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  مجاهد پاكباز در سوگ

 

 رضا شيرمحمدي

 

 من باشد يِهمي گفتم كه خاقاني دريغاگو

 ر، دريغاگوي خاقانيمن شدم آخِ ،دريغا                     

 

 رضا شيرمحمدي باشم.  رفيق راه، دوست هميشه دلسوزم، رم نمي گنجيد كه روزي من دريغاگويهرگز در تصوّ

 دردلم بودكه بي دوست نباشم هرگز                      

 دل باطل بود كه سعي من و چه توان كرد
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 بود سروي مثلديدمش  ,كه بر مزار قناري غزلخوان آواز ايران، خانم مرضيه , در آغاز سال نو,چند روز پيش

با همان  ؛چشمه ساران صفابخش بود و دلپذير با همان لبخند مهرآميز هميشگي و كالمي كه مثل زاللِ .استوار

چه عكس و اساليد و فيلم از تاريخ صدساله قاري كه هرگز بدون آن او را نديدم. از من خواست كه هرآرامش و وَ

ور به او در اُ فروردين(10)هفته بعد  بگذارم و روز چهارشنبه« قلمي»ايران در دسترس دارم برايش در مخزن 

 بسپارم. 

از علي » :ر رفتم با همان مخزني كه از قبل آماده كرده بودم و رويش هم نوشته بودموِديروز، چهارشنبه ـ به اُ

پركشيده و به رفيق فروردين(  7)سه روز پيش از آن ـ يكشنبه  رضا نبود.ا . امّ«ه برادر رضا شيرمحمديمعصومي ب

 و بهت زده. ماندم بي قرارِ او و ناالن ناعلي پيوسته بود و م

 رضاجان، رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل    

ركوي، استوار و ريشه برو سه هزارساله اَمانند س ,چهل سال به كه نزديك ردمگر مي توان مرگ عزيزي را باور ك

كند بردل  ,دل و جانت بود و در يك كمان كشيدني مانند آرش، دالور افسانه يي ايران زمين، از جان در سنگ، لنگرِ

 پيوست؟ صميم دلها به و 

 و به سبكي يك قاصدك,حبت و پاكباختگي و دالوري، به راحتي يك نفس كشيدن مَ ,چهل سال صفا و يكرنگي

به دل نيلگون آسمان فرارفت. او كه آبِ تن آسوده يي نبود كه به زمين فرورود, رود سر در  سبكبال, بال گشود و 

 راه پوينده و تيزتازي بود كه به دريا پيوست. 

 آبي كه برآسود, زمينش بخورد, زود            

 دريا شود آن رود كه پيوسته روان است           

 

 ند ديگرِ همرزمان پاكباز مجاهدت لحظه يي از پاي و پويه نمي ماندي و هميشه مي گفتي:رضاجان، تو كه مان

   اب ـ كآرام درون دشت شب خفته ست حسرت نبرم به خواب آن مرد  

 دريا همه عمر خوابش آشفته ست    ن ـدريايم و نيست باكم از توفا  

يدي و دريادريا توفان در دل بي قرار يارانت به چه شد كه اين چنين سنگين به آرامش درياي بي توفان آرم  

 جانهادي؟

در خيابان «, عَلم», براي نخستين بار رضا را در دبيرستان نمونه 1351چهل سال پيش, در مهرماه به نزديك 

كوهسنگي مشهد ديدم؛ دو سال مانده به پايان تحصيالت دبيرستانيش در رشته رياضي. اين ديدار تا دو سال بعد در 

اً نمونه بود. دريايي ن دبيرستان در بيشتر روزهاي هفته, ادامه داشت. كالسي كه رضا در آن درس مي خواند واقعهما

 ش جواني، به همراه سرشارترين احساسات نوشكفته آزادانديشي و بيدادستيزي. از شور و تپ

به  چك در اين كالس,هنوز چندماهي از آغاز سال تحصيلي نگذشته بود كه هسته اوليه يك گروه محفلي كو

رسان جوششها و نوآوريهايي شد كه شوري در دبيرستان برانگيخت. از جمله طور پنهاني, شكل گرفت و سوخت 

برگزاري شبهاي شعر و مقاله خواني, «, جُنگ باران»كارهاي اين گروه, برپايي يك كتابخانه, نشر گاهنامه يي به نام 
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نوشته «, شب»ر شهيد خسرو گلسرخي, اجراي نمايشنامه هايي نظير كه يكي از آنها شب شعري بود به ياد شاع

از ناظم حكمت كه در « شيرين و فرهاد و ميهنه بانو»امين فقيري, به كارگرداني ايرج صغيري, اجراي نمايشنانه 

 تاالر دانشكده علوم اجرا شدند.

 

      
آخرين نفر, مجاهد  ميرسيّدي, وميد حس, حسين زرسازان, بهمن مقدّ مجاهدين شهيد )ايستاده از راست, 

در  1352اين عكس در بهار سال  دهد.سرافرازي ادامه ميپاكبازي و ان را با احمد افشار كه راه پرافتخارش خلق

 دبيرستان علم گرفته شد.( حياط

 

اري از , دبيرستان علم كه به نام ابوذر ناميده شده بود, به زندان ابوذر تبديل شد و بسي60بعدها, در سال  

فعاالن پيشين مدرسه كه به طور عمده به سازمان مجاهدين پيوسته بودند, در مبارزه با رژيم ضدبشري خميني به 

س جعفري, حسين زرسازان, ه شهيدان اند: بهمن مقدّلشهادت رسيدند. شماري از اعضاي همان هسته اوليه ازجم

ثاقب, ابوالحسن  ناصر آموزگار, عليناديا كاوياني, محمدكبازي مانند دي, مسعود نيازمند, و شهيدان پاحميد ميرسيّ

تقي آبادي, بهروز پاشايي, جمشيد قياسي, محمدرضا پهلوان لو. يكي از اعضاي هسته اوليه, محسن تديّني, فرمانده 

 تيپ, در عمليات فروغ جاويدان به جاودانگان پيوست. 

تبديل « استخر»به شكنجه گاه مخوفي به نام  زمين ورزشي دبيرستان كه چندمتر گودتر از سطح زمين بود,

شد و مجاهدان قهرماني مانند ثريّا شكرانه, همسر قاسم مِهريزي و فريدون كياني در همان شكنجه گاه در زير 

 شكنجه به شهادت رسيدند. 

 ننگ ابدي بر خميني ضدبشر و دوده و زاد و رود سفّاكش كه چه شقايقهاي زندگي پروري را پرپر كردند.

 ازاين سَموم كه برطَرف بوستان بگذشت     

 و رنگ نسترني عجب كه بوي گلي ماند    
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رضا شيرمحمدي از همان آغاز برپايي رژيم خميني به مجاهدين پيوست و به عنوان يك عضو سختكوش و 

تي را, جدّي در تمام سالهاي پرخوف و خطري كه سازمان پشت سر نهاد, مانند شير, بي هراس و بيم, هر مسئولي

 اد و گلبانگ سربلندي بر آسمان زد.جانانه, به پيش برد تا سرانجام بر آستان جانان سرنه

او عاشق سازمان مجاهدين بود، از همان نخستين ماههايي كه ديدمش ـ او عاشق مردم بود و عاشق زندگي در  

نهاد. عاشق زيست و عاشقانه در زيباترين وطن ـ عاشق دادگري و آزادي بود و اين عشق را هرگز در زندگيش فرون

 راه آرمانهاي بلندش براي آزادي جان باخت. 

 در دل همه شيفتگان آزادي ايران زمين جاودانه خواهي ماند. رضاجان تو

 چه شكوهي دارد شب را ـ پشت دروازه ناكامي ها سركردن

 تا گشايد سحري نورافشان ـ پرنيان بر سر خلق

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشي از تاريخ صد ساله ايران زمين )زندگينامه سازمان مجاهدين و شهر اشرف( ـ رضا جان, اين مجموعه 

در تمام ساعاتي كه  امّا چه سخت و توان سوز.به ياد هميشه زنده و بي قرارت فراهم آوردم. به خواست و است كه 

تداعي همان بيت خاقاني داد و مي باريد همراه با نمي  مخواست تو در تاب و تب بودم, گاه گريه امان برآوردنبراي 

   كه تكرارش در وجودم آتش به پا مي كند:

 من باشد همي گفتم كه خاقاني دريغاگويِ                     

 ر، دريغاگوي خاقانيمن شدم آخِ ،دريغا                     

 

 

 رويدادهاي دوره انقالب 

 

 

 

 كارتر« حقوق بشر»سياست 

 آمريكا جمهوري رياستم(, جيمي كارتر، از رهبران حزب دموكرات, به1976نوامبر4) 1355آبان  13روز 

 با مبارزه بهانةبه را ديكتاتورپروري سياست و قرارداد خود سياست سرلوحة را «بشر حقوق» مساٌلة او. شد برگزيده

آمريكا بايد ترس از كمونيسم را : »گفت باره اين در, 1977 مه22 روز در سخناني طي و دانست مردود كمونيسم

 سياستي چنين تعقيب چون, برنيايد جهان در كمونيسم از آفرينيكناربگذارد و از اين پس درصدد گسترش وحشت

. بپذيرد باز آغوش با, ايستاده كمونيسم مقابل در كه را ديكتاتوري حاكم هر آمريكا كه است شده سبب پيوسته

 مهران، ترجمهٌ راجي، پرويز طاووس، تخت خدمتگزار) «روندمي شماريكتاتورها بهد چنين از جنوبي ويتنام سران

 (.71ص
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, راكفلر پيشنهاداتّخاذ شد. به« كميسيون سه جانبه»كارتر پس از مذاكرات طوالني در « حقوق بشر»سياست  

انهاي نظام بحر بررسي براي كميسيوني( 1352تير) 1973 سال ژويية در, «مانهاتانچيس» بانك رئيس

 كميسيون اين در ژاپني و اروپايي, آمريكايي چندمليّتي شركتهاي نمايندگان كه جاآن از. شد تشكيل داريسرمايه

, طوالني رايزنيهاي و مذاكرات از پس, كميسيون اين. شد معروف «جانبه سه كميسيون»به, داشتند شركت

كوشش براي انداختن »كميسيون, سياست جديد را  اين رئيس اولين, برژينسكي. يافت دست جديدي سياستبه

 كشورهاي در سياست اين. كرد تعريف «منظّم انتقال مسيرتحوّل از مسير آشوب و هرج و مرج )انقالب( به

 استبداد و بوروكراسي برابر در را ملينيمه نيروهاي كمونيسم،  طرفداران كردنمنزوي براي» بايدمي سلطهتحت

 (.1356)كيهان, اول ديماه« اردهدقر حمايت مورد حاكم

 عبارت, آمريكا خارجي سياست اصلي كارگردان و كارتر، دولت در «جانبهكميسيون سه»چندتن از اعضاي 

 مشاوران از برژينسكي. مورفي ريچارد, سيكگري, «بشر حقوق سياست» اصلي سياستگردان, برژينسكي از بودند

 است خارجي آمريكا بود. سي باالي استراتژيستهاي از و كارتر اصلي

 

   عقب نشيني گام به گام

را در ايران پياده كند.  شاه دربرابر اين خواست, « سياست حقوق بشر»كارتر شاه را زير فشار گذاشت كه 

نشيني، اجازهٌ بازديد نمايندگان صليب سرخ  گام را در پيش گرفت. مهمترين گام او در اين عقب به  نشيني گام  عقب

 بود.  1356زندانهاي ايران در بهار سال جهاني از 
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 (1977دسامبر31ـ  56دي10)توقف كارتر در تهران در راه سفرش به هند:            

 

 خرداد23 در, مثالً. شد آغاز نيز شاه رژيم سياسي مخالفان فعاليتهاي اختناق، بندهاي شدنهمزمان با سست

 محكوم ضمن(, هويدا) وقت وزير نخستبه ييروشنفكران ايران در نامة سرگشاده و نويسندگان از تن40, 1356

 .شدند دموكراسي برقراري خواهان, جامعه در جاري استبداد كردن

 فضاي سياسي باز هم گشاده تر شود.گوش خوابانده بود تا خميني 

 

 خميني در دوران تبعيد                         

 

 1344مهر13  تا. شد تبعيد تركيه به جااز قم به فرودگاه مهرآباد تهران و از آن 1343آبان 13خميني در  

, پسنديده مرتضي. داشت اقامت بورسا شهر در, شد فرستاده نجف به تركيه از, قم ي«علما» از برخي پادرمياني با كه

هي, كه درخدمت آقاي كرمانشا جليلي آقاي كه شنيدم من»: گويدمي پادرمياني اين بارة در, خميني برادر

 را ايشان و كرد فكري بايد...  و باشد تركيه در امام نيست صالح كه دهدشريعتمداري بود, به دولت اطالع مي

 در ايران سفير, پيراسته با و داشتند كه مذاكراتي از پس و دانستندنمي صالح به را امام برگشتن آنها. برگرداند

 جلد, آفتاب پاي پابه) «كنند تبعيد نجف به را آقا كه بيندصالح را در اين مي پيراسته. كردند مشورت نيز, بغداد

 (.پسنديده مرتضي با مصاحبه, 42ص, اول

 

 
 )خميني و همراهانش در ابتداي ورود به نجف(

 

 نيز نجف در حال اين. نكرد صادر شاه رژيم عليه ييدر يك سالي كه در تركيه بود, هيچ پيام و اعالميه خميني

 رار شد. تك

در پي سرنگوني رژيم خودكامه شاه نبود, بلكه در پي سهمي در همان رژيم بود. اين را, بارها, به زبان آورده  او   

بايد يك وزارت فرهنگي, يك فرهنگ »... , كه گفته بود: 1343شهريور 18بود, ازجمله, در سخنرانيش در روز 
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ب ما در اين مملكت يك وزارتخانه نداشته باشيم؟ همه صحيح باشد و فرهنگ هم حقّش است دست ما باشد. خو

وزرا از آمريكاست, خوب, يكي هم از ما. خوب, بدهيد اين فرهنگ را دست ما. خودمان اداره مي كنيم. ما خودمان 

سال ما را بيرون  15ـ 10يك كسي را وزير فرهنگ مي كنيم و اداره مي كنيم. اگر از شما بهتر اداره نكنيم, بعد از 

نيد. تا يك مدتي دست ما بدهيد. وزير فرهنگ را از ما قرار دهيد... وزارت اوقاف مي خواهيد درست كنيد. بايد ك

 (. 98جلد اول, ص«, صحيفة نور« )»وزارت اوقاف از ما باشد نه اين كه شما تعيين كنيد...

 

          
 

 پيشين ي«علما» كتابهاي نويسياشيه, در الك انزوايش در نجف خفته بود و  به ح1349تا بهمن  خميني  

, معروف مرجع «النّجات وسيله» رسالة بر است ييحاشيه كه را «الوسيله تحرير» كتاب, مثالً بود مشغول

 . آورد فراهم تبعيد سالهاي همين در, اصفهاني سيدابوالحسن

« ثه آفريني استعمارحاد» را رخ داد, به خروش آمد و آن« رستاخيز سياهكل» 1349بهمن 19امّا وقتي در 

 ناميد و از طرفدارانش خواست گول چنين حركتهايي را نخورند.

 1349 سال در»: گويدمي خميني آلودآخوند حميد روحاني كه در نجف با او بود, در بارة واكنش خشم 

ار ظلم فش از كه مردم. گذاشت ايران ملت بر عميقي اثر كه كرد حركتي سياهكل كمونيستي و ماركسيستي گروهك

 مسير از نهضت كه بود اين خطر. شدند اميدوار و وجدآمدند به حركت اين از, بود رسيده لب به جانشان رژيم حدّبي

 اتّحادية به يينامه طي و كردند وارد را خود قاطع ضربة امام كه بود  جااين در. شود منحرف خود راستين

ريني استعمار در كشورهاي اسالمي, نظير حادثة سياهكل... آفحادثه از”: نوشتند كشور خارج مسلمان دانشجويان

 (.163ص, 3 جلد, آفتاب پاي)پابه« فريب نخوريد و اِغفال نشويد

خميني كه دربرابر خيزش فداييان اين چنين, بي محابا, به ميدان آمد, دربرابر خيزش سازمان مجاهدين, با    

 به سخني, نكرد جراٌت, ديدرونق بازار دستگاه آخوندي مي كاهش براي تريوجودي كه رشد آنان را تهديد جدّي

ي حدّ به روزها آن در...»: گويدمي باره دراين روحاني آخوند همان. نگفت آنها تاٌييد در هم كالمي, امّا. بگويد انكار
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هك با كوچكترين انتقادي نسبت به اين گرو كه گفت توانمجاهدين( بود كه ميجوّ به نفع اين گروه )سازمان 

 مبارزه در امام نقش ديگر كه بودند اعتقاد اين بر كه شناسممي را افراد از بسياري. شدمي روروبه هاشديدترين ضربه

 افراد اين. است كرده امضا را خود شكست درواقع مجاهدين تاٌييد عدم با امام و است رسيده پايان به نهضت در و

  را نهضت خلق مجاهدين سازمان كه است رسيده آن زمان و اندر رفتهكنا مبارزه صحنة از امام كه داشتند باور

 را اين هم امام. بود آورده دستبه پايگاهي مردم درميان گروه اين هم واقعاً. ببرد پيش به را انقالب و كند هدايت

ردم نقش شما در م دربين. آمده پايين شما پرستيژ” كه اين بر مبني رسيدمي نامه ايران از روز هر. دانستندمي

 (.163ص, 3جلد, آفتاب پاي پابه) «...گيرندشُرُف فراموش شدن است. مجاهدين خلق دارند جاي شما را مي

 ايران در جديد در شرايطي كه همة شخصيتها و بسياري از بزرگان, هركدام به نوعي, از پيشگامان مبارزه»

ند كه نبايد از اين مبارزان حمايت كرد تا مبادا, بود داده تشخيص امام حضرت, كردندمي جانبداري و حمايت

 شكوفايي و اوج و مسلّحانه جنبش پيدايش سالهاي در جريان اين. افتاد دامشان به, خودمان اصطالحبه, وارشيفته

 در كه, ايران مذهبي ـ سياسي و روحاني مجامع در بزرگي شخصيتهاي طرف از عدّه اين. بود منافقين فعاليّتهاي

 و منتظري اهلل آيت, طالقاني اهللآيت مرحوم, بزرگان اين. شدندمي حمايت, داشتند قرار طالقاني اهللنها آيتآ راٌس

 مبارزان اين و حركتها اين از كه كردندمي خواهش و دادندمي پيغام امام به, عجيبي تعابير با, مطهّري مرحوم, حتّي

)پابه پاي آفتاب, « ي به اصول فكري و اعتقادي خود پايبند بودندچشمگير نحو به, چنانهم, امام, امّا. شود حمايت

 (.34, ص2جلد

 گستاخ, نيز خميني, برد ميان از كلّيبه را مجاهدين سازمان موجوديت كه, 1354 سال بارپس از ضربة خيانت

نجف, نسبت  طلّاب از شماري ميان در سخناني طي, 1356 سال مهرماه در وي. تاخت مجاهدين به لفافه در و شد

« رواج تفسيرهاي التقاطي از اسالم»قرآن و « نفوذ افكار التقاطي و برداشتهاي غلط از احكام سياسي ـ عبادي»به 

 يك كه است اين براي گويندمي را اسالم احكام تمام اصل كه پيداشده ييحاال يك دسته»... هشدار داد و گفت: 

. اصالً, اسالم ديگر چيزي ندارد. توحيدش هم عبارت از توحيد در اين برود ازبين طبقات, بشود پيدا اجتماعي عدالت

( طوربرابر به) السّواءعلي, حيواني زندگي, يعني, بكنند زندگي باهم, طورتساويبه و طورعدالتاست كه ملتها همه به

خميني « وري بخورند...آخ يك از همه, باشند نداشته كار همبه و كنند زندگي هم با السّواءعلي و بخورند علفي يك

مي گويند, اصالً مطلبي نيست, اسالم آمده است كه آدم بسازد, يعني, يك آدمي كه طبقه نداشته »در ادامه گفت: 

 جلد, كوثر) «طبقهباشد ديگر؛ همين را بسازد؛ يعني, حيوان بسازد. اسالم آمده است كه انسان بسازد, امّا, انسان بي

 (.287ص, اول
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 )خميني در نجف(                                        

 

 طبقةجامعه بي»خميني كه اين چنين به آرمان مجاهدين براي دستيابي به عدالت و برابري اجتماعي, 

 دربرابر بار يك حتي, تركيه مانند نيز نجف در, تازدمي انسان از انسان كشيبهره بردنازميان و «توحيدي

 همچنان و نكرد صادر يياعالميه  و نگفت, آشكار به, سخني, اهريمنيش ساواك و شاه گسيختةاملج خودكامگيهاي

 .داشت خود انزواي آخور در سر

 

و تاختن بر  ودگشرا پديد آورد و بند زبانها  را بازيدر ايران فضاي نيمه« سياست جديد كارتر»وقتي  

 مبارزة ميدان به, تمام بااحتياط, ديگران از تربسا عقب ,نيز خميني, شد گيرخودكامگي شاه و همبستگانش همه

 . نهاد قدم شاه رژيم با سياسي

 

 «آقايان علما»پيغام خميني به 

, چه در تركيه و چه در نجف, در الك خود 1343آبان  13خميني كه پس از تبعيد از ايران به تركيه در 

يدي كه چهره گشوده بود, فرصت  را غنيمت شمرد و خزيده بود و هيچ گونه فعاليت سياسي نداشت, در فضاي جد

 امروز...»: كنند استفاده موجود مساعد فرصت از نشده دير تا داد پيغام «علما آقايان», به1356در اوايل آذر 

 پيش اوضاع اين بود، نشده حاصل فرصت و فُرجه اين اگر. بشماريد غنيمت را فرصت اين. شده پيدا يي فُرجه

كنند. شما هم  نويسند و امضا مي كنند، نامه مي كنند، اعتراض مي هاي احزاب اِشكال مي ن نويسندهاآل... آمد نمي

برد... اشكاالت را  بنويسيد. چند نفر از آقايان علما امضا كنند... امروز روزي است كه بايد گفت. اگر بگوييد پيش مي

ال كردند و بسياري حرفها زدند و امضا كردند و اشك ديديم ما كه نفر چندين مثل. بدهيد خودشانبنويسيد و به

 (.26, ص1363)انقالب ايران در دو حركت، مهدي بازرگان، تهران« كسي كاريشان نكرد

 

دم فروبست تا زماني كه  مقالة روزنامة اطالعات فرصت مناسب را براي ورود فعالتر به  ,دوباره ,او پس از اين نامه

 دست او داد.
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 «لقرشيدي مط»مقاله   

 احمد قلم، به«ايران و استعمار سرخ و سياه»يي با عنوان  , در مقاله56ديماه  17روزنامة اطالعات در روز  

 روزنامه اين اختيار در را آن, آموزگار جمشيد دولت جهانگردي و اطالعات وزير, همايون داريوش كه) مطلق رشيدي

ماجراجو »، «اعتقاد طلب و بي شهرت»، «سيّدهندي»، «عماراست عامل و پيشهعاشق شاعري» را خميني( بود قرارداده

 شوم بلواي» در كه ناميد «خرداد15 روز ننگين واقعه عامل» و «استعماري مراكزو وابسته و سرسپرده به

 اختيار در صادقانه را خود حاضرند كه كساني هنوز هستند داد نشان و ريخت را گناهان بي خون» ،«خرداد15

 «.ناصر ضدّملي بگذارندع و گران توطئه

 كه تظاهراتي در و بستند را هايشان مغازه اطالعات روزنامه مقالهٌديماه  بازاريان قم در اعتراض به19روز 

 . شدند كشته قم شهرباني ماٌموران دستبه دفاعبي مردم از يي عدّه برپاشد، مناسبت همينبه

 و سينماها رستاخيز، حزب مراكزي خيزشي قهرمانانه بهبهمن, در چهلمين روز كشتار قم، مردم تبريز ط29روز 

 مردم از يي عدّه نيز تظاهرات اين در. كشيدند آتشبه را برخي و شكستند را آنها هاي شيشه. بردند يورش بانكها

 .شدند زخمي يا كشته

 و كرديني مينشعقب وقفه،بي خيزشها، اين دربرابر نيز شاه و شد مي ورترخيزشهاي مردم روزبه روز شعله

 . دادمي نشان عمومي خيزش با رويارويي در را ناتوانيش
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 مصاحبه لوموند با خميني 

 

گامهاي نخستينِ بندوبستهاي پنهاني براي «,  شورشها مقدمة انفجاري عظيم است»وقتي كامالً روشن شد كه 

با خميني ـ كه تا « لوموند»(, فرستادهٌ روزنامهٌ 1978مه 6) 57ارديبهشت 16مهار اوضاع بحراني برداشته شد. روز 

 اين در خميني. كرد گفتگو و ديدار نجف در ـ «بود نياورده عملگاه با مطبوعات خارجي مصاحبه به هيچ»آن روز 

 يا ماركسيست عناصر با اند، مبارزه درحال شاه برضدّ كه مسلماني مردم ميان در گاه هيچ»: گفت ازجمله، مصاحبه،

اطي اتّحادي وجود نداشته است... ما حتّي براي سرنگون كردن شاه با ماركسيستها همكاري نخواهيم كرد. من افر

 خنجر پشت از آنها كه دانيم مي ما. مخالفيم آنها تلقّي طرز با ما... نكنند را كار اين كه ام گفته خود هواداران همهبه

 «غرب»(. وي در اين مصاحبه به57ن ايران، جلد اول، مهر مسلما خلق مبارزات از تصاويري و اسناد) «زنندمي

 دو دنياي در كه بود امري اين. داشت نخواهد سرسازگاري آنها با و افتاد نخواهد «شرق بلوك» دامنبه داد اطمينان

 .داشت اهميت بسيار دوران آن قطبي

 

 «!ميهن در خطر است»

 
 دهند سوق «منظّم انتقال» مسير در را تحوالت كوشيدنددر ايران مي« حقوق بشر»شاه و گردانندگان سياست 

 مراجع از يكي» درخواستبه 57 شهريور5 روز در راستا، همين در. كنند جلوگيري مردم خشم ورشدن شعله از و

 نخست به هويدا جاي به, 56مرداد15 از كه) را آموزگار جمشيد ،(258ص ،«تاريخبه پاسخ» كتاب) «مذهبي مهم

دولت », به عنوان را پهلوي، بنياد و سنا مجلس رئيس امامي، شريف او جايشده بود( بركناركرد و به منصوب وزيري

 بردن ازبين» را دولت هاي برنامه رئوس امامي، شريف معرفي هنگامبه و نشاند وزيري نخستبه «,آشتي ملي

 تعيين كرد. « رد...گي مي قرار چيز همه درصدر كه اسالم، شعائربه تعظيم... مردم گرفتاريهاي

: كرد اعالم مملكت، وضع بودن بحرانييي، ضمن هشدار نسبت به شريف امامي نيز در همان روز در اعالميه

 سامانبه كه رسيده حسّاسيّتبه حدّيبه ايراني جامعة موضع و مملكت موقع. بپاخيزيد مردم, است خطر در ميهن»

 دولت. بود نخواهد امكانپذير... وطن استقاللهمة عالقمندان به و ملي نيروهاي همة همكاري با جز آن درآوردن

 العين نَصبُ امور همهٌ در و پيوسته... را اسالمي احكام و روحانيّت جامعةبه احترام و مذهبي شعائربه تعظيم... حاضر

 . «داد خواهد قرار

: زد دست «نمايشي» كار سهبه و كاستن از دامنهٌ نارضاييهاي عمومي، « علما»شريف امامي براي جلب نظر 

 آموزگار دولت كه زنان امور در مشاور وزير پست حذف و شاهنشاهي، سالشمار تغيير كازينوها، و ها قمارخانه تعطيل

 .بودند مخالف آن با آخوندها و بود آورده وجود به را آن
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را عليه « و استعمار سرخ و سياهايران »مقالهٌ  56دي17كه در روز  شهريور( روزنامهٌ اطالعات ـ7دو روز بعد )

خميني نوشته بود ـ براي نخستين بار عكس خميني را در صفحهٌ اول خود چاپ كرد و زير عكس با خط درشت 

 «.اهلل العظمي خميني مذاكرات و فرستادن هياٌت براي بازگشت حضرت آية»نوشت: 

 

 «دسته هاي برانداز»

 
فضاي باز »يي در كيهان انگليسي، هدفِ ايجاد  كيهان, در مقاله شهريور( اميرطاهري، سردبير8فرداي آن روز )

 اجازه ييحرفه سياسيِ مخالفانبه تواندحكومت مي»اعالم كرد و نوشت: « دستهٌ برانداز»را منزوي كردن « سياسي

ز آن سود ا كشور... باشد هرچه[ يي حرفه سياسيِ] مخالفان سازمانيافتهٌ علنيِ فعاليت نتيجهٌ... شوند علني دهد

كند. دستهٌ برانداز  )نيروهاي خواهان سرنگوني رژيم شاه( را منزوي مي“ برانداز دستهٌ”خواهد برد... كوششهاي علني... 

 قدرت تمام با امامي شريف. بزند دست زوربه شود ناچار حكومت آن در كه است بسته اميد جامعه شدن قطبيبه

 .«كند جلوگيري امر اين از بايد

 دن فضاي سياسي مبارزه مردم را براي رسيدن به آزادي شعله ورتر مي كرد.گشاده ترش

در تپه هاي قيطريه به «, برزگترين نماز عبد  فطر»(, مردم تهران پس از برگزاري 57شهريور13روز عيد فطر ) 

ان خبرداد. مردم تهر« تظاهرات و راهپيمايي چند ميليوني», از 57شهريور14سوي تهران راهپيمايي كردند. كيهان 

 «.گلباران كردنددر خيابانها راهپيمايان, سربازان و افسران را «, »مسالمت آميز و آشتي جويانه»در اين راهپيمايي 

شهريور, از آن به عنوان 16در تهران نيز بسيار گسترده بود. روزنامه كيهان  57شهريور 15تظاهرات روز 

 «:با آرامش برگزارشد»شهريور تهران,  13مانند راهپيمايي نام برد كه « بزرگترين راهپيمايي تاريخ ايران»
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 و كرد تقسيم دسته دوبه را شاه رژيم مخالفان, اطالعات روزنامة با ييشهريور علي اميني, در مصاحبه 16روز  

« ملي مبارزان از گروهي منطق داراي و بينا و هوشيار حركت» از, «دارند سنگ مشتي كه گروهي» تخطئة ضمن

 و دين از حمايت و اساسي قانون مترقّي اصول برقراركردن, دموكراسي آوردندستبه»تجليل كرد كه هدفشان 

 امامي شريف از مصاحبه اين در او. «كندنمي برپا آتش و زندنمي شيشهبه سنگ» كه گروهي ؛«است كشور مذهب

 را منزوي كند. ها«اندازسنگ», گروه اينبه بيشتر هرچه دادنميدان با كه خواست

 

           
 

به رغم تالش گردانندگان براي برگزاري آرام تظاهرات و دادن و بي وقفه ادامه داشت  و راهپيمايي هاتظاهرات 

, روز «دستة برانداز»براي اوجگيري فعاليتهاي عرصه  گل به نظامياني كه با گلوله سينه مردم را هدف قرار مي دادند,

 طنين كوبنده تري مي يافت. « مرگ بر شاه»شعار د و مي ش ترآماده به روز

 تاخيابان شميران آغاز شد و از كه شهريور 16چند صد هزار نفره مردم تهران در روز پنجشنبه در تظاهرات 

قرار  در پايان تظاهرات. شعارها رنگ تندتري به خود گرفت ميدان راه آهن و سپس ميدان شوش ادامه يافت,
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 تاراهپيمايان از ميدان ژاله  بود قرار«.صبح, ميدان ژاله8فردا صبح, »به دهان مي گشت:  تظاهرات بعدي دهان

 راهپيمايي كنند.مجلس شوراي ملي در ميدان بهارستان 

 

 «جمعه سياه»حكومت نظامي ـ 

 

يي تشكيل داد. در اين رياست شريف امامي جلسهرژيم به« شوراي امنيّت ملّي»شهريور 16در شامگاه روز  

صالحديد »درخواست سپهبد مقدّم, رئيس ساواك, دربارة برقراري حكومت نظامي گفتگو شد و سرانجام بهلسه, بهج

شهر ديگر ـ تبريز, اصفهان, مشهد, شيراز, قم, آبادان, اهواز, قزوين, كرج, جهرم و كازرون ـ 11در تهران و «, شاه

سِمت فرمانداري فرمانده نيروي زميني شاهنشاهي, به تصويب رسيد. ارتشبد غالمعلي اُويسي,مدّت شش ماه بهبه

 نظامي تهران منصوب شد.

اعالم كرد. ساعاتي را برقراري حكومت نظامي در تهران  ,شهريور17جمعه, صبح روز 6از ساعت « راديو ايران»

و صدها تن از مردم تظاهرات مردم در ميدان ژاله تهران يورش بردند دستور شاه، بهبعد، ماٌموران حكومت نظامي، به

 يي وحشيانه، كشتند.  گونهدفاع را، بهبي

. علي اميني در مصاحبه با را پنبه كردشريف امامي « دولت آشتي ملي»تمام رشته هاي رحمانه, اين كشتار بي

  «.هاي بين خود و مردم را پاره كرد شاه همهٌ رشته»گفت:  با اشاره به اين كشتارراديو بي،بي،سي, 

دهنده اصلي آن را كه تمام  زانو ننشاند، امّا, فرمانپاخاسته را به مردم به« شهريور17»ايتكارانهٌ ميدان كشتار جن

يك وزير كه روز شنبه »سنگ خورده بود، زبون و بيچاره كرد: تيرهايش براي خاموش كردن خشم و خروش مردم به

بحث  رفت و وقتي به سال پير شده بود و لرزان راه مياندازهٌ ده  گويد كه شاه به ... او را ديده بود مي57شهريور18

 (.84, ص1991ديروز و فردا، داريوش همايون، چاپ آمريكا, ) «حال گريه افتاده بوددربارهٌ اوضاع پرداخته بود، به

وضع و حال او را با شاه ديداري خصوصي داشت،  شهريور25در روز  آنتوني پارسونز، سفير انگليس در ايران، كه

وجود آمده بود، متوحّش شدم. گويي آب رفته بود. رنگ از تغييري كه در وضع ظاهري او به: »...ن توصيف كردچني

كرد.  حال حركت مي اش زرد شده و حالت ضعف بر او مستولي شده بود و بر خالف هميشه خيلي آهسته و بي چهره

وحي ازپاي درآمده است. شاه درميان گفتگو كلّي خود را باخته و تحت فشار شديد ر رسيد كه به نظر مي چنين به

گفت... متاٌسفانه مخالفان قوي و متشكّل هستند و دولت نيروي مردمي متشكّلي دربرابر آنها ندارد... تجربه حزب 

غرور و سقوط، آنتوني « )رستاخيز با شكست مواجه شده و فعالً تشكيالتي كه جانشين آن بشود، وجود ندارد

 (.114, ص1363هر راستين، تهران پارسونز، ترجمة منوچ

 57شهريور27تمام ترفندها براي خاموش كردن جنبش مردم نقش بر آب شده بود. شريف امامي در روز 

 «.گويند نهگوييم روز است، مردم مي وضع طوري شده كه مي»...طور بيان كرد:  اعتباري رژيم را در بين مردم اين بي

 گِل را جوييشهريور در ميدان ژاله, درب هرگونه آشتي17ان در روز كشتار وحشيانة مردم به پاخاستة تهر

 . رسيد پيش از ترگسترده بسا اوجي به «شاه بر مرگ» فريادهاي پس آن از و گرفت
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 فرانسه ميزبان خميني

اين فضاي تازه ترديدي نمانده بود كه رژيم شاه به نفس نفس افتاده و ماههاي پاياني عمرش را مي گذراند. 

را با رژيم شاه  1975قرارداد چند سال پيش از اين, ن خميني را هم تند كرده بود و با سياست دولت عراق كه لح

بيرون برود. وقتي او را به كويت راه ندادند, در  ناچار شد از آن كشورامضا كرده بود, همخواني نداشت و خميني 

فاش كرد كه شاه از او خواست كه به  ,قت فرانسهرئيس جمهور و ژيسكار دِستن, به پاريس رفت. بعدها 57مهر13

 ويزاي ورود به كشورش را بدهد و امنيت و حفاظتش را تاٌمين كند. خميني

 

 
 خميني ـ نوفل لو شاتو, حومه پاريس                        

 

درباره ورود ه يي انجام داد. او در اين مصاحبستن مصاحبهبا ژيسكار دِ« توس»روزنامه  77شهريور 23 روز در

 از شاه» و «كرد سياسي پناهندگي تقاضاي فرودگاه در فرانسهبه ورود محضخميني به» خميني به فرانسه گفته بود:

 فرانسه دولت سوي از را خميني اهللآيت درمورد حفاظتي و امنيتي مراتب و بدهم( ويزا)= رَواديد اوبه خواست من

 حتّي و وجودنياورمبه خميني اهللام داد كه كوچكترين مشكلي براي آيتپيغ من براي شاه» بعد. «كنيم تاٌمين

 نخواهد هرگز را فرانسه دولت او, نكند فراهم را او آسايش و پذيرايي مقدّمات فرانسه دولت اگر گفت من سفيربه

 .«بخشيد

 

 خيزشهاي سراسري   



 23 

مهر اعتصاب معلمان در اعتراض  15شد. از روز  ترگسترده اعتصابها و اعتراضها, 57مهر ماه اول هاياز هفته  

 اعتصاب. كردند تحريم را كالسها دانشگاه در گارد حضوربه اعتراض در نيز دانشجويان. شد آغاز كشتار و اختناقبه

 . بود خيزش و اعتراض يكپارچه ايران. شد آغاز نيز... و تلويزيون و راديو, دولتي بيمارستانهاي, ملي هواپيمايي

 

 
 

 مردم انقالببه نسبت بودنشعقب به بودند، رفته ديدارشمهر در جمع دانشجوياني كه به19در روز  مينيخ

 شش پنج ساله، هشت هفت بچهٌ يك. خواهيم نمي را شاه ماه گويند مي همه اآلن»: گفت و كرد اعتراف پاخاسته به

ان همه است. مملكت ما امروز قيام كرده است و اين زب اين. "شاه بادمرده" گويد مي اآلن بازكرده، زبان كه آن ساله،

 مسلمان خلق مبارزات از تصاويري و اسناد) «برسد نتيجهبه تا برويم دنبالشقيامي است كه همه موظّف هستيم به

 (.252ص ايران،

, 57ان آب 9 روز در, سي.بي.بي راديو گزارشبه. بود سرنگوني آستانة در شاه رژيم گير،در اثر خيزشهاي همه 

 بايد. شويممي آب داريم, باشند انداخته آب در كه برفي مثل ما»: گفت, ايران در انگليس سفير, پارسونزشاه به

 و مرج و هرج و كشاندمي نابوديبه را كشور اعتصابات،, شده فلج نفت صنعت... بينديشيم ييچاره زودتر هرچه

 قوّةم حل نشود بايد بين تسليم يعني خروج از كشور يا توسّل بهمحرّ ماه تا بحران اگر... است شده فراگير اغتشاش

 تهران راستين، منوچهر ترجمة پارسونز، آنتوني سقوط، و غرور) «كند انتخاب را يكي... اغتشاش سركوبي براي قهريّه

 (.133ص, 1363
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   (1357آبان 13)                                         

 

 دانشگاه دانشجويان دليرانة تظاهراتبه«, هفتة همبستگي»وران حكومت نظامي در پايان آبان, ماٌم 13روز 

  اخبار در. شدند كشته, گريز و جنگ درحين, دانشجويان از شماري, يورش اين در. بردند يورش, وحشيانه, تهران

 كم برانگيخت. حا جنايتكاران عليه عظيم مخالفتي موج و شد پخش كشتار اين فيلم, رژيم تلويزيون شب

 

 دولت نظامي   

. كشيدند آتشبه را دولتي موٌسّسة و سينما, بانك دهها, دانشگاه كشتارآبان, مردم تهران در اعتراض به 14روز   

ارتشبد ولت نظامي د و شد تسليم نظامي دولت يك كارآوردن روي براي «ژنرالها» فشار برابر در شاه, روز همين در

نه تنها  اما, شعلة خيزشها تا مگر با سركوب خشن تر, خيزشها را تخته بندكند. وي كار آوردي را ررزهاغالمرضا اَ

 فروكش نكرد, بلكه اوج بيشتري گرفت.

  

 
 )ازهاري, نفر دوم از چپ(                                    
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 ،«است نكردني فكر چه آنبه فكر كردن»آبان سوليوان، سفير آمريكا در ايران، در گزارشي با عنوان  18روز   

 نداشت وجود ترديدي ديگر... »: است آمده گزارش اين در. كرد تشريح آمريكا زمامداران براي را ايران بحراني وضع

 در... است متّكي نظامي نيرويبه فقط حكومتش ادامة براي و نيست برخوردار عمومي افكار حمايت از شاه كه

ابط احتمالي آيندة بين نظاميان و رهبران مذهبي را مورد توجّه قرار دهيم. رو موضوع بايستمي جديد شرايط

 بين ايران، در جديد نظم يك استقرار و فعلي بحرانخطوط اصلي پيشنهادي من اين بود كه براي پايان بخشيدن به

نه فقط شاه بلكه  بايست مي نيز سازشي چنين حُصول براي. آيد وجود به سازش مسلّح نيروهاي و انقالبي نيروهاي

بسياري از فرماندهان و افسران ارشد نيروهاي مسلّح ايران از صحنه خارج شوند. پس از خروج شاه و افسران ارشد 

 است پذير امكان صورت اينوي از كشور، حُصول توافقي بين نيروهاي انقالبي و فرماندهان جوان نيروهاي مسلّح به

 از وسيله بدين و كند انتخاب وزيري نخستد بازرگان يا ميناچي، را بهمانن معتدلي، شخص خميني اللّهآيت كه

 شخص و مذهبي رهبران كه بود اين من حدس. آيد عملبه جلوگيري قذّافي ـ ناصر نوع از حكومتي كارآمدنروي

نين چ چارچوب در بود، شاه حذف كه آنها، اصلي هدف زيرا پذيرفت خواهند را حلي راه چنين خميني اللّه آيت

 استقرار وظيفه نيز مسلّح نيروهاي و آمد مي عملشد و درعين حال از يك حمام خون جلوگيري به توافقي عملي مي

 دوران در كه امتيازاتي با درمقايسه وضع اين هرچند... گرفتند مي عهدهبه جديد رژيم طرف از را قانون و نظم

 پاشيدن ازهم قيمتامّا، بر پيروزي يك انقالب خام كه به نبود، خوشايند چندان بوديم برخوردار آن از شاه حكومت

 (.144ص, مشرقي محمود ترجمه سوليوان، ايران، در ماٌموريت) «داشت رُجحان شد، مي تمام ايران مسلّح نيروهاي

 چاره بايد و نيست پذيرامكان قدرت در شاه نگهداشتن ديگر كه بردكارتر پس از خواندن گزارش سوليوان پي

 بينديشد. ديگري

 

 راهپيمايي تاسوعا و عاشورا

محرّم= تاسوعا( ( راهپيمايي عظيمي در تهران برگزارشد. اين راهپيمايي در كنترل رهبراني بود  9آذر ) 19روز 

چهارچوب از پيش »شده بود كه برنامه در « توافق»در ارتباط بودند و « دستهاي پنهان استعمار»كه از پيش با 

 نظامي دولت كشور وزير, باغيقره ارتشبد نوشتةداده نشود. به« مرگ بر شاه»درآيد و شعار  اجرا به «شدهتعيين

 راهپيمايي انتظاميِ ماٌمورين بدهند اعليحضرت عليه شعارهايي خواستندمي گروههايي كه نقطه چند در», ازهاري

 شعارهايي كردنداي ارتشي عبور ميسازمانه يا هاسربازخانه مقابل از راهپيمايي گروههاي وقتي... كردند ممانعت

 (.87ص, راجي, طاووس تخت خدمتگزار) «دادندمي را “برادركشي؟ چرا ـ ارتشي برادر” مانند

, سي.بي.بي راديو. شد برگزار تهران در پيش روز تظاهرات از تراما روز بعد )عاشورا( تظاهراتي بسيار گسترده

راهپيمايي بدون «, در نتيجة توافقي كه صورت گرفته بود»خمين زد. ت نفر ميليون دو حدود را تظاهركنندگان شمار

 اكثر», باغيقره نوشتهدرگيري پايان پذيرفت. امّا, مردم قهرمان تهران از حكم رهبران سازشكار سرپيچيدند. به

 .«بود اعليحضرتبه نسبت آميزتوهين عبارات... شعارها
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 «(بگو مرگ بر شاه» )تظاهرات ميليوني مردم با شعار يكپارچه

     

 

 كنفرانس گوادلوپ 

 ـ  غربي كشور چهار سران فرانسه، جمهوري رئيس دِستن، ژيسكار پيشنهاددر اوج قيام ميليوني مردم، به  

 ايران، بحران دربارهٌ رايزني و گفتگو براي( 1979 ژانويه5) 57 دي15 روز در ـ فرانسه و انگليس،آلمان آمريكا،

يي را در جزيرهٌ گوادلوپ )از جزاير آنتيل كوچك در آمريكاي مركزي( تشكيل دادند. در اين  روزه سه كنفرانس

گردهمايي كارتر، كاالهان )نخست وزير انگليس(، هِلموت اِشميت )صدراعظم آلمان( و ژيسكار دستن شركت 

 داشتند.

 تا فرستاد آمريكارا به ، ابراهيم يزدي1978پيش از برگزاري اين كنفرانس، خميني در اواخر سال ميالدي

 . كند روشن را كشور آن زمامداران ذهن است، آن برقراري درپي كه حكومتي دربارهٌ

 خمينيكه بسيار به زاده ـ يك هفته قبل از كنفرانس، وزارت خارجهٌ فرانسه با صادق قطب»در فرانسه نيز,   

اهلل  آنها روشن كند كه در صورت پيروزي آيت براي خواستند زاده قطب از فرانسويها. گرفت تماس ـ بود نزديك

زاده در زماني بسيار كوتاه تحليلي تهيه و براي  خميني چه نوع سياستهايي از جانب ايشان اتّخاذ خواهد شد. قطب

 زاده قطب از خميني اهلل آيت, گوادلوپوزارت امور خارجه فرانسه فرستاد. كمي بعد از سفر رئيس جمهور فرانسه به

كه تحقيق كند آيا رئيس جمهور فرانسه مساٌلهٌ ايران را در كنفرانس مطرح خواهد كرد و آيا تحليل  خواهد مي

 مساٌله جمهور رئيس بله، كه شد داده پاسخ اوبه. گرفت تماس زاده قطب است؟ شده داده جمهور رئيسزاده به قطب

قدري رئيس جمهور را  زاده به ... تحليل قطباست ديده را زاده قطب تحليل و كرد خواهد مطرح كنفرانس در را ايران

 رياست كه تهران، جديد احتمالي دولت با كه كرد خواهد توصيه كارترتاٌثير قرار داده است كه ژيسكار دستن به تحت

 چاپ يزدي، ابراهيم روزها، آخرين در تالشها آخرين) «شود مذاكره وارد بود، خواهد خميني اهلل آيت با آن معنوي

 (.97ص, اول
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 )صادق قطب زاده(        ()ابراهيم يزدي

 

م( به طول انجاميد, پس از گفتگوهاي طوالني 1979ژانويه  7دي ) 17در كنفرانس گوادلوپ، كه تا روز 

 كه شد اين كنفرانس نتيجة. برداردسرانجام رئيس جمهوري فرانسه كارتر را متقاعد كرد كه از حمايت شاه دست

دولت كارتر »ه از ايران رضايت داد. پس از كنفرانس, سياست آمريكا درقبال ايران اعالم شد: شا خروجبه كارتر

هرگونه اميدي را براي حفظ قدرت كامل شاه ازدست داده است و درعوض بر حمايت خود از يك دولت غيرنظامي 

در «. كند تغيير محسوس مي ايرانلحن مقامات و مطبوعات و محافل آمريكا نسبت به»از آن پس «. كند تاٌكيد مي

، سوليوان «پس از تماسها و توافقهايي كه بين سوليوان و نهضت آزادي )بازرگان( صورت گرفت»همين راستا، 

 آخرين) «بفرستد پاريسبه را دولتي ارشد مقام يك» خميني با مذاكره و ديدار براي كه كرد پيشنهاد كارتر دولتبه

 و نشد دانسته طرف دو صالح(. در ارزيابيهاي بعدي ديدار مستقيم به99يزدي، ص ابراهيم روزها، آخرين در تالشها

 .پذيرد صورت غيرمستقيم تماس شد قرار

. فرستاد او براي را پيامي بودند، رفته خميني ديداردي, كارتر از طريق نمايندگان ژيسكار دستن، كه به 18روز  

فته است كه شاه كنار برود. در اين ديدار نمايندگان رئيس جمهوري پذير آمريكا كه خبرداد خمينيبه پيام اين در او

«. انتقال قدرت در ايران بايد كنترل شود و با احساس مسئوليتهاي سياسي همراه باشد»فرانسه تاٌكيد كردند كه 

دتا را نه كو من... است تكوين شُرُف در نظامي كودتاي يك كه دادند اطالع منبه اآلن»: گفت آنهاخميني خطاب به

 نظام كه نيست اين جز راهي شود، حاصل ايران در آرامش بخواهيد اگر... آمريكا صالحبه نه و دانم مي ملت صالحبه

 كه دارم آن خوف... قدرت نقل براي كنم تاٌسيس انقالب شوراي يك من تا برود كنار نيست، قانوني كه شاهنشاهي

 كودتا از كنم مي توصيه شماان كه كسي نتواند جلو آن را بگيرد. من بهاير در بشود انفجاري بشود نظامي كودتاي اگر

 .«كنيد جلوگيري

: گفت و كرد تشكّر كارتربه شاه حذف قبوالندن براي تالشش خاطرخميني در همين ديدار از ژيسكار دستن، به 

كنم و ميل دارم كه كارتر  ر ميتشكّ است، كرده مناقشه شاه از كارتر تاٌييد از كنفرانس اين در كه جمهور رئيس از»

 و بياورد دستبه را خود آرامش ايران تا كنند جلوگيري و نكنند تاٌييد نظامي كودتاي اينرا نصيحت كنند كه... به

 . «كند صادر...  غرببه را نفت شود مي كه است وقت آن در و درآيد گردشبه اقتصاد چرخهاي
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نمايندهٌ پرزيدنت ژيسكار دستن مجدّداً يادآور شد »ر داشت، نوشت: ابراهيم يزدي كه خود در اين ديدار حضو

 از خبرنگاران اطالع علّتكه اين پيغام محرمانه بماند، كه امام تاٌكيد كردند كه محرمانه بودن آن مُحرَز است. به

پاريس عنوان  در اقامت ادامهٌ پيرامون را مالقات موضوع دوطرف كه شد توافق... فرانسه دولت نمايندگان حضور

 (.95)آخرين تالشها در آخرين روزها، ابراهيم يزدي، ص« نمايند

 

 «شوراي انقالب»ـ  دولت بختيار

ين در هم .كرد معرّفي مجلسراٌي اعتماد به,  شاپور بختيار اعضاي دولت خود را براي گرفتن 57دي  21روز 

« شوراي سلطنت»ران را ترك كند و در غياب او ونس، وزير خارجه آمريكا، اعالم كرد: شاه بايد اي سايروسروز, 

تشكيل شود. در همين روز سوليوان، سفير آمريكا در ايران، از واشينگتن پيامي دريافت كرد مبني بر اين كه در 

 را ايران كلي مصالح و او شخص مصلحت متحده اياالت دولت» كه دهد اطالع اواولين فرصت از شاه ديدار كند و به

 پيام و كرد ديدار شاه با هايزر، اتفاقدي, سوليوان، به 22روز «.  يند كه هرچه زودتر ايران را ترك كندب مي اين در

 . رساند او اطالع به را واشينگتن

. است داده تشكيل «انقالب شوراي» ناميي خبرداد كه شورايي موقت به , خميني در اعالميهدي22در همين روز

را بررسي شرايط تاٌسيس دولت انتقالي و فراهم  نمودن مقدّمات اوليّة آن, اعالم « انقالب شوراي» ماٌموريت خميني

 كرد. 

عبارت بودند از: سيدمحمد بهشتي, مرتضي مطهّري, رفسنجاني, موسوي اردبيلي « شوراي انقالب»هسته اوليه 

 (.1359تيرماه 31و محمدجواد باهنر )روزنامه اطالعات, 

   

                       
 ري()مطهّ        )بهشتي(                                    
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 )موسوي اردبيلي, رفسنجاني و باهنر(                               

   

دي, بختيار از مجلس شوراي ملي راٌي اعتماد گرفت. در همين روز, شاه و همسرش فرح، با چشمان  26روز  

 كرد، از فرودگاه مهرآباد تهران عازم مصر شدند.  , كه شاه شخصاً آن را هدايت مياشكبار، با يك هواپيماي اختصاصي

 

 
 

 كودتابه زدنباغي، رئيس ستاد ارتش، خواست كه سران ارتش را از دست شاه قبل از حركت از ارتشبد قره   

 . بازدارد
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ص و پايكوبي پرداختند و در رقپس از خروج شاه, ايران يكپارچه, شور و شادي شد و مردم در خيابانها به

 .كشيدند پايين را شاه هايبسياري از شهرها مجسّمه

 

 
 

 «تاكتيك رهبري»

 را نظامي سران با تماس كه كرد تاٌكيد, خميني با مكالمه يك در دي27 روز در بهشتي يزدي، ابراهيم نوشتهٌبه

تماس بگيريد، دلگرم كنيد، »ت، گفت: موافق ضمن خميني. «دانم مي مضرّ را تماس عدم و مفيد قطع، طوربه»

 «.اطمينان بدهيد كه حال ارتشيها خوب خواهد شد

تاكتيك رهبري در آن مرحله عبارت بود از برقراري تماس با هردو طرف، يعني، هم بختيار و »نويسد:  يزدي مي 

 (.139)آخرين تالشها در آخرين روزها، ابراهيم يزدي، ص « هم با سران ارتش

در پشت درهاي بسته « رهبران»ا سينه هاي مردم به پاخاسته و بيداد ستيز آماج آتش تير بود, امّا در خيابانه

 براي انتقال مسالمت آميز قدرت با قاتالن مردم سرگرم چانه زني بودند.

 خط با كيهان. كردند راهپيمايي تهران در نفر ميليون دو از بيش «حسيني اربعين» مناسبتدي,  به 29روز 

 . يادكرد «تاريخ سياسي و مذهبي راهپيمايي ترينعظيم» عنواندر صفحة اول خود از آن به درشت

دانستن « غيرقانوني«, »رژيم ارتجاعي شاهنشاهي»راهپيمايان در قطعنامة راهپيمايي ضمن مردود شمردن 

 شدند.« اسالمي آزاد جمهوري» برقراري خواستار, بختيار دولت نشناختن رسميّتبه«, سلطنت خاندان پهلوي»

 

 زندانيان سياسي آزادي
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زنداني سياسي از زندان قصر آزاد شدند. مسعود رجوي و موسي خياباني )پس از  162 , 57ماهدي 30روز 

سال اسارت در زندانهاي شاه( جزء آزادشدگان بودند. هزاران نفر دربرابر درب زندان از زندانيان آزادشده استقبال 7

 .آوردند عملپرشوري به

 

                     
 

 

سخن گفت كه در « آزادي»مسعود رجوي، پس از آزادي از زندان, در نخستين سخنرانيش در دانشگاه تهران از 

آن  ؛آزادي؛ خجسته آزادي، آزادي يعني روح، جوهر و ماهيتِ انسان»...راهش داغ و درد بسيار بر دل نشانده بود:  

 قيام قهرمان خلق و كردند مهاجرت تبعيديان افتادند، زندانختند، اسيران بهبا جان خاطرشچيزي كه شهيدان به

 شود مي مگر باريدن، از را باران و بازداشت وزيدن از را باد شود مي مگر كشت؟ را خورشيد شود مي مگر …كرد

شود ملتي را تا  مي مگر و شد؟ ها الله روييدن مانع و بازداشت آمدن از را بهار شود مي مگر كرد؟ خشك را اقيانوس

 خداست؛ خواست زيرا چرا؟ …نه …نه داشت؟نگه زنجير در ابدشود خلقي را تا به مگر مي داشت؟نگه اسير ابدبه

 تاريخ سير. خداست سنّت بله. ناپذير تخلّف ميعاد خداست؛ ميعاد است؛ اجتماع قانون و تاريخ سنّت است؛ خلق ارادهٌ

شود. آينده تابناك  وران، مُصلحين و انقالبيون بزرگ جهاني اين است: خلق پيروز ميآ بشارت همهٌ انبيا و پيام .است

 (.1357بهمن5)روزنامهٌ كيهان,  « است...
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 (1358, اول تيرماه ـ 25شماره «, جوان»)مجله 

 

 

 

 بازگشت خميني

 

, سپس و تركيهابتدا به 1343 آبان13 روز از كه, «خميني اهللروح اهللآيت: »57بهمن 12روزنامه كيهان ـ 

 .بازگشت ايرانبه مردم پرشور استقبال ميان در, بود شده تبعيد عراقبه

 مهماندار يك همراه, به1357بهمن ماه 12خميني و همراهانش در ساعت نه و نيم صبح روز پنجشنبه, 

 زمين بر, بود درآمده پروازهب پاريس «گل دو شارل» فرودگاه از كه, «اِرفرانس» هواپيماي هايپله از, فرانسوي

 و... پيروزي سوزان شعارهاي... گل هايشاخه... كُندر و اسپند دود» ميان در و آمد فرود تهران مهرآباد فرودگاه

 .«گذاشت وطن خاكبه پا سال15 از بعد» «شوق و پرتپش قلب ميليونها, كننده استقبال ميليونها
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غربي سالن فرودگاه خارج شد و با  از درِ»وتاهي در فرودگاه مهرآباد ان كسخن از پس «خميني اهللآيت»كيهان: 

 كنار در كه نفر هزاران خميني امام عبور هنگامبه...  كرد حركت, شده تعيين مسير طرفاتومبيل بليزر مخصوص, به

شوق و اشك توفاني بود.  از, مردم وسيع درياي... ريختندمي فرو سرخ گلهاي امام مسير بر, بودند آمده گرد خيابانها

 رودهاي دهانها بر و مهرباني آفتابِ نگاهها در... ريختمي بيرون درود و شعار هاسينه از. شكافتدستها فضا را مي

, خنديدمي آزادي بهار در اكنون و بود گذشته حماسه و شهيد, آتش و خون ميدانهاي از خلق اين... بود جاري سرود

 . «زدمي فرياد و گريستمي

طول جمعيت استقبال «. »بزرگترين استقبال تاريخ برگزارشد»كيهان دربارة استقبال مردم از خميني نوشت:   

 سفيد و سرخ هايكيلومتر گل, در مسير بهار تازه. از مهرآباد تا بهشت زهرا, شاخه33«. »كيلومتر بود33كننده 

كيلومتر, دستها را در دو طرف مسير امام 33تمام اين  در رديف سه و... بود مردم دست در, كيلومتر در كيلومتر, گل

 «.درهم قفل كرده بودند؛ زنجيري از انسان كه پيوند مشتها و انگشتها, پيام وحدت و نويد آن بود
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 بازرگان« حكومت الهي»

و  كرد منصوب وزيري نخستبهمن خميني در يك كنفرانس مطبوعاتي مهندس مهدي بازرگان را به 16روز 

من كه ايشان )مهندس بازرگان( را حاكم »... مراسم آن از تلويزيون پخش شد. او در اين مراسم, ازجمله, گفت: 

 عادي حكومت يك. كند( پيروي) اِتّباع او از بايد ملت(. است واجب او از پيروي) است االِتّباعواجب ايشان... امكرده

مت مخالفت با شرع است... در فقه اسالم, قيام بر ضد حكو اين با مخالفت... است شرعي حكومت يك. نيست

 (.1357بهمن17)كيهان, « حكومت الهي, قيام برضد خداست. قيام برضد خدا كفر است...

 

 
 

 سازش پنهان خيزش آشكار ـ 
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 منزل در, بهمن20 روز در اردبيلي موسوي و بازرگان موقت، دولت در بازرگان مشاور اميرانتظام، عباس گفتهٌبه

آميز قدرت دولتي  ريدون سحابي با سوليوان, سفير آمريكا در ايران, ديدار كرده و دربارهٌ راههاي انتقال مسالمتف

(. همزمان با اين گفتگوهاي پنهاني و دور از چشم مردم براي 1358فروردين15گفتگو كردند )روزنامة ميزان, 

 فرماندهي مركز ـ تپهنيروي هوايي در پايگاه دوشان پرسنل, ارتش ريختگيهمانتقال آرام قدرت و جلوگيري از به

 با, شدمي پخش تلويزيون از كه خميني بازگشت فيلم مراسم ديدن با, بهمن20 شب نيمه حدود در ـ هوايي نيروي

 آمدةهيجانبه احساسات كردنخاموش براي شاهنشاهي گارد ماٌموران. پرداختند احساسات ابرازبه شعار دادن

. شدند مسلّح و شكسته را خانهاسلحه درب مقابله براي پرسنل. كشيد تيراندازينها درگير شدند و كار بهآ با پرسنل،

 تظاهرات, درگيري محل اطراف خيابانهاي در, بهمن 21 روز. يافت ادامه شب آن فرداي تا خونين درگيري

 .برگزارشد هوايي نيروي پرسنل از طرفداريبه مردم سوي از ييگسترده

 

 
     

 از جلوگيري براي آن در كه عِظام آيات از هايياعالميهبا توجّه به»بهمن, فرمانداري نظامي 21در شامگاه 

 نقاط حفظ ضمن, شبانه كه است داده دستور انتظامي عناصر و يكانها كليةبه... اندنموده مطرح را مسائلي خونريزي

 بهمن(.22, اطّالعات) «نمايند مراجعت مربوطه يكانهايبه, حساس

 

، شور و خروش «شيطان بزرگ»رغم بندوبستهاي پشت پردهٌ خميني و همدستانش با عوامل  بهمن, به 22روز 

سوخت.  چنان ادامه يافت. در آن روز، شهر تهران در آتش مي گسستن شيرازهٌ نظام شاهنشاهي، هم مردم براي ازهم

آباد،  يها، يكي پس از ديگري، تسليم شدند. پادگان عباسكالنتر. شد كشيده آتشبه مردم دستمركز شهرباني كل به

 شد.  يي خاموش نمي ها لحظه بدون مقاومت تسليم شد. صداي صفير گلوله
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 و رئيسان, معاونان, فرماندهان از تن26 شركت با و باغي قره ارتشبد رياستبه« شوراي فرماندهان ارتش»

 بحراني اوضاع بررسي از پس كنندگانشركت. داد تشكيل ييسهجل, شاهنشاهي مسلّح نيروهاي سازمانهاي مسئوالن

 در. كند اعالم را خود «طرفيبي» ارتش كه شدند همراٌي نكته اين بر, ساواك و شهرباني, ارتش فالكتبار و

راٌس  در ارتش عاليشوراي, كشور اخير تحواّلتبه توجّه با... »: بود آمده, شد تصويب آرا اتّفاقبه كه ييجلسهصورت

 و مرج و هرج از جلوگيري براي كه شد گرفته تصميم آرا اتّفاقتشكيل و به 57بهمن 22ساعت ده و نيم روز 

 كه شد داده دستور نظامي يكانهايبه و[, كند] اعالم فعلي سياسي مناقشات در را خود طرفيبي, شديد خونريزي

 و بوده ايران پرستان ملت شريف و نجيب و ميهنپشتيب هميشه ايران ارتش. نمايند مراجعت خود پادگانهايبه

 . شد پخش ايران راديو از ظهر از بعد يك ساعت در اعالميه اين. «بود خواهد

 

 با تهران دلير مردم و هوايي نيروي پرسنل روزة دو نبرد و كرد فروكش درگيريها ارتش طرفيپس از اعالم بي

 .فراگرفت را ايران سراسر شادي و شور و رسيد پيروزيبه انقالب. رسيد پايانبه شاه رژيم سرسپردگان

  

 

  «حزب جمهوري ايران»اعالم موجوديت 

يي اعـالم موجوديـت كـرد. در ايـن بيانيـه اعضـاي       با انتشار بيانيه« حزب جمهوري اسالمي: »بهمن29, كيهان

يدعبدالكريم موسـوي  اي, سـ مؤسّس آن عبارتند از: سيدمحمد بهشتي, اكبر هاشـمي رفسـنجاني, سـيدعلي خامنـه    

حـزب جمهـوري   »بخشـي از بيانيـه    «.شـوراي انقـالب  »يعني همـان اعضـاي مؤسـس    اردبيلي و محمدجواد باهنر. 

نيروهاي فعّال و ايجاد انسجام و انضباطي آهنـين اسـت كـه    دادن بهايجاد تشكيالتي نيرومند و سامان«: »... اسالمي

بخشد و جنبش را از خطر انهدام و دستاوردهاي آن را از خطر غارت  درستي تداومتواند حركت انقالبي ملت را بهمي

دانـيم و ... هـيچ   يي بزرگ و اسالمي مـي نيروهاي پراكندة جنبش را فريضهدادن بهدشمن مصون بدارد... ما... سامان

يس حـزب  دانـيم... بـا ايـن تشـخيص و ايـن تحليـل, تاٌسـ       تر نميمسئوليت و تكليفي را براي خودمان از اين فوري

كنيم و همة كساني را كه در ايـن بـاور  و ايـن    جمهوري اسالمي را ... از سوي رهبر جنبش, امام خميني, اعالم مي

 «خوانيم...همكاري فرامياند, بهانگيزه و اين هدفها با ما شريك
 

 

 نخستين مرزبنديِ مجاهدين با خميني  

لوع شريفي, از زندانيان دورة شاه و از اعضاي ـ مراسم تشييع پيكر مجاهد شهيد محمدرضا ط 57اسفند4

 اكيپ در مجاهدين سنگرهايدر يك  سانحه در حين رساندن امكانات به»سازمان مجاهدين كه روز گذشته 

 .برگزارشد تهران دانشگاه طرفبه مجاهدين جنبش ستاد از, بود رسيده شهادتبه «وي پارك جاده در... تداركات
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 اعالم روز مسائل ترينسم سخن گفت و ديدگاهها و مواضع مجاهدين را دربارهٌ مُبرممسعود رجوي در اين مرا 

  :كرد

 :كه اين مگر بود خواهد افولانقالب ما ناقص و ناتمام و رو به»... 

 وجود نيايد؛ اند، به جنگيده بركف كه از قديم مي گونه تضييق نظامي و سياسي براي انقالبيون اصيل و جان هيچ   ـ     

كننده با نظر شوراهاي مردمي صورت گيرد.  خصوص در سطح كادرهاي رهبري انتصابات تا سرحد امكان و به ـ     

 در, ادارات و ها كارخانه در چه و دانشگاهها در چه و ارتش در چه, خلق قشرهاي و طبقات عموم, ترتيب اينبه

احيا و بازسازي و محافظت از آن كوشش  در دل و جان با و گردند مي سهيم مردم اقتصادي و سياسي حيات

 (.1357اسفند6)روزنامه كيهان  ـ  « كنند مي

      

 «سپاه پاسداران انقالب اسالمي»تشكيل 

ـ ابراهيم يزدي )معاون نخست وزير در امور انقالب( در يك گفتگوي مطبوعاتي اعالم كرد:   اسفند 5, كيهان

تاٌييد امام رسيد, سپاه پاسداران انقالب اسالمي پيشنهاد شد و بهيي كه از سوي شوراي انقالب بر اساس اليحه»”

شود ... وظايف عمده سپاه پاسداران عبارت است از حفـظ انضـباط در شـهرها  و در صـفوف     اسالمي تشكيل مي

مردم و جلوگيري از تحريك  و توطئه, حفظ انضباط شـهرها و روسـتاها, جلـوگيري از خرابكـاري در مؤسّسـات      

طلـب و ضـدانقالبي در داخـل    ها, جلوگيري از رسـوخ عناصـر فرصـت   ملي و مراكز عمومي و سفارتخانهدولتي و 

”  العـادة اسـالمي...  صفوف مردم... اجراي دستور دولت موقّت انقالب اسـالمي و اجـراي احكـام دادگاههـاي فـوق     

عنوان نماينـده روحانيـت   ي بهاهلل الهوتچنين آيتدكتر يزدي سپرده شد. هممسئوليت تشكيل سپاه پاسداران به

در تشكيل سپاه پاسداران انقالب دخالت خواهد داشت... ستاد سپاه پاسـداران محـل سـابق فرمانـداري نظـامي      

 «خواهد بود....
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   :57اسفند9كيهان,  ,«بيانيه كانون نويسندگان ايران»بخشي از 

 ارتش يعني, رژيم اين قهر ابزار كامل ريختنرهمسخن گفتن از پيروزي كامل بر رژيم استبدادي, بدون د»...

 تا زمينه اين در موقت دولت اقدام متاٌسّفانه. است كنندهگمراه و خطرناك حتي و واهي و پوچ ادّعاي, شاهنشاهي

 مراتبِسلسله مسائل در اصالح و ترميم اندكي با, ارتش ضدانقالبي ساخت همان اِحياي و تثبيت جهت در كنون

 نظامي پيروزي كه است بوده ييگذشته ازجان انقالبيِ نيروهاي سالح خلعدر مقابل ابراز تمايل آشكار به و فرماندهي

 انحالل و انقالب براي خلقي ارتشي طالب كه را مردمي منطقي خواست توانمي چگونه. اند كرده تعيين را انقالب

تي افراطي و غيرمنطقي خواند, درحالي كه بقا يا فناي خواس, اندداده شهيد هزار دهها راه اين در و ضدانقالبند ارتش

  است؟ شاهنشاهي ضدانقالبي ارتش انحاللانقالب, درست, وابسته به

 و بروز مجال نيز بيان و عقيده آزادي محدوديّت و سانسور مجدّد استقرار كنندةهاي نگران... اندك اندك, نشانه

 را خود كه فشاري گروههاي براي را عمل ميدان و زندلبانه دامن ميانحصارط گرايشهايبه جبراً و يابدمي گسترش

 «...گذاردمي آزاد, كنندمي معرفي انقالب رهبري و دولتبه منتسَب

 

 خميني در قم« سخنراني تاريخي»

«: »... اسفند 10سخنراني تاريخي امام خميني در صحن فيضية قم در روز پنجشنبه : »57اسفند12كيهان, 

 و را آن( دهم يك)= عُشر توانيمنمي ما كه اندپسر )=رضاشاه و محمدرضاشاه( جنايتهايي در ايران كرده اين پدر و

 ايران از رفتند اينها... بردند ازبين را ما انساني نيروي اينها بردند؛ يغمابه را ما خزاين اينها... كنيم بيان را آن يك صد

براي ما گذاشته؛ قبرستانهاي ما را با قبرهاي جوانان ما آباد كردند و  را آبادي قبرستانهاي يك و خراب مملكت يك و

مملكت ما را خراب كردند...  فرهنگ ما خراب است, بايد تجديد شود؛ فرهنگ, فرهنگِ استعماري است بايد زير و 

 رو شود. معلمان استعماري بايد بروند... 

 و بردند اينها كه هرچه, ايران مخازن از چهكه آن تمام كميته هايي كه در تمام اطراف ايران هست, موظّفند

, كارگرها براي كه دهند تحويل... بانكيبه آمده دستبه كه را آنها, كردند مخفي و بردند آنها اَتباع و كردند مخفي

 ... كنند مرفّه را آنها زندگي هم و بسازند خانه هم بينوايان براي و مستضعفين براي

 براي را اتوبوس كنيم؛مي مجّاني مستمند طبقة براي را برق و آب, سازيممسكن ميدلخوش نباشيد كه تنها 

 انسانيت مقامبه را شما... دهيممي عظمت را شما روحيات را؛ شما معنويّات... كنيممي مجّاني مستمند طبقة

 اين.. قدري بايد تاٌمّل كنيد. به. را آخرت هم و كنيممي آباد را دنيا هم ما... كردند مُنحَط را شما اينها. رسانيممي

 اصالح را راديو كنيم؛مي اصالح را مطبوعات... ما. كنيممي عمل ما, زنندمي حرف آنها. نكنيد گوش باطل هاينغمه

, تبليغات. باشد اسالمي فُرمبه بايد اينها تمام كنيم؛مي اصالح را سينماها كنيم؛مي اصالح را تلويزيون كنيم؛مي

 مملكت يك ما... كنيمسالمي است؛ وزارتخانه ها, وزارتخانه هاي اسالمي است... حدود اسالم را جاري ميا تبليغات

 ...كنيممي ايجاد محمّدي

 خورشيدِ و شير اين بايد ادارات همة از, هابيرق )=پرچم( ايران نبايد بيرق شاهنشاهي باشد... از همة وزارتخانه

 ... بشود محو مَنحوس
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ا, تضعيف اسالم است. دولت, دولت اسالم است. تضعيف ارتش, تضعيف اسالم است... آنها كه تضعيف دولت م

 را ارتش كنند؛ تضعيف را دولت كه خواهندمي آنها. خائنند آنها, است ارتش تضعيف موجب كه كنندتبليغاتي مي

 ...اول حالباره برگردانند بهدو را ما چيز همه و را ملت كه كنند درست  ديگر سازمان يك نو از تا, كنند تضعيف

  

 
 

 نه, “دموكراتيك جمهوري” نه, فقط “جمهوري” نه, است “اسالمي جمهوري” خواهدآن چيز كه ملت مي

 . “اسالمي دموكراتيك جمهوري”

 ما. است غربي فُرمِ اين, نترسيد “دموكراتيك” كلمه از... باشيد بيدار كه است اين خواهممي ايران ملت از چهآن

 خارج و اروپا از كه آنهايي كه چهآن نه, بشود بايد آن خواهيدمي شما كه چهآن...  پذيريممهاي غربي را نميفر

 ...  خواهندمي حقوقدانان كه چهآن نه و خواهندمي اشراف و اعيان كه چهآن نه خواهند؛مي اندآمده

 هالمين... تبليغات سوء را منعكس نكنند, توطئهمس و اسالمبه نكنند خيانت, كنند اصالح را خودشان هاروزنامه

 ...  كنند جلوگيري را

است. هركس تبعيّت از اسالم دارد “ جمهوري اسالمي”وقتي رفراندم اعالم شد راٌي من حكومت جمهوري است؛ 

 بايد بخواهد... “ جمهوري اسالمي”
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 روحانيون اگر. داشتنگه حالسالم را تا بها  كه است علميه هايحوزه اين... كنيد تجليل علميّه هاياز حوزه  

 «...كنيد پشتيباني اينها از... نبود خبري اسالم از نبودند

 

 مجاهديننخستين يورش به

 جنبش مراكزديروز به«: »هشدار جنبش ملي مجاهدين»ـ اطالعية سازمان مجاهدين با عنوان  57اسفند 13

و خواهران و برادران مجاهد ما را خلع سالح كرده, آنها را كتك  كردند حمله حيدريهتربت و يزد, كاشان در ملي

 با آميززدند و از مراكزشان بيرون راندند... مجاهدين تا كنون نهايت بردباري و متانت انقالبي را با مواجهة مسالمت

 كه است رسانده جاآنبه  را كار و داده معكوس نتيجة عمل در شكيبايي اين متاٌسّفانه, امّا, اند داده نشان خود از آنها

 . «...قرارگرفته حمله معرض در نيز تهران در مجاهدين ملي جنبش مركز اكنون

از هرگونه رويارويي و درگيري پرهيز كنيم, امّا, »مجاهدين در اين اطالعيه تاٌكيد كردند كه سعي خواهيم كرد 

انقالبيِ رزمنده را, كه در ساليان دراز اختناق نيز  هر صبر كاسة, تهران در ويژهبديهي است كه ادامة اين حمالت, به

 (.45ص, 1 ج... هااعالميه مجموعة) «...نمود خواهد لبريز, سرانجام, پذيرفتهنمي صورتهيچزورگويي را به

 

 «بياوريد پناه اسالمقلمها را بشكنيد و به»خميني: 

«: »... زارنفرة فرهنگيان و دانش آموزانه 40امام خميني در مراسم »ـ كيهان ـ سخنان ديروز  57اسفند 19

 كلمه يك نه بدهيد؛ راٌي “اسالمي جمهوري” به دارم تقاضا هم شما از و دهممي “اسالمي جمهوري” من راٌي به

, فقط جمهوريِ ـ زنندمي دم “جمهوري” از نوشتجاتشان در كه آنها. “اسالمي جمهوري”: كم كلمه يك نه, زياد

 كه آنها. نه, اسالمي جمهوري, غربي جمهوري يعني گويندمي“ جمهوري دموكراتيك”ها كه نه. آن ,اسالم, يعني

 را آنان... نداشتند دخالت نهضت اين در اصالً آنها. بياورند ما براي ديگري فُرم با را مسائل همان باز خواهندمي

 . پذيرمنمي و نپذيريد

 را حرفها اين و “دموكراتيك” و “ملي” و نويسندم چيز مياسال خالف بر و اندآنها كه قلمهاي مسموم را گرفته

 ... خواهندمي را اسالم ما ملت. خواهيممي را اسالم ما. نپذيريد آنها از, آورندمي ميانبه

 همه... بخواهند “اسالمي جمهوري” بايد هم كمونيستها... است اسالمي جمهوري خواهان, پارچهملت ما, يك

 هم با همه...  بگذاريد كنار را سوء تبليغات. بياوريد پناه اسالمخواهند... قلمها را بشكنيد و بهب اسالمي جمهوري بايد

 «...برويد پيشبه اسالمي جمهوري سويبه

 

 «يا روسري, يا تو سري»

 در». «اجباري حجابگردهمايي هزاران زن تهراني در كاخ دادگستري در اعتراض به: »57اسفند 19ـ كيهان, 

 . «شد اعتراض نيز خانواده حمايت قانون لغوماع بهاجت اين
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هر موضعگيري خصمانه براي : »...57اسفند 21به تاريخ  ,«مساٌلة حجاب»اطالعيه سازمان مجاهدين درباره ـ 

 جز تواندتحميل جبري هر شكلي از حجاب بر زنان اين ميهن... نامعقول و نامقبول است...  انقالب ما طبيعتاً... نمي

, نژادي, جنسي تمايز و اختالف هر از نظرر آزادي و رهايي تمام اقشار و طبقات و نيروهاي مردمي, صَرفمبشّ

 و سياسي و حقوقي كامل آزادي در را انكاري و ترديد گونههيچ ما انقالب,  بنابراين... باشد, عقيدتي و طبقاتي

, يهاي سياسي مجاهدين خلق ايران, جلد اولو موضعگير هااعالميه مجموعة) «...پذيردنمي ما زنان اجتماعي

 (.54ص

انتشار بيانيه افشاگرانه زنان مجاهد در رابطه با برخي »نوشت:  1357ديماه  27از اين پيشتر روزنامه كيهان 

پاشي سيدختران بي چادر و آتش زدن و چاقوكشي و ادحركات ناآگاهانه گروههاي پراكنده، همانند تهديد زنان و 

خطر تازه يي را ناشي از عدم آگاهي آنها و تحت تأثير تبليغات خائنانه عناصر مزدور مي باشد، زنگ كه در حقيقت 

 «.به صدا در مي آورد

 

 «بنياد مستضعفين»تاٌسيس 

اموال مربوط «:  »... اطالعية مهدوي كَني, رئيس كميته موقت انقالب اسالمي مركز: »57اسفند 24ـ كيهان, 

 مسكن تهية صرف, انقالب شوراي نظر با بايد, خميني امام حكم موجبول و غيرمنقول, بهمنق از, پهلوي خاندانبه

 «...است گرديده تاٌسيس “مستضعفين بنياد”, منظورهمينبه و گردد نيازمندان براي

 

 «رفراندم جمهوري اسالمي»مجاهدين و 

ضعگيري كردند و با انتشار ـ  در اين روز مجاهدين در برابر رفراندوم جمهوري اسالمي مو 57اسفند27

برنامة »يي و انتظارات حداقل خود را از نظام جمهوري اسالمي اعالم نمودند. متن بيانيه  يي برنامهٌ مرحله بيانيه

 :است چنين, اسالمي جمهوري نظام از مجاهدين «حدّاقل انتظارات و ييمرحله

يژه نفت و ابطال كليهٌ قراردادهاي ننگين و اعمال حق كامل حاكميت ملي بر جميع منابع ملي و به   ـ » 

 استعماري در اين رابطه؛

 بنيانگذاري ارتش مردمي؛   ـ  

 تضمين آزادي كامل مطبوعات، احزاب و اجتماعات سياسي با هر عقيده و مرام؛   ـ  

 تأمين كامل حقوق سياسي و اجتماعي زنان فارغ از هر محدوديت استثماري طبقاتي؛ ـ  

ها، تنوّعات قومي و ملي وطنمان در كليهٌ استانهاي كشور و تأمين جميع حقوق و  مضاعف از همهٌ شاخه رفع ستم   ـ  

 ناپذير كل كشور؛ آزاديهاي فرهنگي و سياسي براي آنها در چارچوب وحدت و يكپارچگي تجزيه

 شورت دانشجويان و كارمندان؛استقالل كامل دانشگاهها و مدارس عالي و ادارهٌ آنها تحت نظر شوراي دانشگاه با م  ـ  

 لغو كليهٌ مقررات ضدكارگري و تدوين قانون جديد كار با نظر خود كارگران؛   ـ  

 ندارند؛ بدهكاري دولتي مرجع هيچدهقانان محروم ايران به   ـ  
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 ملي؛ صنايع و بازار احيايبه كمك و اصناف و بازاريانقطع هرگونه تحميل دولتي و شهرداريها به   ـ  

خصوص  تأمين كامل معيشت، مسكن و تحصيالت كارمندان جزء دولتي و دواير خصوصي و خانوادهٌ آنها به  ـ  

 دولتي؛ مراجعآموزگاران و دبيران و لغو تمام دُيون آنان به

 تحريم سياسي و اقتصادي دولتهاي نژادپرست؛   ـ  

 كشورهاي بلوكچه سياسي و چه نظامي و ورود بهخروج از همهٌ پيمانهاي آشكار و پنهان ننگين استعماري    ـ  

 غيرمتعهّد؛

 تنگناهاي و مشكالت تمام با جمعيمنظور مواجههٌ قاطع دسته هاي مردم به استمرار و مداومت در بسيج توده  ـ  

هوري جم از حداقل و يي مرحله انتظارات و رفراندوم دربارهٌ مجاهدين بيانيهٌ)  «احتمالي نظامي و اقتصادي سياسي،

 (.1357فروردين12ـ    2اسالمي ـ نشريهٌ پيام خلق شمارهٌ

 

 خونريزي در كردستان 

ـ كيهان ـ ديروز )از حدود ساعت پنج بعد از ظهر(  و ديشب, نبرد مسلّحانة خونيني در سنندج  57اسفند 28

 ه شدند.تن مجروح و چندتن كشت200جريان داشت. براساس گزارش خبرنگار كيهان, تا صبح امروز حدود 

 در اقدام اينبه اعتراض در مردم كه شد باعث تهرانشايعة تخلية سالحهاي پادگان سنندج و انتقال آن به»

 . شدند زخمي تن دو و شد كشته آموز دانش يك متحصّن افراد سويبه تيراندازي اثر در. شدند متحصّن استانداري

 28بعدازظهر امروز منتشر شد و در چاپ دوم كيهاناعالميه امام خميني )كه در حدود ساعت يك »ـ كيهان ـ 

 :كردستان وقايع دربارة( رسيد چاپاسفند به

 اگر... است  مردود, ما نظر از, ژاندارمري و ارتشمردم كردستان و ساير نقاط بايد بدانند كه هرگونه حمله به»...  

ت و بايد نيروهاي مسلّح با قدرت از منافع و اس اجانب عُمّال از و نيست مسلمان مردم از, كند حمله آنهابه كسي

 .«كنند دفع قدرت با مردم نواميس و خودبه را ييمصالح ملت مسلمان دفاع كنند و هرگونه حمله

اعالمية ستاد كل ارتش اسالمي دربارة شورش ضدانقالبي سنندج: ... ضدانقالبيون, شديداً, مجازات »ـ 

 گونههيچ اسالمي انقالب با و بوده ضدانقالبي, نمايد تحريك و آشوببه اقدام يينقطه هر در هركس... شوندمي

  «...رسيد خواهند خود اَعمال كيفربه, شديداً, ضدّانقالبيون... ندارد ييرابطه

 

 «گنبد باردرگيريهاي تاٌسّف» 

ين ضمن ابراز مجاهد ملي جنبش»: «كردستان باردرگيريهاي تاٌسّف»دربارة « جنبش ملي مجاهدين»ـ اطالعيه 

, است شده نيز كرد عزيز برادران از تعدادي قتلتاٌسّف شديد از درگيريها و خونريزيهاي اخير كردستان, كه منجر به

 ميهنانهم حقّة حقوق از دفاع بر مبني, كردستان مساٌلة دربارة ايران خلق مجاهدين نظرهاينقطه... داردمي اعالم

الم گرديده و اكنون اميدواريم كه با ترك هرنوع مخاصمه, زمينه براي اعزام اع, آنان از مضاعف ستم رفع و كرد

 مردمي و انقالبي چارچوب, وقت اَسرع در و شده فراهم, منطقهبه بازرگان مهندس آقاي دولت صالحنمايندة ذي
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مورد استفادة دشمنان  طلبيتجزيه با مقابله بهانةبه تواندمي خوبيبه كه ييمساٌله آميزمسالمت حل براي مناسبي

 (.84ص, 1ج... ها)مجموعة اطالعيه« انقالب ايران قرار گيرد, تدارك ديده شود...

 

 «:  كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن»ـ بخشي از خواستها در راهپيمايي  58فروردين2

تركمن صحرا  مردم شدن متشكّل خواستار چنينما خواهان آزاديهاي فرهنگي, مذهبي و زبان خود و هم»...

 هستيم؛ گنبد شهر مركزيتتحت سيستم اداري واحد به

 خلق؛ دادگاه در آنان محاكمة و قَالاسفند تركمن19ـ شناسايي عاملين فاجعة 

 شوراهاي دستبه شهرها امور سپردن و صحرا تركمن منطقة در اسالمي انقالب انقالب هايـ لغو كليه كميته

 منتخب؛

 هاي شبانه و تاٌمين هزينة تحصيلي دانش آموزان روستايي؛ـ آموزش رايگان براي كالس

 (.1358فروردين 2, 3)كار, ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران, شماره « ـ اِحداث بهداري و درمانگاه...

فروردين( كه كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن در پارك شهر  6درگيري از بعد از ظهر ديروز )»ـ كيهان ـ 

زخمي 30كشته و 7رگزاركرد, بين پاسداران و اعضاي كانون درگرفت كه تا صبح امروز گنبد ميتينگي ب

 «...كردند سنگربندي متخاصم طرف دو و ريخت همبه ميتينگ[ پاسداران] تيراندازي درپي. جاگذاشتبه

سّف شديد از تاٌ ابراز ضمن...»: «گنبد باراطالعيه جنبش ملي مجاهدين درمورد درگيريهاي تاٌسّف»فروردين ـ  8

 داردمي اعالم ـ است شده نيز تركمن عزيز برادران از تعدادي قتلدرگيريها و خونريزيهاي اخير گنبد ـ كه منجر به

 تمام حقّة حقوق از دفاع بر مبني تركمن برادران االبتاليمابه مسائل دربارة ايران خلق مجاهدين نظرهاينقطه...  كه

 (. 91, ص1)مجموعة اعالميه ها. ج« قبالً اعالم گرديده است... ...عف از ايشانمضا ستم رفع و ايراني مليّتهاي

 

فروردين با دستگيري يك 5روز »...ـ روزنامة اطالعات در گزارشي پيراموان حوادث گنبدكاووس نوشت: 

و در  كردند اعتراض عمل اينسيگارفروش تركمن توسّط ماٌموران كميته, ماجرا آغازشد. چند نفر از اهالي به

 از گروههايي. بردند سرخ خورشيد و شير ساله از اهالي گنبد كشته شد. ماٌموران جسد را به22درگيري, يك جوان 

 دوشنبه) بعد روز. نداد تحويل آنهابه را جسد كميته ولي, رفتند جسد تحويل براي محل روحانيون با همراه مردم

 تحويل را جسد زوري تحويل گرفتن جسد جمع شدند و بهبرا گنبد مردم از هزارتن8 حدود جمعيتي( فروردين6

 قتل عامل مجازات خواهان, همصدا, جمعيت, تشييع مراسم در. كردند تشييع “شعار بدون و ساكت” را آن و گرفتند

 ...  شدند

 بود كرده موجوديت اعالم قبل روز چند از كه ـ “صحراكانون مركزي شوراهاي تركمن”در پي اين حادثه جلسة 

 اسلحه آوردن از كنندگاناجتماع كه كردند توصيه ييـ برپاگرديد و مسئوالن كانون براي اجتناب از هرگونه حادثه

 تا درگيري اين در. گرفت باال و آغازشد خورد زدو و كردند هوايي تيراندازيبه شروع... گروهي ولي... كنند خودداري

 ... اندشده زخمي و كشته نفر دهها كنون
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 حوادث مناسبتبه و پي در», طالقاني اهللين ـ روزنامة اطالعات ـ بخشي از پيام راديو تلويزيوني آيتفرورد8

 :“خِطّه آن در فرزندانم و خواهران و برادران عموم”به خطاب «گنبد

 ـ ترك هر نوع مخاصمه...1

دم رنجديده و مظلوم ساير نقاط و مر همة درد همان, اَعمّ طورـ درد برادران و فرزندان تركمن ما, اساساً و به2

 اياالت كشور بوده و چيزي جز عوارض فقر و محروميّتِ ناشي از حكومت طاغوت  نيست؛

, بايستي كه برندمي رنج زمين نامتناسب تقسيم و ارضي مساٌلة يك از, اخصّ طورـ مردم ما در اين منطقه, به3

 شود؛ فَصل و حلّ, طورعادالنهبه

 تشكيل و ماٌموريت با و مردم خود وسيلةداخلي اياالت و واليات بايستي, تا سرحدّ امكان, به ـ ... ادارة امور4

 ؛...(كردستان مانند) گيرد صورت روستايي و شهري انجمنهاي

 شود؛ مراعات بايد ناحيه فرهنگ و سُنَن و آدابـ حد اكثر احترام نسبت به 5 

 مزاحمت ايجادِ قضايي صالحِندارد بدون اجازة مقامات ذي حق احدي, مُجرمين مجازات و تعقيب لحاظـ به 6

 كند؛

 عنوان و اندازيتفرقه هرگونهـ از برادران و فرزندان با ايمان تركمن, مخصوصاً جوانان غيور, انتظار دارم كه به7

 نمايند. « نايياعتبي, ندارند ما نظر از, تفاوتي هيچ, حقوق و اصول لحاظبه كه, سنّي و شيعه نظير مطالبي كردن

 و عرب و كرد و فارس و ترك ميان مرزبندي, ما مكتب و ما براي... »: كرد تاٌكيد پيام همين در طالقاني اهللآيت

  «...ندارد اعتباري هيج... و تركمن و بلوچ

  

 اسالمي جمهوريرفراندم تغيير رژيم سلطنتي به 

 

 جمهوري”ميليونها نفر, با اكثريّت قاطع, به»رگزارشد. ـ كيهان ـ امروز رفراندم )همه پرسي( ب 58فروردين11

 اسالمي حكومت در»: گفت دادن راٌي هنگامبه او. «داد راٌي اسالمي جمهوريبه خميني امام».  «دادند راٌي “اسالمي

 .«رسندمي حقوقشانبه همه

تن زمان برگزاري تاريخي فروردين( با پايان ياف11ديشب )شنبه  22ساعت »فروردين ـ روزنامة اطالعات ـ 12

 .شد سپرده تاريخ دانيزبالهرفراندم تاريخ ايران, رژيم شاهنشاهي و همزمان با آن, سلطنت خاندان منفور پهلوي به

 

 تلويزيوني راديو پيام يك در(, قمري هـجري1299 االوّلجمادي3فروردين )12امام خميني عصر يكشنبه  

 و گفت:« را, رسماً, اعالم كرد“  جمهوري اسالمي”,  ضمن تشكّر از مردم,  رفراندم پيروزمند برگزاري مناسبتبه

 نموديد؛ اعالم را الهي عدل حكومت, “اسالمي جمهوري” مبارك باد بر شما روزي كه ... با راٌي قاطع به»  

 تابدمي طوريكبه همه و همه بر الهي عدالت نور و شوندمي ديده چشم يك با ملت اقشار جميع آن در كه حكومتي

  بارد؛مي يكسانبه كس همهبه سنّت و قرآن رحمت باران و
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مبارك باد بر  شماچنين حكومتي كه در آن اختالف نژاد و سياه و سفيد و ترك و فارس و لُر و كرد و بلوچ 

 مطرح نيست, همه برادر و برابرند...  

 مذهبي اقليّتهاي و مرد و زن بين فرقي رسد؛يم خود حقّة حقوقمبارك باد روزي كه در آن تمام اقشار ملت به

 و فاضله طبقة فرستادن با و برداريد را بعدي قدمهاي...  بايد كه شماييد اينك...  نيست عدالت اجراي در ديگران و

 ...  برسانيد تصويببه را اسالمي جمهوري اساسي قانون, “مؤسّسان مجلس” در خود اُمَناي

پهلوي ثروت ملت ما را بردند و جوانان ما را در زندانها افكندند و پاهاي آنها را ارّه  در اين پنجاه سال خانواده 

 اهانت مورد حتّي, ما محبوسين, نيست سابق زندانهاي مثل ما زندانهاي ديگر حاال... بودادند هاكردند و روي تاوه

در اسالم... همة ما از حقوق برابر . ندارد وجود غني و فقير, نيست ظلم اسالمي جمهوري در... گيرندنمي قرار

برخورداريم... در اسالم اختناق نيست. براي همه طبقات آزادي وجود دارد... دولت, اگر نخست وزير هم ظلم كند, او 

 وعده من... نيست فرقي وزيرنخست و عادي فرد بين. شودمي مجازات, شود ثابت اوبه جرم اگر و بردمي  دادگاهرا به

  «...كندمي مرفّه را شما زندگي و كنداسالم براي همه كار درست مي كه دهممي

 

 مجاهدين «مباني اعتقادي»

فروردين من در قم با احمد خميني در حال ديدار و گفتگو بودم. هدف بيان  30روز »مسعود رجوي: 

 كراتيك مردم و هموحقوق دم حق ايشان در باره شوراها و درخواستهاي بر اعتراضمان به رفتار با آيت اهلل طالقاني و

 هيها در سراسر كشور بود.لون آميز پاسداران و كميته چي ها و حزب الّنچنين بيان شكايتهاي خودمان از رفتار ج

عين حال رابط ما بود، گفت شما چرا  در اثناي همين بحث، احمد خميني كه اداره كننده امور خميني و در

كنيد، تا اين  تان هم گفته اند، نمي نويسيد و منتشر نميرا كه امام به برادر ادي خودتانيد و چرا مباني اعتقمعطّل

از  عنوان اولين سفير ايران بعده كه ب ( قبل از اينشهيد ها تمام شود؟ چندي قبل از اين به برادرم )كاظميتضدّ

به  بود. در اين ديدار خمينيي ملل متحد به ژنو برود، با خميني در قم ديدار كرده اروپاي سلطنتي در مقرّانقالب ضد

 نويسند و منتشر كنند. و حاال احمد همان را يادآوري ميبيد، مباني اعتقادي خود را او گفته بود به برادرتان بگوي

 هدف او و پدرش، اذعان ما به واليت و رهبري سياسي و ايدئولوژيك خميني است. به دليل اين دانستم . من ميكرد

 ,ن جهان را براي بيان و انتشار عقايد و جهان بيني مجاهدين تشكيل داديميسهاي تبيماه بعد كال كه وقتي چند

 از ما انتقام گرفت. با آن كودتاي سياه ضدفرهنگي  تاب نياورد و

ن اصول احمد خميني گفتم، اي به چشم، هم اآل( در جواب به 1358فروردين  30روز )در  با اين همه آن

جا، در حضور خودش با لحن بسيار محترمانه  كنم. سپس همان ضا و تقديم ايشان مينويسم و ام اعتقاديمان را مي

معروض   “قادي اين جانبان سؤال فرموده ايدان اعتحسب االمر آن پدر گرامي كه از ارك”طاب به خميني نوشتم خ

اثني عشري  جعفريه مذهب حقّ و مان عقيدتي مجاهدين همان  اركان عقيدتي دين مبين اسالارك”دارم كه  مي

در عموم كتب شرعيات ”كه  در ادامه شهادتين نوشتم و سپس پنج اصل دين و مذهب را با يادآوري اين “است

در  عمداً (امامت)مربوط به ت، امامت و معاد. در ماده چهارم مكتوب كردم: توحيد، عدل، نبوّ“ ي( آمده است)ابتداي
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. )يعني كه امام دوازدهم “است )و( به منصب امامت رسيدهايب آخرين آنها زنده و غ”امام نوشتم كه  12مورد 

 و حاضر است و نيازي به زحمت سايرين نيست!(  حيّخودش در منصب امامت 

ت خواند و گفت دقّه و نسخه اصلي را به احمد دادم تا براي خميني ببرد، بوقتي اين كاغذ را كپي گرفتم 

 همين؟!

كنيم  هم اصول اعتقادي را نوشتم و فردا هم منتشر مي من بنويسيم؟نگفتند اصول اعتقادي را  گفتم بله، مگر

 شود؟ يد تمام ميگوي يتهايي كه شما ميو ضدّ يم چماقداريتا ببين

 امام و اقتصاد و مالكيت هيچ چيز ننوشته ايد... آخر از رهبرياحمد گفت: 

اد و مالكيت و مسائل بحث انگيز گفتم: حاج احمد آقا، ايشان خودشان اركان عقيدتي را خواسته اند نه اقتص

 ديگر را ...

را منتشر كرديم و  احمد خميني كه ديد بحث بيشتر فايده ندارد، همين كاغذ را گرفت و رفت و روز  بعد ما آن

 روزنامه ها هم منعكس كردند.

اتاقهاي ي كه از قبل شهادتين را در نپدر طالقاني گفت: جگرم از اين شهادتين گفتن آتش گرفت. كسا بعداً

از سقوط شاه  شكنجه و در برابر جوخه هاي اعدام ميگفتند، وضعيت به كجا رسيده كه حال بايد بيايند بعد

 .(44، صفحه «استراتژي قيام و سرنگوني»رجوي، )مسعود« هادتين بگويندش

 

 ديدار مجاهدين با خميني

 ي در قم. ـ ديدار مسعود رجوي و چند تن از اعضاي مجاهدين با خمين 58ارديبهشت6

من هم جزء هيأتي بودم كه آن سال در معيّت برادر مسعود و » :گويدصفت دربارة اين ديدار مي مهدي خدايي

هاي بخشهاي مختلف سازمان، براي ديدار خميني  يي ديگر از مسئوالن و نماينده سردار شهيد موسي خياباني و عده

 نزديك ديدارمان محل آمديم، خميني احمد خانهٌيم... صبح بهرفت قمبه ديدار، اين از قبل شب ما...  رفتيم قمبه

 كه كرد مي تالش باز احمد بوديم، احمد خانهٌ در ما كه يي فاصله در و ديدار از قبل. بود خميني احمد خانهٌ همين

يادم هست  من . كنيد بيعت “امام” با خودش اصطالح به بياييد شما كه بگويد مسعود برادربه و مجاهدينبه نحوي به

جور  تان را بدهيد كه امام ببينند و اينها را تأييد و امضا بكنند و از اين گفت بياييد كتابهاي ايدئولوژي جمله مي كه از

 شما كه است خوب گفت خميني احمدرود وسط همين صحبتها بود كه برادر مسعود به وقت يادم نمي صحبتها. هيچ

كه وقتي آقا دستشان را براي بوسيدن دراز بكنند، ما  قا بگوييد، براي اينآبه پيشاپيش را “بوسيدن دست” مسألهٌ

 اصالً و خورد جا خيلي شنيد، را اين وقتي خميني احمد! بشود بد است ممكن وقت آن كار، اينچون عقيده نداريم به

 .بود پريده رويش و رنگ

 صحبت خميني با خواهند مي چيزي چهبه براي من خيلي مهم بود و منتظر بودم ببينم كه برادر مسعود راجع  

 كه چيزي مهمترين امّا كرد، مطرح جا آن شود مي كه هست صحبتها خيلي اهميت، اين با ديداري در  چون. بكنند

  چيست؟ كرد، مطرح بايد
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اين بود كه ما هيچ خواست و تمنّاي مادي و دنيوي  آيد، مضمون صحبت برادر مسعود  تا جايي كه من يادم مي

الي  الي رنج و خون اين مردم، از البه ايم؛ ما اسالممان را از البه دست نياورده ممان را ساده به اريم؛ ما اسالند

ايم؛ قدرت روحاني و قدرت سياسي اآلن در يك نقطه در شما متمركز  دست آورده هاي اعدام و تيرباران، به جوخه

  اده بشود.شده، خوب است كه از اين قدرت در جهت خدا و مردم استف

 

 

 
 

امّا مسألهٌ كانونيِ )=اصلي( اين صحبت، بحث آزاديها بود. يادم هست كه برادر مسعود در خالل صحبتشان، 

 گفتند خمينيبه آزاديها مسألهٌ دربارهٌ. كردند مي استناد بودند، آورده خودشان همراه كه البالغه نهج و قرآنجا به جابه

م امر بسيار مهمي است، و شما اسالم را بايد با رويكرد آزادي معرفي كنيد، بايد اسال معرفي در آزاديها مسألهٌ كه

 روي مسألهٌ آزادي در معرفي اسالم تأكيد بكنيد. 

چون برادر مسعود بحث را از موضع اسالمي مطرح كردند، خميني ناچار شد تأييد بكند و بگويد كه بله اسالم بر 

 آزاديها بسيار تأكيد كرده است... 

شود. خميني هم وقتي  گويند در آزادي خالصه مي چه مجاهدين با خميني مي ر اين مالقات تمام آند

اسالم بيش از هر چيز ”كند:  بيند، ناگزير اعالم مي ناپذيري مجاهدين در دفاع از آزاديهاي اساسي مردم را مي سازش

د خميني، هرگونه ترديد در جهت حذف و سركوبي بعبه تاريخ اين از كه است اين واقعيت امّا. “دارد عنايت آزاديبه

« گذارد و همهٌ موضعگيريها و واكنشهايش در قبال مجاهدين جز در مسير نابودي آنان نيست... مجاهدين را كنار مي

 (.37ص, شاهدان روايتخرداد به30)
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 محمدرضا سعادتي

 

 دستگيري سعادتي

هاي  كه هنوز آثار شكنجه درحالي»له, مهندس برق( سا35ـ مجاهد خلق محمدرضا سعادتي )58ارديبهشت  6

 وسيلةبه 1350 آبان در سعادتي. شد دستگير شوروي براي «جاسوسي» جرم، به«ساواك شاه بر بدنش باقي است

 اثر در او كمر. گرديد محكوم ابد حبسبه و شد شكنجه و دستگير او با و شد عضوگيري رضايي مهدي شهيد مجاهد

 از زندان آزادشد. 57سال تحمل اسارت, در سال 7نه ساواك شاه شكست و پس از وحشيا هايشكنجه

دستگيري سعادتي درست در شبانگاه همان روزي صورت گرفت كه مسعود رجوي و موسي خياباني و شمار  

 ديگري از  مسئوالن مجاهدين در قم با خميني ديدار كردند.

    

 

 خميني:  

 انداختن...براي هر استخواني ميتينگي راه »

 «قابل تحمّل نيست 

 دموكراتيك جبهه دعوتارديبهشت, مصادف با يكصدمين زادروز دكتر مصدق, به29بعد از ظهر روز پنجشنبه »

 روز را مصدق تولد روز پيش  روز چند از ملي دموكراتيك جبهه. گردآمدند صنعتي دانشگاه در هزارتن دهها, ملي

 (. 1358خرداد 3, 12)كار, شماره « ر اين مراسم دكتر شايگان سخنراني كردد. كرد اعالم مطبوعات و بيان آزادي
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خرداد به مناسبت سالگرد شهادت بنيانگذاران سازمان مجاهدين, در 4ـ خميني )روز قبل از مراسم  58خرداد3

 :گفت سخناني طي, بودند رفته ديدارشكه به«, فرهنگيان و دانشجويان اهواز»ترمينال خزانه( در جمع 

 يك ديديد اگر. “اسالمي جمهوري”: خواهيماين دو كلمه كه من از اول فرياد زدم؛ ما همين دو كلمه را مي»...

 شما خواهندمي گذاشتند پهلويش هم “اسالم” كلمه اگر. است مختلف شما با مسيرشان كه بدانيد, شد اضافه كلمه

بدانيد كه مسيرشان با شما “, جمهوري”د و گفتند افتا آن از كلمه يك ديديد اگر(. بزنند گول)= بدهند بازي را

 ... است اسالم برخالف كه مطالبي آنبه بكشانند را شما خواهندمختلف است. اينها مي

“ جمهوري دموكراتيك”بگذارد, اين دشمن ماست؛ هركس “ دموكراتيك”هركس اسم جمهوري اسالمي را  

 جمهوري براي داديم خون ما... خواهيمخواهد. ما اسالم را ميبگويد اين دشمن ماست, براي اين كه اسالم را نمي

 ... داديم خون اسالم براي ما غرب؟

 يك اسم با, ماست مسير برخالف كه مقاصدي آن خودشان؛ مقاصد روي بگذارند سرپوش خواهنداينها مي 

كصدمين زادروز او, ي مناسبتبه, 58ارديبهشت29 روز در كه مصدق دكتربه دارد اشاره) است ملي كه نفري

دههاهزارتن در دانشگاه صنعتي شريف گردآمدند و  اين مراسم پرشكوه, خاري شد در چشم خميني كه از موضع 

 (. داشت دلهمگامي با كاشاني, نفرتي عظيم از پيشواي نهضت ملي ايران به

 
 
 

 
 

طرح نيست. اين اشتباه مسير ما, مسير نفت نيست. نفت پيش ما مطرح نيست. ملي كردن نفت پيش ما م  

 نفت ما مقصد, است اسالم ما مقصد. شودمي خودمان مال هم نفت, آمد كه اسالم خواهيم؛است, ما اسالم را مي

 ما. خواهيممي را اسالم ما... بزنند؟ سينه او براي, بگذارند كنار را اسالم, است كرده ملي را نفت نفر يك اگر. نيست

 استقالل و آزادي... خواهيمنمي, نباشد آن در اسالم كه استقاللي ما خواهيم؛باشد, نمين آن در اسالم كه, را آزادي

 را خودتان دشمن... خواهيمنمي را آن ما, دارند آزادي هم ديگر ممالك... خورد؟مي دردمان چهبه اسالم بدون
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 كه اشخاصي اينما معرّفي كردم, بهشبه را اينها من... ايران ملت براي كنممي تمام دارم را حجّت من... بشناسيد

 و باشيد هم آزاد كنند؛ درست غربي مملكت يك خواهندمي, ندارند كاري هم روحانيتبه. ندارند كاري اسالمبه

 و  نمازي نه, خدا اَحكام نه و قرآني نه و زماني امام نه و پيغمبري نه و باشد كار در خدايي نه, اما, باشيد هم مستقل

 را خونش ما ملت بشويد؟ سوييس مثل كه اين براي, دانيدما شهادت را براي خود فوز )=پيروزي( ميش... چيزي نه

سالم در پناه ا روحانيِ, خواهدمي اسالم روحانيِ... خواستمي را خدا او... داده خدا و آزادي براي, داده دين براي

ي براي جلوبردن قصد خودشان يك كلمه اسالم حت نيستند حاضر ما هايبعضي از اين نويسنده ...خواهداسالم مي

 اين براي. كرديم محمدرضا با كه بكنيم را ييمبارزه همان اينها با بايد ما. بدهند بازي را ما كه اين ولو ببرند كاربه

 ... نه توطئه لكن آزادي. آزادي قضية نه, است كار در توطئه كه

ميتينگي راه انداختن و دنبال آن با اسالم مخالفت كردن قابل براي هر استخواني )=اشاره دارد به دكتر مصدق( 

 (.58خرداد 5)كيهان « تحمّل نيست...

 

 «اسالم منهاي روحانيت, خيانت است»خميني:    

  

 :گفت «قم بانوان از ييعده»ـ خميني در ديدار  با  58خرداد4

 كنار را اسالم خواهندهستند كه مي ملت ما براي اسالم قيام كرد و براي اسالم خون داد. اآلن قشرهايي»

 توجه مسلمين... است خًدعه همه اينها... دموكراتيك جمهوري, ترسندمي اسالم از, باشد تنها جمهوري, بگذارند

 اسالمبه كه قشرهايي است؛ دموكراتيك از صحبتشان, نيست اسالم از صحبتشان كه حزبهايي در كه باشند داشته

 داخل, الاقل كه كنند توجه ما ملت غيراسالم؛به آزادي, اما, خواهندري كار دارند؛ آزادي را ميآزابه گرچه, ندارند كار

 و شويد وارد بخواهيد ضداسالمبه داديد را عزيزانتان كه حاال, داديد اسالم براي را عزيزانتان شما. نشوند حزبها اين

ون شما را هدر بدهند. اجتماعات اينها  برضدّ اسالم خ خواهندمي اينها كنيد توجه. بدهيد هدر را خود عزيزان خون

 روز در, تهران مردم از تن هزار دهها پرشور اجتماعاست. چند روز پيش اجتماع زيادي داشتند )اشاره دارد به

 دانشگاه در مصدق دكتر  زادروز يكصدمين مناسبتبه, ايران ملي دموكراتيك جبهه دعوتبه كه, 58 ارديبهشت29

 آنها از را خودتان. نكنيد همكاري اينها با. بود اسالم ضدّيف گردهم آمده بودند( و حرفهايشان بهشر صنعتي

 . كنيد اجتناب آنها از و داريددورنگه

 آزادي مابه اسالم كه خواهيممي را اسالم ما... شماست طريقة غير اين, خواهنداينها آزاديِ مِنهاي اسالم را مي

 را آزاديها تمام اگر. خواهيممي را قرآن ما. خواهندي اسالم. آنها استقالل منهاي قرآن را ميمنها آزاديِ نه و بدهد

 آزاديِ از هستيم بيزار ما. خواهيمنمي, بگيرند ما از را قرآن بخواهند و بدهند مابه را هااستقالل تمام و بدهند مابه

 “. اسالمِ منهاي روحانيت”بيزار هستيم از اين كه بگويند  ما اسالم؛ منهاي استقالل از هستيم بيزار ما قرآن؛ منهاي

 رسيده جااينبه روحانيت پوشش با اسالم... ببرند ازبين اسالم خواهنداسالم منهاي روحانيت, خيانت است. مي

 ... بيدارباشيد... است
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اربگذاريد. امروز وقت اين مسائل شخصيِ خودتان را كنار بگذاريد, مسائل جزئي را كنار بگذاريد, احتياجات را كن

نيست كه من محتاجم, من چيزي ندارم. امروز وقت اين است كه ما اسالم را تقويت كنيم... همه اقشار بيدارباشيد... 

يعني ال اسالم )=اسالم نباشد(. درجه اولش اين است. بعد هم كتابهاي روحانيت را “, اسالمِ منهاي روحانيت”تزِ 

 (.1358خرداد5ان, كيه) «...بريزيد دريابه

 

 
 

 

 

 ميتينگ ترمينال خزانه

 

ـ در سالروز شهادت بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ايران، ميتينگ بزرگي در ترمينال خزانهٌ  58خرداد4

 . شدند سرازير تهران جنوبتهران برگزار شد. مردم از سراسر تهران براي شركت در اين ميتينگ به

 تجليل چنين مجاهدش فرزندان از آن در و فرستاده ميتينگ اينصداي خودش بهآيت اهلل طالقاني پيامي با 

. است برخاسته سيالبها سال7 از پس آنها پاك خون از كه ايم شده جمع شهيداني از تجليل براي امروز»:  كرد

هت از آنها ج همين از هم مُشرك دشمن پاخاستند، به توحيد اعادهٌ و بتها و شرك كوبيدن درهم براي كه همانها

انتقام گرفت...  آنها شاگردان مؤمن و دلدادهٌ مكتب قرآن بودند؛ گوهرهايي بودند كه در تاريكي درخشيدند. 

فام، ناصر صادق، از همين تابندگان بودند. اينها راه جهاد را گشودند.  زادگان، عسكريزاده، مشكين نژاد، بديع حنيف

 (.42ص, شاهدان روايتخرداد به30« )آنها بادروان  درود و رحمت خداوند و همهٌ خلق بر 

 عنوان به مجاهدين طرف از را طالقاني اهللمسعود رجوي در اين ميتينگ سخنراني كرد و در پايان سخنانش, آيت    

 استقبال پيشنهاد اين از شادي و هلهله با خزانه ترمينال در حاضر جمعيت. كرد معرفي جمهوري رياست كانديداي
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 .كردند

 

 
 (58, اول تيرماه 25شماره «, جوان»)مجله 

 

براي خميني و دارودستهٌ او اين ابتكار عمل مجاهدين، موقعيت بغرنجي ايجاد كرده بود. »... عباس داوري:    

سرعت زمينهٌ ايجاد يك جبههٌ  زيرا كانديداتوري پدر طالقاني با استقبال بسيار پرشور مردم ايران مواجه شد و به

را حول مجاهدين و پدر طالقاني در مقابل ارتجاع فراهم كرد و پيشروي استبداد پشت   ياسي گستردهاجتماعي ـ س

اين ابتكار عمل, البته, يك اقدام مردمي و انقالبي بود و در راستاي   پردهٌ دين را با مانع جدّي مواجه ساخت.

آميز و در نهايت صبر و تحمل  شيوهٌ مسالمت سياستي بود كه مجاهدين از روز اول در برابر خميني اتّخاذ كرده و با

 خرداد30) «سازند مُلزم سياسي نيروهاي آزادي و مردم انتخاب حق پذيرشانقالبي خواستار آن بودند كه او را به

 (.44ص, شاهدان روايتبه

 

 اعتصاب غذاي سعادتي    

 .زد دست غذا اعتصاببه« ناروايش دستگيري»محمدرضا سعادتي در اعتراض به  ,58خرداد13در روز    

 وزير آقاي و انقالب شوراي و وزير نخست, بازرگان مهندس آقايتلگرام اعالم جرم مجاهدين خلق ايران به»ـ 

  : 58خرداد25, «دادگستري

باتقديم احترام, سازمان مجاهدين خلق ايران, در حالي كه يكي از اعضاي آن, دوازدهمين روز اعتصاب غذاي »

 يك وسيلةبه ما اسير برادر قبل روز يك و پنجاه: رساندمي اطالعبه, گذراندا در زندان اوين از سر مياعتراضي خود ر



 53 

 و شكنجه سال7 گران بار هنوز كه بود درحالي اين و گرفت قرار شكنجه تحت شديداً و دستگير پاسداران از گروه

 اطالعبه را آن مدارك كليه كه ييگذشت. توطئهنمي آزاديش از بيشتر چندماه و داشت دوش بر را آريامهري زندان

 و مقامات ترينعالي از برخي جانب از,  لكن. شديم آنبه سريعتر هرچه رسيدگي خواستار و رسانده مسئول مقامات

 سودبه جز كه, احتمالي موضعگيريهاي و تشنّج هرگونه از ممانعت براي كه شد توصيه مابه مملكتي مسئول مراجع

 برادر با سازمان نمايندة مالقات بر اصرار از حتي دليل هميننيست, از افشاي مطالب خود بپرهيزيم. به ضدانقالب

 اين با... كرديم نظرصرف نيز, بودند آن جريان در خوبيبه انقالب كل دادستان شخص كه, مانشده شكنجه زنداني

 سطح در, نيست ما زنداني برادر خطعمدتاً به كه, مجهولي و پايهبي مدارك و نشريات كه شديم مطّلع امروز همه

 : كه است اين ما تقاضاي... است شده منتشر وسيعي

 چه به و كجا از و منظوري چهـ اوالً, مشخّص فرماييد كه اين مدارك توسّط چه كساني و در چه شرايط و به

هاي حقوقي ـ جزايي آن چگونه چه مقامي و مسئوليت آن مسئول است؟ گرديده منتشر و آمده دستبه ييوسيله

 معمول خواهد شد؟

 در را ايران خلق مجاهدين وضعيت, اوضاع نكردن متشنّج بر سفارش درقبال كه آنيم خواستار تاٌكيدـ ثانياً, به

 جزئيّات كه مجازيم يا و زنيم لب بر سكوت مُهر چنانهم بايد بازهم آيا كه فرماييد پاسخ و نموده روشن رابطه اين

 و دولت نمايندگان نظر از كه چنان ـ را آن اندركاراندست ماهيت و شكنجه و كليه اطالعات مربوط به توطئه

 «. تشكّر ـ مجاهدين خلق ايران با سازيم؟ منتشر عمومي افكار شدن روشن جهت ـ گذرانديم نيز انقالب شوراي

 

 خميني نامه مجاهدين به

تحريكات وسيعي كه اين روزها در »ران به خميني دربارة ـ بخشي از نامة مجاهدين خلق اي 58تيرماه15

 «:  سراسر كشور, و ازجمله, شهر قم عليه مجاهدين خلق ايران در جريان است

, قم پاسداران استقرار محلبه معطوف مشكوكي بارتير, تيراندازاي و حمالت خيانت11نيمه شب دوشنبه »... 

... شودقرار جنبش ملي مجاهدين در قم واقع شده است, شنيده مياست محل ساختمان نزديكي در آن ساختمان كه

 صداي, تير13 چهارشنبه نيم و دوازده ساعت  در.  هستند پاسدارانبه حمله مسئول مجاهدين كه شودمي شايع

سلّح م پاسداران, بعد لحظاتي. است بوده پاسداران سمتبه نارنجكي پرتاب از ناشي شد معلوم بعداً كه, شديد انفجار

 نشانه جنبش اعضاي جانبساختمان جنبش را محاصره و با سنگرگيري رزمي, مستقيماً, سالحهاي خود را به

 حمايت پناه در, «اوباش» روز آن فرداي. شوندمي ملي جنبش ستاد ساختمان داخل افراد خروج مانع و «روندمي

افراد مستقر در ساختمان آنها را دستگير « جَرح و ضَرب» از پس و كنندمي حمله جنبش ساختمانبه, پاسداران

 شهر زنان سازمان مركز انقالب از قبل كه», جنبش محل ساختمان تصرف از پس آنها. برندمي كميتهبه و كنندمي

 قرصهاي», «سابق زنان سازمان» انبار درِ قفل شكستن از پس آنها. «كردند تخريب را ساختمان وسايل, بود قم

 برداريفيلم و برداريعكس معرض در وقيحانه بسيار سازيِاشيا و وسايل زنانه را با صحنه ساير و ضدّحاملگي

 ... فحشاست مركز جااين كه شدند مدّعي و كردند پخش مردم بين در سرعتبه را عكسها و داده قرار خبرنگاران



 54 

 مجاهدين كه كنندايع ميش اصفهان در. زننددر شهر قم شايع كردند كه مجاهدين خرمنها و سيلو را آتش مي

 از ييحلقه اينها همة... كردند مجروح گلوله با را مجاهدين اعضاي نيز مشهد در. زدند آتش را  آهن ذوب از قسمتي

... است شده طرّاحي مسلمان انقالبي نيروي يك كردن كنريشه منظوربه كه است مداومي هايتوطئه زنجير

 خلق مجاهدين از, قدم نخستين در, را ايران انقالب با حسابكه تصفيه دارند نظر در چنين خلق و خدا دشمنان

 و گزارشات...  ضدّانقالبي و ارتجاعي حساب تصفيه يك... بيافرينند ديگري لبنان و بيندازند راه برادركشي كنند؛ آغاز

 در ويژهبه, سكوتبه ما واداركردن هاتوطئه اين تمامي هدف كنوني مرحلة در كه دهدمي نشان چنين ما تحليلهاي

 «...است اساسي قانون ساز سرنوشت و خطير مساٌلة مقابل

 است نكته اين طرح, مطالب اين عرض از غرض... »: داد پايان چنيناين خمينيبه را اشسازمان مجاهدين نامه

 بايد يا و پذيرديم اختناق از فارغ و آزاد محيط يك در را ما علني و رسمي سياسيِ فعاليّت, حاضر دولت آيا كه

 (.211, ص1)مجموعة اعالميه ها... ج «بياوريم؟ غيررسمي از فعاليّت رو اَشكالبه

 

 «مجاهد»نخستين شماره 

 ارگان سازمان مجاهدين خلق ايران منتشر شد. «, مجاهد»ـ نخستين شمارة نشرية  58اول مرداد

    

 
 

 
 

بر وحدت سالح و قلم تأكيد كرد و « مي در رسالت قلمپيا»در اين شمارهٌ مجاهد، مسعود رجوي در سرمقالة 

 نوشت:

 را آن توان مي آزادي تحقق در كه است انسان رسالت همان, رود مي پيشرسالت قلم, كه پا بر سر سالح به» 

 شور و عشق و اراده خواست، مظهر سالح و است بينش و آگاهي سمبل قلم, آن در كه اتّحادي  كرد؛ خالصه

ان, اندام كلمات است، پس واي بر زباني كه كلمات را بدانسان كه حقيقت را دگرگون و واژگونه و زب اگر  …است
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دليل وسعت  كار برد، اين است همان خيانت مستمري كه به تحريف كند و آنها را در غير مواضعِ واقعگرايانهٌ خود به

 «شده باد! قلمهاي نفرينناپذير دارد. نفي و لعنت نثار چنين زبانها و  آثارش ابعادي محاسبه

 

 كنفرانس مطبوعاتي مجاهدين

مرداد ـ سه روز پيش از برگزاري انتخابات مجلس خبرگان, مسعود رجوي, در يك كنفرانس مطبوعاتي 9

 اساسي قانون يك براي نظر مورد رئوس مهمترين و اساسي قانون نويسديدگاههاي مجاهدين را دربارة  پيش»

 تدوين با كنيم، تشبيه كشتي يكمان را به اگر جامعه»...توضيح داد و ازجمله گفت:  خبرنگاران براي را «مردمي

 رستگاريِ ساحل نجات، ساحلبه آيا. رفت خواهد سمت چه به كشتي اين كه ايم كرده مشخّص اساسي قانون

  …ستگي؟واب و مرج و هرج تشنّج، تفرقه، ژرفنايبه, عكس به يا رسيد خواهد يگانگي و آزادي اجتماعي،

بينيم كه در قانون اساسيمان بر مضامين رهاييبخش انقالب تصريح نشده، طبيعي است كه  بنابراين, وقتي مي

يي را بخواهيم كه ماهيت انقالبمان را تصريح  خواستارش بشويم و فقدانش را معترض باشيم يعني قانون اساسي

 ت و مگر اين پيام شهيدان ما نبود؟ كرده باشد. مگر اين قانون اساسي، مُركّبش خون شهيدان نيس

 ستم از مليتهايمان آزادي …گوييم آزاديبخش، مضمونش روشن است. آزادي خلق از ستم ديكتاتوري وقتي مي

 كه فضايي آن تأمين يعني مَرام، و عقيده آزادي مطبوعات، آزادي سياسي، فعاليتهاي آزادي زن، آزادي مضاعف،

خواهيم و اين  كند؛ آن فضايي كه منهاي آن, انسانيّت, واقعاً, معنا ندارد. ما اين را ميب تنفّس آن در بايد انسان فرزند

 خواهيم؛ آزادي از شرّ محاكم نظامي.  جدّ هم مي را به

است؟ و مگر نيست كه سير تاريخ خالصه “ آزادي و رهايي، جوهر تاريخ و جوهر انساني”مگر نيست كه اين 

 «؟“آزادي قلمرووِ ضرورت بهقلمر از مداوم گذار”شود به مي

 : برشمرد چنينترين رئوس قانون اساسي مورد نظر مجاهدين را اين وي سپس اصلي      

 ـ نظام شورايي، تنها شيوهٌ اسالمي ادارهٌ جامعه؛ 1»

 ـ كار، معيار و مبناي ارزش اقتصادي؛2

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

 ـ7   طب؛ و بهداشت بيمه، كردنـ ملي6ـ فرهنگ و آموزش رايگان؛   5زن و مرد؛  ـ برابري كامل4   

  دادگستري؛ صالحيت ـ10   مردمي؛ ارتش ـ 9  مليتها؛ حقوق ـ 8   اسالمي؛ دولت اجتماعي گاه تكيه مستضعفين

 (.58مرداد15  ـ  3 شمارهٌ مجاهد نشريهٌ) «غيرمتعهّد خارجي سياست ـ12  كارگاهها؛ حريم و كار حقوق ـ11

 

 نامة سرگشادة مجاهدين به خميني

 و پاسداران يورش از پيش روز چند, خمينيبه ييـ سازمان مجاهدين خلق در نامة سرگشاده 58مرداد17

 :  كرد اعالم و داد هشدار ناگواري حوادث چنين وقوعبه نسبت, پيشاپيش, پاوهبه ارتش
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هٌ سياست كشور، مسألهٌ مليتها و مناطق كردستان، گنبد، بلوچستان و صحن كنوني مسائل ترينجمله مُبرم از»...  

 حدّي به. ايم ديده قضايا اينخوزستان است كه متأسفانه تاكنون كمترين كفايتي در دستگاههاي مسئولِ رسيدگي به

ريخ، اين تا تمام شهادتبه كه، اين حال بگيرد، سر داخلي جنگ و ملي فاجعهٌ يك ارتش دخالت با نيست دير كه

 و خونريزي عين در كه است ارتش كدام وانگهي, نيست حل قابل خونريزي قيدگاه با دخالت ارتش و به مسائل هيچ

...,  و موضعگيريهاي سازمان مجاهدين هااعالميه مجموعة) «...باشد برخوردار مشروعيت از بازهم پناه،بي مردم كشتار

 (. 60, ص1358اسفند12, تهران, 2شماره 

 

 تراض به مُهر و موم كردن چاپخانة يادگار )آيندگان(   اع

 بازداشت و(  آيندگان) يادگار چاپخانة كردنموم و مُهر»در اعتراض به«... جنبش ملي مجاهدين»ـ اعالميه 

و  تعطيل را ييچاپخانه توانمي محاكمه از قبل, قانوني مجوّزِ  كدامبه... »: «آن كاركنان و نويسندگان از تعدادي

, باشد داشته وجود روزنامه اينبه نسبت كه ديدگاهي هر از نظرصرف, را آنبه وابسته مجالت و هاانتشار روزنامه

 كرد؟ توقيف, خودسرانه

 هيج خود انحصارطلبي مسير در كه قدرت مراكز برخي گسيختگيِ لِگام از است ديگري نشان اين, ما اعتقاد به 

 ... شناسندنمي مرزي و حدّ

هجوم نظامي اخير را تعرّض عليه آزاديِ تمام ملت ايران محسوب نموده... و ... رفع ستمي را كه بر جامعة ما 

 (.1358مرداد22, 4 شماره, مجاهد) «...خواستاريم تاٌكيدمطبوعات رفته است, به

 ز: ا اندكه باعث توقيف آن شد, عبارت«, آيندگان»ـ روزنامه اطالعات ـ بخشي از جرمهاي روزنامة 

 نشر, انحرافي افكار نشر, اسالمي جمهوري حكومت و مسلمانان جامعه منافع مخالف جهت در گذاردنگام»...  

 و اسالمي انقالب مخالف هاينغمه تمام با همگامي و همكاري, غيرواقعي گزارشهاي و غيرحقيقي تفسيرات و اخبار

ان, پخش اسرار دفاعي و نظامي كشور, ايجاد هرج و اير مسلمان ملت گروههاي و اقشار بين تفرّق و تشتّت ايجاد

 خبرداد. « آهنگر»همين روزنامه از توقيف روزنامه «  مرج در سازمان نيروي هوايي...

 

 مجاهدين مركزي ستاديورش به

 مركزي ستادبه «كشهاقَمه و چماقدارها» يورش توطئة از ييـ سازمان مجاهدين در اطالعيه 58مرداد23

 پرده برداشت. در اين اطالعيه, ازجمله, آمده است:« بنياد علوي»ساختمان  در مجاهدين

 درگيريهاي و راهپيمايي و تظاهراتبه حمله متعاقب و سياسي گروه چند مراكزدنبال هجوم به ديروز به»... 

دارند،  را مجاهدين ملي جنبش ستادبه حمله قصد ارتجاعي گروههاي و عناصر برخي كه شد شايع پريروز خونين

با پخش اين شايعه, بالفاصله, هزاران  افتد... سر زبانها مي همزمان با اين توطئه شايعهٌ خلع سالح مجاهدين نيز بر 

 بيرون و درون در استقرار با و كرده مراجعه مجاهدين ملي جنبش ستادنفر از خواهران و برادران دلير ما به

آميز, ساختمان ستاد را در ميان گرفتند و اعالم كردند كه اگر  توطئه حركت هرگونهبه مقابله براي و ساختمان
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 طول تمام برادران و خواهران اين.  بگذرد ما اجساد روي از بايد, باشد داشته را مجاهدين ستادكسي قصد حمله به

 .برخاستند آن از پاسداريبه و شده مستقر آن اطراف در و مجاهدين ستاد در امروز چنينهم و ديشب

 روزها اين در كه خواهيمبدين وسيله ضمن تحسين و تمجيد از اين همرزمان هوشيار و شجاع, از آنها ميما 

 و اغتشاش و ناآرامي ايجاد هرگونه كردن محكوم ضمن, چنين هم ما... كنند حفظ را خود هوشياري چنانهم

 اعالم, زنندمال و حركاتي دست مياَع چنينبه كه كسانيبه... سياسي اساسي آزاديهايبه هجوم و حمله هرگونه

 و هااعالميه مجموعة) «...است ضدانقالب خدمت در اعمالشان قبيل اين, نباشند ضدانقالب خود اگر كه كنيممي

 (. 65, 1358اسفند12, تهران, اول چاپ, 2 شماره, ايران خلق مجاهدين سياسي موضعگيريهاي

روزي با دست خالي و بدون سالح  طور شبانه اران مجاهدين، بهطي حدود يك هفته، هزاران تن از نيروها و هواد

 مجاهدين هواداران از حلقه 5 ـ 4  كه ترتيب اينكردند. به از دفتر مركزي جنبش ملي مجاهدين حفاظت مي

 نزديك ساختمانبه خميني رژيم چماقداران كه دادند نمي اجازه و بودند گرفته را علوي بنياد ساختمان دورتادور

 ند.بشو

 

 خميني:  

 !«...بوديم كرده برپا بزرگ ميدانهاي در را دار هاياگر ما از اول, چوبه»

در حضور صدها هزارتن از مردم قم و زائراني كه »رمضان )روز قدس( 23ـ خميني در روز جمعه  58مرداد26

 . «كرد ايراد...  مهمي نطق, بودند آمده شهر ايناز شهرهاي مختلف به

 عمل انقالبي كه كرديم اشتباه: گرانتوطئهآخرين هشدار  امام به»مرداد( آن را با عنوان 27)روزنامه كيهان 

 :گفت ازجمله, سخنراني اين در او. كرد درج,  «نكرديم

 انقالب دولت و. فاسد قشرهاي ايناشتباهي كه ما كرديم, اين بود كه انقالبي عمل نكرديم و مهلت داديم به»... 

پاسدار انقالب, هيچ يك, از اينها انقالبي عمل نكردند و انقالبي نبودند.  اگر ما از اول كه رژيم فاسد  و انقالب ارتش و

 را مزدور مطبوعات تمام قلم و بوديم كرده عمل انقالبي طوررا شكستيم و اين سدّ بسيار فاسد را خراب كرديم به

 بوديم كشيده محاكمهده بوديم و رؤساي آنها را بهكر تعطيل را فاسد مطبوعات و فاسد مجالت تمام و بوديم شكسته

 در را دار هايچوبه و بوديم رسانده خودشان جزايبه را آنها رؤساي و بوديم كرده اعالم ممنوع را فاسد حزبهاي و

 . آمدنمي پيش زحمتها اين, بوديم كرده درو را فاسدين و مفسدين و بوديم كرده برپا بزرگ ميدانهاي

 مردم ما. خواهممي عذر را خودمان خطاي خواهم؛ه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز عذر ميمن از پيشگا 

 انقالبي ما شهرباني نيست؛ انقالبي ما ژاندارمري نيست؛ انقالبي ما ارتش نيست؛ انقالبي ما دولت نبوديم؛ انقالبي

 . نيستم انقالبي هم من نيستند؛ انقالبي هم ما پاسداران نيست؛

 را هاجبهه تمام كرديم؛انقالبي بوديم, اجازه نمي داديم اينها اظهارِ وجود كنند؛ تمام احزاب را  ممنوع مي اگر ما

 . داديممي تشكيل مستضعفين حزب اهلل؛حزب حزب؛ يك و كرديممي اعالم ممنوع

تاسر ايران كه اگر سر در فاسد قشرهاي اينبه كنممي اعالم من و كردم كه اشتباهي اين از كنمو من توبه مي

 ...كنيممي عمل آنها با انقالبي طورسر جاي خود ننشينيد ما به
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 ژاندارمري كند؛ رفتار شدّت با بايد دولت. كرد عمل شدّت با بايد آنها با, هستند كفّار صف در گرهااين توطئه 

 با كنيم؛ند, ما با آنها با شدّت رفتار مينكن رفتار شدّت با اگر كند؛ رفتار شدّت با بايد ارتش كند؛ رفتار شدّت با بايد

 مصالح. دارد حدودي وَجاهت كسبِ دارد؛ حدودي مسامحه. كنيممي رفتار شدّت با, كنند مسامحه اگر, همينها خود

 است ملت مسير برضدّ كه را مجالتي تمام است موظّف انقالب دادستان. برود ازبين امور اينبه گذارمنمي را مسلمين

 كه را كساني است موظّف كند؛ محاكمه و دادگاهگر است, توقيف كند و نويسندگان آنها را دعوت كند بهتوطئه و

 . كنند محاكمه را آنها و بخواهند را آنها رؤساي, گذارندمي خودشان روي حزب اسم و كنندمي توطئه

ر چنانچه كار خودشان را تعديل اگ و است آخر اعالم اين و فاسد قشرهاي اينبه دهيمما باز تا چندي مهلت مي

 با و تهران آيممي. كنممي عمل انقالبي داندمي خدا, برندارند توطئه از دست و برنگردند ملت صفنكنند و به

 كه بدانند بايد كنندنمي باالترها از اطاعت كه ارتش از قشرهايي. كنممي عمل انقالبي, كنندمي مسامحه كه رؤسايي

 گرهاتوطئه برويد كنيد؛ سركوب را فاسدها برويد, بگذاريد كنار را عذرها. كنمدم, انقالبي عمل ميآم اگر, آنها با من

  «...كنيد سركوب را

 

 كردستان لشكركشي به

 

 «: امام خميني»ـ روزنامة اطالعات ـ پيام  58مرداد27

ساعت ديگر حركت  24مجهّز, تا  قواي و تانكها و توپها با اگر كنممي اخطار ژاندارمري و ارتش, دولتبه»... 

 و ارتش سران, نگيرد انجام مثبت عمل ديگر ساعت24 تا  اگر... دانممي مسئول را همه من, نشود پاوه سويبه

 «...دانممي مسئول را ژاندارمري

)كيهان ـ  « در پي فرمان امام و اعزام ارتش و پاسداران, غائلة پاوه با سركوب مهاجمان پايان يافت...»ـ 

 (.58مرداد28

 : صادرشد... خميني امام العظمي اهللاين دستور, ديشب, از طرف حضرت آيت»مرداد ـ كيهان ـ 28

 دهمبه رئيس ستاد ارتش و رئيس كل ژاندارمري جمهوري اسالمي و رئيس پاسداران انقالب, اكيداً دستور مي” 

و مهاجمين را, كه در حال فرار هستند, تعقيب  اشرار كه دهند دستور كردستان منطقةبه اعزامي نيروهايبه كه

 ببندند فوريت با را منطقه مرزهاي تمام و كنند تسليم صالحه محاكمنمايند و آنان را دستگير نموده و با فوريت به

. نمايند تسليم و نموده دستگير قدرت كمال با را اشرار سران كه دهممي دستور اكيداً و نگريزند خارجبه اشرار كه

 “«.همال در اين امر تخلّف از وظيفه و مورد مؤاخذة شديد خواهد شد...اِ

 

مرداد(, از سوي رهبر انقالب اسالمي ايران, امام خميني, صادر شد  28اين دستور, ظهر امروز )»ـ كيهان ـ 

زب دموكرات, ح, سنندج در كه رسيد خبر السّاعه...»(:  فرمايند توجّه دستور اين)كلية نيروها و قواي انتظامي به

 مسجد از و برندمي را هااسلحه, نرسد كمك ديگر ساعت نيم تا اگر و اندكرده محاصره را آنان سازمانهاي و هاارتشي
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 دستور انتظامي قواي كليةبه اكيداً. اندبرده گروگانبه را ما زنهاي دموكرات حزب كه اندداده اطّالع مابه سنندج

 سركوب را اشرار  شدّت با و كنند حركت سنندج طرفبه كافي قدرز ابالغ كنند كه بهمراك پادگانهايبه كه دهممي

 بسيج هوايي پل با كردستان تمام و سنندج طرفبه كافي مقداربه هستند محلي هر در انقالب پاسداران. نمايند

 تعقيب شدّتوظيفه و به از تخلّف, ساعت يك قدربه ولو, تاٌخير. نمايند سركوب را اشرار تمام شدت با و شوند

 دارم انتظار من. دهند اطالع, فوراً, كردند تخلّف ماٌمورين از يك هر باشند مراقب كه خواهممي ايران ملت از. شودمي

 «...برسد عمومي بسيج خبر منبه انتظامي قواي از ديگر ساعتنيم تا

 

مرداد( برنامة اخبار 28هر امروز )يكشنبه, صداي جمهوري اسالمي ايران در ساعت دو و نيم بعد از ظ»ـ كيهان: 

, خميني امام فرمان دريافت دنبالخود را قطع كرد و اعالم نمود: رئيس ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران, به

 رئيس. دهند تغيير سنندج طرفبه را خود مسير داد دستور, بودند پاوه از بازگشت در كه ارتش نيروهاي تمامبه

 در تا انددرآمده باشآماده حالبه نيز ارتش نيروهاي ساير كه كرد اعالم, چنيناسالمي, هم جمهوري ارتش ستاد

 تخليه را شهر دستهدسته دارند مردم كه است حاكي سنندج از خبر آخرين» ـ.«شوند اعزام سنندجبه وقت اَسرع

 .«روندمي اطراف شهرهايبه و كنندمي

 

 اشرار وضعم خميني, حجّت االسالم شيخ صادق خلخالي براي رسيدگي بهبه فرمان اما»مرداد(:  28ـ كيهان )

 آغاز را اشرار وضع پيرامون بررسي كرمانشاهبه ورود محضبه خلخالي صادق شيخ. گرديد اعزام كرمانشاهبه كردستان

   .«كرد
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 مردم كردستان, نفر مياني(« قصاب»)خلخالي, 

 

 و محكوم اعدامبه, امروز سحرگاه, بودند شده دستگير انقالب پاسداران وسيلةه بهك پاوهتن از مهاجمين به11»ـ 

 . اجراشد كرمانشاه آبادديزل زندان محوّطة در, آنان دربارة امروز بامداد دقيقه چهل و دو ساعت در صادره حكم

ند عبدالقُدّوس و... بعد از اين عده كه عبارتند از: ... هرمز گرجي بياني, فرزند حسين... آذرنوش مهدويان, فرز

 .«شدند محكوم اعدامبه و شده شناخته خدا با مُحارِب و االرضفي مُفسِد عنوانبازجويي و شهادت شُهود, به
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 خميني: 

 , كنيمما انقالبي رفتار مي»

 !«بنويسند خارج هايروزنامه خواهندهرچه مي

 

 گشايش يافت.« خبرگان مجلس«, »امام خميني»مرداد: با پيام 28ـ كيهان, 

مرداد( در قم با خميني ديدار كردند. او, در اين ديدار, ازجمله  28نمايندگان مجلس خبرگان عصر امروز )

 مخالف و ديكتاتور را  ما كه نداريم وحشت اين از. نداريم باك چيز هيچ از و رويمما مسير خودمان را مي»... گفت:  

 ... بخوانند آزادي

, شودمي واقع دنيا در كه انقالباتي كنيم؛ عمل شودز اول مثل ساير انقالباتي كه در دنيا واقع مياگر بنا بود ا

, بشود تمام قضيه تا زنندمي آتش و زنندمي سر, عام مراكز در, را فاسدها اين از هزار چند, انقالب هر سر پشت

 .. خواهنده خودشان ميك ييروزنامه آن, الّا, بشود منتشر ييروزنامه يك كه گذارندنمي

 خواهيممي ما. شد رستاخيزي شد؛ “حزبييك” گويندمي, بگيرند جلو را فاسد حزب يك جااگر در اين

 ممنوع را باقي و بكنند عمل گذاريممي, كنندمي عمل صحيح كه را حزب چند يا و حزب يك ما. بشود رستاخيزي

 ... كنيممي اعالم
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 طورگذاشتيد, ما آزادي داديم و شما نگذاشتيد اين آزادي باقي بماند. حاال كه اينما آزاديخواه بوديم ولي شما ن

 ...بنويسند خارج هايروزنامه خواهندمي هرچه, كنيممي رفتار شما با انقالبي ما شد

اين  اينها بايد مُنزوي بشوند... بايد جلوِ مفاسد را بگيريم... همه ما موظّفيم كه مصالح اسالم را حفظ كنيم و 

 توانيمنمي و بدهيم داديم قبالً كه را آزادي آن توانيمنمي ديگر ما... برندطوايف دارند مصالح اسالم را ازبين مي

 مهلت توانيمنمي شرعاً ما... بدهند ادامه, كنندمي و كردندمي كه فسادهاييبه و خودشان كاربه احزاب اين بگذاريم

 زادي داديم, ولي خطا كرديم... آ توانستيم كه جاييآن تا... بدهيم

 با. داريم سروكار درّنده حيوانات با كه شد معلوم بعد, داريم سروكار انسان با كه كرديممي خيال روزما آن

 ... كنيمنمي و كرد رفتار ماليمت با شودنمي درّنده حيوانات

 نه و بكند حساب ديكتاتور يا طلبما از هيچ چيز باك نداريم؛ نه باك داريم كه شرق ما را اشخاص غير آزادي

 . «...كند حساب طوراين غرب كه داريم باك

روزنامه و مجله توقيف شد. صبح امروز آذري قمي , دادستان دادگاه انقالب  22»ـ كيهان:  58مرداد29

رگر, جوانان, كا, مردم, كار, پيكار: ندارند انتشار حق هاروزنامه اين كه كرد اعالم يياسالمي مركز, طي اطالعيه

 ... و آزادي, مصوّرآهنگر, اميد ايران, تهران

 

 يورش به ستاد مجاهدين  

 .«داد مهلت خلق مجاهدينساعت به48براي ترك مقرّ و تحويل اسلحه, دادستان انقالب. »ـ كيهان: 

القاني در ط اهللمرداد( در پي محاصره ساختمان جنبش ملي مجاهدين, نماينده حضرت آيت 28عصر ديروز )»ـ 

 .انداخت تعويقبه ساعت48 مدتمحل حضوريافت و پس از مذاكره با دادستان, حكم تخليه را به

 حفاظت براي سازمان اين هواداران از هزارتن دهبه نزديك, خلق مجاهدين ستاددر پي شايع شدن خبر حمله به

 .«گردآمدند ستاد از

 نتشر شد., در اين روز م5ـ نشريه مجاهد شمارة 58مرداد 29

منتشر شد, سازمان مجاهدين نشريه ارگان خود  6, كه نشريه مجاهد شمارة 1358مهر23از اين روز, تا روز  

 را منتشر  نكرد. 

 اين بر و شد اعالم «جامعه بر حاكم خفقان», علت اصلي تعطيلي موقّت مجاهد, اعتراض به6در سرمقالة شماره 

 .«كندين راه حفظ خود را در ضدّيت با نيروهاي انقالبي پيدا ميتراصلي ارتجاع» كه گرديد تاٌكيد نكنه

 

 پيام تهديدآميز خميني

در روز جمعه كه » :گويدمي, عيد تبريك از پس, فطر عيد مناسبتـ  خميني در پيامي به 58شهريور2

در رَكعت اول سوره . بخواند را سوره دو آن كه اندكرده دعوت را امام و شده انتخاب سوره دو, شوداجتماعات مي

جمعه را بخواند و ركعت دوم سوره منافقين... در سوره دوم كه سوره منافقين است, ]قرآن[ كيفيت منافقين را 
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 مُسلِم اينها گويند؛مي دروغ, لكن, نمايندمي اسالم اظهار كنند؛مي ديانت اظهار تو پيش اينها  كه دهدتوضيح مي

 من گفت كسي كه اين مجرّدبه و هستم مسلم گفت كسي كه اين مجرّدن كه بهاي براي... منافقند ايشان, نيستند

 چه اسالمي جمهوري در اينها ديد بايد, ديد را او اَعمال بايد, كرد باور شودنمي, دارم قبول را اسالمي جمهوري

  دارند؛ فكري چه, خودشان كشور براي اندكرده كاري چه, دارند تعهّداتي

 را مردم خرمنهاي كشند؛مي آتشبه را مردم ايران( شهرها)= بِالدِ در لكن كننداسالم مياينهايي كه اظهار 

 و كشته كردها خود از و ما جوانهاي از قدرآن عزيز كردستان در كشند؛مي اطراف در مارا جوانهاي كشند؛مي آتشبه

 كه هستيد؛ منافق شماها كه فرمايدمي قرآن. باوركرد تواننمي, هستيم مسلم ما گويندمي حالعين در و كشندمي

 ... بزنيد گول را مردم خواهيدمي شما منافقيد؛ بلكه, نيستيد مسلم شماها

 امروز اينها, منافقند اينها... برندسرمي را ومجروحين زنندمي آتش  را بيمارستان و كنندآنها كه اظهار اسالم مي

 و كنيمنشويد... آنها مسلمان نيستند و ما با آنها مثل منافقين عمل مي اغفال, كنندمي اسالم اظهار شما اِغفال براي

 . كنيممي سركوب را آنان

 آزادي, هستيم رو روبه اشخاصي چه با ما كه بفهمند مردم و بفهمانيم عالم مردمما تاكنون براي اين كه به

پيداشد و مطبوعات و مجالت و  گروه و حزب دويست قريب چندماه اين ظرف در كه, مطلق آزادي هم آن داديم؛

 هستيد؛ گرفتنه شما فهميديم و ديديم را فتنه كه اين تا... نكرد جلوگيري كسهيچ و شد منتشر زيادي هايروزنامه

 برضدّ و كرديد توطئه كشور برضدّ و اسالم برضدّ كه هستيد منافقين, بكنيد فتنه خواهيدمي كه هستيد منافق شما

  نموديد؛ توطئه ملت

 با شما كه دادند اطالع ماما اشخاصي هستيد كه با خارج روابط داريد, رفت و آمد شما كنترل است. بهش

 از بعد. داريد روابط و آمد و رفت, برگردد اول حالبه باز ما مملكت خواهندمي و بودند سابق رژيم در كه اشخاصي

 آزادانه بدهيم اجازه توانيمد ديگر نميهستي اشخاصي چه شما فهميدند مردم و شد ثابت شما توطئة كه اين

 ... كرد خواهيم سركوب را شما, بكنيد خواهيدمي هركاري

 .نماييد دوري, ...هستند كه هرصورت با و هستند كه هرجا در, اينها از كه دهمبه همه قشرهاي ملت هشدار مي

 را تمام و دهيمجام گرفت, انجام ميان كه بسيج اين فوقِ, بسيجي برندارند شيطنت از دست اينان چهاگر چنان 

 ما مملكت, دوباره, فساد هايجُرثومه اين كه نگذاريد باشند هوشيار ملت بايد باشيد؛ هوشيار بايد. كنيممي پاكسازي

 ... كنند مسلّط ما بر را آن از بدتر يا شاهنشاهي رژيم و برگردانند اول حالبه را

 مستضعفين حزب نامسالم را در همه جاي دنيا برپاكنيم... و حزبي بهمن اميدوارم كه بتوانيم پرچم جمهوري ا

 دنيا جاي همه براي...  حزبي چنين يك و بشوند موفق مسلمين شاءاهللاِن اگر... شود تشكيل دنيا جايهمه در

 (.1358 شهريور3, كيهان) «...جاستبه بسيار, كنند تاٌسيس

, آنها, مجاهدين كوبيدن درهم براي چندميليوني بسيجديد بهـ پس از اين اخطار شديداللحن خميني, و ته

 .كردند تخليه را «علوي ستاد», ناگزيربه

 

 استمداد مجاهدين
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پس از تخليه اجباري «, استمداد از خلق قهرمان  ايران»ـ اطالعيه سازمان مجاهدين خلق باعنوان  58شهريور5

 «:ستاد علوي»

 خواهران, برادران,هموطنان عزيز, مادران, پدران, »... 

 اين از دائمي هجرت و شكنجه و زندان با كه, تعقيب و دوشيبهخانه دراز ساليان از پس كه كرديمگمان مي

 و قانوني و رسمي طورتابه داشت خواهيم خود آنِ از يي“خانه” اكنون, بوده همراه, كوي و شهر آنبه, كوي و شهر

امة تكاليف و وظايف انقالبي و مكتبي خود بپردازيم... چندان زماني از روزهاي ادبه آن در و... گذاريم قدم آن بر علني

 كمترينبه, مسلّح متشكّلِ نيروهاي معدود از يكي مثابهبه, شما مجاهد فرزندان كه روزهايي گذرد؛پرشكوه قيام نمي

 مسير در كه پنداشتيمچنين ميديگر  ... نموده قيام, خلق بيكران درياي در ييقطره همچون, خود جانبازانة وظايف

 بنياد” سابق محل در استقرارمان ـ ايمبرداشته گام آن طريق در پيش سال15 از كه ـ اسالمي و مردمي انقالب يك

 حتي نه و است يي“خانه” را ما نه اكنون, همه اين با كه افسوس, ليكن. نيست نامشروع و ناحق, وجههيچبه, “پهلوي

 اكردن محل جديدي براي استقرار رسمي خود اقدام كنيم... پيدبه كه دادند مهلتي

, اطالعبي و ناآگاه اقشار برانگيختن جهت در گاه كه كه است يياز اينها دردناكتر, اتّهامات كذب و غيرمسئوالنه

ه كرد تصرف را چهآن هر حساب, مدت اين طي ما كه اين حال, است شده عنوان ما عليه دولتي اموال با رابطه در

بوديم, تا دينار آخر, با مقامات مسئول روشن نموده و رسيد و سند كتبي اِحراز كرده ايم ... مضافاً بر اين كه, 

 ساختمانها اين با ما مگر. بود نخواهد دولتي اموال و ساختمان گونههيچبه نيازي را ما, قهرمانمان خلق پشتيبانيبه

 ايم؟يان دراز جز شكنجه و زندان و شهادت نصيبي داشتهسال طي آيا و كرد؟ خواهيم چه و ايمكرده چه

 هموطنان عزيز,

 و شرعي مجوّز هيچ بدون كه اكنون اند؛اكنون كه مجاهدين خلق تحت شديدترين فشارها و تهاجمات واقع شده

ن همچو, بارديگر, شودمي توقيف نيز ما پزشكي امداد داروهاي, حتّي و شخصي و گروهي وسائل, حتّي, قانوني

 ما استمداد طلبيم؛مي ياري ايران قهرمان مردم تمام و تهران شريف مردم شما از مانسراسر حياتِ مكتبيِ گذشته

 :كه است خاطر اينبه

ـ اوّالً, شما در حدود امكانات خود, مراجع و مقامات مسئول را متوجه ضربه مرگباري سازيد كه از طريق 

 ...شودالبي و اسالمي وارد ميسركوب مجاهدين بر پيكر تمامي جنبش انق

ـ ثانياً, مضافاً بر حمايت سياسي, اميدواريم با كمكهاي داوطلبانه مالي و تداركاتي )از قبيل ساختمان و وسائل 

, ايران  اسالمي و ضدامپرياليستي بخشِنقليه(, مقدّمات تجديد فعاليت رسمي و علني خود را در مسير انقالب رهايي

 «آزادي بر سالم, برخلق سالم. برآييم, داريم برعهده كه دُيوني و هاكرده و از عهدة كليه هزينه فراهم, سريعتر هرچه

 (. 65ص, 2 شماره...  و هااعالميه مجموعة)

 جستجوي و ارتش كوبندة اقدامان از طوركليبه, سقّز مردم: ... سَقّزخبرنگار اعزامي كيهان به»شهريور ـ 6  

 بازداشت و اندشت افراد مسلّح ناراحتند و معتقدند كه مهاجمان اصلي از داخل شهر گريختهبازدا براي خانهبه خانه

 در كه يياسلحه نوع هر ما, ارتش دستورات اجراي در كردند اضافه آنان. نيست صحيح آنها از بازجويي و عادي مردم

 كوپترهايصداي مداوم فانتومها و هلي از چنينهم آنان. نيست ببند و بگيربه نيازي و داديم تحويل داشتيم خانه
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( شهريور5) گذشته روز ظهر12 ساعت, گزارش همين براساس... كردند ناراحتي ابراز ايران اسالمي جمهوري ارتش

 پادگان زندان شدگانِبازداشت آزادي خواستار و كردند راهپيمايي شهر سطح در سقّز مردم از نفر هزار چند حدود

 «صلي درگيري شدند...ا عامالن مجازات و سقز

 

 !«كنيمما شما را مدفون مي»خميني:   

 

 :گفت چنين «مردم مختلف گروههاي»خطاب به« مدرسه فيضيه قم»شهريور ـ خميني طي سخناني در 9

 آزاد را مطبوعات گذاشتند؛ آزاد را قلمها. كرد رفتار رحمت طورهمه را آزاد گذاشتيم. دولت ما با همه به»...  

 فساد هايگروهها را آزاد گذاشتند و باب رحمت را بر همه بازكردند... لكن ديديد كه خيانتكاران و جُرثومه گذاشتند؛

, پيداكند ادامه توطئه اگر و شدند توطئه مشغول و... برخاستند گريفتنه و اخاللگريبه, هستند سرطاني هايغُدّه كه

 ... شودمي بسته رحمت باب

 خائن و دارند پيوند خارج با كه فاسدهايي... آورد وجودود كه فاجعة كردستان را بههمين رحمت و همين مدارا ب

.. كنند محو كردستان از را اسالم خواهندمي بكشانند؛ كمونيستي نظامبه را كردستان خواهندمي, هستند مملكتبه

 مسلم با مُسلم و است اسالمبه متعهّد و مسلمان ما كرد ملت. است مطرح كمونيست مساٌلة نيست؛ مطرح كرد مساٌلة

 خودشان منافع با را اسالم اينها... بكشانند كمونيستي نظام و ضَاللتبه را ما كردستان خواهندمي اينها. ندارد جنگ

 بلكه, كنند آباد را كردستان خواهندنمي اينها. دانندمي خود اربابان منافع با مخالف را اسالم اينها دانند؛مي مُنافي

 اهند خراب كنند...خومي

 دموكراسي اسمبه كه آنهايي... كنيممي مدفون را شما ما. برويد بيرون صحنه از بايد...  شما, فاسد هاياي ريشه

 سركوب را آنها ما ملت و شوند  سركوب بايد, بكشند تباهي و فسادبه را ما مملكت خواهندمي دموكرات اسم با و

 فساد هايريشه اين فوريتپاسداران مُلزَمند كه با هم تفاهم داشته باشند... بايد به و ژاندارمري, ارتش... كرد خواهد

 . ندهد مهلت را آنها, ملت و بكنند را

, كردستان تمام... شوند اعدام بايد اينها و بدترند قُريظهسران اينها قابل هدايت نيستند. اينها از يهود بَني

 از كردستاني برادرانهستند, درامانند... همه, برادران ما هستند. نظر ما به آنها سران كه نفري چند اين استثنايبه

 سوء تبليغات. شودمي داده آنهابه, خواهندمي آنها كه چيزهايي... شودمي حاصل آنها رفاه. است بيشتر برادران ديگر

 كنار را هادهيد. برادران كرد, اسلحه تحويل و بگيريد را خائن سران اين... دارد محبّت شمابه اسالم, نكنيد توجه را

 ... درآوريد بن و بيخ از را فساد هايريشه اين و كنيد كمك ارتشي برادرانبه و درآييد اسالم آغوشبه و بگذاريد

 اينها, نيستند انسان اينها... دهندمي كشتنبه را شما جوانان كه اينهايي زنند؛اينها كه خرمنهاي شما را آتش مي

 امربه و خدا اِذنبه ما... بكشانند تباهيبه  را كردستان خواهنداني دارند, بلكه از حيوان هم بدترند. اينها ميحيو خوي

 (.1358 شهريور10, كيهان) «... كنيممي سركوب زودي همينبه را آنها. كنيممي رفتار شدّت با آنها با, خدا
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 نامة مجاهدين به خميني

 

 پيشنهادي طرح» خميني،به ييي تازه در كردستان, سازمان مجاهدين در  نامهمهر ـ با آغاز درگيريها23

  :است آمده, ازجمله, نامه اين در. دهند مي ارائه را «كردستان مسألهٌ شورايي حل براي مجاهدين

حل  راه يك تحميل با تا اند بوده مناسب فرصت انتظاربه تنها اندركاران دست كه است آن گواه …شواهد بسيار» 

 و بيفزايند …سالهٌ اين انقالب2500زخمهاي جانكاه  قهرآميز در كردستان، زخم عميق و هولناك ديگري بر 

 ... بكشند خون و خاكبه را ايران انقالبيون تمام تدريجاً

 رسميتبه در, اساساً, آن مردمي و انقالبي حل راه... ندارد قهرآميز حل راه هيچ, مجموع در, كردستان لةٴمسا

 مجموعة) «...شودناختن حق تعيين سرنوشت و ادارة امور داخلي آن در چارچوب تماميّت ارضي كشور خالصه ميش

 (.1358مهر30, 7 شماره, مجاهد.  103ص...  و هااعالميه

 

 «ارتجاع»منطقِ 

 ,1358مهر 30, 7مهر ـ پاسداران در مجلس خبرگان خبرنگار نشريه مجاهد را كتك زدند. مجاهد شماره 25

 دربارة علت چنين اقداماتي نوشت:

 از, بياييد كوتاه بگويد خواهدمساٌله اين است كه در يك كالم, ارتجاع با منطق و زبان خاص خودش مي»... 

, ضدديكتاتوري مواضع! بشويد خفه اصالً, نزنيد حرف, نكنيد انتقاد, برداريد دست تانايدئولوژيكي ـ سياسي مواضع

بيِ خود را ترك نماييد! بگذاريد ما هركار دلمان خواست بر سر اين انقالب و اين خلق و, ضدانحصارطل و ضدارتجاعي

 محاصره و هجوم مورد مراكزتان, كردند حمله شمامهمتر از همه, مكتب و ايدئولوژيِ اسالم بياوريم! اگر به

“ وحدت”زدند, هيچ نگوييد تا  اِفترا و تهمت شمابه اگر, نمودند شكنجه و مضروب و دستگير را شما اگر, قرارگرفت

 حفظ شود! 

اين جوهر و مضمون تمام اين حركات و سخنان است. نتيجة تمام اين صحبتها هم اين است كه حال كه از  

 دست عقايدتان از اگر هم باز! خورد خواهيد هم باز! بخوريد پس, شويدنمي خفه و ساكت, آييدمواضعتان كوتاه نمي

 !دارد ادامه, نشوييد

 و ضدديكتاتوري مواضع بر كه آغاز همان از ما. اندداده تشخيص درست كامالً, هست هم طوربتّه, كه همينال

 ايمگذاشته جايي روي بر انگشت كه بوديم كرده هم را اين حساب ايمايستاده  خود ضدارتجاعيِ و ضدامپرياليستي

 و خواهران كه است باريآخرين نه و بارولّينا نه اين.  داشت خواهد درپي هم را حمالت و فشارها اين همة كه

  از ما, گيرندمي قرار فاشيست مرتجعِ و مغرض عناصرِ مشتي موهِنِ و رذيالنه حمالت مورد چنيناين ما برادران

 اين همة, شرفمان و ايدئولوژي از دفاع و شهدا خون و انقالب دستاوردهاي از پاسداري كه بوديم دانسته ابتدا همان

 و خود ايدئولوژيك ـ سياسي مواضعِ در مانها و زجر و توهين را درپي خواهد داشت؛ اينها همه تاوانِ قاطعيّتپيامد
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 آيندة و حقّانيّت هم درنهايت. راستين اسالم سرفرازي و انقالب حِراست براي هستند الزمي بهاي, حال عين در

 «.كرد... خواهد تاٌمين خلق و خدا پيشگاه در را ما سربلندي و تاريخي

 

 «روحانيت شيعه, بر سرِ دو راهي تاريخي»

 (: 1979اكتبر 22) 58مهر30ـ 7سرمقالة نشريه مجاهد شماره 

درمقابل اين تيغهاي آختة ارتجاعي, پس كجايند آن روحانيون آزاده و فقيهي كه تقيّه را كنارگذاشته و زبان »...

 آيا, كنيدمي تبليغ را هاهامت علي )ع(ها و حسين )ع(حقيقت را از نِيام بركشند؟  شما كه يك عمر خُلوص و ش

 جديد نسل كه بينيد نمي آيا  ايد؟كرده سكوت چرا پس كنند؟مي چه اسالم نامبه مملكت اين در كه بينيدنمي

  شوند؟مي بدبين( هستيد آن مَرهون هم را پوستتان و گوشت شما كه) اسالمبه دارد چگونه انقالبي

   نيايد؟ بيرون انحصارطلبي و استبداد, “فقيهواليت” گونهانيد تضمين كنيد كه از اينتوشما چگونه مي

 راستيبه آيا را؟ خبرگان انگيزآيا حرف شما را باوركنيم يا آن انتخابات كذايي و اين تركيبِ انحصاريِ شگفت

 ! هيهات خريديد؟ آبرو اسالم براي, خبرگان اين و انتخابات آن با شما

 هر پشت, “شود دفن اسالم مجالسي چنين در ترسممي”است كه اين حرف پدر طالقاني كه گفته بود ج...اين

 .«...لرزاندمي را درديصاحب و بيداردل

 

 «خبرگان در ترازويِ داوري»

 «:خبرگان در ترازوي داوري», مقالة 7شمارة « مجاهد»ـ نشريه  58آبان7

 و... گفتيم كه:“ ضدانقالب”و “ منافق”و “ مفسد”قبيل از برچسبهايي خوردن قيمتِما حتي به»...  

 و خواستها, آرمانها كه است خاص اَقشار انحصارطلبيِ و كشيحق... نمود خواهد توليد دردسر چهـ اوّالً, آن

 گيرند؛مي ناديده را سايرين حياتي ضروريات

 نه و باشدمي داريسرمايهتر ايدئولوژيِ خُردهـ ثانياً, از چنين خبرگاني, كه ايدئولوژي و آرمان حاكم بر آنها, بيش

 ... “پيداست بهارش از نكوست كه سالي” كه چرا, برنخواهدخاست خيري چندان, راستين اسالم

 “ ...جمهوري اسالمي, آري, سوء استفادة ارتجاعي از اسالم هرگز!”شعار ما در آن موقع اين بود كه 

 نسازيد؛ دنيوي طلبيهايجاه و جوييهامكتب را فداي بهره حيثيّت و آبرو كه گوييممي و ايمـ گفته

 پامال را مردم هايتوده حق و دهد اختصاص خودبه را نان قرصِ تمام بخواهد كه كسي گوييممي و ايمـ گفته

 ...داد خواهد دست از نيز را خود حِصّة سرانجام, كند

 ناسزا و كتك باداه را در داخل همين مجلس بهگنآيا انتظارداريد درحالي كه هنوز هيچ نشده خبرنگار بي

 وضعيتي چنينبه هم باز مردم, ضداستبدادي مبارزات همه آن از بعد و باوركنند را شما آزاديخواهي داعية, گيريدمي

 بدهند؟ مثبت راٌي



 68 

تر و مهمتر از تمام اين باال, ما براي... ايمآماده تهمتي هر براي بازهم, شودمي مربوط مابه كه جا... البتّه, تا آن

چيزها, حيثيّت تاريخي مكتبمان است؛ اصل دعوا بر سر دو نوع اسالم است: اسالم راستين و اسالمهاي كاذب؛ اسالم 

 عَلَوي و اسالم صفوي...

 متّهم باد سمت در حركت و دورنگيبه را ما تواندنمي كسي ديگر, الاقل, بگيرند ماهر ايرادي كه مخالفين به  

, ييخَدشه هيچچرا كه, چه در دوران اوج و چه پس از ضربات و چه قبل و چه بعد از انقالب, بر راه خود, بي ,كند

 مصلحتي و منفعت هيچ با را مكتبمان مردميِ و تاريخي حيثيّت ما, آري. ماند خواهيم هم باز و مانديم, استوار

 و دنيا در بايستي, خود, كنندبي را از اسالم گريزان ميانقال جوانان تودة و مردم تودة كه كساني... كنيمنمي تعويض

 «...باشند پاسخگو آخرت

 

 «بحران گروگانگيري»

 

ما كه نهضت كرديم براي اسالم نهضت كرديم. »... آبان ـ خميني دو روز قبل از اشغال سفارت آمريكا، گفت: 11

محصور باشد در حتي كشورهاي اسالمي؛ نهضت تواند  تواند محصور باشد در يك كشور و نمي نهضت براي اسالم نمي

براي اسالم همان دنباله نهضت انبياست. نهضت انبيا براي يك محل نبوده است، پيغمبر اكرم اهل عربستان است، 

, دهم جلد, نور صحيفة) «است عالم همه مال دعوتش عربستان،لكن دعوتش مال عربستان نبوده، محصور نبوده به

 (.115صفحة, 1358 آبان11

( ـ برژينسكي, مشاور امنيت ملي آمريكا, در راٌس هياٌتي براي شركت در 1979)اول نوامبر 58آبان  11

 او با, ايران وزير نخست, بازرگان, امروز عصر. رفت كشور آنجشنهاي بيست و پنجمين سالگرد انقالب الجزاير به

مران, وزير دفاع دولت بازرگان, نيز حضور داشتند. چ مصطفي و, خارجه وزير, يزدي ابراهيم ديدار اين در. ديداركرد

 را آن ايران، رسمي خبرگزاري با مصاحبه در انجاميد، طولدقيقه به25بازرگان پس از اين ديدار, كه يك ساعت و 

 چگونگي نيز و آمريكا و ايران گذشتهٌ قراردادهاي موضوع» مذاكرات، اين در گفت و كرد توصيف «صادقانه و روشن»

نخست وزير گفت كه برژينسكي رئوس مطالب طرح »اين خبرگزاري افزود «. ات در روابط دو كشور مطرح شدمناسب

شده را براي مشورت با مقامات واشينگتن يادداشت كرده و قرار است پس از انجام اين مشاوره رئوس موضوع از 

 «. طريق كاردار سفارت آمريكا دنبال شود

دار بازرگان با برژينسكي,  تظاهراتي در سراسر ايران, در اعتراض به حضور شاه آبان ـ كيهان . در فرداي دي 12

 در آمريكا, كه براي معالجه به آن كشور رفته بود, صورت گرفت. 

 تن سه شدنكشتهبه منجر كه, دانشگاهآبان ـ پيش از ظهر امروز, در نخستين سالگرد يورش نظاميان شاه به13

 و درآوردند خود اشغال، سفارت آمريكا را, به«دانشجويان مسلمان پيرو خط امام»د، ش ديگر ييعدّه شدنزخمي و

 نخستين در آنها. گرفتند گروگانبه را سفارت كاركنان و آمريكا ديپلوماتيك هياٌت اعضاي از  تن60 حدود

 و امپرياليستي هاييسهدسبه اعتراض منظوربه... امام خط پيرو مسلمان دانشجويان ما»: كردند اعالم شاناطالعيه
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 تصرّفبه را ايران در آمريكا جاسوسي سفارت... ضدانقالبي افراد از حمايت و شاهبه دادن پناه و صهيونيستي

 .«...برسانيم جهانيان گوشبه را خود اعتراض تا ايمدرآورده

عطيل سفارت و قطع استرداد شاه خائن و ت»خود, 17در اطالعية شمارة « دانشجويان مسلمان پيرو خط امام»

 تصرّف در نهايي نتيجةاين النة جاسوسي را تا رسيدن به»را خواستار شدند و اعالم كردند « هرگونه رابطه با آمريكا

 خواهند نابود را گروگانها, بزند غيرنظامي يا نظامي گرانة توطئه حركت يكبه دست آمريكا اگر و داشت خواهند خود

 (.1358آبان 21, 10 شمارة, مجاهد) «...كرد

 و «امام بيت» با مستمر طوربه او. قرارداشت سفارتبه يورش در دانشجويان اين راٌس در هاموسوي خوئيني

 .بود خبرگان مجلس رئيس نايب زمان آن در بهشتي. بود تماس  در بهشتي

 د.خوان« انقالبي بزرگتر از انقالب اول»و حتي « انقالب دوم»خميني اشغال سفارت آمريكا را 

روز در اسارت ماندند. خميني حاضر نشد آنها را در زمان رياست جمهوري  444)گروگانهاي آمريكايي به مدت 

كارتر آزاد كند. پس برگزارشدن انتخابات رياست جمهوري در آمريكا و برگزيده شدن رونالد ريگان به رياست 

، با وارن كريستوفر، نمايندة آمريكا, درالجزاير، رژيم نماينده عنوانجمهوري گروگانها آزاد شدند. بهزاد نبوي، به

 قراردادي را امضا كرد و ماجراي گروگانگيري پايان يافت(.

 

 «تلگرام فوري مجاهدين به مجلس خبرگان»

 

واليت »ـ خميني بر آن بود با بهره گيري از فضايي كه اشغال سفارت آمريكا پديدآورده بود, اصل  58آبان23

 . برساند ثبتساسي وارد كند و با يك رفراندم دلخواه, آن را بها قانونرا به« فقيه

 و آزاديها بر اساسي قانون در اگر»:  كرد اعالم «خبرگان مجلستلگرام فوري به»سازمان مجاهدين خلق در  

 . «داد نخواهد رأي آنبه, نشود تأكيد و تصريح مردم اساسي حقوق و ترقيخواهانه اصول ديگر و مردمي حاكميت

 مصوّباتبه مثبت رأي دادن از, ... ما شستهٌ خون به و مشتاق نسل...»: خوانيمدر اين تلگرام, ازجمله, چنين مي

 :گردد مراعات قانون فصل در زير موارد كه اين مگر, است معذور آنها كنوني

ا از طريق يك ـ ... تصريح حاكميّتِ مردم, كه جملگي خليفه و جانشين خدا در زمينند و ارادة خود را تنه

 كنند؛مجلس و يك قانون واحدِ انقالبي و اسالمي بيان مي

 ـ اداره و تصدّيِ كلية امور از طريق شوراهاي واقعي؛

ـ اعادة حقوق همة مليتها و اقدام مبني بر تعيين سرنوشت و اداره كلية امور داخليشان در چارچوب تماميّ 

 ارضيِ خَدشه ناپذير كشور؛

“ توطئه”احزاب و گروهها تا مرز قيام  مسلّحانه,كه تنها معني واقعي كلمة چند پهلوي  ـ تضمين آزاديِ همة

 ).1358آبان28ـ   11)مجاهد, شمارهٌ « است...
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 بود رو اين از. بود عاجز اساسيش قانون در درخواستها گونهكردن اين طبيعي بود كه مجلس خبرگان از برآورده

 اساسي شركت نكردند. قانون رفراندوم در خلق، مجاهدين كه

 

 مجاهدين« هشدار»

 

 نكته اين بر تاٌكيد با «اساسي قانون رفراندم» مناسبتبه «مسئول مقامات»اول آذر ـ تلگرام مجاهدين خلق به

 كه جاآن از», امّا. كندنمي شركت رفراندم در «آنبه مثبت راٌي ِ دادن از معذوربودن دليل به» مجاهدين سازمان  كه

جاهدين ايران پيوسته خواستار ابراز تمايل و ارادة آزاد عموم مردم در هر نظرخواهي و رفراندم و انتخابات م سازمان

 و تهديد و زورگويي و اجباربه توسّل و آميزبوده است, هرگونه اِخالل در رفراندم و نيز تماميِ روشهاي اختناق

نب هر گروهي كه باشد, محكوم نموده ... پيشاپيش نسبت جا از را ييحرفه و ييفرقه طلبانةجاه تحريكات و تحميق

 از اكيداً و داده هشدار, پذيرد صورت نظرخواهي امر در آنها هواداران يا مجاهدين نامبه كه, ساختگي اخالل هرگونهبه

رفراندم  جريان در آنها از هواداري كِسوت در يا و مجاهدين نامبه كه را هركس كه شويممي خواستار مسئول مقامات

 (.1358آذر5, 12)مجاهد, شمارة « آينده اخالل كند, فوراً, دستگير كنند...

 

( اساسي قانون رفراندم از پيش روز يك) آذر10 روز در كه ييآذر ـ سازمان مجاهدين خلق در اعالميه10

ت كرد كه در روز درخواس ايران مردم از و داد هشدار «رفراندم روز در سازيحادثه هرگونه» پيرامون, صادركرد

 و قهربديهي است كه در شرايط بحراني كنوني هرگونه توسّل به»رفراندم آرامش خود را حفظ كنند و اعالم كرد: 

 نيروهاي برعليه را خلق دشمنان برداريبهره, مآالً و نبوده دروني هايتفرقه تشديد مسير در جز سازيحادثه و اِجبار

 (1358آذر12, 13)مجاهد, شمارة « مام خلق باعث خواهد شد...ت ملي حاكميت و مردمي و انقالبي

 

 يورش مسلّحانة پاسداران به ستاد مجاهدين

 

 در سازمان اعضاي از برخي و ساختمانحمله مسلّحانه پاسداران به»ـ سازمان مجاهدين درباره 58آذر 21

 دستاويزبعد از ظهر روز گذشته به نيم و هفت ساعت در كه حمله اين. كرد صادر يياطالعيه «تهران آباديوسف

 .بود همراه پاسداران شديد تيراندازي با, گرفت صورت «كمونيستي هاياعالميه و اسناد» چاپخانه

ما از مسئولين امور و باالخصّ از شوراي انقالب, »...در پايان اين اعالميه اين پرسش مطرح شده است كه:  

يات و حق فعاليت سياسي داريم يا نه؟ و اگر چنين حقي داشته باشيم, ح حق, نظام اين در ما آيا كنيمسؤال مي

 مسئوليت تضمين و تاٌمين اين حق و حقوق با چه كسي و چه مرجعي است؟

 نمي پيدا ما ديوار از كوتاهتر ديواري اصطالح... آيا ما در يك محل استيجاري نيز نبايد تاٌمين داشته باشيم و به 

  شود؟
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 مسئوليت گرنه و بكنند جدّي برخوردي مساٌله اين با, شده كه هم باركه مسئولين امر, ولو يك...ما اميدواريم 

 و ناپاك دست يا و افتد خاكبه گناهيبي و شود ريخته خوني نكرده خداي و آيد پيش كه ناگواري حادثة هر

)مجموعة « ايشان خواهد بود... متوجه, بيافريند ناگوار حوادث و آمده بيرون تشنّجات قبيل اين درون از مشكوكي

 (.169ص, 2 شماره...  و هااعالميه

 

 

 

 انتخابات رياست جمهوري

 

 

 رياست اِحراز براي خود كانديداي عنوانبه را صدرتهران ابوالحسن بني« جامعة روحانيت مبارز»ـ  58دي13

 . كرد اعالم جمهوري

بنا ندارم كسي را رد يا تاٌييد »مهوري اعالم كرد: دي ـ خميني در رابطه با كانديداهاي انتخابات رياست ج14

 «.كنم

 

 

 مسعود رجوي، كانديداي رياست جمهوري 

دي, تعدادي از اعضا و رهبران سازمان مجاهدين خلق در رابطه با انتخابات رياست جمهوري و 15ـ عصر روز 

 «,عضو كادر رهبري مجاهدين»اعالم رسمي كانديداتوري  مسعود رجوي, 
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 در دفتر مركزي سازمان مجاهدين در يك مصاحبة مطبوعاتي شركت كردند. 

ما بعد از دقتّها و بحثهاي كافي و بعد از بررسي »... در اين مصاحبة مطبوعاتي موسي خياباني در اين باره گفت: 

 چه, ديگر عبارتو به خودمان مِنجمله و جامعه سياسي نيروهاي كليه كه رسيديم نتيجه اينبه, امر جانبةهمه

 كه راٌيي هر از نظرصرف يا و نكردند شركت كه آنهايي چه و داشتند شركت اساسي قانون رفراندم در كه آنهايي

 فعّاالنه و بكوشند, دهدمي اجازه جامعه بر حاكم سياسي فضاي و جوّ كه جاييآن تا بايد ـ مخالف يا موافق ـ  دادند

ما تصميم گرفتيم در انتخابات رياست جمهوري, فعاالنه, شركت  ...ي برخورد كنندجمهور رياست انتخابات امر با

 «كنيم و بديهي است كه با همين ديدگاه از انتخابات مجلس شورا نيز استقبال خواهيم كرد...

 :ازجمله. داشت بيان را خود «انتخاباتي هايسرخطِ برنامه»مسعود رجوي در اين كنفرانس مطبوعاتي, 

 ل شوراهاي مردمي براي ادارة امور مختلفِ سياسي و اقتصادي؛ ـ تشكي» 

 ـ ... استقالل, تماميت ارضي و تاٌمين حاكميت مردم  ايران بر سرنوشتشان؛   

ـ تضمين آزدي كامل عقيده, بيان, قلم, مطبوعات, احزاب و كليه اجتماعات سياسي و صنفي, با هر عقيده و 

 مرام؛

 ـ تاٌمين حقوق مليتها...

 تضمين شرايط و حقوق اقتصادي و اجتماعي و سياسيِ مساوي براي زنان  و مردان كشور؛ـ 

ـ استقرار مساوات اسالمي ميان شيعيان و برادران اهل تسنّن و رفع تبعيض بين كلية اَتباع ايران, اعمّ از تشيّع و 

 تسنّن و ساير مذاهب و اديان توحيدي؛

 ـ زمين براي دهقان, كار براي كارگر؛

 تاٌمين حق كار, مسكن, معيشت, آموزش و بهداشت براي عموم مردم...ـ 

 (. 1358دي 18, 18)مجاهد, شمارة « ـ مبارزه با هرج و مرج و تاٌمين آسايش اجتماعيِ همة مردم...
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 «پيام مجاهدين»

 

خابات رياست انت در فعالترِ هرچه برخورد», «انقالبي نيروهاي تمام»ـ سازمان مجاهدين در پيامي به 58دي18

از تمام خلق, از تمام نيروهاي انقالبي و  از تمام اعضا و هواداران »... دانسته و « جمهوري يك ضرورت مُبرَم انقالبي 

و تاٌكيد كرد كه «. در اين مبارزة عادالنه شركت كنند«, »تا با همان شور روزهاي شكوهمند گذشته»خواست « خود

واهد توانست استمرار حيات سياسي و سازماني نيروهاي انقالبي را برآشفته و در اين صورت, هيچ قدرت مخرّبي نخ»

تهديد كند. اين, هم ضامني است براي بقا و رشد نيروهاي انقالبي و هم ضامني براي استمرار كل انقالب و مصونيّت 

 (.1358دي18, 18)مجاهد, شماره « ... آن از بيماريهاي انحرافي و ارتجاعي

 

 اارتجاعجبهة مبارزة ب

 

يكي از هدفهاي مهم مجاهدين از جمله شخص مسعود رجوي اين بود كه بتوانند يك محور آزاديخواه و مترقي »

 با و بود انداخته راهرا در مقابل خميني شكل دهند, براي اين كه بتوانند دربرابر نيروي عظيمي كه خميني به

 ادگي كنند.ايست, بردمي پيش را كارش مخالفان سركوبيِ و چماقداري

 

جمهوري، مجاهدين از حمايت كليهٌ نيروهاي مترقي و مليتها  عنوان كانديداي رياست با معرفي مسعود رجوي به 

ثِقل يك جبههٌ ضدارتجاعي قرار  شوند و در مركز  و اقليتهاي قومي و مذهبي و مردم آزاديخواه برخوردار مي

بار پايگاه گستردهٌ مردمي  ان از مسعود رجوي، براي نخستينگيرند. با حمايت اقشار وسيع مردم در سراسر اير مي

مجاهدين عينيّت يافت و براي همگان آشكار شد كه در يك شرايط بالنّسبه دموكراتيك و در يك انتخابات آزاد، 

 شكست و نشيني عقبگام, مجبور به به مجاهدين چگونه پيش خواهند رفت و ارتجاع چگونه در برابر مجاهدين, گام

 اهد شد... خو

 

در فاصلهٌ بسيار كوتاهي، احزاب، سازمانها و گروهها و شخصيتهاي مترقي، اقليتهاي قومي و مذهبي، طيف 

يي از كارگران، دانشجويان، دانشگاهيان، معلمان، كاركنان و كارمندان مؤسسات مختلف و اصناف حمايت  گسترده

 كنند. هٌ او ابراز ميشد خود را از كانديداتوري مسعود رجوي و برنامهٌ اعالم

 

يي و اقليتهاي مذهبي، دهها انجمن و  گذشته از احزاب و سازمانهاي مختلف سياسي, اعم از سراسري و منطقه 

كانون و تشكّل كارگري، صدها انجمن 150انجمن و كانون دانشجويي، بيش از  80كانون معلمان، بيش از 
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عضاي هيأت علمي دانشگاههاي ايران، صدها تن از اساتيد تن از ا500آموزي، صدها شورا و انجمن محلي،  دانش

 …دانشگاهها و مدارس عالي كشور و

بسياري از شخصيتها و اَقطاب اجتماعي، با ارسال تلگرام و با موضعگيري سياسي، حمايت خود را از  

 (.78اهدان, صش روايتخرداد به30« )كنند جمهوري اعالم مي كانديداتوري مسعود رجوي براي انتخابات رياست

 

 

 

 

 

 گردهمايي شكوهمند انتخاباتي مجاهدين     

 

ديماه, گردهمايي شكوهمند انتخاباتي مجاهدين خلق, با حضور دهها هزار تن  در دانشگاه  20روز پنجشنبه 

 تهران برگزارشد. در اين گردهمايي موسي خياباني و مسعود رجوي سخنراني كردند.

 

 نتيجه اينما به»...  گفت: جمهوري، انتخابات رياست مجاهدين از شركت در , دربارهٌ هدفهايموسي خياباني

 امروز كرد، مي اقتضا را شاه رژيم با مسلحانه نبرد زماني كه اصولمان و اهداف همان و مسئوليتها همان كه رسيديم

جمهوري وارد  ت رياستانتخابا يعني فعاليت، جديد صحنهٌ اين در قدرت تمام با توان، نهايت با كه كند مي ايجاب

 از كه است اهدافي همان …كنيم شويم... اهداف  استراتژيك و آرمانهايي را كه در اين حركت مشخّص دنبال مي

 زندان، و شكنجه تحمّل و شهادت و خون مسلّحانه، نبرد طريق از و كرديم مي دنبال شاه رژيم زمان از يعني پيش،

  …بوديم روان آن سوي به

طلبي. ما اگر اهل  ايم و نه از روي جاه ما برحسب مسئوليتها و وظايفمان وارد اين صحنه شدهطبيعي است كه 

 …شد نمي نثارمان “منافق” همه اين اكنون بوديم، طلبي جاه اهل اگر ما. نبود بسته ما رويطلبي بوديم، درها به جاه

فهميم؛ ما راه درست را از انحراف  را مي كنيم؛ ما معني حرفمان كنيم؛ ما كور حركت نمي دانيم چه كار مي ما مي

 …دهيم تشخيص مي

 كانديداي عنوان به را مسعود برادرمان شويم، فعلي آزمون وارد كه رسيديم نتيجهكه ما به هرحال بعد از اين به 

يد، و رس مي نظرمانبه كه بود فردي صالحترين و ترين برجسته ترين، شايسته او, زيرا. كرديم نامزد جمهوري رياست

اين انتخاب را از روي آگاهي و احساس مسئوليتي كه داشتيم انجام داديم... براي ما مشكل است كه بتوانيم از 

كند كه واقعيت  خودمان، از اعضايمان و از سازمانمان تعريف و تمجيد كنيم، ولي بعضي وقتها، مسئوليتها اقتضا مي

   گفته شود.
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ول بنيانگذاري سازمان، برادرمان مسعود در كوران اين مبارزات بوده سال, از همان سالهاي ا14در طول اين 

 است، از نزديك و در باالترين سطح با تمام تجارب سازماني ما آشنا بوده و آشناست. 

 تحمّل سال7 ضمن 50سال از بعد …است 50مسعود تنها باقيماندهٌ كادر مركزي سازمان پيش از سال

 بيشترين كه بگويم جرأتتوانم به ي خود را در زندان دنبال كرد. در اين سالها ميمبارزات رسالت زندان، و شكنجه

 را سختيها و فشارها بيشترين اپورتونيستها ضربهٌ دنبال به يعني 54سال از بعد خصوص به و كرده تحمل را فشارها

  …رار گرفته بود، حِراست كندق خطر و تهديد معرض در كه آن ويژه به, سازمان ميراث و ايدئولوژي از تا كرد تحمّل

عنوان  ترين فرد خود را، به كند كه در پيگيري خطوط انقالبيش در اين مرحله، شايسته سازمان ما افتخار مي

 كه خطي اينبه اگر كه خواهم مي شما همهٌ از من بنابراين  … كند معرفي قهرمانمان خلقجمهوري، به نامزد رياست

د داريد، هرچه فعالتر و با تمام قدرت و توان در اين ميدان وارد شويد. در ميدان مبارزه اعتقا كردم تشريح اختصاربه

   …جمهوري  براي انتخابات رياست

 آماده و حاضر هاي سفره سر كه آنهايي با ما كشيد، مي دوشانقالب مال شماست؛ بار اصلي انقالب را شما به

 نسل مال! آنهاست مال انقالب. اند كشيده دوشه بار اصلي انقالب را بهك داريم كار آنهايي با. نداريم كاري اند، آمده

 با حاال تا. شماست كانديداي هم مسعود! شماست مال هم مجاهدين سازمان سازمان، …!ماست جامعهٌ جوان

 پيرامون در گرفت، قرار حمله مورد ما ستاد وقتي كه بوديد شما زيرا. است ايستاده خودش پاي روي شما حمايت

 اجتماعيش پايگاه و ها توده از جدا تواند نمي سازماني هيچ…آن جمع شديد. ديوار گوشتي دورش ايجاد كرديد 

 مال آينده كه باشيد داشته يقين. باشيد داشته ايمان نكته اينبه. شماست مال آينده. دهد ادامه خودش حياتبه

ـ   19)مجاهد شمارهٌ «  ف خواهند شد. پيروز باشيدحذ صحنه از ميرا نيروهاي. است انقالبيون مال آينده. شماست

 .)1358ديماه 25

 

 يك انتخاب براي كه نيامديم جا اينامروز به»...در ميان استقبال پرشور جمعيت چنين گفت:  مسعود رجوي   

ا بردن و م مسألهٌ. نيست اين اصالً اساس در مسأله. نه بياوريم؛ دست به رأي و بكنيم تبليغات سازمان يك يا فرد

 . است آزادي يعني انقالب، فلسفهٌ تِذكار و يادآوري, اساساً, ما امروز تجمّع بلكه. نيست انتخابات در شدنبرنده

ويژه انقالبي كه تحت رايت اسالم  و كيست كه نداند فلسفهٌ هر انقالب راستين در هر كجاي جهان و به

يي كه تمام رسوالن و مُصلِحين، تمام انقالبيون  مان كلمهشود, در يك كالم, باز هم آزادي است؛ ه برانگيخته مي

 پايان رساندند.  بزرگ و شهيدان و همهٌ اسيران با آن شروع كردند و با آن به

 و كمال راه سدهاي همهٌ كردنمگر پيامبران براي چه آمدند؟ جز براي گسستن زنجيرها، جز براي واژگون

 …بار؛ همانهايي كه صفوف متحد و يگانهٌ بشري را از هم جدا كردند ارتاس بندهاي و قيد بازكردن و بشري حُريّت

 “آزادي قلمروسير مداوم از قلمروِ ضرورت به”پس انقالبيون تاريخ حق داشتند كه تاريخ بشري را, در يك كالم, 

  …كردند حق بودند كه با آزادي شروع مي پس شهيدان ما چه به .باشند آزاد بگذاريد بله. كنند تفسير

طور اخصّ، مناسبات آزاد و عادالنه را در روابط دروني خودمان در نظر داريم، استقالل هم  اگر از آزادي به   

 اسالم نامبه را اين از غير چيز هيچ و …كند المللي و روابط خارجيمان بيان مي همين معنا را در روابط بين
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 ييبود كه انحراف و ارتجاع و بس! آن جمهوري اسالمي خواهد همين اين از غير چيز هر و. شناسيم نمي رسميت به

 با استبداد، با خودكامگي، با تاريخي و عميق ضدّيت مبيّن …دارد اعتقاد آنبه ما تطهيرشدهٌ خون در نسل كه

 … است ارتجاع با و انحراف با خفقان،

ص خودمان در چارچوب نظام و نظرها و عقايد و آراي خا هرحال, امروز ما امكان يافتيم كه با حفظ نقطه به 

طوررسمي، قانوني و دموكراتيك خطوط انقالبي و مردميمان را پيگيري بكنيم و در معرض داوري  قوانين موجود به

 امكانات و فرصتها اگر البته …كنيم بديهي است كه ما از هر فرصت دموكراتيك استقبال مي مردممان قرار بگيريم.

مرار و عُمق پيدا بكنند چه بهتر، ما نهايت تالش خودمان را خواهيم كرد و امّا، هر است و بماند برقرار دموكراتيك

موقع هم كه مانع بشوند و امكان حركت قانوني و رسمي را, در حداقل صورتش هم, از نيروهاي انقالبي سلب بكنند، 

 موقع بايستي فكر ديگري كرد. خوب، آن

مبارزه با منفرد كردن و مُنزوي كردن نيروهاي راستين انقالبي، خاطر مبارزه با سازشكاري،  هرحال، ما به به

ـ   تر نشان دادند چه خونين كه در گذشته اصالت خودشان را هر  چه بيشتر اين نيروها ـ خاطر بقا و رشدِ هر به

افروزيها،  نگجبه دادن پايان خاطر به انحرافي؛ مَجاري در رفتن يا انقالب قَهقراي و اُفول از ممانعت خاطر به   …

 چه هر شركت ضرورتِ, دليل همينبه …كنيم ها و تمايالت انحرافي و واپسگرا, در انتخابات اخير شركت مي تفرقه

 .كنم مي طرح گفتم كه منظورهايي خاطر به را انقالبي نيروهاي فعالتر

نامهٌ انقالبي و بلكه يك جبههٌ بر يك تأييدِ, اساساً بلكه سازمان، يا فرد يكبه دادن رأي نه اين, ترتيب اينبه …

 و طلبي جاه شائبهٌ هرگونه از دوربه, انقالبي جنبش بود اين از غير اگر. است …انقالبي و بل كل انقالب رهاييبخش

 (.1358دي 25, 19)مجاهد, شمارة  «…كرد نمي شركت هرگز و شد نمي حاضر صحنه در, پرستي مقام

 

 فتواي خميني

شخصا,ً دخالت كرد و فتواي « بنا ندارم كسي را رد يا تاٌييد كنم»كه گفته بود  رغم اين دي ـ خميني به29

ي «ها توطئه»حذف مسعود رجوي از كانديداتوري را صادر نمود. اين فتوا پس از آن صادر شد كه تمام تالشها و  

داران و چه در صحنهٌ به شيوهٌ غيرمستقيم، از طريق كارگزاران و آخوندها و چماق»چه «, ارتجاع»آشكار و پنهان 

 .بود نبرده جاييراه به«, تبليغات عليه كانديداي نسل انقالب

 كه ييجبهه بود؛ شده تشكيل رجوي مسعود كانديداتوري سر پشت انقالبي و دموكرات نيروهاي از ييجبهه»ـ 

بخشي از منافع خويش آگاه به نسبت را هاتوده و شود عرضه هاتودهبه دموكراتيك ييبرنامه توانستمي آن طريق از

 كه ييجبهه بود؛ رسيده تحقّقبه, عمالً, يي نقطه در حدّاقل, خلقي و راديكال نيروهاي نزديكيِ كه ييسازد؛ جبهه

 جبهه اين, حاكميت نظر از, دادمي ادامه خويش پيشرويبه پايينيها از بخشي آگاهي و باالييها تشتّتِ از استفاده با

 بازمانَد... پيشروي از بايستمي

 

, گرفتمي انجام اومسعود رجوي, با همة محدوديتهايي كه برايش ايجاد شده بود و با همة تهاجماتي كه به    

 .شودمي گذاشته كنار, موجود حقوقي موازين همه رغمعلي و رهبري ي“وتو” حقِ از استفاده با نيز سرانجام
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ن واليت فقيه, با همة  اختالفاتي كه با يكديگر و با ليبرالها و طرفدارا كه كندمي اثبات طورصريحاين موضوع به 

 وحدت, كندمي تهديد را آنها خلق جبهة سوي از كه خطري مقابل در, دارند انحصاري دارينمايندگان سرمايه

ر س بر ارتجاع جبهة امنيت حفظ براي كه است چماقي, اساس در, فقيه واليت, ديگر تعبيربه يا و. دارند منافع

 اغلب پشتيبانيِ مورد كه, خلق مجاهدين سازمان كانديداي, رجوي مسعود, درهرحال... آيدنيروهاي خلقي فرود مي

 كنارهبه مجبور انتخاباتي فعاليت از خميني اهللآيت فتواي دنبالبه, بود قرارگرفته دموكرات و انقالبي چپ سازمانهاي

 موضعي و موقّتي حياتموكرات و انقالبي در عمل تشكيل شده بود, بهد نيروهاي از كه صفي, آن دنبالبه. شد گيري

 پشتيباني رجوي كانديداتوري از چرا» مقالة, 3ص, 1358 بهمن8, 9 شماره, كارگر راه) «...داد پايان خود

 (.«كرديم؟

 

 مسعود رجوي از شركت در انتخابات« انصراف»

يي  وري مسعود رجوي، مجاهدين با صدور اطالعيهدي ـ  پس از فتواي خميني در مورد حذف كانديدات29  

 انصراف كانديداي خود را از شركت در انتخابات اعالم كردند. 

 «انقالب نسل» كانديداي از شورانگيز كارزار اين در كه كساني همة از «پايانتشكّر بي»در اين اطالعيه پس از 

مجروح و صدها مضروب ديگري كه در گوشه و كنار كشور  تن يكصد قبال در انقالبي تشكّر ويژهبه», كرده پشتيباني

 : است آمده چنين, «اندديده صدمه ما نفعضمن تبليغات به

 بردباري و آرامش حداكثر كه كنيممي تقاضا, خود هواداران و انقالبي نيروهاي ويژهاز همة هموطنان, به»

شد, اقدام نكنند. ارخالف موازين مردمي و انقالبي بب كه كاري كوچكترينبه ناكردهخداي و داده نشان را انقالبي

 آرزومند و ندانسته روا شرايط اين در را امثالهم و اعتصاب و تحصّن يا و راهپيمايي گونههيچ ما, منظورهمينبه

 طلبانهمرج و هرج اقدامات با بخواهند كه گرانيتوطئهبه نسبت ويژهبه, هستيم انتخابات آرامتر هرچه برگزاريِ

 هم باز و داده هشدار, كنند فراهم آنها هواداران و مجاهدين با مملكتي نهادهاي قراردادن رودررو منظوردستاويزي به

 (.1358 بهمن2, 20 شماره, مجاهد)  «...كنيممي تاٌكيد انقالبي متانت ضرورت بر

 

 «پيام به خلق»

 

شخصيتهايي كه از نامزدي او براي رياست  و نيروها كلية»به رجوي مسعود پيام ـ «خلقپيام به»دي ـ 30

تك شما سپاسگزاري  جا آورده و از نزديك از تك توانستم شرط ادب به كاش مي«:   »...جمهوري حمايت كرده اند... 

 ستم هرگونه محو و ميهن كامل آزاديكنم و ديده در ديده, شرح اشتياق بدهم؛ اشتياقي مردمي و انقالبي نسبت به

  …!باشم پاسخگو را شما اعتماد و محبتها صميمانهٌ درياي از يي قطره تنها توانستم مي كاش…ا جداييه زدودن و
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رغم هرگونه  ترين صورتش، و به رغم هرگونه تهمت و افترا در ناجوانمردانه امروز شما نشان داديد كه به  

گمان  بي گيريد. ي را ناديده نميحقيقت هيچ هم باز …ترين پوشش ترين و رياكارانه محدوديت و فشار در آزمندانه

رغم همهٌ تبليغات انحرافي و ارتجاعي كه عليه آن صورت گرفته و  حقّانيت و اصالت اين نسل، به گواهي شما بر

است كه بيش از هر چيز  خاطر ساختن آيندهٌ تابناكي گذشتهٌ تيره و تار، بل به گيرد، نه امري فقط مربوط به مي

  ..يافته نيازمند است. ن، آگاه، اصيل و سازمانجوا نيالودهٌ نيروهايبه

 

 با ـ اندسركرده شهري مسلّحانة نبرد با را طاغوت دوران كه ـ انقالبي سازمانهاي تاريخ در باربراي نخستين 

 تكامل نوين مراحلبه ارتقا در قهرمان خلقي آمادگي مبيّنِ پيش از بيش كه شويممي مواجه مردمي استقبال چنان

 انتخاباتي مبارزهٌ اين اگر كه بگويم شماي است و درست در همين نقطه است كه بايستي خاضعانه بهاجتماع

يك از شما نيز با ديدگاه برد و باخت و اول و دوم شدن  دانم هيچ گرچه مي .نيستم من باشد، داشته يي بازنده

لقي و چشمگير از جانب بخشهاي بسيار وسيعي خ جوششي، اتّكا به“نبودن بازنده”نگريد؛ اما منظورم از  مسأله نمي به

 عقيده و همگامند...  از مردممان است كه با آرمانها و حتي اعتراضات ما هم

 پنهان و خَفا در نه هم آن. دشنامها و زدند حرفها... كردند تعبير بد چه را ما نامزدي ماجراي ييمتاٌسفم كه عده

 نمودند؛ تشبيه خائن محمدرضاي سوگندايّام عزا! ... سوگند مرا به و جمعه مراسم و مالٌعام در بلكه, پوشيده و

 برادرانم و خواهران از تن صدها. شدند اعدام خواستار گاه و زدند پرستاجنبي و ساواكي و منافق و زنديق برچسب

شرايط حسّاس  اين در را انقالبي خويشتنداري و بردباري حداكثر تمنّاي شما فردفرد از...  شدند مضروب و مجروح

است. مسئوليتي بس عظيم در قبال خدا و سرنوشت خلق، فارغ از هر  دارم. امر انقالب، بيش از پيش نيازمند صبوري

 مسالمت و متانت حداكثر با رود مي اميد قانوني و معقول طُرق ناشدن  مسدودطلبانه، كه تا وقتي به تمايل هرج و مرج

 (.1358همن ب2, 20 شماره, مجاهد) «...است همراه

 

 

 «حملة سراسري ارتجاع»

 

 نامزديِ از بعد خلق مجاهدين هواداران و مراكزحملة سراسري ارتجاع به»ـ  20بهمن ـ مجاهد, شمارة 2

 :«رجوي مسعود آقاي جمهوري رياست

شان را طويل و عريض هايآنان از همان آغازِ اولين روز اعالم كانديداتوري برادرمان مسعود رجوي, چاپخانه»...  

 برادرمان انقالبي و پاك چهرة كه كردندمي سعي آورشرم و وَقيحانه هاياعالميه انتشار و چاپ با و انداخته كاربه

 از سوءاستفاده و غَصبي تريبونهاي از استفاده با و هايشانروزنامه وسيلةبه... آنها... كنند دارخَدشه را رجوي مسعود

 حمالت, تلويزيون و راديو ازقبيل جمعي ارتباط وسايل چنينذهبي مردم و همم پاك احساسات و مذهبي تجمّعات

 حمله مجاهدين مراكزبه شهرستانها و تهران در سيستماتيك حركت يك با... بخشيدند شدّت را خود ناجوانمردانه
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مجاهدين در تهران در  پزشكي امداد مركزبه حمله[ نمونه عنوان به... ]نكردند فروگذار ارتجاعي عمل هيچ از و كردند

 « نفر از مجاهدين مجروح شدند...10, كه در آن حدود 58دي 28

 

, سياسي فاز در سازمان شهيد اولين, عمّاني عباس شهادت» از ييبهمن ـ سازمان مجاهدين در اطالعيه5

ول چسباندن مشغ ساوه جادة ابتداي حوالي در كه, 58 ديما28 جمعه روز در كه خبرداد «چماقدار اوباش دستبه

 «...رساندند شهادتبه را او و شكستند را اشپوسترهاي تبليغاتي مسعود رجوي, كانديداي مجاهدين بود, جُمجُمه

 

 حملة چماقداران به مركز امداد پزشكي مجاهدين

 در مجاهدين پزشكي امداد مركزـ شب گذشته چماقداران با پشتيباني پاسداران مسلّح, بارديگر به  بهمن8

 ن يورش بردند.تهرا

در اين »... : بهمن( موسي خياباني در يك مصاحبهٌ مطبوعاتي در مركز امداد پزشكي مجاهدين گفت8امروز )

 مركز همين در جمله از و سازمان هوادار انجمنهاي در و مراسممان ضمن در مراكزمان، در, كرّات به, ما ساليك

و واقعاً وحشيانه,   جا با يك هجوم مسلّحانه كه ديشب در اين م. تا ايناي گرفته قرار هجوم و حمله مورد بارها...  امداد

  …بينيد ها را مي رو شديم و شما اكنون جاي تيرها و اثرات گلوله روبه

 

ايم صبر و بردباري داشته باشيم، چرا كه ما  درپي همواره تالش كرده ما در برابر اين حمالت ناجوانمردانه و پي  

كنيم، سعي ما اين بوده  تيم، ما مصالح و منافع انقالب را در نظر داريم و آنها را رعايت مييك نيروي مسئول هس

 سياسي اقدامهاي يكسري تنها. ندهيم انجام متقابل واكنشهاي و نشويم متوسّل كور و متقابل اقداماتاست كه به

ايم،  ايم، نامه نوشته يم، با آنها در ميان گذاشتها داده اطاّلع امر مسئوالنبه را مراتب مورد هر در جمله از داديم، انجام

 مسأله اين با كه كرديم اخطار و... كنند رسيدگي مسأله اينايم كه به ايم و از آنها درخواست كرده اعالميه داده

 و بشود كشته كسي بيفتد، ناگواري اتفاقات است ممكن نشود، جدي برخورد مسأله اين با اگر و بشود جدّي برخورد

 ذكّر شديم كه اين گروه معدود و محدود چيزي نيست كه نشود با آن برخورد كرد. مت

 

 تا. نشد داده اثر ترتيب بودند، ما خطاب مورد كه مسئوليني و مقامها طرف از ما تقاضاهاي اينولي متأسفانه به

كه اگر هشياري برادران   طوري به متفاوت، كيفيت با بود ييحمله بار اين امّا شد، حمله جا اينبه مجدداً ديشب كه اين

 با همراه اآلن كه خورد تير ما برادران از يكي البته. شدند مي كشته نفر 20 ـ 10 زياد احتمالجا به ما نبود، در اين

 تعداد هستند، بيمارستان در كه آنهايي از غير و است بستري بيمارستان در, حمله اين مجروحين از ديگر برخي

 شنبه سه  ـ  3 شمارهٌ العادهٌ فوق مجاهد) «...هستند بستري جا همين …ها و و سرشكسته زخميها از ديگري

 .)1358بهمن9
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 «آيندهٌ انقالب»

 

سخنراني كرد. او در اين سخنراني « آيندهٌ انقالب»عنوان  ـ مسعود رجوي، در دانشگاه تهران تحت 58بهمن 10

مهوري برگزار شد، مواضع سازمان مجاهدين خلق ايران را اعالم ج كه چند روز پس از خاتمهٌ جريان انتخابات رياست

 نمود و ازجمله, گفت:

 هم باز ما ولي بكشند، زمينبه را ما بخت ستارگان خواهند مي قدربگذار تا دشمنان بيروني و دروني هر چه ».. 

سوز،  كوب و ظلمت گان شبتابند همان طارق؛ مصاديقِ شبگرد، اختراني با كرد؛ خواهيم ها ستاره غرق را آسمان

 چون عباس عماني.  سوز، هم چون احمد رضايي و با اشعهٌ نيمروز گلبرگهاي خورشيد، پرتوهاي جهل هم

 

چه  خورشيد و با نسل ايمان چه خواهند كرد؟ بگو  هر اللهزن با سُ كف، هَلهَله به تيغپرستان،  بيچاره شب

خورشيد بنشينند، تا اسيرش سازند، بكشانندش و در لُجّهٌ )=  كمينهاي تاريك به خواهند در پيچ و خم جاده مي

ميانة دريا( خون اندازند. ولي خورشيد در اسارت هم خورشيد است و از شهادتِ هر خورشيد نيز هزاران ستاره 

دگي، از ها؛ همهٌ آنهايي كه از جهل و بن هايي در اعماق قلوب توده ها، با ريشه برخواهد خاست؛ جنگلي رويان از ستاره

 را ما توانست خواهد قدرت كدام و كسي چه پس. ورزند مي عشق يگانگيبه و رهايياسارت و بيگانگي متنفّرند و به

  …بسوزاند؟ و بخشكاند

دانستند كه در كمينگاه بزرگ تاريخ، چه خورشيدهايي در شُرُف انفجار و تولّدند؛ خلقهايي كه  آنها اگر مي واي بر

 پهنهٌ ظلمت، فضاي تمام روزي ترديد بي بله، …تر زده يي هرچه صيقل شوند، با اراده يارتر ميهر لحظه آگاهتر و هش

و در اوج همين آزمايش و در يكي از دقيقترين و حساسترين نقاط آن روز، كه   … شد خواهد گدازان خورشيد

گناه عباس چه بود؟ اگر در   خاك افتاد: عباس عماني، مجاهد كارگر، كارگر شهيد. ترين و آخرين شهيد به تازه

 :بود نوشته خودش خطنشريه ]مجاهد[ ديده باشيد، خودش قبل از شهادت به

ام و فعالً در  باشم، ديپلم چهارم نظري را گرفته من عباس عماني كه يكي از طرفداران سازمان شما مي” 

، برادران كارگرم را راهنمايي كردم تا جا كه امكان داشته است كنم و تا آن آباد شبها كار مي سازي در نعمت پروانه

چنين در محل زندگيمان، شير و خورشيد، چهارراه عباسي نيز، دوستانم را،  هوادار سازمان شما باشند و هم

طور. از گفتن اين مطالب نه پاداش  هاي فاميلهايمان را هم همين بيشترشان را هوادار سازمان كردم و بعضي از بچه

 “خودستايي، چون حقيقت را هميشه بايد ترويج كرد!خواهم و نه براي  مي
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چه نوشته بودي، براي خودستايي نبود، تو  دانيم آن جان؟ ما مي نه عباس“  حقيقت را هميشه بايد ترويج كرد!”

  …شد ختم توبه تكاپو، اوج در كه يي خفته خون به نسل حقيقتِ. بودي مشغول حقيقت ترويجبه

پولي نداشتيم، كار را همينها كردند. آخر شعلهٌ مشتركي بود، چه در قلب احمد و چه در ما كه براي انتخابات 

  …پايان، مِهر خدا و خلق طلبانه، آتشين و بي قلب عباس و چه در قلب اين هزارها فروغ جاويدان، عشقِ حق

ياد خواهيم  هميشه بهيي،  يي و در هر كارگاه و مزرعه يي، در هر دانشكده حاال از اين پس، ما در هر مدرسه

 “ حقيقت را هميشه بايد ترويج كرد!”داشت كه 

شان شكست، مضروب شدند، گلوله خوردند،  ها بودند كه در جريان انتخابات كتك خوردند، جمجمه همين چهره

 اما آرامش را حفظ كردند. بردباري انقالبي نشان دادند.

 

خوردند و دم برنياوردند؟ حتي اسم شهيد را هم اعالم جگر  چه كساني آرامش را حفظ كردند؟ چه كساني خون 

 نكرديم. سوز دل پدر و مادرش را تصوّر كنيد.

اين بود آزمايش انضباط و اخالق انقالبي و اخالق اسالمي در برابر آن ضَرب و جَرحها. صدها تن مجروح در  

  …م عزا و راديو و تلويزيون و شهيدخورده و تحريكات جمعه و ايا گوشه و كنار كشور و هزارها تن مضروب و كتك
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جا تشكّر بكنم از فردفرد ميليونها تني كه در  پس بگذاريد در همين  ما هم آزمايش داديم، اين آزمايش ما بود!

راستي، آزمايشِ حقّانيت، اصالت و رشد و بلوغ سياسي خودشان را نشان دادند. از همهٌ مردم، از همهٌ  اين انتخابات، به

 ويژه جوانان شريف، شجاع و غَيور كه توانستند بر احساساتشان غلبه كنند.  صادقانه از ما حمايت كردند، به آنهايي كه

 

 برادران و خواهران از بايستي من مخصوصاً است؟ مشكل قدرداند كه اين تحمّلها چه راستي چه كسي مي و به

 اجباربه كه گفتم آنهاي آنها تماس گرفتم و بهسياس و مذهبي رهبران با تلفني وقتي بكنم، تشكّر كُردمان عزيز

 درستي به هم آنها خود. بود دردناك العاده فوق برايشان كردم، آرامش استدعاي آنها از و بكنم گيري كناره بايستي

 هم عمل در و دادند مساعدت قول گونه همه همه، اين با امّا بكنند، حفظ را آرامش بايستي طورچه كه دانستند نمي

 …ديمدي

جا بمانند؟ باز  پرسيدند چرا كانديداي ما بايستي حذف شود ولي تيمساران شاهنشاهي بر يي ديگر از ما مي عده 

  …خوب اين از اخالق و انضباط انقالبي ما …دانم، ولي آرامش را بايد حفظ بكنيم هم من گفتم من نمي

هم مظهر ديگري است از  . اين 3  ـ  هاي ژ باران گلوله و دشنام باران كردند، حمله مافرداي انتخابات، مسلّحانه، به 

 چناني در پشت مارك اسالم با برگ مأموريت!   اخالقيات آن

 تكرار دائماً مگر آورند؟ مي هايمان خانواده و هوادارانمان و ما روزبينيد چه به پس كجاييد اي مسلمانها؟! مگر نمي

 هر دنيا كنار و گوشه در “بِمُسلم فَليس يَجِبهُ، فلم! ياللمسلمين يُنادي رجالً سَمع مَن"”خدا رسول قول از كرديم نمي

 . نيست مسلمان نكند، كمكش و طلبد مي كمكنها را بهمسلما كه كسي فرياد بشنود كه مسلماني

 نظام در را ما طرفداران طوربينيد كه چه اكبر, مگر نمي آيد؟ و اهلل ياللمسلمين پس كجاييد؟ چرا صدايتان درنمي

 مگر داريد؟ گوش كه كساني اي  چيست؟ ما گناه مگر كرديد؟ پيشه سكوت چرا پس برند؟ مي سر اسالمي جمهوري

 كرديم جز تحمّل رنج و اسارت؟ چه ما

 

. بدهيم پاسخ گلوله با را گلوله و مشت با را مشت بگيريم تصميم كه روزيولي بگذاريد تأكيد بكنيم، واي به 

  ـ  4 شمارهٌ العادهٌ فوق مجاهد) «...خورد خواهيد افسوس خودتان وقت آن. شد خواهيد پشيمان خودتان وقت آن

 .)1358 بهمن11

  

 لس شوراي مليانتخابات مج

 

جمهوري, انتخابات مجلس شوراي ملي, آخرين  بهمن ـ پس از انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات رياست16

آميز سياسي بود، از اين رو, سازمان مجاهدين  در سرمقالة نشريه مجاهد  تجربه براي ادامهٌ يك زندگي مسالمت

 ( اعالم كرد: 58بهمن16)  22شمارة 

 «.ت مجلس شوراي ملي با تمام قواشركت در انتخابا» 
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... »: خوانيممي چنين «انتخابات و رفراندمها در مردم شركت نزولي سيرنگاهي به»در همين شماره در مقالة 

 از كمتر بسيار و اساسي قانون رفراندم در آرا تعداد از كمتر انتخابات اين در كنندگان شركت تعداد كه بوديم شاهد

 :بيندازيم آمارري اسالمي بود... بد نيست نگاهي بهجمهوبه دهندگانراٌي

 هزار؛400ميليون و  20ـ تعداد شركت كننده در رفراندم جمهوري اسالمي: 

 نفر؛ 956هزار و 758ميليون و 15ـ تعداد شركت كننده در رفراندم قانون اساسي: 

 كانديداي نفعيا آرايي كه بهـ تعداد شركت كننده در انتخابات رياست جمهوري )بدون اِحتساب آراي سفيد 

 «...نفر هزار996 و ميليون13(: شودمي هزار149 آن تعداد و شده ريخته محذوف

 

 كشتار در گنبد

 

 بهمن19 سالگرد در تركمن خلق سياسي ـ فرهنگي كانون و خلق فدائي چريكهاي دعوتـ به 58بهمن19

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

جمع شدند. ناگهان نارنجكي منفجر «, براي درافتادن با راهپيمايان»تن 300ان با آغاز راهپيمايي, حدود همزم

 حمله راهپيمايان صفهايبه مهاجمان, نارنجك انفجار از پس. «نهاد جايبه زخمي ييدو كشته و عده»شد كه 

در محل كانون فرهنگي « فدائيان و تركمنها»  از شماري, واقعه اين پي در. شدند راهپيمايي برگزاري مانع و كردند

 ـ سياسي خلق تركمن متحصّن شدند. سپاه پاسداران ساختمان كانون را محاصره كرد. 

 مجروح و كشته ييعده, نتيجه در» و بردند يورش كانون ساختمانبهمن( پاسداران به20فرداي آن روز )شنبه 

« نفر اعالم كرد, امّا, استاندار مازندران آن را تكذيب كرد12 را خود شدگان كشته شمار» پاسداران سپاه. «شدند

 (.58بهمن30, 24شمارة «, مجاهد)»

 

 در آتش سوخت« مجاهد»شصت هزار نسخة  

)ميدان خراسان( تهران در سالروز پيروزي انقالب, شصت هزار نسخه  10عوامل كميتة منطقة »ـ  58بهمن22

( روي داد. هنگامي كه 58بهمن22صبح ديروز )دوشنبه  8عمل در ساعت  اين. كشيدند آتشاز نشريه مجاهد را به

, كندمي مراجعه, خراسان ميدان در واقع, فروتن گاراژبه, شهرستانهاهزار نشريه, براي ارسال به60كاميون حامل 

ه كميتبه بازخواست از پس, است نقل و حمل شركت يك كارمند كه, را نشريه پخش مسئول, 10 كميتة افراد

 نفر20, كميته از بازگشت از بعد. كردند آزاد را او, مجاهدينبردند و پس از يك ساعت بازداشتِ همراه با توهين به

, 23 شمارة, «مجاهد») «كشيدند آتشبه( خاوران) خراسان خيابان در را نشريات همة و كردند حمله اوبه

 (.58بهمن23

 

 «سامانيها انحصارطلبي, علت مقدّم نابه»
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 در مجاهدين سازمان هواداران از «هزارتن250نزديك به»سفند ـ سخنراني مسعود رجوي در گردهمايي ا 2 

 : گفت, ازجمله, انحصارطلبان و مجاهدين رويارويي دربارة عظيم گردهمايي اين در او. تهران دانشگاه

ـ علت مقدّم   لت استراتژيك ع نه اگر و ـ مقدّم علت گوييم مي وقتي بدهيد حق مابه بدهيد، حق ماپس به»... 

 فعاليت راههاي بستن با خودتان دست به بنابراين، …است  سامانيها و خرابيها و نقطهٌ شروعش از انحصارطلبي نابه

 محدوديتها، همهٌ رغم به اند شده حاضر نيروها تمام كه فرصت اين از …نكنيد باز را غيرقانوني راههاي قانوني،

 كنند، باز هم همكاري بكنند، استفاده كنيد. ب شركت هم باز مشتاقانه،

حال از حق قانوني،  ايم كه تابه قدر پذيرفته ايم، اگر بگذارند. آن ما زندگي و فعاليت در يك نظام قانوني را پذيرفته

شرعي و اخالقي دفاع از خودمان هم استفاده نكرديم. شنيديد ما يك گلوله شليك كرده باشيم؟ يك مورد حتي؟! 

  گذرد؟ مي چه شما بر و چيست شما داستان كه بگويد ماكس از مقامهاي مسئول نيامد به كس، هيچ چولي هي

 ديگر نباشد، جوابگو هم مسئولي مقام هيچ و بتازند مايي بخواهند با چماق و گلوله به امّا، اگر پيوسته يك عدّه

 چيست؟ تكليف

د هي تقاضا و استدعاي آرامش بكنيم. يك سازمان سياسي تا اببه تا ما كه شود نمي اين بگويم، تربگذاريد صريح 

كشي بشود، اگر فشار زياد  بار هم حق تواند كنترل هوادارانش را در اختيار داشته باشد. اگر اين نقطهٌ مشخّصي مي

قت ما از و آن شود، تبديل فشار براي يي وسيلهبشود، براي حذف ما، اگر باز هم عيد و عزا و جمعه، اين تلويزيون به

انتخابات  ـ   3)مجاهد شمارهٌ « كنيم... گوييم كه در مقابل آرامش، از خودمان سلب مسئوليت مي حاال مي

 (.1358اسفند5

 

 «يورشهاي ارتجاعي»

 «: دربارة يورشهاي ارتجاعي اخير»اسفند ـ اطالعيه سازمان مجاهدين  3

 ما مراكز و مراسممعه )دوم و سوم اسفندماه( بهدر جريان هجومها و حمالتي كه در روزهاي پنجشنبه و ج»... 

 تن يك, ايميافته اطالع ساعت اين تا كه جاآن تا, گرفت صورت, اندك هرچند دستجاتي جانب از, كشور سراسر در

 توجه قابل... گرديدند مصدوم و مجروح نيز ديگر تن هزاران و قرارگرفته گلوله اصابت مورد تن دهها, شده شهيد

 جز, اساساً, قبلي طلبانةاعضا و چه هواداران مُنضَبط سازمان, براساس دستورات و سفارشات آرامش چه كه است

 و آتش را شهرها از بسياري اكنون, كرديممي پيشه متقابل رفتار اگر, اِلّا و, ندادند نشان واكنش, تحمّل و بردباري

 . بود فراگرفته خون

 منظوربه كه بود يييورشهاي ارتجاعي, نقشة از پيش تنظيم شده اين دهدتا آن جا كه اطالعات ما نشان مي

, آن براساس كه يينقشه درآمد؛ اجرا مرحلةبه( اسفندماه دوم) گذشته پنجشنبة روز از, مجاهدين سراسري سركوب

ة طلبانجاه آزِ و حرص تا شدندمي كشيده قربانگاهبه خلق مجاهدين بارديگر انتخابات آستانة در بايستمي

 ... شدانحصارطلبان با خون مجاهدين سيراب مي
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 سنّت بر, گذشته چونهم هم باز, شود جاري نيز خروشان رودهايي ما خونهاي از اگر كه كنيمما اعالم مي

 نخواهيم اجازه هرگز, آنها داخلي انحصارطلب پايگاههايبه نه و الملليبين انحصارطلبانبه نه و پايدارمانده شهيدان

 (.1358 اسفند7, 25 شمارة, «مجاهد») «...بگيرند بازيوشت اين خلق و انقالب  را بهسرن داد

 

 جايبه با», اسفند سوم جمعه روز در( سابق شاهي) قائمشهر در مجاهدين ستادـ در يورش پاسداران به

ه مجاهدين علي غيررسمي و رسمي توطئة, مضروب و مجروح نفر صدها و تيرخورده نفر دهها و شهيد يك گذاشتن

 «. خلق خنثي شد

 و شوندمي دستگير نفر68. كنندمي تخليه را ستاد هابچه, گيردزير رگبار مسلسل قرار مي»پس از اين كه ستاد 

, شودمي كشيده آتشبه, دارد مجاهدين از نشاني كه كتابفروشي و كيوسك هر شهر در. شوندمي برده سپاه محلبه

, كنندمي غارت هم را آنجا و كنندمي حمله نيز ستاد خوابگاه محلبه“. خلق توحيدي آرمان” كتابفروشي مثل

 مجروحان چرا كه برندمي حمله نيز بيمارستانهابه حتّي. كنندمي تخليه سرنيزه زوربه نيز را “معلّمين جنبش”

 . كنندمي معالجه را “جنبشي”

 باره اين در مقامات ساير و جمهوري رئيسبه يينامه در قائمشهر عصراكثر پزشكان و كاركنان بيمارستان ولي

, اسفندماه سوم و دوم جمعه و پنجشنبه روزهاي در, قائمشهر عصرولي بيمارستان كاركنان و پزشكان ما”: نويسندمي

 شده باعث ما در را مملكت و ملت اين آينده براي عظيمي نگراني كه ايمبوده ييدهندهتكان سخت فجايع شاهد

 . “است

 نداشته نظير نيز انقالب از قبل حوادث در كه است بوده باال چنانعداد زخميها و مجروحان حوادث دو روز آنت

 ...است

 طاغوت دوران در حتّي... پزشكان و كمكي داروهاي رسيدن از جلوگيري و خورشيد و شير بيمارستانحمله به 

 .«است نداشته سابقه نيز

 خورشيد و شير بيمارستان كاركنان ما”: كردند اعالم ييهر نيز در اطالعيهكاركنان بيمارستان خورشيد قائمش»

 ممتد تيراندازيهاي و بيمارستان داخلبه آوراشك گاز انداختن و بيمارستان حريمبه پاسداران تجاوز علتبه قائمشهر

ت بيماران از وقايع فوق, مصونيّ تاٌمين و شهر مسئولين طرف از كامل رسيدگي تا... بيمارستان هاينرده اطراف در

 (.1358 اسفند7, 25 شمارة, «مجاهد») “«دهيممي ادامه خود كاريكمبه

 ديگر چونهم او...»: روستازاده معلم, پورعلي اهللـ اعالمية مجاهدين )مركز قائمشهر(, دربارة شهادت عين 

ه بودند, مورد هجوم و ضرب و شَتم پرداخت خلق مجاهدين ستاد از دفاعبه كه ييرزمنده خواهران و برادران

 هوايي تير اثر در بگويند دارند سعي... مرتجعين, امّا... شد شهيد و قرارگرفت مرتجع دستانِبه 3چماقداران و ژـ

 (.1358 اسفند7, 25 شمارة, «مجاهد») «!كرد سكته

 

 

 «!زنگهاي خطر»
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 كردن قرباني قصدبه كه ييـ توطئه زنگهاي خطر», با عنوان 25شمارة «, مجاهد»اسفند ـ سرمقالة  7

 و جراحت از سنگين بس بهاييبه, البتّه و, قهرمانمان مردم همّتبه, بود شده طرّاحي انتخابات آستانة در مجاهدين

 .«خورد شكست, شهادت

در آستانة انتخابات مجلس شوراي ملي خبر « شهر عليه مجاهدين50يورش ارتجاع در »در اين سرمقاله از 

 :نويسدد و ميدهمي

 همة, مردمي و انقالبي صبوري و بردباري حداكثر با كنون تا شودمي مربوط مجاهدينبه كه جاتا آن»...  

 چَموشيهاي و لگداندازيها بر و پيداشود فريادرسي و مسئولي مقام كه شايد, خريديم جانبه را دشنامها و دشمنيها

رين دسيسه يي, كه خوشبختانه از آن سرفراز بيرون آمديم, حملة آخ. بزند بندپوزه و افسار سياسي دَدمنشانة

 و, بود شده طرّاحي انتخابات آستانة در مجاهدين كردن قرباني قصدبه كه بود سراسري يافتةسازمان و شدهحساب

دان مي در و داشتمي كشيدن نفس جراٌت كسي چه ديگر, مجاهدين خودنشاندنجايبه از بعد كه است روشن, البتّه

 نمود؟انحصارطلبي گردنفرازي مي

 

نمودن ما در آستانة انتخابات, البتّه, با بهايي سنگين از شهادت و جراحت شكست خورد. نظم و “ادب”ـ طرح 

 شهري50 اين در... بود آميزتحسين و انگيزهوشياريِ اقشار آگاه و هواداران صديقمان براي خود ما هم بسيار شگفت

يزترين مراسم يا راهپيماييها, مورد يورشهاي ارتجاعي قرارگرفتند, بسيار ديديم كه از فرط آممسالمت حين در كه

 جان از دست... و كردند خودداري متقابل رفتار از, كشور اوضاع نريختندرهم خاطرغضب بيهوش شدند, ولي به

 ... نشكستند را خود صفوف انقالبي و  آگاهانه نظم ولي شستند

 از حمايتبه هوشيار, چنين اين, قهرمان خلق و شدر دسيسة سراسري مؤثّر واقع ميترديدي نيست كه اگ

! “مردم” ازقبيل, هميشگي تيترهاي همان كذايي؛ اخبار و بود درشت تيترهاي هم باز, آمدنمي مجاهدين

 ...  كردند تخليه را مجاهدين ستادهاي! “مردم” و كردند حمله مجاهدينبه

 كه همانها راستي؛دست الحالِمعلوم قلمزنان حتّي كه بس همين ييمقدّسِ تودهدر اوجگيري خشم و غضب 

 خود چه اگر, شدند مجبور چماقداري منطقِ كردن محكومبه, الظاهرعلي, آيدمي بيرون آنها آستين از چماقها

ري را محكوم چماقدا, شده كه هم ظاهربه اكنون... عملند طرزِ اين اصلي پردهندگان و بال و جنبانسلسله

 را “فاشيسم پاي صداي”, خود تاٌسيس بدو از بارنخستين براي اسالمي جمهوري روزنامة كه است چنين... كنندمي

 بدترين با را آن شنوندگان و شده منكر را “صدا” اين بارهزاران و صدها, اواخر همين تا قبالً كه اين گو, شنودمي

 خوانده بود. بيهوش و ناشنوا, بود ممكن كه, كلماتي

 

حركات سياسيِ هفتة اخير ـ با شيوه هاي ويژة ترورِ فكري ـ ”... اسفندِ روزنامة جمهوري اسالمي:  5سرمقالة 

 “...گذردچيزي جز صداي پاي فاشيسمي نبود كه چون سايه از سرِ ديوارهاي ترديد مي
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دگاههاي علني )كه بارها تقاضاي دا تشكيل از, كنندـ چرا آنهايي كه علي الظاهر, چماقداران را محكوم مي

 زنند؟مي باز سر, آنان كار از برنداشتن سرپوش براي( ايمتشكيل آن را كرده

 كه بسا چه... گرديد مردمي  و آزاد انتخاب يك مانع و نكنيد دريافت, خوبيـ اگر پيام زنگهاي خطر كنوني را, به

 مِ )در عين اختالف( سياسي را نيز از دست بدهيد...تفاه با همراه و دغدغهبي و آرام زندگي فرصتهاي آخرين

 مانع كه است انقالب فقط كه چرا, يابدنمي و نيافته انقالبـ ارتجاع راهِ پيشرفت خود را جز در انواع تهاجم به

ي هوشيار و آمادگي و اعتقاد و آگاهي از استواري ديوارهاي, قهرمان خلق ياريبه هم باز  ما و اوست وتازهايتاخت

 (.1358اسفند 7, 25شمارة «, مجاهد« )»بر سرِ اين راههاي نامردمي بنا خواهيم نمود...

 

 كشتار رهبران خلق تركمن

 

 : «كردند محكوم را سياسي زنداني4 ناجوانمردانة كشتار» مجاهدين سازمان ـ 25 شمارة «مجاهد» ـ اسفند7

 محمددرخشندة توماج, عبدالحكيم مختوم, طُواق با كشتار چهار تن از رهبران خلق تركمن ـ شيرمحمد»... 

 ...گرفت خودبه تريپيچيده شكل گنبد جريان ـ جرجاني حسين و  واحدي

طبق اخبار واصله, شب قبل از راهپيمايي ]بزرگداشت سياهكل[ توماج همراه با سه تن ديگر از رهبران كانون 

توماج همراه با ”بهمن نوشت: 23جمهوري اسالمي  روزنامة و شوند]فرهنگي ـ سياسي خلق تركمن[ دستگير مي

 .“شدند اعزام تهرانسه تن ديگر به

 در را همه, گلوله ضرببه تركمن خلق ستاد عضو4 شدن كشته بر دائر[ 58 اسفند 4] شنبه هايـ خبر روزنامه

 منتقل تهرانمي, بهاسال جمهوري  روزنامة چنينهم و مقامات خود گفتة طبق اينان كه چرا, فروبرد حيرت و بُهت

 غرب كيلومتري125 در نفر چهار اين اجساد كه شودمي اعالم تعجّب كمال با, امّا. بردندسرميبه زندان در و شده

 .است شده كشف رهگذري توسّط پلي زير در بجنورد

 

ر پلي تيرباران زي در محاكمه بدون را آنها آيا نشدند؟ محاكمه چرا پس, انداگر توماج و همراهانش مقصّر بوده

 كه بوده نيازي چه صورت آن در و كجاست؟ محكوميتشان حكم, اندكردند؟ و يا اگر در دادگاهي محاكمه شده

 بيابد؟ را آنها, طوراتّفاقيبه, رهگذري كه نحويبه, بيندازند دور يينقطه در را آنها اجساد

ر انسان شرافتمندي را متاٌثّر و خشمگين ه كه داردبرمي ييتوطئه از پرده سؤاالت اينبدون شك پاسخ به

, كاست خواهد, هم باز, اجرايي ارگانهاي از برخي مشروعيّتِ از مسلّماً فوق سؤاالتبه منطقي پاسخ عدم و سازدمي

, اوين هايتپّه در قبل رژيم توسّط مجاهدين و مبارزين از تن9 ترور جريانبه مساٌله اين تشبيه ديگر كه چرا

 ت نخواهد بود...نادرس تشبيهي

 وحشيگريهاي شمار در را آن و كندمجاهدين خلق ايران ترور ناجوانمردانة اُسرا و زندانيان سياسي را محكوم مي

 «...گردندمي متذكّر مساٌله اينبه رسيدگي مورد در را حكومتي مقامات مسئوليّت بارديگر و دانسته وسطايي قرون
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 قاتل رهبران تركمن  

 

 شيخ, بعدها, امّا,  نگرفت گردن به را جنايت اين ارتكاب, وحشيانه كشتار اين عامالن از يكچـ آن روز هي 

!  افتخار با, رژيم مجلس در و كرد اعتراف فجيع جنايت اين به, «فارس و كرد و تركمن صدها قاتل», خلخالي صادق

 : گفت

 هر داديم دستور ما... بود گنبد در امنقالبيمن با قاطعيت در گنبد وارد شدم و يكي از كارهاي برجسته و ا»... 

. كرديم اعدام ما, آوردند مسلّح كه را هركسي. تا پنج, تا سه, دوتا, يكي. آوردند كه, بياورند, باشد مسلّح كه را كسي

, درويش آقاي و كل دادستان, مازندران زمان آن استاندار, مُصحَف آقاي: دارم زنده شاهد گويممي كه را جريان اين

رئيس سپاه پاسداران گنبد, آقاي درازگيسو, كه چندي پيش سفير جمهوري اسالمي ايران در آلمان شرقي بود, 

آقاي نوروزي اصفهاني ... آقاي بنفشه, رئيس سپاه پاسداران ايالم... و  چه بگويم براي شما. آقاي هاشمي 

ري و همة مسئولين, آقاي دكتر بهشتي ]رفسنجاني[, حاج احمدآقا ]خميني[, شخص حضرت امام, خود آقاي منتظ

, جرجاني, مخدوم, واحدي, توماج, مِنجمله, نفر94. داندمي هم رفيقدوست آقاي دانستند؛و آقاي قُدّوسي... همه مي

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

 (.1363شهريور28, آزادگان روزنامه) «...كوبيدم جان را در آنتركم خلق

 

 
 «(دادگاه انقالب»صدور حكم اعدام در  )خلخالي در حال           
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 سخنان مسعود رجوي

 

 «سردار جنگل»بر مزار 

 

ورزشگاه  هزار نفر از مردم گيالن, كه در300اسفند مسعود رجوي در ميان ابراز احساسات شورانگيز  14روز    

تمام شهداي خلق و با تكريم و يادآوري دو سردار بزرگ »بودند، سخنراني كرد. او سخنش را با ياد   رشت گرد آمده

، "محمد مصدق"و سردار فقيد نهضت ملي ايران دكتر  "كوچك خان"خلق، سرداران بزرگ آزادي، سردار جنگل 

 گفت: « مردم شريف و آزادهٌ گيالن» آغاز كرد و خطاب به« پيشگامان تمام مجاهدان و مبارزان

خواستند از مجاهدان جنگل اثري نباشد، حاال كجايند كه ببينند اين سراسر يك خلق  بيچاره آنهايي كه مي»... 

 شهداي ها، گلسرخي نژادها، حنيف ها، رضايي ها، لنگرودي صَفري نسل كرده، قيام مجاهدتاست كه مجاهد شده و به

 است؛ آمده ميعادشها ميثاق بسته بود و حاال به شمال و دكتر فاطمي كتر حشمت و نسيمد با كه نسلي سياهكل؛

 در كه بود روزي كمتر. گرفت ياد مروّت درس و شد پرورده شما محبت و مهر دامن در كه بركف سالح نسلي

پا  اد سرداران را بهي و نخورَد غوطه خودش خون در تير، ميدانهاي در يا گاهها شكنجه در و محبس در يا خيابانها

 .درنياورد اهتزازندارد و پرچم آنها را، بيش از پيش، به

خواست و هنوز هم متأسفانه برآورده نشده؛ حقوق  خواستيم؟ خيلي از همانهايي كه ميرزا مي مگر ما چه مي 

ه ساليان دراز رنجبرها، حقوق كارگرها، حقوق دهقانها، حق صيّادها، حق برنجكارها و زنهاي زحمتكش؛ آنهايي ك

اليَموت،  خاطر صيد ماهي حتّي براي قوت بسا كه به برداري منابع رايگان طبيعت هم محروم ماندند و چه حتّي از بهره

 بايد كتك و چماق و گلوله ميل بكنند!...

 ايني ملي. و بهايم: شورا ترين شوراي كشور قرار گرفته و حاال خواهران و برادران! ما در آستانهٌ انتخابات حياتي      

 كنيم؛ قطع را وابستگيها خواهيم مي راه همين از چون. قائليم انتخابات اين براي اهميت قدر اين ما كه است دليل

 حق. بدهيم گسترش را واقعي مردمي شوراهاي. بكنيم برآورده را مليتها عادالنهٌ حقوق. را ناشدهقطع وابستگيهاي

 …ـ  اجتماعي مساوي زنان و مردان را تأمين بكنيم  سياسي  حقوق. بگيريم را دهقانمان و كارگر

 جا اين شما و من كه ييحال و تا همين لحظه ولي بگذاريد روي يك نكته تأكيد بكنم. سؤال اين است كه آيا تابه     

نژادي و  ويژگيهاي از نظرصرف مردم، همهٌ طالقاني، پدر قول به آيا بوده؟ شورايي كشور كارهاي چرخش ايم، نشسته

طور بود كه  خدا، بيشتر انحصارطلبانه بوده تا شورا. اگر اين اند؟ نه به مذهبي و زباني و جنسي، در آن شركت داشته

جاي چوب و چماق و حملهٌ  طور بود كه به قدر  مصيبت و دردسر نداشتيم؛ اگر اين در گوشه و كنار كشور اين

گرفتنها و رياضتهاي اقتصادي، تكليف  همه راهپيماييها و روزه آن برابر در مجاهدين،مسلّحانه و غيرمسلّحانه به

 .شد مي مشخّص …قراردادها
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عنوان مثال، يك گلوله هم شليك كرديم؟ پس  آخر مگر گناه ما چيست؟ مگر ما در سراسر اين مدت، حتي به 

كنيم كه آنها  ما افتخار ميشد؟ البته “ ضدانقالب”شد و “ منافق”چه شد كه براي آنها مجاهد محبوب ديروز، حاال 

 كه طور همان و گفتند، “كافر” اوطور كه علي افتخار كرد كه به همان .بگويند “ضدانقالب” و “منافق” مابه

 سازش سازشكاري با و انحصارطلبي با كه اين براي ؟ چرا. گفتند “خارجي” اوبه كه كرد افتخار علي بن حسين

بينيم كه در آستانهٌ انتخابات مجلس شورا، باز هم تهمتها و فحشها و حمالت  مي تازه و...  كرد نخواهيم و كنيم نمي

  …شود چه مسلحانه و چه غيرمسلحانه، هر روز زيادتر مي

خان و مصدق را  نشينيم؟ مگر پرچم سرداران، پرچم كوچك ولي مگر ما در مسير اِحقاق حقوق خلقمان از پا مي

در اين ترديدي  …ايم كه راه را ادامه بدهيم بشويم؟ نه! ما سوگند خوردهخواهيم لعنت  گذاريم؟ مگر مي فرو مي

خون تطهير شدهٌ ما، كه اعتقادات و مكتب و رويهٌ سياسيش را از ميان  شستهٌ ما، نسل به خون نيست كه نسل به

متر در چه محك خان و مشعل مصدق را هر دست آورده، مشعل كوچك گاهها و از ميان ميدانهاي اعدام به شكنجه

توانند مشعل سرداران را از دست  كنند با اين فشارها مي دست خواهد فشرد و هيهات، هيهات بر آنهايي كه فكر مي

خدا نه؛ ما وفاداريم. خدايا تو شاهد باش و تو را شاهد گرفتيم بر اين وفاداريمان، و بر لياقت و  ما بيرون بياورند. نه به

 كن.  بر صداقت ما بيفزاي و ما را تطهير

 اگر كه مقام و جاه و كرسي طلبيدن براي نه اين برويم مجلسخواهيم به و شما شاهد باشيد كه اگر ما مي

 خاطر به اين بلكه   …بود هموار  برايمان راهش گفتن، چَشم و بله يك با مواقع از خيلي در خواستيم مي

خاطر پاسداري از همان آتش مقدسِ استقالل  به ...است زنده هنوز ميرزا دل در كه است آتشي همان داشتن نگهزنده

راهمان  روشن كردند و از مجاهدان و سرداراني مانند ستّارخان  و باقرخان، تا  ها فرا و آزادي است كه مصدق

 را راه اين ما، مجاهد پارچهيك خلقِ تمام و جنگل مجاهدين و هانژادها و رضايي مجاهدان و سرداراني مانند حنيف

 كه بود الزم اگر. داشت نخواهيم سرد هرگز را آتشاهند كرد تا قلهٌ پيروزي رهايي. ما آن جاودانهخو تعقيب

 فروزان آتش، اين تا كرد خواهيم تقديم شهدايي بيشتر و بيشتر هم باز ما. بشوند بگو بشود، نثار برايش خونهايمان

ـ   انتخابات 5العادهٌ شمارهٌ )مجاهد فوق«  !آزادي آتش خلق، حقوق آتش انقالبي، اسالم آتش آتش؟ كدام …بماند

 (.1358اسفند16

 

 

 موسي خياباني سخنان

 

 در ميتينگ تبريز

 

موسي خياباني و مسعود رجوي, كانديداهاي مجاهدين براي مجلس شوراي ملي,  در ميان  58اسفند20    

 كردند.استقبال پرشور مردم تبريز در ميتينگ  انتخاباتي مجاهدين در تبريز سخنراني 
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بخشي از سخنان موسي خياباني, كانديداي تبريز براي نمايندگي مجلس شوراي ملي, در ميتينگ انتخاباتي 

 مجاهدين در تبريز:  

 و را خود اعتقاد ما و بدهد پس عمل ميدان در را خود آزمايش بايد اصيل اعتقاد هر كه هستيم معتقد ما…»

 يم. ما حقّانيت اعتقادات خود را، در ميدان عمل انقالبي محَك زديم.كرد تجربه عمل ميدان در را خود آزمايشهاي

 داديم، نشان عمل در كه طور همين و پايبنديم اعتقاداتمانخاطر اين تجربه، ما با تمام وجود به بنابراين، به

مورد  ما امروز كه هست هم دليل همينبه درست و نيستيم خود اعتقادي اصول از عُدول به حاضر وجه هيچ به

 نيروهاي امروز كه هست هم دليل همينگيريم و درست به شديدترين حمالت و شديدترين تهمتها قرار مي

 …گويند مي “منافق” مابه الحال معلوم

شديم كه كمي از اصول خودمان بگذريم،  زدن بوديم؛ اگر ما حاضر مي اگر ما اهل نِفاق بوديم؛ اگر ما اهل چانه

 صورت ما واقعاً منافق بوديم.  گفت، در آن نمي منافق ماامروز كسي به

 حاضر ما اگر.  هستيم انقالبي واقعاً و مسلمان واقعاً و مجاهد واقعاً ما كه گويند مي منافق مابه دليل اينامروز به

 بوديم، آورده دست به شهادت و خون قيمتبه و گران قيمتبه كه خودمان، اعتقادات از يي لحظه كه شديم مي

  …زد نمي مايم، امروز خيلي گرامي و عزيز بوديم. امروز هيچ كس از اين تهمتها بهبگذر

ها سير  بينند؛ كساني كه در گذشته كساني كه در اعتقادات و در ايدئولوژي ما زوال افكار كهنهٌ خود را مي

مايش بگذارند، آنها هستند آزخواهند همان افكار را كه در گذشته آزمايش خود را پس داده، دوباره به كنند و مي مي

 اين از قبل ما را اينها. زنند مي تهمتها قبيل اين از و اسالمي ماركسيست و انحرافي التقاطي، منافق، تهمت ماكه به

 مرام و افكار هميشه و شده مشاهده كَرّات، به تاريخ، در كه است يي پديده متأسفانه و بوديم شنيده شاه رژيم در

 العادهٌ فوق مجاهد) «...كند مي باز را خود راه “حقيقت” اما. پردازند مي مقاومتهاي نو به هپديد مقابل در كهنه

 (.1358اسفند22  ـ  انتخابات 7شمارهٌ

 

 

 سخنان مسعود رجوي

 

 در ميتينگ تبريز

 

ما امروز محور  و لنگر »... مسعود رجوي در ميان احساسات پرشور مردم تبريز, ازجمله, چنين گفت:      

 زندان ما كه دوراني در هم شنيدم؛ بنيانگذارمان و شهيد برادر از بارها. كنيم مي پيشنهاد شماشكيالتيمان را بهت

 ايستاد، خواهند راه اين در آخر تا كه برد مي نام كه كساني جزء بود، بيرون در هنوز او كه كوتاهي مدت هم و بوديم

 تهنيت و تبريك شمان! پدرها، برادرها و خواهرها! من بهم تبريزي مادران امروز پس …بود موسي صدرشان در
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 معرض در و كرديم شما تقديم را خودمان تشكيالتي و مكتبي عُصارهٌ و چكيده كانديدايي؛ چنين براي گويم، مي

 . داديم قرار شما انتخاب

گر آن روز رأي راهي مجلس كرديد. ا6635، يك خياباني ديگر را هم با 1298سال پيش در شهريور60شما 

هم يك خياباني ديگري است از همان سُالله و تبار؛  پذيرفتند و اين هم خياباني در مجلس نبود، التيماتوم تزار را مي

 از تبار سرداران.

 مگر. كرد مغلوبشان شود نمي هرگز من اعتقاداين خياباني هم نظير آن خياباني، از آن جانهايي است كه به    

جانهايي كه فديهٌ حق و خلق هستند، هرگز ”ي بزرگ، خياباني معلم نگفته بود كه خيابان شهيد، خياباني

 «…“شدني نيست مغلوب

مسعود رجوي در پايان سخنانش با اشاره به يكّه تازيهاي عوامل سركوب در زمينه مسدودكردن فضاهاي حيات 

 گفت:  مسالمت آميز

هم از قول خياباني كبير، خياباني معلم، خياباني  من فقط يك كالم دارم كه در مقابل همهٌ اين چيزها باز»

 شهيد تكرار بكنم.

روي جوانان نبنديد  درهاي پارلمان را به“طور گفت:  از قول ويكتور هوگو، خياباني در يكي از سخنرانيهايش اين 

    … “گشود خواهند خود رويو االّ، آنها ميدانهاي عمومي را به

العادهٌ  )مجاهد فوق «…سازيد يد. شماييد كه سرنوشت ميگير كه تصميم مي و شما خواهيد گشود. اين شماييد

 (.1358اسفند22انتخابات  ـ   7شمارهٌ

 

 در انتخابات مجلس شورا« انبوه تقلّبات»  

 

« با انواع تقلبها»شد. گردانندگان انتخابات,  انتخابات مجلس شوراي ملي برگزار  اسفند,  24امروز, جمعه     

 . كنند جلوگيري قيمت، هربه مجلس،از ورود نمايندگان مترقي و انقالبي به كوشيدند كه

 

 در ضدّمردمي تقلّبات انبوه» دربارة «قضات آقايان و جمهوري رياست بازرسان»ـ تلگرام سازمان مجاهدين به 

ق ايران با پخش خل مجاهدين كانديداهاي تخطئة حول خود شكل رسواترين در گاه كه تقلّباتي» ؛«امروز انتخابات

 «...الذّكرفوق تقلّباتبه معترضين از تعدادي دستگيري» و «بود همراه افشاگري اصطالحگستردة جزوات به

 

 

 «تبيين جهان»كالسهاي 
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, هر هفته توسط 59,  تا اوايل سال58)تبيين وجود(, از آذرماه سال« تبيين جهان»كالسهاي آموزشي     

هزار نفر با كارت ورودي  شد و در هر جلسه بيش از ده شريف تهران برگزار مي مسعود رجوي در دانشگاه صنعتي

شده سخنان مسعود  كردند. پس از برگزاري هريك از اين جلسات نيز، صدهاهزار نسخه از متن پياده شركت مي

و افراد آگاه  جوانان گستردة استقبال با و رسيد مي فروشرجوي در آن جلسه و نوار ويديويي آن در سراسر كشور به

 يورش علتهاي از يكي شايد گردهماييها اين و انگيخترا برمي« ارتجاع حاكم»جامعه روبه روشده بود و همين خشم 

 .شد 59 فروردين آخر در دانشگاهها به

 

 

 

   

 «انقالب در دانشگاهها»

 
بي اساسي در تمام انقال بايد» كرد اعالم, جديد سال آغاز مناسبت: خميني در پيامش به59اول فروردين

 . «اسالمي عالي علوم تدريس براي شود سالمي محيط دانشگاه تا... آيد وجوددانشگاههاي سراسر ايران به

اكثر ضربات مُهلِكي كه »خواند و تاٌكيد كرد: « بريده از مردم»را « طبقة روشنفكر دانشگاهي»او در همين پيام 

 ديدندمي بزرگ را خود هميشه كه است ييرفتهوشنفكران دانشگاهر همين اكثر دست از است خورده اجتماع اينبه

 (.1359 فروردين6, اسالمي جمهوري روزنامة) «...بينندمي و

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

استادان »خوانده و از « تعالي و سعادت و فضل و فضيلت چراغ راه هدايت و راهنمايي ملت به سوي»را « دانشگاهيان

مكانهاي علمي مقدّس خود  را به صورت دژهايي »تقدير كرده بود كه «  و دانشجويان دانشگاهي سراسر كشور

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

 «.مودندخونخوار را دفع ن

 

 

 نامة مجاهدين به خميني 

 

 : خمينيـ بخشي از نامة مجاهدين به 59فروردين 5

 و حزبي و يياين روزها در كوران انتخابات در صحنة سياست داخلي نيز شاهد باالگرفتن اختالفات فرقه»...

مَهدور ”ي شده و گاه صراحتاً تلقّ دشمن مثابهبه نيز مجاهدين... هستيم ايران خلق مجاهدين برعليه مِنجمله, گروهي

 ... گردندمعرّفي مي“, دشمن اصلي در داخل كشور و شايستة هرگونه سركوب”و “ بدتر از ساواكي”و “ الدَّم
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 و عمل و تهديد هرگونه از فارغ كه, شورايي بارِتفاهم و آميزمجاهدين خلق در آرزوي يك زندگي مسالمت

 از, ممكن يكپارچگي و كلمه وحدت حدّاكثرِبه نيل منظوربه كه دانندقّ ميمُحِ را خود, باشد ناخوشايند العملعكس

, 29 شمارة, «مجاهد») «...دهيد خاتمه نگرانيها گونه اينبه خود ارشادات با كه تقاضاكنند شما محضر

 (.1358فروردين10

 

 

 

 «بحران» 

 «:بحران»ـ مقالة  29شمارة « مجاهد»ـ  59فروردين10

 هاتوطئه از بسياري اولِ درجة هدف كه چرا, است خصوصين, وضعيت ما )مجاهدين( وضعيت بهدر اين ميا»...  

 در هم آن) تقلّب و تزوير با كه اندخورده سوگند الحالمعلوم هايدسته و مشكوك دستهاي. ايمقرارگرفته فشارها و

 جمهوري روزنامة)= الحالنة روزنامة معلوممسلّحا تهديد... ببندند رويمانبه نيز را ملي شوراي درهاي( نجومي ابعاد

 با رابطه در...  كه ننگيني و ركيك اظهارات هم بعد و مجاهدين عليه خود[ 1358] اسفند 27 شمارة در( اسالمي

 در كه دارد چيزها بسياري از نشان, گرفت صورت راديو در گذشته شنبهسه نيمروز در قائمشهر گذشتة ماه قضاياي

 «هد شد...خوا معلوم آينده

 

 

 

 دانشگاههايورش به

 

 

در آستانه يورش به دانشگاهها هواداران نظام در دانشگاهها به كمترين حد قابل تحمل رسيده بودند و بيم آن 

بود كه اگر در بر همين پاشنه بچرخد, در آينده يي نزديك, گروههاي سياسي به ويژه مجاهدين خلق ميداندار اصلي 

 به كلي از وجود هواداران نظام پاك شود. « نگر آزاديس»عرصه دانشگاه شوند و 

 

رئيس كل نيروهاي مسلّح رژيم, در همايش فرماندهان و مسئوالن پشتيباني و مهندسي جنگ و »فيروزآبادي, 

, و اين كه 1359در سال « هَجمه سنگين مجاهدين در درون جوانان»ضمن اشاره به اين كه «, جهاد سازندگي

زيرا نظام با «مقابله با جريان فكري مجاهدين خلق بود»زندگي نيز از ابتدا به طور سراسري, حتي وظيفه جهاد سا

از جوانان مسلمان »مواجه بود. در آن زمان « يك هَجمه بسيار سنگين مجاهدين در درون جوانان مبارز ايران»
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منافقين, از صحنه انقالب  درصد در سايه تبليغات مسموم95دانشگاهي, تنها پنج درصد براي انقالب مانديم و 

 (.1385شهريور 29ارگان سپاه پاسداران,«, جوان»روزنامه « خارج شدند...

 

 از پس, تبريز دانشگاه دانشجويان مختلف گروههاي ديروز عصر», پارس خبرگزاري گزارشـ به 59فروردين 28

 حمله سياسي گروههاي هايابخانهكت و دفاتربه, ضدانقالب عوامل از, دانشگاه محيط پاكسازي براي راهپيمايي

 و ريختند درهم را دانشجويان مختلف گروههايبه مربوط سياسي كتب و نشريات و پالكاردها و پوسترها و كردند

 . «كردند پاره

 
چينيهاي مزدوران  با افشاي يك سند از توطئه« انجمنهاي دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالي»ـ 

آشوب و تعطيل دانشگاهها. هشدار   از وقوع يك فاجعهٌ ديگر پرده برداشت: توطئهٌ اغتشاش، ارتجاع در دانشگاه،

, 45در زمينة توطئة ارتجاع حاكم براي سركوبي دانشگاهها )مجاهد شمارة « انجمنهاي دانشجويان مسلمان...»

 (.59فروردين 31

 

 فروردين29 روز جمعه نماز در را آن ايخامنه سيدعلي كه, ييدر اطالعيه« شوراي انقالب»فروردين ـ  29  

 اول) دوشنبه روز پايان تا( فروردين30) شنبه صبح از ـ روز سه ظرف در اگر... » نمود اخطار, كرد قرائت

, هم با همه كه است مصمّم انقالب شوراي, نشوند برچيده گوناگون گروههاي عملياتي ستادهاي اين ـ( ارديبهشت

صدر( و اعضاي شورا, مردم را فراخوانند و همراه با مردم در دانشگاهها حاضر شوند و  بني)= جمهوري رئيس يعني

 «. اين كانونهاي اختالف را برچينند

 «فتح» براي و بردند يورش دانشگاههادر همين روز, اوباش مسلّح در سراسر شهرهاي ايران, وحشيانه, به

 ردند.نك كوتاهي رِذالتي هرگونه انجام از  «آزادي سنگر»اين

 

فروردين(, دانشگاه مشهد، همزمان با تهران،  آماج حمالت چماقداران قرار گرفت. آن 29ـ  بعدازظهر امروز )

 با و بردند حمله مشهد در مجاهدين دفتربه سرد سالحهاي ديگر و قمه و چاقوتن از اوباش مسلّح به500گاه, حدود 

ش وحشيانه,  كه دو روز به طول انجاميد,  صدها مجروح شدند و يور اين در. كشيدند  آتشبه را جا آن كوكتل پرتاب

, در اين باره 59, دوم ارديبهشت 47شمارة « مجاهد»رسيد.  نشرية  شهادت  فام  به مجاهد خلق شكراهلل مشكين

هدين مجا مركزانحصارطلبان فاشيست و مزدوران واپسگرا, باالخره ماهيّت خود را روكردند و با حمله به»... نوشت: 

 مجاهد برادر, سازمان اعضاي از يكي حداقل رساندن شهادتبه و  نفر صدها كردندر مشهد و اشغال آن و زخمي

 ... كردند سفيد را آريامهري چماقداران روي فاممشكين

 

حوادث مشهد و برخورد وحشيانة چماقداران و مزدوران ارتجاع با فرزندان برومند خلق كه از خانه و محل 

 آنها براي چيز هيچ كه نيروهايي ساخت؛ برمال را ميرا نيروهاي فاشيست ماهيت بارديگر, كردندخود دفاع ميفعاليت 
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 حمله با و كردند سفيد را آريامهري جلّادان روي ديگر باريك آنها نيست؛ مهم ارتجاعيشان اهداف و مَطامع جز

 امام بيمارستانجنايت حملة نظاميان شاه را به, بودند بستري آن در مجاهدين زخميهاي كه مصدّق بيمارستانبه

, كنند حفظ را اربابانشان منافع توانستند آريامهري پوشچكمه نظاميان هرقدر. كردند زنده خاطرها در رضا

 «...نمايند تاٌمين را امپرياليستها و سازشكاران و مرتجعين منافع توانست خواهند نيز ارتجاع مزدور چماقداران

 

 رستمي شهادت نسرين

بعدازظهر پيش  4ـ در يورش چماقداران و پاسداران مسلّح به  دانشگاه شيراز كه حوالي ساعت 59فروردين30

آمد, نسرين رستمي, از هواداران مجاهدين,  از ناحيهٌ كمر مورد اصابت گلوله قرار گرفت وبه سختي مجروح شد و 

و پرسنل بيمارستان مؤثّر واقع نشد و چند روز بعد به اما, تالش پرستاران  .شد منتقل شيراز سعدي بيمارستانبه

 شهادت رسيد. 

 

 دانشگاهها!« گذشتة بي افتخار»

 اول تا فروردين29) شده تعيين پيش از روزِ چهار در دانشگاهها زخميهاي و هااول ارديبهشت ـ شمار كشته

( وقت جمهور رئيس, صدرمة بنيروزنا) 1359 ارديبهشت اول اسالميِ انقالب روزنامة گزارش طبق( ارديبهشت

 :بود چنين

زخمي, دانشگاه 100زخمي, دانشكدة تربيت معلم تهران  310زخمي, دانشگاه شيراز 30دانشكدة بابلسر » 

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

 « كشته و صدها زخمي و...7يك كشته, دانشگاه گيالن  زخمي و50كشته, دانشگاه سيستان و بلوچستان 5

 گروههايي, اهواز جمعة امام, جنّتي[آميزتحريك] سخنراني از بعد», پارس خبرگزاري گزارشارديبهشت ـ به2

 مسلمان مردم از راديويي پيام يك در جنّتي, درگيري اين پي در. كردند حمله اهواز دانشگاه دانشجويان ستادبه

 بر] صدنفر از بيش و كشته نفر 7 درگيري اين در. بشتابند دانشگاه در درگير مسلمان مردم يارياست كه بهخو اهواز

 .«شدند زخمي[ سنگ و كارد ضربه و گلوله اصابت اثر

 

 

 حمايت مهندس بازرگان 

 از كانديداتوري مسعود رجوي

 

موقع كه ملت شرافتمند و قهرمان  خواهران و برادران همشهري تهران و حومه, در اين:  »59ارديبهشت 16

 آقاي اميدواريم, اقليت گروههاي حقوق و وحدت تاٌمين براي, روندمي صندوقها پايعزيز براي دور دوم انتخابات به

 صادقانه همكاريبه موفق, يافته راه مجلسبه نيز, باشدمي باايمان جوانان از پرشوري جناح معرّف كه رجوي مسعود
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 ارديبهشت17, 58 شمارة, مجاهد) «بازرگان مهدي ـ بشود خلق و خداسن نيّت و در خدمت بهحُ با گروههاي با

59.) 

 

 

 نامة اعتراضيِ مجاهدين

 در رابطه با مساٌلة چماقداري

 

, كني مهدوي اهللآيتنامة سازمان مجاهدين خلق به»ـ بخشي از  57ـ مجاهد شمارة  59ارديبهشت 16

 «: ه با مساٌلة چماقداريرابط در, كشور وزارت سرپرست

 و قانون هرگونه بنياد تا رودمي كه است گرفته خودبه ابعادي چنانآن, كشيامروز مساٌلة چماقداري و قَمه»... 

 دهها: است چنين... رفته ما سازمان بر فقط انقالب از بعد مدت اين در چهآن... كندمي تهديد نيز را قانوني حاكميت

 آورنفر مجروح بستري شده و چندين شهيد و چندين معلول, بخشي از كارنامة ننگ هزاران, مضروب هزار

 مسائل از يكي ديگر امروز, چماقداران توسط كشور سراسر در ما هوادارانبه تهاجم كه طوريبه... است چماقداران

ا شده و آنها را افش مردم از وسيعي سطح در چماقداران عملكردهاي تقريباً و است گشته اجتماعي توجه قابل

 .است آورده ستوهبه

 اينبه تا ايمكرده تقاضا مسئولين از متعدد هايدر اين مدت ما بارها و بارها طي مراجعات, مقاالت و اعالميه

 دادگاهي ما شكاياتبه رسيدگي براي مسئول مقامات تا ايمكرده تقاضا بارها, مدت اين در كنند؛ رسيدگي مساٌله

 كنند؛ قضاوت درستيبه بتوانند مردم تا كنيم معرّفي را چماقداري آمرين و عاملين جاتا در آن دهند تشكيل علني

 تا ايمخواسته چنينهم, ايمكرده معرفي را چماقدار عوامل و افراد, بيش و كم ماننشريه در چنينهم و مصاحبه طي

 چركين غدّة اين عوامل و هادرروي مردم ريشهرو بتوانيم جا آن در تا دهند اختصاص مابه تلويزيون در ييبرنامه

 .بشناسانيم را اجتماع

 هاشكوائيه, است شده منتشر نيز اعالميه صورتبه كه رسمي هايينامه طي, باربه طور خالصه, ما, مجموعاً دهها

دامي از جانب اق يا جواب كوچكترين لحظه اين تا ولي, ايمنموده اجرايي و قضايي مقامات تسليم جرمهايياعالم و

 آنها صورت نگرفته است... 

 و مراكز, ايمداده شهيد و ايمشده مجروح, ايممتاٌسّفانه روال كار چنين بوده است كه هميشه ما مضروب شده

 مسئول مقامات طرف  از كه آن جايبه متقابالً ولي اندزده آتش را هوادارانمان هايخانه حتي و نشرياتمان

 و جانبهيك, تلويزيون و  راديو هم آن از پس و اندوجهي بشود, افرادي  از ما را دستگير كردهت ما دادخواستهايبه

 گو. اندنگفته جوابي قضايا كردن روشن براي نيز ما تقاضاهايبه و اندگفته اندخواسته هرچه چماقداران از طرفداريبه

 از گوييدر اين رابطه ديگر انتظاري از حقيقت حداقل و شده روشن مردم براي قضايا واقعيت ديگر امروز كه اين

 . نداريم تلويزيون و راديو
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 از پس و اندكرده تحريك را يياز طرف ديگر, روال كار, معموالً, چنين بوده است كه افرادي, عوامفريبانه, عده

 تا بتواند زير هايرسد نمونهمي نظربه... اندآورده هجوم ما افراد و مراكزبه چاقوكشان و چماقداران, بالفاصله, آن

 : كند روشن را چماقداران تحريك ريشة حدودي

 صورت ساري جامع مسجد در حجازي فخرالدّين آقاي سخنراني دنبالبه خلق مجاهدين ستادحمله به”ـ 

 (.59ارديبهشت13, كيهان) “گرفت

گ اعظم قم سخناني ايراد كردند... استاد محمدتقي فلسفي و محمدجواد باهنر در ايام نوروز در مسجد بزر”... ـ 

“ پس از سخنراني با دادن شعارهايي عليه مسعود رجوي, كانديداي سازمان مجاهدين خلق... راهپيمايي كردند

 (.59فروردين9)انقالب اسالمي, 

ابوالقاسم خزعلي در مسجد جامع اِصطَهبانات پيرامون انقالب سخنراني كرد. وي ضمن سخنان خود, ”... ـ 

 هوادارانبه متعلّق كتابفروشي يكبه مردم از ييعده وي سخنراني اتمام از پس. كرد حمله خلق مجاهدين, بهشديداً

 «(...59فروردين20, اسالمي انقالب) “...كردند حمله اصطهبانات در مجاهدين

 پورعلي, رضا اهللنگذاريد خون گرم برادران شهيدمان عباس عمّاني, عين»... در پايان نامه چنين آمده است: 

 . بماند باقي, دادرسي بدون, اسالمي جمهوري نظام در فامحامدي و شكراهلل مشكين

 چه, كنندمي تيرباران را مجرم آن نظير ديگري گناه يا هرويين گرم چند براي گاه كه كشوري در راستيو به

 كه, ساله16, صادقي پروين نامبه خواهري مانند] معصوم دختران چشم آورندگانبيرون و قاتالن توانطورمي

 چشمخانه از را او چشم كارگر روز مناسبتبه, 59 ارديبهشت 11 روز در خزانه ترمينال ميتينگ در چماقداران

 .كرد پيگيري هم نه و داد كيفر نه را[ درآوردند

لوِ اَعمال وحشيانه را ج تواندنمي, الواقعفي, كشور وزارت اگر ايمكرده اعالم بارها ما كه چنانبه هرحال, هم 

 مقاماتبه آنها تحويل و دستگيري اجازة و متقابل دفاع حق مابگيرد )كه البتّه باوركردن آن براي ما مشكل است(, به

 .بست برخواهد رخت سياسي صحنة  از چماقداري و چماق چگونه كه ديد خواهيد وقتآن, بدهيد را مسئول

 يك حوصلة و صبر كه نكشد جاآنراي ثَبات و دوام نظامِ حكومتي, كار بهگرچه طبيعتاً آرزوي ما اين است كه ب 

 اميدواريم, باالخره و. كنند استفاده خود قانوني و شرعي حقوق از شده كه  قيمت هربه راٌساً و شده تمام مردم عدّه

 در نيز شما خود ترديدبي  كه, سياسي و اجتماعي آميزِتفاهم زندگي يك برقراري مانع نتوانند چماقدار ييعدّه كه

 (.59 ارديبهشت16, 57 شمارة, مجاهد)«...گردند, هستيد آن تاٌمين مسئول و خواستار كشور وزير مقام

 

 نشريه 40توقيف  

 

نشريه جلوگيري شد. آقاي  40از سوي دادستان كل انقالب از انتشار «: »بامداد»ارديبهشت ـ روزنامة  22

نشرية ضدانقالبي را كه برخالف مقررات مملكت بدون 40. در عرض يك ماه اخير قدّوسي, دادستان كل انقالب,..
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, را پردازشايعه گرانتوطئه اين جلوِ تا كند پيگيري, مُجدّانه, دارد تصميم و كرده توقيف, شدندپروانه منتشر مي

 .بگيرد, قاطعانه

: كرد اعالم شرح اينتوقيف شده را به مسئول روابط عمومي دادستاني كل انقالب, اسامي برخي از روزنامه هاي

 «... “پيكار”, “رهايي”, “صحرا تركمن خبرنامة”, “مستضعفين آرمان”, “كار”, “انقالب بازوي”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنراني مسعود رجوي در امجديه

 

 «(چه بايد كرد؟)»

 

 

مي كه در ورزشگاه هزار تن از مرد200مسعود رجوي در ميان ابراز احساسات پرشور بيش از  ـ 59خرداد22

 امجديهٌ تهران گرد آمده بودند, ازجمله, چنين گفت:

كه تكليف ما با اين اوضاع چيست؟  ايم بپرسيم كه ديگر حاال چرا؟ در نظام جمهوري اسالمي چرا؟ و اين آمده»... 

 و خالصه چه بايستي بكنيم؟ 

جرم پخش اوراق  جمهوري به ستهنوز خون كارگر مجاهد شهيد عباس عماني، كه در جريان انتخابات ريا

شهادت رسيده بود، نخشكيده بود كه خبر شهادت و اعدام برادران عسكري را شنيديم و برادر ديگري از  تبليغاتي به

  رفت؛ زندانهمين خانواده كه به

قائمشهر  در مجاهدين دفتراهلل پورعلي )معلم روستايي( در حملهٌ چماقداران به اوايل اسفند برادر ديگر ما عين 

 …شهيد شد

 گلوله شهيد شد؛ 6ضرب  فروردين، برادر كارگر ما رضا حامدي... به23
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سال، در شيراز  14ـ 13دانم چند سال داشت، شايد فروردين خواهر كوچك ما نسرين رستمي، دقيقاً نمي 30

 ضرب گلوله از پا افتاد؛ به

اش را  ساله فام، كه همين حاال فرزند سه  مشكينفروردين در مشهد يكي از ارزشمندترين برادران ما، شكراهلل 31

شهادت رسيد. ماجرا را از دانشگاه تحت  در محل دفتر مجاهدين در مشهد به 3 ـ ضرب گلولهٌ ژ در بغل من ديديد، به

 بعد و مجاهدين مركزدست و بعد كشانده بودند به عنوان انقالب فرهنگي شروع كرده بودند و تعدادي هم ساطوربه

 …3 ـ ژ هم

ضرب گلولهٌ نامردماني كه از تهران براي  اي در رشت در خيابان تختي به سوم ارديبهشت، برادر ما، احمد گنجه

 شهادت رسيد... انقالب فرهنگي رفته بودند، به

 كردن، در بسياري شهرها, فراوان، داشتيم؛ زدن، ريختن، سوختن، مجروح در اين فواصل، آتش

آموز  فروش، جليل مرادپور، دانش«مجاهد»دك جوان ديگر، برادر كوچك ارديبهشت، در درگز، يك قاص9

 غلتيد؛ خون در كردند، فرو قلبش در كه يي دشنه ضربسالهاي اول دبيرستان، به

 از را صادقي پروين ما ساله15ٌ خواهر چشم خزانه ترمينالارديبهشت، در جريان تهاجم چماقدارها به  11

 درآوردند؛ حدقه

فروش در اصفهان مورد اهانت و گستاخي و «مجاهد»يك قاصدك جوان ديگر آزادي، يك  ارديبهشت، 14

نام  دار آزاده و غيرتمند، يك انسان شريف، يك رادمرد ارتشي به تهاجم چماقداران و اوباش قرار گرفت. يك درجه

 .شد شهيد و نشست خودش قلبدفاع از او برخاست، ولي دشنه به سياوش شمس، به

 ما حجت ابراهيمي در اردبيل كه چشمش را از حدقه درآوردند؛ برادر ديگر

واي كه ما براي بينايي خلقمان چه چشمهايي را بايستي از دست بدهيم؛ شمعهايي از چشم بايستي فراراه خلق  

 افروخت؛ از چشم بهترين فرزندانش. بر

بهاي بهاران راستين انقالب را بايد هاي آزادي؛ شما خون ها، اي پروانه بسوزيد اي شمعها، بچرخيد اي پروانه 

 ريزان شماست. بپردازيد! و حاال اين فصل الله

 در شهيد آخرين هم بعد و …روستا معلم عزيزي، احد. رسيد ديگري برادرخرداد، در اردبيل نوبت به7بعد در 

د! يك مهدي محم بر سالم. محمدي ناصر. شد پرپر ديگر محمدي نوگل يك شهيدي، عجب به، به. خرداد19 روز

 …آموز هنرستان صنعتي از جنوب شهر ساله. دانش18رضايي ديگر، درست 

: كه شد خواهد معلوم سرانجام و كرد خواهد طي را خود تكامل سير تاريخ ولي، ولي، ولي، …واي بر سنگدالن  

 پاسداران كه سمتياره بهبااش) حاال. داشت خواهيم ياد به را ناصر كالم اين ابد تا ما بله كيست؟ مظلوم و كيست ظالم

  …كرد خواهيم سپر را هايمان سينه هم، ما بباريد، ها گلوله( بودند شليك حال در امجديه اطراف ساختمانهاي روي

بله، ستارگان ما برآنند، تا در فلك اجتماعي و سياسي اين ميهن طرحي نو  دراندازند؛ طرحي عاري از طبقات، 

 ناداني، اختناق و زنجير...  كشي، عاري از جهل، عاري از بهره

 كن خواهند شد ... مادرها و پدرها! اندوهگين نباشيد، باالخره چماقدارها، پاسداران شب، ريشه 
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و اذا الموؤدة سئلت “همه گلها و استعدادهايي كه پرپر شده، بپرسم، بپرسم كه:  امّا ... بگذاريد در رابطه با اين 

 شته شدند؟ كدام گناه؟ك گناه كدامينبه“ بايّ ذنب قُتلت؟

گوييد در خط  علماي شريعت! رجال دولت! وكالي مجلس! اصناف! بازاريها! مطبوعات! راديو تلويزيون! كه مي

 انقالب هستيد، آخر چرا ساكتيد؟

 …ترسيم، هيهات! هيهات! آور مي خدا قسم، اگر كسي فكر كند كه ما از گلوله و گاز اشك ...به 

گويند پيشواي ما علي است؟ اگر منظور شما از علي، اميرالمؤمنين  گفتند و مي كه ميآهاي كجا هستند آنهايي  

توانسته از خود  علي است كه وقتي شنيد گوشواره را از گوش زن غيرمسلمان درآوردند... وقتي شنيد آن زن نمي

كه آن مهاجمين،  شنيد وقتي و شنيده، نمي پاسخي و كرده مي بلند دادخواهي و اعتراضدفاع كند، و صدا به

فلو انّ اِمرءاً مُسلِماً مات “اند، فرياد زد:  خصوص، در مقابل اين بدكاريشان زخمي هم نشده و جزايشان را نپرداخته به

،   اگر مرد مسلماني از شنيدن اين خبر از اَسَف و اندوه بميرد، مالمتي بر او نيست. “مَلوماً مِن بعد هذا اَسفاً ما كان به

 جلو كه نيست جامعه در غيرتي آن اگر است، سزاوار من نزد در   جديرا عندي به كان بل …كه بميردسزاوار است 

 طورچه شما ولي درآوردند، غيرمسلمان دختر گوش از را گوشواره تازه...   است سزاوارتر مرگ بگيرد، را كار اين

شكنند، دم  مادر شهيد مسلمان را مي دست آورند، درمي حَدَقه از را مسلمان دختر چشم كه است طورچه است،

  قسط؟ و اسالم گفت مي كالمآوريد؟ آخر تا كي؟ دم زدن صوري از اسالم تا كي؟ مگر حضرت علي فقط به نمي بر

االاهلل،  گوييد ما مسلمان نيستيم، آخر عالمت اسالم چيست جز شهادتين؟ اشهد ان الاله فيا عجبا! عجبا! مي

االاهلل،  عجبا! عجبا! مجاهد خلق بايد بيايد و شهادتين بگويد، باز هم بگوييد: اشهد ان الالهاهلل ... فيا  محمداً رسول

 اهلل. اهلل، اشهد انّ امير المؤمنين علياً حجّت انّ محمداً رسول اشهد

قول  به كه كساني اگر! عجبا! عجبا فيا... تر بگوييد! )تكرار شهادتين توسط جمعيت( بگذاريد بشنوند، همه، بلند 

پدر طالقاني راه جهاد اسالمي را گشودند و دلدادهٌ مكتب قرآن بودند، مسلمان نيستند، پس بياييد مسلماني را 

گوييد  شناسد.  ولي باشد، باشد، مي كه قسط و عدالت در اسالم كه مسلمان و غيرمسلمان نمي تعريف كنيد. گو اين

    …تيم! فيا عجبا! عجبا!مسلمان نيستيم، باشد. الاقل بر ذِمّهٌ اسالم هم نيس

چه سر و دست مجاهد و چشم مجاهد را كوردالن دربياورند و  امّا، بگذاريد من امروز تصريح بكنم، امروز هر

 بار صدها رغم به اگرچه بكنند؛ آشنا ما بدن بر را شالق هم باز اگرچه نگويد، چيزي آنهابشكنند، ممكن است كسي به

ي تا اين ساعت هيچ رسيدگي جدّي ما در اين مورد نديديم. امّا، يك چيزي رسيدگ تقاضاي و اعتراض شكايت،

 هر و شود مي افزوده آنهاخواهم بگويم. يقين كنيد، يقين كنيد كه هر دستي كه از مجاهدين بشكند، ده دست به مي

قلبي كه از مجاهد  هر و. شود مي افزوده آنهابه ديگر بيناشدهٌ چشم صد بيايد بيرون مجاهدين حدقهٌ از كه چشمي

 اين. است انقالب منطق اين. نشست خواهد جايشپاره كنيد و سري كه بشكنيد هزار قلب و سر ديگر پربركت به

 ...است خلق راه و خدا راه منطق و است، اسالم منطق است، تكامل منطق است، توحيد منطق

چنان مانند سيدالشهدا فرياد  بكشند و ما هم 3 ـ خواهند عليه ما توطئه بكنند، شالق و ژ چه مي حاال بگذار هر 

)اگر دين محمد جز با عبور ما از جادهٌ خون، “   ان كان دين محمد ال يستقم االّ بقتلي، فيا سُيوف خُذيني“زنيم:  مي

 …ها، بگيريدم شود، پس اي گلوله استوار و مستقيم و راست نمي
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آييم  آور و گلوله، سر مويي از حقوق قانونيمان كوتاه نمي كخواهيد چماق بزنيد، گاز اش چه مي گوييم هر ما مي   

 نه و را انسان نه شناخته، را اسالم نه بكند، محدود را اسالمي و انقالبي انساني، آزاديهاي بخواهد كه كس هر   …

الّ،  مسئوليت و ا و ندارد؛ فرقي كه حيوانات با  االّ،و. است انساني مقام در انسان دوام ضرورت آزادي،.  را انقالب

 :هم باز پرداخت خواهيم را تاوانش بنابراين،. كرد خواهد تنزّل حيواني جهانبه انساني دنياي االّ،يي ندارد، و وظيفه

 تر است  هر كه در اين بزم مقرّب  

 دهند جام بال بيشترش مي  

 كه داريم يقين داريم، يقين البته و …يما آمده انقالب و اسالم رزمبه آزادي، بزمبه نه ايم، آمده آزادي رزمما به

 جهان زنجير در خلقهاي اين نشيبها، و فراز همهٌ پس در سرانجام تاريخ، حكمبه تكامل، سُنَن همهٌبه بنا خدا، حكمبه

 نهايي پيروزي صبح. شد خواهد پيروز خود بيروني و دروني دشمنان تمام بر كه است ايران قهرمان خلق جمله از و

 (. 1359خرداد24ـ    87)مجاهد شمارهٌ «  انگيز و شيرين است! وجد چه

 

 اعتراض احمد خميني

خرداد( 22حاج سيداحمد خميني پيرامون درگيري و حوادث روز گذشته )»خراد ـ خبرگزاري پارس ـ 23

 در اقامتگاه امام, اظهار داشت:“ خبرگزاري پارس”امجديه در گفتگويي با خبرنگار 

 آدم كه هستند افرادي هم اكثراً كه ييواقعاً چه بايد كرد؟ ... آخر شرم ندارد كه عدّه خيلي دردناك است,” 

, دهند گوش سخنراني يكبه خواهندمي كه ييعده جانبه و شوند تحريك ييعده توسط, سوزدمي برايشان دلش

  است؟ توجيه قابل و خوانَدمي منطقي چه با اين كنند؟ هجوم

 نكردند؟ محكوم اجتماعات اينجازه نداده است؟ مگر تمام مسئولين حمالت سابق را بهآخر مگر وزارت كشور ا

, شود حمله جمعه نمازبه مثالً اگر طور جه دارند؟ سويي نظر قطعاً كه كرد شناسايي شودنمي را محرّكين واقعاً آيا

ه هم در منزلشان هست و يكي گرب چند و كجاست منزلشان و هستند كساني چه دانيدمي و شودمي شناسايي فوراً

, قراردهند تعقيب تحت اگر را آوريخجالت و شرم و دردآوري و مهمي ايناز آنها هم دم ندارد, ولي يك واقعة به

  بشود؟ احساسات تحريك است ممكن

 ما گويندمي كه مجاهدين يا و است؟ كسي چه بگوييد خوب, دارند دخالت هم خودشان از كه گوييدمگر نمي

 و ناكام جوان آن خون و بگيريد را او هم شما شد ثابت اگر و بگويند تلويزيون در بيايند بگذاريد شناسيمرا مي طرف

 .بدهيد را بقيه شدن زخمي و شخص آن كوري

, امّا, شناسمنمي من.  تفكّر اين بر مرگ بردند؛ را اهللاگر معنايش زدن است كه آبروي“ حزب, فقط حزب اهلل” 

... كنندنمي حمله اجتماعاتبه خودبي, الّا و شونداين عدّه انسانهاي خوبِ اكثراً عوام, حتماً, تحريك مي كه دانممي

واقعاً متاٌثّرم...  ...كنيد گوش خوب, است حق خلق مجاهدين حرف اگر و ترسيدمي چه از, است حق شما حرف اگر

ايي اين سخنرانيها, دولت از شهرباني و سپاه استفاده برپ صورت در, من عقيدةراستي چرا مسئولين ساكتند؟  ... به

 .برساند مجازات اَشدّبه و كند دستگير كنندنمايد و افرادي را كه حمله مي
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 و اسالم آبروي كه اللّهي حزب سران دستگيري در را خودشان كوشش همة, تيراندازي جايبرادران پاسدار, به 

 تا اسالم از لَوث وجود اين خائنين پاك شود و غير از اين هم راهي ندارد. ,بنمايند, اندبرده را اهلل و مسلمين

 با را انديشه. كندمي ترمحكم را جايش كه داد تغيير شودنمي چماق با تنها نه را انديشه كه اممن بارها  گفته

 هنوز, كند حكومت توانستمي زور اگر, بود شاه, شاه, كردمي كار زور اگر كه امگفته بارها. داد پاسخ بايد انديشه

 را هركس كه دارد ييكوبنده العملعكس چنان, چنيني اين برخوردِ. بودند مخلوع شاه زندانهاي در ما عزيزان تمام

   «...كندمي مُنزَجر عمل صاحبانبه نسبت

 

 گزارش تلويزيون 

 «: يهميتينگ امجد»خرداد ـ گفتگوي تلويزيون رژيم با برخي از شاهدان رويداد  23

آموز بود خيلي جوان بود، زخمش  كسي كه كشته شده بود، دانش»  ـ )يكي از كادرهاي درماني بيمارستان(: 

 كامالً زخم و داشت شديد خونريزي خيلي چون فشنگ، يك برخوردخيلي باز شده بود... بيشتر شباهت داشت به

 .«بود شده متالشي و بود آمده بر

وقتي توي مراسم بوديم، ديديم كه صداي تيراندازي و شليك گلوله » ه(:ـ )يك مرد جوان از شاهدان صحن

 آنها از حمايتزنند و پاسداران به طرف مردم سنگ مي نفر هستند كه به 200آيد، وقتي بيرون آمديم ديديم كه  مي

ن بود كه اي اينها كوشش همهٌ بيايند، امجديه طرف به و بزنند عقب را جمعيت و بيايند جلو كه كنند مي سعي

 «.هم بزنند كه نتوانستند امجديه را تصرف بكنند و برنامه را به

 درگيري محل جا آن. آمدم طالقاني چهارراه سروقتي كه مراسم تمام شد، همراه جمعيت به ـ )يك شاهد ديگر(:

. ما او را افتاد زمين بود، جلوتر كه نفر يك. كند مي شليك جمعيت طرف به و نشسته پاسداري يك كه ديدم بود،

جا يكسري از فاالنژها و چند تا از پاسدارها  برداشتيم، سوار ماشين كرديم و آورديم طرف ميدان رضاييها. آن

 را ماشين. نكردند گوش ما حرفخواستند ماشين را بازرسي كنند. ما گفتيم عجله داريم، مجروح داريم ولي به مي

 مجروح بيمارستان،علت شدت خونريزي، تا رسيدن به ف شد و بهتل وقت مقدار يك فاصله اين توي و كردند بازرسي

 .«شد شهيد

 بيمارستانبه مصدوم و مجروح تعدادي كه دادند اطالع بندهبعدازظهر به 4حدود » ـ )يك پزشك بيمارستان(:

ه سه نفر حادث اين با ارتباط در... است توجه قابل مجروحان تعداد ديدم شدم حاضر محل در بالفاصله من. آوردند

 هم نفر يك و اش سينه قسمتبه هم يكي شكمش،اتاق عمل برده شدند، دو نفرشان تير خورده بودند، يكي به به

 قرار جرّاحي عمل تحت داشت كه استخوان شكستگي و مغزي ضربهٌ علت به كه ساله20 حدود در است جواني

 .«گرفت

ردند، كه بيشتر از مجاهدين بودند. كتك خورده بودند و جا آو نفر را اين30حدود »ـ )يك پرستار بيمارستان(:   

 .شدند مرخّص سرپايي و خوردند بخيه اكثراً و بود خورده پيشانيشانزخمهايشان بيشتر در اثر آجر بود كه به
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 كه بود كرده اصابت چشمشبه تير كه ديگري مرد و... بود خورده اش سينهتيرخورده هم سه نفر داشتيم كه يكي به

 «.هم كور شد چشمش

 امجديهديروز براي سخنراني برادر مجاهد مسعود رجوي به» ـ )يكي از مجروحان بستري در بيمارستان(: 

 در جلو فقط ما و بوديم رو روبه هوايي رگبار با همراه اوباش مشت يك حمالت با معمول طبق ابتدا همان از. رفتيم

كردند و ما، متقابالً، فقط با  وحشيانه با سنگ و چوب حمله مي آنها. شديم مي اوباش ورود مانع و بوديم ايستاده

تري  كرديم. اين درگيريها حالت گسترده زدند دفاع مي كاپشنهايمان يا با تخته يا الستيك در برابر سنگهايي كه مي

شدند.  ورود اينها مي مانع و كردند مي مقاومت و بودند داده بازوها بازو به پيدا كرد و فاالنژها حمله كردند. امّا، بچه

توانند حمالتشان را ادامه بدهند يعني كشش آن را ندارند چون ايمان ندارند،  كه فاالنژها ديدند نمي بعد از اين

 بلند را آنها بقيه افتادند، مي زمين ها بچه و آمد مي زمين و هوا از مرتّب كه بود رگبار بعد. شدند متوسّل اسلحهبه

كردند. من خودم در جريان همين  بردند سوار آمبوالنس مي اكبر مي گرفتند و با فرياد اهلل مي دوش به و كردند مي

 .«است من از تردرگيريها تير خوردم و درست بغل من دو تا از برادرانمان هم تير خوردند، كه حال آنها خيلي وخيم

 «شد؟ تيراندازي شماشما متوجه نشديد كه از طرف چه گروهي به»سؤال: 

جا تنها پاسدارها بودند كه مسلّح بودند و كامالً واضح است كه دستهٌ اوباش با  اين خيلي روشن است، آن: »جواب

 .«كردند مي حمله مااصطالح زير چتر رگبارهاي هوايي و زميني اينها به حمايت اينها، و به

امي و انتظامي تيراندازي اصطالح مأموران نظ چيها يا به شما خودتان ديديد كه پاسدارها يا كميته»سؤال: 

 «        بكنند؟

 «. بله دقيقاً»جواب: 

 

 اعتراض معاون وزير  كشور  

 خرداد ـ تلويزيون رژيم ـ مصاحبه با مهندس ميرسليم، معاون وزير كشور، درمورد زدوخوردهاي امجديه:23  

، براي جمهوري اسالمي موجب تأسّف و چه ديروز اتفاق افتاد اوالً بايد با كمال تأسّف بگويم كه آن»... ميرسليم:  

آور است، ثانياً ... اين مراسم با اجازهٌ قبلي وزارت كشور انجام گرفته بود و تقاضاي آن از طرف مسئوالن سازمان  شرم

 ما با برگزاريش محل اجرايش، نحوهٌ مورد در و رسيد كشور وزارتمجاهدين خلق، سه روز قبل از برگزاري مراسم به

 هم به نظم و كنيم حفظ مراسم برگزاري هنگام را امنيت نحو بهترينكه بتوانيم به ند و باالخره براي اينكرد مشورت

 بشود گرفته نظر در باشد محصور كه محيطي كه شد اين بر قرار سازمان، مسئوالن با شد كه موافقتي از پس نخورد،

 برادران پيش هفتهٌ كه ايناز نظر انتظامات با توجه به رابطه اين در. گرفتيم درنظر امجديه استاديوم را محيط اين و

 شهرباني، مأموران مستقل طور به كه گذاشتيم اين بر قرار...  داشتند درگيري سياسي گروههاي با ها كميته و پاسدار

سازمان  داخلي انتظامات مسئوالن هم استاديوم خود داخل انتظامات بگيرند، عهده به را برنامه اين خارجي انتظامات

 كه بعدازظهر 3/5 ساعت تا گرفت، انجام منظم خيلي برنامه شروع... شد رفتار هم ترتيب همينمجاهدين خلق، و به

 اين نظرمان كه بدهيم نشان كامالً كه اين براي و نداشتيم خاصي مسألهٌ ما استاديوم،به كردند مي مراجعه مردم

گونه  خواسته بوديم كه مأموران پليس تهران بدون هيچ نخورد، برهم نظم و بشود حفظ امنيت فقط كه هست
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عنوان  سالحي در اطراف استاديوم حضور پيدا بكنند، يعني هيچ اسلحهٌ گرمي مأموران با خودشان نداشتند و فقط به

 سعي ما البته و سنگ پرتاب و يكديگر با خورد و زدجا حضور داشتند. مردم شروع كردند به ناظر و ناظم در آن

نظمي در داخل محوطهٌ استاديوم  گونه بي گرفت، هيچ رغم اين درگيري كه در خيابان مبارزان انجام مي م كه بهكردي

 اجرا توانست برگزاركننده سازمان طرف از بود شده بيني پيش كه صورتي به جا آن برنامه و نيايد وجودامجديه به

 «...نيايد وارد آن در خللي و بشود

 عنوان به ما جامعهٌ در اآلن اينها نفري، هزار سه دو، گروه يكليم، شما اشاره كرديد بهآقاي ميرس»خبرنگار:  

 محدود اخير ماه دو يكيبه اش سابقه هم جريان اين, اند شده معروف اسامي جور اين و فاالنژ و چماقدار يا اللّهي حزب

كه هر ميتينگ، حاال چه با اجازه چه  هستيم جريان اين شاهد مرتّب كه است ساليك از بيش ما يعني شود، نمي

شوند. بعضي از  هرحال يك عده هم كشته و مجروح مي گيرد، خوب به شود، مورد حمله قرار مي اجازه، تشكيل مي بي

شناسيم و  جمله سازمان مجاهدين خلق ايران اعالم كردند كه ما سردمداران اين جريان را مي سازمانهاي سياسي، از

جمله خود شما هم قطعاً با اين جريان موافق نيستيد...  معرفي كنيم. خود مقامهاي مملكتي و از حاضريم كه آنها را

 بشود؟ كنايد كه اين مسأله ريشه ايد، چه اقدامي كرده بنابراين، شما چه فكري كرده

محكوم  دارند مراسم انجام براي مجوّزي كه موقعي خصوصاًً و هرحال به سياسي گروههايحمله به»ميرسليم: 

 . «است، و اين را ما هر بار گفتيم و تكرار خواهيم كرد

 

 اعتراض نمايندگان مجلس 

 «:بامداد»خرداد ـ روزنامة 28

 خواستار و كردند محكوم را امجديه اجتماعبه حمله يينفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي, در اطالعيه20» 

 59خرداد22شوراي ملي اسالمي, حمالتي را كه در  مجلس نمايندگان ما... »:  «شدند آن عاملين مجازات

 بر عالوه, كارها گونهاين كه داريممي اعالم و كنيممي محكوم, شديداً, شد امجديه مراسم در كنندگانشركتبه

و  گردندمي تلقّي ايران اسالمي جمهوري حريم و قانونبه تجاوز و ايران اسالمي انقالب با ضديّت, بارتاٌسّف پيامدهاي

, اصفهاني رضا... برسند كيفربه, باشند كه موقعيتي و مقام هر در, اَعمال گونهبايد هرچه زودتر عاملين و محرّكين اين

 محمد, الهوتي حسن, غفوري گلزادة علي, طالقاني اعظم, سحابي اهللعزّت, سامي كاظم, جعفري سيدمحمدمهدي

 (.1359خرداد 29, 92 شمارة, مجاهد) «...مهاجراني اهللعطاء, محمدي

 

 «!منافقها بدتر از كفّارند»خميني: 

 

 اعضاي شوراهاي اسالمي كارگران: »ـ سخنان خميني در ديدار با  59تير4
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االَسف جوانهاي ما مطّلع  شود و مع آيد، يك غائله درست مي بينيم كه يك بساطي در امجديه پيش مي مي»... 

و بعضي از اشخاصي كه با من هم مربوط هستند, اينها هم ملتفت  كنند نيستند كه... اين اشخاص چه دارند مي

 كنند كه مسألهٌ چماقدار است و تظاهركننده.  نيستند كه مسائل عمقش چيست. خيال مي

مسأله  مسأله اين است؟ نه، مسأله اين نيست. اين يك ظاهري است براي آشوب درست كردن. مسأله عمق دارد.  

دست بگيرد، نه مسأله اين است كه  جا و مقدّرات كشور ما را به كه بايد آمريكا بيايد اينآمريكاست، مسأله اين است 

 …خواهد ضدتظاهر، اينها مسأله نيست خواهد تظاهر كند, يكي مي يكي مي

زنند، باز خودشان فرياد  زنند، خودشان ديگران را كتك مي كنند و فرياد مي خودشان غائله درست مي 

  … كنند مي

ت من هي بگويم اسالم و هي بگويم فدايي اسالم و فدايي خلق و هي بگويم مجاهد اسالم و مجاهد ممكن اس

  … كردم مخالفت من اول، از كه ببينيد كنيد، مالحظه شما من اعمالاين حرفها را بزنم، الكن وقتي به خلق. 

ت است كه بايد دانشگاهش خواستند كه دانشگاههايي كه در خدمت استعمار بود و جزء مهمّات اين مملك مي

اصالح بشود، همين كه طرح اصالح دانشگاه شد، سنگربندي شد در دانشگاه كه نگذارند اين كار بشود. حاال باز هم 

جا در دانشگاه، اما در خارج دنبال اين هستند كه نگذارند اين اصالح فرهنگي بشود،  پشت همان سنگرها، نه آن

 انقالب فرهنگي بشود. 

واهند كه فرهنگ همان فرهنگ باشد كه از آن امثال اين اشخاصي كه وزير و وكيل سابق بودند، خ اينها مي

 باد فنا بدهند. درآيند و همينها اين كشور ما را به

كنند كه نگذارند اين مملكت  آيند با اسم اسالم و با اسم قرآن و با اسم كذا و كذا غائله ايجاد مي در مركز مي 

  يك آرامشي پيدا كند.

 نه اينها. نباشد اسالمي شوراي … گويند اين مجلس ملي باشد، مجلس شوراي ملي بعضي از اين روشنفكرها مي

 كه ندارد يي ماده چون هم قانون در كه صورتي در نباشد، خواهند مي را اسالميش خواهند، مي را مليّش كه اين

كه اسم بايد ببرند يك چيزي را، مجلس  ز باب اينا اند گفته بله، . نيست قانون در چيزي چو هم ملي، شوراي مجلس

 گفتند، وقت آن بوده اسمي اين … كه قرار دادند كه اسم اين, مجلس شوراي ملي اند، اما نه اين شوراي ملي گفته

 . باشد اسالمي شوراي مجلس بايد حاال

كه بگويند كه ما  ندارند جز اين چاره … زنند كه نه، ملي، ملي ترسند، هي نِق مي اينها حتي از اسم اسالم هم مي 

 …است طوريهم اسالمي هستيم، الكن ما اعمالشان را بايد ببينيم چه

 توانستند كه جوانهاي پاك و صاف و صحيح ما را گول بزنند با تبليغاتي كه بلدند و خوب هم بلدند.  

زنند، ببيند اعمالشان  ند سينه ميبايد توجه داشته باشد اين ملت كه گول نخورد از اينهايي كه براي اسالم دار 

طوري هستند يا سنگربندهايي هستند كه با اسم  گويند اسالم، آيا در عمل هم اين چيست، ببيند اينهايي كه مي

گذارند  خواهند از بين ببرند اسالم را و لََعّلَ )=شايد( دزدهاي سرگردنه هم اسم اسالم روي خودشان مي اسالمي مي

 ... كنند الكن دزدي مي
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خالي رفت توي ميدانها و توي خيابانها و مشتش را  اين ملت بيچارهٌ ما، اين ملت بزرگ ما، اين ملتي كه با دست

گويم  نشينم مي ام مي آمده من حاال رساند، جا اينپركرد و مخالفت كرد با رژيم سابق و با همهٌ ابرقدرتها و مطلب را به

گويد نه، ما اين كار را كرديم،  كه مي كني. كه هستي؟ يا آن تو غلط مي  من رهبر شما )اشاره دارد به مسعود رجوي(.

شويد انقالبي؟!  وقت شما مي جايي كشتند و از طايفهٌ شما بود، آن آخر كجا اين كار را كردي؟ اگر يك دزدي را يك

اند تو اين مملكت و  دهافتا كه جمعيتهايي اين اند كاره)=اشاره دارد به شهداي سازمان مجاهدين(  بايد ببينيم چه

بيند كه  وقت آدم مي االَسف بعضي از اشخاص هم كه متوجه اين مسائل نيستند يك كنند و مع دارند خرابكاري مي

 اند.  اند كه آنها از آن طرفداري استفاده كرده اند يا يك چيزي گفته طرفداري از اينها كرده

 زنند... زنند، همه را گول مي اينها گول مي  

 چهره يك است، چهره يك اين. بفهمانيم مردممدتي بايد زحمت اين را بكشيم كه آن چهرهٌ دوم اين را به ما  

 چهره آن بتوانيم اگر ما. است خطرناك ميدان، توي آيد مي اينها اسم و البالغه نهج اسم و خدا اسم با و قرآن اسم با

 …شويم مردم معرفي كنيم, آن وقت ما پيروز ميبه را محمدرضا امثال دوم چهره اين را، جمعيتها اين دوم

 هم اآلن هستيم، ارتجاعي ما هم اآلن …بينيم كه روحانيت، هدف است شويم مي يي كه وارد مي ما در هر قصه 

 …هستند آنها روشنفكرها اند، ارتجاعي ما روحانيون

خواهد  كند و مي سالم عمل ميضداگويد هستم و به منافقها هستند كه بدتر از كفّارند. آني كه مسلمان مي 

 سورهٌ اما داريم منافقين سوره ما . ديگران تا شده تكذيب آنها از بيشتر قرآن در كه است آن بكند، عمل ضداسالمبه

 . گويد مي را اوصافشان كند مي شروع اول از منافقين براي كه داريم منافقين سوره. نداريم كفّار

هاي مختلف بوده است  باز، چهره يك اشخاص حيله …يتهايي بوده استچو جمع اسالم هميشه گرفتار يك هم 

گيرند و در  خوانند و روزه هم مي آيند مي چهره، چهره اسالمي بسيار خوب و نماز هم مي در اين كشورهاي اسالمي. 

 اسالمي است باطنش ضدّاسالم.  ظاهر، ولي چهره، چهرهٌ

شما كارگرها  خورند.  ت و لهذا جوانهاي ما از اينها گول ميشناخت اينها مشكل است. شناختن اينها مشكل اس

كه خداوند انشاءاهلل شما راحفظ كند براي مملكت ما و شما ارتشيها كه خداوند شما را هم حفظ كند براي ما، توجه 

اسالم  با مخالف كه گروههايي اين با امروز ما اگر …داشته باشيد كه امروز اسالم يك امانتي است دست من و شما

كنند، اگر امروز ما گول بخوريم از اينها، يا خداي نخواسته دنبال اينها  هستند و با اسم اسالم پيش ما نفوذ دارند مي

 «…بكنيم خيانت نبايد ما امانت اين به. ايم كرده خيانت آنبرويم، اين امانتي كه دست ما بوده است به

 

 

 تعطيليِ ستادهاي مجاهدين

 

جا وارد  كه، همان د از حملهٌ آشكار خميني، دو راه در مقابل ما وجود داشت: يكي اينبع»مهدي ابريشمچي: 

 و شكل با بود، نرسيده انتهاكه، فرصت را براي يك دوران كار سياسي كه هنوز به درگيري با ارتجاع بشويم؛  ديگر اين

اقدار بود، مراكز و ستادهاي چم باندهاي مشخص حملهٌ مورد روزها آن كه چه آن.  بشماريم غنيمت جديد فرم
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 شروع يي بهانهتير، حمله و هجومها, به4مجاهدين بود. معلوم هم بود كه در روزهاي آينده و يكي دو روز ديگر بعد از 

 در كردن دستي پيش از عبارت هم آن و گرفت يي هشيارانه بسيار تصميم مجاهدين رهبري معمول طبق. شد خواهد

 .بود ستاد تعطيلي

 مراكز در را فعاليتهايشان و كردند تعطيل را ستادها “!كنيم منتقل مردم ميانستادها را به“ن با شعار مجاهدي 

 تاكتيك، اين با. رساندند هواداران و ايران مردم همهٌ اطالعبه را مسأله اطالعيه، يك با آنها. دادند گسترش مختلف

قدر شناخته شده بوديم كه اين مردم  شده بوديم و آن گسترده ما قدر آن ديگر كه چرا. كرد را اصلي ضرر ارتجاع

 خواستند نشريهٌ مجاهد را بخوانند!  خواستند با مجاهدين همكاري كنند، مي آمدند و مي بودند كه دنبال ما مي

 ميانشان در اين مقطع در رابطه با آزادي چيست، به دانستند وظيفه ميليشياهاي قهرمان مجاهد خلق كه مي 

 فروش و مجاهدين مواضع تبليغزدند و شروع به هايي مي و كنار دكّه  د، آنها معموالً در خيابانها و در گوشهرفتن مردم

 از و شد هم رساتر بلكه نشد قطع تنها نه مجاهدين آزاديخواهي فرياد ترتيب، اينبه. كردند مي كتاب و نوار نشريه،

 (.173هدان, صشا روايتبه خرداد30) «رسيد مردم گوش به هم نزديكتر

 

 

 «اخراج مجاهدين از سنگرهاي مقدّم جبهه»

 

اطالعيه مجاهدين خلق ايران درمورد حكم اخراج مجاهدين توسّط دادستاني انقالب آبادان از »ـ  59آبان 27

 «: سنگرهاي مقدّم جبهه

خروج گروههاي  درمورد حكمي آبادان انقالب  دادستاني داريد اطالع كه چنانهموطنان دلير و آگاه, هم»...

 كه جاساعت مهلت داده است. تا آن24سياسي, منجمله مجاهدين خلق, از اين شهر صادركرده و براي اين كار 

 روزهاي اولين از كه است مستمرّي فشارهايسلسله از حلقه آخرين حكم اين, درواقع, است مربوط خلق مجاهدينبه

 اين. شودمي وارد, انده در سنگرهاي مقدّم نبرد در كنار مردم بودهك ما نيروهاي بر عراق درمقابل مقاومت نبردِ آغاز

 كه طوريبه. است داده نشان... و تهمت, شكنجه, دستگيري, تداركاتي تضييقات مختلف صورتهايبه را خود فشارها

 دهندةاينها نشان همة, درواقع, ولي, هستند زنداني اهواز در نفر114 و آبادان در ما افراد از نفر41 تعداد اكنونهم

 بر فشار خود هاي برنامه همة راٌس در كه است كشور مختلف نهادهاي بر انحصارطلب جريانهاي روزافزون تسلط

 ! است آورخنده قدرچه راستي...  اندداده قرار را انقالبي نيروهاي

 عدم, ما كردننزوي[, ابتدا, مدتي براي م1359ُشهريور31جريانهاي انحصارطلب از آغاز جنگ با عراق ]در 

 مردم هايتوده براي سراييهاياوه اين بودن پوچ وقتي ولي كردند مطرح را جنگ ميدان در خلق مجاهدين حضور

 پايمردي درنهايت ولي. افزودند خود تبليغات بر را بودن “پنجم ستون” تهمت, فشارها تمام ضمن, شد روشن

, آنها را مجبوركرد كه پرده از چهرة خود برگيرند و رسماً مقاومت سنگر  در خلق مجاهدين بركف جان نيروهاي
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 تمامبه نهادنماهيّت خود را افشاكنند كه گويي دفاع از ميهن, حقِ انحصاريِ آنهاست و فقط با خُضوع و گردن

 د!...كر كسب را مقاومت نبرد در شركت و ميهن از دفاع حق شودمي آقايان اين واپسگرايانة و انحصارطلبانه تمايالت

 هايتوده با خلق مجاهدين رابطة قطع براي مذبوحانه تالشهاي و فشارها اين كه دهيممي اطمينان شماما به

 ضَخيمِ ديوار. كند برآورده را شما غيراسالميِ و غيرانساني اَهداف, كوتاه مدتي براي جز تواندنمي هرگز مردم

 حركتبه چنان مردم هايگردد. موج آگاهي درميان تودهبرنمي عقببه هرگز تاريخ و برداشته شكاف عوامفريبي

 تسريعِ جز ثمري, قراردادي سدهاي ايجاد و گسترده دستگيريهاي, مجاهدين انتشاراتي ممنوعيت كه است درآمده

 اين كه گوييممي هم باز و... داشت نخواهد ارتجاع انحصارطلبِ ماهيّتِبه بردنپي در هاتوده آگاهيِ اِرتقاي

 در شانشده شناخته درخشانِ سوابق تمام با را خلق مجاهدين مشروعيّت از ييذرّه تواندريها و حكمها نميدستگي

 هموطنان ويژهبه و مردم درميان را شما خود مشروعيّت, فقط و فقط, اَعمالي چنين برعكس و دهد تقليل مردم نظر

 (.1359آذر 11, 99 شمارة «مجاهد») «...برد خواهد سؤال زيرعالمت زدهجنگ منطقة

 

مجاهدين اصالتي ندارند. اينها كساني »سرحدّي زاده، رئيس اداره زندانها: «:  انقالب اسالمي»آذر ـ  روزنامه 8

 دفن را آنها همه و كنيم درست گورستان تا 6 بايد ما … هستند كه با همه نمودهاي انقالب مخالفت كردند

 «مبارزه كرد. حاال مراحل نرم است... سياه خشونت با بايد انقالب ضد با … كرده

 

 «مجاهد»تعطيل موقّت 

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

, 1359 آذرماه تا مجاهد نشريه پس آن از اما, نبود سخنان اين از نشاني آن در چون, بود رفته چاپ زيرخميني به

 شماره اين در. يافت انتشار 59 آذرماه 11 تاريخبه 99 شماره و نشد منتشر مجاهدين ستادهاي شدنه با بستههمرا

 : است آمده چنين مجاهد شدن تعطيل علت توضيح در

 شمارة چندين اضافةبه, “مجاهد” شمارة 98 تعداد تاكنون, گذردمي“ مجاهد”طي مدتي كه از آغاز انتشار »... 

 : ايمداشته “فترت” دورة دو مدت اين در. ايممنتشر كرده, العاده فوق

 موجود؛ خفقان جوّدورة اول, اعتراضي بود به

( شد چاپ كه ييالعاده فوق شمارة 3 از نظر صرف, )انجاميد طولتيرماه تا اين تاريخ به5دورة دوم, كه از  

 متشنّج جوّ يك در جز كه گرانين و توطئهافروزاجنگ دستبه دستاويزي گونههيچ تا كرديم تعطيل علت اينبه

 اين بر نيز اكنون هم و بوديم گفته قبل از كه اين گو. ندهيم, ندارند كارآيي گونههيچ ديگران نفرين و لعن با همراه

 زمينه اين در كه نداشتيم قصد و ماست نظركردنصرف غيرقابل و قانوني و مسلّم حق نشريه داشتن كه اعتقاديم

 مسئولين خواستيمن و انحصارطلبان را براي هميشه دلخوش كنيم. امّا, علت مهمتر اين بود كه ميطلباقدرت

 فرصتي آنها از جناحي يا و باقيست آنها در آزاديخواهي تَتِمّة از چيزي چهچنان باشيم داده فرصتي را مملكتي

 قانوني طورد دستبرد قرارگرفته است, بهمور ديگران جانب از كه را ما قانوني  و مشروع حقوق حداقل تا خواهدمي
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 و جَرح و ضَرب و خلق مجاهدين قرارگرفتن فشارتحت ننگ و آلودگي از را خود بتواند حداقل يا و! نمايد تاٌمين

 .مبرّاسازد آنها فعاليت ممنوعيت و دستگيري

 اين تا خواستيماشيم لكن ميگرچه از نظر ما روشن بود كه بيهوده انتظار چنين ترقيخواهي را نبايستي داشته ب 

 پي در انقالب دادستاني اصطالحبه كه آن از پس لذا. باشد حسابرسي قابل نيز تاريخ و مردم هايتوده پيشگاه در امر

 چنينهم و پرداختندمي “مجاهد” توزيع كار به كه اعضايي و هواداران دستگيري و جَرح و ضَرب موارد پيگيري عدم

كه طبعاً “ مجاهد”اد برخي نهادهاي انتظامي رسمي مملكت در ممانعت از توزيع و چاپ افر عيار تمام شركت

 را “مجاهد” انتشار و شد ميدان وارد راٌساً خود و برگرفت چهره از پرده, باشد دادستاني تاٌييد بدون توانستنمي

و مخالف انقالب صِحّه نهادند,  غيرقانوني عمل اين بر خود سكوت با نيز مملكتي مسئول مقامات و كرد اعالم ممنوع

 خود مملكت اندركاراندست چهچنان تا باشد, سازيم منتشر مرتّب طوربه, االمكانرا حتي“ مجاهد”بر  آن شديم تا 

 ادامة راه با كرد خواهيم تالش خويش سهمبه نيز ما. بگشايند را انقالب راه مردم هاي توده, روند نمي انقالب راهبه

ق اسالم انقالبي را هموار نماييم. در اين راه از همة مردم آزاده و شخصيتهاي انقالبي و ترقيخواه ياري تحقّ و انقالب

 .«خواهيممي

 

 «احضار و تعقيب مجاهدين»

 

احضار و تعقيب مجاهدين يا كوشش براي جبران »ـ اعالميه سازمان مجاهدين خلق ايران با عنوان  59آبان 26

 «:ادستاني  انقالب!بزرگترين خطاي شاه توسط د

 آزاد شاه زندانهاي از دليرمان خلق همتهنوز از روزي كه آخرين و پيگيرترين دستة زندانيان سياسي به»...  

 !كند زندانها روانة دوباره را آنها است گرفته  تصميم “انقالب دادستاني” گويا كه است نگذشته سال دو, شدند

 در سياسي زندانيان آزادكردنبه دادن تن خود هاياز آخرين مصاحبه يكي در خائن شاه كه داريم يادهمه به

! “انقالب دادستاني” اكنون  كه رسدمي نظربه و برشمرد خود اشتباه بزرگترين را ننگينش سلطنتش دوران اواخر

 . كند جبران ا ر شاه اشتباه بزرگترين اين زندانبه مجاهدين برگرداندن با تا است گرفته تصميم

 قصد دادستاني اگر و اندتان انقالب گويا فراموش كرده است كه مجاهدين رامردم از زندانها آزاد كردهدادس

 همانبه بايد سرانجام و داشت نخواهد مشروعيتي كمترين ما مردم براي ديگر بكند را انقالبيون مجدّد كردن زنداني

 .رفت سابق ارتش دادستاني كه برود راهي

 با تا گرفته تصميم و نكرده بسنده داشته روا سعادتي خلق مجاهد دربارة كه ستميهب“! دادستاني انقالب”

 هاي توطئه اجراي وسيلة ترتيببدين و داده قرار تعقيب تحت را “خلق مجاهدين” سعادتي پرونده قراردادن دستاويز

كرهاي زشت و غيرمردمي, مَ و هاتوطئه تمام كه اين از غافل, شود “خلق مجاهدين” برعليه تريگسترده ارتجاعي

 ... گرددمي باز آن اهلسرانجام, به

 و كشور جاري احوال و اوضاعمجاهدين خلق ايران بارديگر كليه شخصيتها, نيروها و مردم بيدار و متعهّد را به

 هرگونه كه شوندمي يادآور و كرده جلب خلق مجاهدين برضدّ ويژهبه, انقالب دادستاني عملكردهاي خصوصبه
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غفلت نيروهاي مترقي و متعهّد از مسئوليت خطيرشان در اين مرحلة حسّاس از تاريخ انقالب و ميهنمان موجب 

ازدست رفتن تمام دستاوردهاي انقالب خونبار خلقمان خواهد شد و بدون شك جريان تصفيه و سركوبي كه از 

نيروهايي را كه حتي كمترين جنبه و عنصري  تمام تدريجنيروهاي انقالبي شروع شود در حدّ آنها متوقّف نشده و به

از ترقيخواهي داشته باشند, دربرخواهد گرفت... بنابراين, وظيفة تمام نيروهاي مترقّي و انقالبي است كه دربرابر 

آذر 11, 99شمارة « مجاهد»)سرمقالة «  چنين جرياني هوشيار بوده و اجازة رشد و پيشرفت بدان ندهند...

1359.) 

 

 « و آزمايشِ سرنوشت روحانيت»  

 ـ 101آذر ـ نشرية مجاهد شمارة  25  

 «: روحانيت و آزمايش سرنوشت»بخشي از سرمقالة 

 ما جامعة در اكنون, ديگر عبارتامروزه در جامعة ما اين روحانيت است كه درموضع حاكميت قراردارد و به»...

 انكار را واقعيت اين تا كنندر حكومت تالش مياندركا دست روحانيون از برخي... است برقرار “روحانيت حكومت”

 حزب رهبر و كشور عاليديوان رئيس سخنان, كوشش اين اخير هاينمونه از يكي. كنند مخدوش را آن و نموده

 چنين, روحانيت برضدّ توطئهبه اشاره ضمن كه است محرّم11 روز در امام مسجد سخنراني در( بهشتي)= حاكم

. توطئهوب براي اين كه روحانيت از اين نقش مردمي اش دورشود, دشمن شروع كرده است بهخ”: فرمايدمي اِفاضه

 ديگر بله, زنندمي نِق گوشش تَنگِ است درماني سخت يا درمانبي درد دچار هركس, است نقصي و كمبود هرجا

“ حكومت آخوندها”ودشان خ قولبه يعني, ادّعا اين انكار براي سپس و “شودنمي اين از بهتر, آخوندهاست حكومت

 اند؟ كرده قبول مسئوليت چندنفر مگر روحانيون از مدت اين در آخوندهاست؟ حكومت كجا”: كندچنين اضافه مي

... پيشنهادشده دوم وزير يك هم حاال داشتيم روحاني وزير يك مان دركابينه داريم مجلس منتخب دولت ما كه اآلن

اني هست؟ در پُستهاي ديگر چند روحاني هست؟ چه طور شده است كه هرجا روح چند مگر كابينه كل در, بنابراين

 .«(1359 آذر اول, اسالمي جمهوري روزنامة) “گذارند؟مي آخوندها حكومت تعبير با روحانيت حسابنقصي است به

 
كومت ح كه اين براي كشور عاليديوان رئيس كه كنيممي مشاهده»: نويسدسرمقالة مجاهد در پاسخ بهشتي مي

 دانندنمي را حكومت معني ايشان كه نيست معلوم, شودمي متوسّل استداللي اصطالح به چهروحانيت را انكاركند به

 فريبي عوام درصدد نكرده خداي و گرفته كمدست را مردم يا و, فرمايندمي العارفتجاهل يا(, است بعيد خيلي كه)

  ؟!اندبرآمده

كل كابينه مگر چند نفر روحاني است؟ در پستهاي ديگر چند نفر روحاني  در, بنابراين” كه كنندسؤال مي

 تمام و حسّاس و مهم اُرگانهاي تمام هدايت و تصميمگيري موضع و راٌي كه اندگويا ايشان فراموش كرده“, است

نقالب, ا كل دادستان, كشور كل دادستان, كشور عالي ديوان رئيس است؛ روحانيون دست در كشور كليدي پُستهاي

و تمام حُكّام شرع و دادگاههاي تابعه و كلية  كميته ها, رئيس قوة مقنّنه و اكثريت نمايندگان مجلس, تمام 

 سنّتي تريبونهاي تمام بر مضافاً) كشور مطبوعات تريندستگاههاي مهم تبليغاتي, اَعَمّ از راديو و تلويزيون و باسابقه
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 كنيم  اضافه بايد اينجمعه( و... همگي در دست روحانيون است كه به نمازهاي خصوصاً و مساجد و منابر قبيل از

 واليت از نظرصَرفِ, اينها همة تازه و دارند نظارت و  حضور ديگر ارگانهاي در امام نمايندة عنوانبه كه را روحانيوني

قانون اساسي تعيين  در آن محدودة اگرچه و دارد را خود خاص جاي خود نامحدود عمالً دامنة با كه است فقيه

 امام مثالً يا و كندمي قلمداد قانون فوق را فقيه واليت, رسماً, مجلس رئيس, طورمشخصبه بينيمشده, امّا, مي

 روزنامة) “...اساسي قانون و امام: داريم مملكت اين ادارة براي محور دو ما” كه داردمي اظهار, رسماً, تهران جمعة

 .(59 آذر اول, اسالمي جمهوري

 رياست مقام ماندبنابراين, آيا هيچ موضع حسّاس و كليدي حكومت هست كه دست روحانيون نباشد؟ فقط مي

)=  جناب آن فرمايشات يادبه را انسان و شده تبديل اِشكَم و دم و يالبي شيربه اصطالحبه ديگر هم آن كه جمهوري

 آن اگر, رهبربه ايمن قانون آمديم فرماندة كل قوا را دادهاي توي ما... ”: كه اندازدمي معروف نوار آن در( آيت حسن

 كه هم را كامل اختيارات. بگيرد ازش تواندمي خواست وقت هر, نيست اصل اين بكند خودش نمايندة را او بيايد

 كاري هيچ... بپذيرد حضوربه را سُفرا و بگيرد مدال و بدهد مدال تواندمي فقط جمهور رئيس, مجلسبه داديم

 مطبوعات) “شود تر ضعيف روزبه روز شودمي باعث, كند صدا و سر بخواهد هرچه يعني, بكند تواندنمي

 (.1359خرداد28

 حد در حداقل” كه گويدمي كشور عاليدرمورد بقية مسئوليتهايي كه دست روحانيون نيست رئيس ديوان

بديهي است “...  راي هميشه نظارت خواهد كردب كشور كارهاي جريان در” روحانيت, “عيارتمام جانبة همه نظارت

 دادنخشك و خالي و تشريفاتي نيست, بلكه منظور, دقيقاً, همان هدايت و خط“ نظارت”كه در اينجا منظور ايشان 

 ...گيرد دربرمي نيز را “خُرد” مسئوليت, “كال”, ايشان قولبه مسئوليتهاي بر عالوه, بينيممي كه است كنترل اِعمال و

 از تراين واقعيت را كه اكنون در جامعة ما  حكومت دست روحانيت است, تا كنون كسي بهتر و عريان شايد

 پس و است كردن حكومت ايران در ما قصد... »: گويدمي كه جا آن, باشد نكرده بيان( غَفاري هادي)= “نامبه” آقاي

 ديكتاتوري حاال بدانند خواهندي پرولتاريا ميديكتاتور كه آنهايي. داد نخواهيم دست از[ را حكومت] سال2500 از

 (... 59 تيرماه31, اسالمي جمهوري رونامة) «...است؟ شكسته ما دست مگر. است ملّايي

امروزه كشور ما درعين اين كه درگير جنگي درمقابل متجاوز است, جنگي نيز در درون كشور بيش از يك سال  

و پاكساري بر گردن هركس كه طرفدار حزب حاكم و يا تسليم بدان  تصفيه تيغ... دارد ادامه چناناست كه هم

 همچنان چماقداري و چماق. اند تعطيل همچنان دانشگاهها و اختناق فشار تحت مدارس. آيدنباشد, فرود مي

 و نيروها تمام كنارزدن جريان و دارد ادامه همچنان قدرت سر بر كشمكش سياسي صحنة در. تازدمي پيشبه

 مردم مبارزات در نحويبه هركدام كه نيروهايي و جريانها كليه تقريباً. است باقي خود قوتدرت انحصاري بهق تحكيم

. است رسيده خود مرزهاي آخرينبه امروزه, قدرت حَصرِ جريان و اندشده زده كنار, بودند سهيم رژيم برانداختن و

 تنها زماني كه انقالبيوني و شودانقالبي ممنوع مي گروههاي نشريات, شودمي محدودتر روز هر, آزاديها دامنة

 و درآمده آب از شوروي جاسوس ناگهانبه, اندكشيده را شاه زندان و شكنجه سالها و بودند مبارزه ميدان رزمندگان

مشكل  و مساٌله دهها و است شده روز مساٌلة و زبانها ورد, دوباره, شكنجه و زندان و گيرندمي قرار تعقيب تحت رسماً

 ديگر...
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 در ييبدون شك, اگر روحانيت حاكم, همان راهي را كه در اين مدت طي كرده است, ادامه دهد, آيندة تيره

 . بود خواهد روحانيت خود انتظار در انگيزي رقّت سرنوشت قطعاً و جامعه روي پيش

تر خواهد شد, دامنة آزاديها فزون روز هر اقتصادي ـ اجتماعي مشكالت, مسير اين در كه گفت توانمي جراٌتبه

 افزايش سياسي نيروهاي و مردم بر فشار. شد خواهد محكمتر هرچه استبداد و اختناق هايهرچه محدودتر و پايه

 منطق كه چنانهم حاكم قدرت كه طوريبه, گشت خواهد بيشتر مخالفت و اعتراض و انتقاد متقابالً و يافت خواهد

 داشت؛ نخواهد خود حاكميت از حفاظت جهت سركوبجز دست زدن به ييچاره, است طلبانقدرت تمام

, تاريخ و بسپارند تن بدان شد نخواهند حاضر راحتيبه مردم تودة همچنين و سياسي نيروهاي كه ييسركوبي

 زانوهب زود يا دير و آورد دوام تواندنمي, شود حِراست و تحكيم روشها اين با كه كه قدرتي است داده نشان, كرّاتبه

 «...آيد درمي

 

 

 «منتظري اهللآيت»نامه مجاهدين به

 

 و بيانات آن ضمن كه نمودند منتشر را جنابعالي از ييمصاحبه ديماه دوم و اول هايروزنامه»...ـ   59دي3

ر و كاف خلق مجاهدين نگفته ظاهراً كسي” كه اين منجمله و ايدفرموده ابراز “ايران خلق مجاهدين” درمورد نظراتي

 (.  59 دي اول دوشنبه, كيهان) كرد غارت را مالشان و كشت را آنها بايد و هستند الدّممَهدور

 ,منتظري اهللحضرت آيت

 و شده وارد “خلق مجاهدين سازمان” هواداران و اعضاالبد اطالع داريد كه تا كنون صدمات و لطمات زيادي به

 و رسانده شهادتر  نقاط مختلف كشور, مجروح و مصدوم كرده و يا بهد را سازمان هواداران و اعضا از زيادي تعداد

 اغلب در و, اندكرده غارت را آنها هايخانه و اموال زيادي موارد در... و شده شكنجه و زنداني صدها از نظرصرف

 يك در حتي و انددهنمو استناد شما خود, منجمله و مقامات باالترين بيانات و فرمايشاتبه اَعمال اين عاملين موارد

 نوشته چنين شكايتنامه يك ذيل كتباً, شده چاپ ما نشريات در قبالً و است موجود نيز آن مستند مدرك كه مورد

 مالي احترام گونههيچ. بدترند كفّار از و, مُرتَدند, خميني امام حضرت فرمانبه, ايران خلق مجاهدين”: است شده

 .“گذاردنمي وَقعي آنها دروعي شكايتا, دادگاه انقالب اسالمي بهلذ. ندارند هم حياتي بلكه, ندارند

 را ما و فرمايندالبته, قبالً نيز شما نفرموده بوديد كه مجاهدين كافرند. امّا, وقتي كه باالترين مقامات مملكت مي

ريح دربارة نحوة ص رهنمودهاي يا و  نفرموده روشن را مساٌله بيشتر توضيحات با حال همان در و كنندمي تخطئه

 و شودمي افزوده آن بر مرتّباً, يابدمي جريان پايينبه باال از فرمايشات اين, فرمايندبرخورد با مجاهدين ارائه نمي

 ... گرددمي مباح جانشان و مال و شوندمي مَهدورالّدم مجاهدين كه آوردسردرمي جا اين از, باالخره

 شهادتبه تهران در ما برادران از يكي كه شودمي نوشته جنابعالي حضورو اكنون نيز در شرايطي اين نامه به 

 ... است وخيم نيز آنها از يكي حالِ و هستند بستري بيمارستان در كه اندشده زخمي فشنگ و تير با نفر14, رسيده



 114 

رح و آزار و به هرحال, ماية اميدواري و موجب مزيدِ تشكّر خواهد بود كه دستور فرماييد دست از ضرب و  جَ

 .بگيرند را تجاوزات اين جلوِ كه فرماييد اكيد دستور مسئوليناذيّت ما بردارند, خصوصاً, به

 طورعامبه چه و خصوصي چه, نيز قبالً, البته كه  ايدفرموده مطالبي ما تعليمات دربارة تاندر ضمن مصاحبه

 اسالم از متفاوتي برداشتهاي هرحالانيد كه بهدمي هركس از بهتر, خود موقعيت مقتضايبه شما. بوديم شنيده

 و كفربه, بارهيك, برداشتها اين كه كندنمي اقتضا اسالمي صَدرسِعة و بينش و اخالق هم طرفي از و, دارد وجود

, انحراف, نكرده خداي و خطا از, ما برداشتهاي كه كنيممي و ايمكرده سعي هم ما و. شود متّهم الحاد و التقاط

 و آزاد فضاي يك در و شناسياسالم كنگرة يك در حاضريم كه ايمباشد. و قبالً نيز رسماً اعالم نموده مصون

 در و نموده بيان, مشروحاً, را خود ايدئولوژيك نظرنقطه, صالحذي علماي و شخصيتها حضور در و آميزتفاهيم

  ايداخالق و رفتار ما را تخطئه نموده و فرموده كه است تاٌسّف باعث ما براي, ضمناً. دهيم قرار ارشاد و بحث معرض

 كنيممي كوشش و نداريم و نداشته اعتقادي چنين ما كه درحالي. “كندمي توجيه را وسيله هدف” معتقديم ما كه

 .باشد متناسب و هماهنگ مانمكتبي اهداف با روشمان و اخالق كه

 قدغن را ما نشريات, حتّي, ايمي مظلوم واقع شدهخيل مملكت اين در ما خدا به,  منتظري اهللحضرت آيت

 آخر. رسدنمي جاييبه هم ما دست و اندپركرده, نشريه فروش و اعالميه پخش جرمبه, ما افراد از را زندانها, اندكرده

 و حساب مملكت اين در, هرحالبه, بگذريم كه هم اسالميّت از باشيم؟ آزاد نبايد هم حرفهايمان گفتن براي ما

كتاب و قانون وضع شده است, حتّي, غيرمسلمانها هم حقوقشان مشخّص و تعيين شده است. ما هم چيزي 

 ما تا شود رعايت هم ما درمورد, شناخته رسميتبه اساسي قانون كه حقوقي همين حداقل كه اين جز خواهيمنمي

مان در جهت  حِراست از ميهن و انقالب و خود انقالبي و اسالمي وظايفبه مردم كنار در بال فَراغِ با بتوانيم هم

 مكتب بپردازيم. 

 سالمتي و توفيق. بفرماييد مملكت مسئولين و مقاماتبه را الزم هاياميدواريم جنابعالي در اين زمينه توصيه

 .«خواستاريم باريتعالي درگاه از را شما

 

 

 «سرمنشاٌ پديدة منحوس چماقداري»

 

 پديدة سرمنشاٌ» دربارة, كشور كل دادستان, اردبيلي موسويايران به ـ نامه مجاهدين خلق 59اسفند 17

 :«ضدّانقالبي تروريسم و چماقداري منحوس

 مراسم در چماقداران آفرينيهايتشنّج و سازيهاحادثه و( اسفند 14) پنجشنبه روز حوادث دنبالاينك كه به»... 

 خلق مجاهدين, هستيد حوادث اين يابيي جدّي و ريشهبررس مشغول, خودتان اظهاراتبه بنا جنابعالي, دانشگاه

 نفر هزاران مدت اين در و اندبوده چماقداران ثابت هدفهاي از يكي هميشه سال دو قريب مدت در كه جاآن از ايران

 اند؛ رسيده شهادتبه آنها از نفر30 قريب و شده مصدوم و مجروح چماقداران دستبه مجاهدين هواداران و اعضا از

 معرّفي و چماقداري هايريشه دادن نشان براي آنها آمادگي اعالم و مجاهدين شكاياتبه مدت اين در كه جاو از آن
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 مجاهدين, است نشده داده اثري ترتيب كمترين مسئول مقامات طرف از علني دادگاه يك در آن محرّكين و عوامل

 مقاالت سلسله, الاقل, چماقداري منشاٌ و ريشهدن بهبرپي جهت در كه كنندمي پيشنهاد جنابعاليبه ايران خلق

 هم باز و شده نوشته “چماقداري پردة پشت طرّاح جمهوري حزب” عنوان تحت مجاهد نشرية در كه را مستندي

  بدهيد؛ قرار توجه مورد, باشدمي اثبات قابل آن مندرجات تمام و شودمي نوشته

 شهيد هايرضايي منزل متعدد انفجارهاي و گذاريهاددي دربارة بمبمتع شكايات كنون تا كه جاآن از, چنينهم

 قوة مسئولين اثر ترتيب و توجه كمترين مورد هم باز و آمده عملبه هارضايي خانوادة و خلق مجاهدين طرف از

كه اين  اندكرده ادّعا,  مكرّراً, جمهوري حزب ارگان خصوصبه و مختلف محافل و ارگانها و نگرفته قرار قضاييه

 از را گذاريهابمب اينانفجارها كار خود مجاهدين بوده است, مجاهدين خلق ايران, مجدّداً, رسيدگي جدّي به

 مجاهد نشرية اخير نوشتةبه را شما توجه رابطه اين در و نموده درخواست كشور كل دادستان عنوانبه, جنابعالي

كه “ توطئة ترور برادران مجاهد مسعود رجوي و موسي خياباني و شهيد هايرضايي منزل انفجار اسناد” عنوان تحت

 آن مدارك و كندمي معرفي را ديگر تروريستي هايتوطئه برخي و گذاريهابمب اين آمرين و عاملين مستند طوربه

 ايددهدا را آن وعدة كه ييمجدّانه بررسيهاي وسيلهبدين كه باشد, نمايدمي جلب, است تقديم   قابل نيز جداگانه

 آگاه آن از كه كساني براي ضدانقالبي تروريسم و چماقداري ضدخلقي و منحوس پديدة ريشة و گرديده كامل

 (.1359 اسفند 21, 113 شمارة «مجاهد») «...شود روشن بيشتر هرچه, نيستند

 

 نامة چندتن از شعرا و نويسندگان به مجاهدين

 

 ـ 117شمارة « مجاهد»ـ  1360ارديبهشت3

 : ايران خلق مجاهدين سازمانتن از شعرا و نويسندگان به6نامة  

 و پراكنيمدتي است كه جبهة واحد ارتجاع همة نيروي خود را بسيج كرده است تا با جوّسازي, شايعه»...

 از را ايران مردم, وسيله اينبه و كند ايجاد شكاف ايران خلق مجاهدين صفوف در, هست كه قيمت هربه, افكنينفاق

 موسي مصاحبة ويژهبه, رجوي مسعود هاية روند تكاملي تشكّل انقالبي در جامعة ما ماٌيوس سازد.  مصاحبهادام

 جنبش دوستداران همة و كشيد بُطالن خط افكناننفاق كوششهاي بر, مجاهد نشرية 110 شمارة در خياباني

 . كرد اميدوار و خرسند را ايران انقالبي

پاسداران خط سرخ شهداي انقالبي ايران, كه در راه وحدت و انسجام سازمان  درود بر همة شما عزيزان خلق,

. دهيدمي اميد مردمبه و فشُريدمجاهدين خلق ايران, كه يكي از اركان مهم جنبش انقالبي ميهن ماست, پاي مي

ك و ضدامپرياليستي دموكراتي هدفهايبه رسيدن راه و ايران آزادي راه, جنبش پيروزي راه, تشكّل در وحدت راه اين

 . كند متشكّل خود گِردبه را خلق متعهّد نيروهاي همة تواندخلقهاي ايران است و محوري است كه مي

 همة همانند و ستاييممي را شما مبارز سازمان انقالبيِ وحدت ويژهما پافشاري شما در ادامة اين راه, و به 

ي و همراهي در اين راه هستيم. باقر پَرهام, اسماعيل خوئي, همدل نوع هر آمادة, شما همگامِ, متعهّد نيروهاي

 «.غالمحسين ساعدي, محمدعلي سپانلو, هوشنگ گلشيري و محسن يَلفاني
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 نويسندگان و شعرا نامةپاسخ مسعود رجوي به

حسين نويسندگان, شعرا, هنرمندان و استادان عاليقدر و گرامي!  آقايان باقر پرهام, اسماعيل خوئي, غالم»... 

 ساعدي, محمدعلي سپانلو, هوشنگ گلشيري و محسن يَلفاني,

 پاسخ در شرايط فشار واسطةبه كه جبري تاٌخير از پوزش و انقالبي تشكّرات و درودها ترينبا تقديم صميمانه

زيز ع هنرمندان شمابه, موسي برادرم و خودم جانب از را جديد سال حلول, داد رخ شما پرلطف و شورانگيز نامةبه

 نائل مهمي پيروزيهاييبه خلقمان عادالنة مبارزات ارتقاي مسير در آن طي اميدوارم كه سالي گويم؛تهنيت مي

 . شويم

 توجّهات و حمايت و نظر حُسن از كه است ييبراي مجاهدين خلق ايران و ميليشياي مردمي, افتخار ارزنده 

, ترتيباينبه. ايمخلقها و ميهن كبيرمان برخوردارشده“ ادب” آسمان درخشندگان ترينبرجسته از شماري صادقانة

 نخواهد بالغ ييتوده كمالِ سرحدّبه, ما انقالبي سياسي مبارزة, دهدمي گواهي جهان انقالبات تاريخ سراسر كه چنان

ول شما مسئ و متعهّد “هنر” با خود كشانةضدبهره و ضداستعماري, ضداستبدادي راستينِ مسير در كه اين مگر, شد

 بودند اقشاري نخستين زُمرة در, خود, ميهن اين ترقيخواه هنرمندان كه داندتلفيق و تكميل شود. و چه كسي نمي

 انواع و ارتجاع چنگال در اكنون هم كه انقالبي بردند؛ انقالبي جوانان و مردم تودة ميانبه را انقالب جرقّة كه

اداي كمترين فرايض دموكراتيك خود نيز عاجز گرديده است.  و در  از و شده برده يغمابه رنگارنگ طلبيهايفرصت

 كشور سراسر در بايستي فشانچنين شرايطي است كه خواهران و برادران مجاهد شما, كه هر روز دردمند و خون

و  تشكيالتي سرنوشتبه نسبت را شما پرارج حساسيّت, شوند واقع سُربين هايگلوله و افترا و تهمت رگبار آماج

, سطوح تمام در, پيش از بيش, ما امروز انقالبي شُستة خونبه نسل, حيث اين از. گذارندسياسي خود سپاس مي

 ارادة بر و نهاده مَرهم دردهايش بر توانيدمي وسيله بدان شما كه يابدمي قدمهايي و قلمها آن نيازمند را خود

انقالبي و مردمي و انساني هرگز “ عاطفة”اه انقالب بدون ر پيمودن دانيدمي بهتر كه چرا, بزنيد صيقل اشرزمنده

 قلمهاي و زبانها, گذشته چونهم هم باز تا كوشندمي, جدّميسّر نيست,  اگرچه دشمنان خارجي و داخلي خلق, به

دارم.  مساٌلت خدا از را شما روزافزون توفيق. داد نخواهيد و نداده تن آنبه هرگز كه چيزي! بكشند زنجيربه را شما

 «.1360برادرتان مسعود رجوي ـ فروردين 

 

 

 

 «موج اعتراض گسترده عليه كشتار مجاهدين»

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

بدون اعالم و »اد كه خبرد «تهران مردم از نفر هزار 150 از بيش آميزراهپيمايي مسالمت»از «, كشتار مجاهدين

 شهداي خون احياي خاطربه و ارتجاع ضدخلقي جناياتارديبهشت, در اعتراض به 7دعوت عمومي قبلي, در روز 
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 و مسلمان مادران ابتكار به», «(خواجانقره سُمَيّة و رحيمي فاطمه) ميليشيا شهيد خواهران ويژهبه, مجاهد اخير

 اين. گرديد ختم پدرطالقاني خانةو از ميدان فلسطين آغاز شد و به« ت گرفتصور تهران دالور زنان شركت با اساساً

 از بيش و شد كشيده خون و آتشبه, حاكم حزب مسلّح ايادي و چماقداران» يورش اثر در, آميزمسالمت راهپيمايي

 .«نهاد جاي بر[ اجاقي خليل  و پيراهني ودود نامهاي به] شهيد دو و مجروح تن 70

 

 د رجويپيام مسعو

 

 اعتراض در كه, تهران در ويژهارديبهشت ـ بخشي از پيام مسعود رجوي در فرداي راهپيمايي سراسري, به 8

 : شد برگزار, خلق مجاهدين كشتار و شكنجهبه

 شورانگيز استقبال خصوصمن ضمن سپاسگزاري از همدردي و استقبال تمام هموطنان آزاده و شريف و به»

 .كنمروز گذشته, از تمامي شما استدعاي آرامش و بردباري توحيدي و انقالبي مي در تهران قهرمان مردم

 بر مختلف هايبهانهبه  مسئول مقامات هم باز چهچنان, ما نيّت حسن ابراز از پس كه نيست يادآوريالزم به 

ين را ديگر انقالب ايران ا... نكنند ممانعت كشتار و شكنجه و چماقداري از و نگذاشته صِحّه ما عادالنة خواستهاي

 با, يكديگر دست در دست كه است خلق اقشار تمامي و  انقالب راستين  فرزندان بر گاهتحمّل نخواهد كرد و آن

 10, 118 شمارة, مجاهد نشريه) «...كنند مقاومت... خود اساسي حقوق شدن پايمال دربرابر پيشين  اتّفاقِ همان

 (.60 ارديبهشت

 

 قهشدار مجاهدين خل

 تهران و شهرستانها اخير راهپيماييهاي و حوادث دربارة» ييـ مجاهدين خلق ايران در اطالعيه 60ارديبهشت8

 مسلّح ايادي و چماقداران» يورشهاي كردن محكوم ضمن, «انحصارطلب مرتجعين تبليغات و جنايات و

 : داد هشدار «حاكم انحصارطلبان

 تواندحقوق و آزاديهاي مردم ادامه داشته باشد, هيچ نيرويي نمي تا موقعي كه اين قبيل تعدّيّات و سلب»...

 . بازدارد انحصارطلبانه و ارتجاعي عملكردهاي قبال در اعتراضي واكنشهاي و هانارضايتي ابراز از را مردم

ركوب و س ادامة درقبال و تجاوزات اين ادامة درصورت, اندكرده اعالم قبالً كه چنانمجاهدين خلق ايران نيز هم

 مسئوليت و نبوده خود هوادار نيروهاي و مردم سراسري اعتراضي واكنش ابراز از جلوگيريكشتار مجاهدين, قادر به

 كه بود خواهد حكومتي و مملكتي مقامات و مسئولين متوجّة نيز آن احتمالي پيامدهاي و حوادث قبيل اين

 رعايت و خلق مختلف اقشار حقوق اِعادةه و حاضر بهنمود اصرار مردم حقوق و اساسي آزاديهاي سلب بر چنانهم

 (. 60 ارديبهشت 10, 118 شمارة, مجاهد نشريه) «نيستند مردم حريم

 

 خميني:     
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 «!اسلحه ها را زمين بگذاريد و به آغوش ملّت برگرديد»     

 

ني ديدار با خمي« حسينبه جماران»در « كارگران كارخانجات مختلف سراسر كشور»ـ  60ارديبهشت10

 و كارگر گروه...  توانندآنهايي كه گمان كردند كه مي»... كردند. او در اين ديدار, ضمن سخناني, ازجمله, گفت: 

 خطا بر آنها. كنندمي اشتباه كشور اين  در اجانب باز شدن وارد براي كنند آماده و بكشند تباهيبه را كشاورز

شرها و خلقها هستيم, درعين حالي كه جوانان عزيز ما از هر طبقه در ق اين طرفدار ما كه اين ادعاي با و هستند

 . كنندجبهه هستند و مشغول فداكاري هستند... اينها اشتباه مي

 كه است روز يك بدهند امر اينبه ادامه اگر و است صالح هم خودشان براي كه برگردند ملتاگر اينها به

 تكليف و اينها با مقابلهبه الهي شرعي تكليف شود؛ تكليف ملته بهك است روزي آن و ندارد سودي ديگر پشيماني

 .  شود تعيين اينهابه نسبت آخري

 بازيگري با خواهندمي كه بازيگراني بعضي از( اندخورده گول)= اندمن صالح همه قشرهايي كه بازي خورده

 است ييتوجه داشته باشند كه اين مساٌله كه دانممي اين را آنها مصلحت, اول حالبه مملكت اين برگردد خودشان

 . نشدني

كشور ما امروز سرتاسر زن و مرد, بچه و بزرگ, در راه اسالمند و براي استقالل كشور خودشان و براي عزّت  

 بشويد خواهيدخودشان و براي ارزش انساني خودشان كوشش دارند و شما هستيد كه سدّ راه آزادي و استقالل مي

 و شما صالح پس. كنيد مقاومت پاخاستهيستيد كه بتوانيد در مقابل اين موج خروشان انسانهاي بهن چيزي شما و

 آغوشبه و برداريد دست شيطنتها اين از و بگذاريد زمين را هااسلحه كه است اين همه صالح و شما ملّت صالح

 شما اآلن كه ييامه بدهيد كه اين زندگياد خودتان زندگيبه, آنها با همراه, ما برادران ساير مثل و برگرديد ملت

 فنا بادبه را خودتان شما, ديگران نفساني هواهاي براي كه است ييزندگي نيست؛ ييشرافتمندانه زندگي داريد

 از را جوانانتان, آنها ارضاي براي شما اسالم؛ از منحرفين آن و سابق رژيم هايتُفاله آن خاطر ارضاي براي دهيد؛مي

 هيد.دمي دست

, كيهان) «...بكنند چه شماها با كه شود معلوم تكليف ما ملتبيدار باشيد كه نيايد آن روزي كه به 

 (. 1360 ارديبهشت12

 

 

 خمينيمجاهدين به« سرگشادة»بخشي از نامة   

 

 مجاهدين, سلطنتي طاغوتي نظام واژگوني رغمبه كه است چندماه و سال دونزديك به»...ـ  60ارديبهشت 12

 در حتي گفت توانمي مبالغهبي كه نحويخلق ايران بازهم تحت آزارها و افترائات و اتّهامات روزافزون قراردارند, به
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 نشاندهدست” و “سياه و سرخ استعمار عامل” و “اسالمي ماركسيست” حربة با مدفون شاه كه نيز گذشته دوران

 د, تا اين حد مورد افترا و تهمت نبوديم.نمومي اعمال ما عليه را سركوبها شديدترين, “بعث حزب

 و هاروزنامه يا منابر و تلويزيون و راديو در چه كه صفحاتي و ساعات مجموع مقايسة از تواناين حقيقت را مي 

. دريافت, سادگيبه, است گرفته صورت گذشته در چهآن با, شودمي مجاهدينبه حمله صرف جديد حكومت نشريات

 و شده كشيده خون و خاكبه ما از نفر50 حدود, گذشته سال دو طي برسانيم عرضت كه بهاس كافي, چنينهم

 ...اندگرديده مجروح سرد و گرم سالحهاي با نيز برابر صدها

 رسيدگي كمترين ما شكايات از يك هيچبه, گذشته چندماه و سال دو طي تنها نه كه اين انگيزترشگفت  

 حق از تنها نه مانده؛ بالجواب كشور مختلف مقاماتصدها مورد شكايات مُستند ما به تنها نه است؛ نشده نيز قانوني

 بلكه نيستيم و نبوده برخوردار كشور مختلف غيررسمي و رسمي تريبونهاي در متقابل جوابگويي و دفاع كمترين

 همة كه وقتي رسدمي نظربه, زيرا! سازندمي متّهم شهدايمان قتلبه را ما خود كه است رسيده جا آنبه كار حتي

 چرا پس” كه شودمي مواجه مستحكم و آشكار حجّتِ اين با مجاهدين سازيحادثه و تحريك بر مبني اتّهامات

 منتسَب خودمانبه نيز را هاكشته كه آن جز راهي ديگر ظاهراً, ريزدفرومي “هستند؟ مجاهدين از هاكشته هميشه

 جلو از را السّالمي مستحضريد كه حتي خَديو مصر نيز وقتي پيراهن يوسف عليهخوببه شما و ماندنمي باقي, سازند

 . شد قانع وي گناهيبيبه قلباً ديگر, نيافت پاره

 تحقيقاتبه ناگزير چماقداريها و درگيريها سرمنشاٌ كشف و خود حقانيّت و گناهيبا اين همه ما براي اثبات بي 

 دست صداي با حتي ـ  را آنها از بخشي شكاياتمانجهي مسئوالن امور بهتوبي از پس كه كرديم مبادرت وسيعي

 دربرابر وقايع اين سرچشمة دربارة تلويزيوني ـ راديو زندة مناظرة يك براي نيز پيوسته و نموده افشا ـ اندركارانشان

, ترتمامماكان, با شدّت هرچهك مزبور افترائات و تبليغات تاٌسّف كمال با, لكن. ايمبوده تقاضامند مردم تمام چشمان

 كشتنبه را ما, اخيراً, كشور عاليديوان رئيس و القضاتقاضي مقام در بهشتي آقاي, منجمله, يابدمي و يافتهادامه

 ...دربردارد  اخالقي و قانوني و شرعي عظيم مسئوليت چه دانيدمي كه نمود متّهم خودمان شهيدان

 حضرت آيت اهلل!

 گذشته پنجشنبه نيز حضرت آن شخص كه بود اتّهامات گونهاين و تبليغات گونهآن مسلّماً, درقبال

 ما با مقابلهبه رسماً كه را روزي حتّي و شمرده مقصّر اخير درگيريهاي در را مجاهدين, تلويحاً(, ارديبهشت10)

چندان هم دور باشد. اگرچه  نبايستي, القاعدهعلي, كالمتان فَحواي برحسب كه روزي نموديد؛ گوشزد, نماييد تكليف

 ملت آغوشاسلحه را زمين بگذاريد و از اين شيطنتها دست برداريد و به”سفارش فرموديد كه اَرجح اين كه 

 “...برگرديد

 حضرت آيت اهلل!

 اسلحه كسي روي بر نيز نمونه يك حتّي انقالب فرداي از... شودمي مربوط خلق مجاهدينبه كه جاييتا آن

 كسي روي بر نيز گلوله يك حتي جنوب و غرب هاياين تاريخ جز عليه متجاوزين عراقي در جبهه تا و نكشيده

 كذب تبليغات هست هرچه اين از غير و ماست آنِ از هاكشته تمامي كه است همين نيز آن دليل, ايمنكرده شليك

 . بس و است
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 در كه, كشور وزير آقايبه جاري ماهرديبهشتا 2 مورّخِ نامة در, منجمله) ايمكرده تكرار بارها ما چنينهم 

 شرطبه, امّا, ايمنداده راٌي اساسي قانونبه خودمان خاص داليلبه بنا اگرچه كه( است شده منتشر نيز ايران سراسر

 .هستيم ملتزِم بدان, شود اجرا عمالً نيز قانون همين كه اين

ه هيچ قصد قطعي براي اجراي نُصوصِ صريح قانون, ليكن, امروز متاٌسّفانه, بر همگان آشكار شده است ك 

 . شودمي تفسير و تعبير انحصارطلبانه نيز آن مواد از بسياري و نداشته وجود اساسي آزاديهاي با رابطه در, ويژهبه

بارزترين گواه اين مطلب نيز, مضافاً بر تمامي برخوردهاي ناعادالنة دستگاه قضايي كشور, همانا اليحة در دستِ 

 تمام تعطيل معنيدر مجلس است كه در تعارض آشكار با مواد قانون اساسي, در يك كالم, جز به“ احزاب”تصويب 

 .نيست انقالب ارمغان گرانبهاترينبه پازدنپشت و سياسي آزاديهاي

 حضرت آيت اهلل!

ديبهشت را مقرّر ار10مورد اشاره در سخنان “ تكليف نهايي”بي گمان شما در هر موقعيتي كه مقتضي بدانيد 

 مابه كه جاآن تا, وجه هيچبه كه رسانيممي عرضبه يكتاپرست انقالبيون عنوانخواهيد فرمود, ليكن, ما بازهم به

 تشكيالتيِ آهنينِ انضباطِ كه جاآن تا و كنيمنمي و نكرده استقبال داخلي اختالفات و دعوا و جنگ از, است مربوط

 وقتي تا, برادرانمان و خواهران جان بهايبه ولو, گذشته چوناهيم نمود كه همخو تالش, باشد داشته كِشش ما

 و بارخشونت العملهايعكس از, است نگرديده مسدود, مطلقاً, انقالبي فعاليت و عقيده ابراز آميزِمسالمت راههاي

 ...  .بپرهيزيم قهرآميز

 و داشته ادامه, تره ما, كماكان و با شدّت هرچه تمامبرعلي جانبهيك و دروغ سراسر تبليغات هم باز, همهبا اين 

 داريم ايمان ما كه اين گو! است بوده مجاهدين كار نيز ضدانقالبي گذاريهايبمب البد كه شوند مدّعي تا نيست دير

 .  نمود بند ديگر آجر روي بر را آجري تواننمي حتي دروغ با, تكاملي و الهي سُنن همةبه بنا كه

 باقي “ها نامهوصيت” تقديم و نوشتن جز ييكه گوشزد فرموديد چه چاره“ تكليفي”ث, در برابر ازاين حي 

 نشريه يك فروش براي حتي نيز ما نوجوان برادران و خواهران كه رسيده جاييبه اوضاع امروز كه اين كما ماند؟مي

 .  روندمي گاهآن و نويسندمي را “ها نامهوصيت” ابتدا

 از وسيعي بسيار اقشار دردهاي همان, اساساً, ما دردهاي كه رسانيممي عرضر ما را خواسته باشيد, بهامّا, اگر نظ

 كه, نيز عقيدتي آرمانهاي و مادي نيازهاي حداقلِبه كه كندمي احساس, پيش از بيش, امروز كه ملتي است؛ “ملت”

 ... است نيافته دست, داشت انتظار انقالب از

 “همه” را انقالب, شما خود قول, در قدم اول, ناشي از اين حقيقت تلخ است كه درحالي كه بهو همة اينها نيز  

 اتّفاقبهقريب اكثريت اختيارگرفتن در با دارد سعي كه است شده خاصي جريان “انحصار” آن دستاوردهاي, اندكرده

 .دهد جلوه موجّه تبليغات زوربه را چيزهمه تبليغاتي ارگانهاي

 ت اهلل!حضرت آي

 نيز, دررنجند اوضاع اين از الواقعما و هوادارانمان و مردمي را كه في“ تكليف”بنابراين, تقاضاي ما اين است كه 

 : كه فرماييد مشخّص
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 با انقالب از دهقانان و كارگران و مردم عادالنة تقاضاي كمترين و برندنمي راه جاييـ وقتي شكوه و شكايتها به

 مواجه( كردستان) اقتصادي محاصرة و بمباران حتي و گلوله و( تهران و كرج نمونه) خرابيانهخ و ضدانقالب برچسب

  شود؛مي

 يكبه قريب رغمبه يا و!  كنندمي متّهم نماييمظلومبه را ما هم باز تازه, تقصير هرگونه فقدان در, كهـ وقتي

 شويم؛مي متّهم خودمان آزار و زجرن بهخودما, ايمداده دادگستريبه كه مدرك با و مستند مورد هزار

 مختصربه يا و دهندنمي مابه عقيده ابراز و اجتماع اجازة, مكرّر تقاضاهاي رغمبه است سال يك قريب, كهـ وقتي

 پردازند؛مي, نباشد ميلشان مطابق كه چهآن هر توقيفبه واهي هايبهانه

 ارديبهشت 7 روز همان در, المثلفي و دارد ادامه امانكشتار بي و شكنجه و شوندمي انباشته زندانها, كهـ وقتي

 از تن هفت( رسيد شهادتبه جنوب هايجبهه در كه) طباطبايي احمد دكتر شهيد مجاهد درمانگاه غارت از پس

جا با كابل همان در زندانبه انتقال از قبل و توقيف درمانگاه داخل در را ما بيماران چنينهم و پزشكي كادر برادران

 زنند؛سيمي شلّاق مي

 و صدّام عاملبه دريغبي, باشد داشته انحصارطلبي با مخالفتي مختصر كه  هركس چه و ما چه, كهـ وقتي

 شود؛مي  متّهم... و ضدانقالب و آمريكا

 ...   شودمي كشيده آتشبه و غارت هوادارانمان هايخانه, تحريكات تمامي دنبالبه, كهـ وقتي

, مشخّص فرماييد كه چه بايد بكنيم و آيا جز اين است كه حتّي وقتي كه در دفاع از حقوق محرومان و بله

 ما, رسمي حكم با, بيمارگونه كورِ ضدّيت و انحصارطلبي نيز رويممي جبههزحمتكشان ميهنمان با اشتياق شهادت به

 ...كندمي زندانها روانه و زندميپس جاسوسي اتّهامبه را

 آيت ا هلل! حضرت

 اكنون. داريد مالقات و ديدار, روزمرّه طوربه, مختلف افراد و جماعات و گروهها با, جسمي نِقاهت رغمشما, به

 كنيممي تقاضا, وسيلهبدين, هستيم ملت اقشار از قشري كه, نيز تهران در هوادارانمان كلية و ما, نشود تعبيرسوء اگر

 نهايت در و تظاهر گونههيچ بدون, الذكرع و عرض شكايات و اثبات مطالب فوقاوضا تشريح و مواضع بيان براي تا

 . برسيم حضورتانبه آرامش

 تفاهمات و تدابير بسياري سرآغاز شاءاهللان و شده محسوب تاريخي مهم رويداد يك تواندمي اين, ما گمانبه

 اتّحاد سازيجه, نافيِ تشنّجات داخلي و حتي زمينهنت در و آميزمسالمت زندگاني اميد داشتنزنده بيشتر هرچه و ملي

 هموطنان زندگاني و حقوقبه بعثي طلبجاه و ديكتاتور حكّام تجاوز العيارِكامل دفع براي سراسري و عمومي

 (.1360 ارديبهشت 17, 119 شمارة, «مجاهد») «...باشد ما  رنجديدة و ستمزده

 

 پاسخ مجاهدين

 

 «و مكتبي عزيزمفرزندان مجاهد »به مقالة 



 122 

 

 «ميزانِ» روزنامة سرمقالةـ بخشي از پاسخ سازمان مجاهدين به 119شمارة « مجاهد»ـ  60ارديبهشت 17

 نوشته ازجمله, بازرگان مهدي مهندس, آن در كه, «عزيزم مكتبي و مجاهد فرزندان» عنوان با, 60 ارديبهشت12

 : بود

 سر بر زدن با و نماييد خود هايستيزه و هاصالحة خواستهالمُوَجه را دولت و ملت و مملكت خواهيدمي»...

 : «درآوريد را( خودتان و) مادر و پدر, يكديگر

 خود قبلي مقالة در كه كندشگفت است كه آقاي بازرگان درحالي اين حرفها را زده و اين قضاوتهارا مي»...

ليستي از عملكردها و تعدّيات و “(, حانهمسلّ مبارزة و قانوني مبارزة” ـ 60 ارديبهشت9 «ميزان» روزنامة)

 كما, اندداده هشدار آزادي و عدالت از جلوگيري عواقببه نسبت را آنها و كرده رديف را انحصارطلبان شكنيهايقانون

 سايربه كه قبلي غيرقانوني جسورانة حمالت, آن مسئول مدير و ميزان توقيف” نويسندمي جااين در كه اين

 براي سازيهاييرها شده است, جريان محاكمة امير انتظام, طرح  قانوني محدوديت احزاب, زمينهدفت و مطبوعات

 تعطيل و تحريم. است گذشته پارلماني مبارزة پايان يادآور هاينمونه... جمهوري رئيس و اسالمي انقالب روزنامة

 داخلي آشوب و مسلّحانه مبارزةهرشده, بهظا آثارش كه طورهمان و الهي و تاريخي سنّت طبق را كار, قانوني مبارزة

 .“دهم هشدار دانستم خود وظيفة كه, كشاندمي

, همه... آقاي مهندس بازرگان درقبال تعطيل و توقيف روزنامة ميزان و زنداني نمودن مدير مسئول آن, آن 

 ند.طلبيد كمك و حمايتبه را مردم و دادند تشكيل مطبوعات از حمايت ستاد, كردند اعتراض

 را آنها, قرارداده مخاطب را “مكتبي و حزبي دارانكِسوت و متولّيان” و بازرگان آقاي كسي موقعراستي اگر آن

 همه اين و نكنيد ستيزه همه اين, عزيز مسئولين و پدران آقايان”: كه گفتمي و نموده نصيحت يا و مالمت بالسّويه

 مظلوم و ظالم و نيست انصاف و عدالت رسم, برخورد گونهرد كه اينكنمي اعتراض بازرگان آقاي, “نيندازيدراه دعوا

 است؟ ديدنيكسان را

 دو طي در كه ببينيد, اندكرده انصافيبله, آقاي مهندس! اگر روزنامة شما را تعطيل كرده و در حق خودتان بي

تحت تعقيب ساواك و يا در زندانها و  و شاه رژيم با مسلّحانه مبارزه در آن از پيش كه ما با! اندكرده چه ما با سال

 . بوديم شاه هايزير شكنجه

 را ما سال دو اند؛نشمرده محترم را ما حقوق از حقي هيچ “مكتبي و حزبي دارانمتولّيان و كِسوَت”طي دو سال 

باب و اموال آن را اس و اشغال را مراكزمان و دفاتر, اندكرده ما نثار 3ژـ و زنجير و دِشنه و چماق سال دو اند؛كوبيده

 و  مجروح صدها و شهيد و اسير را تعدادي دفعه هر در و ريخته درهم را ما اجتماعات سال دو اند؛غارت كرده

 و كتب و وسايل تومان ميليونها گرفتيم؛ قرار تقلّبات ترينزشت مورد انتخاباتي هر در اند؛گذاشته جابه مصدوم

 از هاييخانه بسا چه و اندنكرده رحم هم هوادارانمان مال و جانبه اند؛كرده غارت يا و سوزانده را نشرياتمان

 خانه درمقابل و هايمانخانه دربرابر اند؛كرده غارت و ويران, سازمان از هواداريشان جرمبه تنها را هوادارانمان

ما را حتي از سنگرهايشان در  افراد اند؛نموده زنداني را نفرمان صدها و اندكرده پرتاب نارنجك و بمب شهيدانمان

 محكوميتهاي و جَرح و ضَرب با, دشمن پنجم ستون و جاسوسي اتّهامبه, نموده دستگير مقاومت و جنگ هايجبهه
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 و كردند شكنجه, طُرُق انواعبه را ما پير مادران, حتّي, را ما هواداران و اعضا از تن صدها نمودند؛ زندان روانة سنگين

 را ما نشريات كنيم؛رغم صدها مدرك غيرقابل انكار, گفتند كه ما خود, خودمان را, شكنجه ميعلي, هم سر آخر

 پايانبي ييسلسله, كُشيهاحق و تجاوزات اين كنار در و قراردادند تعقيب تحت, رسماً, را ما سازمان رهبران و ممنوع

حتكار و گراني گرفته تا همدست كودتاچيان و اِ عامل از, آمريكا وابستة تا گرفته روس جاسوس از دروغ؛ و تهمت از

 ضدانقالب و ستون پنجم دشمن و... نثارمان كردند.

 سال ماهنخستين همين. اندنفر از ما را كشته 50خالصه اين كه, آقاي مهندس بازرگان, طي اين دو سال حدود 

دري باشد, صدها تن از ما را در نقاط برا و عطوفت سال و قانون حكومت سال بود قرار كه سالي كنيد؛ نگاه را جديد

مختلف  كشور تحت حمالت چماقداران و حاميان مسلّح آنها و نهادهاي رسمي, مجروح و مصدوم نموده و بالغ بر 

 اعتراضبه زبان سازمان هوادار نيروهاي و مردم كه زماني و اندرسانيده قتلنفر را در كمتر از يك ماه و نيم به 14

 ... گرديد نثار ماتهمت و افترا و دشنام از طرفِ حتي باالترين مقامات  و مسئولين كشور به همهاين, گشودند

, باطل سخن همه آن دربرابر و گشوده اعتراضو متاٌسفانه, كسي هم نيست كه از جاي خود بلند شده و زبان به

 ... اداكند حقّي كلمة

 جز و بردباري و تحمّل جز كرديم؟ چه ما, امّا. كننديبله آقاي بازرگان, دو سال است كه با ما چنين رفتار م

 قانونبه ايمگفته. ايمنكرده شليك هم تير يك, مصدوم و مجروح هزاران و شهيد 50 اِزاي در. خويشتَنداريبه دعوت

 ...و ايمدهكر تعرّض احديبه نه و ايمزده تهمت كسيبه نه ما. ملتزميم( ايم نداده راٌي آنبه خود كه قانوني) اساسي

 آستان در سر كه ايمنشده حاضر و ايمنشده خود  اعتقادات از عُدولتنها گناه ما اين است كه حاضر به

 نشديم حاضر و, كنيم خيانت شهيدانمان خونبه اصولمان و عقايد سر بر مصالحه با و آوريم فرود انحصارطلبان

 م, پشت پا بزنيم؛ داري مكتبمان و انقالب و مردم درقبال كه مسئوليتيبه

  را آن توانندنمي “مكتبي و حزبي دارانمتولّيان و كِسوت”تنها گناه ما اين است كه فقط يك نشريه داريم كه 

 و سپاه, دارند هاسازمان و حزب, دارند وسيله, اختيارندصاحب و اندركاردست”, شما قول به كه آنها كنند؛ تحمّل هم

 سيما و صدا, دارند اهللجهاد سازندگي دارند, دادگستري و دادگاههاي انقالب دارند, حزب, دارند كميته, دارند پاسدار

, بكنند توانندمي, بخواهند كاري هر و دارند دولت, دارند مجلس, دارند هاخطبهپيش و جمعه خطبة, دارند

 “ ايراد بگيرد... ويژه بازپرس كه آن بدون, بيندازند راه توانندمي هم وتظاهرات تعطيل و راهپيمايي

 هم را هفتگي نشرية يك حتي ما براي توانندنمي, گيرندمي كارو اينها, با اين همه كه دارند و آن را عليه ما به

 .گيرندمي قرباني  ما از كشته تعدادي بسا چه و مضروب و مجروح صدها, آن شمارة هر اِزاي در و ببينند

مجاهدين يك روز شاخ و شانه ”د چه كار كنيم كه شما ننويسيد كه فرماييحال آقاي مهندس بازرگان, شما مي

   “...پاسداران و اهللحزب آن تالفيبه و كشندمي

 دو دنبالبه كه انحصارطلبي بيماريِ اين براي بايد كه گوييمو باالخره, گناه ما اين است كه مُصِرّانه, گفته و مي

 و كرد عالج را آن و انديشيد يييهن را بدين روز سياه نشانده, راه چارهم اين و مردم اين, وتازتاخت و حاكميت سال

 «... “سالم, االسالمعلي و االنقالبعلي و المملكت علي و الملّتعلي”: گفت بايد شما هايگفته بعضي سبيل بر گرنه
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 !«خروشان سيل مقابل در ييذرّه»

 

كه « روحانيون استانهاي آذربايجان شرقي و غربياجتماع علما و »ـ سخنان خميني در  60ارديبهشت21

«, امام شرايط پذيرفتن مجاهدين خلق را اعالم  كرد»ارديبهشت( آن را زير عنوان  23روزنامه كيهان )سه شنبه 

 :خوانيددرج كرده  است. بخشي از اين سخنان را در زير مي

 گوييممي هم حاال و ايمما معارضه دارند, كِراراً, گفتهبه آنهايي كه... با قلمهايشان, عالوه بر تفنگهايشان, با »...

 توانيمنمي, ايدكرده قيام اسلحه با اسالم مقابل در يعني, ايدكشيده ملت درمقابل را تفنگها شما كه مادامي ما كه

 . باشيم داشته هم با مجلسي توانيمنمي و كنيم صحبت

. شماست همه هوادار اسالم و پذيردبرگرديد, اسالم شما را مي اسالم دامنبه و بگذاريد زمين را هاشما اسلحه

, ايدكرده زياد مظلوميتها اظهار كه حاليدرعين, ايدنوشته كه يينوشته آن در و حاضريم ما كه اينبه گفتن فقط

 .كرديد مسلّحانه قيامبه تهديد را ما و كرديد ناشيگري باز, لكن

 و مطلب اين شما كنيم؟ تفاهم توانيممي بكنند خواهندنه برضدّ اسالم ميمسلحا قيام كه كساني با طورما چه 

 سر لكن ايمنداده راٌي كه حالي عين در قانونبه ما گوييدمي اگر و كنيد تسليم را هااسلحه و كنيد ترك را رويّه اين

ه برخالف قانون است و قيام ك دولت برضدّ قيام و كنيد عمل شما قانون با, را آن داريم قبول و سپاريممي اوبه

  از بهتر شما با هم ما كنيد عمل اينهامسلّحانه كه برضدّ قانون است و داراي اسلحه كه برضدّ قوانين كشور است, به

 .كنيممي عمل بخواهيد شما كه طوري آن

يد, گردن فرود بگذار سر اسالم قوانينبه شما... برگردند اسالميتما ... همه منحرفين را ميل داريم كه به 

 دهها در, جلسه يك در نه حاضرم هستم طلبه يك كه هم من و پذيردبياوريد, كشور اسالمي ما همه شما را مي

 گول را ما خواهيدمي و ايدگرفته دست در را اسلحه شما كه كنم چه من, لكن, كنم صحبت و بنشينم  شما با جلسه

 ... كرديم خالف ما كه اينبه كنيد اِذعان و بدهيد تحويل را هااسلحه و بياييد ملت دامنبه و برگرديد. بزنيد

دَعويِ اين را نكنيد كه ما از اول تا حاال هميشه طرفدار اسالم, طرفدار مردم بوديم... براي اين كه پذيرفته از 

 شما نيست...  

 انجام خواهيدكه مي كارهايي آن از داريدبرمي دست شما كه دادممن اگر در هزار احتمال, يك احتمال مي

 . بياييد من پيش شما نبود الزم. بيايم شما پيش من و كنم تفاهم شما با كه بودم  حاضر, بدهيد

 كاري توانيدنمي ملت خروشان سيل اين مقابل در شما, كنممي شمابه نصيحت اسالم احكام موجبحاال هم به

 . هستيد خروشان سيل درمقابل ييذره يك مثل كند قيام ملت وقت يك اگر شما. بدهيد انجام

, دهندمي شمابه را آن وعده و بدهند شمابه خواهندمي ديگران كه را چيزي آن بياييد. اسالم دامنبرگرديد به

 . مهيّاست شما براي اسالم در
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انيد و با برگرد, مسلمين المالبيت از ايدبرده غارتشما دست برداريد از قيام مسلحانه و آن چيزهايي را كه به

 قياممسلمين ديگر با هم باشيد, شما معزّز و محترم هستيد. لكن مادامي كه اسلحه در دست شماست و... تهديد به

 «...كنيم قبول را مسائل طوراين شما از توانيمنمي ما, كنيدمي

 

 

 «انسانيّت مقاماليحة قصاص, اهانت به»

 

, ايراني قهرمان زن ويژهبه, انسانيّت مقامقصاص, اهانت به اليحة»ـ  120شمارة « مجاهد»ـ   60ارديبهشت 24

 :«آگاهي كبير عصر در

اكنون بيش از دو سال است از اولين اعتراض مجاهدين خلق دربارة مجازاتهاي غيراسالمي و غيرانساني » 

 . گذردمي

مجازاتهايي از قبيل اعدام و , اخيراً, واصله گزارشاتبه بنا” كه گفتيم يي, طي اعالميه57اسفند  26در تاريخ 

 از مُنتَزع, حدود اين خوديِخودبه كردنجاري كه جاآن از. است شده معمول نقاط ييشلّاق زدن و اَمثالهم... در پاره

 دارخدشه...  را اسالم جزايي قوانين روح, گرفته صورت آن ظرف در جُرم كه فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي شرايط

كه مجرمين عاديِ مزبور, خود, عمدتاً, از قربانيان سُلطة امپرياليسم و فرهنگ فاسد آن بوده و  جاآن از و... ساخته

نظم منحط آريامهري, آنها را در معرض بيماريها, انحرافات و آلودگيهاي مختلف قرارداده است, لذا, مجاهدين خلق 

طعيّت, صِرفاً, دربارة عناصر خائن و جنايتكاري قا كمال در هم آن, اَحكام قبيل اين اجراي كه گردندايران متذكّر مي

 “...اندبايد اِعمال شود كه واضعان و حافظان نظم طاغوتي شاه بوده

, انقالبي و مترقي مسلمان شخصيتهاي و نيروها ديگر و مجاهدين مكرّر موضعگيريهاي رغمپس از آن, حتي علي

ساني و غيراسالمي, از سنگسار و بريدن دست و اعدامهاي غيران هاييصحنه شاهد ميهن اين كنار و گوشه در روز هر

 .  شودمي محسوب انقالب و اسالم ريايي مدّعيان دامان بر آشكار ننگي لكّة حقبه كه رفتاري ايم؛خياباني و... بوده

اليحة قصاص, كه پس از قريب دو سال ارتكاب جنايت و رفتار ضداسالمي و ضدانساني ِ حضرات از طرف حزب  

هوري تدوين و اسباب خوشامد كارمندان اين حزب در مجلس را فراهم آورده است, چيزي جز وِجهة قانوني جم

 . نيست آينده در آنبه بخشيدن اوج و ادامه, همواركردن و گذشته ضداسالميِ اَعمالبخشيدن به

 كنندگاند, جزء نقضخو, عمدتاً, آن بر اصراركنندگان و اليحه اين كنندگانو اين درحالي است كه تدوين 

 حسابرسي مستحقِ همه از قبل, خود, اسالم جزايي قوانين براساس و بوده زدهستم خلق اين انقالبي حقوق

  باشند؛مي

 بر را خود انحصاري حكومت هايهمانها كه از روز نخستِ انقالب با سركوب نيروهاي مردمي و انقالبي پايه

  دادند؛ قرار مستضعفين دوش

 اين جوانان از بسياري خونطي اين دو سال چماقداران و تروريستها را سازمان داده, دستانشان بههمانها كه 

  است؛ آغشته ميهن



 126 

 قبال در خود طلبيهمانها كه زندانها را از انقالبيون آكندند؛ همانها كه در جريان آزاديِ گروگانها با تسليم

  دادند؛ تاراجهب را خلق اين دارايي دالر ميلياردها “بزرگ شيطان”

ميليارد تومان دارايي مردم را 120همانها كه با سُلطة انحصاري خود بر تجارت و واردات در عرض يك سال 

  بردند؛ تاراجبه

 مردم اينبه تجاوزبه را عراق حكومت, آميزتحريك سياستهاي و كفايتيو باالخره, همانها كه بر اثر بي

  . نمودند تشويق و تحريض كشيدهستم

 هر تا اندنموده تدوين را يياليحه, خود جنايتكار چهرة كردنو اينك همين مرتجعينِ انحصارطلب براي مخفي

 هايصحنه, قصاص عنوانبه چندم درجة مجرمين يا و مُضطَرّ و محروم مردم اين از مملكت اين كنار و گوشه در روز

 رف نمايند. منح خود اَعمال از را هاتوده اَذهان و نموده خلق فجيع

 الشّعاع تحت منظوربه جز نيز, است آمده قصاص اليحة مواد در چهآن مطابق, جرائم آورِتشريحِ شَنيعِ و چِندِش 

 در جَزا فلسفة براساس هم كه چرا, نيست غَصبي قدرتهاي صاحبان كشيهايحق و غارتگريها و جنايتها قراردادن

 اين, موجود اجتماعي اخالق براساس هم و دارد مهمي العادهجرم جاي فوق اجتماعيِ تاٌثيرات و قُبح آن در كه اسالم

 «...است نادرست, اساساً, توضيحات و تشريح

 

 

 

 

 

 

 

 نامه مجاهدين به رئيس جمهور

 

 :جمهوري رياست ـ بخشهايي از نامة مجاهدين خلق به 60ارديبهشت  25

, خميني اهللآيت حضرتبه ييد, اخيراً در نامهآقاي رئيس جمهور دكتر بني صدر,  چنان كه استحضارداري» 

 تبليغاتي دستگاههاي كه داخلي طلبيجنگ تكذيب و اساسي قانونبه التزام بر تصريح و شكايات بيان بر مضافاً

 به. نموديم تهران در همدردانمان اتّفاقبه, را ايشان ديدار تقاضاي, دادندمي نسبت مابه انحصارطلب و افروزجنگ

 داخلي تشنّجات بسياري نافيِ, درنتيجه و ملي تفاهمات و تدابير بسياري سرآغاز توانستن ما, اين ديدار هم ميگما

 و بعثي حُكّام تجاوزكارانة طلبيهايجاه العيارِكامل دفع براي, سراسري عمومي اتّحاد سازِزمينه هم و شده محسوب

 .گردد تلقّي كشورمان زدةجنگ زحمتكشان از ستم رفع
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 توانستمي, انداضافه براين, نفسِ اجتماع انبوه مردمي كه مجاهدين خلق را مبيّن رنجها و آرمانهاي خود يافته  

 يك مساٌلة نه ـ رايج تبليغات رغمعلي ـ ما مساٌلة كه برساند اثباتبه را حقيقت اين بارديگر كشور رهبري محضر در

ان خلق قهرمان است كه اكنون در وانفساي انحصارطلبي, در هم از عظيمي بخش مساٌلة بلكه, ناچيز! “گروهك”

 21برخورداري از مَواهِب انقالب كبير  خود, سخت, ناكام مانده, ليكن, رهبري چنان كه از فرمايشات دوشنبه 

 و “مسلّحانه قيام” از برداشتندست نظير شرايطيبه, مقدّمتاً, را ديدار اين تحقّق, پيداست ايشان ماهارديبهشت

 مادامي...”: فرمودند تصريح منجمله و نموده موكول شده برده “غارت”به مسلمين المالبيت از كه چهبازگرداندن آن

 و كنيم صحبت توانيمنمي ايدهكرد قيام اسلحه با اسالم مقابل در يعني, ايدكشيده ملت درمقابل را تفنگها شما كه

 بكنند خواهندمي اسالم ضد بر مسلّحانه قيام كه كساني با طورچه ما... باشيم داشته هم با مجلسي توانيمنمي

 قانونبه ما گوييدمي اگر و كنيد تسليم را هااسلحه و كنيد ترك را رَويّه اين و مطلب اين شما كنيم؟ تفاهم توانيممي

مل كنيد و قيام برضدّ دولت ع شما قانون با, را آن داريم قبول و سپاريممي اوبه سر ليكن نداديم راٌي كه حالدرعين

 اينهاكه برخالف قانون است و قيام مسلّحانه كه برضدّ قانون است و داراي اسلحه كه برضدّ قوانين كشور است, به

 “...كنيممي عمل بخواهيد شما كه طوري آن از بهتر شما با هم ما, كنيد عمل

شاره نفرمودند كه ما در كجا و كي و چه وقت بر ا, مشخّصاً, خميني اهللآقاي رئيس جمهور,  اگرچه حضرت آيت

  ايم؛روي اسالم و ملت اسلحه كشيده

 از تحليلي و اطالعاتي كانالهاي كدام و خبري مَجاريِ كدام از خميني اهللآيت حضرت كه دانيماگرچه ما نمي

 ؛اندشده مطّلع اسالم برضدّ مسلّحانه قيام قصد و خودمان ملت برعليه ما كشيدنتفنگ

 و كانالها كلية عملكردبه نسبت خود شديد تاٌسّف توانيمسال سابقة خونين و رزمنده, نمي16اگرچه بنا بر  

  بداريم؛ پنهان را اخيرالذّكر تحليلي و اطالعاتي مجاري

اگرچه ما از آغاز و در اوج ديكتاتوري سياه پهلوي براي خلق, براي اسالم و براي ايران قيام نموده و با همين 

 , ايمشتافته شكنجه اتاقهاي و اعدام ميدانهايكلمات نيز به

 “اساسي قانون” ويژهبه و قانونبه را ما عَرايض ِمضمون پيگيري اهللليكن, با اين همه, خوشحاليم كه حضرت آيت

 ... فرمودند محوّل, بوديم نموده التزام اعالم آنبه نسبت كه, كشور

, ايران ملت آحاد كلية قبال در جمهوري رياست قانونيِ مسئوليّتو بنا به رهبري مقام رهنموداكنون بنا به

 روشن را مجاهدين ما وضعيت( تلويزيون در) ملت تمام ديدگان دربرابر شخصاً تا كنيممي تقاضا شما از وسيلهبدين

 .فرماييد مشخّص و

 مسئولِ مقام ترينكه توسّط عالي هستيم آن طالب ما, رهبري مقام فرمايشات مُفاد برحسب, ديگر عبارتبه 

 حسابرسي مورد, ذالك امثال و ملت رويبه كشيدناسلحه منجمله و, جهات جميع در, اساسي قانون اجراي

 كه نمود خواهيد تصديق يقيناً و شويم اِرجاع نيز قانوني صالحذي دادگاههايبه حتي آن از پس و قرارگرفته

 عادالنة “ميزان” و حسابرسي اين از هرگز, باشد استوار مردم هايمايت تودهح بر, حكومتي نظام هر بنياد چهچنان

 ديدگان دربرابر حسابرسي همان ورزيد؛ نخواهد اِستنكاف, است “ملت راٌي” همانا اهللآيت حضرت خود قولبه كه, آن
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تنها كافي است كه  ,مقصود اين حُصول براي. هستيم و بوده آن داوطلب, خود, پيش مدتها از ما كه, خلق تمام

 .  نمايند فراهم ييمباحثه چنين در ما برادران شركت براي را كنندهرياست جمهوري تاٌمينات عملي قانع

 با چه و گرم سالح با چه) ملت مختلف اقشار عليه مسلّحانه اقدامبه كنون تا كسي اگر كه نيست تكرارنيازي به

لباني هستند كه تنها در ظرف يك ماه و نيم بعد از آغاز سال جديد, انحصارط همانا, باشد يازيده دست( سرد سالح

 را ما از تن50 قريب و مَصدوم و مجروح را هزارتن دهها, گذشته سال دو طي يا و رسانيده شهادتتن از ما را به15

 . اندكرده شهيد

 ما و گردندمي آزاد چنانمه شهيدمان برادران و خواهران قاتالن كلية كه بس همين ما نكشيدنلذا, در اسلحه

 ناشدهقصاص, قانون اجراي اميدبه را آنها, جهان تاريخ سراسر حقوقيِ احكام همة و قصاص قرآني حكم رغمبه

 ...  ايمنكرده استفاده سالح از آنان درقبال نيز باريك حتي و گذاشته

انواع سالحهاي قَتّالة مختلف و منجمله به آن نظامي متعدّد بازوان و حاكم حزب كه داريم اطالع اكنونما هم

 خارجه از تازگيبه كه, كنندهمسموم هايگلوله و گازها انواع آخرين و دهندهشوك, كنندهسالحهاي بيهوش

 ... مجهّزند, اندخريده

سوم مو گروه, المثلفي يا و است خلق مجاهدين وظيفة تنها, قانونبه گذاشتنگردن آيا كه بدانيم خواهيمما مي 

 رعايت را آن, عمالً, نيز آنها و پذيرفته را قانون تَبَعات كلية بايستي نيز حاكم حزب و “انقالب( از بعد) مجاهدين” به

 كنند؟

 كه, اخيرالذّكر گروه نظير گروههايي كه است اين, منجمله, نمايدمي ضروري جااين در را نكته اين طرح چهآن  

 پا مسلّح رژة با حاكم حزب نظامي يَدك مثابهبه آغاز از تنها نه, روندشمار ميبه حاضر دولت “سخنگويان” رسماً

 و سبك تجهيزات و سالحها و خوانده نظامي ـ سياسي سازمان را خود بالصّراحه تنها نه گذاشتند؛ سياست ميدانِبه

اند بلكه, هنوز از معرّفي مسئوالن برده يغمابه را المالبيت اموال بسياري تنها نه دارند؛ اختيار در فراواني سنگين

 دهندمي حق خودخود اِستنكاف ورزيده و دقيقاً تحت اين بهانه كه هنوز بقاياي امپرياليسم و ساواك باقي است, به

 ...بندند كاربه را انقالب از قبل سازماني اَشكال, كوبندمي سايرين سر بر را “انقالب” كه اين عين در كه

 هيچ  ما عملكرد تا كوشيد خواهيم هم باز و ايمكوشيده ايمداشته توان در كه جا. ما تا آنآقاي رئيس جمهور ..

 . ندهد ييحرفه شكنانقانون دستبه دستاويزي

 ايران خلق مجاهدين, است مَدّنظر قانوني نظام استقرار, الواقعفي, “قانون حاكميت” سال در اگر, ديگر عبارتبه

 گردنبه قانوني راه رسانيدنِبستبنوليتي در عدم اجرا و عدم استقرار آن و خالصه, بهمسئ هيچ خواهندنمي هرگز

 و كرده اعالم رهبري مقام كه “قانون حاكميت” از آشكارا ما, شودمي مربوط مابه كه جاآن تا, بنابراين. باشند داشته

 ...«م كنيمي استقبال, اند داده اِحاله قانوني مَجاريبه را ما آن براساس

 

 

 پيام نويسندگان و شعرا
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 به مسعود رجوي

 

 ـ 122شمارة « مجاهد»خرداد ـ  7

 اعضاي و بنيانگذاران شهادت سالروز, خرداد4 مناسبتبه رجوي مسعودتن از نويسندگان و شعرا به13پيام  

 :ايران خلق مجاهدين سازمان مركزي كادر

 مجاهد خلق, مسعود رجوي,  »

 و فاممشكين عبدالرّسول, زادگانبديع اصغر علي, محسن سعيد, نژادت محمد حنيفچهارم خرداد روز شهاد

 همة و ما مردم براي روز اين يادآوري. است ايران خلق مجاهدين انقالبي سازمان بنيانگذاران, زادهعسكري محمود

ق و براي شما و خل انقالبي شهداي همة خاطرة بزرگداشت در است فرصتي, ايران استقالل و آزادي مشتاقان

 زنانِ و مردان آرمانهاي با است عهدي تجديدِ ويژهبه, پوييدهمرزمتان, كه فعّاالنه راه آن مجاهدين شهيد را مي

 زمين بر را انقالبي جنبشي بناي سنگِ خويش جان ايثار با و پاخاستندبه ايران رهايي براي كه ييازخودگذشته

مُغتنَم است كه در بزرگذاشت اين روز تاريخي و اين تجديد عهد با شما و  فرصتي ما براي.  استواركردند ما ميهن

 همة همرزمان مجاهدتان سهيم و شريك باشيم.  

علي اكبر اكبري ـ ناصر پاكدامن ـ باقر پَرهام ـ  اسماعيل خوئي ـ غالمحسين ساعدي ـ محمدعلي سپانلو ـ 

گلشيري ـ نعمت ميرزازاده ـ منوچهر هزارخاني ـ محسن احمد شاملو ـ رؤيا كَهرُبايي ـ عاطفه گرگين ـ هوشنگ 

 «.يَلفاني

 

 پاسخ مسعود رجوي

 اعرانبه پيام نويسندگان و ش 

 

 ـ  123شمارة « مجاهد»خرداد ـ  14

 :«شعرا و نويسندگان ساير و شاملو احمد آقاي پيام»پاسخ مسعود رجوي به

 مد شاملو,شاعرِ شاعران, خورشيد درخشان آسمانِ ادب ايران, اح»...

 با سالمهاي انقالبي,

, مانميهن ستمزده“ ادب و هنر”تن ديگر از نامدارترين درخشندگان منظومة 12پيام شورانگيز شما و 

 ميليشياي و خلق مجاهدين براي. كردم دريافت را ايران خلق مجاهدين بنيانگذاران شهادت سالروز مناسبتبه

راعمّ, جاي سرفرازي است كه اكنون بيش از پيش, از حمايت شما و  ساير طوبه, ايران انقالبيون همة براي و مردمي

 قصدِ كه “ابراهيمي” هر االيامقديم از و نبوده جديدي چيز هرگز مطلب اين اگرچه. انددوستانتان برخوردار شده

گفته بوديد  خوب چه و. يافتمي خود كنار در را “هنر” ميدان رزمندگانِ ساير و شما, داشت “آتش” از گذركردن

 كه:
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 امروز, شعر, حربة خلق است,”

 ,خلقند جنگل ز ييزيرا كه شاعران, خود شاخه

 نه ياسمين و سنبلِ گلخانة فالن.

 بيگانه نيست شاعر امروز با دردهاي مشترك خلق:

 , زنداو با لبان مردم لبخند مي

 “...زنددرد و اميد را با استخوان خويش پيوند مي

, مادي سالحهاي بر مضافاً كه داريم حق, پروراندرا در دل مي“ مژدة شكستنِ زمستان”ه پس ما و هر آن كس ك

 ـ خلق تماميِ ـ خلق واالمقام شهيدان بالين بر بارديگر و بباليم خود بر خلق معنوي هايحربه ديگربه تسليح از

دادي, ضداستعماري و ضداستثماري را ضداستب عادالنة مبارزات سنگر, “رهايي” قلّة تا چنانهم كه كنيم ياد سوگند

 .شماست فزايندة حمايت خواهان و قدبرافراشته نيز اُپوتونيسم و ارتجاع دربرابر الجرم كه ييترك نگوييم؛ مبارزه

 ,مقامعالي نويسندگان و شاعران, خلق معنوي هايپس اي حربه

و چه در “ زور عريان”كه چه در دوران   محرومي و قهرمان خلقِ فرزندان از بسياري جانب از خواهماجازه مي

 فرزندان تمامي نياز و خلق تمامي نياز بر, بارديگر, انديك آن نيز دامان ستمكشان را رها نكرده“, فريب”دوران 

 .كنم تاٌكيد شما خلّاق انقالبيِ و انساني كار ضرورت بر, جانبازش

 آقاي شاملو,

 خواهرانمن  و ساير خواهران و برادرانم در سراسر كشور را, به انقالبي درودهاي ترينصميمانه, كنمتقاضا مي

, پرهام باقر, پاكدامن ناصر, اكبري اكبر علي, آزرم. م آقايانبه, چنينهم و, گرگين عاطفه و كهربايي رؤيا گراميمان

ني يلفا محسن و هزارخاني منوچهر, گلشيري هوشنگ, سپانلو محمدعلي, ساعدي غالمحسين, خوئي اسماعيل

 برسانيد.

 «.1360خرداد 5برادر شما ـ مسعود رجوي ـ 

 

 

 خميني:   

 «!بستن بازار و راهپيمايي... حرام است»

 

پيش از ظهر ديروز در جمع ستاد انجمنهاي اسالمي وزارت »ـ كيهان: سخنان خميني كه 60خرداد 19

با اشخاصي كه درمقابل «:  »...راد شدبهداري و بهزيستي و ديگر اقشار كه در حسينيه جماران گرد آمده بودند, اي

 ... كرديم شاه با كه كرد  خواهم آن, كنند آراييمجلس و دادستاني صف
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 بازار امروز... كنند مَفسَده خواهندمي كه هستند دارانيگروههايي درصدند بازار را ببندند, اينها  همان سرمايه

م اينها, برخالف مصالح اسالم و برخالف مصالح خداي تما, كردنانحرافي سخنرانيهاي, كردنراهپيمايي, بستن

 . است حرام و باشدتبارك و تعالي ... مي

, باشند گرفته اجازه كشور وزارت طرف از كه اين بدون, محالت و كوچه در افتادنبستن بازار  در هرجا و راه 

 اين از كه, الهي تكليفشرعاً مكلّفند به, موظّفند ملت تمام و بسيج و پاسداران و نظامي و انتظامي قواي و است جرم

 . كنند جلوگيري هامَفسده

 از و بفرستند سرگشاده نامة دانمنمي و بدهند اعالميه, كنند نطق خواهندمي كه آقاياني اين همهو من باز به

برگرديد, بهانه درست  كريم قرآنبه, برگرديد قانونبه, برگرديد اسالمبه كه كنممي اعالم اينها همهبه مزخرفات؛ اين

 ديگر طور مساٌله, نباشد طور اين چهچنان اگر... بشويد كشيده انزوانكنيد كه اسباب اين بشود كه شما همه به

 «...شد خواهد

 فرماندهيِ خود خميني. «شد بركنار قوا كل فرماندهي از صدربه فرمان امام خميني,  بني»خرداد ـ كيهان: 21

 فداكاري و جانبازي آمادة توان تمامي با”: داشت اعالم ييستاد مشترك ارتش طي بيانيه»ت. گرف عهدهبه را قوا كل

 .«باشيممي, انقالب بزرگ رهبر فرمانبه, جبهه هر در

 

 «!بروند توي تلويزيون توبه كنند»خميني: 

 

ون قصاص, كه خرداد ـ خميني در مقابله با راهپيمايي اعالم شده از سوي جبهه ملي در مخالفت با قان25

 پخش شد. « صداي جمهوري اسالمي»نهضت آزادي ... از آن پشتيباني كرده بودند, سخناني ايراد كرد كه از 

اين راهپيمايي كه امروز اعالم شده است, اساس اين راهپيمايي »...خميني در اين سخنراني ازجمله گفت:  

 ي كرده است, ديدم. راهپيمايچيست؟ من دوتا اعالميه از جبهه ملي, كه دعوت به

 را ايران مردم يعني, است قصاص اليحه, دادند قرار راهپيمايي براي كه ييدر يكي از اين دو اعالميه جزء انگيزه

 قصاص اليحه درمقابل كه كنندمي دعوت را مسلمان ملت... بايستند قصاص اليحه مقابل كه كردند دعوت

 و واستقامت قيامقرآن كريم راهپيمايي كنند. شما را دعوت به نصّ درمقابل, يعني چه؟ يعني, كنند راهپيمايي

 كه كنند دعوت را مردم... اسالم ضروريه احكام درمقابل كنند قيام مردم... كريم قرآن درمقابل كنندمي راهپيمايي

 ...كنيد قيام اسالم درمقابل بياييد ايّهاالنّاس

ش شايد افرادي باشند كه مسلمان باشند, لكن من كار دارم افراد بعضي كه اين با, ملي جبههمن كار ندارم به 

  دارم؛ كار اينها با من, منحرفين با اندكرده پيوند منافقين؛ اين با اندكرده پيوند جبهه؛ با اندكرده پيوند كه اينهاييبه

آيا تكليف شرعي شمايي كه متديّن هستيد )اشاره دارد به مهندس بازرگان(... چه توجيهي از اين معنا داريد؟ 

 آقايان...  اسالمي؟ شوراي مجلس درمقابل اسالمي؛ دولت درمقابل شورشاين است كه... مردم را دعوت كنيد به

 ...زدن؟ همبه را اسالمي جمهوري هم آن و مانده تكليف يك فقط, كردند عمل و آوردند جابه  را تكليفها تمام
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 تمام در بكنيم؟ چه بايد زنندمي اسالم ريشهبه و انديشه برداشتهت و كنندما با اينهايي كه اظهار دوستي مي 

 ... نشد كريم قرآنبه جسارتي همچو يك محمدرضا و رضاخان سلطنت طول

 آنها گويد؟بياييد حساب خودتان را جدا كنيد. آيا نهضت آزادي هم قبول دارد آن حرفي را كه جبهه ملي مي 

اص, كه در قرآن كريم و ضروريه بين همه مسلمين است, غيرانساني است؟... قص حكم حكم؛ اين كه دارند قبول هم

شك ندارم كه قبول ندارند. خوب اعالم كنيد, چرا ساكت نشستيد مگر نهي از منكر فقط براي اين است كه دولت را 

 خُرد كنيد و مجلس را خردكنيد؟...

 با كه گروهي يك... بشود قرآنبه سبّ, بشود اهللرسولمسلمانها بنشينند تماشا كنند سَبّ )=دشنام دادن( به 

 اهللآيت مرحوم كه وقتي هم اولش اند؛بوده مخالف هم اولش از. اندبوده مخالف سخت, اسالم روحانيت و اسالم

 عينك مجلس نزديك را سگي يك كه كردند كاري اينها.  كرد صحبت, كنندمي خالف دارند اينها كه ديد كاشاني

 دكتر منظورش) او وجودبه كنندمي فخر اينها كه بود زمان آن در اين. بودند گذاشته اهللسمش را آيتا زدند بهش

 . نبود مسلم هم آن(. است مصدق

 سيلي اين...  كه گفتم آقا آنمن در آن روز در منزل يكي از علماي تهران بودم كه  اين خبر را شنيدم... من به

( ملي جبهه)= اينها. زدمي اسالملي را خورد و اگر مانده بود, سيلي را بهسي كه نكشيد طولي و خورد خواهد

 ... خوانندمي “غيرانساني”, را اسالم ضروري حكم, را قصاص حاال كه هستند جمعيت اين هايتفاله

در  امروز همين. است نشده دير تا, امروز همين. جداكنيد بياييد را حسابتان( بازرگان مهندسشما )=اشاره به

. كنيد محكوم را قضيه همين بياييد شما...  است داده ملي جبهه كه اعالميه اين كه اينراديو ايران اعالم كنيد به

 ملي جبهه اطالعيه اين كه است كرده اعالم آزادي نهضت كه ببينيم كنيم گوش كنيم باز ما را ظهر از بعد راديو

 ... كرد سَبّ را قرآن است؛ كفرآميز

 توبه هم اسالم, كنماين كه با دست خودشا ن اينها, گور خودشان را كندند... من هم توبه را قبول ميمتاٌثّرم از 

 مردم, كرديم اشتباه, كرديم خطا حاال تا ما بگويند. كنند توبه تلويزيون توي بروند, راديو توي بروند. كندمي قبول را

 منافق.  گروه با كرديم ائتالف بوده غلط, شورشبه كرديم دعوت را

 آقاياني. نشده دير هم حاال... دهدمي فنا بادبه را تو جمعيت اين آقا, گفتم( صدربني)= آقا اينمن چندين بار به

 برود هم آقا آن و... است اسالم برضدّ دعوت, راهپيماييبه دعوت اين كه اينبه كنند اعالم, هستند متديّن كه

 من...  كنممي بعدبه حاال از, نكردم عمل آنها راٌي مطابق من داده راٌي منبه كه ملتي بگويد. ملت از كند عذرخواهي

 جمعيت اين كنممي نصيحت من هم اآلن... هستند اسالم برضدّ كه منافقيني با بكنيد ائتالف شما خواستمنمي

برداريد از اين  دست شماها آقا كه كنممي نصيحت من هم اآلن, را جمهوري رئيس آقاي و, را آزادي نهضت متديّن

 دست... ملت تضعيف و روحانيت تضعيف و مجلس تضعيف اين از برداريد دست اسالم؛ چرخ جلوِ اندازيسنگ

 اگر... است اِرتدادبه محكوم امروز از ملي جبهه. هستند مرتد آنها مرتدها؛ از را حساب كنيد جدا... امور اين از برداريد

 «...پذيريمما نبوده از آنها هم مي از كه كردند اعالم راديو در و آمدند

 جمهور رئيس سياسي كفايت عدمنماينده خواستار اعالم راٌي مجلس به120بيش از »خرداد ـ كيهان: 25

 .«شدند
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 «فرمانده كلّ قوا: خميني»

 

مردم انقالبي و مبارز تهران, ديروز, در اجتماعات پرشكوه خود و حضور در صحنه, »...ـ كيهان: 60خرداد 26

 كارگران و شهر جنوب محروم هايتوطئة راهپيمايي را كه از طرف جبهه ملي اعالم شده بود, خنثي كردند. توده

 اسالمي جمهوري نظامبه نسبت, كيهان العادهفوق شماره حمل با و ريختند خيابانهابه امام سخنان شنيدن محضبه

سلمان و انقالبي تهران در صحنه حاضر شدند و استقامت م مردم جمعيت انبوه... كردند وفاداري ابراز فقيه واليت و

 انقالب ميدان تا فردوسي ميدان فاصلِ حدّ سرتاسر ديروز... گذاشتند نمايشخود را درمقابل عناصر ضدانقالب به

 . «خميني, قوا كل فرمانده: زدندمي فرياد صدا يك ملت. بود جمعيت از مملو

 «نجفي منكران حكم قصاص را مرتد خواندند...آيات عِظام گلپايگاني و مَرعَشي »ـ 

 .«داد توبه مهلت آزادي نهضت و صدربني امام به»ـ فوق العاده كيهان: 

 دو فوريت طرح بررسي كفايت سياسي رئيس جمهور )بني صدر(, امروز تصويب شد.»خرداد ـ كيهان: 26

شيرودي )امجديه( با پيام امام توسط  برنامه بزرگداشت نيمه شعبان, فردا, در ورزشگاه شهيد»خرداد ـ  27

 .«كرد خواهند سخنراني فلسفي االسالم حجت مجلس اين در. گرددحجت االسالم حاج سيد احمد خميني آغاز مي

 

 خميني:

 !«كندخطري كه اساس جمهوري اسالمي را تهديد مي»

 

راسم ميالد امام زمان م مناسبتخرداد ـ خميني يك سال پس از سخنراني مسعود رجوي در امجديه, به28

فرماندهان ارتش, وزير كشور و »)امجديه( برگزارشد و در آن « ورزشگاه شهيد شيرودي»)نيمة شعبان(, كه در 

حضورداشتند, پيامي فرستاد كه احمد خميني آن را قرائت كرد. او در اين پيام خطاب « گروهي از نمايندگان مجلس

 :كرد تاٌكيد «صحنه در هميشه امّت»به

 . «شماست اصيل انقالب ثمررسيدنبه هوش باشيد كه ايران در آستانة به»

است. او از آنها « منافقان»براي رودررويي با «  امّت حزب اهلل»پيام او, از ابتدا تا انتها, براي بسيج و برانگيختن  

نده روز شكستِ جريانِ امروز و روزهاي آي» كه دهدمي نويد و باشند حاضر «صحنه» در كه خواهدمي« متواضعانه»

, مسلّماً, باشد هم اگر و نيست معتقد اسالمدشمنان قسم خوردة اسالم است؛ روز شكست جرياني است كه به

 مرا قلب هميشه كه است جرياني شكست روز باشد؛ نداشته مخالفتي و برخورد غرب قوانين با كه است تاحدودي

كتر از تمامي جنايتها و خيانتهاي رژيم پهلوي در طول حكومت خطرنا بسيار كه است جرياني شكست روز آزارد؛مي

 ...فروريخت و لرزاند را آن هاي پايه شما موقعروز شكست جرياني است انحرافي كه حضور به ننگينشان بود؛
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 خط كه باشيد آگاه شماست؛ اصيل انقالب ثمررسيدنبه آستانة در ايران كه باشيد هوشدوستان عزيزم, به

 رهبر را شما يكايك... و بوسدسالم و غرب در حال شكست كامل است... خميني دست يكايك شما را ميضدا منفور

 ... داندمي خودش

 شما نهايي پيروزي اميدبه و است معنايي چهبه حساس روزهاي اين در شما حضور كه كنممن خوب درك مي

 ...كنممي روزشماري, دشمنانتان بر

 كشور آرامش تا چرا, دهم شرح ملت براي دانممي را چهآن ديدمه صالح نميك است سال يكمن نزديك به

 تهديد... را اسالمي جمهوري اساس خطر و است گذشته حرفها اين از مساٌله ديگر كردم احساس تا... شود حفظ

 ...نياوردم تاب ديگر, كندمي

 اطراف( است صدررص بعضيها )منظور  بنيپروپاق طرفداران عنوانبه امروز كه منافقين كه دانيدشما خوب مي 

 تشنّج ييگوشه در روز هر و زنندمي مسلّحانه درگيري و انفجاربه دست, آنان از طرفداري بهانةبه و اندگرفته را آنها

 .دادند سرمي را ارتش انحالل شعار, انقالب پيروزي اول روز از كه بودند همانها آفرينند؛مي

, مقابل ضدانقالب, كه تصميم گرفته است بعضي افراد را بهانه قرار داده و عليه شما هر من با قدرت ملت دالور 

 ... ايستاد خواهم, بزند اغتشاشروز دست به

 را طلبانانتظار حكم خدا باشيد... و باحضور دائمي خود كيدِ هرج و مرجبهشما مردم عزيز, هوشيار باشيد... و  

رگتر از اين نيست كه ... دربرابر ضدخدا و ضدمردم ساكت باشيد و پاداشي باالتر از بز گناهي كه بدانيد و كنيد خنثي

ـ كيهان,  552, ص1360وزارت ارشاد اسالمي, بهمن «, انقالب نور)» «...باشدحضورتان درمقابل ضدانقالب نمي

 (.1360خرداد30

 

 حصول قابل سادگيداشتند, بهن وزني چندان او نگاه در كه, مجاهدين نابودكردن پنداشتخميني كه مي  

 و امروز...»: دهدمي نويد را مجاهدين نزديك شكست, «صحنه در هميشه امّت» به خرداد28 پيام همين در, است

 مرا قلب هميشه كه است جرياني شكست روز... است اسالم خوردةقسم دشمنان جريانِ شكستِ روز آينده روزهاي

 .«...آزاردمي

 گرفتهپيش خميني كارآمدنروي آغاز از مجاهدين كه را مدارايي و صبر با تواٌم جويانةتشايد او سياست مسالم 

 يورشهاي شيوة به اگر كه پنداشتمي و دانستمي رژيم با درافتادن درصورت, نابودشدن از آنها بيم از ناشي, بودند

نكردند, اين بار نيز در برابر هجوم  مثلبه مقابله هرگز هاآن و داشت مجاهدين قبال در كنون تا كه ييوحشيانه

 .شد جاروخواهند ايران سياسي فضاي از سادگي به و كرد خواهند عمل شيوه همان به, «اهللامّت حزب»

 بيم «صحنه در هميشه امت» خروشان سيل شدناو بارها در تهديدها و رَجَزخوانيهايش مجاهدين را از جاكن 

! «خروشان سيل مقابل در ييذرّه», كه مجاهدين را 1360ارديبهشت 21ز رو در سخنرانيش در ازجمله. بود داده

 سيل اين مقابل در شما»: بود گفته و ندارند ماندن تاب كنبنيان سيل اين دربرابر ييكرده بود كه لحظه توصيف

سيل  درمقابل ييذره يك مثل كند قيام ملت وقت يك اگر شما. بدهيد انجام كاري توانيدنمي ملت خروشان

 (.60ارديبهشت 23كيهان, « )خروشان هستيد
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 ازميان را مجاهدين سادگي به تواندبه هرحال, در زير عمامه خميني هرچه كه بود, مسلّماً, اين نبود كه نمي

 . نبيند چشم به «آزاردمي» را او «قلب هميشه» كه را «جرياني شكست», «آينده روزهاي و امروز» و بردارد

 بسيار» كه «جرياني اين با» عياره هم براي او مثل روز روشن بود كه در روياروييِ تمامو البتّه, اين نكت

 برباد نظامش حيات طومار بجنبد دير اندكي اگر, است «ننگينشان حكومت طول در پهلوي رژيم...  از خطرناكتر

 .رفت خواهد

 هزار در اگر من »...داشت كه  , به اين نكته نيز اشاره1360ارديبهشت 21خميني در سخنرانيش در روز   

 كه بودم  حاضر, بدهيد انجام خواهيدمي كه كارهايي آن از داريدبرمي دست شما كه دادممي احتمال يك, احتمال

 . «بياييد من پيش شما نبود الزم. بيايم شما پيش من و كنم تفاهم شما با

ر ميان اسالم خميني و اسالم مسعود رجوي مرزي د آيا نبود؟ شدنآيا واقعاً هيچ احتمالي به تفاهم و همراٌي

  بود؟ شده بسته كليسرخ و گذارناپذير كشيده شده بود؟ آيا ديگر راه تفاهم به

 و همراه خود با را آنها و گشود را تهديد يا گفتگو باب, جنسي و گونه هر از, ديگر پناهانخميني با همة اسالم

ز همة آنها تصور نسبتاً درستي داشت جز از مجاهدين. وقتي از مهندس ا و. مجاهدين جز, كرد خود مَجيزگوي گاه

, با جبهة ملي عليه قانون قصاص همنوا 60خرداد 25بازرگان خواست كه بيايد به تلويزيون و بگويد در راهپيمايي 

, امّا. طوريز هميننبوده است, بازرگان سر تسليم فرودآورد و آن را تلفني در تلويزيون نيز بيان كرد. مدّعيان ديگر ن

 .و در اعتقاداتشان, استوار ماندند سرفرودنياوردند, تهديد با نه و تطميع با نه, مجاهدين, ميان اين در

 

 

 

 

 

 

 خرداد30 آميزتظاهرات مسالمت

 

 به خون كشيده شد

 

ردم م سويخرداد به 30كشتار و تيراندازي گستردة »خرداد ـ اعالميه سازمان مجاهدين خلق ايران ـ 31

 عقيدة ابراز از ممانعت منظورشهريور, به 17خرداد و 15تهران, داغ ننگي بر چهرة ارتجاع حاكم ـ تكرار جنايات 

 : «60خرداد30 تاريخي راهپيمايي در خلق هايتوده آميزمسالمت و آزاد

 هموطنان عزيز, مردم قهرمان تهران,»...
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 ديو, صدران با بركناري رئيس جمهور دكتر بنيبارديگر در آخرين قدمهاي سُلطة اختناق مطلق, همزم

 خاكبه را تهران قهرمان مردم از تن هزار صدها آميزمسالمت و آرام راهپيمايي و گسيخت افسار استبداد آشامِخون

 و 42 سال خرداد15 فجايع بارديگر جاري سال خردادماه30 گذشته روز عصر, ترتيببدين و كشيد خون و

 از كه) مردم صفوف رودرروي, ارتجاع غيررسمي و رسمي مزدوران و شد تكرار, ديگر طريقيهب, 57 سال شهريور17

 امتداد العادهفوق تراكم با, فردوسي ميدان تا انقالب ـ بهار تقاطع از و بهار خيابان سراسر در و طالقاني خيابان انتهاي

 ....گشودند رگبار و نشسته زانوبه( داشت

خرداد[ از تقاطع مصدق ـ 30بعد از ظهر ]روز 4, اين راهپيمايي تاريخي كه از ساعت برخالف تبليغات ارتجاعي

 ضَرب تمامي حتي, درگيري قصد گونههيچ بدون و آميزمسالمت كامالً, بود شده آغاز طالقاني خيابان سمتانقالب به

حضور دربرابر مجلس, اراده و راٌي  با تا داشت آن قصد و نموده تحمّل را آوراشك گاز و گلوله بارانهاي و شَتمها و

 در مجلس دربرابر حضور و تظاهر و راهپيمايي هرگونه مدتهاست كه جااكثريت ملت ايران را اعالم دارد. لكن, از آن

 تهران مردم از هزارتن پانصدبه نزديك راهپيمايي و اجتماع از نيز خود حاكم ارتجاع و, است مرتجعين انحصار

 تكرار جز راهي فردوسي ميدان در سرانجام, ديدمي فروريختن معرض در را اشپايهيغات بيتبل كاخ و شده مبهوت

 ...نيافت را شهريور17 و خرداد15 مضمون همان

 خواهند, اندكشته خود كه شهدايي جنازة تشييعبه كه كردند اعالم كه رسيد حدّيوقاحت ارتجاع صبح امروز به 

شهريور است؛ تفاوتي كه تنها 17خرداد و 15تفاوتهاي اين كشتار با كشتارهاي  بارزترين از يكي هم اين و پرداخت

 .رسدمي ظهور مَنَصّةدر ديكتاتوري فريب و استبداد زير پردة دين به

 كنيد؛ محروم نيز شهدايمان جنازة تشييع از را ما توانيدمي شما امروز اگرچه دهيممي هشدار ما كه جاستاين

 باز امروز اگرچه ببافد؛ همبه را فضيحتي و دروغ هر تواندمي طاغوت رسماي تبليغاتي شما, بهدستگاهه امروز اگرچه

 و خلق جنبش با فردا, امّا, تريدوحشيانه مراتببه ديكتاتوري و هاشكنجه, كشتارها تدارك در, تبليغات اين با هم

 ن.ينقلبو منقلب ايّ ظلموا الذين سيعلم و كرد؟ خواهيد چه خالق عقوبت

 هاشكنجه, بيشتر شهداي هم باز, ما اسالمي و ضدامپرياليستي بخشاگر خونبهاي آزادي و تداوم انقالب رهايي

  گذشته سال 16 طي كه مكتبي و انقالبي راستين پيشتازان مثابهبه ايران خلق مجاهدين, است لبريزتر زندانهاي و

ضاي خلق و خالق از اين سرنوشت شكوهمند استقبال ر جلب منظوربه, خاطر طيبِ با, اند داده آزمايش بارها

 (.1360 تيرماه2, 127 شمارة «مجاهد») «...كنندمي

 

 «گلوله دربرابر گلوله»

 

 در كه بود گمان اين به خميني. شد آغاز يي, قلع و قمع مجاهدين, به نحو وحشيانه1360خرداد 30از روز 

 چيز واقعيت, امّا. آورد درخواهد روزگارشان از دمار و بردواهددرخبهميدان از را مجاهدين يورشها نخستين همان

 مشت كه روزي به واي»: گفت و كرد بلند را خود خشماهنگ فرياد رجوي مسعود كه روزي آن خميني. بود ديگري
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ه ب نگاهش كه چرا, نداد بهايي آن به و نخريد پشيزي به را سخنش, «بدهيم پاسخ گلوله با را گلوله و مشت با را

كميّت بود نه كيفيت نيروهاي مجاهدين. وقتي خميني  راهِ قهر و دشمنكامي را بازگشود و بر طبل جنگ كوبيد, 

 سياسي صحنة از كليبه, جنبيدندمي دير اگر كه چرا, نكردند ترديد ييلحظه« پاسخ گلوله با گلوله»مجاهدين در 

 . آمد, به سراغشان مي32مرداد28كودتاي  از پس توده حزب از ناگوارتر بسا سرنوشتي و شدندمي حذف

 

يك  ( واقعاً 60خرداد30فرماندهان و مسئوالن مجاهدين در اين روز  )»... از زبان مسعود رجوي بشنويم: 

شدند. غيرممكن، ممكن شده بود.  هزار تن بالغ مي500شاهكار تاكتيكي و نظامي آفريدند. تظاهركنندگان به 

خواست جريان عزل ]بني  خرداد بود و دلش مي25بازي  ي كه هنوز در نشئهٌ دجّالتودهني محكم ديگري به خمين

كه شخصاً  يي نداشت جز اين دردسر و با توپ و تشرهاي معمولي خاتمه بدهد. پس ديگر خميني چاره صدر[ را بي

ه بود و البد كاربردن مسلسل سنگين بدهد، در اين لحظه ابتداي جمعيت به ميدان فردوسي رسيد فرمان تير و به

يابند تا آتش بگشايند. و اگر  دستور مي“ به اذن رهبر كبير”ايد كه:  خردادِ پاسداران ارتجاع را شنيده30اعالميهٌ عصر 

ام كه در آن لحظات بهشتي و  آتش نبود، از ميدان فردوسي تا سپه و تا جاروكردن مجلس ارتجاع راهي نبود. شنيده

 دند. بو سراسيمه, نهايترفسنجاني, به

گفت كه دقايقي چند  خرداد بوده است اخيراً به خودم مي30هاي  يك خبرنگار مترقي اروپايي كه شاهد صحنه

 كنند؟! كرده كه چرا مجاهدين از سالحهايشان استفاده نمي داشته و تعجب مي“ قيام”در كمال بهت و حيرت انتظار 

كه  خاطر اين ايد. به اند، اشتباه شنيده روز سالح داشتهايد مجاهدين، آن  و من به او گفتم كه از هر جا كه شنيده

استفاده از سالح را مطلقاً ممنوع كرده و هنوز فرمان آتش نداده بوديم. چرا كه به نظر ما )مجاهدين( بايد ابتدا شعار 

ش عبور گاه پيشتاز، مجاز است مسلحانه از روي جسد خميني و نظام ارتجاعي گير شود و آن توده“ مرگ بر خميني”

كند. ما آن روز فقط حجّت را تمام كرديم. پايان مشروعيت كلِ نظام؛ خداحافظي مطلق با خميني. از فردا بايد شعار 

روي و اپورتونيسم است. و ما  راست  از فردا ديگر سياست دست خالي در برابر چماق و گلوله،“. مرگ بر خميني”داد: 

داده بوديم كه از روزي كه با گلوله در برابر گلوله پاسخ بگوييم حذر كند! )مجاهدين( از پيش بارها به ارتجاع هشدار 

بچش اي خميني، اي خائن كه شايستهٌ كمترين احترام و اعتماد اين خلق ”و اكنون آن روز فرا رسيده بود. 

 “…نبودي

مان فردا اعدام خرداد كشت و دستگير كرد، از ه30و تازه ديديد كه غير از همهٌ آنها كه در جريان تظاهرات 

كه نيازي به پرسيدن نام متّهَمين حس كند! اين  سال به باال را آغاز كرد, حتي بدون اين9مجاهدين پسر و دختر 

كه با نسلي درافتاده است كه گرچه زماني فرش خون گسترد تا خميني با عبور از  است عدالت خميني! غافل از آن

گردني از تخت ستم به زير بكشد و  آشام را با پس قادر است شيّاد خونآن به حكومت برسد، امّا همين نسل باز هم 

ديديد كه وقتي فرمان مقاومت انقالبي مسلحانه صادر شد چه  و كاش مي …حقش را جانانه كف دستش بگذارد! 

 تك مجاهدين و ميليشياي خلق را فرا گرفته بود. پاياني چهرهٌ تك وجد و شور بي
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نسته بود بسياري مخالفين را يا شقّه و وادار به تسليم سازد و يا از دور خارج كند. بارها خميني توا  تا اين تاريخ،

  گفتند: از اطرافيانش شنيده شده بود كه در رابطه با تصفيه يا سركوب هر يك از نيروها يا شخصيتهاي مخالف مي

  “!است تمام قضيه …كند مي صحبت دقيقه بيست …آقا”

آمد و عليه شخصيت يا نيرويي  سياري موارد، وقتي امامِ چماقداران توپ و تَشَر ميو راستي هم تاكنون در ب

 و انقالبي اين مجاهد، موحّد عنصر …بار اما اين !يافت مي فيصله...  سادگي به, باالخره مسأله …نمود بسيج مي

دقيقه كه در 20نه در ”رباني, ق و فدا آمادگيِ و اراده قوت و حقانيت برابر در كه رساند اثبات به  مردمي، پيشتاز

است كه پايش را از “ آقا”تا وقتي  آخر آقا،  “تواند بكند! اش نيز, هيچ غلطي نمي سال نيز, آقا و تمامي دارودسته20

كن  محابا, ريشه گليم خودش بيشتر دراز نكند و الّا آن دست و پاي نامباركي را كه به گليم خلق دراز شود, بي

 (.1360ديماه 18با مسعود رجوي, « ايرانشهر»احبة )مص« خواهيم نمود...

 

 اعدام, بدون افشاي نام

 

نفر از 15روابط عمومي دادستاني انقالب جمهوري اسالمي مركز در رابطه با اعدام »ـ كيهان: 1360اول تيرماه 

 شرح اينهب ييخرداد ماه  سال جاري هستند, اطالعيه30ضد انقالبيون كه از عاملين اساسي اغتشاشات شنبه 

 :انتشارداد

 

 روز و شب, مسلمين و اسالم با مقابله در شركت اتّهامبه آنها خوردگانفريب و گروهكها اعضاي از ييعده”... 

 از پس...  و گذراندند را بازپرسي اوليه مراحل مركز اسالمي جمهوري انقالب دادسراي در خرداد امسي گذشته

دگاه انقالب جمهوري اسالمي مركز... آنها را ... محارب با خدا و رسول دانست و دا. شدند فرستاده دادگاهبه محاكمه

 «...شد گذاشته اجرا مرحلهبه  اوين زندان محوطه در ديروز ظهر صادره حكم. كرد محكوم اعدامبه

 

 60خرداد 30تن از جمله, مجاهد شهيد اصغر زِهتابچي  ذكر شده كه چند روز پيش از 5در اين اطالعيه نام 

 دستگير شده بود و در پايان اطالعيه آمده است:

, بگويند گرانشان شكنجهبه را خود نام كه آنبي افراد اين. «نشدند خود نام افشايافراد ديگر, حاضر به»... 

 .رسيدند شهادتبه دالورانه

 

ه فدايي شهيد سعيد , ازجمل60خرداد31تن از  شهيدان روز 8نام «, دادستاني انقالب»ـ در اطالعيه ديگري از 

 سلطانپور ذكر شده كه چندماه بيش, در سر سفرة عقد دستگير شده بود.

 حاضر كه االوصافدو مرد و يك زن معلوم»در همين اطالعيه نيز ذكر شده كه سه تن از اين هشت تن,  

 . «شدند اعدامبه محكوم باغي و مفسد و  خدا با محارب جرمبه... نشدند خود نام افشايبه



 139 

 .«شد اجراگذاشته مرحلهخرداد در محوطه زندان اوين به31بعد از ظهر يكشنبه 9در ساعت »اين حكمها 

 

 

 «!گامي فراتر از شاه»

 

 زير در آشامگامي فراتر از شاه! ـ ديكتاتوري خون»ـ اطالعية مجاهدين خلق ايران با عنوان 1360اول تيرماه  

 :«سپاردمي اعدام جوخةبه را گناهيان بيزندان, هُويّت تشخيص بدون, حتّي, دين پردة

 مردم آگاه و آزادة ايران! هموطنان شريف و مبارز!»... 

 اوج كجابه تا حاكمه هياٌت ضدخلقي و ارتجاعي پايةطي روزهاي گذشته خدا و شما شاهد بوديد كه تبليغات بي

 همة شاهنشاهي قديم سنّتِوني, بهقان جمهور رئيس عزل و امپرياليستي ـ ارتجاعي كودتاي با همزمان. گرفت

 “حرام”, خود دستبه 3ژـ و كشتيغ و چماقدار دستة و دار بر جز, را قانوني و انقالبي و خدايي “حالل” و آزاديها

 ايشان كنار در, پارچهيك و صدايك, “شهيدپرور امّت” و است! “امان و امن” كشور كه شدندمي مدّعي تازه و نموده

 و خطيبان و گلوله و چماق جز ييپشتوانه هيچ تُهيتّه, روشن است كه اين دعاوي پوچ و ميانالب و! باشدمي

 ...نداشت ييمعاويه تبليغات

 رعدي, نمودمي ابربي ظاهربه كه ييزدهرُعب آسمانِ بر جاري سال خردادماه30 شنبه ظهر از بعد ناگاهلكن, به  

انصدهزار تن از مردم قهرمان تهران ـ آن هم بدون اعالم قبلي ـ تنها در پ از بيش و افكند طنين تازنده و خروشنده

 رئيس و مردمي آزاديهاي از حمايتبه, مجاهدشان پيشتاز فرزندان گرداگرد و ريخته خيابانهاظرف يك ساعت به

 . پرداختند كشور قانوني جمهور

و  42راهپيمايي اصلي كه همچون پانزده خرداد در اين روز, باز هم, خدا و شما گواه بوديد كه اضافه بر تجمّع و 

 و گوشه در, ديگر تن صدهزار و دهها, شد كشيده خون و خاكبه فردوسي ميدان در بار, اين1357هفده شهريور 

 .... زدند اعتراض و تظاهربه دست تهران قهرمان شهر كنار

 خلق خود گردنكه  خود كشته بودند, بهجالب تر اين كه همچون گذشته, باز هم, شهداي ماجرا را و كساني را 

 !... دارند اضافه هم چيزي, پيشين رژيم اميران و شاهان از كه دادند نشان, ترتيب اينبه و انداخته آن مجاهدين و

خرداد( بيش  از بيست تن ديگر از فرزندان 31امّا, هزاربار خائنانه تر, وقيحانه تر و ضدانساني تر اين كه ديروز )

ستمزده را دربرابر جوخه هاي اعدام قراردادند؛ نقطه عطفي ديگر در مسير مبارزات عادالنة خلقهاي محروم اين خلق 

 شهريور. لكن, با گامي فراتر از شاه!17خرداد و  15ايران, همچون 

مردم آگاه و آزاد! از سردمداران حاكم, از اين طاغوتيان جديد بپرسيد كه در كجاي جهان, در كدام مجموعة 

وقي و در كدام رويّة قضايي و حتي در كدام بيدادگاه آريامهري, بدون تشخيص هُويّت و اسم و شهرت, كسي را حق

 دربارة سؤال نخستين, ساواك گاههاي شكنجه در حتي كه نبود مگر اند؟ داده تحويل اعدام جوخةبه و برده دادگاهبه

 ش نمي رفت؟پي بازجويي آن قطعي احراز تا و بود متّهم هويّت اِحرازِ
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مردم دلير و مبارز!  از مستبدّينِ زير پردة دين بپرسيد كه در كجاي جهان و در كجاي تاريخ و حتي در كدام 

دورة سلطنت ضدخلقي شاه, جزاي شركت در راهپيمايي و تظاهرات اعدام بوده است؟ و مگر نبود كه در اوج خفقان 

 و) بودند زده سنگ نيكسون و شاهركنندگاني را كه بهحتي دانشجويان و تظاه 1351آريامهري در خرداد سال 

 ...نكردند؟ محكوم زندان ماه 6 الي 3 از بيشبه(, است موجود خائن شاه بيدادگاه در نيز آن عكسهاي

مردم قهرمان ايران!   از جنايتكاران ضدخلقي بپرسيد كه در كجاي جهان و در كجاي تاريخ و حتي در كدام 

 قانوني سنّدخلقي آريامهري رسم بوده است كه پسران و دختراني را كه هنوز بهبخش از دوران حكومت ض

 كه وكيل بدون قطعاً دادگاهي در هم آن, دستگيري از پس ساعت چهار و بيست از كمتر ظرف در, اندنرسيده

وخة اعدام بسپارند؟ جبه و محكوم هويّت اِحراز از قبل, باشد كشيده طول دقيقه دو يكي از بيش بايدنمي القاعدهعلي

 اعدام آيا! نمود؟ مالطِفت بايد هواداران ولي كشت بايد را رهبران” كه گفتندمگر مرتجعين تا همين ديروز نمي

 بر اضافه) بودند شده شكنجه شدّتبه كه حالي در ساله شانزده و پانزده پسر و دختر ميليشياي 10به نزديك

 ني مالطفت و نوازش هواداران؟مع است اين(, قبل روز خياباني كشتارهاي

 اتّهامراستي آيا اعدام ارتجاعي شعرا و نويسندگاني همچون سعيد سلطانپور )كه بر سر سفرة عقد ازدواج و به

 اصغر مجاهد برادر چونهم انقالبي بازاريان و ورانپيشه اعدام و( بود شده دستگير قبل چندماه, اَرز خروج واهي

سوابق زندان و شكنجة مفصّلي در دوران شاه خائن داشته و در امتداد راهگشايي و  آنها دوِ هر كه, زِهتابچي

 مسلماني؟ و اسالم معني است اين, اند رسيده حكومتپيشتازي همينان بوده است كه سردمداران كنوني به

هپيمايي را در شركت جرمبه تنها, ابراهيم( محمد) عبداهلل سروان شهيد خلبان كشتار و رگباربستنآيا به

 دربرابر متجاوزين بعثي؟“ رزمندگان اسالم”خرداد, اين است معني تقويت 30مسالمت آميز 

به هرحال, ما قويّاً خواستار آنيم كه اسامي و شرح و صورت جلسة دادگاه و اعدام انقالبيون و شهداي خلق, 

 اخير روز دو جنايات كه كنيمرار ميهرچه زودتر انتشار يابد تا تمامي حقايق بر مردم ايران روشن گردد. لكن, تك

 ـ سينهبه سينه حتي ـ نيز آينده نسلهاي همة وبه ماند خواهد باقي ابدبه تا جديد تاريخ در عطفي نقطة همچون

 . شد خواهد منتقل

. كردند شاه با كه نمود خواهند همان, روندمي شاه راهبه كه آنهايي با ايران مردم سرانجام كه كنيمو تكرار مي

 از چنينبنابراين, از تمامي شخصيتها و نيروهاي ملي, مردمي, انقالبي و ترقيخواه در داخل و خارج كشور و هم

 «...برسانند عالم اَقطاربه را ايران  ملت حقّانيّت و مظلوميت فرياد تا كنيممي تقاضا المللي بين ذيربط سازمانهاي

 

 

 

 پرچمدار مبارزة مسالمت آميز
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, چهره عامالن ايجاد خشونت و اختناق و خودكامگي از 1360خرداد30تا  57رويدادهاي بهمن  پس از مرور

پاسخ دكتر «, كالم آخر»پرده به درخواهد افتاد و روشن خواهد شد كه ظالم كيست و مظلوم كدام؟ به عنوان 

 همه پاسخ, حقكه به«, ...آرد جو آب كه غالمي شد» عنوان با بخوانيد را بازرگان مهندسمنوچهر هزارخاني به

 :   كنندمي معرفي خشونت ايجاد عامل را مجاهدين كه است مدّعياني

 با مسلّحانه شيوةبه سالها. آمد وجودبه زيرزميني و مخفيانه صورتسازمان مجاهدين خلق... در زمان شاه به»...  

, خصلت نظامي داشت. از پشتيباني بخش مبارزه شيوة اين اقتضايبه, تشكيالتيش بافت و ساخت و كرد مبارزه رژيم

 را امنيتي مالحظات مطلقِ رعايت كه ـ فعاليتش بودنِزيرزميني علّتبزرگي از توده هاي مردم برخوردار بود, امّا, به

 اختناق جوّ شكستن از پس همه اين با. كند بدل بالفعل نيرويبه را بالقوّه پشتيباني اين نبود قادر ـ كردمي ايجاب

 سازمان يكبه زيرزميني چريكي گروه يك از شدنامعه, همين سازمان براي تغيير تاكتيك مبارزه و مبدّلج در

, مردم با تماسهايش گسترش و شدنعلني با, عكسبه, نشد رو روبه مشكلي كوچكترين با, ييتوده و علني سياسيِ

تخابات رياست جمهوري و چه در انتخابات ان هنگامبه چه, كوتاه مدتي طي كه چنانآن رسيد؛ شكوفايي اوج به

 كه آن با كه رسيد حدّيتيراژش به“ مجاهد”مجلس, بزرگترين رقيب قدرت حاكم شد. ظرف همين مدت, روزنامة 

 .بدهد پاسخ روزنامه خريداران همة تقاضايبه توانستنمي هنوز, بود گرفته خدمتبه را مجهّز چاپخانة چند

 شدند بسيج ساعت چند ظرف نفر هزار صد چند آن طي كه, مجاهدين آميزسالمتآخرين راهپيماييِ علني و م

 آميزمسالمت تظاهرات كه آن, روز آن در. ندارد يادآوريبه نياز كه است نشدنيفراموش قدرآن, آمدند خيابان به و

 غاز كرد, رژيم...  آ خونريزي و  بست گلولهبه خيابان وسط در را مردم كه آن و بود مجاهدين سازمان كردمي

جمع هستيم, در “ شوراي ملي مقاومت”يِ آن روز )به قول آقاي بازرگان( كه امروز در “يك درصديها”ما  

 مجلس انتخابات در اين وجود با, نداشتيم قبول را آن چون, نداديم راٌي رژيم “اساسي قانون”كذايي به“ رفراندم”

 رژيم. دهيم انجام رژيم همين “اساسي قانون” چارچوب در و طورعلنيهب را مبارزه كه پذيرفتيم يعني, كرديم شركت

 !نداشت هم را اين تحمّل طاقت كه بود “درصديها98”

 يا بودند كرده اشغال را وزارتي پُستهاي گروهش و او كه زماني كه بياورم بازرگان آقاي يادبه, خوب, خواهممي

 ميان در, جامعه در كه بوديم ما ـ ل بخشي از هياٌت حاكمه بودندهرحابه و ـ داشتند عضويت “انقالب شوراي” در

, مبارزه اين از “مردم استقبال” سدكردنِ براي كه بود رژيم و داشتيم دست در را آميزمسالمت مبارزة پرچم, مردم

 .كشاندمي خونريزيبه را كار همواره

نك راه قهرآميز سرنگوني رژيم را در پيش اي كه كساني همه كه كنم بازرگان آقاي حاليِ, خوب, خواهممي

 و بازرگان آقاي از ترناتوان هيچ, آميزمسالمت و علني مبارزة مزاياي درك در, كنندمي تبليغ را آن و, اندگرفته

 . اندپيموده, آخر مترسانتي تا انتها؛ تا را راه اين زيرا نيستند همقطاران

 امثال كه داننداي جانفرساي مبارزة قهرآميز هم بسيار چيزها ميبايد اضافه كنم كه اينان در زمينة سختيه

 و عقيده كامل آزاديِ تضمين مقاومت جنبش كه نيست دليلبي پس. عاجزند هم آن يكِ هزار تصوّر از بازرگان آقاي

در “ نوني كشورقا و مشروع نظام عليه مسلّحانه قيام مرزِ” تا را... و اجتماعات, احزاب, مطبوعات كامل آزادي و بيان
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  «...دارد آگاهي مسالمت و صلح و قانون ارزش و اهميتبرنامة دولت موقّتش قرار داده است, زيرا بهتر از هركس, به

 (.1367 آذر تا مهر, اول دورة, 45 شماره, ايران مقاومت ملي شوراي ارگان, شورا)

 

 


