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  : ترك داوطلبانه كشور

اين اشاره . مطلب بسيار تازه ايکه از سوی اعليحضرت عنوان شده مسئله داوطلب بودن شاهنشاه درترک مملکت است
هند که انتقال قدرت بدون مقاومت نيروهای مسلح با هزينه کمتری اولين بار درراديو فردا هنگاميکه خواستند نشان د

  » پدرم داطلبانه مملکت را ترک کرد که خونريزی نشود«: استناد وفرمودند ۵٧صورت ميگيرد به وقايع سال 

ودويچه وله نيز همين مسئله خروج داوطلبانه شاهنشاه از کشور را مطرح ) تلويزيون انديشه(در مصاحبه های بعدی 
  . فرمودند

  يوسف به ريسمان زليخا به چاه رفت    ترک وطن کسی به ارادت نمی کند 

  . و تدليس درآن راه داشته باشد داوطلبانه محسوب نمی شودو اجبار  ١ هرچيزی که ذره ای کره

داوطلب کسی است که با اراده آزاد و بدور از فشار، اعم از روحی ويا جسمی، بدون وجود فريب وخدعه به انجام کاری 
  . که خود ميل ورغبت به آن دارد دست بزند

ت ديدن ايران را دارند، داوطلبانه درخارج مانده اند؟ آيا اين سه ويا چهار ميليون ايرانی آيا شخص اعليحضرت که حسر
اند، هيچ حيوانی النه و کاشانه اش را باميل ورضای خاطر ترک نمی کند تا  به ميل خود و داوطلبانه ايران را ترک کرده

  . چه رسد به انسان
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  ....(االطباء



ل نيروهای مسلح ايران در واشنگتن دی سی، مريلند پرسن اعليحضرت درسالگرد آرتش نوين ايران درگردهم آيی
هيچکس از شما با ميل و «سخنرانی مبسوطی فرمودند که دررابطه با موضوع گفتند که  ۶٧آبان  ٢٩ويرجينيا يکشنبه 

  » .عالقعه خودتان وطن عزيز را ترک نکرده ايد

نفر از افراد نيروهای مسلح حضور داشتند وسخنرانی بسيار ميهنی و جامعی از سوی  ٣٠٠در آن اجالس حدود : حاشيه
درج گرديده است درهمان سخنرانی ناخدا  ۶٧آذرماه  ١۵کامل آن سخنرانی در سنگر  نکه متاعليحضرت ايراد گرديد

عليحضرت رسانيد که هاشميان به نمايندگی از سوی افراد نيروهای مسلح برای نجات کشور اعالم آمادگی را بعرض ا
آنها را به تشکيل کانون ها و انجمن ها هدايت «متاسفانه اعليحضرت در قبال چنين آمادگی ودرخواست اجابت 

  ٢) حاشيهپايان  –مشروح در همان سنگر اشاره شده (     ».فرمودند

  : براي اثبات از نص كمك بگيريم

به کتاب پاسخ به تاريخ رجوع می کنيم تا مسئله داوطلب بودن ويا نبودن شاهنشاه را در خروج از کشور از نص 
  . بخوانيم

، بختيار در اين مالقات بختيار را شبانه ودرخارج از ساعات متعارف به مالقات من آورد ،اگر اشتباه نکنم سپهبد مقدم«
د به من ثابت کند که تنها کسی است که می تواند درآن دوران يت به مقام سلطنت ابراز وفاداری کرد و کوشمکرر نسب

ل دهد و ميگفت مايل است تمام ترتيبات مندرج در قانون اساسی را رعايت کند بدين معنی که قبل يدشوار دولت را تشک
نيابت سلطنت تشکيل شود واز مجلس رای اعتماد از مسافرت من به خارج از کشور به عنوان تعطيالت يک شورای 

  ) ٢۶٨صفحه . ( بگيرد

قراربراين شد که شهبانو و من پس از اينکه آقای بختيار از مجلسين رای اعتماد گرفت برای چند هفته استراحت وتجديد 
  . اعصاب ايران را ترک کنيم

ه از کشور بوده است و تشکيل شورای سلطنت نخست وزيری بختيار خروج موقت پادشا لهمانطور که ميدانيد شرط قبو
که بهر حال يک شرط  طهم يک ضابطه قانونی است برای هنگاميکه شاهنشاه به مسافرت خارج ميروند وجود اين شر

قانونی برای نخست وزير است وپيش بينی ميشد که شورای سلطنت دستش برای اقدامات الزم جهت تامين امنيت کشور 
  . واند صفت داوطلب بودن را به خروج شاه از کشور بدهدبيشتر باز است؛ نميت

شرفيابی بختيار و اظهاراتش و شرط قبول نخست وزيری و مسافرت موقت شاهنشاه يک فريب و نقشه دولت انگلستان 
سئوال اينجاست که اگر کسی شمارا با فريب ووعده های دروغ از خانه خودتان بيرون بکند ميتوان گفت که شما . بود
  اوطلبانه خانه خودتان را ترک کرده ايد؟ د

ديماه از قول راديو  ٢۵بنقل از روزنامه اطالعات  ۶۶روز که از سوی بختيار منتشر شده درصفحه  ٣٧کتاب در آيينه 
  : لندن نوشته است

بختيار يعنی لندن طراح، طرح خروج شاهنشاه از کشور بوده و » مين کند که شاه برود و بازنگرددضبختيار بايد ت«
  . عامل اجرايی اين طرح

                                            
و جدايی واختالفات شده است که  تشتت آرا منتج به نتيجه ناگوارشوربختانه تشويق اعليحضرت به تشکيل انجمن ها وکانون ها ويا دستجات  - ٢

و همين . امروز کسی را جز خودش نمی پذيرد بنابراينرا دارد و» فرمان شاه«به اين تشويق ها پاسخ مثبت داده است گمان کرده است هرکسی 
هرکسی ساز  .هم يک همبستگی ملی بوجود آورد ميهن پرستان واقعی ومشروطه خواهان و سلطنت ندوستارامورد موجب شده تا نتوان حتا بين 

  ک-ح .در ميان مبارزين است) برحسب مورد(» شاه«يا » اهللا«خودش را می زند و گمان دارد نماينده 



که درآن صريحا اعالم کرد  تبختيار پس از خروج از کشور مصاحبه ای با خبرنگاران باشگاه مطبوعات پاريس داش
  ».ماکه ميدانيم اين کار شما نبود«در پاسخ می گويد  رخبرنگار مزبو» من شاه را از کشور بيرون کردم«

انگليسی که به ايران » لرد براون«بود که مسئله خروج شاه يک توطئه ای بود که بوسيله مقصودخبرنگار مزبوراين 
  . اعزام شده بود به اجرا گذاشته شد

دليل اين مسئله اظهارات خود بختيار درروزنامه . بختيار خودش هم نميدانست که با خروج شاه از کشور چه خواهد شد
  : شده است که گفته است درج ديماه يعنی قبل از خروج ٢۵اطالعات مورخ 

  »روز بختيار ٣٧نقل از کتاب  - نميدانم پس از رفتن شاه چه خواهد شد، «

  : واژه ها خود ستون گفتارند

برخی واژه ها و جمالت باآنکه يک واژه ويا چندهستند آثار بسيار مهمی را متضمن می شوند، ايجاد تعهد می کنند، ايجاد 
دشه دار ميسازند و يا نامشروع را مشروع می نمايند بنابراين احتياط وبازهم ويا سلب حق ميکنند، مشروعيت را خ
  . احتياط وهرچه بيشتر احتياط الزم است

ضای دقت و تحقيق رانداشته است، درست اعليحضرت که درآن سالهای وحشتناک در ايران نبوده اند وسنشان هم اقت
درکتابش مقصودداوطلبانه بودن خروج شاه را از کشور  ٣ مسئله ای که هيچکس تاکنون جز شيطان لنگه نيست نسبت ب

  . عنوان نکرده، آنرا با قاطعيت تمام صحه بگذارند

  : اعتصابات كارگري

آخرين موضوعی که در مصاحبه راديو فردا جای بحث کوتاهی را پذيرفته است، راهکاری است که اعليحضرت برای 
  : اند و آن اين است که رگران صنعت نفت ارائه فرمودهکارگری ايران خاصه کا اعتصابات

يک حساب مالی افتتاح شود و سنديکا های بين المللی کارگران وکسانی که برای آزادی ايران مايل به کمک هستند به «
اب حقوق و دستمزد آنها را اين حساب واريز مبلغ بنمايند تا هنگاميکه کارگران نفت اعتصاب می کنند بتوان ازآن حس

  ٤» .پرداخت

  )ستانی پاريزیبا( هيچكس به عزرائيل آدرس سرراست نمي دهد

است اعتصاباتی که به » همين بيا مرا بگير«اعالم چنين طرحی دريک مصاحبه وآگاهی عمومی شامل همان ضرب المثل 
وبا برخورد های  های خارجی وبا مخالفين رژيم ها صورت گيرد، اعتصاب کارگری شناخته نمی شودتحريک کشور

ه کارگران کشور هااگر بفهمند که موقعيت آنها مورد استفاده بيگانگان ازآن گذشت. قانونی سنگين مواجه ميشود
  . قرارگرفته است، محال است که اعتصاب ريشه دار موثری را دنبال کنند

                                            
  ک- ح –منظور داريوش همايون است   - ٣
کردم اولين داوطلب هستم تا حقوق سه سالها پيش پيشنهادی از سوی اينجانب به اينترنت آورده شد و به برخی از راديو ها وتلويزيون ها اعالم  - ٤

اعتصاب کند را تامين کنم و پيشنهاد کردم هر ايرانی مقيم خارج که استعداد اينکار را دارد به ميل خودفت را اگرماهه يک کارگر در صنايع ن
ولی آنزمان که سعيد قايم مقامی درراديو صدای ايران بود برعليه اين قضيه . داوطلب شود تا به اين وسيله هزينه زندگی کارگران تضمين شده باشد

هر حسابی بايستی روشن وکتاب آن بايستی باز و  -- .جيب ايشان مسدود شود الم شنگه ای پرسرو صدا راه انداختمبادا که راه جمع آوری پول در 
زنجير جمع کردن پول از سوی سنديکاهای بيگانه مسئوليت بوجود می آورد واين حساب ها بدون کتاب و بدون پاسخگويی . برای مردم روشن باشد

  ک- ح .د گرفتهر حسابی که هزينه سفر و لباس و تفريح فرد يا افرادی را بپردازد از سوی مردم مورد بازخواست قرار خواه .داغ به گردن است



  ٥. آن طرح کنده شده است نميدانم از کيست که گفته است هرطرحی که فاش شود، سنگ قبر

کارگران شرکت نفت اعتصاب کردند و حقوق ومزايايشان را حتی بيشتر هم دريافت کردند که  ۵٧اگر درجريان شورش 
بنوشته جرايد و گزارشات، برخی کارگران با خيال راحت به شهرستان های خود بازگشتند هم کارگران وهم دولت قانونی 

بعد ها يعنی درسال . ه وسيله بازرگان مديريت می شودوقت تصور می کردند که وجوهات الزم را خمينی ميدهد و ب
اغتشاشات واعتصابات کارگری نفت خوزستان بوسيله «: بود که رابرت دريفوس درکتاب گروگان خمينی نوشت ١٩٨٢
  )۵۶صفحه ( »ه اعزام شده بودند پايه ريزی شدقانگليسی صلح برتراند راسل که به آن منطسوی بنيادراديکال از گروهی

د ميدانست که نبايد فاش شود که طرح اعتصابات يک طرح خارجی و بودجه آنرا ليبی می دهد ولی مااين روشنی آخون
  . صه جمهوری اسالمی اعالم ميکنيمبدون اينکه قدمی برداريم برای اطالع عموم خا آپيشهارا نمی بينيم و پيش

دم نيازمند ايران پيش بينی شده است چرا نبايد بنياد ا وجود بنياد ميهن که دراساسنامه واهداف آن کمک به مربوانگهی 
باشد که از هم اکنون مارک بيگانگی به اعتصاباتی که صحبتش هم نيست زده ميهن پايگاهی برای کمک به اعتصابات 

  ؟ .شود

از دور کارگران شرکت نفت اگر اعتصاب کردند، فقط مسئله حقوق وايام اعتصاب نبود، آنها يک قدرت حکومتی تازه را 
می ديدند که نزديک ميشود الجرم راه اعتصاب را برای پيوند به آن قدرت انتخاب کردند، اکنون کارگران ناراضی شرکت 

کدام سيب را می بينند که . نفت ويا ساير کارگران صنايع دولتی جمهوری اسالمی چه می بينند که دست به اعتصاب بزنند
  . پياز گنديده را از دستشان بياندازند

  : اصفهان دوراست كيش نزديك است

ميليون جمعيت کارگری بدترين سالها بوده  ٨برای بيش از  ٨٨يک گزارش تحقيقی از وضع کارگران ايران ميگويد سال 
است بحران صنايع، کاهش قدرت خريد کارگران، عدم پرداخت به موقع حقوق آنها، تهديد به اخراج نمونه هايی از آن 

  .است

هزار تومان، خط  ١۶٠را ) گرسنگی(جمهوری اسالمی درنيمه اسفند ماه سال گذشته خط فقر شديد خبرگزاری رسمی 
  . هزار تومان اعالم کرده است ٧٢۶وخط فقر نسبی را  ٢۶٠فقر مطلق را 

وقتی درمقابل حداقل دستمزد کارگران قرارميگيرد، می بينيم که براساس آمار ! همين آمارهای بظاهر خوشبينانه
  . بين خط فقر شديد گرسنگی وخط فقر مطلق قرار داشته است ٨٨دولت، حقوق کارگران درسال  خبرگزاری

 ۵محمد پارسا رئيس هيئت مديره سنديکای صنعت برق در زمستان سال گذشته به خبرگزاری ايلنا گفت به دليل بدهی 
ت عدم را آنقدر سنگين است که درصوميليارد دالری دولت به اعضای سنديکاری توليد کنندگان برق رقم بدهی دولت به م

هزار نيروی کارگر مستقيم و غيرمستقيم  ٩٠٠چاره جويی واحد های توليد کننده مجبور به تعطيلی خواهند بود وبيش از 
  . دراين صنعت مشغول بکار هستند درمعرض بيکاری قرارخواهند گرفت

سال اخير  ۴به خبرگزاری ايلنا گفت که در  ٨٨عيسی محمد کمالی دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر در ديماه سال 
  . هزار نفر کاهش يافته است ٨هزارنفر به  ۶٠درعسلويه شمارکارگران وديگر شاغالن از 

دست ز گفت رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران ومجری برنامه فازهای پارس جنوبی در اوايل پايي
  . کارگر دراين ميدان کازی بيکار شده اند ۶٠٠٠کم 

                                            
  ک- کدام مبارز در جنگ اعالم می کند طرح ونقشه اش چيست، تا دشمن موضع گيری کند؟ ح - ٥



  ؟ اين مالحظات براي چه

اين مالحظات بدين سبب ارائه شد که بدانيم زمينه برای اعتصاب سراسری بطور طبيعی فراهم هست ولی آنچه که بايد به 
؛ يعنی در عبارت پرمعنی هست اعتصابات اميد بدهد نيست، آنچه که نارضايتی ها را از قوه به فعل در می آورد نيست

  . ولی ميلشان به تماشا و گذر ايام است

  .چو فردا شود فکر فردا کنيم

  

  


