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ســاعت  ۹صبــح روز  ۲۳بهمــن اســت و مــن در نخســتین روز از

تشــکیل ســتاد موقــت ســازمان چریــک هــای فدائــی خلــق ایــران

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
باغشــاه و تســلیحات و … مراکــز مربــوط کــه بدســت توانــای مــردم

مراکــز جدیــد بدســت نماینــدگان مــردم پــس از ســرنگونی رژیــم

تروریســتی باشــم.

***

شــاید بتــوان ریشــه هــای جنبــش ضــد اســتبدادی مــردم در ســال ۵۷

را علیــه پهلــوی دوم در کودتــای  ۲۸مــرداد و زدن حکومــت ملــی

گشــوده میشــد و جنبشــی و قیامــی متعاقــب آن آمــده بــود کــه بــی ســر

دکتــر مصــدق جســتجو کــرد .فرصتــی کــه احتمــاال در صــورت قــوام

از ســوی اردوی خمینــی آنجــا را قــرق مــی کــرد! انقالبیــون ســنگر

حــزب تــوده ،ایــران هــم در مســیر توســعه دموکراتیــک و متفاوتــی

بــود و هــر جائــی را کــه مــردم تســخیر میکردنــد ،ســریع نمایندگانــی
بــه ســنگر( خالــی ) را فتــح مــی کردنــد و بــه نقطــه بعــدی مــی

رفتنــد و در فقــدان تشــکیالت رهبــری مردمــی حاصــل کار بــه ســود
ارتجــاع تروریســتی در راه تمــام شــد .آنهــا بودنــد کــه ســریع در رادیو

فرهنگــی جامعــه و حضــور یــک چــپ بــا تجربــه و انقالبــی بجــای
قــرار مــی گرفــت و کودتــا بــه آن آســانی پیــروز نمــی شــد .فقــدان
یــک جامعــه مدنــی آ گاه و عــدم حضــور پالتفــرم و تشــکیالت چــپ

دموکــرات و انقالبــی راه را بــرای کودتاچیــان همــوار و دیکتاتوری را

مســتقر و پیــام خواندنــد! گــزارش مــن از چگونگــی نیمــه کاره ماندن

میســر نمــود .کــه کودتــای  ۲۸مــرداد ا گــر دیکتاتــوری را بــه همــراه

ســرکوب رژیــم پایــان یافــت .صبــح در ســر راه خــود به دانشــکده فنی

جــدأ تــداوم بیســوادی عمومــی یــک جامعــه خفقــان و سانســور زده

بــا رفیــق نازنینــم محمدعلــی پرتــوی داشــتم .محمدعلــی بــا مــن

در آن مرحلــه هــم جامعــه روشــنفکری ایــران و بویــژه چپ جــوان به

را شــاهد بــوده و لــذا نیامــد .وقتــی کار نوشــتن تمــام شــد جمشــید

ارتجاعــی خمینــی عمــل نکــرد .خمینــی کــه بــر ســر حــق رای بــرای

تظاهــرات  ۱۹بهمــن ( در روز  ۲۱انجــام شــد) آغــاز و با ســقوط مراکز

مــادر رفیــق مهرنــوش ابراهیمــی را دیــدم و قبــا صحبــت کوتاهــی
نیامــد چــرا کــه از دوران زنــدان رنــگ عــوض کــردن دار و دســته ای

داشــت ولــی شــورش ارتجاعــی  ۱۵خــرداد بــه رهبــری خمینــی

را بــه نمایــش گــذارد.

مســئولیت خــود در افشــاء آن حرکــت ارتجاعــی و نظــرات بــه غایــت

طاهــری پــور آن را خوانــد و بســیار شــاد شــد .او طبــق گفتــه خــودش

زنــان و نهضــت ســوادآموزی عمومــی و اصالحــات ارضــی موضــع

کار چــاپ را بــه رفیــق رضــا نعمتــی ســپرد کــه همــان نزدیکــی هــا

شــایگان هــا و ســید حســین نصرهــا را هــم در خــود جــای داده بــود!

تشــکیالت (ســازمان) را از رفیــق هــادی تحویــل گرفتــه بــود! احتماال

گرفتــه بــود و اســاما میــزد .جامعــه روشــنفکری کــه آل احمدهــا و

منتظــر بــود .مــن بــی اختیــار رو کــردم بــه آقــای طاهــری پــور و گفتــم

در جامعــه دیکتاتــورزده کــه داغ و درفــش پاســخ حکومــت بــه هــر

امــا کــه بــا ســردی و احتمــاال خانــم ناهیــد قاجــار ( مهرنــوش ) را کــه

شــد کــه آلترناتیــو مهــم و ریشــه دار اســام سیاســی خــود را مجــددا

کــه ای کاش مهرنــوش ( ابراهیمــی ) امــروز اینجــا بــود .مخاطــب من

در همــان اطــاق طبقــه اول دانشــکده فنــی مشــغول بــود نشــان داد
و بــه مــن گفــت کــه ،مهرنــوش میخواهــی ،ایــن هــم مهرنــوش! مــن

صــدای آزادی خــواه و مترقــی بــود .ایــن عــدم انجــام وظیفــه ســبب
در اذهــان عقــب مانــده جــا بیانــدازد .کــه عــدم برخــورد بــه اســام

سیاســی در دهــه  ۴۰و  ۵۰خورشــیدی خــود را بعدهــا در بیعــت

یکــه خــوردم چــرا کــه میدانســتم او احســاس قلبــی مــرا فهمیــده ولی

بخشــی از چــپ ســنتی بویــژه ســینه چــا کان مســکو بــا تروریســتها

متــن اعالمیــه از اطــاق خــارج شــدم و در راهــرو رفیــق عبدالرحیــم

فضــا گریســتند همانطــور کــه امــروز میلیونهــا ایرانــی کــه بــود و نبــود

نمــی دانســتم کــه قصــه ســر دراز خواهــد داشــت! بــا اتمــام نوشــتن

صبــوری را کــه معطــل مانــده بــود و کســی هــم ســراغی از او نمــی

نشــان داد .در ســقوط رژیــم شــاه صدهــا هــزاران ایرانــی منتفــع از آن
و معــاش آنهــا وابســته بــه حضــور نظــام اســامی اســت شمشــیر را از

گرفــت دیــدم و ســایرین هــم در تــاش .امــروز و پــس از  ۳۹ســال

رو بســته انــد و فــردا در ســقوط رژیــم گریــه خواهنــد نمــود کــه هنــوز

اســامی باشــم بلکــه ترجیــح میدهــم روایــت گــر چگونگــی اداره

مهــم در ســقوط پهلــوی دوم امــا کــه در نبــود یــک مدیریــت دوران

نمــی خواهــم دیگــر گــزارش نویــس چگونگــی ســقوط مراکــز نظــام

منافــع مردمــان ترجمــان جهــت گیــری سیاســی آنــان اســت .نکتــه

انتقالــی و مردمــی و مترقــی باعــث شــد کــه تــرو و خشــک بــا هــم

اســت و احتمــاال دولتــی موقــت و وجیــه الملــه در آســتین دارنــد.

بســوزند و صدهــا هــزار بــی گنــاه هــم مــورد غضــب مســائل شــخصی

اصــل بــرای دشــمنان مــردم ایــران فقــط ســازه اقتصــادی و ســرمایه

مســئولیت روشــنفکران ارگانیــک هشــدار بــه نســل نــو اســت کــه

و چپــاول و عقــب ماندگــی را میســر نماینــد .تصویــر حکومــت

دســتگاه مدیریــت دوران انتقالــی باشــند.

تشــکیالتی ضــد مردمــی را بــا مــاط هــای متفــاوت عامــه پســند

قــرا گرفتــه و مقتــول و بــی خانمــان و یــا آواره شــوند .کــه ایــن روزهــا

هرچــه زودتــر بــه فکــر تشــکیالت جایگزیــن وضــع موجــود و حضــور

***

داری پیرامونــی اســت کــه بایــد بــا رویــه مشــت آهنیــن آرامــش غــارت
جانشــین وضــع موجــود در صــورت تکــرار ســناریوی  ۵۷میتوانــد

باشــد .کــه ایــن بــار ا گــر فرصــت تحریــر اعالمیــه چگونگــی ســقوط

مراکــز ســرکوب رژیــم اســامی پیــش نیایــد مشــکلی نیســت ،و مشــکل

درســت اســت کــه مــا اعالمیــه شــرح چگونگــی ســقوط مراکــز

آنجــا خواهــد بــود کــه در خــاء تشــکیالت جایگزیــن و مردمــی بــا

آیــت الــه خمینــی از قبــل مهــر خــود را آمــاده کوبیــدن روی ثمــره

محصــول انحصــارات امپریالیســتی صحنــه گــردان شــود .بهــوش

نظامــی و امنیتــی رژیــم را نوشــتیم ولــی اســامیون بــه رهبــری
ســقوط رژیــم شــاه و اعــام نظــام اســامی کــرده بودنــد .آنجــا کــه

مــاه هــا قبــل از آن بــه آســانی پیــش از یــک میلیــون نفــر از مســجد

برنامــه مشــخص و عملــی و ضــد سیســتمی ،مجــددا ضــد انقالبــی
باشــیم و دوای درد را قبــل از حادثــه بجوئیــم.

قبــا راهــی مرکــز تهــران نمودنــد! کــه مفصــل بنــدی رژیــم جانشــین

***

ریشــه دوانــده و بــرای تشــکیل حکومــت اســامی ،رژیــم جدیــد تنهــا

اســتبدادی و بــرای آزادی و اســتقالل آنهــا بــدون رهبــری پــر تجربــه

فروردیــن  ۵۸و بــا اعــام جهــاد علیــه کوردســتان آغــاز نمــود .آيــا در

تاریخــی خــود کــه همانــا دفــاع از آزادی ،جدائــی دیــن و دولــت

از طریــق تشــکیالت حاضــر و آمــاده مســاجد در بیــن مــردم عــادی
محتــاج یــک ســرکوب جــدی و جنایــت وســیع بــود کــه آن را هــم در

در ســرنگونی رژیــم شــاه مــردم دالوری هــا نمودنــد ولــی قیــام ضــد

و کارامــد بــود و طبقــه متوســط و حتــی روشــنفکرانش بــه مســئولیت

فقــدان دســتگاه رهبــری جنبــش جدیــد ســناریوی انحصــارات بــرای

و بــرای دموکراســی و عدالــت اجتماعــی بــود طــی دهــه هــا عمــل

تشــکیالت رهبــری و شــکل دولــت انتقالــی ،آیــا مــا شکســتی دیگــر

خاورمیانــه بــزرگ کار انتقــال قــدرت سیاســی را از دیکتاتــوری بــه

تشــکیل حکومــت جانشــین عملــی نمــی شــود .در فقــدان نمودهای
بــر تجربیــات خلــق هــای ایــران حقنــه نمــی کنیــم .مراکــز نظامــی و
انتظامــی ســقوط کــرد و هــر کــدام را رهــا کردیــم و بــه نقطــه بعــدی

نکردنــد .قیــام بهمــن  ۵۷از پیــش صاحــب پیــدا کــرده بــود و طــرح
تروریســتهای اســام سیاســی بــه رهبــری آخونــد هــا تمــام کــرده

و جامعــه بــه پیشــواز ماشــین تــرور و همــه کشــی تروریســتها رفــت

رفتیــم تــا تشــکیالت اخــوان المســلمین شــاخه ایرانی بیایــد و صحنه

از اســفند مــاه  ۵۷چنــد میلیــون ایرانــی قصابــی شــدند و حــوزه

بعــدی و بعــدی رفتیــم تــا تشــکیالت خمینــی آنجــا در رادیــو مســتقر

مقاومــت دلیرانــه صدهــا هــزار جــوان طــی یــک دهــه  ۲۰هــزار جان

گــردان شــود .رادیــو ایــران در میــدان ارک بــی پنــاه مانــد بــه نقطــه
شــده و هرگــز هــم خــارج نشــوند!

***

فرهنگــی کشــور بــا ســربه دامــان ارتجــاع مذهبــی ســقوط نمــود.
باختــه بــر جــای گــذارد و رژیــم بربریــت ســازه اقتصــادی مملکــت را
هــر چــه بیشــتر از ســلف شاهنشــاهی خــود در مــدار گــردش ســرمایه
بیــن الملــل و خواســتهای آن قــرارداد .بــی شــک جامعــه ایــران

در روزهــای  ۲۱تــا  ۲۳بهمــن مــاه  ۱۳۵۷خورشــیدی ،مــردم علیرغم

صرفنظــر از وابســتگی سیاســی مردمانــش ،جــدأ عــزادار اســت و

مراکــز نظامــی و اداری رژیــم شــاه و در خانه مانــدن (متعاقب زدوبند

تشــکیالت رهبــری حاصــل درایــت مبارزیــن آن و ائتــاف آنهــا

توصیــه و اطالعیــه هــای مکــرر خمینــی دائــر بــر عــدم تعــرض بــه
بــا نماینــدگان آمریــکا ) امــا کــه در سراســر ایــران و بطــور مســلحانه
قیــام نمــوده و ســرنگونی پهلــوی دوم را اعــام نمودنــد .ا کنــون

نیــز امــکان تجدیــد تصویــر قبلــی میــرود و باالخــره رژیــم اســامی

در قیامــی از پــای در میایــد ولــی در ایــن تصویــر و تا کنــون خبــری

از شــمای دولــت جایگزیــن و شــکل مــادی تشــکیالت جایگزیــن

نیســت .برخــی تــاش میکننــد همیــن نقــض بــزرگ را نقطــه مثبــت
جنبــش قلمــداد کننــد ولــی زرادخانــه نماینــدگان انحصــارات پــر

بیــم آن دارم کــه جنبــش در خــاء دســتان بــزرگ و اندیشــه راهبــردی
نســل دیگــری را بــه ماتــم کشــاند .بــرای ممانعــت از حــدوث چنیــن

تصویــری مداخلــه همــه جانبــه چــپ انقالبــی و دموکراتهــای ضــد
سیســتمی در پالتفــرم و ســازماندهی مشــترک ضــروری میشــود.
***

