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انقالب ،نتيجه سالھا تالش و مبارزه است و با فراخوان و حکم و بيانيه ھيچ جرﯾانی راه نمیافتد و ﯾا از فعاليت
باز نمیاﯾستد .انقالت ،قبل از ھر مسالهای انقالب محصول سانسور و اختناق و به طور کلی سرکوبھای
سياسی حکومت و فشارھای اقتصادی فزاﯾندهای است که عموما به صورت خودجوش آغاز میشود و در
پروسه تکامل ھمه گراﯾشات سياسی ،اجتماعی و فرھنگی سعی میکنند تا با حضور در آن ،اﯾن حرکت را به
دنبال شعارھا و اھداف و استراتژی سياسی خود بکشانند .در اﯾن ميان ،ھر جرﯾانی که نسبت به حرکتھای
خودجوش مردمی بیتفاوت باشد در واقع عقب ماندگی و ناتوانی سياسی و اجتماعی خود را به نماﯾش می-
گذارد .بنابراﯾن ،نه سرکوبھای وحشيانه حکومت و نه توجيه و تئوریھای اپوزﯾسيون ،در جلوگيری از حضور
گسترده مردم در حرکتھای خودجوش ،کارساز نمیباشند .حرکت عظيم مردمی که از ھشت ماه پيش در
جامعه مان آغاز شده و ھنوز ھم ادامه دارد رﯾشه در سی و ﯾک سال مبارزه بر عليه سانسور و اختناق و
وحشیگریھای حکومت اسالمی دارد .اگر گراﯾشات راست و ليبرال فقط در مقاطعی که مردم به خيابانھا
میرﯾزند فعالتر میشوند تا سھمی از حاکميت موجود بگيرند و بر اﯾن اساس ،مستقيم و غيرمستقيم به ﯾک
جناح حکومتی میپيوندند ،در حالی که مبارزه طبقاتی برای کارگران و مردم محروم و آزادیخواه و کمونيست-
ھا ،امری داﯾمی و پيگير است .اثبات اﯾن مساله نياز به تالش زﯾادی ندارد .زﯾرا اگر نيم نگاھی ھم به تجربه
سی و ﯾک سال مبارزه طبقاتی عليه حکومت اسالمی بياندازﯾم به سادگی به اﯾن نتيجه میرسيم که گراﯾشات
راست و ليبرال فقط زمانی وارد صحنه سياسی میشوند که بوی کباب به مشامشان رسيده است.
بنابراﯾن ،کسانی که امروز اﯾن سئوال را پيش میکشند پس کارگران و مردم آزاده و نيروھای چپ در کجای
تحوالت جاری قرار میگيرند؟ سئوال وارونهای را پيش میکشند .سئوال واقعی اﯾن است که مگر تا دﯾروز
ھمين رھبران به اصطالح سبز اسالمی چون موسوی ،خاتمی ،کروبی و حاميان خارج کشور آنھا چون گنجی،
حقيقتجو ،مھاجرانی ،سروش و غيره در حاکميت نبودند؟ و دست در دست جناح حاکم به سرکوب کارگران و
مردم معترض دست نمیزدند؟ ﯾا طيف توده-اکثرﯾتی ،جمھوری خواھان رنگارنگ ،ليبرالھا و غيره در اﯾن سی و
ﯾک سال کجا بودند که اکنون چنين سئواالت انحرافی را پيش میکشند .اﯾن ھمه اعتصاب و اعتراض کارگری
که با تجمع در مقابل ارگانھای دولتی ،بستن جادهھا و تظاھرات در محوطه کارخانه و خيابانھا ،جدا زا مبارزه-
ای است که امروز در خيابانھا در جرﯾان است .ھر قدمی و قلمی در ھر جاﯾی بر عليه حکومت اسالمی و در
تقوﯾت جنبش اعتراضی و انقالبی مردم برداشته میشود موازی با ھم حرگت میکنند و ھيچ دﯾوار چينين
نمیتواند آنھا را از ھم جدا کند.
ﯾک مساله مھم دﯾگر در پروسه تکامل انقالبات ،اﯾن است که ھر چه دوران انقالبی رادﯾکالتر و طوالﯾنتر می-
شود نيروھای رفرميست و ليبرال و سازشکار ،از صفوف اعتراضی مردم جدا میشوند و عمال نيرو خود را برای
بقای نظم موجود اختصاص میدھند .اﯾن اتفاق خودش را در جنبش جامعه ما نشان میدھد .چون که انقالب
منافع طبقاتی و نھاﯾی آنھا را به خطر میاندازد .اﯾن نيروھای راست از درون حاکميت تا اپوزﯾسيون راست و
ليبرال ،ھمواره به توجھيات و تئوریھا چون »خشونت مردمی« و غيره متوسل میشوند تا بر سياستھای
سازشکارانه خود سرپوش بگذارند .مردم به ھيچ وجه طرفدار خشونت نيستند .اما اﯾن حاکميت جانی و
ترورﯾست نه در اﯾن ھشت ماه اخير ،بلکه سی و ﯾک سال است که با اتگا به نيروھای سرکوبگر ھرگونه
خواست و مطالبات بر حق مردم را به وحشيانهترﯾن شکلی سرکوب کرده است و دشمن درجه ﯾک آزادیھای
فردی و اجتماعی و رفاه مردم و عدالت اجتماعی است .بنابراﯾن ،حکومتی که ترورﯾسم و جناﯾت ،جھل و
خرافات مذھبی ،قوانين وحشيانه قصاص ،شکنجه ،اعدام و سنگسار و ھمچنين مافيای اقتصادی و غيره تمام
سران و ارگانھای اجراﯾی ،آموزشی ،قضاﯾی ،قانونگذاری و نظامی آن را فراگرفته است اصالح شدنی نيست
و سی و ﯾک سال حاکميت ،زمان کمی برای برداشت گامی ھر چند کوچک به نفع مردم ،زمان کمی نبود.
بنابراﯾن ،باﯾد کليه بساط چنين حکومتی از بيخ و بن آن برچيده شود تا مردم در فضاﯾی آزاد و برابر بتوانند
سرنوشت خوﯾش را مستقيما به دست خودشان رقم بزند.
در ھر صورت اکنون در برگزاری گرامیداشت انقالب  ،٥٧ھمه جناحھای حکومتی دست به دست ھم دادهاند و
با تاکيد به قانون اساسی و اھداف بنيانگذار آن ،ﯾعنی خمينی ،شدﯾدا نگرانند که کنترل از دستشان خارج
شود و با تغيير توازن قوا به نفع مردم ،ابتکار عمل سياسی و اجتماعی به دست کسانی بيافتد که خواھان
تغيير وضع موجود در ھمه عرصهھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی ھستند .حکومت اسالمی
حکومت جھل و جناﯾت و قانون اساسی آن نيز رسميت دادن به اﯾن جناﯾات و خرافات است .و خمينی بنيانگذار
آن نيز پرچمدار ترورﯾسم و دﯾکتاتوری دولتی چون ھيتلر و موسولينی است .بر اﯾن اساس ،ھر جرﯾان و کسی
که از حکومت اسالمی ،قانون اساسی آن و خمينی دفاع میکند در واقع حامی جھل و جناﯾت و خرافات و رعب
و وحشت و ترور دولتی است.
اکنون جناح حاکم بيش از ھر زمان دﯾگری ھمه نيروھای سرکوبگر خود را به حال آماده باش درآورده است تا
جلو اعتراضات رادﯾکال مردمی را بگيرد .جوخهھای مرگ خود را با اعدام جوانان معترض فعال کرده و ھمچنين
دستور دادهاند که آن بخش از فيلمھا و تصاوﯾر دوران انقالب که ﯾورش مردم به نيروھای سرکوبگر حکومت شاه
و پادگانھا و پاسگاهھا و مراکز امنيتی را نشان میدھند و ﯾا در خيابانھا سنگربندی کردهاند ،نشان ندھند.
مقامات مسئول حکومت اسالمی ،طی رھنمودی به شبکهھای داخلی ،بينالمللی و استانی رادﯾو -تلوﯾزﯾون،
از آنھا خواستهاند که از نشان دادن تصاوﯾر حمله ،تخرﯾب ،آتشسوزی ،مبارزات خيابانی و برخورد مردم با
نيروھای گارد شاھنشاھی خودداری کنند .برخی دﯾگر از ممنوعيتھا ،در برگيرنده تصاوﯾر مربوط به
شعارنوﯾسی ،پاره کردن و ﯾا برعکس گرفتن تصاوﯾر مقامات ،تظاھرات مشترک زنان و مردان و غيره عليه
حکومت وقت است .بنابراﯾن ،سران و مقامات حکومت اسالمی ،پس از سی و ﯾک سال حاکميت ،برای اولين
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بار پخش و انتشار تصاوﯾر انقالب  ۵٧را ممنوع کردهاند .در حالی که در ھشت ماه اخير ،صحنهھاﯾی از مقاومت
شجاعانه جوانان دختر و پسر در مقابل ﯾورش نيروھای تا دندان مسلح سرکوبگر حکومتی و حتا تعرض به آنھا
و درگيری تن به تن مردم با نيروھای کرگوبگر ،آتش زدن ماشينھا و موتورھای پليس و نيروھای ضدشورش،
پاره کردن تصاوﯾر خمينی ،خامنهای و احمدی نژاد بودند و اکنون به شدت ترس دارند که پخش تصاوﯾر دوران
انقالب  ،٥٧اﯾن وضعيت را تشدﯾد کند.
اما شکی نيست که حرکتھای اعتراضی مردم در سی و ﯾکمين سالگرد سرکوب انقالب  ٥٧مردم اﯾران توسط
حکومت اسالمی ،مھارشدنی نيست .چرا که اکثرﯾت مردم اﯾران به اﯾن نتيجه رسيدهاند که انقالب دﯾگری
ضروری است .مردم انقالبی تنھا با اتحاد و ھمبستگی و قدرت انسانی خود قادرند از شر سرکوب و ترور و
خشونت اﯾن حکومت جانی و آدمکش خالص شوند .انقالبی که به احتمال قوی اﯾن بار اجازه نخواھد داد
گراﯾشات سرکوبگر و عقب مانده بر جامعه و سرنوشت مردم حاکم شوند .آن بخش از جوانان دختر و پسر و
ھمه نيروھای آزادهای که امروز در مقابل سرکوبگران دست به اعتراض و مقاومت میزنند ،در بطن مبارزه پيگير
خود نيز ﯾاد میگيرند که چطوری حرکتھای خود را سازماندھی و رھبری کنند .ھمين نيروھا در فردای پيروزی
انقالب نيز خودشان مستقيما کنترل جامعه را به عھده میگيرند و با لغو ھمه قوانين غيرانسانی ،در ساختن
جامعهای عاری از ستم و تبعيض و سرکوب و استثمار گامھای محکم و سرﯾع برمیدارند.
در اﯾن ھشت ماھی که موج عظيمی از جمعيت به خيابانھا رﯾختهاند ،دﯾگر برگرداندن آنھا به کنج خانه-
ھاﯾشان کار سادهای نمیباشد .در روزھا داغ انقالب ،روزبروز ھمبستگی انسانی و طبقاتی گستردهتر می-
گردد و وقاﯾع آنچنان سرﯾع روی میدھد که نه تنھا حاکمان قدارهبند ،بلکه حتا برخی احزاب و سازمانھا و
شخصيتھای سياسی ،اجتماعی و فرھنگی به شدت دچار سرگيجه سياسی میشوند و به دنبالهروی از
روﯾدادھای خودبهخودی دچار میشوند.
با اﯾن مقدمه ،به چکيدهای از مھمترﯾن وقاﯾع سرنوشتساز روزھای انقالب  ١٣٥٧اشاره میکنيم.
پس از واقعه خونين مردم قم ،مردم شھر تبرﯾز به طور ناگھانی و غيرمنتظره ضربهای بر سلطنت پنجاه ساله
پھلوی وارد ساخت که جرقهای شد برای مردم دﯾگر شھرھای اﯾران.
كنسول آمرﯾكا در تبرﯾز ،پس از شورش مردم تبرﯾز ،نتيجهگيری كرد كه اﯾن قيام» :دروازهھا را برای نبردھای
مذھبی و اجتماعی كه به سادگی آرام نخواھد شد ،باز كرد«.
قيام گسترده مردم تبرﯾز و قتلعام آن ،بازتاب وسيعی در سراسر اﯾران و نھادھا و سازمانھای سياسی و
اجتماعی داشت .اﯾن واقعه در خارج کشور نيز توسط کنفدراسيون دانشجوﯾان اﯾرانی ،به گوش افکار عمومی
مردم جھان رسيد.
اولين واكنش مسئولين حکومتی قيام  ٢٩بھمن مردم تبرﯾز ،برقراری حكومت نظامی و موج دستگيری افراد
مظنون بود .پس از پاﯾان روز  ٢٩بھمن  ،٥٦ظرف  ٤٨ساعت  ٦٢١دانشجو روانه زندان شدند .شاه دستور داد
مامورانی كه در پيشبينی و جلوگيری از واقعه قصور كردهاند تنبيه شوند.
نھم اسفند  ،١٣٥٦روزنامه رستاخير ،در مورد اﯾن واقعه چنين نوشت:
»سپھبد آزموده كه در زمان وقاﯾع بھمن ماه تبرﯾز ،استاندار آذرباﯾجان شرقی بود به تھران احضار گردﯾد .در پی
قيام مردم تبرﯾز ،رئيس شھربانی آذرباﯾجان  ،تسليم »كميسيون بررسی واقعه« شد .دولت كوشيد تا با كنترل
مطبوعات و رادﯾو تلوﯾزﯾون تا حد مقدور آن واقعه را ﯾك مساله بیاھميت جلوه دھد .مسئوالن حزب رستاخير
اولين طرفداران شاه بودند كه در اﯾن خصوص موضعگيری كردند:
ھالكو رامبد» :عوامل آشوب تبرﯾز معلوم نيست كی و از كدام مرز وارد اﯾران شدهاند «.وی در روز بعد گفت:
»كمونيستھای شناخته شده سبب اغتشاش تبرﯾز بودهاند «.محمود جعفرﯾان در اجتماع اعضای حزب
رستاخيز تبرﯾز چند روز بعد از قيام اعالم كرد» :آشوبگران كه تبرﯾز را به آتش كشيدند تبرﯾزی نبودند«.
كلماتی نظير كمونيستھای شناخته شده ،مزدوران خارجی ،ماركسيستھا ،ماركسيستھای اسالمی به
طور کسل كننده و غلوآميزی از سوی سران رژﯾم در مطبوعات و رادﯾو تلوﯾزﯾون تكرار میشد.
مھمترﯾن اقدام تبليغاتی حکومت شاه در تبرﯾز ،به راه انداختن تظاھرات به اصطالح »ميھنی« در مقابل
تظاھرات مردمی بود كه حزب رستاخيز مسئول اجرای آن گشت .روز  ١٩فروردﯾن جمشيد آموزگار به تبرﯾز آمد.
در نماﯾش حکومتی ،در باالی صحنه ھم ﯾك آخوند درباری در كنار جمشيد آموزگار و جعفرﯾان اﯾستاده بود .شاه
از اﯾن تظاھرات نماﯾشی با لحن خاصی صحبت کرد» :چند ھفته نگذشته بود كه نخست وزﯾر من آقای آموزگار
برای برقراری تماس با مردم به استانھا سفر كرد و سيصد ھزار نفر در تبرﯾز گرد او را گرفتند  ،دقيقا در ھمين
تبرﯾز كه شورشھای  ٢٩بھمن  ،١٣٥٦موجب شد تا مردم درباره من و دولت من به شك بيفتند «.جمشيد
آموزگار پس از اﯾن تظاھرات ساختگی ،در جمع خبرنگاران گفت» :علت تشكيل اﯾن ميتينگ اﯾن بود كه مردم
آذرباﯾجان از طرﯾق حزب رستاخيز نشان دھند كه آنان كه در تظاھرات  ٥٠روز قبل شركت كردند ،آذرباﯾجانی
نبودند ،ولی از آنجا كه انجام اﯾن تقاضا قبل از نوروز ممكن نبود كار به امروز موكول شد«.
مراسم چھلم جان باختگان تبرﯾز ،در شھرھای متعددی برگزار شد .در روزھای نھم و دھم فروردﯾن مردم ﯾزد ،به
اعتراضات گستردهای دست زدند که به خشونت کشيده شد .بنا به گزارش پليس از تظاھرات ﯾزد ،پس از آن كه
نيروھای امنيتی نتوانستند با استفاده از گاز اشكآور تظاھركنندگان را متفرق سازند به روی آنھا آتش
گشودند .تظاھرات شھر ﯾزد ،گسترش بيشتری نسبت به ساﯾر شھرھای دﯾگر داشته است .بدﯾن ترتيب،
مراسم چھلم جانباختگان تبرﯾز ،ﯾكی از مراسمھای اعتراضآميز گستردهتری بود؛ اعتراضاتی كه قدر قدرتی
حکومت پھلوی را در ھم شكست.
بنابراﯾن ،پس از قيام مردم تبرﯾز و سپس ﯾزد ،عالوه بر اقدامات پليسی ،كوششھاﯾی از طرﯾق حزب رستاخيز
صورت گرفت ،ﯾك »كميته راھنماﯾی و اطالعات« كه ھدف آن تشرﯾح توطئهھاﯾی بود كه از خارج ھداﯾت می
شود تا مملكت را نابود سازد و ھم چنين كميته دﯾگری به نام »كميته اقدام سراسری« در پاﯾتخت و مراكز
استانھا شکل گرفت تا با اغتشاشات مبارزه نماﯾد.
ھمزمان با گسترش اعتصابات در محيط ھای کارگری ،تظاھرات ميليونی نيز در خيابان ھا برگزار می شد .طبقه
کارگر در پيروزی انقالب  ،١٣٥٧واقعا نقش تارﯾخی خود را اﯾفاء کرد .به طوری که در برخی از آمارھا آمده است
از تابستان سال  ١٣٥٦تا تابستان  ،١٣٥٧ﯾعنی از زمان شروع فضای باز سياسی ،بيش از  ١٥٠تظاھرات و ١٢
اعتصاب بزرگ صورت گرفته بود .در حالی که از تابستان  ،٥٧رقم اعتصابات و اعتراضات چندﯾن برابر شد به
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حدی که در اين دوران ھزار تظاھرات ،يعنی  ٦برابر دوران قبل ،و  ١١٩٥اعتصاب در ادارات و کارخانهھا انجام
شده بود .در واقع در اين دوران ،جو وحشت ناشی از حكومت شاه و نيروھای سرکوبگر آن از ساواک تا گارد
جاوﯾدان با ابتكارات مردمی در ھم میشکست.
ھر چند که ناآرامیھای خيابانی از مھر ماه  ١٣٥٦آغاز شد؛ اما با ورود طبقه کارگر به عرصه انقالب در
کارخانجات و سپس در راهپيماﯾیھای بزرگ ،شکوه و جلوه طبقاتی عميقتری به حرکتھای اعتراضی و
اعتصابات داد .پس از خرداد ماه  ،٥٧کارگران ساختمانی و کارگران برخی کارخانهھا به صف تظاھرکنندگان
پيوستند .رقم تظاھرکنندگان را در حد چشمگير دهھا ھزار نفری ،صدھا ھزار نفری و حتا ميليونی افزاﯾش دادند
و ترکيب طبقاتی تظاھرکنندگان را نيز دگرگون ساختند .در پاﯾيز  ،٥٧شمار اعتصابات فزونی ﯾافت و خصلت آنھا
نيز سياسیتر شد .باﯾن ترتيب ،اعتراضات روزبروز گسترش ﯾافت و تحوالت نيز با سرعت غيرقابل تصوری ﯾکی
پس از دﯾگری به وقوع پيوست زا جمله مهترﯾن وقاﯾع سال  ١٣٥٧عبارتند از:
 ١٩فروردﯾن :زندانيان سياسی در زندان قزل حصار اعتصاب غذا کردند.
 ٢١فروردﯾن :تظاھرات دانشجوﯾان در تھران به دست ماموران شاه سرکوب شد و شماری از دانشجوﯾان
مجروح شدند.
 ١٩اردﯾبھشت :به نوشته روزنامه اطالعات گروھی از تظاھرکنندگان که حدود دوﯾست نفر بودند ،در شھر شيراز
در ساعت  ٨و نيم صبح در حالی که شعار میدادند ،به سوی سينما آرﯾانا حمله کردند و شيشهھای اﯾن سينما
و سينما مھتاب ،ﯾک بانک و داروخانه رحمت را شکستند.
در اﯾن ھنگام با سر رسيدن مامورﯾن پليس تعدادی از تظاھرکنندگان دستگير و بقيه گرﯾختند .ھمچنين از چنين
روزی ماموران انتظامی برای جلوگيری از تظاھرات در دانشگاه پھلوی شيراز مستقر شدند تا مانع تظاھرات
احتمالی دانشجوﯾان شوند.
 ٢٠اردﯾبھشت :دانشجوﯾان چندﯾن دانشگاه عليه حکومت شاه تظاھرات کردند .دولت با انتشار بيانيهای
تظاھرکنندگان را اخاللگر خواند و گفت مخالفان حکومت در مقابل جمعيت سی و پنج ميليون نفری وقت اﯾران
»اقليتی ناچيز« ھستند .با اﯾن حال اعتراض دانشجوﯾان ادامه ﯾافت .در مقابل عدهای دانشجوﯾان طرفدار
حکومت با ارسال نامه ای به جمشيد آموزگار ،نخست وزﯾر وقت ،اقدام معترضان را محکوم کردند.
  ٢٢دانشجو به دادگاه جناﯾی مازندران فرستاده شدند .به نوشته روزنامه اطالعات دو نفر از  ٢٤نفری که سهروز قبل در تظاھرات خيابانی و مجروح کردن ﯾک پليس در بابل دستگير شده بودند ،آزاد و  ٢٢نفر دﯾگر به اتھام
خرابکاری عمدی و شرکت در اخالل نظم بازداشت شدند.
 ٢٠اردﯾبھشت :تظاھرات دانشجوﯾی در بسياری از دانشگاهھای کشور برگزار شد .تظاھرات دانشجوﯾی در
دانشگاه ملی با مقابله گارد دانشگاه مواجه شد .در ساعت شش صبح بيستم اردﯾبھشت نيز دکتر نگھبان،
رﯾيس دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تھران مورد حمله شش نفر قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
ھمچنين تظاھرات دانشجوﯾی در خيابانھای عباسآباد و بخارست برگزار شد و شيشهھای سينما شھر فرنگ
و بانک تھران در جرﯾان حمله شکسته شد.
 ٢١اردﯾبھشت :دارﯾوش ھماﯾون ،وزﯾر اطالعات و جھانگردی و سخنگوی دولت ،شاﯾعات مربوط به ترميم کابينه
را تکذﯾب کرد.
 ٢٣اردﯾبھشت :دولت طی اعالميه شدﯾدالحنی به تظاھرکنندگان اولتيماتوم داد .در اﯾن اعالميه آمده است:
»واکنش مالﯾم دولت در ماهھای گذشته ماھيت اﯾن گروه و مقاصد آنھا را آشکار کرده است و ھمچنين به
روشنی نشان داده است که در برابر  ٣٥ميليون نفر مردم اﯾران اﯾن چند ھزار تن جز اقليت ناچيزی نيستند«.
دولت در اﯾن اعالميه ھشدار داد» :اخاللگران را به شدﯾدترﯾن نحو تعقيب و برطبق قانون مجازات خواھيم
کرد«.
 پزشکپور ،نماﯾنده مجلس ،در حالی که با ﯾک پرونده قطور پشت ترﯾبون آمده بود ،گفت» :اﯾن پرونده تمامامربوط است به سوءاستفاده  ٣٠٠ميليون تومانی از مھمترﯾن سازمان دولتی «.وی گفت» :خبرھای بسياری
حاکی از تشکيل کميتهھای مبارزه با فساد در وزارتخانهھا و مراجع مختلف است ،اما متاسفانه در اﯾن لحظه
که اﯾنجا اﯾستادهاﯾم نتيجه ھمه اﯾن سخنان و اقدامات مقامات مسئول در برابر شاھنشاه ،مجلس و ملت اﯾران
صفر بوده و صفر«.
 به نوشته روزنامه اطالعات اغتشاشات و تظاھرات خونين و دامنهدار قم که دﯾروز و دﯾشب به مدت  ١٠ساعتجرﯾان داشت ،از ساعت  ٩بامداد امروز مجددا از سر گرفته شد .به نوشته روزنامه اطالعات وﯾژه اﯾرانيان خارج
از کشور ،در اﯾن تظاھرات نه نفر کشته و  ١٣نفر از مامورﯾن مجروح شدند .به نوشته اﯾن روزنامه به ٣٠٠
اتومبيل شخصی نيز آسيب رسيد .در جرﯾان اﯾن تظاھرات ،ساختمان پپسی کوال در قم آتش زده شد .ھمچنين
در شھرھای تھران ،بھبھان ،نجف آباد ،تبرﯾز ،اردبيل ،زنجان ،ميانه ،خرم آباد و کرمانشاه نيز تظاھرات برگزار شد.
بنا به گزارش کيھان ھواﯾی ،در  ٢٣شھر در ھفته گذشته تظاھرات رخ داد و در تظاھرات خونين قم و تبرﯾز  ٨تن
کشته شدند.
 ٢٥اردﯾبھشت :محمدرضا پھلوی ،پادشاه اﯾران در مورد وقاﯾع چند روز قبل قم و شھرھای دﯾگر در ﯾک مصاحبه
مطبوعاتی شرکت کرد .در اﯾن مصاحبه ،غالمحسين صالحيار سردبير روزنامه اطالعات نظر شاه را درباره
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حوادث چند روز اخير پرسيد .شاه گفت» :در اثر اﯾن آزادیھاﯾی که ما دادﯾم ،اﯾنھا به راه افتادند و فکر کردند
که با دوتا مقاله نوشتن در اﯾن جا و سه تا تلفن زدن به اروپا ﯾا آمرﯾکا اميد تقسيم مجدد کشور امکان دارد«.
وی در مورد ماھيت تظاھرکنندگان افزود» :اﯾنھا وقتی پرچمی با عالئم مخصوص به اھتزاز درآوردند ،دﯾگر
خيلی مطالب علنی شد «.وی گفت» :به نظر آنان ھرچه مظاھر تمدن و پيشرفت است ،نباﯾد وجود داشته
باشد .حاال میخواھم ببينم اﯾن مملکت را با اﯾن وضع اﯾنھا چگونه میخواھند اداره کنند؟«
 در پی اوجگيری تظاھرات و درگيری ھای مردم با عوامل حکومت پھلوی ،دولت جمشيد آموزگار به مامورﯾننظامی و انتظامی در برابر آشوب ھا دستور شدت عمل داد.
 ٢٨اردﯾبھشت  :١٣٥٧به دنبال برگزاری تظاھرات پنجشنبه  ٢٧خرداد در تھران ٢١٤ ،نفر از تظاھرکنندگان
بوسيله ماموران انتظامی و گارد شھربانی دستگير شدند .تظاھرات روز پنج شنبه از ساعت  ١٢ظھر تا ساعت
 ٤بعد از ظھر در محدوده خيابانھای ناصرخسرو ،سيروس ،چھارراه سرچشمه ،کوچه دردار ،خيابان اميرکبير و
ری اتفاق افتاد .در اﯾن تظاھرات تعدادی از مردم و گروھی از نيروھای پليس مجروح شدند و چندﯾن شعبه بانک
و اتومبيل تخرﯾب شد.
 ٣٠اردﯾبھشت  :١٣٥٧کالسھای درس اکثر دانشگاهھای کشور به دنبال حوادث ھفته گذشته به حال تعطيل
درآمد .دانشگاه پلیتکنيک به حال نيمه تعطيل درآمد و دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه در تظاھراتی که در خيابانھای
اطراف انجام دادند ،شيشه چند بانک را شکستند.
دانشجوﯾان علم و صنعت نيز به عنوان اعتراض به حضور گارد در دانشگاه ،به مدت دو ھفته اﯾن دانشگاه را
تعطيل کردند .شورای آموزشی علم و صنعت اعالم کرد که نيم سال دوم تحصيلی منحل میشود.
در دانشگاه آذرآبادگان نيز استادان در ﯾک گردھماﯾی اعالم کردند که اگر ترم منحل شود و به دانشجوﯾان نمره
صفر داده شود ،استادان از رفتن به کالسھای درس خودداری خواھند کرد.
ھم چنين دانشگاهھای ملی ،رازی کرمانشاه ،اصفھان ،صنعتی آرﯾامھر و صنعت نفت آبادان نيز در حال تعطيل و
اعتراض بسر میبرد.
 ٢خرداد  :١٣٥٧دارﯾوش ھماﯾون ،سخنگوی دولت در ﯾک مصاحبه به شاﯾعات نگرانکنندهای که ميان مردم
پاﯾتخت پراکنده شده است ،پاسخ داد و تاکيد کرد که مخالفان برای آشفتن مردم جنگ روانی راه انداختهاند،
ولی دولت منابع آشوبگران را شناخته است و در مجازات اﯾن افراد شدت عمل نشان خواھد داد .وی گفت:
»دولت به مسئوالن دستور اکيد داده است که در برابر ھرگونه آشوب با نھاﯾت شدت عمل برخورد کنند...
سياست دولت در دو سه ماه اخير اﯾن بود که ضمن انجام وظاﯾف خود با مالﯾمت برخورد کند و ھمين مالﯾمت
باعث سوءتعبير شد و خيال کردند دولت دچار ضعف ﯾا غفلت شده است «.وی گفت» :ماھيت واقعی اﯾن عناصر
و بیاھميت بودنشان در مقابل  ٣٥ميليون نفر جمعيت اﯾران که به شاه و مملکت عالقه دارند ،در اﯾن وقاﯾع
اخير آشکار شد«.
 ٣خرداد :نخستين شورای حزب رستاخيز با پيام محمدرضا پھلوی آغاز به کار کرد .شاه در پيامش گفت که دنيا
از بحران اﯾدئولوژی رنج میبرد ولی راه رستاخيز که وی بر اساس فلسفه انقالب شاه و ملت ترسيم کرده،
میتواند نجات بخش دنيا باشد.
 ٩خرداد :دانشجوﯾان دانشگاه تھران با سر دادن شعارھاﯾی عليه حکومت شاه ،در کوی اميرآباد شمالی
تظاھرات کردند و با نيروھای گارد درگير شدند .روز بعد اﯾن اعتراض به خيابانھای شھر تھران کشيده شد.
 ١۵خرداد :به مناسبت سالگرد  ١۵خرداد در تھران و شھرستانھا تعطيل و اعتصاب سراسری اعالم گردﯾد.
 ١۶خرداد :با شدت گرفتن اعتراضھا ،ارتشبد نعمتﷲ نصيری به فرمان شاه از رﯾاست سازمان امنيت و
اطالعات کشور ،ساواک ،کنار گذاشته و سفير اﯾران در پاکستان شد .سپھبد ناصر مقدم رﯾاست ساواک را بر
عھده گرفت .نصيری در مھرماه به اﯾران بازگشت و به خاطر اتھام فساد مالی از سوی حکومت شاه دستگير
شد.
 ٨تير :بيش از بيست دانشجو به اتھام شرکت در تظاھرات و اخالل در امنيت کشور در ساری محاکمه شدند.
 ١۴تير :محمدرضا پھلوی ،در پيامی به مناسبت ھفتاد و دومين سالگرد انقالب مشروطه وعده داد انتخابات را
صد در صد آزاد برگزار کند .او گفت که مملکت در حال توسعه سياسی و گسترش آزادی ھای مدنی است.
 ١٩تير :در آستانه برگزاری دوازدھمين دوره جشن ھنر شيراز ،مردم اﯾن شھر دست به اعتراض زدند و ماموران
برای متفرق کردن آنھا از گاز اشک آور استفاده کردند .ھمچنين سالن کنفرانس دانشگاه پھلوی شيراز به
آتش کشيده شد .زد و خورد شيراز چندﯾن روز ادامه داشت و به مرگ چند نفر انجاميد.
در اصفھان نيز ھتل شاه عباس آتش زده شد و به علت شدت درگيری ،حکومت نظامی اعالم شد .در تھران نيز
مخالفان شيشه چند بانک و سينما را شکستند.
 ٢٣تير :دارﯾوش ھماﯾون ،سخنگوی دولت ،بروز ناآرامی در شھرھای مختلف را نتيجه گسترش آزادی دانست،
ولی اطمينان داد اوضاع تحت کنترل است و جای ھيچ نگرانی نيست.
 ٢۵تير :در پی اعتراضات در شيراز ،جشن ھنر لغو شد .در عقبنشينی دﯾگر حکومت ،شماری از بازداشت
شدگان درگيری ھای شيراز و اصفھان آزاد شدند.
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 ٢٨مرداد :در حالی که اعتصاب کارگران شرکت نفت به طور پراکنده در جرﯾان بود؛ ﯾک گروه اسالمی ،در ٢٨
مرداد  ١٣۵٧سينما رکس آبادان را شبانه به آتش کشيده شدند و  ۴٠٠زن ،مرد و کودک بیگناه را در ھنگام
تماشای فيلم »گوزنھا« در عرض چند ساعت زنده زنده در آتش سوختند .تحقيقات بعد از سقوط حکومت
سلطنتی ،نشان داد که گروه مذھبی و برخی سران حکومت اسالمی ،عامل و مسبب اصلی آتش سوزی
سينما رکس آبادان بودند .فاجعه آدمسوزی سينما رکس آبادان ،فضای سياسی و اجتماعی شھر آبادان را به
شدت ملتھب کرد و تظاھرات ضد شاه به اوج خود رسيد.
 ٢١مرداد :درگيری خونين در اصفھان و اعالم حكومت نظامی در اﯾن شھر كه توسط فرماندار نظامی شھر به
اجرا درآمد.
 ٢٥مرداد :اعالم حكومت نظامی توسط دولت آموزگار .دولت برای كنترل اوضاع در چند شھر اعالم حكومت
نظامی نمود.
 ١شھرﯾور :مردم در تھران دست به تظاھراتی گسترده زدند و به برخی بانکھا ،سينماھا و کابارهھا حمله
کردند.
 ۴شھرﯾور :با شدﯾد شدن اعتراضات مردم ،دولت جمشيد آموزگار ناگزﯾر به استعفاء شد .جعفر شرﯾف امامی،
رﯾيس مجلس سنا ،مامور تشکيل دولت »آشتی ملی« شد .شرﯾف امامی ،در اولين اقداماتش برای جلب نظر
مراجع دﯾنی و مخالفان مذھبی شاه ،تارﯾخ اﯾران را از شاھنشاھی به ھجری شمسی بازگرداند و دستور
تعطيلی تمام کازﯾنوھا و قمارخانهھا را داد .ھمچنين برخی از روحانيون از زندان آزاد شدند .با اﯾن حال
اعتراضات مردم در بسياری از شھرھای دﯾگر ادامه ﯾافت.
 ١٣شھرﯾور :صدھا ھزار نفر از مردم تھران بعد از شرکت در نماز روز عيد فطر در تپهھای قيطرﯾه عليه حکومت
پھلوی راهپيماﯾی کردند.
 ١٧شھرﯾور :در اولين ساعات روز جمعه  ١٧شھريور  ،١٣٥٧ارتشبد غالمعلی اويسی از راديو اعالم حکومت
نظامی کرد و اطالعيه فرمانداری نظامی را به شرح زير قرائت کرد:
 -١دولت شاھنشاھی ايران به منظور ايجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت  ٦صبح روز جمعه  ١٧شھريور
 ،١٣٥٧مقررات حکومت نظامی را به مدت  ٦ماه در شھرھای کشور اعالم مینمايد؛
 -٢اين جانب)ارتشبد اويسی( به سمت فرماندار نظامی تھران و حومه منصوب گرديدهام؛
 -٣ساعات منع عبور و مرور از ساعت  ٢١تا  ٥صبح روز بعد تعيين می گردد ...براساس اطالعيه شماره سه
فرمانداری نظامی اجتماع بيش از دو نفر در تھران ممنوع اعالم گرديد.
اما مردم انقالبی تھران ،بدون توجه به اﯾن اخطار حکومت نظامی برای چھارمين روز متوالی ،به خيابانھا
رﯾختند .مرکز تجمع آنان ميدان ژاله)ميدان شھدای کنونی( بود ،ھمين که مردم به خيابانھا رسيدند ،ناگھان با
تانکھا و زرهپوشھای نظامی و ماموران مسلسل به دست حکومت نظامی روبرو شدند .ماموران مسلح ،از
زمين و ھوا جمعيت را ھدف رگبار مسلسل قرار دادند .حکومت آدمکش پھلوی ،تعداد کل کشتهھای ١٧
شھريور را  ٥٨نفر و مجروحان اين جناﯾت تارﯾخی شان را  ٢٠٥نفر اعالم داشت .اما شمار دقيق کشتهھای
فاجعه  ١٧شھريور در ميدان ژاله و خيابانھای اطراف ،ھيچگاه مشخص نگرديد .اﯾن روز به »جمعه سياه«
معروف شد.
 ١٨شھرﯾور :حدود  ٧٠٠کارگر در پاالﯾشگاه تھران ،به منظور افزاﯾش دستمزد و برچيدن حکومت نظامی دست
به اعتصاب زدند .در ساﯾر شھرھا نيز کارگران پاالﯾشگاهھای اصفھان ،شيراز ،تبرﯾز ،آبادان ،کارخانه سيمان
تھران اعتصاب کردند و خواستار اضافه حقوق و لغو حکومت نظامی و آزادی زندانيان سياسی شدند.
 اميرعباس ھوﯾدا که از سال  ١٣۴٣تا  ١٣۵۶نخست وزﯾر بود ،از سمت وزارت دربار کنار گذاشته و عليقلیاردالن ٨٠ ،ساله ،جانشين وی شد.
 ٢٥شھرﯾور :زلزله در استان خراسان باعث وﯾرانی كامل شھر طبس و صدھا روستای اﯾن استان گردﯾد .در اﯾن
فاجعه ھزاران نفر در زﯾر آوار كشته شدند.
 ١مھر :تا مھر ماه  ،١٣٥٧مبارزه کارگران صناﯾع نفت به صورت پراکنده برگزار میشد .اما اعتصاب پيگيرتر آنھا،
از اواخر ماه شھرﯾور آغاز شد .روز اول مھر ماه  ،٥٧مھمترﯾن و سرنوشتسازترﯾن اعتصاب کارگران اﯾن بخش از
جنبش کارگری اﯾران با طرح خواستھاﯾی برگزار شد .خواستھای کارگران اعتصابی عبارت بودند از ٢٥ :درصد
افزاﯾش دستمزدھا ،افزاﯾش کمک ھزﯾنه فرزندان کارگران نفت ،افزاﯾش کمک ھزﯾنه مسکن و ...خواستھا به
سرعت پذﯾرفته شد و اعتصاب پاﯾان ﯾافت.
 ٣مھر :حزب رستاخيز که توسط حکومت پھلوی تاسيس شده بود ،منحل گردﯾد.
 ٧مھر :اﯾن روز ،کارگران صنعت نفت اعتصاب دﯾگری را آغاز کردند که خواستھاﯾشان عمدتا سياسی بودند:
آزادی زندانيان ساسی؛ لغو حکومت نظامی؛ انحالل سازمان امنيت؛ اخراج مستشاران آمرﯾکاﯾی؛ مبارزه عليه
فساد مقامات حکومتی ،تعقيب کسانی که عليه مردم جناﯾت کردهاند و ...اﯾن اعتصاب و خواستھاﯾش خون
تازهای در رگھای خيزش انقالب جاری کرد.
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 ١٠مھر :با افزاﯾش فشارھا و جلوگيری دولت عراق از فعاليتھای سياسی خمينی ،او از اﯾن کشور خارج و به
كوﯾت حركت رفت .دولت كوﯾت به اﯾشان مجوز ورود به اﯾن کشور را نداد.
 ١٣مھر :ﯾکی از وقاﯾع مھم در انقالب پرشکوه مردم اﯾران ،اعتصاب دو مرحلهای روزنامهنگاران بود .مرحله
نخست اﯾن اعتصاب سيزده مھر در اعتراض به حضور تعدادی نظامی به دستور مستقيم شاه و به منظور
سانسور اخبار در تحرﯾرﯾه دو روزنامه بزرگ آن زمان ﯾعنی اطالعات و کيھان آغاز و پس از چھار روز با انتشار
اطالعيهای مشترک از سوی رھبران سندﯾکای نوﯾسندگان و خبرنگاران مطبوعات از ﯾکسو و شرﯾف امامی به
عنوان نخست وزﯾر از سوی دﯾگر ،به پاﯾان رسيد .نخست وزﯾر وقت ،در اﯾن اطالعيه مشترک تعھد داد که از
ھرگونه اعمال نظر حکومت در نوع و نحوه چاپ اخبار جلوگيری کرده و مانع ھرگونه تعرضی به اھالی رسانهھا
شود.
 در پی عدم ورود خمينی به كوﯾت و جلوگيری دولت عراق از بازگشت اﯾشان به نجف ،خمينی به فرانسه رفت. ١۵مھر ماه :کارگران و کارمندان پااليشگاه نفت آبادان در تدارک يک اعتصاب بزرگ ديگر بودند که اولين جرقه
اعتصاب در درون ساختمان »اداره کاال« ،به مدت  ٢ساعت اعتراض نشسته در  ١۵مھر  ١٣۵٧زده شد .كارگران
در اين اعتصاب خواستھايی از جمله افزايش دستمزدھا ،حق استفاده از مسکن سازمانی ،طرح طبقهبندی
مشاغل و ساير خواستھا را کتبا به مدير اداره کاال ،محمد تقی ريختهگر ،تحويل دادند.
مقامات صنعت نفت که وضعيت را وخيم تشخيص داده بودند به کارگران تا  ٢٢مھرماه فرصت دادند که به
خواستھايشان رسيدگى شود .در اين روز کارگران در بيرون اداره کاالھا تجمع کرده و اعتصاب آغاز شد و با
وجود اﯾن که به مدت دو روز مذاکره مسئوالن امر با کارگران در جرﯾان بود اما اعتصاب ادامه يافت.
 ١٧مھر :تغيير مكان خمينی از پارﯾس به دھكده نوفل لوشاتو.
 ٢٢مھر :مطبوعات بعد از درﯾافت تضمينھاﯾی از دولت برای توقف سانسور ،به اعتصاب خود پاﯾان دادند .در
جرﯾان اﯾن اعتصاب چند روزه ،روزنامهھای صبح سه شماره و روزنامهھای عصر دو شماره منتشر نکردند.
 ٢٢مھر :كم كاری و اعتصاب کارگران نفت از روز شنبه  ٢٢مھر  ،٥٧در پااليشگاه آبادان آغاز شد ،دو روز بعد
كاركنان اداره كاال و آزمايشگاه دست به اعتصاب زدند.
روز  ٢٢مھر ،١٣۵٧تعداد  ٨٠نفراز کارمندان اداره کاال ،پس از اين که جواب خواستھای صنفی خود را از مقامات
نفت دريافت نکردند در بيرون اداره کاال در محل پارکينگ دست به يک تجمع علنی زدند .اين كاركنان با تجمع در
اين قسمت ،تالش کردند توجه ھمه كارگران را به حركت خود جلب كنند .با اطالع گارد حفاظت پااليشگاه نفت از
اين حرکت ،به ناگھان نيروی حکومت نظامی به فرماندھی تيمسار اسفندياری ،برای درھم شکستن اعتصاب
وارد پااليشگاه شدند و تعداد  ٨نفر از رھبران اعتصاب دستگير کرده و به زندان فرمانداری حکومت نظامی انتقال
دادند ٧٢ .نفر از بقيه اعتصابيون را ھم با اتوبوسھای شرکت نفت و با اسکورت نظاميان در حومه شھر آبادان
پراکنده کردند .کارگران در مقابل اﯾن تعرض نيروھای حکومت نظامی خشمگين شدند .اعتصاب سراسر مناطق
نفت خيز جنوب خوزستان را در بر گرفت .در مقابل اين حرکت ،فرماندار نظامی وقت تيمسار سرتيپ اسفندياری
برای جلوگيری از گسترش اعتصابات و فرونشاندن خشم کارگران ،ناچار شد نيمه شب تمامی رھبران اعتصاب
را آزاد کند .اما کارگران اعتصابی ،اعالم کردند كه به چه حقی فرمانده گارد پااليشگاه نفت آبادان اجازه داده
است که قوای نظامی وارد پااليشگاه شوند؟ »معذرت خواھی کتبی فرمانده گارد پااليشگاه و خروج قوای
نظامی از مراکز صنعت نفت« به ديگر مطالبات خود اقزودند.
 ٢٥مھر :در  ٢٥مھرماه کارگران جدا از خواستھاى صنفى خواست عدم دخالت نيروى نظامى در امور
پااليشگاهھا و عذرخواھى کتبى رﯾيس گارد پااليشگاه عامل ورود قواى نظامى به پااليشگاه ،شدند.
 ٢٦مھر :روز چھارشنبه  ٢۶مھر ،كارگران با صدور قطعنامه ای خواستار بركناری تيمسار كليايی ،رﯾيس گارد
صنعت نفت و تعقيب مسببين حادثه ورود ماموران انتظامی و امنيتی به پااليشگاه و اھانت به كارگران شدند.
در اين ميان كارگران صنعت نفت در جزيره خارك ،الوان و منطقه بھرگان ،اھواز ،گچساران ،آغاجاری ،مسجد
سليمان ،مارون و بیبی حكيمه نيز دست به اعتصاب زدند .كارگران شركت سھامی خدمات نفت ايران در اھواز
و آبادان و ساير مناطق نيز به اعتصاب پيوستند.
 ٢٧مھر :كارگران تمامى ميادين نفتى اھواز دست به اعتصاب زدند و در پى آن ،توليد نفت كاھش يافته و در
ادامه ،اين وضعيت به قطع كامل توليد نفت منجر شد .سرانجام كاھش توليد و در نتيجه صدور نفت خام به قطع
كامل صدور آن در نيمه دى ماه انجاميد و به اين ترتيب ،دومين صادركننده عمده نفت از بازار نفت جھان خارج
شد كه اين كاھش در توليد نفت جھانى ،باعث افزايش سريع قيمت نفت خام شد.
ھمزمان با اين اعتصاب ،ماموران فرمانداری نظامی وارد پااليشگاه شده و بيش از  ٧٠نفر از کارگران اداره كاال را
با خود به خارج از پااليشگاه برده و آنھا را در شھر پياده كردند .فردای آن روز کارگران پااليشگاه به عنوان
اعتراض به اين عمل فرمانداری نظامی دست به اعتصاب زدند .يك ھزار نفر از كارمندان سازمان عمليات
غيرصنعتی نيز به حمايت از كاركنان اعتصابی در مقابل اداره مركزی شركت ملی نفت ،دست به تجمع
اعتراضی زدند.
 ٢٩مھر :طباطبايی ديبا ،قائم مقام مديرعامل شركت نفت در مذاكرات خود با اعتصابيون در آبادان و خارك به
نتيجهای نرسيد  .پس از آن ھوشنگ انصاری ،مديرعامل وقت شركت ملی نفت ايران روز  ٢٩مھر به پااليشگاه
آبادان رفت و طی يك سخنرانی ،از كارگران خواست جھت مذاكره آماده شوند اما روز اول آبان ،در گفتگو با
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نمايندگان كارگران آن چنان با بداخالقی و تھديدآميز سخن گفت كه نمايندگان كارگران با عصبانيت جلسه مذاكره
را نيمه تمام ترك كردند.
با اعتصاب ھمگانی کارگران و كارمندان صنعت نفت پاالﯾشگاهھای سراسر كشور در معرض تعطيل شدن قرار
گرفت.
 ٩آبان :بيش از سی ھزار کارگر صنعت نفت دست به اعتصابی بزرگ زدند .آنھا خواھان پاﯾان حکومت نظامی،
آزادی زندانيان سياسی و محاکمه ارتشبد نصيری بودند.
 ١٠آبان :طباطباﯾی دﯾبا ،قائم مقام وقت مدﯾرعامل شرکت نفت ،در مذاکرات خود با اعتصابيون در آبادان و خارک
به نتيجهای نرسيد ،ھوشنگ انصاری ،مدﯾرعامل وقت شرکت ملی نفت اﯾران ،به پاالﯾشگاه آبادان رفت و در
ميان کارگران اعتصابی به گونهای سخن گفت تا آنھا را نسبت ادامه اعتصاب منصرف کند اما دﯾدار و مذاکره او
با نماﯾندگان کارگران آن چنان زمخت و تھدﯾدآميز بود که آنھا با عصبانيت جلسه را ترک کردند و مذاکرات نيمه
تمام ماند .با ادامه اعتصاب در روز دھم آبان ،خواستھای سياسی روشنی به مطالبات کارگران اعتصابی
اضافه شد .تجمع و اعتصاب از داخل پاالﯾشگاه و ادارات صنعت نفت به خيابان و روبروی فرمانداری کشيده شد
و ھمچنين دامنه اعتصاب را به کارکنان ،کارگران و کادر پزشکی بيمارستان نفت کشاند .سرانجام پس از ماهھا
کشمکش ،کارگران نفت به دولت ھشدار دادند که چنانچه ظرف ﯾک ماه با خواستھاﯾشان موافقت نکند توليد
نفت را متوقف خواھند کرد.
 روز دھم آبان ماه ٦٠٠ ،نفر از کارگران نفت تبرﯾز ،با تاکيد مجدد بر خواستھاﯾی ھمچون آزادی کليه زندانيانسياسی؛ انحالل ساواک؛ لغو حکومت نظامی؛ لغو قراردادھای تحميلی نفت و اعالم ھمبستگی و پشتيبانی با
خواستھای کارگران نفت جنوب ،دست به اعتصاب زدند.
 در ھمين روز ،در شيراز  ٤٠٠نفر از کارگران نفت ،در حماﯾت از خواستھای کارگران نفت جنوب دست بهاعتصاب زدند.
 در تھران ١٤٥٠ ،نفر از کارگران و کارکنان بخشھای پژوھش ،پخش ،اکتشاف ،بازرگانی ،خط لوله و گازپاالﯾشگاه نفت به حکاﯾت از اعتصاب و خواستھای کارگران نفت جنوب اعتصاب کردند.
 ارتش کنترل تاسيسات نفتی کشور را در دست گرفت. كارگران اعتصابی ،روز  ١٠آبان ،خواستھای خود را نيز اعالم كردند .آنان ھمچنين خواستار لغو بند  ٢مواد ١١و  ١٣قانون استخدام شركت نفت شدند كه طی آن ،شركت میتواند بدون بيان علت كارگران خود را اخراج كند.
 ١١آبان :روز چھارشنبه  ١١آبان ،در شرايطی كه اعتصابيون تصميم گرفتند شب را در جلوی اداره مركزی به
صبح برسانند ٢ ،تانك و زرهپوش و يك جيپ مسلح به مسلسل در جلوی اداره موضع گرفتند و چون اعتصابيون
حاضر به ترك محل نشدند ماموران به سوی آنان ھجوم برده و عدهای را مجروح كردند.
در ھمبستگی با اعتصابيون شركت نفت ،كارگران اعتصابی پتروشيمی شاھپور ،كارخانه گاز مايع و پتروشيمی
آبادان با آنھا ھمراه شدند.
 ١٢آبان :روز  ١٢آبان ،ماموران فرمانداری نظامی ،كارگران اعتصابی را به اداره مركزی شركت نفت راه ندادند و
اين عده ناچار در بيمارستان شركت ملی نفت اجتماع كردند ،ماموران فرمانداری نظامی كه قصد داشتند آنھا
را پراكنده كنند با اعتراض شديد پزشكان و پرستاران بيمارستان روبرو شدند .در اين حال كاركنان نيروگاه اتمی
دارخوين و نمايندگان ديگر گروهھای اعتصابی نيز به جمع اعتصابيون شركت نفت پيوستند .در اين زمان كارگران
براثر شكستن پارهای اعتصابھا و تھديداتی كه نسبت به كاركنان صنعت نفت شد دست به كم كاری زدند اما
اعتصاب بار ديگر در پايان نيمه اول آذرماه آغاز شد .تمام اين مدت ،دستگاه تصفيه نفت كار میكرد اما مقدار
توليد اصلی نفت ھمواره در نوسان بود.
 ١٣آبان :شب  ١٣آبان  ،۵٧با اعالم دولت ازھاری ،قوای نظامی به تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان پااليشگاه
نفت و پتروشيمی آبادان حمله کردند و يکی از کارمندان اداره حسابداری زخمی شد .در فردای آن روز کارگران
اعتصابی ،اعالم کردند که حکومت نظامی در سراسر ايران بايد لغو شود .بدﯾن ترتيب ،اعتصاب کارگران و
کارمندان در پااليشگاه نفت آبادان ،ديگر مستقيما و علنا به مبارزهای عليه حكومت تبديل شد.
روز  ١٣آبان کارگران پتروشيمى آبادان ،به محل اداره مرکزى در خارج پااليشگاه آمدند و خواستار ھمبستگى و
اتحاد با کارگران اعتصابى شدند و دست به تحصن زدند .نيروى نظامى به محل آمده و در درگيرى با کارگران
يکى از کارگران مجروح شد.
 در حمله ماموران به دانشآموزان و دانشجوﯾان در دانشگاه تھران دهھا نفر کشته شدند .اﯾن روز به »شنبهسرخ« معروف شد و بعدا روز دانش آموز نام گرفت .در ھمين روز اعضای سندﯾکای روزنامهنگاران اعتصابی دو
ماھه را آغاز کردند.
 ١٤آبان :روز  ١٤آبان ،با روى کار آمدن دولت حکومت نظامى ازھارى ،کارگران خواھان لغو حکومت نظامى
شدند .ازھارى دستور دستگيرى کارگران را داد .بيش از  ٦٠٠نفر دستگير شدند و به زندان کارون اھواز برده
شدند .اما تظاھرات کارگران ادامه يافت و کار پااليشگاهھا مختل شد .شعار »کارگر نفت ما رھبر سرسخت ما«
در ھمه جا طنين انداخت.
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 تظاھرکنندگان با ماموران در تھران به زد و خورد پرداختند و به سفارت انگليس حمله کردند .دولت شرﯾفامامی دولت را به ارتشبد ازھاری ،رﯾيس ستاد مشترک ارتش ،واگذار کرد .ازھاری در اولين اقدام ،تمام مدارس
را ﯾک ھفته بست و کليه روزنامه را توقيف کرد و رادﯾو و تلوﯾزﯾون را تحت کنترل خود درآورد .ھمچنين شماری از
مقامات عالیرتبه دولتھای قبلی از جمله اميرعباس ھوﯾدا ،نخست وزﯾر پيشين و وزﯾر سابق دربار ،بازداشت
شدند.
 مرحله دوم اﯾن اعتصاب از  ١٤آبان ماه سال  ١٣٥٧برابر با پنجم دسامبر  ١٩٧٨تا  ١٦دی ماه اﯾن سال ،در حالیآغاز شد که سردبيران روزنامهھای مھم آن زمان پس از اعالم مقررات وﯾژه فرمانداری نظامی تھران برای
کنترل و سانسور مطبوعات که ناشی از واکنش تند و افشاگرانه مطبوعات به وقاﯾع  ١٣آبان دانشگاه تھران و
حمله نيروھای نظامی به دانشجوﯾان بود ،شراﯾط را برای ادامه کار مطلوب ندانسته و در جلساتی با اعضای
تحرﯾرﯾهھای خود از آنان نظر خواستند .ھنوز اﯾن نظرخواھی به سرانجام نرسيده بود که خبر برکناری شرﯾف
امامی از نخست وزﯾری و اعالم حکومت نظامی توسط ارتشبد زاھدی به عنوان نخست وزﯾر جدﯾد اعالم شد.
اﯾن مساله سبب شد که اعتصاب دوباره مطبوعات گستردهتر و طوالنیتر برگزار شود .اﯾن اعتصاب  ٦٢روز طول
کشيد ،نه تنھا به عنوان طوالنیترﯾن اعتصاب در تارﯾخ مطبوعات اﯾران ،بلکه در جھان نيز ثبت شود.
 ١٥آبان :استعفاء و سقوط كابينه شرﯾف امامی در پی حوادث خونين  ١٣آبان اعالم گردﯾد .تشكيل دولت نظامی
به نخست وزﯾری ژنرال ازھاری اعالم گشت.
 محمدرضا پھلوی ،در نطقی تلوﯾزﯾونی به معترضان گفت که صدای انقالب آنھا را شنيده است .او از پدران ومادران خواست نگذارند فرزندانشان »از راه شور و احساسات در آشوب و اغتشاش شرکت کنند «.اﯾن سخن-
رانی شاه از موضع ضعف ،انقالبيون را به ادامه راه خود و کسب پيروزی اميدوارتر کرد.
 ٢٠آبان :کرﯾم سنجابی ،رھبر جبھه ملی اﯾران ،که تازه از دﯾدار با آﯾتﷲ خمينی در فرانسه بازگشته بود،
ھمراه با دارﯾوش فروھر در ابتدای ﯾک مصاحبه مطبوعاتی بازداشت شد.
 مدﯾرﯾت شرکت نقت اعالم کرد که با پاﯾان اعتصاب  ١٠درصد به حقوقھا و  ١٠درصد به سود وﯾژه کارگرانافزوده خواھد شد .اما اعتصاب ادامه ﯾافت.
 ٢٦آبان :شورای موسس اتحادﯾه کارکنان رادﯾو و تلوﯾزﯾون در آبان ماه ،با حضور  ٩١نفر از نماﯾندگان ،اعالم
اعتصاب عمومی در تمام واحدھا کرد و در  ٢٦آبان دولت را تھدﯾد کرد که اگر آنھا را وادار به پخش اخبار خالف
واقع کند ،دستگاهھا را میخوابانند.
 ٣٠آبان :کارگران نفت اھواز ،با اعالم دوباره خواستھای کارگران آبادان ،اعتصاب دﯾگری را آغاز کردند.
 ٦دی :در پی اعتصاب گسترده شركتھای نفتی در اﯾران ،سرانجام در روز ششم دی ماه  ،١٣۵٧صادرات نفت
كشور به خارج به كلی متوقف شد و سوخت تنھا در حد نيازھای داخلی عرضه شد .با قطع كامل صادرات نفت،
حکومت محمدرضا پھلوی ،از اصلیترﯾن منبع درآمد خود محروم و مراحل سقوط آن نيز سرعت بيشتری گرفت و
اعتصاب آنھا تا  ٢٢بھمن ادامه ﯾافت.
 ٨دی :شاه با ھدف آرام کردن انقالبيون ،ارتشبد ازھاری را از مقام نخست وزﯾری برکنار کرد و شاپور بختيار را
مامور تشکيل دولت نمود.
 ١٠دی :شاپور بختيار به دستور شاه کابينه خود را تشکيل داد.
 ١١دی :با اوجگيری تظاھرات مردم مشھد ،سربازان و مامورﯾن امنيتی در روزھای  ١٠ ،٩و  ١١دی ماه با حمله
به مردم در خيابانھا و بيمارستانھا عده زﯾادی را به قتل رساندند و تعداد بیشماری را نيز زخمی کردند.
 ١۴دی :كنفرانس گوادلوپ ،در گردھمايی سه روزه سران  ٤كشور بزرگ صنعتی جھان ،از  ١٤تا  ١٧دی ماه
 ،١٣٥٧برگزار شد رھبران اﯾن  ٤كشور سياست خارجی خود را در زمينه چند بحران مھم جھانی از جمله انقالب
ايران با يكديگر ھماھنگ کردند.
رھبران وقت آمرﯾکا ،برﯾتانيا ،آلمان و فرانسه در جزﯾره گوادلوپ در کنار ساﯾر موضوعات درباره بیثباتی
سياسی اﯾران گفتگو کردند .بنا به رواﯾات تارﯾخی ،جيمی کارتر ،رﯾيس جمھوری وقت آمرﯾکا و جيمز کاالھان،
نخست وزﯾر برﯾتانيا معتقد بودند روزھای حکومت محمدرضا پھلوی به شماره افتاده و او باﯾد برود ،اما والری
ژﯾسکار دستن ،رﯾيس جمھوری فرانسه و ھلمت اشميت ،صدر اعظم آلمان بر حماﯾت از شاه اﯾران پافشردند.
در اﯾن جلسه رھبران چھار کشور صنعتی بزرگ جھان تصميم گرفتند راه به قدرت رسيدن خمينی را ھموار کنند
تا رھبری انقالب به دست نيروھای چپ نيافتد.
 ١٦دی :دولت نظامی ازھاری سقوط كرد .شاھپور بختيار از اعضای جبھه ملی اﯾران مامور تشكيل كابينه از
طرف محمدرضا پھلوی گردﯾد و به سمت نخست وزﯾر منصوب شد.
 صبح روز شانزدھم دی ماه سال  ١٣۵٧خورشيدی ،با سقوط حکومت نظامی ،صدھا عضو مطبوعات ايران،پس از  ۶٢روز اعتصاب سخت و طوالنی ،با دست ﯾابی به خواستھای خود ،به اﯾن اعتصاب پاﯾان دادند .اين
اعتصاب  ٦٢روز ادامه يافت و میتوان گفت که ايران تا  ١٦دی ماه كه دولت نظامی ازھاری كنار رفت ،فاقد
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روزنامه بود .در تاريخ عمومی مطبوعات اﯾران و حتا جھان ،از اين اعتصاب به عنوان طوالنیترين و موثرترين
اعتصاب اھل قلم در طول تاريخ  ٣٥٠ساله روزنامهنگاری ياد شده است.
الزم به تاکيد است که کارگرانی که با مطبوعات سر و کار داشتند اگر به حماﯾت و پشتيبانی از آن برنخواسته
بودند شاﯾد اﯾن اعتصاب اﯾن قدر طوالنی نمی شد و به خواستھاﯾش ھم نمیرسد.
 ٢٢دی :در اﯾن روز اعالم شد که شاه اﯾران را به قصد معالجه ترک خواھد کرد .بخش عمده خانواده سلطنتی،
مدت ھاست که اﯾران را ترک کردهاند.
 ٢٣دی :شورای سلطنت با فرمان شاه و به رﯾاست جاللالدﯾن تھرانی تشکيل شد.
 به دستور خمينی شورای انقالب تشکيل گردﯾد. ٢۶دی :محمدرضا پھلوی ھمراه ھمسرش فرح دﯾبا و فرزندانش برای آخرﯾن بار اﯾران را به مقصد مصر ترک کرد.
شاه علت اﯾن خروج را استراحت عنوان کرد ولی اﯾن روﯾداد به معنای واقعی »فرار شاه« را نشان میداد.
مردم با شنيدن خبر فرار دﯾکتاتور به خيابانھا رﯾختند و جشن گرفتند.
 امروز مردم اﯾران ،غرق در شادی و گل و شيرﯾنی بود .مردم فرار محمدرضا پھلوی را جشن گرفتند .محمدرضاشاه ،اﯾران را به سوی قاھره ترک کرد .شاه پيش از خروج از کشور ،شورای سلطنت را به رﯾاست جاللالدﯾن
تھرانی تشکيل داد.
در اﯾن زمان ،در تاسيسات نفتى رى ،اھواز و جنوب کشور کميتهھاى اعتصاب در راس حرکات اعتراضى
کارگران قرار گرفتند .اعتراض سراسر تاسيسات نفتى را فرا گرفت .صدور نفت قطع شد .صفھاى طويل مردم
براى خريد نفت در سرماى زمستان سال  ٥٧و شادى آنھا از قدرت کارگران نفت در به زانو کشاندن حکومت
شاه ،موقعيتى تارﯾخی به کارگران نفت و طبقه کارگر در انقالب  ٥٧داده بود .خطر قدرتيابى بيشتر کارگران
گراﯾشات بورژواﯾی از جمله به اصطالح اپوزﯾسيون ملی  -مذھبی اسالمى را به تکاپو انداخت .با رھنمود
خمينى از پاريس ،بازرگان و رفسنجانى و صباغيان براى کنترل اعتصاب کارگران به جنوب راھى شدند .قدرت-
گيرى کارگران ،نيروى نظامى و دولت شاه را وادار نمود که ملزومات ورود اين ھيات به جنوب را فراھم کنند.
نمايندگان خمينى ،کارگران را به اعتصاب ھمگانى عليه شاه به رھبرى خمينى فراخواندند و از کارگران خواسته
شد که ديگر مطالبات را به بعد از رفتن شاه موکول کنند .از جمله حزب توده ،به ھمراه طيف جبھه ملى و ليبرال
ھمگى به حمايت از خط ھيات اعزامى خمينى ،جبھه ائتالفى ملى  -مذھبی را تشکيل دادند .ھيات اعزامى
خمينى با کميته اعتصاب صنعت نفت نشست ھايى داشت و سرانجام کميته اعتصاب به طور مشروط پذيرفت
که مصرف داخلى نفت را تامين کند اما از صادرات نفت ،تا رسيدن اعتصابات به اھداف خود ممانعت نمايد.
بدنبال آن کارگران به سر کارشان باز گشتند .سازش کميته اعتصاب با ھيات بازرگان ،سبب شد که گراﯾش ملی
 مذھبی در مبارزات کارگران نفت دست باال را بگيرد .در نتيجه اعتصاب تحت کنترل جريان اسالمى قرار گرفت.گروهھای اسالمى در صنعت نفت فعال شدند و تالش کردند که ابتکار عمل را از دست کارگران پيشرو و
کمونيست خارج کنند و به دست اپوزيسيون اسالمى بسپارند.
با فرار شاه از ايران ،زندانيان سياسی آزاد شدند» .کميته ھماھنگی اعتصاب پااليشگاه نفت آبادان« ،تشکيل
گردﯾد و در جھت درھم شکستن حكومت نظامی ،تصميم گرفتند كه توليد و توزيع نفت را محدود كنند .بعد از اﯾن
تصميم بر اين شد كه توليد و تصفيه نفت تا سطح مصرف داخلی برای مردم پايين آورده شود .بعالوه كميته
ھماھنگی در يك اقدام تاريخی از جانب كارگران اعالم كرد كه صدور نفت به كشورھای اسرائيل و آفريقای
جنوبی متوقف میشود .اين يك اقدام تاريخی ،ھمبستگی جھانی کارگران را به نماﯾش گذاشت .بر اﯾن اساس
بود که شعار »كارگر نفت ما رھبر سرسخت ما« به شعار تمامی اعتصابات و تظاھراتھا تبديل گردﯾد.
تصفيه نفت پااليشگاه آبادان ،روزانه  ۶٠٠ھزار بشکه است که در جرﯾان اعتصاب به  ٢٠٠ھزار بشکه در روز تنزل
ﯾافته بود .ھمچنين در مقطع انقالب  ١٣۵٧در پااليشگاه نفت آبادان ١۴٠٠٠ ،کارگر رسمی و  ٣٠٠٠کارگر ﭜيمانی
و  ٣٠٠٠کارمند مشغول به کار بودند.
 ٢٧تا  ٢٩دی ماه :جاللالدﯾن تھرانی ،رﯾيس شورای سلطنت ،برای آرام کردن اوضاع دست به کار میشود.
راھکار» ،به دست آوردن قلب آﯾات عظام« تشخيص داده میشود .تھرانی شخصا عازم پارﯾس میشود تا بی-
سروصدا ،با خمينی ،دﯾدار کند .اما خمينی از اﯾن دﯾدار سر باز میزند و آن را به وقتی موکول میکند که
شورای سلطنت ملغی میشود.
 ٣٠دی :طرفداران خمينی ،کميتهای برای ھماھنگی اعتصابات در سطح کشور تشکيل دادند .بازرگان ،سحابی،
معين فر ،باھنر و رفسنجانی ،عضو اﯾن کميته بودند .بنابراﯾن ،تا آن موقع اعتصابت کارگری به طور خودجوش
توسط فعالين و رھبران آنھا سازماندھی میشد .در عين حال کميته ھماھنگی اعتصابات طرفداران خمينی،
ھيچگونه نقش و دخالتی در اعتصاب کارگران نفت نداشتند.
 ٣بھمن :شورای سلطنت كه برای حفظ رژﯾم سلطنتی در اﯾران تشكيل شده بود منحل گردﯾد.
 ۴بھمن :پس از آن که اعالم شد خمينی قصد بازگشت به اﯾران را دارد ،ارتش به دستور بختيار به مدت سه روز
باند فرودگاه مھرآباد را با تانک و زره پوش بست.
 ٧بھمن :راهپيماﯾی ميليونی مردم در تھران.
 ٩بھمن :فرودگاه مھرآباد بازگشاﯾی شد.
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 ١١بھمن :شورای انقالب ١٢ ،بھمن ماه را روز بازگشت خمينی به اﯾران اعالم میکند و نيز خبر میدھد که
کميتهای به منظور استقبال از وی شکل گرفته است .اﯾن در حالی است که ھمان شب ،بختيار در گفتگوی
تلفنی با بیبیسی ،از اﯾن امر اظھار بی اطالعی میکند .در ھمين گفتگوست که بختيار خطاب به خمينی
میگوﯾد» :در ﯾک مملکت ،دو دولت حکومت نخواھد کرد«.
دولت ،ھمچنين برای ترساندن مردم و اﯾجاد حكومت وحشت با انجام رژه نظاميان در تھران و تروﯾج شاﯾعه كودتا
توسط ارتش دست زد.
 ١٢بھمن :از نخستين ساعات بامداد ،شمار گستردهای از مردم ،با حضور در فرودگاه مھرآباد تھران ،آماده ورود
خمينی به اﯾران ھستند .بر سر پوشش ﯾا عدم پوشش به خبرھای مربوط به اﯾن بازگشت ،بين کارمندان باقی
مانده رادﯾو تلوﯾزﯾون ملی اﯾران ،اختالف میافتد .بخشی از کارمندان اعتصابی رادﯾو و تلوﯾزﯾون سراسری اﯾران
تصميم میگيرند با پوشش به خبرھای مربوط به ورود خمينی به اﯾران ،اعتصاب خود را بشکنند و از سوی دﯾگر،
رادﯾو تھران که ھم چنان در دست دولت است ،از اﯾن کار سر باز میزند.
ساعت  ٩و  ٢٧دقيقه و  ٣٠ثانيه خمينی پس از پانزده سال تبعيد وارد اﯾران میشود .وی به بھشت زھرا
میرود و در سخنرانی خود ،دولت بختيار را غيرقانونی اعالم میکند و وعده تشکيل دولت جدﯾد را میدھد.
 ١٣بھمن  ١٣٥٧تا  ٢١بھمن :خمينی در مدرسه علوی در مرکز تھران مستقر میشود و از آنجا با ﯾک فرستنده
کوتاه برد تلوﯾزﯾونی ،برای مردم پيام میفرستد.
 به دستور خمينی در اﯾران ،دولت موقت به رھبری مھندس مھدی بازرگان تشکيل میشود .با اعالم خبرتشکيل دولت موقت از جانب انقالبيون ،موج فشارھا برای سرنگونی دولت بختيار باال میگيرد.
 ١۵بھمن :در حالی که دولت بختيار در قدرت بود ،مھدی بازرگان طی حکمی از سوی خمينی مامور تشکيل
دولت موقت شد .خمينی ،منشاء مشروعيت اﯾن انتصاب را »حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثرﯾت
قاطع قرﯾب به اتفاق ملت اﯾران که به رھبری جنبش ابراز شده« عنوان کرد.
 ١٧بھمن :بر اساس پيشنھاد شورای انقالب ،خمينی دولت موقت را به مردم معرفی نمودند .دولت موقت به
رﯾاست مھندس مھدی بازرگان تشکيل گردﯾد.
 ١٨بھمن :عدهای تحت عنوان طرفداران قانون اساسی در سالن بدمينتون استادﯾوم امجدﯾه)شيرودی( گرد
آمده بودند .اﯾن عده كه به دعوت جبھه وحدت ملی در اﯾن مراسم حاضر شده بودند ،با شعارھاﯾی چون :زنده
باد ارتش ،پاﯾنده باد قانون اساسی و بختيار سنگر تو نگھدار و ...اﯾن تجمع به گفته ناظران در حدود چھار ،پنج
ھزار نفر را شامل میشد.
قطعنامهای كه در پاﯾان اﯾن مراسم قرائت شد بر حفظ قانون اساسی ،استقالل و تماميت ارضی كشور ،مبارزه
با استعمار سرخ و سياه و حماﯾت از ارتش و دولت قانونی بختيار تأكيد داشت.
 ٢٠بھمن :اواﯾل شب عده زﯾادی از ھمافران و درجهداران نيروی ھواﯾی در سالن آساﯾشگاه جمع شدند تا
تصاوﯾر خمينی را از تلوﯾزﯾون ببينند .ھنگامی كه تصوﯾر وی بر صفحه پدﯾدار شد ،ھمافران با ابراز احساسات
نشان دادند .اﯾن ابراز احساسات موجب خشم افسران تيپ گارد جاوﯾدان شده و درگيری ميان طرفين شروع
میشود .در ھمان شب ،ﯾگانھاﯾی از تيپ جاوﯾدان از نقاط دﯾگر تھران برای سركوب ھمافران عازم دوشانتپه
میشدند .در اواخر شب نيروھای مردمی و گروهھای مسلح به ﯾاری ھمافران شتافته و نبرد سختی بين دو
طرف آغاز شد .سرانجام نيروھای گارد مجبور به عقبنشينی شدند.
 ٢١بھمن :اعضای شورای سلطنت از تھران گرﯾخته بودند .شورای امنيت نظامی برای تصميمگيری درباره
جھتگيری »ارتش« تشکيل جلسه داده بود .دولت بختيار زمان حكومت نظامی را افزاﯾش داده و حكومت
نظامی را از ساعت  ٤بعد از ظھر اعالم نمود .در تھران و شھرستانھا بين سربازان گارد و مردم مسلح درگيری-
ھای بسيار شدﯾد رخ داد.
صبح روز  ٢١بھمن مردم تھران به ھواداری از ھمافران تظاھرات كردند .در چند نقطه از تھران درگيری رخ داد و
از ميدان فوزﯾه تا خيابان نيروی ھواﯾی به طور ممتد صدای تيراندازی به گوش میرسيد .مردم به سمت
دوشانتپه حركت میكردند .گزارش روزنامهھای تھران حكاﯾت از كشته و زخمی شدن صدھا تن درگيری ھای
دوشانتپه داشت .زد و خوردھا در نقاط مختلف تھران ادامه داشت؛ پادگان سلطنتآباد در شمال تھران به
تصرف انقالبيون در آمد و تاسياست نظامی آمرﯾكاﯾیھا تسخير شد.
درب زندان اوﯾن توسط مردم به روی زندانيان حکومت شاه پس از سالھا گشوده شد .اﯾن تحوالت در حالی رخ
میداد كه بختيار خود را ھنوز نخست وزﯾر قانونی میدانست و در سخنرانی خود در مجلس سنا از آمادگیاش
برای مذاكره با مخالفان خبر داد .اما در ساعت  ٢بعد از ظھر  ٢١بھمن ،از رادﯾو اعالميه فرمانداری نظامی تھران
پخش شد .فرمانداری نظامی با رﯾاست سپھبد رحيمی در اﯾن اعالميه ساعات منع عبور و مرور را از ساعت
 ١٦/٣٠تا  ٥بامداد اعالم كرد و در اعالميه بعد اﯾن زمان تا  ١٢ظھر  ٢٢بھمن تمدﯾد گردﯾد.
اما مردم بیاعتنا به حكومت نظامی در خيابانھا بودند .از آنجا كه اﯾن خبر در ميان مردم شاﯾع شده بود
نيروھای ارتش از شھرھاﯾی ھمچون قزوﯾن به سوی تھران در حركتند ،مردم شھرھای اطراف تھران از
خانهھای خود بيرون آمده و در خيابانھا و جادهھا مشغول حفر خندق و اﯾجاد مانع شدند تا بدﯾن وسيله از
پيشروی نيروھای نظامی به سوی تھران ممانعت كنند .در شھر تھران نيز وساﯾط نقليه بزرگ و اتوبوسھای
شركت واحد تا آنجا كه توانستند شاھراهھا و خيابانھای بزرگ را مسدود كردند تا از اﯾن طرﯾق مانع رفت و آمد
ماشينھای نظامی و تانكھا بشوند.
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 ٢٢بھمن :صبح  ٢٢بھمن  ١٣٥٧فرماندھان ارتش آماده میشوند تا در جلسه شورای عالی ارتش در ستاد كل
بزرگ ارتشداران حاضر شوند .در ساعت  ١/٣٠تعدادی از فرماندھان ،معاونين ،روسا و مسئوالن سازمانھای
ارتش در اﯾن جلسه حضور پيدا كردند .مھم ترﯾن اﯾن افراد عبارت بودند از :عباس قرهباغی ،جعفر شفقت،
حسين فردوست ،ھوشنگ حاتم ،ناصر مقدم ،احمدعلی محققی ،اميرحسين ربيعی ،كمال حبيباللھی و
عبدالعلی بدرهای .جلسه با سخنان ارتشبد قرهباغی آغاز شد كه طی آن به تشرﯾح وضعيت نيروھای ارتش و
مشكالت آن ھا پرداخت.
عبدالعلی بدرهای فرمانده نيروی زمينی از كمبود نيروھای تحت امرش برای كمك به فرمانداری نظامی و
جلوگيری از ورود گردان پياده لشگر قزوﯾن پرده برداشت .آنچه در اﯾن جلسه گفته شد ،ھمه حكاﯾت از ناتوانی
ارتش در برابر موج خروشان انقالب داشت .سپھبد حاتم خطاب به فرماندھان ارتش گفت :به طوری كه
تيمساران مالحظه میكنيد ،با توجه به آخرﯾن وضعيت خصوصی ﯾگانھا كه فرماندھان نيرو تشرﯾح كردند،به
عللی كه ھمه میدانيم ،ارتش در موقعيت خاصی قرار گرفته است كه نيروھا بنا به اظھار فرماندھانشان قادر
به انجام عملی نمیباشند .از طرف دﯾگر اعليحضرت رفتهاند و بنا به اظھار نخستوزﯾر ،مراجعه نمیكنند .ماهھا
است كه امور كشور تعطيل است ...پيشنھاد من اﯾن است كه در اﯾن مناقشه سياسی ارتش خود را كنار
كشيده و مداخله ننماﯾد.
در ساعت ﯾك بعد از ظھر اعالميه ارتش مبنی بر بیطرفی از رادﯾو پخش شد .شورای عالی ارتش در اﯾن
اعالميه از سربازان خواست تا به پادگانھا باز گردند.
از سوی دﯾگر در آن روز نماﯾندگان مجلس شورای ملی به سفارش جواد سعيد رﯾيس مجلس به طور
دستهجمعی استعفا دادند.
بعد از ظھر  ٢٢بھمن روزی دﯾگر بود .سپھبد رحيمی فرماندار نظامی تھران و معاونش اولين افرادی بودند كه
توسط مردم دستگير و به مدرسه رفاه آورده شدند .پس از سقوط پادگان جمشيدﯾه در ساعت  ٧بعد از ظھر،
نيكپی ،منصور روحانی و نصيری رﯾيس سازمان اطالعات و امنيت كشور)ساواك( كه در آنجا تحت نظر قرار
داشتند توسط مردم دستگير شدند.
روزنامه كيھان روز ﯾك شنبه  ٢٢بھمن نوشت» :قسمتھای وسيعی از تھران پس از ساعت ھا جنگ و گرﯾز ،به
تصرف نيروھای مسلح مردم و نيروی ھواﯾی كه به مردم پيوسته است در آمد .شدﯾدترﯾن برخورد بين واحدھای
مخصوص گارد شاھنشاھی شب گذشته ،ھنگام تصرف كالنتریھا و مواضع مھم شھر كه تاكنون دراختيار
فرمانداری نظامی و شھربانی بوده است ،صورت گرفت .ﯾكی ازاﯾن برخوردھا ھنگام تصرف كالنتری  ٦واقع در
ميدان ثرﯾا روی داد ...در جرﯾان برخوردھای شب گذشته و دﯾروز بعد از ظھر ،نيروی ھواﯾی و مردم مسلح با گارد
شاھنشاھی ،تعدادی تانك منھدم شده و به تصرف مردم در آمده است .ﯾكی از اﯾن تانكھا زﯾر پل ميدان فوزﯾه
منھدم شد .در فاصله ميدان فوزﯾه تا پمب بنزﯾن ،واقع در خيابان دماوند ،خبرنگاران كيھان چھار تانك منھدم شده
را شمارش كرده و عكس آنھا را گرفتهاند .در ھمين فاصله ،تعداد زﯾادی جيپ و كاميون متعلق به نيروی
زمينی ،منھدم شده است .تقرﯾبا تمام كسانی كه مسلسل و تفنگ به دست دارند صورت خود را برای شناخته
نشدن سياه كردهاند .تعدادی از افراد نيروی ھواﯾی لباس شخصی پوشيدهاند و برخی از اﯾن افراد ھنوز لباس
نيروی ھواﯾی به تن دارند و برخی دﯾگر فقط كت ﯾا شلوار شخصی به پا كردهاند .از جمله سالحھاﯾی كه افراد
مسلح نيروی ھواﯾی و مردم عادی به دست دارند و در عمليات سركوب نيروھای گادر شاھنشاھی و برخی
واحدھای نيروی زمينی شركت دارند ،عبارتند از :مسلسل دستی ،كلت ،تفنگ ام ﯾك و ژ ،٣سالح سازمانی
ارتش اﯾران و مسلسلھای سنگين كه تعدادی از آنھا را از روی تانكھای منھدم شده ،باز كرده و در مواضع
حساس مستقر كردهاند .سنگرھای خيابانی ھمچنان پابرجاست و با بارندگی دﯾشب كامال مستحكم شدهاند.
در دھانه كوچهھای منشعب از خيابان دماوند ،نيروی ھواﯾی و شھباز كه ما از آنھا دﯾدن كردﯾم ،سنگربندی
شده در روی بام خانهھا نيز كيسهھای شن و خاك دﯾده میشود كه پشت آنھا افراد مسلح برای مقابله با
حمله احتمالی گارد شاھنشاھی و ساﯾر افراد مسلح ،سنگر گرفتهاند .تعدادی تفنگ مخصوص شليك گاز
اشكآور نيز مردم به دست آوردهاند«...
تھران ،در  ٢٢بھمن صحنه جنگ خونين مسلحانه بين مردم و سربازان طرفدار حکومت پھلوی بود .مراكز حساس
دولتی ﯾكی پس از دﯾگری به تصرف انقالبيون در آمد .رادﯾو تھران كه از ساعت  ١١ظھر  ٢٢بھمن در محاصره
نيروھای مردمی قرار داشت ،در ساعت  ٢بعد از ظھر كامال در اختيار آنان قرار گرفت .اولين كالمی كه از رادﯾو
پخش شد و به گوش مردم رسيد نوﯾد فتح اﯾن مركز را میداد» :توجه بفرمائيد ،توجه بفرماﯾيد .اﯾنجا تھران
صدای راستين ملت اﯾران ،صدای انقالب است«.
با پيروزی انقالب در  ٢٢بھمن ماه  ٥٧و با سرنگونی حکومت پھلوی ،کارگران صناﯾع نفت نيز کار خود را از سر
گرفتند .باﯾن ترتيب ،کارگران قھرمان صنعت نفت ،پيشگام جنبش کارگری اﯾران در جرﯾان پيروزی انقالب ٥٧
بودند.
ﯾک نکته جالب در اﯾن دوره اﯾن است که مذھب تا قبل از سرنگونی حکومت پھلوی ،در ميان کارگران نفت مطرح
نبود .در واقع تا پيش از  ٢٢بھمن ،ھيچ نيروی سياسی اعم از مذھبی و غيرمذھبی در ميان کارگران نفت
تشکيالت نداشت .از اﯾنرو ،آنھا در سازماندھی اعتراض و اعتصاب کارگران نفت نيز ھيچ نقشی نداشتند.
تمام اعتراضات و اعتصابات توسط رھبران خود کارگران و کميته مخفی آنھا سازماندھی میشد .ھمچنين
تنھا مسالهای که در صفوف کارگران نفت مطرح نبود جدا کردن کارگران به مذھبی و غيرمذھبی بود.
بدﯾن ترتيب ،کارگران و به طور کلی مردم آزادیخواه جامعه اﯾران ،در  ٢٢بھمن  ،١٣٥٧به تارﯾخ  ٢٥٠٠ساله
دﯾکتاتوری شاھنشاھی در اﯾران خاتمه دادند.
از دستاورد مھم و اساسی انقالب  ،١٣٥٧اعالم موجودﯾت سازمانھا و احزاب سياسی ،تشکلھای دمکراتيک
زنان ،دانشجوﯾان ،نوﯾسندگان ،روزنامهنگاران ،قضات ،ھنرمندان ،کارگران و دﯾگر اقشار جامعه بود .حکومت
اسالمی ،ھمه اﯾن تشکلھا را با لشکرکشیھای وحشيانه نابود کرد و فعالين آنھا را نيز در زندانھا زﯾر
وحشيانهترﯾن شکنجهھا و تجاوزات به قتل رساند و ﯾا دسته دسته به جوخهھای اعدام سپرد .دستکم سه
سال نخست انقالب  ،٥٧ﯾعنی تا سال  ،٦٠نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی ،جنگ نابرابر ھمه جانبهای را بر
عليه آن بخش از نيروھای انقالبی راه انداختند که ھدفشان از انقالب ،برپاﯾی ﯾک جامعه دمکراتيک آزاد و برابر
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و مرفه و انسانی بود .حکومت اسالمی ،انقالب  ٥٧مردم اﯾران با ارتش و پليس حکومت شاه که دست نخورده
باقی مانده بودند و ھمچنين با بسيج ھمه نيروھای حزبالھی و آدمکش به شکست کشاند .بنابراﯾن ،کاری که
حکومت شاه موفق به انجام آن نشده بود ،اﯾن بار حکومت اسالمی به غيرانسانیترﯾن وجھی موفق شد
انقالب مردم آزاده اﯾران را به مسلخ بورژوازی داخلی و بينالمللی برد.
خيزش اخير مردم اﯾران ،ﯾک جنبش وسيع سراسری است که از تجارب و سنتھای انقالب  ٥٧و ھمچنين سی
و ﯾک سال مبارزه سخت و خطرناک با جانيان حکومت اسالمی برخوردار است .اگر نسل انقالب بھمن سرکوب و
کشتار شدند و ﯾا آنھاﯾی که امکان زندگی در داخل کشور داشتند در داخل کشور ماندند و آنھاﯾی ھم که
چنين امکانی نداشتند برای ادامه مبارزه خود اجبارا راھی خارج کشور شدند .نسل دوم بعد از انقالبيون ،٥٧
عموما نسل قبل از خود را قبول نداشتند و تا حدودی نيز سياست گرﯾز بودند .اما نسل سوم اﯾن انقالب ،راه
نسل اول را در پيش گرفتند و اکنون سه نسل دست در دست ھم در تالشند وضع موجود را به نفع کارگران و
مردم محروم و آزادیخواه تغيير دھند .اما اﯾن جنبش سياسی و اجتماعی ،ھمواره با افت و خيزھاﯾی ھماره
است اما پيگير و مداوم است .در ھر حال اين يک جنبش وسيع ،عليه کليت حکومت اسالمی است که مدام در
حال گسترش و پيشروی است و افق انقالبی دﯾگر را در چشمانداز خود و کل جامعه اﯾران قرار داده است .از
سوی دﯾگر ،روزبروز سياستھای راست و به وﯾژه جناح اصالحطلب حکومتی کم رنگتر و به حاشيه رانده می-
شود .چرا که جناحھای حکومتی ،ھمواره به دنبال آن سازش و مداراﯾی ھستند که با تقسيم حاکميت بين خود،
آن را از بحران سياسی موجود برھانند .اما آن چه که به عنوان فاکتوری مھم و سرنوشت ساز بده و بستانھای
جناحھای حکومتی را به ھم میرﯾزد گسترش اعتراضات مردم و رادﯾکال شدن آن است .از سوی دﯾگر ،تجارب
انقالب  ٥٧ھم بیاعتباری چنين سياستھاﯾی در صحنه عمل واقعی نشان داده است .از اين نقطه نظر می-
توان محکم گفت که زمينه و فضای سياسی کنونی جامعه ،اعتراضات و اعتصابات سراسری راديکال و انقالبی
را فراھم کرده است که حاکميت با سرکوبھا و تھدﯾدھا و ترورھا و اعدامھاﯾش نمیتواند جلو پيشروی آن را
بگيرد .ھر سياست جناﯾتکارانهای که حکومت و نيروھای سرکوبگر آن مرتکب میشوند تنھا خشم و نفرت و
بیزاری مردم را از خود ،ھر چه بيشتر دامن میزنند.
اگر ھمه وحشیگریھا و سرکوبگریھای سياسی حکومت اسالمی را در کنار بحران اقتصادی فزاينده و
فساد و دزدیھای سران و مقامات عالیرتبه و نزدﯾکان آنھا قرار دھيم آن وقت با جرات میتوانيم اعالم کنيم
که جامعه ايران در آستانه تحوالت سرنوشتساز تارﯾخی و يک انقالب عظيم مردمی قرار گرفته است.
انقالبی که در راه است بیشک به لحاظ اجتماعی و شيوهھای مبارزه نظير اعتصاب ،اعتراض ،راهپيماﯾی شبيه
انقالب  ٥٧است اما از نقطه نظر اھداف و مواضع و سياستھا تفاوت زﯾادی با ھم دارند .اوال ،ھر چند که
حکومت اسالمی ﯾک حکومت جانی و ارتجاعی است اما مردم به وﯾژه نيروی جوان ،از طرﯾق تکنولوژی مدرن
ارتباطی و ھمچنين از طرﯾق سه چھار ميليونی اﯾرانی که در خارج کشور زندگی میکنند در رفت و آمدھا آنھا
به اﯾران و نزدﯾکانشان به خارج کشور ،فرھنگ مدرن خود را نيز با خود مبادله کردهاند .دوما ،جامعه ما ،حدود
سه ميليون دانشجو دارد که اکثرﯾت آنھا فرزندان خانوادهھای کارگری و محروم ھستند اھداف مبارزات
طبقاتی رادﯾکال و سوسياليستی را دنبال میکنند .سوما ،مھمتر از ھمه ،جامعه ما ،جنبشھای بالنده چون
جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش دانشجوﯾی دارد که با وجود ھمه ضعفھاﯾشان دستاوردھا و تجارب گران-
بھاﯾی در عرصه مبارزه سياسی و اجتماعی کسب کردهاند .بسياری از نوﯾسندگان ،روزنامهنگاران و ھنرمندان
مبلغ و مروج فرھنگ مدرن انسانی و سکوالر و چپ ھستند .بنابراﯾن ،انقالب آتی مردم اﯾران از ھمان نخستين
روزھای پيروزی خود ،زندانھای سياسی را برخواھد چيد و بالفاصله ھمه قوانين غيرانسانی و ظالمانه چون
قصاص ،شکنجه ،سنگسار و اعدام را ملغی خواھد کرد .در ھمه عرصهھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و
فرھنگی رابطه ﯾکسان و برابری را بدون در نظر گرفتن جنسيت و مليت و باورھای سياسی و مذھبی
شھروندان برقرار خواھد کرد .مذھب را از دولت و آموزش و پرورش و دستگاه قضاﯾی کامال جدا کرده و مذھب
به عنوان کامال ﯾک امر خصوصی افراد تلقی خواھد شد .روابط زن و مردم را در ھم شئونات اجتماعی برابر
اعالم خواھد کرد .به کار کودکان خاتمه خواھد داد و ھمه کودکان و جوانان بدون توجه به موقعيت خانوادگی
آنھا ،از تحصيل و بھداشت راﯾگان برخوردار خواھند شد .سرانجام ھرگونه سانسور و اخنتاق از جامعه رخت
بربسته و ھمه خالقيتھای انسانی شکوفا خواھد شد.
در چنين شراﯾطی ،با گرامیداشت سی و ﯾکمين سالگرد انقالب  ،١٣٥٧فعالتر و پيگيرتر به استقبال انقالب
آتی بشتابيم!
پانزدھم بھمن  - ١٣٥٧چھارم فورﯾه ٢٠١٠
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