بهمراكز و افراد ما هجوم آوردهاند ...بهنظر ميرسد نمونههاي زير بتواند تا
حدودي ريشة تحريك چماقداران را روشن كند:
ـ ”حمله بهستاد مجاهدين خلق بهدنبال سخنراني آقاي فخرالدّين حجازي در مسجد جامع ساري صورت
گرفت“ (كيهان13 ,ارديبهشت.)59
ـ ” ...استاد محمدتقي فلسفي و محمدجواد باهنر در ايام نوروز در مسجد بزرگ اعظم قم سخناني ايراد كردند...
پس از سخنراني با دادن شعارهايي عليه مسعود رجوي ,كانديداي سازمان مجاهدين خلق ...راهپيمايي كردند“
(انقالب اسالمي9 ,فروردين.)59
ـ ” ...ابوالقاسم خزعلي در مسجد جامع اِصطَهبانات پيرامون انقالب سخنراني كرد .وي ضمن سخنان خود,
شديداً ,بهمجاهدين خلق حمله كرد .پس از اتمام سخنراني وي عدهيي از مردم بهيك كتابفروشي متعلّق بههواداران
مجاهدين در اصطهبانات حمله كردند( “...انقالب اسالمي20 ,فروردين»...)59
در پايان نامه چنين آمده است ...« :نگذاريد خون گرم برادران شهيدمان عباس عمّاني ,عيناهلل پورعلي ,رضا
حامدي و شكراهلل مشكينفام در نظام جمهوري اسالمي ,بدون دادرسي ,باقي بماند.
و بهراستي در كشوري كه گاه براي چند گرم هرويين يا گناه ديگري نظير آن مجرم را تيرباران ميكنند ,چه
طورميتوان قاتالن و بيرونآورندگان چشم دختران معصوم [مانند خواهري بهنام پروين صادقي16 ,ساله ,كه

چماقداران در ميتينگ ترمينال خزانه در روز  11ارديبهشت  ,59بهمناسبت روز كارگر چشم او را از چشمخانه
درآوردند] را نه كيفر داد و نه هم پيگيري كرد.
به هرحال ,همچنان كه ما بارها اعالم كردهايم اگر وزارت كشور ,فيالواقع ,نميتواند جلوِ اَعمال وحشيانه را
بگيرد (كه البتّه باوركردن آن براي ما مشكل است) ,بهما حق دفاع متقابل و اجازة دستگيري و تحويل آنها بهمقامات
مسئول را بدهيد ,آنوقت خواهيد ديد كه چگونه چماق و چماقداري از صحنة سياسي رخت برخواهد بست.
گرچه طبيعتاً آرزوي ما اين است كه براي ثَبات و دوام نظامِ حكومتي ,كار بهآنجا نكشد كه صبر و حوصلة يك
عدّه مردم تمام شده و راٌساً بههر قيمت كه شده از حقوق شرعي و قانوني خود استفاده كنند .و باالخره ,اميدواريم
كه عدّهيي چماقدار نتوانند مانع برقراري يك زندگي تفاهمآميزِ اجتماعي و سياسي ,كه بيترديد خود شما نيز در
مقام وزير كشور خواستار و مسئول تاٌمين آن هستيد ,گردند(»...مجاهد ,شمارة 16 ,57ارديبهشت .)59
توقيف  40نشريه
 22ارديبهشت ـ روزنامة «بامداد»« :از سوي دادستان كل انقالب از انتشار  40نشريه جلوگيري شد .آقاي
قدّوسي ,دادستان كل انقالب ...,در عرض يك ماه اخير 40نشرية ضدانقالبي را كه برخالف مقررات مملكت بدون
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پروانه منتشر ميشدند ,توقيف كرده و تصميم دارد ,مُجدّانه ,پيگيري كند تا جلوِ اين توطئهگران شايعهپرداز را,
قاطعانه ,بگيرد.
مسئول روابط عمومي دادستاني كل انقالب ,اسامي برخي از روزنامه هاي توقيف شده را بهاين شرح اعالم كرد:
”بازوي انقالب“” ,كار“” ,آرمان مستضعفين“” ,خبرنامة تركمن صحرا“” ,رهايي“” ,پيكار“ »...

سخنراني مسعود رجوي در امجديه
(«چه بايد كرد؟»)

22خرداد 59ـ مسعود رجوي در ميان ابراز احساسات پرشور بيش از 200هزار تن از مردمي كه در ورزشگاه
امجديهٌ تهران گرد آمده بودند ,ازجمله ,چنين گفت:
« ...آمدهايم بپرسيم كه ديگر حاال چرا؟ در نظام جمهوري اسالمي چرا؟ و اينكه تكليف ما با اين اوضاع چيست؟
و خالصه چه بايستي بكنيم؟
هنوز خون كارگر مجاهد شهيد عباس عماني ،كه در جريان انتخابات رياستجمهوري بهجرم پخش اوراق
تبليغاتي بهشهادت رسيده بود ،نخشكيده بود كه خبر شهادت و اعدام برادران عسكري را شنيديم و برادر ديگري از
همين خانواده كه بهزندان رفت؛
اوايل اسفند برادر ديگر ما عيناهلل پورعلي (معلم روستايي) در حملهٌ چماقداران بهدفتر مجاهدين در قائمشهر
شهيد شد…
23فروردين ،برادر كارگر ما رضا حامدي ...بهضرب 6گلوله شهيد شد؛
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 30فروردين خواهر كوچك ما نسرين رستمي ،دقيقاً نميدانم چند سال داشت ،شايد13ـ  14سال ،در شيراز
بهضرب گلوله از پا افتاد؛
 31فروردين در مشهد يكي از ارزشمندترين برادران ما ،شكراهلل مشكينفام ،كه همين حاال فرزند سهسالهاش را

در بغل من ديديد ،بهضرب گلولهٌ ژـ 3در محل دفتر مجاهدين در مشهد بهشهادت رسيد .ماجرا را از دانشگاه تحت
عنوان انقالب فرهنگي شروع كرده بودند و تعدادي هم ساطوربهدست و بعد كشانده بودند بهمركز مجاهدين و بعد
هم ژـ…3
سوم ارديبهشت ،برادر ما ،احمد گنجهاي در رشت در خيابان تختي بهضرب گلولهٌ نامردماني كه از تهران براي
انقالب فرهنگي رفته بودند ،بهشهادت رسيد...
در اين فواصل ،آتشزدن ،ريختن ،سوختن ،مجروحكردن ،در بسياري شهرها ,فراوان ،داشتيم؛
9ارديبهشت ،در درگز ،يك قاصدك جوان ديگر ،برادر كوچك «مجاهد»فروش ،جليل مرادپور ،دانشآموز
سالهاي اول دبيرستان ،بهضرب دشنهيي كه در قلبش فرو كردند ،در خون غلتيد؛

 11ارديبهشت ،در جريان تهاجم چماقدارها بهترمينال خزانه چشم خواهر 15سالهٌ ما پروين صادقي را از
حدقه درآوردند؛
 14ارديبهشت ،يك قاصدك جوان ديگر آزادي ،يك «مجاهد»فروش در اصفهان مورد اهانت و گستاخي و
تهاجم چماقداران و اوباش قرار گرفت .يك درجهدار آزاده و غيرتمند ،يك انسان شريف ،يك رادمرد ارتشي بهنام
سياوش شمس ،بهدفاع از او برخاست ،ولي دشنه بهقلب خودش نشست و شهيد شد.
برادر ديگر ما حجت ابراهيمي در اردبيل كه چشمش را از حدقه درآوردند؛
واي كه ما براي بينايي خلقمان چه چشمهايي را بايستي از دست بدهيم؛ شمعهايي از چشم بايستي فراراه خلق
برافروخت؛ از چشم بهترين فرزندانش.
بسوزيد اي شمعها ،بچرخيد اي پروانهها ،اي پروانههاي آزادي؛ شما خونبهاي بهاران راستين انقالب را بايد
بپردازيد! و حاال اين فصل اللهريزان شماست.
بعد در 7خرداد ،در اردبيل نوبت بهبرادر ديگري رسيد .احد عزيزي ،معلم روستا… و بعد هم آخرين شهيد در
روز 19خرداد .بهبه ،عجب شهيدي ،يك نوگل محمدي ديگر پرپر شد .ناصر محمدي .سالم بر محمد! يك مهدي

رضايي ديگر ،درست 18ساله .دانشآموز هنرستان صنعتي از جنوب شهر…
واي بر سنگدالن… ولي ،ولي ،ولي ،تاريخ سير تكامل خود را طي خواهد كرد و سرانجام معلوم خواهد شد كه:
ظالم كيست و مظلوم كيست؟ بله ما تا ابد اين كالم ناصر را بهياد خواهيم داشت .حاال (بااشاره بهسمتي كه پاسداران
روي ساختمانهاي اطراف امجديه در حال شليك بودند) گلولهها بباريد ،ما هم ،سينههايمان را سپر خواهيم كرد…
بله ،ستارگان ما برآنند ،تا در فلك اجتماعي و سياسي اين ميهن طرحي نو دراندازند؛ طرحي عاري از طبقات،
عاري از بهرهكشي ،عاري از جهل ،ناداني ،اختناق و زنجير...
مادرها و پدرها! اندوهگين نباشيد ،باالخره چماقدارها ،پاسداران شب ،ريشهكن خواهند شد ...
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امّا  ...بگذاريد در رابطه با اينهمه گلها و استعدادهايي كه پرپر شده ،بپرسم ،بپرسم كه“ :و اذا الموؤدة سئلت
بايّ ذنب قُتلت؟“ بهكدامين گناه كشته شدند؟ كدام گناه؟
علماي شريعت! رجال دولت! وكالي مجلس! اصناف! بازاريها! مطبوعات! راديو تلويزيون! كه ميگوييد در خط
انقالب هستيد ،آخر چرا ساكتيد؟
...بهخدا قسم ،اگر كسي فكر كند كه ما از گلوله و گاز اشكآور ميترسيم ،هيهات! هيهات!…
آهاي كجا هستند آنهايي كه ميگفتند و ميگويند پيشواي ما علي است؟ اگر منظور شما از علي ،اميرالمؤمنين
علي است كه وقتي شنيد گوشواره را از گوش زن غيرمسلمان درآوردند ...وقتي شنيد آن زن نميتوانسته از خود
دفاع كند ،و صدا بهاعتراض و دادخواهي بلند ميكرده و پاسخي نميشنيده ،و وقتي شنيد كه آن مهاجمين،
بهخصوص ،در مقابل اين بدكاريشان زخمي هم نشده و جزايشان را نپرداختهاند ،فرياد زد“ :فلو انّ اِمرءاً مُسلِماً مات
مِن بعد هذا اَسفاً ما كان بهمَلوماً“ ،اگر مرد مسلماني از شنيدن اين خبر از اَسَف و اندوه بميرد ،مالمتي بر او نيست.
سزاوار است كه بميرد… بل كان بهعندي جديرا در نزد من سزاوار است ،اگر آن غيرتي در جامعه نيست كه جلو
اين كار را بگيرد ،مرگ سزاوارتر است ...تازه گوشواره را از گوش دختر غيرمسلمان درآوردند ،ولي شما چهطور
است ،چهطور است كه چشم دختر مسلمان را از حَدَقه درميآورند ،دست مادر شهيد مسلمان را ميشكنند ،دم
برنميآوريد؟ آخر تا كي؟ دم زدن صوري از اسالم تا كي؟ مگر حضرت علي فقط بهكالم ميگفت اسالم و قسط؟
فيا عجبا! عجبا! ميگوييد ما مسلمان نيستيم ،آخر عالمت اسالم چيست جز شهادتين؟ اشهد ان الالهاالاهلل،
محمداً رسولاهلل  ...فيا عجبا! عجبا! مجاهد خلق بايد بيايد و شهادتين بگويد ،باز هم بگوييد :اشهد ان الالهاالاهلل،
اشهدانّ محمداً رسولاهلل ،اشهد انّ امير المؤمنين علياً حجّتاهلل.
بگذاريد بشنوند ،همه ،بلندتر بگوييد! (تكرار شهادتين توسط جمعيت) ...فيا عجبا! عجبا! اگر كساني كه بهقول
پدر طالقاني راه جهاد اسالمي را گشودند و دلدادهٌ مكتب قرآن بودند ،مسلمان نيستند ،پس بياييد مسلماني را
تعريف كنيد .گو اينكه قسط و عدالت در اسالم كه مسلمان و غيرمسلمان نميشناسد .ولي باشد ،باشد ،ميگوييد
مسلمان نيستيم ،باشد .الاقل بر ذِمّهٌ اسالم هم نيستيم! فيا عجبا! عجبا!…
امّا ،بگذاريد من امروز تصريح بكنم ،امروز هرچه سر و دست مجاهد و چشم مجاهد را كوردالن دربياورند و
بشكنند ،ممكن است كسي بهآنها چيزي نگويد ،اگرچه باز هم شالق را بر بدن ما آشنا بكنند؛ اگرچه بهرغم صدها بار
شكايت ،اعتراض و تقاضاي رسيدگي تا اين ساعت هيچ رسيدگي جدّي ما در اين مورد نديديم .امّا ،يك چيزي
ميخواهم بگويم .يقين كنيد ،يقين كنيد كه هر دستي كه از مجاهدين بشكند ،ده دست بهآنها افزوده ميشود و هر
چشمي كه از حدقهٌ مجاهدين بيرون بيايد صد چشم بيناشدهٌ ديگر بهآنها افزوده ميشود .و هر قلبي كه از مجاهد
پاره كنيد و سري كه بشكنيد هزار قلب و سر ديگر پربركت بهجايش خواهد نشست .اين منطق انقالب است .اين
منطق توحيد است ،منطق تكامل است ،منطق اسالم است ،و منطق راه خدا و راه خلق است...
حاال بگذار هرچه ميخواهند عليه ما توطئه بكنند ،شالق و ژـ 3بكشند و ما همچنان مانند سيدالشهدا فرياد
ميزنيم“ :ان كان دين محمد ال يستقم االّ بقتلي ،فيا سُيوف خُذيني“ (اگر دين محمد جز با عبور ما از جادهٌ خون،
استوار و مستقيم و راست نميشود ،پس اي گلولهها ،بگيريدم…
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ما ميگوييم هرچه ميخواهيد چماق بزنيد ،گاز اشكآور و گلوله ،سر مويي از حقوق قانونيمان كوتاه نميآييم
… هر كس كه بخواهد آزاديهاي انساني ،انقالبي و اسالمي را محدود بكند ،نه اسالم را شناخته ،نه انسان را و نه
انقالب را .آزادي ،ضرورت دوام انسان در مقام انساني است .واالّ ،با حيوانات كه فرقي ندارد؛ و االّ ،مسئوليت و
وظيفهيي ندارد ،واالّ ،دنياي انساني بهجهان حيواني تنزّل خواهد كرد .بنابراين ،تاوانش را خواهيم پرداخت باز هم:
هر كه در اين بزم مقرّبتر است
جام بال بيشترش ميدهند
ما بهرزم آزادي آمدهايم ،نه بهبزم آزادي ،بهرزم اسالم و انقالب آمدهايم… و البته يقين داريم ،يقين داريم كه
بهحكم خدا ،بنا بههمهٌ سُنَن تكامل ،بهحكم تاريخ ،سرانجام در پس همهٌ فراز و نشيبها ،اين خلقهاي در زنجير جهان
و ازجمله خلق قهرمان ايران است كه بر تمام دشمنان دروني و بيروني خود پيروز خواهد شد .صبح پيروزي نهايي
چه وجدانگيز و شيرين است!» (مجاهد شمارهٌ  87ـ 24خرداد.)1359
اعتراض احمد خميني
23خراد ـ خبرگزاري پارس ـ «حاج سيداحمد خميني پيرامون درگيري و حوادث روز گذشته (22خرداد)
امجديه در گفتگويي با خبرنگار ”خبرگزاري پارس“ در اقامتگاه امام ,اظهار داشت:
”خيلي دردناك است ,واقعاً چه بايد كرد؟  ...آخر شرم ندارد كه عدّهيي كه اكثراً هم افرادي هستند كه آدم
دلش برايشان ميسوزد ,توسط عدهيي تحريك شوند و بهجان عدهيي كه ميخواهند بهيك سخنراني گوش دهند,
هجوم كنند؟ اين با چه منطقي ميخوانَد و قابل توجيه است؟
آخر مگر وزارت كشور اجازه نداده است؟ مگر تمام مسئولين حمالت سابق را بهاين اجتماعات محكوم نكردند؟
آيا واقعاً محرّكين را نميشود شناسايي كرد كه قطعاً نظر سويي دارند؟ جه طور اگر مثالً بهنماز جمعه حمله شود,
فوراً شناسايي ميشود و ميدانيد چه كساني هستند و منزلشان كجاست و چند گربه هم در منزلشان هست و يكي
از آنها هم دم ندارد ,ولي يك واقعة بهاين مهمي و دردآوري و شرم و خجالتآوري را اگر تحت تعقيب قراردهند,
ممكن است تحريك احساسات بشود؟
مگر نميگوييد كه از خودشان هم دخالت دارند ,خوب بگوييد چه كسي است؟ و يا مجاهدين كه ميگويند ما
طرف را ميشناسيم بگذاريد بيايند در تلويزيون بگويند و اگر ثابت شد شما هم او را بگيريد و خون آن جوان ناكام و
كوري آن شخص و زخمي شدن بقيه را بدهيد.
”حزب ,فقط حزب اهلل“ اگر معنايش زدن است كه آبروياهلل را بردند؛ مرگ بر اين تفكّر .من نميشناسم ,امّا,
ميدانم كه اين عدّه انسانهاي خوبِ اكثراً عوام ,حتماً ,تحريك ميشوند و الّا ,بيخود بهاجتماعات حمله نميكنند...
اگر حرف شما حق است ,از چه ميترسيد و اگر حرف مجاهدين خلق حق است ,خوب گوش كنيد ...واقعاً متاٌثّرم...
راستي چرا مسئولين ساكتند؟  ...بهعقيدة من ,در صورت برپايي اين سخنرانيها ,دولت از شهرباني و سپاه استفاده
نمايد و افرادي را كه حمله ميكنند دستگير كند و بهاَشدّ مجازات برساند.
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برادران پاسدار ,بهجاي تيراندازي ,همة كوشش خودشان را در دستگيري سران حزب اللّهي كه آبروي اسالم و
مسلمين و اهلل را بردهاند ,بنمايند ,تا اسالم از لَوث وجود اين خائنين پاك شود و غير از اين هم راهي ندارد.
من بارها گفتهام كه انديشه را نه تنها با چماق نميشود تغيير داد كه جايش را محكمتر ميكند .انديشه را با
انديشه بايد پاسخ داد .بارها گفتهام كه اگر زور كار ميكرد ,شاه ,شاه بود ,اگر زور ميتوانست حكومت كند ,هنوز
تمام عزيزان ما در زندانهاي شاه مخلوع بودند .برخوردِ اين چنيني ,چنان عكسالعمل كوبندهيي دارد كه هركس را
نسبت بهصاحبان عمل مُنزَجر ميكند»...
گزارش تلويزيون
23خرداد ـ گفتگوي تلويزيون رژيم با برخي از شاهدان رويداد «ميتينگ امجديه»:
ـ (يكي از كادرهاي درماني بيمارستان)« :كسي كه كشته شده بود ،دانشآموز بود خيلي جوان بود ،زخمش
خيلي باز شده بود ...بيشتر شباهت داشت بهبرخورد يك فشنگ ،چون خيلي خونريزي شديد داشت و زخم كامالً
برآمده بود و متالشي شده بود».
ـ (يك مرد جوان از شاهدان صحنه)« :وقتي توي مراسم بوديم ،ديديم كه صداي تيراندازي و شليك گلوله
ميآيد ،وقتي بيرون آمديم ديديم كه  200نفر هستند كه بهطرف مردم سنگ ميزنند و پاسداران بهحمايت از آنها
سعي ميكنند كه جلو بيايند و جمعيت را عقب بزنند و بهطرف امجديه بيايند ،همهٌ كوشش اينها اين بود كه
امجديه را تصرف بكنند و برنامه را بههم بزنند كه نتوانستند».
ـ (يك شاهد ديگر) :وقتي كه مراسم تمام شد ،همراه جمعيت بهسر چهارراه طالقاني آمدم .آنجا محل درگيري
بود ،ديدم كه يك پاسداري نشسته و بهطرف جمعيت شليك ميكند .يك نفر كه جلوتر بود ،زمين افتاد .ما او را
برداشتيم ،سوار ماشين كرديم و آورديم طرف ميدان رضاييها .آنجا يكسري از فاالنژها و چند تا از پاسدارها
ميخواستند ماشين را بازرسي كنند .ما گفتيم عجله داريم ،مجروح داريم ولي بهحرف ما گوش نكردند .ماشين را
بازرسي كردند و توي اين فاصله يك مقدار وقت تلف شد و بهعلت شدت خونريزي ،تا رسيدن بهبيمارستان ،مجروح
شهيد شد».
ـ (يك پزشك بيمارستان)« :حدود  4بعدازظهر بهبنده اطالع دادند كه تعدادي مجروح و مصدوم بهبيمارستان
آوردند .من بالفاصله در محل حاضر شدم ديدم تعداد مجروحان قابل توجه است ...در ارتباط با اين حادثه سه نفر
بهاتاق عمل برده شدند ،دو نفرشان تير خورده بودند ،يكي بهشكمش ،يكي هم بهقسمت سينهاش و يك نفر هم

جواني است در حدود 20ساله كه بهعلت ضربهٌ مغزي و شكستگي استخوان كه داشت تحت عمل جرّاحي قرار
گرفت».

ـ (يك پرستار بيمارستان)« :حدود 30نفر را اينجا آوردند ،كه بيشتر از مجاهدين بودند .كتك خورده بودند و
زخمهايشان بيشتر در اثر آجر بود كه بهپيشانيشان خورده بود و اكثراً بخيه خوردند و سرپايي مرخّص شدند.
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تيرخورده هم سه نفر داشتيم كه يكي بهسينهاش خورده بود ...و مرد ديگري كه تير بهچشمش اصابت كرده بود كه
چشمش هم كور شد».
ـ (يكي از مجروحان بستري در بيمارستان)« :ديروز براي سخنراني برادر مجاهد مسعود رجوي بهامجديه
رفتيم .از همان ابتدا طبق معمول با حمالت يك مشت اوباش همراه با رگبار هوايي روبهرو بوديم و ما فقط جلو در
ايستاده بوديم و مانع ورود اوباش ميشديم .آنها وحشيانه با سنگ و چوب حمله ميكردند و ما ،متقابالً ،فقط با
كاپشنهايمان يا با تخته يا الستيك در برابر سنگهايي كه ميزدند دفاع ميكرديم .اين درگيريها حالت گستردهتري
پيدا كرد و فاالنژها حمله كردند .امّا ،بچهها بازو بهبازو داده بودند و مقاومت ميكردند و مانع ورود اينها ميشدند.
بعد از اينكه فاالنژها ديدند نميتوانند حمالتشان را ادامه بدهند يعني كشش آن را ندارند چون ايمان ندارند،
بهاسلحه متوسّل شدند .بعد رگبار بود كه مرتّب از هوا و زمين ميآمد و بچهها زمين ميافتادند ،بقيه آنها را بلند
ميكردند و بهدوش ميگرفتند و با فرياد اهللاكبر ميبردند سوار آمبوالنس ميكردند .من خودم در جريان همين
درگيريها تير خوردم و درست بغل من دو تا از برادرانمان هم تير خوردند ،كه حال آنها خيلي وخيمتر از من است».
سؤال« :شما متوجه نشديد كه از طرف چه گروهي بهشما تيراندازي شد؟»
جواب« :اين خيلي روشن است ،آنجا تنها پاسدارها بودند كه مسلّح بودند و كامالً واضح است كه دستهٌ اوباش با
حمايت اينها ،و بهاصطالح زير چتر رگبارهاي هوايي و زميني اينها بهما حمله ميكردند».
سؤال« :شما خودتان ديديد كه پاسدارها يا كميتهچيها يا بهاصطالح مأموران نظامي و انتظامي تيراندازي
بكنند؟»
جواب« :بله دقيقاً».
اعتراض معاون وزير كشور
23خرداد ـ تلويزيون رژيم ـ مصاحبه با مهندس ميرسليم ،معاون وزير كشور ،درمورد زدوخوردهاي امجديه:
ميرسليم ...« :اوالً بايد با كمال تأسّف بگويم كه آنچه ديروز اتفاق افتاد ،براي جمهوري اسالمي موجب تأسّف و
شرم آور است ،ثانياً  ...اين مراسم با اجازهٌ قبلي وزارت كشور انجام گرفته بود و تقاضاي آن از طرف مسئوالن سازمان
مجاهدين خلق ،سه روز قبل از برگزاري مراسم بهوزارت كشور رسيد و در مورد نحوهٌ اجرايش ،محل برگزاريش با ما
مشورت كردند و باالخره براي اينكه بتوانيم بهبهترين نحو امنيت را هنگام برگزاري مراسم حفظ كنيم و نظم بههم
نخورد ،پس از موافقتي كه شد با مسئوالن سازمان ،قرار بر اين شد كه محيطي كه محصور باشد در نظر گرفته بشود
و اين محيط را استاديوم امجديه درنظر گرفتيم .در اين رابطه از نظر انتظامات با توجه بهاينكه هفتهٌ پيش برادران
پاسدار و كميتهها با گروههاي سياسي درگيري داشتند  ...قرار بر اين گذاشتيم كه بهطور مستقل مأموران شهرباني،
انتظامات خارجي اين برنامه را بهعهده بگيرند ،انتظامات داخل خود استاديوم هم مسئوالن انتظامات داخلي سازمان
مجاهدين خلق ،و بههمين ترتيب هم رفتار شد ...شروع برنامه خيلي منظم انجامگرفت ،تا ساعت  5/3بعدازظهر كه
مردم مراجعه ميكردند بهاستاديوم ،ما مسألهٌ خاصي نداشتيم و براي اينكه كامالً نشان بدهيم كه نظرمان اين
هست كه فقط امنيت حفظ بشود و نظم برهم نخورد ،خواسته بوديم كه مأموران پليس تهران بدون هيچگونه
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سالحي در اطراف استاديوم حضور پيدا بكنند ،يعني هيچ اسلحهٌ گرمي مأموران با خودشان نداشتند و فقط بهعنوان
ناظر و ناظم در آنجا حضور داشتند .مردم شروع كردند بهزد و خورد با يكديگر و پرتاب سنگ و البته ما سعي
كرديم كه بهرغم اين درگيري كه در خيابان مبارزان انجام ميگرفت ،هيچگونه بينظمي در داخل محوطهٌ استاديوم
امجديه بهوجود نيايد و برنامه آنجا بهصورتي كه پيشبيني شده بود از طرف سازمان برگزاركننده توانست اجرا
بشود و خللي در آن وارد نيايد»...
خبرنگار« :آقاي ميرسليم ،شما اشاره كرديد بهيك گروه دو ،سههزار نفري ،اينها اآلن در جامعهٌ ما بهعنوان
حزباللّهي يا چماقدار و فاالنژ و اينجور اسامي معروف شدهاند ,اين جريان هم سابقهاش بهيكي دو ماه اخير محدود
نميشود ،يعني ما بيش از يكسال است كه مرتّب شاهد اين جريان هستيم كه هر ميتينگ ،حاال چه با اجازه چه
بياجازه ،تشكيل ميشود ،مورد حمله قرار ميگيرد ،خوب بههرحال يك عده هم كشته و مجروح ميشوند .بعضي از
سازمانهاي سياسي ،ازجمله سازمان مجاهدين خلق ايران اعالم كردند كه ما سردمداران اين جريان را ميشناسيم و
حاضريم كه آنها را معرفي كنيم .خود مقامهاي مملكتي و ازجمله خود شما هم قطعاً با اين جريان موافق نيستيد...
بنابراين ،شما چه فكري كردهايد ،چه اقدامي كردهايد كه اين مسأله ريشهكن بشود؟
ميرسليم« :حمله بهگروههاي سياسي بههرحال و خصوصاً موقعي كه مجوّزي براي انجام مراسم دارند محكوم
است ،و اين را ما هر بار گفتيم و تكرار خواهيم كرد».
اعتراض نمايندگان مجلس
28خرداد ـ روزنامة «بامداد»:
«20نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي ,در اطالعيهيي حمله بهاجتماع امجديه را محكوم كردند و خواستار

مجازات عاملين آن شدند» ...« :ما نمايندگان مجلس شوراي ملي اسالمي ,حمالتي را كه در 22خرداد59
بهشركتكنندگان در مراسم امجديه شد ,شديداً ,محكوم ميكنيم و اعالم ميداريم كه اينگونه كارها ,عالوه بر
پيامدهاي تاٌسّفبار ,ضديّت با انقالب اسالمي ايران و تجاوز بهقانون و حريم جمهوري اسالمي ايران تلقّي ميگردند و
بايد هرچه زودتر عاملين و محرّكين اينگونه اَعمال ,در هر مقام و موقعيتي كه باشند ,بهكيفر برسند ...رضا اصفهاني,
سيدمحمدمهدي جعفري ,كاظم سامي ,عزّتاهلل سحابي ,اعظم طالقاني ,علي گلزادة غفوري ,حسن الهوتي ,محمد
محمدي ,عطاءاهلل مهاجراني( »...مجاهد ,شمارة 29 ,92خرداد .)1359
خميني« :منافقها بدتر از كفّارند»!
4تير 59ـ سخنان خميني در ديدار با «اعضاي شوراهاي اسالمي كارگران:
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« ...ميبينيم كه يك بساطي در امجديه پيش ميآيد ،يك غائله درست ميشود و معاالَسف جوانهاي ما مطّلع
نيستند كه ...اين اشخاص چه دارند ميكنند و بعضي از اشخاصي كه با من هم مربوط هستند ,اينها هم ملتفت
نيستند كه مسائل عمقش چيست .خيال ميكنند كه مسألهٌ چماقدار است و تظاهركننده.
مسأله اين است؟ نه ،مسأله اين نيست .اين يك ظاهري است براي آشوب درست كردن .مسأله عمق دارد .مسأله
آمريكاست ،مسأله اين است كه بايد آمريكا بيايد اينجا و مقدّرات كشور ما را بهدست بگيرد ،نه مسأله اين است كه
يكي ميخواهد تظاهر كند ,يكي ميخواهد ضدتظاهر ،اينها مسأله نيست…
خودشان غائله درست ميكنند و فرياد ميزنند ،خودشان ديگران را كتك ميزنند ،باز خودشان فرياد
ميكنند…
ممكن است من هي بگويم اسالم و هي بگويم فدايي اسالم و فدايي خلق و هي بگويم مجاهد اسالم و مجاهد
خلق .اين حرفها را بزنم ،الكن وقتي بهاعمال من شما مالحظه كنيد ،ببينيد كه از اول ،من مخالفت كردم…
ميخواستند كه دانشگاههايي كه در خدمت استعمار بود و جزء مهمّات اين مملكت است كه بايد دانشگاهش
اصالح بشود ،همين كه طرح اصالح دانشگاه شد ،سنگربندي شد در دانشگاه كه نگذارند اين كار بشود .حاال باز هم
پشت همان سنگرها ،نه آنجا در دانشگاه ،اما در خارج دنبال اين هستند كه نگذارند اين اصالح فرهنگي بشود،
انقالب فرهنگي بشود.
اينها ميخواهند كه فرهنگ همان فرهنگ باشد كه از آن امثال اين اشخاصي كه وزير و وكيل سابق بودند،
درآيند و همينها اين كشور ما را بهباد فنا بدهند.
در مركز ميآيند با اسم اسالم و با اسم قرآن و با اسم كذا و كذا غائله ايجاد ميكنند كه نگذارند اين مملكت
يك آرامشي پيدا كند.
بعضي از اين روشنفكرها ميگويند اين مجلس ملي باشد ،مجلس شوراي ملي… شوراي اسالمي نباشد .اينها نه
اينكه مليّش را ميخواهند ،اسالميش را ميخواهند نباشد ،در صورتي كه در قانون همچون مادهيي ندارد كه
مجلس شوراي ملي ،همچو چيزي در قانون نيست .بله ،گفتهاند از باب اينكه اسم بايد ببرند يك چيزي را ،مجلس
شوراي ملي گفتهاند ،اما نه اينكه قرار دادند كه اسم اين ,مجلس شوراي ملي… اين اسمي بوده آن وقت گفتند،
حاال بايد مجلس شوراي اسالمي باشد.
اينها حتي از اسم اسالم هم ميترسند ،هي نِق ميزنند كه نه ،ملي ،ملي… چاره ندارند جز اينكه بگويند كه ما
هم اسالمي هستيم ،الكن ما اعمالشان را بايد ببينيم چهطوري است…
توانستند كه جوانهاي پاك و صاف و صحيح ما را گول بزنند با تبليغاتي كه بلدند و خوب هم بلدند.
بايد توجه داشته باشد اين ملت كه گول نخورد از اينهايي كه براي اسالم دارند سينه ميزنند ،ببيند اعمالشان
چيست ،ببيند اينهايي كه ميگويند اسالم ،آيا در عمل هم اينطوري هستند يا سنگربندهايي هستند كه با اسم
اسالمي ميخواهند از بين ببرند اسالم را و لَعّلَ (=شايد) دزدهاي سرگردنه هم اسم اسالم روي خودشان ميگذارند
الكن دزدي ميكنند...
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اين ملت بيچارهٌ ما ،اين ملت بزرگ ما ،اين ملتي كه با دستخالي رفت توي ميدانها و توي خيابانها و مشتش را
پركرد و مخالفت كرد با رژيم سابق و با همهٌ ابرقدرتها و مطلب را بهاينجا رساند ،حاال من آمدهام مينشينم ميگويم
من رهبر شما (اشاره دارد به مسعود رجوي) .تو غلط ميكني .كه هستي؟ يا آنكه ميگويد نه ،ما اين كار را كرديم،
آخر كجا اين كار را كردي؟ اگر يك دزدي را يكجايي كشتند و از طايفهٌ شما بود ،آنوقت شما ميشويد انقالبي؟!
(=اشاره دارد به شهداي سازمان مجاهدين) بايد ببينيم چهكارهاند اين جمعيتهايي كه افتادهاند تو اين مملكت و
دارند خرابكاري ميكنند و معاالَسف بعضي از اشخاص هم كه متوجه اين مسائل نيستند يكوقت آدم ميبيند كه
طرفداري از اينها كردهاند يا يك چيزي گفتهاند كه آنها از آن طرفداري استفاده كردهاند.
اينها گول ميزنند ،همه را گول ميزنند...
ما مدتي بايد زحمت اين را بكشيم كه آن چهرهٌ دوم اين را بهمردم بفهمانيم .اين يك چهره است ،يك چهره
با اسم قرآن و با اسم خدا و اسم نهجالبالغه و اسم اينها ميآيد توي ميدان ،خطرناك است .ما اگر بتوانيم آن چهره
دوم اين جمعيتها را ،اين چهره دوم امثال محمدرضا را بهمردم معرفي كنيم ,آن وقت ما پيروز ميشويم…
ما در هر قصهيي كه وارد ميشويم ميبينيم كه روحانيت ،هدف است… اآلن هم ما ارتجاعي هستيم ،اآلن هم
روحانيون ما ارتجاعياند ،روشنفكرها آنها هستند…
منافقها هستند كه بدتر از كفّارند .آني كه مسلمان ميگويد هستم و بهضداسالم عمل ميكند و ميخواهد
بهضداسالم عمل بكند ،آن است كه در قرآن بيشتر از آنها تكذيب شده تا ديگران .ما سوره منافقين داريم اما سورهٌ
كفّار نداريم .سوره منافقين داريم كه براي منافقين از اول شروع ميكند اوصافشان را ميگويد.
اسالم هميشه گرفتار يك همچو جمعيتهايي بوده است… يك اشخاص حيلهباز ،چهرههاي مختلف بوده است
در اين كشورهاي اسالمي .چهره ،چهره اسالمي بسيار خوب و نماز هم ميآيند ميخوانند و روزه هم ميگيرند و در
ظاهر ،ولي چهره ،چهرهٌاسالمي است باطنش ضدّاسالم.
شناخت اينها مشكل است .شناختن اينها مشكل است و لهذا جوانهاي ما از اينها گول ميخورند .شما كارگرها
كه خداوند انشاءاهلل شما راحفظ كند براي مملكت ما و شما ارتشيها كه خداوند شما را هم حفظ كند براي ما ،توجه
داشته باشيد كه امروز اسالم يك امانتي است دست من و شما… اگر ما امروز با اين گروههايي كه مخالف با اسالم
هستند و با اسم اسالم پيش ما نفوذ دارند ميكنند ،اگر امروز ما گول بخوريم از اينها ،يا خداي نخواسته دنبال اينها
برويم ،اين امانتي كه دست ما بوده است بهآن خيانت كردهايم .به اين امانت ما نبايد خيانت بكنيم…»

تعطيليِ ستادهاي مجاهدين
مهدي ابريشمچي« :بعد از حملهٌ آشكار خميني ،دو راه در مقابل ما وجود داشت :يكي اينكه ،همانجا وارد
درگيري با ارتجاع بشويم؛ ديگر اينكه ،فرصت را براي يك دوران كار سياسي كه هنوز بهانتها نرسيده بود ،با شكل و
فرم جديد غنيمت بشماريم .آنچه كه آن روزها مورد حملهٌ مشخص باندهاي چماقدار بود ،مراكز و ستادهاي
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مجاهدين بود .معلوم هم بود كه در روزهاي آينده و يكي دو روز ديگر بعد از 4تير ،حمله و هجومها ,بهبهانهيي شروع
خواهد شد .طبق معمول رهبري مجاهدين تصميم بسيار هشيارانهيي گرفت و آنهم عبارت از پيشدستيكردن در
تعطيلي ستاد بود.
مجاهدين با شعار “ستادها را بهميان مردم منتقل كنيم!“ ستادها را تعطيل كردند و فعاليتهايشان را در مراكز
مختلف گسترش دادند .آنها با يك اطالعيه ،مسأله را بهاطالع همهٌ مردم ايران و هواداران رساندند .با اين تاكتيك،
ارتجاع ضرر اصلي را كرد .چرا كه ديگر آنقدر ما گسترده شده بوديم و آنقدر شناخته شده بوديم كه اين مردم
بودند كه دنبال ما ميآمدند و ميخواستند با مجاهدين همكاري كنند ،ميخواستند نشريهٌ مجاهد را بخوانند!
ميليشياهاي قهرمان مجاهد خلق كه ميدانستند وظيفهشان در اين مقطع در رابطه با آزادي چيست ،بهميان
مردم رفتند ،آنها معموالً در خيابانها و در گوشه و كنار دكّههايي ميزدند و شروع بهتبليغ مواضع مجاهدين و فروش
نشريه ،نوار و كتاب ميكردند .بهاين ترتيب ،فرياد آزاديخواهي مجاهدين نهتنها قطع نشد بلكه رساتر هم شد و از
نزديكتر هم بهگوش مردم رسيد» (30خرداد بهروايت شاهدان ,ص.)173

«اخراج مجاهدين از سنگرهاي مقدّم جبهه»
 27آبان 59ـ «اطالعيه مجاهدين خلق ايران درمورد حكم اخراج مجاهدين توسّط دادستاني انقالب آبادان از
سنگرهاي مقدّم جبهه»:
«...هموطنان دلير و آگاه ,همچنان كه اطالع داريد دادستاني انقالب آبادان حكمي درمورد خروج گروههاي
سياسي ,منجمله مجاهدين خلق ,از اين شهر صادركرده و براي اين كار 24ساعت مهلت داده است .تا آنجا كه
بهمجاهدين خلق مربوط است ,درواقع ,اين حكم آخرين حلقه از سلسلهفشارهاي مستمرّي است كه از اولين روزهاي
آغاز نبردِ مقاومت درمقابل عراق بر نيروهاي ما كه در سنگرهاي مقدّم نبرد در كنار مردم بودهاند ,وارد ميشود .اين
فشارها خود را بهصورتهاي مختلف تضييقات تداركاتي ,دستگيري ,شكنجه ,تهمت و ...نشان داده است .بهطوري كه
هماكنون تعداد 41نفر از افراد ما در آبادان و 114نفر در اهواز زنداني هستند ,ولي ,درواقع ,همة اينها نشاندهندة
تسلط روزافزون جريانهاي انحصارطلب بر نهادهاي مختلف كشور است كه در راٌس همة برنامه هاي خود فشار بر
نيروهاي انقالبي را قرار دادهاند ...راستي چهقدر خندهآور است!
جريانهاي انحصارطلب از آغاز جنگ با عراق [در 31شهريور ,]1359ابتدا ,مدتي براي مُنزويكردن ما ,عدم
حضور مجاهدين خلق در ميدان جنگ را مطرح كردند ولي وقتي پوچ بودن اين ياوهسراييها براي تودههاي مردم
روشن شد ,ضمن تمام فشارها ,تهمت ”ستون پنجم“ بودن را بر تبليغات خود افزودند .ولي درنهايت پايمردي
نيروهاي جان بركف مجاهدين خلق در سنگر مقاومت ,آنها را مجبوركرد كه پرده از چهرة خود برگيرند و رسماً
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ماهيّت خود را افشاكنند كه گويي دفاع از ميهن ,حقِ انحصاريِ آنهاست و فقط با خُضوع و گردننهادن بهتمام
تمايالت انحصارطلبانه و واپسگرايانة اين آقايان ميشود حق دفاع از ميهن و شركت در نبرد مقاومت را كسب كرد!...
ما بهشما اطمينان ميدهيم كه اين فشارها و تالشهاي مذبوحانه براي قطع رابطة مجاهدين خلق با تودههاي
مردم هرگز نميتواند جز براي مدتي كوتاه ,اَهداف غيرانساني و غيراسالميِ شما را برآورده كند .ديوار ضَخيمِ
عوامفريبي شكاف برداشته و تاريخ هرگز بهعقب برنميگردد .موج آگاهي درميان تودههاي مردم چنان بهحركت
درآمده است كه ممنوعيت انتشاراتي مجاهدين ,دستگيريهاي گسترده و ايجاد سدهاي قراردادي ,ثمري جز تسريعِ
اِرتقاي آگاهيِ تودهها در پيبردن بهماهيّتِ انحصارطلبِ ارتجاع نخواهد داشت ...و باز هم ميگوييم كه اين
دستگيريها و حكمها نميتواند ذرّهيي از مشروعيّت مجاهدين خلق را با تمام سوابق درخشانِ شناخته شدهشان در
نظر مردم تقليل دهد و برعكس چنين اَعمالي ,فقط و فقط ,مشروعيّت خود شما را درميان مردم و بهويژه هموطنان
منطقة جنگزده زيرعالمت سؤال خواهد برد«( »...مجاهد» شمارة 11 ,99آذر .)1359
8آذر ـ روزنامه «انقالب اسالمي» :سرحدّي زاده ،رئيس اداره زندانها« :مجاهدين اصالتي ندارند .اينها كساني

هستند كه با همه نمودهاي انقالب مخالفت كردند… ما بايد  6تا گورستان درست كنيم و همه آنها را دفن
كرده… با ضد انقالب بايد با خشونت سياه مبارزه كرد .حاال مراحل نرم است»...
تعطيل موقّت «مجاهد»

11آذر ـ مجاهد شمارة  ,98در تاريخ 5تيرماه  1359منتشر شد .اين شماره پيش از سخنان روز 4تيرماه

خميني بهزير چاپ رفته بود ,چون در آن نشاني از اين سخنان نبود ,اما از آن پس نشريه مجاهد تا آذرماه ,1359
همراه با بستهشدن ستادهاي مجاهدين منتشر نشد و شماره  99بهتاريخ  11آذرماه  59انتشار يافت .در اين شماره
در توضيح علت تعطيل شدن مجاهد چنين آمده است:
«...طي مدتي كه از آغاز انتشار ”مجاهد“ ميگذرد ,تاكنون تعداد  98شمارة ”مجاهد“ ,بهاضافة چندين شمارة
فوق العاده ,منتشر كردهايم .در اين مدت دو دورة ”فترت“ داشتهايم:
دورة اول ,اعتراضي بود بهجوّ خفقان موجود؛
دورة دوم ,كه از 5تيرماه تا اين تاريخ بهطول انجاميد( ,صرف نظر از  3شمارة فوق العادهيي كه چاپ شد)
بهاين علت تعطيل كرديم تا هيچگونه دستاويزي بهدست جنگافروزان و توطئهگراني كه جز در يك جوّ متشنّج
همراه با لعن و نفرين ديگران هيچگونه كارآيي ندارند ,ندهيم .گو اين كه از قبل گفته بوديم و هم اكنون نيز بر اين
اعتقاديم كه داشتن نشريه حق مسلّم و قانوني و غيرقابل صرفنظركردن ماست و قصد نداشتيم كه در اين زمينه
قدرتطلبان و انحصارطلبان را براي هميشه دلخوش كنيم .امّا ,علت مهمتر اين بود كه ميخواستيم مسئولين
مملكتي را فرصتي داده باشيم چنانچه چيزي از تَتِمّة آزاديخواهي در آنها باقيست و يا جناحي از آنها فرصتي
ميخواهد تا حداقل حقوق مشروع و قانوني ما را كه از جانب ديگران مورد دستبرد قرارگرفته است ,بهطور قانوني
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تاٌمين نمايد! و يا حداقل بتواند خود را از آلودگي و ننگ تحتفشار قرارگرفتن مجاهدين خلق و ضَرب و جَرح و
دستگيري و ممنوعيت فعاليت آنها مبرّاسازد.
گرچه از نظر ما روشن بود كه بيهوده انتظار چنين ترقيخواهي را نبايستي داشته باشيم لكن ميخواستيم تا اين
امر در پيشگاه تودههاي مردم و تاريخ نيز قابل حسابرسي باشد .لذا پس از آن كه بهاصطالح دادستاني انقالب در پي
عدم پيگيري موارد ضَرب و جَرح و دستگيري هواداران و اعضايي كه به كار توزيع ”مجاهد“ ميپرداختند و همچنين
شركت تمام عيار افراد برخي نهادهاي انتظامي رسمي مملكت در ممانعت از توزيع و چاپ ”مجاهد“ كه طبعاً
نميتوانست بدون تاٌييد دادستاني باشد ,پرده از چهره برگرفت و خود راٌساً وارد ميدان شد و انتشار ”مجاهد“ را
ممنوع اعالم كرد و مقامات مسئول مملكتي نيز با سكوت خود بر اين عمل غيرقانوني و مخالف انقالب صِحّه نهادند,
بر آن شديم تا ”مجاهد“ را حتياالمكان ,بهطور مرتّب منتشر سازيم ,باشد تا چنانچه دستاندركاران مملكت خود
بهراه انقالب نمي روند ,توده هاي مردم راه انقالب را بگشايند .ما نيز بهسهم خويش تالش خواهيم كرد با راه ادامة
انقالب و تحقّق اسالم انقالبي را هموار نماييم .در اين راه از همة مردم آزاده و شخصيتهاي انقالبي و ترقيخواه ياري
ميخواهيم».
«احضار و تعقيب مجاهدين»
26آبان  59ـ اعالميه سازمان مجاهدين خلق ايران با عنوان «احضار و تعقيب مجاهدين يا كوشش براي جبران
بزرگترين خطاي شاه توسط دادستاني انقالب!»:
« ...هنوز از روزي كه آخرين و پيگيرترين دستة زندانيان سياسي بههمت خلق دليرمان از زندانهاي شاه آزاد
شدند ,دو سال نگذشته است كه گويا ”دادستاني انقالب“ تصميم گرفته است آنها را دوباره روانة زندانها كند!
همه بهياد داريم كه شاه خائن در يكي از آخرين مصاحبههاي خود تن دادن بهآزادكردن زندانيان سياسي در
اواخر دوران سلطنتش ننگينش را بزرگترين اشتباه خود برشمرد و بهنظر ميرسد كه اكنون ”دادستاني انقالب“!
تصميم گرفته است تا با برگرداندن مجاهدين بهزندان اين بزرگترين اشتباه شاه ر ا جبران كند.
دادستان انقالب گويا فراموش كرده است كه مجاهدين رامردم از زندانها آزاد كردهاند و اگر دادستاني قصد
زنداني كردن مجدّد انقالبيون را بكند ديگر براي مردم ما كمترين مشروعيتي نخواهد داشت و سرانجام بايد بههمان
راهي برود كه دادستاني ارتش سابق رفت.
”دادستاني انقالب“! بهستمي كه دربارة مجاهد خلق سعادتي روا داشته بسنده نكرده و تصميم گرفته تا با
دستاويز قراردادن پرونده سعادتي ”مجاهدين خلق“ را تحت تعقيب قرار داده و بدينترتيب وسيلة اجراي توطئه هاي
ارتجاعي گستردهتري برعليه ”مجاهدين خلق“ شود ,غافل از اين كه تمام توطئهها و مَكرهاي زشت و غيرمردمي,
سرانجام ,بهاهل آن باز ميگردد...
مجاهدين خلق ايران بارديگر كليه شخصيتها ,نيروها و مردم بيدار و متعهّد را بهاوضاع و احوال جاري كشور و
بهخصوص عملكردهاي دادستاني انقالب ,بهويژه برضدّ مجاهدين خلق جلب كرده و يادآور ميشوند كه هرگونه
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غفلت نيروهاي مترقي و متعهّد از مسئوليت خطيرشان در اين مرحلة حسّاس از تاريخ انقالب و ميهنمان موجب
ازدست رفتن تمام دستاوردهاي انقالب خونبار خلقمان خواهد شد و بدون شك جريان تصفيه و سركوبي كه از
نيروهاي انقالبي شروع شود در حدّ آنها متوقّف نشده و بهتدريج تمام نيروهايي را كه حتي كمترين جنبه و عنصري
از ترقيخواهي داشته باشند ,دربرخواهد گرفت ...بنابراين ,وظيفة تمام نيروهاي مترقّي و انقالبي است كه دربرابر
چنين جرياني هوشيار بوده و اجازة رشد و پيشرفت بدان ندهند( »...سرمقالة «مجاهد» شمارة 11 ,99آذر

.)1359

«روحانيت و آزمايشِ سرنوشت»
 25آذر ـ نشرية مجاهد شمارة 101ـ
بخشي از سرمقالة «روحانيت و آزمايش سرنوشت»:
«...امروزه در جامعة ما اين روحانيت است كه درموضع حاكميت قراردارد و بهعبارت ديگر ,اكنون در جامعة ما
”حكومت روحانيت“ برقرار است ...برخي از روحانيون دست اندركار حكومت تالش ميكنند تا اين واقعيت را انكار
نموده و آن را مخدوش كنند .يكي از نمونههاي اخير اين كوشش ,سخنان رئيس ديوانعالي كشور و رهبر حزب
حاكم (=بهشتي) در سخنراني مسجد امام در روز 11محرّم است كه ضمن اشاره بهتوطئه برضدّ روحانيت ,چنين
اِفاضه ميفرمايد” :خوب براي اين كه روحانيت از اين نقش مردمي اش دورشود ,دشمن شروع كرده است بهتوطئه.
هرجا كمبود و نقصي است ,هركس دچار درد بيدرمان يا سخت درماني است تَنگِ گوشش نِق ميزنند ,بله ديگر
حكومت آخوندهاست ,بهتر از اين نميشود“ و سپس براي انكار اين ادّعا ,يعني بهقول خودشان ”حكومت آخوندها“
چنين اضافه ميكند” :كجا حكومت آخوندهاست؟ در اين مدت از روحانيون مگر چندنفر مسئوليت قبول كرده اند؟
اآلن كه ما دولت منتخب مجلس داريم دركابينه مان يك وزير روحاني داشتيم حاال هم يك وزير دوم پيشنهادشده...
بنابراين ,در كل كابينه مگر چند روحاني هست؟ در پُستهاي ديگر چند روحاني هست؟ چه طور شده است كه هرجا
نقصي است بهحساب روحانيت با تعبير حكومت آخوندها ميگذارند؟“ (روزنامة جمهوري اسالمي ,اول آذر .»)1359
سرمقالة مجاهد در پاسخ بهشتي مينويسد« :مشاهده ميكنيم كه رئيس ديوانعالي كشور براي اين كه حكومت
روحانيت را انكاركند بهچه به اصطالح استداللي متوسّل ميشود ,معلوم نيست كه ايشان معني حكومت را نميدانند
(كه خيلي بعيد است) ,يا تجاهلالعارف ميفرمايند ,و يا مردم را دستكم گرفته و خداي نكرده درصدد عوام فريبي
برآمدهاند!؟
سؤال ميكنند كه ”بنابراين ,در كل كابينه مگر چند نفر روحاني است؟ در پستهاي ديگر چند نفر روحاني
است“ ,گويا ايشان فراموش كردهاند كه راٌي و موضع تصميمگيري و هدايت تمام اُرگانهاي مهم و حسّاس و تمام
پُستهاي كليدي كشور در دست روحانيون است؛ رئيس ديوان عالي كشور ,دادستان كل كشور ,دادستان كل انقالب,
و تمام حُكّام شرع و دادگاههاي تابعه و كلية كميته ها ,رئيس قوة مقنّنه و اكثريت نمايندگان مجلس ,تمام
دستگاههاي مهم تبليغاتي ,اَعَمّ از راديو و تلويزيون و باسابقهترين مطبوعات كشور (مضافاً بر تمام تريبونهاي سنّتي
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از قبيل منابر و مساجد و خصوصاً نمازهاي جمعه) و ...همگي در دست روحانيون است كه بهاين بايد اضافه كنيم
روحانيوني را كه بهعنوان نمايندة امام در ارگانهاي ديگر حضور و نظارت دارند و تازه همة اينها ,صَرفِنظر از واليت
فقيه است كه با دامنة عمالً نامحدود خود جاي خاص خود را دارد و اگرچه محدودة آن در قانون اساسي تعيين
شده ,امّا ,ميبينيم بهطورمشخص ,رئيس مجلس ,رسماً ,واليت فقيه را فوق قانون قلمداد ميكند و يا مثالً امام
جمعة تهران ,رسماً ,اظهار ميدارد كه ”ما دو محور براي ادارة اين مملكت داريم :امام و قانون اساسي( “...روزنامة

جمهوري اسالمي ,اول آذر .)59
بنابراين ,آيا هيچ موضع حسّاس و كليدي حكومت هست كه دست روحانيون نباشد؟ فقط ميماند مقام رياست
جمهوري كه آن هم ديگر بهاصطالح بهشير بييال و دم و اِشكَم تبديل شده و انسان را بهياد فرمايشات آن جناب (=
حسن آيت) در آن نوار معروف مياندازد كه ...” :ما توي اين قانون آمديم فرماندة كل قوا را دادهايم بهرهبر ,اگر آن
بيايد او را نمايندة خودش بكند اين اصل نيست ,هر وقت خواست ميتواند ازش بگيرد .اختيارات كامل را هم كه
داديم بهمجلس ,رئيس جمهور فقط ميتواند مدال بدهد و مدال بگيرد و سُفرا را بهحضور بپذيرد ...هيچ كاري
نميتواند بكند ,يعني هرچه بخواهد سر و صدا كند ,باعث ميشود روز بهروز ضعيف تر شود“ (مطبوعات

28خرداد.)1359
درمورد بقية مسئوليتهايي كه دست روحانيون نيست رئيس ديوانعالي كشور ميگويد كه ”حداقل در حد
نظارت همه جانبة تمامعيار“ ,روحانيت ”در جريان كارهاي كشور براي هميشه نظارت خواهد كرد“ ...بديهي است
كه در اينجا منظور ايشان ”نظارت“ خشك و خالي و تشريفاتي نيست ,بلكه منظور ,دقيقاً ,همان هدايت و خطدادن
و اِعمال كنترل است كه ميبينيم ,عالوه بر مسئوليتهاي بهقول ايشان” ,كال“ ,مسئوليت ”خُرد“ را نيز دربرمي گيرد...
شايد اين واقعيت را كه اكنون در جامعة ما حكومت دست روحانيت است ,تا كنون كسي بهتر و عريانتر از
آقاي ”بهنام“ (=هادي غَفاري) بيان نكرده باشد ,آن جا كه ميگويد ...« :قصد ما در ايران حكومت كردن است و پس
از 2500سال [حكومت را] از دست نخواهيم داد .آنهايي كه ديكتاتوري پرولتاريا ميخواهند بدانند حاال ديكتاتوري

ملّايي است .مگر دست ما شكسته است؟( »...رونامة جمهوري اسالمي31 ,تيرماه ...)59
امروزه كشور ما درعين اين كه درگير جنگي درمقابل متجاوز است ,جنگي نيز در درون كشور بيش از يك سال
است كه همچنان ادامه دارد ...تيغ تصفيه و پاكساري بر گردن هركس كه طرفدار حزب حاكم و يا تسليم بدان
نباشد ,فرود ميآيد .مدارس تحت فشار اختناق و دانشگاهها همچنان تعطيل اند .چماق و چماقداري همچنان
بهپيش ميتازد .در صحنة سياسي كشمكش بر سر قدرت همچنان ادامه دارد و جريان كنارزدن تمام نيروها و
تحكيم قدرت انحصاري بهقوت خود باقي است .تقريباً كليه جريانها و نيروهايي كه هركدام بهنحوي در مبارزات مردم
و برانداختن رژيم سهيم بودند ,كنار زده شدهاند و جريان حَصرِ قدرت ,امروزه بهآخرين مرزهاي خود رسيده است.
دامنة آزاديها ,هر روز محدودتر ميشود ,نشريات گروههاي انقالبي ممنوع ميشود و انقالبيوني كه زماني تنها
رزمندگان ميدان مبارزه بودند و سالها شكنجه و زندان شاه را كشيدهاند ,بهناگهان جاسوس شوروي از آب درآمده و
رسماً تحت تعقيب قرار ميگيرند و زندان و شكنجه ,دوباره ,ورد زبانها و مساٌلة روز شده است و دهها مساٌله و مشكل
ديگر...
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بدون شك ,اگر روحانيت حاكم ,همان راهي را كه در اين مدت طي كرده است ,ادامه دهد ,آيندة تيرهيي در
پيش روي جامعه و قطعاً سرنوشت رقّت انگيزي در انتظار خود روحانيت خواهد بود.
بهجراٌت ميتوان گفت كه در اين مسير ,مشكالت اجتماعي ـ اقتصادي هر روز فزونتر خواهد شد ,دامنة آزاديها
هرچه محدودتر و پايههاي اختناق و استبداد هرچه محكمتر خواهد شد .فشار بر مردم و نيروهاي سياسي افزايش
خواهد يافت و متقابالً انتقاد و اعتراض و مخالفت بيشتر خواهد گشت ,بهطوري كه قدرت حاكم همچنان كه منطق
تمام قدرتطلبان است ,چارهيي جز دست زدن بهسركوب جهت حفاظت از حاكميت خود نخواهد داشت؛
سركوبييي كه نيروهاي سياسي و همچنين تودة مردم بهراحتي حاضر نخواهند شد بدان تن بسپارند و تاريخ,
بهكرّات ,نشان داده است قدرتي كه كه با اين روشها تحكيم و حِراست شود ,نميتواند دوام آورد و دير يا زود بهزانو
درمي آيد»...

نامه مجاهدين به«آيتاهلل منتظري»
3دي 59ـ «...روزنامههاي اول و دوم ديماه مصاحبهيي از جنابعالي را منتشر نمودند كه ضمن آن بيانات و
نظراتي درمورد ”مجاهدين خلق ايران“ ابراز فرمودهايد و منجمله اين كه ”كسي ظاهراً نگفته مجاهدين خلق كافر و
مَهدورالدّم هستند و بايد آنها را كشت و مالشان را غارت كرد (كيهان ,دوشنبه اول دي .)59
حضرت آيتاهلل منتظري,
البد اطالع داريد كه تا كنون صدمات و لطمات زيادي بهاعضا و هواداران ”سازمان مجاهدين خلق“ وارد شده و
تعداد زيادي از اعضا و هواداران سازمان را در نقاط مختلف كشور ,مجروح و مصدوم كرده و يا بهشهادت رسانده و
صرفنظر از صدها زنداني و شكنجه شده و ...در موارد زيادي اموال و خانههاي آنها را غارت كردهاند ,و در اغلب
موارد عاملين اين اَعمال بهفرمايشات و بيانات باالترين مقامات و منجمله ,خود شما استناد نمودهاند و حتي در يك
مورد كه مدرك مستند آن نيز موجود است و قبالً در نشريات ما چاپ شده ,كتباً ذيل يك شكايتنامه چنين نوشته
شده است” :مجاهدين خلق ايران ,بهفرمان حضرت امام خميني ,مُرتَدند ,و از كفّار بدترند .هيچگونه احترام مالي
ندارند ,بلكه حياتي هم ندارند .لذا ,دادگاه انقالب اسالمي بهشكايت دروعي آنها وَقعي نميگذارد“.
البته ,قبالً نيز شما نفرموده بوديد كه مجاهدين كافرند .امّا ,وقتي كه باالترين مقامات مملكت ميفرمايند و ما را
تخطئه ميكنند و در همان حال با توضيحات بيشتر مساٌله را روشن نفرموده و يا رهنمودهاي صريح دربارة نحوة
برخورد با مجاهدين ارائه نميفرمايند ,اين فرمايشات از باال بهپايين جريان مييابد ,مرتّباً بر آن افزوده ميشود و
باالخره ,از اين جا سردرميآورد كه مجاهدين مَهدورالّدم ميشوند و مال و جانشان مباح ميگردد...
و اكنون نيز در شرايطي اين نامه بهحضور جنابعالي نوشته ميشود كه يكي از برادران ما در تهران بهشهادت
رسيده14 ,نفر با تير و فشنگ زخمي شدهاند كه در بيمارستان بستري هستند و حالِ يكي از آنها نيز وخيم است...
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به هرحال ,ماية اميدواري و موجب مزيدِ تشكّر خواهد بود كه دستور فرماييد دست از ضرب و جَرح و آزار و
اذيّت ما بردارند ,خصوصاً ,بهمسئولين دستور اكيد فرماييد كه جلوِ اين تجاوزات را بگيرند.
در ضمن مصاحبهتان دربارة تعليمات ما مطالبي فرمودهايد كه البته ,قبالً نيز ,چه خصوصي و چه بهطورعام
شنيده بوديم .شما بهمقتضاي موقعيت خود ,بهتر از هركس ميدانيد كه بههرحال برداشتهاي متفاوتي از اسالم
وجود دارد ,و از طرفي هم اخالق و بينش و سِعةصَدر اسالمي اقتضا نميكند كه اين برداشتها ,يكباره ,بهكفر و
التقاط و الحاد متّهم شود .و ما هم سعي كردهايم و ميكنيم كه برداشتهاي ما ,از خطا و خداي نكرده ,انحراف,
مصون باشد .و قبالً نيز رسماً اعالم نمودهايم كه حاضريم در يك كنگرة اسالمشناسي و در يك فضاي آزاد و
تفاهيمآميز و در حضور شخصيتها و علماي ذيصالح ,نقطهنظر ايدئولوژيك خود را ,مشروحاً ,بيان نموده و در
معرض بحث و ارشاد قرار دهيم .ضمناً ,براي ما باعث تاٌسّف است كه اخالق و رفتار ما را تخطئه نموده و فرمودهايد
كه ما معتقديم ”هدف وسيله را توجيه ميكند“ .درحالي كه ما چنين اعتقادي نداشته و نداريم و كوشش ميكنيم
كه اخالق و روشمان با اهداف مكتبيمان هماهنگ و متناسب باشد.
حضرت آيتاهلل منتظري ,به خدا ما در اين مملكت خيلي مظلوم واقع شدهايم ,حتّي ,نشريات ما را قدغن
كردهاند ,زندانها را از افراد ما ,بهجرم پخش اعالميه و فروش نشريه ,پركردهاند و دست ما هم بهجايي نميرسد .آخر
ما براي گفتن حرفهايمان هم نبايد آزاد باشيم؟ از اسالميّت هم كه بگذريم ,بههرحال ,در اين مملكت حساب و
كتاب و قانون وضع شده است ,حتّي ,غيرمسلمانها هم حقوقشان مشخّص و تعيين شده است .ما هم چيزي
نميخواهيم جز اين كه حداقل همين حقوقي كه قانون اساسي بهرسميت شناخته ,درمورد ما هم رعايت شود تا ما
هم بتوانيم با فَراغِ بال در كنار مردم بهوظايف اسالمي و انقالبي خودمان در جهت حِراست از ميهن و انقالب و
مكتب بپردازيم.
اميدواريم جنابعالي در اين زمينه توصيههاي الزم را بهمقامات و مسئولين مملكت بفرماييد .توفيق و سالمتي
شما را از درگاه باريتعالي خواستاريم».

«سرمنشاٌ پديدة منحوس چماقداري»
 17اسفند 59ـ نامه مجاهدين خلق ايران بهموسوي اردبيلي ,دادستان كل كشور ,دربارة «سرمنشاٌ پديدة
منحوس چماقداري و تروريسم ضدّانقالبي»:
«...اينك كه بهدنبال حوادث روز پنجشنبه ( 14اسفند) و حادثهسازيها و تشنّجآفرينيهاي چماقداران در مراسم
دانشگاه ,جنابعالي بنا بهاظهارات خودتان ,مشغول بررسي جدّي و ريشهيابي اين حوادث هستيد ,مجاهدين خلق
ايران از آنجا كه در مدت قريب دو سال هميشه يكي از هدفهاي ثابت چماقداران بودهاند و در اين مدت هزاران نفر
از اعضا و هواداران مجاهدين بهدست چماقداران مجروح و مصدوم شده و قريب 30نفر از آنها بهشهادت رسيده اند؛
و از آنجا كه در اين مدت بهشكايات مجاهدين و اعالم آمادگي آنها براي نشان دادن ريشههاي چماقداري و معرّفي
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عوامل و محرّكين آن در يك دادگاه علني از طرف مقامات مسئول كمترين ترتيب اثري داده نشده است ,مجاهدين
خلق ايران بهجنابعالي پيشنهاد ميكنند كه در جهت پيبردن بهريشه و منشاٌ چماقداري ,الاقل ,سلسله مقاالت
مستندي را كه در نشرية مجاهد تحت عنوان ”حزب جمهوري طرّاح پشت پردة چماقداري“ نوشته شده و باز هم
نوشته ميشود و تمام مندرجات آن قابل اثبات ميباشد ,مورد توجه قرار بدهيد؛
همچنين ,از آنجا كه تا كنون شكايات متعددي دربارة بمبگذاريها و انفجارهاي متعدد منزل رضاييهاي شهيد
از طرف مجاهدين خلق و خانوادة رضاييها بهعمل آمده و باز هم مورد كمترين توجه و ترتيب اثر مسئولين قوة
قضاييه قرار نگرفته و ارگانها و محافل مختلف و بهخصوص ارگان حزب جمهوري ,مكرّراً ,ادّعا كردهاند كه اين
انفجارها كار خود مجاهدين بوده است ,مجاهدين خلق ايران ,مجدّداً ,رسيدگي جدّي بهاين بمبگذاريها را از
جنابعالي ,بهعنوان دادستان كل كشور درخواست نموده و در اين رابطه توجه شما را بهنوشتة اخير نشرية مجاهد
تحت عنوان ”اسناد انفجار منزل رضاييهاي شهيد و توطئة ترور برادران مجاهد مسعود رجوي و موسي خياباني“ كه
بهطور مستند عاملين و آمرين اين بمبگذاريها و برخي توطئههاي تروريستي ديگر را معرفي ميكند و مدارك آن
جداگانه نيز قابل تقديم است ,جلب مينمايد ,باشد كه بدينوسيله بررسيهاي مجدّانهيي كه وعدة آن را دادهايد
كامل گرديده و ريشة پديدة منحوس و ضدخلقي چماقداري و تروريسم ضدانقالبي براي كساني كه از آن آگاه
نيستند ,هرچه بيشتر روشن شود«( »...مجاهد» شمارة  21 ,113اسفند .)1359
نامة چندتن از شعرا و نويسندگان به مجاهدين
3ارديبهشت 1360ـ «مجاهد» شمارة  117ـ

نامة 6تن از شعرا و نويسندگان بهسازمان مجاهدين خلق ايران:
«...مدتي است كه جبهة واحد ارتجاع همة نيروي خود را بسيج كرده است تا با جوّسازي ,شايعهپراكني و
نفاقافكني ,بههر قيمت كه هست ,در صفوف مجاهدين خلق ايران شكاف ايجاد كند و بهاين وسيله ,مردم ايران را از
ادامة روند تكاملي تشكّل انقالبي در جامعة ما ماٌيوس سازد .مصاحبههاي مسعود رجوي ,بهويژه مصاحبة موسي
خياباني در شمارة  110نشرية مجاهد ,بر كوششهاي نفاقافكنان خط بُطالن كشيد و همة دوستداران جنبش
انقالبي ايران را خرسند و اميدوار كرد.
درود بر همة شما عزيزان خلق ,پاسداران خط سرخ شهداي انقالبي ايران ,كه در راه وحدت و انسجام سازمان
مجاهدين خلق ايران ,كه يكي از اركان مهم جنبش انقالبي ميهن ماست ,پاي ميفشُريد و بهمردم اميد ميدهيد.
اين راه وحدت در تشكّل ,راه پيروزي جنبش ,راه آزادي ايران و راه رسيدن بههدفهاي دموكراتيك و ضدامپرياليستي
خلقهاي ايران است و محوري است كه ميتواند همة نيروهاي متعهّد خلق را بهگِرد خود متشكّل كند.
ما پافشاري شما در ادامة اين راه ,و بهويژه وحدت انقالبيِ سازمان مبارز شما را ميستاييم و همانند همة
نيروهاي متعهّد ,همگامِ شما ,آمادة هر نوع همدلي و همراهي در اين راه هستيم .باقر پَرهام ,اسماعيل خوئي,
غالمحسين ساعدي ,محمدعلي سپانلو ,هوشنگ گلشيري و محسن يَلفاني».
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پاسخ مسعود رجوي بهنامة شعرا و نويسندگان
« ...نويسندگان ,شعرا ,هنرمندان و استادان عاليقدر و گرامي! آقايان باقر پرهام ,اسماعيل خوئي ,غالمحسين
ساعدي ,محمدعلي سپانلو ,هوشنگ گلشيري و محسن يَلفاني,
با تقديم صميمانهترين درودها و تشكّرات انقالبي و پوزش از تاٌخير جبري كه بهواسطة فشار شرايط در پاسخ
بهنامة شورانگيز و پرلطف شما رخ داد ,حلول سال جديد را از جانب خودم و برادرم موسي ,بهشما هنرمندان عزيز
تهنيت ميگويم؛ سالي كه اميدوارم طي آن در مسير ارتقاي مبارزات عادالنة خلقمان بهپيروزيهايي مهمي نائل
شويم.
براي مجاهدين خلق ايران و ميليشياي مردمي ,افتخار ارزندهيي است كه از حُسن نظر و حمايت و توجّهات
صادقانة شماري از برجستهترين درخشندگان آسمان ”ادب“ خلقها و ميهن كبيرمان برخوردارشدهايم .بهاينترتيب,
چنان كه سراسر تاريخ انقالبات جهان گواهي ميدهد ,مبارزة سياسي انقالبي ما ,بهسرحدّ كمالِ تودهيي بالغ نخواهد
شد ,مگر اين كه در مسير راستينِ ضداستبدادي ,ضداستعماري و ضدبهرهكشانة خود با ”هنر“ متعهّد و مسئول شما
تلفيق و تكميل شود .و چه كسي نميداند كه هنرمندان ترقيخواه اين ميهن ,خود ,در زُمرة نخستين اقشاري بودند
كه جرقّة انقالب را بهميان تودة مردم و جوانان انقالبي بردند؛ انقالبي كه هم اكنون در چنگال ارتجاع و انواع
فرصتطلبيهاي رنگارنگ بهيغما برده شده و از اداي كمترين فرايض دموكراتيك خود نيز عاجز گرديده است .و در
چنين شرايطي است كه خواهران و برادران مجاهد شما ,كه هر روز دردمند و خونفشان بايستي در سراسر كشور
آماج رگبار تهمت و افترا و گلولههاي سُربين واقع شوند ,حساسيّت پرارج شما را نسبت بهسرنوشت تشكيالتي و
سياسي خود سپاس ميگذارند .از اين حيث ,نسل بهخون شُستة انقالبي امروز ما ,بيش از پيش ,در تمام سطوح,
خود را نيازمند آن قلمها و قدمهايي مييابد كه شما بدان وسيله ميتوانيد بر دردهايش مَرهم نهاده و بر ارادة
رزمندهاش صيقل بزنيد ,چرا كه بهتر ميدانيد پيمودن راه انقالب بدون ”عاطفة“ انقالبي و مردمي و انساني هرگز
ميسّر نيست ,اگرچه دشمنان خارجي و داخلي خلق ,بهجدّ ,ميكوشند تا باز هم همچون گذشته ,زبانها و قلمهاي
شما را بهزنجير بكشند! چيزي كه هرگز بهآن تن نداده و نخواهيد داد .توفيق روزافزون شما را از خدا مساٌلت دارم.
برادرتان مسعود رجوي ـ فروردين .»1360

«موج اعتراض گسترده عليه كشتار مجاهدين»
 7ارديبهشت 1360ـ نشريه مجاهد شمارة  10 ,118ارديبهشت  ,60با عنوان «موج اعتراض گسترده عليه

كشتار مجاهدين» ,از «راهپيمايي مسالمتآميز بيش از  150هزار نفر از مردم تهران» خبرداد كه «بدون اعالم و
دعوت عمومي قبلي ,در روز  7ارديبهشت ,در اعتراض بهجنايات ضدخلقي ارتجاع و بهخاطر احياي خون شهداي
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اخير مجاهد ,بهويژه خواهران شهيد ميليشيا (فاطمه رحيمي و سُمَيّة نقرهخواجا)»« ,به ابتكار مادران مسلمان و
اساساً با شركت زنان دالور تهران صورت گرفت» و از ميدان فلسطين آغاز شد و بهخانة پدرطالقاني ختم گرديد .اين
راهپيمايي مسالمتآميز ,در اثر يورش «چماقداران و ايادي مسلّح حزب حاكم ,بهآتش و خون كشيده شد و بيش از
 70تن مجروح و دو شهيد [بهنامهاي ودود پيراهني و خليل اجاقي] بر جاي نهاد».
پيام مسعود رجوي
 8ارديبهشت ـ بخشي از پيام مسعود رجوي در فرداي راهپيمايي سراسري ,بهويژه در تهران ,كه در اعتراض
بهشكنجه و كشتار مجاهدين خلق ,برگزار شد:
«من ضمن سپاسگزاري از همدردي و استقبال تمام هموطنان آزاده و شريف و بهخصوص استقبال شورانگيز
مردم قهرمان تهران در روز گذشته ,از تمامي شما استدعاي آرامش و بردباري توحيدي و انقالبي ميكنم.
الزم بهيادآوري نيست كه پس از ابراز حسن نيّت ما ,چنانچه باز هم مقامات مسئول بهبهانههاي مختلف بر
خواستهاي عادالنة ما صِحّه نگذاشته و از چماقداري و شكنجه و كشتار ممانعت نكنند ...اين را ديگر انقالب ايران
تحمّل نخواهد كرد و آنگاه بر فرزندان راستين انقالب و تمامي اقشار خلق است كه دست در دست يكديگر ,با
همان اتّفاقِ پيشين دربرابر پايمال شدن حقوق اساسي خود ...مقاومت كنند( »...نشريه مجاهد ,شمارة 10 ,118
ارديبهشت .)60
هشدار مجاهدين خلق
8ارديبهشت 60ـ مجاهدين خلق ايران در اطالعيهيي «دربارة حوادث و راهپيماييهاي اخير شهرستانها و تهران
و جنايات و تبليغات مرتجعين انحصارطلب» ,ضمن محكوم كردن يورشهاي «چماقداران و ايادي مسلّح
انحصارطلبان حاكم» هشدار داد:
«...تا موقعي كه اين قبيل تعدّيّات و سلب حقوق و آزاديهاي مردم ادامه داشته باشد ,هيچ نيرويي نميتواند
مردم را از ابراز نارضايتيها و واكنشهاي اعتراضي در قبال عملكردهاي ارتجاعي و انحصارطلبانه بازدارد.
مجاهدين خلق ايران نيز همچنان كه قبالً اعالم كردهاند ,درصورت ادامة اين تجاوزات و درقبال ادامة سركوب و
كشتار مجاهدين ,قادر بهجلوگيري از ابراز واكنش اعتراضي سراسري مردم و نيروهاي هوادار خود نبوده و مسئوليت
اين قبيل حوادث و پيامدهاي احتمالي آن نيز متوجّة مسئولين و مقامات مملكتي و حكومتي خواهد بود كه
همچنان بر سلب آزاديهاي اساسي و حقوق مردم اصرار نموده و حاضر بهاِعادة حقوق اقشار مختلف خلق و رعايت
حريم مردم نيستند» (نشريه مجاهد ,شمارة  10 ,118ارديبهشت .) 60
خميني:
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«اسلحه ها را زمين بگذاريد و به آغوش ملّت برگرديد»!
10ارديبهشت 60ـ «كارگران كارخانجات مختلف سراسر كشور» در «حسينبه جماران» با خميني ديدار
كردند .او در اين ديدار ,ضمن سخناني ,ازجمله ,گفت ...« :آنهايي كه گمان كردند كه ميتوانند  ...گروه كارگر و
كشاورز را بهتباهي بكشند و آماده كنند براي وارد شدن باز اجانب در اين كشور اشتباه ميكنند .آنها بر خطا
هستند و با ادعاي اين كه ما طرفدار اين قشرها و خلقها هستيم ,درعين حالي كه جوانان عزيز ما از هر طبقه در
جبهه هستند و مشغول فداكاري هستند ...اينها اشتباه ميكنند.
اگر اينها بهملت برگردند كه براي خودشان هم صالح است و اگر ادامه بهاين امر بدهند يك روز است كه
پشيماني ديگر سودي ندارد و آن روزي است كه بهملت تكليف شود؛ تكليف شرعي الهي بهمقابله با اينها و تكليف
آخري نسبت بهاينها تعيين شود.
من صالح همه قشرهايي كه بازي خوردهاند (=گول خوردهاند) از بعضي بازيگراني كه ميخواهند با بازيگري
خودشان برگردد اين مملكت بهحال اول ,مصلحت آنها را اين ميدانم كه توجه داشته باشند كه اين مساٌلهيي است
نشدني.
كشور ما امروز سرتاسر زن و مرد ,بچه و بزرگ ,در راه اسالمند و براي استقالل كشور خودشان و براي عزّت
خودشان و براي ارزش انساني خودشان كوشش دارند و شما هستيد كه سدّ راه آزادي و استقالل ميخواهيد بشويد
و شما چيزي نيستيد كه بتوانيد در مقابل اين موج خروشان انسانهاي بهپاخاسته مقاومت كنيد .پس صالح شما و
صالح ملّت شما و صالح همه اين است كه اسلحهها را زمين بگذاريد و از اين شيطنتها دست برداريد و بهآغوش
ملت برگرديد و مثل ساير برادران ما ,همراه با آنها ,بهزندگي خودتان ادامه بدهيد كه اين زندگييي كه اآلن شما
داريد زندگي شرافتمندانهيي نيست؛ زندگييي است كه براي هواهاي نفساني ديگران ,شما خودتان را بهباد فنا
ميدهيد؛ براي ارضاي خاطر آن تُفالههاي رژيم سابق و آن منحرفين از اسالم؛ شما براي ارضاي آنها ,جوانانتان را از
دست ميدهيد.
بيدار باشيد كه نيايد آن روزي كه بهملت ما تكليف معلوم شود كه با شماها چه بكنند( »...كيهان,
12ارديبهشت .)1360

بخشي از نامة «سرگشادة» مجاهدين بهخميني
 12ارديبهشت 60ـ «...نزديك بهدو سال و چندماه است كه بهرغم واژگوني نظام طاغوتي سلطنتي ,مجاهدين
خلق ايران بازهم تحت آزارها و افترائات و اتّهامات روزافزون قراردارند ,بهنحوي كه بيمبالغه ميتوان گفت حتي در
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دوران گذشته نيز كه شاه مدفون با حربة ”ماركسيست اسالمي“ و ”عامل استعمار سرخ و سياه“ و ”دستنشانده
حزب بعث“ ,شديدترين سركوبها را عليه ما اعمال مينمود ,تا اين حد مورد افترا و تهمت نبوديم.
اين حقيقت را ميتوان از مقايسة مجموع ساعات و صفحاتي كه چه در راديو و تلويزيون و منابر يا روزنامهها و
نشريات حكومت جديد صرف حمله بهمجاهدين ميشود ,با آنچه در گذشته صورت گرفته است ,بهسادگي ,دريافت.
همچنين ,كافي است كه بهعرض برسانيم طي دو سال گذشته ,حدود 50نفر از ما بهخاك و خون كشيده شده و
صدها برابر نيز با سالحهاي گرم و سرد مجروح گرديدهاند...
شگفتانگيزتر اين كه نه تنها طي دو سال و چندماه گذشته ,بههيچ يك از شكايات ما كمترين رسيدگي
قانوني نيز نشده است؛ نه تنها صدها مورد شكايات مُستند ما بهمقامات مختلف كشور بالجواب مانده؛ نه تنها از حق
كمترين دفاع و جوابگويي متقابل در تريبونهاي رسمي و غيررسمي مختلف كشور برخوردار نبوده و نيستيم بلكه
حتي كار بهآن جا رسيده است كه خود ما را بهقتل شهدايمان متّهم ميسازند! زيرا ,بهنظر ميرسد وقتي كه همة
اتّهامات مبني بر تحريك و حادثهسازي مجاهدين با اين حجّتِ آشكار و مستحكم مواجه ميشود كه ”پس چرا
هميشه كشتهها از مجاهدين هستند؟“ فروميريزد ,ظاهراً ديگر راهي جز آن كه كشتهها را نيز بهخودمان منتسَب
سازند ,باقي نميماند و شما بهخوبي مستحضريد كه حتي خَديو مصر نيز وقتي پيراهن يوسف عليهالسّالم را از جلو
پاره نيافت ,ديگر قلباً بهبيگناهي وي قانع شد.
با اين همه ما براي اثبات بيگناهي و حقانيّت خود و كشف سرمنشاٌ درگيريها و چماقداريها ناگزير بهتحقيقات
وسيعي مبادرت كرديم كه پس از بيتوجهي مسئوالن امور بهشكاياتمان بخشي از آنها را ـ حتي با صداي دست
اندركارانشان ـ افشا نموده و پيوسته نيز براي يك مناظرة زندة راديو ـ تلويزيوني دربارة سرچشمة اين وقايع دربرابر
چشمان تمام مردم تقاضامند بودهايم .لكن ,با كمال تاٌسّف تبليغات و افترائات مزبور كماكان ,با شدّت هرچهتمامتر,
ادامهيافته و مييابد ,منجمله ,آقاي بهشتي در مقام قاضيالقضات و رئيس ديوانعالي كشور ,اخيراً ,ما را بهكشتن
شهيدان خودمان متّهم نمود كه ميدانيد چه مسئوليت عظيم شرعي و قانوني و اخالقي دربردارد...
حضرت آيت اهلل!
مسلّماً ,درقبال آنگونه تبليغات و اينگونه اتّهامات بود كه شخص آن حضرت نيز پنجشنبه گذشته
(10ارديبهشت) ,تلويحاً ,مجاهدين را در درگيريهاي اخير مقصّر شمرده و حتّي روزي را كه رسماً بهمقابله با ما
تكليف نماييد ,گوشزد نموديد؛ روزي كه برحسب فَحواي كالمتان ,عليالقاعده ,نبايستي چندان هم دور باشد .اگرچه
سفارش فرموديد كه اَرجح اين كه ”اسلحه را زمين بگذاريد و از اين شيطنتها دست برداريد و بهآغوش ملت
برگرديد“...
حضرت آيت اهلل!
تا آنجايي كه بهمجاهدين خلق مربوط ميشود ...از فرداي انقالب حتّي يك نمونه نيز بر روي كسي اسلحه
نكشيده و تا اين تاريخ جز عليه متجاوزين عراقي در جبهههاي غرب و جنوب حتي يك گلوله نيز بر روي كسي
شليك نكردهايم ,دليل آن نيز همين است كه تمامي كشتهها از آنِ ماست و غير از اين هرچه هست تبليغات كذب
است و بس.
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همچنين ما بارها تكرار كردهايم (منجمله ,در نامة مورّخِ  2ارديبهشتماه جاري بهآقاي وزير كشور ,كه در
سراسر ايران نيز منتشر شده است) كه اگرچه بنا بهداليل خاص خودمان بهقانون اساسي راٌي ندادهايم ,امّا ,بهشرط
اين كه همين قانون نيز عمالً اجرا شود ,بدان ملتزِم هستيم.
ليكن ,امروز متاٌسّفانه ,بر همگان آشكار شده است كه هيچ قصد قطعي براي اجراي نُصوصِ صريح قانون,
بهويژه ,در رابطه با آزاديهاي اساسي وجود نداشته و بسياري از مواد آن نيز انحصارطلبانه تعبير و تفسير ميشود.
بارزترين گواه اين مطلب نيز ,مضافاً بر تمامي برخوردهاي ناعادالنة دستگاه قضايي كشور ,همانا اليحة در دستِ
تصويب ”احزاب“ در مجلس است كه در تعارض آشكار با مواد قانون اساسي ,در يك كالم ,جز بهمعني تعطيل تمام
آزاديهاي سياسي و پشتپازدن بهگرانبهاترين ارمغان انقالب نيست.
حضرت آيت اهلل!
بي گمان شما در هر موقعيتي كه مقتضي بدانيد ”تكليف نهايي“ مورد اشاره در سخنان 10ارديبهشت را مقرّر
خواهيد فرمود ,ليكن ,ما بازهم بهعنوان انقالبيون يكتاپرست بهعرض ميرسانيم كه بههيچ وجه ,تا آنجا كه بهما
مربوط است ,از جنگ و دعوا و اختالفات داخلي استقبال نكرده و نميكنيم و تا آنجا كه انضباطِ آهنينِ تشكيالتيِ
ما كِشش داشته باشد ,تالش خواهيم نمود كه همچون گذشته ,ولو بهبهاي جان خواهران و برادرانمان ,تا وقتي
راههاي مسالمتآميزِ ابراز عقيده و فعاليت انقالبي ,مطلقاً ,مسدود نگرديده است ,از عكسالعملهاي خشونتبار و
قهرآميز بپرهيزيم... .
با اينهمه ,باز هم تبليغات سراسر دروغ و يكجانبه برعليه ما ,كماكان و با شدّت هرچه تمامتر ,ادامه داشته و
دير نيست تا مدّعي شوند كه البد بمبگذاريهاي ضدانقالبي نيز كار مجاهدين بوده است! گو اين كه ما ايمان داريم
كه بنا بههمة سُنن الهي و تكاملي ,با دروغ حتي نميتوان آجري را بر روي آجر ديگر بند نمود.
ازاين حيث ,در برابر ”تكليفي“ كه گوشزد فرموديد چه چارهيي جز نوشتن و تقديم ”وصيتنامه ها“ باقي
ميماند؟ كما اين كه امروز اوضاع بهجايي رسيده كه خواهران و برادران نوجوان ما نيز حتي براي فروش يك نشريه
ابتدا ”وصيتنامه ها“ را مينويسند و آنگاه ميروند.
امّا ,اگر نظر ما را خواسته باشيد ,بهعرض ميرسانيم كه دردهاي ما ,اساساً ,همان دردهاي اقشار بسيار وسيعي از
”ملت“ است؛ ملتي كه امروز ,بيش از پيش ,احساس ميكند كه بهحداقلِ نيازهاي مادي و آرمانهاي عقيدتي نيز ,كه
از انقالب انتظار داشت ,دست نيافته است...
و همة اينها نيز ,در قدم اول ,ناشي از اين حقيقت تلخ است كه درحالي كه بهقول خود شما ,انقالب را ”همه“
كردهاند ,دستاوردهاي آن ”انحصار“ جريان خاصي شده است كه سعي دارد با در اختيارگرفتن اكثريت قريببهاتّفاق
ارگانهاي تبليغاتي همهچيز را بهزور تبليغات موجّه جلوه دهد.
حضرت آيت اهلل!
بنابراين ,تقاضاي ما اين است كه ”تكليف“ ما و هوادارانمان و مردمي را كه فيالواقع از اين اوضاع دررنجند ,نيز
مشخّص فرماييد كه:
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ـ وقتي شكوه و شكايتها بهجايي راه نميبرند و كمترين تقاضاي عادالنة مردم و كارگران و دهقانان از انقالب با
برچسب ضدانقالب و خانهخرابي (نمونه كرج و تهران) و گلوله و حتي بمباران و محاصرة اقتصادي (كردستان) مواجه
ميشود؛
ـ وقتيكه ,در فقدان هرگونه تقصير ,تازه باز هم ما را بهمظلومنمايي متّهم ميكنند! و يا بهرغم قريب بهيك
هزار مورد مستند و با مدرك كه بهدادگستري دادهايم ,خودمان بهزجر و آزار خودمان متّهم ميشويم؛
ـ وقتيكه ,قريب يك سال است بهرغم تقاضاهاي مكرّر ,اجازة اجتماع و ابراز عقيده بهما نميدهند و يا بهمختصر
بهانههاي واهي بهتوقيف هر آنچه كه مطابق ميلشان نباشد ,ميپردازند؛
ـ وقتيكه ,زندانها انباشته ميشوند و شكنجه و كشتار بيامان ادامه دارد و فيالمثل ,در همان روز  7ارديبهشت
پس از غارت درمانگاه مجاهد شهيد دكتر احمد طباطبايي (كه در جبهههاي جنوب بهشهادت رسيد) هفت تن از
برادران كادر پزشكي و همچنين بيماران ما را در داخل درمانگاه توقيف و قبل از انتقال بهزندان در همانجا با كابل
سيمي شلّاق ميزنند؛
ـ وقتيكه ,چه ما و چه هركس كه مختصر مخالفتي با انحصارطلبي داشته باشد ,بيدريغ بهعامل صدّام و
آمريكا و ضدانقالب و ...متّهم ميشود؛
ـ وقتيكه ,بهدنبال تمامي تحريكات ,خانههاي هوادارانمان غارت و بهآتش كشيده ميشود...
بله  ,مشخّص فرماييد كه چه بايد بكنيم و آيا جز اين است كه حتّي وقتي كه در دفاع از حقوق محرومان و
زحمتكشان ميهنمان با اشتياق شهادت بهجبهه ميرويم نيز انحصارطلبي و ضدّيت كورِ بيمارگونه ,با حكم رسمي ,ما
را بهاتّهام جاسوسي پسميزند و روانه زندانها ميكند...
حضرت آيت ا هلل!
شما ,بهرغم نِقاهت جسمي ,با گروهها و جماعات و افراد مختلف ,بهطور روزمرّه ,ديدار و مالقات داريد .اكنون
اگر سوءتعبير نشود ,ما و كلية هوادارانمان در تهران نيز ,كه قشري از اقشار ملت هستيم ,بدينوسيله ,تقاضا ميكنيم
تا براي بيان مواضع و تشريح اوضاع و عرض شكايات و اثبات مطالب فوقالذكر ,بدون هيچگونه تظاهر و در نهايت
آرامش بهحضورتان برسيم.
بهگمان ما ,اين ميتواند يك رويداد مهم تاريخي محسوب شده و انشاءاهلل سرآغاز بسياري تدابير و تفاهمات
ملي و هرچه بيشتر زندهداشتن اميد زندگاني مسالمتآميز و در نتيجه ,نافيِ تشنّجات داخلي و حتي زمينهساز اتّحاد
عمومي و سراسري براي دفع كاملالعيارِ تجاوز حكّام ديكتاتور و جاهطلب بعثي بهحقوق و زندگاني هموطنان
ستمزده و رنجديدة ما باشد«( »...مجاهد» ,شمارة  17 ,119ارديبهشت .)1360
پاسخ مجاهدين
به مقالة «فرزندان مجاهد و مكتبي عزيزم»
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 17ارديبهشت 60ـ «مجاهد» شمارة  119ـ بخشي از پاسخ سازمان مجاهدين بهسرمقالة روزنامة «ميزانِ»

12ارديبهشت  ,60با عنوان «فرزندان مجاهد و مكتبي عزيزم» ,كه در آن ,مهندس مهدي بازرگان ,ازجمله نوشته
بود:
«...ميخواهيد مملكت و ملت و دولت را وَجهالمُصالحة خواستهها و ستيزههاي خود نماييد و با زدن بر سر
يكديگر ,پدر و مادر (و خودتان) را درآوريد»:
«...شگفت است كه آقاي بازرگان درحالي اين حرفها را زده و اين قضاوتهارا ميكند كه در مقالة قبلي خود
(روزنامة «ميزان» 9ارديبهشت  60ـ ”مبارزة قانوني و مبارزة مسلّحانه“) ,ليستي از عملكردها و تعدّيات و
قانونشكنيهاي انحصارطلبان را رديف كرده و آنها را نسبت بهعواقب جلوگيري از عدالت و آزادي هشدار دادهاند ,كما
اين كه در اينجا مينويسند ”توقيف ميزان و مدير مسئول آن ,حمالت جسورانة غيرقانوني قبلي كه بهساير
مطبوعات و دفترها شده است ,جريان محاكمة امير انتظام ,طرح قانوني محدوديت احزاب ,زمينهسازيهايي براي
روزنامة انقالب اسالمي و رئيس جمهوري ...نمونههاي يادآور پايان مبارزة پارلماني گذشته است .تحريم و تعطيل
مبارزة قانوني ,كار را طبق سنّت تاريخي و الهي و همانطور كه آثارش ظاهرشده ,بهمبارزة مسلّحانه و آشوب داخلي
ميكشاند ,كه وظيفة خود دانستم هشدار دهم“.
 ...آقاي مهندس بازرگان درقبال تعطيل و توقيف روزنامة ميزان و زنداني نمودن مدير مسئول آن ,آنهمه,
اعتراض كردند ,ستاد حمايت از مطبوعات تشكيل دادند و مردم را بهحمايت و كمك طلبيدند.
راستي اگر آنموقع كسي آقاي بازرگان و ”متولّيان و كِسوتداران حزبي و مكتبي“ را مخاطب قرارداده ,آنها را
بالسّويه مالمت و يا نصيحت نموده و ميگفت كه” :آقايان پدران و مسئولين عزيز ,اين همه ستيزه نكنيد و اين همه
دعوا راهنيندازيد“ ,آقاي بازرگان اعتراض نميكرد كه اينگونه برخورد ,رسم عدالت و انصاف نيست و ظالم و مظلوم
را يكسانديدن است؟
بله ,آقاي مهندس! اگر روزنامة شما را تعطيل كرده و در حق خودتان بيانصافي كردهاند ,ببينيد كه در طي دو
سال با ما چه كردهاند! با ما كه پيش از آن در مبارزه مسلّحانه با رژيم شاه و تحت تعقيب ساواك و يا در زندانها و
زير شكنجههاي شاه بوديم.
طي دو سال ”متولّيان و كِسوَتداران حزبي و مكتبي“ هيچ حقي از حقوق ما را محترم نشمردهاند؛ دو سال ما را
كوبيدهاند؛ دو سال چماق و دِشنه و زنجير و ژـ 3نثار ما كردهاند ,دفاتر و مراكزمان را اشغال و اسباب و اموال آن را
غارت كردهاند؛ دو سال اجتماعات ما را درهم ريخته و در هر دفعه تعدادي را اسير و شهيد و صدها مجروح و
مصدوم بهجا گذاشتهاند؛ در هر انتخاباتي مورد زشتترين تقلّبات قرار گرفتيم؛ ميليونها تومان وسايل و كتب و
نشرياتمان را سوزانده و يا غارت كردهاند؛ بهجان و مال هوادارانمان هم رحم نكردهاند و چه بسا خانههايي از
هوادارانمان را تنها بهجرم هواداريشان از سازمان ,ويران و غارت كردهاند؛ دربرابر خانههايمان و درمقابل خانه
شهيدانمان بمب و نارنجك پرتاب كردهاند و صدها نفرمان را زنداني نمودهاند؛ افراد ما را حتي از سنگرهايشان در
جبهههاي جنگ و مقاومت دستگير نموده ,بهاتّهام جاسوسي و ستون پنجم دشمن ,با ضَرب و جَرح و محكوميتهاي
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سنگين روانة زندان نمودند؛ صدها تن از اعضا و هواداران ما را ,حتّي ,مادران پير ما را بهانواع طُرُق ,شكنجه كردند و
آخر سر هم ,عليرغم صدها مدرك غيرقابل انكار ,گفتند كه ما خود ,خودمان را ,شكنجه ميكنيم؛ نشريات ما را
ممنوع و رهبران سازمان ما را ,رسماً ,تحت تعقيب قراردادند و در كنار اين تجاوزات و حقكُشيها ,سلسلهيي بيپايان
از تهمت و دروغ؛ از جاسوس روس گرفته تا وابستة آمريكا ,از عامل اِحتكار و گراني گرفته تا همدست كودتاچيان و
ضدانقالب و ستون پنجم دشمن و ...نثارمان كردند.
خالصه اين كه ,آقاي مهندس بازرگان ,طي اين دو سال حدود  50نفر از ما را كشتهاند .همين نخستينماه سال
جديد را نگاه كنيد؛ سالي كه قرار بود سال حكومت قانون و سال عطوفت و برادري باشد ,صدها تن از ما را در نقاط
مختلف كشور تحت حمالت چماقداران و حاميان مسلّح آنها و نهادهاي رسمي ,مجروح و مصدوم نموده و بالغ بر
 14نفر را در كمتر از يك ماه و نيم بهقتل رسانيدهاند و زماني كه مردم و نيروهاي هوادار سازمان زبان بهاعتراض
گشودند ,اينهمه تهمت و افترا و دشنام از طرفِ حتي باالترين مقامات و مسئولين كشور بهما نثار گرديد...
و متاٌسفانه ,كسي هم نيست كه از جاي خود بلند شده و زبان بهاعتراض گشوده و دربرابر آن همه سخن باطل,
كلمة حقّي اداكند...
بله آقاي بازرگان ,دو سال است كه با ما چنين رفتار ميكنند .امّا ,ما چه كرديم؟ جز تحمّل و بردباري و جز

دعوت بهخويشتَنداري .در اِزاي  50شهيد و هزاران مجروح و مصدوم ,يك تير هم شليك نكردهايم .گفتهايم بهقانون
اساسي (قانوني كه خود بهآن راٌي نداده ايم) ملتزميم .ما نه بهكسي تهمت زدهايم و نه بهاحدي تعرّض كردهايم و...
تنها گناه ما اين است كه حاضر بهعُدول از اعتقادات خود نشدهايم و حاضر نشدهايم كه سر در آستان
انحصارطلبان فرود آوريم و با مصالحه بر سر عقايد و اصولمان بهخون شهيدانمان خيانت كنيم ,و حاضر نشديم
بهمسئوليتي كه درقبال مردم و انقالب و مكتبمان داريم ,پشت پا بزنيم؛
تنها گناه ما اين است كه فقط يك نشريه داريم كه ”متولّيان و كِسوتداران حزبي و مكتبي“ نميتوانند آن را
هم تحمّل كنند؛ آنها كه به قول شما” ,دستاندركار و صاحباختيارند ,وسيله دارند ,حزب و سازمانها دارند ,سپاه و
پاسدار دارند ,كميته دارند ,جهاد سازندگي دارند ,دادگستري و دادگاههاي انقالب دارند ,حزباهلل دارند ,صدا و سيما
دارند ,خطبة جمعه و پيشخطبهها دارند ,مجلس دارند ,دولت دارند و هر كاري بخواهند ,ميتوانند بكنند,
راهپيمايي و تعطيل وتظاهرات هم ميتوانند راه بيندازند ,بدون آن كه بازپرس ويژه ايراد بگيرد“...
و اينها ,با اين همه كه دارند و آن را عليه ما بهكار ميگيرند ,نميتوانند براي ما حتي يك نشرية هفتگي را هم
ببينند و در اِزاي هر شمارة آن ,صدها مجروح و مضروب و چه بسا تعدادي كشته از ما قرباني ميگيرند.
حال آقاي مهندس بازرگان ,شما ميفرماييد چه كار كنيم كه شما ننويسيد كه ”مجاهدين يك روز شاخ و شانه
ميكشند و بهتالفي آن حزباهلل و پاسداران“...
و باالخره ,گناه ما اين است كه مُصِرّانه ,گفته و ميگوييم كه بايد براي اين بيماريِ انحصارطلبي كه بهدنبال دو
سال حاكميت و تاختوتاز ,اين مردم و اين ميهن را بدين روز سياه نشانده ,راه چارهيي انديشيد و آن را عالج كرد و
گرنه بر سبيل بعضي گفتههاي شما بايد گفت” :عليالملّت و علي المملكت و علياالنقالب و علياالسالم ,سالم“» ...
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«ذرّهيي در مقابل سيل خروشان»!
21ارديبهشت 60ـ سخنان خميني در «اجتماع علما و روحانيون استانهاي آذربايجان شرقي و غربي» كه

روزنامه كيهان (سه شنبه  23ارديبهشت) آن را زير عنوان «امام شرايط پذيرفتن مجاهدين خلق را اعالم كرد»,
درج كرده است .بخشي از اين سخنان را در زير ميخوانيد:
«...به آنهايي كه ...با قلمهايشان ,عالوه بر تفنگهايشان ,با ما معارضه دارند ,كِراراً ,گفتهايم و حاال هم ميگوييم
كه ما مادامي كه شما تفنگها را درمقابل ملت كشيدهايد ,يعني در مقابل اسالم با اسلحه قيام كردهايد ,نميتوانيم
صحبت كنيم و نميتوانيم مجلسي با هم داشته باشيم.
شما اسلحهها را زمين بگذاريد و بهدامن اسالم برگرديد ,اسالم شما را ميپذيرد و اسالم هوادار همه شماست.
فقط گفتن بهاين كه ما حاضريم و در آن نوشتهيي كه نوشتهايد ,درعينحالي كه اظهار مظلوميتها زياد كردهايد,
لكن ,باز ناشيگري كرديد و ما را تهديد بهقيام مسلّحانه كرديد.
ما چهطور با كساني كه قيام مسلحانه برضدّ اسالم ميخواهند بكنند ميتوانيم تفاهم كنيم؟ شما اين مطلب و
اين رويّه را ترك كنيد و اسلحهها را تسليم كنيد و اگر ميگوييد ما بهقانون در عين حالي كه راٌي ندادهايم لكن سر
بهاو ميسپاريم و قبول داريم آن را ,با قانون شما عمل كنيد و قيام برضدّ دولت كه برخالف قانون است و قيام
مسلّحانه كه برضدّ قانون است و داراي اسلحه كه برضدّ قوانين كشور است ,بهاينها عمل كنيد ما هم با شما بهتر از
آن طوري كه شما بخواهيد عمل ميكنيم.
ما  ...همه منحرفين را ميل داريم كه بهاسالميت برگردند ...شما بهقوانين اسالم سر بگذاريد ,گردن فرود
بياوريد ,كشور اسالمي ما همه شما را ميپذيرد و من هم كه يك طلبه هستم حاضرم نه در يك جلسه ,در دهها
جلسه با شما بنشينم و صحبت كنم ,لكن ,من چه كنم كه شما اسلحه را در دست گرفتهايد و ميخواهيد ما را گول
بزنيد .برگرديد و بهدامن ملت بياييد و اسلحهها را تحويل بدهيد و اِذعان كنيد بهاين كه ما خالف كرديم...
دَعويِ اين را نكنيد كه ما از اول تا حاال هميشه طرفدار اسالم ,طرفدار مردم بوديم ...براي اين كه پذيرفته از
شما نيست...
من اگر در هزار احتمال ,يك احتمال ميدادم كه شما دست برميداريد از آن كارهايي كه ميخواهيد انجام
بدهيد ,حاضر بودم كه با شما تفاهم كنم و من پيش شما بيايم .الزم نبود شما پيش من بياييد.
حاال هم بهموجب احكام اسالم نصيحت بهشما ميكنم ,شما در مقابل اين سيل خروشان ملت نميتوانيد كاري
انجام بدهيد .شما اگر يك وقت ملت قيام كند مثل يك ذرهيي درمقابل سيل خروشان هستيد.
برگرديد بهدامن اسالم .بياييد آن چيزي را كه ديگران ميخواهند بهشما بدهند و وعده آن را بهشما ميدهند,
در اسالم براي شما مهيّاست.
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شما دست برداريد از قيام مسلحانه و آن چيزهايي را كه بهغارت بردهايد از بيتالمال مسلمين ,برگردانيد و با
مسلمين ديگر با هم باشيد ,شما معزّز و محترم هستيد .لكن مادامي كه اسلحه در دست شماست و ...تهديد بهقيام
ميكنيد ,ما نميتوانيم از شما اينطور مسائل را قبول كنيم»...

«اليحة قصاص ,اهانت بهمقام انسانيّت»
 24ارديبهشت 60ـ «مجاهد» شمارة  120ـ «اليحة قصاص ,اهانت بهمقام انسانيّت ,بهويژه زن قهرمان ايراني,
در عصر كبير آگاهي»:
«اكنون بيش از دو سال است از اولين اعتراض مجاهدين خلق دربارة مجازاتهاي غيراسالمي و غيرانساني
ميگذرد.
در تاريخ  26اسفند  ,57طي اعالميهيي گفتيم كه ”بنا بهگزارشات واصله ,اخيراً ,مجازاتهايي از قبيل اعدام و
شلّاق زدن و اَمثالهم ...در پارهيي نقاط معمول شده است .از آنجا كه جاريكردن خودبهخوديِ اين حدود ,مُنتَزع از
شرايط اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي كه جُرم در ظرف آن صورت گرفته ,روح قوانين جزايي اسالم را  ...خدشهدار
ساخته ...و از آنجا كه مجرمين عاديِ مزبور ,خود ,عمدتاً ,از قربانيان سُلطة امپرياليسم و فرهنگ فاسد آن بوده و
نظم منحط آريامهري ,آنها را در معرض بيماريها ,انحرافات و آلودگيهاي مختلف قرارداده است ,لذا ,مجاهدين خلق
ايران متذكّر ميگردند كه اجراي اين قبيل اَحكام ,آن هم در كمال قاطعيّت ,صِرفاً ,دربارة عناصر خائن و جنايتكاري
بايد اِعمال شود كه واضعان و حافظان نظم طاغوتي شاه بودهاند“...
پس از آن ,حتي عليرغم موضعگيريهاي مكرّر مجاهدين و ديگر نيروها و شخصيتهاي مسلمان مترقي و انقالبي,
هر روز در گوشه و كنار اين ميهن شاهد صحنههايي غيرانساني و غيراسالمي ,از سنگسار و بريدن دست و اعدامهاي
خياباني و ...بودهايم؛ رفتاري كه بهحق لكّة ننگي آشكار بر دامان مدّعيان ريايي اسالم و انقالب محسوب ميشود.
اليحة قصاص ,كه پس از قريب دو سال ارتكاب جنايت و رفتار ضداسالمي و ضدانساني ِ حضرات از طرف حزب
جمهوري تدوين و اسباب خوشامد كارمندان اين حزب در مجلس را فراهم آورده است ,چيزي جز وِجهة قانوني
بخشيدن بهاَعمال ضداسالميِ گذشته و همواركردن ,ادامه و اوج بخشيدن بهآن در آينده نيست.
و اين درحالي است كه تدوينكنندگان اين اليحه و اصراركنندگان بر آن ,عمدتاً ,خود ,جزء نقضكنندگان
حقوق انقالبي اين خلق ستمزده بوده و براساس قوانين جزايي اسالم ,خود ,قبل از همه مستحقِ حسابرسي
ميباشند؛
همانها كه از روز نخستِ انقالب با سركوب نيروهاي مردمي و انقالبي پايههاي حكومت انحصاري خود را بر
دوش مستضعفين قرار دادند؛
همانها كه طي اين دو سال چماقداران و تروريستها را سازمان داده ,دستانشان بهخون بسياري از جوانان اين
ميهن آغشته است؛
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همانها كه زندانها را از انقالبيون آكندند؛ همانها كه در جريان آزاديِ گروگانها با تسليمطلبي خود در قبال
”شيطان بزرگ“ ميلياردها دالر دارايي اين خلق را بهتاراج دادند؛
همانها كه با سُلطة انحصاري خود بر تجارت و واردات در عرض يك سال 120ميليارد تومان دارايي مردم را
بهتاراج بردند؛
و باالخره ,همانها كه بر اثر بيكفايتي و سياستهاي تحريكآميز ,حكومت عراق را بهتجاوز بهاين مردم
ستمكشيده تحريض و تشويق نمودند.
و اينك همين مرتجعينِ انحصارطلب براي مخفيكردن چهرة جنايتكار خود ,اليحهيي را تدوين نمودهاند تا هر
روز در گوشه و كنار اين مملكت از اين مردم محروم و مُضطَرّ و يا مجرمين درجة چندم بهعنوان قصاص ,صحنههاي
فجيع خلق نموده و اَذهان تودهها را از اَعمال خود منحرف نمايند.
تشريحِ شَنيعِ و چِندِشآورِ جرائم ,مطابق آنچه در مواد اليحة قصاص آمده است ,نيز جز بهمنظور تحت الشّعاع
قراردادن جنايتها و غارتگريها و حقكشيهاي صاحبان قدرتهاي غَصبي نيست ,چرا كه هم براساس فلسفة جَزا در
اسالم كه در آن قُبح و تاٌثيرات اجتماعيِ جرم جاي فوقالعاده مهمي دارد و هم براساس اخالق اجتماعي موجود ,اين
تشريح و توضيحات ,اساساً ,نادرست است»...

نامه مجاهدين به رئيس جمهور
 25ارديبهشت  60ـ بخشهايي از نامة مجاهدين خلق به رياست جمهوري:
«آقاي رئيس جمهور دكتر بني صدر ,چنان كه استحضارداريد ,اخيراً در نامهيي بهحضرت آيتاهلل خميني,
مضافاً بر بيان شكايات و تصريح بر التزام بهقانون اساسي و تكذيب جنگطلبي داخلي كه دستگاههاي تبليغاتي
جنگافروز و انحصارطلب بهما نسبت ميدادند ,تقاضاي ديدار ايشان را ,بهاتّفاق همدردانمان در تهران نموديم .به
گمان ما ,اين ديدار هم ميتوانست سرآغاز بسياري تدابير و تفاهمات ملي و درنتيجه ,نافيِ بسياري تشنّجات داخلي
محسوب شده و هم زمينهسازِ اتّحاد عمومي سراسري ,براي دفع كاملالعيارِ جاهطلبيهاي تجاوزكارانة حُكّام بعثي و
رفع ستم از زحمتكشان جنگزدة كشورمان تلقّي گردد.
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اضافه براين ,نفسِ اجتماع انبوه مردمي كه مجاهدين خلق را مبيّن رنجها و آرمانهاي خود يافتهاند ,ميتوانست
در محضر رهبري كشور بارديگر اين حقيقت را بهاثبات برساند كه مساٌلة ما ـ عليرغم تبليغات رايج ـ نه مساٌلة يك
”گروهك“! ناچيز ,بلكه مساٌلة بخش عظيمي از همان خلق قهرمان است كه اكنون در وانفساي انحصارطلبي ,در
برخورداري از مَواهِب انقالب كبير خود ,سخت ,ناكام مانده ,ليكن ,رهبري چنان كه از فرمايشات دوشنبه 21
ارديبهشتماه ايشان پيداست ,تحقّق اين ديدار را ,مقدّمتاً ,بهشرايطي نظير دستبرداشتن از ”قيام مسلّحانه“ و
بازگرداندن آنچه كه از بيتالمال مسلمين به”غارت“ برده شده موكول نموده و منجمله تصريح فرمودند...” :مادامي
كه شما تفنگها را درمقابل ملت كشيدهايد ,يعني در مقابل اسالم با اسلحه قيام كردهايد نميتوانيم صحبت كنيم و
نميتوانيم مجلسي با هم داشته باشيم ...ما چهطور با كساني كه قيام مسلّحانه بر ضد اسالم ميخواهند بكنند
ميتوانيم تفاهم كنيم؟ شما اين مطلب و اين رَويّه را ترك كنيد و اسلحهها را تسليم كنيد و اگر ميگوييد ما بهقانون
درعينحال كه راٌي نداديم ليكن سر بهاو ميسپاريم و قبول داريم آن را ,با قانون شما عمل كنيد و قيام برضدّ دولت
كه برخالف قانون است و قيام مسلّحانه كه برضدّ قانون است و داراي اسلحه كه برضدّ قوانين كشور است ,بهاينها
عمل كنيد ,ما هم با شما بهتر از آن طوري كه شما بخواهيد عمل ميكنيم“...
آقاي رئيس جمهور ,اگرچه حضرت آيتاهلل خميني ,مشخّصاً ,اشاره نفرمودند كه ما در كجا و كي و چه وقت بر
روي اسالم و ملت اسلحه كشيدهايم؛
اگرچه ما نميدانيم كه حضرت آيتاهلل خميني از كدام مَجاريِ خبري و كدام كانالهاي اطالعاتي و تحليلي از
تفنگكشيدن ما برعليه ملت خودمان و قصد قيام مسلّحانه برضدّ اسالم مطّلع شدهاند؛
اگرچه بنا بر 16سال سابقة خونين و رزمنده ,نميتوانيم تاٌسّف شديد خود نسبت بهعملكرد كلية كانالها و
مجاري اطالعاتي و تحليلي اخيرالذّكر را پنهان بداريم؛
اگرچه ما از آغاز و در اوج ديكتاتوري سياه پهلوي براي خلق ,براي اسالم و براي ايران قيام نموده و با همين
كلمات نيز بهميدانهاي اعدام و اتاقهاي شكنجه شتافتهايم,
ليكن ,با اين همه ,خوشحاليم كه حضرت آيتاهلل پيگيري ِمضمون عَرايض ما را بهقانون و بهويژه ”قانون اساسي“
كشور ,كه نسبت بهآن اعالم التزام نموده بوديم ,محوّل فرمودند...
اكنون بنا بهرهنمود مقام رهبري و بنا بهمسئوليّت قانونيِ رياست جمهوري در قبال كلية آحاد ملت ايران,
بدينوسيله از شما تقاضا ميكنيم تا شخصاً دربرابر ديدگان تمام ملت (در تلويزيون) وضعيت ما مجاهدين را روشن
و مشخّص فرماييد.
بهعبارت ديگر ,برحسب مُفاد فرمايشات مقام رهبري ,ما طالب آن هستيم كه توسّط عاليترين مقام مسئولِ
اجراي قانون اساسي ,در جميع جهات ,و منجمله اسلحهكشيدن بهروي ملت و امثال ذالك ,مورد حسابرسي
قرارگرفته و پس از آن حتي بهدادگاههاي ذيصالح قانوني نيز اِرجاع شويم و يقيناً تصديق خواهيد نمود كه
چنانچه بنياد هر نظام حكومتي ,بر حمايت تودههاي مردم استوار باشد ,هرگز از اين حسابرسي و ”ميزان“ عادالنة
آن ,كه بهقول خود حضرت آيتاهلل همانا ”راٌي ملت“ است ,اِستنكاف نخواهد ورزيد؛ همان حسابرسي دربرابر ديدگان
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تمام خلق ,كه ما از مدتها پيش ,خود ,داوطلب آن بوده و هستيم .براي حُصول اين مقصود ,تنها كافي است كه
رياست جمهوري تاٌمينات عملي قانعكننده را براي شركت برادران ما در چنين مباحثهيي فراهم نمايند.
نيازي بهتكرار نيست كه اگر كسي تا كنون بهاقدام مسلّحانه عليه اقشار مختلف ملت (چه با سالح گرم و چه با
سالح سرد) دست يازيده باشد ,همانا انحصارطلباني هستند كه تنها در ظرف يك ماه و نيم بعد از آغاز سال جديد,
15تن از ما را بهشهادت رسانيده و يا طي دو سال گذشته ,دهها هزارتن را مجروح و مَصدوم و قريب 50تن از ما را
شهيد كردهاند.
لذا ,در اسلحهنكشيدن ما همين بس كه كلية قاتالن خواهران و برادران شهيدمان همچنان آزاد ميگردند و ما
بهرغم حكم قرآني قصاص و همة احكام حقوقيِ سراسر تاريخ جهان ,آنها را بهاميد اجراي قانون ,قصاصناشده
گذاشته و حتي يكبار نيز درقبال آنان از سالح استفاده نكردهايم...
ما هماكنون اطالع داريم كه حزب حاكم و بازوان متعدّد نظامي آن بهانواع سالحهاي قَتّالة مختلف و منجمله
سالحهاي بيهوشكننده ,شوكدهنده و آخرين انواع گازها و گلولههاي مسمومكننده ,كه بهتازگي از خارجه
خريدهاند ,مجهّزند...
ما ميخواهيم بدانيم كه آيا گردنگذاشتن بهقانون ,تنها وظيفة مجاهدين خلق است و يا فيالمثل ,گروه موسوم
به ”مجاهدين (بعد از) انقالب“ و حزب حاكم نيز بايستي كلية تَبَعات قانون را پذيرفته و آنها نيز ,عمالً ,آن را رعايت
كنند؟
آنچه طرح اين نكته را در اينجا ضروري مينمايد ,منجمله ,اين است كه گروههايي نظير گروه اخيرالذّكر ,كه
رسماً ”سخنگويان“ دولت حاضر بهشمار ميروند ,نه تنها از آغاز بهمثابه يَدك نظامي حزب حاكم با رژة مسلّح پا
بهميدانِ سياست گذاشتند؛ نه تنها بالصّراحه خود را سازمان سياسي ـ نظامي خوانده و سالحها و تجهيزات سبك و
سنگين فراواني در اختيار دارند؛ نه تنها بسياري اموال بيتالمال را بهيغما بردهاند بلكه ,هنوز از معرّفي مسئوالن
خود اِستنكاف ورزيده و دقيقاً تحت اين بهانه كه هنوز بقاياي امپرياليسم و ساواك باقي است ,بهخود حق ميدهند
كه در عين اين كه ”انقالب“ را بر سر سايرين ميكوبند ,اَشكال سازماني قبل از انقالب را بهكار بندند...
آقاي رئيس جمهور  ...ما تا آنجا كه در توان داشتهايم كوشيدهايم و باز هم خواهيم كوشيد تا عملكرد ما هيچ
دستاويزي بهدست قانونشكنان حرفهيي ندهد.
بهعبارت ديگر ,اگر در سال ”حاكميت قانون“ ,فيالواقع ,استقرار نظام قانوني مَدّنظر است ,مجاهدين خلق ايران
هرگز نميخواهند هيچ مسئوليتي در عدم اجرا و عدم استقرار آن و خالصه ,بهبنبسترسانيدنِ راه قانوني بهگردن
داشته باشند .بنابراين ,تا آنجا كه بهما مربوط ميشود ,ما آشكارا از ”حاكميت قانون“ كه مقام رهبري اعالم كرده و
براساس آن ما را بهمَجاري قانوني اِحاله داده اند ,استقبال ميكنيم »...

پيام نويسندگان و شعرا

128

به مسعود رجوي
 7خرداد ـ «مجاهد» شمارة  122ـ

پيام 13تن از نويسندگان و شعرا بهمسعود رجوي بهمناسبت 4خرداد ,سالروز شهادت بنيانگذاران و اعضاي
كادر مركزي سازمان مجاهدين خلق ايران:
«مجاهد خلق ,مسعود رجوي,
چهارم خرداد روز شهادت محمد حنيفنژاد ,سعيد محسن ,علي اصغر بديعزادگان ,عبدالرّسول مشكينفام و
محمود عسكريزاده ,بنيانگذاران سازمان انقالبي مجاهدين خلق ايران است .يادآوري اين روز براي مردم ما و همة
مشتاقان آزادي و استقالل ايران ,فرصتي است در بزرگداشت خاطرة همة شهداي انقالبي خلق و براي شما و
همرزمتان ,كه فعّاالنه راه آن مجاهدين شهيد را ميپوييد ,بهويژه تجديدِ عهدي است با آرمانهاي مردان و زنانِ
ازخودگذشتهيي كه براي رهايي ايران بهپاخاستند و با ايثار جان خويش سنگِ بناي جنبشي انقالبي را بر زمين
ميهن ما استواركردند .براي ما فرصتي مُغتنَم است كه در بزرگذاشت اين روز تاريخي و اين تجديد عهد با شما و
همة همرزمان مجاهدتان سهيم و شريك باشيم.
علي اكبر اكبري ـ ناصر پاكدامن ـ باقر پَرهام ـ اسماعيل خوئي ـ غالمحسين ساعدي ـ محمدعلي سپانلو ـ
احمد شاملو ـ رؤيا كَهرُبايي ـ عاطفه گرگين ـ هوشنگ گلشيري ـ نعمت ميرزازاده ـ منوچهر هزارخاني ـ محسن
يَلفاني».
پاسخ مسعود رجوي
به پيام نويسندگان و شاعران
 14خرداد ـ «مجاهد» شمارة  123ـ
پاسخ مسعود رجوي به«پيام آقاي احمد شاملو و ساير نويسندگان و شعرا»:
«...شاعرِ شاعران ,خورشيد درخشان آسمانِ ادب ايران ,احمد شاملو,
با سالمهاي انقالبي,
پيام شورانگيز شما و 12تن ديگر از نامدارترين درخشندگان منظومة ”ادب و هنر“ ميهن ستمزدهمان,
بهمناسبت سالروز شهادت بنيانگذاران مجاهدين خلق ايران را دريافت كردم .براي مجاهدين خلق و ميليشياي
مردمي و براي همة انقالبيون ايران ,بهطوراعمّ ,جاي سرفرازي است كه اكنون بيش از پيش ,از حمايت شما و ساير
دوستانتان برخوردار شدهاند .اگرچه اين مطلب هرگز چيز جديدي نبوده و از قديمااليام هر ”ابراهيمي“ كه قصدِ
گذركردن از ”آتش“ داشت ,شما و ساير رزمندگانِ ميدان ”هنر“ را در كنار خود مييافت .و چه خوب گفته بوديد
كه:
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”امروز ,شعر ,حربة خلق است,
زيرا كه شاعران ,خود شاخهيي ز جنگل خلقند,
نه ياسمين و سنبلِ گلخانة فالن.
بيگانه نيست شاعر امروز با دردهاي مشترك خلق:
او با لبان مردم لبخند ميزند,
درد و اميد را با استخوان خويش پيوند ميزند“...
پس ما و هر آن كس كه ”مژدة شكستنِ زمستان“ را در دل ميپروراند ,حق داريم كه مضافاً بر سالحهاي مادي,
از تسليح بهديگر حربههاي معنوي خلق بر خود بباليم و بارديگر بر بالين شهيدان واالمقام خلق ـ تماميِ خلق ـ
سوگند ياد كنيم كه همچنان تا قلّة ”رهايي“ ,سنگر مبارزات عادالنة ضداستبدادي ,ضداستعماري و ضداستثماري را
ترك نگوييم؛ مبارزهيي كه الجرم دربرابر ارتجاع و اُپوتونيسم نيز قدبرافراشته و خواهان حمايت فزايندة شماست.
پس اي حربههاي معنوي خلق ,شاعران و نويسندگان عاليمقام,
اجازه ميخواهم از جانب بسياري از فرزندان خلقِ قهرمان و محرومي كه چه در دوران ”زور عريان“ و چه در
دوران ”فريب“ ,يك آن نيز دامان ستمكشان را رها نكردهاند ,بارديگر ,بر نياز تمامي خلق و نياز تمامي فرزندان
جانبازش ,بر ضرورت كار انساني و انقالبيِ خلّاق شما تاٌكيد كنم.
آقاي شاملو,
تقاضا ميكنم ,صميمانهترين درودهاي انقالبي من و ساير خواهران و برادرانم در سراسر كشور را ,بهخواهران
گراميمان رؤيا كهربايي و عاطفه گرگين ,و همچنين ,بهآقايان م .آزرم ,علي اكبر اكبري ,ناصر پاكدامن ,باقر پرهام,
اسماعيل خوئي ,غالمحسين ساعدي ,محمدعلي سپانلو ,هوشنگ گلشيري ,منوچهر هزارخاني و محسن يلفاني
برسانيد.
برادر شما ـ مسعود رجوي ـ 5خرداد .»1360

خميني:
«بستن بازار و راهپيمايي ...حرام است»!
19خرداد 60ـ كيهان :سخنان خميني كه «پيش از ظهر ديروز در جمع ستاد انجمنهاي اسالمي وزارت
بهداري و بهزيستي و ديگر اقشار كه در حسينيه جماران گرد آمده بودند ,ايراد شد»...« :با اشخاصي كه درمقابل
مجلس و دادستاني صفآرايي كنند ,آن خواهم كرد كه با شاه كرديم...
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گروههايي درصدند بازار را ببندند ,اينها همان سرمايهداراني هستند كه ميخواهند مَفسَده كنند ...امروز بازار
بستن ,راهپيماييكردن ,سخنرانيهاي انحرافيكردن ,تمام اينها ,برخالف مصالح اسالم و برخالف مصالح خداي
تبارك و تعالي  ...ميباشد و حرام است.
بستن بازار در هرجا و راهافتادن در كوچه و محالت ,بدون اين كه از طرف وزارت كشور اجازه گرفته باشند,
جرم است و قواي انتظامي و نظامي و پاسداران و بسيج و تمام ملت موظّفند ,شرعاً مكلّفند بهتكليف الهي ,كه از اين
مَفسدهها جلوگيري كنند.
و من باز بههمه اين آقاياني كه ميخواهند نطق كنند ,اعالميه بدهند و نميدانم نامة سرگشاده بفرستند و از
اين مزخرفات؛ بههمه اينها اعالم ميكنم كه بهاسالم برگرديد ,بهقانون برگرديد ,بهقرآن كريم برگرديد ,بهانه درست
نكنيد كه اسباب اين بشود كه شما همه بهانزوا كشيده بشويد ...اگر چنانچه اين طور نباشد ,مساٌله طور ديگر
خواهد شد»...
21خرداد ـ كيهان« :به فرمان امام خميني ,بنيصدر از فرماندهي كل قوا بركنار شد» .خميني خود فرماندهيِ
كل قوا را بهعهده گرفت« .ستاد مشترك ارتش طي بيانيهيي اعالم داشت” :با تمامي توان آمادة جانبازي و فداكاري
در هر جبهه ,بهفرمان رهبر بزرگ انقالب ,ميباشيم».
خميني« :بروند توي تلويزيون توبه كنند»!
25خرداد ـ خميني در مقابله با راهپيمايي اعالم شده از سوي جبهه ملي در مخالفت با قانون قصاص ,كه
نهضت آزادي  ...از آن پشتيباني كرده بودند ,سخناني ايراد كرد كه از «صداي جمهوري اسالمي» پخش شد.
خميني در اين سخنراني ازجمله گفت...« :اين راهپيمايي كه امروز اعالم شده است ,اساس اين راهپيمايي
چيست؟ من دوتا اعالميه از جبهه ملي ,كه دعوت بهراهپيمايي كرده است ,ديدم.
در يكي از اين دو اعالميه جزء انگيزهيي كه براي راهپيمايي قرار دادند ,اليحه قصاص است ,يعني مردم ايران را
دعوت كردند كه مقابل اليحه قصاص بايستند ...ملت مسلمان را دعوت ميكنند كه درمقابل اليحه قصاص
راهپيمايي كنند ,يعني چه؟ يعني ,درمقابل نصّ قرآن كريم راهپيمايي كنند .شما را دعوت بهقيام واستقامت و
راهپيمايي ميكنند درمقابل قرآن كريم ...مردم قيام كنند درمقابل احكام ضروريه اسالم ...مردم را دعوت كنند كه
ايّهاالنّاس بياييد درمقابل اسالم قيام كنيد...
من كار ندارم بهجبهه ملي ,با اين كه بعضي افرادش شايد افرادي باشند كه مسلمان باشند ,لكن من كار دارم
بهاينهايي كه پيوند كردهاند با جبهه؛ پيوند كردهاند با اين منافقين؛ پيوند كردهاند با منحرفين ,من با اينها كار دارم؛
شمايي كه متديّن هستيد (اشاره دارد به مهندس بازرگان) ...چه توجيهي از اين معنا داريد؟ آيا تكليف شرعي
اين است كه ...مردم را دعوت كنيد بهشورش درمقابل دولت اسالمي؛ درمقابل مجلس شوراي اسالمي؟  ...آقايان
تمام تكليفها را بهجا آوردند و عمل كردند ,فقط يك تكليف مانده و آن هم جمهوري اسالمي را بههم زدن؟...
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ما با اينهايي كه اظهار دوستي ميكنند و تيشه برداشتهاند و بهريشه اسالم ميزنند بايد چه بكنيم؟ در تمام
طول سلطنت رضاخان و محمدرضا يك همچو جسارتي بهقرآن كريم نشد...
بياييد حساب خودتان را جدا كنيد .آيا نهضت آزادي هم قبول دارد آن حرفي را كه جبهه ملي ميگويد؟ آنها
هم قبول دارند كه اين حكم؛ حكم قصاص ,كه در قرآن كريم و ضروريه بين همه مسلمين است ,غيرانساني است؟...
شك ندارم كه قبول ندارند .خوب اعالم كنيد ,چرا ساكت نشستيد مگر نهي از منكر فقط براي اين است كه دولت را
خُرد كنيد و مجلس را خردكنيد؟...
مسلمانها بنشينند تماشا كنند سَبّ (=دشنام دادن) بهرسولاهلل بشود ,سبّ بهقرآن بشود ...يك گروهي كه با
اسالم و روحانيت اسالم ,سخت مخالف بودهاند .از اولش هم مخالف بودهاند؛ اولش هم وقتي كه مرحوم آيتاهلل
كاشاني ديد كه اينها دارند خالف ميكنند ,صحبت كرد .اينها كاري كردند كه يك سگي را نزديك مجلس عينك
بهش زدند اسمش را آيتاهلل گذاشته بودند .اين در آن زمان بود كه اينها فخر ميكنند بهوجود او (منظورش دكتر
مصدق است) .آن هم مسلم نبود.
من در آن روز در منزل يكي از علماي تهران بودم كه اين خبر را شنيدم ...من بهآن آقا گفتم كه  ...اين سيلي
خواهد خورد و طولي نكشيد كه سيلي را خورد و اگر مانده بود ,سيلي را بهاسالم ميزد .اينها (=جبهه ملي)
تفالههاي اين جمعيت هستند كه حاال قصاص را ,حكم ضروري اسالم را” ,غيرانساني“ ميخوانند...
شما (=اشاره بهمهندس بازرگان) حسابتان را بياييد جداكنيد .همين امروز ,تا دير نشده است .همين امروز در
راديو ايران اعالم كنيد بهاين كه اين اعالميه كه جبهه ملي داده است  ...شما بياييد همين قضيه را محكوم كنيد.
راديو بعد از ظهر را ما باز كنيم گوش كنيم ببينيم كه نهضت آزادي اعالم كرده است كه اين اطالعيه جبهه ملي
كفرآميز است؛ قرآن را سَبّ كرد...
متاٌثّرم از اين كه با دست خودشا ن اينها ,گور خودشان را كندند ...من هم توبه را قبول ميكنم ,اسالم هم توبه
را قبول ميكند .بروند توي راديو ,بروند توي تلويزيون توبه كنند .بگويند ما تا حاال خطا كرديم ,اشتباه كرديم ,مردم
را دعوت كرديم بهشورش ,غلط بوده ائتالف كرديم با گروه منافق.
من چندين بار بهاين آقا (=بنيصدر) گفتم ,آقا اين جمعيت تو را بهباد فنا ميدهد ...حاال هم دير نشده .آقاياني
كه متديّن هستند ,اعالم كنند بهاين كه اين دعوت بهراهپيمايي ,دعوت برضدّ اسالم است ...و آن آقا هم برود
عذرخواهي كند از ملت .بگويد ملتي كه بهمن راٌي داده من مطابق راٌي آنها عمل نكردم ,از حاال بهبعد ميكنم ...من
نميخواستم شما ائتالف بكنيد با منافقيني كه برضدّ اسالم هستند ...اآلن هم من نصيحت ميكنم اين جمعيت
متديّن نهضت آزادي را ,و آقاي رئيس جمهوري را ,اآلن هم من نصيحت ميكنم كه آقا شماها دست برداريد از اين
سنگاندازي جلوِ چرخ اسالم؛ دست برداريد از اين تضعيف مجلس و تضعيف روحانيت و تضعيف ملت ...دست
برداريد از اين امور ...جدا كنيد حساب را از مرتدها؛ آنها مرتد هستند .جبهه ملي از امروز محكوم بهاِرتداد است ...اگر
آمدند و در راديو اعالم كردند كه از ما نبوده از آنها هم ميپذيريم»...
25خرداد ـ كيهان« :بيش از 120نماينده خواستار اعالم راٌي مجلس بهعدم كفايت سياسي رئيس جمهور
شدند».
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«فرمانده كلّ قوا :خميني»
26خرداد 60ـ كيهان...« :مردم انقالبي و مبارز تهران ,ديروز ,در اجتماعات پرشكوه خود و حضور در صحنه,
توطئة راهپيمايي را كه از طرف جبهه ملي اعالم شده بود ,خنثي كردند .تودههاي محروم جنوب شهر و كارگران
بهمحض شنيدن سخنان امام بهخيابانها ريختند و با حمل شماره فوقالعاده كيهان ,نسبت بهنظام جمهوري اسالمي
و واليت فقيه ابراز وفاداري كردند ...انبوه جمعيت مردم مسلمان و انقالبي تهران در صحنه حاضر شدند و استقامت
خود را درمقابل عناصر ضدانقالب بهنمايش گذاشتند ...ديروز سرتاسر حدّ فاصلِ ميدان فردوسي تا ميدان انقالب
مملو از جمعيت بود .ملت يك صدا فرياد ميزدند :فرمانده كل قوا ,خميني».
ـ «آيات عِظام گلپايگاني و مَرعَشي نجفي منكران حكم قصاص را مرتد خواندند»...
ـ فوق العاده كيهان« :امام به بنيصدر و نهضت آزادي مهلت توبه داد».
26خرداد ـ كيهان« :دو فوريت طرح بررسي كفايت سياسي رئيس جمهور (بني صدر) ,امروز تصويب شد.

27خرداد ـ «برنامه بزرگداشت نيمه شعبان ,فردا ,در ورزشگاه شهيد شيرودي (امجديه) با پيام امام توسط
حجت االسالم حاج سيد احمد خميني آغاز ميگردد .در اين مجلس حجت االسالم فلسفي سخنراني خواهند كرد».
خميني:
«خطري كه اساس جمهوري اسالمي را تهديد ميكند»!
28خرداد ـ خميني يك سال پس از سخنراني مسعود رجوي در امجديه ,بهمناسبت مراسم ميالد امام زمان
(نيمة شعبان) ,كه در «ورزشگاه شهيد شيرودي» (امجديه) برگزارشد و در آن «فرماندهان ارتش ,وزير كشور و
گروهي از نمايندگان مجلس» حضورداشتند ,پيامي فرستاد كه احمد خميني آن را قرائت كرد .او در اين پيام خطاب
به«امّت هميشه در صحنه» تاٌكيد كرد:
«به هوش باشيد كه ايران در آستانة بهثمررسيدن انقالب اصيل شماست».
پيام او ,از ابتدا تا انتها ,براي بسيج و برانگيختن «امّت حزب اهلل» براي رودررويي با «منافقان» است .او از آنها
«متواضعانه» ميخواهد كه در «صحنه» حاضر باشند و نويد ميدهد كه «امروز و روزهاي آينده روز شكستِ جريانِ
دشمنان قسم خوردة اسالم است؛ روز شكست جرياني است كه بهاسالم معتقد نيست و اگر هم باشد ,مسلّماً,
تاحدودي است كه با قوانين غرب برخورد و مخالفتي نداشته باشد؛ روز شكست جرياني است كه هميشه قلب مرا
ميآزارد؛ روز شكست جرياني است كه بسيار خطرناكتر از تمامي جنايتها و خيانتهاي رژيم پهلوي در طول حكومت
ننگينشان بود؛ روز شكست جرياني است انحرافي كه حضور بهموقع شما پايه هاي آن را لرزاند و فروريخت...
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دوستان عزيزم ,بههوش باشيد كه ايران در آستانة بهثمررسيدن انقالب اصيل شماست؛ آگاه باشيد كه خط
منفور ضداسالم و غرب در حال شكست كامل است ...خميني دست يكايك شما را ميبوسد و ...يكايك شما را رهبر
خودش ميداند...
من خوب درك ميكنم كه حضور شما در اين روزهاي حساس بهچه معنايي است و بهاميد پيروزي نهايي شما
بر دشمنانتان ,روزشماري ميكنم...
من نزديك بهيك سال است كه صالح نميديدم آنچه را ميدانم براي ملت شرح دهم ,چرا تا آرامش كشور
حفظ شود ...تا احساس كردم ديگر مساٌله از اين حرفها گذشته است و خطر اساس جمهوري اسالمي را ...تهديد
ميكند ,ديگر تاب نياوردم...
شما خوب ميدانيد كه منافقين كه امروز بهعنوان طرفداران پروپاقرص بعضيها (منظور بنيصدر است) اطراف
آنها را گرفتهاند و بهبهانة طرفداري از آنان ,دست بهانفجار و درگيري مسلّحانه ميزنند و هر روز در گوشهيي تشنّج
ميآفرينند؛ همانها بودند كه از روز اول پيروزي انقالب ,شعار انحالل ارتش را سرمي دادند.
من با قدرت ملت دالور ,مقابل ضدانقالب ,كه تصميم گرفته است بعضي افراد را بهانه قرار داده و عليه شما هر
روز دست بهاغتشاش بزند ,خواهم ايستاد...
شما مردم عزيز ,هوشيار باشيد ...و بهانتظار حكم خدا باشيد ...و باحضور دائمي خود كيدِ هرج و مرجطلبان را
خنثي كنيد و بدانيد كه گناهي بزرگتر از اين نيست كه  ...دربرابر ضدخدا و ضدمردم ساكت باشيد و پاداشي باالتر از
حضورتان درمقابل ضدانقالب نميباشد«( »...انقالب نور» ,وزارت ارشاد اسالمي ,بهمن  ,1360ص 552ـ كيهان,
30خرداد.)1360
خميني كه ميپنداشت نابودكردن مجاهدين ,كه در نگاه او چندان وزني نداشتند ,بهسادگي قابل حصول
است ,در همين پيام 28خرداد به «امّت هميشه در صحنه» ,شكست نزديك مجاهدين را نويد ميدهد...« :امروز و
روزهاي آينده روز شكستِ جريانِ دشمنان قسمخوردة اسالم است ...روز شكست جرياني است كه هميشه قلب مرا
ميآزارد.»...
شايد او سياست مسالمتجويانة تواٌم با صبر و مدارايي را كه مجاهدين از آغاز رويكارآمدن خميني پيشگرفته
بودند ,ناشي از بيم آنها از نابودشدن ,درصورت درافتادن با رژيم ميدانست و ميپنداشت كه اگر به شيوة يورشهاي
وحشيانهيي كه تا كنون در قبال مجاهدين داشت و آنها هرگز مقابله بهمثل نكردند ,اين بار نيز در برابر هجوم
«امّت حزباهلل» ,به همان شيوه عمل خواهند كرد و به سادگي از فضاي سياسي ايران جاروخواهند شد.
او بارها در تهديدها و رَجَزخوانيهايش مجاهدين را از جاكنشدن سيل خروشان «امت هميشه در صحنه» بيم
داده بود .ازجمله در سخنرانيش در روز 21ارديبهشت  ,1360كه مجاهدين را «ذرّهيي در مقابل سيل خروشان»!
توصيف كرده بود كه لحظهيي دربرابر اين سيل بنيانكن تاب ماندن ندارند و گفته بود« :شما در مقابل اين سيل
خروشان ملت نميتوانيد كاري انجام بدهيد .شما اگر يك وقت ملت قيام كند مثل يك ذرهيي درمقابل سيل
خروشان هستيد» (كيهان 23 ,ارديبهشت.)60
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به هرحال ,در زير عمامه خميني هرچه كه بود ,مسلّماً ,اين نبود كه نميتواند به سادگي مجاهدين را ازميان
بردارد و «امروز و روزهاي آينده»« ,شكست جرياني» را كه «هميشه قلب» او را «ميآزارد» به چشم نبيند.
و البتّه ,اين نكته هم براي او مثل روز روشن بود كه در روياروييِ تمامعيار «با اين جرياني» كه «بسيار
خطرناكتر از  ...رژيم پهلوي در طول حكومت ننگينشان» است ,اگر اندكي دير بجنبد طومار حيات نظامش برباد
خواهد رفت.

خميني در سخنرانيش در روز 21ارديبهشت  ,1360به اين نكته نيز اشاره داشت كه « ...من اگر در هزار
احتمال ,يك احتمال ميدادم كه شما دست برميداريد از آن كارهايي كه ميخواهيد انجام بدهيد ,حاضر بودم كه
با شما تفاهم كنم و من پيش شما بيايم .الزم نبود شما پيش من بياييد».
آيا واقعاً هيچ احتمالي به تفاهم و همراٌيشدن نبود؟ آيا در ميان اسالم خميني و اسالم مسعود رجوي مرزي
سرخ و گذارناپذير كشيده شده بود؟ آيا ديگر راه تفاهم بهكلي بسته شده بود؟
خميني با همة اسالمپناهان ديگر ,از هر گونه و جنسي ,باب گفتگو يا تهديد را گشود و آنها را با خود همراه و
گاه مَجيزگوي خود كرد ,جز مجاهدين .و از همة آنها تصور نسبتاً درستي داشت جز از مجاهدين .وقتي از مهندس
بازرگان خواست كه بيايد به تلويزيون و بگويد در راهپيمايي 25خرداد  ,60با جبهة ملي عليه قانون قصاص همنوا
نبوده است ,بازرگان سر تسليم فرودآورد و آن را تلفني در تلويزيون نيز بيان كرد .مدّعيان ديگر نيز همينطور .امّا,
در اين ميان ,مجاهدين ,نه با تطميع و نه با تهديد ,سرفرودنياوردند و در اعتقاداتشان ,استوار ماندند.

تظاهرات مسالمتآميز 30خرداد
به خون كشيده شد
31خرداد ـ اعالميه سازمان مجاهدين خلق ايران ـ «كشتار و تيراندازي گستردة  30خرداد بهسوي مردم

تهران ,داغ ننگي بر چهرة ارتجاع حاكم ـ تكرار جنايات 15خرداد و  17شهريور ,بهمنظور ممانعت از ابراز عقيدة
آزاد و مسالمتآميز تودههاي خلق در راهپيمايي تاريخي 30خرداد:»60
«...هموطنان عزيز ,مردم قهرمان تهران,
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بارديگر در آخرين قدمهاي سُلطة اختناق مطلق ,همزمان با بركناري رئيس جمهور دكتر بنيصدر ,ديو
خونآشامِ استبداد افسار گسيخت و راهپيمايي آرام و مسالمتآميز صدها هزار تن از مردم قهرمان تهران را بهخاك
و خون كشيد و بدينترتيب ,عصر روز گذشته 30خردادماه سال جاري بارديگر فجايع 15خرداد سال  42و

17شهريور سال  ,57بهطريقي ديگر ,تكرار شد و مزدوران رسمي و غيررسمي ارتجاع ,رودرروي صفوف مردم (كه از
انتهاي خيابان طالقاني و در سراسر خيابان بهار و از تقاطع بهار ـ انقالب تا ميدان فردوسي ,با تراكم فوقالعاده امتداد
داشت) بهزانو نشسته و رگبار گشودند....
برخالف تبليغات ارتجاعي ,اين راهپيمايي تاريخي كه از ساعت 4بعد از ظهر [روز 30خرداد] از تقاطع مصدق ـ
انقالب بهسمت خيابان طالقاني آغاز شده بود ,كامالً مسالمتآميز و بدون هيچگونه قصد درگيري ,حتي تمامي ضَرب
و شَتمها و بارانهاي گلوله و گاز اشكآور را تحمّل نموده و قصد آن داشت تا با حضور دربرابر مجلس ,اراده و راٌي
اكثريت ملت ايران را اعالم دارد .لكن ,از آنجا كه مدتهاست هرگونه راهپيمايي و تظاهر و حضور دربرابر مجلس در
انحصار مرتجعين است ,و ارتجاع حاكم خود نيز از اجتماع و راهپيمايي نزديك بهپانصد هزارتن از مردم تهران
مبهوت شده و كاخ تبليغات بيپايهاش را در معرض فروريختن ميديد ,سرانجام در ميدان فردوسي راهي جز تكرار
همان مضمون 15خرداد و 17شهريور را نيافت...
وقاحت ارتجاع صبح امروز بهحدّي رسيد كه اعالم كردند كه بهتشييع جنازة شهدايي كه خود كشتهاند ,خواهند
پرداخت و اين هم يكي از بارزترين تفاوتهاي اين كشتار با كشتارهاي 15خرداد و 17شهريور است؛ تفاوتي كه تنها
در ديكتاتوري فريب و استبداد زير پردة دين بهمَنَصّة ظهور ميرسد.
اينجاست كه ما هشدار ميدهيم اگرچه امروز شما ميتوانيد ما را از تشييع جنازة شهدايمان نيز محروم كنيد؛
اگرچه امروز دستگاههاي تبليغاتي شما ,بهرسم طاغوت ميتواند هر دروغ و فضيحتي را بههم ببافد؛ اگرچه امروز باز
هم با اين تبليغات ,در تدارك كشتارها ,شكنجهها و ديكتاتوري بهمراتب وحشيانهتريد ,امّا ,فردا با جنبش خلق و
عقوبت خالق چه خواهيد كرد؟ و سيعلم الذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون.
اگر خونبهاي آزادي و تداوم انقالب رهاييبخش ضدامپرياليستي و اسالمي ما ,باز هم شهداي بيشتر ,شكنجهها
و زندانهاي لبريزتر است ,مجاهدين خلق ايران بهمثابه پيشتازان راستين انقالبي و مكتبي كه طي  16سال گذشته
بارها آزمايش داده اند ,با طيبِ خاطر ,بهمنظور جلب رضاي خلق و خالق از اين سرنوشت شكوهمند استقبال
ميكنند«( »...مجاهد» شمارة 2 ,127تيرماه .)1360
«گلوله دربرابر گلوله»
از روز 30خرداد  ,1360قلع و قمع مجاهدين ,به نحو وحشيانهيي آغاز شد .خميني به اين گمان بود كه در
همان نخستين يورشها مجاهدين را از ميدانبهدرخواهدبرد و دمار از روزگارشان درخواهد آورد .امّا ,واقعيت چيز
ديگري بود .خميني آن روزي كه مسعود رجوي فرياد خشماهنگ خود را بلند كرد و گفت« :واي به روزي كه مشت
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را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهيم» ,سخنش را به پشيزي نخريد و به آن بهايي نداد ,چرا كه نگاهش به
كميّت بود نه كيفيت نيروهاي مجاهدين .وقتي خميني راهِ قهر و دشمنكامي را بازگشود و بر طبل جنگ كوبيد,
مجاهدين در «پاسخ گلوله با گلوله» لحظهيي ترديد نكردند ,چرا كه اگر دير ميجنبيدند ,بهكلي از صحنة سياسي
حذف ميشدند و سرنوشتي بسا ناگوارتر از حزب توده پس از كودتاي 28مرداد ,32به سراغشان ميآمد.
از زبان مسعود رجوي بشنويم ...« :فرماندهان و مسئوالن مجاهدين در اين روز (30خرداد )60واقعاً يك

شاهكار تاكتيكي و نظامي آفريدند .تظاهركنندگان به 500هزار تن بالغ ميشدند .غيرممكن ،ممكن شده بود.

تودهني محكم ديگري به خميني كه هنوز در نشئهٌ دجّالبازي 25خرداد بود و دلش ميخواست جريان عزل [بني
صدر] را بيدردسر و با توپ و تشرهاي معمولي خاتمه بدهد .پس ديگر خميني چارهيي نداشت جز اينكه شخصاً
فرمان تير و بهكاربردن مسلسل سنگين بدهد ،در اين لحظه ابتداي جمعيت به ميدان فردوسي رسيده بود و البد
اعالميهٌ عصر 30خردادِ پاسداران ارتجاع را شنيدهايد كه” :به اذن رهبر كبير“ دستور مييابند تا آتش بگشايند .و اگر
آتش نبود ،از ميدان فردوسي تا سپه و تا جاروكردن مجلس ارتجاع راهي نبود .شنيدهام كه در آن لحظات بهشتي و
رفسنجاني ,بهنهايت ,سراسيمه بودند.

يك خبرنگار مترقي اروپايي كه شاهد صحنههاي 30خرداد بوده است اخيراً به خودم ميگفت كه دقايقي چند
در كمال بهت و حيرت انتظار ”قيام“ داشته و تعجب ميكرده كه چرا مجاهدين از سالحهايشان استفاده نميكنند؟!
و من به او گفتم كه از هر جا كه شنيدهايد مجاهدين ،آن روز سالح داشتهاند ،اشتباه شنيدهايد .بهخاطر اينكه
استفاده از سالح را مطلقاً ممنوع كرده و هنوز فرمان آتش نداده بوديم .چرا كه به نظر ما (مجاهدين) بايد ابتدا شعار
”مرگ بر خميني“ تودهگير شود و آنگاه پيشتاز ،مجاز است مسلحانه از روي جسد خميني و نظام ارتجاعيش عبور
كند .ما آن روز فقط حجّت را تمام كرديم .پايان مشروعيت كلِ نظام؛ خداحافظي مطلق با خميني .از فردا بايد شعار
داد” :مرگ بر خميني“ .از فردا ديگر سياست دست خالي در برابر چماق و گلوله ،راستروي و اپورتونيسم است .و ما
(مجاهدين) از پيش بارها به ارتجاع هشدار داده بوديم كه از روزي كه با گلوله در برابر گلوله پاسخ بگوييم حذر كند!
و اكنون آن روز فرا رسيده بود” .بچش اي خميني ،اي خائن كه شايستهٌ كمترين احترام و اعتماد اين خلق
نبودي…“
و تازه ديديد كه غير از همهٌ آنها كه در جريان تظاهرات 30خرداد كشت و دستگير كرد ،از همان فردا اعدام

مجاهدين پسر و دختر 9سال به باال را آغاز كرد ,حتي بدون اينكه نيازي به پرسيدن نام متّهَمين حس كند! اين
است عدالت خميني! غافل از آنكه با نسلي درافتاده است كه گرچه زماني فرش خون گسترد تا خميني با عبور از
آن به حكومت برسد ،امّا همين نسل باز هم قادر است شيّاد خونآشام را با پسگردني از تخت ستم به زير بكشد و
حقش را جانانه كف دستش بگذارد! … و كاش ميديديد كه وقتي فرمان مقاومت انقالبي مسلحانه صادر شد چه
وجد و شور بيپاياني چهرهٌ تكتك مجاهدين و ميليشياي خلق را فرا گرفته بود.
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تا اين تاريخ ،خميني توانسته بود بسياري مخالفين را يا شقّه و وادار به تسليم سازد و يا از دور خارج كند .بارها
از اطرافيانش شنيده شده بود كه در رابطه با تصفيه يا سركوب هر يك از نيروها يا شخصيتهاي مخالف ميگفتند:
”آقا… بيست دقيقه صحبت ميكند… قضيه تمام است!“
و راستي هم تاكنون در بسياري موارد ،وقتي امامِ چماقداران توپ و تَشَر ميآمد و عليه شخصيت يا نيرويي
بسيج مينمود… مسأله باالخره ,به سادگي  ...فيصله مييافت! اما اينبار… عنصر موحّد مجاهد ،اين انقالبي و

پيشتاز مردمي ،به اثبات رساند كه در برابر حقانيت و قوت اراده و آمادگيِ فدا و قرباني” ,نه در 20دقيقه كه در
20سال نيز ,آقا و تمامي دارودستهاش نيز ,هيچ غلطي نميتواند بكند!“ آخر آقا ،تا وقتي ”آقا“ است كه پايش را از
گليم خودش بيشتر دراز نكند و الّا آن دست و پاي نامباركي را كه به گليم خلق دراز شود ,بيمحابا ,ريشهكن
خواهيم نمود( »...مصاحبة «ايرانشهر» با مسعود رجوي18 ,ديماه .)1360
اعدام ,بدون افشاي نام
اول تيرماه 1360ـ كيهان« :روابط عمومي دادستاني انقالب جمهوري اسالمي مركز در رابطه با اعدام 15نفر از

ضد انقالبيون كه از عاملين اساسي اغتشاشات شنبه 30خرداد ماه سال جاري هستند ,اطالعيهيي بهاين شرح
انتشارداد:

”...عدهيي از اعضاي گروهكها و فريبخوردگان آنها بهاتّهام شركت در مقابله با اسالم و مسلمين ,شب و روز
گذشته سيام خرداد در دادسراي انقالب جمهوري اسالمي مركز مراحل اوليه بازپرسي را گذراندند و  ...پس از
محاكمه بهدادگاه فرستاده شدند .دادگاه انقالب جمهوري اسالمي مركز ...آنها را  ...محارب با خدا و رسول دانست و
بهاعدام محكوم كرد .حكم صادره ظهر ديروز در محوطه زندان اوين بهمرحله اجرا گذاشته شد»...
در اين اطالعيه نام 5تن از جمله ,مجاهد شهيد اصغر زِهتابچي ذكر شده كه چند روز پيش از 30خرداد 60
دستگير شده بود و در پايان اطالعيه آمده است:
«...افراد ديگر ,حاضر بهافشاي نام خود نشدند» .اين افراد بيآن كه نام خود را بهشكنجه گرانشان بگويند,
دالورانه بهشهادت رسيدند.
ـ در اطالعيه ديگري از «دادستاني انقالب» ,نام 8تن از شهيدان روز 31خرداد ,60ازجمله فدايي شهيد سعيد
سلطانپور ذكر شده كه چندماه بيش ,در سر سفرة عقد دستگير شده بود.
در همين اطالعيه نيز ذكر شده كه سه تن از اين هشت تن« ,دو مرد و يك زن معلوماالوصاف كه حاضر
بهافشاي نام خود نشدند ...بهجرم محارب با خدا و مفسد و باغي محكوم بهاعدام شدند».
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اين حكمها «در ساعت 9بعد از ظهر يكشنبه 31خرداد در محوطه زندان اوين بهمرحله اجراگذاشته شد».

«گامي فراتر از شاه»!
اول تيرماه 1360ـ اطالعية مجاهدين خلق ايران با عنوان «گامي فراتر از شاه! ـ ديكتاتوري خونآشام در زير
پردة دين ,حتّي ,بدون تشخيص هُويّت ,زندانيان بيگناه را بهجوخة اعدام ميسپارد»:
«...مردم آگاه و آزادة ايران! هموطنان شريف و مبارز!
طي روزهاي گذشته خدا و شما شاهد بوديد كه تبليغات بيپاية ارتجاعي و ضدخلقي هياٌت حاكمه تا بهكجا اوج
گرفت .همزمان با كودتاي ارتجاعي ـ امپرياليستي و عزل رئيس جمهور قانوني ,بهسنّتِ قديم شاهنشاهي همة
آزاديها و ”حالل“ خدايي و انقالبي و قانوني را ,جز بر دار و دستة چماقدار و تيغكش و ژـ 3بهدست خود” ,حرام“
نموده و تازه مدّعي ميشدند كه كشور ”امن و امان“! است و ”امّت شهيدپرور“ ,يكصدا و يكپارچه ,در كنار ايشان
ميباشد! و البتّه ,روشن است كه اين دعاوي پوچ و ميانتُهي هيچ پشتوانهيي جز چماق و گلوله و خطيبان و
تبليغات معاويهيي نداشت...
لكن ,بهناگاه بعد از ظهر شنبه 30خردادماه سال جاري بر آسمانِ رُعبزدهيي كه بهظاهر بيابر مينمود ,رعدي
خروشنده و تازنده طنين افكند و بيش از پانصدهزار تن از مردم قهرمان تهران ـ آن هم بدون اعالم قبلي ـ تنها در
ظرف يك ساعت بهخيابانها ريخته و گرداگرد فرزندان پيشتاز مجاهدشان ,بهحمايت از آزاديهاي مردمي و رئيس
جمهور قانوني كشور پرداختند.
در اين روز ,باز هم ,خدا و شما گواه بوديد كه اضافه بر تجمّع و راهپيمايي اصلي كه همچون پانزده خرداد 42و

هفده شهريور  ,1357اينبار در ميدان فردوسي بهخاك و خون كشيده شد ,دهها و صدهزار تن ديگر ,در گوشه و
كنار شهر قهرمان تهران دست بهتظاهر و اعتراض زدند....
جالب تر اين كه همچون گذشته ,باز هم ,شهداي ماجرا را و كساني را كه خود كشته بودند ,بهگردن خود خلق
و مجاهدين آن انداخته و بهاين ترتيب ,نشان دادند كه از شاهان و اميران رژيم پيشين ,چيزي هم اضافه دارند!...

امّا ,هزاربار خائنانه تر ,وقيحانه تر و ضدانساني تر اين كه ديروز (31خرداد) بيش از بيست تن ديگر از فرزندان
اين خلق ستمزده را دربرابر جوخه هاي اعدام قراردادند؛ نقطه عطفي ديگر در مسير مبارزات عادالنة خلقهاي محروم
ايران ,همچون  15خرداد و 17شهريور .لكن ,با گامي فراتر از شاه!
مردم آگاه و آزاد! از سردمداران حاكم ,از اين طاغوتيان جديد بپرسيد كه در كجاي جهان ,در كدام مجموعة
حق وقي و در كدام رويّة قضايي و حتي در كدام بيدادگاه آريامهري ,بدون تشخيص هُويّت و اسم و شهرت ,كسي را
بهدادگاه برده و بهجوخة اعدام تحويل داده اند؟ مگر نبود كه حتي در شكنجه گاههاي ساواك ,نخستين سؤال دربارة
اِحرازِ هويّت متّهم بود و تا احراز قطعي آن بازجويي پيش نمي رفت؟

139

مردم دلير و مبارز! از مستبدّينِ زير پردة دين بپرسيد كه در كجاي جهان و در كجاي تاريخ و حتي در كدام
دورة سلطنت ضدخلقي شاه ,جزاي شركت در راهپيمايي و تظاهرات اعدام بوده است؟ و مگر نبود كه در اوج خفقان
آريامهري در خرداد سال  1351حتي دانشجويان و تظاهركنندگاني را كه بهشاه و نيكسون سنگ زده بودند (و

عكسهاي آن نيز در بيدادگاه شاه خائن موجود است) ,بهبيش از  3الي  6ماه زندان محكوم نكردند؟...
مردم قهرمان ايران! از جنايتكاران ضدخلقي بپرسيد كه در كجاي جهان و در كجاي تاريخ و حتي در كدام
بخش از دوران حكومت ضدخلقي آريامهري رسم بوده است كه پسران و دختراني را كه هنوز بهسنّ قانوني
نرسيدهاند ,در ظرف كمتر از بيست و چهار ساعت پس از دستگيري ,آن هم در دادگاهي قطعاً بدون وكيل كه
عليالقاعده نميبايد بيش از يكي دو دقيقه طول كشيده باشد ,قبل از اِحراز هويّت محكوم و بهجوخة اعدام بسپارند؟
مگر مرتجعين تا همين ديروز نميگفتند كه ”رهبران را بايد كشت ولي هواداران بايد مالطِفت نمود؟! آيا اعدام
نزديك به 10ميليشياي دختر و پسر پانزده و شانزده ساله در حالي كه بهشدّت شكنجه شده بودند (اضافه بر
كشتارهاي خياباني روز قبل) ,اين است معني مالطفت و نوازش هواداران؟
راستي آيا اعدام ارتجاعي شعرا و نويسندگاني همچون سعيد سلطانپور (كه بر سر سفرة عقد ازدواج و بهاتّهام
واهي خروج اَرز ,چندماه قبل دستگير شده بود) و اعدام پيشهوران و بازاريان انقالبي همچون برادر مجاهد اصغر
زِهتابچي ,كه هر دوِ آنها سوابق زندان و شكنجة مفصّلي در دوران شاه خائن داشته و در امتداد راهگشايي و
پيشتازي همينان بوده است كه سردمداران كنوني بهحكومت رسيده اند ,اين است معني اسالم و مسلماني؟
آيا بهرگباربستن و كشتار خلبان شهيد سروان عبداهلل (محمد) ابراهيم ,تنها بهجرم شركت در راهپيمايي
مسالمت آميز 30خرداد ,اين است معني تقويت ”رزمندگان اسالم“ دربرابر متجاوزين بعثي؟
به هرحال ,ما قويّاً خواستار آنيم كه اسامي و شرح و صورت جلسة دادگاه و اعدام انقالبيون و شهداي خلق,
هرچه زودتر انتشار يابد تا تمامي حقايق بر مردم ايران روشن گردد .لكن ,تكرار ميكنيم كه جنايات دو روز اخير
همچون نقطة عطفي در تاريخ جديد تا بهابد باقي خواهد ماند وبه همة نسلهاي آينده نيز ـ حتي سينه بهسينه ـ
منتقل خواهد شد.
و تكرار ميكنيم كه سرانجام مردم ايران با آنهايي كه بهراه شاه ميروند ,همان خواهند نمود كه با شاه كردند.
بنابراين ,از تمامي شخصيتها و نيروهاي ملي ,مردمي ,انقالبي و ترقيخواه در داخل و خارج كشور و همچنين از
سازمانهاي ذيربط بين المللي تقاضا ميكنيم تا فرياد مظلوميت و حقّانيّت ملت ايران را بهاَقطار عالم برسانند»...
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پس از مرور رويدادهاي بهمن  57تا 30خرداد ,1360چهره عامالن ايجاد خشونت و اختناق و خودكامگي از
پرده به درخواهد افتاد و روشن خواهد شد كه ظالم كيست و مظلوم كدام؟ به عنوان «كالم آخر» ,پاسخ دكتر
منوچهر هزارخاني بهمهندس بازرگان را بخوانيد با عنوان «شد غالمي كه آب جو آرد ,»...كه بهحق ,پاسخ همه
مدّعياني است كه مجاهدين را عامل ايجاد خشونت معرفي ميكنند:
« ...سازمان مجاهدين خلق ...در زمان شاه بهصورت مخفيانه و زيرزميني بهوجود آمد .سالها بهشيوة مسلّحانه با
رژيم مبارزه كرد و ساخت و بافت تشكيالتيش ,بهاقتضاي اين شيوة مبارزه ,خصلت نظامي داشت .از پشتيباني بخش
بزرگي از توده هاي مردم برخوردار بود ,امّا ,بهعلّت زيرزمينيبودنِ فعاليتش ـ كه رعايت مطلقِ مالحظات امنيتي را
ايجاب ميكرد ـ قادر نبود اين پشتيباني بالقوّه را بهنيروي بالفعل بدل كند .با اين همه پس از شكستن جوّ اختناق
در جامعه ,همين سازمان براي تغيير تاكتيك مبارزه و مبدّلشدن از يك گروه چريكي زيرزميني بهيك سازمان
سياسيِ علني و تودهيي ,با كوچكترين مشكلي روبه رو نشد ,بهعكس ,با علنيشدن و گسترش تماسهايش با مردم,
به اوج شكوفايي رسيد؛ آنچنان كه طي مدتي كوتاه ,چه بههنگام انتخابات رياست جمهوري و چه در انتخابات
مجلس ,بزرگترين رقيب قدرت حاكم شد .ظرف همين مدت ,روزنامة ”مجاهد“ تيراژش بهحدّي رسيد كه با آن كه
چند چاپخانة مجهّز را بهخدمت گرفته بود ,هنوز نميتوانست بهتقاضاي همة خريداران روزنامه پاسخ بدهد.
آخرين راهپيماييِ علني و مسالمتآميز مجاهدين ,كه طي آن چند صد هزار نفر ظرف چند ساعت بسيج شدند
و به خيابان آمدند ,آنقدر فراموشنشدني است كه نياز بهيادآوري ندارد .در آن روز ,آن كه تظاهرات مسالمتآميز
ميكرد سازمان مجاهدين بود و آن كه مردم را در وسط خيابان بهگلوله بست و خونريزي آغاز كرد ,رژيم...
ما ”يك درصديها“يِ آن روز (به قول آقاي بازرگان) كه امروز در ”شوراي ملي مقاومت“ جمع هستيم ,در
”رفراندم“ كذايي به”قانون اساسي“ رژيم راٌي نداديم ,چون آن را قبول نداشتيم ,با وجود اين در انتخابات مجلس
شركت كرديم ,يعني پذيرفتيم كه مبارزه را بهطورعلني و در چارچوب ”قانون اساسي“ همين رژيم انجام دهيم .رژيم
”98درصديها“ بود كه طاقت تحمّل اين را هم نداشت!
ميخواهم ,خوب ,بهياد آقاي بازرگان بياورم كه زماني كه او و گروهش پُستهاي وزارتي را اشغال كرده بودند يا
در ”شوراي انقالب“ عضويت داشتند ـ و بههرحال بخشي از هياٌت حاكمه بودند ـ ما بوديم كه در جامعه ,در ميان
مردم ,پرچم مبارزة مسالمتآميز را در دست داشتيم و رژيم بود كه براي سدكردنِ ”استقبال مردم“ از اين مبارزه,
همواره كار را بهخونريزي ميكشاند.
ميخواهم ,خوب ,حاليِ آقاي بازرگان كنم كه همه كساني كه اينك راه قهرآميز سرنگوني رژيم را در پيش
گرفتهاند ,و آن را تبليغ ميكنند ,در درك مزاياي مبارزة علني و مسالمتآميز ,هيچ ناتوانتر از آقاي بازرگان و
همقطاران نيستند زيرا اين راه را تا انتها؛ تا سانتيمتر آخر ,پيمودهاند.
بايد اضافه كنم كه اينان در زمينة سختيهاي جانفرساي مبارزة قهرآميز هم بسيار چيزها ميدانند كه امثال
آقاي بازرگان از تصوّر هزار يكِ آن هم عاجزند .پس بيدليل نيست كه جنبش مقاومت تضمين آزاديِ كامل عقيده و
بيان و آزادي كامل مطبوعات ,احزاب ,اجتماعات و ...را تا ”مرزِ قيام مسلّحانه عليه نظام مشروع و قانوني كشور“ در
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برنامة دولت موقّتش قرار داده است ,زيرا بهتر از هركس ,بهاهميت و ارزش قانون و صلح و مسالمت آگاهي دارد»...
(شورا ,ارگان شوراي ملي مقاومت ايران ,شماره  ,45دورة اول ,مهر تا آذر .)1367
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