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نقش طبقات و حضور در تحوالت سياسی و اجتماعی یکی از بنيادی ترین مباحث جامعه شناسی سياسی و از 

 و ٥٧اگر به صف بندی های سياسی و اجتماعی دوران انقالب .  تاریخی است و تحوالتایع تحليل وقترینمهم 
ل خود مایه گذاشتند تا ادند؛ از جان و مکرقبل از آن نگاه کنيم بی شک آن نيروی عظيمی که جان فشانی 

اما . ددن بوی تحصيل کرده و طبقه متوسط شهری طبقه کارگر و مردم زحمت کشوانقالب به ثمر برسد نير
 فاقد تشکل های توده ای و سياسی خود و فاقد رهبری منسجم و متاسفانه این نيروی عظيم در آن دوره،

 سی سال است ،از این رو، این طبقه نتوانست هيچ سهمی از انقالب ایران ببرد. هوشيار و شناخته شده بود
فاوت بزرگ که االن این طبقه از تجربه با این ت. در فقر و فالکت و سرکوب و اعتراض و اعتصاب به سر می برد

 اکنون این نيرو با نيروهایی جدید که وارد طبقه کارگر، .کافی برخوردار است و رهبران شناخته شده ای نيز دارد
  .شده اند تحوالت آتی ایران را رقم خواهند زد... دانشگاه ها، جنبش زنان، ادارات و

بود که الزم به ، به حدی چشم گير و آشکار ٥٧ پيروزی انقالب نقش طبقه کارگر و مردم زحمت کش درحقيقتا 
 و ، جوانان انقالبی شهری کارگران، کش گفت اگر مردم زحمتوانبه جرات می ت. يح بيش تر آن نمی باشدتوض

  .نمی شد این انقالب پيروز  به احتمال قویبه ویژه کارگران قهرمان نفت، وارد انقالب نمی شدند
داخته اند با کسانی گفتگو بورژوازی نيز کمپين وسيعی راه ان، حتا رسانه های بين المللی ٥٧ب در رابطه با انقال

خت خمينی بودند و امروز طرفدار سرسخت آمریکا هستند مانند سمی کنند که یا در انقالب از طرفداران سر
ند اما پس از پيروزی انقالب  حضور داشتی در کنار مبارزات مردم انقالبیبرخی در آن روزها... محسن سازگارا و

ت شرکت کردند مانند حزب به حمایت از حکومت اسالمی برخاستند و در سرکوب و جنگ و کشتار این حکوم
همه این گرایشات امروز به دشمنان ... و) اکثریت( سازمان فدائيان خلق ،ه ملی، نهضت آزادیتوده، جبه

 از آن ها چشم به جناح های حکومت اسالمی دوخته اند هنوز هم بسياری. آتی ایران شده اندسرسخت انقالب 
 این ها در تاریخ نشان داده اند که  بنابراین،.و در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی از وی حمایت کردند

  !دوستان دروغين مردمند
آن ک مهم ترین مساله مشتر مردمی که بر ضرورت انقالب پی برده بودند و منافع مشترکی را دنبال می کردند

ندگی بهتر و آزاد و انسانی ميد به تغيير در جهت دست یابی به یک زا مخالفت با نظم موجود و ،٥٧  انقالب درها
ن چنان فراز و نشيب های انقالب آ. شد که بهتر از جامعه گذشته با ای تالش برای برقراری جامعه.و مرفه بود

 به حاشيه می داد به سرعت و غفلتی از خود نشان ن کم ترین سستیآ که اگر نيرویی در می آمدنتد و سریع 
همان . ند که قصد سوار شدن بر موج انقالب را در سر می پروراننددالب می شغرانده می شد و گرایشاتی 

طبقه متوسطه شهری نتوانست نقش رهبری در این انقالب داشته باشد ، مردم زحمت کش و طور که کارگران
  . افتاد که در کمين انقالب نشسته بودندها» مذهبی -ملی « به دست انقالبرهبری 

 مردم ایران، رهبری گرایش چپ از قيام تا پيروزی آن، به طور منظم سازمان یافته به ٥٧ در انقالب بدین ترتيب
 مردم و جهت  جان فشانی هایانواع فداکاری ها و طرح شعارها و جهت گيری های انقالب نپرداخت و در نتيجه

، بلکه به  جامعه نه به نفع طبقات فرودستسی و اجتماعی آن ها و واکنش در مقابل دشمن، سياایگيری ه
 بخشی از .هم چنان که اکنون نيز این گرایشات سعی در تحریف تاریخ انقالب دارند. نفع طبقات دارا تمام شد

...  و جبهه ملی وفعالين و رهبران کارگری آن وقت به ویژه در صنایع نفت به جریاناتی هم چون حزب توده
گرایش داشتند براساس جهت گيری های سازمان شان به دنبال تصميمات خمينی بودند تا اتخاذ موضع 

  .مستقل طبقاتی کارگران
سازمان یابی دست دبی شک مردمی که در یک حرکت انقالبی شرکت می کنند تا چه اندازه می توانند به خو

انقالب هنگامی  در واقع .عمال کنند امری بسيار مهم و حياتی استبزنند و رهبری و هژمونی طبقاتی خود را ا
بنابراین، . که در کشوری به جوش و خروش خود می رسد دیگر هيچ جریانی نمی تواند مانع پيشروی آن شود

 سرکوب ها و حکومت  اگر.کسانی که فکر می کنند جلو پيشروی انقالب را می شد گرفت سخت در اشتباهند
 توانست مانع آن یمدتی به عقب بياندازد اما ن برای م آن راه ادامه پيدا می کرد می توانستهای نظامی شا

؛ خيابان ها راه افتاده بودند و کارگرانی که چرخ توليد را حوابانده بودند  که دری مردم هااز این رو، ميليون. شود
 عنوان اعتراض قلم خود را زمين گذاشته نامه نگارانی که بهزهمه ادارات دولتی دست به اعتصاب زده بودند، رو

سرانجام حکومت شاه و ارتش ... بودند؛ دانش آموزان و دانشجویان پرانرژی که در خيابان ها راه افتاده بودند و
  . را به زانو درآوردندآن

س نگاهی به برخی از خاطره های دوران انقالب نشان می دهند که تا روزهای آخر انقالب هيچ بحثی از تاسي
نشان دهند تا » اسالمی«نبود اما گرایشاتی تالش می کنند که انقالب مردم ایران را » حکومت اسالمی«

   .بتوانند دشمنی خود با انقالب را بيان کنند
، نارضایتی فزاینده مردم از حکومت شاه از یک سو، و پيروزی دمكرات ها در انتخابات رياست ١٣٥٦در سال 

شاه، . دکنتر ز سياسی در جامعه ایران را بار، شاه را مجبور کرد تا کمی فضایجمهوری آمريكا از سوی دیگ
 در ،آارتر. داد عمدتا قدرت و سياست های جمهوری خواهان را بر دمكرات ها در حكومت آمريكا، ترجيح می 

د با ورزیی تبليغات انتخاباتی خود، از جمله به رعایت حقوق بشر و محدود آردن فروش اسلحه به ايران تاکيد م
 و البته باید تاکيد کرد که حمايت آمريكا از شاه. زونی یافتف شاه یپيروزی وی در این انتخابات نگرانی ها

 سری بعد از پيروزی آارتر، شاه به یک  اما.ت خارجی آمریکا داشتس، جنبه استراتژيك در سياحکومت وی
 برای نظارت بر اجرای طرح های ینشاهاصالحاتی هم چون ترميم آابينه، تاسيس آميسيون بازرسی شاه

عمرانی، مبارزه با فساد و آاهش سانسور مطبوعات را شروع آرده بود و هم چنين سياست فضای باز 
سان و تئوریسين های ظاهرا تحليل کارشنا زیرا .داد سياسی و تقويت رعايت حقوق بشر را به مردم وعده 

ض ایران را رتباز کردن فضای سياسی، هم صدای مردم معی و  که با کمی آزاد بر این باور بودندحکومت شاه
  . خاموش می کند و هم انتقادات بين المللی را کاهش می دهد
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 ساله خود را از آار برآنار آرد و به جای آن، جمشيد ١٣وزير  ، هويدا نخست ١٣٥٦ مرداد ١٦ در شاه، محمدرضا
آموزگار، دست به اقداماتی از جمله اين آه . وزيری گمارد طرفدار آمريكا را در پست نخست  آموزگار، تكنوآرات

اقداماتی را در جهت مبارزه با تورم و  دیگر این که وی.  نفر از زندانيان سياسی را آزاد آرد٣٤٣نخست 
هسته آهسته به صف مخالفان حکومت آبازاريان، آه شماری از آن ها جريمه شده بودند . گرانفروشی آغاز کرد

  .آن دوره برخی از روحانيون در بازار نفوذ زیادی داشتند. و به برخی از روحانيون متوسل شدندشاه پيوستند 
نهضت آزادی که رهبران آن کار کشته سياسی بودند، بالفاصله با باز شدن فضای سياسی، تالش کردند 

، جریانرشناس این بازرگان، رهبر نهضت آزادی و از چهره های س. سخنگویی و رهبری انقالب را به دست گيرند
 های عمومی با خبرنگاران   در تهران درست آند و مصاحبهیاين جمعيت توانست دفتر و تشكيالت«: گويد می 

اقدامات جمعيت دفاع از آزادی در حمايت از . المللی رابطه برقرار آند داخلی و خارجی انجام دهد و با مجامع بين
رات مراجعه و مكاتبه پيدا آرده بودند و هم چنين جهانی آردن زندانيان سياسی و روحانيون تبعيد شده آه ج

    ١ ».فريادهای اعتراض مردم ايران عليه ساواك و شاه بسيار موثر واقع گرديد
دانشجويان آه در طول تابستان با .  ها گسترش يافت ها، با آغاز سال تحصيلی، در دانشگاه موج مخالفت 
های سياسی و انقالبی آه ساواك بر روی آن ها حساس بود و شرآت  ب های ممنوعه، يعنی آتا خواندن آتاب 

 بودند به دالیل مختلف با گارد دانشگاه به زد و خورد تجربه کسب کرده اجتماعی ی ودر مراسم مختلف سياس
م کردن اکردند که قصد آرمی توجهی به کسانی نات و اعتراضات و به ویژه نيروهای جوان، تجمع. پرداختند می 

 خود  تظاهراتبه... و» زندانی سياسی آزاد بايد گردد«:  شعارهايی چون با سر دادنن ها،آ .ن ها را داشتندآ
با شهامت فوق العاده ای ایستادگی می  گارد در مقابل حمالت مامورین امنيتی، پليس و ادامه می دادند و

   .کردند
ه شب شعر بود آه توسط اعضای آانون  دزمان دهیاروشنفکران انقالبی، سيكی ديگر از اقدامات مهم 

در اين . ، تشكيل شد١٣٥٦ مهر ماه ١٨نويسندگان در محوطه بزرگ حيات انجمن فرهنگی ايران و آلمان در 
ها و شعرا و هنرمندان بسياری در راه آزادی آالم در   در پنجاه سال اخير، نويسنده: مراسم باقر مومنی گفت

آنم به ياد آن از  به نمايندگی از نويسندگان خواهش می . اند ز دست داده نيمه راه زندگی، جان خودشان را ا
 نفر از آن ها يعنی نيما يوشيج، صادق هدايت، صمد بهرنگی، جالل ٥و بيش تر از همه به ياد …  ها  رفته دست 

   ٢ »آل احمد و علی شريعتی يك دقيقه سكوت
!  های سياه گان سال شكسته ! سالم«: يست،  گفتسعيد سلطانپور، ديگر نويسنده  و شاعر انقالبی کمون

به آشورم چه رفته است؟ ای دست انقالب، مشت درشت مردم ! خواهران و بردارانم سالم! گان آزادی تشنه 
«… ٣    

 به عنوان یک حرکت انقالبی برجسته در تاریخ و شرایط خودش، با استقبال  کانون نویسندگان،این اقدام ارزنده
 در آبان ماه دانشجويان از دانشگاه آريامهر .فکران، دانشجویان و مردم آزادی خواه روبرو شدبی نظير روشن

پيمايی آردند و در زد  راه) ميدان انقالب فعلی( اسفند ٢٤بيرون آمدند و با حمایت مردم تا ميدان ) شريف  فعلی(
ترين راه پيمايی دانشجويی پس از   پيمايی طوالنی اين راه. و خورد با ماموران امنيتی چند نفر مجروح شدند

  . بود١٣٣٢ آذر ١٦وقايع 
 یبه طور.  حضور داشتندآن ها ادامه داشت و ميليون ها کارگر و کارمند در ات اعتصاب،ط های کاریيحدر همه م

، یعنی از زمان شروع فضای باز ١٣٥٧ستان با ت تا١٣٥٦در برخی از آمارها آمده است از تابستان سال که در 
، رقم ٥٧ در حالی که از تابستان . اعتصاب بزرگ صورت گرفته بود١٢ تظاهرات و ١٥٠سی، بيش از سيا

، و قبل برابر دوران ٦در اين دوران هزار تظاهرات، يعنی حدی که چندین برابر شد به اعتصابات و اعتراضات 
 جو وحشت ناشی از ،ران در اين دوبه معنی دیگر.  و کارخانه ها انجام شده بودات اعتصاب در ادار١١٩٥

  . شكسته شده بود در هم با ابتكارات مردمی شاه و نيروهای سرکوبگر آن از ساواک تا گارد جاویدانحكومت
نت طشاه، برای حفظ سل. با رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات نفرت مردم از حكومت نيز یبش تر می شد

ش ترمریکا، و مهم تر از همه برای جلوگيری از گس ریيس جمهور آخود و برای اطمينان بيش تر به آارتر،
   چهره،يس ساواك، ریتيمسار نصيری.  گام ديگری در ايجاد فضای باز سياسی برداشتاعتراضات مردم، اجبارا

 ای آه نزد نيروهای انقالبی يكی از منفورترین عناصر حکومت بود را از آار برآنار آرد و به جای آن تيمسار مقدم
  . نفر از دانشجويان آه در تظاهرات خيابانی دستگير شده بودند را آزاد کرد٢٥٠  هم چنين.مت گمارد به این سرا

مرگ بر سلطنت «سطح شعارها با شعار . تظاهرات های عظيمی برگزار شد، ١٣٥٧در مرداد و شهريور 
سوزی سينما رآس   تکان دهنده و دلخراش آتش ه حادث، مرداد٢٩در .  ارتقا یافت به مرحله باالتری»پهلوی

 نفر در آبادان و ديگر شهرها موج نفرت از حكومت را به ٤٠٠آبادان اتفاق افتاد و مراسم تشييع جنازه بيش از 
هم چنان نيروهای . در تهران، تظاهرات در خيابان ژاله به درگيری آشيده شد و تعدادی جان باختند. داناوج رس

آردند در حالی که مردم دسته دسته به  را دنبال می معترض عيت امنيتی، با مسلسل و تانك و هلی آوپتر، جم
  .پيوستند جمعيت معترض می 

 شهريور، شریف امامی، به جای وی به نخست وزیری ٦ شهريور، آموزگار از نخست وزیری استعفا کرد و روز ٥
کر می کرد با آزادی دولت شریف امامی، درصدد پيشگيری از فراگير شدن اعتصابات برآمده بود، ف. منصوب شد

ير شدن اعتصابات اگ تومان به حقوق آن ها می تواند جلو فر٧٠٠های نسبی به کارمندان و اضافه کردن  
  تازه ایتر  عظيم و موجدر حالی که این افدامات در این مورد کارساز نبودند . کارگران و کارمندان دولتی را بگيرد

معلمان و کارمندان آموزش و پرورش نخستين نيرویی بودند که .  می شدسازمان دهیهای کارگری  از حرکت 
های اقتصادی، رفاهی و استخدامی و سپس با افزودن مطالبات اجتماعی و  ابتدا با عنوان کردن درخواست 

  سياسی اعتصاب به راه انداختند که به سرعت با همراهی دانشجویان، اساتيد دانشگاه و پس از آن بيمارستان
  .دها همراه ش
 ها بودند جرات و  آهن که تا آن زمان برکنار از جریان  ها، گمرک و راه   ها و موسسات دولتی مانند بانک وزارتخانه

طوری که تمام کارمندان بانک مرکزی ایران در چهارم آذر ماه   شدند به صفوف انقالبيونجسارت یافته و وارد 
هایی در وزارت دادگستری، دارایی، نيرو، سازمان برنامه،   دست از کار کشيدند و به دنبال آن اعتصاب ٥٧سال 

 .توانير، اداره استاندارد، مرکز آمار، گمرکات کشور، مخابرات، تلویزیون و دیگر ادارات دولتی گزارش شد
اهللا خمينی به کویت و جلوگيری دولت عراق از بازگشت وی به   ر، در پی جلوگيری از ورود روح شهریو١٣ در روز 
نوفل ، به دهکده پاریسخمينی از . ، با تقاضای دولت وقت شاهنشاهی، خمينی به فرانسه تبعيد شدنجف

  . تغيير مکان دادلوشاتو



 ٣

  عالی رتبه سران شاه وکه تداوم پيدا کرد ی در سراسر آشو به حدیصابات عظيم ميليونتظاهرات و اعت
 ديگر، یعنی  در تهران و يازده شهر مهم، در روز هفدهم شهريورتا این که. وحشتناک کرد  به شدتوی را حكومت

 حكومت نظامی ،قم، تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز، جهرم، آازرون، قزوين، آرج، اهواز و آباداندر شهرهای 
 شهريور، ١٧در روز . اعالم حكومت نظامی در تهران، هم زمان با تجمع مردم در ميدان ژاله شد. دبرقرار کردن

جان باختگان روزهای گذشته در خيابان ژاله، تجمع  مردم به ویژه جوانان پرشور و انقالبی صبح زود به احترام
که تعدادی می خواستند صحنه را ترک کنند اما با وجود این . شد کردند و هر لحظه بر عده جوانان افزوده می 

برادر ارتشی «: دادند  از جمله شعار می آن ها.  ها ايستاده بودند و  صحنه را ترك نكردند زنان، در برابر مسلسل
 در مقابل  با شهامت وجمع شوندمعيت کثيری در این ميدان وضع سبب شد که جاین » !ـ چرا برادر آشی

تا » .پا خيز برادرت آشته شده برادر مسلمان ب«: گروهی مذهبی شعار می دادند. ستندنيروهای سرکوبگر بای
این که جنگ و گريز ميان جوانان انقالبی و ماموران امنيتی تا پايان روز ادامه يافت و مردم در آمك به مجروحين 

 به نمايش از خودایی در صحنه درگيری همبستگی انسانی زیب... و  ديدگان، از اهداء خون و دارو و آسيب 
ترين صحنه   از مردم نيز زخمی گردیدند خونين بی شماری در این روز صدها نفر جان باختند و تعدای .ندگذاشت
  .وف گردیدمعر» جمعه سياه«نقالب بود آه به دوران ا

ی، شريف امام. دادمی   ادامه عقب نشينی سرآوب و  دوگانه سياست بهدر مقابل اعتراضات، شاه هم چنان
فعاليت .  زندانی سياسی را نيز آزاد آرد٣٣٣ .های سياسی منافاتی ندارد  با آزادی یاعالم آرد حكومت نظام
حتا نمايندگان مجلس آه اغلب شان طرفداران شاه و حكومت بودند به دو گروه . دنموهای ساواك را محدود 

دان انقالبی بانك مرآزی، ليستی از در پايان شهريور، آارمن. طرفدار مردم و طرفدار حكومت تقسيم شدند
 ها درز دادند و چاپ   به روزنامه راوابستگان عالی رتبه حكومت آه مقادير زيادی ارز از آشور خارج آرده بودند

   . مقامات عالی رتبه حکومت رسواتر شدندشد
وان نخست شاه به اجرای سياست حكومت نظامی متوسل شد و غالمرضا ازهاری ریيس ستاد ارتش را به عن

روزهای اول تا حدودی دولت نظامی آه مقررات نظامی و سانسور مطبوعات را اعمال آرد اثر . وزير معرفی آرد 
ای سر آار رفتند و توليد نفت را   نفر از آنان، عده ٢٠٠خود را گذاشت و با تهديد آارآنان صنعت نفت و دستگيری 

   ٢٧-٥٥:  يزدی-٣ ٣. به وضع عادی بازگرداندند
، در اعتصابات و اعتراضات نقش گرایشات مذهبی بسيار ٥٧ مساله مهم این بود که تا ماه های اواخر انقالب یک

اغلب اعتراضات توسط کارگران، روشنفکران سکوالر، جوانان انقالبی و نيروهای چپ سازمان . کم رنگ بود
راس همه خمينی، آرام آرام ، شعارهای مذهبی و نقش روحانيون و در ١٣٥٧اما از تابستان . دهی می شد

البته خبرگزاری های قوی بين المللی هم چون بی بی سی که در ایران نيز پرشنونده . برجسته تر می شد
  .بودند در تبليغات مذهبی و خمينی نقش بسيار موثری ایفا کردند

رای مثال، ب. در این دوره شعارهای نيروهای چپ، با شعارهای طرفداران خمينی تا حدودی تمایز داشت
ارتش «نيروهای طرفدار خمينی، بر خالف نيروهای چپ و انقالبی که انحالل ارتش را مطرح می کردند شعار 

را در تظاهرات ها سر دادند نشان دهنده سازشی بود که نمانيدگان خمينی » برادر ماست خمينی رهبر ماست
 برخی از اعضای شورای انقالب، به ویژه .در پشت پرده با سران ارتش برای حفظ آن به توافق رسيده بودند

لی رتبه ااهللا بهشتی و موسوی اردبيلی، با برخی از فرماندهان رده باالی ارتش و مقامات ع مهدی بازرگان، آيت 
این دولت ها خواهان . ارتباط برقرار کرده بودند... آن ها هم چنين با سفير آمريكا و. حكومت شاه در ارتباط بودند

  .  حفظ شود ایرانتشاره این بودند ک
اما چند روزی طول نکشيد که عمال حکومت نظامی نيز کارایی خود را در مقابل حضور ميليونی مردم در خيابان 

من به نام پادشاه «: در نتيجه شاه، در یک سخنرانی تلویزیونی، با عجز و درماندگی گفت. ها از دست داده بود
شوم آه خطاهای گذشته و بی  متعهد می . ند خود را تكرار می آنمشما بار ديگر در برابر ملت ايران سوگ

شوم آه پس از  متعهد می . قانونی و ظلم و فساد ديگر تكرار نشده بلكه خطاها از هر جهت جبران گردد 
های اساسی و اجرای انتخابات آزاد  برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت يك دولت ملی برای برقراری آزادی 

من . د تا قانون اساسی آه خون بهای انقالب مشروطيت است، به صورت آامل به مرحله اجرا درآيدتعيين شو
ايد، تجليل می  نيز پيام انقالب شما ملت ايران را شنيدم و آنچه را آه شما برای به دست آوردنش قربانی داده 

بی جامعه و پاسداران اسالم و به من در اين جا از آيات عظام و علمای اعالم آه رهبران روحانی و مذه. آنم 
های خود و دعوت خود و دعوت مردم به آرامش و نظم  خصوص مذهب شيعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمايی 

  ».برای حفظ تنها آشور شيعه جهان بكوشند
ر چنين در مقابل مردم با ریشخند گرفتن این عجز و ناتوانی شاه، به حضور خود در خيابان ها ادامه دادند و د

جنايت آرده در اين مملكت آه ديگر ) يعنی شاه(اين قدر «: فضایی خمينی نيز در پيامی خطاب به شاه، گفت
راه آشتی نيست، راه نيست آه اگر آسی بگويد آه شما اشتباهات تون تا حاال اين طور، از اين به بعد انشاء 

 روحانی، يه سياسی، بخواهد بگه آه اين آه شاه راهی نگذاشتی برای اين آار، اگر يه. آنيم اهللا اشتباه نمی 
 است، هر  در هر صورت، مسير همين. امروز آمده است توبه آرده می شه ببخشيد، اين را مردم خائن می دانند

هر آسی غير از اين فكر آند خائن به اسالم . آه غير از اين فكر آند خائن به ملت است، خائن به مملكت است
ماند نه خاندان  ماند نه مملكت برای شما می  را مهلت بديد، فردا نه اسالم برای شما می ) شاه(اگر اين . است

  ٤» .را فشار بديد اين گلو  را تا خفه شود) شاه(مهلت نديد اين را . برای  شما می ماند
به نهارخوری دهنده حمله چند سرباز و گروهبان را  ، هم زمان با تظاهرات ميليونی، خبر تكان »عاشورا«در روز 

. آه در آن چندين نفر آشته شدند به شاه می دهند) مرآز گارد و نزديك آاخ شاه(افسران در پادگان لويزان 
افتد و از  ازهاری آه ریيس دولت شاه بود نيز روزهای بعد در محل آارش به خاطر ناراحتی قلبی به زمين می 

   ٥. آند شاه تقاضای استعفا می 
 ها و شروع  بازگشايی مدارس و دانشگاه. ها حالت همگانی و سراسری به خود گرفت اعتصاب از ماه مهر،

فضای رعب و وحشت حكومت . های اداری نيز سبب شد که بسيج همگانی صورت بگيرد اعتصابات در دستگاه 
رس زیرا بر اثر همبستگی و اتحاد ميليونی به کلی ت.  تاثير چندانی در ادامه اعتراضات مردم نداشتنظامی

  .مردم از نيروهای سرکوبگر فرو ریخته بود
ها در شهرهای  آموز دبيرستانی و دبيرانشان و هزاران دانشجوی دانشگاه  در اول مهر ماه، ده ها هزار دانش 

آارآنان و .  جدیدی به صحنه اعتراضات آوردندروحيه ات و اعتصابتجمعات اعتراضیبزرگ کشور با شرآت در 
آهن و هواپيمايی، پست و تلگراف و تلفن، گمرآات و بنادر،    بانك ملی، آب و برق، راهآارمندان بانك مرآزی و



 ٤

 پس از ديگری ی، يك... ها و ها از جمله قضات دادگاه ها، وزارتخانه  موسسات خدماتی و رفاهی، بيمارستان 
ش و نفوذ فضای  گستر،های آن ها بر سر افزایش دستمزدها بود اما ابتدا خواست . دست به اعتصاب زدند

 و از جمله خواستار اخراج ارتقا دادانقالبی به سرعت درخواست آن ها را به خواست های سياسی و اجتماعی 
    ٦ .منصبان بلندپايه حكومت شدند صاحب 

 بورژوایی  با گرایشات مختلف و اطرافيانش در فرانسه، معامالت سياسی خود را، خمينیی شرايطچنيندر 
 به عنوان رهبر جبهه ملی و بازرگان به عنوان رهبر ،از جمله سنجابی .کرده بودها آغاز  دولت و هم چنين ایران

 حكومت شاه ، اوال،طبق اين بيانيه.  آردندءای مشترآی را امضا اهللا خمينی بيانيه سه ماده  نهضت آزادی با آيت 
ادامه داشته باشد، نهضت در ايران  آه حضور شاه در حكومت ی تا زمان،دوما. در ايران غيرقانونی قلمداد شد

این بيانيه در .  پس از آرامش در ايران، نوع حكومت در ايران به رفراندوم گذاشته خواهد شد،سوما. ادامه دارد
اما نيروهای راست، ليبرال، مذهبی، به دنبال این بيانيه .  چندان مهم تلقی نشد،چپ  انقالبيون و نيروهاینزد

  . ه وجود آوردندائتالف هایی بين خود ب
مرحله نخست . نگاران بود یکی از وقایع تاثير گذار در انقالب پر شکوه مردم ایران، اعتصاب دو مرحله ای روزنامه 

این اعتصاب سيزده مهر در اعتراض به حضور تعدادی نظامی به دستور مستقيم شاه و به منظور سانسور 
 اطالعات و کيهان آغاز و پس از چهار روز با انتشار اطالعيه ای ریه دو روزنامه بزرگ آن زمان یعنییاخبار در تحر

مشترک از سوی رهبران سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات از یک سو و شریف امامی به عنوان 
نخست وزیر وقت، در این اطالعيه مشترک تعهد داد که  از هرگونه . نخست وزیر از سوی دیگر به پایان رسيد

  . کومت در نوع و نحوه چاپ اخبار جلوگيری کرده و مانع هرگونه تعرضی به اهالی رسانه ها شوداعمال نظر ح
در حالی   دی ماه این سال،١٦ تا ١٩٧٨ برابر با پنجم دسامبر ١٣٥٧آبان ماه سال  ١٤ از مرحله دوم این اعتصاب

فرمانداری نظامی تهران برای  اعالم مقررات ویژه  روزنامه های مهم آن زمان پس از سردبيرانآغاز شد که 
 آبان دانشگاه تهران و ١٣کنترل و سانسور مطبوعات که ناشی از واکنش تند و افشاگرانه مطبوعات به وقایع 

حمله نيروهای نظامی به دانشجویان بود، شرایط را برای ادامه کار مطلوب ندانسته و در جلساتی با اعضای 
هنوز این نظر خواهی به سرانجام نرسيده بود که خبر برکناری شریف  .تحریریه های خود از آنان نظر خواستند

.  به عنوان نخست وزیر جدید اعالم شدحکومت نظامی توسط ارتشبد زاهدیامامی از نخست وزیری و اعالم 
 .این مساله سبب شد که طرفداران اعتصاب دوباره مطبوعات سنگين تر شود

 دی ماه آه دولت نظامی ازهاری آنار رفت، فاقد ١٦ن گفت که ايران تا  روز ادامه يافت و می توا٦٢اين اعتصاب 
در تاريخ عمومی مطبوعات ایران و حتا جهان، از اين اعتصاب به عنوان طوالنی ترين و موثرترين . روزنامه بود

  . ساله روزنامه نگاری ياد شده است٣٥٠اعتصاب اهل قلم در طول تاريخ 
ب، از آن جا که پرداخت حقوق نویسندگان، خبرنگاران و سایر همکاران مطبوعات حدود یک ماه پس از آغاز اعتصا

متوقف شده بود و بسياری از آنان با دشواری های معيشتی دست به گریبان بودند، سندیکای نویسندگان و 
 برخی از .خبرنگاران مطبوعات، با گشایش یک حساب بانکی، از مردم خواست که به اعتصابيون کمک کنند

ریانات و بازاریان و طرفداران خمينی، هر کدام به نوبه خود سعی کردند با پرداخت پول، این اعتصاب را به ج
سوی اهداف خود بکشانند که با هوشياری دبيران اتحادیه روزنامه نگاران و نویسندگان همه این اهداف مضر 

   .خنثی گردید
 برای  عظيم، اعتصابسازمان دهندگان این چنين هم  وی روزنامه نگارارن و نویسندگان، سندیکادبيران

 با تيراژ سی »بولتن اعتصاب« اختالف در صفوف روزنامه نگاران اعتصابی، اقدام به انتشار  بروزجلوگيری از
هزار نسخه کردند تا ضمن بيان مواضع خود مهم ترین اخبار کشور را، بدون سانسور حکومت نظامی، در اختيار 

 این که با پایان حکومت نظامی و لغو سانسور به دليل  هم چنان ادامه داشت تااعتصاب این. مردم قرار دهند
   .این که اعتصابيون به اهداف خود رسيده بودند آن را پایان دادند

 نفر از نمایندگان، اعالم اعتصاب ٩١شورای موسس اتحادیه کارکنان رادیو و تلویزیون در آبان ماه، با حضور 
 آبان ماه دولت را تهدید کرد که اگر آن ها را وادار به پخش اخبار خالف واقع ٢٦حدها کرد و در عمومی در تمام وا

  .خوابانند  ها را می  کند، دستگاه
  

در این دوره بود که کنفرانس معروف گوادلوپ نيز برای بررسی بحران های جهانی، به ویژه بحران ایران برگزار 
ئيب که یکی از ایالت های فرانسه به شمار می ا، در شرق دریای کارجزیره گوادلوپ کنفرانس گوادلوپ در .شد
  . انجام گرفتآلمان و فرانسه، انگلستان، آمریکاگ از پيروزی انقالب مردم ایران، توسط دولت های بزر پيش آید

گزار شد رهبران ، بر١٣٥٧ دی ماه ١٧تا  ١٤ آشور، از ٤گوادلوپ، در گردهمايی سه روزه سران این  آنفرانس
آشور سياست خارجی خود را در زمينه چند بحران مهم جهانی از جمله انقالب ايران با يكديگر هماهنگ  ٤این 
  .کردند

 وقت فرانسه ترتيب داده شده بود  این کنفرانس سه روزه که با ابتکار والری ژيسكاردستن، ریيس جمهور
المللی هم چون کودتای افغانستان، بحران آفریقای جنوبی،  طور غيررسمی راجع به بحران های بين  ظاهرا به 

آن . پرداختند نظر اشغال نظامی کامبوج توسط ویتنام و مهم تر از همه انقالب ایران با يكديگر به بحث و تبادل 
 گونه آه در خاطرات خود  ژيسكاردستن، آن. هم رد شرایطی که کشور فرانسه به خمينی اجازه اقامت داده بود

سفير » رائول دالی«او گزارش های ارسالی . نداشت آه آار شاه به پايان رسيده است شته است هنوز باورنو
خوانده و به همين  «بدبينانه«در تهران را آه تاآيد می آرد راهی جز خروج شاه از آشور وجود ندارد  فرانسه

د را آه دوست شاه نيز بود، به تهران خو فرستاده ويژه» ميشل پونياتوسكی«دليل برای آگاهی از اوضاع ايران 
بندی سفير فرانسه يكسان يافت،  پونياتوسكی را نيز با جمع  رو، وقتی گزارشات از اين . اعزام آرده بود

و  وزير انگلستان آارتر، ریيس جمهور آمريكا، جيمز آاالهان، نخست   هايی را برای جيمی  بالفاصله دعوتنامه
ن فرستاد و آن ها را به گوادلوپ دعوت آرد تا با مشورت همدیگر راهبردهای هلموت اشميت، صدراعظم آلما

 .سياسی خود را با آن ها هماهنگ سازند
 :های کنفرانس گوادلوپ در رابطه با اوضاع متحول ايران، ابتدا با سخنان جيمز آاالهان آغاز شد بحث 

. واقعی برای جانشينی او هم وجود ندارد حل  راه. و ديگر قادر به آنترل اوضاع نيست شاه از دست رفته«
با رژيم ارتباطاتی   عالوه بيش تر آن ها به. های محدودی دارند اند توانايی  مردان سياسی آه در ميدان مانده 

تواند در اين ميان يك نقش انتقالی ايفا  می  آيا ارتش. اند و آلوده به مسائل و مشكالت اين رژيم هستند داشته 
  ٧ ».فرماندهان آن هم به شاه وفا دارند ش فاقد تجربه سياسی است وارت! آند؟ نه
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 های  فرستاده ويژه وی، صرفا تحليل» پونيا توسكی«به  ژيسكاردستن، نخست تحت تاثير اظهارات شاه
خطر سقوط شاه و احتمال مداخله شوروی، مهم ترين عللی هستند ... «: آرد، گفت محمدرضا پهلوی را مطرح

آاستن از فشار  شاه از من تقاضا آرده است برای. های غربی در جلوگيری از وقوع آن ها بكوشند بايد دولت  آه
شوروی هشدار داده شود تا  به نظر من الزم است از طرف سران به. طور مشترك اقدام آنيم  شوروی، به

زيرا با وجود .  از شاه پشتيبانی شودبايد. هستند ها بدانند آه اين سران مستقيما درگير و نگران اوضاع شوروی 
به مسائل دارد و تنها نيرويی است آه در برابر جريان ! ای واقع بينانه  اين آه، او تنها ضعيف شده، ولی ديد

سطح  از طرف ديگر اين امكان وجود دارد آه مشكالت فزاينده اقتصادی، در. در اختيار دارد مذهبی، ارتش را
برخوردارند تغييراتی به وجود آورد و  ها در تهران زياد است و از نفوذ قابل توجهی همطبقه متوسط آه تعداد آن 

  ٨ ».ابتكار سياسی آن ها را در آينده ممكن سازد
گوادلوپ رسيد، به تدريج در تغيير   پس از آن به های مستندی آه در روز شروع آنفرانس و روزهای اما گزارش 

 آارتر بايد برای تثبيت دولتی آه پس از رفتن خواهان این شد کهوی . شدنظر ریيس جمهور فرانسه موثر واقع 
 آارتر به خروج.  حل نهایی متقاعد گردد  عنوان راه گيرد، به تماس با خمينی به می  شاه از آشور در ايران شكل
او .  شناخترسميت می  عنوان دولت قانونی پس از شاه به  تنها دولت بختيار را به شاه متقاعد شده بود ولی

ارتش برای تحكيم موقعيت بختيار هم چنان  متقاعد شده بود آه شاه ديگر نمی تواند در ايران بماند ولی به اراده
نخواهند گذاشت انقالب ایران به پيروزی برسد اما تمایلی به  او اعتقاد داشت فرماندهان نظامی. اعتماد داشت

 .کودتا نيز  نداشت
بررسی اوضاع و واداشتن ارتش به تبعيت   هايزر را نيز برای ر آمريكا در تهران، ژنرالآارتر غير از سوليوان سفي

 :سخنان خود گفت  آارتر، در.از بختيار به تهران فرستاده بود
عالوه  به . به هيچ روی خواهان او نيستند زيرا مردم ايران.  شاه ديگر قادر به ماندن و ادامه حكومت نيست...«

 ».نمانده تا حاضر به همياری و همكاری با او باشد المله ديگری برجای ن وجيه دولت يا دولتمردا
هر نوع امكان موفقيت شاه را منتفی دانست و رهبران غرب را به انديشيدن  آارتر تا آن جا پيش رفت آه

 يك وی ای آه در آن نظام سلطنت قطعا جايی نخواهد داشت دعوت آرد اين در حالي است آه آينده  پيرامون
ايران را به جزيره ثبات در  سال پيش از آن در سفر به تهران و پس از مالقات با شاه تاآيد آرده بود آه شاه،

 ٩. منطقه تبديل آرده است
  پيمانانش نگران منافع اقتصادی در ايران بود اما نيز اگرچه بيش از ساير هم هلموت اشميت، صدراعظم آلمان
 . ایران نداشتاعتقادی به باقی ماندن شاه در

 روز گفتگو و مشورت راجع به تحوالت ايران به اين ٣فرانسه پس از  سران آشورهای آمريكا، آلمان، انگليس و
بنابراین، ان ها به این توافق . باقی ماندن شاه در ايران، سبب تداوم انقالب خواهد بود نتيجه رسيدند آه

 .نقالب ایران گرفته شودرسيدند که شاه ایران را ترک کند تا جلو پيشروی ا
 آننده در آنفرانس گوادلوپ، به  شرآت  آشور٤، سايروس ونس، وزيرخارجه آمريكا و سخنگوی ٥٧ دی ٢١روز 

 :نگاران چنين گفت روزنامه 
شاه را تاييد  دارد تعطيالت خود را در خارج از ايران بگذارند و دولت اياالت متحده نيز اين تصميم شاه در نظر... «

    ١٠ ».آند آه شاه ديگر در آينده ايران نقشي ندارد آمريكا احساس می . ندآ می 
قطعی شاه قصد ترك ايران را  سفير انگلستان در ايران، با اطمينان از خروج» آنتونی پارسونز«در همين روز 

او را من گفتم . راجع به سرنوشت خودش جويا شد در اين ديدار خداحافظی، شاه نظر مرا«: وی، گفت. داشت
وضعيتی آه در آن اميدی به پيروزی وجود («no. win» اصطالح  در وضعی می بينم آه آمريكايی ها برای آن

 اضافه آردم هر روز آه شما بيش تر در آشور بمانيد بختيار مثل برفی آه در آب افتاده برند و به آار می ) ندارد
زيرا بختيار توانايی .  برای بازگشت خواهيد داشتباشد، تحليل خواهد رفت، اگر آشور را ترك آنيد شانس آمی

ايران را فرا گرفته و همه نهادهای قانوني را آنار  طوفان انقالب... برقراری نظم و استقرار حكومت خود را ندارد
  ١١ »...زده است
کومت ح الوقوع شاه و های غربی در گوادلوپ به خوبی از قدرت انقالب مردم و از سقوط قريب  دولت  سران
آن جا آه می توانست از رژيم او و از خود او پشتيبانی  آارتر تا«: به قول فردوست. الحمايه او با خبر بودند تحت 
 آارتر حتا با. نطق آذائی را سر ميز شام آرد آه حداآثر حمايت از محمدرضا بود آارتر به تهران آمد و آن. آرد
محمدرضا آمادگی   روحی آماده حداآثر مقاومت آند ولی های روزمره تالش آرد محمدرضا را از نظر تلفن

نمی توانست برای حمايت از محمدرضا در  او آه. آارتر آنچه را آه الزم بود در حمايت از شاه انجام داد. نداشت
  ١٢» .ايران قشون پياده آند

ط های کاری سبب  در همه محياتمردم در خيابان ها و اعتصاب یهمه اين عوامل و در راس همه قدرت ميليون
 وقتی شاه از شخصيت  برای نمونه.د آه کسی درخواست شاه را برای نخست وزیری و تشکيل دولت نپذیردش

 تا .تقاضا کرد، آن ها نپذیرفتندوزيری   های جبهه ملی هم چون سنجابی و صديقی برای تصدی پست نخست 
د آه فورا جبهه ملی با صدور راد را قبول کاين آه تيمور بختيار، يكی ديگر از اعضای جبهه ملی اين پيشنه

 اما شاه با انتخاب او و تشكيل شورای سلطنت و اخذ .ناميد اخراج آرد و خائن یای وی را از جبهه مل اطالعيه 
داد   زیرا همه واقعيت ها نشان می. معالجه آشور را ترك آردبه بهانهرای اعتماد از مجلس برای دولت بختيار، 

   .فتنی استکه حکومت شاه ر
  

 ظاهرا به منظور معالجات پزشکی کشور را ترک کرد و دیگر به ایران محمدرضا شاه پهلوی،  دی٢۶در سرانجام 
 :، چنين گفتفرودگاه مهرآبادوی در آخرین مصاحبه خود در . بازنگشت

کنم و احتياج به استراحت، ضمنا هم گفته بودم تا خيالم راحت  یک مدتی است که احساس خستگی می «
  . بشود و دولت مستقر بشود بعد مسافرت خواهم کرد

  اعليحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ : خبرنگار
  . توانم بگویم دارد گی به حالت مزاجی من می بست: محمد رضا پهلوی

  شوند کجا خواهد بود؟  ای که اعلی حضرت تشریف فرما می نخستين نقطه : خبرنگار
برای استراحت برویم و اولين نقطه اقامت ما در آسوان خواهد ) مصر (آسوانکنم به  فکر می : محمد رضا پهلوی

  » ...بود
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در فاصله دو .  شورای سلطنت که برای حفظ نظام سلطنتی در ایران تشکيل شده بود منحل گردید بهمن٣در 
های کشور را  روز پس از آن دولت بختيار به منظور جلوگيری از حضور خمينی در کشور به مدت سه روز فرودگاه 

  . بازگشایی شدفرودگاه مهرآباد  بهمن٩اما در . بسته اعالم کرد
   خمينی پس از پانزده سال تبعيد وارد ایران شد و فرمانداری نظامی بر اثر فشار مردم راه بهمن١٢یخ در تار

  . روز آزاد اعالم کرد٣پيمایی و تظاهرات را برای 
تا این که سرانجام اعضای شورای سلطنت و . در دولت بختيار، تظاهرات ها ادامه پيدا کبا معرفیدر هر صورت 

به دليل این که استراتژی آلی امريكا در ايران در همسايگی شوروی، نخست . شهردار تهران نيز استعفا دادند
 که انقالب به حفظ حكومت پهلوی و مخصوصا حفظ ارتش بود هنگامی که حکومت شاه را رفتنی دید برای این

 این شد می  در همسایگی شوروی یک کمربند سبز اسالمی با کشيدندست نيروهای چپ و سکوالر نيافتد و
بنابراین، آن . د مناسبات خود را با طرفداران خمينی وسيع تر کردراستراتژی آمریکا را در مقابل شوروی تامين ک

  .ندید می دیدن با خمين از ادامه انقالب را آنار آمگيریها تنها راه حل جلو
 گونه آوتاهی از خود نشان  ، هيچو ساير دولت های غربی، در حمايت از شاه وشن است که آمريكار ،ن گونهدیب
 زیرا احتمال می دادند که .می انداخت خطر ه ادامه انقالب، منافع آن ها را ببود آه  اما مشكل آن ها اين.دادندن

 با گرایشات  راوسط شهری، رهبری انقالب را به دست گيرند و حکومتینيروهای کارگری، چپ ها و طبقه مت
 آن  بنابراین،.به هيچ وجه پذیرفته نبودن ها آ در بغل گوش شوروی برای  تشکيل دهند که چنين حکومتیچپ
با . حفظ شودن و منطقه ارن سرکوب شود و منافع آن ها در ای انقالب ایرا خود را به کار بستند تا تمام تالشها

توجه به این که دولت آمریکا و متحدانش در آن دوره مشغول سازمان دهی مجاهدین افغانستان و القاعده بر 
ی ت می کردند طبيعی بود که با خمين تقویاسالمی راات  گرایش و و شوروی بودندنعليه دولت وقت افغانستا

ن آدر صف بندی نيروهای وی دیگر، از س.  شوندمعامالت اقتصادی، سياسی و نظامی آشکار و نهانهم وارد 
ت به اصطالح ملی و مذهبی بهترین آلترناتيو برای سرکوب انقالب و هم چنين حفظ منافع ا قطعا گرایش،دوره

  .  بورژوازی در ایران بودند
آه به هايی را اعالم آرد  برنامه بر اثر فشار مبارزه مردم،  عمال و  روز بيش تر دوام نياورد٣٧دولت بختيار، تنها 

انحالل ساواك، آزادی زندانيان و مطبوعات و به : آرد مانند طور غيرمستقيم به پيوستن مردم به انقالب آمك می 
 های مردم انقالبی را به دست بياورد و حتا  اما او نتوانست حمايت.  گزاری رسميت شناختن حق علما در قانون

 قصد خود را برای بازگشت یبا خروج شاه، خمين. ندهای خود هم جهت آ قادر نشد سران ارتش را با سياست 
 سال ١٥ جلوگيری از سفر وی به جايی نرسيد و خمينی، پس از یاقدام دولت بختيار برا. به ايران اعالم آرد

 صريحا اعالم آرد ،تبعيد، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و بدون توقف مستقيما به بهشت زهرا رفت و در آن جا
آنم من به پشتوانه اين ملت  زنم، من دولت تعيين می  آنم من تو دهن اين دولت می  يين می من دولت تع«

  ١٣ »آنم دولت تعيين می 
  که مدرسه علویدر خمينی، پس از بهشت زهرا  ومراسم حضور خمينی در آن روز، از تلويزيون ايران پخش شد

.  ها ديدار آرد ها هزار نفر مردم تهران و شهرستان   مستقر شد و هر روز با ده بود مرآز شهر تهرانتقریبا در
  .چهار روز بعد خمينی، مهندس بازرگان را رسما به نخست وزيری دولت موقت منصوب آرد

اهللا خمينی در يك جلسه پر ازدحام  آيت : اش گفت سی، در خبر روزانه . بی. ، بی٥٧بهمن سال  ١٦در روز 
 خود را يك حكومت اسالمی و قانونی خواند و گفت آه هر اقدامی مصاحبه مطبوعاتی در تهران، حكومت موقت
    ١٤ .عليه آن به عمل آيد آفر محسوب خواهد شد

 همافران نيروی هوايی در محل سكونت خمينی حاضر شدند و ، بهمن١٩پس از اعالم دولت موقت، در روز 
اين همبستگی همافران، تاثير . ندمراسم احترام نظامی به جا آوردند و همبستگی خود را با وی اعالم آرد

  . وردآزیادی در درون ارتش به وجود 
پادگان   وارد تعدادی از اعضای گارد شاهنشاهی آه روی داد؛ بهمن٢١ شب  در این روزها مهم دیگراتفاق

 همافران در اين درگيری موفق شدند . روی داد بين آن هادرگيری شدیدی شده بودند دوشان تپه، مقر همافران
 بدين وسيله .ها را باز آنند و نيروهای مردمی نيز توانستند خود را به آمك آن ها برسانند  خانه رب اسلحهد

 بعد از ظهر حكومت ٤ دستور داد آه از ساعت ،روز بعد بختيار. آرد  و پادگان سقوط داشتدرگيری تا صبح ادامه 
در آن شب و .  ها حضور داشته باشند خياباننظامی اعالم شود اما خمينی، طی پيامی از مردم خواست آه در 

  هاهای ديگر در آن  های اصلی تهران سنگربندی شد و مردم با آوآتل مولوتف و سالح  فردای آن روز اآثر خيابان
 آالنتری به ویژه مهم تهران و یها  بهمن، بقيه پادگان ٢٢ تپه در روز  پس از سقوط پادگان دوشان. سنگر گرفتند

  .دطرفی خود را اعالم آر بی  ،در اين روز، سران ارتش، طی نشستی. از ديگری سقوط آردها يكی پس  
لرزاند، شهامت ها، فداکاری ها و مقاومت ها و جان باختن   های با عظمت و شکوه پشت شاه را می  پيمایی راه

 هنوز حمالت خصوصا که. ها، هم با دست خالی در مقابل نيروهای امنيتی و نظامی تا دندان مسلح بود
  . مسلحانه از طرف مردم ممکن نشده بود

  
 نویسان واقع گرا و مستقل معاصر بر این عقيده اند بيش از تمام  جربه فعاالن کارگری دوره انقالب و تاریختاما 

ای کاری به پيکر حکومت  ن ها ضربه آ. ند ها زمينه پيروزی انقالب را کارگران صنایع نفت تسریع کرد این حرکت
 شهریور ماه همان هفدهمای از  های پراکنده  چند حرکت  اعتصاب کارکنان صنعت نفت بود هر. ه وارد کردندشا

خواست های .  اعتصاب روز اول ابان از آبان شروع شدشد، اما سال در ميان کارگران صنعت نفت دیده می 
 هزینه فرزندان کارگران نفت،  درصد افزایش دستمزدها، افزایش کمک٢٥: کارگران اعتصابی عبارت بودند از
 مهر ماما روز هفت. خواست ها به سرعت پذیرفته شد و اعتصاب پایان یافت ...افزایش کمک هزینه مسکن و

آزادی زندانيان ساسی؛ لغو حکومت  : سياسی بودندتا آغاز شد که خواست هایش عمدیماه، اعتصاب دیگر
ی، تعقيب کومتحمات مبارزه عليه فساد مقاریکایی؛  امنيت؛ اخراج مستشاران آمن انحالل سازمانظامی؛

این اعتصاب و خواست هایش خونی تازه ای در رگ های خيزش ... کسانی که عليه مردم جنایت کرده اند و
دو .  حرکت اصلی و اثرگذار کارگران صنعت نفت شکل گرفت٥٧ مهر ماه سال بيست و دوماز . انقالب جاری کرد

هم زمان ماموران . رمندان اداره کاال و آزمایشگاه پاالیشگاه نيز وارد اعتصاب شدندروز بعد به کارکران و کا
 نفر از کارکنان اداره کاال را با خود به خارج از پاالیشگاه ٧٠فرمانداری نظامی وارد پاالیشگاه شدند و بيش از 

 هزار کارگر و کارمند سازمان اما فردای روزی که کارگران اداره کاال بازداشت شده بودند، این بار یک. بردند
عمليات غيرصنعتی با اعتصاب خود به حمایت از دستگيرشدگان برخاستند و در برابر فرمانداری آبادان تجمع 
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آن ها خواستار برکناری تيمسار کليایی، ریيس گارد صنعت نفت و هم چنين تعقيب عامالن حادثه ورود . کردند
در این ميان دامنه اعتصاب . کردند  و اهانت به کارگران را طلب می ماموران نظامی و امنيتی به پاالیشگاه

کارگران صنعت نفت به جزیره خارک، الوان، بهرگان، اهواز، گچساران، آغاجری، مسجدسليمان، مارون و 
باین ترتيب، تقریبا تمام کارگران صنعت نفت در جنوب کشور به اعتصاب پيوسته . حکيمه کشيده شده بود بی بی
از آن جا که طباطبایی دیبا، قائم مقام وقت مدیرعامل شرکت نفت، در مذاکرات خود با اعتصابيون در . دبودن

ای نرسيد، هوشنگ انصاری، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران، به پاالیشگاه  آبادان و خارک به نتيجه 
ا نسبت ادامه اعتصاب منصرف کند اما  ای سخن گفت تا آن ها ر گونه آبادان رفت و در ميان کارگران اعتصابی به 

 که آن ها با عصبانيت جلسه را ترک بود با نمایندگان کارگران چنان با بداخالقی و تهدیدآميز  اوگفتگوو دیدار 
 های سياسی روشنی به مطالبات   خواست، آباندهمبا ادامه اعتصاب در روز . تمام ماند کردند و مذاکرات نيمه 
تجمع و اعتصاب از داخل پاالیشگاه و ادارات صنعت نفت به خيابان و روبروی . فه شدکارگران اعتصابی اضا

سرانجام . فرمانداری کشيده شد و دامنه اعتصاب را به کارکنان، کارگران و کادر پزشکی بيمارستان نفت کشاند
هایشان  ت ها کشمکش، کارگران نفت به دولت هشدار دادند که چنانچه ظرف یک ماه با خواس پس از ماه 

 نفر از کارگران نفت تبریز، با تاکيد مجدد بر ٦٠٠روز دهم آبان ماه،  .موافقت نکند توليد نفت را متوقف خواهند کرد
خواست هایی هم چون آزادی کليه زندانيان سياسی؛ انحالل ساواک؛ لغو حکومت نظامی؛ لغو قراردادهای 

در .  دست به اعتصاب زدند،وبنهای کارگران نفت ج خواست باتحميلی نفت و اعالم همبستگی و پشتيبانی 
 نفر از کارگران نفت، در حمایت از خواست های کارگران نفت جنوب دست به اعتصاب ٤٠٠همين روز در شيراز 

 نفر از کارکنان بخش های پژوهش، پخش، اکتشاف، بازرگانی، خط لوله و گاز پاالیشگاه ١٤٥٠ در تهران، .زدند
 آبان ماه، اجتماع سيزدهمروز . تصاب و خواست های کارگران نفت جنوب اعتصاب کردندنفت به حکایت از اع

شب هنگام ارتش به پاالیشگاه . بادان تجمع کردندآبزرگی از کارگران که از نقاط مختلف آمده بودند در پاالیشگاه 
جان باختند و شمار زیادی نيز تعدادی از کارگران با گلوله آن ها . یورش برد و به سوی کارگران تيراندازی کردند

ارتش حتا در . این مساله خشم مردم را برانگيخت. کارگران به ناچار پاالیشگاه را ترک کردند. زخمی شدند
 درصد به ١٠روز بيستم آبان، مدیریت شرکت اعالم کرد که با پایان اعتصاب .  مستقر شد آبادانمحالت کارگری

سی ام آبان ماه، . اما اعتصاب ادامه یافت. ران افزوده خواهد شد درصد به سود ویژه کارگ١٠حقوق ها و 
 در پی اعتصاب .کارگران نفت اهواز، با اعالم دوباره خواست های کارگران آبادان، اعتصابی را آغاز کردند

، صادرات نفت آشور به خارج به آلی ١٣۵٧های نفتی در ایران، سرانجام در روز ششم دی ماه   گسترده شرآت
 محمدرضا ، حکومتبا قطع آامل صادرات نفت. ف شد و سوخت تنها در حد نيازهای داخلی عرضه شدمتوق
 و اعتصاب آن ها تا  سرعت بيش تری گرفتآن نيزترین منبع درآمد خود محروم و مراحل سقوط    از اصلی،پهلوی
، کار خود را از سر  بهمن ماه با سرنگونی حکومت پهلوی٢٢ کارگران صنعت نفت در . بهمن ادامه یافت٢٢

 ٥٧ انقالب  پيروزی در جریان ایران کارگران قهرمان صنعت نفت، پيشگام جنبش کارگری، ترتيباینب. گرفتند
   .دندبو

***  
 بکیخی خود را مرتر، مردم ایران بزرگ ترین خطای سياسی و اجتماعی و تا١٣۵٧ فروردین دوازده رفراندومدر 

  که انقالب نه برایدر حالی.  وسيعا شرکت کردند»!؟انقالب اسالمی آری یا نه«شدند و در یک همه پرسی 
وع شربرقراری یک جامعه آزاد، برابر، انسانی و مرفه ، بلکه برای  پيش آن١٤٠٠ و اعمال قوانين  اسالمبرقراری

ندی محکمی با ارتجاع مذهبی نداشتند و  تاسف بار است که در آن دوره از نيروهای سکوالر تا چپ، مرزب.شد
نيروهای کارگری نمایندگان  عدم حضور  به دليل انقالب بهمن بود که در ماه های آخر.نسبت به آن متوهم بودند

 گرایشات راست داخلی و بين المللی دست به دست هم دادند و مانع پيشروی انقالب  در رهبری انقالب،و چپ
زیرا اجازه داده . ن بهای سنگينی بپردازندارهمين خطا سبب شد که مردم ای. ندنمود آن را در نطفه خفه وشدند 

البته در این ميان بيش . ن حکومت متعفن تر بودآ حکومت سلطنتی بيرون بزند که از بودند هبوالیی از دل چرکين
وده، بخشی از ر حزب ت احزابی نظي؛ قرار دادبازخواستن دوره را مورد آاز مردم باید سازمان ها و احزاب تر 

 آن دوره  اگر.ه ملی، نهضت آزادی و بسياری از شخصيت های سياسی و اجتماعیهچریک های فدایی، جب
کارگران و دیگر نيروهای اجتماعی از تشکل های اجتماعی خود و هم چنين احزاب و سازمان های خود 

 این سازمان . شوم می شدندین رفراندوم ا مانع برگزاری شایدو بسيج اجتماعی روشنگری برخوردار بودند با
ها و احزاب آن چنان شيفته شراکت در قدرت شده بودند که حتا از گرایش سکوالر خود در مقابل گرایش ارتجاع 

امير عباس ، ١٣٥٨  فروردین١٨ در .مذهبی نيز دفاع نکردند و چشم خود را به دست رهبری خمينی دوختند
 قاضی دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد صادق خلخالیایران در دوران شاه با حکم ، نخست وزیر سابق هویدا

 تن از مقامات بلند پایه حکومت ٢٠٠بيش از هم چنين . اما قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس به قتل رسيد
  .  اعدام گشتند های انقالب دادگاهسابق در خالل دو ماه بعد از انقالب طی حکم های 

اگر آن موقع مردم آزادی خواه ایران، به این اعدام ها اعتراض می کردند و خواهان لغو اعدام می شدند شاید 
  .جامعه ما امروز وارث ده ها هزار اعدامی نمی شد

 در تهران حمله کردند و افراد حاضر در سفارت آمریکا ماه، دانشجویان پيرو خط امام به سفارت  آبان١٣در تاریخ 
   . این واقعه استعفای دولت موقت مهدی بازرگان را در پی داشترا به گروگان گرفتند و

 که منجر خوزستان و گنبد کاووس، کردستانطرفداران حکومت اسالمی در این فاصله، سه جنگ بزرگی را در 
 راه انداختند که در کردستان مقاومت عظيمی در مقابل آن ها شکل گرفت و مردم  را شدندارتشبه دخالت 

انقالبی کردستان تا به امروز نيز به این حکومت روی خوش نداده اند و کومه له که در تشکيل حزب کمونيست 
به عنوان یک جریان سوسياليست تا به امروز نيز جنبش انقالبی کردستان را  نقش مهمی ایفا کرد ٦٢در سال 

نمایندگی کرده است از همان روزهای اوایل انقالب، در مقابل حکومت اسالمی با حضور فعال در جنبش 
سراسری چپ جامعه ایران به عنوان سازمان کردستان حزب کمونيست ایران، مقاومت کرده و با هر کم و 

 جریان محبوب در ميان کارگران و  یکمنافع کارگران و مردم زحمت کش دفاع کرده است از این رو، بهکسری از 
  .نيروهای چپ کردستان تبدیل شده است

 می کرد با گی، از فعاالن اسالمی که تا پيش از انقالب در فرانسه زندصدر ابوالحسن بنیدر پنجم بهمن ماه 
در اواخر فروردین ماه .  ایران انتخاب شدریيس جمهورحمایت خمينی و با پيروزی در انتخابات، به عنوان اولين 

ها از اساتيد و دانشجویان چپ، سکوالر و   شورای انقالب با حکم خمينی و با هدف تصفيه دانشگاه ١٣۵٩سال 
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 این روزها درگيری و خشونت در در طی. دگراندیش، برای تخليه دفاتر خود در دانشگاه ها مهلتی سه روزه داد
بر جای  های ايران به ويژه در دانشگاه تهران به اوج خود رسيد و چند تن کشته و صدها نفر مجروح  دانشگاه
روز دوم ارديبهشت حکم . ياد می شود» انقالب فرهنگی« و اين سرآغاز رويدادی شد که ازآن به عنوان گذاشت

صدر ابالغ شد که تعطيلی دانشگاه ها به مدت بيش تر از دو سال  شورای انقالب در دانشگاه تهران توسط بنی 
  . شتو اخراج صدها تن از اساتيد و هزاران دانشجو را در پی دا

نی  با حزب جمهوری اسالمی، بصدر ابوالحسن بنیبه دنبال کشمکش ها و اختالف نظرهای ریيس جمهور وقت 
ام  در سی . عليه نظام صادر شد» خيانت و توطئه«صدر برکنار و دستور بازداشت او توسط خمينی به اتهام 

، تظاهرات در شهرهای مختلف کشور و به ویژه تهران، عمدتا توسط هواداران مجاهدین خلق و بنی ١٣۶٠خرداد 
 حکومت به تظاهرکنندگان تنها در اطراف  و نيروهای وابسته به هاصدر به راه افتاد و در پی هجوم حزب الهی 

  . نفر دستگير شدند١٠٠٠ نفر مجروح و ٢٠٠ نفر کشته، ۵٠دانشگاه تهران حدود 
 بر اعدام های وه، عال١٣۶٠ خرداد ٣٠ تا ١٣۵٧ بهمن ٢٢حکومت تازه تاسيس اسالمی به رهبری خمينی، از 

. بی و چپ و مجاهد را به جوخه های مرگ سپردگروهی از طرفداران حکومت شاه، هزاران نفر از نيروهای انقال
.  به تجمعات زنان، نيروهای سياسی چپ، دانشجویان یورش می بردند ایعوامل این حکومت به طور وحشيانه

کسانی که در این واقعه . مان در تبریز صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی گردیدندلدر حمله به خلق مس
ها،  حمله به کتابخانه  .زمدت محکوم گردیدندند و یا به زندان های دااعدام شددستگير شده بودند یا 

بخش دیگری از خشونت های حکومت عليه جامعه ... ها، دفاتر مطبوعاتی، مراکز فروش نشریات و کتابفروشی 
  .بود

حکومت اسالمی، تشکل های کارگری و دیگر تشکل های مستقل اجتماعی را منحل کرد؛ فعاليت سازمان ها و 
 بر توليدات روزنامه نگاران، یاحزاب سياسی را ممنوع اعالم نمود؛ رسانه ها را بست و سانسور شدید

شت فوق العاده ای خفقان خونينی را در سراسر برقرار کرد و سرانجام با رعب و وحنویسندگان و هنرمندان 
  و بی رحمانه نيروی کار، و استثمار عنان گسيخته هااما با وجود این همه وحشی گری. کشور برقرار کرد

 کارنامه این . پس از سی سال نتوانسته جامعه را مرعوب و حکومت خود را تثبيت نماید اسالمیحکومت
   .حکومت و سران و همه جناح های آن به طور کلی سياه است

 ل این که ازاکنون کارگران، زنان، دانش جویان، دانش آموران و معلمان و مردم آزادی خواه و تحت ستم، به دلي
 را زنده ٥٧ حکومت نفرت دارند دیر یا زود در خيابان ها راه خواهند افتاد و خاطرات روزهای انقالب بهمن این

 سياست تعيين کند آن ها این بار به هيچ گرایشی و جریانی اجازه نخواهند داد که به نام  آن ها،اما. خواهند کرد
  . ند بر مسند قدرت بنشيو

ش های دیگر این طبقه و حق تشکل و بخجنبش کارگری، دفاع از مطالبات کارگران نفت و امروز با تقویت 
حکومت اسالمی را به  لغو سانسور و اختناق می تواند از یک سو در جهتاعتصاب و هم چنين مبارزه برای 

ان مهيا می ، زمينه های مادی و معنوی را برای تحوالت آتی جامعه ایردار کند و از سوی دیگرعقب نشينی وا
  .سازد

  
  ٢٠٠٩ هفدهم فوریه - ١٣٨٧بيست و نهم بهمن 
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 ؛ همان منبع-٨
  ؛٢ لداسالمی، بنياد تاريخ انقالب اسالمی، ج هزار روز تاريخ ايران و انقالب  هفت -٩
  ؛البرز  سياست خارجی ايران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر-١٠
 ؛١٣٥٧ خاطرات دو سفير، سوليوان و پارسونز، نشر علم، -١١
  ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول و دوم، تهران، انتشارت اطالعات؛١٣٧٠ارتشبد فردوست،  -١٢
  ؛ صحيفه نور، جلد چهارم-١٣
  . صحيفه نور، جلد پنجم-١٤
 


