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 حال زار خميني

 پس از نوشيدن زهر آتش بس

 

  «:خاطرات احمد خميني»ـ 1390دخردا10خبرگزاري فارس, 

 

ذيرش كرد خانه امام و پيش ايشان برود. بعد از پ كس جرأت نمي هيچ .داند بر امام چه گذشت خدا مي»

توانستند راه بروند. بعد از آن امام ديگر سخنراني نكردند و براي سخنراني  قطعنامه چند روز امام درست نمي

زدند روي  به حسينيه جماران نيامدند, تا مريض شدند. من كنار امام بودم، امام مرتّب مشتشان را مي

 «.آه! گفتند: آه, پايشان و مي
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 سرسخن

 

 

« دفاع مقدّس»يا « جنگ تحميلي»را  ايران و عراق وندي, جنگ خانمانسوزگردانندگان رژيم آخ

كنندگان واقعي چه كساني بود؟ اگر چنين بود ـ كه بود ـ تحمييل« تحميلي»نامند. آيا واقعاً اين جنگ, مي

 بودند؟

 

دفاع »اگر جنگ را تحميل شده از سوي رژيم حاكمِ وقت عراق بدانيم, و مبارزه عليه اشغالگران را  

, آيا باز هم 1361از ايران در خرداد « نيروهاي اشغالگر»آيا پس از فتح خرمشهر و بيرون رفتن «, مقدّس

 ناميد؟ « دفاع مقدس»و « مشروع«, »تحميلي»توان, از آن پس, جنگ را, مي

 

مردم  ويژهالمللي, و بهدر آن زمان كه رژيم عراق, مقاومت ايران, ملل متّحد و سازمانهاي ديگر بين 

رساندن اين جنگ نابودكننده و ويرانگر بودند, چه آمدة ايران, با اصرار تمام, پيوسته, در تالشِ به پايانجانبه

سال ديگر ادامه دادند؟ و اساساً ادامة جنگ به سود 6رَغم اين خواست فراگير و گسترده, جنگ را كساني, به

 ود؟چه كساني و در تحكيم قدرت چه نيروهايي اثرگذار ب

 

تير 27بس را در پس چرا خميني پذيرش آتش«,  دفاع مقدس»بود و « تحميلي»اگر جنگ تا به آخر  

شمرد و از معاملة آبرويش با خدا يادكرد و در بهمن همان سال منتظري, « جام زهر», نوشيدن 1367

را از ننگِ اين رفسنجاني و موسوي اردبيلي و شمار ديگري از گردانندگان رژيم تالش كردند دامن خود 

زمين رَهاوردي نداشت, بپااليند و خود را جنگي كه به شدّت مورد تنفّر مردم بود و جز نكبت براي ايران

 مخالف ادامة تجاوزكارانة جنگ پس از فتح خرمشهر, نشان دهند؟

 

 

و « تحميلي»اين كتاب, سعي بر اين دارد كه, به مدد اسناد و مرور رويدادها, چهرة اين جنگ   

 طلبي را, بارديگر, در روشنايي واقعيت قراردهد. كنندگان واقعي آن, و برپادارندگان پرچم صلحتحميل
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 سازانِ جنگزمينه

 

سازان اصلي جنگ ايران و عراق چه كساني بودند؟ آيا گردانندگان رژيم آخوندي كه پس از راستي, زمينه

ورزيدند و آن را وقفه, بر ادامة آن اصرار ميو بي چنان سختحملة رژيم عراق به ايران و آغاز جنگ, آن

مائدة »اند, يا آن كه اين سازيِ آغاز جنگ هم نقشي داشتهشمردند, در زمينهي رژيمشان مي«ضامن  بقا»

 اند؟را پس از آغاز آن, در دامن قباي خود يافته« آسماني

 

اين گره را خواهد گشود و نشان خواهد مروري بر موضعگيريها و رويدادهاي دورانِ پيش از آغاز جنگ,  

چيني رژيم آخوندي, حتّي, در آغاز جنگ, واقعي است و اين تهاجم بدون زمينه« مظلوميّت»داد كه آيا واقعاً, 

طلبانة طرف عراقي آغاز شد, يا اين كه  تاٌكيدِ و تحريكات اين رژيم, و صِرفاً, براي تحقّقِ مقاصد توسعه

بندي غرامت و مجازات متجاوز, ترجيع«, دفاع مقدس«, »تجاوز«,  »تحميل»آنها بر ناپذير پيوسته و پايان

كنند و كامالً, كشاندن اَذهان ناپخته, پيوسته, تكرار ميبيراههاست كه برپادارندگان اصلي جنگ, براي به

 پايه است؟بي

 

ي بر اَريكة قدرت, گرة در خاطراتش به روحية سردمداران رژيم پس از چيرگ« اهلل منتظريآيت»اشارة 

 گشايد:اين مشكل را مي

وقتي انقالب پيروز شد... در بُعد خارجي, شعارها, همه, بر اساس صدور انقالب و اين كه انقالب مرز » 

وحشت انداخت و اين فكر شناسد, و اين قبيل مسائل, متمركز بود. اين شعارها كشورهاي همجوار را بهنمي

روند, فردا نوبت ماست... كشورهاي همجوار, واقعاً ميينها به اين شكل كه پيشبراي آنها ايجاد شد كه ا

وحشت افتادند و در برابر جمهوري اسالمي موضع گرفتند... جوّي كه در ايران بود اين بود كه عراق كي به

م بودند وقت هنوز امام قهست؟ ... من, به سهم خودم, يك روز رفتم منزل آقاي شيخ محمد يزدي در قم. آن

رسد, و در منزل آقاي يزدي سكونت داشتند. به امام عرض كردم هر انقالبي كه در دنيا به پيروزي مي

دهد مشي خود را براي آنها توضيح ميفرستد و خطِنيّتي را براي كشورهاي مجاور ميمعموالً, هياٌتهاي حُسن

ورهاي مجاور فرستاده شود تا يك مقدار اين نيّت به كشجاست هياٌتهاي حسنكند... بهو با آنها تفاهم مي

تشنّجها كاهش پيداكند. ايشان فرمودند ول كن. ما كاري به دولتها نداريم... ايشان هيچ حاضر نبودند كه اسم 

كرديم شايد فرمودند ملتها با ما هستند. به نظر من, اگر ما يك مقدار تفاهم ميميان بيايد... و ميدولتها به

 (.310, ص1379)خاطرات آيت اهلل حسينعلي منتظري. چاپ دوم, ديماه  « آنها نمي آمد...بهانه به دست 

آيا براي سرنگون كردن آن دولتها, «, ما كاري به دولتها نداريم»گفت آن كسي كه مي پرسش اين است:

 تاخت؟چيني رويگردان بود, يا دو اسبه به آن سو ميحدّاقل درمورد عراق, از زمينه

 

بر موضعگيريها و نحوة برخورد خميني و سياستگذاران رژيم وي در رابطه با عراق و مروري   

« صدور تروريسم»چينيهاي متواتر براي مداخله در امور داخلي آن كشور بر اساس تزِ ارتجاعي زمينه

, در ابعادي 1359شهريور 31خاک كشور ما در دهد كه جنگ پيش از تهاجم گستردة عراق بهمينشان
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نهادن بر شتاب تر آغاز شده بود و رژيم آخوندي درصدد بود براي حل تضادهاي داخلي و سرپوشكوچك

 روزافزون آن, زمينة درگيري در جنگ خارجي را فراهم كند. 

 

توانست مدّنظر قرارگيرد. ترين طرف اين جنگ, ميعنوان مناسبعراق دربردارندة ويژگيهايي بود كه, به  

مذهب و وجود خصي خميني با سران رژيم عراق, درصد عظيم جمعيّت شيعهحسابهاي شسَواي خُرده

يكي از دو اردوگاه جهاني ـ مرز با ايران بهمَرقَدهاي ائمة اَطهار در آن كشور و وابستگي كشورهاي ديگرِ هم

, آنها براي خميني, كامالً, آشكار بود و عراق, در مقام مقايسهمعنيِ چپ نگاه كردن به»كه البتّه, 

ـ باعث شد كه اين كشور براي اجراي سياست ارتجاعيِ «آمدشمار ميمرز ايران بهترين كشورِ همناوابسته

 ترين محل درنظر آيد.مناسب«(, صدور تروريسم»)و در حقيقت, « صدور انقالب»
 
 

 به عراق!« صدور انقالب»سياست 

 

آميز خود را در زمينة سخنراني تحريك هنوز دو هفته از پيروزي انقالب نگذشته بود كه خميني نخستين

سخن گفت و « همة كشورهاي اسالمي در زير يك دولت و يك پرچم»ايراد كرد و در آن از « صدور انقالب»

 (. 1357اسفند7«, آيندگان»)روزنامة « يك دولت بزرگ اسالمي بايد بر همة دنيا غلبه كند»اين كه 

   

»... رسيدن خميني مي نويسد: جي رژيم در آغاز به قدرتابراهيم يزدي دربارة محورهاي سياست خار

محور اول, اعزام يك سفير وارد به اوضاع عراق و قادر به ارتباطات الزم و منطقي و سرّي با گروههاي 

مسلمان مخالف رژيم صدام در داخل عراق, اين امر ضروري بود... محور پنجمِ سياست ما عليه عراق... اجراي 

غاتي به زبان عربي بوده است. در همان زمان, جلسات مكرري در وزارت امور خارجه براي برنامه هاي تبلي

هماهنگ كردن اين برنامه ها با سياست خارجي جمهوري اسالمي برگزار شد... در اين جلسات, خصوصاً در 

« مؤثري داشت حق, نقشرسانيد... اين برنامه, بههممورد عراق, سفير جمهوري اسالمي در عراق نيز حضور به

 (.59مهر5)كيهان. 
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 سوداي خميني

 

در واكنش به تحريكاتي كه از همان ماههاي اولية سلطة خميني آغاز شده بود, وزير خارجة عراق از 

 (. 1358مهر20«, بامداد»گردانندگان رژيم خواستار رفع اختالفات فيمابين گرديد )روزنامة 

, كه 1359پخت. او در فروردين ميني سوداي ديگري در سر ميپاسخ ماند. زيرا, خامّا, درخواستش بي

مناسبت قطع رابطه با آمريكا, رژيم عراق را در پايان شهريور آن, عراق به ايران حمله كرد, در سخناني به

 پروردة آمريكا ناميد و مردم آن كشور را به قيام و خيزش دربرابر آن فراخواند و خطاب به آنها گفت:دست

پاخيزيد و قبل از آن كه ت شريف عراق, شما اَخالف آنان هستيد كه انگليس را از عراق راندند. بهمل»... 

 چيز شما را تباه كند, دست جنايتكار او را از كشور اسالمي قطع كنيد. اين رژيم فاسد همه

كه فرصت از  اي عشاير فرات و دجله, همه با هم و همة ملت اتّحاد كنيد و اين ريشة فساد را قبل از آن

 برود, قَلع و قَمع نماييد, كه خدا باشماست. دست

اي ارتش عراق, اطاعت از اين مخالف اسالم و قرآن نكنيد و به ملت بگراييد و دست آمريكا را كه از 

آستين صدام بيرون آمده است, قطع كنيد و بدانيد اطاعت از اين سفّاک, مخالفت با خداي متعال است و 

, 1362)صحيفة نور, مجموعة رهنمودهاي امام خميني, جلد سيزدهم, چاپ بهمن  استنار جزاي آن عار و 

 (.40ص

 

   

 خط خون ـ خط صلح

 

 در اين ميان سياستگذاران رژيم نيز بيكار نبودند.  

اگر كانونهاي قيام و »بود, بانگ برآورد كه « صدور انقالب»صدر, كه خود يكي از واضعان تئوري بني

هاي قوي جا در پنجهخصوص, در كشورهاي اسالمي برافرازيم, ما دشمن را در همهجا, بهانقالب را همه

 (. 58ديماه26سرمقالة شمارة «, انقالب اسالمي»)روزنامة « خويش خُرد خواهيم كرد

خواهيم ارتش را تجديد انقالبي و ما مي»گفت:  59هم او در آستانة ايلغار دانشگاهها, در فروردين 

كند. من از اين اييم و بهترين جهتها همين ]جنگ[ است كه دولت عراق براي ما فراهم مياسالمي بنم

جهات ]جنگ[ نگراني ندارم, نگراني در كشور خود ماست. امروز اين مساٌله ]سركوبي مخالفان[ را در شورا]ي 

)روزنامة « و چه نيايداين نتيجه رسانديم و تصميم كه درآمد بايد اجرا كرد. چه شما خوشت بيايد انقالب[ به

 (.1359فروردين20بامداد, 

 

در روز « وحدت»در دانشگاهها, در راهپيمايي موسوم به« كودتاي فرهنگي»چند روز پيش از  

 رئيس جمهور عراق گفت: صدر خطاب به, بني59فروردين 22

ويي؟ ... ما مردم گما انقالب كرديم و يك آدم فاسد و خائن را بيرون كرديم, تو در اين ميان چه مي»

درخواستهاي مكرّر رژيم عراق سپس, به«. فروشيمرژيم فاسد تو بفروشيم؟ غيرممكن است. نميعراق را به
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اتّفاقاً, چند نوبت, چه زماني كه در مسئوليّت بودم و چه زماني كه »رفع اختالفات اشاره كرده و گفته بود: به

ايم تا امور خودمان را با شما حل كنيم. من گفتم: با شما امري همسئوليّت نداشتم, فرستادند و گفتند: ما آماد

 (.59فروردين23)اطّالعات, « نداريم كه حل كنيم. دفعة آخر ياسر عرفات آمد و من همين جواب را دادم

 

اين »... صدر, منتظري با خميني ديدار كرد و در اين ديدار به خميني گفت: دو روز پس از سخنراني بني 

طور كه حضرت امام خميني انقالب ايران را گويند همانكنند و ميرادران عراقي ما, مرتباً, مراجعه ميروزها ب

«, بامداد»)روزنامة « رهبري كردند تا به ثمر رسيد, انتظار  داريم كه انقالب عراق را هم رهبري كند

 (.59فروردين25

 

لسطين در ايران, بر روي متني كه بر اساس در همين ايّام بود كه مسعود رجوي با هاني الحسن, سفير ف

تنظيم « آميز اختالفاتقطع مخاصمات و حل مسالمت»و « احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلي»

شده بود, توافق كردند و قرار بر اين شد كه بر مبناي آن, عرفات دربين دولتهاي ايران و عراق ميانجيگري 

مردم ايران دربارة رابطة بني صدر... با شورا... چاپ اسفند اومت بهكند )گزارش مسئول شوراي ملّي مق

 (.345, ص1363

بين  »پذيرش هيچ ميانجيگري نشد. چمران, وزير دفاع وقت, اعالم كرد كه ولي, رژيم خميني حاضر به 

چ طرفي وجهِ مِنَ الوجوه ميانجيگري را از جانب هيهيچملّت  ما و صدّام حسين خط خون كشيده است و به

جمهوري »)روزنامة « از هيچ مبارزة قاطعي دست برنخواهيم داشت“ سقوط قطعي صدّام”پذيريم و تا نمي

 (.59ارديبهشت6«, اسالمي

سقوط قطعيِ »چنين, از هنوز چندماه به حملة رژيم عراق به ايران مانده بود كه گردانندگان رژيم, اين  

 زدند.دَم مي« صدام

 

 

    

 «كودتاي فرهنگي»

 

ناپذيريش را با خودكامگي رژيم نوپا نشان داد دانشگاه در همان نخستين سال حكومت خميني, سازش  

 و سنگر مقدّم مبارزه براي نگاهباني از دستاوردهاي آزادي شد.

كه  1359كه دانشگاهها در رژيم آخوندي بازگشايي شد تا اول ارديبهشت  1358شهريور 31از روز  

آن را به خون كشيد و براي چندسال بسته شد,  كانون پرشورِ گردهمايي مشتاقان «, يانقالب فرهنگ»توطئة 

 هاي رژيم آخوندي بود. آزادي و افشاي توطئه

 

دانشگاه و », به مناسبت بازگشايي دانشگاهها,  1358شهريور 31خميني در پيامش در روز 

خواند و از « و سعادت و فضل و فضيلتچراغ راه هدايت و راهنماي ملت به سوي تعالي »را « دانشگاهيان
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مكانهاي علمي مقدّس خود  را به صورت »تشكّر كرد كه « استادان و دانشجويان دانشگاهي سراسر كشور»

دژهايي مستحكم و سنگرهاي شكست ناپذير درآوردند و از استقالل و آزادي ميهن عزيز خود دفاع نمودند...و 

 «.دشمن خونخوار را دفع نمودند

شوند, وقتي اندک اندک, به همان دانشجويان و استاداني كه در پيام خميني اين چنين تجليل ميامّا, 

نظر  تبديل چهرة واقعي او پي بردند و دانشگاه را به كانون افشاگري عليه اين خودكامگان قشري و تنگ

يز راه يابد, بر آن شد كه تر شود و به قلب جامعه نكردند, خميني از بيم آن كه دامنة اين افشاگريها گسترده

بايد انقالبي »... , اعالم كرد 1359رو, در پيامش در اول فروردين را درهم بكوبد. از اين«  سنگر آزادي»اين 

اساسي در تمام دانشگاههاي سراسر ايران به وجود آيد... تا دانشگاه محيط سالمي شود براي تدريس علوم 

اكثر »خواند و تاٌكيد كرد: « بريده از مردم»را « روشنفكر دانشگاهي طبقة»او در همين پيام «. عالي اسالمي

يي است كه رفتهضربات مُهلِكي كه به اين اجتماع خورده است از دست اكثر همين روشنفكران دانشگاه

 (.1359فروردين 6)روزنامه جمهوري اسالمي, « بينندديدند و ميهميشه خود را بزرگ مي

گردانندگان رژيم براي درهم شكستن اين سنگر مقدّم دفاع از حريم مقدس  پس از اين پيام بود كه 

 افتادند. آزادي, به تكاپو

 59فروردين 19ميرسليم, معاون وزير كشور وقت و عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي, در  

اجازه دادن به  ها دستور فرماييد ازبه مسئولين دانشكده»... يي به وزارت علوم تاٌكيد كرد طي بخشنامه

 «.تبليغات سياسي خودداري نمايند گروههاي سياسي به هرعنوان براي برگزاري مراسم سخنراني و

اي آن را در نماز جمعه روز يي, كه سيدعلي خامنهدر اطالعيه« شوراي انقالب»چند روز بعد, 

فروردين( تا پايان 30نبه )از صبح شاگر در ظرف سه روز ـ »... قرائت كرد, اخطار نمود  1359فروردين 29

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 

فروردين, اوباش 29در همين روز «. ف را برچينندمردم در دانشگاهها حاضر شوند و اين كانونهاي اختال

از «  سنگر آزادي»اين« فتح»مسلّح در سراسر شهرهاي ايران, وحشيانه, به دانشگاهها يورش بردند و براي 

 انجام هرگونه رذالتي كوتاهي نكردند. 

 

ل ارديبهشت( فروردين تا او29شده )تعيينها و زخميهاي دانشگاهها در چهار روزِ از پيششمار كشته

صدر, رئيس جمهور وقت( )روزنامة بني 1359اول ارديبهشت  ««سالميانقالب ا»طبق گزارش روزنامة 

معلم تهران زخمي, دانشكدة تربيت 310زخمي, دانشگاه شيراز 30دانشكدة بابلسر »چنين بود: 

انشگاه كشته, د3زخمي و  491زخمي و يك كشته, دانشگاه تهران 400زخمي, دانشگاه مشهد 100

زخمي و يك كشته, دانشگاه گيالن 50كشته, دانشگاه سيستان و بلوچستان 5زخمي و 700جُندي شاپور 

مردم كشور بايد مراقب امنيت ».. در همين شمارة روزنامه تاٌكيد شده بود: «  كشته و صدها زخمي و...7

دم, شرط ادامة انقالب و شده از سوي مرمحيط كار خود باشند و بدانند اجراي تصميمات مقامات تعيين

 «پيروزي آن است...
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كردن متالشي«, تصفيه هاي عقيدتي»پس از قلع و قمع دانشگاهها, گردانندگان رژيم بر آن شدند تا با 

هاي سرسپرده در پُستهاي اصلي, دانشگاهها را براي بازگشايي دوباره كردن مهرهشوراهاي انتخابي, جايگزين

جهاد »و بعد, « ستاد انقالب فرهنگي»ين مقاصد ضدآزادي به فرمان خميني آماده كنند. براي پيشبرد ا

تازيهاي خود تبديل كردند. به مثابه بازوي اجرايي آن تشكيل شدند و دانشگاهها را به عرصة يكّه«, دانشگاهي

ك كردن مشعل فروزان مقاومت دربرابر خودكامگيهاي رژيم ضدمردمي, بدون يجايي كه خاموشامّا, از آن

رفت كه بارديگر شعلة مقاومت پشتوانة مستحكم, از تضمين پايداري برخوردار نبود و هرلحظه بيم آن مي

از توسّل به هرگونه « حفظ نظام»دانشجويي و اعتراضات مردمي باالگيرد, آخوندهاي حاكم بر ايران كه براي 

يي چنگ آويختند تا با ياري آن به تازهبار و خانمانسوزي رويگردان نيستند, به تَرفند رذيالنة سياست جنايت

سازي براي ايجاد يك بحران خارجي را, بپوشند. بر اين اساس, زمينه« مشروعيت»سركوبيهاي داخلي قبايِ 

مائدة »مثابه سرپوش سركوبي داخلي, همزمان با قلع و قمع جنبش دانشجويي, به جدّ, آغاز كردند. اين به

گر افكند و بهانة به دامن عباي آخوندهاي توطئه« آيت اهلل صدر»را صدّام حسين با قتل « آسماني

 نمود.« مشروع»چيني براي دخالت در امور داخلي عراق را براي آنها زمينه

  

 

 بهانة مداخله در عراق  

 

يي به دست خميني افتاد كه به ياري آن بتواند نگاهها و توجّهات را همزمان با يورش به دانشگاهها, بهانه 

خيزشهاي دانشجويي و اعتراضهاي رشديابندة مردمي, به سمتي ديگر سوق دهد و بر ناتواني رژيم در حل از 

 دشواريهاي گريبانگير مردم سرپوش بگذارد.

در نجف دستگيرشد. سه روز بعد, او و خواهرش در « آيت اهلل محمدباقر صدر» 1359فروردين 16روز 

 به قتل رسيدند.« ي ارتشي بغدادفروردين در يكي از زندانها19شب سه شنبه »

 

ضمن »يي قوة قضايية رژيم( در اطالعيه پيشين)و رئيس « سيدمحمود هاشمي, نمايندة آيت اهلل صدر»

يي تسليت به پيشگاه امام خميني اظهار اميدواري كرد كه مسلمين به هر وسيلة ممكن اين خون پاک را مايه

(. به 1359ارديبهشت 3)كيهان, « سراسر جهان قراردهند هاي انقالب اسالمي دربراي برافروختن شعله

در »نوشتة روزنامة كيهان, به انتقام اين قتل, جنبش اَمَل در لبنان به دفاتر بعثيها در بيروت حمله كرد و 

به گفتة يك نمايندة مجلس شيعيان لبنان, «. »تن دستگير شدند40عامل حزب بعث كشته و  8جريان آن 

برد, شيعيان لبنان و سوريه هم اكنون منتطر دستور امام خميني, رهبر انقالب اسالمي مي سركه در ايران به

ارديبهشت 3)كيهان, « اهلل صدر از رژيم عراق اقدام كنندايران, هستند تا براي گرفتن انتقام خون آيت

1359.) 
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 محمدباقر صدر

 

به دست رژيم « »در و خواهر ايشاناهلل سيدمحمد باقر صدر پي شهادت آيت»خميني در پيامي كه   

عجب نيست كه مرحوم صدر و همشيره, مظلومانه, به شهادت نائل »... فرستاد, اعالم كرد « منحط بعث عراق

شدند, عجب آن است كه ملتهاي اسالمي, خصوصاً, ملت شريف عراق و عشاير دجله و فرات و جوانان غيور 

نار اين مصيبت بزرگ كه به اسالم و اهل بيت رسول اهلل صلي اهلل دانشگاهها  و ساير جوانان عزيز عراق, از ك

تفاوت بگذرند و به حزب ملعون بعث فرصت دهند كه مفاخر آنان را, يكي پس از شود, بيعليه و آله وارد مي

تر آن كه ارتش عراق و ساير قواي انتظامي آلت دست اين جنايتكاران ديگري, مظلومانه, شهيد كنند و عجب

 شوند...  واقع

من از ردة باالي قواي انتظامي عراق ماٌيوس هستم, لكن, از افسران و درجه داران و سربازان ماٌيوس 

سان كه در نيستم و از آنان چشمداشت دارم كه يا دالورانه قيام كنند و اساس ستمكاري را برچينند, همان

 «. ننگ ستمكاري حزب بعث را تحمّل نكنند ها فرار كنند وايران واقع شد, و يا از پادگانها و سربازخانه

ملت عراق دست به دست هم »با « كارگران و كارمندان دولت غاصب بعث»او ابراز اميدواري كرد كه 

 «. دهند و اين لكه ننگ را از كشور عراق بزدايند

خر  اينجانب براي بزرگداشت اين شخصيت علمي و مجاهد, كه از مفا»او در پايان پيام اعالم كرد: 

هاي علميّه و از مراجع ديني و متفكّران اسالمي بود, از روز چهارشنبه  سوم ارديبهشت, به مدت سه حوزه

)كيهان, « نمايمكنم و روز پنجشنبه چهارم ارديبهشت را تعطيل عمومي اعالم ميروز عزاي عمومي اعالم مي

 (.1359سوم ارديبهشت

 

شهادت مرحوم علّامه »ين مناسبت, ضمن ابراز تسليتِ منتظري, جانشين خميني, نيز در پيامي به هم

شان و هزاران نفر ديگر به دست شهيد و فقيه مجاهد آيت اهلل حاج سيدمحمد باقر صدر... و خواهر معظّمه

گونه كه خون پاک شهيدان, انقالب اسالمي را مطمئنم همان»اعالم كرد: «, رژيم سفّاک و ضداسالمي صدّام

انيد و رژيم سفّاک پهلوي را سرنگون ساخت, قطرات پاک خون اين شهيدانِ راه اسالم در ايران به ثمر رس



 16 

نيز, در عُروق تك تك ملت مسلمان عراق و كشورهاي اسالمي خواهد جوشيد و تا سقوط كامل رژيم صدّامي 

المي گونه كه رهبر انقالب اسو استقرار جمهوري عدل اسالمي از جوشش نخواهد ايستاد. يقين است, همان

اند, برادران ارتش و ملت مبارز عراق, در ساية ايمان, استقامت و اتّحاد, اين لكّة ننگ را از دامن اسالم فرموده

 (.1359)كيهان, سوم ارديبهشت«  و صفحات تاريخ پرافتخار عراق محو خواهند نمود

 

و متفكّري بزرگ كه...  شهادت فقيه»يي دربارة «بيانيه»نيز در « شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران»

اين جنايت »اعالم كرد: « كردانقالب اسالمي را در همة قشرهاي با ايمان و متعهّد آن سامان رهبري مي

 «. اش را آشكار ساختبزرگ چهرة شيطاني و رذيالنه حكومت مزدور عراق را برمالكرد و ماهيّت ضدّاسالمي

راق اين جنايت بزرگ را بر دولت بعثي نخواهد بخشيد و ملت رزمندة ع»در اين بيانيه تاٌكيد شده بود كه 

)كيهان, سوم « كن كردن رژيم خائن عراق خواهد گرفت...انتقام اين خون پاک را تا سرحدّ ريشه

 (.1359ارديبهشت

 

 يي نوشت: با امضاي صادق قطب زاده, نيز در اطالعيه« وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران»

دست به »كه « پيشة صدام حسين در عراقحكومت جنايتكار  و جنايت»... ز  ما ضمن ابراز انزجار ا

چنين خواهر اهلل العظمي سيدمحمدباقر صدر و همجنايتي عظيم زده و ذُرّية )فرزند( رسول اهلل, حضرت آيت

عامل داريم كه تا ازبين بردن حكومت جنايتكار و مبارز و دانشمند ايشان را شهيد نموده است... اعالم مي

امپرياليسم و صهيونيسم صدّام حسين خائن از پاي ننشينيم و اين يزيد كربال را روانة همان مَقامي در جهنّم 

 «.نماييم كه يزيد جلّاد در آن سُكني دارد

بر ملت مسلمان ايران است كه يكدل و يكزبان و با تمام قوا »يابد: اين  اطالعيه با اين جمالت پايان مي  

ن عراق مساعدت و كمك نمايد كه آنها نيز از زير رنج استعمار و استثمار و استبداد يزيد زمان به ملت مسلما

 (.1359)كيهان, سوم ارديبهشت« خالصي يابند

  

همة سران رژيم آخوندي به انتقام خون محمدباقر صدر شمشيرشان را از روبسته و براي ازميان بردن 

به خاک ايران «, يزيد زمان»پنج ماه پيش از آن كه قواي نظاميِ  اند, آن همصدّام حسين پاي در ركاب كرده

 !حمله كند

 

 

 

 در آستانه آغاز جنگ

 
رُخدادهاي چند ماه پيش از آغاز جنگ, نظير نامزدي مسعود رجوي براي رياست جمهوري و حمايت 

 59خرداد 22ه در گستردة نيروهاي  ملّي و مردمي از آن, خيزشهاي دانشجويي در دانشگاهها, رويداد امجديّ

 زودي رژيم در پرتگاه سرنگوني خواهد افتاد.و... نشان داده بود كه اگر در بر همين پاشنه بچرخد, به
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 29در « كادر تعقيب و مراقبت و عمليات سپاه»اين تهديد در مالقات با اعضاي رفسنجاني با اشاره به 

 گفته بود: 62ارديبهشت 

دانستيم كه اين گروهكهاي ن سقوط جمهوري اسالمي نبوديم, امّا, ميوقتي جنگ شروع شد, اصالً نگرا» 

 (.154شمارة «, مجاهد»)سرمقالة « محارب خطرات جدّي براي ما دارند

 

دامنة تحريكات و مداخالت «, خطرات جدّي»ماندن از اين خميني و گردانندگان رژيمش براي درامان 

 واقع, از فرداي پيروزي انقالب شروع شده بود. خود را در عراق گسترش دادند؛ تحريكاتي كه در

 

خاک ميهن ما اوج گرفت, امّا, از روز اول اگرچه با تجاوز گستردة قواي عراقي به»اين جنگ  در حقيقت

منظور سرپوش گذاشتن بر بحرانها و مقاومت داخلي, دقيقاً توسّط خميني, با هدف صدور تروريسم, به

)پيام مسئول شورا در هفتمين سالگرد « پذير بودال آن كه كامالً احتنابسازي و برانگيخته شد, حزمينه

 (.  280شمارة « مجاهد, »1357انقالب

 

, با حمله هواپيماهاي عراقي به ايران آغاز شد. اما مرور ۱۳۵۹شهريور ۳۱جنگ ايران و عراق در نيمروز 

 آغاز رسمي آن شروع شده بود: اخبار روزنامه هاي آن زمان نشان مي دهد كه جنگ چند هفته پيش از

 

 و ايران مرزي مناطق در پيش هفته از كه يي پراكنده درگيريهاي»: ۱۳۵۹ شهريور۱۵ ـ كيهان روزنامه ـ 

 .«شد تبديل كشور دو ميان عيار تمام جنگ يك به, بود گذاشته شدت به رو عراق

 

داليل حمله «[ اد ارتش اسالميجانشين رئيس ست]»تيمسار فالحي : »۵۹شهريور۱۵ـ روزنامه اطالعات ـ 

 «.نيروهاي ايران به شهر زورباتيه عراق را اعالم كرد

 

 انقالب نيروهاي ـ قوا كل فرماندهي ـ امام فرمان به»: ۵۹ شهريور۱۸ ـ «اسالمي جمهوري» روزنامه ـ 

 .«كردند اعالم مسلمين پشتيباني با عراق تصرف براي را خود آمادگي

 

گزارشهاي رسيده «. »نبرد شديد فانتومهاي ايران و جنگنده هاي عراق در مرز» :۵۹شهريور۱۹ ـ كيهان ـ 

در منطقه قصرشيرين تشكيل شده “ پيكار اسالمي مجاهدين عراقي”حاكي است كه سازماني تحت عنوان 

است. هدف اين سازمان مبارزه با رژيم صدام حسين است و ناراضيهاي عراق, كه بيشتر طرفدار جمهوري 

 «.ستند و از مشي انقالب ايران پيروي مي كنند, در اين سازمان عضويت دارنداسالمي ه

 

 خان منطقه سه در عراق و ايران هاي جنگنده و زرهپوشها, تانكها شديد نبرد»: ۵۹شهريور۲۰ ـ كيهان ـ 

ر يكديگ روي بر قدرت تمام با طرف دو نيروهاي و شد ساز سرنوشت مرحله وارد, كُش زينل و خزر ني, ليلي

 «.حمله ميكنند
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: كرد اعالم يي مصاحبه در, جنگ رسمي شروع از پيش روز ده, وقت وزير نخست, رجايي ـ ۵۹شهريور۲۲ 

 .«شود مي تشكيل تهران در مشترک عمليات ستاد, جنگ ناهماهنگيهاي رفع براي»

 

خاک يكسان  در ناحيه شَلَمچه تاٌسيسات مرزي عراق را با»: نيروهاي ايراني ۵۹شهريور۲۴ـ كيهان ـ 

 «.كردند

 

تپه سوق الجيشي غرب كشور به تصرف ارتش »: عنوان اصلي صفحه اول: ۱۳۵۹شهريور ۲۶ـ اطالعات ـ 

 «.اسالم درآمد

عشاير «. »تانك,يك توپ و دو پاسگاه عراقي منهدم شد۴«. »جنگ در نوار مرزي عراق شدت گرفت»ـ 

 «.لرستان, براي جنگيدن در مرز ثبت نام كردند

 

عشاير لرستان براي سركوبي عراق در جبهه ها »ـ عنوان اصلي صفحه اول:  ۵۹شهريور۲۷عات ـ ـ اطال

 «.مستقر مي شوند

اد سوختي يك قطار حامل مو«. »تانك و يك انبار مهمات عراق منهدم شد۱۴شش پاسگاه, يك چاه نفت, »ـ 

 «.عراق, با مين منفجر شد

 

مله هوايي عراق: درشت ترين عنوان صفحه اول ـ چند ساعت پيش از ح ۵۹شهريور۳۱ـ اطالعات ـ 

 «.ستاد مشترک ارتش اعالم كرد: سراسر ساحل عراق زير آتش سنگين توپخانه ايران قرارگرفت»روزنامه: 

 

مرور اين چند رويداد دو هفته پيش از آغاز رسمي جنگ ايران و عراق نشان از تحريكات و مداخالت 

اق دارد؛ تحريكات و مداخالتي كه از همان فرداي پيروزي انقالب نيروهاي نظامي رژيم خميني در خاک عر

 آغاز شد و در شش ماهه پيش از آغاز رسمي جنگ, شدت گرفت.

 

 آغاز جنگ

 

و هنوز چند ساعتي به بمباران هواپيماهاي عراقي مانده بود كه خميني و نخست وزير رژيمش ـ رجايي ـ 

 و فرارسيدن زمان مرگ آن خبر« ركاف»ز قيام عليه رژيم عوه ـ  احزب دست ساز عراقي آنها ـ حزب الدّ

 دادند:

 

ـ خميني چند ساعت پيش از حمله هوايي عراق به ايران, در پيامي به مناسبت اول ماه  ۵۹شهريور۳۱

« عليه رژيم حاكم بر كشورشان قيام كنند»ناميد و از ارتش عراق خواست كه « كافر»مهر, رژيم عراق را 

 (.۵۹)كيهان, اول مهر 
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 «. پيام محمدعلي رجايي, نخست وزير جمهوري اسالمي ايران: مرگ رژيم حاكم عراق فرارسيده است»ـ 

 

روزنامه يكي از اعضاي حزب دعوت اسالمي ]حزب مالكي, نخست وزير فعلي عراق[ در گفتگو با »

)اطالعات ـ « پاشدرژيم عراق به اندازه يي متزلزل است كه با يك حمله وسيع از هم مي : »گفت« اطالعات

 (. ۵۹اول مهر

 

, جنگ ايران و عراق با هجوم هواپيماهاي جنگي عراق به ايران آغازشد, 59شهريور 31وقتي در روز 

خميني و دست  از آن پس .به دامن خميني افتاد «سقوط قطعي صدّام»براي ادامه جنگ تا « مائده آسماني»

پوشاندند « جنگ تحميلي»زمينه سازي مي كردند, لباس بر جنگي كه ماهها قبل براي آغاز آن  پروردگانش

هر تالش و هر فرياد و طرح و ناميدند و « دفاع مقدس»آن را  ش,تالش براي هرچه شعله ورترشدندر و 

به « استكبار جهاني»برنامه و راهكاري براي صلح را بي پاسخ گذاشتند و آن را توطئه و همدستي با 

و هر ايراني را به شركت در  ناميدند« كفر»اين جنگ را جهاد عليه ند. آنها سركردگي آمريكا, به حساب آورد

 مكلّف كردند.« جهاد مقدس»اين 

 

جنگ بين », چند روز پس از آغاز جنگ, در مصاحبه با خبرنگاران اعالم كرد: 59مهر 5رجايي در روز  

 «ايران و عراق, جنگ بر سر عقيده است ... جنگ اسالم با كفر است...

در همين مصاحبه گفت صدام ياسر عرفات را براي ميانجيگري به ايران فرستاد تا زمينه صلح بين دو  او 

 «.  هيچگونه ميانجيگري و مذاكره يي را نخواهيم پذيرفت»كشور را فراهم كند, امّا, ما 

 

 «سنگرهاي مقدّم نبرد»مجاهدين در  

 

زيهاي نخستين سركردگان رژيم براي , صرفنظر از زمينه سا61تا فتح خرمشهر در اوايل خرداد

برافروختن شعله جنگ, همه نيروهاي ملي در راه بيرون راندن قواي متجاوز همگام بودند. مجاهدين نيز در 

آبادان از آن « دادستاني انقالب»كه به حكم  59و تا آبان « سنگرهاي مقدّم نبرد در كنار مردم بوده اند»

 (.59ذرآ11, 99روياروي نكشيدند )نشريه مجاهد, شماره شهر اخراج شدند, دست از اين نبرد 
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ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و عقب نشيني نيروهاي عراقي به پشت مرزهاي بين المللي و آمادگي 

به درآورد. از آن پس, دم « دفاع مقدس»و « تحميلي»آن كشور براي برقراري صلحي پايدار, آن را از حالت 

در « تجاوز»ي معني بود چرا كه الزمه ادامه جنگ, ورود به خاک عراق بود و اين ب« دفاع مقدس»زدن از 

شرايطي كه طرف عراقي خواهان صلح بود و كشورهاي عربي مجاور عراق, به خصوص عربستان, حاضر به 

 پرداخت غرامت جنگ به ايران بودند و سازمان ملل نيز دو كشور را به صلح فرامي خواند, قابل دفاع نبود. 

 

پيش از پرداختن به فتح خرمشهر و پيامدهاي آن, مروري خواهيم داشت به سرگذشت دردناک, اما 

, سايه شوم آن 60خرداد30ستايش برانگيز مجاهدين در اوج اختناق سياه و سهمگيني كه خميني پس از 

 را بر جامعه ايران گسترد.

 

 

 تاٌسيس شوراي ملي مقاومت

 
سيماي سياسي »در تهران تاٌسيس شد. به مثابة « شوراي ملي مقاومت ايران, »1360تيرماه  30در روز      

 از سياسي ائتالف يك ريزيِ، براي پي«جنبش مقاومت ايران و جايگزين دموكراتيك و مردمي رژيم خميني

 آن در كه, «موقت دولت استقرار و خميني رژيم سرنگوني براي», مردمي و مترقي شخصيتهاي و سازمانها

ان تمامي مردم ايران, از هر قشر و طبقه، با هر نوع گرايش و انديشه و صاحب هر نوع دين و مذهب نمايندگ

 توانند نماينده داشته باشند.  هاي طرفدار شاه و خميني, مي و يا بدون مذهب, به جز دار و دسته
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و تاٌسيس 1331تير 30كه در ويژه نامه سالگرد « تير و شورا30مصدق, »مسعود رجوي در مقاله  آقاي

به  چاپ رسيد, درباره روزهاي پردغدغه يي كه شوراي ملي  1377شوراي ملي مقاومت ايران, در تابستان 

 :نويسدمقاومت ايران تاٌسيس شد, چنين مي

 
بوديم و “ صامت”سيمها و  در تهران، ماهي پر از رنج و خون بود. هر شب تا صبح، پاي بي 1360تير »

كرديم. اعدامهاي  بين مجاهدين و پاسداران ارتجاع را در سراسر شهر دنبال مي اخبار درگيريهاي مسلحانه

اوين هم الينقطع ادامه داشت. عالوه بر اينها، سيل خبرهاي شهرستانها و درگيريهاي سراسر كشور هم 

ميني كه ارتجاع قهّار خ  خرداد ـ 30خصوص كه از  راستي روزگار آزمايش فرا رسيده بود. به جريان داشت. به

 .نگريستي، خبري از مدعيان پيشين نبود ـ ديگر هرچه به اطراف مي تيغ كشيده بود

 
كشيد. مشروعيت مذهبي و قدرت  چون ديو تنوره مي نيروي ارتجاعي تاريخ ايران هم“ ترين مهيب”

كشيد و حق  سياسي و قانوني و مشروعيت ربوده شدهٌ ناشي از انقالب ضدسلطنتي را يكجا باهم يدک مي

 .اكميت مردم را به تمام  و كمال با قانون اساسي واليت فقيه قبضه كرده بودح

“ مجلس شوراي اسالمي”متقابالً، من عمد داشتم كه اطالعيهٌ تاٌسيس شوراي ملي مقاومت ايران در برابر 

منتشر  طور همزمان، تير در تهران و شهرستانها، به 30خميني و در برابر كل رژيم ارتجاعي، دقيقاً در روز 

اهلل و كاشاني نسب برده بود و در برابر او، مقاومت ايران هم  طور هم شد. خميني از شيخ فضل گردد و همين

 .نمود بايد اصل  و نسب تاريخي خود را اعالم مي مي

 
در  1350كه در اواخر بهمن   دانستند كه در محكمهٌ نظامي در دادستاني ارتش ـ البته مطّلعين مي

ـ قبل از صدور احكام اعدام و در آخرين دفاع گفته  برگزار شد “ دادستاني انقالب اسالمي” همين محل فعلي

روز تجلّي  1331تير  30روز ”و گفته بودم كه “ من و دوستانم از فرزندان دكتر مصدق هستيم”بودم كه 

اي طاليي بسيار خواهيم ارادهٌ خلق بود و در آن روز خلق بر ننگِ تسليم پيروز شد. البته در آتيه از اين روزه

 “داشت...

 
)حسيني(  در آن روزگار، به هنگام نقل و انتقال از اوين به دادرسي ارتش، معموالً سردژخيم اوين

كرد. از اين رو، در جلسات دادگاه  زندانياني را كه در آستانه اعدام قرار داشتند، در تمام مدت همراهي مي

يي از ديدن قيافهٌ كريه و  ايستاد تا هيچ لحظه يا مي شركت داشت و در چند قدمي ما نشسته بود

 .اش محروم نباشيم ترساننده

 
وكارم  مجدّداً سر 1353يي با مصدق داشت كه سه سال بعد وقتي در اسفند  دانم چه كينه يا سابقه نمي

د، ضربات گاه مشترک ساواک و شهرباني( با او افتاده بو )محل بازجويي و شكنجه“ كميته”در اتاق شكنجهٌ 

شالق را با دشنام به مصدق و يادآوري عباراتي كه در محكمهٌ نظامي درباره پيشواي فقيد نهضت ملي ايران 

گفت: محمد حنيف را كه خودمان كشتيم، مصدق جونت هم  كرد و بعضي وقتها مي گفته بودم، همراه مي

 !نيست كه بيايد تو را نجات بدهد
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كرد، همان  كه خميني حِقد و كين خودش عليه مصدق را برمال مي وقت بهمن هم هر 22بعد از انقالب 

خوردن مصدق )توسط ارتجاع و استعمار(،  جا كه از سيلي شد؛ آن برايم تداعي مي“ حسيني”هاي  صحنه

اگر يك نفر نفت را ”كردن نفت برايش مطرح نيست و اين كه  نمود و آن روز كه گفت ملي شكرگزاري مي

 .“نيست تحمل قابل … را كنار بگذارند براي او سينه بزنند ملي كرده است، اسالم

 
درجه رساند و تجليل از مصدق را  ميتينگ راه  در همين سخنراني بود كه خميني رذالت را به ُمنتها

توصيف كرد. از اين رو، در فصل دوم برنامهٌ شوراي ملي مقاومت و دولت موقت “ براي هر استخواني”انداختن 

هدف )هدف خميني( در يك كالم اين ”تدوين و منتشر شده است، تصريح كرديم كه 1360مهر 5كه در 

بود كه همه موانع ترقيخواهانهٌ ملي  و ميهني بر سر راه ديكتاتور ارتجاعي منكوب شود. بارزترين نمود اين 

گوسازي توان در تخفيف و توهين به پيشواي فقيد نهضت ملي ايران، دكتر محمد مصدق، و ال حقيقت را مي

زيرا “. كرّات از جانب خميني تكرار شده، باز يافت مرتجعين قهّاري چون شيخ فضل اهلل و كاشاني، كه به

كسب آزادي و استقالل ملي و حاكميت مردمي دقيقاً مالزم با نجات ارزشها، فرهنگ و هويّت اصيل و ”

 “ترقيخواهانهٌ ملي و ميهني است...

 
بنده منتظر حكم شما هستم. شما مرا اعدام كنيد. آن اعدام شما ”گفت:  مصدق در محكمهٌ نظامي مي

براي من بزرگترين افتخار است. تا هزار مثل من در راه آزادي فدا نشوند، وطن عزيز ما ايران روي آزادي و 

كند دكتر محمد مصدق است  تنها كسي كه از اين محاكمه استفاده مي”افزود:  و مي“ استقالل را نخواهد ديد

. اين هم خواست خداست. چه از اين خوبتر كه من در راه ايران عزيز زجر بكشم و چه از اين باالتر كه و بس

من در دنيا مظلوم معرفي شوم و چه افتخاري )دكتر مصدق جمالت خود را با گريه و تاٌثّر شديد بيان 

فرموده: وقتي انسان براي مرگ كرد( از اين باالتر كه با رأي اين دادگاه از بين بروم؟ سيّدالشّهدا )ع(  مي

 هر با باشد كار در حق كه جايي آن”: زد مي فرياد و “…آفريده شده، با شمشير به مرگ برسد ارزنده تر است

 وطنم مگر ندارم چيز هيچ. دختر نه دارم، پسر نه دارم، زن نه. گذرم مي چيز همه از. كنم مي مخالفت يي قوّه

قُم ”كرد كه  انداز مي اه با تمسّك به رسول اكرم اين نداي قرآني را طنينگ آن و. “دارم چشمم جلو در كه را

 “ـ بايست و مقاومت كن!  فَاستقم

 
ستان صدر مشروطه تا به  آري، اين است سابقه و اصل و نسب تاريخي مقاومت ايران؛ از مجاهدان آزادي

اند؛ همهٌ  ندگان و رژيم او نظر دوختهروي خميني و همهٌ متّحدانش و همهٌ آنهايي كه به بازما در امروز، رو

 .زدند كه افعي روزي كبوتر خواهد زاييد كساني كه از آغاز اين توهّم را دامن مي

 
چون سرخرگ و شريان حيات  حال هم كه در عين ترين و فراگيرترين ويژگي مصدق ـ راستي كه برجسته به

ـ  آن و ارتش آزاديبخش ملي ايران جاري است پود مقاومت ايران و يكصد و بيست هزار شهيد و در همهٌ تار

كردن نفت و  دار نهضت ملي و همانا درد وطن و غيرت ملي و ميهني است؛ همان اخگر و گوهري كه در گير
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نشاندگان داخليش شعله كشيد و جان و دل  مجاهدت مصدق عليه نيرومندترين امپراتوري استعماري و دست

 .ا بخشيدزمين را گرم همه دردآشنايان ايران

 
دادند و در حمايت  سر مي“ مصدق مرگ، يا يا”مردم تهران از دل و جان فرياد  1331تير  30در قيام 

نمودند.  پاخاسته را عليه سلطهٌ استعمار و ارتجاع سلطنتي بازتاب مي پرشور خود از او، ارادهٌ يك ملت به

كه درسال  چنان اک سپرده شود. همتير به خ 30جهت نبود كه وصيت فرمود پيكرش در كنار شهيدان  بي

صراحت به نسلهاي بعد رساند و نوشت:  ، با اشاره به تجربه ارتش آزاديبخش الجزاير، پيام خود را با1340

گذرد و ديگران هم اگر عالقه به وطن دارند بايد  ملتي هم هست كه در راه آزادي و استقالل از همه چيز مي”

 “.ب نماينداز همين راه بروند و آن را انتخا

 
گيرد و مصدق را از وراي حَصر و  اين وصيّت تاريخي نيز از همان درد وطن و غيرت ملي و ميهني مايه مي

دانست كه چنين انتخابي مستلزم فداكاري  دهد. او به خوبي مي تبعيد شاه و شيخ، با نسلهاي بعدي پيوند مي

، “الجزاير و مردان مجاهد”در حاشيهٌ كتاب  رو، در همان يادداشت كوتاهش اين خودگذشتگي است. از و از

شود كرد، بلكه خدا بخواهد  باري، حرف زياد است و مستمع به تمام معني فداكار كم. چه مي”تأكيد كرد كه 

كه اين نقيصه در ما رفع شود و ما هم بتوانيم بگوييم مملكت و وطني داريم و در راه آزادي و استقالل آن، از 

 “.گذريم همه چيز مي

 
تير، در يك كالم،  تداوم و تكامل 30آري، تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران در سالروز  قيام تاريخي 

گذشتن از همه چيز ”و بر“ فداكاري به تمام معنا”تاريخي راه مصدق است. اين، يك تعهد واقعي است كه  بر 

نظر، بلكه در ميدان عمل هم كامالً   هٌسال، نه تنها در حيط17شده و پس از  بنا“ در راه آزادي و استقالل ايران

قابل سنجش و ارزيابي است. مالک اين سنجش همانا مقابله و مخاصمه )نه مفاهمه و مذاكره و مصالحه(، در 

 .برابر دشمنان آزادي و استقالل ايران است

 
درگير قضيه ملي كردن صنعت  نفت شده بود و اين پيشنهاد در كميسيون نفت مجلس وقتي  مصدق 

اگر خود را نمايندهٌ ملت »ابتدا مورد موافقت قرار نگرفت، به درستي و از روي ايمان و همان درد وطن گفت: 

كردن صنعت نفت در تمام ايران  دانيد، راهي براي شما جز استيفاي كامل حقوق ملت ايران از راه ملي مي

خرج دهيد، ديگر هيچ اسمي بر آن  به كه در انجام اين وظيفهٌ وجداني تعلّل و ترديد وجود ندارد. درصورتي

توان گذارد و يقين است كه هيچ يك از افراد ملت گرسنه و فقير ايران اين گناه را  بر ما و اعقاب ما  نمي

 “نخواهد بخشيد...

 

امروز هم ما درگير سرنگوني حاكميت غاصب و نامشروع آخوندي و احراز حاكميت ملت و برقراري آزادي 

كه هيچ راهي جز اين، براي استيفاي حقوق ملت ايران وجود ندارد. ما و ملت ما بر اين كار  آنيم هستيم  و بر

كند، حرف  مقابل همه تالشهاي جبههٌ استحاله و حفظ اين رژيم  و شُبَهاتي كه القا مي شايسته و تواناييم و در

اي و  و خميني و خامنهاول و آخرمان اين است كه  مگر در تاريخ ايران فقط اسامي ننگين شاه و شيخ 
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رفسنجاني و خاتمي و امثالهم نوشته شده؟ مگر در جامعهٌ ايران شرف، پايداري، رسم جوانمردي و عيّاري 

طور  ميليوني از خودش مقاومتي، شرفي، سرفـرازي و افتخاري ندارد كه اين مرده است؟ مگر يك ملت هفتاد

؟ به نحوي كه بايد به تنقيد انقالب برضد شاه و شيخ  كاري شاه و شيخ و شيخ و شاه قرار بگيرد موضوع پاس

 و بازسازي مشروعيت دو ديكتاتوي سابق و الحق پرداخت؟

 
سال دست و پنجه  17ويژه اكنون كه پس از ايستادگي و مقاومت ساليان و  هيهات كه چنين نيست! به

است كه رژيم آخوندي هماورد و آشام و متحدان آن، بر همگان واضح شده  نرم كردن بالوقفه با ارتجاع خون

جايگزيني جز شوراي ملي مقاومت ايران ندارد؛ تنها جايگزين دموكراتيك و ميهني كه با شايستگي ارادهٌ 

 «كند... ملت ايران را براي كسب آزادي و حاكميت مردم،  بازتاب مي

 

ي از اعضا و , به ياري شمار1360مرداد  7يك هفته پس از تاٌسيس شورا, مسعود رجوي در روز 

هواداران مجاهدين در نيروي هوايي, از قلب پايگاه يكم شكاري دشمن در تهران به پاريس پرواز كرد.  بني 

 صدر نيز با او همراه بود. خلبان اين پرواز تاريخي, سرهنگ بهزاد معزّي بود.

 

 60مهر5يكشنبه خونين ـ 

 

 

را  1360كه سال  همه كسانى»...  ويد:مي گ« 1360مهر  5قيام مجاهدين در »مسعود رجوي درباره 

تا اوايل مهر و سپس در اوج خودش در روز  60دانند كه مجاهدين از نيمه شهريور سال  خاطر دارند، مى به

مهر در تهران و برخى ديگر از شهرستانها، به آزمايش يك قيام جانانه و راهگشاى شهرى روى آوردند. 5

دانستند اما  ند تا هر چند الگوى سقوط رژيم شاه را قابل تكرار نمىپرداخت هم را خونين بهاى ترينسنگين

 خواستند به ميدان آوردن عنصر اجتماعى را يك بار ديگر بيازمايند.  مى

 

و بردن آن به ميان مردم بود. اين شعار را تا “ مرگ بر خمينى”ـ نخستين هدف, مطرح كردن شعار  

 آن در خمينى. خواست مى يىالعادهود و جراٌت و جسارت فوقكس در عرصه اجتماعى نداده ب موقع هيچ آن

 انزجار و داشتند عايق و فيلتر نقش او براى كه گرفت مى سنگر بهشتى مانند ديگرى افراد پشت زمان

 بود، نشده مجبور تا اىخامنه كه حاال همين مثل. شد مى كاناليزه و متمركز آنها روى بر مردم اجتماعى

 خمينى جاذبه و هيبت يا “كاريسما” زمان آن در. باشد او گير ضربه تا فرستادو صحنه مىجل را نژاداحمدى

 و گذاشتند مى پيش پا بايد مجاهدين. كرد مى سنگينى بسيار مانده عقب اقشار خصوص به و جامعه دوش بر

 . شكستندمى هم در بها ترينسنگين با خون و آتش از عبور با را “بت”

شاه ”، “ مرگ بر خمينى، زنده باد آزادى”تاز جوان و دانشجويان و دانش آموزان اين بود: پيش قشر پيام     

خمينى حيا كن، سلطنت را ”، “ شاه سلطان واليت، مرگت فرا رسيده”، “ سلطان خمينى، مرگت فرارسيده

 “ . اى جالد ننگت باد”، “ رها كن
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توان كرد،  بود تا اگر از اين طريق هم كارى مى ـ دومين هدف, به ميدان كشيدن عنصر اجتماعى و مردمى   

 آيندگان گواهى بدهند كه مجاهدين مضايقه نكردند امّا در اثر شدت و حدّت سركوب، جواب منفى بود. 

 

هاى سراسر شور و ايمان و سراسر پاكباختگى و  من در همان زمان نوشتم كه زبان من از توصيف صحنه    

 توانممى نه و بگويم توانمام، نه مى يزهايى را كه در اين باره خوانده و شنيدهفدا در آن ايام قاصر است. چ

 كتابت و سخنورى معلمان كار. است موسيقى و نقاشى استادان كار شعراست، كار. آيد نمى بر من از. بنويسم

 . است

در تظاهرات  و خيابانى جنگهاى در خصوص به و روزها آن در كه باش گواه تو خدايا كه گويم مى فقط

، مجاهدين حق تو و حق خلق تو را به كمال و در حدّ توان خود ادا كردند. گواه 1360مهر5روز   مسلحانه

تايى، 50هاى  باش كه براى تو، براى خلق تو و براى آزادى و براى ايران, چه گلهاى نازنينى در دسته

وسط دشمن تو و دشمن خلق تو ت“ مرگ بر خمينى، زنده باد آزادى”تايى با فرياد 200تايى و 100

 )خمينى( پرپر شدند.

  

 گور به مردم هاىدر عين حال دجّال خون آشام با قساوت مافوق تصوّر، بسا فراتر از شاه، در ذهن توده   

 . شد سپرده

 راديو در سخنگويانش و نمايندگان جانب از كه خمينى پياپى فتواهاى و خيابانى اعدامهاى در رژيم شتاب    

شد، بسيار گوياست. حتى شمارى از پاسداران و كميته چيهاى خودش را هم, كه در  لويزيون اعالم مىت و

 و گرانكردند، به اشتباه همراه با مجاهدين دستگير كرد و شكنجه صحنه به مجاهدين تيراندازى مى

ردند. فرصت يك تلفن نك باور جنگيدندمى مجاهدين عليه كه هم را آنها هاىآيه و قسم اوين، در بازجويانش

 از خيلى گفتند مى و دانستند جعلى هم را آنها پاسدارى كارت و ندادند آنها به هم هاكردن به كميته

 . كردند اعدام ضرب سرِ هم را آنها و! اندكرده جعل كارتها همين از “منافقين”

 

خيابان دادگاه و هر فرد عادل! گفتند كه به فرموده امام امّت! دادگاه و تحقيقات الزم نيست، هر  مى     

 قتلگاه به بيمارستان تخت روى از را مجروحين …كنيد كُش تمام را ها كشته نيم …خودش يك قاضى است

« چنين شكست بله بت خمينى اين …شد و چه دختر نوباوه( بايد كشتبا حامله چه) را “باغى”.  بفرستيد

 (. 236)استراتژي قيام و سرنگوني, كتاب اوّل, ص

 

مهر را 5تن از شهيدان پاكباز تظاهرات  1142, اسامي 1377شهريور31, 407ـ نشريه مجاهد شماره     

بخش عمده اسامي اين فهرست را نسل جوان و پرشور انقالبي »نويسد: به چاپ رسانده و در اين باره مي

تا  11تن از 176آنها  ساله هستند كه از ميان25تن از اين شهيدان جوانان تا  632دهد. ايران تشكيل مي

تن حلق 4تن تيرباران, 942تن را رژيم در روزنامه هايش اعالم كرده است.  815ساله هستند. اسامي 18

 «.دانشجو در شمار اين شهيدانند 209دانش آموز و  247تن در زير شكنجه شهيد شده اند. 33آويز و 
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 تهديد اصلي نظام

منافقين در خيلي جاها نفوذ داشتند... »آن روزها مي گويد:  رفسنجاني درباره قدرت و نفوذ مجاهدين در

به طور وسيع در كشور وجود داشتند... آن قدر قوي بودند كه تظاهرات مسلحانه چند هزار نفري در تهران 

گفتند نظام برگزاركردند... يك زمان چه در ادارات و چه در نيروهاي مسلّح و چه در ساير جاها... مي

خواستند... نظام آن موقع يكپارچه نبود, ما مشكل... نفوذيها را داشتيم تغيير اين طوري مي دموكراتيك؛ يك

 (.77تير7)تلويزيون رژيم, « و خيلي چيزهاي ديگر...

 

گروههايى بودند كه رهبرى استثنايى و كاريزمايى امام خمينى را » اكبر گنجي نيز در اين باره مي نويسد:

شامل گروههاى مسلّحى بود كه با اصل انقالب و شكل گيرى جمهورى  دوم دسته …قبول كرده بودند

 پانصد پشتيبانى با و …داشت قرار تروريستى سازمانهاى اين رأس در رجوى فرقه …اسالمى مسأله داشتند

 نيروهاى اصلى هسته توانند مى بودند، كرده سازماندهى ايران سراسر در كه( نظاميانشبه) ميليشيا هزار

« را كه در حول و حوش امام قرار دارند، قلع و قمع كرده و جمهورى خلقشان را برقرار كنند اول جبهه

 (.1378دى 14)روزنامه عصر آزادگان, 

 

 در گردابي هول انگيز

دو ماه و نيم پس از قيام مسلّحانه يي كه از فرداي به خون كشيده شدن تظاهرات مسالمت آميز 

, آغاز شد, رژيم خميني در رويارويي با 60خرداد30مجاهدين در روز پانصدهزار نفر از اعضا و هواداران 

موسوي مجاهدين جان بركف, تاب و توان از كف داد و رعشه سرنگوني بند بند وجودش را فراگرفت.  

ـ كه « , فضاسازي و آشتي ناپذيري60سي خرداد»با عنوان  1382شهريور 13تبريزي, در مصاحبه يي در 

( به چاپ رسيد ـ  به آشفته حالي و زِهوار دريدگي 1382, مهر و آبان 22)شماره « ازچشم اند»در ماهنامه 

 اشاراتي دارد, كه گوشه يي از آن را در زير مي خوانيد: 60نظام واليت در تابستان 

روز دومي كه من دادستان شده بودم, در نخست وزيري جلسه داشتيم, نخست وزير هم مهدوي كني »... 

ور هم نداشتيم ]محمدعلي رجائي, رئيس جمهور و محمدجواد باهنر, نخست وزير خميني بود و رئيس جمه

, در اثر انفجار يك  بمب در دفتر نخست وزيري رژيم 60شهريور8و دبيركل حزب جمهوري اسالمي, در روز 

. در آن در تهران كشته شده بودند[... آقاي هاشمي رفسنجاني هم آن روزها در خارج كشور ـ شايد كره ـ بود

جلسه آقايان موسوي اردبيلي, مهدوي كني, محسن رضائي, به عنوان فرمانده سپاه, بهزاد نبوي به عنوان 

مشاور, من به عنوان دادستان و چندنفر ديگر حضور داشتند. آقاي مهدوي كني گفت: حاال ديگر مشكل مي 

طه آقاي طاهر احمدزاده با آقاي رجوي توانيم با اينها )مجاهدين( برخورد كنيم. ايشان پيشنهاد كرد به واس

صحبت بشود, بلكه راضي بشوند تا مذاكره و گفت و گو كنيم. حتي اينها در بعضي پستها قرار داده بشوند تا 

اين غائله ختم بشود. آقاي اردبيلي گفت: آقاي مهدوي! من تا شش ماه پيش با اين حرف شما موافق بودم 

يم, دعوت كنيم و حتي پست هم بدهيم, ولي حاال با اين همه كشتارها و كه ما اينها را بياوريم, صحبت كن
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ترورها كه انجام داده اند, نمي شود اين كار را كرد... اگر اينها را سركار بياوريم به مردم چه بگوييم؟ من هم 

 گفتم: با اين وضع نمي توانيم اين مجوّز را بدهيم. 

بيت امام مي خوابيدم. رفتم آنجا ... آيت  داشتم, شبها ]در[من پس از جلسه چون هنوز در تهران منزلي ن

اهلل صدوقي... آنجا بود و ديد كه من كمي گرفته و ناراحتم. گفت: جريان چيست؟ گفتم: جريان اين است و 

وضع اينگونه است. وزرا غالباً به وزارتخانه نمي آيند و در خانه كارهايشان را انجام مي دهند. ترور همه جا را 

رفته و تهران به هم ريخته است... وضع به اين خرابي است, از آن طرف آقاي مهدوي اين گونه پيشنهاد مي گ

 كند.

آقاي صدوقي گفت كه اين موضوع را بايد با امام مطرح كنيم. ساعت ده شب بود كه ايشان اصرار كرد تا  

با امام مطرح كرديم. امام فرمود: پيشنهاد  حاج احمدآقا برود و به امام بگويد. ما شبانه رفتيم و اين مسائل را

شما چيست؟ من گفتم: اگر دولت دخالت نكند, ما مساٌله را حل مي كنيم, همه چيز درست مي شود و 

امنيت به دست مي آيد... سرانجام امام به حاج احمدآقا گفت كه جلسه فردا با حضور نخست وزير و قوه 

آيت اهلل موسوي اردبيلي, كه در مكان فعلي شوراي نگهبان بود, قضاييه تشكيل بشود. جلسه دوم در منزل 

 تشكيل شد. آيت اهلل مهدوي كني هم آمد, اعضاي شوراي عالي قضايي هم بودند. بنده هم حاضر بودم.

احمدآقا آنجا گفت كه نظر امام در مورد مسائل اين است كه فالني )يعني من( كه دادستان كل انقالب  

با اينها, رفتار و كيفيت كار را, ايشان مشخص كند. دولت و شوراي عالي قضايي هم  است, سياست برخورد

 ؛ «كمك كنند و دخالتي در امور نكنند. آنها هم گفتند باشد. اين بود كه ما به دنبال برنامه ريزي رفتيم...

 براي كشتار و نابودي تمامي مجاهدين.« برنامه ريزي»

 

 

 

 «قساوت مافوق تصور»

حاكم شرع خميني در محكمه هاي »و محمدي گيالني, « دادستان كل انقالب»يزي, موسوي تبر

شهريور 29خميني فرموده  يكي دو هفته بعد پرده برداشتند و در كيهان « برنامه ريزي»از اين «, تهران

 منعكس شد. چكيده آن, اين است: 1360

 

عطّل اين نخواهند شد كه چندين ماه اگر اينها )مجاهدين( را دستگير كردند, ديگر م»موسوي تبريزي: 

اينها بخورند و بخوابند و بيت المال مصرف كنند. اينها محاكمه شان توي خيابان است. كشتن اينها واجب 

است نه جايز... هر كس را كه در خيابان، در درگيري و تظاهرات مسلّحانه و آنها كه پشت اين اشرار مسلّح 

خواهند ماشين بدهند و  دهند و يا مي كنند و موتور مي راهنمايي مي شوند و اينها را تقويت و قايم مي

شوند، بدون معطلي، همان شب كه دو نفر پاسدار و يا مردم شهادت بدهند كه آنها در درگيري  دستگير مي

اند، كافي است و همان  بودند و مسلحانه يا پشت سر افراد مسلح و عليه نظام جمهوري اسالمي قيام كرده

 بايستد،( است خميني منظورش) مسلمين عادل امام و نظام اين برابر در كس هر …شد ام  خواهند شب اعد
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 اطاعت از هركس …شود  كشته كه كرد تر زخمي را زخميش و كشت بايد را اسيرش. است واجب او كشتن

 (.60هريورش29, كيهان) «.است اعدام حكمش بايستد نظام برابر در و شود خارج( خميني يعني) عادل امام

 

محارب بعد از دستگيري توبه اش پذيرفته نيست. كيفر همان كيفري است كه قرآن »... محمدي گيالني: 

تعيين مي كند؛ كشتن به شديدترين وجه, حلق آويز كردن به فضاحت بارترين حالت ممكن و دست راست و 

ينها را كه در خيابان تظاهرات پاي چپ آنها بريده شود. اسالم )اسم مستعار خميني( اجازه مي دهد كه ا

مسلحانه مي كنند, دستگير شوند, در كنار ديوار همان جا آنها را با گلوله بزنند. از نظر اصول فقهي الزم 

نيست به محاكم صالحه بياورند, براي اين كه محارب بوده اند. اسالم اجازه نمي دهد كه بدن مجروح اينگونه 

د بلكه بايد تمام كُش شوند. اسالم اجازه مي دهد حتي اگر زير تعزير افراد باغي به بيمارستان برده شو

او به همدستانش در «. )شكنجه(, آنها جان هم بدهند كسي ضامن نيست كه عين فتواي امام است

قاضي مي بايست يك مقدار قسي باشد... عواطف بيجا مشكالت براي ملت »توصيه مي كند كه « بيدادگاهها»

 «!مي كند )يعني رژيم( ايجاد

 

قساوت مافوق »رفسنجاني, رئيس مجلس رژيم هم كمتر از دو هفته بعد, گشاده دستيش را در اِعمال اين 

 اعالم مي كند:« تصوّر

 كشيده دار بهـ 2  شوند؛ كشتهـ 1: االجراست الزم( مجاهدين)=  اينها بر حكم4 )!( الهي فرامين برطبق…»

  …اينها از جامعه جدا شوندـ 4  شود؛ قطع پايشان و دست  ـ3  شوند؛

كرديم، امروز  گرفتيم و اعدامشان مي نفر از اينها را مي200اگر آن روز )منظورم اوايل انقالب است( 

شدند. امروز اگر با قاطعيت در مقابل اين گروهكهاي مسلّح منافق... نايستيم، سه سال ديگر به  قدر نمي اين

 راه)!(  قرآن حكم به ما كه كنم مي اعالم ديگر بار …اعدام بكنيم  اعدام، بايد چندين هزار نفر را 1000جاي 

 «…ايم گرفته پيش در اند، ايستاده مسلمين و اسالم برابر در كه را مسلّحي منافقين قمع و قلع قاطعِ

 .(60مهر11, اطالعات)

 

 ,ي سركوبگرهاالبته, روشن است كه مسئول مستقيم كشتار ها و سركوبيها خود خميني بود و اين مهره

  زير را مردم پاكباز فرزندان قاتالنِ اين و دادمي كشتار فرمان كه بود او  و, بودند او شخص شدة چيندست

 صانعي يوسف 61دي20 روز در وقتي, مثالً. خواند فرامي سنگدليهايي چنين به را آنها و گرفتمي پر و بال

 روحانيون درميان ييايشان فرد برجسته»گفت:  او توصيف در, كرد منصوب كشور كل دادستان سِمت به را

 و باشندمي انحرافي جريانات و منافقين سرسخت مخالف و مسائل به متوجه كه است عالمي مرد و است

 .«...نمايندمي عمل قاطعيت و جدّيت با آنها درمقابل

 

اي روشن اين كه يكي از نشانه ه»... صانعي پس از  يكي از ديدارهايش با خميني طي سخناني گفت: 

 مرجع بزرگ و امّت امام با بنده مالقاتهاي همين, كندشوراي عالي قضايي با مسائل سريع برخورد مي

 خدمت باز كه هم  امروز و شده زياد مالقاتها, اند داده بنده به امام كه مسئوليتي اين از بعد... است تقليدمان
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دهم و بر ما هست كه زياد به خدمت امام بياييم و ب را كار گزارش كه بود همين براي رسيدم امت امام

 «مسائل را با امام عرض كنيم و از امام رهنمود بگيريم...

 

اي كاش »گفت: « گشت ثاراهلل»: صانعي خطاب به پاسداران 61اسفند  11روزنامة جمهوري اسالمي,  

ن قابل نيست, كف كفشهاي م چشمهاي, نه... گذاشتندچشمهايم جاده بود و گشت ثاراهلل قدم روي آن مي

 «شما باالتر از مردمك چشم من و مردمك چشم صدها انسان مانند من است...

 

 

 ا...دادند امّ« هزينه»مجاهدين 

اشاره دارد به نفوذي كه مجاهدين پيش از پيروزي انقالب, « چشم انداز»موسوي تبريزي در مصاحبه با 

 نها: در جامعه داشتند و استقبال شديد اجتماعي از آ

مجاهدين خلق يك گروه داعيه دار مذهبي بودند كه بعد از سال چهل و دو و حركتهاي منسجمي كه »... 

انجام داده بودند, بسياري جوانان مسلمان روشنفكر دانشگاهي... جذب اين سازمان شدند. اينها تنها گروه 

د... و انصافاً هم فعال بودند و جزوه فعّال مذهبي روشنفكري بودند كه به سوي مبارزه مسلحانه روآورده بودن

ها و مطالبي كه پخش مي كردند, بين دانشجويان مذهبي و متديّن جذّابيت خاص خودش را داشت... به 

وسيله خود من خيلي از جوانان مذهبي و خوب جذب اينها شدند... اينها يك مبارزات درستي راه انداخته 

سابي هم پيداكرده بودند. طبيعي است كه مجاهدين براي خودشان بودند... هزينه داده بودند و طرفداران ح

 «حقّي در اين مبارزه قائل بودند و مي گفتند كه ما هستيم كه اين همه هزينه مي دهيم و كار مي كنيم...

 

, براي جلوگيري از 57وي در دنباله اين مصاحبه به تالش سركردگان نظام از فرداي پيروزي انقالب 

 و شغلي در سر و بدنه نظام اشاره مي كند:« پست»به هرگونه ورود مجاهدين 

من معتقدم كه در روزهاي اول پيروزي انقالب, تقريباً يك اجماع نانوشته بين مبارزين سنتي بازار, »...  

مؤتلفه, روحانيوني مثل آقاي بهشتي و آقاي مطهّري و نهضت آزادي ها مثل آقاي بازرگان و آقاي سحابي ـ 

يادشان ـ بود كه از مجاهدين خلق استفاده نشود و هيچ كدام از گروهها, اينها را براي گرفتن پستها با كم و ز

مطرح نكردند... دوستان و طرفداران نظام, حزب جمهوري اسالمي, مؤتلفه و حتي نهضت آزادي, جبهه ملي 

اي حساس و كليدي استفاده و مجاهدين انقالب, همه با هم به اين نتيجه رسيده بودند كه از اينها در پسته

 «.نكنند

 

, همواره در تكاپوي حذف مجاهدين از 60خميني هم در دوره دو سال و چهارماه قبل از سي خرداد 

صحنه سياسي ايران بود. اگر خويشنداري مجاهدين نبود در همان ماههاي اول پس از انقالب كار به 

ن بود. او مي دانست كه گذر زمان به سود درگيريهاي خشونت بار مي كشيد كه خواست خميني هم هما

مجاهدين عمل مي كند و هرچه زمان بگذرد و فعاليتهاي مجاهدين در جامعه گسترده تر شود, نابودي آنها 

 دشوارتر خواهدبود.
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با سياستهاي سنجيده, زمان رويارويي قهرآميز را ـ كه خميني در پي تحميل  60خرداد 30مجاهدين تا 

استفاده مي كردند تا آن روز « آخرين قطرات آزادي»هرچه بيشتر به عقب مي انداختند و از آن به آنها بود ـ 

واي به روزي كه مشت را با مشت و گلوله »را كه مسعود رجوي در سخنرانيش در امجديه هشدار داده بود ـ 

 ـ تا آخرين حد امكان به عقب بيندازند.« را با گلوله پاسخ بدهيم

تن از اعضا يا هواداران مجاهدين در يورش قساوت بار گله هاي پاسدار و  50از , بيش 60خرداد30تا  

, 60خرداد30بسيجي و چماقدار جان باختند, امّا تا فرداي به خون كشيده شدن تظاهرات مسالمت آميز 

 حتي با پرتاب كلوخي مقابله به مثل نكردند.

 

 

     گواهي بني صدر

درباره دروغهاي بزرگي كه ]اكبر[ گنجي از قول », باعنوان 1389شهريور 24بني صدر  در مقاله مورّخ 

مي داند, مي  60در پاسخ به اكبر گنجي كه مجاهدين را آغازگر خشونت در خرداد« بني صدر ساخته است

او مجاهدين خلق را آغازگر ترور و خشونت مي گرداند. امّا چرا كاسه داغ تر از آش مي شود؟ زيرا »... نويسد: 

دارد. چند اظهار از چند مقام براي اثبات  ۶۰توجيه نقش خود و همانندهاي خود در كودتاي خرداد  نياز به

 دروغ سازي او كافي هستند:

و  ۵۹گزارشهاي ستاد ارتش به رئيس جمهوري )در آن زمان بني صدر رئيس جمهور بود( در زمستان  -

زد و خورد ايجاد مي كردند و طرف  ۱۲۰۰فته، ، حاكي از آن بودند كه افراد سپاه، در ه۶۰دو ماه اول سال 

  اصلي آنها سازمان مجاهدين خلق بود.

در باره اين برخوردهاي خشونت آميز و اين امر كه مجاهدين آغازگر خشونت نبودند، مهندس سحابي در  

زمان مسبوق به سابقه بود. من آن  ۵۹درگيريهاي سال ”، در مصاحبه با نگاه نو، گفته است: ۱۳۸۷تير  ۱۱

شد و از ما توقّع داشتند به  نماينده مجلس بودم و خاطرم هست شكايات فراواني از طرف مجاهدين مطرح مي

كردند كه  آمد... آنها مطرح مي شكايات آنها رسيدگي كنيم ولي خُب, كار چنداني هم از دست ما برنمي

گيرند. خاطرم هست  و اذيت قرار ميشوند و بسيار مورد آزار  بسياري از نيروهايشان در زندانها شكنجه مي

ها را  گفتند سينه مجاهديني مي  كردند. مثالً هاي وحشتناكي را براي ما نقل مي ها شكنجه برخي از مجاهديني

كنند. برخي ديگر نيز مدّعي بودند كه  سوزانند و آنها را به بدترين شكل شكنجه مي در زندان با سيگار مي

رسند... اما اين كه ما به  شوند و به طرز مشكوكي به قتل مي شهرها ترور مينيروهاي مجاهدين در برخي از 

آمد، انجام داديم. كار مهمي  عنوان نماينده چه كرديم، خُب, به سهم خود كاري كه از دست ما برمي

كرديم با رجال و شخصيتهاي تاثيرگذار صحبت كنيم يا با خود آقاي  توانستيم بكنيم اما سعي مي نمي

كرديم و بعضي نمايندگان را متوجه اين  ]رفسنجاني[ كه رئيس مجلس بودند, مسائل را مطرح ميهاشمي 

هاي نافذ و نامشخّصي بود  كرديم ولي در نهايت اين نوع تصميمات چون مربوط به برخي از چهره اتفاقات مي

 برد.  كه قابل پيگيري نبود، اقدامات ما نيز ره به جايي نمي
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رفت ...  آن ايام هر روز بيش از پيش رو به درگيري، خشونت و خصومت مي در مجموع فضاي ملتهب

حسين تبريزي كه دادستان امّا سيد  “.آميز برخي نيروهاي انقالبي آوردند يي نيز رو به حذف خشونت عده

يز تصريح مي كند انقالب و دادستان كل شد و در قساوت، به خصوص با مجاهدين خلق، اندازه نگاه نداشت، ن

( به تفصيل تمام، در اين ۱۳۸۲شهريور  ۱۳گر خشونت نبودند... در گفتگو با چشم انداز )ه مجاهدين آغازك

      باره صحبت كرده است...

، در اجتماعي كه به دعوت خميني، در حضور او تشكيل شد، خميني به بني صدر ۱۳۵۹اسفند  ۲۵ـ در 

بضه سالح كمري در اختيار مسعود رجوي براي دفاع ايراد گرفت كه چرا به شهرباني دستور داده است يك ق

م كه كشته مي شود. بدين از خود بگذارد. بني صدر گفت: قصد جان او را كرده بودند. خميني گفت: به جهنّ

سان، او براي افراد اين گروه حق حيات قائل نبود. اين ماجرا را هاشمي رفسنجاني، البته آميخته با دروغ، 

 بازگو كرده است.

 اعضاي امنيت تضمين صورت در  ، رهبري مجاهدين خلق اعالن آمادگي كرد كه۶۰در ارديبهشت  –

 كرد سخنراني خميني. بدهد مالقات وقت آنها به خواستند خميني از آنها. بدهد تحويل را خود اسلحه خود،

د كه نمي خواهد روشن بو !پذيرم مي را شما من بعد بدهيد تحويل را خود اسلحه اول: گفت آنها به خطاب و

به آنها تأمين بدهد. چنانكه همين تقاضا را دو حزب دموكرات كردستان و كومله كردند، حاضر نشد تأمين 

بدهد. با توجه به رفتار دستگاه سركوب او با كساني كه به وعده او و دستيارانش باور كرده بودند، بسيار 

 اعدام سپرده شدن.بالهت مي خواست تحويل دادن اسلحه و سپس به جوخه هاي 

 ۱۴يم )متن آن در كتاب غائله ژمجاهدين خلق بيانيه يي در اعتراض به رفتار خشونت آميز مأموران ر -

اسفند درج است(، صادر كرده و در آن گفته اند: از خود دفاع خواهيم كرد. در اين بيانيه، نگفته اند كه 

ترور را گفته اند( و حمله به خانه هاي  ۵۰ترور )رقم  مسلحانه دفاع مي كنيم. بدين قرار، تا اين تاريخ، برغم

يم ژآيا دستگاه قضايي ر اعضاي اين سازمان و زنداني و شكنجه كردنها، اين سازمان، واكنشي نشان نداده بود.

و يا خميني و دستياران او، از سركوبگري خونين مأموران خود جلوگيري كردند؟ آيا كلمه يي در سرزنش 

 «.خود گفتند؟ هرگزخشونت مأموران 

بدين سان، گرايشهايي وجود داشته اند كه مانع از افتادن ايران »... بني صدر در ادامه مقاله مي نويسد: 

در فرآيند دموكراسي بوده اند؛ همان گرايشها كه بنا بر قول سيد حسين موسوي، در راه ندادن به مجاهدين 

مدارهاي ديگري كه كودتا را راه حل كردند و دولت به اجماع رسيده بودند. حزب جمهوري اسالمي و زور

زورپرستها را بر ايران تحميل كردند. گنجي امروز، آن روز، در خدمت اجماع كنندگاني بود كه زور را روش 

كرده بودند. آنها بودند كه در برابر جريان دموكراسي سدّ ايجاد كردند و امروز، او نقش خود و رهبران زور 

سال پس از  ۱۰طّرفه اين كه  ..را به قربانيان سَبُعانه ترين روشهاي جنايت مي دهد. پرست آن روز خود

سال است  ۱۰”( گفت: ۱۳۷۰مرداد  ۱۸شد و در نماز جمعه )“ رئيس جمهوري”كودتا، هاشمي رفسنجاني 
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، سال بعد از اعتراف هاشمي رفسنجاني ۱۹و “. خراب كرده ايم. حاال مي خواهيم درست كنيم نمي گذارند

 «...بگذارد مجاهدين سازمان دوش بر را گنجي الزم مي بيند آن اعتراف را پس بگيرد و بار مسئوليت 

بر گنجي است كه بگويد چرا كاسه داغ تر از »...بني صدر مقاله اش را با اين جمالت به پايان مي برد: 

ي اسالمي و نخست يم به اين نتيجه مي رسند كه ]انفجارهاي حزب جمهورژآش مي شود. بازجوهاي ر

وزيري[ كار سازمان مجاهدين نبوده است و او با انكار نسبت دادنها به اين و آن گروه، حكم مي كند انفجارها 

 «.كار مجاهدين خلق بوده است؟
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 «عاشوراي مجاهدين»

 

( 60بهمن 19درباره عاشوراي مجاهدين )« پرتوي از زيارت عاشورا»مسعود رجوي در مقدمه كتاب 

 سد:نويمي

[ بود كه آزمايشي بسيار 1360بهمن همان سال ]19در عاشوراي مستمر مجاهدين, نقطة اوج, »... 

صَعب و دشوار را, روسفيدانه, از سر گذرانديم. در آن روز قافله ساالر ما موسي ]خياباني[ بود و بسياري ديگر 

تند, همه دلير و گردنفراز و از زن و ساخاز مجاهدان, كه بعضاً از بدنهاي خويش پلي براي عبور سردارشان مي

 مرد, تماماً, شجاع و پاكباز...

 

سردار و پرچمدارمان موسي بود و همسرش آذر ]رضائي[, خواهر نازنين من, با طفلي در شكم. و سپس, 

فوجي از دليرترين فرماندهان  و جنگاوران مجاهد, همچون محمد مقدّم و افشين )محمد معيني( و مالك 

وي( و خسرو )طه ميرصادقي( و كاوه )عباسعلي جابرزاده( كه محمد و كاوه و  خسرو در همانجا )كاظم مرتض

 با همسران رشيدشان مهشيد و  ثريّا و تهمينه به شهادت رسيدند.

در خانه هاي ديگر, در همانروز فرماندهاني چون خسرو رحيمي, حسن پورقاضي و شاهرخ شميم هم 

اريان ـ از ارجمندترين زنان مجاهد بود كه دو كودک شيرخوار نيز از خود به بودند. همسر شاهرخ ـ فاطمه نجّ

 يادگار گذاشت. حسن مهدوي و ناهيد راٌفتي نيز در شمار شهدا بودند.

از شهداي عاشوراي مجاهدين طفل شيرخوار و كودكان خردسان بسيار برجاي ماندند كه هنوز از 

 ه به همراه آنها كشته و يا اسير شده اند, اطالعي ندارم... سرنوشت آنها و ديگر خواهران يا برادراني ك

 

همسر واالمقامم اشرف نيز كه به راستي سمبل زن انقالبي مجاهد خلق بود, تا لحظة آخر در كنار   

برادرش موسي, زينب وار, پايداري نمود. طفلك شيرخوارم مصطفي را نيز سپس دادستان خميني در بازار 

گذاشت و بدين “ غربت”در برابر جسد مادر و عمويش و ساير شهدا, به نمايش يتيمي و  شام خود )تلويزيون(

وسيله تشت رسوايي و  قساوت بي حد و مرز خويش را بر بام همة خانه هاي ايران به صدا درآورد. آنگاه 

يز كه به اين اجساد شهدا را در زندانهاي خميني به زير سُمّ ستوران پاسدار كشيده و صدها مجاهد ديگر را ن

 (.235شماره «, مجاهد«  )»اجساد مطهّر اداي احترام نموده بودند, ]به شهادت رساند[...

 

 «61ارديبهشت  12حماسة »

 

تن از فرماندهان و مسئوالن 60در جريان حملة گستردة رژيم به پايگاههاي مجاهدين در تهران بيش از 

 ه شهادت رسيدند.ساعت مقاومت دليرانه ب 10و اعضاي سازمان, پس از 

 

 چنين گفت:« حماسه پرافتخار»مسعود رجوي در دومين سالگرد اين 



 34 

زن و مرد شهيد مجاهد كه دو سال پيش در چنين روزي در نقاط مختلف تهران  60به ياد بيش از »...  

و  رايت افتخار و مجاهدت را با سرخي تمام برافراشتند. در راٌس همة آنها يكي از واالترين فرماندهان

مسئولين ما محمد ضابطي قرار داشت... او همراه با همسرش نصرت رمضاني به شهادت رسيد. در بين اين 

سالة ما ايران اَزهدي نيز بود كه با دختر و دامادش ـ فرشته ازهدي و حميد  57زن و مرد مجاهد, مادر  60

 خادمي ـ به شهادت رسيد. 

و فرماندهان سازمان در اين  ميان بودند, مانند قاسم  همينطور شماري ديگر از برجسته ترين مسئولين

باقرزاده و همسرش پري يوسفي, حميد جالل زاده و همسرش زكيّه محدّث, فضل اهلل تديّن و همسرش 

فاطمه مهدوي, فاضل مصلحتي و همسرش مهري خانباني, حسين جليلي و همسرش مريم شفائي و دهها 

حسن صادق, احمد كالهدوز و حسن رحيمي و خديجه مسيح از  زن و مرد قهرمان و مجاهد ديگر همچون

خانواده كبير مصباح و همچنين خواهر شهيد موسي, يعني مهين خياباني كه با همسر قهرمانش تقي اوسطي 

 به شهادت رسيدند. 

بچه هاي كوچك و شيرخوار, مثل فرزند شيرخوار ضابطي و نصرت نيز به اسارت رفتند, كما اين كه هاجر 

سالة يكي از تابناكترين اختران مجاهد, خواهر گرامي و وااليمان سوسن ميرزائي كه در همان روز با 5ک كود

 همسرش امير آقابابا به شهادت رسيدند.

 

خوشا به حال آن سازمان و جنبش و ملتي كه اين چنين گنجينه يي از گوهران و اختران همچون 

ه حق, برجسته ترين مصاديق ستارگان پيشتاز رهايي, يعني سوسن را در دامن پرورانده است... كساني كه ب

 (.204شماره «, مجاهد« )»ستارگان شبكوب و راهگشا در دوران ما هستند...
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 فتح خرمشهر

 

آزاد شد. پيش « بيت المقدس», خرمشهر طي عملياتي با نام 61ارديبهشت 12سه هفته پس از حماسه 

اندن قواي مهاجم, صورت گرفته بود. اما در سالگرد آغاز جنگ ايران از آن چندين عمليات ديگر براي بيرون ر

 و عراق, پيشروي نيروهاي ايراني براي عقب راندن متجاوزان چشمگير بود. 

قواي عراق  را تا غرب رود «, عمليات ثامن االئمه», تهاجم نيروهاي ايران در 1360مهرماه 5در روز 

اقيها بيرون آمد. اين پيروزي, نخستين پيروزي اساسي نيروهاي كارون عقب راند و آبادان از محاصرة عر

در « طريق القُدس»در عمليات  60آذر 8ايراني بر دشمن خارجي بود. اندكي بعد, نيروهاي ايراني در روز 

در محور قصر شيرين, با نيروهاي « مطلع الفجر»آذر, در عمليات  21محور سوسنگرد, و دو هفته بعد در روز 

, نيروهاي ايراني در عمليات 60اسفند  28چندي بعد در روز  ير شدند و آنها را به عقب راندند.عراقي درگ

با قواي دشمن درگيرشدند و شهرهاي شوش و انديمشك و دزفول را از تيررس نيروهاي « فتح المبين»

 عراقي به درآوردند.

هر آغاز شد و روياروييها تا براي آزادسازي خرمش« بيت المقدس», عمليات 1361ارديبهشت  10در روز 

 , خرمشهر را به تصرف درآوردند.61چند هفته به درازاكشيد تا سرانجام نيروهاي ايراني در روز سوم خرداد 

 

 

 «جنگ, جنگ تا پيروزي»

, دولت عراق اعالم كرد نيروهايش 1361پس از فتح خرمشهر و خروج نيروهاي عراقي از ايران در خرداد 

 ارج كرده است و خواهان پايان دادن به جنگ از راه مذاكرات صلح شد. را از خاک  ايران خ

 صدور با و شد صحنه وارد, بالفاصله, جنگشوراي امنيّت سازمان ملل متّحد نيز براي پايان دادن به

 پايان جنگ به كه خواست درگير طرف دو از, داشتند نظر اتّفاق آن در شورا عضو15 هر كه يي قطعنامه

 اق قطعنامه را پذيرفت, ولي رژيم خميني آن را ردكرد. عر. دهند

دولت ايران هيچ گونه تعهّد و مسئوليّتي »رجايي خراساني, نماينده رژيم در سازمان ملل, اعالم كرد:   

با هرگونه مداخله شوراي امنيّت در زمينه »( و 61تيرماه26)روزنامه اطالعات, « درقبال اين قطعنامه ندارد

 (.61تيرماه19)اطالعات, « تجنگ مخالف اس

 

ملل متحد و درخواستهاي مكرر دولت عراق از مجامع ذيربط بين المللي براي « شوراي امنيت»درخواست 

كشاندن رژيم ايران به پاي ميز مذاكره صلح, اين پندار را در خميني پديد آورد كه اين تالشها نشانه ناتواني 

از اين رو, زمان را براي ضربه زدن نهايي به رژيم عراق و سرنگون در مقابله با حمالت احتمالي ايران است. 

 كردن آن مناسب ديد و از اين رو, كوشيد آتش تنور جنگ را هرچه شعله ورتر سازد.
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س از فتح خرمشهر اعالم كرد: خميني, چند هفته پ« دولت خدمتگزار»ميرحسين موسوي, نخست وزير 

ن اين كه شرايط ما تحقّق پيدا كرده  باشد, اين مساٌله به معناي خفه تن به صلح دادن در اين شرايط, بدو»...

 (. 61تيرماه 20)روزنامه جمهوري  اسالمي, « كردن انقالب اسالمي ما هم هست...

 «!سرنگوني قطعي صدّام»شرايط ايران از قبل مشخص بود: 

 

 
 

براي فتح « عمليات رمضان»ن , نيروهاي ايراني مركب از ارتش و سپاه زير عنوا1361تيرماه  23روز 

 بصره به پيشروي پرداختند,  اما, كاري از پيش نبردند و ناچار شدند, عقب نشيني كنند.

(, خواست خود را مبني بر 61مهر30) 1982اكتبر22چندماه بعد, مجمع عمومي ملل متّحد, در روز 

 اين. كرد اعالم  المللين بي مرزهاي تا نيروها نشينيآتش بس فوري جنگ بين ايران و عراق و عقب 

 رسيد تصويب به ممتنع راٌي15 و( رژيم نماينده راٌي) مخالف راٌي يك درمقابل موافق راٌي119 با قطعنامه

 (.1982اكتبر25, لوموند)

 در را خود كه,  الملليبين تمايل و جنگبه دادن پايان براي ايران مردم خواست رغم رژيم خميني, به

 به دادن خاتمه براي سياسي حل راه هرگونه با كرد تاٌكيد, دادع عمومي نشان مي مجم قطعنامه همين

 .است مخالف جنگ

  اراده در تواند نمي  الملليجوّسازيهاي بين »ميرحسين موسوي, نخست وزير وقت رژيم, اعالم داشت: 

 (.61آبان3, اطالعات) «بگذارد اثر پيروزي تا جنگ ادامه براي ما  ملّت
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 خميني فتواي

خميني و سران رژيمش براي تدارک يك حمله بزرگ براي واردكردن ضربه نهايي به دشمني كه سقوط 

آن را نزديك مي ديدند, به فكر بسيج هرچه گسترده نيرو افتادند. آنها  در گام اول, كشاندن دانش آموزان و 

دادند كه جذب آنها در آن روزها نوجوانان و كارمندان و كاركنان دولت را به جبهه هاي جنگ مدّنظر قرار

 آسان تر و كم هزينه تر بود.

 

در شرايط حاضر رضايت والدين براي رفتن به »ـ سؤال از خميني:  61آبان9روزنامه جمهوري اسالمي, 

 جبهه الزم است يا خير؟

 

ن شرط تا موقعي كه جبهه ها نياز به نيرو دارد رفتن به جبهه واجب است و اجازه والدي»جواب خميني: 

 نيست...

ـ در حال حاضر تمام افرادي كه قدرت دارند به جبهه بروند بايد به مقامات مسئول مراجعه نمايند و 

چنان چه تشخيص دادند كه جبهه به آنها نياز دارد, واجب است به جبهه بروند و بر هر كار ديگر مقدّم 

 « است...

فتواي اخير امام خميني مبني «: »يرو به جبهه هادر حاشيه اعزام ن»ـ  61آبان 18روزنامه اطالعات,    

بر در اولويت قرارداشتن جنگ در برابر ساير امور از قبيل تدريس, وظايف اداري و...  اعالم آمادگي مسئولين 

مملكتي, نهادها, نمايندگان مجلس و اعضاي كابينه )براي رفتن به جبهه( باعث مي شود كه رايحه حضور 

 «ا در صحنه استنشاق كنيم...مستمر و فعال مردم ر
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نخست وزير, ديروز, طي نامه يي به رياست جمهوري و رئيس »: ميرحسين موسوي, 61آبان  17كيهان, 

شوراي عالي دفاع, آمادگي بيش از يك ميليون كارمند اداري كشور را براي اعزام به جبهه هاي جنگ اعالم 

 «داشت...
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را آغاز كرده « عمليّات رمضان, »(61)در نيمه تيرماه تصويب قطعنامه شوراي امنيّترژيم كه همزمان با 

(, عمليّات 61مهر30ـ 1982اكتبر22) بود, باز همزمان با قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متّحد

ئول , حدود يك ماه پيش از ديدار مس61آغاز نمود و در آذر همان سال« عمليّات محرّم»مشابهي را با عنوان 

 . ديد تدارک, «عَقيل بن مُسلِم» نام با, عراق خاکشورا با طارق عزيز, تهاجم ديگري را به

 

 

 

 ديدار مسئول شورا

 

 با نايب نخست وزير عراق

 

 

، مسعود رجوي، مسئول شوراي ملي مقاومت ايران، با نايب نخست وزير عراق ـ 1361ديماه 19در روز 

در حومه پاريس, ديداركرد و با وي بيانيه مشتركي را امضانمود. «, اُوِر»طارق عزيز ـ در اقامتگاهش در شهر 

مضمون اصلي اين ديدار، راهگشايي براي شكستن طلسم جنگ طلبي خميني و تدارک دستيابي به صلح 

و عقب نشيني نيروهاي نظامي عراقي به پشت مرزهاي بين  61بود.  بعد از  فتح خرمشهر در سوم خرداد

تالش براي ادامه جنگ, و جلوگيري از صلحي كه كامالً در دسترس بود, عملي عميقاً ضدملي  المللي, هرگونه

 و ضدمردمي به شمارمي آمد.

, نيروهاي نظامي رژيم خميني خرمشهر 61هفت ماه و شانزده روز پيش از اين ديدار, در روز سوم خرداد

د و نيروهاي عراقي به پشت مرزهاي شناخته را, كه در دست نيروهاي مهاجم عراقي بود, از آنها بازپس گرفتن

 شده بين المللي عقب نشستند و از خاک ايران بيرون رفتند.

از فرداي فتح خرمشهر شوراي ملي مقاومت ايران تالش گسترده يي را براي فراهم كردن صلح پايدار بين 

ن تالشها در شرايطي صورت دو كشور ايران و عراق آغازكرد كه تا پايان اين جنگ ويرانگر ادامه داشت. اي

 مي نشان انعطاف, كامالً, مستقيم مذاكرات طريق از, عادالنه صلحي برقراري براي عراقي طرف كه گرفتمي

 .بودند تالش در جنگ اين به دادن پايان براي نيز المللي بين مراجع و داد

 

 «بيانيه مشترک» 

, آن اساس بر كه رسيد امضا، بيانيّه مشتركي به در پايان ديدار مسعود رجوي با نايب نخست وزير عراق  

 و گرديد استوار همجواري حُسن و صلح مشروع آرمانهاي براي سياسي تفاهم مبناي بر طرف دو بين روابط»

 داخلي امور در دخالت عدم و ايران و عراق مردم آزاد اراده به احترام, ارضي تماميّت و كامل استقالل اصول

ابط مشترک بين مردم ايران و عراق براساس احترام متقابل و همكاري دوجانبه در خدمت رو ايجاد و يكديگر
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 ييمنافع متقابل و آرزوهاي آنها براي آزادي, ترقّي و صلح و در خدمت صلح و ثبات در منطقه, اصول پايه 

 (.358ص... شورا مسئول گزارش) «شدند شناخته

 

 
 

 ها تي و تسليحاتي رژيم خميني, ضرورت مصونيّت شهرها و دهكدهدر اين بيانيّه، همچنين، از تحريم نف 

 براي نماينده اعزام, ارتش پرسنل ويژه به, عراق در ايران جنگي اسيران به خاص توجّه, ايران دفاع بي مردم و

 .   است آمده ميان به سخن نيز... و ايران جنگي زندانيان از ديدار

 جنگ شكستن درهم و صلح سياست تروني جز پيشبرد هرچه فعّال اين ديدار و بيانيّة مشترک, مضم

 او تباهي و فساد سرتاپا رژيمِ نگهدارنده اهرمهاي ترين قوي از يكي كردن خنثي, درنتيجه, و خميني طلبي

 و فقر و آوارگيها, بمبارانها روزانه هراس و كشتار از ايران زنجير در مردم نجات براي بود ابتكاري نداشت؛

 سادهاي ناشي از جنگ خانمان برانداز.ف

 

  دشمنكاميهاي هماهنگ

 

 سياست بر ييديدار يك مقام رسمي دولت عراق از مسئول شوراي ملّي مقاومت ايران, ضربه كوبنده 

 را آن همپيوندان و رژيم اين خصمانه واكنش, طبيعي طور به, رو اين از, بود خميني رژيم افروزانه جنگ

 .خزيدند ميدان به, آزادي و صلح جهت در سابقهي با هم عليه اين ابتكار بي همگ و برانگيخت

 .درآمدند صدا پس از اين ديدار و انتشار بيانيّه, بالفاصله, بوقهاي تبليغاتي رژيم خميني به  

 24خواند )راديو رژيم, « حافظ منافع آمريكا»دي, مجاهدين را 24امامي كاشاني در نمايش جمعه  

 (. 61ديماه

 

 ديدار مورد در رژيم راديو خبرنگار سؤالدو روز بعد, ميرحسين موسوي, نخست وزير خميني, در پاسخ به

 نشان» را بيانيه و ديدار اين و گفت سخن عراق رژيم حفظ براي اسرائيل  و آمريكا تالش از, مشترک بيانيّة و
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درعين حال نشان »ين رژيم قلمداد كرد كه ا «حراست و حفظ» در «اياديشان و جهاني استكبار اتّحاد دهنده

 (.61ديماه26, رژيم راديو) «هست هم اينها وحدت دهنده

 رژيم»دي نيز آن را گامي جديد در راستاي وابستگي بيشتر سازمان مجاهدين خلق به20اطالعات 

 . شمرد, ست«آمريكا با حسنه روابط» و «اسرائيل امنيّت خواهان» كه «عراق صهيونيستي

  

 در, ضدّبشريش رژيم تاٌسيس سالروز در و شد صحنه وارد, افروزانرانجام, خميني, امام جنگس 

 طرح و مشترک بيانيه و ديدار, «دشمن دست فشردن», «عراق با اُخُوّت عقد» عناوين با, 62 فروردين12

رد حمله مو( رسيد شورا «صلح كميسيون» تصويب به 1361اسفند22 در كه) را مقاومت ملّي  شوراي صلح

 مستقيم قرار داد: 

 

« سرِ پرمدّعاي گروهكها, در خارج ايران, خصوصاً فرانسه, عقد اُخُوّت با حزب بعث كافر مي بندند»... 

هي ننشينيد »... (. و اندكي بعد باز هم با اشاره به افشاگريهاي مجاهدين, گفت: 62فروردين 12)راديو رژيم, 

ن مي رود. شما داريد تبليغ مي كنيد, با تبليع، شما مي خواهيد كشور آن جا بگوييد ما كشورمان دارد از بي

)كيهان, « را ازبين ببريد. و الّا, عهد و پيمان بستن با نمي دانم صدام, كشور ما را حفظ مي كند؟...

 (.62فروردين22

   

تبديل »و  «صدّام براي جاسوسي» مثل اراجيفي كردن رديف  با و آمد صحنه چندي بعد, رفسنجاني  به

 را رژيم هراس و كينه(, 62شهريور4, رژيم راديو) «دشمن جاسوسي عناصر» به« يك مشت جوان مسلمان

 سياسي مهم بسيار عطفِ نقطه يك» را آن, حق به, ايران مقاومت ملّي شوراي مسئول كه حركتي به نسبت

 .داد نشان, بود ناميده «جهاني و يي منطقه سطح در

 

 

 

 طرح صلح شورا                      

 

 6پس از »تشكيل شد. اين كميسيون,  1361كميسيون صلح شوراي ملّي مقاومت ايران در پاييز سال 

 طرح صلح شورا را تصويب كرد. 1361اسفند22، در «ماه تحقيق و كار تخصّصي

انة اين رژيم طلبخصيصة جنگ»اعالم كرد:  در اطالعيه يي «شورا صلح طرح» ارائة هنگاممسئول شورا به 

 ايران  ملّت  ارادة از آگاهي با جهانيان و نمود خواهيم آشكارتر هم باز, حاضر صلح طرح با را وسطاييقرون

 طلبيجنگ و ضدّبشري تروريسم بر جز, اساساً, خميني رژيم كه فهميد خواهند بيشتر آزادي و صلح براي

 (. 61اسفند22, 144شمارة , «مجاهد») «نيست متّكي ديگر چيز بر ضدّميهني

يي مندرج در  الجزاير و مرزهاي زميني و رودخانه 1975براساس اين طرح، شوراي ملي مقاومت قرارداد 

اين طرح صلح در عين حال يك  اين قرارداد را به عنوان مبناي صلح عادالنه بين دو كشور اعالم  كرد.
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خصوص كه  در  آستانهٌ  بود به پرستانه و در آن شرايط بسيار حائز اهميت موضعگيري عميق ميهن

طرف عراقي قرارداد الجزاير را كان لم يكن اعالم كرده بود. شوراي ملي مقاومت طرح صلح را براي  جنگ،

يي از آن برا ي دبيركل سازمان ملل متحد، جنبش كشورهاي غيرمتعهد و  اطالع دولت عراق فرستاد و نسخه

 كنفرانس اسالمي ارسال گرديد.

طرح صلح شوراي ملي مقاومت را به عنوان مبناي قابل قبول براي مذاكرات صلح مورد   عاقباًدولت عراق مت

   پذيرش قرار داد.

 

 « طرح صلح شورا»متن       

 

وزير عراق با آقاي مسعود رجوي مسئول شوراي ملي  به دنبال مالقات آقاي طارق عزيز نايب نخست»  

آميز  مبني بر استقرار صلح عادالنه و حل و فصل مسالمت 1361ديماه19مقاومت و صدور بيانيهٌ مشترک 

عدم مداخله در امور  استقالل كامل، اختالفات دو كشور از طريق مذاكرات مستقيم براساس تماميت ارضي،

روابط حسن همجواري و همكاري متقابل در خدمت  آزاد دو ملت ايران و عراق، احترام به ارادهٌ داخلي يكديگر،

)الجزاير( و مزرهاي زميني و  1975و ترقي و ثبات منطقه؛ شوراي ملي مقاومت قرارداد آزادي، صلح 

كند. لكن بديهي است اين پذيرش  يي مندرج در اين قرارداد را مبناي صلح عادالنه و پايدار اعالم مي رودخانه

در عين تأكيد بر مالزم با عدم هرگونه مداخله در امور داخلي يكديگراست. بنابراين شوراي ملي مقاومت 

جويانه و سركوبگرانه منضم به  نامه و يا پروتكل مداخله هرگونه مقاوله ضرورت مصونيت مرزها از هرگونه تجاوز،

 نامه يا پروتكلي سرّي يا علني باشد. كه چنين مقاوله شناسد. اعم از اين را مردود مي 1975قرارداد 

ماه بررسي و 6كند، در پي  ادي در ايران مبارزه ميشوراي ملي مقاومت كه براي استقالل و صلح و آز  

پس از انجام مطالعات و مشورتهاي جامع به منظور دستيابي به يك صلح عادالنه ـ كه در قدم اول به مالقات 

مشترک منجر گرديد ـ اكنون پيشنهاد خود دربارهٌ  وزير عراق با مسئول شورا و صدور بيانيهٌ نايب نخست

سازمان ملل متحد، جنبش كشورهاي غيرمتعهد، كنفرانس  راي اطالع دولت عراق،را ب« طرح كلي صلح»

طرفداران صلح در منطقه و جهان به شرح زير اعالم  اسالمي و نيز براي آگاهي دو ملت ايران و عراق و همهٌ

 نمايد: مي
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 ا.هوا و دري  بس بين كليهٌ نيروهاي دو كشور در زمين، ـ اعالن فوري آتش1

 
الطرفين يا دبيركل ملل  نشيني تحت نظر يك مرجع مرضي بس وعقب ـ تشكيل كميسيون نظارت بر آتش2

 متحد.

 

گذاري  شده در پروتكلهاي راجع به عالمت نشيني نيروهاي دو كشور تا پشت مرزهاي مشخص ـ عقب3

ن و عراق و صورتجلسات يي بين ايرا مجدد مرز زميني ايران وعراق و پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه

آن دو كه به امضاي دو طرف رسيده است. زمان الزم براي  ها و عكسبرداريهاي هوايي ضميمهٌ نقشه

بس  بس، قبل از اعالن آتش المللي مذكور به تشخيص كميسيون نظارت بر آتش نشيني به مرزهاي بين عقب

 شود. تعيين مي

 

المللي،  بس با رعايت مقررات بين ماه پس از اعالن آتش اسراي جنگي، حداكثر ظرف سه كليهٌ ـ مبادله4ٌ

 المللي. تحت نظر صليب سرخ بين

 

المللي الهه جهت تعيين خسارتهاي ناشي  ـ ارجاع مسألهٌ تعيين خسارتهاي ناشي از جنگ به ديوان بين5

 االجرا خواهد بود. تأديهٌ حقوق ايران. رأي ديوان در اين مورد الزم از جنگ و نحوهٌ

 

شدگان دو كشور به يكديگر، با اعالم  نمودن موجبات بازگشت پناهندگان و رانده تعهد طرفين به فراهم ـ6

 عفو عمومي و تضمين امنيت مالي و جاني آنها.
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ـ تنظيم قرارداد قطعي صلح بين دو كشور، بر مبناي احترام كامل به حاكميت و استقالل ملي، تماميت 7

 لي يكديگر، حسن همجواري و مصونيت مرزها از تجاوز.ارضي، عدم مداخله در امور داخ

 

 بند به اتفاق آرا در شوراي ملي مقاومت به تصويب رسيده است.7ـ طرح حاضر در يك مقدمه و 

 مسئول شوراي ملي مقاومت                                 

 «.61اسفند22مسعود رجوي ـ                                   

 

مورد  1362)الجزاير( تنظيم شده بود, در ارديبهشت  1975شورا كه بر اساس قرارداد  طرح صلح 

 .شد پذيرفته دولت آن طرف از صلح مذاكرات مبناي مثابهاستقبال رسمي دولت عراق قرارگرفت و به

 

 

 

 

 «!حملة آخر»

 

, خميني و 60يماه د19همزمان با ديدار مسئول شوراي ملي مقاومت ايران با نايب نخست وزير عراق در 

تدارک حمله نهايي و سرنگون كردن رژيم وقت عراق, كه آن را بسيار نزديك مي دست پروردگانش براي 

 ديدند, سر از پاي نمي شناختند.

 

دشمنان انقالب اسالمي... مايلند كاري كنند كه : »... 61دي  25روزنامة جمهوري اسالمي, سرمقاله     

به پايان نرسد و بهار آينده را هم پشت سر بگذازد... درست به همين دليل است جنگ تحميلي به اين زوديها 

كه ما بايد سريعتر حركت كنيم و به خواست خدا, مساٌلة جنگ را, هرچه زودتر, فيصله دهيم, به طوري كه تا 

 «( كلك صدام كنده شده باشد...62بهار آينده )بهار 

 

 برسد راه از اگر كه آيداكنون خبر از توفاني مي: »... 61دي 30روزنامة جمهوري اسالمي, سرمقاله ـ 

همه چيز به صدام به اشاره يي سقوط كند... انقالبي رخ خواهد داد ]و[  اگر... ريخت خواهد برهم را چيز همه

 « هم خواهد ريخت... انقالبي در پيش است؛ انقالبي بزرگ...

اي رزمندگان سِلَحشور اسالم, »جمعة اصفهان:  ـ طاهري, امام 61 بهمن2ـ روزنامة جمهوري اسالمي, 

 «.بجنگيد كه صبح پيروزي نزديك است

 

ـ ميرحسين موسوي, نخست وزير خط امامي خميني, ضمن ردّ هرگونه  61بهمن  4ـ روزنامة اطالعات, 

 «.جنگ با پيروزي سياسي ـ نظامي ايران پايان خواهد يافت»... صلحي گفت: 

 «.به زودي شاهد پيروزيهاي بزرگي خواهيم بود»اد شيرازي: ـ صيّ 61منبه 11ـ روزنامة اطالعات, 
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بهمن( خطاب به 12دو روز پيش )« آيت اهلل منتظري: » 61بهمن 14ـ روزنامة جمهوري اسالمي, 

ملت ايران! رهبر انقالب... از شما انتظار دارد اين حملة آخر را, به نحو »... گفت: « ت هميشه در صحنهامّ»

 « جام دهيد و ان شاء اهلل... مواجه با شكست صدام باشد...احسن, ان

 

« به زودي ملت نويد پيروزي بزرگ را خواهد شنيد»... موسوي, نخست وزير, گفت:  61بهمن12در روز 

به »... (. اين روزنامه سخنان وزير سپاه پاسداران را هم نقل كرد كه گفت: 61بهمن 14)روزنامة اطالعات, 

 «.يروزي بزرگ را خواهد شنيدزودي ملت نويد پ

است كه بايد به ملتمان نويد “ ايام اهلل”ما ان شاء اهلل در همين »... رفيقدوست, وزير سپاه پاسداران:      

 (.61بهمن14)اطالعات, « پيروزي را بدهيم ... و به زودي نويد پيروزي بزرگ را خواهيد شنيد

منطقه خودش را براي »... بهمن( اعالم كرد: 15ر روزو باالخره رفسنجاني در نماز جمعة تهران )د   

 (.61بهمن16, اسالمي جمهوري روزنامة) «كندزندگيِ بدون صدام آماده مي

 

 
 

 

 «والفجر»عمليات 
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, تهاجم گستردة رژيم ايران به منطقة فَكّه در خاک عراق با نام عمليات 1361بهمن 17يكشنبه شب 

و سركردگان رژيمش به سرنگوني صدام حسين در پي اين يورش آغاز شد. خميني « والفجر مقدماتي»

 سهمگين, ترديدي نداشتند و خود را براي بلعيدن كامل عراق آماده كرده بودند.

 

بعد از انتظار طوالني مردم, »... پيش از نيمروز فرداي اين يورش, رفسنجاني در مجلس رژيم گفت: 

شمن بعثي عَفلقي آغاز شد...  انتظار داريم كه اين آخرين ديشب, حملة سرنوشت ساز رزمندگان اسالم به د

 (.61بهمن 18)كيهان, « عمليات رزمي ما باشد و سرنوشت نهايي منطقه را تعيين كند

 

همراه  شدند روبه روشكست سختي با , اين عملياتنيروهاي تحت امر خميني, در همان دو سه روز اول 

در اين نبرد »... , در چهارمين روز يورش, طي سخناني گفت : 61بهمن 21خميني در روز  با تلفات سنگين.

 از بيش. برديم ازبين و كشتيم ايرانيان از ما, هزار 15 گويندمي گاهي, نفر هزار هفت گويندآخر گاهي مي

 «...ها جبهه به نفرستاديم ما نفر هزار4

ر از شمار واقعي آنها اعالم كرد. كمت باركامالً مشخص بود كه خميني شمار مهاجمان را, به عمد, چندين

 تا را كشته هزار5, كمدست, ارتش از عيني شاهدان» كرد؟ يكسره را جنگ تكليف شدهزار تن مي4مگر با 

 كام به مين ميدانهاي در اغلب كه, سال و سنكم جوانان آنها ميان در كه كنندمي گزارش حمله دوم روز

 افروزانة)از پيام مسئول شورا به مناسبت آخرين تهاجم جنگ« وندشمي ديده فراوان, اندشده فرستاده مرگ

 (.62بهمن13, 189 شماره, «مجاهد» ـ خميني

 

امروز بيش از هر زمان ديگري, »... ـ  رفسنجاني, رئيس مجلس رژيم:  61بهمن 25ـ روزنامة اطالعات, 

به طرف جبهه ها سرازير است و  ح را در جبهه ها جمع كرده ايم و همچنان هم سيل داوطلباننيروهاي مسلّ

مقدمات حركتي كه تا روش شدن سرنوشت جنگ متوقف نخواهد شد, فراهم است... سياست اين است كه 

 را ما حركت تواندآخرين عمليات ماست... فقط آن چه كه مي“ والفجر”عمليات ادامه خواهد داشت و عمليات 

 «.ريزي و تخريب كمتر بشودخون تا داريم نظر در كه است مالحظاتي, كند محدود

 

ـ رفسنجاني در مصاحبه با خبرنگار كيهان به شكست و عقب نشيني نيروهاي  61بهمن 28ـ كيهان, 

 تا رفتند... خساراتي و تلفات دادن با, البته, حركتي يك با ما هاي بچه... »: گويدمي و كندمهاجم اشاره مي

بيشتر تلفات داده نشود, مصلحت ديدند كه به يك نقطة  كه اين براي, البته. كردندمي فكر كه جايي آن

 « معيني برگردند و آنجا باشند تا برنامة بعدي بهشان دستور داده بشود...

دشمن از “... والفجر مقدماتي”در عمليات »... اد شيرازي نيز دربارة عقب نشيني نيروهاي رژيم گفت: صيّ

مراجعت به خط اول بود... پس از  ,عمق كُند شد و نتيجة آنآخرين تجاربش استفاده كرده بود و پيشروي در 

 (.62مهر2)روزنامة اطالعات, « رسيديم كه به ظاهر عمليات ناكام بود“ والفجر”مدتها تاٌخير به 

 



 47 

 «!ماٌموريت ويژه گردان شهيد»

 هزار تن از نيروهاي رژيم كشته شدند كه5حدود  «عمليات والفجر»گفته اند كه در نخستين شكست 

سربازان يكبار »و « امواج انساني«, »گوشت دم توپ»ساله بودند كه به شيوة 16تا  12بخشي از آنها جوانان 

 به تنور جنگ ضدميهني افكنده شدند. «, مصرف

  

به فاجعة كشتار «, روز دانش آموز شهيد»ـ خامنه اي, رئيس جمهور رژيم, در  61اسفند  3ـ كيهان, 

سراسر ايران كمتر »... اشاره كرد و گفت: « والفجر»ايران در يورش ضدميهني وحشيانة دانش آموزان سراسر 

مدرسه يي است كه نام و ياد شهيدي را به همراه نداشته باشد و سنگري نيست كه خون پاک دانش آموزي 

 «.آن را رنگين نكرده باشد

«, امواج انساني»تاكتيك  كه بنا بر« گردان شهيد»( از 61اسفند  9ـ گزارش فرستادة روزنامة اطالعات )

در منطقة رشيديه و در جمع افراد »... بود: « درصد از پِرسُنل آن99»آن كشته شدن « ماٌموريت ويژه»

 پيروزيهاي روند بر تا رودمي“, ماْموريت ويژه”نفرة شهدا هستيم؛ گرداني كه با در پيش داشتن 300گردان 

رخشاني بنشاند... گرداني كه تمام پرسنل آن را افراد پير و د ستارة, “الفجر و” عمليات در اسالم رزمندگان

تشكيل داده اند و از همه مهمتر اين كه پرسنل اين «!( سربازان يكبار مصرف)»جوان و نوجوان بسيجي 

گردان با شركت داوطلبانة خود در اجراي ماٌموريت ويژه آماده اند تا در چند روز آينده مجري يكي از حساس 

گذر از روي مين( باشند, به طوري كه با اجراي اين ماٌموريت, بسياري “ ) و الفجر”هاي عملياتي  ترين برنامه

اين “ ماٌموريت ويژه”از پرسنل اين گردان, به قرارگاه خود باز نخواهند گشت. به عبارت ساده تر, اجراي 

 «درصد از پرسنل آن... 99گردان, مشروط است با شهادت 

 

صحنه هاي «, طريق القُدس الي بيت المقدس», در گزارش 62ارديبهشت  11ـ روزنامة اطالعات, 

 را پرپرشدنشان لحظات واپسين در را «شهدا گردان» جوانان و آموزاندانش« ماٌموريت ويژه»جگرخراش 

 و شيرين و شاد... ساله14...  ساله16... ساله15:شدندمي داوطلب ها بچه... »: كندمي تصوير چنين

سحرگاه و صحراي مين و آنها مثل باغچه هاي بامداديِ چمن كه در دَمدمه هاي صبح, آمادة  ...ذكرگويان

 نمي ديگر گوشها و ديد نمي ديگر چشمها و گذشتندمي ها مين روي از. پرگشودن و پرپرشدن و اندبازشدن

وان در گوشه و استخ و گوشت هاي تكه جز!... نبود هيچ, نشستمي فرو كه, گردوغبار, بعد لحظاتي و شنيد

كنار صحرا, هر تكّه يي بر سنگي چسبيده... بدنهاي خردسال بچه ها, تكه تكه, ريزه ريزه, و ذرّه ذرّه... بر 

 و پيچنداطراف دشت پاشيده... حاال, گاه بچه ها پيش از عبور و پاي گذاشتن بر مين, پتو بر خويش مي

وند كه نتوان فراهم آورد و به پشت جبهه انتقال داد و بر نش پراكنده چندان... ها پاره و ها تكّه تا غلتندمي

 «سر دستها برد...

 

 .آموزندمي« شهادت»:  در دبيرستان موسوي, دانش آموزان درس 61اسفند 12اطالعات ـ روزنامة 

 )دبيرستان موسوي تهران(.« شقايق شكفتة خونين 40: » 61اسفند 12ـ روزنامة اطالعات, 
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(, بنا به فرمان امام امت درمورد ضرورت رفتن به جبهه ها, 61آبان  10ع عمليات محرم )هنگام شرو»ـ 

 «بروند جبهه به و كنند رها را مدرسه خواستنددانش آموزان دبيرستان موسوي, يكباره مي

 

دانش آموز  40فقط از يك دبيرستان )دبيرستان موسوي( : » 61اسفند  26, 144شمار ه «, مجاهد»ـ

 «آغاز شد( به خاک عراق كشته شدند 61بهمن17اخير )عمليات والفجر كه در  در تهاجم

 

مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان دربارة بسيج دانش »ـ  61اسفند 22جمهوري اسالمي, »ـ 

[ هزاران نفر از كادر فرهنگيان و دانش آموزان به جبهه هاي 61تا آخر ديماه ]»... آموزان اين استان گفت: 

نفر دانش آموز و  1457نفر از آنان كشته شده اند ه  1595اعزام شده كه از اين تعداد, بيش از جنگ 

نفر در اين راه شهيد زنده ) معلول( شده اند كه  1087نفر كادر فرهنگي بوده اند و همچنين تعداد 138

 .«باشندنفر از آموزگاران مي 67نفر آنان از دانش آموزان مجروح و  1020
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 «.رزمندة شهيد از دبيرستان سلمان فارسي تهران 36حماسة : »62فروردين  16نامة اطالعات, ـ روز

 

 
 

 از اين سنگر )دبيرستان : »62ارديبهشت  8ـ روزنامة اطالعات, 

 «.راهيِ خداجو, رَخت سرخ شهادت پوشيدند 45دكتر شريعتي كرج( 

     
 

وزير آموزش و پرورش, در نماز جمعة تهران  ـ علي اكبر پرورش, 62ارديبهشت  12ـ راديو رژيم, 

در جبهه هاي جنگ بسياري از اين عزيزاني كه مشغول رزم هستند, دانش آموزان هستند و »... گفت:

 «معلمين...

 

 

 ؟«علت شكست»

 

, با اشاره به عقب نشيني نيروهاي شكست خوردة رژيم در تهاجم 62فروردين  23رفسنجاني در روز 

 از كه ماست رهبر و ملت نظر, كردتنها چيزي كه ما را محدود مي»...در خاک عراق گفت:  به فَكّه« والفجر»

 «...كنيم خودداري زياد تلفات و خونريزي
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طي سخناني در مدرسة فيضيّه خطاب به جمعي از  62فروردين  22مشكيني, امام جمعة قم, در روز 

يات والفجر شكست خورده ايم و اگر وضع به بي پرده بگويم ما در عمل»... طلّاب حاضر در جلسه گفت: 

 را شكست علت, جنگ مسئولين... خوريمهمين منوال باشد به طور حتم در مابقي حمالت  هم شكست مي

 پايين رزمندگان روحيه, نداشتند حضور جبهه در روحانيون چون. اند كرده ذكر محل در روحانيون نبودن

طلبه و روحاني و  500به جبهه استقبال نمي كنند. حداقل, بايد ماهي  رفتن براي طُلّاب, متاٌسّفانه... بوده

امام جمعه ... در سرتاسر جبهه حضور داشته باشد. ماه اول كه اعالم كردند تا طالب خواهان اعزام به جبهه 

نفر و  200نفر مراجعه كردند و ماه دوم  400به ستادي كه در اين رابطه تشكيل شده بود, مراجعه كنند, 

, 165شمارة «, مجاهد« )»نفر ثبت نام كردند و عازم جبهه شدند... 12نفر و ماه چهارم فقط  60اه سوم م

 (.62مرداد27

    
 

 

 راهبند اصلي صلح

 :1361بهمن  28, 140شمارة «, مجاهد»

به  61مسئول شوراي ملي مقاومت ايران دربارة تهاجم جنگ افروزانة خميني )والفجر(  در ماه بهمن  

 : در پي داشت, در پيامي اعالم كرد عراق كه بيش از ده هزار تلفاتخاک 

پس از صدور بيانية مشترک اينجانب و نايب نخست وزير عراق در ماه گذشته, ديگر تمام جهانيان »... 

 هيچ, كشور دو هر ارضي تماميت اساس بر عادالنه صلح استقرار و جنگ به فوري دادن خاتمه كه دانندمي

ميني و شهوت رذيالنة او براي كشورگشايي و تحميل يك جمهوري به اصطالح اسالمي از نوع خ جز مانعي

 «خودش به مردم عراق ندارد...

زمان به زيان جنگ طلبي خميني است, جسورانه :  »61بهمن28, 140شماره  « مجاهد»ـ سرمقالة 

 «.مخالفتها را برانگيزيم
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به چاپ رساند « حزب جمهوري اسالمي»حرمانه يي را از , سند م61اسفند  5, 141شماره « مجاهد»

 كه در آن آمده بود: 

اگر ما در جنگ پيروز شويم... شور پيروزي پايه هاي انقالب را محكم تر از هر وقت ديگر خواهد نمود »... 

 و اسطورة شكست ناپذيري اسالم جاني دوباره به روان خستة جامعه خواهد دميد... مردم مسلمان منطقه

 ... يابندروحيه تازه يي مي

در صورت صلح با عراق ما با اژدهاي هفت سر امپرياليسم خبري روبه رو خواهيم بود. هر گونه مصالحه 

يي با صدام توسط رسانه هاي بين المللي شكست ايران جلوه داده خواهد شد, و لو اين كه ما بتوانيم 

 يزي به نام صلح پيروزمند وجود ندارد...امتيازات بسياري از رژيم عراق بگيريم. براي ما چ

پس از مصالحه با صدام, كاهش صدور انقالب اسالمي را نيز نبايد ناديده گرفت... يكي از شروط اساسي  

هرگونه موافقتنامة صلحي, عدم مداخله دو كشور در امور داخلي يكديگر است... اگر انقالب اسالمي 

قعيات وراي مرزهاي خود نداشته باشد و نمي خواست ملتهاي وا به نسبت حساسيتي گونه هيچ خواستمي

 «ديگر را با حقيقت اسالم آشناكند, اساساً جنگ عراق با ايران شروع نمي شد...

 

( خميني بارديگر قطعنامة شوراي امنيت ملل متّحد براي پايان دادن به جنگ 61اسفند 4ـ روز گذشته )

 رد كرد و بر ادامة جنگ تا سرنگوني رژيم صدام تاٌكيد ورزيد.  ايران و عراق و هرگونه ميانجيگري صلح را

 

 اسفند( در اطالعيه يي اعالم كرد: 5مسئول شوراي ملي مقاومت امروز )
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ايدة صلح با خميني, جز در شرايط ضعف و درماندگي مطلق او واقع بينانه نيست... استقرار صلح  و »... 

دموكراتيك شوراي ملي مقاومت و دولت موقت جمهوري دموكراتيك آزادي در ايران تنها در عهدة آلترناتيو 

 و سركوب بر مضافاً و جوشدمي او رژيم زاي بحران ذات از خميني طلبي جنگ, زيرا, باشداسالمي ايران مي

, «مجاهد») «...پذيردمي پايان آن سرنگوني با تنها و است رژيم اين موجوديت دائميِ اركان از, داخلي خفقان

 (.1361اسفند 12, 142ه شمار

 

 

 

 

 

 

 با سالح اسرائيل!« قدس»فتح 

روزنامة فرانسوي « تسليحات براي خميني», ترجمة مقالة 62ارديبهشت  15, 150شمارة «, مجاهد»

اسناد و مدارک يكي از بزرگترين قراردادهاي تسليحاتي »( را چاپ كرد كه در آن 1983ژوئن  25“ )لومَتَن”

افشا شده بود. واسطة اين معامله يعقوب نيمرودي )سرهنگ اسرائيلي( و « سرائيلرژيم خميني با دولت ا

 بود و واسطة آن صادق طباطبايي بود. « وزارت دفاع ملي جمهوري اسالمي ايران»خريدار ايراني آن 

هر ورود رسمي به اسرائيل و همچنين كليشه سند انتقال در اين گزازش كليشة پاسپورت طباطبايي با مُ

 , درج شده بود.1981ژوئن 4از محموله هاي تسليحاتي از تالويو به تهران به تاريخ يكي 

 

(: ژنرال آريِل شارون درمورد تحويل 1362مهر 7م )1983سپتامبر  29«, ليبراسيون»روزنامة فرانسوي 

 ما در زمان رژيم پيشين, يعني رژيم شاه, به ايران سالح تحويل»سالحهاي اسراييلي به ايران گفت: 

 به سالحها تحويل جريان در كامالً آمريكا. يافت ادامه, آمريكا موافقت با, هم پس آن از عمل اين. داديممي

  «...قراردارد ايران

 

 

 «امدادهاي غيبي»

, به مناسبت دومين سالگرد تاٌسيس شوراي ملي 1362تيرماه 25مسعود رجوي در پيامي به تاريخ آقاي 

اگر كمكهاي مستقيم يا »... يهاي كشورهاي خارجي به رژيم خميني گفت: رسانمقاومت, بااشاره به ياري

 غيرمستقيم خارجي كه اكنون برخي اسناد آن را در سطح جهاني افشا كرده ايم نبود:

 

 ـ اوالً, قطعاً بعيد بود كه رژيم خميني تا همين امروز نيز بر سر كار بماند؛
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 وجهتقالل ايران و جانشنيني شوراي ملي مقاومت را به هيچاس و آزادي كه الملليـ ثانياً, آن قواي بين

, «مجاهد») «..كردندنمي تراشياشكال و اندازيسنگ ما راه سر بر اندازه اين تا, محقّقاً, دارندنمي خوش

 (. 161 شماره

 

 

 

 

 حمايتهاي جهاني

 

 از طرح صلح شورا

 

هواداران مقاومت در خارج كشور, سياست صلح  و شورا نمايندگان و اعضا, مسئول وقفةبر اثر تالشهاي بي

 گسترده استقبال با و شد شناسانده جهانيانبه, تدريجبه, شورا «صلح طرح» و خميني طلبيِشورا و جنگ

 شخصيتهاي و  الملليبين مجامع, احزاب, سازمانها از بسياري حمايت مورد و گرديد روروبه جهاني مجامع

از مهمترين حمايتهايي كه سياست صلح شورا در همان سالهاي نخستين  بخشي. قرارگرفت جهان سياسي

 :است قرار اين از, آورده دستبه

 

 شوراي اروپا   

, طي چندين بيانيّه و قطعنامه, نقض حقوق بشر در ايران و سياستهاي 1982شوراي اروپا از سال   

 ايران پشتيباني نموده است: مردم عادالنة مقاومت از و كرده محكوم را خميني رژيم طلبانةجنگ

(, طي 1363ارديبهشت 21تا17) 1984مه 11تا 7ـ مجمع پارلماني شوراي اروپا در  اجالس 

 .داد قراد پشتيباني و تاٌييد مورد را مقاومت  ملّي شوراي صلح طرح مفاد ييبيانيّه

 85ژانويه31خ تاريـ رئيس شوراي اروپا و بيش از صد تن از اعضاي آن طي دو بيانيّة رسمي به

 در بشر حقوق نقض, ايران مردم عادالنة مقاومت شهيدان از نفر 10300 ليست( با استناد به63بهمن 11)

 .كردند اعالم مقاومت ملّي شوراي صلح طرح از را خود حمايت و محكوم را ايران

تا 3) 85اكتبر  3سپتامبر تا 25ـ در سي و هفتمين اجالس مجمع پارلماني شوراي اروپا, كه از 

. رسيد تصويببه عراق و ايران جنگ درمورد يي( در استراسبورگ )فرانسه( برگزار شد, قطعنامه64مهر11

 سياسي راههاي از عراق و ايران جنگ يافتن پايان خواستار قطعنامه اين  در اروپا شوراي پارلماني مجمع

 .است داده قرار حمايت مورد را مقاومت ملّي  شوراي صلح طرح و شده

 

 پارلمان اروپا   
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 كه, عراق و ايران جنگ با رابطه در يي(, پارلمان اروپا قطعنامه62دي26) 84ژانويه 16در اجالس  

 قطعنامه اين مفاد. رسيد تصويببه, بود شده تهيّه پارلمان رئيسنايب و سوسياليست گروه رئيس توسّط

 .بود «شورا» صلح طرح مفاد همان

( كه در استراسبورگ برگزارشد, 64خرداد  24تا20) 85ژوئن 14تا 10س ـ پارلمان اروپا در اجال  

 پارلمان. كرد حمايت ايران مقاومت جنبش و شورا صلح طرح از آن طي و رساند تصويببه را ييقطعنامه

 منظوربه, را خميني رژيم كرد درخواست عضو كشورهاي خارجة امور وزيران از قطعنامه اين ضمن اروپا

 . قراردهند فشار تحت, اختناق و جنگبه دادنپايان

آذر( در 21تا17دسامبر )12تا 8, كه در روزهاي 1986ـ در آخرين اجالس پارلمان اروپا در سال   

 مقاومت از حمايت و خميني رژيم تسليحاني كامل تحريم در ييشهر استراسبورگ برگزار شد, قطعنامه

 .رسيد تصويببه ايران مردم عادالنة

 

 لل سوسياليستالمبين

 نهايي قطعنامة در, برگزارشد پرتغال كشور در كه, خود اجالس شانزدهمين در سوسياليست المللبين

 در. قرارداد حمايت مورد را مقاومت ملّي  شوراي صلح طرح(, 62فروردين24) 83 آوريل12 تاريخبه خود

, متّحد ملل سازمان پيشنهادي حلهايراه براساس بايد عراق و ايران جنگ كه است شده تاٌكيد قطعنامه اين

 در تراشيمانع هرگونه و پذيرد پايان مقاومت ملّي  شوراي و اسالمي كشورهاي سازمان, غيرمتعهّد كشورهاي

 .است محكوم صلح راه

 

 

   انگليس كارگري هايجمع اتّحاديهم

 85سپتامبر7تا2خ تاري در انگليس كارگري هايدر يكصد و هفدهمين كنگرة ساالنة مجمع اتّحاديه

, جنگ( نقض حقوق بشر در ايران و پافشاري رژيم خميني بر تداوم بخشيدن به64شهريور16تا 11)

 هزارتن از بيش كنفرانس اين در. شد محكوم, ضدّميهني جنگ هايجبههبه كارگران اجباري اعزام خصوصبه

 .داشتند شركت انگليس كارگري سراسري اتّحادية 91 نمايندگان از

( 65شهريور14تا 10) 86ـ يكصد و هجدهمين كنگرة ساالنه اين مجمع, كه از اول تا پنجم سپتامبر  

 از را خود حمايت, خميني افروزانةجنگ سياستهاي كردن محكوم ضمن ييتشكيل شد, طي قطعنامه

 .كرد اعالم شورا مسئول طلبانةصلح اقدامات و شورا صلح سياست

 

  حزب كارگر انگليس 

( در 62مهر 15تا 10) 83ر در هشتاد و دومين اجالس ساالنة خود كه از دوم تا هفتم اكتبر حزب كارگ

 تحت مردم عادالنة مقاومت از حمايت و ايران در بشر حقوق نقض با رابطه در ييبرايتون برگزارشد, قطعنامه

دادن جنگ و استفادة  ادامه بر خميني اصرار قطعنامه اين در. رساند تصويببه مقاومت ملّي  شوراي رهبري
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 راهبه دستيابي و صلح با دررابطه شورا  الملليمحكوم شده  و كوششهاي بين« امواج انساني»او از تاكتيك 

 .است گرفته قرار حمايت مورد شورا صلح طرح و عراق و ايران جنگبه دادنپايان براي آميزمسالمت حل

(, 84ژوييه 3) 63تيرماه 12كارگر انگليس در ـ طي ديدار و مذاكرات مسئول شورا با رهبري حزب 

رهبر حزب كارگر, نيل كيناک, و رئيس حزب, اريك هفر, جنايات رژيم خميني را محكوم كرده و از مقاومت 

 شورا مسئول از كارگر حزب رسمي دعوتعادالنة مردم و طرح صلح شورا حمايت نمودند. اين ديدار بنا به

 .گرفت صورت

 ييقطعنامه طي( 64مهر) 85 اكتبر در اشس در هشتاد و سومين كنفراس ساالنهـ حزب كارگر انگلي 

 مورد را مقاومت ملّي  شوراي طلبانةصلح اقدامات و صلح طرح و كرد محكوم را ايران در اختناق و جنگ

 .داد قرار حمايت

 

 

 جنگ, جنگ و ديگر هيچ!

 

به  را همه امكانات مملكتيآنها . كاري به نارضايي مردم از جنگ ندارند سران رژيمشخميني و 

هر صداي  ,گذرانندندگي طاقت فرسايي را ميمردم ز  ده اند و با اين كهدا اختصاص ويرانگر جنگ هايجبهه

از شوق مردم  كنند و مدام مي در گلو خفه« دفاع مقدس»و « جنگ تحميلي»به بهانة وجود  را اعتراضي

 دم مي زنند: در راه مقاصد تجاوزطلبانة سران رژيم آخونديو قرباني شدن « شهد شهادت»براي نوشيدن 

امروز امام در ديدار با جهادگران گفتند كه اولين مساٌلة ما »... ـ رفسنجاني:  62خرداد3ـ راديو رژيم,    

جنگ است و هركس بخواهد جنگ را از اولويّت بيندازد و مسائلي را مطرح كند كه جنگ را تحت الشّعاع 

 «...كرد مبارزه آن با بايد و شودآن به عنوان توطئه حساب ميقراربدهد,  

هي »... خستگي مردم از جنگ گفت: « شايعه»ـ خميني طي سخناني نسبت به  62مرداد 26ـ كيهان, 

اشكال, هي اشكال, اشكال... اين مردم؛ اين مستضعفين؛ اين بيچاره ها؛ اين جنوب شهريهاي همة كشور ما 

 حركت فوج فوج هم اآلن. نكردند خستگي اظهار هم هيچ و كننداني براي اسالم مياين طور دارند جانفش

, چه و چه از اند شده خسته مردم گويندمي و اند نشسته خانه در كه آنهايي... جنگ براي جبهه به كنندمي

آن جا  گرفته تا هرجا مالحظه كنيد به مجرّدي كه يك خسارتي در دزفول از... هستند خسته خودشان آنها

, جنگ” و “كي بر مرگ” و “كي بر مرگ” زنندمي فرياد و ايستندمي مردم همة دنبالش... شودواقع مي

 فريادشان و اند مجتمع كشور سرتاسر و ها جمعه نماز در و مساجد  در كه مردمي اين... “پيروزي تا, جنگ

 «اند؟ آمده مرّيخ كرة از اينها... كرد بايد جنگ كه اين از است بلند

 تظاهرات عليه كه كندمي ياد رژيم طرفداران «تظاهرات ضد» از و بردخميني مخصوصاً از دزفول نام مي

 .بود شده برپا, بودند كرده برگزار 62 ارديبهشت اول روز در مردم كه جنگي ضد

ان (, در تظاهرات مردم به ج62مرداد 26) 1983مه  25در روز « لو مَتَن»به نوشتة روزنامة فرانسوي  

 «.نفر اعدام شدند 30حدود »آمدة دزفول شمار زيادي از تظاهركنندگان دستگير شدند كه از ميان آنها 
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 ما از جنگ طول در... »: گويدمحسن رضايي, فرمانده سپاه پاسداران, دربارة تصميم گير اصلي جنگ مي

ه امام از تمام فرماندهان نظامي ك فهميديم( والفجر) عمليات اين طول در و كردندمي  دريافت گزارش مرتباً

جنگي تر و نظامي ترند. امام هم چنين در طول جنگ هدايت وسيعي را در جنگ داشتند و اخبار  و تبليغات 

 (.62مرداد30, كيهان) «كردندجنگ را نيز از نظر دور نداشتند و رهنمودهايي را در اين مورد ارائه مي

طي اطالعيه يي از طريق راديو و تلويزيون و  62مرداد 18ز در رو« سپاه پاسداران انقالب اسالمي»ـ 

به منظور “ لبيك يا خميني”اجراي طرح »را اعالم كرد. در اين اطالعيه, « لبيك يا خميني»مطبوعات,  طرح 

ذكر شده است. اين طرح به « سازماندهي گسترده نيروهاي رزمنده و سلحشور واحد بسيج سپاه پاسداران

 ه بيشتر مردم به جبهه هاي جنگ ضدميهني به اجرادرآمد. منظور كشاندن هرچ
 . است «امور راٌس در» چنانجنگ هم

 جنگ خاطر به ما كه برسد روز آن به جنگ اگر... »: كه شنويماز زبان ناطق نوري, وزير كشور رژيم, مي

هاي عمراني كشور را كار همة ما كه باشد اين اش الزمه جنگ تداوم اگر... بشود وعده يك غذايمان وعده سه

تعطيل كنيم و همة بودجه مان را صرف جنگ كنيم, و ادارات را تعطيل كنيم و فقط ما مردم را تغذيه و 

 اين كنيم؛قوتشان را بدهيم, اما, جنگ را اداره كنيم, همة اين كارهايمان را تعطيل كنيم, جنگ را اداره مي

 13, اسالمي جمهوري روزنامة) «...كندين ميتعي را مسلمين و اسالم سرنوشت كه است جنگي, جنگ

 (.62شهريور

 و امام هوشياري, امام بيداري... پذيرفتيممي را حكومتمان سقوط پذيرفتيمما اگر آتش بس را مي»...  ـ

 صلح طوري آن اگر ما... ببريم را بس آتش اسم ما كه داد نمي اجازه لحظه يك كه بود اين امام قاطع رهبري

 هميشه براي و باشد دستمان روي جنگي مهاجر ميليون دو اين هميشه براي بايستكرديم ميمي قبول را

 از را ملتمان, جنگي هيجان دادن دست از و اخالقي سقوط با و باشيم داشته دستمان روي را منطقه آن

 (. 62مهر2, اطالعات) «...بدهيم دست

 

)اطالعات, « جنگ براي كشور يك فاجعه است ادامه ندادن به»محسن رضايي, رئيس سپاه پاسداران:    

 (.62مهر2

 

تمام خودروهاي وزارت بهداري را ... تبديل به آمبوالنس كرده ايم و به جبهه «: »منافي, وزير بهداري»  

 (.62آبان 3)كيهان, « فرستاده ايم... 

 

« بيشتري دارد جنگ هم  اگر در راٌس مسائل است براي اين است كه در حفظ نظام اثر»يوسف صانعي: 

 (.62)اطالعات, اول آذر
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 امواج درميان كه ييكشتي آن مثل ما... »: كندمي توصيف چنيناين را نظام ايسيدعلي خامنه   

 ما كه قدرهمين... ايمزنده هنوز, ماندمي سالم و شودنمي غرق و خوردمي شالق هرسو از دريا خروشان

 (. 62 مرداد18, اطالعات) «شوده, بزرگترين پيروزي محسوب مينمود حفظ را خود وضعيت و ايمزنده

 و باشند آماده ما عزيز جوانهاي... »: كنند آماده قدس آزادي براي را خود خواهدمي« جوانان»وي نيز از 

 سپاه از من و شوند جنگ هاي جبهه به رفتن مهياي كه كردند آماده قدس أزادي براي را خود كه نيروهايي

 اين, قدس آزادي مانور و قدس آزادي عنوان به كردند نويسي نام كه را نيروهايي كنم... تقاضا ميپاسداران

 «...بزنند را آخرشان حرف ـ سپاه و ارتش ـ رزمنده نيروهاي. ببرند ها جبهه به را آنها. گيرند كار به را نيروها

 (.62 بهمن 14, رژيم  راديو)

 

رزمندگان اسالم خود را براي دادن جواب آخر آماده »... فت: گ« رزمندگان اسالم»منتظري خطاب به 

 (.62بهمن8)كيهان, « كنند

 

 

 

 يورشها در جبهة جنوب

 

, چندين عمليات براي رخنه كردن به داخل خاک عراق و تصرف شهرهايي مانند بصره, 1362در سال 

(  از 62فروردين تا اسفند  از) 6 تا 1 «والفجر» عمليات مانند گيردعماره, علي شرقي و... صورت مي

محورهاي سوسنگرد در جنوب تا محور پيرانشهر در شمال خط مرزي ايران و عراق, اما, ديواره دفاعي 

 .برند نمي پيش از كاري و گيردنيروهاي عراقي امكان هرگونه پيشروي را از آنها مي

 در اين سال نيز مساٌلة اصلي رژيم جنگ است و جنگ و ديگر هيچ!

, در محورهاي مياني و شمالي جبهه, كاري از پيش نبرد, خميني و 1362رشهاي سال وقتي يو

( آن را 61تيرماه 23سركردگان جنگ طلب رژيمش محور جنوب را كه پيش از اين در عمليات رمضان )
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در  1362در نيمه شب دوم  اسفند « 6والفجر »تجربه كرده بودند, بستر يورشهاي خود قراردادند. عمليات 

 جبهه آغاز شد:دو 

 ؛«ـ جبهة چيالت در محور دِهلُران )در فاصلة شهر مهران در ايران  و شهر عماره در عراق

ـ جبهة تنگة چزابه در محور بستان )در شمال غربي اهواز و سوسنگرد ـ بين سوسنگرد در ايران و عماره 

 در عراق(.

شهر بود و يورش از تنگة چزابه با هدف از يورش از جبهة چيالت به شهر علي غربي عراق و تصرف آن 

 هدف تصرف شهر كوت العماره عراق صورت گرفت.

از محور خرمشهر )حدّ فاصل كوشك ـ طاليه( آغاز « خيبر»يورش «, 6والفجر »شبانگاه فرداي حمله 

 و با هدف تصرف جاده بغداد ـ بصره, و در پي آن چيرگي بر شهر« تاكتيك امواج انساني»شد, با استفاده از 

رزمندگان پرتوان اسالم ظهر امروز با آب مطهّر و »اعالم كرد:  62اسفند 4بصره در عراق. ـ راديو رژيم, 

 «.عطرآگين دجله و فرات وضو ساختند

 

 «!قصابي بزرگ»

 

 12)كه در « جزيرة مجنون»و « هور الهويزه», در مردابها و باتالقهاي منطقة «6والفجر» يورش 

خل خاک عراق قرارداشت(, تلفات وحشتناكي به جاي نهاد. بيشترين تلفات بر كيلومتري مرز ايران در دا

وارد شد, تا آن جا كه صحنه گردانان جنگ, ناچار شدند, بقاياي آن لشكر شكست خورده را به « لشكر نصر»

 عقب برگردانند. به گزارش خبرگزاريها, انبوه كشته هاي رژيم در تمام مسير يورش, بر زمين مانده بود و

 نيروهاي رژيم به هنگام عقب نشيني فرصت و موقعيت جمع آوري آنها نداشتند.

ممكن است كه », وجود انبوه تلفات در اين يورش را انكار كرد و گفت: 62اسفند  14خميني در روز  

بعضي اذهان ساده يك وقت باوركنند اين مسائل )شمار بسيار زياد تلفات( را, باور نكنيد. مساٌله اين طور 

 «(...كنندمي صدبرابر را آن) كنندنيست... آنها صد مقابلش مي

 

قضيه را اين قدر بزرگ »... فرداي سخنان خميني, رفسنجاني در مورد شمار تلفات اين يورش گفت:    

 برابر هزار, تقريباً... ايران تلفات از خود هايكردند كه ممكن  است خودشان هم دچار اشتباه بشوند. در رسانه

, تا پنجاه تا صد مثالً, محدودي تلفات كه است ممكن, كردند اينها كه, درگيري آن در ما. زنندمي حرف

 (.62اسفند 15, كيهان) «...بيايد پيش طبعاً ـ دانمنمي را دقيقش رقم ـ كمتر هم شايد

 

جمعه تهران,  نماز در, بپوشاند را ها(, براي اين كه ابعاد وحشتناک كشته62اسفند  19او چند روز بعد ) 

 اين از لجش آدم كه كردند سازيآمدند يك صحنه»... به صحنه آمد و رقم قبلي را اندكي باالبرد و گفت: 

 چيالت در داشتيم؛ چزابه در داشتيم؛ شهيد جبهه سراسر در ما. آيددرمي فيلمبردارها و نگارهاروزنامه

ع كردند, تا مثالً, به يك رقم هفتصد ـ هشتصد جم را ما شهداي اجساد اينها... داشتيم طاليه در داشتيم؛

 فيلم صحنه آن از بردند  را خبرنگارها... است دروغ اصلش. آوردند جاآن به را خودشان هايبرسد... يا كشته
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 راديوها به گويمنمي من. است پركرده را اينجا ايرانيها اجساد ببينند كه كردند پخش دنيا در و برداشتند

 آن روي قدري يك شنويدمي كه را حرفهايي. بدهيد گوش دقت با دهيدوقتي گوش مي ,اما, ندهيد گوش

 شدگانكشته هايخانواده به خطاب خوانيروضه همين در رفسنجاني «...كنيد حساب, كنيد تحليل, بايستيد

 (.62اسفند 19, رژيم راديو! )«نداريم جنگ توقف براي راهي ما»: گفت ضدميهني جنگ

 

 عنوان با آن از الملليبين هايرسانه كه طوريتلفات نيروهاي رژيم بسيار زياد بود, به« رخيب»در حملة 

 اسفند 12) 1984 مارس دوم روز در, پاريس چاپ, «كوتيدِيَن» روزنامة, مثالً. كردند ياد «بزرگ قصابي»

ز گوشت و استخوان ا مملو مربع كيلومتر200 وسعت به ييمنطقه... »: نوشت خونين تهاجم اين دربارة( 62

 هزار صد از بيش را خونبار تهاجم اين ايراني مجروحان و هاكشته الملليبين هايمطبوعات و رسانه«. انسان...

 و شهرها از اعزامي آموزدانش هزار 50 از بيش, كمدست, بارجنايت تهاجم آن در». كردند برآورد تن

 . «شدند قرباني ايران روستاهاي

 تصرفبه, بودند آموزدانش اكثرشان كه تن، هزار دهها دادنن را به بهاي به كشتنرژيم جزاير مجنو

 وحشتناک ابعاد جزيره اين اهميت روي بر گسترده تبليغات با بتواند تا ناميد «الفتوح فتح» را آن و درآورد

 .بپوشاند را تلفاتش
 

 

 «بدر»شكست 

 

ه قصد تسلط بر جادة بصره ـ العماره, ها از ب 1363اسفند  20از شب دوشنبه « بدر»يورش موسوم به 

دهها هزار تن از «, امواج انساني»آغاز شد. اين بار نيز به شيوه « هورالهويزه»جزاير مجنون و باتالقهاي 

نيروهاي پاسدار و بسيجي را با سالحهاي سبك, به سمت غرب مردابها كشاندند. آنها با استفاده از عقب 

امكانات پشتيباني و كمك رساني نيرويي »اقي به سمت دجله روان شدند, بدون نشيني تاكتيكي نيروهاي عر

 «.و تسليحاتي و تداركاتي

نيروهاي عراقي دهها هزارتن از نيروهاي رژيم را در شرق دجله به محاصره درآوردند و به جز شمار  

يع هور الهويزه و هور اندكي كه از عقب جبهه فرار كردند, يا اسير شدند, مابقي در فاصلة مردابهاي وس

 العظيم و شرق دجله كشته شدند. 

 

از كيلومترها گورستان گسترده نيروهاي »خبرنگار روزنامة فرانسوي لِزاكو, كه چند روز پس از اين كشتار, 

 خميني در شرق دجله ديدن كرده بود نوشت: 

دو كشور ناميد و اضافه كرد جنگ در باتالقهاي هورالهويزه را يكي از خونين ترين نبردها در جنگ بين »

روزنامة فرانسوي فيگارو “. هزار تن از نيروهاي رژيم كشته شدند 15, 63اسفند  25تنها در روز شنبه ”كه 

درصد نيروهاي رژيم خميني در  اين عمليات به كار گرفته شدند, تلفات رژيم در  90با ذكر اين نكته كه 

از مهمترين و خونين ”روزنامه ليبراسيون نيز اين تهاجم را  توصيف كرد.“ بسيار جدّي”روز نبرد را  6طي 
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سالة اخير توصيف نمود. نيويورک تايمز از قول منابع رسمي, تلفات رژيم را دهها هزارتن  5تهاجمات “ ترين

در جبهه هاي جنوب متحمل گرديده است. “ شكست تعيين كننده يي”اعالم كرده و اضافه نمود كه رژيم 

آخرين تهاجم ايران در ”با چاپ تصاويري از انبوه اجساد كشته شدگان نوشت: “ لومَتَن”ي روزنامة فرانسو

 (.1364فروردين  15, 241شماره «, مجاهد)»باتالقهاي هويزه, دهها هزار كشته برجاي گذاشته است 

 

 

 «!بوي خوش شهادت»

 

 يان بودند.م قرباننوجوانان در خط مقدّدانش آموزان و  در اين يورشهاي تجاوزكارانه

جنگي كه اآلن در كار است, جنگ »... ـ خميني طي سخناني گفت:  62مرداد 17ـ راديو رژيم, 

سرنوشت ساز ماست. لذا, اين جوانهاي ما هستند كه بايد اين سرنوشت را به آخر برسانند... مساٌله يي كه 

ها را گرم نگه دارند و بروند به  جبهه موظّفند ما جوانهاي همة امروز كه است اين كنمروي آن پافشاري مي

سراغ برادرانشان كه در حال جنگ هستند كه اگر مساٌلة جنگ حل بشود و  ان شاء اهلل با پيروزي كامل به 

 و شودآخر برسد مسائل ديگر مسائل فرعي است و حل آنها بسيار آسان است... دولت دستش باز مي

ما جنگ است و اين جوانها هستند كه بايد تنور جنگ را گرم   بزرگ مساٌلة اآلن... كندمي رفع را گرفتاريها

نگه دارند... امروزهمة جوانهاي ما موظّفند كه جبهه ها را گرم نگه دارند و بروند سراغ برادرانشان كه درحال 

 «جنگ هستند...

 

دبيرستانها, انقالب شهادت را به درون مدارس آورد و... بوي خوش شهادت را به »... ـ سيدعلي خامنه اي: 

 (.62مهر3)كيهان, « مدارس راهنمايي و حتي به دبستانها هم رساند

 

درصد از دانش  57تا  53طبق آماري كه ما در دست داريم »... ـ  پرورش, وزير آموزش و پرورش: 

 آشنا شهيدي نام با يي مدرسه كه بينيمآموزان عضو بسيج در جبهه هاي جنگ هستند و ما هر روز مي

 (.62مهر9)كيهان,  «شودمي

 

به گفتة محسن رفيقدوست, وزير سپاه پاسداران, )در سمينار بررسي مساٌلة جنگ و مشكالت دانش 

آبان  22)كيهان, « درصد نيروهاي رزمنده دانش آموز بودند 57»برگزارشد(  64آموزان جبهه, كه در آبان 

64.) 

 

دربارة شمار تلفات دانش « رش گيالنسرپرست ستاد پشتيباني جبهة جنگ در ادارة آموزش و پرو»  

هزار دانش آموز به جبهه ها اعزام  10تا كنون تنها از اين استان, بيش از »آموزان  استان گيالن گفته بود: 

 (.64آبان  15)روزنامة جمهوري اسالمي, « شدند
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زان سراسر ايران آمودر آرزوي اين بودند كه پيكر به خون تپيدة دانش« شيفتگان امام خميني»برخي از   

 «تهران پرورش و آموزش تربيتي امور مسئول, باريكاني» مانند, ببينند رژيم تباهي و مرگ هايرا در جبهه

, كنون تا آغاز از, تحميلي جنگ مقاطع تمامي در حاضر بسيجي نيروهاي عمده كنندةتاٌمين»: گفتمي كه

 همة» هاكاري كرد كه اعزام به جبهه« جممنس و دقيق ريزيبرنامه»با بايد و «بودند آموزان دانش

 (.64 مهر اول, كيهان) «دربربگيرد را آموزاندانش

 

جوانهاي ما كه »... گفته بود:  1364اين را هم از خميني بشنويد كه در پيامش به مناسبت نوروز سال 

ه است ... عاشق آمد خوش شان ذائقه در كه اين براي, روندمي شهادت براي, ها جبهه به رونددارند مي

 (.64فروردين  5)كيهان, « شهادت هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقالب ايدئولوژيك

 

 سازمان مجاهدين خلق

 

 

همرديف مسئول اول », خانم مريم عضدانلو را به عنوان 1363بهمن7آقاي مسعود رجوي در روز 

 معرفي كرد:« سازمان مجاهدين خلق ايران
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ه و قهرمان ما, خواهر مجاهد مريم عضدانلو پس از اشرف شهيد, در ميان عموم خواهران رزمند»...

 انقالبي بخشرهايي حيات و مبارزه سال14 پي در و اشرف شهادت از پس سال سه و بوده آنها ترينذيصالح

 سازمان اول مسئول همرديف عنوان به, ايران خلق مجاهدين سازمان با رابطه در و راستا در توحيدي و

به اين سو، وي مدارج و مراحل خطير 60خرداد سال 30ت. طي اين دوران و به ويژه از اس شده برگزيده

مربوط به ارتقاي ايدئولوژيكي ر تشكيالتي خود را با آزمايشات متعدد و با سرفرازي و موفقيت از سر گذرانده 

خستين بار رسماً و لذا اكنون در بيستمين سال حيات خونين و پرافتخار سازمان مجاهدين خلق ايران براي ن

 مي احراز را خلق مجاهد انقالبي زن باالترين و ترينجايگاه ايدئولوژيكي و تشكيالتي شايسته براي ذيصالح

 ...كند

 

, است اتّخاذشده ما سازمان مركزي هاياين انتخاب و تصميم ناظر بر آن كه توسط دفتر سياسي و كميته

( تشكيالتي و نظامي, سياسي) جامع بنديتي جمعتشكيال و عقيدتي دستاوردهاي ترينعالي از يكي

 حال عين در كه است تشكيالتي زمينه در( 1363 پاييز) سراسري مسلحانه انقالبي مقاومت سال چهارمين

 اجتماعي و تاريخي بخشرهايي مسير در( مجاهدين) ما ئولوژيكايده ـ سازماني اعتالي از نويني دوران مبيّن

 ...باشدسير ارتقاي زن انقالبي و پيشتاز مجاهد خلق به طور اخصّ ميم در و, اعم طور به, زن

 

اكنون خوشبختانه سازمان مجاهدين خلق ايران جايگاه عقيدتي  و تشكيالتي و اجتماعي اشرف را, به 

 و رهايي مساٌله با رابطه در ويژه به كه باشد. كندبهترين وجه, با معرفي خواهر مجاهدم مريم عضدانلو پرمي

 اوي ماهوي زن و مرد سرچشمه بركات و پيشرفتهاي عقيدتي و تشكيالتي و اجتماعي بيشتر گردد...تس

بايستي تصريح كنم كه بر حسب موازين عقيدتي و تشكيالتي مجاهدين خلق ايران, ما هيچگاه در جريان 

واضع ارتجاعي م از چه) يكديگر از مرد و زن تشكيالتي جداسازي و بنديمبارزات انقالبي خود به تقسيم

 در ويژهبه ـ ما سازمان در كه داريم يقين و نيستيم و نبوده معتقد( ابتذالي گرايانهخميني و چه از مواضع زن

 شماره, مجاهد نشريه)   «...ندارد وجود جداسازيها و هادوگانگي گونه اين براي ييزمينه ـ آن رهبري راٌس

 (.1363بهمن7 ـ 235

 

 

 سخنان مسعود رجوي

 1364راسم شب تحويل سال نو در م

 

مي بايست پيوسته صفوف دروني خودمان را پوالدين تر بكنيم؛ مي بايستي به استقبال آزمايشات »... 

جديد برويم؛ مي بايستي سراپاي وجود خود و سازمان و طيف هوادارانمان را عميقاً بتكانيم... هرچقدر كه 

ننگ و خونريزي و سفّاكيت خودش باالتر و برّاتر مي باطل در بطالن و ستيزه جويي و حق ستيزي و در 

شود, از آن طرف, صفوف حق و انقالب به معناي قرآني اش؛ به معناي محمدي و علوي اش هم مي بايستي 
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آگاهانه و برخالف نيروهاي خميني كه متكي به جهل و ارتجاع هستند, خود را بسازند, دگمهاي جاهلي را 

 ا تسخير بكنند تا بتوانند از پس دشمن غذّار خدا و خلق بربيايند...بشكنند و ميدانهاي جديدي ر

 

داستان يك انقالب جديد در صفوف مجاهدين است... كارهاي شگفت انگيز و حتي به قول بعضي ها 

و دقيقاً ضدمصلحت و ضدسياست در مجاهدين بسيار ديده شده است... حاال امروز باز هم “. ديوانه وار”

يش داريم و بازهم طبق معمول. همان بهانه ها و برچسبها. در دنياي سياست پيشگي, حركت ديگري در پ

هركس الفبا بداند, از نظرش اين طالق و ازدواج خيلي ابلهانه! و ديوانه وار! است. در اين دنيا هيچ تآدم عاقليَ! 

و كاروان مجاهدين از اين ريسكها نمي پذيرد, آن هم چنين ريسك بزرگي را. اما همه مي دانند كه كار 

دربرابر دشمن ضدبشري پيوسته ازميان جنگل ريسك و شگفتي عبوركرده است... فقط در پهنه سياسي به 

آن روزي اشاره مي كنم كه در همين اتاق كناري با طارق عزيز به مالقات و صدور بيانيه صلح نشستيم, 

ند؟... معموالً در احزاب چنين رسم يادتان هشت كه خيلي ها و خيلي ها مخالفت كردند و برچسب ها زد

است كه قضيحتي هم اگر دركار باشد, روي آن را مي پوشانند... حال ديگر اين مجاهدين چه دردي دارند كه 

 خودشان درمقابل بالها سينه سپر مي كنند؟ مگر خودشان كم بالدارند؟...

د كه يعني چه؟ يعني يك اين چنين است كه امروز هم شايد تعجب كرده باشيد و خشكمان زده باش

مرتبه آب جوش صد درجه را با فشار قوي و بدون وقفه روي سرتان سرازير كنند, آيا مي توانيد تحمل كنيد؟ 

 واويال كه پاي زن و طالق و ازدواج هم در اين آزمايش اخير در كار است.

 

مدار جديدي از توان و ظرفيت و كار اما, في الواقع اينها بهانه است. ما پوالد آبديده مي خواهيم ما اِشِِل و 

مي خواهيم. تا دورترين سمپاتيزانهاي سازمان. ما مرز صيقل يافته و نويني بين انقالب و ارتجاع و دگمهاي 

ادوار جاهليت  ترسيم مي كنيم, در غيراين صورت قادر نخواهيم بود مسائل حال و آينده صفوف انقالب را 

 حل كنيم...

اور داريد كه چشم و چراغ و نقطه اميد جدي يك خلق محروم هستيد يا نه؟ اگر براي اين كه يا شما ب

نيستيد كه اعالم كنيد و كنار بكشيد. اما اگر هستيد كه مي دانم هستيد, حساب خودتان را از اول با خودتان 

بيشتر فدا و راه و آرمان و سازمانتان معلوم و روشن كنيد... هركه هر چيزي را بيشتر دوست دارد براي آن 

مي كند... آن كس دلش براي اين مردم, براي اين خلق, و براي اين ميهن بيشتر مي سوزد كه قبل از همه و 

 بيشتر از همه, فداكند...

 

چه بخواهيد و چه نخواهيد در عالم واقع نخستين حافظ و پرچمدار و غمخوار اين ملت و اين مملكت 

آه مردم و آن ناامني و بمباران و قحطي و مرض و گرسنگي, هستيد. مسئوليت تاريخي داريد. آن اشك و 

قبل از همه, شما را بايد تكان بدهد و قبل از همه از شما راه حل مي خواهد... اين مسئوليتِ اين نسل و اين 

سازمان و اين شورا است. به همين دليل هم هست كه مي گوييم اين سازمان مِلك خصوصي نيست, نقطه 

انتظارات و آرمانهاي ميهني و مردمي است.بسا چيزها در راهش نثار شده كه يكي از آنها  تالقي بسياري از

شهيد است و خون كه همه مي بينيد؛ همينطور رنج و تالش و همه چيزهايي كه در هر لحظه و در هركجا 
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آرزو يا  برايش نثارشده است. قدمي يا قلمي يا درهمي كه هرچه فكرش را بتوانيد بكنيد, حتي يك آه, يك

 يك قطره اشك!

خيلي خوب. حاال يك دفعه مي بينيد اين سازمان با شدت تمام, تكان داده مي شود... رسوبات جهل و 

جاهلي بايستي در درون خودمان سوزانده شود. حلقات مفقوده عقيدتي بايستي پيدا و كارسازي بشوند. در 

آينده دارتر. آن قدر كه در مقابل توفان حوادث  اين صورت, اين مجاهدين, مجاهديني خواهند شد, استوارتر,

 آسيب ناپذير خواهندبود...

 

مجاهدين از اين به بعد مي گويند سازمان ما دو تا مسئول اول دارد: يك زن و يك مرد. بسيار هم واقعي 

و جدي و بدون تعارف است. آن هم نه براي راٌي جمع كردن و نه براي اين كه بگوييم كه ما هم به زن 

 احترام مي گذاريم...

سازمان ما با رهبري جديد خود مركّب از يك زن و يك مرد, در ايران فردا بسا مسائل حل خواهد كرد؛ 

همان ايران خميني زده, يعني جنگ زده, بيكاري زده, فحشازده... آن ايراني را كه بايد ساخت و انرژيهايش 

 را آزادكرد...

ل مي گردد, يعني در يك اوجگيري ايدئولوژيكي جديد بر سر اكنون رهبري سازمان بدين وسيله تكمي

 يكي از پيچيده ترين تضادها كه تضاد زن و مرد است, مجاهدين به آزمايش كشيده مي شوند...

در قدم اول در داستان همرديفي مريم, آزادشدن زنها مدّنظر بود, اما بدون اين كه قصد و غرضي از پيش 

م نشد, بلكه به تارک ايدئولوژيكي جديدي رهنمون گشت. زيرا مگر زن از مرد در كار باشد, به همين جا خت

 جداست؟

تا وقتي زن, اسير و دربند است, مرد هم اسير و دربند است.... آزادي زن در جوهر خودش آزادي مرد هم 

 (.1363اسفند29ـ  241)نشريه مجاهد ـ شماره    «هست, يعني آزادي كل جامعه...

 

 

 جويسخنان مسعود ر

 (1364خرداد30)     

 

راستي, جوهر ايدئولوژيك انقالب » گفت:« پيام انقالب ايدئولوژيك»مسعود رجوي در سخنانش درباره 

چه بود؟ آخر, رهايي زن تازه قدم اول بود. زدودن افكار ارتجاعي راجع به زن, قدم اول بود. پيام اين انقالب, 

نوين. انفجار رهايي كه روي محور ترقي, پيشرفت و منافع  انفجار رهايي است... از طريق تولد يك رهبري

خرج اصلي, آن گوهري است .. مردم, ما را يك گام, يك قدم كيفي, باالتر قرار مي دهد؛ ما را جهش مي دهد.

كه در درون تك تك آحاد انساني وجود دارد و وقتي كه آن گوهر منفجر و بسان هسته اتم شكافته و 

 شكسته شود, آن وقت:

 “...رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند”
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بحث بر سر يك يا دو فرد تنها نيست؛ اصالً و ابداً... مگر ما فرد هستيم؟ اگر صحبت يك فرد است... آن 

ذره كه در حساب نايد ماييم... اما در هياٌت سازماني و به عنوان نماينده يي از نسل مجاهدان و از يك جريان 

 ينجا ديگر صحبت فرد نيست. اينجا ديگر آدم بايد پيامي را برساند.تاريخي, بله, بله. ا

 

هزارها بار  پيام چيست؟ بله. من آمده ام تا خودم را و نسلم را و سازمانم را فدابكنم براي رهايي ايران.

خلقم؛ قلبم را سوراخ كردند؛ هزارها بار طناب به گردنم انداختند؛ هزارها بار بر بدنم شالق زدند. من مجاهد 

صدها هزارانم؛ نماينده نسل بيشمارانم. آمده ام خودم را فديه رهايي خلق در زنجيرم بكنم. آي مردم ايران: 

را در مسير خدا و خلق نصرت خواهد كرد؟ هل مِن ناصر “ مجاهد خلق”مَن انصاري الي اهلل؟... چه كسي من 

 ينصرني؟

نصرت و حمايت براي چي؟ براي صلح, «( ما همه حامي توايم رجوي»)وقتي جمعيت شعار مي دهد: 

 براي آزادي, براي حاكميت مردمي, براي گسستن زنجيرها, براي عدالت, براي به پاداشتن قسط..

بله, بله, من مجاهد خلقم و آمده ام خلقم را از تجارب تلخ گذشته پرهيز بدهم و رها كنم. پيام اين 

 (1364ـ تيرماه  253)نشريه مجاهد ـ شماره « است...
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 جنگ قربانيان

 

 و زحمتكش مردم دوش به رژيم براندازبار و هزينة سنگين و كمرشكن لشكركشيهاي ويرانگر و خانمان

 و تهي كيسة از آن مالي بار هم و بودند ضدميهني جنگ اين تنور هيمة  هم كه بود ايران محروم

 . شدمي تاٌمين ملي هايسرمايه يا و آنها ناچيز هايدستمايه

 (. 62مرداد 20, اطالعات) «بيند نمي مرفّه نفر يك رويداآلن هم وقتي به جبهه مي»يني: خم

 

 اعتراضي هم هيچ و دهندآنهايي كه محروم هستند بيشترين شهدا را مي»صانعي, دادستان كل كشور:  

 (.62مرداد25, اطالعات) «ندارند

ت كرج رفته بودم, بيست و دو نفر از كارگران به كارخانه جهان چي»... ـ مهاجراني, نماينده مجلس رژيم: 

 .(61بهمن 11, اطالعات) «معلولند نفر سه و اندجبهه در اآلن نفر سه و سي و اندشهيد شده

 

به طور مستمر حدود دو هزار و سيصد نفر از آنان )كارگران ذوب آهن اصفهان( جهت انجام فعاليتهاي »ـ 

د مشغول ياري رساندن به رزمندگان اسالم هستند و تا كنون نيز رزمي, تداركاتي و فني در جبهه هاي نبر

« يك صد و بيست نفر از اين عزيزان در راه پاسداري از جمهوري اسالمي ايران به لقاء اهلل پيوسته اند...

 (.62تيرماه 9)روزنامه جمهوري اسالمي, 

اننده ماشين آالت راهسازي از ادارات هزار نفر كارگر فني )مكانيك( و ر 4حدود »... ـ وزير راه و ترابري: 

راننده و  2069شركت واحد در طول مدت جنگ (.  »62مهر3)كيهان, « مختلف به جبهه اعزام شدند

كمك رانندة اتوبوس و ميني بوس به مناطق جنگي اعزام كرده است كه از ميان افراد اعزام شده, مجموعاً 

 (.62آيان  5يهان, )ك« نفر شهيد, اسير و مفقود االثر شده اند 25

مدير عامل كارخانه ناهيد اصفهان: گروههاي متعددي از افراد اين كارخانه به دفعات به جبهه ها اعزام »ـ  

 (.62آذر  14)كيهان, « مجروح و يك اسير... داشته ايم... 3شهيد, 7گرديده اند و تا كنون 

ستاد پشتيباني جنگ « : »... شرقي سرپرست ستاد پشتيباني مناطق جنگي جهاد سازندگي آذربايجان»ـ 

در جهاد سازندگي آذربايجان شرقي ... براي تاٌمين نيازهاي انساني پشتيباني مستقر در محورهاي عملياتي, از 

برادران داوطلب متخصص فني روستاها و شهرستانهاي استان بالغ بر سه هزار نفر را بسيج و به جبهه ها 

 (.62آذر 27)اطالعات, « اعزام كرده است... 
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 «!(ما قدس را آزاد خواهيم كرد«: »مسافر كربال)»

 

 

 «جنگي»اخّاذيهاي 

 

 روزنامة:      جنگ تنور نگهداشتن ورترنمونه هايي از اخاذيهاي رژيم از مردم محروم براي هرچه شعله

وسط دفتر آيت ت كه, را زيورآالت و طال كيلو نيم و هشت... خاتمي نمايندة, فيّاض»: 61مرداد27, اطالعات

اهلل اتمي, امام جمعة يزد, جهت مصارف بازسازي مناطق جنگي جمع آوري شده بود, تقديم رئيس جمهوري 

 «.و امام جمعة تهران نمود

مدني, امام جمعه بوشهر, چكي به مبلغ بيست ميليون ريال و مقدار قابل : »62شهريور6ـ  اطالعات, 

ن بوشهر را... جهت كمك به جبهه هاي نبرد تقديم رياست توجهي جواهرات و هداياي مردم محروم استا

 «.جمهوري نمود

گرم طال و جواهرات  600عبادي, امام جمعه زاهدان, يك كيلو و : »62آبان14ـ روزنامة اطالعات, 

اهدايي اقشار مختلف مردم مستضعف سيستان و بلوچستان را... جهت كمك به رزمندگان اسالم به رياست 

 «.ادجمهوري تحويل د

ميليون ريال 5امام جمعه برازجان در مالقات خود با آيت اهلل منتظري بيش از : »62آذر 16ـ كيهان, 

 «.وجه نقد و حدود يك كيلو زيورآالت طال, اهدايي مردم برازجان به جبهه ها را تقديم ايشان كرد
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بنياد مركزي جنگ زدگان... », استاندار گفتة به كه شداين اخّاذيها در حالي در سراسر  ايران گرفته مي

پس از سه سال نتوانسته بود حتي يك نفر را در اين مناطق از چادر به داخل يك چهارديواري قابل سكونت 

 (.61بهمن  13)كيهان, « انتقال دهد...

( بيش از هزار 1364مردم گيالن در سال جاري )»ـ ابوطالب حجازي, نماينده مجلس رژيم از گيالن: 

كه مركّب از حدود پانصدتُن برنج و يك ميليون كلوچه و دويست كاميون الوار چوب و دو كاميون كاال, 

كاميون كااليي كه در ايام محرّم به جبهه ها  365ميليون ليتر نفت و وسايل ديگر به جبهه فرستادند... از 

پيش از ظهر امروز (. »64آبان  14)كيهان, « ارسال شد, اكثرش از دسترنج همين كارگران كارخانجات بود...

آبان ـ بيش از چهارصد تن از دانش آموزان دبستان گرجي زاده بندرعباس ضمن اجراي مراسم قُلّك 12ـ 

 (.1364 آبان 12, بندرعباس تلويزيون) «نمودند اِهدا ها جبهه به را خود اندازشكني, وجوه پس

  

 

 «رَهاورد جنگ»

 

گ, وضع معيشتي مردم زحمتكش روز به روز بدتر جن هايدر اثر اختصاص امكانات مملكتي به جبهه

 :  است شكل اين به بندرگناوه اهالي آشاميدني آب وضع, مثالً. شودمي

 اهالي. رسدهزار نفري بندر گناوه مي63روزانه كمتر از يك ليتر آب آشاميدني به هر خانوار از جمعيت »

توزيع آب صف ببندند كه هرچه بيشتر  محل در صبح اذان هنگام بايد آشاميدني آب به دستيابي براي

 از تعدادي به است مجبور رساني آب ماٌمور كه جايي تا شودخورشيد رخ بنمايد, صف نيز افزوده مي

 تا باشند سحرخيزتر ديگر فرداهاي و ديگر روز بايد بقيه. بدهد آب تحويل نوبتِ قبض تشنه لب متقاضيان

)كيهان, « روز ديگر است 50قبض گرفته اند, نوبتشان  امروز كه هم انهايي. كنند دريافت آب قبض

 (.64مرداد30

از وقوع جنگ تا كنون اكثر »... معرفي زاده, نماينده مجلس رژيم: «: مهاجران جنگي»يا وضع مسكن  

برابر  7الي  5نفره در يك اتاق, آن هم در خوابگاههايي كه حداقل  10الي  5مهاجرين با داشتن عائله هاي 

 خوابيدن علت به ميان اين در(. 63 دي 10, كيهان) «...نمايندمهاجر اِسكان يافته, زندگي ميظرفيتشان 

 سازمان سرپرست»: سنگين صنايع وزير, نبوي بهزاد. كندمي بيداد هم بيكاري, جنگ اثر در «توليد چرخة»

 (.64فروردين  22عات, اطال روزنامه) «كرد اعالم نفر ميليون شش را كشور بيكاران تعداد, بودجه و برنامه
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 جنگ آوردربارة هزينه هاي سرسام 64ـ رفسنجاني, رئيس مجلس رژيم, در نماز جمعة اول شهريور 

 40 كه رسمي بودجة از غير... شودمي جنگ خرج ما مادي امكانات سوم يك به نزديك... »: گفت خانمانسوز

 هم عظيمي مبلغ... شوديارد هم اضافه ميميل 10 معموالً و جنگ به داديم اختصاص ما را ميلياردي

 جنگ به مربوط كه امثالهم و مسافرتها و بيمارستانها به دهيممي هم عظيمي مبلغ... شهيد بنياد به دهيممي

 جنگ به دهندمي جوري همين را ها وزارتخانه امكانات از زيادي مبلغ... نيست بودجه توي اينها كه... است

 حقوقش, فرستندمي كارگر, دهندمي نيرو, دهندمي بولدوزر, دهنددهند, لودر ميمي ماشين: محاسبه بدون

 5 اين, طرف آن از... شودمي مصرف دارد جنگ در كه است عظيمي رقم يك مردم  كمكهاي... دهندمي را

 5 ديگر؛ نيست چيز هيچ است؛ مختل معادنشان است؛ مختل آنها كشاورزي... است جنگ گرفتار كه استاني

 (.1364)راديو رژيم, اول شهريور « استان نيمه جان است...

 براي كه آن بي, يابدمي ادامه جنگ از ناشي كمرشكن هايهزينه همه اين و يابدجنگ بي وقفه ادامه مي

 رنجديدة مردم كه است ويرانگر جنگ آورسرسام هايهزينه قِبل از. باشد داشته سودي ايران سراسر مردم

 . شودوز فقيرتر و رنجديده تر مير به روز ايران
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... و ماالريا, سالك, كچلي مثل ييشدهامروز  اگر دير بجنبيم بيماريهاي فراموش: »... 64آبان  18كيهان, 

 در. آورددرميازپاي را بهاري چاه عزيز بلوچ, است بهداشتي امكانات و آب به دسترسي عدم از ناشي كه

 .«نديديم حمام يك چابهار سرتاسر

 پزشك نفر 40 از بيش, مثالعنوان, به1354شيني, نماينده مجلس: در سال : »64آبان  6ـ كيهان,  

 به, 1364 سال در كه بودند شاغل بلوچستان و سيستان استان درماني ـ  بهداشتي مراكز در ايراني عمومي

هزار روستا  60در ”: مجلس نماينده, صفري لطيف»: 64 خرداد 20, اطالعات روزنامة.  «است رسيده صفر

 . «كنندپزشك كار مي 240فقط 

 

 

 جنگو ضايعات  تلفات

 

 و تلفات ابعاد بر گذردمي هرچه و يابدپافشاري براي ادامة جنگ ويرانگر, بي هيچ وقفه و درنگ ادامه مي

 آن ادامه پي در ديگر كسي همدستانش و خميني جز كه اهريمني جنگ اين از ناشي خسارات و ضايعات

  64آبان  30زماني, نماينده بابل در اجالس »و جز به زور آزار و فشار و سرنيزه ادامه نمي يابد.  نيست

هزار شهيد, اسير, مفقود  700براي استقرار و بقاي جمهوري اسالمي »گفته بود: ما « مجلس شوراي اسالمي

اني نمايندة بابل, عده يي از به هنگام سخنر, »64به نوشتة روزنامة اطالعات دوم آذر «. و معلول داده ايم

نمايندگان به آماري كه وي از تعداد شهدا, مجروحان, اسرا و مفقودين جنگ ارائه داده بود, اعتراض كردند. 

كيهان “«. چند هزار گفتم؟ هفتصد هزار؟ درست است: معلول, مجروح, مفقود و اسير”ناطق در پاسخ گفت: 

ميليارد مارک جهت  8, مبلغ 63ماهة اول سال 6كرد: در بنياد شهيد اعالم »نوشت:  64سوم شهريور 

معالجة مجروحين جنگي در خارج كشور و هم چنين تهيه و توزيع كلية لوازم پزشكي نظير تشكهاي 

پزشكي, صندلي چرخدار, عصاها و دستگاههاي پزشكي, كفش مصنوعي, پاي زير زانو و باالي زانو, دست 

بيمارستان در  115مورد نياز معلولين و مجروحين جنگ, كه در  مصنوعي و الكترونيكي و ساير وسايل

از بركت پافشاري خميني براي ادامة جنگ, رشد «. سطح تهران بستري بوده اند, پرداخت كرده است...

ده درصد افراد جامعه معلول ”ميرخاني, معاونت توانبخشي: »معلولين كشور, رقمي شگفت آور شده است: 

تعداد معلوالن  1355ميليون معلول وجود دارد. در سال 4ميليوني, 40در ايران  با اين حساب“. هستند

 (.64)كيهان, اول مرداد « هزار ذكر شده است700كشور رقم 
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 اقدامات مقطعي شورا

 

 در زمينة صلح

 

 

خلي, در دا مستمرّ فعاليتهاي و الملليبين و ديپلوماتيك اقدامات موازاتشوراي ملّي مقاومت ايران به 

 بمباران ييهفته يك قطع »  و «صلح هفتة» مانند مقطعي ابتكار چندزمينة پيشبرد سياست صلح به

 «شهرها بمباران ييهفته دو قطع», «اختناق و جنگ عليه اعتراض ماه», «جنگ با مبارزه» هفتة», «شهرها

 :زد دست...  و

 

 هفتة صلح   

 

 كه بود آخوندي رژيم افروزيدر مبارزه با جنگ« اي مقاومتههسته»هفتة صلح ازجمله اقدامات مقطعي  

 مسئول مشترک بيانيّة انتشار و ديدار سالگرد در, «خلق مجاهدين سازمان اجتماعي بخش ستاد» سوي از

 «صلح هفتة» طول در. برگزارشد كشور داخل در 62دي22 تا16 از, عراق وزير نخست نايب با شورا

 سياست و خميني افروزيتهاي سياسي ـ تبليغي وسيعي حول سياست جنگفعاليّبه, مقاومت هايهسته

 .پرداختند شورا صلح
 

 شهرها بمباران ييقطع يك هفته 
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بيانيّة مشترک مسئول شورا و نايب نخست وزير عراق, بمباران شهرها از جانب هريك از طرفهاي درگير 

 تاريخبه, عزيز طارقبه ييول شورا در نامهدر جنگ را محكوم كرد. با توجه به مفاد اين بيانيّه, مسئ

 چنين كه كرد تاٌكيد دزفولبه عراق موشكي حملة از تاٌسّف اظهار ضمن(, 83آوريل25) 62ارديبهشت5

 اين و دهدمي جنگ يافتن ادامه ضرورت توجيه و نيرو بسيج براي خميني رژيمبه جديدي فرصت حمالتي

 . دهندنشان مي صلحبه مردم كه است گرايشي مخالف امر

, در برابر پيشنهاد عراق مبني بر عقد يك قرارداد دو جانبة 62خرداد 5واليتي, وزير خارجة رژيم, در روز 

محدود تحت نظر ملل متحد براي قطع هرگونه حمالت و آتشباري عليه مردم, شهرها و تاٌسيسات غيرنظامي 

يت اصول را منوط به انعقاد قراردادهاي جداگانه و جمهوري اسالمي ايران... هيچ گاه رعا»هر دو كشور گفت: 

 (. 64دي 27, 276شماره «, مجاهد« )»يا نظارت سازمانهاي بين المللي نكرده و نخواهد كرد

  

 شدت بي سابقه يي به خود گرفت. 62در بهمن « جنگ شهرها»

وز شهرهاي خانقين, بامداد امر 7رزمندگان توانمند اسالم در ساعت «: »ستاد مشترک ارتش»ـ اعالميه 

 (.62بهمن 23)راديو رژيم, « مندلي و بصره را زير ضربات كوبندة توپهاي دوربرد خود قرار دادند

رزمندگان ما در جبهه, سه شهري را كه توسط رياست جمهوري ما )خامنه اي( مشخص »ـ رفسنجاني: 

ويرانيهاي »ين سخنان مدعي شد: رفسنجاني در هم« شده بود )خانقين, بصره و مندلي( زير آتش قرار دادند

 (.62 بهمن 23, رژيم راديو)  «كنيممادي را ما بعد از پيروزي به همكاري مردم عراق, ان شاء اهلل, ترميم مي

از خود بصره, از مردم بصره به ما پيام دادند كه باباجان بزنيد. ما حزب الليهاي بصره »... ـ رفسنجاني: 

 (.62بهمن 19)كيهان, « يم, حرفي نداريم...خوشحاليم. اگر ما هم كشته بشو

 هرچه كه نمايدسپاه پاسداران و ... ارتش... از اهالي شهرهاي بصره و خانقين و مندلي... درخواست مي»

 و سكنه, شهرها اين شدن باران گلوله با تا نمايند كوچ عراق شهرهاي ديگر سوي به شهر سه اين از سريعتر

 (.62بهمن 18)كيهان, « نشوند... جاني تلفات متحمل آن اهالي

از امروز كلية شهرهاي عراق را, به جز شهرهايي كه اماكن »ـ سيدعلي خامنه اي, رئيس جمهور رژيم: 

 .(62بهمن 25)راديو رژيم, « مقدسه در آنها قرار دارند, مورد هدف قرار خواهيم داد

دگان اسالم, از امروز, سه شنبه با اعالم رياست شوراي عالي دفاع, رزمن»ستاد تبليغات جنگ: »ـ 

)راديو رژيم, « بهمن ماه( كليه شهرها, به جز عَتبات عاليات را هدف حمالت گسترده خود قرار دهند25)

 (.62بهمن25

 

 و وزير نخست نايببه ييبهمن, طي نامه16, مسئول شورا در 62در بهمن « جنگ شهرها»با تشديد   

 كليّة كه نمود تاٌكيد و كرد تقاضا, هفته يك مدتا را از سوي عراق, بهشهره بمباران قطع, عراق خارجة وزير

 در را حمالتي چنين و شناسدمي محكوم, باشد كه هرسو از, را كشور دو هر غيرنظامي اَتباع عليه حمالت

 . كندمي تلقّي خميني افروزانة جنگ سياست راستاي



 73 

فرستاد و با تاٌكيد بر اين كه حساب خميني از مسئول شورا پيام ديگري نيز براي رئيس جمهوري عراق 

 را ايران شهرهاي بمباران قطع بر مبني خود درخواست, جداست, كلّيبه, ايران غيرنظامي و گناهمردم بي

 كامالً عراق» كه شد يادآور( 84فوريه14) بهمن25 در شورا مسئول نامةبه پاسخ در عزيز طارق. كرد تكرار

ليه هدفهاي ايراني خواهد بود, مشروط بر اين كه رژيم خميني تشديد و واردآوردن ع خود عمليات قطع آمادة

 مردمخسارات بر شهرها, روستاها و هدفهاي غيرنظامي ما را قطع كند... عراق, قويّاً, خواستار آن است كه به

ست حقيقي خوا, باشدمي معتقد همجواري حسن و صلحبه كه ايران مردم عادالنة مقاومت رهبري و ايران

 تعميق و برقراري و جنگ اين براي شرافتمندانه و عادالنه آميزصلح حل راه يكخود را مبني بر دستيابي به

 (. 62بهمن28, 191 شمارة, «مجاهد»)«نمايد تاٌكيد ايران با همجواري حسن

 

را اعالم  غيرنظامي مراكز و شهرها بمباران ييطارق عزيز در نامة خود پذيرش درخواست قطع يك هفته

بهمن, بمباران 25كرد. براساس اين موافقت, از ساعت سه و نيم بعد از ظهر )به وقت تهران( روز سه شنبه 

 . گرديد قطع عراق دولت سوي از, جانبهيك طوربه, هفته يك مدتبه, دفاعشهرها و مردم بي

 دبيركلهرها را بهش بمباران هميشگي قطع شورا مسئول, 62ارديبهشت25 در كه است ذكرالزم به

 موافقت يك انعقاد با» را خود مخالفت, سال همان خرداد5 در خميني ولي, كرد پيشنهاد متّحد ملل سازمان

 از عراق و ايران غيرنظامي تاٌسيسات و شهرها و مردم متقابل دانستن مصون براي جانبه دو محدود نامه

 انعقادهرگز رعايت اصول انساني را منوط به»انه كه به اينبه, كرد اعالم «نظامي حمالت هرگونه و آتشباري

 .«كرد نخواهد و نكرده الملليبين سازمانهاي نظارت تحت جداگانه قراردادهاي

 طي شورا مسئول, عراق سوي از شهرها بمباران ييهفته يك قطع پذيرش محضبهمن, به25در روز  

 شهرها بمباران هميشگي قطعبه را يييك هفته قطع اين تا خواست وي از ملل سازمان دبيركلبه تلگرامي

 . كند تبديل

 شورا مسئول, خميني رژيم سوي از سپس و عراق سوي از بمباران ييهفته يك قطع پذيرش دنبالبه

 ميهنمان مردم براي, چهارم روز در, خميني رژيم توسّط بمباران قطع اجباري پذيرش از پس كه) پيامي طي

 كه نمود خاطرنشان و گفت تبريك طلب صلح و آزاده ميهنان همهم و درخشان را بهم پيروزي اين(, فرستاد

 نشينيعقب يك عميقاً كه ـ اشفزاينده طلبيجنگ در ضدّبشري دشمن نشينيعقب نخستين از پس اكنون»

. است شده محقّق خميني افروزيجنگ لَهيب در اجباري فتور و وقفه اولين ـ هست نيز سياسي و اجتماعي

 يكپارچه محكوميت برابر در نيز و مردم هايهم چنين, بارديگر ثابت گرديد كه دربرابر خواست و ارادة توده

 .«است درمانده و ناتوان بسا خميني, الملليبين و داخلي

( و 61ديماه 19عراق, چه به هنگام امضاي بيانيه مشترک )»... مسئول شورا در اين پيام تاٌكيد كرد: 

شوراي ملي مقاومت به عنوان مبناي مذاكرات صلح )در اول فروردين ماه سال جاري( و  پذيرش طرح صلح

چه با قطع بمباران شهرها )به شرط رفتار متقابل از سوي خميني( ثابت نمود كه اكنون خواهان صلح است و 

 «حاال ديگر جز خميني مانعي براي صلح عادالنه وجود ندارد...

 :كنمتوجه اكيد شما را به موارد زيرين جلب مي»اب به مردم ايران گفت: مسئول شورا در پايان پيام خط
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ـ از خميني و از كلية مقامات و ايادي مزدور رژيمش در هر كجا بپرسيد كه وقتي قطع هرگونه بمباران 1

و گلوله باران شهرها و مردم بي دفاع ميسر است, چرا و به چه دليل و مطابق كدام اصل و سنت اسالمي يا 

لي و مردمي, امنيت و مصون داشتن شهرها و مردم بي گناه را خوش نمي دارد؟ و چرا بر آوارگي و وحشت م

 يك پذيرش از حتي چرا كه بپرسيد آنها از  ورزد؟و كشتار غيرنظاميان و افزودن بر خرابيها اصرار مي

 زند؟مي سرباز كشور دو هر غيرنظامي اتباع مصونيت براي محدود موافقتنامة

, حد اين به تا چرا و زنداز خميني وقتي صلح عادالنه در دسترس است, چرا از پذيرش آن سرباز مي ـ2

 شمارد؟مي حقير و خوار را سرزمين اين مردان و زنان و كودكان مَمات و حيات و زندگي

 چه آن بگوييد, است كرده گورستان را ايران همة كه كردـ به او كه يك روز به شاه اعتراض مي3

 و ياغي, فجيع هاي شكنجه و داركشيدنها به و تيربارانها همة بر اضافه و بدهد دشنام ما به كماكان خواهدمي

 از دست, الاقل, اما, فروگذارنكند رذيلتي و افترا و تهمت هيچ از ما دربارة و بخواند منحرفمان و منافق و باغي

جگر “ تنور جنگ”ان و خانواده هاي بي پناه را بر سر زن ويژه به و بردارد مردم گناه بي اطفال و نوجوانان سر

 (.62بهمن28, 191شماره «, مجاهد« )»نسوزاند و بي سرپرست و داغدار نكند...

 مردم و شهرها, عراق سوي از بمباران قطع از پس روز چهار تا افروزجنگ رژيم كه است ذكرالزم به   

 راديو, ييهمن, يعني نخستين روز قطع بمباران يك هفتهب25 روز در.  كردمي بمباران را عراق غيرنظامي

 در مقدّسه اماكن كه شهرهايي جزاز امروز كليّة شهرهاي عراق را به» كه  كرد اعالم ايخامنه قول از رژيم

 .«داد خواهيم قرار هدف مورد, قراردارند آنها

دربارة اقدامات آتي رژيم در جنگ  او از و رفت خميني نزد «بمباران اعالم» از قبل روز چند اي)خامنه 

من از طرف »(. بالفاصله, رفسنجاني بر آن صِحّه نهاد و گفت: 62بهمن18دستورالعمل گرفت ـ راديو رژيم, 

 با»: كرد اعالم خميني رژيم «جنگ تبليغات ستاد» و «كنمنمايندگان مجلس اين تصميم جديد را تاٌييد مي

 هدف را عاليات عتبات جزگان از امروز سه شنبه كلية شهرها بهرزمند, دفاع عالي شوراي رياست اعالم

 (. 62بهمن25, رژيم راديو)«دهندمي قرار خود گستردة حمالت

 نخواهيم متوقّف شهر سه اين در, امّا, كرديم شروع شهر سه از» كه نمود تاٌكيد روز همين در ايخامنه 

)راديو رژيم, « بغداد هم در دسترس ماست .ماست دسترس در عراق بزرگ و آباد شهرهاي همة. ماند

 گذشته روز» كه خبرداد, عراق سوي از بمباران يي(.  راديو رژيم سه روز پس از قطع يك هفته62بهمن25

 (.62بهمن28, رژيم راديو) «گشودند آتش خانقين و مَندلي, بصره شهرهاي روي ما توپخانة يكانهاي

 

 بمباران توقّفبه ناچار, المللي, بر اثر فشارهاي داخلي و بيندر روز چهارم قطع بمباران, رژيم خميني

 متوقّف شهرهابه حمالت فعالً» كه كرد اعالم رژيم راديو از بهمن29 روز در ظهيرنژاد. شد عراق شهرهاي

 بمباران هميشگي توقّف براي ملل سازمان دبيركل درخواستبه نشد حاضر خميني رژيم, البتّه. «شد خواهد

مردم بي دفاع در هر دو كشور تن دهد. زبان حال خميني هم چنان كه مسعود رجوي در پيام  و شهرها

 “«آزادي, صلح, صلح”: زنيمما فرياد مي»بود, ولي « جنگ, جنگ, اختناق»نوروزيش اعالم كرد, همواره 

 (.1363 فروردين9, 196 شمارة, «مجاهد»)
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 «مبارزه با جنگ»هفتة 

 

توسّط سازمان مجاهدين خلق  63د آغاز جنگ ضدّميهني, هفتة اول مهرهمزمان با چهارمين سالگر

 كهـ «جنگ با مبارزه هفتة» ييهفته يك اقدام در مقاومت هاياعالم شد. هسته« هفتة مبارزه با جنگ»

 فعاليّتهايبه ـبود شده اعالم خميني رژيم افروزانةجنگ سياست پيشبرد براي «دولت هفتة» با همزمان

 ييسياسي در مخالفت با جنگ و گسترش اجتماعي سياست صلح شورا پرداختند كه بازتاب گسترده ـتبليغي

 .داشت اجتماعي مختلف هاياليه ميان در
 

 «اعتراض عليه جنگ و اختناق»ماه  

 

, پيامي براي مردم ايران فرستاد و طي آن تاٌكيد 64فروردين22مسئول شوراي  ملّي مقاومت در روز 

 و ميهني وظيفة ترينمبرم“ مرگ بر خميني”ش اعتراضات و تظاهرات ضدّجنگ با  شعار گستر»كرد كه 

 خميني رژيم افروزانةجنگ تبليغات و «شهرها جنگ» كه شد فرستاده شرايطي در پيام اين. «است مردمي

هاي نيروبه مجروح  و كشته هزار60 از بيش, 63 اسفند در «بدر» به موسوم تهاجمات و بود خود اوج در

 خميني تحميل كرده بود. 
در آغاز سال نو, بمباران شهرها با شدّت ادامه داشت و شورا در اجالس فوق العادة خود در روز  

فروردين, يكبار ديگر بمباران شهرها و اماكن غيرنظامي را محكوم كرد. در  ايران اعتراض مردم عليه 20

آبان تهران اين اعتراضها و 13فروردين در كوي 21 روز در كه طوريبه. يافتجنگ, وسعت و گسترش مي

 . برانگيخت رژيم طرف از را شديدي واكنش كه درآمد بزرگي تظاهرات صورتنارضايتيها به

 

اعالم « ماه اعتراض عليه جنگ و اختناق, براي صلح و آزادي»در چنين شرايطي بود كه ماه ارديبهشت   

فعاليتهاي وسيعي را در مسير افشاي سياست ضدّمردمي جنگ  مقاومت هايشد. در اين ماه واحدها و هسته

 كشور13 در پرشكوهي جهاني تظاهرات, آن با همزمان و رساندند انجامو پيشبرد سياست صلح شورا به

 بازتاب كه برگزارگرديد ارديبهشت17 روز در مقاومت ملّي  شوراي دعوتبه آمريكايي و اروپايي, آسيايي

 .داشت ييگسترده جهاني

 

 فعاليتهاي گستردگي, ضمن اعتراف بهخميني كه دو روز پيش از آغاز عمليات سياسي مقاومت

 سابق. است شده پيدا خاصي حركت يك اخيراً»: بود گفته كشور خارج و داخل سطح در شورا طلبانةصلح

 اينبه حركت همه و است شده پيدا خاصي حركت يك خارج و داخل در اخيراً... نبود شدّت اينبه, امّا, بود

 طلبانةصلح فعاليت(, در نيمة اين ماه, باز, با اشاره به1364روردينف31, كيهان) «بكنيم صلح ما بياييم كه

 باهاش همه يعني, است مبتالتر وقتها همة از ايران امروز»: كه سرداد ناله رژيمش  الملليبين انزواي و شورا

. اين برخالف بكنيد صلح, بزنند زمين را اسالم كه اين براي افتاده راه تبليغات سرتاسر دنيا تبليغات. مخالفند

 (.64 ارديبهشت17, كيهان) «!بكنيم؟ صلح بايد ما گويدنظام انساني است. كدام  ملّت مي
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 و واحدها كه يياجتماعي فضاي و شورا طلبيصلح افشاگر آثار پوشاندن براي خميني طلبرژيم جنگ   

 از حمايت روز» ـناميده بود «قدس روز» قبالً كهـ را خرداد15 روز, بودند كرده ايجاد مقاومت هايهسته

... جنگ از حمايت در» كه خواست مردم از مجلس سرسپردة نمايندگان از يكي و كرد اعالم «جنگ

  (.64خرداد14, كيهان) «نكنند خستگي تبليغِ شما جانب از و شود خفه دنيا تا بريزند خيابانهابه

 

  شهرها بمباران ييقطع دو هفته

 

, دفاعبي غيرنظاميان و شهرها بمباران قطع منظوربه شورا وقفةاتيك پيگير و بيديپلوم تالشهاي دنبالبه

 عراق جمهوري رئيس از, تلگرامي طي مقاومت ملّي  شوراي مسئول, 64خرداد22 چهارشنبه روز در

 حسن و صلح خطير امربه نسبت ايران مردم درقبال عراق دولت نيّت حسن اثبات منظوربه» كه خواست

 نشرية) «گردد مراعات ما گناه بي هموطنان مصونيّت و شود داده خاتمه ايران شهرهاي بمبارانبه ,همجواري

 (. 252 هشمار, «مجاهد»

 

 اين با كه شد داده اطّالع شورا مسئولفرداي آن روز از طريق دبيرخانة رياست جمهوري عراق به

 قطع هفته دو مدّتان شهرهاي ايران بهبمبار خرداد25 شنبه روز صبح8 ساعت از و شده موافقت درخواست

 .نكند مبادرت عراق خاکبه هجومي و حملهبه خميني رژيم مدّت اين طي كه آن بر مشروط, شد خواهد

 اسالمي كشورهاي رئيسان, متّحد ملل دبيركلپس از دريافت اين موافقت, مسئول شورا طي پيامهايي به 

 بي مردم و شهرها بمباران دائمي قطع براي  الملليوري بينف تالش يكبه كه كرد درخواست... و عربي و

 .كنند اقدام عراق و ايران كشور دو دفاع

 

 دو فرصت اين و داشت ادامه, شدّتبه«, جنگ شهرها»اين قطع بمباران در شرايطي صورت گرفت كه  

ر ديگر نشان داد كه يك يكبا و جاگذاشتبه ايران مردم بين در ييگسترده بسيار اجتماعي تاٌثير, ييهفته

 نيست ميسّر, ايران مقاومت ملّي  شوراي يعني رژيم طلبصلح و قدرتمند جايگزينِ دستِصلح عادالنه جز به

 .«شود صلح پذيرشبه ناچار است ممكن, سقوط آستانة در فقط رژيم و
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 ديدار مسئول شورا

 

 با ملك حسين

 

 

ورت پذيرفت, ازجملة رخدادهاي ديپلوماتيك مهمي است كه ص 1364اين ديدار كه در آذرماه سال  

 نشان الملليبين و يياعتبار و موقعيّت برجستة مقاومت عادالنة سراسري را در داخل و در عرصة منطقه

 .دهدمي

 

 استوارترِ هرچه تثبيت و خميني طلبيجنگ بر كاري ييمضمون اصلي اين ديدار, واردآوردن ضربه 

 ة جايگزينِ دموكراتيك اين رژيم, در راستاي پيشبرد منافع  ملّي و ميهني بود.طلبانصلح مواضع

 

 تبادل ـكرد مبادرت آن نقلنيز به« جمهوري اسالمي»كه روزنامة  مسائل مورد گفتگو در اين مالقات ـ 

صلح  طرح و ايران مقاومت طلبانةصلح مواضع, عراق و ايران جنگ, منطقه تحواّلت آخرين پيرامون نظر

 شوراي ملّي مقاومت بود. 

 

 عادالنه صلح يك مدتّهاست» كه كرد اشاره نكته اينمسئول شوراي ملّي مقاومت ضمن گفتگو به

 آغاز براي مناسبي مبناي عنوانبه را ايران مقاومت ملّي  شوراي صلح طرح نيز عراق دولت و بوده پذيرامكان

 بر گذاشتن سرپوش منظوربه, صِرفاً, را جنگ خميني ثباتبي رژيم. است داده قرار تاٌييد مورد صلح مذاكرات

 .«دهدمي ادامه آزادي و صلح براي ايران مردم سراسري مقاومت قراردادن الشّعاعتحت و داخلي بحرانهاي

 

 برادري بر, مسلمانان ميان در خميني اندازيهايمسئول شورا در ادامة صحبت, ضمن محكوم كردن تفرقه 

 صدور با ايران مردم اتّفاقاكثريّت قريب به», اعم از شيعه و سنّي, تاٌكيد كرده و افزود: مسلمانان همة

 رژيم اين جانشين عنوانبه ايران مقاومت   ملّي شوراي و مخالفند, شدّتبه, خميني طلبيجنگ و تروريسم

ه ايران پس از خميني ك است آن بر, است داده قرار خود طلبيتوسعه دستاويز را اسالم كه, وسطاييقرون

 . «سرببردبه خصومت و تشنّج از عاري فضايي در و دوستي و صلح در عربش برادران با, ويژهبايستي, به

 تلفاتضرورت خاتمة جنگ ايران و عراق و ابراز تاٌسّف نسبت به»در اين مالقات پادشاه اردن با تاٌكيد بر  

 منطقه سراسرآرزو نمود تا صلح و آرامش هرچه سريعتر به «است شده وارد  ملّت  دو هربه كه خساراتي و

 . بازگردد
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 مسلمانان همه اُخوّت و دوستي ضرورت بر, اردن و ايران هايوي ضمن يادآوري روابط برادرانه ميان  ملّت

در  مقاومت   ملّي شوراي مسئول مبارزات عالية اهداف و طلبانهصلح اقدامات از كه كرد اضافه  و ورزيد تاٌكيد

 (.64آذر15,  270 هشمار, «مجاهد» نشرية) كندمي تجليل ايران ملّت تراژديجهت پايان بخشيدن به

 

بدين ترتيب, هدف اين مالقات چيزي جز انزواي سياسي رژيم در سطح منطقه و افشاي هرچه بيشتر 

رژيم و همة دشمنان  ,امّا. نبود مقاومت ملّي  شوراي طلبانةصلح مواضع شناساندن و رژيم اين طلبيجنگ

 ديدار اين در گفتگو مورد مسائل و مضمون يك هيچ, پرداختند ديدار اين با ستيزبه كه مقاومت مرزيبرون

 .پرداختند آنبه نسبت ناسزاگويي و خود ستيز و خشم بيانبه, تنها و تنها, بلكه, نكردند رامطرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ايران گيت»افتضاح 
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 رياست كانديداي) هارتسناتور گري( 1364)اواخر خرداد و اوايل تير 1985ماه ژوئن در اواخر 

 مسعود آقاي به هايينامه در آمريكايي سناتورهاي و نمايندگان از ديگري شمار و كندي سناتور(, جمهوري

 از مقاومت عادالنة مردم ايران پشتيباني كردند. خرداد, 30به مناسبت سالگرد , رجوي

 

كميتة خارجي مجلس », در پايان يك جلسة 1985ژوييه  24, در از اين پشتيباني ته بعدچند هف

 آنريچارد مورفي, دستيار وزير خارجه در امور خاور نزديك, بدون هيچ زمينة قبلي و بي«, نمايندگان آمريكا

زمان مجاهدين خلق سا دربارة را ييبيانيه, كنند پرسشي مورد اين در وي از حاضر نمايندگان از يكهيچ كه

آنها يك گروه نظامي اسالمي و ضددموكراتيك و ضدآمريكايي و »...ايران خواند كه در آن, ازجمله, آمده بود: 

 «كننداشتراكي هستند و از تروريسم و خشونت به عنوان ابزار اصلي پيشبرد سياستهايشان استفاده مي

 (. 1373مهر11, 358 شمارة, «مجاهد»)

 

( خبرداد كه ديويد 1986نوامبر  2) 1365آبان  11خبرگزاري فرانسه  در روز ه بعد, يك سال و چندما

آبان,  12او را در بيروت به گروگان گرفته بود, آزاد شد. روز « جهاد اسالمي»جيكوبسن آمريكايي كه گروه 

يكايي دخيل رويتر به نقل از يك متخصص اسرائيلي خبرداد كه سوريه و ايران در جريان آزادي گروگان آمر

« ايران گيت»ماجراي روابط پنهاني رژيم خميني با آمريكا كه به  (,1365آبان  13)روز فرداي آن . اندبوده

 . شد آشكار مورفي ريچارد روز آن موضعگيري علت و درافتادمعروف شد, از پرده به

 

 در چهب: اين است آنانقال منطق و دولت منطق» عنوان با يي، چاپ بيروت, در مقاله«الشِراع»مجله 

 : نوشت «گذردمي تهران

 رژيم سران براي انجيل و كيك و كلت حامل) فارلنيك فرستادة محرمانة آمريكا به نام رابرت مَك»

مخفيانه از تهران ديدار كرده و در هتل استقالل ( 1986)اوايل سپتامبر    1365در نيمه شهريور  در( ايران

ست. وي گفتگوهاي بسيار مهمي با نمايندگاني از وزارت خارجه, مجلس شورا )هيلتون سابق( اقامت نموده ا

 و آسيا سياسي ادارة مدير, لواساني محمد دكتر: اندهو ارتش انجام داده كه از ميان آنها اين افراد شناخته شد

 كردهمي كار سعودي عربستان پادشاهي در “آرامكو” شركت در سال ده مدت به كه, خارجه وزارت در آفريقا

 افسران از يكي عالوة به شورا؛ مجلس خارجي روابط كميسيون رئيس نايب, هادي محمدعلي دكتر است؛

 . «...ارتش بلندپاية

 

را « دفتر جنبشهاي آزاديبخش»اين افشاگري را سيدمهدي هاشمي )از اعضاي دفتر منتظري كه رهبري 

 .شد تمام جانش دادنبه بهاي از دستبه عهده داشت(, در اختيار اين مجله قرارداده بود, كه 

 

وزارت »از , خميني رژيم كه دادمنتشر شد, نشان 1365هم، كه در اسفند « كميسيون تاور»گزارش 

 سازمان رسمي ييدر اعالميهكه در برابر كمك به آزادكردن گروگان آمريكايي, خواسته بود « خارجة آمريكا
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 و علمي مراكز تمام و كنگره» از يينامد و طي بخشنامهب «ماركسيست» و «تروريست» را خلق مجاهدين

 . بكشنددست سازمان آن پشتيباني از كه بخواهد «شركتها

 

 يكي كه بود نوشته آمريكاييش حسابطرف به خطاب يينامه طي, خميني رژيم دالّل, فرمنوچهر قرباني

هاي آمريكايي، كه تروريستهاي مورد گروگان آزادي براي آمريكا خارجة وزارت از آخوندها درخواست 9 از

 بر مبني ييبيانيه صدور, اندحمايت رژيم خميني )جهاد اسالمي( آنها را در لبنان به اسارت گرفته

, مجاهدين ناميدن «ماركسيست» و «تروريست». است مجاهدين خواندن «ماركسيست» و «تروريست»

 ة نزديكي غربيها به رژيم آخوندي بوده است.وسيل و غرب از رژيم اصلي خواست, سالها اين در همواره

 

مريكاييها به عنوان يك اقدام آ»فاش شد « تاور»درگزارش كميسيون درهمان حال، چنان كه بعدها 

 «.اختيار ايران قراردادند موشك تاو در 50ت و برداشتن قدم اول ، حسن نيّ

 

د شخص خميني خريد و معامله به تدريج، دامنه بده و بستانها گسترش بيشتري يافت و با تأيي 

 ادامه يافت.تا سالها ي با آمريكا و اسراييل آغازشد. و تسليحات

 

 

 

 

 

 

 

 محكوميتنخستين 

 

 نقض حقوق بشر در ايران

 

 

تا  10) 1985كميسيون سوم مجمع عمومي ملل متحد براي نخستين بار, در اولين هفته ماه دسامبر 

 وق بشر در ايران را محكوم كرد.(, با صدور قطعنامه يي نقض حق64آذر  17

كشورهايي كه به قطعنامه راٌي مثبت دادند عبارت بودند از:  آمريكا, فرانسه, انگليس, ايتاليا. آلمان  

فدرال, اسپانيا, دانمارک, فنالند, يونان, اتريش, هلند, بلژيك, نروژ, سوئد, پرتقال, كانادا, شوروي, چكسلواكي, 

. اين كشورها به قطعنامة مجمع عمومي ملل متحد راٌي منفي دادند: الجزاير, ليبي, اردن, مكزيك, استراليا و..

 سوريه, مالزي, يمن شمالي, يمن جنوبي, بنگالدش, اندونزي, كوبا و پاكستان.
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دكتر كاظم رجوي, فرستادة ويژه مسئول شورا و سه مجاهد شكنجه شده, در اجالس كميسيون اجتماعي 

كت كردند و نقض وحشيانة حقوق بشر در ايران را به طور گسترده يي در مجمع عمومي ملل متحد شر

 اجالس مطرح كردند.

تن از  12028اندكي پيش از اجالس, سازمان مجاهدين خلق ايران, فهرست اسامي و مشخصات  

 10شهيدان مقاومت عادالنة مردم ايران را منتشركرد و در نخستين روز اجالس مجمع عمومي ملل متحد )

م( طي تلگرامي به خاوير پِرز دو كوئيالر, دبير كل ملل متحد, از تالش گستردة 1985= اول دسامبر 64 آذر

 هايجبهه به آموزان(  براي كشاندن جوانان و دانش64آذر 11تا  5رژيم آخوندي در هفتة بسيج جنگ )

راني را در معرض اي آموزان دانش از ميليون ده از بيش جان كه خطري به نسبت و برداشت پرده جنگ

 . داد هشدار, دهدتهديد قرار مي

 

 

 اسالم آباد!« خيابان دو طبقه»

 

متاٌسفانه »درميان ملتها گفت:  رژيم« تصوير نامطلوب»ميرحسين موسوي, نخست وزير رژيم, درباره 

ت و رسانه هاي بزرگ تصوير نامطلوبي از جمهوري اسالمي در نزد ملتها ترسيم كرده اند كه اميدوارم رف

« آمدهاي مستمر هياٌتهاي بلندپايه... تصويري واقعي از مواضع به حق جمهوري اسالمي نزد ملتها ترسيم كند

 (.64ديماه22)كيهان, 

 

و  جايگزين كردن تصويري زيبا به جاي آن « تصوير نامطلوب»رژيم آبروباخته خميني براي زدودن اين  

از رژيم,  به مانورهايي دست زد, كه يكي از « مستضعف»و نشان دادن پشتيباني ميليوني مردم كشورهاي 

 اواخر در را, رژيم جمهور رئيس, اياز خامنه اي در اسالم آباد پاكستان بود. خامنه« استقبال تماشايي»آنها, 

 مردم نظير بي استقبال پيرامون و فرستادند آفريقايي كشور چهار به, سپس و پاكستان به, 64 ديماه

 ه اي سخن بسيار گفتند: خامن از پاكستان

 

مردمي كه آمدند اسالم آباد, اينها از دهات دوردست, از شهرستانها و با خرج خودشان »... ـ رفسنجاني: 

پاشدند, دو سه روز وقت صرف كردند, آمدند... علي رغم اين همه تبليغ كه عليه ما شده... اين گونه مسائل 

پرچم ايران را از اين سه تكه رنگ بسازند. عكس را با چه قيمتي  بروند خودشان خرج به مردم. افتداتفاق مي

در آن جا پيداكنند براي چنين حالتي اين عكسها را بياورند. امواج عكسهايي كه مردم بلند كرده بودند, يك 

طبقه را روي سر مردم تشكيل داده بود؛ خيابان را دو طبقه كرده بود... اين حرفهايي كه گاهي مطرح 

 اعالم نه و پاكستانيها نه, دانستيمه سازماندهي شده بود, سازماندهي نشده بود. نه خودمان ميك شودمي

 آن حضور و نداشت ريزي برنامه سابقة هيچ و بشود انجام سفر  اين كه شد گرفته تصميم اواخر اين. بود شده

هزار نفر, 500گفتند  بعضيها, است شده گفته مختلف, است بوده قدر چه دانم نمي اآلن من ـ آدم همه

 (.64دي 28)جمهوري اسالمي, «  هزار  نفر...25بعضي گفتند... 
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 سابقة بي و گرم استقبال خواستهيكي از خبرگزاريها كه مي»... ـ يوسف صانعي, دادستان پيشين رژيم: 

تقبال اس براي را هزار چند است گفته, كند توجيه را محترممان و محبوب جمهور رئيس از پاكستان مردم

آوردند و استقبال گرمي انجام گرفت. خداوند بر قلب و چشم و گوش اينها پرده قرار داده  است. چه طور 

... گويندمي  نفر هزار چند را ميليوني نيم جمعيت بگيرد؟ صورت گرم استقبال گاه آن بياورند زور به شودمي

)روزنامة « المي را از كجا آورده اند؟اس شعارهاي اين چيست؟, “آمد خوش امام يار ـ محمّد علي صلّ”

 (.64دي  28جمهوري اسالمي, 

م( منبع توليد اين 1986ژانويه 20) 64دي  30«, الدّستور»دو روز پس از سخنان صانعي, هفته نامة 

نهادهاي امنيتي پاكستان چهار نفر از آخوندها و در راٌسشان, »را معرفي كرده است: « شعارهاي اسالمي»

حسين, را بازداشت كردند, زيرا, معلوم شده كه آنها ده روز قبل  از ورود خامنه اي به اسالم آباد مولوي قادر 

مبلغ يك ميليون دالر از سفارت ايران پول دريافت كرده اند.  طبق اخبار رسيده از اسالم آباد, اين چهار نفر 

اسالم آباد پخش كردند تا افراد قبايل قسمتي از اين مبلغ را بين تعدادي از رؤساي قبايل در مناطق الهور و 

خود را در لحظة ورود خامنه اي در فرودگاه اسالم آباد جمع كرده و شعارهايي در حمايت از رژيم ايران 

 «بدهند...

 

« استكبار جهاني»از خامنه اي در فرودگاه اسالم آباد به رخ « استقبال تماشايي»خميني چند هفته بعد, 

 كشيد و گفت:

 

 و كنند تجربه بيايند, ملتهاست پيش در ايران انزواي مقصودشان اگر. است منزوي ايران گويندمي»...  

 اتومبيل در را انگليس ملكة و فرانسه جمهور رئيس و شوروي رئيسة هياٌت صدر و آمريكا جمهور رئيس

يا و ببينند معاملة دن جمعيت توي بروند و بيفتند راه و, ديگر اتومبيل در هم را ما جمهور رئيس و بنشانند

)راديو رژيم, « مردم با اين چند نفر همان معامله يي است كه ملت پاكستان با رئيس جمهور ما كرده اند؟

 (.64بهمن  21

 

, گردانندگان 64پس از محكوميت نقض حقوق بشر در ايران در مجمع عمومي ملل متحد در آذرماه

ر حقوق بشر و نمايش اعدامهاي علني را براي ايجاد رعب رژيم, بي اعتنا به اين محكوميت نقض باز هم بيشت

 ادامه دادند و به محكوميتهاي مجامع بين المللي اندک بهايي قائل نشدند.باز هم بيشتر 
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 «8والفجر »يورش 

 

 

راهيان »و « كاروان كربال»راه انداختن «, سربازگيري اجباري»رژيم جنگ طلب آخوندي پس از ماهها 

در «, ايام دهة فجر»و مانورها و طرحهاي گونه گون براي كشاندن مردم به جبهه سرانجام در « ورديار ن

شبه جزيرة «, »فاو»به «, 8والفجر »در تهاجم تجاوزكارانة تازه يي به نام  64بهمن 20شبانگاه روز 

ف درآورد و از آن جا عراق در دهانة اروندرود, يورش برد و با دادن تلفات بسيار آن را به تصر« استراتژيك

 .ي را براي هجوم به بصره آغاز كردتالش گسترده ي

 

 14هزار تن از مهاجمان كشته و 7بنا به گزارشات دريافتي, تنها در دو روز اول تهاجم رژيم, حداقل »

شماره «, مجاهد« )»هزار تن مجروج  و معلول شدند, كه در صد مهمي از آنها دانش آموزان و نوجوانان بودند

بهمن در اطالعيه يي از مردم خواست كه براي  22(. راديو رژيم در بعد از ظهر روز 64اسفند 9, 282

 اهداي خون به مراكز انتقال خون در تهران و شهرستانها مراجعه كنند.

 

 

 واكنشهاي بين المللي

 

 واكنشهاي بين  المللي بسياري را برانگيخت. « 8والفجر »يورش 

اياالت متّحده آمريكا با انتشار بيانيه يي از رژيم خميني خواست به هجوم خود بهمن, دولت  22در روز 

 به خاک عراق پايان دهد و تالشهاي صلح را براي حل مسالمت آميز درگيريهاي دو كشور بپذيرد.

 

خواند و از رژيم « فاجعة خونين و غيرمعقول»شوروي نيز در همين روز جنگ ايران  و عراق را يك 

 تار شد كه هرچه زودتر به عمليات خصمانه اش در داخل خاک عراق پايان دهد.خميني خواس

 

بهمن, طي بيانيه يي تهاجم به خاک  22ـ دولت عربستان سعودي در پايان يك جلسة فوق العاده در روز 

 عراق را محكوم كرد و از رژيم خواست به جنگ پايان دهد.
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نامه يي از شوراي امنيت ملل متحد خواستار پايان بهمن طي شكايت  23ـ وزير خارجة عراق در روز 

دادن به تجاوز به خاک عراق شد. در اين شكايت نامه بر ضرورت فعاليت شوراي امنيت براي برقراري يك 

 صلح عادالنه كه حقوق و منافع دو  ملت ايران و عراق را تاْمين كند, تاٌكيد شده است.

 

نگراني شديدش را از گسترش جنگ  اي دومين روز متوالي, , بربهمن 24ـ دبيركل ملل متحد, در روز 

 بيان داشت و خواستار شد كه دو طرف به عمليات نظامي پايان دهند.

 

ادامة يك جنگ »بهمن در اطالعيه يي نگراني عميقش را در قبال 25ـ وزارت خارجة فرانسه در روز 

 بين ايران و عراق ابراز داشت.« شوم

 

قطعنامه يي به تصويب رساند كه در آن ضمن تاٌسف از  64اسفند  6در روز شوراي امنيت ملل متحد 

ادامة جنگ, از دو طرف درگير خواسته شده بود به عمليات جنگي  پايان دهند و نيروهاي خود را به مرزهاي 

و  بين المللي بازگردانند و مسائل فيمابين را از طريق مذاكره و به صورت مسالمت آميز حل كنند و به جنگ

 درگيريها پايان دهند.

 

رفسنجاني )رئيس مجلس رژيم(, خامنه اي )رئيس جمهور رژيم( و موسوي, نخست وزير, بي درنگ اين 

 (.64اسفند  9, 282شماره «, مجاهد)»قطعنامه را ردكردند 

 

 شوراي امنيّت ملل متّحد  

 

نها و در  آ دين قطعنامه صادر كردايان آن, چنشوراي امنيّت ملل متّحد از آغاز جنگ ايران و عراق تا پ  

اعتراض  مورد, عراق سوي از آنها پذيرش رغمبه, ها, همواره اين قطعنامهامّا. خواستار خاتمة جنگ گرديد

 .رژيم خميني قرار گرفت

يا قطعنامة پيشنهادي سه كشور  (61اسفند 2) 83فوريه 21ة مصوّب قطعنام توانمي مثال عنوانبه 

( نام برد كه هر دو خاتمة جنگ ايران و عراق را 62آبان9) 83اكتبر  31گو و گويان را در آفريقايي زئير, تو

 خواستار شده بودند.

 

 و رسيد تصويبراٌي موافق و سه راٌي ممتنع به12درمورد قطعنامة پيشنهادي سه كشور آفريقايي كه با  

 و بيشتر هرچه ادامة بر تاٌكيد با, ايمنهخا, بود عراق و ايران جنگ مورد در امنيّت شوراي قطعنامة چهارمين

 نخواهيم قبول, وجههيچبه, باشد شده صادر شورا اين سوي از كه را ييقطعنامه هيچ»: گفت, جنگ ترفعّال

 ايران اسالمي جمهوري»: داشت اظهار ملل سازمان در خميني رژيم نمايندة و( 62آبان 7, اطالعات «كرد

خواهد پذيرفت, نه يك بند, نه يك سطر و نه حتّي, يك كلمه؛ چرا كه ما ن امنيت شوراي از را چيز هيچ

 (.62آبان12)اطالعات, « نيّت هستيممخالف تمامي شوراي ام
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( شوراي امنيّت بارديگر ادامة جنگ ايران  و عراق را محكوم  كرد و از دو 86اكتبر 8) 1365مهر 16در 

, جنگدرمورد خاتمه دادن به 86فوريه 24كه در   را 582طرف درگير خواست كه فوراً مواد قطعنامة 

 خميني, امنيّت شوراي در مساٌله اين طرح از پيش. درآورند اجرا مرحلةبه, بود رسيده تصويببه, آرا اتّفاقبه

 بار زير و بگيريم عبرت بايد حَكَميّت قضيّة از» كه كرد تاٌكيد, داشت رژيمش سران با كه ديداري طي

 «بدهيم ادامه را جنگ اين, مانملّت  راٌي حسببه و خودمان راٌي حسبا بايد خودمان بهم. نرويم حكميّت

 (.65شهريور2راديو رژيم, )

 

در روز نهم مهرماه, واليتي طي نطقي در مجمع عمومي سازمان ملل از آن سازمان خواست كه عراق را   

 نمود عراق از جانبداريملل را متّهم به سازمان, نطق اين در, او. كند محكوم جنگ آغازكنندة عنوانبه

 (.65مهر9, رويتر خبرگزاري)

 

 بخشيدنپايان براي عمومي مجمع در شدهطرح قطعنامةمهر, با اشاره به11رفسنجاني در نماز جمعه   

 مردم و عراق از عراق بعث حزب و صدّام شرّ شدن كنده آن و نمانده بيشتر راه يك»: گفت, جنگبه فوري

 (. 65مهر11)راديو رژيم,  «ر و منطقه استكشو اين

 

واليتي, چند ساعت قبل از آغاز جلسة شوراي امنيّت, نيويورک را ترک كرد. او طي نطقي در رابطه با   

 86اكتبر 5لوموند, « ) رژيم عراق بايد متالشي گردد ,صلحي قبل از هر مذاكره: »اين اجالس گفت

 (.65مهر13ـ

 

با پذيرش صلح, حفظ و صيانت از حاكميّت جمهوري »نوشت:  65مهر23روزنامة اطالعات در روز  

 براي صلحي چنان پذيرش از منفعت يك و هزار است ممكن. گيرداسالمي در معرض توفان بال قرار مي

 از باالتر منفعتي و مصلحت هيچ كه گردد فراموش نبايد قضيّه اصل, امّا, شود حاصل اسالمي جمهوري كشور

 «.حاكميّت كشور وجود ندارد و موجوديّت حفظ

 

 براي  الملليسال تالش اين سازمان و مجامع و سازمانهاي بين6دبيركل سازمان ملل, پس از   

, پرده خميني در اين راه ايجاد كرده بود طلبجنگ رژيم كه بستيبن از سرانجام, جنگبه دادنخاتمه

سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل, اعالم ( طي يك 65مهر11برداشت. او در روز جمعه سوم سپتامبر )

 با خميني رژيم مخالفت دليلبه ,عراق و ايران جنگبه دادنكرد كه كليه تالشهاي ملل متّحد براي خاتمه

طرح 4شكست خورده و ناكام مانده است. وي در همين سخنراني تاٌكيد كرد كه سازمان ملل تا كنون  ,آنها

تنظيم و ارائه كرده كه عراق آنها را پذيرفته ولي رژيم آخوندي همة آنها را جهت خاتمة جنگ ايران و عراق 

 (.65مهر18, 66, شمارة «اتّحاديّة انجمنهاي دانشجويان مسلمان»نشريه رد كرده است )
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 عراق و ايران جنگ خاتمة الملليكنفرانس بين  

 

 عرب كار اتّحادية ابتكارد, بهدر عمان, پايتخت اردن, برگزارش 65اين كنفرانس, كه در فروردين   

د. در قطعنامة پاياني اين كنفرانس, ضمن برپاگردي( عرب مختلف كشورهاي در كارگري سازمانهاي اتّحاديه)

, درگير طرف دو فراخواندن و عراق و ايران جنگ ادامة با مخالفت همانا كه گردهمايي اين هدفاشاره به

 ضرورت بر( صلح سال عنوانبه 1986مبني بر اعالم سال  متّحد ملل سازمان تصميم براساس) صلحبه

 و عراق وزير نخست نايب مشترک بيانية از قطعنامه اين. است شده تاٌكيد عراق و ايران بين صلح برقراري

, فراخوانده «ايران طرح صلح شوراي  ملّي مقاومت» براساس, صلحبه را طرف دو و برده نام شورا مسئول

 است.

 

 ن كشورهاي غيرمتعهّدكنفرانس سرا

 

تا 10) 86در هشتمين اجالس كنفرانش سران كشورهاي غيرمتعهّد كه از اول تا هفتم سپتامبر

 كار دستور در كه يي( در حراره, پايتخت زيمبابوه, برگزارشد, يكي از سه مساٌلة عمده65شهريور 16

 .بود عراق و ايران جنگ, داشت قرار كنفرانس

جمله, ياسر عرفات, راجيو گاندي, كاسترو, رئيسان جمهور زامبيا, الجزاير, سخنرانان اين اجالس از 

 پاكستان, يوگسالوي و موزامبيك در سخنرانيهايشان خواهان قطع جنگ ايران و عراق شدند. 

دبيركل ملل متّحد نيز طي پيامي كه براي اين كنفرانس فرستاد, تاٌكيد كرد كه جنگ ايران و عراق بايد 

  پايان پذيرد.

 درنگبي تا شد خواسته ايران  و عراق از, رسيد تصويببه آرا اتّفاقدر قطعنامة پاياني كنفرانس, كه به

 .نورزند دريغ جنگ سريع يافتن پايان راه در تالشي گونه هيچ از كه شوند متعهّد و كنند متوقّف را خصومتها

كه در «, حوزة علميّة قم»مدرّسان  از جمعيخميني, چند روز پس از تصويب اين قطعنامه, خطاب به  

ما تا آخرين خانه و تا »وحشت از آثار و عواقب جنگ نزد او رفته و از زمان پايان آن پرسيده بودند, گفت: 

, كيهان) «نگوييد سخن سازش و صلح از امزنده من كه زمان آن تا» داد ادامه و «جنگيمآخرين نفر مي

 (. 65شهريور26

 كنفرانس طرف از صلح درخواستبه بااشاره, «جنگ هفتة»انة نمايش موسوم بهرفسنجاني نيز در آست 

 :گفت, «تعهّد عدم جنبش» سران

 

 . «نه: گوييممي ما, امّا, صلح گويندمي هم زيمبابوه در. كنيد صلح گويندمي جاهمه» 

هم يعني شكست  حتّي, آتش بس»او در ادامه, پيوند ناگسستني جنگ با حيات رژيم را چنين بيان كرد: 

 (.65شهريور19«, صداي مجاهد»)راديو « ما
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 بيانيهٌ جهانيِ حمايت از طرح صلح شورا

 

 
و طرح صلح  )مسئول شورا و نايب نخست وزير عراق( ر بيانية مشترکهمزمان با  سومين سالگرد صدو    

, رهبران احزاب سياسي, نمايندگان ملّي مقاومت ايران بيش از پنج هزار تن از وزيران, معاونان وزيرانشوراي 

 گروه و جنبش, جمعيّت, سازمان, حزب 221 همراهپارلمان و شخصيتهاي برجستة سياسي و اجتماعي به

, جهان كشور57 از  الملليبين بشردوست و خواهصلح كميتة و انجمن, كارگري سنديكاي و اتّحاديه, سياسي

 طرح, خميني وسطايي قرون رژيم افروزانةسياستهاي جنگ كردن محكوم ضمن, جهاني بيانيّة يك امضاي با

 خواستند عضو كشورهاي كلية و ملل سازمان از و دادند قرار حمايت مورد را ايران مقاومت ملّي  شوراي صلح

 287شمارة « مجاهد»)در  دهند قرار عراق و ايران جنگ خاتمة براي مبنايي را طرح اين كه

 نام تمامي امضاكنندگان آن آمده است(. ـ متن بيانيّه و65ارديبهشت5ـ

 

تعداد امضاكنندگان اين بيانيّة جهاني, در آستانة ششمين سالگرد جنگ ضدّميهني ايران و عراق  

 (.جنگ سال هفتمين آغاز مناسبتبه شورا مسئول 65شهريور اطالعيّة) رسيد هزارتن7به

 

كشور جهان بيانيهٌ جهاني را 57ا از حزب، سازمان، اتحاديه و سنديك221هزار شخصيت برجسته، 5 

امضا كردند. تركيب امضاكنندگان بيانيه را كه از كشورهاي خاورميانه، اروپا، آمريكا، شمال آفريقا، آفريقا، 

 بندي كرد: شود طبقه گونه مي آمريكاي جنوبي، آسياي جنوب شرقي، كانادا و استراليا هستند،اين

 

ـ دهها رئيس پارلمان   كنند. ميليون مردم جهان را نمايندگي مي500پارلمان كه قريب  نماينده3500ٌـ 

 و صدها رهبر فراكسيونهاي پارلماني.

 كنند. ـ دهها اتحاديهٌ بزرگ كارگري كه دهها ميليون كارگر را نمايندگي مي

 

 وزير و معاون وزير.ـ60ـ   الملل احزاب دموكرات مسيحي، ليبرال و سوسياليست. رئيس و رهبر بين11ـ 

 عضو شوراي اروپا.48نمايندهٌ پارلمان اروپا و 210ـ  رئيس و رهبر احزاب بزرگ سياسي.100

 

 

 يهٌ جهاني حمايت از طرح صلح شورامتن بيان  
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المللي  خواهانهٌ مردم ايران و كوششهاي بين رغم تمايالت شديد صلح ايران و عراق به سالهٌ 6جنگ »  

منظور سركوب مقاومت سراسري رو به گسترش مردم  يم خميني بهچنان به وسيلهٌ رژ جهت خاتمهٌ آن، هم

  ؛ايران ادامه دارد

ميليون نفر، آوارگي بيش از  شدن بيش از يك جنگي كه تنها در جانب ايران موجب كشته و زخمي

  ؛ا دالر خسارت اقتصادي گرديده استميليون نفر و ميليارده3

ثباتي در منطقه در جهت تداوم رژيم  منظور ايجاد بحران و بي آن به جنگي كه اصرار رژيم خميني بر ادامهٌ 

افروزي و صدور  تنها صلح در منطقه بلكه صلح جهاني را نيز از طريق جنگ گيرد، نه رو به زوالش صورت مي

 تروريسم به مخاطره افكنده است.

ران و عراق نقش در اين رابطه هرگونه اقدامي در راستاي خواست مردم ايران مبني بر پايان جنگ اي 

 مؤثري در خاتمهٌ اين جنگ ويرانگر خواهد داشت.

 
تاكنون   كه به وسيلهٌ آقاي مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران اعالم گرديده، 1983مارس13طرح صلح  

المللي وسيعي از جمله تأييد مجمع پارلماني شوراي اروپا  از حمايت بين  عالوه بر استقبال شديد مردم ايران،

حزب و 3000( و بيش از 1985ژوئن11، پارلمــان اروپــا )«(1985سپتـامبر30»مه مورخ )قطعنا

 سازمان و شخصيت سياسي برخوردار گرديده است. 

 

اخيرش در  افروزي رژيم خميني كه اين بار در سومين سالگرد اعالم طرح صلح مزبور با حملهٌ  جنگ

مردم ايران و  وسطايي خميني را با خواستهٌ يم قروننمايانگر شد، يكبار ديگر مخالفت رژ« 1986فوريه10»

 افكار عمومي جهان براي پايان هر چه سريعتر جنگ ايران و عراق متجلي نموده است.

 
طلبانهٌ رژيم خميني و  با اين اعتقاد كه خاتمهٌ اين جنگ از طريق اعمال فشار بيشتر بر سياستهاي جنگ 

پذير است، ضمن  جريانهاي سياسي از اقدامات براي صلح امكانالمللي و عناصر و  حمايت سازمانهاي بين

مارس آقاي رجوي مسئول شوراي ملي مقاومت و رهبر سازمان مجاهدين 13اعالم حمايت خود از بيانيهٌ 

براي برقراري يك صلح پايدار در جنگ ايران و عراق از سازمان ملل متحد و كليهٌ كشورهاي    خلق ايران،

 «.اين طرح را به عنوان مبنايي براي خاتمهٌ جنگ مورد حمايت قرار دهندعضو خواستاريم تا 
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 آبروباختگي جهاني رژيم

 

 

 كهطوريبه, شد منزوي و رسوا, كامالً, طلبيدر پرتو فعاليتهاي مستمرّ شورا, رژيم خميني, از نظر جنگ

 در را آن نمونة چندبارها, اعتراف كردند. , جهاني آبروباختگي اينبه رژيمش جنايتكار سران و خميني خود

 :خوانيدمي زير

 

 ما با, كم خيلي استثنايبه, كشورها همة كه هستيم واقع ييما اآلن در يك همچو قضيّه»ـ خميني:     

 (.64آبان11, كيهان) «موجودند شياطين باز كه بينيدمي كه هم داخل در... مخالفند

 

امروز تهاجم تبليغاتي و جنگ رواني وسيعي عليه ما تدارک »ژيم, ـ ميرحسين موسوي, نخست وزير ر

 22)كيهان, « ديده شده تا صلح را تحميل كنند... امروز همة رسانه هاي گروهي جهان عليه ماست

 (.64خرداد

 

 ـ رفسنجاني, در ديدار با سرپرست ستاد تبليغات جنگ و مسئوالن برگزاري هفتة جنگ: 

 را جنگ مساٌلة ايمكه ما حداقل در خارج از كشور در طي اين مدت نتوانسته كنممن خودم اعتراف مي» 

 مشخّص ابعاد همة در مظلوميّت اين و هستيم مظلوم جنگ اين در ما... كنيم روشن, هست واقعاً كه طورآن

ان خواه كه هستيم ما كه كندمي فكر دنيا. است شده القا قضيّه عكس, بلكه, است نشده ثابت دنيا در آن

 دنيا نظر در را ما دفاعي ماهيّت كه داريم مشكل خودمان خارجي سياست در... باشيمجنگ در منطقه مي

 اين اگر... است دفاعي ما حالت كه كنيم متقاعد را دنيا مردم توانستيممي ما اگر... است داده تهاجمي ماهيّت

 حل ما مسائل از بسياري شايد افتادمي جا معنا اين و داريم مقدّس دفاع ما كه كنيم تثبيت دنيا در را

 (. 64شهريور4, كيهان) «شدمي

  

... است ناشناخته دنيا شخصيّتهاي نزد ايران اسالمي جمهوري سياسي ايدة»: ايـ سيدعلي خامنه

 (.64آبان7, كيهان) «شودمي روروبه هارسانه نادرست و غلط تفسير با كنيممي ما كه هركاري

 

 

 



 90 

 جنگي مهمترجنگ, سرپوش 

 

 : 64مهر  18, 262شمارة «, مجاهد»

مسئول شوراي ملي مقاومت در اطالعيه يي به مناسبت ششمين سالگرد ادامة جنگ ايران و عراق اعالم 

 كرد:

 

اصرار خميني بر ادامة جنگ, علي رغم ناتوانيهاي بارز اجتماعي و نظامي او براي كسب پيروزي, نه از »... 

 از موضع ضعف است.  موضع قدرت بلكه دقيقاٌ

 

 و مهمتر جنگ يك بر وسيله بدين تا دهدخوانده است, ادامه مي“ نعمت الهي”خميني جنگي را كه بارها 

 آن صرف را خود سركوبگر قواي سوم دو و بوده ايران مقاومت و مردم با او داخلي جنگ همانا كه تر اساسي

ارضايتيهاي عميق اجتماعي و بروز اختالفات و ن و بحرانها سربازكردن از و بگذارد سرپوش, سازدمي

 كشمكشهاي شديد باندهاي دروني حكومتش جلوگيري نمايد.

 

 كندمي تاٌكيد نيز رفسنجاني. باشدمي“ دفن اسالم”به مثابه “ صلح”خميني خود مكرراً اعتراف كرده كه  

زشكاري كنيم... در هرصورت بايد سا زمينه اين در بخواهيم اگر, نداريم... جنگ ادامة جز راهي هيچ ما” كه

 (.64تيرماه  4)كيهان, « جاي خود را به ديگران بدهيم

 

 

 

 بسيج اجباري

 

جنگ ايران و عراق, پس از چند سال يورشهاي مرگبار و بي نتيجه به خاک عراق, كامالً بي اعتبار شده 

ان رژيم سودي براي احدي بود و كسي به رغبت حاضر نبود پاي به اين كشتارگاه, كه جز براي گردانندگ

دربرنداشت, بگذارد. از اين رو, رژيم ناچار بود با تصويب بخشنامه و گذراندن قانون و سربازگيري اجباري و 

 تعيين سهميه اعزام نيرو به جبهه ها, براي كارخانه ها و ادارات, تنور اين جنگ ضدميهني را گرم نگه دارد. 

بود كه « راهيان كربال»جبهه ها, يكي هم راه انداختن كاروان  ازجمله ترفندها براي كشاندن نيرو به

 . كردندخبرها و تصاوير آن را, با آب و تاب, در راديوها و تلويزيونها و مطبوعات, به وفور پخش مي

راهيان ”گروه كثيري از رزمندگان شهر قم تحت عنوان »اعالم كرد:  64آبان  24مثالً, راديو رژيم در روز 

روز پس از شركت در مراسم عبادي ـ سياسي نماز جمعه تهران عازم جبهه هاي جنگ تحميلي ام“ كربال

اين گروه, ديروز پس از ديدار با آيت اهلل منتظري,  از قم به سوي تهران حركت كردند و بر سر راه «. »شدند

 «.به بهشت زهرا و سپس براي ديدار امام خميني به جماران رفتند
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براي تاٌمين نيازهاي نيرويي جبهه ها طرح  64مهر17ميرحسين موسوي در روز هياٌت وزيران دولت 

تا »جديدي را به تصويب رساند كه بر اساس آن, كليه نهادهاي دولتي موظّف شدند در هر زمان با  

 «.درصد شاغلين مرد دستگاه متبوع براي اعزام به جبهه موافقت نمايند20

 

كه «,  طرح الحاقي قانون خدمت وظيفه»ا تصويب كرد به عنوان طرحي ر 64مجلس رژيم نيز در آذرماه 

نيروهاي سپاه و كميته ها, ژاندارمري و شهرباني وظيفه دارند مشموالن غايب و فراري را »به موجب آن 

 «.شناسايي و براي اعزام به جبهه به ادارة نظام وظيفه تحويل دهند

 

دربارة مجازات كارگاههايي كه اين گونه مشموالن را در اين طرح ضمن اعالم مجازات مشموالن فراري,  

 استخدام كرده اند, آمده است: 

مؤسّسات و كارنخانجات و مراكز توليدي بخش خصوصي ... اگر مشمول غايب را استخدام بكنند, از يك »

مول ماه مؤسّسه يا كارخانه تعطيل بشود و چنانچه خود صاحب كارگاه يا مؤسّسه و كارخانه مش 6ماه تا 

 (.64آذر25)كيهان, « غايب باشد تا تعيين تكليف مشموليت, كارگاهش تعطيل بشود

 

 , محروميتهاي مشمولين غايب يا فراري را برمي شمارد: 64ديماه 15روزنامة اطالعات 

 

شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه, دريافت هرگونه وام, كمكهاي كشاورزي, »محروميت از 

ري و مسكن از طريق وزارتخانه ها, مؤسسات دولتي و وابسته ده دولت, كانديداشدن جهت صنعتي, دامدا

انتخابات مجلس شوراي اسالمي و... تحويل اصل گواهينامه و پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و باالتر, 

 «.صدور پروانه كسب  و اجازة اشتغال و... هم چنين خروج از كشور

 

رژيم طرحي را به تصويب رساند كه به موجب آن كلية افراد مشمول بايد مجلس  64ديماه 19روز 

 حداقل يك سال از مدت سربازي خود را در كردستان و يا جبهه بگذرانند.

  

موسوي, نخست وزير خميني, در آستانة يورش تجاوزكارانة نيروهاي نظامي رژيم به خاک عراق به 

 رَجَزخواني پرداخت كه:

ا داريم كه در آستانة هشتمين سالگرد انقالب و در دوران جنگ و تحمّل فشارهاي امروز اين قدرت ر» 

لشكر از درون  220سهمگين اقتصادي و تجاوز نظامي و تبليغاتي, در مقابل چشمان حيرت زده جهانيان 

ا  انقالب صدور معني همان اين و كندهمين مردم بسيج كنيم... اينها چيزهايي است كه دشمن را ماٌيوس مي

 (.64بهمن 13)كيهان, « ست

 

ما وقتي »... , دو روز پيش از يورش به خاک عراق گفت: 64بهمن18رفسنجاني نيز در نماز جمعه 

 انقالب اين. است اسالمي انقالب بماند؛ محدود تواند نمي ايران در انقالب اين كه دانستيمانقالب كرديم مي
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 راديو. )«بود عراق, برود بود حق و, رفتيي كه بايست ميجاها از يكي است طبيعي. ديگر جاهاي برود بايد

 (.64يهمن18, رژيم

 

 

 خميني!« تعيين تكليف»

 

 

استراتژي دفاع », سياست دفاعي قبلي خود را به 64نيروهاي عراقي پس از چيرگي ايران بر فاو در بهمن 

ردند, اما, نيروهاي ايراني در شهر مهران را به تصرف درآو 65تبديل كردند و در اواخر ارديبهشت « متحرّک

 بازپس گرفتند. 65تيرماه  10آن شهر را در « 1كربالي »عمليات 

از آن پس نيروهاي ايراني به عمليات محدودي براي رخنه در قسمتهاي شمالي جبهه, در داخل خاک  

در منطقة  65كه از اول مرداد « 5, 4, 3, 2, 1فتح »و عمليات  2عراق دست زدند, مانند عمليات كربالي 

 ادامه يافت. 1366كردستان عراق آغاز شد و تا فروردين 

 

ناكام  65ديماه  3در « 4كربالي »در بخش جنوبي جبهه, تالش رژيم براي تصرف شهر بصره با عمليات 

 ماند. 

, عمليات 65ديماه  19دو هفته بعد, نيروي نظامي ايران, تحت فرماندهي هاشمي رفسنجاني, در 

تالش رژيم آخرين ا براي تصرف شَلَمچه, در كنارة غربي اروندرود آغاز كرد كه در حقيقت ر« 5كربالي »

 براي چيرگي بر بخش جنوبي جبهة جنگ بود.

 

ا, اين چيرگي نتوانست توانست بر شلمچه چيره شود, امّ«, به قيمت جان هزاران بسيجي»رژيم ايران  

 دروازه هاي بصره را به روي نيروهاي رژيم بگشايد.

 

يا «, فتح«, »والفجر»از آن پس عمليات پراكنده يي كه رژيم انجام داد, مانند دنبالة سلسله عمليات  

 و... هيچ يك در تعيين سرنوشت نهايي جنگ به سود ايران تاٌثير كارسازي نداشت.« نصر»عمليات نامنظّم 

 

اسي رژيم گفت: دي لشكري و سي, خميني در گردهمايي شماري از ايا1365در چهارم فروردين 

 پشت بايد تواند نمي هركس, جبهه برود بايد تواندواجب و الزم است بر  همة ما دفاع كنيم. هركس مي»...

, رژيم راديو) «جبهه برود است  واجب, كندمي اِشكال جنگ به كه هم كسي آن... كند كمك ها جبهه

 (.65 فروردين4

 

 ني گفت:سه روز بعد, رفسنجاني با اشاره به سخنان خمي 
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ي بود كه ما لحظه يي به فكر افتاديم مجلس را ول كنيم و برويم جبهه. امام به قدري نصايحش جدّ»...  

. رژيم راديو) «فهميم نمي ما كه فهمندمي چيزهايي, زنندمعموالً ايشان وقتي كه اين طور حرف مي

 (.65 فروردين7

 

يشبرد خواست جنگ طلبانة خميني, اعالم كرد يك هفته بعد رئيس ستاد مركزي سپاه پاسداران براي پ 

 برنامه» اين تشريح در و شودكه سپاه پاسداران برنامه هايي تدارک ديده كه از فردا در سراسر كشور اجرا مي

 : گفت «ها

 

 با توانندكثيراالنتشار چاپ خواهد شد و مردم مي يدر روزنامه ها« تعيين تكليف»از فردا فرمهاي 

 ص كنند.ا, وضع خود را براي اعزام به جبهه يا كمك در پشت جبهه, مشخّفرمه اين پركردن

 

 

 

 

 

 

 

 دولت فرانسه

 

 در تكاپوي نزديكي به رژيم خميني

 

 

صادق طباطبايي, برادر همسر احمد خميني, به طور محرمانه به پاريس سفر كرد. او  63در اوايل تيرماه 

رک اروپا در كابينه ميتران و از مشاوران امور خارجي او, و يكي در اين سفر با روالن دوما, وزير امور بازار مشت

 ديگر از مشاوران ويژه كاخ اليزه, كه طرفدار سياست نزديكي به ايران بودند, ديدار و گفتگو كرد. 

 

, 1984ژوئن  27به تاريخ «, كانار آنشِنه»خبر اين سفر محرمانه طباطبايي به پاريس در نشريه فرانسوي 

 افشا شد.
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 )خميني ـ صادق طباطبايي(

 

, رفسنجاني در ديدار با كاردار فرانسه در تهران, نسبت به حضور و فعاليت 1364در اوايل فروردين 

 مجاهدين در فرانسه, به شدت, اعتراض كرد و گفت:

 اكنون فرانسه به شدت متّهم است كه از تروريستها حمايت مي كند و از كساني كه هر روز اعالم مي»...  

كنند ما بمب گذاشته ايم يا آدم كشته ايم, با پليس خود حفاظت مي كند. اين عذر را كه بگوييد ما پناهندة 

سياسي مي پذيريم, حرفي بيش نيست. كدام پناهندة سياسي است كه در نماز جمعه در ميان مردم نمازگزار 

و خون بكشد, يا ائمّة جمعة ما را كه  بمب منفجر كند و عبادتگاه مقدّس آنان ... را به آن طرز فجيع به خاک

)راديو رژيم, « در قلوب ميليونها نفر جاي داشتند, به شهادت برساند... اينها جنايتكارند نه پناهندة سياسي...

 (.1364فروردين  11

 

 اعالم كرد.« منافقين»رفسنجاني شرط ادامة روابط دوستانه با دولت فرانسه را جلوگيري از فعاليت 

 

انتخابات مجلس فرانسه برگزار شد و در نتيجه دولت سوسياليست كنار  1364ر اسفندماه سال در اواخ

رفت و دولت دست راستي شيراک بر سر كار آمد. اين دولت در پي آن بود كه  روابط ايران را هرچه 

ام  مستحكم تر نمايد و از اين طريق گروگانهاي فرانسوي در لبنان را كه آشكار بود رژيم خميني زم

 گروگانگيرها را در دست دارد, آزاد سازد و هم جاي پاي استواري در ايران بيابد.

 

در پي نزديكي روابط بين دو كشور ايران و فرانسه, دولت فرانسه, بنا به خواست رژيم خميني درصدد 

و راهبند برآمد در برابر فعاليتهاي سياسي شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق در فرانسه  تنگنا 

 ايجاد كند.

 

 22مسئول شوراي ملي مقاومت در پيامش به مناسبت هفتمين سالگرد انقالب ضدسلطنتي مردم ايران ) 

 (, دربارة اين سنگ اندازيهاي دولت نوپاي فرانسه در برابر فعاليتهاي مقاومت ايران مي گويد: 1365بهمن 
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اره به خط مَشي مسلّحانه ما عليه رژيم خميني, يك روز يكي از مسئوالن بلندپاية فرانسوي, با اش»... 

وقتي در فرانسه هستيم... نبايد هيچ كاري كه برخالف منافع ”آشكارا )حتي در رسانه ها( اعالم كرد كه 

در فرانسه ماندن تا وقتي مفيد بود كه به سود منافع ملت ”من هم پاسخ دادم كه “. فرانسه باشد, انجام دهيم

از اين پس ماندن در فرانسه, ارزاني آن مدّعيان و تشنه كامان قدرت باد كه كاري به كار  “.و مردم ايران باشد

 منافع ايران و ايراني ندارند! 

 

شكايت كرده بود. من هم پاسخ دادم كه حتي “ فرمان تسليح”نخست وزير خميني نيز, باالخصّ به خاطر 

برخواهد خاست. زيرا با چنگ “ مسلّحانة انقالبيمرگ بر خميني ـ زنده باد مبارزه ”از خاكسترم نيز خروش 

زدن به ريسمان اين مبارزة مردمي و تاريخي مي توان از فاجعة خميني ـ كه نه در  پاريس و نه در تهران 

 (.1365, اسفند 29شماره «, شورا« )»نداد ـ ممانعت نمود...“ فرمان جهاد”عليه رژيم شاه 

 

 

 مجاهدين

 

 بط ايران و فرانسهگرميِ روا« وجه المصالحة»

 

اعالم كرد كه قائم مقام وزارت خارجة فرانسه در راٌس هياٌتي وارد  1365فروردين 20راديو رژيم در روز 

 «.هدف اعالم شدة سفر اين هياٌت, تالش در جهت عادي كردن روابط فرانسه با تهران است»تهران شد. 

 

فرانسوي اخيراً يك سلسله تدابير جديد به منظور مقامات »نوشت: « القَبَس»فرداي آن روز روزنامة كويتي 

كاستن از دامنة فعاليتهاي مخالفان رژيم  ايران در آن كشور و يا پايان دادن به فعاليتهاي آنها اتّخاذ كرده 

 «.اند

 

آقاي پاندرو, قائم مقام وزير امنيت فرانسه, »... نوشت: « لوموند»روزنامة فرانسوي  65فروردين  22ـ روز  

ند نفر پيش از خود در اين پست, نمي انديشد و تحت نظر قراردادن رهبر مقاومت ايران )مسعود رجوي( مان

 «را مورد بررسي قرار داده است...

 

نخست وزير )ميرحسين موسوي(: »در مطلبي زير عنوان  65فروردين  24ـ روزنامة كيهان در روز 

 نوشت:« ن كشور داردعاديسازي روابط ايران و فرانسه بستگي به عملكرد اي

 

آندره روس, قائم مقام روابط خارجي و بون فوس, مدير كل آفريقا و خاورميانة وزارت خارجة فرانسه, »...  

عصر ديروز در ديدار با مهندس موسوي, نخست وزير, پيام ژاک شيراک, نخست وزير اين كشور, را تقديم 

 وي كردند.
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رقراري روابط كشورش با ايران بزرگ و قدرتمند در منطقه را در اين پيام, نخست وزير فرانسه اهميت ب 

 خاطر نشان كرد... 

مهندس موسوي, نخست وزير, ضمن تشكّر از پيام نخست وزير فرانسه, عوامل مؤثّر در تيره شدن روابط 

هاي دو كشور و نقش فرانسه در تيرگي روابط را خاطر نشان كرد و ... در مورد حمايت فرانسه از سران گروهك

 جنايتكار گفت: 

براي ملت ما اين سؤال هميشه مطرح بوده است كه كشور شما حمايت از آدمكشهايي كه از داخل فرانسه 

ترورهاي كور داخل ايران را هدايت مي كنند و تا كنون عده يي از مردم و مسئولين نظام جمهوري اسالمي 

بين المللي توجيه مي كند؟ ما البته, آنها را در كشور ايران را به شهادت رسانده اند, با كدام قانون و مقررات 

سركوب كرده ايم... و اينها ديگر چيزي در داخل كشور به حساب نمي آيند, ولي حمايت فرانسه از آنها روي 

احساسات مردم كشور ما اثر خود را دارد و... اين سؤال براي مردم ما مطرح است كه اگر يك گروه تروريستي 

يس جمهور, نخست وزير, رئيس ديوان عالي كشور, نمايندگان مجلس فرانسه و مردم كوچه و در فرانسه رئ

خيابان فرانسه  را ترور كند و بعد ما اينها را در كشورمان پناه دهيم شما چه احساسي نسبت به ما مي 

 «كنيد؟

 «.به درخواست فرانسه صورت گرفت»به نوشته كيهان, اين سفر 

 

عمليات گستردة لبخند از »در مطلبي زير عنوان « فيگارو»روزنامة فرانسوي  65فروردين  25ـ روز 

قطع پشتيباني »نوشت: مقامهاي ايراني بر خواستهاي خود اصرار مي ورزند, ازجمله, « پاريس به سوي تهران

مستقر در فرانسه, كه منظور تهران اساساً مجاهدين خلق مسعود رجوي “ گروههاي تروريستي”مستقيم از 

 «.ت كه در شهرک اور سور اوآز مستقر هستنداس

 

منافقين يك گروه جنايتكار هستند كه دستشان »... نوشت:  65فروردين  26ـ روزنامة اطالعات در روز 

به خون عزيزترين فرزندان مردم آلوده است. آنها عالي ترين مقامات كشور و نيز مردم بي نام و نشان را كشته 

گاه آموزش نظامي دارند. آنها در سايه حمايت جدّي پليس و نيروهاي امنيتي فرانسه اند. آنها در فرانسه اردو

اند. اگر فرانسويها مي خواهند در رابطه با ايران تجديدنظر كنند, پايگاههاي منافقين را برچينند. چرا 

 فرانسويها سپر آمريكاييها بشوند؟ 

ي داند آنها را كجا ببرد. بختيار و بني صدر مال شما منافقين را از كشورتان اخراج كنيد, آمريكا خودش م

 «شما. در چنين صورتي است كه مردم ما باور خواهند كرد كه فرانسه يك كشور دوست است...

 

غالمرضا حدّادي, كاردار سفارت ايران در فرانسه, براي نخستين بار در تلويزيون  65فروردين  28ـ روز 

»... اديسازي روابط فرانسه با ايران را مثبت ارزيابي كرد و ازجمله, ( ظاهر شد و جريان ع3فرانسه )كانال 

شرط ايران جهت قطع حمايت فرانسه از تروريستهاي فراري ايراني را, كه دستشان به خون مردم بي گناه 

آغشته است و تحت عنوان پناهنده از داخل خاک فرانسه جرياتات تروريستي را هدايت و تعليم مي دهند, 
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تظاهرات مردم و اظهارات مقامات مختلف فرانسه, به ويژه مردم محلي گوياي تنفّر ”انست و گفت: ضروري د

 «.افكار عمومي از حضور تشنّج زاي اين تروريستها در خاک فرانسه  است

 

اهالي منطقه »... كه اين خبر را درج كرد, در ادامه مي افزايد:  65فروردين 30روزنامه اطالعات 

ل اقامت رجوي خائن, اخيراً طي نشستي به حضور منافقين در اين منطقه, شديداً, اعتراض اورسوراوآز, مح

كردند. شهردار منطقه نيز تنها راه برقراري نظم در اين منطقه را كوچاندن منافقين به منطقه ديگري دانسته 

 «بود...

 

نسه, امروز, عليه منافقين اهالي شهر محل اقامت رجوي در فرا», كيهان نوشت: 65فروردين  30ـ در روز 

 «.تظاهرات كردند

 

 روزنامة اطالعات نيز در اين روز در  همين زمينه نوشت: 

فروردين( به درخواست شهرداري, به نشانة اعتراض به 30اهالي اورسوراوآز فرانسه, امروز شنبه )»... 

ظور تعطيل خواهند بود... اهالي حضور منافقين, تظاهراتي برپا خواهند كرد و مغازه هاي شهر نيز به همين من

اورسوراوآز... به حضور منافقين در شهرشان اعتراض دارند و آنان را مايه ناامني و مخلّ آرامش و آسايش خود 

مي دانند. نمايندگان اهالي به صداي بلند اعالم مي دارند ما نمي خواهيم كه مردم ناحيه سپر بالي رجوي 

رزاندانمان هستيم, آرامشمان فقط با خروج اينها  )منافقين( دوباره تاٌمين شوند, ما نگران امنيت و آسايش ف

 خواهد شد.

 

 با اشاره به خشم و نارضايي شديد اهالي اورسوراواز مي نويسد: “ ... لو فيگارو”روزنامة  

ذير حضور اينها )منافقين( بيش از پيش تحمّل ناپ”سرژ كافن, شهردار محل, با صداي بلند اعالم مي دارد 

وي از اهالي خواسته است امروز )شنبه( طي تظاهراتي در “. شده و اين وضع نمي تواند ادامه داشته باشد

كوچه و خيابان خشم و نارضايي خود را از حضور منافقين اعالم دارند. مغازه ها نيز به نشانه اعتراض تعطيل 

كمفرماست و رويدادهاي اخير )زدو خورد خواهند بود... در حال حاضر تشنّج شديدي  در )اقامتگاه رجوي( ح

ميان منافقين و چريكهاي فدايي خلق و همچنين انفجار يك بمب در گوشه يي از محل( بر نگرانيهاي اهالي 

 «افزوده است...

 

از تمايلي در دولت فرانسه مبني بر تبعيد « سونسكاداگ بالدت», روزنامة سوئدي 65ارديبهشت 7روز ـ 

 خبرداد.« از جزاير كوچك و خشك اقيانوس اطلسيكي »مسعود رجوي به 

 

ارديبهشت, ميرحسين موسوي, نخست وزير, در مصاحبه با خبرنگار اين  16به نوشتة روزنامه اطالعات 

نخست وزير جديد فرانسه )ژاک شيراک( در يك اظهار نظر اعالم كرد »روزنامه, در جواب به اين پرسش كه 

سه تكرار شود و نزديكي با ايران به قيمت متالشي شدن روابط با عراق كه حاضر نيست اشتباهات قبلي فران
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تمام شود, از سوي ديگر, شركتهاي غيرنظامي فرانسه, شديداً, دولت اين كشور را براي دست يافتن به 

بازارهاي ايران تحت فشار گذاشته اند, شما براي برقراري روابط با فرانسه چه شرايطي را پيشنهاد مي 

 فت: گ« كنيد؟

 

تا كنون سياست فرانسه با انقالب اسالمي خصمانه بوده و دود اين سياستها نيز بيشتر به چشم خود »

فرانسه رفته است. اين كشور زمينه هاي خوبي را كه براي ارتباط با يك قدرت بزرگ و تعيين كننده در 

ابط با فرانسه را در گروِ تغيير منطقه, يعني جمهوري اسالمي ايران داشته, از دست داده است. ما بهبودي رو

رويّة فرانسه مي دانيم ... تا هنگامي كه اين سياستها عوض نشوند, اين وضعيت ادامه خواهد يافت. ما هر نوع 

توطئه يي از داخل فرانسه عليه انقالب اسالمي را, توطئة مستقيم دولت فرانسه مي دانيم و طبيعي است كه 

 «.انداين توطئه ها بي جواب نخواهد م

 

رئيس جمهور, در ديدار با مسئولين », خامنه اي, 65ارديبهشت 17در روز « رسالت»ـ به نوشتة روزنامة 

در فرانسه گفت: « رهبر منافقين»طي سخناني ضمن اشاره به حضور «, اطالعات و حفاظت سپاه پاسداران

 «.آنها كمك مي كندتروريست فرانسه است كه ضدانقالبيون را در آغوش خود جا داده است و به »

 

اعالم كرد: دولت فرانسه خود را آماده مي كند تا از مسعود  65ارديبهشت 18ـ راديو لوكزامبورک در روز 

رجوي, دشمن قسم خوردة خميني, بخواهد اقامتگاهش را به قصد خروج از فرانسه ترک كند. اين, يكي از 

 وي )در لبنان( به ميان كشيده است.شرطهاي مهمي است كه ايران براي آزادي گروگانهاي فرانس

 

 

 «تصميمگيري تاريخي»

 

 

تصميم شوراي ملي مقاومت مبني بر انتقال محل اقامت مسئول شورا از اروپا به عراق، طي اجالس 

 اتّخاذ گرديد.  1365ارديبهشت  23العادهٌ شورا در تاريخ  فوق

 

 را چنين توضيح داده است:گيري تاريخي  بيانيه شوراي ملي مقاومت ضرورتهاي اين تصميم

كوشد تا از يك سو, با  گرفتن روزافزون بحران داخلي روبه روست مي رژيم خميني كه با شدت» 

هاي “نهضت”و “ سازمانها”آموز نظير دار و دستهٌ بازرگان و شركا و انواع  دست“ مخالف”انداختن حركتهاي  راه

امتياز دادن به برگهاي سياسي سوخته و مدّعيان ساخت كارگاههاي خاک گرفتهٌ قم يا “ مجاهدين”تقلبي 

هاي  جنبش مقاومت انقالبي را منزوي كند, و از سوي ديگر, با توسّل به شيوه اعتبار خود در خارج كشور،  بي

كردن جنبش انقالبي تحت  كشورهاي ديگر را براي فلج  رايج خود، از جمله گروگانگيري و شانتاژ سياسي،

 «فشار قرار دهد...
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مي   ها در جهت فشار گذاشتن بر مسئول شورا, نتيجه گيري انواع توطئه يانيه شورا سپس با اشاره به اوجب

 گيرد كه: 

از ضدانقالب غالب و مغلوب, كه از پشتيباني محافل راست افراطي خارجي  "جبههٌ واحد"تشكيل اين »

اومت مسلّحانه در داخل كشور اينك وجه تصادفي نيست. واقعيت اين است كه مق نيز برخوردار است، به هيچ

اندازي واقعي و محتوم  يي از رشد رسيده كه خطر سقوط را براي رژيم ضدبشري خميني به چشم به مرحله

 بدل ساخته است...

 

گويي به الزامهاي  هاي دشمن از يك سو و پاسخ كردن توطئه نظر به همهٌ اين مالحظات، براي خنثي    

از سوي ديگر، محل اقامت آقاي مسعود رجوي, مسئول شورا, از اروپا به خاک مرحلهٌ جديد تدارک قيام 

 شود. كشور عراق منتقل مي

شوراي ملي مقاومت اين انتقال را براي گسترش و سازماندهي نيروهاي مسلّح انقالب از نزديك امري  

 «…داند الزم و آخرين گام براي عبور به خاک ميهن مي

 

 

 فرانسه ادامه زدوبندهاي ايران و

 

 

پاسدار تروريست عليرضا معيّري, كه تا زمستان گذشته كاردار خميني در , » 65ارديبهشت  30ـ در روز 

پاريس و وظيفة اصلي او نيز ترور فيزيكي و سياسي رهبر مقاومت )مسعود رجوي( بود و از  دو سال پيش به 

يك ديدار رسمي از فرانسه به پاريس  طور مستمر در نشريات مجاهدين افشا مي شد, در راٌس هياٌتي براي

)پرواز « وارد شد. وي حامل پيامهايي براي رئيس مجلس, نخست  وزير, وزير خارجه و رئيس جمهور است

 (.91تاريخساز صلح و آزادي, ص

 

بازديد معيّري از فرانسه روندِ ادامه داري »ارديبهشت, راديو لوكزامبورک اعالم كرد:  30در همين روز 

ايد در پايان آن به عاديسازي روابط تهران و پاريس بينجامد ... دولت آيت اهلل ها انتظار دارد كه است كه ب

 «.)مسعود رجوي( ... از خاک خود پيش برود“ رهبر مجاهدين”فرانسه ... حتي تا اخراج 

 

( به ارديبهشت معيّري در پي يك ديدار يك و نيم ساعته با نخست وزير فرانسه )ژاک شيراک 31ـ روز 

خبرگزاري فرانسه گفت: گفتگوها در فضاي بسيار دوستانه يي انجام شد و ما از آن بسيار خوشحال هستيم. 

 فرانسه در اين ديدار عالئم مثبتي از خود نشان داد.
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در همين روز هياٌت ايراني با دبيركل اليزه ديدار كرد و با رئيس جمهور فرانسه )فرانسوا ميتران( هم ديدار 

 داشت.كوتاهي 

 

 فرانسه در روز اول خرداد اعالم كرد:  3تلويزيون كانال 

معاون نخست وزير ايران )معيّري( با اشاره به مخالفين ايراني پناهنده در فرانسه و مسعود رجوي و 

مجاهدين خلق؛ جنبشي كه در ايران بسيار فعال است, گفت: رهبران اين جنبش تحت حفاظت مسلّحانه 

آز مي باشند. او خواهان استرداد مخالفيني است كه )به گفتة او( دستهايشان به خون بااليي در اورسوراو

 آغشته است.

 

به «, انجمن مطبوعات ديپلوماتيك»خبرگزاري فرانسه در همين روز اول خرداد در  گزارشي از ميهماني 

راني در فرانسه عليه نقل از ژاک شيراک گفت: به زودي اقداماتي جهت جلوگيري از فعاليتهاي پناهندگان اي

 رژيم ايران, انجام خواهد شد.

آقاي شيراک به روشني مجاهدين خلق آقاي رجوي, پناهندگان مستقر در اورسوراوآز, را در اولويّت قرار  

داد و گفت: فرانسه مراقبت خواهد كرد كه از زياده رويهاي برخي از پناهندگان ايراني كه بي طرفي را كه 

 ندگي از فرانسه به آن متعهّد شده اند, رعايت نمي كنند, جلوگيري شود.هنگام درخواست پناه

 

 

 

 «پيام توديع»

 

مسعود رجوي, مسئول شوراي ملي مقاومت ايران, در پيامي كه در شب قبل از عزيمتش به عراق بر روي 

و اعضاي هم ميهنان, هموطنان تبعيدي و پشتيبانان و همدران مقاومت »نوار ويدئويي ضبط شد, خطاب به 

 ازجمله, گفت: « مجاهدين خلق

 

من فردا از اينجا, از فرانسه, خواهم رفت. منزل اول خاک سوييس است و قصد دارم اگر بگذارند و »... 

ميسّر بشود, متعاقباً, از آنجا به خاک عراق بروم. هدف نهايي, البته, عبور به خاک ميهن عزيزمان ايران 

است؛ فوق العاده خطير و سرنوشت ساز؛ پر از خطر و ريسكها و تهديدات  است... البته, كه اين سفري خطير

 محتلف.

 

روز پيش قرار بود بروم, اما نشد, يعني نگذاشتند. چند روزي خودم را به مثابه يك گروگان  10از حدود  

گر قايقرانها؛ يافته بودم, امّا به هرحال, فردا خواهم رفت, به سوي سرنوشت, در ميان توفان و هم پيمان با دي

 قايقرانهاي درياي شكنجه و خون يك خلق محروم و تحت ستم... 
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 “...كه برفروزم آتشها در كوهستانها”اگر بپرسيد براي چه مي روي؟ در يك كالم مي گويم: 

 

از اول هم كه به پاريس آمده بوديم نه براي وقت گذراني بود و نه براي بازيهاي سياسي؛ نه براي  

براي جان به دربردن. اگر اين طور بود, اين روزها دشمن ضدبشري اينقدر با عِناد و پيگيري  استراحت و نه

 دنبال مساٌلة استرداد و اخراج من نبود.

از طرف ديگر, من هم به عنوان نخستين مسئول مقاومت پرخون يك خلق در  زنجير نمي توانم و نبايد  

مي كند, در اينجا سكوت يا بي طرفي پيشه كنم؛ اعالن چنان كه مطلوب دشمن است و برايش اِعمال فشار 

جنگ به دشمن ندهم؛ فرمان تسليح ندهم و چنان كه مي گويند و مي خواهند بي طرفي اتّخاذ كنم. نه, اين 

 شايستة ما نيست. 

 

اگرچه به آنهايي كه بايد بگويم گفتم كه شخصاً حتي از استرداد به خميني هم ترسي ندارم, چرا كه 

از خون ساير خواهران و برادران مجاهدم رنگين تر نيست. شخصاً فكر مي كنم در روزگاري كه شهادت خونم 

 اينقدر فراوان است, خيلي بيشتر از قسمتم زنده مانده ام؛ خيلي.

سال پيش, در بيدادگاههاي نظامي شاه به اعدام محكوم شده بودم و بعد هم در  15, 1350در سال  

وقايع ديگر در معرض آن بودم. پس يك قلم تا آنجايي كه به خودم مربوط مي   خيلي مقاطع و مراحل و

 سال اضافه كشيده ام.  15شود, دست كم 

 

بنابراين, تا آخرين لحظه, تا آخرين نفس با چنگ و دندان هم كه شده بناي ستم پيركفتار جماران را تا 

و بي طرفي زيبندة ما نيست؛ ارزاني موج  آخرين خشتش از جا خواهيم كند؛ بي محابا... بنابراين, سكوت

 سواران و فرصت طلبان حرفه يي باد...

 

براي ما هم آسان بود كه در خارجه بنشينيم و مثل خميني رياكارانه به همه لبخند بزنيم؛ با هركس و با 

ا ديگران روشن هر دسته و نيرويي خودمان را همراه نشان بدهيم, از برنامه دادن طَفره برويم؛ مرزهايمان را ب

 نكنيم و فقط بر وحدتهاي صوري انگشت بگذاريم. 

ولي مگر هدف كسب سريع قدرت به هر قيمت و به هر وسيله بود؟ نه, ما چنين هدفي نداشتيم... اگر ما 

اين كاره بوديم خميني اين مقدار حمايت خارجي به دست نمي آورد... درست برعكس خميني, ما در هر 

 زهايمان را روشن كرديم و به همين دليل, برچسبها را هم به جان خريديم...كجا كه الزم بود مر

 

پيام صلح عادالنه و پايدار, پايان ”عبور من از خاک عراق يك پيام تاريخي هم در خود نهفته دارد؛ 

 “.خونريزي

 

 آيا بس نيست؟ آيا اين همه تلفات جاني و مالي و خسارت براي هر دو كشور بس نيست؟
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ني به فكر صلح است؟ مگر خميني به فكر  جان مردم است؟ نه. او بالي جان مردم است. اين مگر خمي 

وظيفة ما بوده و هست كه بر اساس طرح صلح شوراي ملي مقاومت, طومار جنگ را درهم بپيچيم و صلح 

 عادالنة پايدار را با همسايه مستقر بكنيم.

 روابط فيمابين ملتين ما دارد... پس اين عبور, يك مفهوم تاريخي هم در مناسبات و  

 

بايد سرچشمهٌ جنگ را كور كرد, يعني خميني را، و سياست جنگ طلبانة او  زدن از صلح كافي نيست،  دم

 را  با يك اقدام عملي در بن بست كامل قرار داد. 

 

ما  اين سفر در يك بُعد خودش پاسخي است به همين نياز عيني و تاريخي و اجتماعي و سياسي... و

 عزممان جزم است كه باز هم مقاومت انقالبي را وارد كورهٌ گدازان ديگري بكنيم. 

 

رقصي كنند و خودشان را بيش  خواهند اين بار هم خوش بگذار دشمنان بيروني و دروني خلق, هرچه مي

 از پيش افشا كنند...

وظيفهٌ مبرم ماست كه به جايي جا اداره نمود و هدايت كرد  توان از اين وقتي كه جنبش انقالبي را نمي 

 برويم كه بشود خواستهٌ خلق را لبيك گفت... 

 

دشمن مي خواهد ما را محدود و فلج كند و بعد قهقهه بزند و ما مي خواهيم او را داغان بكنيم, نابود 

 كنيم و اين كار را خواهيم كرد... 

 

 ر يادآوري كنم:پس مثل نخستين روزي كه از زندان آزاد شدم, بگذاريد يكبار ديگ

 

 مگر مي شود خورشيد را كشت؟   

البته, پاكترين فرزندان اين ميهن را مي توان دسته دسته تيرباران كرد و به شكنجه گاه فرستاد, اما آنها 

 در خورشيدي مضمحل مي شوند كه هيچ ترديدي در تابشش نيست؛ خورشيد تابان رهايي ايران. 

 

 مگر مي شود درياها را خشكاند؟ 

 گر مي شود الله ها را از شكوفايي بازداشت و بادها را از وزيدن؟ م

« و مگر مي شود خلق قهرمان ايران را تا به ابد در زنجير پيركفتار جماران نگاه داشت؟ نه, نه, هرگز...

 (.125ص«, پرواز تاريخساز صلح و آزادي)»

 

 

 

 اعترافات انيس نقاش
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)خبرگزاري سپاه پاسداران( در روز « فارس خبرگزاري»بخشي از گفتگوي انيس نقاش با 

 :1387مرداد29

 

انيس نقاش از قديمي ترين مبارزان آرمان رهايي قدس شريف است. افشاي حضور او در جريان »ـ  

نامش را در جهان پر آوازه كرد, امّا پيشتر در لبنان و ايران “ عمليات گروگانگيري وزراي نفت در مقر اوپك”

 «. ات ناكام ترور شاپور بختيار مي شناختنداو را به خاطر عملي

 
انيس نقاش در اين مصاحبه از شرطهايي كه براي آزادي گروگانهاي فرانسوي در لبنان از دولت شيراک   

هشت فرانسوي در لبنان گروگان گرفته شده بودند و فرانسه براي آزادي اينها با »درخواست كرده بود, گفت:

ايران روي گروههاي اسالمي لبنان نفوذ داشت. شروط متفاوتي مطرح بود. يكي ايران وارد مذاكره شد، چون 

از مواردمطرح شده درتوافق، آزادي من از زندان فرانسه بود. به همين دليل فردي به نمايندگي از طرف دولت 

 فرانسه وارد سلول من شد تا با هم مذاكره كنيم، من پنج شرط گذاشتم:

 

چك اولش را در سازمان »ميليارد دالري قرارداد اُروديف, كه فرانسه پذيرفت(:  اول:.... )پس دادن وام يك

  .«ملل دادند به آقاي واليتي و بقيه اش را هم اقساطي برگرداندند

 

دوم: ... با آنها به توافق رسيدم كه رجوي و اطرافيانش از فرانسه اخراج شوند، اين كار هم انجام شد و »

  .آنها به بغداد رفتند

 

سوم: دو عراقي توسط دولت فرانسه از اين كشور اخراج و به دولت عراق تحويل داده شده بودند، صدام 

قصد اعدام آن دو را داشت. شرط شد كه اينها به فرانسه برگردانده شودند. نماينده رئيس جمهورفرانسه 

 د.شخصاً با يك هواپيماي اختصاصي به بغداد رفت و آنها را به اين كشور برگشت دا

  

كرد و به آنها اسلحه مي  چهارم، در جنگ عراق و ايران، كشور فرانسه كمكهاي فراواني به عراق مي

فروخت. براي آنها شرط كردم، به ايران هم بايد اسلحه بفروشند و يا اين كه كمك خود را به عراق قطع 

  ..را به عراق قطع مي كنيمكنند. دولت فرانسه گفت كه نمي توانيم به شما اسلحه بفروشيم ولي كمك خود 

 .پنجم: آزادي من و افرادي كه من را در ترور بختيار همراهي كرده بودند

 

دولت فرانسه شروط مرا پذيرفت و گروگانهاي فرانسوي حاضر در لبنان آزاد شدند، اما من در زندان 

ختالف اين دو باعث شد كه فرانسه باقي ماندم، به اين دليل كه بين شيراک و ميتران اختالف ايجاد شد... ا

 من در زندان بمانم. زماني كه اين اوضاع ادامه پيدا كرد، تصميم به اعتصاب غذا گرفتم... 
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بعدش آقاي رفيقدوست كه وزير سپاه بود, به نمايندگي از ايران وارد فرانسه شد و طي مالقاتي به من 

روز مذاكره قرارشد كه من از اعتصاب دست اطمينان داد كه با دولت فرانسه گفتگو خواهدكرد. بعد از چند

 ماه من را آزاد كند. 4كشيده و درعوض دولت فرانسه بعداز 

 

در اين ديدارها آقاي رفيقدوست قرآني به من هديه داد كه در ابتداي آن دست خط حضرت امام وجود  

 «.داشت

  

 انيس نقاش درباره سوء قصد به بختيار در جواب به خبرگزاري فارس گفت: 

 حكم اعدام بختيار در دادگاه انقالب صادر شد كه امام هم آن را تأييد كرد.»... 

هاي سپاه گفتم كه بايد هرچه زودتر عمل كنيد چون اين آدم خطرناكي است ولي آنها هيچ  من به بچه 

گيرم. رفتم اطالعات و كانالي نداشتند. بهشان گفتم كه من تجربه كار عملياتي دارم و اين كار را بر عهده مي 

و كار شناسايي را انجام دادم و بعد از دو هفته به ايران بازگشتم و خبرشان كردم كه منزل بختيار را پيدا 

 .حتي توانستم با ايشان مصاحبه كنمكرده ام و 

طرح مدوّني براي اجراي حكم اعدام بختيار تهيه كردم و دست به كار اجرايي كردن آن شدم كه متأسفانه 

ي مرتكب اشتباه شد و در مصاحبه اعالم كرد كه براي اجراي حكم اعدام شاپور بختيار به پاريس، آقاي خلخال

 كماندو فرستاده ام. 

داد و نه وقت مالقات و محافظين او نيز افزايش پيدا  اين گونه شد كه شاپور بختيار نه جواب تلفن مي

 كردند...

شدت از بابت كودتا نگراني وجود دارد و بايد هر چه  از تهران با من تماس گرفتند و گفتند كه اينجا به 

ت بر من تمام شد و بر خودم واجب ديدم كه هر كاري از دستم زودتر بختيار كشته شود. به اين ترتيب حجّ

 بر مي آيد انجام بدهم.

ها شك كردند و در ردم و رفتم سراغ بختيار. اما اينميليمتر با صدا خفه كن تهيه ك 7يك اسلحه  

تمان را به رويم باز نكردند.من هم بالفاصله تصميم گرفتم با گلوله قفل در را بشكنم و بروم داخل. .اما ساخ

چون در دفتر بختيار ضد گلوله بود، هيچ كاري نتوانستم بكنم. يكي از دو گلوله يي كه به من خورد، متعلق 

دم. بعد هم كه با پليس فرانسه به سالح خودم بود كه به در شليك كردم و كمانه كرد و برگشت سمت خو

 «.درگير شدم و يك گلوله ديگر هم خوردم و دستگير شدم

 

 انيس نقاش درباره حكم ترور بختيار مي گويد:

يي كه محمد منتظري نيز حضور داشت, اطالعاتي از انجام يك كودتا مطرح شد من اعالم  در جلسه» 

ي شود. محمد منتظري ...گفت اين عمليات را بايد با كردم كه بايد رفتارهاي بختيار پيگيري و كودتا خنث

روز در جلسه يي اعالم شد كه با انجام ترور موافقت شده است. حكم  2دستگاههاي ديگر مطرح كرد. بعد از 

 اين كار توسط حاكم شرع صادر شد.
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كردند و  هاي سپاه با امام مالقات مي بعد از دستگيري من و فرار بني صدر از ايران، بعضي از بچه

درخواست داشتند كه بني صدر را ترور كنند اما امام نمي پذيرفت. نه به اين دليل كه روابط سياسي ايران با 

فرانسه به هم بريزد، كه اين گونه مسائل به هيچ وجه براي امام مطرح نبود. شاپور بختيار يك سياستمدار 

اساس بود كه من به همراه دو نفر ديگر از همراهانم به ..  برنامه ترور بر اين .فاسد بود و بايد از بين مي رفت

عنوان خبرنگار وارد اتاق بختيار شده و در حين مصاحبه با اسلحه صدا خفه كن او و همراهش را بدون اين 

اما متأسفانه با . كه صدايي بلند شود ترور كنيم به طوري كه پليسهاي نگهبان جلو منزل او متوجه نشوند

داد و حتي تلفنهاي ما را پاسخ نمي داد. محافظهاي  الي...، ديگر بختيار نه وقت مصاحبه مياشتباه آقاي خلخ

بختيار نيز افزايش پيدا كرد. ما مجبور شديم كه ابتدا با كشتن افراد پليس در جلو در منزل بختيار به زور 

تالش كردم نتوانستم وارد وارد خانه او شويم و به زور تا پشت در اتاق بختيار نيز نفوذ كرديم ولي هرچه 

اتاقي كه بختيار در آن حضور داشت بشوم. تا چهار ماه در زندان داشتم ديوانه مي شدم كه چطور نتوانسته 

هاي آهن  ام يك در را باز كنم تا اين كه در دادگاه قاضي عكسهاي مربوط به در اتاق را نشان داد كه از اليه

  «.ه تالش براي بازكردن آن بيهوده بوده استضد آتش تشكيل شده است لذا متوجه شدم ك

 

 

 

 در بغداد« ديدار صلح»                         

 

 

 شوراي مسئول فعاليت از جلوگيري براي امپرياليستي محافل و خميني رژيم هماهنگ هايدر پي توطئه

 را عراق خاکجوي بهر مسعود عزيمت, 65ارديبهشت23 العادةفوق نشست در شورا, فرانسه در مقاومت ملّي

 . كرد ترک بغداد مقصدبه را فرانسه خاک(, 86 ژوئن7) خرداد17 دروز شورا مسئول و داد قرار تاٌييد مورد

 

 كه بود اعتباري و وزن دهندةمراسم رسمي استقبال و حضور هياٌتي بلندپاية عراق در فرودگاه, خود, نشان

 دولت در تبعيد, قائل بود.  يك رئيس مثابةبه, شورا مسئول براي عراق دولت

 

خرداد, مسئول شوراي  ملّي مقاومت با آقاي صدّام حسين, رئيس جمهوري 25پيش از ظهر روز يكشنبه 

 عراق, ديدار كرد. 

ميهمان بزرگوار و مجاهد صلح و حسن همجواري »در  اين ديدار, رئيس جمهوري عراق آقاي رجوي را 

 مقاومتبه عراق رهبري كه نمود تاٌكيد و گفت خوشامد عراقا بهخواند و ورودش ر« بين دو كشور همسايه

 . گذاردمي احترام آن عمل آزادي و ئولوژيكيايده و سياسي استقالل و ايران

 

 مذاكرات آغاز براي قبولي قابل مبناي عنوانمسعود رجوي نيز از كوششهاي رئيس جمهوري عراق, به

 : افزود و نمود تقدير, صلح



 106 

ند كه در آغاز جنگ, مجاهدين عليه قواي عراق وارد جنگ شده بودند, امّا, وقتي كه نيروهاي كپنهان نمي

 بايستيعراق خاک ايران را ترک كردند و عراق آمادگي خود را براي صلح اعالم كرد, ديگر تمامي سالحها مي

 . رودنشانه, است جنگ ادامة خواستار كه طرفي تنها يعني, خميني رژيم جانببه

 

سئول شورا هم چنين موضوع اسيران جنگي ايران را مطرح نمود و رئيس جمهوري عراق در پاسخ گفت م

 آزاد, درنگبي, اكنون هم ايراني اسيران كليّة, نمايد آزاد را عراقي اسيران, متقابالً, خميني رژيم چهچنان

 . شد خواهند

 تلقّي ما ميهمان, باشندهموطنان شما ميوي افزود كه پس از اين ديدار, زندانيان جنگي ايران را, كه 

 اسير نه و عراق ميهمان مثابةبه باشند كه هركجا در آنها با كه شد خواهد اتّخاذ ترتيبي پس اين از و كنيد

 . شود رفتار جنگي

 

بهمن  22مسئول شورا در بخشي از پيامش به مناسبت هفتمين سالگرد انقالب ضدسلطنتي مردم ايران )

 ة اين ديدار گفت: (, دربار1365

رئيس جمهوري عراق در ديدار صلح با اينجانب, قبل از هرچيز بر استقالل و آزادي عمل ايدئولوژيكي »... 

و سياسي مقاومت ايران تا وصول به اهدافش تاٌكيد نمود و گواهي داد؛ تاٌكيدي كه تا كنون با دقتِ هرچه 

ناشي از استقالل و عدم وابستگي رژيم عراق است,  بيشتر , در جميع جهات, محترم شمرده شده است و خود

و الّا, نيرويي مانند مجاهدين را در خاک خود بپذيرد و بر آزادي عمل آنها تاٌكيد ورزد. به راستي هم اگر جز 

اين بود خميني به فكر ادامة جنگ و حمله و هجوم به آن نمي  افتاد و خيال اشغال و تصرّف آن را از سر 

كما اين كه در اواخر تابستان امسال, رفسنجاني به صراحت از جانب خميني اعالم كرد ـ و از  .كردبيرون مي

آنها كه بايد, دعوت نمود ـ كه خوب است اين رژيم عراق را ببرند و به جاي آن يك جانشين آمريكايي 

 «بياورند...

                        

 تاٌثير كردنخنثي براي خميني طلباد, رژيم جنگخرد24يك روز قبل از اين ديدار, در بامداد روز 

 افكنبمب جنگنده  هواپيماي فروند شش با, عراقبه مقاومت ملّي  شوراي مسئول عزيمت شگرف اجتماعي

 . كرد حمله مرزي نوار در خلق مجاهد رزمندگان استقرار پايگاههاي از يكيبه, «5 ـ اف»

 

 فتح» يك عنوانبه كَرنا و بوق با, جاگذاشتيك شهيد به رژيم اين حملة زبونانه را, كه ده زخمي و

 مجاهدين قرارگاه مهمترين شكستندرهم و كشته صد  از, سپس و دويست از ابتدا  و كرد قلمداد «الفتوح

 .گرفت خفقان, ناچاربه, باره اين در دروغينش تبليغات افشاشدن از پس ولي, خبرداد
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 «سال تعيين سرنوشت جنگ»

 

 

جمهوري اسالمي », ضمن اعالم اين كه 65محسن رضايي, فرمانده سپاه پاسداران, در روز دهم خرداد

 بعدي جنگي يورشهاي در «انساني امواج» تاكتيك از, «كندسال جاري را به عنوان سال سرنوشت قلمداد مي

 : گفت و برداشت پرده

 

ه و هواپيما ندارند, تنها كافي است چهار برابر رزمندگان ما براي پيروزي احتياج به تانكهاي پيشرفت»... 

 8«, »تعيين تكليف»اميد است بتوانيم با طرح  «.با اسلحة سبك وارد ميدان كنيم عراقيها نيروي پياده

 را به جبهه اعزام كنيم. « ميليون نفر

 

يروي از ن« درصد12»از نيروي مردمي و « درصد 2»تا كنون تنها  وي در ادامة سخنانش تاٌكيدكرد

« تمامي هنرستانها»اقتصادي كشور در جنگ به كار گرفته شده و بر اساس طرحي كه در دست اقدام است 

 شروع به ساخت ادوات نظامي خواهند كرد. 

 

همين زمينه رژيم, در « خط امامي»(, ميرحسين موسوي, نخست وزير 65خرداد 11فرداي آن روز )

 گفت:

 

در خدمت جنگ و متاٌثر از جنگ است و حدود يك سوم بودجة كل  اقتصاد كشور امروز به طوركامل»... 

اميدواريم فرماندهان با سازماندهي و آموزشِ به موقعِ نيرو,  [ در اختيار سيستم جنگ قرار دارد.]كشور

 (.65خرداد  11)راديو رژيم, « بتوانند امسال را سال تعيين سرنوشت جنگ قرار دهند

  
انديشيد و فردايي  و خميني به چيزي جز جنگ و پيروزي در جنگ نميجنگ جانماية رژيم خميني بود 

 كه در آن جنگ و كشتار و ويرانگري و بي خانماني نباشد, در ذهن او جايي نداشت. 

كه از « مدرّسين حوزة علمية قم»در ديدار با جمعي از   (65)سال« سرنوشتسال »در اواخر شهريور او 

 فته بود: زمان پايان جنگ پرسيده بودند, گ

 سخن سازش و صلح از ام زنده من كه زمان آن تا و جنگيمما تا آخرين خانه و تا آخرين نفر مي»

 (.65 شهريور 26, كيهان) «نگوييد
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 «5 و 4 كربالي»يورش 

 

 

, با هدف تصرف 65ديماه  19در روز « 5كربالي »رژيم در يورش گستردة « ميليوني»بسيج نيروي 

 . بود باربسيار مصيبت« رانس اسالميكنف»بصره در آستانة 

 

در », تلفات رژيم در اين يورش را چنين گزارش داد: 65بهمن  15در روز « صداي مجاهد»راديو 

, حدود صد گردان از نيروهاي خميني منهدم و شماري از لشكرهاي سپاه پاسداران, از 5عمليات كربالي 

 «.نظر بدنه و فرماندهي, نابود شدند

 

بنا به محاسبة يك تحليلگر, رژيم خميني در  :نوشت 65 بهمن 19 روز در «پستواشينگتن»روزنامة  

 به عراق, براي هر متر مربع يك نفر قرباني كرده است. 5حمله كربالي 

 

رژيم بدون اين كه از اين يورش گسترده در اجراي مقاصد توسعه طلبانه اش گامي به جلو بردارد, در روز 

به هدفهاي از پيش تعيين شده دست يافته است, پايان اين يورش  5كه تهاجم كربالي  اسفند با اين ادعا 8

 را اعالم  كرد. 

 

زير براي گسيل به جبهه ها را, با اين تهاجم, براي داغ نگه داشتن تنور جنگ, بسيج نيرو  رژيم, همزمان 

 .آغازكرد ,«سپاه مهدي»نام 

 

همزمان با سالگرد انقالب, ده هزار نيرو به «, دهه فجر»ز گردانندگان رژيم اعالم كردند كه در هر رو 

 جبهه ها اعزام خواهندكرد.

 

 عراق خاک به يي تازه يورش قصد نزديك يي آينده در طلب جنگ رژيم كه داداين بسيج نيرو نشان مي 

 . دارد را
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  598قطعنامة 

 

 شوراي امنيت ملل متّحد

 

 

ترک »را براي  598( قطعنامة 1366تير29م )1987ژوييه  20شوراي امنيت ملل متّحد در روز 

به عنوان نخستين گام براي دستيابي به »به اتفاق آرا, تصويب كرد كه در آن «  مخاصمه ميان ايران و عراق

راه حلي كه از طريق مذاكره امكان پذير باشد, مصرّاً از ايران و عراق مي خواهد كه ضمن برقراري يك آتش 

عمليات نظامي زميني, هوايي و دريايي خود را متوقف سازند و قواي خود را به داخل  بس فوري, كليه

 «مرزهاي بين المللي شناخته شده, فراخوانند...

 خميني اين قطعنامه را نپذيرفت.

 

در يكي از   1366آبان  12و 11شوراي ملي مقاومت ايران در بيانية پاياني اجالس شورا كه در روزهاي 

 اعالم كرد: 598اومت در مجاورت مرزهاي ميهن برگزارشد, دربارة قطعنامة پايگاههاي مق

 

شوراي امنيت ملل متحد, كه به اتفاق آرا به تصويب رسيد و محتواي آن در اساس با  598قطعنامة »... 

طرح صلح شوراي ملي مقاومت همخواني دارد, مهمترين اقدامي است كه تاكنون از سوي جامعة بين المللي 

 برقراري صلح صورت گرفته است. براي

رژيم جنگ افروز خميني كه سالهاست با هر نوع ميانجيگري جهت پايان دادن به جنگ مخالفت مي  

كند, اين بار به انواع حيله و بهانه براي جلوگيري از اجراي اين قطعنامه و خنثي كردن آثار و نتايج آن 

 متوسل شده است.

بان سخنگويان رسميش شرط پذيرش صلح را سقوط حكومت عراق و, رژيم خميني تا كنون بارها از ز 

 مآالً, روي كارآمدن دست نشاندگان خود در آن كشور اعالم كرده است...

 

باشد, قرارداد “ آمريكايي”و حتي به صراحت اعالم كرد كه آماده است با هر حكومت ديگري, ولو كامالَ  

 صلح امضاكند.

نهاني رژيم با آمريكا و اسرائيل و سپس شكست فضاحب بار تهاجمات نظامي اما, به دنبال افشاي روابط پ 

رژيم در زمستان سال گذشته, كه نزديك به صد و پنجاه هزار تن قرباني آن شدند, خميني و رژيم 

ضدبشريش در افكار عمومي جهان چنان منزوي و بي آبرو شدند كه حتي طرفهاي معامله نيز از آنها فاصله 

اي دورشدن از ماجرايي كه ديگر به گرداب بي اعتباري تبديل شده بود, به چاره جويي گرفتند و بر

 پرداختند... 
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شوراي ملي مقاومت ايران اعالم مي كند كه رژيم ضدبشري خميني, تمام بار مسئوليت ادامة جنگ, 

رس را بر دوش دامن زدن به ناامني و تشنّج در منطقه و بازكردن پاي نيروهاي مسلح خارجي به خليج فا

 دارد. 

رژيم خميني, به شهادت تجربة فاجعه بار و خونين هفت سالة گذشته, هيچ گاه به پيشنهاد صلح تن 

 درنخواهد داد و همچنان بر ادامة جنگ و سياست توسعه طلبانه اش پاي خواهد فشرد. 

يد  اين واقعيتِ همة نيروهاي صلح خواه جهان و همة كشورهاي درگير در اين بازي مرگزاي خميني با

هزاربار به اثبات رسيده را بپذيرند. از اين رو, شوراي ملي مقاومت ايران بارديگر از شوراي امنيت ملل متحد, 

به ويژه از اعضاي دائمي آن, مي خواهد كه با تحريم نفتي و تسليحاتي رژيم خميني, مانع از رسيدن سوخت 

بايد تصريح كرد كه استقرار صلح واقعي و پايدار تنها با  به ماشين آدمكشي اين رژيم ضدبشري گردند, ليكن

سرنگوني رژيم جنگ افروز حاصل خواهد شد و سرنگوني رژيم امري است كه شوراي ملي مقاومت ايران 

)شوراي ملي مقاومت ايران, طرحها, مصوّبات و بيانيه ها, « انجام آن را وظيفة محوري خود قرار داده است...

 (.84, ص1372ه مجلّد دوم, تيرما
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 گام جديد فرانسه

 

 در دلجويي از رژيم خميني

 

 

مسئول شوراي ملي مقاومت از فرانسه، دولت اين كشور, براي خشنود « اخراج»يك سال ونيم بعد از 

 كردن رژيم آخوندي گام جديدي برداشت. 

 

تعدادي ازخانه ( دريك يورش گسترده به 1987دسامبر7) 1366آذر 16پليس فرانسه در بامداد روز 

 هاي هواداران مجاهدين خلق درپاريس و حومه، گروهي از آنان را دستگيركرد. 

حدود ظهر آن روز وزارت كشور فرانسه اعالم كرد كه اين اقدام به آن دليل صورت گرفته است كه 

بود. اما سازمان مجاهدين اين عمل « مخل نظم عمومي»دستگيرشدگان دست به كارهايي مي زدند كه 

 دانست. « باج سنگيني به خميني براي آزاد ساختن گروگانهاي فرانسوي در لبنان»دولت را، 

 

 

 اعتصاب غذا

 

(, به شماري از 1987دسامبر  7) 1366آذر  16پس از يورش گسترده پليس فرانسه در بامداد روز 

مخلّ نظم »هانة خانه هاي هواداران مجاهدين خلق در پاريس و حومه, و دسنگيري گروهي از آنان به ب

بودن, مسعود رجوي, مسئول شوراي ملي مقاومت, در تلگرامي به آقاي ميتران, رئيس جمهوري « عمومي

براي حفظ حرمت قانون »از او درخواست كرد كه «. اقدام ننگين دولت فرانسه»فرانسه, ضمن محكوم كردن 

 مداخله كند.« و حق مقدس پناهندگي

 

تن از مخالفان ايراني رژيم خميني در مراكز بازداشت از خوردن غذا  20»به گزارش خبرگزاري فرانسه, 

براي اخراج “ شيوة فوريت مطلق”خودداري نمودند... اعتصاب كنندگان قصد دارند عليه اقداماتي كه بر اساس 

 «.پناهندگان ايراني برخوردار از حق پناهندگي اتّخاذ گرديده است, اعتراض نمايند

تن از هواداران مجاهدين را  14هاي رويتر و فرانسه اعالم كردند كه دولت فرانسه آذر خبرگزاري 17روز 

 كه در بازداشت پليس بودند, از فرانسه به گابُن فرستاده است.
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مسعود رجوي در تلگرامي به دبيركل سازمان ملل متحد, با يادآوري اين كه افراد اخراج شده پناهندة 

ناهندگان ملل متحد و مركز فرانسوي پناهندگان هستند, از او خواست رسمي و ثبت شدة كميسارياي عالي پ

 تا هر چه زودتر براي لغو هرگونه اِعمال فشار نسبت به پناهندگان ايراني اقدام كند.

 

از سوي خانواده هاي پناهندگان دستگيرشده يك كنفرانس خبري در اورسوراواز برگزار شد. در پايان اين 

پناهندگان بازداشت شده, در اعتراض به اقدام غيرانساني دولت فرانسه, اعالم اعتصاب خانواده هاي فرانس, كن

به مقابل كميسارياي  23غذا كردند. آنها بعد از ظهر اين روز, در مقابل كاخ اليزه تجمّع كردند و در ساعت 

 عالي ملل متحد براي پناهندگان رفتند و اعالم تحصّن كردند.

 

طبق گفتة شهود عيني, پناهندگان ايراني, كه روز گذشته »ن خلق اعالم كرد: آذر دفتر مجاهدي 18روز 

ساعت قبل در اعتصاب غذا به سر مي بردند... با خشونت  24از فرانسه به گابن اخراج شدند... درحالي كه از 

ودگاه تمام... درحالي كه دستبند به آنها زده بودند, كشان كشان به سمت هواپيما برده شدند و از يك فر

 نظامي به گابن فرستاده شدند.

 

ـ بيش از سه هزار تن از هموطنان مقيم آلمان پس از يك راهپيمايي, دربرابر سفارت فرانسه اجتماع 

كردند و نامه يي را كه در  اعتراض به اقدام دولت فرانسه به رئيس جمهوري اين كشور نوشته بودند, به 

 كنسول فرانسه در بُن دادند.

 

ر خبرگزاري فرانسه خبرداد كه لوران فابيوس, نخست وزير پيشين فرانسه, اخراج هواداران آذ 20روز 

تنها گناه مجاهدين مخالفت آنها با »دانست و گفت: « يك تصميم كامالً شرم آور»مجاهدين به گابن را 

 «.خميني است

طنان ايراني مقيم ـ در همين روز, در ادامة سه شب پياپي تحصن و اعتراض, بيش از هزارتن از همو

 واشينگتن, در تظاهرات باشكوهي در اعتراض به اقدام دولت فرانسه شركت كردند.

 آذر برگزارشد.20تا  18شهر بزرگ در سراسر جهان در فاصلة  40تظاهرات و آكسيونهاي ديگري در 

 

فته است آذر ژاک شيراک در سخنرانيش در انجمن روزنامه نگاران سياسي گفت كه او هرگز نگ 23روز 

كه مجاهدين در فرانسه دست به كارهاي تروريستي مي زدند. اما, اقدامات و فعاليتهاي آنان, فرانسه را 

 درمعرض اقدامات تروريستي قرار مي دهد.

 

آذر آقاي عُمر بُنگو, رئيس جمهوري گابن, به همراه هياٌتي از وزيران و رئيس مجلس آن كشور  25روز 

پناهندگان سياسي كه از فرانسه به گابن اخراج شده اند, در هتل محل اقامتشان در براي ديدار و مذاكره با  

ليبرويل حضور به هم رسانيد و ضمن سخناني از آنها خواست كه به اعتصاب غذاي خود پايان دهند. اعتصاب 
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ن را كنندگان دست از اعتصاب غذا نكشيدند, اما, چند نفري كه به اعتصاب غذاي خشك دست زده بودند, آ

 به اعتصاب غذاي تر تبديل كردند.

 

 همراهيها, همدرديها

 

, انجمنهاي دانشجويان مسلمان در آمريكا و انگلستان با انتشار اطالعيه يي آغاز يك 66آذر 25در روز 

 تحصن و اعتصاب غذاي نامحدود را در مقابل سفارت فرانسه در واشينگتن و لندن اعالم كردند

ضاي دولت سوسياليست پيشين فرانسه, دبير روابط خارجي حزب كمونيست , بسياري از اعآآذر25تا 

فرانسه, دبير كنفدراسيون عمومي كارگران )ث. ژ, ت(, چندين تن از نمايندگان مجلس  فرانسه, دبيركل 

حزب كمونيست اسپانيا, و... نسبت به اخراج پناهندگان ايراني اعتراض كردند و  رئيس جمعيت حقوق بشر 

رئيس سازمان «, سيماد»رئيس سازمان «, فرانسه سرزمين پناهندگان»ئيس سازمان فرانسه, ر

ضدنژادپرستي, چندتن از وكيالن و نويسندگان و شخصيتهاي فرانسوي وابسته به مجامع حقوق بشر, پي ير 

برسي, رئيس حقوق بشر نوين )سوسياليست( و...  به محل اعتصاب غذاكنندگان حضور يافتند و پشتيباني 

 د را از آنها اعالم كردند. در انگلستان و واشينگتن نيز اين گونه حمايتها ادامه دارد.خو

دي روزنامة فرانسوي لوموند, فراخوان مهمي را كه از سوي كميسيون حفاظت از  حق پناهندگي  15روز 

فع حقوق تن از حقوقدانان, وكيالن و شخصيتهاي مدا 179صادر شده است به چاپ رساند. در اين فراخوان 

بشر در فرانسه نسبت به خطري كه جان اعتصاب غذاكنندگان را تهديد  مي كند, هشدار داده و خواهان 

 بازگشت پناهندگان اخراجي شدند.

( خانم دانيل ميتران, همسر رئيس جمهوري فرانسه, در سي و يكمين روز 1988ژانويه 8دي ) 17روز 

اخراجي و هواداران مجاهدين به ديدار آنان رفت و سپس, از تحصن و اعتصاب غذاي خانواده هاي پناهندگان 

چند تن از آنان كه به علت وخامت حالشان در بيمارستان بستري شده اند, عيادت كرد و با آنان ابراز 

 همبستگي كرد.

دي ژاک النگ, وزير فرهنگ پيشين فرانسه به همراه هياٌتي از هنرمندان و نويسندگان فرانسوي  18روز 

 دار اعتصاب كنندگان رفتند و حمايتشان را از آنان ابراز كردند.به دي

دي كلود شسون, كميسر فرانسه در بازار مشترک در محل تحصن اعتصاب غذاكنندگان حضور  21روز 

 يافت و ضمن ديدار با آنان حمايت خود را از آنان اعالم كرد.

 

 توافق مهم

 

اعتصاب غذا اعالم شد كه مقاومت ايران به يك توافق  ژانويه( در  آستانة چهلمين روز 13دي ) 23روز 

 مهم با دولت فرانسه دست يافته است.

متن اين موافقتنامه پس از يك مذاكرة چهارده ساعته بين آقاي مهدي ابريشمچي و آقاي روبر پاندرو,  

 وزير امنيت فرانسه. به امضا رسيد. 
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سالمتي افراد زير و بنا به داليل انساني, دولت فرانسه با توجه به وضع »در اين موافقتنامه آمده است كه: 

تبعة ايراني اخراج شده  7بعد از استماع درخواستهاي ارائه شده از سوي آقاي رجوي, تصميم گرفت اقامت 

 8به گابن را در فرانسه مجاز بشمارد... به درخواست دولت گابن و فرانسه, مقامهاي اسپانيا قبول كردند كه 

ترک ـ را كه به گابن اخراج شده بودند, در خاک خود بپذيرند. آنها بعداً به  3ايراني و  5ديگر ـ تبعة خارجي 

 «يك يا چند كشور اروپايي ديگر خواهند رفت...

پناهندة سياسي مقاومت ايران  12دي, دادگاه اداري ورساي , كه براي بررسي احكام اخراج  24روز 

 راٌي داد.تشكيل شده بود, به تعليق اين احكام 

 

 پيام پيروزي

دي, چند ساعت پس از بازگشت نخستين دسته پناهندگان اخراجي به  25حدود ساعت يك بامداد روز 

پاريس, آقاي مسعود رجوي در يك تماس تلفني مستقيم از مقاومت اعتصابيان و تالشهاي اعضا و  هواداران 

قرار داد  و از آنها خواست حاال كه توافق بين مجاهدين در اين زمينه قدرداني كرد و اعتصابيها را مخاطب 

دولت فرانسه و مقاومت مردم ايران عملي شده و پناهندگان اخراجي بازگشت داده شده اند, به اعتصاب 

 غذاي خود پايان دهند. 

آقاي رجوي در همين تماس تلفني ضمن تشكر از كلية مجامع و شخصيتهاي خارجي از جمله رئيس 

به هرحال پيروزي و توفيقي كه به يُمن رنج »انم ميتران و رئيس جمهوري گابن, گفت: جمهوري فرانسه و خ

و درد قهرمانان پاكبازمان حاصل شد, نه فقط از آنِ شورا و مجاهدين, بلكه متعلق به عموم پناهندگان 

ندان رشيدي سياسي ايران, و خيلي مهمتر و باالتر از اين, متعلق به تمام مردم ايران است كه يك چنين فرز

را به دنيا ارائه كرده اند و پيام آن در يك كالم حتميت پيروزي اين خلق قهرمان در نبردش عليه دشمن 

 «.ضدبشري است

قرينه سازي مقاومت عادالنه »... آقاي رجوي در همين پيام خطاب به دولتمداران فرانسه ازجمله گفت: 

ته، با تروريسم و اشاره كردن به اين مقاومت عادالنه و يي كه امروز ديگر تمام دنيا آن را به رسميت شناخ

مردمي در چهارچوب تروريسم، خودش ياري رساندن به تروريسم است. بنابراين، اميدوارم بارآخرشان باشد 

 «.كه در اين چهارچوبها يا با اين واژه ها به مقاومت يك خلق بزرگ اشاره مي كنند

عت يك و نيم بامداد, اعتصاب كنندگان با خوردن سوپ به پس از پيام تلفني آقاي رجوي, حدود سا

اعتصاب خود پايان دادند و به اين ترتيب, مبارزة چهل روزه هواداران قهرمان مجاهدين و مقاومت ايران با 

دستيابي به پيروزي بسيار بزرگي پايان يافت )براي اطالع بيشتر نسبت به اين اعتصاب غذا, مراجعه كنيد به 

 (.1366, بهمن 37شمارة «, شورا»امة ضميمة ماهن

 

 درس اعتصاب غذا

جريان اعتصاب غذا اين درس را گرفتند كه  دولتمداران فرانسه در: »37شماره  ,«شورا»ماهنامه سرمقاله 

ل به هيچ عمل خودسرانه يي نمي توانند خواستشان را به مقاومت تحميل كنند. پس ازآن بود كه از با توسّ
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عا داشتند از فرانسه اخراجش كرده اند، تقاضا كردند تا براي حل و فصل تاآن زمان ادّمسئول سازماني كه 

 «.مساٌله اعتصاب غذا، نمايندگاني به پاريس بفرستد
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 در آخرين ماهها« تحميلي»جنگ 

 

 

, (ايران و عراقجنگ ) كه از هر دو سوي« جنگ شهرها, »(1367) در سال پاياني جنگ ايران و عراق  

شديدي دنبال مي شد, هر روز بر دامنة ويرانگريهاي جنگ مي افزود و اثري كارساز براي كشاندن  به نحو

 جنگ به نقطة پايان نداشت.

 

ه بود. اما, رژيم خميني جنگ را در حالت قفل نگه داشت« جنگ شهرها»ها نيز مانند « جنگ نفتكش» 

سازمانهاي بين المللي مانند سازمان ملل  ادامة جنگ نيرو بسيج مي كرد و تمام فعاليتهاي همچنان براي

 متحد براي كشاندن خميني به پشت ميز مذاكره بي نتيجه بود.

 

حمالت گسترده يي را عليه نيروهاي «, استراتژي دفاع متحرّک», عراق در ادامة 1367از آغاز سال 

 4س گرفت. اندكي بعد در را بازپ« فاو»با حمالتي گسترده  67فرودين  27مهاجم ايراني آغاز كرد. در روز 

 شلمچه را از دست نيروهاي ايراني درآورد. 67ارديبهشت 

 

بارديگر با نيروهاي عراقي درگير « 7بيت المقدس »در عمليات محدود  67خرداد 23نيروهاي ايراني در  

ياورد و شدند. اين عمليات آخرين تالش رژيم ايران براي رويارويي با نيروهاي عراقي بود كه ثمري به بارن

 جريان جنگ در مجموع در سراسر جبهه ها به زيان ايران پيش مي رفت.

 

, 67ارديبهشت  15و  14و  13شوراي ملي مقاومت ايران در بيانيه يي كه در پايان اجالس روزهاي 

به حمالت  زدنشانتشار داد, دربارة ناتواني رژيم در انجام يورشهاي بزرگ به خاک عراق و در نتيجه, چنگ 

 چك, اعالم كرد: كو

 

از يك سو, ته كشيدن ذخاير ارزي همراه با مشكالت روزافزون فروشندگان سالح در معامله با رژيم »...

خميني و از سوي ديگر, شكست كامل همة تالشها براي بسيج نيروي انساني انبوه, دست رژيم را از نظر 

با همة تبليغات دربارة مانورهاي جنگي و رژه  براي حمله هاي بزرگ بست. بدين ترتيب,“ تهية عِدّه و عُدّه”

و با همة فشار ارگانهاي سركوبگر براي اخّاذي و سربازگيري, رژيم نتوانست نيروي الزم را “ ميليوني”هاي 

 براي دست زدن به ماجراجوييهاي بزرگ فراهم آورد... 

و كه باشد, محكوم كرده است ـ كه مقاومت ايران پيوسته آن را از هر س“ جنگ شهرها”باالگرفتن دوبارة 

ـ براي نخستين بار تهران و ديگر شهرهاي دوردست ايران را در معرض موشك اندازي قرار داد. رژيم, قويّاً, 

كوشيد تا ضعف و درماندگي ماشين جنگ ضدميهني خود را با تهاجم در  جبهة شمالي و اشغال شهر 

روهايش در فاو, ظرف مدتي كمتر از دو روز, هرگونه ا, شكست رسواكنندة نيحلبچه تا حدي پنهان كند, امّ
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توهّمي را در مورد برتري كمّي نيروهاي رژيم زدود و به همه نشان داد كه براي تدارک عمليات كم اهميتي 

نظير حمله به حلبچه, رژيم مجبور است بخش بزرگي از نيروهاي جنگ طلب و اشغالگرش را از منطقة 

زرگترين دليل برتري نظامي رژيم شمرده مي شد ـ به جبهة شمالي منتقل مهمي مثل فاو ـ كه فتح آن ب

 كند. 

در واقع, شكست سريع و كامل نيروهاي رژيم در جنگ فاو به همة جهانيان, به ويژه, به كشورهاي 

منطقه, نشان داد كه توان تعرّضي و دفاعي نيروهاي رژيم ديگر در حدي نيست كه آنها تصور مي كرده اند. 

دن به اين ضعف نظامي, تحوالتي را در عرصة سياسي, خصوصاً, در رابطة كشورهاي مختلف با رژيم, به پي بر

 وجود آورد كه هم اكنون شاهد آن هستيم.

 

مهمترين حاصل اين تحول سياسي, انزواي تقريباً كامل رژيم در منطقه است. به جز اسرائيل كه از 

اق و چه در زمينة خصومت ارتجاعيش با سازمان آزاديبخش سياست رژيم, چه در زمينة ادامة جنگش با عر

فلسطين, سود مي برد و متقابالً, كمكهاي سياسي و نظامي به رژيم مي رساند, رژيم خميني در منطقه متّحد 

 «پيگير و استوار ديگري ندارد...

 

 

 در آستانة پذيرش آتش بس

 

كانات مملكتي و آحاد مردم را در  تنور آن ام همة خميني آفرينجنگ ويرانگري كه رژيم آشوبزي و مرگ

سوزاند, هشت سال به درازا كشيد, تا سرانجام, خميني و گردانندگان ايران بربادده رژيمش به ناگزير زهر 

 آتش بس را سركشيدند و به خواست مردم داغدار ايران و عراق و همه صلح خواهان جهان تن دادند.

 

, نامروز مهرا»ر رزمندگان ارتش آزاديبخش پس از اين پيروزي, كه و شعا«, چلچراغ»عمليات پيروزمند  

چشم انداز جديدي را در راه رزم نهايي و سرنگوني رژيم سركوبگر و جنگ افروز خميني گشود «, فردا تهران

نه از »به زودي و به خميني و گردانندگان رژيمش فهماند كه اگر درب كورة جنگ افروزي را گِل نگيرند, 

 «. ن خواهد ماند و نه از تاكنشانتاک نشا

 

 مرور رويدادهاي چند هفتة آخر جنگ ناتواني رژيم را در اين زمينه آشكارتر مي سازد:

 

نيروهاي عراقي جزاير مجنون را كه در دست ايرانيها بود, تصرف كردند. اين جزاير از  1367تيرماه 4روز 

ن زمان تنها دو منطقه از خاک عراق در دست به تصرف نيروهاي ايراني درآمده بود. در اي 1363سال 

و ديگري, حلبچه و ارتفاعات دربنديخان «, العرب شطّ»نيروهاي مهاجم ايراني بود: يكي, زبيدات, در كناره 

 در كردستان عراق.
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در اثر ناهماهنگيهاي فرماندهان سپاه و ارتش در امر فرماندهي جنگ, و شكستهاي پي درپي در جبهه 

هاي رژيم به شدت به هم ريخته بود و براي كسي انگيزه يي براي ادامة جنگي نمانده بود كه تا ها, وضع نيرو

كنون صدها هزارتن را به كام مرگ فروبرده بود و هيچ نتيجه يي به جز ارضاي جاه طلبيهاي كشورگشايانة 

 خميني و سركردگان جنگ طلب رژيمش نداشت.

 

ي رژيم در راه ادامة اين جنگ ويرانگر و خانمانسوز, خميني با وجود استيصال مطلق سراسر دستگاه جنگ

, بارديگر به شماري از پاسداران و حزب اللهيهاي داخلي و لبناني كه در جماران 67تيرماه  5در روز يكشنبه 

 سردادند.«! جنگ, جنگ, تا رفع فتنه از عالم»گردآمده بودند, از ادامة جنگ سخن گفت و حاضران شعار 

 

, كه ميرحسين موسوي, از مجلس رآي اعتماد گرفت و  براي چهارمين بار به رياست 67اه تيرم9روز 

منصوب شد, نيروهاي عراقي بخشي از ارتفاعات دربنديخان را نيز به تصرف درآوردند و « دولت خط امام»

ختمان يك هواپيماهاي عراقي به بمبارانهاي خود در مراكز صنعتي و نفتي ادامه دادند و در همان روز, سا

 بمباران كردند.« كنگان»پااليشگاه را در 

 

سيدعلي خامنه اي در نماز جمعة تهران از اوضاع بحراني جبهه ها سخن گفت  67روز جمعه دهم تيرماه 

خواست به ياري رژيم بشتابند و آن را از اين « امّت هميشه در صحنه»و پس از روضه خواني مفصل, از 

 جبهه ها را گرم نگهدارند.« تنور»جات دهند و باز هم مانند دوره هاي قبل ش ن«خطرناک ترين مرحلة عمر»

 

به نفتكشها در آبهاي خليج فارس, « قايقهاي تندرو جمهوري اسالمي»تيرماه, همزمان با حمالت  11روز 

« تشكيل ستاد فرماندهي كل قوا, متشكّل از نمايندگان دولت, سپاه و ارتش»رفسنجاني در مجلس رژيم, از 

 :گفت«, افزايش دورة نظام وظيفه و احضار بخشي از ذخيره ها به زير پرچم»و ضمن پيشنهاد  يادكرد

ي نگه دارد كه بتواند تا كنون سياست دولت بر اين اصل بوده كه قواي خود را در جبهه ها در حدّّ» 

ه اين سياست را ا, شرايط جديد ما را وادار مي كند كضمن شكستهاي تدريجي, دشمن را تضعيف كند, امّ

تغيير دهيم و از اين پس, ما بايد كلية قواي خود را به جبهه ها بفرستيم تا بتوانيم وضع جنگ را به نفع 

كشورمان تغيير دهيم و ضعف گذشتة دستگاههاي مختلف را در گسيل نيروهاي مردمي به جبهه ها جبران 

ن اشتباه را پيش بياورد كه ما خواهان صلح كنيم. كوششهاي ما براي سازماندهي و تقويت نيروها نبايد اي

نيستيم. ما نبايد بگذاريم دنيا ايران را مسئول اصلي ادامة جنگ بداند و متقاعد شود كه تنها عراق خواهان 

صلح است... بهتر است به دنيا بفهمانيم كه ما هرگونه راه حل غيرنظامي را كه به پيروزي ما منجر شود, با 

 (.67تيرماه  11)راديو رژيم, .. « آغوش باز مي پذيريم.

 

 290در ساعت ده و نيم صيح فرداي سخنراني رفسنجاني در مجلس, يك هواپيماي مسافربري ايراني با 

سرنشين در راه بندرعباس به دوبي, هدف موشكهاي ناو آمريكا در خليج فارس قرارگرفت و سرنگون شد و 

رانگر ايران و عراق و پيامدهاي فاجعه بار آن را بارديگر در تمام سرنشينانش جان باختند. اين واقعه جنگ وي
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معرض افكار عمومي ايران و جهان قرارداد؛ جنگي كه هر روز به شكلي تازه, قرباني مي طلبيد و ادامة آن هر 

دم وخامت بارتر  مي شد. ريگان, رئيس جمهوري آمريكا, بي آن كه بر مسئوليت آمريكا در اين مساٌله اشاره 

 كند, تاٌسف شديد خود را از اين واقعه دردناک ابرازداشت.يي ب

 

رژيم در اطالعيه يي تخليه شهر حلبچه را اعالم كرد. در « ستاد فرماندهي كل قواي»تيرماه 21در روز 

نظاميان سلحشورِ شما در اين موقعيت حساس, مصلحت را در »...اين اطالعيه خطاب به مردم آمده است: 

را به منظور تاٌمين راههاي مطمئن تر براي ادامة دفاع مقدس تخليه كنند و هيچ كس  اين ديدند كه حلبچه

)راديو رژيم, « ترديد ندارد كه پيشروي و عقب نشيني... در جريان جنگي طوالني امري طبيعي است...

 (.67تيرماه21

 

ژيم ايران پس گرفته و , به طوركامل, از نيروهاي ررا شهر زبيدات»تيرماه عراق اعالم كرد كه  22در روز 

عين خوش, موسيان, فَكه و دهلران را به تصرف درآورده است, اما, نيروهاي عراقي مدت زيادي در خاک 

 « ايران باقي نخواهند ماند و عقب نشيني خواهند كرد...

 

 

 

 «زهر آتش بس»

 

 

به پرز دو  ( سيدعلي خامنه اي, رئيس جمهور, در نامه يي1988ژوييه 18) 67تيرماه  27در روز 

سازمان ملل سرباز زده  598كوئيالر, دبيركل ملل متحد, بعد از يك سال كه خميني از پذيرش قطعنامة 

به منظور ياري كردن دبيركل سازمان ملل جهت استقرار امنيت بر »...م كرد: جمهوري اسالمي ايران بود, اعال

, 14راديو رژيم, اخبار ساعت « )را به طور رسمي پذيرفته است... 598اساس عدالت, قطعنامة 

 (.67تيرماه27

 

 گفت:  598هاشمي رفسنجاني نيز در يك كنفرانس مطبوعاتي دربارة پذيرش قطعنامة 

«. تصميم حضرت امام امت براي پذيرش آتش بس يك فصل جديدي را در تاريخ ما بازخواهد كرد»... 

 وي در مورد داليل اتّخاذ اين تصميم گفت:

تكي به خيلي چيزهاست كه فعالً, به خاطر اين كه عمدة آنها از اسرار نظامي ـ سياسي اين تصميم م»...  

هستند, نمي توانم توضيح بدهم ... رويدادهاي اخير مؤيّد اين مطلب بود كه ادامة جنگ مي تواند حوادث 

اگر ايران به جنگ بسيار ناگواري به دنبال داشته باشد... آمريكا با انهدام هواپيماي مسافربري نشان داد كه 

خود با عراق ادامه دهد, اين خطر هميشه وجود دارد كه بارديگر مرتكب جنايات فجيع ديگري شود... ما با 

قبول اين قطعنامه به دنيا ثابت كرديم كه برخالف تبليغاتي كه عليه ما جريان دارد, ما مردم منازعه جويي 
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را بر ما  دشوار ساخت. ما به ظاهر با بعثي هاي عراق  نيستيم... مداخلة آمريكا و شوروي بود كه اين جنگ

 «مي جنگيديم, اما, در واقع, با آمريكا و شوروي در نبرد بوديم...

براي پايان دادن به جنگ سخن مي گويد كه چندي پيش, در « تصميم امام»رفسنجاني درحالي از 

ه بود كه پيروزي در اين جنگ سمت فرماندهي كل قوا, وقتي در پي شكستهاي پي درپي به خميني گفت

اگر خسته شده ايد و نمي خواهيد جنگ را ادامه بدهيد, پي »ر نيست, خميني در پاسخش گفته بود: متصوّ

 «. كارتان برويد, كسان ديگري هستند كه جاي خالي شما را پركنند و جنگ را ادامه بدهند

صلح »خواهان « يت اهلل گلپايگانيآ»و « آيت اهلل نجفي مرعشي»نيز وقتي  67و در ارديبهشت ماه 

تا من زنده ام اين جنگ براي پيروزي بر »يي با عراق شدند, خميني در جوابشان گفته بود: « شرافتمندانه

 «.عراق ادامه خواهد داشت. بايد برويد دعاكنيد كه خدا جان مرا بگيرد

 

( و نيز قبول 1366ه )تيرماه خميني به مناسبت سالگرد رويدادهاي خونين حج سال گذشت 29روز 

 شوراي امنيت سازمان ملل پيامي فرستاد.  598قطعنامة 

سازمان ملل است, خميني گفته است با اين كه  598در بخش دوم پيام كه مربوط به پذيرش قطعنامة 

بوده است, با توجه به « شيوة دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ»خودش تا چند روز قبل معتقد به همان 

آنان اعتماد « تعهد و دلسوزي و صداقت»كه به « سطح باالي كشور»مي كارشناسان سياسي ـ نظامي نظر تما

 با آن موافقت كرده است.« مصلحت انقالب و نظام»دارد, به خاطر 

ت و اعتبار ما بايد خدا مي داند اگر نبود انگيزه يي كه همه ما و عزّ»خميني در اين قسمت گفته است:  

الم و مسلمين قرباني شود, هرگز راضي به اين عمل نمي بودم و مرگ و شهادت برايم در مسير مصلحت اس

گواراتر بود... در آينده ممكن است افرادي, آگاهانه و يا از روي ناآگاهي, در ميان مردم اين مساٌله را مطرح 

 «.فه شهادت بي خبرندنمايند كه ثمرة خونها و شهادتها و ايثارها چه شد؟ اينها يقيناً از عوالم غيب و فلس

 

با اعالم اين »كه قبول اين قطعنامه به معني حل مساٌلة جنگ نيست بلكه  او در اين پيام يادآور شد 

تصميم حربه تبليغاتي جهانخواران عليه ما كندشده است... ما بايد براي رفع تجاوز احتمالي دشمن آماده و 

مام شده بداند. البته, ما رسماٌ اعالم مي كنيم كه هدف ما مهيا باشيم و ملت ما هم نبايد فعالً مساٌله را ت

 «.تاكتيك جديد در ادامة جنگ نيست

 

من باز مي گويم كه قبول اين مساٌله براي من از زهر كشنده »در قسمت ديگري از اين پيام آمده است:  

دانيد كه من با شما تر است ولي راضي به رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم... شما مي 

پيمان بسته بودم كه تا اخرين قطرة خون و آخرين نفس بجنگيم, اما تصميم امروز فقط براي تشخيص 

مصلحت بود و تنها به اميد رحمت و رضاي او از هر آن چه گفتم گذشتم و اگر آبرويي داشته ام با  خدا 

 (. 1367تيرماه 29)راديو رژيم, « معامله كرده ام...
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را سركشيد و ده « زهر آتش بس»سرانجام در اوج درماندگي داخلي و آبروباختگي بين المللي خميني 

 ماه پيش از آن كه نفسش بريده شود, به حيات ننگين خود خاتمه داد. 

 

 

 نامه خميني

 

 «داليل پايان جنگ تحميلي»درباره 

 

 :1385مهرماه 7ـ « ايلنا»خبرگزاري 

داليل پذيرش آتش »درباره «, به مسئوالن لشكري و كشوري»ي نامه خمين« دفتر هاشمي رفسنجاني»

است, منتشركرد. بخشهايي از اين نامه را  1367تيرماه  25را, كه تاريخ تحرير آن « بس در جنگ تحميلي

 در زير مي خوانيد:

 

ديها هيچ مسئوالن نظامي ما, اعمّ از ارتش و سپاه... صريحاً اعترف مي كنند كه ارتش اسالم به اين زو»... 

 پيروزي به دست نخواهدآورد و نظر به اين كه... از اين پس جنگ را به هيچ وجه به صالح كشور نمي دانند... 

و با توجه به نامه تكان دهنده فرمانده سپاه پاسداران ]محسن رضائي[, كه يكي از دهها گزارش نظامي ـ 

ينجانب با آتش بس موافقت مي نمايم و براي سياسي است كه بعد از شكستهاي اخير به اينجانب رسيده... ا

نگاشته  67 /4 /2روشن شدن درمورد اتّخاذ اين تصميم تلخ, به نكاتي از نامه فرمانده سپاه, كه در تاريخ 

 است, اشاره مي شود. 

تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزي نداريم. ممكن است در صورت داشتن ”فرمانده مزبور نوشته است 

طول پنج سال به دست مي آوريم قدرت عمليات انهدامي و يا مقابله به مثل را داشته باشيم و وسائلي كه در 

هليكوپتر, 300هواپيماي جنگي و 300توپ و 2500تيپ پياده و 350, اگر ما داراي 71بعد از پايان سال 

ع است, داشته و قدرت ساختن مقدار قابل توجهي از سالحهاي ليزر و اتم, كه از ضرورتهاي جنگ در آن موق

 “ باشيم, مي توان گفت به اميد خدا بتوانيم عمليات آفندي )=تهاجمي( داشته باشيم...

 

مسئوالن جنگ مي گويند تنها سالحهايي را كه در شكستهاي اخير از دست داديم, به اندازه تمام بودجه 

يند كه از آنجا كه مردم يي است كه براي سپاه در سال جاري درنظرگرفته شده بود. مسئوالن سياسي مي گو

فهميده اند پيروزي سريعي به دست نمي آيد, شوق رفتن به جبهه در آنها كم شده است... اين تصميم براي 

من چون زهر كشنده است ولي راضي به رضاي خداوند متعال هستم و براي صيانت از دين و حفاظت از 

 جمهوري اسالمي, اگر آبرويي داشته باشم خرج مي كنم... 
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گفتم جلسه يي تشكيل گردد تا آتش بس را به مردم تفهيم نمايند. مواظب باشيد ممكن است افراد داغ 

و تند با شعارهاي انقالبي, شما را از آن چه صالح اسالم است, دوركنند. صريحاً مي گويم بايد تمام همّتان  

 « شود...در توجيه اين كار باشد. قدمي انحرافي حرام است و موجب عكس العمل مي 

 

 

 حال زار خميني

 

 

انصار », ارگان «شلمچه»سال از آتش بس, نشريه 9در آغاز رياست جمهوري خاتمي  و سپري شدن 

را چاپ كرد و برايش خط و  ,يكي از سخنرانيهاي منتشرنشده عبداهلل نوري, وزير كشور خاتمي«, حزب اهلل

ز نوشيدن جام زهر قطعنامه آتش بس بازگو مي نشان كشيد. نوري در اين سخنراني حال زار خميني را پس ا

 كند. بخشهاي از اين سخنراني را در زير مي خوانيد:

 

جنگ، جنگ تا ”سال امام صدا زد  8سال امام فرمودند: صلح بين اسالم و كفر معني ندارد؛  هشت»...

جوري  سال امام اين 8 ؛“صدام بايد برود”سال امام صدا زد  8؛ “جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم”ـ “ پيروزي

اصطالح  كه شعار امام و به كه اسالم )=نظام واليت فقيه( بماند يا اين شعار دادند، امّا بعد امر داير شد بين اين

توانست  پرستيژ امام بماند. شجاعت از اين باالتر؟، آزمايش از اين باالتر؟ امتحان خدايي از اين باالتر؟ امام مي

ود و تا آخرين نفسش شعار خودش را بدهد، اما بعدش بزرگترين گرفتاري را براي ما بار اين قطعنامه نر زير

 بگذارد. 

كه اگر بعداز امام ما  اين  مضافاً .جنگ به يك نقطهٌ حسّاسي رسيده بود كه ديگر كاربردي نداشتيم...

امام سر بر تُراب )=خاک( كرديد كه تا امام بود جرأت نكرديد، حاال كه  خواستيم صلح كنيم اين ادّعا را مي مي

  …گذاشته شما شروع كرديد

 

سال هرچه  8دست گرفت و  آن جمالت عجيب را نوشت و فرمود كه در اين  شب قلم به امام در يك نيمه

گيرم، اگر آبرويي داشتم با خدا معامله كردم، و اين قطعنامه را پذيرفتن سخت بود برايم،  شعار دادم پس مي

 «كاسهٌ زهر بود سركشيدم...تلخ بود برايم، اما 
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 گويد:  نوري در ادامهٌ سخنانش مي

طور  توانست سخنراني بكند. همين طور نشسته بود و بر اثر تألّمات روحي نمي ايشان در حسينيه همين...»

وجه خندهٌ  هيچ نشسته بود با چشماني پر از اشك، خدا شاهد است عجيب دلم سوخت... بعد از قطعنامه ما به

 مام راديگر نديديم...ا

 

آقا، آقا دارند  احمد نام فاطمه, كه خدمتكار اتاق امام بود، ايشان آمد گفت حاج جا بود به يك پيرزني آن 

اش را ببيند، حاال  داد كسي گريه كنند. گفتم آقا؟ گفت بله. كسي گريهٌ آقا را نديده بود.  اجازه نمي گريه مي

هايش  ديوار، نشسته و شانه به در، رو رفتم داخل اتاق ديدم آقا پشت به چطوري فاطمه فهميده؟! من بلند شدم

رفتن كه آقا صندليش را برگردانَد و گريه نكند. ديدم  خورد، رفتم شروع كردم با طاقچه ور تكان مي )از گريه( 

 نه توي حال خودش است. وقتي نشد رفتم علي كوچولو را كه خيلي دوست داشت بياورم. 

 بگيرند آرام امام كه نشد كارساز كه علي …كرد آقا صندلي را برگرداند، ولي باز هم گريه ميعلي كه آمد 

 . آورد را خانم حاج احمد بود، قائل احترام والده براي خيلي چون

كه راه  خواهم گريه كنم، اين كند مي كني؟ دلم درد مي امام گفت احمد اين چه كارهايي است كه مي

خواهي  از اينها چه كسي را مي آوري، ديگر بعد آوري يا علي را مي و يا مادرت را ميعالجي جز اشك ندارد، ت

 ...«حال خودم كن بهرهايم  ,بياوري؟ برو سراغ كارت

          

نتيجهٌ عزل منتظري  قول احمد خميني دربارهٌ آشفتگي شديد پدرش در  يي از بيان خاطره نوري سپس به

 :گويد پردازد و مي مي

 
ديدم نامهٌ آقاي  ,كه حكم استعفاي آقاي منتظري را امام امضا كرد، وارد اتاق شدم از اين وز بعدر يك»  

 سعي …كند منتظري در دستش است، از زير عينك قطرات اشك آمده روي محاسنش و دارد گريه مي

 گفت: ,بگيرم را اش گريه جلو كردم
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خواهد  دا كمرم شكست، ديگر اصالً دلم نميخ كنم؟ احمد به كني كه من دارم گريه مي احمد تعجب مي” 

كه زنده بمانم، دعا كن خدا مرگم را برساند، يك عمر فرياد زدم واليت فقيه حاال خودم با دست خودم بايد 

 «خدا كمرم شكست... قسمت اعظم اين واليت فقيه را ذبح كنم، قرباني كنم... به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول تلفات و ويرانيهاي جنگ

 

 از فتح خرمشهر كيست؟پس 

 

پس از فتح خرمشهر و خارج شدن نيروهاي عراقي از ايران و رفتن آنها به پشت مرزهاي بين المللي,  

بيرون آمد و يكسره نامشروع شد. از آن پس هريك از دو طرف جنگ, اگر بر ادامه « مشروع»جنگ از حالت 

يرانيها و تلفات و خساراتي بود كه پس از آن اصرار مي ورزيد جنگ طلب شناخته مي شد و مسئول تمام و

 اين تاريخ به بارآمد.

 

پس از فتح خرمشهر تنها رژيم خميني بود كه با پايان يافتن قطعي جنگ مخالف بود و بر ادامه اش    

اصرار مي ورزيد. اگر مساٌله جنگ ايران و عراق, پس از فتح خرمشهر، در يك دادگاه بين المللي مورد 

گيرد, مسلّماٌ آن طرفي محكوم شناخته خواهد شد و بار سنگين ادامه زيانبار آن دامنش را رسيدگي  قرار

 خواهدگرفت كه بر ادامه جنگ اصرار مي ورزيد و  پايان جنگ را به منزله آغاز سقوط رژيمش مي دانست؟ 
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 , از1367تيرماه 27وقتي خميني، شش سال پس از فتح خرمشهر, به هنگام پذيرش آتش بس در  

نوشيدن جام زهر سخن مي گويد, مگر جز اين است كه به خوبي مي داند مسئوليت ادامه ننگبار اين جنگ 

ايرانسوز، آن هم در شش سالي كه به نسبت يك سال و نه ماه پيش از فتح خرمشهر, ابعاد ويرانيها, تلفات و 

 بي خانمانيهاي آن, صدها بار گسترده تر بوده است، بر دوش شخص اوست؟ 

 

حمالت »، آمار كشته هاي «ستاد تبليغات جنگ شوراي عالي دفاع جمهوري اسالمي ايران»به گزارش   

ـ چهار هزار و نهصد و شصت و  4967«, »1362رژيم عراق به مناطق مسكوني ايران تا پايان اسفند 

 (.27, تهران, ص1363فروردين «, جنگ تحميلي ـ دفاع در برابر تجاوز)»تن بوده است « هفت

 

اما تلفات انساني ادامه جنگ در يك سال و نيم بعد از اين تاريخ، صدها برابرشد. زماني, نماينده مجلس  

ما براي استقرار و بقاي جمهوري اسالمي, »مجلس, در اين باره گفت:  1364آبان 30رژيم, در جلسه 

 «. هزار شهيد, اسير, مفقود و معلول داده ايم700

 

به سود مردم ايران بود يا پايه هاي حكومت سراسر فساد و جور و  رمشهر, پس از فتح خ آيا ادامه جنگ

 كشتار خميني را تضمين مي كرد؟

گفته هاي گردانندگان رژيم حكايت از اين دارد كه جنگ ضامن بقاي رژيم بوده است و از اين روست كه 

 همگي سران و دلبستگان رژيم بر ادامه آن پافشاري داشتند:

بهمن 12است )كيهان, « سرنوشت ملت بسته به آن»و « ك نعمت و موهبت الهيي»ـ خميني: جنگ 

1362.) 

 

ما اگر آتش بس را مي پذيرفتيم, سقوط حكومتمان را مي پذيرفتيم... بيداري امام, »... ـ رفسنجاني: 

« بريم...هوشياري امام, و رهبري قاطع امام؛ اين بود كه كه يك لحظه اجازه نمي داد كه ما اسم آتش بس را ب

 (.1362مهر 2)اطالعات, 

 

 30)راديو رژيم, « امروز مساٌلة جبهه ها و گرم نگه داشتن آنها از اهمّ مسائل ماست»... ـ منتظري: 

 (.62بهمن

 

 وزارتخانه و ادارات صحنه در, واقعي صورت جوش و خروش امام... درمورد جنگ را به»ـ مجلس رژيم:   

, كيهان) «بكشانيد بودجه و ارز تخصيص گيريِ و مراكز تصميم صنعتي و توليدي كارخانجات, ها

 (.1364مهر18
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« هيچ گونه فشار بين المللي نمي تواند صلحي را به ما تحميل نمايد...»... ـ ميرحسين موسوي.   

نامة )روز« ما البته, واژه صلح را سعي مي كنيم, به هيچ وجه, به كار نبريم...(. »... 62مرداد  10)اطالعات, 

وقتي كه از جنگ صحبت مي كنيم, صحبت از ... بقاي جمهوري اسالمي (. »... 62مرداد 25اطالعات, 

 (.1363آذر 7)كيهان, « جنگ از اولويت كامل برخوردار است»( و 1362آذر9)اطالعات, « است

 

»... گفت: «, سپاه پاسداران انقالب اسالمي»ارگان «, پيام انقالب»ميرحسين موسوي, در مصاحبه با مجلة 

 و خارجي سياستهاي با رابطه در چه, دولت تصميمات كلية در اثرگذاري حال در نوعي به, طوركليجنگ به

 اختيار در بايد قدر چه دولت كه بكنيم تعيين درصد ما كه اين. باشدمي داخلي سياستهاي با رابطه در چه

 اين در بايد امكانات تمام و كنيميين نميتع درصد رابطه اين در ما كه بگويم خواهممي من, باشد جنگ

 طوربه, هاكارخانه آن و كرده تعطيل را سنگين صنايع, مثالً, اساسي كارخانة دهها عادي كار... باشد رابطه

 ساير و خيبر پل ساختن در را مساٌله اين هاجبهه در ما برادران و ايمداده قرار جنگ اختيار در, مستقيم

 « بوده اند... شاهد ديگر تاٌسيسات

 

ما امروز درمقابل يك حادثه, يعني جنگ, هستيم و بايد »ـ سيدعلي خامنه اي, رئيس جمهور وقت رژيم: 

 (.64ارديبهشت 2)كيهان, « همه كارها را نصفه كاره بگذاريم و به اين كار  كه فوري است, بچسبيم

 

امه بدهيم اگرچه همه دستگاهها ر شد جنگ را اداگر روزي مقرّ»ناطق نوري, وزير كشور وقت رژيم: 

)كيهان, « بخوابد, يا دستگاهها را داشته باشيم و جنگ را خاتمه دهيم, مساٌلة اول را انتخاب خواهيم كرد

 (.64ارديبهشت 14

 

اگر ضرورت ايجاب كند... ما همه امكانات را در اختيار »ـ موسوي اردبيلي, رئيس قوّة قضاييه وقت رژيم:  

درصد امكانات خود را در راه جنگ به كار نگرفته 20الي  10ايران اسالمي هنوز بيش از ... گيريمجنگ مي

 (.1364ارديبهشت 17« )است

 

بي «, بقاي جمهوري اسالمي, در جنگ است»است و « سقوط حكومت»در حكم « آتش بس»وقتي 

ادامه دهد و كاري  ترديد چنين رژيمي به هر وسيله يي دست مي زند تا بلكه بتواند جنگ را هرچه بيشتر

مي چه گلهايي را، بي هيچ سودي براي باغبانان دلسوخته آن نونهاالن, هم به اين ندارد كه  اين جنگ جهنّ

پرپر مي كند و ثمري جز ويراني و نابودي سرمايه هاي انساني يك ملت و ويران شدن شهرها و مراكز حياتي 

 آن ندارد.

 

 ناپذيرنسوز توانست هشت سال تمام, بر بحرانهاي فراگير و چارهخانما جنگ اين پشتوانهرژيم خميني به 

 .اندازد تعويق به را خود محتوم سرنگوني و بگذارد سرپوش خود وسطايي قرون و خشن سركوبي و
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 جز كه خانمانسوزي جنگ به بود شده باعث, جنگ با مرگپيوند تنگاتنگ بقا و هستيِ اين رژيمِ رو به 

در »بدهد, آن را « اولويّتِ مطلق»فساد, فحشا, گراني و... براي مردم حاصلي نداشت,  ,فقر, بدبختي, نكبت

 بالي اين ادامه بر و درآورد آن  خدمت به, تمامي مملكت را, به« سيستم اجرايي»اعالم كند, « راٌس امور

روستاي ويران  هزار سه و شهر50, آواره ميليون سه حدود, مجروح و كشته ميليون دو از بيش كه گير همه

 .بورزد اصرار, بارآوردبه ناپذيريو ضايعات, تلفات و خسارات جبران

 

( گفته بود: 1991اوت 9) 1370مرداد 18در نماز جمعه , از عامالن اصلي ادامه جنگ, رفسنجاني

درصد 50جنگ بدون هيچ اِغراق, حدود هزار ميليارد دالر خسارت داشته... و هر ايراني در دوران جنگ »

 (.1370مرداد18)راديو رژيم, « قيرتر شده استف

 

 به توجه بي آنها، همدستان و رژيم گردانندگان, اقتصادي و انساني بار فاجعه زيانهاي همهبا وجود آن

 بر پيوسته, آن دادن پايان براي المللي بين سازمانهاي و ايران مردم و مقاومت, جنگ ديگر طرف پافشاريهاي

 ورزيدند؟مي اصرار اش ادامه

 

اين جنگ خانمانسوز براي مردم ايران چه سودي دربرداشت كه بتوان به پشتوانه آن بر سياست ادامه  

 اش پاي فشرد؟ 

 

در آن روزگاري كه گردانندگان رژيم و در رأس آنها، خميني، مدام بر طبل جنگ مي كوبيدند و نعره 

راي ملي مقاومت ايران براي خاتمه دادن به هاي جنگ طلبانه آنها گوش فلك را كر كرده بود، مسئول شو

دست به كاري زد كه ممكن بود در )با ديدار و امضاي بيانيه با نايب نخست وزير عراق( ادامه نامشروع آن 

 شعله آن كل مقاومت ايران يكباره بسوزد و نابود شود.

 

ان سوز ادامه يافت و سياست صلح طلبانه شوراي ملي مقاومت از آن پس نيز تا پايان اين جنگ خانم 

 ، با افتخار از اين سياست روشن و افتخاربرانگيزش دفاع مي كند.«شورا»امروز نيز 

 

سال ديگر ادامه دادند 6امّا سركردگان رژيم و  دست پروردگانشان، كه جنگ را پس از فتح خرمشهر تا  

اند، به آمر يا عامل بودنشان در  و خسارات و تلفات و لطمات جبران ناپذيري به بارآوردند، هرگز حاضر نشده

ادامه نامشروع جنگ پس از فتح خرمشهر اعتراف كنند و همواره سعي مي كنند ننگ ادامه آن را، از دامن 

 خميني و خود بشويند و او و خود را مخالف ادامه آن پس از فتح خرمشهر معرفي كنند. 

 

 گفته بود:   آخوندي, در مصاحبه با تلويزيون رژيم پاسدار شَمخاني, وزير دفاع پيشين  بي جهت نبود كه

برخالف ادّعاي فعلي احزاب سياسي, هيچ كس غير از منافقين )=مجاهدين( در داخل كشور وجود ندارد »

خرمشهر اطالعيه يي داده باشند كه جنگ خاتمه پيداكند. من بعد از جنگ كسي را فرستادم فتح كه بعد از 
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كه آقا سند بياورند و ثابت كنند، نتوانستند... هيچ سندي وجود ندارد كه  سراغ يكي از رهبران نهضت آزادي

بعد از اتمام عمليات بيت المقدس، كه منجر به آزادسازي خرمشهر باشد, گروهي سياسي خواهان اين باشد 

 (.1384مهر5)تلويزيون رژيم, « كه امروز ادّعا مي كنند

 

 

 «البتّه خميني, البتّه جنگ»

 

 

ادامة جنگ, پشتوانة دوام حكومت خميني بود, تمامي افراد و گروههايي كه رژيم خميني را از آن جا كه 

 و جوشان مقاومت سركوبي در رژيم اين پوسيدة چماقبه و دادندبر مقاومت مسلّحانه دربرابر آن, ترجيح مي

د و تنها آن دسته از كردنمي هماوايي جماران «جنگِ جغد» نَحسِ آواي با, بودندبسته اميد مردمي فزايندة

 .كوشيدنددر تالش سرنگوني رژيم سراسر تباهي خميني بودند, در پيشبرد سياست صلح مينيروها كه 

 البتّه» بر, غيرمستقيم يا مستقيم, ترديدبي, گفتندمي «خميني البتّه» كه آنهايي همة, اعتبار اينبه 

ر جنگ, براي آنها ويرانگ آثار. آمدندمي وجدبه« ماسال سلحشوران» فتوحات از و ورزيدندمي اصرار هم «جنگ

هيچ وزن و باري نداشت و درد و داغ مردم و خواست گستردة اجتماعي براي استقرار صلح از كمترين بهايي 

 برخوردار نبود. 

 

 ادامةبه معتقدان: گرفت كاربه سياسي نيروهاي شناخت براي معياري مثابهبه را جنگ تواندرحقيقت, مي

اشتند و باوردارندگان و پويندگان راه صلح, يار و همپيوند مقاومت گ, در جبهه و در كنار خميني قرار دجن

 مردمي بودند.

  

, جنگبه بخشيدنو درخواستهاي جهاني براي پايان صلح شعار شدناجتماعي از پس كه جاييامّا, از آن 

, ظاهرني, ممكن نبود, همگامان ديگر رژيم, بهخمي رژيم سران براي جز جنگ ادامة از مستقيم و علني دفاع

 شورا صلح سياست با آشكار دشمني جز آنها عملي مواضع ولي, زدندمي فعلي گونةبه جنگ يافتنپايان از دم

 . نبود ضدّميهني جنگ سوزتيهس آتش تيزتركردن و

 

 «اشتباه ده ساله»

 

 گرفت خود ، جنگ چنان چهره شومي به1367هتيرما27 در عراق و ايران جنگ در بسچند ماه پس از آتش 

 . بشويند خود دامن از را آن ننگ, برآمدند صدد در آن اصلي سياستگذاران حتّي كه
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 بپذيريم، را بس آتش اگر»: گفترفسنجاني كه در تمام دوران هشت ساله جنگ, از مدافعان جدّي آن بود و مي 

رد و جنگ از ياد مي بَ« نعمت»(، همه بافته هايش را درباره 62هرم2اطالعات, ) «ايم پذيرفته را حكومتمان سقوط

 آغاز جنگ نگذاريم كه كرديممي بيشتري تالش كنيم شروع را انقالب بخواهيم امروز هاياگر با تجربه»مي گويد: 

 (.67بهمن18اطالعات, ) «كنيم جلوگيري جنگ بروز از توانستيم مي امروز تجربهٌ با ما شايد... شود

 
اگر ضرورت ايجاب كند، ما همهٌ امكانات را در اختيار جنگ »سوي اردبيلي هم كه چندسال پيشتر مي گفت: مو

 «است نگرفته كار به جنگ اختيار در را امكانات درصد 20 الي 10 از بيش هنوز اسالمي ايران. گيريم مي

من جزء آنهايي »و مي گويد:  جنگ طلبش جدا مي كند« امام»(، راهش را از راه 64ارديبهشت17اطالعات, )

 .«كرديم ف ميهستم كه معتقدند اي كاش جنگ را در فتح خرمشهر متوقّ

 
گرم نگهداشتن »مي شمردند و براي « نعمت الهي»جنگي كه طي هشت سال, همه گردانندگان نظام, آن را 

ها حاضر نمي شود به دفاع از آن, سر از پا نمي شناختند, آن چنان پلشت و رسوا مي شود كه هيچ يك از آن«  تنور

 گردن هركس تالش دارد گناه را به: »كند مي اشاره مساٌله اينمه سخنش به آن برخيزد. موسوي اردبيلي، در ادا

  در و شوند پشيمان كه آن جاي به بيايند بعد بزنند، آتش را يي خانه يي هعدّ كه است اين مثل... بگذارد ديگري

مساعدت كنند، با هم بجنگند و اين بگويد تو زدي، او بگويد تو زدي و باالخره، خانه  هم به آن كردن خاموش

 (.  67بهمن19اطالعات, « )بسوزد

 

اين روزها در همه »نوشت: « اشتباه ديروز، اشتباه امروز»در مقاله  67بهمن 30روزنامه جمهوري اسالمي 

.. اشتباه امروز اين است كه بررسي اشتباه, ما را به اشتباه دهساله گذشته مسئولين كشور است.سر محافل بحث بر 

 خداي و كردن پاک را خود دامن و انداختن بركفان جان و گناهانگردن بي  باه بزرگتري بكشاند... گناه را بهاشت

 «...واليت بردن سوٌال زير نكرده

 
مان برانداز گذشت, يك اشتباه هم كارنامه دهساله رژيم را, كه هشت سال آن در جنگي خان يآيت اهلل منتظر

 ملتاي بگوييم. كرديم اشتباه بفهميم بايد»: گفت ضدّسلطنتي انقالب  سالگرد مناسبتخواند و در سخناني به 

 «رسيديم كجا به حاال و داشتيم چه انقالب اول در ما كه كنند حساب مسئولين... كرديم اشتباه جا اين ما ايران

 (.67بهمن23كيهان, )

 

 

 «ره خونها و شهادتها و ايثارها چه شد؟ثم»

 

 

 و طبل دجّالگريهاي خميني از صدا افتاد, تيغِفرونشست « دفاع مقدس»و « جنگ تحميلي»وقتي دود و دم 

سال جنگ ويرانگر، خرابي دهها شهر و هزاران روستا، يك ميليون 8اين سوٌال فراگير چهره نشان داد كه حاصل 
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همان هفتهٌ اول ميليارد دالر خسارت، چه بود و چرا جنگي كه در  هزارواره و كشته و چند ميليون معلول و آ

 انجاميد؟ طولبه شكل،گيرد، هشت سال، با وحشتبارترين پايان توانستمي

 
, بود آگاه پرسش اين اجتماعي اثراتخميني كه خود عامل اصلي ادامه زيانبار اين جنگ بود و بيش از همه به 

ممكن است افرادي، آگاهانه », تالش كرد كه از تاٌثيرات اجتماعي اين پرسش جلوگيري كند: 67تيرماه27 پيام در

 «يا از روي ناآگاهي، در ميان مردم اين مساٌله را مطرح نمايند كه ثمرهٌ خونها و شهادتها و ايثارها چه شد؟

 

ساله نظام را, ي دهمام رشته هاا وقتي آيت اهلل منتظري به ميدان آمد و ت, امّنداد پاسخ سوٌال اينخميني به

سه روز بعد از اين سخنراني، فتواي سخن گفت, تاب نياورد و به ميدان آمد و « اشتباه دهساله»يكجا, پنبه كرد و از 

را صادر كرد و يك هفته بعد از آن, در سايهٌ موج  ,«آيه هاي شيطاني»قتل سلمان رشدي، نويسنده انگليسي كتاب 

 «ها حوزه طالب و مدرّسين و كشور سراسر روحانيون»خطاب به « پيام مهم»من زد، با يك جديدي كه اين فتوا دا

 :گفت و برد يورش جا، يك, جنگ مخالفان و منتظري به و شد ميدان وارد

 

 نظام و انقالب و دين ريشه  به تيشه چنان مآبي مقدّس ژست با يي در پايان افتخارآميز جنگ تحميلي... عده» 

 ...شود؟ حفظ عزيز طلّاب اتّحاد نبايد افعيها اين درمقابل آيا. ندارند اين از غير ييند كه گويي وظيفه زن مي

 

راستي اتّهام حالل كردن حرامها و  حرام كردن حاللها، اتّهام كشتن زنان آبستن و حِلّيت قمار و موسيقي از  

 هاي متحجّر؟ نما مقدس از يا المذهب آدمهاي از: شودچه كساني صادر مي 

 ها كنايه و ها طعنه اظهار و شهيدان و شهادت فرهنگ گرفتن مسخرهفرياد تحريم نبرد با دشمنان خدا و به 

 ...كيست؟ كار مشروعيت، به نسبت

 

 بدبين متعهّد روحانيوناذهان را نسبت به  ,مردم عزيز ايران بايد مواظب باشند كه دشمنان... با تبليغات 

 .ننمايند

ين وظيفه شرعي ـ الهي اين است كه اتّحاد و يكپارچگي طالب و روحانيون انقالبي حفظ شود و گرنه شب اول 

 «.تاريك در پيش است و بيم موج و  گردابي چنين هايل

 

 افتخارآميز را آن و كرد ياد «الهي موهبت» عنوانخميني در اين پيام، بازهم مانند گذشته، از جنگ به

 : شمرد

 

 آن از ها صحنه همه در كه ايمزي از آن ملت گرديده... هر روز ما در جنگ بركتي داشتهدر جنگ پيرو»

 . ايم جسته بهره

 ... ايم نموده صادر جهان ما انقالبمان را در جنگ به
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ما در جنگ براي يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم. نبايد براي رضايت چند ليبرال 

 جمهوري كند احساس عزيز اهلل حزب كه كنيم عمل يي گونه به هارنظرها و ابراز عقيده خودفروخته، در اظها

 .«كند مي عدول اصوليش مواضع از دارد اسالمي

 

 

 خميني هم مخالف ادامه جنگ بود!

 

پيام »سال بعد از  كمتر از سههرچه مي گذشت  جنگ چهره شوم تري به خود مي گرفت. از اين رو, 

 آن از ها صحنه همه در كه ايمهر روز ما در جنگ بركتي داشته»ا وجود تاٌكيد  او به اين كه خميني, ب« مهم

 او قباي دامن از, خرمشهر فتح از پس را جنگ ادامه مسئوليت كرد تالش, احمد پسرش, «ايم جسته بهره

 . بچسباند نظام سران ديگر و رفسنجاني دامن و ريش به را آن و بشويد

 

 گفت:  70شهريور31در « مسئوالن انتشارات سپاه»با  وي در مصاحبه 

در مقابل مسائل خرمشهر امام معتقد بودند كه بهتر است جنگ تمام شود, امّا باالخره مسئولين جنگ »

 . امت خودمان را از عـــراق بگيريمندرود برويم تا بتوانيم غرروَگفتند كه ما بايد تا كنار اَ

 

نبودند و مي گفتند اگر بناست كه شما جنگ را ادامه دهيد بدانيد كه اگر اين  امام اصالً با اين كار موافق

جنگ با اين وضعي كه شما داريد ادامه يابد و شما موفق نشويد ديگر اين جنگ تمام شدني نيست و ما بايد 

رين اين جنگ را تا نقطه يي خاص ادامه بدهيم و اآلن هم كه قضيه فتح خرمشــــــــــهر پيش آمده بهت

 « موقع براي پايان جنگ است

 منتشر شد(. 74فروردين 14« جمهوري اسالمي»اين مصاحبه چندسال بعد در روزنامه )

 

 

 كدام غرامت؟

 

و عقب نشيني نيروهاي نظامي عراقي به پشت مرزهاي بين المللي,  61بعد از  فتح خرمشهر در سوم خرداد

كه كامالً در دسترس بود, عملي عميقاً ضدملي و ضدمردمي  هرگونه تالش براي ادامه جنگ, و جلوگيري از صلحي

به شمار مي آمد. اما خميني و همه سركردگان رژيمش, كه فتح كل كشور عراق را در چشم اندازي بسيار نزديك 

 مي ديدند, حاضر به صلح نشدند و جنگ را ادامه دادند. 

 

كه پيشنهاد پرداخت  روع جلوه دهد, ادعا كردهر مشرفسنجاني براي اين كه ادامه جنگ را بعد از فتح خرمش

 غرامت پس از فتح خرمشهر شايعه يي بيش نبوده است.  
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اين سخن اين پيامد را دارد كه پايان »در پاسخ به اين ادّعا نوشت:  2010اكتبر  23در «, حقيقت نيوز»وبالگ 

انجام به سران نظام كاري درست سر جنگي بي  دادن به جنگ در آن زمان ممكن نبود و اتّهام شش سال ادامه

 توان به دو نكته اشاره كرد: شد، پايان يافت. براي بُطالن اين ادّعا مي  نيست و جنگ در آن زمان كه بايد تمام مي

 

دريافت خسارت نه تنها پس از فتح خرّمشهر بلكه پيش از آن و چند ماه پس از آغاز جنگ نيز ممكن بوده  -۱ 

خيز منطقه پيشنهادي  شد. كشورهاي نفت ي جنگ به كمترين مقدار ممكن كاسته مياست. در اين صورت ضررها

شد( به پشت مرزهاي  نشيني عراق از خاک ايران )كه شامل خرّمشهر هم مي شصت ميليارد دالري به همراه عقب 

 الجزاير ارائه كردند. رجوع به خاطرات هاشمي رفسنجاني بهترين دليل است: ۱۹۷۵موافقتنامه 

با آقاي رجايي درباره پيشنهاد صلح غيرمتعهّدها صحبت كرديم. ”هاد سران جنبش عدم تعهّد: شن. پيالف 

ها و آقاي  اند. بعضي نظامي  پيشنهاد ايجاد منطقه غيرنظامي در خاک ايران همراه با خروج نيروهاي عراقي داده

 ۲۱عبور از بحران، يادداشتهاي روزانه،  )علي اكبر هاشمي رفسنجاني، “حاضرند با تعديلي آن را بپذيرندصدر  بني

  .(۱۳۶۰ارديبهشت 

 

ديشب در جلسات شوراي عالي دفاع شركت كردم. : ”ب. پيشنهاد اوالف پالمه، معاون دبيركل سازمان ملل

ها و بحث درباره پيشنهادات پالمه بود. خروج عراقيها را از خاک ايران پذيرفته، مذاكره درباره مرزها  گزارش جبهه

به دو طرف از المللي در مرزها و پرداخت غرايم جنگي  خواهد و حضور نيروهاي ناظران بين جمله اروندرود مي من

 .(۴۹۶)همان، ص  “طرف دولتهاي داوطلب

 

ظهر و عصر مالقاتهايي ”ي از سوي وابسته نظامي ايتاليا: ج. پيام فرمانده نيروي دريايي وقت، ناخدا بهرام افضل 

روبي توضيحاتي داد. او اطالع داد كه وابسته نظامي ايتاليا  گذاري و مين   آمد و راجع به مين داشتم. ناخدا افضلي

)همان،  “را از طرف صدّام به ايران بدهندميليارد دالر خسارت جنگ  ۶۰خيز منطقه مايلند  گفته كشورهاي نفت

 (.۵۰۰ص 

 

 

 

 «زهرآتش بس»تحميل كننده 

 

ملل متحد را درمورد خاتمه دادن به جنگ ايران و عراق  598مة قطعنا 1367تيرماه 27خميني در روز 

سال با تمام فشارهاي داخلي و بين المللي حاضر نبود دست از جنگ طلبي اش 8پذيرفت. او كه به مدت 

, جنگ» فرياد مدام و داد خواهم ادامه جنگ به من, برپاست تهران در سالم خانه يك تا گفتبردارد و مي

 آتش قطعنامة زهر و سپرافكند, درماندگي و ناچاري روي از, سرانجام, دادسر مي« ه از عالمفتن رفع تا, جنگ

 .داد پايان ساله هشت ويرانگر جنگ به و سركشيد را بس

 را به خميني تحميل كرد؟ « ناچاري»امّا,  چه عاملي اين 
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 از زبان دكتر منوچهر هزارخاني بشنويم: 

 

ست دارند تا كنون در اين نكته متّفق القول بوده اند كه پذيرش همة كساني كه يك پا در سيا»... 

 بستهايقطعنامه ناشي از استيصال رژيم بوده است. در توضيح اين استيصال, همه از تنگناهاي اقتصادي و بن

 طور به) مردم مقاومت و نارضايي از, حاكميت جناحهاي بين موجود تضادهاي از, رژيم اجتماعي و سياسي

كلي(, از شكستهاي نظامي رژيم از عراق, از فشارهاي بين المللي براي خاتمه دادن به جنگ و از  و سربسته

انواع و اقسام عوامل ديگر صحبت كرده اند, امّا كمتر كساني به عامل عمدة اين تغيير ناگهاني سياست ـ 

امّا, كه هر دو پايش در يعني تهديد جدّي و روزافزون ارتش آزاديبخش ملي ـ توجه داشته اند. خود رژيم, 

 بقاي رژيم كه شدسياست است, اين خطر را تا مغز استخوان حس كرده بود. در واقع نيز آن چه باعث مي

 .باشد توانست نمي نظامي خطر يك جز چيزي, ببيند تهديد معرض در بالواسطه و عاجل نحوي به را خود

 

ارتش آزاديبخش. امّا, ضربات نظامي ارتش عراق اين خطر يا از سوي ارتش عراق متصوّر بود يا از سوي  

 داشته درپي رژيم  براي را سرنگوني خطر توانستبر نيروهاي رژيم, هر اندازه سخت و جانفرسا, هرگز نمي

 تفاوت بي ناظر بودند حاضر جهاني قدرتهاي نه و داشت را خميني سرنگوني قصد عراق نه زيرا, باشد

ر باشند. عراق بارها و به تاٌكيد اعالم كرده بود كه هدفش از واردآوردن ديگ دولت دست به دولتي سرنگوني

 فشارهاي نظامي, واداشتن رژيم خميني به پذيرش صلح است. 

 

 كه بودند كرده اخطار بارها, تمام تاٌكيد و اصرار با, نيز ـ متحدانش و آمريكا ويژه به قدرتهاي جهاني ـ

نده يي داشته باشد. بنابراين, خيال رژيم از اين بابت آسوده بود. امّا باز و برنده جنگ اين گذاشت نخواهند

 از نيز داخلي مسائل در كه را رژيمي شيرازة توانستهمين شكستهاي نظامي در جبهة جنگ خارجي مي

 . كند تسريع داخلي نيروي يك دست به را رژيم سرنگوني و بگسلد, بود رو به رو تنگنا و بحران با هرسو

 

 آخرين در كه بود ملي آزاديبخش ارتش بخشد تحقّق را سرنگوني اين توانستامل داخلي كه ميتنها ع

 در اگر, ديگر بيان به. بود داده نشان خود از يي“كننده نگران” رزمي كارآيي و قدرت, مهران در, عملياتش

ز  صحنه حذف كنيم, ا, فرض عالم در, را ملي آزاديبخش ارتش عامل, داشت وجود تيرماه اواخر در كه وضعي

 قطعنامه قبال در الوقتدفع بازي همان به تواندقرار ندارد, بلكه مي“ استيصال”ديگر رژيم نه تنها در وضع 

 كه ندارد وجود يي سازمانيافته نيروي, اند كرده اش احاطه كه يي بالقوه خطرهاي تمام با زيرا, دهد ادامه

اختن آن استفاده كند. امّا چون در عالم واقع ارتش آزاديبخش براند براي مساعد شرايط اين همة از بتواند

 وضعيت به را رژيم و شدملي در صحنه حضور داشت, تمام خطرهاي بالقوّه به خطر بالفعل مبدّل مي

 هزاربار آبروي و داد قطعنامه پذيرش به تن, ناچاري سر از, خميني كه بود رو اين از. كشاندمي “استيصال”

را به معامله گذاشت تا بقاي رژيم منفورش را براي چند صباحي ديگر تضمين كند. شتابزدگي  اش بربادرفته

و اصرارش در اجراي فوري آن را به چيزي جز احساس سرنگوني  598خميني در اعالم پذيرش قطعنامة 

 قريب الوقوع رژيمش نمي توان تعبيركرد. 
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ش بس و بسته شدن مرزها بود تا نيروهاي ارتش هدف رژيم از پذيرش قطعنامه, پيش از هرچيز اجراي آت

آزاديبخش ملي امكان ورود به خاک ميهن را پيدا نكنند. شك نبايد كرد كه اين خواست خميني مورد تاٌييد 

هم بود. نگاهي به اظهار نظرهاي سياستمداران و سخنگويان رسمي آمريكا درمورد توقّع “ شيطان بزرگ”

ـ و نه دو طرف درگير ـ مؤيّد اين نظر است. همين بند و بست و “ رگيرهمة طرفهاي د”خويشتنداري  از 

 ياد “توطئه” عنوان به آن از گاه كه است “بس آتش” بهانة به مقاومت نيروهاي كردن قفل براي چينيزمينه

 برخود را زهر نوشيدن تلخي خميني كه بود نجات ريسمان اين به يافتن دست اميد به هرحال به. شودمي

 « ركردهموا

و  43شماره «, شورا»نوشتة دكتر منوچهر هزارخاني, ماهنامه “«, فروغ جاويدان”معناي سياسي »)مقالة 

 (.1367, مرداد و شهريور 44
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 قتل عام زندانيان سياسي

 

 

 پذيرش به ناگزير را او كه مقاومتي از جوييبراي كين 598خميني پس از سركشيدن جام زهر قطعنامة 

ده بود, كشتاري وحشيانه را در زندانها آغازكرد, با اين پندار خام كه ريشة جنبش مقاومت عليه كر بسآتش

 رژيمش را به كلّي بخشكاند.

 

, بيش از سي هزار زنداني را كه حاضر به تسليم و 67قتل عام زندانيان سياسي در تابستان و پا ييز  

ز اين كشتار وحشيانه, اگر اَحدي از زندانيان سياسي وادادگي نشدند, به كام مرگ فرستاد. به طوري كه پس ا

 زنده ماند, باعث شگفتي است. 

 

 در اين باره گفت:  67آذر 24در « راديو مجاهد»يي با  مسعود رجوي در مصاحبه

اصالً بحث اين نيست كه خميني چند نفر را اعدام كرده، بحث اين است كه بايد ديد چه كساني را باقي »

شناسد؟ نه، اصالً اين طور نيست. با ددمنشي كامل، با  ر جنايتكاريِ خميني حدّ و مرز ميگذاشته است؟ مگ

ريزد. هيچ قاعده و قانون، هيچ نظم و نظام و هيچ حساب و  تصوّر، بي محابا, خون مي قابل رذالت و هرزگي غير

مزدوران و دژخيمان كتابي را هم نمي فهمد. اگر كسي اين را باور نكند اصالً خميني و رژيم خميني و 

بود يك روز هم نمي توانست حكومت  خميني را نشناخته است. اين جاني پست فطرت اگر غير از اين مي

 «كند...

 

 

 67تدارک كشتار 

, از مدتها پيش چيده شد. خميني يكي دو سال پيش از اين قتل عام, بر آن 1367تدارک كشتار سال 

« هياٌت عفو», از 65مهر  12كشد. او در نامه يي به منتظري به تاريخ شد تا تَسمه از گُردة زندانيان سياسي ب

 صد چند رويّةآزادي بي»... و آزاديِ شماري از زندانيان سياسي به پيشنهاد آن هياٌت, انتقاد كرد و نوشت: 

ها را باال دزدي و وترورها انفجارها آمار, شد واقع ظنّشان حُسن و قلب رقّت با كه هياٌتي دستور به منافق نفر

 «برده است...

 

بسياري از بي گناهان و يا كم »...( در پاسخ نامة خميني نوشت: 65مهر 17منتظري چند روز بعد )

 را خدمت بزرگترين, عاليگناهان و افراد مريض و رواني را كه آزاد كردم, به عقيدة اكثر عالقمندان به حضرت

ت همه زندانهاي كشور حدود سي هزار نفر است در صورتي ظرفي... بدانيد ولي. امكرده عاليحضرت شخص به

كه زندانيان ايران, اعم از عادي و سياسي و مواد مخدّر, حدود نود الي صدهزار نفر است, يعني تقريباً سه 

برابر. امكانات غذايي و بهداشتي و دارويي بسيار كم, امكانات آموزشي تقريباً صفر... زندانبانها نوعاً افراد جاهل 
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و يا تندخو و داراي عقده بودند كه غير از فحش و كتك منطق ديگري نداشتند و باالخره زندانها در شُرُف 

انفجار بود كه من دخالت كردم و در اثر پيگيري خيلي بهتر شده است ولي افراد تند و وارثان امثال الجوردي 

 مدّ امام نظر خشونت گويندد و ميمنتظر استشمام نظر بيت حضرتعالي هستند تا خشونتها را از سر گيرن

 .«پسنديدمي را روش اين او و بود لَه معظّم نمايندة الجوردي زيرا است ظِلّه

 

 : نويسدمنتظري در ادامه مي  

 اسالمي جمهوري زندانهاي بعضي در دانيدمي آيا ؟...مردند بازجوها شكنجة زير زيادي عدّة دانيدآيا مي»

 رويّهبي هايشكنجه اثر  در كه زندانياني بسيارند چه دانيدرّف كردند...؟ آيا ميتص زور به را جوان دختران

 «؟...رسدنمي آنها داد به كسي و اندشده مُزمن دردهاي به مبتال يا فلج يا كر يا كور

 

منتظري در همين نامه اشاره دارد كه تمام امور مملكت به دست سه نفر و در راٌس آنها هاشمي 

ه قوّ سه رؤساي به عاليحضرت را انقالب و كشور ادارة عمالً كه است سالي چند... »: شودداره ميا ,رفسنجاني

صي و غيرتخصصي را بايد آقايان تخصّ و درشت و ريز از كارها همة و ايدو شخص آقاي حاج احمدآقا سپرده

خامنه اي و هاشمي و تسليم آقايان  ,نخست وزير ,صالح بدانند و تشخيص دهند, و در  عمل آقاي موسوي

 چاپ, «منتظري اهلل آيت» خاطرات)  «...اندحاج احمدآقاست... يعني در حقيقت سه نفر تصميم گيرنده

 (.512 ص, اروپا در ايراني ناشرين اتّحاد»

 

 

 «كميسيون مرگ»

ر را خميني داد و  آمران و عامالن اين كشتار, به طو  67فتواي كشتار زندانيان سياسي در تابستان  

عمده, اينها بودند: رفسنجاني, خامنه اي,  ري شهري )وزير اطالعات رژيم(, علي فالحيان )قائم مقام وزير 

 «.كميسيون مرگ»اطالعات(, موسوي اردبيلي )رئيس شوراي عالي قضايي( و اعضاي 

شتار ك براي را خميني فتواي اجراي و ناميدندمي« كميسيون مرگ»، كه زندانيان آن را «هيأت عفو»  

 زندانيان سياسي به عهده داشت, عبارت بودند از: 

مرتضي «(, كميسيون مرگ»رئيس شعبه اول دادگاه تهران, رئيس «, مؤتلفه»جعفر نيّري )از سران گروه 

 معاون و دادستاني گرانابراهيم رئيسي )از شكنجه«(, كميسيون مرگ»اشراقي )دادستان تهران, عضو 

اسماعيل شوشتري )رئيس سازمان زندانها, وزير دادگستري در دولتهاي «(, مرگ كميسيون» عضو و دادستان

پورمحمدي )نمايندة «(, كميسيون مرگ»رفسنجاني و خاتمي(, مبشّري )حاكم شرع زندان اوين و عضو 

حسين مرتضوي )رئيس زندان اوين(, محمد «(, كميسيون مرگ»وزارت اطالعات در زندان اوين و از اعضاي 

نام مستعار ناصريان  )رئيس زندان گوهردشت كرج(, داود لشكري )معاون رئيس زندان و مسئول مغيثه اي با 

انتظامي و امنيتي زندان گوهردشت(, موسي واعظي با نام مستعار زماني )از مسئوالن وزارت اطالعات(, 

 مجتبي حلوايي )معاون امنيت رئيس زندان اوين(.
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كار خود را در زندان اوين آغاز كرد و   67چهارشنبه پنجم مرداداز بعد از ظهر روز « كميسيون مرگ»    

 . شدند محكوم مرگ به يينخستين دسته از زندانيان مجاهد در اين روز در يك محاكمه فرمايشيِ چند دقيقه

 

هويّت »از مجاهدين اسير « هياٌت مرگ»بنا به گفتة شاهداني كه از اين كشتارها جان به دربردند, 

 رقم را سرنوشتش, «منافق» يا, «مجاهد» گفتمي كه اين به بسته. پرسيداش را مي«شكيالتيسازماني و ت

 .زدمي

 اعدام به درنگبي, مجاهدين: گفتاگر كسي در پاسخ به اين پرسش كه تعلق سازماني شما چيست؟ مي 

 پردند.س اعدام جوخة به مردادماه6 روز سحرگاه در را مجاهدين از دسته نخستين. شدمي محكوم

 

مرداد, نخست از زنان مجاهد, در زندان 8به رياست نيّري اين كشتار را از روز شنبه « كميسيون مرگ»

 گوهردشت آغازكرد. 

 كشتار مجاهدين در ماه مرداد به شديدترين وجه ادامه داشت.

  

كشتار مبارزان چپ را  67پس از  قلع و قمع مجاهدين, از روز پنجم شهريور « كميسيون مرگ»

 آغازكرد.

 

 

 67شمار شهيدان كشتار تابستان 

 

 حكم با سابقه بي و فجيع كشتار اين», دربردندبه گزارش شاهداني كه از اين ورطة مرگ جان سالم  به 

 اين كه هايي هفته سراسر در. گرفت مي صورت خميني شخص مستقيم نظارت و روزانه دستورهاي كتبي،

بردند، تمام مرخصيها را  سر مي باش كامل به مسئوالن زندان در آماده و پاسداران تمام داشت، جريان عام قتل

قرار داشت، هيچ امكان ارتباطي ديگري “ كميسيون مرگ”لغو كرده بودند و جز يك خط تلفن كه در اختيار 

د آويز زندانيان شركت كنن دادند تا در حلق وجود نداشت. به كاركنان اداري و نگهبانان و پاسداران دستور مي

آويزشده مشت بكوبند؛ تا هركس چنان در اين قساوتها شريك و آلوده باشد كه  سينهٌ شهيدان حلق و و بر سر

در  اند، جان به اسرارشان را برمال نكند. تنها معدودي از زندانيان كه  شاهد مستقيم صحنهٌ اين اعدامها بوده

اي فجيع تعادل رواني خود را از دست داده و تا ه شدن با آن صحنه رو اند. برخي از شاهدان در اثر روبه برده

شماري از اين شاهدان توانستند از جهنم  اند. تعداد انگشت گفتن دربارهٌ آن را نداشته ماهها بعد قدرت سخن

 المللي شهادت بدهند... آخوندها خارج شوند و در مقابل مراجع بين

 

رژيم آخوندي از انتشار هرگونه اند،  ام جان باختهآمار واقعي شهيداني كه در اثر اين نحوهٌ  اعددر باره 

. از انبوه شهيداني كه در اطالعات، آمار و اسامي شهيدان يا محل هاي دفن آنها بكلي خودداري ميكنند

آويزكردن  دست نيامده است. گزارشهاي متعدّدي كه از حلق آويز شدند، جز نام اندكي از آنها به مالٌعام حلق
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ري مجاهدين از كرمانشاه و هَرسين و ايالم و دزفول و گرمسار و ساوه و ورامين و كرج تا نف20تا  7هاي دسته

 را سياسي زندانيان از بسياري 67سال زمستان در كه دهد مي نشان رسيده، …تبريز و مشهد و بندرعباس و

ي ن ازبندرسته، شواهداند...  زندانيا آويخته دار عام به ر در مالٌمخدّّ مواد دادگاه محكومان عنوان با نيز

تن باقي مانده بودند كه 300، حداكثر 67شهريور25در زندان گوهردشت  تا دهد  كنند كه نشان مي مي ارائه

تا  22زهرا، تنها در روزهاي  جسد، از اوين به بهشت 860به اوين منتقل شدند. گزارشهاي موثّقي از انتقال 

درصد خواهران مجاهد را تا 80ن زنان اوين،  بند زندا3چنين در  در دست است. هم 67مرداد 26

تن، طي يك نوبت در 400اند... طي يك نوبت در زندان اروميه  به دار آويخته يا تيرباران كرده 67شهريور

 اند...  تن اعدام شده84تن، و طي يك نوبت در زندان مشهد 250زندان رشت  بيش از

اند.  نفر را به دار آويخته 350عيد غدير آن سال، مطابق گزارشهاي ديگر، دژخيمان خميني تنها در شب 

“. موجودي مشهد تمام شد”آباد در يك تماس تلفني به مركز گزارش داده است:  يكي از جالدان زندان وكيل

 وضعيت در شهرستانهاي ديگر نيز به همين قرار بود.

 

اي اسيران رسيد به زندان وقتي خبر كشتارها به مردم و خانواده ه”در گزارشي از شيراز آمده است:  

نفر  860مراجعه كرديم. جالدان گفتند: آيا انتظار داريد به شما نقل و نبات بدهيم؟ ما در يك روز، يك جا 

 “.كنيم تان را با بُلدوزر صاف مي را كشتيم. شما هم اگر مجلس ختم بگيريد خانه

 

هزار اعدام 2يك گزارش صحبت از  گزارشهاي رسيده از اصفهان نيز حاكي از اعدامهاي بسيار است. در

اند. اين شايعات خود مبيّن  هزار نفر اعدام شده3اند كه  داده اند. در گيالن نيز مردم به يكديگر خبر مي كرده

در   دهد: گستردگي و وسعت اعدامهاست. گزارشهاي ديگري از ساير شهرستانها دردست است كه نشان مي

نفر را اعدام  30پيدا شده است، در گچساران در يك نوبت  نفر 65شاهرود در يك گور جمعي اجساد 

نفر، در ابهر و 70ماه(  نفر، در قائمشهر )در آبان150نفر، در خرم آباد )در آبانماه(  15اند، در سنقر  كرده

نفر  و در همدان 23نفر، در اراک 25نفر و در يك نوبت ديگر 11نفر ، در كازرون در يك نوبت 14خُرّمدره 

, 78اند... )قتل عام زندانيان سياسي, از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران, مرداد  اعدام شدهنفر  37

 (.14ص

 

در گفتگو با تلويزيون فرانسه به  67ابعاد فاجعه آن اندازه وحشتناک بود كه رفسنجاني، در بهمن » 

عه را كوچك نشان دهد. وي كشتار زندانيان سياسي اعتراف كرد. اما حسب المعمول تالش نمود ابعاد فاج

اعالم كرد. وقتي رفسنجاني به اعدام “ تن 1000كمتراز ”را “ عدد زندانيان اعدام شده طي ماههاي اخير”

)قتل عام زندانيان سياسي, « يي حدس زد توان واقعيت را تا اندازه كند مي زنداني اعتراف مي1000حدود 

 (.183ص

 

در سايتهاي اينترنت منتشرشد, فردي به نام رضا ملك, از  1387مهر30در يك نوار ويدئويي كه در روز 

معاون تحقيق و بررسي »همكاران سعيد امامي,كه در دوران وزارت علي فالحيان بر وزارت اطالعات رژيم, 
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بود, در يك اعتراف تكان دهنده اعالم كرد كه در جريان قتل عام زندانيان سياسي كه از « وزارت اطالعات

نفر اعدام شده و در گورهاي دسته جمعي به خاک سپرده شدند. وي 700هزار و 33غازشد,اٌ 1367مرداد 

باندي پس از آن از كساني بود كه پس از افشاي قتلهاي زنجيره يي و مرگ سعيد امامي, در درگيريهاي 

 .جريان, دستگير شد

 

وار ويدئويي خطاب به رضا ملك پس از گذراندن هفت سال در سلولهاي انفرادي وزارت اطالعات در يك ن

 اذعان گيرد، مي صورت اطالعات وزارت توسط كه جناياتي از ييدبيركل ملل متحد به اعترافات تكان دهنده

 . است كرده

 در تنها. دارد وجود ايران مختلف نقاط در جمعي گور190تا170 اطالعات، ورارت پيشين معاون اعتراف به

 ي مربوط به وزارت اطالعات داير شده است.مخف گاه شكنجه و زندان100 از بيش تهران

 

 خطاب به دبيركل ملل متحد در زير مي خوانيد: را بخشهايي از اعترافات او

با بيش از يكصد سلول مدتي است وسعت پيدا كرده، تعدادي سلول جديد و بيغوله  209عاليجناب, »...

ن دارد. آري عاليجناب اين سياهچالها را در ساواما بيش از يكصد زندان مخفي و اقماري در تهرا... ساخته اند

 ...كنند مي اداره سنّتي هايچون سلّاخخانه كل كشور هم

 

شايد  190تا 170عاليجناب, اگر شما به دنبال نسل كشي و جنايتكاران مي گرديد، در ايران بيش از  

جمعي در عمق زمين  ههم بيشتر گور دسته جمعي وجود دارد. ... اجساد اين گورهاي عمومي به طور دست

 مفقود گشتند. جوانان و نوجواناني از يازده و دوازده ساله به باال, كه البته زنان باردار را نيز شامل مي شود.

 

عاليجناب, اين جنايتها به دست همين انسان نماها كه شعار دروغين اسالم و انقالب و صدور آن به دنيا  

 ت همين آخوندهاي فريب كار و مستبد صورت مي گيرد.را مي دهند, انجام مي پذيرد، بله به دس

 

نفر 700هزار و 33بيش از  67عاليجناب, جنايت اين رژيم به حدّي است كه در طي چند شب در سال 

جمعي توسط كانتينرها و ه زندانياني كه پنج سال, دو سال، يك سال حكم داشتند، اعدام و در گورهاي دست

اک و ماليان فريبكار و جنايت پيشه, بسيار مظلومانه, به خاک سپرده شدند. بلدوزرها , توسط اين رژيم سفّ

 «.اين است ثمره حكومت واليت مطلقه فقيه كه همه چيز انسان را به كام مرگ و آتش كشيده است...

 

 

 «آيت اهلل منتظري»نامه هاي 

 

ي وحشيانة نخستين هفته خميني, در اعتراض به كشتارها« قائم مقام»جانشين و «, آيت اهلل منتظري»  

 .خوانيدهاي آغاز كشتار, نامه هايي نوشت كه بخشهايي از آنها را در زير مي



 140 

 

راجع به دستور »خطاب به خميني  1367مرداد 9ـ منتظري در نخستين نامه اش به خميني به تاريخ 

 نوشته بود:« اعدام مجاهدين موجود در زندانها حضرت عالي مبني بر

 

اند، اعدام كردن  وسيلهٌ دادگاهها، با موازيني، در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده به كه افرادي …» 

 حكم با …اعتنايي به همهٌ موازين قضايي و احكام قضات است يي بي آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه

يي  و خشونتها نتيجه كشتنها از حال تا ما …شوند مي اعدام هم گناهاني كم يا گناهاني بي بسا عالي، حضرت

كه تبليغات را عليه خود زياد كرده ايم، جاذبهٌ منافقين )مجاهدين( و ضد انقالب را بيشتر  ايم جز اين نگرفته

 …نموده ايم، به جاست مدتي با رحمت و عطوفت برخورد شود كه قطعاً براي بسياري جاذبه خواهد داشت

ستور دهيد مالک, اتفاقِ نظر قاضي و دادستان و مسئول د اقالً داريد اصرار خودتان دستور  بر فرضا اگر

اطالعات باشد نه اكثريت, و زنان هم استثنا شوند, مخصوصاً زنان بچه دار، و باالخره اعدام چند هزار نفر در 

 «ظرف چند روز, هم عكس العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود...

 

ه خميني اعتراض يكي از حكّام شرع يكي از شهرستانها به ـ منتظري دو روز بعد در نامهٌ ديگري ب

 در فقط,  اول نامة در «اعدام هزار چند» از مقصودش دهدكند و نشان مي اعدامهاي جمعي را بازگو مي

 . است بوده تهران

 

 نويسد: اش به خميني مي منتظري در دومين نامه

اي رفع مسئوليت شرعي از خود، به عرض بر  67مرداد 9پس از سالم و تحيّت، پيرو نامه مورّخه »

باشد، با ناراحتي از  رساند: سه روز قبل قاضي شرع يكي از استانهاي كشور، كه فرد مورد اعتمادي مي مي

ترديد از من  گفت: مسئول اطالعات يا دادستان ـ  نحوهٌ اجراي فرمان اخير حضرت عالي به قم آمده بود و مي

پرسد: تو حاضري سازمان منافقين  كه سر موضع است يا نه مي ي تشخيص اينـ از يكي از زندانيان برا است

)مجاهدين( را محكوم كني؟ گفت: آري. پرسيد: حاضري مصاحبه كني؟ گفت: آري. پرسيد: حاضري براي 

جنگ با عراق به جبهه بروي؟ گفت: آري. پرسيد حاضري روي مين بروي؟ گفت: مگر همهٌ مردم حاضرند 

شود تو هنوز سر  وانگهي از منِ تازه مسلمان نبايد تا اين حدّ انتظار داشت. گفت: معلوم ميروي مين بروند؟ 

چه اصرار كردم كه پس مالک, اتفاق  گفت من هر موضعي و با او معامله سر موضع انجام داد.  اين قاضي مي

ديگران عمالً تحت  آرا باشد و نه اكثريت، پذيرفته نشد و نقش اساسي را همه جا مسئول اطالعات دارد و

باشند. حضرت عالي مالحظه فرماييد چه كساني با چه ديدي مسئول اجراي فرمان مهم حضرت  تأثير مي

 «. باشند عالي، كه به دِماء هزاران نفرمربوط است، مي

 

يي به حكّام شرع, از ادامهٌ  عام، منتظري بار ديگر در نامه مرداد، يعني در بيستمين روز قتل24روز»ـ    

 و اخبار همهٌ …نمايد كند و آن را به ضرر نظام توصيف مي عامها اظهار نگراني مي اعدامهاي گسترده و قتل

 باشيم داشته قبول اگر و است داشته ادامه روز45 مدت به بالوقفه جمعي اعدامهاي كه دهد مي نشان شواهد
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توان مطمئن شد كه عدد واقعي  يم دهد، جلوه بزرگ را اعدامها عدد بخواهد منتظري كه ندارد دليلي هيچ

روز چندين برابر شده است. حال  45نفر بوده، بعد از  “ چند هزار”اول در تهران “ چند روز”اعدامها كه در 

توان گفت كه  ها مي ترين محاسبه اگر اعدامهاي بعدي و اعدامهاي شهرستانها را هم اضافه كنيم با محتاطانه

 (.184)قتل عام زندانيان سياسي, ص .« هزار است..30رقم كشتارها دست كم 

 

 

 )از درون رژيم( گزارش يك شاهد

روحيهٌ  67زاده. اوايل سال رئيس زندان اوين  آخوند مرتضوي بود و مدير داخلي آن حسين 67در سال »

ختن شد. به راه اندا مقاومت در ميان زندانيان باال بود و درگيري با زندانبانان هر روز بيشتر از روز قبل مي

اعتصاب غذا نيز توسط زندانيان به يك امر رايج تبديل شده بود. متقابالً رژيم نيز فشار بيشتري را اعمال 

كرد. به همين دليل حتي هواخوري زندانيان را قطع كردند. جريان برخورد و درگيري بين زندانيان با  مي

ود جهت سركوب زندانيان را به كار بست تبديل شده بود. رژيم تمامي ترفندهاي خ زندانبانان به يك بن

 5اقدام به قتل عام زندانيان كرد. يعني از عصر  67مرداد سال  5گرفت.  نهايتاً در  بست ولي پاسخي نمي مي

مرداد دربهاي زندان بسته و كليه ارتباطات با خارج از زندان و حتي تلفنها نيز قطع شدند. تمامي زندانيان 

منتقل شدند. در اوين منع كامل رفت و آمد برقرار شد. كليه مالقاتها قطع شده كميتهٌ مشترک  نيز به اوين 

 آويز كردن، منتقل گرديد...  و در نزديكي محل حلق 209دادگاه از دادسرا به بند  بود. محل بي

 

 مجيد حلوائي، مجتبي ديدم شدم خارج اتاق از. آيديك روز در اتاقم بودم ديدم صداي همهمه مي   

يي  . آنها را با وضع بسيار وحشيانه4و  2سرباز آمدند. شروع كردند به كتك زدن زندانيان سالن  8و  قدّوسي

خواهيم  ؟ گفت ميت نه. گفتم پس اين كار براي چيستزدند. به مجتبي حلوائي گفتم اتفاقي افتاده؟ گف مي

بعد از ظهر تا  4اين كار از ساعت اينها را خوب تنبيه كنيم. با كابل و باتون به جان زندانيان افتاده بودند.

روز  2شب ادامه پيداكرد. بعد دستور داد درب سالنها  تا فردا صبح بازنشود و از بند خارج نشوند.  8ساعت 

شدم ديدم يك ميني بوس جلوِ درب آموزشگاه است. از مسئول آموزشگاه  بعد وقتي وارد آموزشگاه مي

امروز كه روز مالقات نيست؟ مسئول آموزشگاه گفت دستور پرسيدم: اين ميني بوس براي چه اينجاست؟ 

رئيسي است كه تمام زندانيان را به دفترمركزي ببريم. سخت نگران شدم. وقتي به محوطهٌ دفتر مركزي 

 اند و درمورد دستور رسيديم، ديدم رئيسي، ريشهري، محسني، مرتضوي، مبشّري و نيّري در اتاقي نشسته

ا به دستور خميني آنها نيز كليه زندانيان را آورده بودند و از آنها تنها يك سؤال كنند. بن خميني صحبت مي

در پشت محوطهٌ دفترمركزي  ,گفتند مجاهد هستند كردند كه آيا مجاهد هستند يا خير؟ اگر زندانيان مي مي

گفتند  كردند، مي ار ميآويختند. اگر زندانيان هويّت مجاهدي خود را انك جرّثقيل آماده بود و آنها را به دار مي

 اعالم كن وابسته به چه گروهي هستي؟

 

چيزي كه براي من درآن زمان تعجّب آور بود اين بود كه در چهرهٌ زندانيانِ درحال اعدام هيچ نشاني از 

گفتن اين كه  توانستند با رفتند. درصورتي كه  مي هاي دار مي ترس نبود. آنها با آگاهي كامل به طرف چوبه
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شد به راحتي در چهرهٌ مسئولين  نيستند از مرگ نجات پيداكنند. متقابالً, ترس و اضطراب را ميمجاهد 

شان متناقض بودند كه  اينها ديگر چه كساني هستند كه با وجود اين كه طي  زندان مشاهده كرد. همه

ت از آرمان اند ولي حتي به خاطر نجات جانشان هم كه شده دس ساليان اين همه شكنجه را تحمّل كرده

 دارند. خودشان برنمي

 

كردند. به هرجرثقيل  نفر را در يك لحظه اعدام مي 33ليفتراک 3جرّثقيل و  6در زندان اوين به وسيلهٌ 

هاي هر جرّثقيل   دار آويزان بود. بر روي ميله رشته طناب 5تيرآهن هم  تيرآهني نصب شده بود. بر هر

طهٌ پاركنيك داخل تعميرگاه قرارداشت كه به عنوان زاپاس از طناب دار وصل بود. يك جرثقيل هم درمحو4

شد.يك روز به حياط پشت رفتم. ديدم تعداد زيادي جرثقيل آنجاست. بر روي هركدام آنها  آن استفاده مي

كرد. اجساد توسط پزشكي به نام عطا  نفر را آويزان كرده بودند. يك ليفتراک هم اجساد را جمع مي15-10

شدند. پس از  معاينه مي  و دكتر ميرزائي )مسئول دفتر الجوردي(  وقت بهداري  زندان اوين(فروغي )مسئول 

شدند. اين كاميونها را از پاسگاه ژاندارمري  تاٌييد شهادت، توسط كاميون چادردار به بيرون از زندان حمل مي

 5صبح تا  7.30مدتاً از ساعت اوين گرفته بودند و تعدادي از آنها هم متعلق به خود زندان اوين بود. كار ع

 شد.  كرد و روزهاي آخر از پاركنيگ محوطه اوين هم براي اين كار استفاده مي بعد از ظهر ادامه پيدا مي

 

نفرات اصلي اجرا كننده اعدامها عبارت بودند از: مجتبي حلوائي, معاونت انتظامي اوين؛  مجيد قدّوسي, 

زندان اوين كه متعلق به وزارت  209ن؛  اهلل بخشي, از بند شكنجه گر اوين؛ سيدعباس, شكنجه گر اوي

زندان اوين؛ عباس  209زندان اوين؛ علي رضواني )جيحوني( از بند 209اطالعات بود؛ صالحي از بند 

متر.  5متر در 14شيرازي از گروه ضربت دادسراي انقالب.  در سالن دفتر مركزي سالني است به ابعاد 

نفر( 180شد )حدود داشتند. سالن كه پر مي آوردند و آنها را به صف نگه مي د ميزندانيان را با چشم بن

گفتند  كردند كه آيا مجاهد هستند يا خير. از كساني كه مي گران اين سؤال را از تك تك آنها مي شكنجه 

درنگ كاغذي  گفتند مجاهد هستند بي پرسيدند. به كساني كه مي مجاهد نيستند سؤاالت ديگري مي

شد اين بود كه تمام آنها  دادند تا وصيتنامهٌ خود را بنويسند. نكته جالبي كه در وصيتنامه آنها مشاهد مي مي

بعد از نوشتن وصيتنامه آنها را به طرف  شد.  شروع مي“ به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران”با عبارت 

 زدند.  بردند و با بستن دست و پايشان آنها را دار مي محلهاي اعدام مي

 

نفر وجود  6تا  5بعد از اتمام دورهٌ  اعدامها يك روز وقتي وارد بند آموزشگاه شدم. در هر سالن بيشتر از  

 (.196)قتل عام زندانيان سياسي, ص« نداشت. بقيه را اعدام كرده بودند
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 قتل عام زندانيان سياسي

 

 ) از زبان سركردگان رژيم(

 

قوهٌ قضاييه در فشار »ـ موسوي اردبيلي, رئيس وقت ديوان عالي كشور:  1367مرداد 15ـ راديو رژيم ـ 

 بردن و آوردن و محاكمه از ديگر. بشوند اعدام دم از بايد شوند؟ نمي اعدام اينها چرا كه …بسيار سخت است

 .«بود نخواهد خبري محكومين پرونده

 

جرائمي وجود دارد كه مستحقّ »... ـ محتشمي، وزير كشور وقت رژيم: 67مرداد 15ـ راديو رژيم ـ  

مستحقّ اعدام است و در نتيجه  ,باشد و طبق قانون، هر گروهي كه سالح بردارد و آدم بكشد اعدام مي

ست كه  است كه مجاهدين مجازاتشان اعدام باشد و تمام شايعاتي كه درست شده مربوط به كساني ا  طبيعي

دادن به اين مساٌله بايد بگويم كه تمام كساني كه دستگير  صلهاند... براي في در عمليات مرصاد اعدام شده

 «.اند اند يا كساني كه به آنها پيوستند، اعدام شده شده

 

براي اين كه »ـ  گفت: 67اسفند6ـ  «ستقبلالمُ»نامهٌ لبناني  محتشمي چندي بعد, در مصاحبه با هفته 

تمامي كساني كه دستگير "لي( داده شود، يك بار براي هميشه ترتيب اين كار )اپوزيسيون سياسي داخ

. آنها عليه مردم اعالن جنگ كرده بودند... كشتند و كشته "اند شدند و كساني كه به آنها پيوستند، اعدام شده

شدند. هر كسي كه از اسلحه براي كشتار استفاده كند سزاوار اعدام است. طبيعي است مجاهديني كه اين 

 «.اند، اعدام شوند داده اعمال جنايتكارانه را انجام

 

اي, رئيس جمهور رژيم, در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه  ـ خامنه 1367آذر  15ـ راديو رژيم,  

 راديو …اما اعداميها، اعدامهاي دسته جمعي در ايران» تهران، در پاسخ  به سؤال مكتوب دانشجويان گفت: 

لغو كرديم؟ نه! ما در جمهوري اسالمي مجازات اعدام را  را اعدام مجازات ما مگر. گويد مي را همين هم منافق

 كه منافقين حركات با زندان داخل از زندان، توي كه آدمي اين …داريم براي كساني كه مستحقّ اعدامند

 و نقل برايش بايد شما نظر به دارد، ارتباط …اسالمي جمهوري مرزهاي داخل به كردند مسلحانه حملهٌ

ص شده، بايد چه كارش كرد؟ او محكوم به اعدام است و اطشان با آن دستگاه مشخّارتب اگر ببرند؟ نبات

 «.كنيم كنيم. با اين مساٌله شوخي كه نمي اعدامش هم مي
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توجهي كامل جمهوري اسالمي به مسائل حقوق بشر و  علت بي»يكي از دانشجويان از خامنه اي پرسيد:  

ملل براي بررسي اين مساٌله چيست، و علت اعدامهاي مشكوک ندادن به كارشناسان حقوق بشر سازمان  اجازه

 «در ايران؟ آيا اعدامهاي قبلي، تاكنون توانسته دردي را دوا بكند؟

 

 محافل از بعضي و بيگانه راديوهاي سؤال همين لحن سؤال، لحن اين» : گويداي در پاسخ مي خامنه 

ائل حقوق بشر چيست، ما اين را قبول نداريم، مس به كامل توجهي بي علت نويسد مي كه آن. است بيگانه

زنند، آنها دلشان  قبول نداريم ما، به هيچوجه ... آنهايي كه عليه ما در دنيا راجع به حقوق بشر حرف مي

خواهند بكنند.  خواهد منافقين و دشمنان نظام و كساني كه قصد براندازي اين نظام را دارند، هر كاري مي مي

 برخالف است، مردم مصالح برخالف اين شود، نمي …العملي نشان ندهد ا هيچ عكسنظام در مقابل اينه

 «…بيايد بشر حقوق نمايندة اين كه دهيم نمي اجازه ما …است انقالب مصالح

 

كنند،  افرادي هستند كه خيانت مي»... ـ  رفسنجاني، رئيس مجلس رژيم:  67آذر 16ـ راديو رژيم،   

شوند. مثالً همين جريان اخير عمليات مرصاد كه اتفاق افتاد، مسئولين، با  م ميمستحقّ مجازاتند, خوب، اعدا

 كه جنايتي اين با بودند معترف كه كشور داخل در بودند كساني شد روشن …اسيراني كه از آنها گرفتند

سيع را و تخريبي كار يك كشور در داشتند بنا …دادند انجام بس آتش اعالم از بعد منافقين و عراق مشتركاً

  «انجام بدهند، خوب آنها مجازات شدند...

 

، «اهلل در داخل ايران آيت»يي زير عنوان  , برنامه1367بهمن  24، در روز 2ـ تلويزيون بي.بي.سي، كانال 

الريجاني، معاون وزير امور خارجهٌ  در بخشي از اين برنامه, پيرامون موج اعدام زندانيان سياسي پخش كرد.

بس وجود  وع, از زمان آتشچند اعدام از اين ن»كه پرسيد: گزارشگر بي.بي.سي, به اين سؤال رژيم، در پاسخ 

هزار نفر چيز زيادي   دو ,نفر  هزار   …كنم تعداد زيادي باشد دانم. فكر نمي من دقيقاً نمي» گفت: « ؟داشته

 «! …دهيم ميليون عراقي را غذا مي از نيم ميليون افغاني و بيش نيست. ما دو
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