
ســاعت ۹ صبــح روز ۲۳ بهمــن اســت و مــن در نخســتین روز از 
ــران  ــق ای تشــکیل ســتاد موقــت ســازمان چریــک هــای فدائــی خل
مشــغول نوشــتن اولیــن اعالمیــه توضیحــی در مــورد چگونگــی 
ســقوط مراکــز نظامــی و امنیتــی و ارتباطــات عمومی رژیم ســلطنتی 
هســتم. از شــرکت فدائــی هــا در تســخیر رادیــو تــا فتــح اویــن و 
ــای مــردم  ــه بدســت توان ــوط ک ــز مرب باغشــاه و تســلیحات و … مراک
گشــوده میشــد و جنبشــی و قیامــی متعاقــب آن آمــده بــود کــه بــی ســر 
بــود و هــر جائــی را کــه مــردم تســخیر میکردنــد، ســریع نمایندگانــی 
از ســوی اردوی خمینــی آنجــا را قــرق مــی کــرد! انقالبیــون ســنگر 
ــی  ــدی م ــه بع ــه نقط ــد و ب ــی کردن ــح م ــی ( را فت ــنگر) خال ــه س ب
رفتنــد و در فقــدان تشــکیالت رهبــری مردمــی حاصــل کار بــه ســود 
ارتجــاع تروریســتی در راه تمــام شــد. آنهــا بودنــد کــه ســریع در رادیو 
مســتقر و پیــام خواندنــد! گــزارش مــن از چگونگــی نیمــه کاره ماندن 
تظاهــرات ۱۹ بهمــن ) در روز ۲۱ انجــام شــد( آغــاز و با ســقوط مراکز 
ســرکوب رژیــم پایــان یافــت. صبــح در ســر راه خــود به دانشــکده فنی 
مــادر رفیــق مهرنــوش ابراهیمــی را دیــدم و قبــال صحبــت کوتاهــی 
ــا مــن  ــوی داشــتم. محمدعلــی ب ــم محمدعلــی پرت ــق نازنین ــا رفی ب
نیامــد چــرا کــه از دوران زنــدان رنــگ عــوض کــردن دار و دســته ای 
را شــاهد بــوده و لــذا نیامــد. وقتــی کار نوشــتن تمــام شــد جمشــید 
طاهــری پــور آن را خوانــد و بســیار شــاد شــد. او طبــق گفتــه خــودش 
تشــکیالت )ســازمان( را از رفیــق هــادی تحویــل گرفتــه بــود! احتماال 
ــا  ــی ه ــان نزدیک ــه هم ــپرد ک ــی س ــا نعمت ــق رض ــه رفی ــاپ را ب کار چ
منتظــر بــود. مــن بــی اختیــار رو کــردم بــه آقــای طاهــری پــور و گفتــم 
کــه ای کاش مهرنــوش ) ابراهیمــی ( امــروز اینجــا بــود. مخاطــب من 
کــه بــا ســردی و احتمــاال خانــم ناهیــد قاجــار ) مهرنــوش ( را کــه  امــا 
در همــان اطــاق طبقــه اول دانشــکده فنــی مشــغول بــود نشــان داد 
و بــه مــن گفــت کــه، مهرنــوش میخواهــی، ایــن هــم مهرنــوش! مــن 
یکــه خــوردم چــرا کــه میدانســتم او احســاس قلبــی مــرا فهمیــده ولی 
نمــی دانســتم کــه قصــه ســر دراز خواهــد داشــت! بــا اتمــام نوشــتن 
متــن اعالمیــه از اطــاق خــارج شــدم و در راهــرو رفیــق عبدالرحیــم 
ــی  ــراغی از او نم ــم س ــی ه ــود و کس ــده ب ــل مان ــه معط ــوری را ک صب
ــال  ــس از ۳۹ س ــروز و پ ــالش. ام ــم در ت ــایرین ه ــدم و س ــت دی گرف
نمــی خواهــم دیگــر گــزارش نویــس چگونگــی ســقوط مراکــز نظــام 
اســالمی باشــم بلکــه ترجیــح میدهــم روایــت گــر چگونگــی اداره 

ــم  ــرنگونی رژی ــس از س ــردم پ ــدگان م ــت نماین ــد بدس ــز جدی مراک
تروریســتی باشــم. 

  ***
شــاید بتــوان ریشــه هــای جنبــش ضــد اســتبدادی مــردم در ســال ۵۷ 
ــی  ــت مل ــرداد و زدن حکوم ــای ۲۸ م ــوی دوم در کودت ــه پهل را علی
دکتــر مصــدق جســتجو کــرد. فرصتــی کــه احتمــاال در صــورت قــوام 
فرهنگــی جامعــه و حضــور یــک چــپ بــا تجربــه و انقالبــی بجــای 
حــزب تــوده، ایــران هــم در مســیر توســعه دموکراتیــک و متفاوتــی 
ــدان  ــد. فق ــی ش ــروز نم ــانی پی ــه آن آس ــا ب ــت و کودت ــی گرف ــرار م ق
گاه و عــدم حضــور پالتفــرم و تشــکیالت چــپ  یــک جامعــه مدنــی آ
دموکــرات و انقالبــی راه را بــرای کودتاچیــان همــوار و دیکتاتوری را 
گــر دیکتاتــوری را بــه همــراه  میســر نمــود. کــه کودتــای ۲۸ مــرداد ا
ــی  ــری خمین ــه رهب ــرداد ب ــی ۱۵ خ ــورش ارتجاع ــی ش ــت ول داش
جــدأ تــداوم بیســوادی عمومــی یــک جامعــه خفقــان و سانســور زده 

را بــه نمایــش گــذارد.
در آن مرحلــه هــم جامعــه روشــنفکری ایــران و بویــژه چپ جــوان به 
مســئولیت خــود در افشــاء آن حرکــت ارتجاعــی و نظــرات بــه غایــت 
ارتجاعــی خمینــی عمــل نکــرد. خمینــی کــه بــر ســر حــق رای بــرای 
ــع  ــی موض ــات ارض ــی و اصالح ــوادآموزی عموم ــت س ــان و نهض زن
ــه آل احمدهــا و  ــزد. جامعــه روشــنفکری ک ــود و اســالما می ــه ب گرفت
شــایگان هــا و ســید حســین نصرهــا را هــم در خــود جــای داده بــود! 
ــه هــر  در جامعــه دیکتاتــورزده کــه داغ و درفــش پاســخ حکومــت ب
صــدای آزادی خــواه و مترقــی بــود. ایــن عــدم انجــام وظیفــه ســبب 
شــد کــه آلترناتیــو مهــم و ریشــه دار اســالم سیاســی خــود را مجــددا 
در اذهــان عقــب مانــده جــا بیانــدازد. کــه عــدم برخــورد بــه اســالم 
سیاســی در دهــه ۴۰ و ۵۰ خورشــیدی خــود را بعدهــا در بیعــت 
ــا تروریســتها  کان مســکو ب ــژه ســینه چــا بخشــی از چــپ ســنتی بوی
نشــان داد. در ســقوط رژیــم شــاه صدهــا هــزاران ایرانــی منتفــع از آن 
گریســتند همانطــور کــه امــروز میلیونهــا ایرانــی کــه بــود و نبــود  فضــا 
و معــاش آنهــا وابســته بــه حضــور نظــام اســالمی اســت شمشــیر را از 
رو بســته انــد و فــردا در ســقوط رژیــم گریــه خواهنــد نمــود کــه هنــوز 
منافــع مردمــان ترجمــان جهــت گیــری سیاســی آنــان اســت. نکتــه 
کــه در نبــود یــک مدیریــت دوران  مهــم در ســقوط پهلــوی دوم امــا 
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ــا هــم  ــرو و خشــک ب ــه ت ــی و مردمــی و مترقــی باعــث شــد ک انتقال
بســوزند و صدهــا هــزار بــی گنــاه هــم مــورد غضــب مســائل شــخصی 
قــرا گرفتــه و مقتــول و بــی خانمــان و یــا آواره شــوند. کــه ایــن روزهــا 
مســئولیت روشــنفکران ارگانیــک هشــدار بــه نســل نــو اســت کــه 
هرچــه زودتــر بــه فکــر تشــکیالت جایگزیــن وضــع موجــود و حضــور 

دســتگاه مدیریــت دوران انتقالــی باشــند.

  ***
درســت اســت کــه مــا اعالمیــه شــرح چگونگــی ســقوط مراکــز 
نظامــی و امنیتــی رژیــم را نوشــتیم ولــی اســالمیون بــه رهبــری 
ــره  ــدن روی ثم ــاده کوبی ــود را آم ــر خ ــل مه ــی از قب ــه خمین ــت ال آی
کــه  ســقوط رژیــم شــاه و اعــالم نظــام اســالمی کــرده بودنــد. آنجــا 
مــاه هــا قبــل از آن بــه آســانی پیــش از یــک میلیــون نفــر از مســجد 
قبــا راهــی مرکــز تهــران نمودنــد! کــه مفصــل بنــدی رژیــم جانشــین 
ــن مــردم عــادی  ــق تشــکیالت حاضــر و آمــاده مســاجد در بی از طری
ریشــه دوانــده و بــرای تشــکیل حکومــت اســالمی، رژیــم جدیــد تنهــا 
محتــاج یــک ســرکوب جــدی و جنایــت وســیع بــود کــه آن را هــم در 
فروردیــن ۵۸ و بــا اعــالم جهــاد علیــه کوردســتان آغــاز نمــود. آيــا در 
فقــدان دســتگاه رهبــری جنبــش جدیــد ســناریوی انحصــارات بــرای 
تشــکیل حکومــت جانشــین عملــی نمــی شــود. در فقــدان نمودهای 
تشــکیالت رهبــری و شــکل دولــت انتقالــی، آیــا مــا شکســتی دیگــر 
بــر تجربیــات خلــق هــای ایــران حقنــه نمــی کنیــم. مراکــز نظامــی و 
کردیــم و بــه نقطــه بعــدی  انتظامــی ســقوط کــرد و هــر کــدام را رهــا 
رفتیــم تــا تشــکیالت اخــوان المســلمین شــاخه ایرانی بیایــد و صحنه 
گــردان شــود. رادیــو ایــران در میــدان ارک بــی پنــاه مانــد بــه نقطــه 
بعــدی و بعــدی رفتیــم تــا تشــکیالت خمینــی آنجــا در رادیــو مســتقر 

شــده و هرگــز هــم خــارج نشــوند!

 ***
در روزهــای ۲۱ تــا ۲۳ بهمــن مــاه ۱۳۵۷ خورشــیدی، مــردم علیرغم 
ــه  ــر عــدم تعــرض ب ــر ب ــی دائ ــه هــای مکــرر خمین ــه و اطالعی توصی
مراکــز نظامــی و اداری رژیــم شــاه و در خانه مانــدن )متعاقب زدوبند 
کــه در سراســر ایــران و بطــور مســلحانه  بــا نماینــدگان آمریــکا ( امــا 
ــون  کن ــد. ا ــالم نمودن ــوی دوم را اع ــرنگونی پهل ــوده و س ــام نم قی
نیــز امــکان تجدیــد تصویــر قبلــی میــرود و باالخــره رژیــم اســالمی 
کنــون خبــری  در قیامــی از پــای در میایــد ولــی  در ایــن تصویــر و تا
ــن  ــکیالت جایگزی ــادی تش ــکل م ــن و ش ــت جایگزی ــمای دول از ش
نیســت. برخــی تــالش میکننــد همیــن نقــض بــزرگ را نقطــه مثبــت 
ــر  ــارات پ ــدگان انحص ــه نماین ــی  زرادخان ــد ول ــداد کنن ــش قلم جنب

ــد.  ــتین دارن ــه در آس ــه المل ــت و وجی ــی موق ــاال دولت ــت و احتم اس
اصــل بــرای دشــمنان مــردم ایــران فقــط ســازه اقتصــادی و ســرمایه 
داری پیرامونــی اســت کــه بایــد بــا رویــه مشــت آهنیــن آرامــش غــارت 
و چپــاول و عقــب ماندگــی را میســر نماینــد. تصویــر حکومــت 
ــد  ــناریوی ۵۷ میتوان ــرار س ــورت تک ــود در ص ــع موج ــین وض جانش
ــند  ــه پس ــاوت عام ــای متف ــالط ه ــا م ــی را ب ــد مردم ــکیالتی ض تش
گــر فرصــت تحریــر اعالمیــه چگونگــی ســقوط  باشــد. کــه ایــن بــار ا
مراکــز ســرکوب رژیــم اســالمی پیــش نیایــد مشــکلی نیســت، و مشــکل 
آنجــا خواهــد بــود کــه در خــالء تشــکیالت جایگزیــن و مردمــی بــا 
ــی  ــد انقالب ــددا ض ــتمی، مج ــد سیس ــی و ض ــخص و عمل ــه مش برنام
ــوش  ــود. به ــردان ش ــه گ ــتی صحن ــارات امپریالیس ــول انحص محص

ــم. ــه بجوئی ــل از حادث ــیم و دوای درد را قب باش
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در ســرنگونی رژیــم شــاه مــردم دالوری هــا نمودنــد ولــی قیــام ضــد 
اســتبدادی و بــرای آزادی و اســتقالل آنهــا بــدون رهبــری پــر تجربــه 
و کارامــد بــود و طبقــه متوســط و حتــی روشــنفکرانش بــه مســئولیت 
ــت  ــن و دول ــی دی ــاع از آزادی، جدائ ــا دف ــه همان ــود ک ــی خ تاریخ
و بــرای دموکراســی و عدالــت اجتماعــی بــود طــی دهــه هــا عمــل 
کــرده بــود و طــرح  نکردنــد. قیــام بهمــن ۵۷ از پیــش صاحــب پیــدا 
ــه  ــوری ب ــی را از دیکتات ــدرت سیاس ــال ق ــزرگ کار انتق ــه ب خاورمیان
ــرده  ــام ک ــا تم ــد ه ــری آخون ــه رهب ــی ب ــالم سیاس ــتهای اس تروریس
ــت  ــتها رف ــی تروریس ــه کش ــرور و هم ــین ت ــواز ماش ــه پیش ــه ب و جامع
ــوزه  ــدند و ح ــی ش ــی قصاب ــون ایران ــد میلی ــاه ۵۷ چن ــفند م از اس
ــود.  ــقوط نم ــی س ــاع مذهب ــان ارتج ــربه دام ــا س ــور ب ــی کش فرهنگ
مقاومــت دلیرانــه صدهــا هــزار جــوان طــی یــک دهــه ۲۰ هــزار جان 
باختــه بــر جــای گــذارد و رژیــم بربریــت ســازه اقتصــادی مملکــت را 
هــر چــه بیشــتر از ســلف شاهنشــاهی خــود در مــدار گــردش ســرمایه 
ــران  ــه ای ــک جامع ــی ش ــرارداد. ب ــتهای آن ق ــل و خواس ــن المل بی
صرفنظــر از وابســتگی سیاســی مردمانــش، جــدأ عــزادار اســت و 
بیــم آن دارم کــه جنبــش در خــالء دســتان بــزرگ و اندیشــه راهبــردی 
تشــکیالت رهبــری حاصــل درایــت مبارزیــن آن و ائتــالف آنهــا 
نســل دیگــری را بــه ماتــم کشــاند. بــرای ممانعــت از حــدوث چنیــن 
تصویــری مداخلــه همــه جانبــه چــپ انقالبــی و دموکراتهــای ضــد 

ــود. ــروری میش ــترک ض ــازماندهی مش ــرم و س ــتمی در پالتف سیس
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