
 به نام خدای يکتا
 

، دفتر دوم) ١١(جلد  ١٣٥٨های سياسی سال  ها و تحليل بيانيه 
 

  
  

  توضيح نهضت آزادی ايران

در مورد مصاحبه آقای اميرانتظام در تلويزيون مورخ پنجشنبه 

١٦/١/٥٨ 

 ١٣٥٨فروردين//١٨

  

  
◄   

 
 اطالعيه نهضت آزادی به مناسبت روز گارگر

 ١٣٥٨ارديبهشت//٩

  
◄   

 
پشتيبانی و اعالم آمادگی نهضت آزادی ايران برای تحقق شوراها

 ١٣٥٨ارديبهشت//٩

  
◄   

 
 های ضدانقالب هشدار نهضت آزادی ايران درباره توطئه

 ١٣٥٨ارديبهشت//١٦

  
◄   

 
 نامه نهضت آزادی ايران به روزنامه آيهان

 ١٣٥٨ارديبهشت//٢٠

  
◄   

 
 نامه نهضت آزادی ايران به روزنامه اطالعات

 ١٣٥٨ارديبهشت//٢٠

  
◄   

 
ايران از مردم جهت بزرگداشت سالگرد  دعوت نهضت آزادی

 هجرت معلم شهيد دآتر شريعتي

  

  
◄   
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 ١٣٥٨ارديبهشت//٢٤

 
 ارديبهشت ماه سالروز تأسيس نهضت آزادی ايران ٢٧

 ١٣٥٨ارديبهشت//٢٧

  
◄   

 
تحليلی از شرايط امروزی انقالب اسالمی ايران و نقد نيروهای 

 درون انقالب

٢٧/٣/١٣٥٨ 

  
◄   

 
  پيام نهضت آزادی ايران به مناسبت چهارم خرداد

 ١٣٥٨خرداد//٢

  
◄   

 
االسالم  آزادی ايران در مورد ترور ناجوانمردانه حجتبيانيه نهضت 

 آقای هاشمی رفسنجاني

 ١٣٥٨خرداد//٥

  

  
◄   

 
آردن  پشتيبانی نهضت آزادی ايران از اقدام دولت موقت در مورد ملی

 بانكها

 ١٣٥٨خرداد//١٩

  
◄   

 
 تذآر و هشدار نهضت آزادی ايران به جريانهای افراطی و ارائه

 نظرات خود

 ١٣٥٨تير//١٤

  
◄   

 
 آانديداهای نهضت آزادی ايران برای مجلس خبرگان

 ◄   
 

  نهضت آزادی ايران درباره معرفی آانديداهای مجلس  ٢بيانيه شماره 
◄   
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 خبرگان

 ١٣٥٨تير//٣٠

 
جبهه ملی به آجا «پاسخ يك عضو نهضت آزادی ايران به مقاله

 »رود؟ می

 ١٣٥٨مرداد//١٥

  
◄   

 
 اعالم خطر نهضت آزادی ايران در مورد تفرقه و خشونت

 ١٣٥٨مرداد//٢٣

  
◄   

 
»جنبش«پاسخی به روزنامه  -رابطه نهضت آزادی ايران با دولت

 ١٣٥٨مرداد//٢٥

  
◄   

 
 بيانيه نهضت آزادی ايران درباره حوادث آردستان

 ١٣٥٨مرداد//٢٩

  
◄   

 
بيانيه نهضت آزادی ايران به مناسبت درگذشت عالمه مجاهد 

 اهللا طالقاني آيت

 ١٣٥٨شهريور//٢١

  
◄   

 
 خلق اطالعيه نهضت آزادی ايران به مناسبت ادعای نيك

 ١٣٥٨آبان 

  
◄   

 
 اعالميه نهضت آزادی ايران به مناسبت عيد قربان

 ١٣٥٨آبان//١٠

  
◄   

 
 آموز بيانيه نهضت آزادی ايران به مناسبت روز د انش

 ١٣٥٨آبان//١٢

  
◄   
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 بيانيه نهضت آزادی ايران به مناسبت اشغال سفارت آمريكا

 ١٣٥٨آبان//١٥

  
◄   

 
 پيشنهاد به شورای انقالبچند 

 ١٣٥٨آبان//١٨

  
◄   

 
 اعتباري آسب اعتبار يا بی

 ١٣٥٨آبان//٢١

  
◄   

 
 بيانيه نهضت آزادی ايران بمناسبت راه پيمائی اول محرم

 ١٣٥٨آذر//٤

  
◄   

 
 پرسی قانون اساسي شرآت در همهدعوت به 

 ١٣٥٨آذر//٥

  
◄   

 
 به ياد مدرس

 ١٣٥٨آذر//١٠

  
◄   

 
 آذر، روز دانشجو ١٦اعالميه نهضت آزادی ايران به مناسبت

 ١٣٥٨آذر//١٤

  
◄   

 
  مناظره و بحث آزاد دعوت به

 ١٣٥٨دي//٥

  
◄   

 
اعالم جرم سه تن از اعضای نهضت آزادی ايران عليه دوتن از 

 دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

 ١٣٥٨ديماه//٥

  

  
◄   
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  مورد مصاحبه آقاي اميرانتظام  توضيح نهضت آزادي ايران در

 ۱۶/۱/۱۳۵۸شنبه تلويزيون مورخ پنج در
  

 بسمه تعالي

  

بـه هنگـام تأسـيس       كه آقاي مهندس اميرانتظـام تنهـا       رساند  بدينوسيله به اطالع عموم ملت ايران مي      

ه چـ آن پـس     دت سه ماه با اين حزب همكاري داشته اسـت و از           ه م  ب ۱۳۴۰سال   نهضت آزادي ايران در   

ادي ايران نداشـته اسـت و نهـضت در          نهضت آز  كشور هيچگونه فعاليتي در    خارج از  ه در چ داخل و  در

  .نظرات و اعمال وي مسئوليتي ندارد سخنان و برابر

 
  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/ فروردين/ ۱۸
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 گارگر مناسبت روزه اطالعيه نهضت آزادي ب
  

 بسمه تعالي

  

حقـوق طبيعـي زحمتكـشان جامعـة انـساني            مردم جهان نسبت به يكي از      هيآگا يادآور كارگر روز

بـه جـان آمـده       است كه از زيـادي كـار       شيكاگو  يادگار قيام كاركران شهر    ۱۸۸۶ت، روز اول ماه مه      اس

نتيجه  بودند كه با مقاومت و مخالفت كارفرمايان روبرو شده و در        روز شبانه در  ساعت كار  ۸خواستار  

انقالبـي  كنگـره جهـاني جنـبش         سه سـال بعـد از ايـن واقعـه در           .گردد به سركوبي شديد آنان مي     منجر

آن سـال تـا      جهـان انتخـاب نمـوده و از        المللي كارگران سراسر     روز همبستگي بين   اكارگران اين روز ر   

  .گردد جهان برپا مي سراسر تظاهرات باشكوهي در كنون همه ساله در اين روز

*     *     *  
 سـت، قيـام و    قائـل ا   اما در نظام منبعث از مكتب توحيدي اسالم كه واالترين ارزش را بـراي انـسان               

پيـامبر بـزرگ اسـالم بـا        . اسـت  ك حق كه يك وظيفـه     يشرعي نه فقط     اقدام براي كسب حقوق طبيعي و     

 دست پينه بستة كـارگر     من بر «ـ  » بيش ازحد توانائيش كار نخواهيد     كارگر از«كند كه     صراحت اعالم مي  

 مورد رفاه و   در  و نيز  »شدبا  نمي از دسترنج كارگر   با ارزشتر  و تر دستاوردي پاكيزه « و   »زنم  بوسه مي 

خانواده  وسيله رفت وآمد و حيث خانه و   زابايد   كارگر«: فرمايد  تأمين حقوق طبيعي و اولية كارگران مي      

 .»تأمين باشد

 شود، بلكه هـر     نمي سقف كارگاه خالصه   كارگران صنعتي و زير    فقط در  ديدگاه اسالمي ما كارگر    از

خـواه در صـنعت بـزرگ يـا كوچـك،            گيرد كارگر است،    رت مي توليد ارزش، اج   و كار برابر كسي كه در  

آنكـه   را بپردازيد قبـل از     كه حقوق كارگر   كيد شده است  أمكتب اسالم ت   در. مرزعه يا خانه، راه و مغازه     

 گيرد كه براي ايجاد ارزش زحمت كشيده و         به كسي تعلق مي    بنابراين حقوق كارگر  . خشك شود  عرق او 

 .حقوق كارگري طلب كند  كار نكرده به كسوت كارگري درآيد وتوليد ارزش بنمايد نه آنكه

شكلي كه  به هر  انساني يادآوري حقوق  در دوران گذشته كه همة ارزشهاي متعالي مسخ شده بود و          

آن ز  كسي يـادي ا    آمد و اگر    به حساب نمي   كارگر نمود روز   مي آور باشد براي رژيم ضدمردمي وحشت    

هاي   ضمن برنامه  طرف در   چند سال پش بدين    زرفت تا اينكه ا    مي ارضدامنيتي بشم  كرد كمونيست و    مي

كلي مـسخره   شـ ه گنجانيده شـد و بـه        د حقايق و واقعيتهاي دستگاه سرسپر     اي  هكنند عوامفريبانه و مسخ  

سـود يـا مالكيـت صـنعتي         هـاي مـشاركت در      حقوق او معرفي كردند و با وعـده        و خود را مدافع كارگر   

صـورت وسـيله    ه  مقابل مسائل گوناگون امنيتي طبقه كارگران را ب        نموده و در   ساكت   اًكارگران را موقت  

حقيقـت   زا ار بدين ترتيب ضمن پرداخت بعـضي امتيـازات مـادي كـارگر           . تبليغ خود درآوردند   قدرت و 

آسـتانه نظـام اسـالمي سـعي         آزادي و در   بهـار  اينـك در     حاليكـه  د، در نانساني و آزادي محـروم سـاز      
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پرداخت شود و هم آزادي انساني او و نقش سازمان يافتة او در  ق حقة مادي كارگرشود كه هم حقو مي

 .مديريت كارگاه و جامعه ملحوظ گردد

صداقت خـود نـسبت بـه جمهـوري          كوشش خود، با وحدت و     و بكوشيم كه با تمام وجود خود، كار      

ه بـ  و نظيـر  ين دستاورد بي  ا   بخشيدن به  اقتدار  خلق ما است و    ميكه ثمرة پرارزش انقالب اسال       اسالمي

مقام واقعي  را در او و ارجمند داشته و    را عزيز  زحمتكش مقام كارگر   و پاس سنت فداكاري طبقة كارگر    

نوين    نظمي. حراست وحدت اسالمي خود نائل آئيم      به حفظ و   اين رهگذر   تا از  مدهي جامعه قرار  خود در 

  .يمره بداض به جامعة بشريت عرانساني پيوند اجتماعي و روابط و ارمغاني جديد از و

 
 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/ ارديبهشت/ ۹
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 اعالم آمادگي نهضت آزادي ايران براي تحقق شوراها پشتيباني و
  

  بسمه تعالي

 
 »شوري بينهم ومما رزقناهم ينفقون  وامرهمهصلولابوا لربهم واقاموااجوالذين است«

مشورت يكديگر ه داشتند و كارشان را ب اه پب ند و نمازابت و اطاعت كردجخدا را ا آنانكه امر و

 )۳۸/يشور(كنند  مي ها كرديم به فقيران انفاقآنآنچه روزي  انجام دهند و از

آنها، جامعه انساني به مراحـل رشـد         يك از  در روند تكاملي انسانها اصولي وجود دارد كه بدون هر         

تعـالي يعنـي    يكي از بزرگتـرين آفـات پيـشرفت و    ررسد و جامعه گرفتا خود، آنچنانكه بايسته است نمي   

بزرگ انسان را    ي است كه پروردگار   ئن گوهرها يآزادي و اراده از واالتر    . شود  ي و استبداد مي   گخودكام

در اوج آسـمان     بـال نيرومنـد بـه حركـت درآورنـده بـشر            به صورت دو   ساخته و  وسيله آنها ممتاز  ه  ب

 .موجودات آفرينش درآورده است

ا يـ مـردم اراده خـود را بـه عنـوان اداره مـستقيم               اي كه يك فرد يـا گـروه حـاكم اسـت و              جامعه در

بزرگتـرين امتيـاز انـساني       ن جامعـه از   آرسانند    نمي منصه بروز ه  خود ب  غيرمستقيم سرنوشت و امور   

 .خود استفاده نكرده است

بايـد سـكان     هكـ  اي قـدم گذاشـته اسـت        گسترده مردم حقپرست ايران به مرحلـه       انقالب شكوهمند و  

سـنت  . اسـت برسـاند    دست گرفته بدانجائي كه شايسته نـام و هـدف ايـن انقـالب             ه  سرنوشت خود را ب   

ي است كه از هنگـام ايجـاد نخـستين          ئواال سنن شريف و   سرنوشت خود، از   دخالت افراد در   مشورت و 

و نـشان دادن   زعهده فرد فرد مسلمانان براي ابـرا  اي است بر جامعه اسالمي ايجاد شده است و فريضه      

اردن سنگ زگ آغاز  خويش كه پروردگار حكيم به رسول امينش فرموده تا ازينانسا اراده آزاد و اختيار

 .بناي جامعه اسالمي به اجرا در آورد

مهربان ملت ايران امام خميني امـر        در پ و بينانه زعيم عاليقدر   روشن اكنون كه با رهبري داهيانه و      و

گيرد، ما اين تصميم را       اهللا طالقاني انجام مي    انديشمند آيت  مجاهد بزرگ و   نظر شوراها و تشكيل آن زير    

مكمـل   مهـوري اسـالمي و     ج كردن انقالب مـردم و     جهت شكوفا  اني و انقالبي در   نييك تصميم سازنده ب   

مهم و حياتي رشـد سياسـي    آگاهانه در اين امر    دانيم و اميدواريم همة مردم با شركت فعاالنه و          آنها مي 

بدسـت گـرفتن مـسائل محلـي         با اقـدام جمعـي و      شكل ببخشند و   ه بيشتر چآگاهي انقالبي خود را هر     و

به سهم خود  اين انقالب مقدس را دارند، و        ادامه مربوط به خود به دنيا نشان دهند كه شايستگي حفظ و          

  .ميدار جهت تشكيل شوراها را اعالم مي ع همكاري درون آمادگي هر

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/ارديبهشت/ ۹ 
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 هاي ضدانقالب نهضت آزادي ايران درباره توطئه هشدار
  

  بسمه تعالي

  

 !وهلم الخطب في ابن ابي سفيان... انك لقلق الوضين، ترسل في غيرسدد!  بني اسدخايا ا

اكنون مهمترين ... آوري مورد سخن به ميان مي غير نداري و در بر پايه استواري قرار! برادر

  )البالغه  نهج۱۶۲ه بخط زا(سفيان است  بياسر پاصلي ما خطر دشمن 

تـا امـروز بـه بـار          بـراي اسـالم    يشـمار   بي ناگواركننده صفين كه حوادث      يكار تعيين پرم  گدر گرما 

 ميت شـناخت دشـمن اصـلي را        اه خود و  اس كه مسئوليت خطير   شنن عرده است، يكي از سپاهيان موق     آو

خواهد كه علت محروميت خـود را         و مي اكند و از      امام مطرح مي   ربراب سئوالي انحرافي در   كرد  درك نمي 

مـشكالت چـون     حـوادث و   برابـر  ه در شكه همي  امام بزرگوار . يغمبر بوسيله قريش بيان كند    پخالفت   از

موضـعي   خـود را ببـازد و      شـبهات افتـد و     گذاشـت كـه در      نمـي  ايستاده تقواي خاص او    كوهي استوار 

دهد كه شايـسته اسـت همـه مـدعيان            جا درسي انقالبي مي     اين سئوال بي   برابر نادرست انتخاب كند، در   

آن درس ز خواهند راه درست را بپيمايند ا تمام انسانهائي كه مي  وخن معلم بزرگ تاريآروي از مكتب پي

 صـبر  تقـوا و  با معيـار  عيتي كه ما داريم انقالبي بينديشند، انقالبي سخن گويند وقنين مو چدرو  ند  زآمو

 .بي به عمل بپردازندانقال

 هر انقـالب  براياست كه  ت فراواني روبروانقالب بنيادي ما در روند تكاملي خود با مسائل و مشكال   

 بـر . نمايـد   مي مشكلتر و تر پيچيدهمسائل هم    آن ت و گسترش ابعاد   مبه نسبت عظ   كند و   طبيعي جلوه مي  

سازند و   ربارترپ اس آموزند و انقالب خود ر     اي در   حادثه افراد انقالبي و رهروان اين راه است كه از هر         

 .طريق بارورتر كردن آن جبران كنندز ضايعاتش را ا

توده انقالبي وظيفه  شناساندن آن به دارد و  ها    رنگ رويها و  مسائل و مشكالت به گفته امام بزرگوار      

 اگـر در هـر    . رنـد  بـردوش دا   نست كه بار انقالب را بيش از ديگرا       اران و افراد متعهد و مسئولي       گوشنر

ردازيم و به جاي آگاهي دادن بـه  پح، به مسائل فرعي و انحرافي ب    ي به جاي نشان دادن راه صح      اي  حادثه

 ا اصـلي ر قـش توزانه نسبت به افرادي كـه در آن حادثـه خـاص ن    كاو، تنفري كينه جو كن  جو تقمردم حقي 

مـا   نـان و از   يه مـا اطم   بـ كـه     بت به مردمي  م و دين خود را نس     اي  القاء كنيم، به انقالب لطمه زده      اند نداشته

 .ايم  نكردها اد،انتظار روشنگري دارند

هاي  يكي از چهره است و يش آمدهپ اسالمي و انقالبي ايران   عه جام ه اخيراً براي   ك يحادثه ناگوار  در

نه خواستار روشن شـدن مـسئله و شـناختن دسـتهاي            اصبر  مردم بي  همهايم،    دست داده  با ارزش را از   

مـورد    آشـكاري كـه در  هـاي  هينـ هـا و ب  پليدي هستند كه به چنين جنايتي اقدام كردند و با وجـود قرينـه      

ي كـه   ئهـا  خوارج نهرواني به نام فرقان دردست داريم و بـا وجـود اعالميـه              منحرف و  جع و رتگروهي م 
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 دن، منحـرف سـاختن افكـار از       كـر هاي ديگر حملـه       ند، به گروه  ا رابطه با اين موضوع داده     خود آنان در  

بارزه قاطع و هشيارانه با مواضع امپرياليسم عوامل ضدانقالب و ارتجاع به شمار            مان صحيح يعني    يجر

 .رود مي

 ت اقدامات ضدانقالبي عوامل راسـ احياناً كارشكنيها و اين گفته بدان معني نيست كه تحريكات و          البته

شود  يين تذكرات داده م اآنان را تبرئه كنيم بلكه درست به همين علت است كه يده بگيريم و را ناد چپو

تبرئـه   برابـر  در حربه مظلوميت استفاده نكننـد و      اي دارند از    حوادث ديگري دستهاي آلوده    نانكه در آتا  

مـين جـا    ه در ساير اقدامات ضدانقالبي خويش خـود را پـاك جلـوه ندهنـد و              اين عمل خاص از    خود از 

را وقتـي ادعـا   چـ دهــيم كـه    مقامات مسئول را هم مورد انتقاد قـرار  مناسبت نيست كه هيئت دولت و      بي

 دست دارند آنهـا را افـشا و        اي ضدانقالبي مداركي در     حادثه مورد شركت گروهي خاص در     در كنند  مي

 .ددگرابه مشهاي  گروه ساير تبري آن گروه و ري وجكنند كه موجب ت اعالم نمي

ي سايهاي س   متعهد و گروه   امات مسئول و افراد   قهاي رهبري انقالب، دولت، م      ه هرحال وظيفه گروه   ب

 خـود   قعمو غير ها در  ه گروه بوم بيجا   جه جريان اصلي، حمله و    از ركاي، انحراف اف  وئكلي گ ز   كه ا  است

هـا   گروه اد و حربه مظلوميت دادن به افر     ع مناسب خود و   قمو معرفي دشمن اصلي، در    انگاري از  سهل و

ه روشـنتر و    چـ   هـر  ا ر شش و جهـت دادن انقالبـي خـوي        ز بپرهيزند و وظيفه روشـنگري و آمـو        تسخ

 كسب كند و انقـالب مـا        ياهي بيشتر گآ روز ند تا توده انقالبي هر    هحتر و استوار و مستند انجام د      يصر

  .حق زاتن ياري جس خدا و زابا استعانت . يروزي و سازندگي خود قدم گذاردپبه مراحل بعدي 

 
  آزادي ايرانتنهض

 ۱۳۵۸/ارديبهشت/ ۱۶
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 نامه نهضت آزادي ايران به روزنامه كيهان
  

 بسمه تعالي

  

 روزنامه محترم كيهان

را  افكـار «عنـوان    تحت هضت آزادي ايران   ن اي از   بهشت، اعالميه ي ارد ۱۹ روزنامه مورخ    ۸در صفحه   

نـد اشـتباه    چصـه كـردن     ال شده كه ضمن خ    پاچ » مبارزه با امپرياليسم منحرف نكنيد     يحجريان صح  از

همان صفحه مطلبـي كـه نقـل شـده بـه         يد در ئيدا شده است، خواهشمند است دستور فرما      پآن   ي در پاچ

 .تصحيح شود شكل زير

اعالميـه   ت ديگـر  مقـس  موضـوع و در    شود كه بيـانگر     البالغه شروع مي   هجاي از ن     اعالميه با جمله   -۱

 .آن افتاده است كه نقل قول شده يك سطر آنجا

 :نين استچمطلب درست 

ردازيم و به جـاي  پاي به جاي نشان دادن راه صحيح، به مسائل فرعي و انحرافي ب حادثه اگر در هر  «

آن حادثـه خـاص      انه نسبت به افـرادي كـه در       زتو تنفري كينه  جو آگاهي دادن به مردم كنجكاو و حقيقت      

  »...اند نقش اصلي را نداشته

 
  اننهضت آزادي اير

  ۱۳۵۸/رديبهشتا/۲۰
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  روزنامه اطالعاتهنامه نهضت آزادي ايران ب
  

 سمه تعاليب

  

 روزنامه محترم ا طالعات

 شده كـه    پماه چا   ارديبهشت ۱۹ روزنامه مورخ    ۸قسمتي از اعالميه نهضت آزادي ايران در صفحه         

همان صفحه تـذكر داده     نكات زير در       عمومي انحراف افكار  استفاده و وءس يري از گالزم است براي جلو   

 :شود

آميـز و     تحريـك  الًكـام » نهضت آزادي به دولت هـشدارداد     «رف روزنامه   طزا عنوان انتخاب شده     -۱

ك اعالميه مفصل كه براي جلوگيري از انحراف افكار از جريـان صـحيح              يضمن   خالف حقيقت است، در   

ا انتخاب چنين عنواني موضوع     باشد، تذكري هم به دولت داده شده است كه شايسته نيست ب            مبارزه مي 

 .گردد گري تعبيريگونه ده يه بمالاصلي اع

البالغـه گرفتـه شـده نقـل         جنهـ  ۱۶۲كه ازخطبـه    م  السال ي و اصلي امام علي عليه     ب چون عبارت عر   -۲

گرديده است، ترجمه آن با عنواني كه اطالعات براي اعالميه انتخـاب كـرده يكـي شـده موجـب انحـراف        

اسـخ   پ  صـفين در   گرم جنـ  گگرما اين جمله را امام در       الزم به تذكر است كه    .  است مطلب گرديده  بيشتر

 .توضيح داده شده است چنانكه در اعالميه نيز نشناس فرموده آن اهي موقعپيك س

   :ي چنين استقعوا مطلب ميه بوسيله روزنامه نقل شده درست نيست والقسمت اول اع ه درچ آن-۳

رج نهروانـي بـه     اخـو  منحرف و  تجع و رگروهي م  ي آشكاري كه درمورد   ها  نه بي و ها نهي وجود قر  اب«

انـد، بـه    رابطـه بـا ايـن موضـوع داده     ي كه خود آنان درئها ميهالم و با وجود اع يدست دار  نام فرقان در  

يعنـي مبـارزه قـاطع و        جريـان صـحيح    عمـومي از   كردن، منحرف سـاختن افكـار      حمله گريگروههاي د 

 ».رود مي نقالب و ارتجاع به شماراعوامل ضد و اليسميهوشيارانه با مواضع امپر

 :شودنقل شده مطلب بايد چنين تصحيح  قسمت آخر در -۴

 به جاي  م و يصحيح، به مسائل فرعي و انحرافي بپرداز       اي، به جاي نشان دادن راه       اگر در هر حادثه   «

ي كـه درآن حادثـه خـاص        انه نسبت بـه افـراد     زتو كينه تنفري كنجكاو و جو يقتقآگاهي دادن به مردم ح    

  .»...ايم زده اند القاء كنيم، به انقالب لطمه  نداشتهااصلي ر نقش

 
  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/رديبهشتا/ ۲۰
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  مردم جهت بزرگداشت سالگرد هجرت  دعوت نهضت آزادي ايران از

 تييعشر رتمعلم شهيد دك
  

 بسمه تعالي

  

  . ما بدلوا تبديال و فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظرلمومنين رجال صدقوا ما عاهدوااهللا عليه ا من

س پ وفا كردند كامالً يماني كه با خدا بستندپن مومنان رادمرداني هستند كه به عهد و آبرخي از 

 مقاومت كرده و رخي به انتظارب و )تا براه خدا شهيد شدند( كردندآن عهد ايستادگي  برخي بر

 )۲۳/احزاب(.تغيير ندادند خود را هيج عهد

جنـبش نـوين مـردم مـسلمان ايـران و       دهه اخيـر  اين واقعيت كه در  نهضت آزادي ايران با اعتقاد به     

ميزان قابـل تـوجهي مرهـون       ه  ساز اسالم ب   ش و اقبال نسل متعهد و مسئول مملكت به مكتب انسان          يگرا

آسـتانه   دانـد كـه در   يشريعتي بوده است، وظيفه اسالمي خود م    فرهنگي و انقالبي معلم شهيد دكتر      كار

 رت اين شهيد، كـه در     ج ه دمراسم بزرگداشت سالگر    با شركت در   وروزي جنبش بر استبداد سلطنتي      پي

 تاريـك دوران   يبهشت در دانشگاه تهران برپا خواهـد شـد خـاطره همـه كـساني را كـه در                  د ار ۲۶تاريخ  

 ايـران مايـه گذاشـتند گرامـي         جان خود براي تجديد حيات اسالم انقالبي در        يم شاهنشاهي از  ژختناق ر ا

 انقالبي خـود را     سيشروي جنبش مقد  پيادآوري رهنمودهاي اين معلم راستين انقالب         باشد كه با   .بدارد

ه همه خواهران و بـرادران مـسلمان آگـاه را بـ    اً ضمن. تداوم بخشيم و وي جامعه توحيدي استمرار سه  ب

  .يمئنما شركت در اين مراسم دعوت مي

 
  ننهضت آزادي ايرا

  ۱۳۵۸/رديبهشتا/۲۴ 
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 زادي ايرانآ نهضت ستأسي  ارديبهشت ماه سالروز۲۷
  

  بسمه تعالي

 
 اهللا ويخشونه والتخشون احداً االاهللا وكفي باهللا حسيبا رساالتين يبلغون ذلا

 كس چاو هراس دارند و در اين راه از هي از تنها كنند و ي را به خلق ابالغ ميئه رسالتهاي خداكآنان

 )۳۹/احزاب(. دانند و بس مي هنندرسا دهند و خدا را مراقب و حساب به دل راه نمي  هراسيجز او

 اكـسي ر   مـا حـاكم شـد و       كشور اتوري و ارعاب و خفقان بر     ت ديك ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸كودتاي ننگين    با

ن شـده   امبارزه نبـود، مبـارزان و مخالفـان يـا تيربـار            تشكيل جمعيت و اعتراض و     ياراي سخن گفتن و   

كـرده بـه وضـع موجـود         ن هم سكوت اختيار   ابردند و ديگر   مي به سر  ديتبع گوشة زندان و   ند يا در  بود

 حـاكم   پليـسي خاك شرايط    فرزندان مسلمان اين آب و     اي از   در چنين شرايطي عده   . رضايت داده بودند  

 ابـر بر رداختنـد و در   پ » ملـي  تنهـضت مقاومـ   «كننـده بـه تـشكيل        ذيرفته با احساس رسالتي تعيـين     پرا ن 

دسـت نـشانده محمدرضـاخاني بـه مقاومـت و            اسـتبداد سرسـپرده و     نو امپرياليسم آمريكا و    استعمار

 . ايران پرتوهائي افكندنديكشبستان تار فضا در مبارزه برخاستند و همچون شهابهاي فرورونده در

و درخور  ي نوين   تبا داشتن رسال   گريد بار  از همين افراد مسلمان و مبارز      ۱۳۴۰ و   ۱۳۳۹درسالهاي  

 :اساس كردند و بر  تأسيس»نهضت آزادي ايران«اوضاع آن روزها حزبي به نام 

 ؛ئولوژي اسالمي  ايد-۱

 ؛اه خائنش مبارزه مستقيم با ديكتاتوري -۲

هـاي مـذهبي روشـنفكر و         هـاي تـصنعي و اسـتعماري در ميـان گـروه            لهان برداشتن فاصـ    مي زا -۳

 ؛روحانيت

نـشاندگان   ديگـر دسـت   شـاه و  بـار   افـشاگرانه مواضـع خيانـت   اي مكتبـي دسـت زدنـد و       به مبـارزه  

 .ذير خود قرار دادندپنا ازشسهاي سخت و مستقيم و  رياليسم، صهيونيسم را هدف حملهپام

مـردم مـسلمان     توده امام خميني شروع شد و     آنگاه كه مبارزه روحانيت به رهبري زعيم عاليقدر        و

 گفتند، نهضت آزادي ايران همگـام بـا ايـن           كيعت خود را لبي    با طب  گجان اين دعوت هماهن    ايران با دل و   

 .بيشتري دست زد يريگرسالت خويش به تالش پ موج خروشان به تكميل بخش سوم از

مردم ايران يورش    طلبانه صهيونيسم عليه مبارزات حق    استبداد و  و  استعمار ۱۳۴۲باالخره در سال    

دادگاههـاي    نـشان دادن قـدرت و هيبـت خـود بـي            براي آورده به كشتار و ارعاب جديدي دست زدند و        

 دادگاههـا  اين بـي    گذاشتند و  شاعضاي نهضت آزادي ايران را به نماي       فرمايشي نظامي محاكمه سران و    

ي مدافع با شهامت و شرافتمند آنان براي رسوا الوك دست سران نهضت آزادي ايران و  بوني شد در  يتر

هـار مـاه     چ  از پسآستين شاه و     اسرائيل در  خون آمريكا و  نشان دادن دستهاي آلوده به       كردن رژيم و  
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نهـضت آزادي   س نيزپآن  از. ساواك را اعالم كردند شده سيا و يش تعيينپمحاكمه در بيدادگاه حكم از     

 درون ايران و خارج از     هاي گوناگون در زندان و بيرون از زندان، در          هاي مختلف و جلوه     ايران به شيوه  

مبارزه سياسي خود ادامه داد تا اكنون كه به فضل خدا و همـت واالي مـردم                   و به رسالت مكتبي   كشور

امام خميني جنبش ملت مسلمان ايران عيله استبداد و ظلم بـه             عاليقدر بيني رهبر  طلب ايران و روشن    حق

 : برايشديگر نهضت آزادي ايران به ادامه رسالت خوي اي درخشان از پيروزي رسيده است، بار مرحله

 .بيني توحيدي جهان با و استثمار بندهاي انواع استبداد و استعمار قيد و زازاد كردن انسان  آ-۱

 .ژي اسالميوولئ ايد  وسيلهه ب بي انسان با جهادي پيگيرال ساختن انق-۲

 .كردن آن شكوفاتر ب اسالمي ايران وانقالنگهداري و استمرار   و-۳

ن به روان هميشه زنده همه شـهيداني كـه بـا    ارود فراود نثار ا بدهد و به راه مقدس خويش ادامه مي     

 ارديبهـشت   ۲۷خـاطره    را بـدين مرحلـه رسـانيدند، يـاد و           مـا  انقـالب ش  يشهادت خو  جهاد و  هجرت و 

  .دارد تأسيس نهضت آزادي ايران را گرامي مي سالروز

 
  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/رديبهشتا/۲۷
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   ايران تحليلي از شرايط امروزي انقالب اسالمي

 و نقد نيروهاي درون انقالب
  مقدمه 

  تعالي بسمه

ـ  و لنـاسِ يان ل هذا ب  .بينكذبه الم  عاق  كان  فانظروا كيف  االرضِ  ي ف اسيرون فَ نَم س كُبلن قَ ت م لَد خَ قَ ه دي و 

موعظه للم۱۳۷ و۱۳۸/عمران لآ (تقين(  

جـاري گـشته اسـت، پـس در تـاريخ و            گمان سنتها و قوانين اجتماعي، پيش از شـما در زمـين               بي

ايـن سـير و     . سرنوشت ملل گذشته نيك بنگريد تا بفهميد كه سـرانجام منكـران حـق چگونـه بـود                 

  .بخش كننده و تكامل روشنگر است و براي پرواپيشگان هدايت) ناس(بررسي براي توده مردم 

رو اسـت،     ود بـا مـسائلي روبـه      آور خـ    نظير و اعجـاب     انقالب اسالمي ما در آستانه پنجمين ماه پيروزي بي        

هـاي    از يك طرف امواج فتنـه     . نماياند  مسائلي كه در مجموع انقالب ما را بيمار كرده يا الاقل آن را بيمارگونه مي              

از سوي ديگر كشند، و   را به آتش مي   ... راست و چپ به هم آميخته مناطقي چون كردستان، گنبد و خوزستان و            

امـروز  . كنـد   دار مي   ه رشد تحت نام نهادهاي انقالبي چهره انقالب ما را لكه          مرج رو ب  و خودسري و فساد و هرج    

در ميان اقشار روشنفكر و سطوح باالي اداري كه از يك سال قبل به تدريج جنبش و انقالب اسـالمي و اهـداف    

وز كـرده و     بـا آن بـر     تآن را پذيرفته بودند، بر سر تدوين قانون اساسي نوعي ترديد و تزلزل و احتماالً مخالف               

اي كه در صدر مشروطه هم بروز كرد          رود كه وحدت ملي و مردمي درون انقالب به تفرقه بدل شود، تفرقه              مي

در ايـن ميـان،     . و مانع از به ثمر رسـيدن اهـداف انقـالب مـشروطيت در روابـط و مناسـبات اجتمـاعي گرديـد                      

 .برنـد   قدرت رنج مـي   ه، از تفرقه در مراجع      برنامگي و ترديد و عدم قاطعيت شد        گردانندگان امور دچار نوعي بي    

هـا زخمـدار شـده و مـسئوالن و غمخـواران انقـالب نـسبت بـه                    پيكر انقالب اسالمي جوان ما از اين نابساماني       

همـه در عـين آنكـه بـار همـه           . برنـد   سرنوشت اسالم و انقالب اسالمي ايران در نگراني و انديشه بـه سـر مـي               

اند، كه آيا اين كشتي نوجوان را در آغوش اين امـواج فـتن و                 ر اين انديشه  كشند د   مشكالت را بر دوش خود مي     

يافتـه ببينـيم؟ ـ     توانيم آرمانهـاي واالي انقالبـي خـود را تحقـق     آشوب ياراي پايداري و بقاء هست؟ و آيا ما مي

شـويم،  بديهي است كه اگر به موقع با علل و موجبات هر نوع بيماري بر پايه تشخيص و بينش صحيح مواجـه                      

بنابراين هنوز بسيار زود است كه دلباختگان انقـالب اسـالمي ايـران را نوميـدي و                 . آن بيماري قابل عالج است    

چرا كه حالت بسيج و آگـاهي انقالبـي هنـوز در ميـان     . هراس دست دهد يا دشمنان آن را اميد و روشني چشم    

هـاي زحمـتكش مـسلمان و         جويان و تـوده   ترين نيروهاي انقالبي جامعه يعني جوانـان، دانـش          مهمترين و اصيل  

متعهد ما برجاست و دقيقاً همين نيروها عوامل اصلي به ثمر رسيدن انقالب اسالمي ما بودند، بديهي اسـت كـه                     

بسيج پايگاه اصلي انقالب و نتيجتاً تضمين بقاء و تكامل انقالب تا زماني وجود خواهد داشت كه قواعد و قوانين                

  .ات رعايت شودپيروزي و حاكميت انقالب

ب صبِن تَ لي ا تَ تَ روا و قوا و اتوكُ ي ورِن فَ م مم هذَ ه ا ي مـد دكم رـ ب ـ   مـس خَم بِ كُ ه آالف من الم  ـ  الئكـه م سومين. 

  )۱۲۵/عمران آل(

آري اگر پايداري و تقوي محور كار شما باشد وقتي دشمنانتان بيرحم و ناگهان بـر شـما هجـوم                    
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  .ر فرشته نامدار به ياري شما خواهد آمدآرند، پروردگارتان با پنجهزا

ويژه آنها   كنيم، آيا نبايد از تاريخ انقالبهاي جهان، به         اين نخستين انقالب جهان نيست كه ما تجربه مي        

كه در دو قرن اخير صحنه جهان را تكان دادند و نظام و تمدني نوين بنا نهادند درس عبرت بگيريم و يا                      

ير در همين دنيـاي پـرجنبش و تحـرك كنـوني پيـدا شـدند و اوج گرفتنـد و                     از آن انقالبها كه در دهه اخ      

  اي كسب كنيم؟ سرانجام پيروز شدند يا شكست خوردند و نابود شدند تجربه

  )۱۶خطبه  البالغه نهج(الشبهاتالتقوي عن تقحم  المثالت حجزته العبر عما بيم يديه من ان من صرحت له

ا و عقوبتهاي ملتها را در برابـر چـشم دارد تقـوايش             بدون شك آن كس كه تجربه آشكار شكسته       

  .تواند او را از فرو افتادن در اشتباهات و فريب خوردنها حفظ كند مي

المثل چـرا حكومـت سـالوادور آلنـده در شـيلي              آيا وقت آن نرسيده است كه اندكي تفكر كنيم كه في          

 امـروز بـا      مـا  ه كرد؟ مسائلي كـه    شكست خورد و ملتي را دچار يك ديكتاتوري فاسد و آلت دست بيگان            

اي نيستند و الاقل اگر در شكل و صورت مخصوص خود ما است، در مفهوم  آنها مواجهيم چيزهاي تازه

سالم باشيم و نخواهيم    و محتوا تازگي ندارند و اگر اندك هوشيار باشيم يا خالصانه غمخوار انقالب و ا              

يت آن ايمان آوريم، بلكه به تجربيات ديگران هـم ارزش            مستقيماً تجربه كنيم تا به واقع      را خود  همه چيز 

و اعتباري قائل باشيم و آنها را در محاسبات خودمـان وارد نمـائيم، چـراغ هـدايت تعـاليم و آرمانهـاي                       

تـر و بنـابراين راه پيـروزي و تكامـل بـر مـا همـوارتر                   تر و مشخص    اسالمي و توحيدي براي ما روشن     

   .خواهد شد

 و    نوين، در نقد حاضر، ما را نظر بدان بوده اسـت كـه بـراي تـشخيص بيمـاري                   در اين آغاز فعاليت   

ها و نيروهاي كنوني مـؤثر در امـر انقـالب را عادالنـه مـورد نقـد و                   پيشنهاد درمان، تمام عوامل و قطب     

  .بررسي قرار دهيم، تا به ياري خدا نقش واقعي آنها را دريافته و براي مشكالت راه حل پيشنهاد كنيم

اين نقد، چون نظر به مسائل رهبري بوده است، كمتر به نقد نيروهاي اجتمـاعي و اقـشار جامعـه                    در  

  .دهيم ايم و اين را به نشريات آينده خود احاله مي پرداخته

ما را خواست و اراده برآنست كه تحليلگري متعهد در برابر اهللا بوده و نقاط ضعف و قوت هر نيرو را به           

الوجـوه حـاكي از فقـد احتـرام و يـا موضـع مخالفـت يـا               و اين امر به هيچ وجـه مـن        محك نقد و تميز بزنيم      

وقتي در پايان به پيشنهاد راه نجات انقالب دست يافتيم و يا نقش و تعهد خود . خصومت با آن نيروها نيست

را در حل و درمان مشكالت عرضه داشتيم بر همه اصحاب مسؤوليت روشن خواهد شد كه ما نه بدخواه و                    

رقيب كه برادراني دلسوز و صادقيم، ما را نه چشمداشت به پست دولتي يا نام و شهرت سياسي و مردنـي                     

اهللا از سر درد و  گوييم خالصاً لوجه هر چه مي. يابي گروهي به وسوسه انداخته است فريفته و نه هوس قدرت

 اسـالمي خـود احـساس    مسؤوليتي است كه نسبت به مكتب پرافتخار اسـالم و انقـالب پرحقيقـت و رحمـت               

   :كنيم و مي

  لذين يبلغون رساالت اهللا و يخشونه و ال يخشون احداً اال اهللا و كفي باهللا حسيباًا

انـد و از او هـراس دارنـد و از هـيچ كـس جـز اهللا                     ابالغ رسالتهاي خـدايي برخاسـته      هكساني كه ب  

  !دهند و براي حسابرسي خداي را كافي است هراسي به دل راه نمي

  ۲۷/۳/۱۳۵۸ - آزادي ايراننهضت 
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   انقالب مفهوم

جانبه را پي ريخت و در جريان به ثمـر            ملت مسلمان ايران طي سالهاي اخير يك انقالب وسيع و همه          

 بـه نـابودي نظـام       ۵۷ بهمن مـاه     ۲۲ و   ۲۱نقالبي كه با اوج گرفتن در روزهاي        ا. رسانيدن آن قرار گرفت   

اين تحول نه يك كودتـا بـود و نـه يـك             . انه پهلوي منجر شد   سلطنتي ديرپا و سقوط رژيم وابسته به بيگ       

انتقال ساده قدرت سياسي از دولتي به دولت ديگر، بلكه انقالبي حقيقي بود كه آرمان ديرينه مبـارزان و                  

  .بخشيد و اينك نيز همچنان بايد با محتواي انقالبي خود پيش برود پيشتازان اين جنبش را تحقق مي

  :فهميم عبارتست از تغيير و تحول انقالبي در جامعه ميمفهومي كه ما از يك 

  .ـ تغيير عميق در نظام ارزشها و فرهنگ حاكم بر جامعه در راه رهايي از قيود ضدتكاملي۱

  . ثروت و قدرت و توزيع آناءـ تغيير اساسي در مناسبات و روابط اجتماعي و منش۲

  .شورـ تغيير بنيادي در نظام سياسي، اداري و تشكيالتي ك۳

  :در نتيجه

ـ تغيير تكاملي انسان و تولد انساني نوين و واالتر از آنچه تاكنون بوده است، انساني متعالي و رو                   ۴

 استثمار و اسـتحمار و قيـود و موانـع           ،تر از بندهاي خارجي يعني مثلث ديرينه استبداد         به رشد و رهيده   

 ار ايرانـي در پاسـخ پرسـش او از هـدف    دروني و نفساني يا به گفته آن سرباز مسلمان در برابـر سـرد   

  :اسالم

النـاس   جاالسالم و اخـرا    الناس من جوراالديان الي عدل     اهللا؛ اخراج  الناس الي عباده   الناس من عباده   اخراج

   الدنيا الي سعتها من ضيق

بيـرون آوردن و رهانيـدن مـردم از پرسـتش انـسان و در آوردن آنـان بـه حـوزه پرســتش اهللا؛         (

از ستم و انحراف كيشهاي خودسـاخته و درآوردن آنـان بـه قلمـرو داد و عـدالت                   رهانيدن مردم   

ان نزديك و پست كنـوني      هاسالم و رها ساختن انسان از تنگناها و قيد و بندهاي دست و پاگير ج              

  ).به گستره رشددهنده آن

  

  انقالب اسالمي

 الاقل بر انديشه و عمـل       ثير بسيار داشته و   أچهار مفهوم فوق همگي در جريان جنبش ايران نقش و ت          

  .پيشتازان انقالبي حاكم بوده است

به همت پيشتازان و پيشگاماني كه با عمل يا قلم و يا بيان خود مفاهيم فوق را تبلور بخـشيدند و بـه                       

بخـش ملـت ايـران بـه         ييتدريج ايدئولوژي جنبش را بر افكار و وجود مردم مسلط ساختند، جنبش رهـا             

يش يافت تا در جريان يكساله اخير به لحـاظ شـكل و محتـوي كـامالً انقالبـي      تدريج به سوي انقالب گرا   

 شاهد بوديم كـه در ميـان مـردم نهـضت           بهمن   ۲۲ساز    ما در سال گذشته قبل از پيروزي دوران       . گرديد

حـال يـا تهيدسـت و         ويـژه مـردم ميانـه         گـرايش مـردم بـه     . كننده تغييراتي عميق در شرف تكوين اسـت       

و تعـاون و      هاي دنيايي و زندگي مصرفي، پيـدايش روحيـه جمعـي و تفـاهم                 ستگيزحمتكش به ترك واب   

احساس مسؤوليت جمعي در ميان انقالبيون، گرايش به نفي ارزشـهاي تمـدن غربـي و روي آوردن بـه                    
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زيستي و زهد انقالبي و باالخره گرايش پرشور شائقانه به سوي ايثار و فداكاري و شهادت، اينهـا                    ساده

شـعارها و بيانـات      ي حركت مردم در ماههاي اخير بود كه نـه از روي كتـب و نـشريات و                 همه ويژگيها 

  . بلكه از تماس مستقيم و نزديك با مردم دريافتيم،سخنگويان و رهبران

كنـد، و همـين    مجموعاً اين ويژگيها حكايت از نوعي احياء يا بازگشت بـه فطـرت در ميـان ملتـي مـي              

سـازد، چـرا كـه         به مفهوم عام آن، برخوردار مـي         يك محتواي ديني،   واقعيت است كه جنبش ايران را از      

اينها همه از مظاهر حركت و تحول و صيرورت انسان از حيات دنيا به سوي آخرت و فناي شـائقانه در                    

ها است كـه مـا مـدعي دينـي بـودن جنـبش                باشد، و به سبب همين ويژگي       آستان كبريايي پروردگار مي   

 اينكه شعارها اسالمي بود يا رهبران و سخنگويان عمدتاً اسالمي يـا روحـاني               .انقالبي ملت خود هستيم   

بودند يا رهبر و پيشواي تواناي اين انقالب يك مرجع و روحاني عاليقدر است، همه نتيجه ايـن واقعيتنـد                    

كه حركت انقالبي ملت ايران حركتي تكاملي و صيرورتي به سوي خدا بود و دقيقاً همين امـر اسـت كـه                      

  .سازد ر هر حركت ديني را ميجوه

االترين مفاهيم انقالبي نظير شهادت و زهـد و پارسـايي، ايثـار در راه               ترين و و    ملت مسلمان ما عالي   

خدا و مستضعفين ملت را از اسالم و پيشوايان گرانمايـه آن و رهبـران و پيـشوايان مـذهبي ـ سياسـي       

ر كردند، در طي ربع قرن اخير آموخـت و ايـن            خود كه از ويژگيهاي مكتب اسالم را در وجود مردم بيدا          

آموزش سبب شد كه ارزشها و موازين خوب و بد در ميان مردم نهضت كننده عوض شود و بـا تغييـر                      

كنندگان، حركت آنان به سوي يك انقالب واقعي سياسي و اجتمـاعي تحـول                انقالبي در ارزشهاي نهضت   

جانبـه زنجيرهـاي انـسان پـيش          وي از هم گسستن همـه     يافت، انقالبي كه به نحو راديكال و بنيادي به س         

  .رود رفته و مي

  

  :علل سرعت گرفتن انقالب

انگيز در سال گذشـته بـه پيـروزي اوليـه             چه عواملي باعث شد كه جنبش ايران با آن سرعت اعجاب          

  آور ساقط كند؟ خويش نائل شود و رژيمي را با آنچنان قدرت رعب

به اين معني كه شـكاف بـين مـردم و    . عي مناسب در ايران بودنخستين علت، زمينه سياسي ـ اجتما 

تر از     درجه خود رسيده بود، و ميزان كينه و نفرت مردم از رژيم حاكم بسيار عميق               حاكم به منتها  رژيم  

گرچـه ايـن واقعيـت از طـرف       . كردنـد   آن بود كه خود رژيم و حتي رهبران سياسي جامعه بـرآورد مـي             

 به بعد، ۴۰ جمله نهضت آزادي ايران و بعدها سازمان مجاهدين از سالهاي        برخي از رهبران سياسي، از    

شـد ولـيكن همـين گروههـا نيـز تـصور              عنوان نكته و مساله اصلي نهضت ملي ايران طرح مـي            گهگاه به 

 بـه حركـت افتـادن چـرخ         .آگـاهي و تحـرك برسـد      كردند كه اين كينه و نفرت به اين سرعت به خود            نمي

توسعه ظاهراً سريع اقتصادي كه مديون درآمد غيرتوليـدي نفـت بـود و تبليغـات و          فعاليتهاي مملكتي و    

گذشته، برخي از رهبران سياسي قديمي و حتي گروههاي سياسي يم پردازيها و آمارهاي قالبي رژ دروغ

كنـد و     ـ نظامي چريكي را به اين تحليل رسانيده بود كـه رژيـم دارد در ميـان تـوده مـردم راه بـاز مـي                         

ما بر  «:  مغرورانه به خبرنگاران خارجي گفته بود      ۵۳شاه مخلوع در اواخر سال      . يابد   و نفوذ مي   موقعيت

ايم و تنها مسأله تروريسم است كه هنوز مهار نـشده اسـت و در برابـر آن هـم       تمام مشكالت فائق آمده   
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  .»ملت متحد است

 زمينـه نقـش مـؤثري    فساد و تالشي شديد اقتصادي دستگاه حاكمـه نيـز در بـه وجـود آوردن ايـن       

انقـالب  « رژيم دريافته بـود كـه ماشـين عظـيم اقتـصادي كـه پـس از                   ۱۳۵۳ز همان اواخر سال     ا. داشت

داد، بسيار لنگ و عليل و رو به سقوط و             به راه انداخته، و آن را به نبوغ شاه مخلوع نسبت مي            »!!...سفيد

. داشـت  ني اين امر را بر مردم پوشيده مـي هاي عمرا تالشي است، ولي با باال بردن ارقام بودجه و هزينه     

تنها تعداد معدودي از صاحبنظران اقتصادي يا فعالين و متفكرين سياسي بودند كه در سطح جامعـه يـا                  

به هر حال اين عاملِ . كردند طور اجمالي حس مي     در درون زندانها، پوسيدگي روند اقتصادي رژيم را، به        

طوري كه اشاره شد بـسياري از افـراد وابـسته بـه              ور نيافت و به    قدرت بروز و ظه    ۵۷اي، تا سال      زمينه

  .س از عمل نظامي و رو آوردن به عمل سياسي كشاندأجنبش مسلحانه را به دامن ي

عوامل ديگري كه در سرعت بخشيدن به پيروزي انقالب اسالمي مؤثر بودند و در حقيقت باعـث بـه                   

  :دن آنها شدند عبارتند ازفعليت درآمدن خشم و نفرت مردم و به حركت درآم

اهللا خمينـي كـه از همـان آغـاز ورود ايـشان بـه ميـدان                   بيني، تقوا، استقامت و قاطعيت آيت       ـ روشن ۱

له روالي طبيعـي و رو        و مبارزه روحانيت به رهبري معظم      مبارزه اثري عميق و گسترده به وجود آورد       

  .به رشد را دنبال كرد و استمرار و حدت و شدت يافت

گيـري عمليـات       با اوج  ۱۳۵۰ شروع گشته و در سال       ۴۲بش مسلحانه كه بعد از پانزدهم خرداد        ـ جن ۲

ويـژه جوانـان گذاشـت و همـه را شـيفته و       ثير زيادي بر روي مسلمانان و بـه       أسازمان مجاهدين خلق ت   

گرچه تغييرات دروني اين سـازمان كـه منجـر بـه خيانـت              . مشتاق يك حركت انقالبي سازمان يافته كرد      

 گرديد ضربه بزرگي بر روحيه بسياري از مسلمانان زد كه بعضاً موجـب گرايـشهاي واكنـشي         ۵۴ال  س

 از جهت  افراطي شد، معذلك حركت مجاهدين، در مجموع بر روي نسل جوان و حتي ميانه سال مسلمان،

باال بردن آگاهي آنان و آماده ساختنشان براي يك حركـت سياسـي ـ نظـامي و جنـگ مـسلحانه و يـك        

  .سزايي داشت ثير بهأحركت انقالبي ت

، دكتر شريعتي در ويژه متفكر نامدار ما ـ كارهاي فرهنگي پيشتازان انديشه نوين انقالبي اسالمي به      ۳

 وجدان مسلمانها و دادن نوعي خودآگاهي در ظرف و بيـان فرهنـگ امـروزي جهـان،                  جهت بيدار كردن  

  .نقش بسيار مهمي را ايفا كرد

طلبانه ملت ايران بـا اسـتفاده از تجـارب و آموزشـهاي             هاي حق   له تاريخي جنبش  اين سه جريان دنبا   

خـان، مـصدق، طالقـاني و بازرگـان بـوده             ، اميركبير، مدرس، كوچك     مبارزاتي گذشتگان چون سيدجمال   

  .است

 بدينطرف نقش مهمي داشـتند      ۱۳۵۶اين عناصر مجموعاً در اوج گرفتن حركت انقالبي از اواخر سال            

  .ريع حركتي شدند كه زمينه قديمي نفرت و كينه مردم را از رژيم داشتو باعث تس

  

  جهت حركت

  نكته و سوال اصلي اينجاست كه جهت حركت چه بود و اين حركت عليه چه نظامي بود؟

ريـزد مگـر آنكـه     به اعتقاد ما سنت الهي، چنين بوده است كه هيچ نظام اجتماعي ـ سياسي فرو نمـي   
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و هـيچ نظـام   ) ۴۲/انفـال (ه نَـ يِن ب عـ كلَـ ن ه مـ كهليل. ز درون فراهم شده باشدتمام موجبات سقوط آن ا    

آيد، مگر آنكه تمام موجبات تاريخي پيـدايش آن   اجتماعي ـ سياسي نوين در صحنه جهان به وجود نمي 

فراهم شده باشد وي حيي من حّيع ۴۲/انفال(ه نَيِن ب.(  

كردند كـه بـه آن        اي را نمي     نسبت به رژيم گذشته چنين محاسبه      ترين تحليلگران   هيچ كس حتي بدبين   

تـرين     هـزار نفـري و مجهـز بـه آخـرين و مـدرن              ۵۰۰با ارتش   . اندازه از داخل متالشي و پوسيده باشد      

سالحها و آخرين تعليمات ضـدچريك شـهري، ضداغتـشاش و ضـدانقالب و بـا سـازمانهاي پليـسي و                     

 من از طريق ايـن سـازمانها خيـالم راحـت     گفت ارها شاه مخلوع مي ديگر كه ب امنيتي گسترده و پيشرفته   

كننـد، نتوانـستند      اي را كـشف مـي       دهنـد و هـر توطئـه        است و هر خبري در جهان بشود به من اطالع مي          

خوشبختانه رابطه واقعي مردم و احساسات واقعي آنان را نسبت به رژيم سابق و شاه سـابق ارزيـابي                   

الي موضع  خي  ه شاه و سردمداران رژيمش هميشه از روي آرامش و خوش          كنند و همين امر سبب شد ك      

رژيـم گذشـته در   . داد هـاي مـردم را افـزايش مـي      و همـين امـر آتـش كينـه    مسلط و مطمئن حرف بزنند  

 بـه فكـر     ۵۶هاي اقتصادي و اجتماعي كـامالً از قبـل شكـست خـورده و پوسـيده بـود و از سـال                         زمينه

از اوائـل سـال   . بود تا بلكه بتوانند از متالشـي شـدن خـود جلـوگيري كنـد            رفورمي در اين زمينه افتاده      

  .كرد در برابر جريان حقوق بشر كارتر قرار گرفت مذكور رژيم شاه كه خود اين خطر را حس مي

جريان حقوق بشر گرچه امري و حركتي بود كه دولت اياالت متحده امريكا در جهـت حفـظ موضـع                    

نگري نسبت به منافعش در جهان سـوم بـه راه    هان و در جهت آينده   رهبري خويش و برتري غرب در ج      

انداخت ولي همين مساله حقوق بشر نيز يك زمينه نسبتاً آزاد براي احساسات عميـق و سـركوب شـده                    

.  اوج تازه و سرعت زيادي گرفت۵۷مردم ايران عرضه كرد و اين مجموعه سبب شد كه جنبش در سال    

هـاي     در جريان يك سال و نيم اخير خود بـه افروختـه شـدن آتـش كينـه                  هاي شاه   گيريها و حيله   موضع

كنـد لـيكن اكثـراَ حتـي در ماههـاي             مردم كمك فراوان كرد و او بود كه به دست خويش گور خود را مي              

 با وجود اعتصابات سراسري كشور، اعتصاب كاركنان شـركت نفـت، اعتـصاب              ۵۷آبان، آذر و دي ماه      

ه از لحاظ اقتصادي ضربه اساسي به دستگاه وارد آورده بود، به علت وجـود               كارمندان بانكها و غيره ك    

ارتش و نيروهاي مـسلح و  . كردند كه به اين سرعت انقالب پيروز شود       ارتش و پليس و ساواك فكر نمي      

  .رسيد به نظر مينمود، غيرقابل نفوذ  امنيتي رژيم كه به صورت دژ مستحكمي مي

بر تحليلهاي بدبينانه ديگران اين بود كه روند تغييـر درونـي ارتـش و               در آن زمان استدالل ما در برا      

 ۱۷گرفـت و از   خميني انجام مي آهنگ پيدايش و رشد عصيانها و فرارها كه به دنبال دعوتهاي مكرر امام   

دهد كه در ظرف يكسال، همه يا بخش مهمي از            شهريور به بعد آغاز شده بود، آينده روشني را نويد مي          

گيريهـاي    ولي در عمل ديديم كه شدت و حـدت حركـت مـردم و موضـع                 !وي مردم بازگردند  ارتش به س  

خميني، و از طرف ديگر شور و شوق انقالبي مردم و استقبالـشان از شـهادت،                  بينانه امام   قاطع و روشن  

كه از ويژگيهاي فرهنگ اسالمي و سنت شيعي است، بر روي افراد ارتش اثر گذاشت، و با اينكه پيش از                    

اين وقايع حركتهاي مسلحانه و غيرمسلحانه و زنـدانها و مبـارزات نتوانـسته بـود روي افـراد ارتـش و                     

 به بعـد بـا برخوردهـاي برادرانـه مـردم بـا ارتـش و        ۵۷پليس اثر قابل توجهي بگذارد، ولي از شهريور       

ر شاه مخلوع باقي    نيروهايي از ارتش كه در كنا     .  اين اثر شروع شد و سريعاً اوج گرفت        امامهاي    اعالميه
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  .شد و به بقيه قسمتهاي ارتش اعتمادي نبود مانده بود به فرمانداري نظامي و گارد منحصر مي

خمينـي، همـانطور كـه گفتـيم، سـبب شـد اخـتالف نظرهـا و                   موضعگيري استراتژيك و قاطعيت امام    

 آنكه ايـن افـراد      مواضع، كه ميان رهبران سياسي قديم و جديد وجود داشت، موقتاً مسكوت بماند بدون             

اي در ميان صفوف      ترتيب چنان وحدت كلمه    بدين. در ميان خود به توافق و تفاهم درازمدتي دست يابند         

  .مبارزين و مجاهدان پديد آمد كه در تاريخ ايران كمتر نظير داشت

آسا گرديد، ولي اگر پوسيدگي و تـالش درونـي و ماهيـت ضـدمردمي               اين عوامل باعث پيروزي برق    

  .شد سرعت از هم پاشيده نمي لطنتي و ارتش شاهنشاهي نبود، ارتش بدينرژيم س

  :هاي خدايي قرآن را بر ما اثبات و محقق ساخت كه اين سرعت پيروزي و زودرسي بار ديگر وعده

الَّلُثَم روا بِفَ كَذينعمالُم اَهِبِرم كَهماد اشتَرت بِده  الريحفي ي ۱۸/ابراهيم...(فوم عاص(  

تان اقدامات كساني كه قدرت و اراده پروردگارشان را ناديده گرفتند همچون خاكستري است              داس

  .كه در روزي طوفاني بادي سخت بر آن بوزد و آن را پخش و نابود سازد

  

  هاي ناشي از سرعت پيروزي نارسايي

  .ت زودرس بودن خود مسائلي به همراه داشته استآساي جنبش به عل پيروزي برق

نها مرحله نخست انقالب، در ايـران انجـام گرفتـه اسـت و گـام اول آن كـه فـرو ريخـتن دژ                      امروز، ت 

جنبـشهاي انقالبـي جهـان بـا طـوالني          .  برداشـته نـشده اسـت      ،مستحكم نظـام سياسـي سـلطنتي اسـت        

گرديدنشان، ساخته شدن مردان و زنان و ايجاد شخصيتها را هم دربرداشته و سازمانهاي پيـشتاز در                 

. دهنـد  يافتـه در درون خـود جـاي مـي     طور سـازمان    بي رشد كرده تمام مردم كشور را به       ضمن جنگ انقال  

 دولت موقت تشكيل داد و مردم هم ضمن جنگيـدن  . كنگ در ضمن سالها جنگ گسترش يافت        نيروهاي ويت 

ه كردند و براي اداره كشور آماد       يافتند و انضباط انقالبي پيدا مي       آساي آمريكا سازمان مي     با ارتش غول  

جبهه آزاديبخش الجزاير نيز در ضمن هفت سال جنگ مسلحانه و انقالبي بـه سـازمان دادن و         . شدند  مي

تشكيل دولت موقت در تبعيد پرداخت و مردم در كوره انقالب پخته شدند و مشكالت پس از پيروزي را                   

  .ا پيش نيامدبه آساني ولي با صبري انقالبي حل كردند، اما در انقالب ايران چنين فرصتي براي م

كردنـد و مـردم هـم بـا شـور و حرارتـي                خميني از خارج از كشور جنبش را هدايت مـي           اگر چه امام  

يافته نبودنـد و هنـوز آن روابطـي     نمود ولي هنوز سازمان    انقالبي تا سرحد شهادت، فداكاري و ايثار مي       

هنـوز تـشكيالت واحـد      كه در درون يك صف متشكل بايستي برقرار شود بين مردم برقرار نشده بود،               

كننده آگاه و هشياري كه بتواند مردمي را كه به حركت درآمـده بودنـد مجهـز و                    يگانه و سازمان هدايت   

ي رسـيد فرصـت اينكـه       وزمنضبط بكند و سازمان بدهد به وجود نيامده بود، و چون انقالب زود به پير              

ه دوران انتقـال قـدرت مـشخص    كادرهاي الزم در جنبش ساخته شوند و برنامه آينـده جنـبش و برنامـ        

بشود، پيدا نشد و از طرف ديگر همين كوتاهي مدت مبارزه انقالبي سـبب شـد كـه انقالبيـون واقعـي از                       

طلبان مشخص نگردند و خط فاصل و خندق جداكننده روشني بين ايـن دو دسـته در جامعـه بـه              فرصت

زده،   كشوري شبيه يـك كـشور جنـگ   بنابراين وقتي كه رژيم سقوط كرد ما مواجه شديم با     . وجود نيايد 

اي مثل فرانسه و آلمان بعد از جنگ جهاني دوم كه تمام سرزمينشان با خاك يكـسان           زده  آن هم نه جنگ   
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شده بود، بلكه با اينكه ساختمانها و تأسيسات مملكتي اغلب بجا بود وليكن آن روابط و نظـم تـشكيالتي                 

  .مستقل وجود دارد از هم گسيخته بودكه در درون يك كشور متشكل، كشور سرپا و كشور 

  

  رو گرديد مسائل و مشكالتي كه دولت موقت انتقالي با آن روبه

  :رو گرديد عبارت بودند از مسائلي كه دولت موقت انتقالي با آن روبه

  ـ عدم آمادگي دولت از نظر برنامه؛۱

  ـ نداشتن شخصيتهاي الزم انقالبي شناخته شده؛۲

  م پاشيدگي كشور و مشكالت احياء آن؛زده بودن و از ه ـ جنگ۳

  طلبان؛ ـ مشخص نشدن نيروهاي انقالبي از فرصت۴

ـ فقدان بينش ايدئولوژيك واحد در بين رهبران، كه همـين نكتـه موجـب جـدايي و سـوءتفاهم بـين                      ۵

  .شود دولت و انقالبيون مي

 زخـم خـورده و      اين پنج عامل سبب شد كه بعد از پيـروزي اوليـه انقـالب در حـالي كـه ضـدانقالب                    

انگيزيهاي خـود    كرد و مخالفين انقالب اسالمي هم به فتنه         هاي روزافزون خود را آغاز مي       توز توطئه   كينه

افزودند وضعي بحراني پيش بيايد و دولت را در متن اين بحران قرار دهد، لذا الزم است ايـن وضـع                       مي

  .تحليل اوضاع كنوني كشور بپردازيمبحراني حاكم و غالب را بشناسيم و براي دست يافتن شناخت به 

براي اينكه به تحليل انقالب بپردازيم الزمست از نيروهاي مؤثر بر انقالب نام ببريم و به ارزيابي آن                  

  .نيروها دست يازيم

  نيروهاي مؤثر بر انقالب

  : نيروهاي مؤثر بر انقالب عبارتند از

  خميني؛ ـ رهبري انقالب يا امام۱

  ـ دولت؛۲

  قالب؛ـ شوراي ان۳

  ـ روحانيت؛۴

. ـ نيروهاي مسلمان مبارز يا انقالبي كه نه در جناح روحانيت قرار دارند و نه در جناح ماركسيستي   ۵

  .ترين اينها نيروي سازمان نيافته ولي وسيع جوانان و دانشجويان هستند عمده

  .هاي مثبت و منخفي مؤثرترين نيروي انقالبند ـ توده مردم كه با داشتن نقش۶

  :رابر انقالب اسالمي چند عامل عمده قرار دارنددر ب

  ـ نيروهاي روشنفكر ليبرال ـ دموكرات۱

  ـ نيروهاي ماركسيستي۲

  ـ ضدانقالب۳

  ضدانقالب

دهنـده آن بـود و        گاه رژيم و عناصر تشكيل      ضدانقالب عبارت از آن نيرويي است كه در گذشته تكيه         

  .ان، ارتش و پليس و ساواك قرار داشتدر رأس آن دربار، خانواده پهلوي، اعوان و انصارش
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 ۴۱در مرحله بعد آن عـواملي كـه جنبـه پايگـاهي بـراي رژيـم گذشـته و مخـصوصاً طـي سـالهاي                          

 به علت مواجـه بـودن بـا بحـران     ۴۰ـ۴۱دستگاه حاكمه قبلي ايران در سال  . بدينطرف داشت، قرار دارند   

 بر ارتش و پليس تكيـه دارد، در صـورت           بدين نتيجه رسيد كه چون نظام سلطنتي استبداد پهلوي صرفاً         

ضعف ارتش و پليس امكان حفظ رژيم وجود ندارد، لذا شاه سابق و مشاورين خارجي او سعي كردنـد                   

كنند تـا دو طبقـه مـؤثر و مهـم در      با عرضه يك سري رفرمهاي اجتماعي در ميان طبقاتي از مردم نفوذ 

ابسته به نظام، و ديگري طبقه متوسطي كـه در عـين   جامعه به وجود بيايند يكي قشر بورژوازي باال و و     

  .برخورداري از زندگي نسبتاً مرفه به نظام و رژيم، وابستگي كامل اقتصادي و فرهنگي داشته باشد

 ۱۵يكي از اهداف اصالحات ارضي و به اصطالح انقالب سفيد شاه سـابق همـين بـود و گرچـه طـي                   

ولي موفق نشدند وفاداري طبقه متوسط را نـسبت بـه           سال گذشته يك چنين قشري را به وجود آوردند          

تـوان طبقـه گفـت زيـرا يـك نـوع وابـستگي و انـسجام                   قشر بورژوازي وابسته را نمي    . مين كنند أرژيم ت 

وجداني و خودآگاهي بين اين دو طبقه هنوز وجود ندارد، ولي به هر صورت يك چنين قشري به وجـود       

 دولت سر وابستگيشان به رژيم به درآمدهاي كالن دست يافتند    داران بزرگي در ايران، از      آمد و سرمايه  

و اين درآمدهاي كالن موجب به وجود آمدن يك بخش صنعتي در كشور شد وليكن اين بخش صـنعتي                   

يك بخـش صـنعتي واقعـي نبـود؛ ايـن بخـش صـنعتي عمـدتاً يـك بخـش توليـدي داشـت و يـك بخـش                   

اي رسيد ولـي      نباشت سرمايه به مراحل خيلي پيشرفته     كاري و خدماتي و تجاري، گرچه از نظر ا          مقاطعه

نظر به اينكه اين انباشت سرمايه از دولت سر انحصاراتي بود كه به سبب روابطشان با رژيم در اختيار                   

داري غرب از آغاز قرن نوزدهم به اين طـرف بـدان              شد، آن رشد كيفي كافي كه سرمايه        آنها گذاشته مي  

كنيك و صنعت و تكنولوژي را موجب شد، هرگز نصيب بورژوازي ايـران             رسيد و ابتكارات و پيشرفت ت     

گذاري شد يك صنعت بـه تمـام معنـي مونتـاژ و وابـسته بـوده و                    نگرديد، زيرا صنعتي كه در ايران پايه      

. شود بلكه داراي بخش خدماتي نيـز هـست          بورژوازي وابسته تنها در بخش توليدي خالصه نمي       . هست

 بـورژوازي وابـسته اداري، يعنـي آن قـشرهايي از دسـتگاه بوروكراسـي          در بخش خدماتي، مخصوصاً   

كه مقامات عاليه و مقامات باال را در اختيار دارند، گرچه ظاهراً تسلطي بر مالكيت و ابـزار توليـد                    دولتي  

دهنـد ولـيكن در معنـي سـخنگو و            بگير هـستند و طبقـه مـديران را تـشكيل مـي              ندارند و به ظاهر حقوق    

ريز بخش خصوصي داخلي يا خارجي و يا به لحاظ سياسـي و فرهنگـي شـهروند و                    رنامهخدمتگزار و ب  

بورژوازي وابـسته در حـال حاضـر ضـربه          . اين بخش اداري هنوز وجود دارد     . وابسته به غرب هستند   

  .بزرگي خورده ولي هنوز از بين نرفته است

يانـه مـشغول مكيـدن پـول و         اي موذ   داران وابسته امروز بـه شـيوه        از طرف ديگر، برخي از سرمايه     

اعتبار و ارز از دولت و فرستادن آن به خارج و كند كردن كار توليد و توطئه براي تعطيل كردن بخشي                     

  .تواند مراقب آنها باشد و از صدماتشان جلوگيري كند باشند ولي دولت هنوز مي از صنايع مي

. ده يـك نظـام وابـسته اسـت         سال گذشته در اين كشور تـشكيل شـ         ۱۵نظام بانكي كه در عرض اين       

كنيم تنها يك وابستگي از نظـر شـركت يـا آميختـه بـودن بـا سـرمايه                     وابستگي كه ما از آن صحبت مي      

شـود، بيـان وابـستگي در ايـران آن وابـستگي              در ايران وابستگي به آن مفهوم بيان نمي       . خارجي نيست 

كردنـد، خـواه      از ايـن رهگـذر مـي      هـايي كـه       سياسي است كه با رژيم داشتند و استفاده و سوءاسـتفاده          

024



 

 

بـه هـر حـال      . سرمايه خارجي را همراه خودشان و يا در شركت با خودشان داشته يـا نداشـته باشـند                 

شد و با ضربه بزرگـي        شمار بزرگ تشكيل مي     دار انگشت   بورژوازي وابسته ايران عمدتاً از چند سرمايه      

 با ملي شدن بانكها يـك  . در ضبط قرار دارد،موالشان فعالًكه به آن وارد آمد اكثرشان فراري هستند و ا   

بخش از خطر ضدانقالب منتفي گرديد، خصوصاً از اين جهت كه صنايع ملي ايران از اين پس از اسارت                   

م و  ولي نكته مه  . دهند   را از دست مي    شوند و صنايع وابسته هم پايگاه اصلي خود         سيستم بانكي رها مي   

ت اين بانكها به عناصر و عواملي واگذار شده كه يا جزء همان بخش              قابل ذكر اينست كه متاسفانه مديري     

گمـاردن  . هـا هـستند     بورژوازي وابسته اداري و مديران وابسته بوده يا الاقل متهم بـه چنـين وابـستگي               

مديران و كاركناني در رأس يك برنامه كه به آن اعتقادي ندارند و حتي با خود برنامه و نظام سياسي ـ  

ورزند، جز خراب كردن آن برنامه و به ضعف و فساد كشانيدن نقاط قوت    آن دشمني مياجتماعي پشت

  . اثر ديگري ندارد،آن و سرانجام ضربه به انقالب زدن و راه بازگشت ضدانقالب را هموار كردن

اكنون ما شاهديم كه يك حركت آرام در بازگشت بورژوازي وابـسته اداري بـه مواضـع و پـستهاي                   

مـا  .  حركتي در جهت بازگرداندن بورژوازي وابسته صنعتي به قدرت اقتصادي وجود دارد            قدرت، و نيز  

 بوروكراسي دولتي عليه انقالب      طلبانه و مقاومتهاي درون     هاي تجزيه   وقتي اين حركات را در كنار توطئه      

ان گذاريم و وقتي بازگشت سريع ارزشهاي ضدانقالبي رژيم گذشـته را در ميـ               و تحريكات كارگري، مي   

اي حـساب شـده دارد        شود كـه ضـدانقالب بـا برنامـه          بندي حاصل مي    بينيم، اين جمع    قشرهاي مرفه مي  

يابد و اين هـشداري اسـت بـه تمـام مقامـات و مـسئوالن                  مواضع قدرت و بازگشتن به كشور را باز مي        

  !االبصار فاعتبروا يا اولي... انقالب ايران

روز شد و نتوانست كادرها و مديران خود را پـرورش           طبق آنچه كه گفتيم چون انقالب به سرعت پي        

دهد و با توجه به اينكه انقالب ايران بسيار جوان است، ممكنست نياز به اين گونه كارمنـدان يـا مـديران                  

به نظر ما حل مـساله مـديريت   . شود وجود داشته باشد و اين نياز گهگاه از طرف دولت ابراز شده و مي 

ترين مشكالت رژيم كنوني است و اگر دولت موفق به حل  ن آن، يكي از عظيمسازمانهاي دولتي و كاركنا

آن در جهت اهداف انقالب گردد، انقالب ايران از مرحله بحران خـود عبـور نمـوده و خطـر شكـست آن                       

  .ضعيف خواهد شد

  

  بخشهاي ديگر ضدانقالب

 اينكه ضربه اساسـي     اما بخشهاي ديگر ضدانقالب يعني ساواك و سيستم ارتش و پليس با توجه به             

رسـد كـه بـه ايـن زودي نيـروي             برند، به نظـر نمـي       اند و فعالً در حال تالشي كامل به سر مي           را خورده 

ضدانقالب از درون اين تشكيالت بتواند سر بلند كند، گرچه اين خطر هميشه وجود دارد و بايستي دچار 

  .انديشي نشويم خواب و ساده

 تـشكل معمـولي نيـاز بـه ايـن           يضعف روحيه هستند كه حتي برا     ارتش و پليس ايران آنچنان دچار       

دارند كه از طرف دولت و رهبري انقالب تشويق بشوند و بسياري از خطاهاي گذشته آنـان هـم ناديـده            

 يك چنين نيرويـي بـه       .گرفته شود تا الاقل روحيه سركار آمدن و انجام وظايف معموليشان را پيدا كنند             

البته نظر به اينكه پس از پنجاه . دي قدرت قيام و ضربه مهلك زدن را پيدا كندرسد كه به اين زو نظر نمي 
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سال اكنون نخستين بار است كه درهاي ارتش به روي مردم و جامعه بـه روي ارتـش بـاز شـده، اميـد                    

بسيار است كه عناصر و افراد بسياري در درون ارتش كه بالقوه از پاكي و وابستگي به مصالح و منافع 

 پيوند با فرهنگ ملت برخوردار هـستند، اينـك در تمـاس مـستقيمي كـه بـا مـردم جامعـه خـود                         مردم و 

اند، خود را هر چه بيشتر در جهت اهداف انقالب سوق داد، و با اشـغال پـستهاي مهـم ارتـشي، بـه                يافته

 كـه  ولي طبيعـي اسـت  . تدريج ارتش ايران را به يك نيروي نظامي به تمام معني ملي و اسالمي بدل كنند              

در ميان همين ارتش و پليس ممكنست عناصري هم باشند كـه در حـال حاضـر بـه صـورت منافقانـه و          

باشند تا قدرت پيدا كنند و اين مختص به ارتش فرصت  طلبانه با انقالب كنار آمده باشند و منتظر           فرصت

از آن ناحيـه    نيست، در تمام سازمانهاي اداري ما چنين وضعيتي وجود دارد، ولي در عين حال خطـري                 

ييـر سـاده نبـود بلكـه يـك          غمتصور نيست، زيرا تغيير رژيم در ايران يك تغيير صرفاً كودتايي يا يـك ت              

اي بود، يعني همه مردم در آن شركت داشتند و هنوز مردم روحيه ضدرژيمي گذشته خـود                   انقالب توده 

ضدانقالبي مجهز بتواند حاكم    اي بسيار غيرمحتمل است كه نيروي         اند و با يك چنين زمينه       را حفظ كرده  

  .شود ولو اينكه از نيروهاي خارجي استفاده كند

تواننـد ضـربه قـاطعي وارد كننـد كـه انقـالب و دولـت انقـالب                    نيروهاي ضدانقالب در شـرايطي مـي      

هاي خود روحيه و اعتقاد و اعتماد مـردم را نـسبت بـه                نتوانسته باشند در بيان و اجراي اهداف و وعده        

كرده شور و شوق انقالبي مردم را فروزان و آنان را در حال بسيج نگه دارند، يا آنكه ملت                   انقالب حفظ   

هاي احتمالي    انديشي شده مراقبت و نظارت خود را نسبت به اعمال و رفتار و توطئه               و دولت دچار ساده   

  .توزي از دست بدهند اين گونه عناصر، بدون انتقام و كينه

 داخلـي يـا   اي اين انقالب آنچنان بوده كه فعالً هيچگونه قدرت    تودهبنابراين گسترش و شدت و حدت       

كنـيم   طور علني عليه جنبش و انقالب قيام كند ولي اين مطلب را نفي نمي د كه بهخارجي جرأت آن را ندار    

ت كـافي را پيـدا      أكه اگر انقالب در مسير صحيح و تكاملي خودش پيش نرود اين نيروها فرصـت و جـر                 

  . انقالب ضربه بزنندكنند كه به مي

بخــش ديگــري از نيروهــاي ضــدانقالب بخــش روشــنفكران وابــسته يــا روشــنفكران غيرمتعهــد و   

.  بدينطرف به خدمت و استخدام رژيم گذشته درآمدند        ۱۳۴۱سال   اي است كه مخصوصاً از      خودفروخته

 در دستگاه گذشته به     اين روشنفكران با استعدادها و امكانات و هنر و قلمي كه داشتند مواضع بااليي را              

اي   ا اندازه تهاي رژيم گذشته بعد از جريان انقالب سفيد اين بود كه              دست آوردند و اتفاقاً يكي از ويژگي      

دار ايـن مـسئوليت بـود كـه وجـه فرهنگـي و           شاه روشنفكرنما شده بود و مخـصوصاً همـسرش عهـده          

ز دانـشمند گرفتـه تـا هنرمنـد و          روشـنفكران بـسياري ا    . روشنفكري رژيم پهلوي را رنگ و روغن بزند       

. متفكر و فيلسوف اجتماعي و امثالهم خدمتگزار فرهنگ دستگاه گذشته شدند و اينها هنوز وجـود دارنـد                 

بسياري از اينها احتماالً متوجه اشتباه گذشته خودشـان شـدند و شـرمنده هـستند وشـايد هـم سـكوت                    

ينكه اينها را به خدمت خـويش درآورد وجـود    اند و اگر انقالب در مسير درستي پيش رود احتمال ا            كرده

روي  طلبانه و منافقانه در پيش گرفته و اكنون به چپ اما برخي از اينان هم هستند كه روش فرصت      . دارد

 زيـر پـرچم نيروهـاي       آينـد و غالبـاً      كنند و جزو جناحهاي مخالف دولت اسالمي به شمار مـي            تظاهر مي 

بنـابراين  . پردازند ل مثل وكال و حقوقدانان به فعاليت و تظاهر ميماركسيستي يا نيروهاي بورژوا ـ ليبرا 
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جناح ماركسيستي ايران كه يكي از نيروهـاي موجـود در جامعـه و مـؤثر بـر انقـالب اسـالمي ايـران و                         

سرنوشت آن است و نبايد اين واقعيت را انكار كنـيم، بـه صـورت ناخودآگـاه يـا آگاهانـه يـا نيروهـاي                       

  .اند خته شدهروشنفكر ضدانقالب آمي

كند نابـساماني انديـشه، عمـل، و فـضاي اجتمـاعي و               خطري كه انقالب ايران را تا حدودي تهديد مي        

سياسي است كه توسط نيروهاي ضدانقالبي امروزه در لباس چپ و لباس مترقي و مخصوصاً در ميان        

. شـود   مي ايجـاد مـي    روشنفكران جامعه، با كاشتن تخم تفرقه، نااميدي و سوءظن، نسبت به انقالب اسال            

پراكني و تبليغ هستند و از آنجـا آشـوب بـه پـا      ها در مطبوعات و مراكز سخن  گروهي از اين ضدانقالبي  

از ناحيـه   . پردازنـد   كنند و گروهي ديگر در درون بخشهاي توليدي و در ميان كارگران به تحريك مي                مي

است زيرا كه لباس چپ و مترقي و به         اين بخش از نيروهاي ضدانقالب هم، كه فعالً تشخيص آن مشكل            

اند، در صـورتي كـه انقـالب در مـسير درسـتش پـيش رود، خطـري                    ظاهر دلسوزانه براي ملت پوشيده    

هاي عادي مردم خيلي زياد است و عجيب، و مردم در مقابل              متوجه نيست زيرا بيداري و هشياري توده      

تـرين    ه به آنهاست گرچه در گذشته پرتيراژ      هايي كه وابست    روزنامه. اين نوع مسائل خيلي روشن هستند     

ها در چنـد مـاه پـيش داشـتند و يكـسره در                هاي كشور بودند، اما با روشهايي كه اين روزنامه          روزنامه

ورشكستگي افتادند به طوري كـه بعـضي از   و برابر جنبش اسالمي قرار گرفته بودند، در پرتگاه سقوط   

 و مواضع اسالمي را ولو بـه ظـاهر قبـول كننـد، ولـي                آنها محبور شدند وضع خودشان را عوض كرده       

هـا، خـودداري نكـرده منتظـر هـستند كـه در ميـان رهبـران انقـالب            افكنـي   زدنهـا و تفرقـه      گهگاه از نيش  

  .برداري كنند كوچكترين اختالف بروز كند و از اين مساله بهره

 بـه توطئـه مـشغول    به هر حال ضدانقالب امروزه داراي وحدت و تشكل نيـست ولـي وجـود دارد و       

برنامـه فعلـي تمـام عناصـر آن، درگيـر           . شـود   است و از منابع خارجي گوناگون نيز هدايت و تغذيه مي          

كردن و مشغول نمودن دولت انقالب با مسائل روزمره و ايجاد فتنه و آشـوب و تفرقـه و طـرح مـسائل                  

بـه طـوري كـه      . باشـد   يبراي دموكراسي م  ... غيرضروري يا انحرافي و يا دلسوزي ظاهري و سطحي و         

هاي انقـالب جامعـه عمـل بپوشـاند تـا در ايـن                ريزي وسيع موفق شود يا به وعده        دولت كمتر به برنامه   

  .فاصله خود بتواند به تشكل و وحدتي دست يابد

هاي خـارجي، عوامـل رژيـم پهلـوي و عوامـل            يك جلوه ديگر ضدانقالب وجود و رسوخ عوامل قطب        

هـاي بـه نـام     هاست، كـه وضـع اكثـر كميتـه       نهادهاي انقالبي مثل كميته    فساد جامعه در صفوف مردم و     

ها نتيجتاً ضـدانقالبي و تخريـب    اعمال اين گونه كميته  . انقالب اسالمي را به فساد و بدنامي كشانده است        

ها و به تبـع آن از دولـت و            و تضعيف دولت و انقالب است، تا جايي كه سوءظن و شكايت مرم از كميته              

رود و اين همان موردي است كه موجب سرخوردگي و نااميدي مردم از  قالب رو به فزوني ميرهبري ان

وقتي اين عامل   . كند  ها باز مي    انقالب اسالمي شده و راه را براي اقدام و فعاليت ضدانقالب و ساير جبهه             

بخـش  متأسفانه رو به گسترش را در كنار به حركـت درآمـدن جناحهـاي وابـسته بـورژوازي اداري و                     

رو  گذاريم، با اين حقيقت تلـخ روبـه   خصوصي و بازگشت آگاهانه ارزشهاي ضداخالقي رژيم گذشته مي  

   و اگر با سرعت و شدت،      آيند  اي دارند پيش مي     شده  ه حساب شويم كه ارتجاع و ضدانقالب طبق برنام        مي

رتجاع و ضـدانقالب    مشي آن به وجود نيايد، پيشروي ا        تغيير و تجديدي در هدايت انقالب اسالمي و خط        

027



 

 

تا سرحد شكست انقالب و بازگـشت رژيـم وابـسته و مـستبد پـيش خواهـد رفـت، چنانكـه در شـيلي و                   

  .كشورهاي ديگر شد

  

  :دولت

 دولت موقت انقالب اسالمي در شرايطي قدرت را به دست گرفت كه به هيچ وجـه              همانطور كه گفتيم،  

ريزي كافي نكرده بـود، نـه          آمادگي نه فقط برنامه    آمادگي اجرايي اين مسؤوليت عظيم را نداشت، از نظر        

هايي را كه در دوران انتقال بايد به معرض اجرا بگذارد آماده نداشت بلكه حتي شخصيتها و                   فقط برنامه 

تـرين مـشكل      افرادي را كه بايستي در پستهاي حساس دولتي قرار بدهد تعيين نكرده بود و ايـن بـزرگ                 

بور شد كـه از عناصـر ناهمـاهنگي تـشكيل شـود و بخـشهاي اداري و                  دولت است و اين دولت عمالً مج      

دولتي را به دست عناصري كه گرچه ضـدانقالبي نيـستند و عالقـه بـه انقـالب هـم دارنـد ولـي از نظـر                           

بينـيم    بدين جهت ما امروز مـي     . ديدگاههاي سياسي و اجتماعي يكساني و همگوني الزم را ندارند، سپرد          

كنـد و در ميـان هيـأت دولـت            ختلف هر وزير يك نوع سياسـت را تعقيـب مـي           هاي م   در ميان وزارتخانه  

  .انسجام و هماهنگي الزم وجود ندارد

قدرت انقالب امروز در دست مجموعه رهبري و شوراي انقـالب و دولـت اسـت كـه مجموعـاً هيـأت          

  .دهند حاكمه يا حكومت يا دولت به معناي حقوقي آن را تشكيل مي

ي در  يهـا  هماهنگيان مجموعه از انسجام كامل برخوردار نيست و همچنين          در حال حاضر، گرچه اين    

البتـه ايـن ناهمـاهنگي      . دهـد   ميان بخشهاي مختلف آن هست ولي يـك مجموعـه رهبـري را تـشكيل مـي                

  .كند نخستين ضعفي است كه انقالب را تهديد مي

ايـن  . پـردازيم   يـه مـي   حال به نقد بخش اجرايي رهبري انقالب كنوني يعني هيأت دولـت و قـوه اجرائ               

  .بخش ضعيف است و ضعف آن از دو ناحيه است

  

  :عوامل خارجي ضعف نيروي اجرائي

دولـت بـراي انجـام      . يكي از عوامل خارجي ضعف نيروي اجرايي يا هيأت دولت نداشتن قدرت است            

به قـدرت  مسؤوليتها و تكاليف خود بايد قوه اجرايي را در دست داشته باشد و براي اين منظور نيازمند      

  .باشند و اقتدار است ولي پليس و ارتش و ژاندارمري و بخش اداري دچار ضعف شديدي مي

ها و پاسداران گوناگون و دادگاههاي انقالب هر يـك خـود دولـت مجـزا و مـستقلي هـستند، و                        كميته

را اعمال قدرت از ناحيه رهبري انقـالب يـا از ناحيـه گروههـاي سياسـي و اجتمـاعي نيـز مرتبـاً دولـت                          

كند كه گرچه همه اين بخشها براي حفاظـت انقـالب الزمنـد، ولـي تـا هنگـامي كـه از دولـت                          تضعيف مي 

عنوان نيروي اجرايي، جدا هستند خطر تفرقه و تجزيه در اقتدار قوه اجرائيه را دارند و گرچـه انقـالب                      به

 ولي در حالي كه انقالب      بايد چنين نيروهايي را براي جلوگيري از قدرت بالمنازع شدن دولت اعمال كند،            

هنـوز اقتـدار و   ) هيأت دولـت (شديداً نيازمند به مركزيت اجرايي مقتدر و قاطع است و نيروي اجرايي           ما  

تسلط خود را بر امور كسب نكرده است، وجود اينگونه تفرقه در قدرت اجرايي مانع تكامل دولت انقالب                  

در شـرايط و اوضـاع و       . گيـرد   بالنتيجه از انقالب مـي    الزم را از قوه اجرايي و       ) ديناميسم(شده، بالندگي   
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تـري را در   تواند نقش بيطرف اقتدار الزم را داشته باشد، مي    ) دولت( اگر قوه اجراييه      احوال كنوني ايران،  

جامعه بازي كرده و نسبت به نيروهاي خودي و بيگانه از انقالب، متناسب با سهم و ارزش و نقش آنهـا           

تواند نقـش يـك عامـل تعـادل بـين نيروهـاي اجتمـاعي قـوي و                    ديگر دولت فعلي مي   به عبارت   . بها بدهد 

  .ضعيف را بازي كند و لذا تقويت و تثبيت آن به نفع و صالح انقالب است

  

  : دروني دولتضعفعوامل 

كنند زيرا بـين هيئـت دولـت و انقـالب يـك نـوع عـدم         عوامل ضعف دروني نقش اساسي را بازي مي     

اند دولت انتقـالي اسـت و بـر اسـاس             يس دولت بارها گفته   ئشخص ر . م وجود دارد  م تفاه هماهنگي و عد  

اند، تا زماني كه قوانين و نظام انقالبي         كند و رهبري انقالب هم تا حدودي پذيرفته         قوانين موجود عمل مي   

تدوين و حاكم نشده است طبعاً بايد مملكت از يك سري قـوانين پيـروي كنـد و لـذا قـوانين گذشـته بـه                          

مـساله  . ستثناء آنچه كه مربوط به سلطنت، خانواده پهلوي و سلطنت استبدادي بوده پابرچا خواهد بود              ا

له بر سر دركي است كه ما از انقالب داريـم و اينكـه              أايم، مس   بر سر اين نيست كه چه قوانيني را پذيرفته        

ند، انتظارهـايي انقالبـي   در شرايط انقالبي جامعه كه مردم، يا الاقل انقالبيـون كـه نيـروي حـاكم كـشور                

دارند، انتقالي يا رفرميستي عمل كردن و قالب گذشته را نگاه داشـتن خـود بـه خـود تـضاد و تـزاحم و                      

يك ضرورت و ويژگي كار انقالبي، صرفنظر از فكر و ارزش و محتواي نويني كـه  . آورد ضعف پيش مي 

تجربـه و     كار و بـي     الب جوان و تازه   اگر اين خصلت نباشد، انق    . دارد، سرعت و قاطعيت آن در عمل است       

دار داراي پـشتيبانان      كـار و ريـشه      در آغاز ضعيف هرگز قدرت پيشروي و مقابلـه بـا ضـدانقالب كهنـه              

اين تجربه همه انقالبات جهان است كه هر وقت سرعت و قاطعيت به كار رفت               . خارجي را نخواهد داشت   

  .كاري پيش گرفته شد، نتيجه به شكست انجاميد مپيروزي از آن انقالبيون شد و هر وقت مسامحه و آرا

اگر دولت در درك انقالب و اهداف و ايدئولوژي حاكم آن با توده مردم و يـا الاقـل بـا آن بخـشهاي                        

تواند حتي در ظرف همين قوانين گذشـته          پيشتاز و تشكل بخش انديشه انقالب هماهنگي داشته باشد مي         

ولـي اشـكال اساسـي بـر        . ند و مانع پيشرفت انقالب هم نـشود       هم تسلط خود را بر امور اجرايي حفظ ك        

  :عنوان نمونه اينست كه يك عدم اشتراك در ادراك از انقالب وجود دارد، به

در . دارند كه انقالب تمـام شـده و حـال موقـع سـازندگي اسـت          بعضي از افراد قوه اجرائيه اعالم مي      

سياسـي طـاغوتي     اي بـه نظـام      ضربه .ه شده است  حالي كه انقالب تمام نشده و فقط قدم اول آن برداشت          

اند ولـي نظـام سياسـي اسـتبدادي هنـوز از بـين                خورده يعني سلطنت و اعوان و انصار آن از بين رفته          

نظم سياسي نوين و بري     . كند نه ضوابط    نرفته، هنوز در دستگاه اداري و سياسي ما روابط حكومت مي          

هنوز نظام اجتماعي و ارزشهاي رژيم گذشته زنـده و       .  است از استعمار و استبداد حاكم و استوار نشده       

رفـت كـه بـا حركـت          ارزشها و اخالقيات رژيم وابسته و فاسد كه در يك سال گذشـته مـي              . برقرار است 

. گردنـد   كننـد و بـاز مـي         نفي و ارزشهاي انقالبي جايگزين آن شود، دارند تجديد حيات مي            انقالبي مردم، 

اگـر  . توان ادعا كرد كه انقالب تمام شده است       پس چگونه مي  . كند  ودنمايي مي فساد اداري دارد دوباره خ    

از ديدگاه توحيدي به مساله بنگريم، انقالب تا سرحد پيوستگي انسان به آسـتان پروردگـار ادامـه دارد،                  

پنـدارد كـه انقـالب بـا سـازندگي            كسي كه مدعي تمام شدن انقالب اسـت مـي         . انقالب امري مستمر است   
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نظم و انضباط آهنين مغاير است يا انقالب فقط به معناي شورش و خرابكـاري                دارد يا انقالب با   منافات  

 اصـالحات منهـاي انقـالب،       سازندگي و . است، در حالي كه انقالب با نظم استبدادي و فاسد مخالف است           

عـين حـال     يعني محتوايي نو ولي ضعيف را در قالب و سازماني كهنه و پوسيده و در                  ميسم،ريعني رفو 

هـا و     صورت تيم   المثل يعني بسيج مردم و رفتن آنها به         سازندگي انقالبي، في  . قدرتمند كردن پياده كردن   

گروهها به مناطق و مراكز توليد يا زندگي مردم مستـضعف و بـر اسـاس مـسؤوليت خـدايي و ايثـار و                     

ردن كارهـا، تمـاس     عشق و خدمت و به دور از ريا و تظاهر كـار كـردن و بـا سـرعت و ارزان تمـام كـ                        

مستقيم و در حين كار با مردم آن منطقه و آشنايي با دردها و كمبودها و راهنمايي و ارشاد و آموزش                     

در صورتي كـه اكنـون در ميـان         . بوروكراسي كهن ايران به كلي با اين مفاهيم بيگانه است         . به آنها دادن  

 فروزانـي وجـود دارد پـس در شـرايطي           نسل جوان و مسلمان و انقالبي، چنين آمادگي و بسيج انقالبي          

ويژه در نسل جوان وجود دارد اسير بوروكراسي طـاغوتي    انقالبي، اين روحيه و بسيج همگاني را كه به        

حتـي ايـن تـصور كـه انجـام          . بند آهنـين زدن اسـت        پرنده بلندپرواز انقالب و بسيج مردم را پاي        ،كردن

اي كـه فـساد       و بـا وجـود بوروكراسـي در جامعـه         اصالحات عادي و معمولي هم بدون روحيه انقالبـي          

  . امري محال است،اند استبدادي و استعماري ريشه ديرينه دارد و مردم به آن خو كرده

خذوا «شود، در حالي كه به موجب         پندارد كه گره مشكالت با اعالن عفو عمومي گشوده مي           دولت مي 

اطعيت و صالبت است و يك وجه از اين قاطعيـت  حفظ انقالب و نهادهاي آن محتاج به ق   »ما آتيناكم بقوه  

بـديهي اسـت كـه      . و صالبت، مجازات عوامل اصلي رژيم گذشته و مراقبت بـر عوامـل غيراصـلي اسـت                

مجازات اين گونه عوامل تنها در اعـدام و مـصادره نيـست و مـسلماً بايـد تغييـر و اصـالحي در رونـد                          

طور كلي موجب بيـرون آمـدن ضـدانقالب از            ات به دادگاههاي انقالب داده شود ولي قطع تعقيب و مجاز        

هـاي ضـدانقالبند      انقالبيون نگران توطئه  . شود  حصار ترس و بيم و يافتن روحيه و تجري عوامل آن مي           

كنـد و     كه در درون بوروكراسي دولتي يا بخش خصوصي، يا در مناطق مختلف كشور النه كرده و مـي                 

  .ستدولت نگران اقدامات گروههاي علني مخالف ا

مسائل بسيار ديگري بواسطه اختالف فهم از انقالب بين دولت و سازمانهاي پيشتاز انقالب و مـردم                 

انگار است و آن را بـسيار نـاچيز         وجود دارد از جمله دولت نسبت به مساله استعمار و عملكرد آن سهل            

خواهـد انقـالب      ميكند و     گيرد و به وجه ضداستبدادي انقالب، گرچه درست هم هست، خيلي تكيه مي              مي

  .را به همين وجه منحصر كند

بيند در حالي كه چنين نيست و امروزه  از قرار، دولت، استعمار خارجي را فقط در حضور سرباز مي

در اسـتعمار نـوين بـه هـيچ وجـه نيـروي خـارجي               . استعمار نوين، استعمار اقتصادي و فرهنگي اسـت       

شود بلكه وابستگي تكنيكـي و    مستقيم وارد عمل نميطور كند و حتي سرمايه خارجي به حضور پيدا نمي 

تر كند پي خواهد بـرد كـه هنـوز اسـتعمار              صنعتي و بازار فروش دارد و وقتي دولت ديد خود را وسيع           

اينجاست كه يك نوع عدم تفـاهم  . مخصوصاً استعمار اقتصادي و فرهنگي در اعماق جامعه ما نفوذ دارد         

. خميني از اين جهـت بيـدار و هـشيار اسـت      انقالب وجود دارد و امام  بين دولت و رهبران و يا پيشتازان      

گونه و آن دسته از عواملي كه از نظر اسـتعماري     شود كه نسبت به آن      اين ديد ضعيف دولت موجب مي     

شـود    انگار باشد و اين موجـب ضـعف مـي           شوند، سهل   و يا رابطه با استعمار جزو انقالب محسوب نمي        
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گذرانـد و   گيرد يا لوايحي را مي ك دولت با ملت متفاوت بود، دولت تصميماتي ميزيرا وقتي كه فهم و در 

گذارد، در حالي كـه مردمـي كـه در ايـن انقـالب خـون دادنـد و زحمـاتي كـشيدند و آرزو و                            به اجرا مي  

توانند بپذيرند و عـدم اطاعـت مـردم از            آرمانهايشان طي سالها در رابطه با اين مسائل شكل گرفته، نمي          

  .ها و تصميمات دولت خود بزرگترين عامل ضعف دولت است امهبرن

ما اعتقاد داريم كه اگر عامل ضعف دروني دولت ترميم و تـصحيح شـود آن عامـل خـارجي، يعنـي                      

  .دخالت ديگر مراكز قدرت قابل مهار كردن يا تخفيف است

و ) دولت(وي اجرايي   ما بايد در صدر برنامه خود ايجاد هماهنگي ميان رهبري انقالب و شورا و نير              

 تا زماني كه آن تفاهم      يگروههاي ديگر انقالب را قرار دهيم و بر سر اين هماهنگي تاكيد بسيار داريم ول              

 نيروهاي  يكي از مهمترين  . حاصل خواهند بود    در درك از انقالب به وجود نيامده است تالشها مكانيكي و بي           

در بعـضي از    . شود كرد   كه درباره آن صحبت زياد مي      اجرائيه است    دهنده انقالب، دولت يا هيات      تشكيل

شود ولي تـا زمـاني    موارد حق با دولت است و در بسياري از جاها ضعف و عدم اقتدار بدان تحميل مي      

  .هاي ضعف دروني ترميم نشود، مساله دولت حل نخواهد شد كه آن جنبه

سـت تهيـه دارد حكايـت از نـوعي          در يك ماهه اخير، اقدامات و لوايحي كه دولت تهيه كـرده يـا در د               

اي اسـت از ايـن كـه دولـت      ايـن نـشانه  . كنـد  توجه به اين همنوايي و تفاهم با انتظارات انقالبي مردم مـي  

ا انقـالب  بـ باالخره دير يا زود، با انقالبيون همصدا است و جدايي اصولي بين عناصر اصلي و فعـال آن        

سازد كه تا قوه اجرايـي انقـالب قـدرت و             ت راسخ مي  اين حركت دولت ما را در اين برداش       . وجود ندارد 

  .اقتدار نيابد هيچ گونه اصالحي يا انقالبي قابل عمل و پياده شدن نيست

  

  :ساير نيروهاي انقالب

  :الف ـ توده مردم

توده مردم يا پايگاه اصلي و مؤثرترين نيروي انقالب، از ويژگيهاي سنتي و تـاريخي مثبـت و منفـي                    

انقـالب  تـرين نيـروي نگهبـان         تا اين تاريخ بزرگترين و وفادارترين و خالص       . ر است گوناگوني برخوردا 

دهند، وفادار ولي خاموشـند و در عـين حـال در برابـر                خواهند و بسيار مي     توده مردم هستند كه كم مي     

آيند ولـي وقتـي بـه صـدا        و اين مردم دير به اعتراض و صدا درمي        . برنامگي هم نگران    هرج و مرج و بي    

  .نشينند شوند و از پاي نمي آيند به سادگي راضي نميدر

اين مردم در عين اينكه منبع الهام فكري هر متفكر اجتماعي و هر روشنگر مردمـي هـستند، خـود بـا        

آنهـا  . كننـد   مسائل زندگي و از جمله با سياست و اجتماعيات و امور مذهبي، بيشتر حسي برخـورد مـي                 

 و يـا چـون متفكـرين بـا منطـق و تحليـل بـا مـسائل روبـرو                     چون جوانان و محصلين احساسي عاطفي     

قت هر وقت امري تحقق خارجي يافت يا جلوي چشم ايشان مجسم شد و به حس درآمد آن و      . شوند  نمي

سـازد و   ها مجموعاً تجربه شخصي آنها را مي       ها و واكنش     و اين كنش   دهند  نسبت بدان واكنش نشان مي    

بـدين جهـت همـانطور كـه در برابـر اقـدام و              . كننـد   ضاوت مـي  ا اين تجربه شخصي نسبت به امـور قـ         ب

گذشته زود بسيج و تحريك     ن يا رهبران مذهبي     انيون يا رهبر انقالب كنوني ايرا     شعارهاي ملموس روح  

 اين احتمال نيز هست كه در شرايط خاصي كه احياناً در اقدامات و رهبري روحانيـت فتـوري                   .گردند  مي

031



 

 

 بروز نمايد، آنها به نوبه خود با اقدامات محسوس و شـعارهاي ملمـوس          هايي  حاصل شود يا نابساماني   

ديگران و مخالفين نيز تحريك شوند، و بنابراين روي حمايت و پشتيباني توده مردم هميشه بايد حساب                 

حلهايشان الهام گرفت و روي آن كار كـرد و آن             كرد، از آنها، از دردهايشان، و مسائلشان و حتي از راه          

روشنفكران متعهد و مردمي و آنها كه با توده خود روابط . ندي و تحت قاعده و ضابطه درآورد  ب  را جمع 

كنند ولي به اين حمايت و پشتيباني توده          دروني و ارگانيك دارند بدينگونه با مردم مبادله فكر و عمل مي           

بـا بحـث فكـري و    مردم نبايد غره شد، مردم را براي هر امري نبايد به خيابان ريخت آنجـا كـه مـسائل                

شود، يا آنجا كـه نيـاز بـه انديـشه و بررسـي كارشناسـانه وجـود دارد، از راهپيمـايي و                   منطقي حل مي  

اگر توده مردم يكي دو بار با تظاهرات خود از يـك تـصميم يـا يـك           . تظاهرات مردمي نبايد استفاده كرد    

د در عمـل معلـوم شـد كـه آن     نظريه سياسي يا اجتماعي حمايت كردند و آن را به كرسي نشاندند و بعـ          

تصميم يا نظريه درست نبوده است، آن وقت اين مردم احساس سرخوردگي و آلـت دسـت واقـع شـدن      

  .خواهند كرد

  

  :ب ـ رهبري

خميني در پيروزي انقالب اسالمي ايران، و نيز نقش اساسي ايشان در              امروز نقش مؤثر و قاطع امام     

ي و ضداستثماري اين انقالب بر احدي پوشـيده نيـست و            حفظ اصالت اسالمي و انقالبي و ضداستعمار      

  . به نظر ما ايشان محوري براي تضمين بقاء و اصالت انقالب هستند

. ناپـذير ايـشان بـود       سرعت گرفتن انقالب در سال قبل از هر جهت مديون مواضـع قـاطع و سـازش                

مار و استثمار مرهون قيام     بخش ملت ايران بر عليه استبداد و استع        اي شدن نهضت آزادي     همچنين توده 

بنابراين موقعيت و رهبري ايـشان در       .  است ۴۱و ورود ايشان به صحنه مبارزه علني ضدرژيم از سال           

ساز است و در اين ترديدي نيست و مـا از سـر               شرايط حاضر امري تاريخي و استراتژيك و سرنوشت       

گـذارد، مـسائلي      م بر دوش ما مي    ضاي اجازه و تكليفي كه اسال     تخالص و صداقت اسالمي خود و به مق       ا

  :گذاريم را كه امروز به صورت گره و دردي براي نهضت اسالمي ما است در ميان مي

الدين اسـدآبادي     ـ حركت اسالمي در ايران از حدود يكصد سال قبل با مبارزات مرحوم سيد جمال              ۱

 ايـن نهـضت دچـار       از آن پس تـا مـدت بيـست سـال          . شروع شد و تا آغاز سلطنت رضاخان ادامه يافت        

بعد از شهريور بيست با هجوم اجانب به خاك ايران و اشغال آن از يك طرف و                 . ركودي ظاهري گرديد  

هاي ضداسالمي و اشغال فضاي ذهني و فكري جوانان از طرف ديگر، يك حركـت فكـري                   هجوم انديشه 

 اين حركت فقط فكـري      ۱۳۲۸تا سال   . ويژه در تهران و محافل دانشگاهي آغاز شد         اسالمي در ايران و به    

نهضت سوسياليستهاي خداپرسـت آن زمـان و چنـد            هاي اسالمي دانشجويان،      و مختص اعضاي انجمن   

 اين جنبش با يك حركـت ملـي ـ سياسـي     ۱۳۲۸در سال . تن معدود از اساتيد دانشگاه و روحانيون بود

كـه مـا در نـشريه       ضداستعماري به رهبري دكتر مصدق و مرحوم كاشاني شتاب گرفت، و به شـرحي               

ذكر كرديم نهضت ملي شدن نفت گرچه رهبري غيردينـي ـ ولـي نـه ضـدديني ـ       ) ۱۳۵۸خرداد ماه (پيام 

داشت ولي پايگاه و انگيزه آن ملي و اسـالمي بـود و مراجـع روحـاني و مبـارزين مـسلمان و وعـاظ و                        

ه بعـد دچـار تفرقـه در         ب ۳۱متاسفانه اين نهضت از سال      . گويندگان مذهبي بسياري در آن نقش داشتند      
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 ۲۸رهبري گرديده، بخشي از روحانيت از آن جدا گرديده و عليه مصدق موضع گرفت تا اينكه كودتـاي                   

در .  سال بر ملت ايران حاكم ساخت      ۲۵مرداد به كمك آمريكا پيش آمد و رژيمي نوكر بيگانه را به مدت              

 و مبارزه با رژيم حـاكم و نجـات        آن موقع روحانيت رسمي چه موضعي گرفت؟ چه كساني براي مقابله          

اسالم و روحانيت اصيل شيعه از تهمت همكاري با رژيم كودتا، وارد صحنه شدند و بـا كوشـش خـود                     

اي را كه بين صـفوف ملـت و بـين روشـنفكران و مبـارزان ملـي ـ سياسـي و مـذهبي و           جدايي و تفرقه

 انجمن اسالمي دانـشجويان بودنـد كـه         روحانيت پيدا شده بود پر كردند؟ آنها همان دنباله حركت فكري          

 زير نام نهضت مقاومت ملي و از آن پس به نـام نهـضت آزادي ايـران بـا رهبـري                      ۴۰ تا   ۳۲در سالهاي   

اهللا طالقاني و آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابي به وظايف خود عمل كردند تا اينكه در سالهاي                    آيت

گروه پل واسطي بين روحاني و روشـنفكر، طلبـه و دانـشجو             اين  .  اين پيوند مجدداً برقرار شد     ۴۱ تا   ۴۰

بودند و هستند، ولي حركت آنها محدود و محـصور بـه شـهرهاي بـزرگ و آن هـم در ميـان قـشرهاي                

ها برد و بـه آن        خميني بود كه اين حركت را به عمق توده          خاص روشنفكري شهري بود، و اين قيام امام       

  .گسترش ايماني مذهبي بيشتري بخشيد

شتر با نهضت آزادي شروع به مبارزه كرده و اينك          يهبي آن كساني كه ب    ما در ميان روشنفكران مذ    ا

يافت، سخن و اعتراضـشان نـسبت بـه          با روحانيت پيوند يافته و مبارزه آنها به سوي انقالب گرايش مي           

لوژي اسالمي ساير روشنفكران سياسي ـ ملي اين بود كه نهضت ملي ايران بايد مكتبي و با هدايت ايدئو 

دكتـر  . هـاي مـردم را داشـته باشـد          باشد تا هم اصالتش حفظ شود و هم قدرت گسترش در سطح توده            

شريعتي و سازمان مجاهدين خلق از ميان همين گروه، يعني نهضت آزادي بيرون آمدند و هـر يـك بـه                     

گـرايش  سـرعت و شـدت      . نوبه خود سـهمي ارزنـده در مكتبـي و اسـالمي كـردن انقـالب ايـران دارنـد                   

 به بعد به اسالم و مبارزه اسالمي مرهون مجاهدتهاي همـين            ۴۲روشنفكران و دانشجويان طي سالهاي      

خواند، با علوم و فرهنگي كه از غرب آمده           روشنفكر و دانشجو در مدارس جديد درس مي       . اشخاص بود 

 مدت پانزده تا بيست در طي. رسد كند تا به دانشگاه و از آنجا به جامعه مي گيرد و رشد مي    است خو مي  

بندد و زبان  سال براي تحصيل، فرهنگ و زبان امروزي علمي، اجتماعي ـ سياسي در ذهن آنها نقش مي 

آنها محتواي هر آموزش ديني، اسالمي يا فلسفي، اجتماعي يا سياسـي را در قالـب                . شود  واقعي آنها مي  

 با آنها صحبت شـود و حقـايق مـذهبي بـا             اگر با زبان خودشان   . توانند درك كنند و بفهمند      اين زبان مي  

گرونـد و ايمـان       فهمنـد و نتيجتـاً بـه آن نمـي           فرهنگ و زبان روز به اين مردم عرضه نگردد، آن را نمـي            

 ،شـوند   اند ولي با زبان و فرهنگ روز عرضه مـي           آورند و به عكس در معرض قبول مكاتبي كه باطل           نمي

  .گيرند قرار مي

 اگر حقايق آسماني و وحي .)۴/اهيم ابر(، »مه لَنّيِبيه لوم قَسانلال بِسول ان ر ملنارس مااَو «:بنا بر آيه

مانـد و آن مـردم آن را       مردمي به آنها عرضه نشود آن حقايق تبيين نشده مي         ) فرهنگ و زبان  (به لسان   

تجربه نهضت آزادي و . شود آورند و اگر آورند ايمانشان عميق نمي      كنند و لذا به آن ايمان نمي        درك نمي 

  .دكتر شريعتي و مجاهدين در واقع بيان و تحقق اين آيه مباركه بود

ذكر اينكه چند درصد از جوانان و دانشجويان ما، در ايـن چنـد سـاله بـه اسـالم و انقـالب اسـالمي                         

در قالب گرويدند و در اين راه با شوري شائقانه جانشان را فدا كردند، و اينكه روش تبليغ و بيان اسالم 

033



 

 

 خارج از بحث فعلـي مـا اسـت و            فرهنگ روز چه نقش عظيمي در ايجاد اين گرايش و ايمان داشته است،            

بنابراين آيا انحصار دادن جنبش و انقالب اسـالمي بـه روحانيـت دور از               . براي كسي جاي ترديد نيست    

  حقيقت نيست؟

ي نه معاند با ايدئولوژي يا افكار       ـ در كنار اين حركت اسالمي، در ميان روشنفكران غيراسالمي، ول          ۲

صـالت اسـالمي ـ    سياسي ـ اجتماعي اسالم، طي سالهاي اخير حركتي به سوي بازگشت بـه خـويش و ا   

اين .  آغاز شد  ،آل احمد با طرح واقعيت غربزدگي       ل اين حركت توسط مرحوم جال     .شد  شرقي مشاهده مي  

 بـار آمـده بودنـد، پـس از سـالها احـساس              روشنفكران كه با فرهنگ غربي خو گرفته و با معيارهاي آن          

كننده اسـت و لـذا بـراي     كردند كه معيارهاي فرهنگي غربي نارسا و الاقل براي ما مسلمانان ايران گمراه            

 آغاز شد و با كارهاي دكتر شـريعتي ايـن گـرايش بـه سـوي                 يكشف و قبول معيارهاي اسالمي گرايش     

از پيروزي انقالب آثار آن بروز كرد، آثاري كـه مـا        اسالم شدت يافت و در سال گذشته در ماههاي قبل           

طبيعي است كـه ايـن گـرايش در آغـاز راه            . بيان كرديم » انقالب اسالمي «در آغاز اين بيانيه تحت عنوان       

بسياري از روشنفكران به جز آنان كه اصـوالً معانـدتي بـا             . باشد  پذير مي   خود است و به سادگي ضربه     

كردنـد و در      ، وجود روحانيون را در جلوي صفوف مبارزه استقبال مـي          دين و روحانيت داشته و دارند     

رفراندوم نيز رأي به جمهوري اسالمي دادند و صراحتاً حفظ چـارچوب اسـالمي نظـام جديـد ايـران را                     

پذيرا شدند، آيا نهادن اين گروه از روشنفكران در كنار دشـمنان اسـالم و انقـالب اسـالمي، آن گـرايش                

كند يا تخريب؟ و اين در نهايت به سود اسالم            جهت درك و پذيرش اسالم تسريع مي      سابق ايشان را در     

  است يا به زيان آن؟

، آغــاز جنــبش ۲۰ن جديــد، پــس از شــهريور ارودـــ نهــضت ملــي شــدن صــنعت نفــت ايــران در ۳ 

اين نهضت در آغاز مكتبي و اسالمي نبود و بيشتر وجه ملـي             . ضداستعماري و ضداستبدادي ايران بود    

تـر     مرداد، اين نهضت يك قدم به سوي راديكال شدن و مقابله قاطع            ۲۸پس از شكست    . عمومي داشت و  

تكامل اين نهضت عبارتست از گـرايش آن بـه سـوي خـود     . با استبداد و تبري بيشتر از استعمار گرائيد    

حال اگر در عالم تكوين نهـضت ملـي شـدن صـنعت             . اصيل و اساسي آن يعني مطلق ضداستعمار شدن       

كرد؟ طبيعي است كه بايد به        ش گرايش يابد، بايد چه ماهيتي پيدا مي       ليخواست به سوي خود اص      فت مي ن

 نفـي اسـتعمار سياسـي ـ نظـامي ـ       .يافـت  جانبه استعمار و استبداد و استثمار گرايش مي سوي نفي همه

دي هـم  اقتصادي و فرهنگي مرادف است با مكتبي شدن و ارزشي شدن نهضت، و نفي اسـتعمار اقتـصا                 

مرادف است با مردمي شدن و گرايش به سوي مستضعفين، اين هر دو، نهضت ملي ايران را بـه سـوي                     

 ساله گذشته ايران، دقيقاً همـين رونـد صـورت گرفتـه اسـت،               ۲۵در تاريخ   . داد  انقالب اسالمي تكامل مي   

م حالـت آغـاز و   تر نهضت ملي شدن نفت و ملي شدن نفت ه      انقالب اسالمي، يعني تكامل و حالت متكامل      

بنابراين آيا جدا كردن و در مقابل هم نهادن نهضت ملي شدن نفـت و انقـالب            . مقدمه انقالب اسالمي بود   

  اسالمي و رهبران و پيشتازان و فعاالن اين دو، ناشي از طبيعت آنها و مطابق با واقع است؟

عنوان سـمبل      و به   دروني ملت، عنوان نقطه وحدت همه گرايشها و افكار          خميني را، به    ـ اين ملت امام   ۴

اگـر پـدر يـك     . كننده همه دردهاي ملي و محلي و گروهي خود يافته و او را پدر خـويش ناميـد                   و بازتاب 

طرفـي و مقـام مـافوق         هـاي فرزنـدان و اعـضاي آن سـمت بـي             خانواده در ميان برخوردها و درگيـري      
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ترتيـب   ا با مشي خالف آن؟ و اگر بـدين         به وحدت و بقاي خانواده كمك كرده است ي          گرايشها را بگيرد،  

تواند مرام و مكتب و ديـن خـود را      در ميان خانواده ملت سلم و صلح برقرار باشد، پدرخانواده بهتر مي           

  به آنها ابالغ و آنها را بر وفق آن تربيت كند يا در حال نزاع و خصومت بين اعضاء؟

همـه ناراضـيان از يـك نـوع         . گرايـد   يامروز آن وحدت و سلم و صفاي ملي دارد به سوي تفرقـه مـ              

ممكن است در افكار يـا  . اند نيستند، همه سوءنيت ندارند و همه با ضدانقالب و ضداسالم زد و بند نكرده             

شـود در     اعمال يا مواضع اجتماعي اينان انحرافاتي باشد ولـي ايـن بـه معنـاي خـصومت نيـست و مـي                     

 هـم و در كنـار تـوده         رهـا بايـد در كنـا       تمام ايـن گروه    رو شد، و باالخره     روندهاي انقالبي با آنان روبه    

  . مسلمان و مستضعف ايران زندگي كنند

 در ميان اين امـت و        حامل اراده پروردگار در ايجاد وحدت كلمه        خميني رهبر عاليقدر ملت ايران،      امام

هـان را بـه ثمـر    ترين انقالبات ج ترين و در عين حال پررحمت  و از اين رهگذر يكي از بزرگ    اند  ملت بوده 

جانب . توانند اين وحدت كلمه را حفاظت و پاسداري كنند و اكنون نيز تنها ايشان هستند كه مي. رسانيدند

يك گروه يا يك دسته از فرزندان امت را گرفتن و به ديگران تاختن و خود را در برابر افرادي منتقد ولو                

بلكه آن مراكز تفرقه و سوءنيت را هـم مظلـوم جلـوه             كاهد    ها نمي   با سوءنيت قرار دادن، نه تنها از تفرقه       

  .فبما رحمه من اهللا لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك. كند دهد و بزرگ مي مي

خميني نگران غيراسالمي شدن يا گريز از اسالم در انقالب ايران و تكـرار حـوادث و بالهـاي                    ـ امام ۵

ولـي رفـع ايـن نگرانـي مـستلزم تاكيـد و       . تسيار بجا و واقعي اساين نگراني بصدر مشروطه هستند و     

نيست، اين روش بيشتر به روش تلقيني و تحميلـي شـبيه اسـت نـه            » اسالمي«حد لفظ      بي ارفشار بر تكر  

روشهاي تلقيني هدف از بيرون و از باال، فرد انسان را به سـوي قـالبي شـدن و قـشريت                     . روش اقناعي 

همچنين . نشاند  دهد و حقايق را به دل و قلب فرو مي           قناعي فكر را توسعه مي    برد، در حالي كه روش ا       مي

همـه مـا، اعـم از       . مستلزم تاكيد و فشار بر حاكميت و فسادناپذير بودن گروه يا افـرادي خـاص نيـست                

روحاني و غيرروحاني، افراد بشريم و همه در معرض خطـا و هواهـاي نفـساني، تقـوا، لبـاس و حرفـه                       

بگذاريد هم مسلمانان يا طرفداران انقالب اسالمي در كارها با هم شـركت كننـد و بـه                  . شناسد  خاص نمي 

ها برسند و همه بدون تبعيض در معرض سؤال و انتقاد مـردم و                تناسب تقوا و لياقت خود به مسؤوليت      

هـا بـه سـوي وحـدت          امر به معروف و نهي از منكر مؤمنين قرار گيرند تـا معلـوم شـود چگونـه تفرقـه                   

ما همه شائقان پرشور اجراي احكام نوراني اسالم هستيم ولي اين شوق و شور مقدمه كـسب          . رايدگ  مي

شوند كه مردمـاني الگـو و         احكام اسالم وقتي به معناي واقعي اجرا مي       . صالحيت است و همه آن نيست     

مي مـا   وقتي صـالحيت اسـال    .  قانونگذاري و اجرا و قضاي امور جامعه باشند        كاراندر  نمونه اسالم دست  

تقوايي ما در عمل قانون اسالمي را ضـايع يـا             عدالتي و بي    مردم هنوز كامل نيست از آن بيم كه مبادا بي         

  .بدنام كند، در گذاردن نام اسالم روي هر عمل و هر ادراك خود بايد احتياط كنيم

  

  :ج ـ روحانيت

زي كرده است و اكنون نيـز       روحانيت مبارز و انقالبي نقش بسيار مؤثر و مثبتي در جريان انقالب با            

نقش بسيار مؤثر و بسيار فعالي دارد و از طرفي از استقبال و اعتماد زياد مردم برخوردارند و كارها و                    
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آن دسته از روحانيون مبارز و انقالبـي كـه از           . مسئوليتهاي جاري انقالب بيشتر در اختيار ايشان است       

 سـال گذشـته مبـارزه را رهـا          ۱۵ار بوده و در طـي       اهللا خميني وفاد    آغاز نهضت روحانيت نسبت به آيت     

 امروز نيز از احساس مسؤوليت بـااليي نـسبت   ،دان نكرده و در پنهان و آشكار به فعاليت خود ادامه داده    

كشند و طبيعي است كه    به حفظ انقالب اسالمي ايران برخوردارند و بار عمده مسؤوليتها را به دوش مي             

ه بيشتر در مسائل و مشكالت مردم حضور داشته و تماس نزديك با             هر كس يا هر دسته از اشخاص ك       

شايد علت عمده جمع شدن     . گيرد  مردم داشته باشد بيشتر مورد توجه و اعتماد و انتخاب مردم قرار مي            

  .كارها و مسؤوليتهاي انقالبي در نزد روحانيون همين واقعيت است

سياسي ديگر را مسائل و انتقاداتي هـست كـه          اما در جريان همين مسؤوليتها، مبارزين و گروههاي         

همه اين مسائل و انتقادات از سر مخالفـت و ضـديت بـا اسـالم و روحانيـت                   . بايد مورد اعتنا قرار گيرد    

خميني و روحانيت را مؤثرترين فرد و گروه در نفـي و              اين صحيح است كه ضدانقالب چون امام      . نيست

هاي خود را متوجه      لبه تيز حمالت و اقدامات و توطئه         بيند، طرد رژيم گذشته و استقرار رژيم حاضر مي       

آنان و يا در جهت سست كردن پايگاه اجتماعي آنان نمايد ولـي تـا زمينـه نارضـايي يـا عـدم اقنـاع يـا                           

تواند جايي براي خود      اي نمي   احساس فشاري در ميان مردم وجود نداشته باشد هر گونه حمله و توطئه            

  .باز نمايد

كند   خميني مي   گويند، روحانيت مبارز و انقالبي ما تأكيد بسيار بر رهبري بالمنازع امام             معترضين مي 

و هر نظر انتقادي ديگر را تحت عنوان اينكه اين نظر يـا صـاحب ايـن نظـر، شـكي در رهبـري بالمنـازع                          

گوينـد    آنهـا مـي   . كوبـد   انـدازد، مـي     كند يا سنگ در راه وحدت مبارزه و وحدت انقالب مي            خميني مي   امام

تمـام  . امروز اختصاص به روحانيت يا گروههاي وابسته به روحانيت ندارد   خميني    اعتقاد به رهبري امام   

اگـر  . گروههاي سياسي ـ مذهبي و گروههاي ملي و حتي برخي از ماركسيستها هم اين اعتقـاد را دارنـد   

ه نفي رهبـري نمـوده و در        كسي خواست از رهبري سؤالي بكند يا انتقادي نمايد اين بدان معني نيست ك             

ايـن روش كـه مـرزي بـين اخـتالف و      . اندازان در وحدت ملي ـ اسالمي قرار گيرد  صف دشمن يا تفرقه

كشاند و خواسته و ناخواسته بـه         را به سوي خشونت و قهر مي       خصومت و تفرقه نشناسد، جو        و انتقاد

  . است مستبدين جهان چنين بودهماستبداد خواهد گرائيد چرا كه سنت تما

روشنفكران مذهبي و ملـي اسـت اينكـه مـا يـك حركـت آرام را                  نكته ديگري كه مورد سؤال و انتقاد      

شاهديم كه طي آن مواضع قدرت جامعه، مواضع سياسي، تبليغاتي و حتي اجتماعي در دست روحانيـت         

 آن اعـالم  شوراي انقالب كه بالفاصله پس از مقام رهبري قـرار دارد بـا اينكـه تركيـب    . شود  متمركز مي 

رسد كه از يك تركيب غالباً روحاني برخوردار است شورايي كـه روحانيـت                نشده است، ولي به نظر مي     

پاسـداران انقـالب، دادگاههـاي انقـالب و بنيـاد مستـضعفين را در تحـت                   اين چنين در آن حاكميت دارد،     

 پاسداران انقالب يعنـي يـد   .نظارت و رهبري خود دارد و حتي حاكميت بر راديو و تلويزيون را نيز دارد     

ايـن سـپاه    . نظامي و بانفوذ و اعتباري كه روحانيت دارد شايد به زودي به قـدرت بزرگـي تبـديل شـود                   

امروز بار حفاظت و پاسداري از انقالب را بر عهده دارد ولي نظر به اينكه صفوف آن از گروههاي ديگر                    

بنيـاد مستـضعفان زيـر    . كننـد   تدارك مي خالي است براي شورا و روحانيت يك قدرت نظامي انحصاري         

طبيعي است كه اين بنياد يك منبع اقتصادي براي روحانيت نخواهد بود ولي داشـتن               . نظارت شورا است  
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  .كند آن نفوذ و قدرت سياسي و اجتماعي ايجاد مي

 اي در پشت آنها وجود داشته باشـد، مطـرح           ما اين اعتراضات را از آن جهت كه تصميم قبلي و اراده           

نفسه انحصارطلب و     خود، في    قدرت،    كنيم بلكه از اين جهت كه بنا به اصل ثابت شده در طول تاريخ،               نمي

بـه سـبب طـول مـدت     . ويژه آنكه عوامل انحصار هم به سادگي در اختيارش قرار گيرد       فزونگرا است، به  

امده است يا نتوانسته    استبداد در ايران، هيچ سازمان سياسي يا اجتماعي قدرتمند و وسيعي به وجود ني             

نضج بگيرد قوام و ثبات يابد و روحانيت در سالهاي گذشته امكان و استقامت بيشتري بـراي مبـارزه و        

اين امتياز تاكنون به نفع جنبش اسـالمي ايـران بـوده و مغتـنم اسـت و بايـد                    . مقابله و دوام داشته است    

  .همچنان، پشتيبان و حامي بيطرف جنبش باقي بماند

اينهـا شـرايط    .  ديگر رهبري و هدايت جنبش هم با يك مرجع و زعيم ديني و روحاني اسـت                از طرفي 

بسيار مهمي است براي اينكه روحانيت بتواند ساير گروههاي فكري سياسي، اعم از ديني، يـا غيردينـي                  

 اي در برابـر نيـروي روحانيـت در          طـور قابـل مالحظـه       را پشت سر گذارد و امروز عمالً ديگر نيروها به         

ترتيب شرط الزم براي پيـدايش انحـصار در جامعـه حاضـر باشـد و ايـن         شديد قرار گيرند و بدين    ضعف  

خواهنـد   انـد و در درون آن مـي        است منشأ نارضايي معترضيني كه چهارچوب انقالب اسـالمي را پذيرفتـه           

 خـورد  م ميگرايي سياسي ـ اجتماعي حاكم باشد، و اين روند كه در متن حوادث جاري به چش  نوعي كثرت

اسـتبداد دينـي نـه تنهـا بـراي      . كند روندي است كه دورنماي نوعي استبداد ديني را به جامعه عرضه مي      

 شود بلكه براي خود اسالم هم بزرگترين خطر را دربر جامعه مضر است و مانع رشد و تكامل مردم مي  

 سـپس دچـار انحطـاط       چرا كه استبداد روحاني در وهله اول مذهب را دچـار قـشريت و جمـود و                . دارد

و از ايــن گذشــته اســتبداد و انحــصارگرايي هميــشه در جامعــه بــذرهاي تفرقــه را در خــود   نمايــد، مــي

 منظـور چيـست؟     ،التفرقـوا وواعتـصموا بحبـل اهللا جميعـاً         :فرمايد   مؤمنين مي  وقتي قرآن به  . پروراند  مي

در ميان مؤمنان و گروندگان بـه  اجتناب از تفرقه و چنگ زدن به ريسمان خدايي هنگامي مطرح است كه    

اي اختالف سليقه و فكرهايي بروز كرده باشد و چون خطاب آيه به مسلمانان مؤمن است            مكتب و عقيده  

دهد كه اختالف انديشه موجب خروج از ايمان نيست مگر اينكه كسي اصول اسالمي را انكار يا                   نشان مي 

رسـد و ديگـري از طريـق علـم و سـومي از راه       مـي منحرف كند و اال يك نفر از طريق فلسفه به توحيـد           

هـاي مختلـف كـسب ايمـان          ما حق نـداريم افـراد دارنـده شـيوه         . عرفان و ديگري از راه تجربه شخصي      

  .توحيدي را خارج از اسالم بدانيم

كنـيم و بـا شـواهدي كـه قـبالً گفتـه شـد، روحانيـت                   هايي است كه امروز ما مشاهده مي        اين واقعيت 

كند و اين در حالي است كه ساير گروهها و            ع قدرت را در درون انقالب دارد تسخير مي        رفته مواض   رفته

  .دستجات اسالمي و مذهبي مؤمن به انقالب از چنين قدرتهايي محرومند

النـاس اسـت و آينـده يـك           ويژگي يك چنين حاكميتي اينست كه متكي بر اكثريت توده مردم يا عـوام             

قـرآن كـريم    .  از جامعه توحيـدي اسـالم اسـت        رچنين حاكميتي دو  . دهد چنين حاكميتي را به ما نويد مي      

  :فرمايد مي

»زلَت غَ ضَقَتي نَ الَّكونوا كَ تَالو ها م ن بقُ عد  ا تَّنكاثاً تَ وهمكُيمانَاَدون  خ خَ د ن تَم اَكُينَالً باُكون ّمه هاَي ن ربي م

  ).۹۲/نحل(» هماُ
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 فـداكاريها، قربانيهـا و      ،كـرد نباشـيد و زحمـات        ا پنبـه مـي    هاي خودش ر    يعني مثل آن زني كه رشته     

چگونه و از چه راهي به . ايد به هدر ندهيد شهادتهايي را كه در راه پيروزي انقالب اسالمي داده و كشيده

ها و پيمانهاي خودتان و مـسؤوليتها و تعهـدات خودتـان را               هدر خواهيد داد؟ از راهي كه عقود و ميثاق        

 آن چيست؟ اينست كه يك دسته   طلبي قرار بدهيد كه نتيجه      خصي يا گروهي و يا قدرت     وسيله استفاده ش  

هـا بـشوند و در نتيجـه     تر از نظر اقتصادي يا از نظر حاكميت و قدرت سياسي بر ساير دسته       ه  بهر فزون

 تر در جامعه حاكميت پيدا كنند و اين امر منجر به جامعه طبقاتي كـه ضـد                   دسته پرزورتر و پرقدرت    كي

تان اينطوري بشود يعنـي اصـل را          كاري نكنيد كه جامعه   : فرمايد  قرآن مي . شود  جامعه توحيدي است مي   

بايد بر اين گذاشت كه دسته و گروهي نسبت به دسته و گروه ديگر امتياز و برتري خاص نداشته باشد                    

  .ي واقعي ملي شده باشدنعه مو از مواضع و قدرت بيشتري برخوردار نباشد و قدرت ب

 ساله خود پيوسته بهترين مأمن و ملجأ محرومان و مظلومـان            ۱۳۰۰روحانيت شيعه در طول تاريخ      

ايـن  . تـرين منبـع حفـظ اصـالت و صـفاي مكتبـي تفكـر اسـالمي                  بوده است و مرجعيت شيعه هم اصيل      

 سياسي و نظامي نيز برخوردار نبوده است و اينـك بـراي              روحانيت و مرجعيت ازآغاز تاكنون از قدرت      

خطيـر بـراي اسـالم و       . ايست بسيار خطيـر     كند و اين تجربه     ستين بار است كه كسب آن را تجربه مي        نخ

چرا كه ذات ابناء بشر و انسانهاي غيرمعصوم از يك طرف و نقش قدرت سياسـي                . براي خود روحانيت  

ر هر هر كه باشد و د. گر است طلب و ستم گر و توسعه  طرف ديگر، چنان است كه وسوسه      و اجتماعي از  

ها مصون نيست حال اگر اين عدم مصونيت در روحانيت ايران  اي كه باشد از اين وسوسه لباس و حرفه

ريـزي    پـي پياده شود كه از يك وجدان گروهي باال برخوردار است، آن وقت است كه يك نظـام طبقـاتي                    

رت و بيگانگي مردم  و نفاي به بار خواهد آمد اسالم فاجعه و آن وقت است كه بايد گفت براي خواهد شد

هاي سلطنتي و حكومتهاي عرفـي   طور سنتي و تاريخي نسبت به هيأت حاكمه خود از سلسله ايران كه به 

رسـد    به نظر ما چنين مـي     . اند متوجه حكومت روحاني و ايدئولوژي رسمي آن، اسالم، خواهد شد            داشته

ت به همه مسلمانان و گروهها و       طرف خود را به لحاظ سياسي نسب        كه روحانيت همان نقش پدرانه و بي      

هاي درون تفكر اسالمي وشيعي حفظ كند و با كار تحقيق و تعليم خـود و گـسترش عمـل فرهنگـي                        نحله

 و از دل دادن انحـصاري بـه افـرادي كـه      خود وظيفه حفـظ اصـالت انديـشه اسـالمي را بـه پـيش بـرد،                

همان نفس قشريگري، يـا     . پرهيزندمآب يا قشري ولي طالب حاكميت مطلق هستند ب          غيرروحاني و مقدس  

تعصبات، يا كينه و نفرت نسبت بـه افـراد يـا گروههـاي خـاص كـه عادتـاً در اينگونـه غيرروحانيـان و                          

هـاي    مآبان هست خود غيراسالمي است و بايد با آن مبارزه كـرد همچنانكـه بـا افكـار و مـشرب                      مقدس

  .وارداتي ديگر نيز بايد مقابله كرد

  

  جناح ماركسيستي

كند و شايد بتوان گفت كه برخورد با ايـن نيـرو              وي ديگري كه امروز در جامعه ما خودنمايي مي        نير

از مهمترين مسائل روز براي ما است، نيروهاي به قول خودشان چپ و به قول مـا جنـاح ماركسيـستي                     

تـا  گوييم جناح، منظور آنست كه آنها يك گروه مشخص نيستند بلكه طيفـي را از راسـت                    وقتي مي . است

پوشانند، ماركسيستهاي طرفدار شـوروي، طرفـدار مـائو، طرفـدار حكومـت               چپ و حتي چپ افراطي مي     
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كننـد كـه از همكـاران و     و حتي در جامعه ما كساني با نام ماركسيست عمـل مـي  ... جديد چين، چپ نو و    

ان و  در ميـان مـدير    . چيـان و مفـسران رژيـم گذشـته و حـزب رسـتاخيز بودنـد                 ريزان و تبليغات    برنامه

گردانندگان بخش خصوصي و تكنوكراتهاي سطح باالي ادارات دولتي هم ماركسيستهايي هستند، كه از              

جانبه و بسيار باالي رژيم گذشته برخوردار بودند و حال مبلغ ايدئولوژي و منـافع                 حقوق و مزاياي همه   

باً دم از ملـي كـردن و   مرتگرايي فلسفي است و در سخن نيز          وجه مشترك همه اينها ماده    . طبقه كارگرند 

البته در اين ميـان هـستند افـراد و گروههـايي كـه بـه مـرام و مكتـب خـود                       . زنند  مي... عمار و حذف است 

اند ولـي بـسياري       اند و نقشي هم در مبارزات و انقالب ايران داشته           اند و در راه آن فداكاريها كرده        مؤمن

در چند ماه اخير بخـش مهمـي از آشـوب و    . ارندطلبانه د هايي فرصت نيز در عين حفظ عقايد خود، رويه   

ها، تحريكات كارگري، تعطيـل صـنايع و ادارات           طلبي  هاي استانها و شهرهاي مرزي و تجزيه        هرج و مرج  

بخـش عمـده گرفتاريهـاي دولـت        . شـود   نمايان هدايت شده و مـي       به وسيله ماركسيستها يا ماركسيست    

تمـام ايـن    . شـود   يا بعضي از خطوط اين جناح ايجـاد مـي         مربوط به مسائلي است كه از ناحيه اين جناح          

شود و آن عبارتست از جلوگيري از اقتدار دولت           عمليات حول يك محور و به خاطر يك هدف هدايت مي          

انقالب اسالمي و به ضعف و پريشاني كـشاندن آن از طريـق گـسترش هـرج و مـرج و نيـز ممانعـت از               

ريـشه  . كنـد   حور و هدفي است كه ضدانقالب ايران هم دنبال مي          اين م  .عهپيدايش هر گونه اقتدار در جام     

تمام اين مواضع حاد و احتماالً افراطي گروههاي سياسي ـ مذهبي نسبت به ماركسيستها نيـز از همـين    

  .گيرد نه صرفاً به خاطر تضاد فلسفي و ايدئولوژيك دو مكتب واقعيت سرچشمه مي

. شايد عمر ماركسيسم با عمر مـشروطيت برابـر باشـد           ساله دارد و     ۷۰ماركسيسم در ايران سابقه     

  علـت تمـاس بـا سـازمانهاي پيـشرفته جهـاني از تجربيـات،                ها از آغاز در ايـران گرچـه بـه           ماركسيست

يافتگي جلوتر از ساير گروههاي ايراني بودند ولي متأسـفانه            ها، مطالعات، قدرت تحليل و سازمان       نوشته

 كـه منبعـث از      اي   به يك ايدئولوژي خـارجي و وارداتـي، ايـدئولوژي          علت دلبستگي تام و تمام      هميشه به 

پراتيك تاريخي، سياسي و اجتماعي جامعه خود ما و يا منبعث از ضرورتها و نيازهاي اجتماع و حركت                  

شـدند و ايـن انتزاعـي     بينـي مـي   گرايـي و خـروج از واقـع    جامعه ما نبوده و نيست دچار يـك نـوع جـزم           

ا هميـشه موجـب اشـتباهات بـزرگ سياسـي شـده و ايـن اشـتباهات سياسـي                    هـ   ها و جزميت    انديشيدن

هاي بزرگي به خودشان و كل جنبش ايران وارد آورده است، اشتباهاتي كـه بـه دليـل تكـرار، در                       ضربه

اند و هستند كه بـه        اي هم بوده    البته گروههاي ماركسيستي  . محاسبه تاريخي با خيانت يك نتيجه را دارد       

 اجراي سياستهاي خارجي در ايران بوده و در نتيجه فعاليتهاي آنها در جهـت منـافع      داليل مختلف عامل  

  .خلق نبوده بلكه در جهت خيانت به خلق بوده است

طلبان شد و  اشتباهاتي كه در صدر مشروطيت كردند موجب تفرقه در ميان آزاديخواهان و مشروطه

يف كرد و موجب نفوذ آنها به درون انقالب         موضع آنها را در مقابل ارتجاعيون و عوامل ضدانقالب ضع         

  .مشروطه گرديد و مشروطيت ما منحرف شد

گرايـي افراطـي آنهـا باعـث شـد كـه        جـويي و چـپ   طلبي، سلطه   در مرحله بعد در جنبش جنگل، قدرت      

  .خان دچار شكست بشود و نابود گردد نهضت جنگل شكست بخورد و بزرگ مردي مثل ميرزاكوچك

ن نيز اين اشتباهات تكـرار شـد و درسـت در دورانـي كـه رضـاخان در اوج               بعدها در دوره رضاخا   
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سـپرد و   برد و بزرگترين ذخائر كشور را به انگلستان مي قدرت ديكتاتوري، هست و نيست جامعه را مي    

هاي ايـران جنبـشي راه        كرد ماركسيست   هاي جامعه را نابود مي      بست و رجال و شخصيت      ها را مي    دهن

اي از اين افراد تحصيلكرده در خارج بودند كه            عده .فقط كار فلسفي و ايدئولوژي بود     ش  انداختند كه كار  

تمام فكر و انديشه خودشان را از حزب كمونيست فرانسه يا حزب كمونيست آلمان گرفته بودند و هـيچ                   

ه اي كه منبعث از تجربه تاريخي و اجتماعي و سياسي و ويژگيهاي جامعه ايران باشد كسب نكرد         انديشه

هاي غربي بـود و كـوچكترين اطالعـي از            تمام اطالعات آنان در باب دين و خدا مأخوذ از انديشه          . بودند

آنها مبلغين و مروجين جناح چپ زندگي غربي و تمدن غربي بودنـد نـه مـدافعان                 . حقيقت اسالم نداشتند  

ميان مردم زيـاد رشـد   معذلك با وجود خأل فكري در آن ايام اين گروه نتوانست در          . توده محروم ايران  

  .كند

 حزب توده براي راهگشايي اين انديشه در ايران به وجود آمد و حزب تـوده چـه          ۲۰بعد از شهريور    

از نظر موضعگيريهاي سياسي و چه از نظر موضعگيريهاي اجتمـاعي و ايـدئولوژيك دچـار اشـتباهات                  

 و انشاءاهللا در آينده هـم بحـث         زيادي گرديد كه در بحثهاي تاريخي جنبش ملي ايران جداگانه بحث شده           

  .خواهد شد

اند و    كرده  به هر حال تا به امروز گروههاي ماركسيستي هميشه به علت اينكه صرفاً تئوريك فكر مي               

 در  انـد آنچـه را كـه عينيـت دارد،      و به سبب اينكه هميـشه خواسـته   آن هم در قالب تئوريهاي مشخصي، 

ن نگاه كنند دچار اشتباه شده و هميشه اين اشتباهات منجـر            جامعه ايران با يك عينك تئوري خاص به آ        

  به شكست خودشان گرديده، شكستي كه بهاي سنگينش عقب افتادن نهضت ملي ايران را دنبـال داشـته                 

اي فريـب دسـتگاه را خوردنـد و      ساله اخير ايران در جناح ماركسيستي عـده      ۱۵در جريان انقالب    . است

قالب سفيد را اصيل دانستند كه ما با آنها كاري نداريم و با آنهايي هـم كـه                  اي از آنها حتي جريان ان       عده

انـد    امروز در جريان ضدانقالب قرار گرفته     كه   همين افراد    .مستقيماً با رژيم همكاري كردند كاري نيست      

 سـال بـه رژيـم گذشـته خـدمت كردنـد و              ۱۵ همان روشنفكراني هستند كه      ،ن را كرديم  و قبالً صحبتشا  

رهنگي و تبليغاتي را براي رژيم آماده كردند و يد روشنفكرانه رژيم شده و حاال امـروز خـود را      زمينه ف 

هـا و   مـا بـا آن دسـته   . سوزانند كنند و براي دموكراسي و سوسياليسم دل مي       پشت جناح چپ مخفي مي    

ه خـصوص بـا رژيـم مبـارز      سازمانهاي مبارزشان كار داريم، سازمانهايي كه در چند سـال گذشـته بـه             

هـا، آمـال و آرزوي عمـومي ملـت            آنها نيز تشنه و عاشق كسب قدرت و بدون توجه بـه انديـشه             . كردند

زننـد؟    انگيزيها دست مي    حاال چرا به اين فتنه    . اند  نمايي افتاده   گرايي و چپ    هستند و امروز به مواضع چپ     

ه دارند و بـه انـدازه سـهمي         اگر آنها به اندازه نيرويي ك     . براي اينكه در قدرت جامعه نقشي داشته باشند       

ا ركه در جامعه دارند و به ميزان تابعيت و پذيرش افكار عمومي كه نسبت به آنها وجود دارد، اين سهم                     

 كشور سـهمي     گيري   در تصميم   ايم كه آنها در قدرت كشور،       بشناسند و قدر خودشان را بدانند، ما آماده       

دهد كه اين طـور نيـست و هـر جـا كـه كـوچكترين                  يداشته باشند ولي متاسفانه تجربه تاريخي نشان م       

شـود و ايـن       هـا مـي     امتيازي براي آنها برتري ايجاد كند فوراً منجر به خفه كردن ساير گروهها و دسته              

 سـال اخيـر بـا جناحهـاي ماركسيـستي      ۳۷ايست كه ملت ايران مخصوصاً گروههاي مذهبي طـي           تجربه

  .اند گوناگون داشته
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 ماركسيستي هستند كه در چند سال اخير جز اينكه در خـارج مقـداري بـه                 گروههاي ديگري از جناح   

المللي مراجعه كنند و تبليغاتي عليه رژيم گذشته بكنند هيچ كار ديگري يعني هـيچ                 سازمانها و محافل بين   

 ساله گذشته   ۱۵ـ۲۰علت تجربه     اند و شايد تعدادشان هم اندك باشد ولي به          كار عملي ديگري انجام نداده    

خارج كه تنها كار و فعاليت آنها حرف زدن و بحث بوده امروز از يـك قـدرت سـخن گفـتن، بحـث و                         در  

انـد و در   باشند و امروزه هم اينها به داخل جامعه ايـران هجـوم آورده            جدل و شعار دادن برخوردار مي     

رگران بـه كـار   تهران و يا مراكز شهرستانها و استانها و شهرها فقط به تبليغ و شعار دادن و تحريك كا           

در حالي كه بسياري از جوانان مسلمان امروزه در اقصي نقـاط كـشور از جملـه در                  . پردازند  نكردن مي 

بهار مشغول زحمت كشيدن هستند و با داشـتن مـدارك عـالي     بلوچستان و سيستان و در بيابانهاي چاه  

  .كنند تحصيلي بدون حقوق و بدون تظاهر دارند به همان خلق مستضعف خدمت مي

اگر بخواهيم منصفانه و خالي از هر گونه تعصب گروهي و جناحي و ايدئولوژيكي كارنامه جناحهاي   

اي خالي اگر نگوييم سياه، دارند و ايـن           بينيم كه كارنامه    ماركسيستي را در اين چند ماه مطالعه كنيم، مي        

كننـد و      ببرد، شركت نمي   جناحهاي ماركسيستي در هيچ گونه كار اجرايي، كاري كه عمالً انقالب را پيش            

  .فقط نشئه قدرت و كسب قدرت سياسي هستند

ما بنـا بـه     . نالند  همه گروههاي ماركسيستي و روشنفكران ديگر غيرمذهبي امروزه از ديكتاتوري مي          

. ايم كه خطر رشد نوعي از استبداد در جامعه ما وجود دارد             آنچه كه در صفحات قبل آمد، بر اين انديشه        

ها روزنامـه   امروزه از ده. يكتاتوري كه معطوف به آزادي بيان است، نياز به توضيح دارد   ولي آنچه از د   

شود فقط چند روزنامه مذهبي است و بقيه ديگر ماركسيستي، يا متمايل بدان، يا                كه در تهران منتشر مي    

آن % ۸۵ شود قريـب بـه      هم موضع با آنان يعني در ميان نيروي بيان انديشه كه در مطبوعات متبلور مي              

در حـالي كـه نـسبت       . آن در اختيـار جناحهـاي اسـالمي       % ۱۵در اختيار جناحهاي ماركسيستي اسـت و        

پـس  . وفاداران به انقالب اسالمي و ارزشهاي آن، به وفاداران مكاتـب ديگـر، بـيش از عكـس ايـن اسـت                     

يـشان در  هايـشان بـه مراتـب بـيش از نـسبت وجود         جناحهاي ماركسيستي از امكانات بيان آزاد انديشه      

در مورد راديو تلويزيون نيـز، گرچـه نحـوه اداره مـديريت آن مـورد تاييـد مـا                    . برند  جامعه استفاده مي  

نيست، ولي به خاطر داشته باشيم كه در آغاز انقالب، راديو و تلويزيون در تـسلط كامـل ماركسيـستها                    

رفه بر اين دستگاه حياتي بود و ملت ايران شاهد بودند كه در آن روزها چه انحصارطلبي و قبضه يك ط   

نحوه برخورد با پرسـنل آن دسـتگاه از همـين    . تبليغات به نفع گروههاي ماركسيستي حاكم گرديده بود  

مسلمانان انقالبي در روزهـاي نخـست انقـالب اشـغال و تـسخير دسـتگاه       . واقعيت تلخ سرچشمه گرفت   

انهدام تمام ارزشهاي اسالمي خـود      ماركسيستها و گم شدن و      ت عمومي را به وسيله      انتشارات و تبليغا  

بنابراين اگر امروز حساسيتي در ميان محافل مذهبي نسبت بـه           . كردند  را در برابر چشم خود تجربه مي      

دليـل يـا از سـر تعـصب و قـشريت              تبليغات مستقيم يا غيرمستقيم ماركسيستي وجود دارد، چنـدان بـي          

  .باشد نمي

تـر    تجربـه    عناصر و مخصوصاً عناصر جـوان و بـي         موضعگيريهاي سياسي و اجتماعي كه در ميان      

شود سبب شده كه يك نـوع بـدبيني و سـلب اعتمـاد در جامعـه            جناح ماركسيستي در ايران مشاهده مي     

اش را به ساير افراد ماركسيست باتجربـه و بااحـساس             مذهبي و مسلمان ايران ايجاد شود و اين ضربه        
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هرج و مرجي كه اين گروه      . كشور و جامعه و ملت نيست     مسؤوليت خواهد زد، كه خود سرانجام به نفع         

در درون كارخانجات و بخش توليدي ايجاد كرده و سطح توليد را در جامعه ما پايين آورده تـا بـدانجا                     

كه راندمان كارهاي كارگران را به  ميزاني كه در دوران نظام طاغوتي وجـود داشـت، كـه تـازه آن هـم                        

اي مثـل تركيـه، بـسيار پـايين بـود، رسـانيده        مانده ت به كشورهاي عقبالمللي و نسب  نسبت به سطح بين   

است، مسؤوليتش به عهده كيست؟ كشوري كه توليـد نداشـته باشـد و نتوانـد دسـت بـه توليـد مـستقل                    

  ! به استعمار و كمك خارجي؟ !به نفت؟. كشاورزي و صنعتي بزند به چه چيز متكي خواهد بود

طور اعظـم متكـي بـه نفـت           اش منحصر و يا به      ه باشد و درآمد ملي    ملتي كه درآمد دروني ملي نداشت     

توانـد دم از اسـتقالل اقتـصادي و سياسـي بزنـد؟ آيـا يـك چنـين كـشوري                       باشد آيا چنين كشوري مي    

هـاي اقتـصادي و سياسـي بزنـد؟ طبيعتـاً وظيفـه و مـسؤوليت                  تواند دم از استعمارزدايي در زمينـه        مي

دولت انتقالي است كه حقوق كارگران را به حد اعالي ممكن افزايش دهند رهبران انقالب اسالمي ايران و 

و اين تعهد ما است، ولي اگر تأمين اين حقوق مرادف باشد يـا تعطيـل توليـد يـا از بـين رفـتن توليـدات                           

كشاورزي و صنعتي و خدماتي، آن وقت چه بايد بكنيم، يعني استقالل اقتصادي يك كشور فداي تـامين                  

  .باشد نماهاي ما مي شود؟ البته اين ظاهراً مورد قبول و پسند كمونيستحقوق كارگر ب

عيار مثـل شـوروي از كـارگر كـارائي و كـار و زحمـت        آيا در يك كشور سوسياليستي كامل و تمام       

گـردد يـا فقـط        اش به خـودش برمـي       كند همه   خواهند و آيا تمام ارزش اضافي را كه كارگر ايجاد مي            نمي

اش  شـود و بقيـه   يد شده در بخش صنايع شوروي صرف خود طبقـه كـارگر مـي       ارزش اضافي تول  % ۱۰

  گردد؟ صرف امور عمومي جامعه مي

در حال حاضر درست است كه ما صنايع بخش خصوصي زياد داريم ولـي صـنايع اساسـي مـا در                     

زنـد ضـررش و    كنـد وبـه توليـد ضـربه مـي      بخش دولتي است و كارگري كه در بخش دولتي كـار نمـي           

خورد؟ مالكيت ابزار توليد در آن بخش كه متعلق به جامعه و دولـت اسـت در         به چه كسي مي   اش    صدمه

 سـال   ۱۵دست دولت است و ما بر سر مسائل كارگري و ارزش اضافي و اينكه انباشت سرمايه در طي                   

 صحبتهاي  ،گذشته از كدام ممر صورت گرفته و اينكه استثمار واقعي نسبت به كدام طبقه صورت گرفته               

وليكن آنچه كه در اين بيانيه براي ما حائز         . ادي داريم كه در جاي خودش انشاءاهللا مطرح خواهيم كرد         زي

اهميت است اينست كه مواضع سياسي و اجتماعي كه جناحهـاي تنـدروي چـپ ماركسيـستي ايـران در                    

ي توليـدات   اند به نفع انقالب، به نفع جامعه و ملت و حتي به نفـع طبقـه كـارگر نيـست و وقتـ                        پيش گرفته 

توانـد    تواند به پيش برود و نمي       شود و انقالب نمي     صنعتي تعطيل شود، جامعه به هرج و مرج كشيده مي         

 اگـر انقـالب   .ها و اهداف و آرمانهاي خود را كه آرمان واقعي پيشتازان انقالب بوده تحقـق بخـشد               وعده

ست و يا يك نظام فاشيستي بر       اش چه خواهد شد، آبا جز ايجاد يك ديكتاتوري را           شكست بخورد، نتيجه  

   سال كشورمان چيز ديگري به بار خواهد آورد؟۵۰اساس تجربيات همين 

هرج و مرج و تعطيل توليد و ايجاد تورم از طرف كمونيستهاي افراطي يا جناح اسپارتاكيـستها عليـه              

ا حكومت سوسيال دموكرات آلمان در سالهاي پـس از جنـگ اول جهـاني منجـر بـه چـه چيـز شـد؟ آيـ                         

. ها پيروز شدند؟ يا حزب نازي از درون آن اوضاع سر به درآورد كارگران حاكم شدند يا اسپارتاكيست

كاري كمونيستها، ابتدا دموكراسي قبل   افراط. ايران هم چنين وضعي را تجربه كرديم در كشور خودمان،
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شانده قدرتي ديگر   ن  سپس با يك حكومت وابسته و دست      ...  رضاخاني را شكست داد و     ۱۲۹۹از كودتاي   

  .استقرار يافت؟ اعتنا و توجه و درس گرفتن از تاريخ يعني همين چيزها

شود كـه     خواهد؟ آيا متعهد مي     خواهد؟ آيا قدرت و سلطه كامل را مي         جناح ماركسيستي ايران چه مي    

د و  كنـ    درصد جمعيت كـشور حاكميـت آنهـا را رد مـي            ۹۵ تا   ۹۰بتواند جامعه را اداره كند؟ در حالي كه         

خواهند بر ايـن جامعـه حكومـت     حاضر نيست زير حكومت انحصاري ماركسيستي برود آنها چگونه مي  

  كنند؟

ها در درون انقـالب ايـران آيـا محبوبيـت جنـاح ماركسيـستي را در                   افكني  ها و تفرقه    اين هرج و مرج   

راطي در مقابـل آنهـا   هاي اف العمل دهد به عكس دهد يا اينكه بالعكس جامعه را سوق مي     جامعه افزايش مي  

العكملهاي افراطي در درون انقـالب   ما اين نوع عكس . هاي افراطي مورد تاييد نيست      كه البته چنين واكنش   

ايران را خطر بزرگي براي آينده كشور و اصالت و نجابت و روح آزاده و نتيجتاً تساهل اسالمي انقالب                   

. شـود  ف خـود جنـاح ماركسيـستي شـروع مـي     توان كرد كه تحريك از طر دانيم ولي چه مي  خودمان مي 

درست است كه نيروهاي مذهبي بايد داراي پختگي و طمأنينه باشند كه اين نوع تحريكات بـر وري آنهـا             

اثر نگذارد و آنها را از جاده بازتاب و برخورد منطقي منحرف نسازد، ولي اين رفع مـسؤوليت از خـود                      

  .كند جناح ماركسيستي نمي

سيسم از نظر ايـدئولوژيك و فلـسفي مـا معتقـد بـه مواجهـه و برخـورد منطقـي                     در برخورد با مارك   

  .هستيم

گرايـي    علوم به سرعت از مواضع مـاده      . دنياي معاصر نيست  » فلسفه علمي «ماركسيسم امروز ديگر    

اي وجود ندارد و چه بهتر كه بحثهاي فلسفي گروههـاي ماركسيـستي               از اين جهت مساله   . شوند  دور مي 

اي خارج و سطح باالتر علمي و فلـسفي بيابـد تـا ضـمن مواجهـه و                    غات بازاري و روزنامه   از حدود تبلي  

آن، در برخورد مواضع و نظريات علمي و فلسفي، تكامل و تعادلي در افكار و فرهنـگ مـردم و           با  مقابله  

ها بيـشتر جنبـه       در شرايط حاضر مبارزه حركت اسالمي ايران با ماركسيست        . نسل جوان حاصل شود   

سي دارد، زيرا آنها هميشه نسبت به اسالم و مسلمين و گروههاي اسالمي بيگانگي و خصومت خود سيا

 و حاال نيز كه گروههاي اسـالمي را نـسبت      ي فرصت براي سركوبي بوده و هستند      را حفظ كرده و در پ     

يستها با هر نوع    ما معتقديم كه ماركس   . اند  انداختهنمايي در    فرياد مظلوميت و مظلوم    اند  به خود برتر يافته   

كار گروهي خود ادامه دهنـد، بـه ايـن    ه توانند و بايد آزادانه ب گرايش ايدئولوژيك ـ سياسي كه دارند مي 

بندند و بنابراين  ن مسلمانند و شائقانه به آن پاي    شرط كه آنها بپذيرند كه اكثريت قاطع مردم اين سرزمي         

  .كنند ل نميهر گونه اقدام در جهت نابودي انقالب اسالمي را تحم

برداشت مسلمين امروزه اينست كه جناح ماركسيستي در انديشه ضايع ساختن روح اسالمي انقالب              

گيري ضدانقالب در ميان يا در پشت صـفوف خـود نيـز     ايران است و در اين راه حتي از استتار و جبهه      

  .كنند ناراحت نيستند و استقبال مي

اً گروههاي افراطـي آنهـا اينـست كـه اگـر بنـا بـه        سخن ديگر ما با گروههاي ماركسيستي مخصوص     

معتقدات خودتان به مسائل زيربنايي جامعه، به مسئله روابط توليـدي و مناسـبات توليـدي، بـه نقـش و                     

سهم سرمايه خصوصي، بخـش خـصوصي و مالكيـت صـنعتي در روابـط اجتمـاعي، بـه نقـش طبقـات                       
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ي انقالب اسالمي ايـران از ايـن مـسائل، بـه          دهيد، ارزشها   گيري اجتماعي اهميت مي     زحمتكش در تصميم  

  و بتوانيـد پيـدا بكنيـد، مكتـب اسـالم     ترين مكتبي كه در جهان شما دور نيست و از اين نظر شايد نزديك  

  .شيعه ما است

از نظر مالكيت صنعتي و مساله حقوق كـارگر در برابـر حقـوق صـاحب سـرمايه، نظـام اسـالمي و                       

تر از كمونيسم است، با اين تفاوت كـه در            تر و عادالنه    و ثروت عملي  انقالب اسالمي از نظر توزيع قدرت       

نظام و انقالب اسالمي، مساله مالكيت در كنار مساله حاكميت و قدرت و اين هر دو پا به پاي رشد نظام                     

هنگامي بايد مالكيت بر ابزار توليد به تمام و كمـال ملـي شـود كـه     . ارزش و اخالق جامعه بايد حل شود     

اسي هم تمام و كمال ملي شده باشد و قدرت سياسي در اختيار و انحصار گروههاي خاصـي                  قدرت سي 

قرار نگيرد، و از آن گذشته جامعه و نيروهاي مولد آن از چنان ارزشهاي واالي انساني برخوردار شده                  

 باشند كه حداكثر كارايي توليدي و حداكثر بـسيج اسـتعدادها و نيروهـاي خـود را بـراي منـافع خلـق و                      

قرار باشد يـك دولـت مركـزي همـه قـدرت             اگر. رضاي خالق به كار برند نه براي انگيزه سود شخصي         

اقتصادي را در دست خودش متمركز كند و هيچ قدرت و نيرويي هم در مقابلش نباشد، اين قـدرت ملـي                     

  .نيست و مالكيت به معناي واقعي كلمه اجتماعي نشده است

 داريم اينست كه مالكيت و قدرت هـر دو بايـد ملـي بـشوند و ايـن             اي كه ما به آن اعتقاد عميق        مساله

شود، مالكيـت   در جامعه توحيدي كه از نظر يك فرد انقالبي مسلمان تصوير مي. نهايت سير جامعه است  

يعني توزيع همگام و تدريجي مالكيت و قدرت سياسي مورد نظر اسـت و  . و قدرت هر دو اجتماعي است 

گانه به برادراني يگانه، و تا زماني كه قدرت سياسـي در جامعـه اجتمـاعي نـشده       تبديل افراد و طبقات بي    

يعني دولتي كه از قدرت سياسـي و        . انحصار مالكيت صنعتي و اقتصادي در دست دولت خطرناك است         

طور تمام و كامل در دستش قرار گيرد، آن           نظامي و تبليغاتي برخوردار است اگر قدرت اقتصادي هم به         

  . يك قدرت غيرقابل مقابلهشود وقت مي

كند و آن را به سوي هـرج و مـرج و              به هر حال يكي از تضادها و خطراتي كه انقالب ما را تهديد مي             

خطـري كـه ايـن نـوع     . كـشاند، همـين مواضـع گروههـاي افراطـي ماركسيـستي اسـت        م موفقيت مـي  دع

  :كند دو حالت است انقالب ايران ميموضعگيريها متوجه 

كشاند كه نتيجـه آن كودتـا و پيـروزي ضـدانقالب،              ه طرف شكست و عدم موفقيت مي      ـ انقالب را ب   ۱

پيروزي گروه و جناح فاشيستي خارج از انقالب حتي ورود نيروهاي خارجي است كه ما آنها را تجربـه                   

  .ايم، بعد از مشروطه و در دوران دكتر مصدق نيز تجربه شد كرده

ه علت اين نوع موضعگيريها، رهبري انقالب يـا بعـضي از            ـ انقالب بتواند خودش را حفظ كند ولي ب        ۲

عنوان واكنش در برابر افراط ماركسيستها جنبه مخالف آنان را اتخاذ             گروههاي درون رهبري انقالب، به    

افراطيگري و به طرف آن چيزي كه گروههـاي مـذهبي در تركيـه و جاهـاي                    كنند و به طرف قشريگري،    

 برونـد و حـال آنكـه در ايـران چنـين وضـعي سـابقه نداشـته اسـت و                      ،ديگر يا اندونزي كشانيده شدند    

 در تركيه هـستند و      تر از اينها بودند كه جناحهاي مبارز        جناحهاي انقالبي مذهبي ايران بسيار آزادانديش     

  . بودند كه اين هم خطر ديگريستيا در اندونزي

نيروهـاي مخـالف هـم بـراي        ي كـه    يروهاي مخالف را تحمل كند بـه شـرط        تواند ن   انقالب اسالمي مي  
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به هر صـورت    . خودشان حدود و حقوقي قائل باشند كه خارج از اندازه و قدر اجتماعي خودشان نباشد              

  .االبصار بينيم فاعتبروا يا اولي ما اين خطرها را بسيار جدي مي

  

  :نيروهاي روشنفكر مذهبي

 انقالبـي برخوردارنـد، و هـر    نيروهاي روشنفكر مذهبي آن نيروهايي هستند كه از يك ايمان اسالمي      

برخـي از   . يك به سهم خود در گذشته و يا حال نقش و اثري در پيشبرد انقالب اسالمي داشته و دارنـد                   

اين نيروها مثل نهضت آزادي و جاما و جنبش مسلمانان ريشه در سالهاي اشغال ايران بعد از شهريور                  

ر تفكر و برداشت اسالمي و خط مشي سياسي ـ  بيست دارند و نيروهايي هستند كه با اندك تفاوتهايي د

هـاي وارداتـي يـا        ، در اصل براي دفاع از توحيد و اسالم در برابـر هجـوم افكـار و ايـدئولوژي                    اجتماعي

شروع و فضاي كار اين دو سازمان در ايام و شرايطي بـوده كـه               . افراطي چپ و راست به وجود آمدند      

ي و دانشجويي نيازمند ايمان قـوي و شـجاعت و جـسارت             هاي روشنفكر   اظهار ايمان اسالمي در محيط    

  .كافي بود

اين دو گروه هر يك در زمينه اجتماعي ـ سياسـي يـا صـرفاً مـذهبي ـ فرهنگـي بـه مبـارزه و عمـل           

شان بـه   مشي تكامل يافتند و مبارزه پرداختند و همپاي با رشد نهضت ملي ايران، خود نيز در فكر و خط    

طوري كه هـر يـك در زمـان و شـرايطي خـاص تـأثير        عي انقالبي گرفت بهتدريج شكل سياسي ـ اجتما  

ان جامعه و اسالمي كـردن مبـارزات سياسـي ايـران بـه              رسزايي در گسترش اسالم در ميان روشنفك        به

بعدها مجاهد شهيد دكتر علي شريعتي و سازمان مجاهدين خلق از درون همـين گروههـا                . جاي گزاردند 

نبش ملـي ايـران را دگرگـون و بـه آن وجـه اسـالمي و انقالبـي سـازمان                     برخاستند و به كلي فضاي ج     

ه چـراغ   كـ ايـن بـود     حداقل خدمتي كه اين گروهها در طي سالهاي تاريك گذشته انجام دادنـد              . بخشيدند

اسالميت و توحيد را در ميان قشرهاي روشنفكر و دانشجو روشن نگاه داشتند تا در تحوالت بعـدي بـا    

ناپـذيري كـه ايفـا نمودنـد ايـن چـراغ فروزانتـر شـده و بـا                     درژيمي و سـازش   ايفاي نقش سياسي و ض    

آموزشهاي ايدئولوژيك معلم بزرگ شـهيد شـريعتي بخـش عمـده فـضاي روشـنفكري و دانـشجويي و         

بنابراين اگـر اسـالم، امـروزه در ايـن گونـه محيطهـا از پايگـاه قـوي و محكمـي                      . جوانان را اشغال كرد   

  . اين گروهها دانستيم آن را بايد مديون فعاليتهابرخوردار شده است قسمت اعظ

اين گروهها كم و بيش با هم تفاوتها و تمايزاتي دارند ولي در مجمـوع از يـك نـوع وجـدان اسـالمي                      

 امروزه برخي از اينها در نيروي اجرايي مملكـت          .اري و استثماري واال برخوردارند    انقالبي و ضداستعم  

.  هر دو شركت دارند و برخي مثل مجاهدين در هيچ يك شركت ندارند             و يا در شورا و رهبري انقالب يا       

اي كه در مبارزه عليه طـاغوت زمـان داشـتند و بـه       ما معتقديم كه اين نيروها، به دليل قدمت و پيشقدمي         

دليل تجارب سياسي و سازمانيشان و همچنين به دليل دلبستگي و وفاداري به اسالم كه طي مدت سـي                   

هاي اجتماعي و سياسي نشان دادنـد و همچنـان مبلـغ و               ذار از ميان حوادث و طوفان     و پنج سال و در گ     

مروج اسالم و توحيد در ظرف فرهنگ و زبان روز در ميان قشرهاي روشنفكر بوده و هستند، جا دارد                   

البته اگر سخن از حق و سهم آنها آورديم منظـور           . كه حق و سهم آنها در انقالب ملحوظ و منظور گردد          

تر از آن است كه طرح شود بلكه منظـور از              سهمي از غنائم انقالب نيست، اين امر ناچيزتر و پست          بردن
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شان در مسائل سياسي ـ انقالبي   ساله ها و استفاده از تجربه سي گيري حق، شركت واقعي آنها درتصميم

هـا و   خود داراي نقصالبته هر يك از اين نيروها به نوبه       . سازماندهي براي انقالب اسالمي ايران است     و  

بايـست   هايي در انديشه و تحليل و خط مشي يا در روابط و سازماندهي خـود هـستند واال مـي                 نارسائي

داشـتند، ولـي از آنجـا كـه ايـن             تر و فعالتري را در پيشبرد انقالب ايران مـي           پتانسيل ايفاي نقش اساسي   

هاي دروني آنها هم      رار ندارند، نارسايي  گيري و رهبري انقالب ق      فعالً در موضع قدرت و تصميم     (نيروها  

ة جنبش ملي مجاهدين و روابـط متقابـل آن بـا              مسأل. تواند داشته باشد    تأثيري در سرنوشت انقالب نمي    

ما ضـمن  .  مهم جنبش اسالمي ايران گرديده است سبهالمي، امروز يكي از مسائل بالن     ساير گروههاي اس  

ت ايدئولوژيك اين سازمان از اسالم و هم نسبت بـه سيـستم             نظريات و انتقاداتي كه هم نسبت به برداش       

اش   گروهي اين سازمان داريم، معتقديم كه اين سازمان به دليل نقش عمـده              گروهي و برون    روابط درون 

هاي اصلي انقالبي شـدن جنـبش اسـالمي ايـران بـوده و                در حركت انقالبي اخير و اينكه يكي از سرمايه        

توانـد و بايـد در جبهـة انقالبـي اسـالمي              ي در اين مورد برخوردار است مـي       اكنون هم از امتيازات زياد    

ما ضمن اينكه خود اين سازمان را در برخورد و تحليلش از گروههـا و               . ايران جاي خود را داشته باشد     

گيـري    و گرايشهاي اسالمي ديگر و همچنين نـسبت بـه مـسائل روز، عامـل مـؤثري در شـكل                   سازمانها  

ي ساير گروههاي اسالمي به ويژه گروههاي وابسته و متمايل به روحانيـت نـسبت               روابط و برخوردها  

آميز و حادي را كه اكنون عليه سازمان مجاهـدين ايجـاد شـده اسـت                  دانيم، ولي جو كينه     به سازمان مي  

اينها در  . دانيم  مضر به حال جنبش اسالمي ايران مي       آن را    بسيار دور از عدالت و تقواي اسالمي ديده و        

جموع و در كنار برادران و نيروهاي ديگر اسالمي كه نسبت به انقالب اسالمي مؤمن و وفادار و داراي    م

بايست در يك طيف و يك جبهة         توانند و مي    سابقه و آزمايش و ابتالي قبل از پيروزي انقالب هستند، مي          

 و خطـوط ايـن طيـف،        عناصر. اين جبهه از ضروريات فعلي انقالب ما است       . انقالبي اسالمي متحد شوند   

لزوماً از انديشه و ايدئولوژي دقيقاً واحد و يا نظام سازماني همگوني برخوردار نيـست ولـي بـه لحـاظ                     

تواننـد در يـك       اي كـه دارنـد، مـي        هاي ضداستعماري و ضداستثماري     ويژگيهاي آرماني اسالمي و جنبه    

 نيروها بطور مشخص عبارتنـد از  اين.  و دولت انقالب شركت نماينداشوند و همگي در شور    جبهه متحد   

و ) جامـا (نهضت آزادي، جنبش ملي مجاهدين، جنـبش مـسلمانان مبـارز، جنـبش انقالبـي مـردم ايـران                    

نيروهاي دانشجويي تهران و شهرستانها كه گرچه نام و سازمان مشخصي ندارنـد ولـي از نظـر انجـام       

.  بسيار مهمي در انقالب داشته و دارند       مسئوليتهاي انقالبي چه در قبل و چه پس از پيروزي انقالب نقش           

در كنار اينان سازمانهايي مثل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي است كه چون هنوز ما را آشنايي كافي                 

بينيم ولي اصوالً معتقـديم       گيري واقعي آنها نيست خود را مجاز به قضاوت نمي           نسبت به تركيب و جهت    

الزمه را نسبت به ايدئولوژي و اهداف انقالب ايران دارنـد و بـار           كه تمام سازمانهايي كه ايمان و آگاهي        

 .بايست در جبهة اسالمي ـ انقالبي شركت كنند گيرند، مي به دوش مي آن را مسئوليت

 
  نيروهاي ملي ليبرال دمكرات

اين نيروها از گروههاي مختلفي مثل احزاب جبهه ملي، جنبش، جمعيتهاي جديدالتأسيس، سازمانهاي             

وشنفكري و غيره تشكيل شده و از نظر مواضع اجتماعي و سياسي طيفي از چـپ تـا معتـدل و                  صنفي ر 

  .ندنپوشا راست را مي
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 به بعد، از آن زمان كه به علت ورشكستگي اقتصادي، رشد آگـاهي و  ۱۳۵۵بطور كلي از اواخر سال      

خـارجي نيـز بـراي      بست كشيده شـده بـود و قـدرت             مردم، رژيم سابق به بن     تگيري مبارزا   نتيجتاً اوج 

استمرار سياست استعماري خود لزوم يك سري اصالحات و آزادي ظاهري را براي فروكش كردن قهر 

در اين زمان بود كـه      . كرد، تخفيف و تسهيلي در شرايط سياسي ايران پديدار شد           انقالبي توده ديكته مي   

ولي به هر حال بسياري از اين . دندالذكر براي اولين بار و يا مجدداً به صحنة مبارزه آم  سازمانهاي فوق 

ها و شخصيتهاي قديمي به لحاظ سوابق مواضع سياسي و اجتماعيشان بعضاً مورد توجه مـردم                  گروه

  .اند در رهبري توده نقش فعالي داشته باشند باشند ولي كمتر توانسته يا حداقل بخشي از مردم مي

ها و گروههاي روشنفكري  اندگي شخصيتم برخي از ارباب قلم و سخن امروز مدعي هستند كه عقب

يا ناسيوناليست از رهبري انقالب، معطـوف اسـت بـه قـدرت و غالبيـت و حاكميـت رهبـري مـذهبي يـا                         

به نظر ما گرچـه چنـين رونـدي         . خورد  روحانيت و فشاري كه به سوي انحصار در رهبري به چشم مي           

باشـد،    ال يا رهبري انقالب و روحانيت نمـي       امروزه در جامعه وجود دارد ولي اين تنها معلول فشار از با           

 هـا، عمومـاً     از ديدگاه سياسي ايـن گـروه      . بلكه عامل دروني و مردمي هم يك طرف ديگر اين روند است           

هاي  هاي اساسي و قانوني و حقوق بشرند و به لحاظ اعتقاد و وابستگي ليبرال يا دمكرات و مدافع آزادي  

عالوه بر خـصوصيات بـاال خـصوصيات ديگـري نيـز جـزو              . دعاطفي نيز ضداستبداد و استعمار هستن     

  :ها و معيارهاي پذيرش رهبري يك فرد و يا گروه از طرف ملت است مالك

ها، در كليات ايدئولوژي حاكم بر انقالب يا حركت اجتماعي تا چه حد با مـردم و                   ـ اين افراد يا گروه    ۱

  . يي دارندنوا كننده در انقالب يا حركت تفاهم و هم نيروهاي شركت

  .دهند  فداكاري نشان ميـ در اعتقاد و تفاهم تا چه حد وفاداري و ثبات و استقامت و احتماال۲ً

ـ از نظر مواضع اجتماعي مدافع پاسخگوي چه قشرها يـا طبقـات اجتمـاعي بـوده و آن قـشرها در               ۳

  .باشند رابطه با نيروهاي انقالبي در چه رابطه مي

يابي و ادامة تبعيت و پذيرش رهبـري از طـرف ملـت ايـران بـه ويـژه       به نظر ما آنچه كه مالك ارزش    

گيـرد، بـيش از همـه تفـاهم و مـشاركت در برداشـت و                  نيروهاي متحرك و مبارز و انقالبي آن قرار مي        

ادراك از اهداف و ايـدئولوژي انقـالب اسـالمي اسـت و در مرحلـة بعـد ميـزان وفـاداري و اسـتقامت و           

با توجه به معيارهاي باال نيروهاي ملي، روشنفكري و حتي چـپ، تـا   . اهداففداكاري رهبران در راه آن      

 بـه  چه اندازه جلوتر يا الاقل در سطحي برابر با رهبران اسالمي انقالب قرار دارند؟ اگر مردم خـصوصاً  

روند يـا نـسبت بـه آنهـا ابـراز             ـ اسالمي مي    سوي رهبري روحاني يا بعضي ديگر از پيشتازان سياسي          

كنند، نه به دليل فشار وارده بر توده از باالست بلكه به جهت هماهنـگ بـودن اهـداف و         بيشتر مي اعتماد  

 از  آرمانهاي اين گروه با توده، به جهت مبارزة مستمر و سرسختانة آنها عليه نظام طـاغوتي خـصوصاً                 

يرروحاني پانزده سال قبل تا كنون و باالخره به سبب حضور اينگونه رجال و شخصيتهاي روحاني و غ         

ولي مؤمن به انقالب اسالمي در مسائل جاري مردم، اتخاذ مواضع دقيق و درسـت و بـه دوش كـشيدن               

شـوند و آنگـاه از بـين رهبـران و             اين عوامل سبب جذب بيشتر مردم مي      . بار مشكالت و مسئوليتهاست   

ران بـا پـشتوانه     افراد پيشرو، آن رهبري كه عوامل باال را بيـشتر در خـور متبلـور دارد بـر ديگـر رهبـ                     

واقعيت فوق را يادآور شديم تا نشان دهيم كـه غلبـة افـراد روحـاني مـذهبي در         . گيرد  اي پيشي مي    توده
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  . هاي مردمي و اجتماعي فراواني هم دارد رهبري فعلي، صددرصد معلول فشار از باال نبوده بلكه زمينه

رفي، رهايي از اسارت مـصرف و       يك وجه از ايدئولوژي اسالمي انقالب ايران اعراض از زندگي مص          

رجال ملي كـه بيـشتر روشـنفكران    . مصرفي در جهت نزديكي و تقرب به مستضعفين است گرايش به كم 

مسألة اصلي و درد روشنفكران ليبرال و وابسته بـه          . جامعه هستند، كمتر از چنين گرايشي برخوردارند      

ر حاليكـه مـردم مستـضعف و سـخنگويان          مرفه، دمكراسي پارلمانتاريستي اسـت، د       طبقات مرفه يا نيمه   

  .كشي هستند ولي لزوماً خوهان نظام پارلمانتاريسم غربي نيستند ايشان ضداستبداد و بهره

در كشوري نظير ايران و دوران كوتاه پس از پيروزي انقالب در بعد سياسي، هزاران دست و زبـان     

روزي كامل انقالب را نابودي خود و كوتاه        و انديشه ناپاك و منافق كه هنوز در جامعه وجود دارند و پي            

قيـد و   بينند، در لواي حق آزادي و اسـتفادة بـي    شدن دست اربابانشان از ذخائر مادي و معنوي ملت مي         

ها   افكني در صفوف مردم پرداخته و از دمكراسي پارلمانتاريستي بهره           شرط از آن به سمپاشي و تفرقه      

درد مردم و محرومان حفاظـت      . ي ضدانقالب گسيل خواهند كرد    خواهند برد و انقالب را در عمل به سو        

از انقالب و دستاوردهاي آن است در حالي كه درد مرفهين ليبرال و روشـنفكر كـه رابطـة ارگانيـك بـا                       

  .تودة مردم ندارند، دمكراسي پارلمانتاريستي است

اي بـا     ناپـذير و خـصمانه     كنيم كه نيروهاي ملي و ليبرال دمكرات، تضاد آشـتي           با اين همه ما فكر مي     

انقالب اسالمي ايران ندارند و با توجه به آنچه كه در قـسمت مربـوط بـه رهبـري انقـالب ذكـر كـرديم،                         

نيروهاي ملي و روشنفكري وطن دوست هـم در جريـان پـانزده سـال اخيـر، در جـزء حركـت عمـومي                        

كميـت آن بـر نظـام    به سوي پذيرش ارزشـهاي اجتمـاعي، اخالقـي، اسـالمي و حا         » بازگشت به خويش  «

اند و اگر رهبري مذهبي، اين عنـصر از واقعيـت ملـت     دهروي ـ اقتصادي و سياسي جامعه روي آ اجتماع

  .توانند و بايد در يك كل واحد به نام وحدت ملي شركت كنند ايران را از خود و اسالم نرانند، مي

  

  نيروهاي متفرق و فعال

هـا    كميته. كنند  هاي مختلف انقالب فعاليت مي      ر كميته گروهي بالنسبه وسيع ولي غيرمتشكل امروزه د      

هـاي انقـالب كـه بـا          كميتـه . انـد   نقش عملي مثبتي در نگاهباني از انقالب، بويژه در ماههاي گذشته داشته           

انقالب ايران بوجود آمدند، نهادي است انقالبي و مظهري است از ادارة امور مردم بوسيلة خود مردم و                  

هيچكس فراموش نخواهد كرد كه امنيـت شـهري و زنـدگي عـادي مـردم،                . ي معين با رهبري و ايدئولوژ   

چنـد هـزار نفـر از عوامـل و          . شد  ها تأمين مي    الاقل در چهار ماهة اول انقالب، تنها به وسيلة همين كميته          

 در زمـاني كـه نيروهـاي      ،ل توطئـه بودنـد    عناصر مؤثر رژيم گذشته كه همه فـراري و مخفـي و مـشغو             

گونـه عوامـل بودنـد، از طريـق        ي فاقـد هرگونـه تحـرك و قـدرت تعقيـب و دسـتگيري ايـن                انتظامي دولت 

همچنـين همـين    . هاي انقالب يا نيروي پاسداران، تعقيب، دستگير و به دادگاه انقالب سپرده شـدند               كميته

ل ها در ماههاي اوليه بسياري از مسائل جاري مردم را در غياب قدرت ادارات و نهادهاي دولتي ح كميته

ها نهادهايي هـستند كـه كـم و بـيش خودجـوش و               ولي از جانب ديگر به دليل اينكه كميته       . و فسخ كردند  

ها شـناخته شـده و امتحـان داده نبودنـد و حتـي فاقـد سـابقة                    خودرو بودند و همة افراد فعال در كميته       

يا ناآگاهانه در خالف    تربيتي و تشكيالتي و انضباطي نيز بودند، چه بسا كه بعضاً با عمل خود، آگاهانه                
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هـاي نابجـا در امـور دولتـي و            امروزه بخـش عظـيم دخالـت      . جهت اهداف انقالب هم عمل كرده يا بكنند       

هـاي    پيشرفت منضبط و مرتب برنامـه     و  گيرد و مانع نظم امور        ها صورت مي    اجرايي به نام همين كميته    

ي هـر شـهر بايـستي از طـرف مردمـاني      هـا  به اعتقاد ما اداره و مديريت مركزي كميته     . گردند  دولتي مي 

عـالوه  . منتخب و معتمد و انقالبي صورت گيرد و يك پاكسازي جدي در سطح كل كميته صـورت گيـرد          

ها بايد فقط تحت فرمان سپاه پاسداران انقالب عمل كند تا از تعدد نيروهاي           آن، نيروهاي مسلح كميته     بر  

ها صورت گيرد، اين نهـاد        اي در كار كميته     ل و تصفيه  به هر حال اگر چنين تحو     . مسلح نيز اجتناب گردد   

هاي دولت انقـالب       برنامه عنوان يد اجرايي مردم در رهبري انقالب هماهنگ با          انقالبي قادر خواهد بود به    

الشعاع قرار خواهد      واال اثرات منفي آن به تدريج توسعه يافته كيفيت انقالبي آن را به كلي تحت               ،عمل كند 

  .داد

 *     **      
ما تا اينجا هشت نيروي عمده و مؤثر در رهبري سياسي جامعه را ذكر كرديم كه مجموعاً در برابـر            

از ايـن هـشت نيـرو، سـه         . گيرنـد   ضدانقالب، يعني بقاياي رژيم استبدادي و استعماري گذشته قرار مـي          

از انـسجام و    رهبري، شورا و دولت مـستقيماً رهبـري انقـالب را بـه عهـده دارنـد ولـي                    : نيروي نخست 

نيروهاي اسالمي سياسي بدون داشـتن نقـش مـؤثري در رهبـري در              . هماهنگي كافي برخوردار نيستند   

نيروهاي ملي و روشنفكري كـه      . كنند  كنار رهبري يا الاقل با تفاوتهايي، در جهت انقالب اسالمي عمل مي           

 و شـايد مخالفـت رانـده        تفـاوتي   در ماههاي نخست در كنار انقالب اسالمي بودند، امروز بـه سـوي بـي              

گيرنـد و گـاه    قرار مي) به معناي حقوقي(شوند، و نيروهاي ماركسيستي، اكثراً در برابر دولت انقالب         مي

تودة مردم هنـوز وفـاداري و عهـد خـود را نـسبت بـه رهبـري انقـالب                    . گردند  با ضد انقالب آميخته مي    

ونـاگون كـه در جهـات بخـصوصي انجـام      رود كـه بـا تبليغـات گ         اند ولي بيم آن مـي       اسالمي حفظ كرده  

رسد كـه    و باالخره به نظر ميگرايي در ميان آنها رخنه كند    رقهتفاوتي و احتماالً تف     گيرد، سردي و بي     مي

ايـن قـصد امـروزه در       . ضدانقالب از ميان اين تضادهاي دروني فرصت جـسته و قـصد بازگـشت دارد              

خورد، و آثـار خـود را بـر           خيابان به چشم مي   ادارات، در بخش خصوصي، در مطبوعات و در كوچه و           

گذارد، در صورتيكه سريعاً جهت خنثـي كـردن ضـدانقالب             اقتصاد، روحيات و بر فرهنگ مردم باقي مي       

كوشش نشود، به تدريج حالت بسيج و فرهنگ انقالبي در مردم جاي خود را به فرهنگ ركـود و زنـدگي    

ي و ضدمردم بازگشت خواهد كرد، و از جانب ديگـر           اخالق ضدانقالبي و ضداسالم   . مصرفي خواهد داد  

رم فراهم خواهد آمد و     واكنون جريان دارد، موجبات ركود اقتصادي و ت         با ضربه بر پيكر اقتصاد كه هم      

 ذكر شده حاكم شود، نيروهاي شيطاني خارجي و داخلي اقدام نهـايي خـود را بـراي                  شرايطاگر زماني   

اينجاست كه امري بـس خطيـر و تـاريخي در برابـر رهبـران و                . سركوب كامل انقالب آغاز خواهند كرد     

منـد و متعهـد       مسئوالن انقالب اسالمي ايران و تمام نيروهاي اسالمي يا ملي و روشـنفكري ولـي عالقـه                

  .گيرد نسبت به انقالب قرار مي

ن آيا نبايد تـضادهاي درونـي ايـ       . انقالب اسالمي ايران به سوي دوراهي بود و نبود در حركت است           

مجموعه را شناخت و با نقد آنها دشمن اصلي و تضاد اصلي اين نظام را دريافت و در حل آن بـه نحـو                        

  احسن كوشيد؟

  نقد تضادهاي موجود
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كيفيت نيروهاي درون انقالب و مخالفين آن و ضدانقالب و مواضـع آنهـا نـسبت بـه يكـديگر ايجـاد                      

) به معناي حقـوقي   (دروني دولت انقالبي    هايي نموده است كه در مجموع موجب ضعف           تضادها و تزاحم  

  .و ابهام و خطر در سرنوشت آيندة آن شده است

اي كه امروز پيش چشم ما قرار دارد اين است كـه نظـام اسـتبداد و                   ترين مسأله   ترين و اساسي    عمده

استعمار و ضداسالمي و ضدانساني گذشته بازگشت نكند و نظام ديگري هم به نام اسالم و با محتواي                  

داسالمي جانشين آن نشود بلكه انقالب اسالمي تداوم و استمرار خـود را در جهـت اسـتقرار جامعـة                    ض

  .آرماني بطور پويا دنبال كند

اندازد و بـه عنـوان سـدكننده در           آنچه كه در نهضت انقالبي كنوني، آرمانهاي اسالمي را به خطر مي           

ايـن تـضادها   . شـود  از نظر ما تضاد ناميـده مـي  كند  ايستد و ما را نسبت به آينده نگران مي          برابر آن مي  

  :عبارتند از

  

  ـ ضدانقالب۱

به شرحي كه در گذشته گفتيم ضدانقالب كه در آغاز ضربة شديد روحي و تشكيالتي خورده بود به 

واسطة عوامل گوناگوني كه فوقاً برشمرديم در اين دوران مشغول تقويت روحيه و تجديـد سـازماندهي           

هــا، تبليغــات و مخالفــان سياســي اخاللهــا و   دارات، بخــش خــصوصي، روزنامــهن اوردر د. شــود مــي

يافتگي و اشتراك محـوري آنهـا از ديـد اشـخاص صـاحب                خورد كه سازمان    خرابكاريهايي به چشم مي   

در برابر اين جريان، روحية ضدش يعني روحية انقالبي يا روحية بيزاري از نظام              . بينش پوشيده نيست  

گرچه با جو سياسي موجود و رفتار مسئولين امور، اين روحيه، رو به             . وزان است گذشته هم زنده و فر    

. رود، ولي بسياري از مخالفين رهبري فعلي جامعه هـم طالـب بازگـشت ضـدانقالب نيـستند       تضعيف مي 

 اجتمـاعي ـ سياسـي جامعـه امـروز مـا بـاالتر از آن اسـت كـه          شرايطتوان تصور كرد كه  بنابراين مي

  .ن بازگشت فوري بيابدضدانقالب امكا

حملة ضدانقالب فعال متوجه امور اقتصادي اسـت ولـي در صـورت آگـاهي و هـشياري و احـساس                     

در حـال حاضـر،     . توانـد رشـد يابنـده نباشـد         ها و رهبران سياسي و دولت اين خطر مي          مسئوليت گروه 

كارخانجـات بطـور    قيمـت مـواد اوليـة       . ايـم   متأسفانه ما در يك بحران اقتصادي جهاني نيـز واقـع شـده            

 درصد ترقي كرده است كه خود يك عامـل منفـي بـزرگ اسـت بـراي                  ۱۵۰ و حتي    ۱۰۰آوري تا     سرسام

  .واحدهاي توليدي و بالنتيجه بيكاري و تورم در ايران

اما با توجه به اين نكته كه اقدامات عمراني در سطح كشور در برنامه قـرار گرفتـه و ايـن امـر قـادر                         

توان اثرات دوران ركود و بحران        وي كاري مملكت را به استخدام درآورد، مي       است بخش عظيمي از نير    

  .اقتصادي جهان را بر اقتصاد ايران به ميزان قابل توجهي تضعيف كرد

اگـر  . يابد  امكان بازگشت ضدانقالب در رابطه و با عطف به ساير تضادهاست كه شدت و ضعف مي               

 رو بـه    ت از پيش پا برداشته شوند ضـدانقالب مـسلماً         ساير تضادها به نحو انقالبي حل شوند و مشكال        

  .رود نابودي مي

گيـرد ايـن اسـت كـه چگونـه            اي كه پس از بررسي و شناخت ضدانقالب در برابر ما قرار مـي               مسأله

توان ملت را در صف واحـدي عليـه امپرياليـسم و بازگـشت نظـام اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي و                         مي
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. وي ارزشها و اهداف انقالب اسالمي و جامعة توحيـدي رهنمـون شـد   ارزشي گذشته بسيج كرد و به س      

الزم به تذكر است كـه بـه اهـداف    . اگر توفيق چنين وحدتي به دست آيد، آيندة انقالب تضمين شده است    

توان رسيد ولي توجه بـه آن اهـداف و حركتـي              غايي انقالب در يك روز و دو روز و حتي يك نسل نمي            

  . پيروزي انقالب استمستمر در آن جهت، ضامن

  

  ـ تفرقه و تشتت در بين نيروها۲

بايست مورد توجه كافي قرار گيـرد، ايـن اسـت كـه عوامـل       با توجه به نكات باال مسألة اصلي كه مي     

بايست بررسي دقيقي در اجتماع انجـام         براي اين منظور مي   . تفرقه و تشتت در صفوف ملت نابود شوند       

سايي شوند تا بتوان با بـسيج نيروهـاي آگـاه و مـؤثر و مـسئول بـه                   گيرد و عوامل تفرقه و تشتت شنا      

  .بهترين نحو به مقابله با آنها برخاست

  .عوامل سياسي و عوامل اجتماعي: اند عوامل تفرقه و تشتت دو گونه

مـا در بحـث نقـد       . از زمرة عوامل سياسي يكي تضاد بين جبهة اسالمي و جناح ماركسيـستي اسـت              

د سياسي جامعه تذكر داديم كه اين تضاد، اگر تنهـا بـه مقابلـة فكـري در مـسائل                    نيروهاي مؤثر در رون   

اصـل آزادي   . فلسفي و ايدئولوژي اجتماعي سياسي محدود گردد براي جامعة اسالمي قابل تحمل اسـت             

بنابراين وجود و فعاليت ماركسيستها    . فكر و انديشه در اسالم و انقالب اسالمي ما ارزشي اساسي دارد           

اما مسألة ماركسيستها با طيف وسيعي كه در بينش و عملكـرد            . عة اسالمي ايران پذيرفتني است    در جام 

نقش عناصر ماركسيستي در جنبش ملـي قـرن        . شود  دارند، در حد مقابلة فلسفي و ايدئولوژيك ختم نمي        

بقـاء و  اخير ما از مقابله فكري در مسائل ايدئولوژي سياسي ـ اجتماعي يا در نظرگـاه فلـسفي گذشـته،     

گ و كـشور طـرح      نـ از اين رهگذر، بـود و نبـود ملـت و فره           . نظم جامعه را مورد سئوال قرار داده است       

هاي محلي تا سرحد تجزيه، فشار بر اخـالل در رونـد توليـد تـا سـرحد                    فشار بر خود مختاري   . شود  مي

اعي ـ سياسي را به  تعطيل مؤسسات توليدي و ركود كامل توليدات و يا ساير بنيادها و نهادها، جو اجتم

هـاي     و طبيعي است كه در مقابله با اين وضع، گروه          كشاند  شرفت انقالب را به ركود مي     هرج و مرج و پي    

بنابراين حـل تـضاد انقـالب اسـالمي     . بند به حفظ جامعه و ملت و انقالب اسالمي خشونت بكار برند            پاي

تمـام عناصـر طيـف درونـي آن واقعيـت       شود كه اين جنـاح و         ايران با جناح ماركسيستي بدان منجر مي      

  .جامعه و آئين مردم و بقاء و تماميت كشور و خودكفايي اقتصادي آن را بپذيرند

در اوائل قرن اخير وضع و موضع كمونيستها در كشورهاي غربي با مجموعـة جامعـه كـم و بـيش                     

گ جهـاني اول مواضـع    هم بدان اشاره رفت پس از جن       چنانكه قبالً . شبيه به وضع موجود در ايران بوده      

ايمار شبيه به مواضع ايشان در ايران نسبت به دولت          ر برابر جمهوري سوسيال دمكرات و     كمونيستها د 

در آلمان اين وضع منجر به پيدايش نازيسم و هيتلـر گرديـد كـه ايـن خـود درس                    . و رهبري كنوني بود   

بـسياري، عليـرغم تغـاير در       ولـي جوامـع اروپـايي       . عبرت و هشداري براي كمونيستهاي ايرانـي باشـد        

. انديشه، عقائد اجتماعي ـ سياسي و فلسفي در مجموعة جامعه توانستند كمونيستها را درخـود بپذيرنـد   

تعهـد گرديدنـد و بـا ايـن روش          مكمونيستها نيز متقابال بقاء مجموعة جامعه را پذيرفتند و نـسبت بـدان              

در خط مشي سياسي و اجتماعي خود پرداختند كمونيستهاي اروپايي در سالهاي اخير به تغيير و تحول 

يـا از مرامـشان سـاقط گرديـد، كـه در            راميان آن پيدا و ديكتاتوري پرولت     تا بدانجا كه اوروكمونيسم از      
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.  طبقة كارگر يعني وداع با بخش اساسي از اصول كمونيسم          يمجموع عبارتست از بازگشت از ديكتاتور     

ونيستها در جوامع صنعتي و كـارگري اروپـا، امريكـا، و ژاپـن     طلبي سازمان يافتة كم عاملي كه بر سلطه  

فائق آمد، عبارت بود از رشد و توسعة اقتصادي و رفاه مادي كه محـرك جوامـع غـرب در چهـارچوب                      

اين رشد و توسعه اقتصادي به واسطة روابـط اسـتعماري و بـه غـارت كـشيدن            . باشد  داري مي   سرمايه

اهي فراواني را براي غرب به ارمغـان آورد كـه منجـر بـه بـاال      دنياي سوم توسط غرب بهرة مادي و رف   

ولي در جامعة مسلمان ايران ما كـه بـا   . رفتن سطح زندگي و رفاه طبقات كارگر و كشاورز غربي گرديد    

  .ارزشهاي انقالب اسالمي آشنا گرديده آن انگيزة رفاهي و اين واسطة استعمار ملل ديگر وجود ندارد

ر رابطه با توليد و رفاه، دو عامل مؤثر حاكم بر روابط اجتماعي و توليدي بين                بيني اسالم د    در جهان 

داري بـا روابـط اسـتعماريش و نيـز            انسانهاست و همين دو عامل است كه اسالم را از اقتصاد سـرمايه            

  .كند اقتصاد ماركسيستي با حاكميت و سلطة حزبي بر جامعه متمايز مي

ت مكتبي اسالم است كه به لحاظ فلسفي از چنان استحكام و منطقي        اوال قدر : اين دو عامل عبارتند از    

برخوردار است كه در برابر هجوم فلسفي ماترياليسم پايدار و قـادر بـه مبـارزه و مقابلـه بـا آن اسـت،               

گرايـي     مـاده  مضافاً به اينكه روند علوم و انديشه و فرهنگ بشري در اين قـرن در جهـت توحيـد و نفـي                     

 و به لحاظ ايدئولوژي در بعد اجتماعي نظام مكتبي اسالم، بر پايـه اصـالت دادن                 ودر  فلسفي به پيش مي   

ثانياً اينكه جامعه ايرانـي،     . هاي امتيازآور و مضر به حال اجتماع استوار است          به كار و تقوا و نفي انگيزه      

القـي و   گراست و به ارزشـهاي اخ       در كليت، نه در سطح اقشار مرفه خاص، يك جامعة مذهبي و معنويت            

شوند كه در نظام اسـالمي و سـنت           عوامل يادشده سبب مي   . دهد  معنوي بيش از ارزشهاي مادي بها مي      

ايراني راه براي تأمين رفاه طبقات مستضعف از جمله زحمتكشان مولـد، بـدون غـارت و اسـتعمار ملـل           

  .ديگر در جنب رفاه عمومي جامعه باز باشد

 اساس مالكيـت و توليـد بـر مبنـاي     عنوان بهذيرفتن كار  حقوق اسالمي كه شامل تضمين حق كار و پ        

تعاون اسالمي است و سنت فرهنگي و ارزشي غيردنياپرستانة ايراني تأييـدي بـر ايـن امـر اسـت و در                      

كند كه بيشتر به سوي تعـاون اسـالمي كـشانده شـوند تـا                 مردم آن شور و شوق و انگيزه را ايجاد مي         

اي در ميـان      طن يا ملل ديگر؛ امروز نيز شاهد چنين شور و انگيزه          تكاثر ثروت از طريق استثمار مردم و      

  .مبارزين و انقالبيون مسلمان به ويژه جوانان در نيل به تعاون اسالمي هستيم

گـراي ايـران در آينـده بتوانـد           گردند كـه نظـام اسـالم        عواملي كه در اين قسمت برشمرديم سبب مي       

اشتن اصول و شعارهاي مؤثر و منطقـي        دكند و خود با     هاي ماركسيستي را در درون خود تحمل          گروه

سـازد كـه تـضاد     آگاهي به اين واقعيت ما را اميدوار مي. در مقابل شعارهاي ماركسيستها به پيش برود 

  .ت كنوني باقي نماندحد بين جبهة اسالمي و جناح ماركسيستي رشد يابنده نبوده و به شدت و

توانيم تحمل    اند كه ما ماركسيسم امريكايي را نمي        اي گفته   احبهرهبر انقالب ايران امام خميني در مص      

تهايي كـه آگاهانـه يـا ناخودآگـاه در اتحـاد بـا              سسيتي است به آن مواقع و مواضع مارك       اين اشار . كنيم

گيرند و ايـران را بـه سـوي تجزيـه و تالشـي يـا                  مريكا، قرار مي  آمپرياليستها در جهان، به ويژه      منافع ا 

كـشانند، و منظـور ايـشان      يا تفرقه در صفوف ضداسـتعماري و ضـدارتجاعي ملـت مـي     تعطيل توليدات 

  . ايدئولوژي اجتماعي ـ سياسي نيستعنوان بهماركسيسم 
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طلبـي سياسـي و    حل اين تضاد منوط است به توفيق ما در وادار كردن ماركسيستها به تـرك سـلطه        

زيستي يعني كساني كه در حـرف       تصفيه دروني و مشخص كردن صفوف خودشان از ضدانقالبيون دو         

ريــزان و مــديران نظــام طبقــاتي و   و شــعار راديكــال ماركسيــست و درعمــل از مــستكبرين و برنامــه 

يستها به پذيرفتن اين اصـل كـه در يـك مبـارزة ملـي و مردمـي و                   ساند، و اقناع مارك     ضدانساني گذشته 

كنندگان اندوخته شده است و  صرفاي كه ثروتها از طريق غارت منابع ملي و م  در جامعه  ضداستعماري

دهند و پافـشاري بـر حاكميـت و           طبقة كارگر صنعتي هنوز بخش بسيار كوچكي از جامعه را تشكيل مي           

سلطة احزاب مدعي نمايندگي طبقة كارگر، يعني اسيرتر كردن اقتـصاد كـشور در چنگـال امپرياليـسم و                 

  .نتيجتاً وابستگي بيشتر اقتصادي و تفرقه در صفوف مردم

حل معطوف به اقدام خود ماركسيستها از يكطرف و اقدام و روشـنگري سياسـي و تبليغـاتي                   اين راه 

گـردد و پرهيـز از خـشونت و مـسموميت فـضاي سياسـي                 وفاداران انقالب اسالمي از طرف ديگـر مـي        

د و  مبارزان و انقالبيون مسلمان و ديگر اقليتها بايد به اين مـسأله توجـه كننـد كـه در برخـور                    . باشد  مي

مقابلة سياسي منطقي و روشنگرانه در مقابل تبليغات و اعمال ماركسيستها اگـر بـه اقنـاع آنهـا بـر اثـر                       

نپذيرفتن منطق صحيح، موفق نگردند در مقابل، اكثريت قـاطع مـردم و بـه ويـژه جوانـان و كـارگران و                       

 سـطح فكـر و كـارائي    تر بـه اسـالم سـاخته و    ساير اقشار اهل فكر و مطالعه را بيدار و طرفدار و مؤمن          

 و منجـر بـه      فتـه سياسي آنهـا را رشـد و ارتقـاء خواهنـد داد، در غيـر اينـصورت تـضاد فـوق رشـد يا                       

بـرداري اسـتعمار همـوار     درگيريهاي نظامي و جنگ داخلي گرديده و راه را براي دخالت خارجي و بهره       

  .خواهد كرد

  

  ـ گروههاي ليبرال، دمكرات و ناسيوناليست۳

ه در صفوف ملت و تجزية انقالب، افراد و گروههاي ليبرال، دمكرات و ناسيوناليست              عامل ديگر تفرق  

ولـي بيـشتر بـر      . انقـالب نيـستند     اسـالمي  ها ضداسـالم و حتـي مخـالف بعـد         اكثريت اين گروه  . هستند

ــد    ــذهب در رون ــت م ــدم دخال ــرال و ع ــي و ارزشــهاي ليب ــه سياســ دمكراســي غرب ــاعي جامع ي، اجتم

ايـن گروههـا اگـر از جهـت بيـنش           . نند، يا آنكه بيشتر بر مليت ايراني تكيه دارند        ك  تكيه مي ) سكوالريسم(

ايدئولوژي و مواضع سياسي بطور غالب و كامل با انقالب اسالمي و ارزشهاي آن منطبق نباشند، الاقـل               

آنچه براي ما حائز اهميـت اسـت،   . اند ضد آن نيز نيستند و اغلب چهارچوب جمهوري اسالمي را پذيرفته 

واضع سياسي و اجتماعي اين گروههاست و اينكه بر مصالح و خواستهاي كدام بخش از جامعه متكـي     م

  .و وفادارند

خواهي ملت ايـران اسـت و طبيعتـاً بـا معتقـدين بـه                 انقالب اسالمي ايران تكامل مبارزة ملي و آزادي       

در مواضـع اجتمـاعي     چنانچه عناصر فـوق     . تواند تضادي داشته باشد     استقرار آزادي و حقوق ملي نمي     

زدة جامعة ايراني يا بـورژوازي اداري و مـديران سـطح بـاال باشـند و يـا              خود جانبدار بورژوازي غرب   

حافظ چهارچوبهاي اقتصاد استعماري در رابطه با غرب، در اينصورت با انقالبيون مسلمان و هواداران               

  .يابند، واال تضادي وجود ندارد انقالب اسالمي تضاد مي

قابلة ارزشهاي دمكراسي غربي با ارزشهاي اسالمي كه ما خواهان و مدعي حاكميت آن بـر                مسألة م 

انقالب اسالمي ايران هستيم، امري است كه از دوران مشروطيت در ايـران مطـرح و مـورد بحـث بـوده                      

053



 

 

 به نظر ما انديشة دمكراسـي از آن    . نيز دوباره مطرح گرديده است     ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸است و سپس بعد از      

ت كه حاكي از حاكميت و ارادة مردم به عنوان منشأ قدرت و تفكيك قواي حاكمه و مساوات سياسي                   جه

و  تـر   ما مدعي هستيم كه ارزشهاي اسالمي وسـيع       . باشد، از ارزشهاي اسالمي دور و جدا نيست         مي... و

 تضاد بـين  تر از ارزشهاي دمكراسي است و بنا به همين نسبت و رابطة فكري است كه ما معتقديم              عميق

دار و    ارزشهاي آن يك تضاد ريشه     نيروهاي دمكرات و ملي در مواجهه با وفاداران به انقالب اسالمي و           

ولي اين تضاد وقتي بصورت تبعيت و تقليد بـدون نقـد از فرهنـگ و تمـدن غربـي و                     . رشد يابنده نيست  

ربي درآيد، آن وقت جنبـة      شيفتگي نسبت به آن، و از طرفي ايجاد قشريگري و انجماد بر ظواهر تمدن غ              

شروطه و مـشروعه مطـرح      در صدر مشروطيت اين تضاد بصورت تضاد م       . يابد  رشد يابندة خود را مي    

ها و ستيزهايي كشيد كه در نهايت مشروطيت ايـران را از قـدرت و كـاربري و حاكميـت و               شد و به جنگ   

  .نفوذ در اعماق جامعه دور داشت

چـون و چـرا از تمـدن و           سي را بـر غربزدگـي و تقليـد بـي          روشنفكراني كه پذيرش ارزشهاي دمكرا    

فرهنگ غربي منطبق ساختند، پس از مشروطه بر سر كار آمدند و تا قبل از انقـالب اخيـر ايـران همانهـا                     

دلبـستگي فرهنگـي و شـيفتگي نـسبت بـه           . ريزان رژيم گذشـته بودنـد       مصادر امور و مجريان و برنامه     

هـاي   هـاي فراوانـي در زمينـه    ن سوم را بـه تـسليم و وابـستگي    ارزشهاي غرب اكثريت روشنفكران جها    

چنانكه در آغاز متذكر شديم انقالب ايران ارزشها را تغيير داده و بازگـشت              . سياسي و اقتصادي كشاند   

گرايي كه ايـن      روشنفكران دمكرات و ملي   . از ارزشهاي غربي به ارزشهاي اسالمي را دربرداشته و دارد         

اي بـا انقـالب      انـد بپذيرنـد، تـضاد عميـق و فزاينـده             كسان و گروههايي كه پذيرفته     واقعيت را مانند ديگر   

لذا تكليف مسئوالن و رهبران انقالب اسالمي در مورد حل ايـن تـضاد روشـن              . توانند بيابند   اسالمي نمي 

حلي است نه مبتني بر طرد و خصومت بلكه اسـتوار بـر پـذيرفتن حـق آنهـا در مبـارزة                        شود كه راه    مي

اصرار و  . گيري و قانونگذاري و اجرايي       و مشاركت آنها در نظام تصميم      ضداستعماريستبدادي و   ضدا

تأكيد بر جدايي نهضت اسالمي از جنبش دمكراتيك نه به سود اسـالم و مـسلمين اسـت و نـه بـه سـود                 

يراني هـم   جامعه و ملت ايران و نه منطبق بر حقيقت، اسالم با دمكراسي يا مليت مغايرتي ندارد و مليت ا                  

  .از اسالم جدا نيست

  

  ـ دولت و انقالب۴

از يكطرف بـا توجـه      . ساز باشد   رسد تضادي مهم و سرنوشت      تضاد ميان دولت و انقالب به نظر مي       

به مسائلي كه نسبت به روحانيت گفته شد يعني خطـري كـه از ناحيـة رونـد انحـصارگرايانة روحانيـت                      

اين يـك وجـه تـضاد دولـت و رهبـري        . يابيم   دمكرات مي  شود، ما دولت را به معناي واقعي،        احساس مي 

خصلت دمكرات بودن دولت سـبب      . انقالب است كه به نظر نهضت آزادي در اين زمينه دولت محق است            

شود نيروهاي ملي، روشنفكري و حتي برخي از نيروهاي ماركسيستي آمـادگي تفـاهم بيـشتري بـا                    مي

صورت رفع اشكاالت ديگر خود، استطاعت بيشتري در حفظ دولت در . داشته باشند) قوة اجراييه(دولت  

وحدت ملي دارد و بدين جهت تقويت و تأييد موضع دولت از اين جهت يك وظيفـة مـسلَّم در جهـت حـل      

  .مسائل درون انقالب ايران است

از طرف ديگر تضاد مهم ديگر دولت با انقالب در تلقي دولت از انقالب و نتيجتاً روش عمل آن اسـت                     
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خواهـد در كـادر       البته خود دولت بارها گفته است اين دولت انقالبي نيست بلكـه انتقـالي اسـت و مـي                  كه  

دولت براي جلوگيري از هرج و مـرج  . قوانين قديم كه با جمهوري و انقالب تضاد آشكار ندارند عمل كند           

سـتي اسـت ولـي در       خواهد امور را در نظم و مقرراتي به اجرا گذارد، كـه البتـه كـار در                  و ايجاد نظم مي   

بندد و طبيعتاً در اين حالت اولويت با انقالب بايد            بسياري از جاها قوانين قديم دست و پاي انقالب را مي          

  .باشد، ولي دولت با توجه و پايبندي به مقررات قديم مشكالتي براي انقالب بوجود آورده است

چوب نظام اداري و بوروكراسـي      دولت در ماههاي گذشته به اجراي قوانين و نظريات خود در چهار           

ضاآت انقالبـي جامعـه قـرار       موجود اصرار داشت و بدين سبب گاه در برابر خواسـتهاي انقالبـي و اقتـ               

در حاليكـه انقـالب بـا نظـم و          . كنـد    و اين امر را حمل بر مخالفت انقالبيون با نظم و مديريت مي             گيرد  مي

 انقالبـي   در انديشه و عمل جزو كـار هـر انقـالب و           يافتگي    مديريت مغاير نيست، بلكه انضباط و سازمان      

اسـتعمار اسـت     ن است كه آيا نظم اداري كه يادگار و ميراث دوران استبداد و            ياما مسأله بر سر ا    . است

  ؟تواند ظرفي براي پذيرش و شكوفا ساختن محتوا و اهداف انقالب اسالمي گردد يا خير مي

يده و اقداماتي در جهت گريز از بوروكراسي طاغوتي         در ماههاي اخير دولت خود به اين واقعيت رس        

كرده و عدم اتكاء و اعتماد بر عناصر قديمي و فسيل شدة بوروكراسي يا تكنوكراتهاي وابسته بـه نظـم                    

  .گذشته را پذيرفته است و اين قدمي است در راه تفاهم بيشتر دولت و انقالب

كه نسبت به اسـتعمار و وابـستگي دارد         اشكال ديگر دولت در آن است كه به سبب برداشت خاصي            

بازگـشت   .بـرد و مـديران اغلـب تفـاهمي بـا انقـالب ندارنـد              را در انتخـاب مـديران بكـار نمـي          مدقت الز 

  .كند بورژوازي اداري وابسته، انقالب ما را شديداً تهديد مي

انجامـد و يـا       يگيري در برابر دولت م      گردد و هم به جبهه      اين وضع هم منجر به بدبيني انقالبيون مي       

دهند كه هم نوعي مقابله با دولت است و هم بوجود آمدن هـرج                اينكه كارها را مستقل از دولت انجام مي       

  .و مرج بيشتر

و كيفيت طرفين اين تضادها، تضاد ميان دولت و انقالب خطـر رو بـه               به نظر ما و با توجه به ماهيت         

از ران اصلي او و احساس مسؤوليت ايشان،        صداقت و روحية دمكرات رئيس دولت و همكا       . رشد نيست 

 و اگر ساير تضادها به نفع انقالب حل شود تفاهم و هماهنگي دولت              كند  رشد چنين خطري جلوگيري مي    

  .شود و انقالب نيز روز به روز بيشتر مي

  

  ـ انحصارطلبي و تحمل انقالبي۵

گرايـشها در درون انقـالب      رشد سلطه و انحصارطلبي همراه با خشونت و عدم تحمل تنوع عقايـد و               

انقالب ايران از يك جهت ضداستبداد فردي و حاكميت گروهي بوده است و بـيش از آنكـه      . مشهود است 

ه گردد، جنبة مردمي و عمـومي و ارزشـي دارد و ايـن              رجنبة طبقاتي داشته يا از جانب گروه خاصي ادا        

اگر قرار باشد نـوع ديگـري از سـلطه          حال كه استبداد سلطنتي برچيده شده       . ارزش واالي انقالب ماست   

  .حاكم گردد مخالف با ارزشهاي انقالب است

در ماههاي اخير از جانب افراد و گروههاي خاصي كه نوعاً خود را تابع و مطيـع روحانيـت معرفـي                     

كنند و همچنين از جانب برخي از روحانيون غيرمسؤول اقدامات و تراوشـات فكـري و لفظـي بـروز                      مي

از طـرف ديگـر برخـي       . ي از عدم تحمل ديگران و ظهور نوعي خشونت و زورگويي است           كند كه حاك    مي
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اينگونـه عملكـرد    . كند  سخنان رهبري انقالب نيز حكايت از يك جانبه بودن اطالعات رسيده به ايشان مي             

طرفـه و تنهـا       آورد كـه انقـالب ايـران را يـك           اي بوجود مـي     افراد و عناصر روحاني و غيرروحاني بهانه      

سته و منبعث از روحانيت معرفي كنند و زحماتي كه ديگران در طي ربع قرن مبارزه براي سعادت و                   واب

اند، ناديده انگاشته شود و      اند و نقش كم و بيش مهمي در تكامل انقالب اسالمي داشته             رهايي ملت كشيده  

اينگونـه  . رد شـود  حتي گهگاه از اين هم باالتر با نهايت خشونت و انحصارگرايي با چنين عناصر برخـو               

شود تا جو و فضاي سياسي ايران مسموم، تلخ و به انحطاط كشيده شود و تفرقه                  برخوردها موجب مي  

نتيجة اين رابطة متقابـل زمينـة قـدرت گـرفتن ضـدانقالب را      . و تشتت در صفوف ملت ايجاد و رشد كند  

  .سازد فراهم مي

 افراد و گرايشهاي غيرروحاني ولي مذهبي يا        ها و   هاي تبليغاتي و عملي عليه گروه       رييگ  پس از جبهه  

نظير رهبـري انقـالب ايـران         ملي در ماههاي اخير ما شاهد نزول و افول محبوبيت و مقبوليت عامه و بي              

اند ضمن تبليـغ تفرقـه و         مسؤوليت جرأت پيدا كرده    بي يا طلب  سياري از افراد و عناصر فرصت     ب. هستيم

گرايـي در   انحـصار و سـلطه    . شتت در صفوف ملت را دامن زننـد       گرايي و ت    تضعيف رهبري كنوني، فرقه   

درون يك حركت عام و مردمي هميشه منجر به تفرقه و سربرآوردن گرايـشهاي مخـالف و فرقـه فرقـه        

به اعتقاد ما برخي از عناصر مذهبي كه تا قبل از پيروزي انقالب در بعد               . شدن جنبش شده و خواهد شد     

داشتند و حتـي نـسبت بـه رهبـري و مبـارزة تـودة مستـضعف تـوهين                   سياسي هيچ نقشي در مبارزه ن     

كردند، امروز در لباس مدافع انقالب از ميان صفوف روحانيون مبارز و انقالبي با نوشـتن يـا سـخن           مي

برخي از مبارزين مذهبي نيـز كـه   . كنند گيري عليه مبارزين غيرروحاني تشويق مي    گفتن آنان را به جبهه    

دارند تا سياسي و انقالبي، با تحليلهاي سطحي و قشري از مسائل جامعه ايـن جـو                 بيشتر بينش بازاري    

 كننـد   اين افراد كه خود را در پشت روحانيت مبارز مخفي كرده و به نام آنها عمل مـي            .كنند  را تشديد مي  

 بخـشند كـه     گرا مـي    نحصارطلب و سلطه  ااي    گويند، به روحانيت مبارز و انقالبيِ شيعه چهره         و سخن مي  

  .شود موجب دور شدن اقشاري از توده از روحانيت و مذهب مي

اي   اي خود نقش بسيار مؤثر و ارزنـده         روحانيت ايران به رهبري امام خميني در پرتو گسترش توده         

در بسيج مردم داشته و دارد، ولي در زمينة سازماندهي و اداره، تربيـت و پـرورش آن بـه ميـزان الزم                

در اين دوره از مبارزاتش براي نخستين بار در تاريخ شيعه قدرت سياسـي ـ   روحانيت ما . تجربه ندارد

كند و در اين راه بر پشيباني تودة مردم متكي اسـت و در صـورتيكه     اجتماعي انحصاري را آزمايش مي    

قادر نباشد توده را متشكل و سازماندهي كند و تربيت و تفكر انقالبي را به آنها بياموزد، به زودي توده                

كمبود تجربـة   . ير جهت خواهد داد زيرا حركت تنها مبتني بر احساس و عاطفه دوام و استمرار ندارد               تغي

روحانيون در اداره و متشكل كردن و باالتر بردن بينش توده موجب شده است كه از يكطـرف بـه نفـي                      

ب كنـد در    ديگران پردازد و از طرف ديگر در جهت اسالمي كردن همه چيز و همة اعمال در جامعه شـتا                  

هـاي    كه از محتواي عملي و تقوا و خـصلت          ظواهر امور و نام آنها اسالمي شده در صورتي         نتيجه اكثراً 

كـه از محتـواي اسـالمي        اعمال و سخنان افراد و امور مملكت در صـورتي         . تر است   اسالمي بسيار عقب  

و تـضعيف اسـالم در      الزم برخوردار نباشند ولي به نام اسالم به جامعه عرضه شوند موجـب بـدنامي                

  .گردند جامعه مي
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هـاي    اگر نكات ذكر شده در باال مورد توجه قـرار نگيرنـد و اشـتباهات ادامـه يابـد آن وقـت انگيـزه                       

رود و وجـه افتخـارآميز انقـالب يعنـي            اسالمي در توده و عناصر فعال جامعه رو به تزلزل و زوال مـي             

ر ما آرام ولـي مطمـئن بـه سـوي اجـرا و پيـاده                اگ. بينند  حاكميت ارزشهاي خدايي و اسالمي صدمه مي      

تـر خـواهيم بـود تـا بـا حركتـي            كردن احكام و موازين اسالمي پيش برويم، به مراتب مـؤثرتر و موفـق             

اند و با زندگي مصرفي چنـد دهـة گذشـته و فرهنـگ                مردمي كه قرنها تربيت اسالمي نداشته     . آميز  شتاب

 و خـصلتهاي اسـالمي مـسلّح        تهند بود با ارزشـها، اخالقيـا      ر خوا اند تنها به تدريج قاد      غربي فاسد شده  

هاي باالتر اسالمي گردند و مـسلماً ايـن موفقيـت از طريـق يـك       شوند و آمادة پذيرش تعهد و مسؤوليت 

  .گردد برنامة آموزشي در جوار عمل روزانه حاصل مي

 ايـن اسـت كـه رهبـران     حل مشكالتي كه با توجه به نكات ذكر شدة باال ايجـاد گرديـده   به نظر ما راه   

 و جـو سياسـي شـوند و تمـام           شـرايط مبارز و انقالبي به ويژه شخص امام پيشقدم و مبلّغ تخفيف در             

اي واحـد كـرده و از آنهـا بخواهنـد تـا               نيروهاي ملّي و مذهبي ضداستعماري را دعوت به تشكيل جبهـه          

 اين اقدام سريعاً از جانب رهبري       در صورتيكه . همانند دوران مبارزه در گذشته به وحدت كلمه باز آيند         

و مسؤولين روحاني صورت گيرد اميد حل تضاد به نفع بقاء و تكامل انقـالب اسـالمي وجـود دارد واال                     

  .سازد طرفي را نگران آيندة انقالب و جامعه مي غرض و بي  هر صاحب بينش بي،روند امور

  

  هاي ضدانقالبي طلبان چپ و راست و ديگر زمينه ـ فرصت۶

طلبان چپ و راست، مشخص نبودن صفوف و گرايـشها، كهنگـي و               دهاي ناشي از رفتار فرصت    تضا

پوسيدگي نظام اداري و مقابله و مقاومت آن در برابر انقالب ايران، رشد اخـالق غيرانقالبـي و نداشـتن                    

يران قبل  بگ  صبر انقالبي الزم، طلب باج از دولت انقالبي و مطالبة پاداش مادي از جانب كاركنان و حقوق                

از اينكه كارهاي توليدي و اقتصاد كشور مشكالت اوليه را پشت سر بگذارد، خطراتي هستند كه هر روز              

كننده به نظر ما از راه ارائه و اجراي سريع  اين جريان نگران. كنند بيش از روز قبل انقالب ما را تهديد مي

اطعيـت و تمركـز در اداره و مـديريت          هاي اصيل انقالبي و سرعت عمل بخشيدن و بكـار بـردن ق              برنامه

  .پذير است امكان

در كنار همة اين تضادها كه تا به حال ذكر شد، مهمتـرين خطـر واقعـي كـه انقـالب اسـالمي را تهديـد                          

گيـري، فـساد و خيانـت     كند، خودسري و عدم تمركز در درون نيروهاي انقالبـي، تعـدد مراكـز تـصميم              مي

 نهادهاي انقالب رسوخ كرده و مجموعاً نـوعي هـرج و مـرج را بـر                 نيروهاي ضدانقالبي است كه در درون     

با ايـن خطـر و ايـن ميكـرب          . سازند  دار مي   دولت و جامعة انقالبي ما حاكم و سيما و محتواي انقالب را لكه            

موذي اگر به درستي و با سرعت و قاطعيت مقابله نشود، انقالب ايران از رهبري و هدايت صحيح محـروم                    

حركتي، اعم از طبيعي، انساني يا اجتماعي، وقتي خود بخودي و بدون هدايت گرديد محكـوم                شود و هر      مي

اضمحالل انقالب اسالمي ايران يعني پيروزي ضـدانقالب،        . به تالشي و اضمحالل و رو به مرگ رفتن است         

بـدين ترتيـب حـل همـه تـضادهاي درون        . پيروزي كفر و فسوق و شكست اسالم در اين منطقـه از جهـان             

  .الشعاع و در رابطه با حل اين تضاد اصلي و خطرناك قرار گرفته و قابل حل خواهند بود نقالب ما تحتا

گيريم اين است كه انقـالب بايـد يـك تمركـز در               اي كه از اين تفكيك و نقد تضادها مي          نخستين نتيجه 

تا نيروهـاي  . ه باشدريزي هشيارانه داشت رهبري، تمركز در قدرت اجرايي و يك قاطعيت همراه با برنامه         
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مسؤول و متعهد درون انقالب اسالمي به يك وحدت و تمركز قدرت دست نيابند، قدرت مقابله و مواجهة  

پـس درمـان اصـلي و حيـاتي بيمـاري           . همه جانبه با ضدانقالب و تظاهرات چپ و راسـت آن را ندارنـد             

  :شود زيت خالصه مينگري اين مرك انقالب ما در تمركز قدرت و قاطعيت و هشياري و آينده

  .ـ ايجاد يك هيأت حاكمة واحد و انقالبي متناسب با انقالب اسالمي ايران۱

  .ـ تكميل و اصالح تركيب شورا۲

  .ك از جانب شورا و هيأت اجراييترـ روشن كردن دقيق سياستها بطور مش۳

واحـدهاي  ـ رهبري ارگانها و واحدهاي دولتي و ملـي از تركيبـي از شـورا و دولـت و هـر يـك از                         ۴

  .مربوطه

هاي انقالبـي   ها و واحدهاي دولتي تا سرحد امكان، ايجاد هسته       ـ منسجم و كوچك كردن وزارتخانه     ۵

  .در آن واحدها و سپس عضوگيري به تناسب ارجاع كارها

  

  :تقويت و تمركز رهبري

سـت،  حال كه به اين واقعيت رسيديم كه دشمن اصلي و خطرناك و رو به رشد انقالب، هرج و مرج ا                   

رسـد يـك طـرح و پيـشنهاد اسـت كـه بـر سـر كيفيـت و            راه مقابلة با آن چيست؟ آنچه به نظـر مـا مـي            

نقطة مقابل هرج و مرج، تمركز      . هاي اجرايي آن آمادة تماس و بحث با مسؤولين امور هستيم            كاري  ريزه

بايـد از هـم     براي اين منظور نقش سه پاية اصلي دولت انقـالب را            . و وحدت و هشياري و قاطعيت است      

  :تفكيك و با يكديگر هماهنگ ساخت

هيأت دولت كه مسؤول كارهاي اجرايي است، بايد اوالً در جهت رفع عوامل ضعف درون خود كه در 

صفحات قبل گفته شد تالشهايي بذل كند، ثانياً الزم است عوامل ضـعف دولـت را بـه حـداقل رسـانيد و                       

كند، سعي كـرد   ي قوة اجرائيه را دچارضعف و ركود ميگيريها بجاي دخالت مستقيم در امور كه تصميم   

بين شورا و دولت در مورد اينگونه عمليات، هيأت مشترك يا ستاد مـشتركي برقـرار كـرد و اصـوالً در          

گيري در مجمعي مركب از نمايندگان شورا، دولت و نمايندة واحد مربوطه        تمام امور مهم اجرايي تصميم    

ي دولت و شوري، تفاهم و پذيرش واحد مربوطه نيـز جـذب شـده باشـد،                 اتخاذ گردد تا در عين هماهنگ     

هـاي   عناصر مؤمن به انقالب و اهداف آن در دولت بايد افزايش يابند و تصميماتي كـه از اينگونـه هيـأت    

بـري نيـز آن را   مشترك صادر شود، براي اجرا بطور انحصاري به دولـت واگـذار شـود و شـورا و ره           

ريـزي سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و امنيتـي             بـراي برنامـه   . جـدي نمايـد   ايـت   متصويب و تأييـد و ح     

كميسيونهاي مطالعاتي مركب از نمايندگان شـورا، دولـت و صـاحبنظران تـشكيل و بـا سـرعت خطـوط         

كميـسيونهاي  .  دولـت ابـالغ گـردد      هبـ يـين و بـراي تهيـة طرحهـاي اجرايـي            اصلي سياستهاي دولـت تع    

ه صورت مشترك از شورا و دولت و نمايندگان گروهها و طـرز فكرهـاي               ريزي حتماً بايد كامالً ب      برنامه

جنبش اسالمي تركيب شوند تا هم از دوباره كاري اجتناب شود و هم زمينة پذيرش تـصميمات اجرايـي                

دولت، از طرف شورا، رهبري و گروههاي سياسي تـضمين گـردد، و در عـين حـال همـين كميـسيونها،                      

اي خود را به اطالع و تأييد امام برساند، تا ايشان نيز از طرف خود در                حله  خطوط اصلي سياستها و راه    

رود كه عوامـل خـارجي و داخلـي ضـعف قـدرت       بدين ترتيب تصور مي. اعالم و ضمانت آنها اقدام كنند   
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  .نيروي اجرايي يعني دولت انتقال به حداقل برسد

ه و هم سمت مشاورة امام را برعهده       براي اينكه شورا بتواند هم نقش قوة مقنن       : و اما در مورد شورا    

 حـال در ميـان مـردم و گروههـاي سياسـي از اعتبـار ذاتـي و نفـوذ قـاطع و ضـروري                          عينگرفته، در   

برخوردار باشد، بايد اوال به لحاظ كمي گـسترش يابـد و بـه لحـاظ تركيـب، مركـب از تمـام گروههـا و                          

به چنين تركيب و ماهيتي دست نيابد، قادر        شورا تا   . گرايشهاي درون جنبش انقالبي اسالمي ايران باشد      

  .به ايفاي نقش واقعي و تاريخي خود نيست

رسـد كـه مـا بـه يـك امـر        اي بشود به نظر مي اگر در جهت انجام امور، به شرح فوق تالش صادقانه  

ـ وحـدت در    ۱: بسيار ضروري و حياتي در شرايط جامعة انقالب دست خواهيم يافت و آن عبارتست از              

 كـه  تسـ اين سه اصل اساسي ا. راقبتـ اشتراك در حمايت و م  ۳. ـ تمركز قدرت در اجرا    ۲. ريگي  تصميم

مبناي كار دولت انقالب در شرايط انقالبي و خطير كنوني بايد قرار گيرد، و همه با تمام تعهد و نيـرو در   

  .تثبيت و تحقق اين سه اصل بايد بكوشند

. تواند ادارة امور را با قاطعيت انجـام دهـد    قالب مي پس از دستيابي به اين سه اصل است كه دولت ان          

اما براي توفيق در انجام وظايف بايد اوالً در تشكل و گسترش پاسـداران انقـالب كوشـيد كـه نقـش يـد                        

دار گردد و در تركيب پاسداران نيز مانند شورا بايد از تمام نيروهاي درون  نظامي انقالب را بتواند عهده

هـاي    ثانياً شوراهاي استانها با سـرعت انتخـاب و جانـشين كميتـه            . استفاده شود جنبش انقالبي اسالمي    

ثالثاً . دار اجراي انتخابات شوراي شهرستان و شهر و بخش شوند    انقالب گردند و بعد اين شوراها عهده      

اين شوراهاي استان و شهرستان، به وسيلة پاسداران و با كمك نيروهاي برگزيدة خاص ارتش و پليس   

  .دارمري اقدام به خلع سالح كامل حاملين اسلحه كنندو ژان

 سرعت و دقت صورت گيرد، هم شـوراهاي منتخـب و هـم سـپاه پاسـداران تجربـة                    اباگر اين روند    

وان اميدوار بود كـه     ت   و بدين ترتيب مي    عمليات نظامي به دست خواهند آورد     متناسبي در هدايت امور و      

  .ا هرگونه توطئة داخلي ضدانقالب را كسب نمايدادگي مقابله و مواجهه بممجموعة فوق آ

  اصالح فضاي سياسي انقالب

يل به يك تمركز وحدت در رهبري دولت انقالب و كسب استعداد جهت قاطعيت الزم     نطرح فوق براي    

رسد، اما تمام اين عمليات در يك فـضاي سياسـي در              در اين شرايط انقالبي الزم و ضروري به نظر مي         

اگر فضاي سياسي جامعة انقالبي، از يك طرف هماهنگ با دولت انقالب نباشد و              . ا شوند جامعه بايد اجر  

هـا بـه آن اشـاره رفـت           از طرف ديگر خود با اهداف و ايدئولوژي جنبش انقالبي كه در آغاز اين نوشته              

 ما به فضاي سياسي امروز. توانيم اميدوار باشيم سازگار نباشد، به پيشرفت تكاملي و توفيق انقالب نمي

سوي خشونت، به سوي عدم تفاهم و وحدت نيروهاي انقالبي و به سوي قطبي شدن نيروهـاي انقالبـي                

 غيراسـالمي بـا سـرعت رو بـه          يبرخوردهاي غيرمنطقي و عاطفي با گروهها و گرايـشها        . رود  پيش مي 

دهـا كـه    ايـن چنـين برخور    . آميز و احتماالً نظامي وجـود دارد        افزايش است و خطر درگيريهاي خشونت     

وجـه بـا معيـار صـبر و           العمل و احساسي و ناشي از خشم و كينـه اسـت بـه هـيچ                 بيشتر صورت عكس  

نمايد تطبيـق     خلي معرفي مي   كه قرآن به عنوان ضامن پيروزي بر رقبا و دشمنان خارجي و دا             )۱((تقوي

العملـي و احـساسي هميـشه بـه سـوي             و از ايـن گذشـته مـسير و رشـد برخوردهـاي عكـس              . دكنـ   نمي
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اگر نيروهـاي درون انقـالب مـا بـه سـوي چنـين              . آميز است   هاي فاجعه   درگيريهاي مسلحانه و خشونت   

نمايند، بلكه از آن بدتر  درگيريهايي پيش برود، نه فقط سرنوشت انقالب را دچار شكست و اضمحالل مي

در فضاي  . دتوز و افراطي و منحرف از اسالم تبديل خواهند ش           خود انقالبيون به عناصري خشن و كينه      

سياسي ما، حس تحمل و گذشت در برابر عقيدة مخالف يا متفـاوت، در برابـر گروههـاي غيراسـالمي و        

دهـد، ايـن    حتي گروههاي اسالمي خاص، بـا سـرعت جـاي خـود را بـه كينـه و نفـرت و خـصومت مـي                      

خـصومت و نفـرت بـه جـايي رسـيده كـه گـويي در ميـان بعـضي ارگانهـا يـا گروههـا، دشـمن اصـلي               

ها مخالف صـريح معيـار صـبر و تقـواي             تمام اين شيوه  . شود  شده يا خطر آن ناديده گرفته مي        وشفرام

  .قرآني است

چنين فضاي سياسي، كه بهتر است آن را نه فضاي سياسي بلكه فضاي خشونت و نفرت بنـاميم، و                   

 دولـت  متأسفانه شاهد رشد و توسعة آن نيز هـستيم، هرگونـه تغييـر و تكامـل و اصـالح در رهبـري و          

  .سازد گذارد و شكست و جنگ داخلي را سرنوشت مختوم انقالب ما مي نتيجه مي انقالب را بي

ب اسـالمي مـا سـايه       براي تالش در تخفيف اين شرايط حاد و خطرناك كه بر فضاي سياسـي انقـال               

س نمايد نياز به يـك حركـت سياسـي احـسا            رفته سيما و باطن اسالمي را از آن سلب مي          انداخته و رفته  

شود كه ذاتاً خط واسط بين گرايشهاي مختلف اسـالمي انقـالب بـوده و بتوانـد نقـش مـؤثري را در                         مي

هماهنگ كردن آنها با ساير گرايشهاي غيراسالمي ولي صادق و وفادار به انقالب اسالمي بـازي كنـد و                   

هـضت آزادي  مـا بـه عنـوان ن   . بتواند معيار صبر و تقواي قرآني را در درون جنبش كنوني اشـاعه دهـد     

هاي مختلف و گرايشهاي      ايران، به لحاظ ماهيت فكري و خصلتي خود و نيز به لحاظ روابطي كه با قطب               

كنيم و به اميد انجام ايـن         اي را بر دوش خود احساس مي        درون جنبش داريم، رسالت انجام چنين وظيفه      

  :كنيم بخش موجودات آغاز مي رسالت حيات جديد خود را، به نام پروردگار هستي

  .الكافرين القوم  عليوانصرناربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا 

  تركيب نهضت آزادي

كيـست؟ در آغـاز، نهـضت       ) ما(گوييم ما به عنوان نهضت آزادي، الزم است بگوييم كه اين              وقتي مي 

دتـاي   در جنبش ملي ـ مذهبي به نام نهضت مقاومت ملي عليه كو ۱۳۳۲مركب از كساني بود كه از سال 

اكثر اين افراد اعضاء انجمن اسالمي دانـشجويان        . نظامي شاه مخلوع وارد صحنة مبارزة سياسي شدند       

در آن زمان بودند، ويژگي آنان داشتن آرمان اسالمي بود و اسالم براي ايشان يك مكتب و ايـدئولوژي       

» آزادي ايـران نهـضت  « در تـشكيالتي بـه نـام    ۱۳۴۰رفت كـه در سـال    سياسي ـ اجتماعي به شمار مي 

اين جمعيت مطابق با شرايط و ضرورتهاي آن روز يك جمعيت با ايـدئولوژي اسـالمي و                 . متشكل شدند 

 و بـر    رخورد با شاه راديكال و صريح بـود       طالب دموكراسي و اجراي تام و كامل قانون اساسي و در ب           

س از هجوم و فـشار و       برخي از افراد بودند كه پ     . سر اين صراحت تا پاي زندان و محكوميت پيش رفت         

محكوميت نهضت، آن وفاداري و صداقت را نسبت به اهداف نهضت نـشان ندادنـد و از صـحنة مبـارزه          

اما در ميان آنهايي هم كه از آغاز در متن حركت قرار گرفتند كساني بودند كـه                 . خارج يا غيرفعال شدند   

اي گرفـت و آرمانهـا و اهـداف آن            اوج تـازه   ۴۲با رشد جنبش آزاديبخش در ايران كه مشخصاً از سال           

اي در جامعه مطرح كرد پيش رفتند، و به وسيلة آنان حركتها و سـازمانهاي انقالبـي ديگـري                وجوه تازه 
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پيدا شد و افرادي نظير دكتر شريعتي به افكار اسالمي و انديشه و ايـدئولوژي اسـالمي بـه عنـوان يـك                       

كـساني كـه   . تري دادنـد  تر و تازه هاي خاص  جلوهمكتب و مسلك انساني ـ سياسي و اجتماعي ـ انقالبي  

شان و عمل و خصلتشان همپاي اين تحوالت تغيير كرد و كساني كه بـا نهـضت امـام           فكرشان و انديشه  

طـة تـأثير و تـأثر از آن را           آشنايي پيدا كردند و در رابطه با آن قرار گرفتنـد و راب             ۱۳۴۲خميني از سال    

ها و آرمانهايي كـه ايـدئولوژي         شرفت تدريجاً به تدوين سلسله انديشه      وقتي اين مجموعه به پي      و داشتند

كـساني از درون نهـضت آزادي همپـاي ايـن حركـات             .  پرداختنـد  ،داد  جنبش انقالبي اسالم را تشكيل مي     

شان نيز تغيير پيدا كرد و پله به پله           فكرشان تحول پيدا كرد و عمل و زندگي اجتماعي و هستي اجتماعي           

ه نظام گذشته يعنـي بـه نظـام دنياپرسـتانه در ايـران و جهـان وداع كردنـد و رفتـه رفتـه                         از وابستگي ب  

اين كسان همپاي نهضت پيش آمدند تا اينكه امروزه     . خودشان را از آن نظام رهانيدند و مهاجرت كردند        

نـبش،  اين افراد كه از درون نهضت آزادي از آغاز و همپاي ج. داراي يك ويژگي انقالبي ـ اسالمي شدند 

  .حركت كردند، تغيير فكر دادند و تحول يافتند، امروز جزو تركيب نهضت آزادي ايران هستند

الَّوذينآم نوا من بعدو هاج روا وجاه دوا مفَم كُعاولئكسوره انفال۷۵ تا ۷۲آيات ( ...منكُ م (  

نيـست بلكـه يـك ايـدئولوژي        اند كه اسـالم تنهـا يـك ديـن فـردي               آنها كه به اين حقيقت ايمان آورده      

كند، كساني كه از فـضاي فرهنگـي و    اجتماعي است و تمام فضاي زندگي فردي و اجتماعي را هدايت مي  

هاي منفي تمدن غربي مهاجرت كردند و كساني كـه            خصلتي نظام وابسته و فاسد رژيم پهلوي و از جنبه         

د و غمخـواري كردنـد، خـواه متقـدمين و           در راه انقالب اسالمي ايران در پانزده سال اخير جان فـشاندن           

  .توانند در متن حركت نهضت آزادي قرار گيرند خواه متأخرين، اصوالً مي

همچنين كساني بخصوص در ميان جوانان، هستند كه از آغاز جزء نهـضت آزادي نبودنـد ولـي همپـاي                   

هـا و      افكـار و انديـشه     اينـان . تحوالت فكر و انديشه در جامعة اسـالمي ايـران آنهـا هـم تحـول پيـدا كردنـد                   

خصلتهايشان با جنبش انقالبي امروز ايران هماهنگي و تطابق دارد و نيز كساني بخصوص در ميان جوانان                 

. هستند كه در طي چند سال گذشته در ضمن فعاليت عملي در جنبش انقالبي تحـول فكـري نيـز پيـدا كردنـد              

دوران جديد از حياتش باشند، البته اگر خودشان توانند جزو نهضت آزادي در اين  اينان هم بطور اصولي مي

كند و اينهـا      بنابراين نهضت آزادي نه با تركيب روز اولش بلكه با يك تركيب جديد تجديد حيات مي               . بخواهند

توانند جزو مؤمنين اين تجديد حيات باشند و كار و وظيفة ما اسـت كـه بـا آنهـا در رابطـه و تمـاس                          همه مي 

  .انديشند گويند و چه مي لهاي خودمان را با آنها مطرح كنيم و ببينيم آنها متقابالً چه ميباشيم و مسائل و تحلي

گويند اصوالً رسالت نهضت آزادي، نفي رژيم  اي مي    عده ،گوييم نهضت آزادي    نكه وقتي ما مي   ديگر اي 

. ه اسـت  تـ افسلطنتي استبدادي بوده و آن هم تمام شده و االن به هدف رسيده بنابراين رسالتش پايان ي                

ولي ما را عقيده بر آن است كه حركت انسان براي آزادي يك حركت مستمر و درازمدت كـه تـا سـرحد         

چرا؟ بـراي اينكـه آن عـواملي كـه آزادي انـسان را              . رسيدن انسان به آستان پروردگار است ادامه دارد       

يـك سلـسله   : كنـيم  تقسيم ميما آنها را بطور كلي به دو سلسله . كند يكي دو تا نيستند      محدود و مقيد مي   

اين قيود و موانع خارجي طبق تجربة تاريخي كه مـا داريـم             . قيود و موانع خارجي راه آزادي بشر است       

تحت نامهاي استعمار، استبداد، استحمار، استثمار و در واقع همة ابعاد استضعاف وجود دارنـد و همـة                  

  . شوند تحميل مياينها قيود و موانعي هستند كه از خارج خود بشر بر او 
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تا زماني كه اين چهار نوع بند ذهن و دست و پاي انسان در جهان وجود دارد حركت آزاديبخش هم                    

در كنار اين قيود و موانع خارجي، هواهاي نفساني كه موانع دروني بـه شـمار           . ضرورت و رسالت دارد   

 بندها و موانـع و قيـود خـارجي و     كنند و تا هنگامي كه اين       روند به عنوان بندهايي انسان را اسير مي         مي

. دروني در برابر انسان هست، نهضت آزادي و حركت آزاديبخش انسان هـم رسـالت و ضـرورت دارد                  

حال ممكن است در هر مرحله و درمقابل هر يك از اين قيود و موانع چه خارجي و چه داخلـي، نهـضت                       

د ولـي بـه هـر حـال بطـور كلـي و       محتاج باشد كه محتواي انساني و فكري خاصي براي خودش پيدا كن         

در شرايط كنوني جامعـة مـا،       . بطور عام نهضت آزادي با جنبش آزاديبخش بشر رسالت هميشگي دارد          

كنيم نهضت آزادي با اين تركيب جديد         براساس تحليلي كه در صفحات گذشته ارائه داده شد، ما فكر مي           

  .ضرورتي سياسي ـ اجتماعي و تاريخي است

  

  م نهضت آزادي ايراناصول تفكر و مرا

اساس تحليل فوق از وضع كنوني حكومت        بطور فشرده، نهضت آزادي ايران، در شرايط حاضر، بر        

بندي انديشه و مرام يك نهضت را بـسازد حيـات جديـد               تواند استخوان   انقالب اسالمي، با اصولي كه مي     

يـن اصـول، مرامنامـه و       اسـاس ا   كند و پس از جمع شدن نيروهـاي متمايـل بـه آن بـر                خود را آغاز مي   

اسـاس اعتقـادات بنيـادي خـود و تحليلـي كـه از               اين سازمان بـر   . اساسنامة خود را تدوين خواهد كرد     

شرايط موجود انقالب دارد آمادة كمك و پشتيباني صادقانه از دولت فعلي كه پس از بيست و پنج سـال                    

  .باشد ولي تابع و وابستة بدان نيست  مي،نخستين دولت ملي است

زادي ايران در كابينه، ولي نه حزب  زم به تذكر است كه با وجود بودن چند نفر از اعضاي نهضت آ            ال

كوچكترين وابستگي به دولت دارد و نـه دولـت تعهـدي در برابـر حـزب و امـام خمينـي هـم در فرمـان             

 هـم  اند و اين فرمـان  وزيري آقاي مهندس بازرگان ايشان را بدون وابستگي حزبي منصوب كرده   نخست

  .بدون كم و كاست تاكنون اجرا شده است

بيني توحيـدي،     جهان. بيني توحيدي و ايدئولوژي اسالمي     ـ نهضت آزادي ايران حزبي است با جهان       ۱

آن بينش و تفكري است كه تمام مجموعة موجودات جهان خواه موجوداتي كه به مشاهده و لمس بـشر                   

هايي از يك هستي واحد و يگانه و قـائم بـه              يات و سايه  رسيده باشند يا هنوز نرسيده باشند، همه را تجل        

اي از اراده و آگـاهي        اراده و آگاهي در درون اين موجودات هر جـا باشـند تجلـي             . بيند  ذات و مدرك مي   

دهنـدة خـصال و صـفات آن هـستي            حركت موجودات، تغيير و تحول آنها، همه نشانگر و تجلـي          . اوست

گانه بر سراسر اين موجودات و بـر يكايـك و بـر مجموعـة آنهـا            قدرت و عظمت آن هستي ي     . يگانه است 

گاه صفات و     اما همانطوري كه گفته شد چون موجودات جهان تجلي        . جل جالله و عظم شانه    . حاكم است 

ويژگيهاي آن هستي يگانه يعني ذات پروردگارند، بنابراين سير و مطالعه و بررسي در اين موجودات و                 

در ايـن سـير و مطالعـه و سـعي در     . بق با آنهـا همـان خداشناسـي اسـت    كشف جهت حركت آنها و تطا    

كنيم بلكه از آن قدرت بينش و بصيرتي كه الزمة            تطبيق، ما نه فقط تجليات پروردگار را بيشتر كشف مي         

افلم يسيروا في االرض فتكون لهم قلوب يعقلون بهـا او اذان            «. شويم  مند مي   خداشناسي است بيشتر بهره   

كننـده و شـنوندة       سير و مطالعة در طبيعت و حركت طبيعت به ما قلوب و گوشهاي درك             » يسمعون بها؟ 
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و اين ويژگي را هم داريم كه در اين برخورد عيني . برد دهد و بصيرت و بينش ما را باال مي حقايق را مي

 عـين   كنـيم، در    و علمي با طبيعت، از روند علوم مثبت جهان و تجربيات و مكاشفات بشري اسـتفاده مـي                 

بينيم؛ هستند كساني كه توحيد را        حال تجربيات را در يك مكتب خاص و يك طرز فكر خاص متبلور نمي             

خواهند دريابند وليكن در برخورد علمي خودشـان بطـور            يابند يا مي    از طريق همين برخورد عيني درمي     

ي باشـيم مگـر آن     خواهيم اسـير فلـسفة خاصـ        شوند و ما نمي     آگاه يا ناخودآگاه اسير فلسفة خاصي مي      

  .فلسفة اصيل و پوياي اسالمي كه روند علوم بشري مؤيد آن است

  :ـ اصل دوم اعتقادي ما اين است كه۲

كمـا تكونـوا   (دهـد   اخالق و نظام ارزشهاي حاكم بر جامعه، روح نظام اجتماعي و سياسي را تشكيل مـي           

شوند و به     اي اخالقي پيشتازان شروع مي    هاي انقالبي هميشه با تغيير بنيادي در ارزشه          جنبش ).يولي عليكم 

كند و ايـن خـود        هاي مردم رسوخ مي     تناسب پيشرفت و توفيق پيشتازان، ارزشها و اخالقيات نوين درتوده         

نظـام اخالقـي    . گـردد   مقدمة خيزش و قيام و بعثت جديد توده و نفي نظام سياسي و اجتماعي موجـود مـي                 

طرف، و ايثـار     وي و كار و توليد و اكتساب مال و ثروت از يك           اسالمي بر مبناي فعاليت خالق مادي و معن       

و بذل و اعطاي شائقانه و خاضعانة آن در راه خالق به مخلوق، از طرف ديگر است و اين كه جان و مال و                        

هـا بـه سـوي مظهـر و            براي خداست و وجود ما در جريان اين كسب و بذل           حيثيت و هستي ما از خدا و      

و اما من اعطي    (يابد    و تكامل مي  ) هللا و انا اليه راجعون     انا(نمايد    روردگار عروج مي  منبع كمال يعني ذات پ    

و در طي اين عروج به سوي پروردگار، تقوا است كـه محـور   ) واتقي و صدق بالحسني فسنيسره لليسري    

لب و بعـد سـ  ... حال كه كسب تقوا از مسير راه اكتساب مال و قدرت و علم و            . و معيار درستي حركت است    

ي كـه ارزشـهاي اسـالمي روح آن را          تعبود كردن آنها و زندگي و سياس      مختارانة آنها از خود و نثار راه م       

سازد، نيز، بايد همپا و همراه سلوك زاهدانة فرد مؤمن تحول يابد و تكامل و صيرورت او را بـه سـوي              مي

بايد به سوي خـدايي شـدن       پس نظام سياسي و اجتماعي نيز       . آستان پروردگار تسهيل كند و تحقق بخشد      

بـا ايـن ويژگـي      ) عـج (جامعة اسالمي در زمـان مهـدي منتظـر        . مال و قدرت و هر امتياز ديگري پيش برود        

ها   شود كه در آن مال و قدرت به تمام معني اجتماعي و از آن رهگذر خدايي شود و مال و نيت                      شناخته مي 

  .رماني اسالم جايگزين جور و ظلم گرددريزد و امتيازات و تبعيضات از ميان برخيزد و قسط آ فرو

گيـرد ايـن اسـت كـه      ـ اصل سوم اعتقادي ما كه مبناي ايدئولوژي اجتماعي و سياسي ما قـرار مـي         ۳

بخش همة موجودات است صاحب و مالك مطلق و اصلي همـة موجـودات،            پروردگار همانطور كه هستي   

مال و شخصيت و قدرت انـسان در يـد          . هاي انسان است    ها و وابستگي    منجمله انسان و تمام موجوديت    

بنابراين، آنچه را كه از مال و       . پروردگار است و مالك اصلي ما و نيت ما و مال ما و قدرت ما خدا است                

كنند اينها همه متعلق بـه خـدا اسـت و بـشر حـق نـدارد در اينهـا                  قدرت و شخصيت افراد بشر كسب مي      

 نه هيچ سازمان بشري خواه دولت، خواه گروه، خـواه           تصرف مالكانة مطلق داشته باشد، نه فرد بشر و        

هر قدرتي كه بخواهد تصرف مالكانه بطور مطلـق بـر افـراد بـشر داشـته باشـد يـا                     . طبقه و خواه حزب   

حاكميت و قدرتش بر افراد بشر بالمانع و بالشرط و نامحدود باشد، اين قدرت در برابر خدا ايـستاده و                    

گيريم كه آنچه را كه از مـال   ما از اين اصل اينطور نتيجه مي.  استاين قدرت بت. جاي خدا نشسته است   

كند بخشي را در جهت تكامل مادي و معنوي           و قدرت، انسان در جريان فعاليت زندگي خودش كسب مي         
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حركـت انـسان در صـحنة اجتمـاع و          . خود و خانواده به كار اندازد و بقيه را بايد در راه خدا بـذل بكنـد                

كسب مال، كسب قدرت و از اين رهگذر تكامـل و           . ا يك روند مداوم كسب و بذل است       تاريخ يك حركت ي   

رشد علمي و فكري و خصلتي و تكنيكي و در نتيجه رشد تمدن بشر و بعد در پـاي ايـن اكتـسابها بـذل                         

بنابراين ما از نظر اجتماعي منكر مالكيت فردي نيستيم ولي . كردن؛ اينها براي خدا و براي خلق خدا است

اي كه هميشه با اين انديشه همراه باشد كه اين مال و قدرت و نفوذ اجتماعي و سياسي مـا     الكيت فردي م

. متعلق به خدا است و ما بايد از اسارت آنها رها شويم، و از خودمان سلب مالكيت و سلب قـدرت كنـيم                      

 هـستيم كـه بايـستي     كسب مال و قدرت باشيم و بعد اين مـا        ي ما هستيم كه مرتباً بايستي در پ       اين خود 

اما . ها آزاد سازيم    دائماً اينها را در راه خدا بذل كنيم و از خودمان سلب كنيم و خود را از اين وارستگي                  

 كسب مال و قدرت باشيم و آنها را به خود اختصاص دهيم و بذل نكنيم، حكومت اسـالمي                   ياگر ما در پ   

به اعتقاد ما سلب مـال و مالكيـت بايـستي           . ب بكند ق را دارد كه از ما سل      حبه نمايندگي از جانب خدا اين       

روند اجتماعي كردن مالكيت مال چه اموال خصوصي و چه عمومي و يا             . همپاي با سلب قدرت هم باشد     

ابزار توليد بايستي همپاي تكامل نظام سياسي باشد يعني همپاي اين واقعيت كه قـدرت سياسـي هـم در      

باشد دولتـي كـه قـدرت سياسـي و نظـامي را در جامعـه در يـد                   اگر قرار   . جامعه ملي و اجتماعي بشود    

اختيار دارد سلب مالكيت خصوصي يعنـي ابـزار توليـد را بكنـد و آن را خـود در اختيـار گيـرد، قـدرت                      

جامعه بـه نحـو ديگـري       . شود  گيرد و يك قدرت انحصاري بالمنازع مي        اقتصادي هم در دستش قرار مي     

گردد، بنـابراين، بـه تـدريج كـه قـدرت سياسـي دولـت در                  دور مي شود و از جامعة توحيدي        طبقاتي مي 

سـو رود و مالكيـت بـر ابـزار توليـد يعنـي مالكيـت         دي هم بايد بـدان اشود قدرت اقتص    جامعه توزيع مي  

آل ما، يك جامعة توحيدي است كـه   لذا ايده. خصوصي هم اجتماعي شود و در سطح جامعه توزيع گردد   

در .  يك فرد يا يك گروه، يك دسته يا يك نهاد اجتماعي خـاص نباشـد               در آن قدرت و ثروت در انحصار      

رسد كه همة مردم و يـا اكثريـت آنهـا          اي سطح تكامل اخالقي و خصلتي جامعه به جايي مي           چنين جامعه 

حداكثر فعاليت و بسيج نيرو و استعداد خود را، نه براي انگيزة سود شخصي، بلكه براي اجراي فرمـان                   

  . به خلق خدا بروز و ظهور دهندخدا و براي خدمت

دهـد، قـدرت از آن همـه اسـت و             كنيم و آرمان ما را تشكيل مي        در جامعة توحيدي كه ما تصوير مي      

گيري جامعه به نحـو يكـسان و عادالنـه شـركت فعـال دارنـد و ثـروت نيـز بـه                         همه در قدرت و تصميم    

معنـاي ايـن    .  اين آرمان نزديـك شـويم      اما اين آرمان ما است و بايستي طي گذر از مراحلي به           . همچنين

آرمان اين نيست كه در شرايط امروز يكباره سلب مالكيت از همه بـشود زيـرا بـه محـض اينكـه سـلب                        

آيد كه كي و چه دستگاهي بايد اين مالكيـت را در اختيـار    مالكيت از همه مطرح بشود اين سؤال پيش مي        

اي در جامعه توزيـع عادالنـه نـشده و يـا        شده  ثبيتداشته باشد، در حاليكه هنوز قدرت سياسي به نحو ت         

اينكه چون در شرايط امروز به سبب حاكميت شرايط انقالبي قـدرت در دسـت يـك فـرد يـا يـك گـروه                         

ي كه ناشي از انقـالب      شرايط خاص است؛    شرايطنظمي حاكم است، و يك نوع         مشخص نيست، يكنوع بي   

صحبت از اجتمـاعي كـردن يكبـاره و ناگهـاني ابـزار              حاضر اگر ما     شرايطدر  . است و اين پايدار نيست    

توليد يا سرمايه كنيم منجر به اين خواهد شد كه قدرت خاصي هم در جامعه پيدا شـود و دوبـاره نظـام          

همپاي اجتماعي شدن قدرت و همپاي رشد فكري و خصلتي بشر بر اينكـه خـود را    . طبقاتي را حاكم كند   
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ايستي روند سلب مالكيت مال و ابزار توليد پيشرفت كنـد و ايـن              موظف به سلب مالكيت و قدرت بداند، ب       

  . دهد بندي ايدئولوژي اجتماعي و سياسي ما را تشكيل مي اصل، مبنا و استخوان

ـ اصل آزادي انسان ـ به نظر ما انسان هنگامي آزاد است كه كلية موانع و قيود رشد انساني از دست و  ۴

بينيم و  همان رسالت نهضت آزادي و ويژگيهايي است كه در خودمان ميپا و انديشة او برداشته شود و اين 

استعمار و استثمار و استحمار را ما در . كند به آن اعتقاد داريم و ما را تا حدودي از ساير گروهها متمايز مي

 و امروز در اين شرايط انقالبـي كنـوني آن چيـزي كـه             . كنيم  اش نگاه مي    وجوه اقتصادي، سياسي و فرهنگي    

دعوا بر سر اينكه يـك      . بيشتر بر حركتها و انگيزة گروههاي مختلف حاكم است، وجه حاكميت سياسي است            

خواهد دستاوردهاي گروههاي سياسي ديگر را به خود انحصار دهد به نظر ما اين هم يك              گروه سياسي مي  

تاكيـد بـر جنبـة      . سي است نوع استثمار است ولي لزوماً در اينجا استثمار اقتصادي نيست بلكه استثمار سيا            

شود از انواع استثمارها كـه معمـوالً در بحرانهـاي     جانبه و انحصاري موجب مي استثمار اقتصادي بطور يك  

گيري و مبارزات درونـي گروههـاي سياسـي نقـش اساسـي               سياسي مطرح است و معموالً در جريان شكل       

ي كنيم درحاليكه در جريان همـين مبـارزه         دارند، منفك شويم و مبارزة خود را فقط متوجه استثمار اقتصاد          

به ايـن جهـت مـا دقـت     . دهيم  يك نوع استثمار ديگري را به نام استثمار سياسي يا استثمار فرهنگي رشد مي             

  .خاص داريم كه مبارزه با استثمار و استعمار همه جانبه باشد

) ع(مايش حـضرت علـي    ما اميدواريم كه نقش شاهد را ايفا كنيم و جادة وسط باشيم و به مصداق فر               

  :كه فرمود

  .»الجاده  والشمال مضله والطريق الوسطي هياليمين«

  :آرزومنديم كه نهضت آزادي با رسالتي كه براي خودش قائل است يعني

ـ برخورد عيني و علمي با اصول اسالمي و بيرون كشيدن فلسفة پوياي اسالمي از همة منابع علـم                   ۱

  .و آگاهي بشري

ارزشهاي اخالقي در حركت يا جنبشهاي انقالبي و اينكه نظـام ارزشـها روح نظـام                ـ اعتقاد به تقدم     ۲

دهد و انسان و اجتماع انسان در كسب و بذل مال و قـدرت و هرگونـه                   سياسي و اجتماعي را تشكيل مي     

  .تواند به سوي خدا حركت كند وابستگي ديگر است كه مي

  .ـ در كنار هم بودن توزيع مالكيت و قدرت در جامعه۳

  .جانبه بودن وجوه استثمار و استعمار و استبداد ـ همه۴

بخـش در ميـان گرايـشهاي اصـيل درون      ـ نقش واسط و شاهد را ايفا كردن و حلقة رابط و وحدت           ۵

  .انقالب اسالمي بودن

  .همراه با مؤمنان همفكر به تداوم اين راه به سوي پروردگار توفيق يابد

كنـيم ايـن      كنيم و فكر مـي       است كه بر دوش خود احساس مي       همانطوري كه ذكر كرديم، اين رسالتي     

يك رسالت خدايي است كه بر عهدة ما است به شرط آنكه مردمان خـدابيني باشـيم يعنـي بـه جـز خـدا                         

اين رسـالت   . ها و هدفهاي شخصي و گروهي باشيم        چيزي و هدفي ديگر در ميان نباشد و خالي از عقده          

ايـم و بـر     رسالت الهي را آنطوري كه خودمان تـشخيص داده و فهميـده  الهي را بايد انجام بدهيم، اگر ما 

ايم به عهده گرفتيم و در جهت انجام اين رسالت قـدم برداشـتيم آن وقـت                   وجود خودمان احساس كرده   
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دهندگان   توانيم مطمئن باشيم كه ولو با قلت عدد و قلت امكانات توفيق نهايي در انتظار انجام                 است كه مي  

  :ست كهاين رسالت ا

  .اهللا فليتوكل المتوكلون نا سبلنا و لنصبرن علي ما آذيتمونا و علييهد اهللا و قد و مالنا اال نتوكل علي

  والسالم علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

  .عمران رجوع كنيد ، سورة آل۱۲۰/۱۲۵/۱۸۵به آيات  )۱(
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 ت چهارم خردادبمناسه پيام نهضت آزادي ايران ب
  

  ليبسمه تعا

 
 . تبديالامابدلو و اهللا عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظراعاهدو المومنين رجال صدقوا ما من

 برخي از  پس انقالبي به انجام رسانيدندقتماني را كه با خدا داشتند با صداپي نيمنان مرداؤمز ا

ند و پيمان خود را به هيچ ا انتظار ايستاده خي در براند و ان به پايان وظيفه انقالبي خود رسيدهناي

 )۲۳/باحزا (.دنكردنديل بوجه ت

 محاكمه و محكوميت سران و عمومي مردم و  و كشتار۱۳۴۲ خرداد ۱۵در سالهاي تاريك بعد از 

طرف  يك ام خميني ازاممسلمان نهضت آزادي و باالخره تبعيد مرجع بزرگ و دلير  جوانان آزاده و

روشنفكرنما فرو  و در عين حال رياكار و اپا وابسته به استعمار ديكتاتوري سركجامعه ما در اعماق ي

بخش توده ايراني كه با انديشه و آموزش اسالمي آغاز گرديده بود به نقطه عطف  نهضت آزادي رفت و

 بست رسيد، ه بنبطرف ديگر، مبارزه قانوني و در چارچوب قانون اساسي  تاريخي خود رسيد، و از

 .وستندپيوطن گروه گروه به خط مبارزه قهرآميز  مبارز و ازآن پس جوانان پرشور

زدگيهـاي بازتـابي و      هيجـان  از بـه دور   درميان آنان تنها يك گـروه بودنـد كـه براساسـي محكـم و              

مكتب  اي منبعث از    جهت مبارزه مسلحانه   آمادگي و بسيج در    ار ك تقوايي استوار  احساساتي و با اراده و    

 .تجربه مبارزه انقالبي پرداخت كسب دانش و به كرد و ا آغازخود ر ناپذير اسالم تالش خستگي

از پاكترين،  زادگان عاصغربدي علي محسن و نژاد، سعيد اران اين گروه شهداء محمدحنيفذبنيانگ

 با ۴۳ و ۴۲دنبال حوادث سال ه ان نهضت آزادي ايران بودند و بسلم فرزندان منآگاهترين و فداكارتري

حل خروج  ك مبارزه مكتبي و مسلحانه را راه سياسي ايران، لزوم ي ـجتماعيشرايط ا تحليلي دقيق از

ف با تمام وجود و با كاري عظيم و شبست يافتند و به دنبال اين ك بن جنبش آزاديبخش ايران از

به تربيت خود و ياران باوفاي اوليه جهت كسب صالحيت  نظير سابقه و با احساس مسئوليتي بي بي

تالش مردانه آنان  حاصل كار و.  مبارزه طوالني مدت مكتبي به راه افتادندك ييررهبري و بنيانگذا

ترين   تاكنون ضمن مبارزه مسلحانه با الهام از اصيل۱۳۴۹سال  سازمان مجاهدين خلق ايران بود كه از

 تجربيات سازمانهاي انقالبي جهان يك آخرين دستاوردهاي بشري و برداري از ههرمنابع اسالمي و با ب

گذارند و به حق تا اين تاريخ سنتهاي انقالبي نويني در ميان  سازي جديد را بنيان مكتب تربيتي و انسان

تحول جنبش انقالبي اسالمي توده ايراني  مبارزان و مجاهدان اسالمي رايج ساختند كه نقشي مهم در

 .رديدگن سه پايه انقالب اسالمي ايرا ن صاحبنظران آگاه و بيطرف يكي ازماگه داشته ب

اين گروه برخورد  تشكل كشف اين سازمان وقتي به عمق و زاكثيف پهلوي، پس  رژيم خودكامه و

 خودش و يف موازين ادعائال شد كه حتي برخك و نسبت به آينده خود هراسناكآن بيمنا چنان از
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 از  اوليه وسسينؤم  كه ازاصادقترين فرزندان اسالم ر بهترين و اي از تظاهرات رياكارانه شاه، عده

زادگان،  عمحسن، بدي نژاد، سعيد ن حنيفناپنج نفر از آ مركزي اين سازمان بودند به خون كشيد و كادر

استبداد شده  و  استعماري آماج تيرها۱۳۵۱سپيده دم چهارم خرداد  زاده در گريسفام و ع مشگين

انبياي  صديقين و دان وبه كاروان شهي به آستان كبريائي پروردگارشان و شربت شهادت نوشيدند و

 ! رفيقائكن اولسح ني واواالمقام قافله ساالر وه چه با شكوه سرانجامي و. خدا پيوستند

 و بـه حـداكثر     بـين نرفـت    خون اين شهيدان آزاده اسالم، بنا به وعده پروردگار و سنت آفرينش، از            

اي   بـه سـبب جنايتهـاي عـده        بين رفـتن معلمـين اوليـه و        ه با از  چاگر. ثمربخشي نائل گرديد   شكوفائي و 

 راه و  كطماتي خورد معذل  لانقالبي ايران    به جنبش  اين رهگذر  زاتفرقه شد و     منحرف اين سازمان دچار   

 .دهند اند و مي يشان همچنان به راه خود ادامه دادهفاياران باو  و استاركشآرسم آنان 

اران ذسـنت بنيانگـ    نانكـه كه اين سازمان ضمن حفظ وحدت و اصالت اسالمي خود، همچ           اميد آنست 

تربيت انقالبي فرزنـدان    ، با تقوا و فروتني خاص مجاهدان صدر اسالم، كار سازماندهي و           استآن بوده   

 . ادامه دهدامسلمان اين سرزمين ر

ان  واً ركوا اذي كثيراشالذين  من اب من قبلكم وتواالكوتالذين ا معن منانفسكم ولتس لكم واموالتبلون في 

 )۱۸۶آل عمران  ( )۱(االمور  من عزمكقان ذلا وتتقو تصبروا

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۸/ خرداد/۲

شـما    از يشزخم زبـان آنهـا كـه پـ         شما از  بر رد و كجان آزمايش خواهند     آينه شما را به مال و      هر )۱(

ه كـ شـويد،    صبر پيشه كرده و پرهيزگار     يد و اگر  سخواهد ر  بسيار ها نازل شد آزار   نكتاب آسماني به آ   

  .ستارهاكقوت اراده در  تقوي سبب نيرومندي و بات وث
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  اجوانمردانه  نمورد ترور بيانيه نهضت آزادي ايران در

  آقاي هاشمي رفسنجاني حجت االسالم

 بسمه تعالي

 لماكرينامكراهللا واهللا خير وا مكرو و

سـابق و اعـدام گروهـي     جمله نابودي رژيم    بسيار، از  نعگذاردن موا  سر انقالب اسالمي ملت ما با پشت     

رود كه مظاهر ارتجاع و بقاياي نظام طاغوتي سـابق را نـابود              از وابستگان و مزدوران سرسپرده آنها، مي      

 .نهد اساس قسط اسالمي بنا تكاملي خويش يعني ايجاد جامعه توحيدي بر مسير كرده و انقالب را در

 خواهد شـد، از جملـه اسـتعمارگران و         مشكالت فراوان روبرو    و نعاين راه با موا     كه در  استطبيعي  

اند بهيچوجـه   را در خطر ديده وابستگان به آنها يعني عوامل ضدانقالب كه منافع حياتي و نامشروع خود       

مستقيم و يا غيرمـستقيم بوسـيله تحريـك افـراد گروههـاي           مشكلي خواه بطور   روز آرام ننشسته و هر   

اصطالح مـورد تهديـد     ه  را ب  جوديت و بقاي جامعه ما    خواهند مو  خوارج نهرواني مي   انحرافي و  مرتجع و 

پاخواسـته  ه  وحشت، ملتي را كه براي گرفتن حق خود ب         وجود آوردن محيط ارعاب و    ه  دهند و با ب    قرار

  .مين نمايندأرا ت يوس كرده، ضمن پايمال كردن منافع ملت، منافع نامشروع خودأناراحت و م. است

 ه ما بـار   كآنست   ترين شكل  و اعمال خشونت به ناجوانمردانه     رورجمله اقدامات آنان دست زدن به ت       از

 االسالم هاشمي رفـسنجاني كـه در       عزيزمان، روحاني مجاهد حضرت حجه     سوءقصد به برادر   شاهد ديگر

قـصدكنندگان نتوانـستند بـه    ءباشيم، ولـي سو  ميگرديد به شهادت استاد مطهري   سوءقصدي كه منجر  پي  

هاي هاشمي و مقاومت سرسـختانه خـانواده ايـشان كـه             تالش ر اثر  د شانند و نيت پليد خود جامه عمل بپو     

 .دا كنندپيز اين سوءقصد نجات اهوشياري انقالبي آنان بود، ايشان توانستند  ناشي از

  واستنجات آموخته  مكتب اسالم درس فداكاري و كه دشمنان بايد بدانند، ملتي كه سالها در ستاين

مرعوب  آميز  نه تنها از اين اعمال خشونتاستشهيد داده  ها هزار ده زا سال بيش اين دو بخصوص در

تحت  تر مصممانه و تر قاطع د، روزبروزباش توجه به سنت شهادت كه ويژه مكتب تشيع مي نشده بلكه با

ضمن  ما. دهد طلبانه خود ادامه مي رهبري امام خميني تا وصول به پيروزي كامل به مبارزات حق

 كه اين ماي هاشمي به صحنه مبارزه، اميدواريقچه سريعتر جناب آ و بازگشت هرآرزوي سالمت 

 قدرتي متمركز توان و هر نمايد تا در هم نزديكتره به انقالب اسالمي را ب حوادث همه نيروهاي وفادار

  .كردن اهداف انقالب اسالمي خود گرديم شكوفا كن كردن ضدانقالب و يشهرموفق به 

 
   نهضت آزادي ايران

   ۱۳۵۸/دا دخر/۵
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 مورد ملي كردن بانكها اقدام دولت موقت در پشتيباني نهضت آزادي ايران از
  

  بسمه تعالي

 
 .....الناس بالقسط ليقوم لميزاناب وتاانزلنا معهم الك لنا بالبينات وسلقد ارسلنا ر

 حق و شنجسر جامع آفرينش و معيان ايم و قانو فرستاده آوران خود را با داليل روشنگر پيام«

 )۲۵- حديد(. »كنند آنان فرو فرستاديم براي اينكه مردم به قسط قيام  به همراهاباطل ر

رفع آن كوشش    جهت در هاي اين عمل غيرانساني فراهم باشد و        ه استعمار و زمينه    ك اي جامعه در

 قيام به قـسط و اي نه تنها قدرت  يابد و مردم چنين جامعه      ظلمها گسترش مي   نشود، انواع نابرابريها و   

اي انگـل، خـون و شـيره حيـات            طبيعي عده رشد غير  برپا ساختن يك زندگي عادالنه را ندارند، بلكه با        

 توانـائي نخواهنـد     اسـت آزاد   يك انسان مستقل و    اي كه در خور     آنان مكيده شده به انجام هيچ وظيفه      

 .داشت

  وگبزر به الگوي حكومت پيامبرجمهوري اسالمي ايران، آنچنانكه آرزو داشتيم و انقالب كرديم، 

ت كه سا ، اما با مشكالت و موانع فراواني روبرواستالسالم، بنياد گذاشته شده  شيوه عمل علي عليه

چنين وضعي  رود كه با ماندن در سازد، و بيم آن مي  به سوي كمال كند مياروند تكاملي اين جامعه ر

 ناشدني براي كخش  جوشان واستاي  شمهواالي اسالم سرچ منحرف گردد، ولي مكتب انساني و

 انسان قائم كتكامل ي جهت مقصد تعالي و حركت در دفع اين مشكالت و عمل در جهت رفع و آموزش و

 .عدل ستاراخو ط وسق به

بود، لكه  آوردهاي تمدن غربي براي جامعه ما هاي فساد و رباخواري كه از ره شمهچبانكها، اين سر

اي  اهميت و يژه ملي كردن آنها از رفت و مي  اسالمي ما به شماريجمهوردامن جامعه و  ناپاكي بر

و باتوجه به وابستگي مستقيم و .  انجام گيرديا ه بررسي همه جانبهكشايسته بود  ت وسا برخوردار

 داري ضدانساني غرب و نقشي كه در اسارت اين كشور ماري به سرمايهثغيرمستقيم اين مؤسسات است

سرمايه طبيعي ما،  توان چنين اقدامي را با ملي كردن نفت و ر داشتند، به حق ميدر چنگال استعما

برابر اين  دهيم كه بايد در مي اكنون به دولت و ملت شرافتمند ايران هشدار ما از هم و.  دانستگهمسن

نافع اقتصادي غربيان كه م فشارهاي تحريمها و تحمل محروميتها و اقدام انقالبي، خود را براي قبول و

تدبيري اسالمي و  انديشي و و استقامتي انقالبي و چاره اند، آماده كنيم و با صبر دست داده را از خود

 داريم و ارج نهيم و شكوفاتر   باشكوه و زيبائي نگهاانساني اين مهمترين دستاورد انقالب اسالمي ر

 .مسازي

به  امام خميني و قالب اسالمي ايرانارجمند ان را به پيشگاه رهبر ما اين قدم مبارك انقالبي خطير

  با برداشتن گامهاي انقالبي بعدي در همين مسيريم گفته اميدواريك موقت انقالبي صميمانه تبرلتدو
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جهت رشد  را در انقالب كرده ما طلب و حق بارهاي آن انسانهاي مبارز گردد و نهال انقالبمان برومندتر

  .حركت درآورده ب تر عكمال انساني سري و

 
  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۸/خرداد/ ۱۹
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 ارائه نظرات خود نهضت آزادي ايران به جريانهاي افراطي و هشدار و تذكر
  

 بسمه تعالي

  

. زنـد  و هماهنگ سرنمي افتهي هيچ حركت و اقدامي سازمان  ـ  و نه انقالبي ـ  جامعة انقالب زدهكدر ي

 جنجـال و   را بـا دعـوا و      تـذكر  نظمي و القيدي، انتقاد و     آنارشيسم، آزادي را با بي     انقالب را با آشوب و    

 .كنند نظامي اشتباه مي باالخره تظاهرات سياسي را با لشگركشي و مانور

ايـن كـوره آدمـسازي آبديـده         گذاشـته از    سـر    پـشت  امردمي كه سالها تجربيات انقالبي مسلحانه ر      

گذارنـد، هرگـز موضـعگيريها را درهـم           اند و با تولدي نـوين بـه تـاريخ آزاد خـود قـدم مـي                  بيرون آمده 

منـافق و بـاالخره ميـدان        طلـب، بـرادر و      خودي، انقالبي و فرصت    دشمن، بيگانه و   آميزند، دوست و   نمي

 .شناسند باز مي يكديگر صحنة نبرد را از همكاري و

 وبندهاي استعمار رها ساخت  اسارت استبداد و مرحلة نخست از انقالب آزاديبخش ايران، ما را در

خودسازي بنيادي  گشود، اما مراحل سازندگي انقالبي و تاريخ اين مردم هميشه مبارز ي درنصفحة نوي

قدرت  در روياروئي با بزرگترين طاغوت زمان و تنها سالح ما، در اين نبرد نابرابر. را فاقد بود

مرحلة اوج  رد خدائي همبستگي، و نمايشهاي شكوهمند و: طريق حركت امپرياليستي جهان، ايمان، و

 بهمن ماه ۲۲ و ۲۱كننده   و غافلگيرعروزي سري پيس ازپاما . جنبش، به گفته امام، وحدت كلمه بود

گر و افتادن سالحهاي  داشت تا براي دشمن توطئه بر ه براي انقالبيون غافلگيري بيشتري درك ۱۳۵۷

 را نداشتند، گوئي آن سالحهاي دشمن ت گرفتنسدشمن به دست مردم، مردمي كه چندان آمادگي به د

 اي و فرقه اختالفات گروهي و  داد وكي  و ام۳ژي و وز به ياوحدت كلمه يكباره جاي خود ر ايمان و

مغرضانة جاهلي به بدترين  آلود و هاي تعصب كينه هاي شخصي و خانوادگي و حساب ايدئولوژيك و

احساس  نگري و  به بيگانهاحساس مسؤوليت به خودمحوربيني، احساس برادري. كرد شكل خود بروز

تمام دوران  طلبان كه در فرصت. ي مبدل گرديدزتو كينه كشي و گذست به انتقام تحمل و تسامح و

يا به سكوت كشانيده شده بودند، يكباره  آفرين شهادتها يا خريده و مبارزات مردم و روزهاي حماسه

اي يا تريبوني يا  با روزنامه يون دانستند وانقالب انقالب و خوار ميراث و  سهامدارابلند كرده خود ر سر

مجموعه  اين ميان كار در.  پرداختندشغرض خاص خوي وسيله ديگري به مطرح ساختن خود و هر

اين   سازنده، رسيدن به يم خرابيها، و دادن افكار انقالبي ومتر ي شاختن واهيأت اجرائي، به ج رهبري و

مشغول شدن به حوادث  الفات، جوابگوئي به توقعات وها، رفع اخت درگيريها، خنثي كردن توطئه

 .جلوگيرنده شد ساختگي و

 ن تجربيـاتي پربـار از     شـت دا مـسلحانه و   در اين ميان نقش گروههاي سياسي با سابقه كار انقالبي و          

ه آنان كه با    چاين گروهها،      رفت كه  انتظار مي . نااميدكننده است  بار و  انگيز و تأسف   شگفت گذشته، بسيار 
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اليستي، همگي بـا    يماتر  افكار اه گروههائي ب  چاند و     دست زده  ينشي توحيدي و الهي به مبارزه قهرآميز      ب

مـردم كـه تجربيـات مـسلحانه و          قدرت تحملي برادرانه، براي ديگـر      صبري انقالبي و   تقوائي سياسي و  

مـا بـا كمـال      امل گردند،   رفتار و گفتار مردمي رشد يافته و متكا        كاملي از  انقالبي ندارند، نمونة متعالي و    

 هاي شخصي پرداختنـد و      تصفيه تأسف ديديم كه همه آنان بدون استثناء به تسويه حسابهاي گروهي و           

 و گروههـاي ديگـري كـه بـه تقليـد از     . باشـد  خلق مي خالق و مردم و  ، خدا و  استمطمح نظر    آنچه كمتر 

د قـارچ   نـ مان  هـر روز   )يـستي، ملـي   اسـالمي، ماركس  (ا هر سه سو     يدو   دار قبلي از هر    سازمانهاي ريشه 

تمـام ايـن خـصلتها و        رد، در  كـ  يكصد هم تجـاوز    ها و مجالتشان از     روئيدند و تعدادشان مانند روزنامه    

 حال جنـگ و انتقامكـشي قـرار دادنـد، و           ردوي در ايك   روي كردند و خود را در     پيسابقين   درگيريها، از 

  واحده به همين اعمال روي آوردنـد و بـه نـام            متا فردي و  به كار گروهي نشدند بطور     آنان كه حاضر  

 .بستند كن كردن اسالم كمر اسالم به ريشه انقالب به كارهاي ضدانقالبي دست يازيدند و به نام

 اًپيوست كه صرف زنجيري به وقوع روزي نظامي يا سياسي مردم، سسله حوادثي بطور پيآغاز زا

خارج دانشگاه  ي داخل وهااز ميتينگ.  ادامه داردهمين خط هم در پيمود و هنوز را مي الذكر خط فوق

كارهاي   سنندج و گنبد و نقده و خرمشهر وعجاي فسالگردهاي مختلف و گرفته تا مراسم و

گيرهاي  برخي گرفت و ها و شخصيتها و حمله ترور ربائيها و آدم و گروهها والنة افراد وسؤغيرم

واقعه  ي رفتن به ليبي واها و حادثه فرودگاه بر الميهپاره كردن اع و ها زدن كتابخانه شآت نسنجيده و

 يانتشار بازجوئيها ن خارجي و داخلي و حمله به تظاهرات واگيري مسافر گروگان فرودگاه و اخير

لبان ط افكن فرصت برخي سخنان منافقانة تفرقه رف دادگاه معين نشده و طز اتكليف اووز متهمي كه هن

طلب مانند   دشمن فرصتكي زا ناپخته و بيجاي كسب اطالعات امنيتي اقدامات مقدس و منبر فراز زا

 اعتراضها و راهپيمائيها و تظاهرات و به هم زدن اجتماعها و انواع كارهاي آشوبگرانة دگم و روي وشو

جمهوري اسالمي  جهت ضربه زدن به انقالب و همه در مسؤولين همه و زاو عقايد برخي  افكار ترور

اغراض دشمن مترصد  ها وستوسيله اجراي خوا اخودآگاه آلت دست ونه، آگاهانه يا ايران صورت گرفت

 .بود يسم تمام عياري خواهدشآنار اين خط رسيدن به فاشيسم و  ادامه اند و گرفته فرصت قرار

ت تفاو ا بيهتحريك ها و رفتنها يا توطئه حال ما از ابتدا نتوانستيم در برابر اين اقدامات و بيراهه به هر

رقيبان و برادران مذاكره كرده  رديم كه باكاهللا تالش  سبيل في ت خود صادقانه ومتمام ه بمانيم و با

انقالب  مردم و برابر آنان بخواهيم كه موضع خود را در ز ا براي آنان تشريح كنيم واموقعيت ر

 راي دادن تذكر وخلق و ب و اكنون با احساس مسئوليت در برابر خدا تعديل كنند و اسالمي تصحيح و

 :كنيم  درباره حوادث اخير، به صراحت اعالم ميار خود هشدار به برادران نظر

طرف افراد غيرمسئول بدون داشـتن       گيرها و به زندان انداختنهاي خودسرانه از       رفت و گنوع    هر -۱

 . هستيمنجدي متوقف شدن آ ارستكنيم و خوا  محكوم ميااجازه مقامات ذيصالح ر

  نظمي ضعف و بي از  ناشياستحركتي   مذبوحانه واستربائي و ترور افراد تالشي  دم هرگونه آ -۲

 .استعملي  دادن زحمت به مسئولين فكري و شديد كه ادامة آن بردن عرض خويش و

ايست كه به انقالب      ضربه آزادي، ها و ايجاد محيط ارعاب و عدم امنيت و           ترور افكار و مسخ گفته     -۳

مقامات محترم فكري و اجرائـي و رهبـران         . آيد  متعالي اسالم وارد مي     انساني و  آموزشهاي مقدس ما و  
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 .العملهاي خود دقت بيشتري به خرج دهند عكس ها و گفته دلها و دستها بايد در

 يـك  زاتـشنج    جلـوگيري از   حفـظ آرامـش و      باتوجه به رهنمودهاي پيوستة امام خميني مبني بر        -۴

انـداختن    آرام بـا مخـالفين، بـه راه     درست و  مورد برخورد سالم و    درله   هاي اكيد معظم    توصيه طرف و 

، انحـراف مـسير     رشـرايط حاضـ    كم اهميتي در   كار خصوصي و   اسيونها براي هر  ونستردم تظاهرات و 

، ولـي حملـه كـردن بـه     اسـت فرعي  ذهان به مسائل جنبي و اها و  انديشه ردن افراد و  كمشغول   انقالب و 

اسـالم   مكتبي، بخصوص مكتـب واالي     انسان و  منطق هر  تحصنها، در  مائيها و تظاهرات راهپي  ها و  تجمع

جمـود را جانـشين      تعـصب و   آيـد و    آنارشيستي به حساب مي    عملي فاشيستي و   ت و سسخت محكوم ا  

 .سازد حركت انقالبي مي

حادثـة فرودگـاه     فشار نظيـر   اعمال زور و   تبعيض و  غيرمسئوالنه و  نوع عمل خودخواهانه و     هر -۵

تكـرار   خواهيم كه براي جلـوگيري از  مجريان مي مسئوالن امور و  ما از  شود و   تقبيح مي   و استوم  محك

اي   بـدون هـيچ مالحظـه      قاطعيـت و   جديت و   با نجها در   حفظ آبروي جمهوري اسالمي    اينگونه اعمال و  

 .اقدام كنند

 و هـا    خـانواده  تحـصن  اي افراد غيرمسئول به تظاهرات و       ضمن محكوم كردن شديد حملة عده      ما -۶

 ســوي مقامــات مــسئول، بــه مجاهــدين و زا تعقيــب آنــان اســتدرخو طرفــداران ســازمان مجاهــدين و

 خـواهيم كـه از      آنان مـي   هاي محترم آنان سخت اعتراض داشته، به عنوان يك مسلمان متعهد از             خانواده

مقامـات   داشـته بـا    دسـت بر   اسـت خودبيني كه برخالف تعليمات واالي اسالم        و استكبار   يها و ئگرا فرقه

حتـي اثبـات     روي موضـوع شـكنجه و      پافـشاري بـر   . دادسراي انقالب صميمانه همكاري كنند     ضائي و ق

 وادار اي رسمي به دادگاه و كند و با فرستادن نماينده له نميأاحتمالي آن كمكي به روشن شدن اصل مس

ايـران   سـرگردان  لـب و  ط ب غذا، حقيقـت را بـراي مـردم حقيقـت          ردن آقاي سعادتي به شكستن اعتصا     ك

اي به جاي   انقالبي تودهةه شناخته شود و بيش از اين نيروهاي ارزندناروشن سازند تا خطاكار و يا بيگ

 ااثـر اعتـصاب غـذ    فوت سعادتي بـر  .اختالف و پراكندگي نگردند  تخريب و  سازندگي و يكپارچگي دچار   

 .كند مي خلق قهرمان ايران بيشتر خدا و  در برابرار مسئوليت شما

آگاهانـه، قـاطع، بـا        خواسـتاريم كـه در همـة مـسائل،         اًمجريان جد  مسئول و  مقامات دولتي و   زا -۷

ديگـر بـه عـذرهائي ماننـد دخالـت        انجام دهنـد و ار خلق، وظيفة خود  خدا و  احساس مسئوليت در برابر   

مـردم كـه    برابـر  ها درايـن عـذر    امثال اينها متعذر نگردند كه جنبيدن و دير نكردن و نداشتن، اطالع پيدا  

 .ذيرفته نيستپشناشند  فتق امور مي مسئول به رتق و ف ولدولت را مك

ه نخواهد چداند ولي چه بخواهد  ببند نمي و بگير را انقالبي به معني تخريب و اگرچه دولت خود

جمهوري  ازسوي ديگر براي حفاظت از انقالب و هست و گفتار بيان و اجتماعات و ت ازظمسئول حفا

هيچ ضوابط و معياري  مطبوعاتي بي اجتماعات و روزه گروهها و  هرقخل گر توان نظاره اسالمي نمي

 طلب و ايجاد گروههاي آشوب تشكيل و زا اقدام انقالبي قاطع كي خواهيم كه با دولت مي ما از. باشد

 اعات واجتم از شناسند جلوگيري و مسئوليتي نمي و انتشار جرايدي كه هيچ معيار ضابطه و بي

اندازه كه  هر.  حفاظت كند،آيد تعيين شده درمي معيار ضابطه و مطبوعاتي كه در جرايد و تشكيالت و

 اعمال اًاحيان طلب و فرصت را بيشتر كنار بكشند راه براي افراد غيرمسئول و مسئولين خود دولت و
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 .گردد مي هاي دشمن بازتر توطئه

اسالم  در برابر خدا و خود يش به وظايف خطيرپز ان بيش مسئولي گروهها و اميدواريم همة افراد و

امام خميني راه مستقيم   زعيم عاليقدرةيانهدا ايمان تحت رهبري روشنبينانه و تقوا و واقف گشته با

اين  انحراف و بيراهه رفتني در ز هر اش گرفته ادامه دهند وپيدر  جهت پروردگار كمال انساني را در

  .رهيزندپكننده ب تعيين اس وسموقعيت ح

 نهضت آزادي ايران
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 ي مجلس خبرگاناكانديداهاي نهضت آزادي ايران بر
  

 بسمه تعالي

  

طـاغوت،   نخـستين پيـروزي بـر      زاس  پـ كننده كه ملت مسلمان ايران       تعيين در اين لحظات تاريخي و    

 پرتـو   نسلهاي آينده را دررود تا با تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سرنوشت خود و           مي

و ارتبـاط ميـان دولـت و         ي اداره كشور  ابر واراستانقالبي اسالم تعيين كند و بنياني        احكام حياتبخش و  

عاليقدر انقالب اسالمي ايران امام خميني اشخاصـي          بنابه گفته رهبر   .فرازداشورا بر    سالميا هملت به شيو  

انقـالب،    مسائل اسالمي و   كدر ه عالوه بر  كرگان فرستاد   را براي بررسي قانون اساسي بايد به مجلس خب        

 دانيم، بدون وابستگي حزبـي و       را كه از هرجهت شايسته مي       ما افراد زير   الذ.  هم داشته باشند   ادرد مردم ر  

كنـيم و اميـدواريم بـا     مسلمان ايران معرفي مـي  گروهي، به عنوان نامزد مجلس خبرگان به مردم شريف و    

 .قه خود را به دخالت در سرنوشت خويش و نسلهاي آينده به اثبات رسانندالعانتخاب اين افراد 

 اً بعـد اسـت معرفي شده  تعداد الزم نهائي كه در اين ليست نامزدي معرفي نشده يا كمتر از   استابراي  

 .اعالم خواهد شد

  نهضت آزادي ايران

  

 
  نامزدها  ان استنام 

حـسن   هللا سـحابي، دكتـر    ا  هنـدس عـزت   محمودطالقـاني، م   اهللا سـيد   آيت: آقايان  تهران

 محمدجواد رتسيدجوادي، دك  اصغر حاج  علي يمان، دكتر پاهللا   حبيب حبيبي، دكتر 

، محمد  يعلي غفوري، دكتر ناصر كاتوزيان، دكتر جعفري لنگرود        باهنر، دكتر 

  .يمجتهدي شبستر

ي، حـسن   حجت االسـالم نورمفيـدي، محمـد محمـدي، ابـوذر ورداسـب            : آقايان  گرگان و مازندران

  .كاكبري مرزنا

  .ابوالفضل موسوي زنجاني، آقاي محمدعلي رجائي آيت اهللا سيد  زنجان و قزوين

  .علي رهنما  ني، حاجالمحمد مي سعيد رجائي، دكتر  دكتر:آقايان  آذربايجان شرقي

يدعلي سـ  محمدتقي شريعتي، طاهر احمدزاده، شيخ علي آقـاي تهرانـي،         :آقايان  خراسان

  ).از مردم نيشابور(س برازنده، انصاري اي، مهند خامنه

 حجت اسالم سيدعلي شفيعي، حجت االسالم غالمحـسين جمـي، سـيد             :آقايان  خوزستان

  .خدامراد حدادي محمد كياوش،
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  .ينمهدوي، مرتضي فهيم كرما  سيد محمدباقر:آقايان  كرمان

  اهللا صدوقي آيت  يزد

  مهدي جعفريآقاي سيد محمد  بوشهر

   سيد كاظم اكرمي ـيرزا حسين نوري م:آقايان  همدان

  يوتالسالم حسن الها حجت  گيالن

  آقاي ميرزائي  بختياري و هارمحالچ

  نهضت آزادي ايران
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  نهضت آزادي ايران درباره معرفي كانديداهاي مجلس خبرگان۲بيانيه شماره 
  

 بسمه تعالي
  

كابينه  برخي تغييرات كه در    ن، به علت  مورد معرفي كانديداهاي مجلس خبرگا      در ۱به پيرو بيانيه شماره     

ي كـه بـراي آن جاهـا نـامزدي          ئنهااستاز افراد براي    ااي    شناسائي عده  دولت موقت انقالب اسالمي رخ داد و      

 .هاي بعدي معرفي خواهند شد بيانيه در نامزدهاي ديگر. گردد مي  ليست كاملتري منتشركمعرفي نشد، اين
  

اهللا سحابي، دكترحسن حبيبي،      طالقاني، مهندس عزت   اهللا سيدمحمود  هآقايان آي   تهران

سـيدجوادي، خـانم زهـره رهنـورد،         اصغر حاج  علي مان، دكتر پياهللا   حبيب دكتر

  .انيجعفري لنگرودي، دكتر علي غفوري، دكتر ناصر كاتوز دكتر

بي، حــسن ســنورمفيــدي، محمــد محمــدي، ابــوذر وردا االســالم آقايــان حجــت  نامازندر گرگان و

  .كرزنام اكبري

   .العابدين قرباني ملشي، زيناي، رباني وتم حسن الهال اسجحج  گيالن

  .ئيعلي رجامحمدآقاي   زنجان و قزوين

  ميالني، حاج علي رهنما محمد رجائي، دكتر سعيد آقايان دكتر  آذربايجان شرقي

آقايان استاد محمدتقي شريعتي، طاهر احمدزاده، شيخ علـي تهرانـي، مهنـدس         خراسان

  )مردم نيشابور از( برازنده، انصاري حسين

  دگاناز محمد عباس م سيدموسي موسوي، سيدالاالس آقايان حجت  كرمانشاهان

   حيدريآقاي  ايالم

 دين جمـي، سـ    يمحسالم غ الاالسالم سيدعلي شفيعي، حجت االس      آقايان حجت   خوزستان

  .ياوش، خدامراد حداديكمحمد 

دكتر كاظم صدر،   ،  زادگان قايان جعفر عباس  ب، آ ياهللا سيدعبدالحسين دستغ   هيآ  فارس

  .روز محمد فرخ

  .آقايان سيدمحمدباقر مهدوي، مرتضي فهيم كرماني  كرمان

  .اهللا صدوقي آيت  يزد

  .محمدمهدي جعفري آقاي سيد  بوشهر

  آقايان ميرزا حسين نوري، سيد كاظم اكرمي  همدان

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/تير/ ۳۰

078



 

 

  

  

  

 »رود؟ جبهه ملي به كجا مي«آزادي ايران به مقاله نهضت   عضوكپاسخ ي
  

 بسمه تعالي

  

جبهه ملي به «به عنوان  اي  مقاله»انقالب اسالمي« روزنامه گرامي ۵۸ مرداد ۴ پنجشنبه ۳۱در شماره 

اي مطالب  انگيز بود و هم پاره  ث به امضاي آقاي احمد سالمتيان درج شده بود كه هم بح»رود؟ كجا مي

جواب بماند خواننده را در گمراهي و انحراف محض  بي اگر صداقت داشت كه  وخالف انصاف 

 كيفيت منتشر ين پاسخ را به همان شكل و اشود  مياستدرخو  روزنامه انقالب اسالمي ز ابرد لذا فرومي

 .كنند

جبهه يا فرد خاصـي نيـست، كـه خانـه را خـود پروردگاريـست، بلكـه                   زاغرض از اين نوشته، دفاع      

 .استوقتي كه دوم ناميده شده تاكنون طي كرده   كه جبهه ملي ازاستبيان مسيري  منظور

اي مسعود حجازي آق مرحوم خنجي و ۴۰ و ۳۹الهاي  سآقاي سالمتيان خوب به خاطر دارند كه در

ردند و كحزب سوسياليست خود را منحل  جبهه را مطرح و عضويت انفرادي در تز انحالل احزاب و

داشتند ولي به روشني گروهي اين افراد حزبي ن  جبهه ملي دوم، اگرچه در. م شدندوارد جبهه ملي دو

شد و ديگران به آن افراد  همه كارها مشاهده مي گيرنده و اجراكننده بودند كه انگشتشان در تصميم

ف ديدند كه برخال كسي را مي گفتند، زيرا باند منسجم و مرتبطي را تشكيل داده بودند و اگر  مي»باندي«

 »بانديها«از اين  دانشگاه تهران سه نفر در. ردندك  در همه جا تخطئه مياستنظر آنان به اقدامي پرداخته 

 راازي و حقوق به فعاليت شديد باندي سرگرم بودند و به سه تفگندسهاي فني، دارو دانشجوي دانشكده

 فعاليتي كرد مستقالً رأت نميدانشجوئي ج آن سه آقاي احمد سالمتيان بود و هيچ يكي از. بودند مشهور

جبهه  نگيرد، و اين روحيه كمابيش بر سراسر ه قرارلمورد هجوم و حماً اين باند شديد  كند كه بوسيله

 به نام نهضت مقاومت ملي در ۳۹ تا ۳۲اي از افراد فعال در سالهاي  ه عدهينكا اتده وحاكم ب ملي آن روز

آنان بود كه  اينكه به كوشش تني چند از  تحمل بياورند و باعمال و رفتارها نتوانستندابرابر اينگونه 

ع به دست مو به ط  به راه افتاد و به دنبال دكترين آيزنهاور۳۹سال   خود، دركال جبهه ملي خفته در

دملي، ضداسالمي، سازشكارانه و ض چون آن افراد روش يگرفتن حكومت، به فعاليت سرگرم شدند، ول

رفت،  به ويژه با آمريكا پيش مي ان جبهه دوم را كه به سوي سازش با غرب وكارانه گردانندگ ظهفمحا

با  ادامه راه مصدق و ربتأكيد  مي و باالي اسژتأسيس جمعيتي با ايدئولو مشاهده كردند، به فكر

اين افراد .  تشكيل دادندا ر»نهضت آزادي ايران«ي مخالفت مستقيم با ديكتاتوري شاه افتادند و ژاتاستر

اي ديگر از فعالين نهضت  حابي، شادروان رحيم عطائي و عدهساهللا طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر  يتآ

اين جمعيت   بانديها، به مخالفت و تخطئهاً مخصوص و جبهه ملي. مقاومت ملي سابق الذكر بودند

ه مؤسسان نوعي انشعاب دانستند، و حال آنك اين اقدام را و ملي صريح پرداختند اسالمي و دار ريشه
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شادروان . ز افرادااي بايد از احزاب و گروهها تشكيل شود نه  جبهه ه هرك آزادي معتقد بودند تنهض

ملت ايران در پاسخ نامه آقاي مهندس بازرگان در همين  بين آن روز محمد مصدق رهبر روشن دكتر

قائل به  انحالل احزاب وآنان كه معتقد به «: مورد، بوسيله پسرش آقاي دكتر غالمحسين مصدق پيام داد

ملت ايران مبارك  ما و شاين حزب جديد بر يا نادان و عضويت فردي در جبهه ملي هستند يا مغرضند و

جبهه ملي  ز جبهه ملي تقاضاي عضويت كرد واز تأسيس، افاصله پس ال نهضت آزادي ايران ب.»باد

ون در حزب شما افرادي مانند چاما ذيريم پ پاسخ داد كه ما برخي از افراد شما را به صفت فردي مي

. توانيم مجموعه حزب را بپذيريم  هستند، نمي)كه خدايش رحمت كند(رحيم عطائي  يباني وشعباس  دكتر

تا  مطرح شد كه به جنجال بزرگي انجاميد و  نيز۴۱اين مسئله در كنگره جبهه ملي در سال   باالخره

 سيد ونر، به جائي ۴۱نجم بهمن پا ت در اول ي زادآ هضتن اعضاي جبهه ملي و گرفتاري سران و

مانند  خصوص دانشجويان،ه حال آنكه اعضاي كادر پائين نهضت، ب  .تاريخ دفن شد ه درراالخب

ز رهبران ا ميثمي و تني چند ديگر دانشجويان با ديدن اين گرفتاري، مصراً نژاد و روانشاد محمد حنيف

ملي مسكوت بماند و ما به فعاليتهاي مكتبي و جبهه  ند كه مسئله عضويت درستخوا نهضت مي

جبهه  در رگكنند و ا ن اين بود كه ما را به تكروي متهم ميا خود بپردازيم، و استدالل رهبرتيتشكيال

 .ش گيريمپي آمريكا در ستياستوانيم خط مشي مشتركي عليه شاه و  ملي قرار گيريم مي

دو در زندان  عضو هر ضت آزادي و دانشجويانن جبهه ملي و نها بيشتر سر۱۳۴۲باالخره در سال 

ف الب به اخترتداشتند و م  بانديها دست از باندبازيهاي خود برنميمه آن جا اما در. هم بودند با قصر

قلعه   سران جبهه را براي مذاكره با دستگاه به قزل۴۲خرداد  آخر افكندن مشغول بودند، تا اينكه در

صبر «پيش گرفتن سياست  اه و درشهاي  بول مخالفت نكردن با برنامهمدتي مذاكره با ق پس از بردند و

قلعه  البته آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابي را هم به قزل. ديگري آزاد شدند  يكي بعد از»و انتظار

س از پدانستند كه  سازش نبودند و وظيفه ديني و ملي خود مي  مذاكره ولبردند، ولي چون اين افراد اه

هيچ حال رها نكنند، با آنان  در اهللا امام خميني سنگر مبارزه را ردن آيتك خرداد و زنداني ۱۵واقعه 

 هم بانديها در زندان قصر باز. اي براي ارعاب آنان تشكيل شد مذاكره نشد و باالخره بيدادگاه مسخره

آزاد  جبهه ملي نيزسرانجام همه اعضاي . استشود و براي تهديد شما  اين دادگاه تشكيل نمي: گفتند مي

اهللا   جلسه محاكمه، آيت۱۱۰ طيدادگاههاي نظامي  شدند و به كار و زندگي خود مشغول شدند و بي

 .سال زندان محكوم كردند ۴  سال و۶ به اديگران ر  سال و۱۰مهندس بازرگان را به  طالقاني و

 كشور به خارج از  ل   تحصي زندان براي ادامه   آزادي از  جمله كساني بود كه پس از      آقاي سالمتيان از  

جملـه   اروپـا از   دهندگان جبهه ملي سوم در     دوم را ادامه داد و حتي با تشكيل       آنجا خط جبهه     رفت و در  

د را بـا    ا به بعد تا مدتي انتشار ايـران آز        ۱۹۶۶مخالفت كرد و پس ازمدتي فعاليت از سال          صدر آقاي بني 

پـاريس بـه آقـاي       ايـشان در     ش شـنيديم كـه    پـي ال  سـ  حدود دو  به عهده گرفتند تا اينكه در      ي ديگر ا  عده

 تـا ايـن هنگـام وي كـاري بـه اسـالم و             . را تـشكيل دادنـد     رشحقوق بـ   ته جمعيت دفاع از   سو پي صدر بني

  كتابفروشي بـزرگ هـم در      كي طرف ديگر  آن پس خود را مسلمان خواند اما از        از مسلماني نداشت ولي  

ستي نيـز   يـ و فروش كتابها و نشريات كمون      رشدق به ن  كرده در كنار انتشارات مدرس و مص       پاريس باز 

 .پرداخت

080



 

 

آقاي مهندس بازرگان  ز طرفا چندين بار ۱۳۵۷ تا شهريور ماه ۱۳۵۶از اين طرف، از فروردين ماه 

اي ضداستبدادي با رنگ اسالمي  ايش تشكيل جبهه و ديگران به آقاي دكتر سنجابي و دوستان جبهه

نهادها پيشاين   لبته همهكه ائي در همين زمينه به وي ارائه گرديد ها شنهاد شد و امضاي اعالميهپي

سنجابي، و اغلب بختيار، به شرط رهبري  به نتيجه نرسيد، زيرا آقاي دكتر پذيرفته نشد يا در ابتداي كار

وسته  پيروشن جبهه  اي موافق بودند و با جنبه ضداستبدادي صريح و اسالمي چنين جبهه خويش بر

اي به جبهه ملي تازه تشكيل  ضمن اعالميه  در۵۷شنهاد در اواخر مردادماه يآخرين پ. ردندك يمخالفت م

به امضاي  ابي و هيئت اجرائيه جبهه ملي به علت تندي اعالميه حاضرجسن شده، داده شد كه آقاي دكتر

 آزادي ايران  به امضاي نهضت»اه بايد برودش«اين اعالميه با تندتر شدن به عنوان   باالخره آن نشدند و

شت  پكادر جبهه ملي در وسته درپي منتشر گرديد، تا اينكه آقاي دكتر سنجابي كه ۵۶در ششم شهريور 

مبارزان  ز ايكي ديگر. ي و ملي مخفي شده بود، درآبان ماه به فرانسه رفتونحكومت قان استقرار شعار

يشنهاد كرد كه او هم پس پي به وي ا ه مادهساي  و اعالميهاس از وي به پاريس شتافته براي نجات  پنيز

و را پذيرفت و چون اين عمل بدون امام فرستاد و امام  اتعديلي امضاء كرده به خدمت از مختصر

را به اتخاذ موضع كذائي  بختيار رواپشانداخت و   مشورت جبهه ملي انجام شده بود، شكافي در جبهه

اي انجام  سي مصاحبه بي بي تر سنجابي با راديوهمان شب امضاي اين اعالميه آقاي دك در. وادار كرد

طلبانه به اتفاق آقاي  گيري فرصت آن موضع س ازپايشان   باالخره. داد كه با آن اعالميه متناقض بود

 د و پس ازشسنجابي  آقاي دكتر تهران آقاي سالمتيان رئيس دفتر در. سالمتيان به تهران بازگشت

ني معاونت وزارت امورخارجه ع به سهم خود از اين خوان يغما يروزي انقالب مردم مسلمان ايران،پي

سمت وزارت  از اينكه آقاي دكتر سنجابي زابعد . دانيم دانند و مي انش را همه ميستدا رسيد و

 غالمحسين صديقي  بوسيله آقاي دكترش جبهه ملي را به شكل جديداًعفا داد و اخيراستامورخارجه 

 برد، )نيديحتي ضد و(اي  ديني پيش از امضاي اعالميه سه ماده مت همان بيستقويت كرد و به 

اي  چنين جبهه ، ازاست معتقد به انقالب اسالمي ايران و رهبري امام اًشخصي مانند آقاي فروهر كه قلب

 .هاي ضدمذهبي اين جبهة جديد شريك باشد توطئه نشد كه در استعفا داد و حاضر

ه چآزادي ايران  اينجا رسانيد؟ نهضت  ه كسي بهچ اه ملي رپرسم، جبه آقاي سالمتيان مي حال از

؟ نهضت آزادي ايران از بدو تأسيس تاكنون چند استگيريها داشته  گيريها و جهت دخالتي در اين موضع

جبهه تفرقه دم  جبهه وحدت و از ؟ شما اگراستطلبي بوده  بار رنگ عوض كرده يا به دنبال فرصت

 تاكنون نشان دهيد تا ما هم با آن متحد شويم؟ اين ۳۹ز سال ا وحدت را  خط جبههاستايد، ممكن  زده

 كرديد و جبهه ملي آمريكا را به هم زديد و ا مخالفت ميپه با جبهه ملي سوم در اروكشما بانديها نبوديد 

هاي  كاريها و باندبازيها نگذاشت كه جبهه متحدي از گروه ايران هم انواع كارشكنيها و محافظه در

 يست؟ اگرچ »اين نهضت آزادي اين جبهه ملي و«از  سي ملي و مذهبي تشكيل شود؟ منظور شماسيا

، است مربوط »ملت ايران« يا »انجمن اسالمي مهندسين« يا »مردم ايرا ن« يا »جبهه ملي«كابينه كنوني به 

 ريد، اگرشود، ولي آيا شما كه ادعاي سوابق ممتد سياسي دا  هم مربوط مي»نهضت آزادي ايران«به 

آيا  ه ارتباطي با حزب دارند؟ وچوجود مبارك نيست، اعضاي نهضتي دولت  مرضي در غرض و

اين گروهها، بدون  از اي يا نهضتي ناميد، به صرف اينكه چند نفر  جبههاي رونتوان كابينه موقت كن مي
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 كابينه هستند؟ ، عضو»تأكيد امام به دستور و«وابستگي حزبي 

به آقاي مهندس  تبريك نهضت آزادي كنم، همانگونه كه در كيد ميأت ديگر همين جا بار من در

اي نهضت نيز   صفحه۷۰بيانيه  وزيري تصريح شد، و در تصدي ايشان به نخست بازرگان در بدو

 برابر تعهدي در ، كه سازمان كنوني نهضت آزادي ايران هيچگونه وابستگي واستتصريح شده 

 برابر مسئوليتي در به صفت فردي يا جمعي هيچگونه تعهد و دولت نيز هاي دولت و برنامه اقدامات و

اكثريت  عوامل ديگر مبارزه و اثر حزبي بر حزب ندارد، زيرا همه مردم به خوبي آگاهند كه اگر

يا رئيس  وزير آن نخست كند و يا رئيس جمهوري هم تعيين مي وزير داشت نخست نمايندگان مجلس را

افراد كابينه هستند از حزب   همه يا اكثرزب اعضاي دولت خود را كه معموالًهم با برنامه ح جمهوري

ي مسائل و مسئول رهبري و اداره مردم هستند، مانند ويكديگر پاسخگ برابر دو در كند و هر انتخاب مي

كه نظام چند حزبي دارند، ولي در ايران انقالب شكوهمند اسالمي مردم  آمريكا و فرانسه و جاهاي ديگر

 بدون وابستگي احق انقالب، آقاي مهندس بازرگان ر اي از پيروزي قدم گذاشت و رهبر به ه مرحلهب

وزيري منصوب كردند و ايشان هم وزيراني بدون مالحظه حزبي و گروهي از جبهه و  حزبي به نخست

ب نيز مالك انتخا انتخاب كرد و منفرد ملت ايران و مردم ايران و نهضت و انجمن اسالمي مهندسين و

اي يا نهضتي بدانند و  ت كه دولت را جبههسانصافي ا عضويت در جبهه يا حزبي نبود، بنابراين كمال بي

دانند كه حتي جناحي از نهضت   خوب ميمه صدر آقاي بني. مسئوليتي براي اين دو سازمان قائل شوند

برخي موارد  دولت در تفكر زها و طر افراد فعال نهضت آزادي با برنامه تفكر هم در كابينه نيست و طرز

 دولت ببينند تأييد و ثري ازؤم خدا و خلق هرجا اقدام مثبت و اختالف دارد و بيطرفانه و به خاطر

اند  ز انتقاد و اعتراض خودداري نكردهاكنند و هرجا اقدام منفي يا خالفي به نظرشان برسد  تشويق مي

دولت انتقاد كنند، نهضت  خواهند از نكه هر وقت ميپس آنا. )نهضت هاي چندماه اخير به شهادت اعالميه(

 .حقيقت ناآگاهند يا سوءنيت دارند كوبند بايد توجه داشته باشند كه يا از را مي

اي نشد كه با  سه ماده به امضاي اعالميه آيا نهضت آزادي حاضر! سئوال ديگر اينكه آقاي سالمتيان

هاي صريح و  ابي و ساير اعضاي جبهه ملي اعالميهسنج  دكترايقآطلبي تنظيم شده بود، يا  يك فرصت

نشدند امضاء كنند؟ آيا اين جبهه ملي نبود كه از امضاي اعالميه نهضت تحت  خالصانه قبلي را حاضر

 به دليل تند و خطرناك بودن آن خودداري كرد؟ آيا موضع ۵۷ شهرير ۶ به تاريخ »اه بايد برودش«نام 

مخالفت صريح و علني با ديكتاتوي   غير ازش ـهاي اعالميه ومال و اعنهضت آزادي به شهادت سوابق 

ها و  ، يا خداي نخواسته كينهاست تاكنون چيز ديگري بوده ۴۱اهللا خميني از سال  هشاه و تأييد رهبري آي

  آزادي ايران حمله كنيد وتاين چنين غيرمنصفانه به نهض  ت كهسهاي شخصي باعث شده ا عقده

 يد؟تهمتهاي ناروا ببند

اي را بدون كسب نظـر   سه ماده پاريس اعالميه  كه آقاي دكترسنجابي در   استتوضيح اين نكته الزم     

چنـدي خـود     س از پجبهه ملي شد و      باعث شكاف در   آغاز رد و در  كايش در تهران امضا       دوستان جبهه 

فت صـريح بـا     تسليم صرف به امام به مخال       از ااران انشعاب كرده رفتند و مشي خود ر       يبه دامان همان    

تهـران   رد، ولي آقاي مهندس بازرگـان بـا رعايـت احتـرام بـه آراء بـرادران نهـضت در                   كايشان عوض   

موافقت دوسـتان نهـضت آزادي بـه صـورت      مراجعه به تهران و  زاپس   س را ياي پار   توافقنامه سه ماده  
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ونـد خـود بـاقي مانـده     پي تا اين تاريخ صادقانه برسر عهد و كرد و  منتشر ۱۳/۸/۵۷تاريخ   اي در   اعالميه

كنند و خط آمريكاپسندانه جبهـه ملـي فعلـي را بـر نهـضت        آقاي سالمتيان آگاهانه خلط مبحث مي     . است

را اثبات كنند؟ اينكه نهضت آزادي هم خط جبهـه ملـي را پيمـوده و                 ه چيز چسازند كه    آزادي منطبق مي  

س انقالب اسـالمي ايـران دسـت بـه          اين مراحل حسا   ما بخواهيم در   گرادر اين صورت واي     ! پيمايد؟ مي

 كـه  اسـت مكتبـي    نهضت آزادي ايران حزبي سياسـي و       .ها بزنيم   ز خط سير جمعيتها و جبهه     اافشاگري  

ت، و اين   اسداخلي   ش عدم سازش با هر قدرت خارجي و       ا  تقواي سياسي و سابقه    اش صداقت و   سرمايه

 ايـشان و يـاران جديـد    »بانـدي « قـديم  متيان و دوستانال بجز آقاي س ـ قوليست كه جملگي مردم ايران

هـاي    تمام نـشده و مـا و امثـال آقـاي سـالمتيان صـحنه      وز برآنند و خوشبختانه تاريخ هن ـ اسالميشان

 .داريم شپي آزمايش و نشان دادن ايمان و وفاداري انقالبي خود در يبيشماري برا

  كرد شرمنده رهروي كه عمل برمجاز  ود پديدشفردا كه پيشگاه حقيقت 

روشـن شـدن حقيقـت        به خاطر  اًصرف اميدواريم روزنامه انقالب اسالمي بدون هيچ حب و بغضي و         

اب برساند تـا    چكامل به    بدون به عهده گرفتن مسئوليت نوشته، اين پاسخ را بدون كم و كاست و بطور              

 .خداترسي شده باشد رعايت بيطرفي و

 تقديم احترام با

  محمدمهدي جعفري سيد

   ايران عضو نهضت آزادي

 ۱۳۵۸/مرداد/۱۵
  :مترهاي مح رونوشت روزنامه

 جمهوري اسالمي

 كيهان

  اطالعات
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 مورد تفرقه و خشونت نهضت آزادي ايران در اعالم خطر
  

 بسمه تعالي

  

 هفا حفرشكنتم علي  ا ونقلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوا ف بين فالكنتم اعداء اهللا عليكم اذ هواذكروا نعم... 

 ...ذكم منهافانق النار من

ميان شما  دشمن بوديد و در ه با يكديگركآن هنگام  ريد درآياد ه خود ب بر را نعمت خدا

به ياد  ني متحد درآمديد، وات الهي به صورت برادرماين نع نتيجه با همبستگي ايجاد كرد و در

 ن وحدت وو با اي داشتيد  كينه و اختالف قرارشآت لبه پرتگاهي از را كه بر  آن هنگامي آريد

 )۱۰۳/آل عمران(. داد  نجاتشهمبستگي شما را از اين آت

ن و رهبران سياسي و روحـاني، گروههـا و بـاالخره مـسئولين و               ارسبرادران و خواهران مسلمان،     

 رن كشوارهبر

 .استگرفته  تفرفه و خشونت قرار در خطر انقالب ما امروز

بعد از چندين ماه،  اين روزها. شود ه ميسياسي دارد به مراحل حساس كشيد رفتار ت درشونموج خ

ختفا درآورد و به ارود كه سر از دوران  مخفي و بطئي رو به گسترش و رشد بود، مي روندي كه بطور

تبديل   چيزي جززخانمانسو اك ونند، اين عفريت خطركناكردني ظهور  صورت جرياني آشكار و مهار

مهيب و اين عفريت  خروج اين ديو در.  نيستمبارزات سياسي مكتبي به مبارزات خشن و اغتشاش

 جزه يد؟ آيا سرانجام بوگ ه ميچبرد؟ تجربه لبنان به ما  سود مي ه جناحيچه كسي و چ كخطرنا

استبدادي نوين برنده ديگري وجود  و غارتگران داخلي و خارجي ملت ايران و غير از استعمار دزدان و

 با مقاصد مختلف و نيات صريح ضدانقالب و ضدايراني و اي اين روند، عده  توسعه داشت؟ در ايجاد و

 اسالمي، بعضي آگاهانه ولي نه ضدانقالبي و برخي ناآگاهانه و از سر جهالت و عدم شناخت سياسي و

 مجموع، نتيجه عمل همه ي به حال انقالب اسالمي ايران، نقش دارند ولي دروزتاريخي ولي براي دلس

ضاي انقالبي جامعه روشن شد، حتي اگر از جانب فح در اين ال آتش سيوقت. تساينها يكي ا 

 و زنجيروار و استردني كولترين مسئوالن انقالب باشد دنباله و بازتاب آن كنترل نائدلسوزترين و مس

گران خارجي و داخلي  كشوري كه در دايره انواع بيگانگان و توطئهر  را در سراسگاي آتش جن خوشه

همان  ه باكبنابراين روي سخن نه با مخالفان مكتبي و رقيب . د افروخت برخواهاستمحاط و محصور 

 ، و هشدار ما بهاستفرهنگ و ضوابط و موازين اداره كشور و جامعه  خبر از ولي بي دوستان دلسوز

رويد  ما ميشاين راه كه  از. دكني ازي مي بتش با آكه! اي ياران فداكار انقالب اسالمي بهوش: ايشان كه 

منطق سياسي به ما نشان  تجربه تاريخي و. ميهن نه انقالب و جامعه و برد و مكتب بهره مي م ونه اسال

اي نخواهند برد  صاحب مكتب بهره گروههاي اصيل و زا كيچيهخشونتها   وگاينچنين جن زادهد كه  مي
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 . برنده اصلي ضدانقالب خواهد بوداًمسلم و

مرام فلسفي يا  انديشه و ايم كه اختالف در تذكر شدهبيانيه و نشريات خود م ما از ماهها قبل در

. ت اسآشكار جامعه ما امري طبيعي و  اجتماعي، در ـهاي سياسي برنامه حتي اختالف در مذهبي و

تزكيه  مدت مبارزاتي و اي درازه مراحل تشكيالتي و پيچ و خم  و بدون عبور ازعسري انقالبي كه بسيار

باشد  ت كه دچار چنين تفرقي در افكارسروزي رسيد، خيلي طبيعي اپيتصفيه طبيعي انقالبيون، به  و

انديشه  تغاير  كه ما نسبت به حل اين تضاد واستنحوه و تدبيري  ر سولي مسئله مهم و اساسي بر

 .انديشيم لوژيك ميئوحتي ايد فلسفي و

ها از نظر  ولي انديشه كند،  تحمل مياتسليم، انديشه مخالف ر روح توحيد و انقالب اسالمي با الهام از

اجتماعي كه نيروهاي انساني دارند، ارزيابي و   اجتماعي و رفتار عملي ـانقالب، در قالب مواضع سياسي

 اجتماعي  ـي با نيروهاي مخالف بر مبناي مواضع سياسيونپس نحوه مواجهه نظام كن. دشو تحمل مي

برخورداران اداري  ب يا طبقات مرفه وآنها وابستگي و عدم وابستگيشان به غرب و شرق، با ضدانقال

 همچنين شدت و ضعف و كيفيت برخورد نيز. بايد تعيين گردد، نه از روي ويژگيهاي عارضي و سطحي

 دريافت نكند و   تا عمل سياسي پاسخ نظامي،تناسبي با شدت و كيفيت عمل آن نيروها بايد داشته باشد

ولي متأسفانه امروز داريم به سوي انتخاب . ده نشوديا براي دستمالي قيصريه به آتش كشي بالعكس و

 اين مسيرها انقالب اسالمي ما و كنيم و مي ترين شيوه مواجهه با اين تضاد سير ترين و خطرناك منحط

 .برد ميز ميآ تشونوطن ما را به سوي درگيري خ

اي فرزنـدان وطـن    شـما را برابر اين روند و خطـرات آن مـا را و    تفاوتي و اين سكوت در آيا اين بي 

اســالمي، اي مجاهــدان و مبــارزان راه آزادي و تكامــل ملــت اســالم و اي رهبــران سياســي و فكــري و 

 حكومت نخواهـد    نوعهمان   هد كرد؟ و ما را دوباره اسير      اشكست و پشيماني نخو    روحاني كشور، دچار  

  به باد فنا داد؟ارمعنوي ملت  هستي مادي و ايران مسلط شد و حيات و شصت سال قبل بر زاكرد كه 

سـركوب   و  به طرف خـشونت و كـشتار       امناسبات گروههاي سياسي مكتبي ر     هر عملي كه روابط و    

ز جانـب گروههـاي     افضاي انقالبي كنوني ببرد، خـواه        ن كردن آتش سالح در    شرف رو طبه   مسلحانه و 

سران دولـت    زا يا يا از جانب مقامات مسئول، رهبران روحاني يا سياسي و          كوچك و بزرگ سياسي، و    

شـرايطي كـه     در  و اسـت بازي كـردن     باه صورت گيرد، با آتش     اشت جهل و  سر زايا ناخودآگاه    باشد و 

مداخلـه در    وگش مترصـد بـرانگيختن آتـش جنـ    ا دشمنان وطن و انقالب با تمام قواي خارجي و داخلي 

 .استجهاني ريختن  ت، آب برآسياب ضدانقالب و استعمارسايران ا

همتاي  تاريخي نسبت به پروردگار بي ي عظيم وتوليئمس برابر كه ما را در ساسي روزاما يك امر ا

  واستخود حر  يا ما بايد از انقالب اسالميآ:  كهاستدهد اين  آفرينش و تاريخ و بشريت قرار مي

مشروعيت اين حق براي  حق ندارد نسبت به قطعيت و تواند و حدي نميا اًپاسداري بكنيم يا نه؟ مسلم

و انديشه مخالف ميتواند باشد  نظر متضمن تحمل رأي و پاسداري از انقالب. نقالب ايران ترديد كندا

 تضعيف روحيه مردم، شكست انداختن در انگيز، و تفرقه و آميز ، توطئه، عمليات نفاقكولي تحميل، تحري

 كه پس از استان اين محصول تجربه تاريخي تمام انقالبهاي جه و!  هرگز...روندهاي اساسي جامعه و

 بازي و سستي و صفت با ليبرال هاي جناحهاي مخالف و دشمن  توطئهاينگونه عمليات و انقالب نسبت به
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 آزادي دادن همان و رفتار كردن و  با ضدانقالب به نرمي. توان مواجه شد  نميقمنط فرهنگهاي بي

ما آتيناكم  خذوا« كه استالم و اين فرمان الهي مكتب اس.  تقديم آن كردن همانا انقالب رتسرنوش

 از اصل آزادي بيان و انديشه و جماعت با پوششي زاوقتي روزنامه يا جماعتي با استفاده . »بقوه

كار به  آشنمائي به تحريك و نشر اكاذيب و انتشار اسرار نظامي كشور و راهنمائي چپ يا يخواه ترقي

ع مانديشه و بيان و تج قيف آن محدوديتپردازد، ضبط يا تو مهاجمين نسبت به استقالل كشور مي

بنابراين در . استار زدن به توطئه و تحريكات ضدانقالب، پاسداري از انقالب سنيست، محدوديت و اف

 يت آن جاي شك وون و مشروعيت و قاناستيندگان صورت گرفته  آنفعي عملي كه نسبت به روزنامه

 بيال انقئيبايد اصول قانوني و قضا ليغ آن نيزتب نحوه و شيوه آن در اعالم و شبهه نيست، ولي در

اين خود اولياي روزنامه و حاميان ناشناخته آن  رعايت الزم شده بود و در اين مورد نيز. رعايت شود

اند تا اسناد   حمله كردهاستبه دفتري كه مورد حفاظت پاسداران بوده  آن روز عصر اند كه در بوده

س جلوه ك بعها و دستگاههاي خبري اين عمل را كامالً ولي روزنامهيند، باو الزم خود را برك خطرنا

 .دشو ز طريق راديو و تلويزيون پخش نمي ااند و حتي توضيحات سخنگوي دولت داده

العمـل    امـا عكـس   .  اسـت  بـوده  ايران و هر انقالب ديگـر       حق انقالب  استتا اينجا آنچه صورت گرفته      

نمودنـد، جـاي    انـد يـا چنـان مـي     خبر بوده كيفيت عمل بي ه ازك حالي گروههاي مخالف به نام آزادي، در    

 ي كه ا  توطئه و نقشه    طرف و اطالع از    كي  عمل از  هاز نحو  عالطااين گروهها همگي پس از      . تأسف داشت 

 راهپيمائي و تظاهرات به نفع اريزي شده همگي از همراهي ب جانب حاميان اصلي روزنامه مزبور طرح   از

دهد و بلواي روز يكـشنبه   ادامه مي ماند و به راه خود     كه مي ي  تنها گروه . كنند ميآن روزنامه خودداري    

آن روز، در    عملياتي كه متعاقب آن در     اندازد و   به راه مي   ا ر )نما چپمترقي و   ( به دستان    چماقو معركه   

و  بوريرد، پرده از ماهيت روزنامه مزگ ري صورت مييوز لي نخستاحو خيابان انقالب جلوي دانشگاه و

 .توطئه ضدانقالب برداشت گروه حامي آن و

لحاظ رهبري و دولت      حقانيت تاريخي و طبيعي خود به      حقيقت انقالب اسالمي ايران، صرفنظر از      در

روعيت و حقانيت كـافي سياسـي بـراي         شجمعيت و توده مردم از م       از %۹۰نيز به سبب پشتيباني عميق      

انـزوا    و همـين خـود بـراي رسـوائي و در           است برخوردار   تحريك توطئه و  توقيف تمام مراكز   تعطيل و 

تقـواي اجتمـاعي كـافي       ديدگاه صاحبان بينش سياسـي و      خود روزنامه در   قراردادن آن گروه خاص و    

س دادن مواضـع بدسـت   پـ بـاز   جانب گروههاي مذهبي صورت گرفت، جـز  يامدهاي بعد كه از پاما  . بود

ايـن  . شـت ديگـري ندا  رهبري انقالب اسـالمي اثـر   لت وبه ضعف كشاندن موضع دو    آمده عليه انقالب و   

كشور را به لبه پرتگاه سقوط در جنـگ قـرار     پيش تاكنون تهران و به تبع آن سراسر        اثرات از چند روز   

اين دوستان و ياران جاهل بنالد كـه بـه           زادر اين صورت اسالم و انقالب اسالمي ايران بايد          . استداده  

كننـد   يـن معركـه شـركت مـي        ا ي كـه در   ائگروهه. سازد ا ضعيف و بدنام مي    نام پاسداري از اسالم آن ر     

ايـن جهـات     تبليـغ نيـستند و يـا خـود از          بحـث و تحليـل و      منطـق و   و دهند كه اهل فكر    مي نشان داده و  

ايـن     سـفانه أمت. اسـت تير   شان، همان زور و مشت و      تنها راه مواجهه و مقابله     كنند و  احساس ضعف مي  

تعديل،  اند كننده گروههاي عمل مراد مطاع واً  مذهبي كه قاعدت   طرف رهبران روحاني و    زها نه فقط ا    هشيو

شوند و اين واقعيت     مي گردند بلكه در دو روز اخير به عناوين مختلف تحريك نيز           محدود نمي  ه و يا  بمتن
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  در  كـه  شـند رهبران روحاني جامعه بايـد متوجـه با       . سازد شرائط فعلي را به درجات، مضاعف مي       خطر

كننده و صـاحب مـشت     مغزيهاي اينگونه گروههاي سركوب    ها و بي   شدت عمل  ها و  جلوگيري از خشونت  

ز اسـالم،  ارت فـ گسترش ضـدانقالب و ن     حاصل عملشان چيزي جز    فرياد و فحش كه نتيجه و      و سالح و  

ديگري   داخلي اثر  گبه طرف جن   سوق دادن كشور   گشودن دهان آنان به اهانت به مقدسات انقالبي ما و         

گروههاي سياسـي و مـذهبي ديگـر از         . باشند   ي قدرت تأثير و عمل مي      اندارد، تنها ايشان هستند كه دار     

 .پس اين شما هستيد و اين آينده و سرنوشت انقالب اسالمي ايران. قدرت نفوذ روي آنان مأيوسند

نقالب اسالمي  انآ با الهام از م اعالم ميداريم كه اسالم و اسالما برمبناي شناخت مكتب قرآن و

 ستمكار پيشوايان ما در برخورد با دشمنان غدار و. انتقام  نه مكتب خشونت واستايران مكتب رحمت 

اند و هرگز به خشونتهاي بيفايده و غيرضروري دست  حدود عدالت و رحمت بيرون نرفته خود نيز از

قعي اسالم را نشان دادند نه تأثيري مثبت  نه چهره وا اعمالاين آقايان با اين. اند اند و تجويز نكرده نزده

تر  آمدن ضدانقالب و جري ولي برعكس راه را براي پش. تكاملي توانستند بر جنبش و انقالب بگذارند و

 صاحبان مسئوليت و كردند و دورنماي جنگ داخلي را در برابر شدن و بيشرمانه عمل كردن آن باز

 .ردند كدرد انقالب اسالمي باز

 اسـت چند روز     كه استني  شفضاي خ  گسترش اين روحيه و    رين وظيفه ما جلوگيري از    مهمت امروز

  .استانداخته   مي سايهالاز جانب ضدانقالب و با همكاري ياران جاهل انقالب اسالمي بر فضاي وطن اس

  .دشمن دوست و اسالمي با همه مردم اعم از آميز متحمناسبات ر پيش به سوي روابط و

  

 ن نهضت آزادي ايرا

 ۱۳۵۸/مرداد/ ۲۳
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  رابطه نهضت آزادي ايران با دولت 

  »جنبش«پاسخي به روزنامه 

  بسمه تعالي

 : استچنين آمده )۱(نامة جنبشز رو»ظرائف انتخاباتي در انتخاب خبرگان«در مقالة 

 گروهها و از مهندس سحابي به مناسبت شهرت مبارزات پدرش و خودش مورد تائيد و قبول اكثر«

دست  قدرت كه در زاه پنجگانه ائتالفي جنبش بود و همچنين به مناسبت گوشة كوچكي جمله گرو

همين سهم كوچك  اثر ت نهضت آزادي و ايشان كانديداي نهضت آزادي و برس و دولت در داستدولت 

هاي حزب حاكم هم بودند، يعني اانديد كايشان در ليست است كه مورد توجه حزب حاكم  قدرت نيز از

 دوم باشد، اما رفتن ايشان به نفر نفر ب آراي حزب حاكم به اضافة آراي ما و ديگران شود وبايد صاح

دهنده رفتار  نفرات بعد، نشان دوم و به ترتيب از رأي از نفر كم آوردن سيصدوده هزار ششم و

 و »دولت«مدن با نهضت آزادي  آراسوئي كن ، يعني ازاست لت گردانندگان انتخابات با دو»ديالكتيكي«

 ».نشان دادن برتري خود به آن سوي ديگر از

 :استعنوان شده  ند نكته مهم به شرح زيرچدر اين عبارات مبهم 

 .استت دولت سد قدرت در اي از  گوشه-۱

قدرت دولت،   مناسبت مختصر   به است »حزب جمهوري اسالمي  «جنبش   تعبير  حزب حاكم كه در    -۲

 .»عين حال نشان دادن برتري خود به او در مدن با دولت وكنارآ« استوي داراي روابط ديالكتيكي  با

 .است دولت همان نهضت آزادي -۳

مهنــدس ســحابي   حــزب حــاكم،اســتقــدرتي  نتيجــه چــون نهــضت آزادي داراي مختــصر  و در-۴

  .استكانديداي نهضت آزادي را در ليست كانديداهاي خود آورده 

 :استبج ادآوريهاي زيريمورد اين نكات  در

دسـت نـدارد، سـخني       در داشـته باشـد،     را كه بايد در اختيـار      ئياينكه هيأت دولت، همة قدرتها     در   ـ

 .نيست

فقـدان   گيـري و   تـصميم  قـدرت و   تعـدد مراكـز    زادشـواريهاي كنـوني ناشـي        اصوالً بخش مهمي از   

ه بـ  ز دولت سلب كرده و    ا ااين قدرتها ر     ت كه سگوناگوني ا  علمي مراكز  حيت شرعي، قانوني، فني و    الص

 .استن انقالب ميابه ز هيچ گفتگو چنين وضعيتي بي اند و خود اختصاص داده

. عينـي تطـابق نـدارد      واقعيات  بهيچوجه با حقايق و    استاما اين سخن كه دولت همان نهضت آزادي         

 ما اين امر   رفتار طرز كرديم كه يادآوريهاي معدود ولي صريح شش ماه گذشته و نيز           مي اصوالً تصور 

همـان  از  نهـضت آزادي      كـه دولـت بـا نهـضت آزادي يكـي نيـست و              اسـت ن روشن ساخته    همگا را بر 

كنـيم كـه     امـا بـا كمـال تأسـف مالحظـه مـي           . بـرد  سهمي نمـي   و نصيبي ندارد  قدرت دولت نيز   مختصر

افـراد بـا    گروهـي از   بـر  شود بطوريكه امر   مورد آنچه حقيقت نيست پافشاري بيشتري مي       در روزبروز
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 .استشناسند، مشتبه شده  كه ما را مي يزمتعهد ن حسن نيت و

ين باب بـه اطـالع       ا در دهد كه موضع خود را     به هرحال نكته گيريهاي جنبش اين فرصت را به ما مي          

 :همة هموطنان خود برسانيم

را به صفت شخصي  اند، ايشان وزيري مهندس بازرگان نوشته فرمان نخست  همانطور كه امام در-۱

 كه هيچ استبراي ما مسلم . اند وزيري برگزيده مت نخستسوابط گروهي به گرفتن ر نظر بدون در و

 صداقت و  در ـ مهندس بازرگان باشدشآنكه موافق يا مخالف رو اعم از ـ رضيغ بي دوست و فرد ميهن

 تواند گفت كه نخست وزير و نمي گويد نتيجه هيچ فردي نمي امانت وي كوچكرين ترديدي ندارد، در

 در تلقي اخداي ناكرده مناسبات گروهي ر مام را برخالف امانت، دگرگون ساخته ومحتواي فرمان ا

 نهضت آزادي و وزير  نخستامقام خود دخالت داده و برخالف حكمي كه دريافت كرده، خود ر موقع و

 .داند ا مي يواست دولت را دولت اين جمعيت دانسته 

 »ب اسالمي ايران و نقـد نيروهـاي درون انقـالب          شرائط امروز انقال   تحليلي از «:  ما در بيانيه خود    -۲

 :هكايم   شده  متذكر)شود اين بيانيه به ضميمه براي دفتر جنبش ارسال مي) (۵۸خرد اد (

كابينه نه حزب كوچكترين وابستگي به دولت  ز اعضاي نهضت آزادي درانفر  باوجود بودن چند«

 ه كلية وزراء، و برخي ازكشويم  يادآور مي يگرد بار اينجا  در»حزب برابر رد و نه دولت تعهدي دراد

دولت با نهضت آزادي مشورت  آنكه درباره عضويت خود در  و بيالًنهضت آزادي مستق معاونان عضو

 مستقيم با يصفت فردي همكاره حال ب هر در مدارهاي حزبي اجازه بگيرند و و يا مطابق قرار كنند و

حزب  توانند تعهدي در برابر  و اصوالً نمياًچون اين افراد اخالقاند و  دولت مهندس بازرگان را پذيرفته

رابطه با نهضت، به  شود، در جدي رعايت مي ز روشي كه در احزاب اصولي واروي پيداشته باشند به 

 از واقع رابطة اعضاي دولت با نهضت بيشتر در شوند، و حال تعليق و يا مرخصي تلقي مي اصطالح در

 . نيسترابطة آنان با جنبش

يـا    و استتنظيم شده    نظرات نهضت آزادي   برابر  كه بدون تعهد در    استاي     برنامه دولت، برنامه   -۳

نتيجـه   در. انـد  هيـأت دولـت و شـوراي انقـالب         تصويب آن نيز   مراجع تائيد و  . س تنظيم ميشود  پاين   از

هـاي مـسئول و      تجمعيـ  ديگـر  ا شكل اجراي آن نظير    ي اراجع به محتو   مقام اظهارنظر  نهضت آزادي در  

 يا جمع آنها نـدارد، تنهـا   قبال فرد فرد اعضاي هيأت دولت و    برابر انقالب، هيچگونه تعهدي در     متعهد در 

انقـالب اسـالمي     برابر شناسد، تعهد در    زمان براي خود مي    اين برهه از    نهضت در  همسئوليتي ك  و تعهد

 .تسا

، علـت   اسـت مرتب نداشته     تاكنون اظهارنظر  كارنامه دولت  ها و   نهضت آزادي راجع به برنامه     اما اگر 

 اً قلـت  هموطنان با حسن نيـت خـصوص      . تسبرخي موارد فقدان امكانات مادي جمعيت ا       در آن كمبود و  

اند و نفس اينكه جمعيت،       هنگام تبليغات انتخاباتي بطور محسوس مشاهده كرده      ه  وسائل اين جمعيت را ب    

 كانديـداتوري مهنـدس سـحابي را تكـذيب كنـد بـه              س گرفتن پنتوانست شايعات حساب شده مربوط به       

 .استور  ائل و لوازم تبليغاتي بهره وس از»به اصطالح دولتي«اين حزب   اندازه  خوبي نشان ميدهد تا چه

موجب  يداهللا سحابي بسيار درخشان و تقواي آقاي دكتر علمي و  اگرچه سوابق مبارزاتي و-۴

اهللا سحابي به   براي انتخاب آقاي مهندس عزتغ، ولي تبلي استواروحي  همه فرزندان جسمي و افتخار
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دهندگان و مردم شريفي كه خود بايد   به رأياستسحابي توهيني   داشتن با دكترينسبت فرزند خاطر

 .روي شناخت كانديداهاي خود را انتخاب كنند آزادانه و از

يا  دولت و شوراي انقالب و     بينديالكتيكي  «در پايان يادآوري اين نكته بجاست كه اگر روابط قدرت           

اعضاي  نهايت امر  حزب جمهوري اسالمي وجود داشته باشد، اين مسأله مربوط به دولت و در             دولت و 

نهـضت آزادي   . » نـدارد  سـي  سيا حـزب  ك جمعيت و يـ    كربطي به نهضت آزادي بعنوان ي       و استدولت  

پايه تقواي  بر اس احترام متقابل واس بايد بر  كشور هاي موجود در    دسته  كه رابطه احزاب و    استمعتقد  

نتيجـه   در احـوال كنـوني كـشور ايجـاد تفـاهم و           توجه به اوضـاع و      با اًخصوص. گردد سياسي استوار 

ولو     ـمؤمن به آرمان انقالب را هاي وطنخواه و دسته وحدت كلمه و تعيين شعارهاي ميان كليه احزاب و

 در دانـد و   پيروزي نهائي مـي    دستاوردهاي انقالب و  رط اصلي و اساسي حفظ      ش ـ اوتفهاي مت   با سليقه 

 .كند همكاري طلب مي ياري و خلق نيز خدا و ز اكوشد و اين راه مي

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/مرداد/ ۲۵

  ۵۸/مرداد/ ۲۱كشنبه ي ،۵۱اره مش )۱(
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  بيانيه نهضت آزادي ايران درباره حوادث كردستان

  بسمه تعالي

 الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعاً الحياه عماال الذين ضل سعيهم فيقل هل ننبئكم باللخسرين ا

ششان الت كساني هستند كه كوشش و يم؟ آنانناسگاهيتان برآ به اآيا زيانكارترين كسان ر بگو

درست عمل ن عين حال به حساب خودشا  و دراست شده گمتباه و  نزديكتر ي وونزندگي كن در

 )۱۰۳- ۱۰۴/كهف (.آورند مي به بار كونيكنند و دستاوردي  مي

جـاري كـشور و    كلـي امـور   مورد آنهـا و بطـور   گيري قاطع امام در سنندج و موضع   حوادث پاوه و  

برابـر   ا گروه متعهد در   يست كه هيچ فرد     ارابطه با نظام حاكم مطرح كرده        در اي را   انقالب، مسائل عمده  

گيرانـه   ها را ناديده بينگارد و در اين مقطع زماني سهل         ند آن اتو  رسم انقالبي نمي   قد به راه و   عتم انقالب و 

  اسـت  نارضائي عمومي  نارضائي رهبري انقالب بازتابي صريح و روشن از        اظهار. آنها بگذرد  مسير از

 دها و سـ  و نـه تنهـا باقيمانـده         اسـت ننشـسته    شايد به بار   كه بايد و   طور اينست كه انقالب آن    و بيانگر 

 كـه انقـالب     استرا پيش آورده     والن امر اين خطر   ؤ مس »رفورميستي« بلكه تلقي    اند،  ميان نرفته  موانع از 

 .بست مواجه شود با بن

 واقعـة مجـزا و   صـورت چنـد  ه بـ  كه حوادث مـذكور  حوادث اخير، اينست   الزمه برخورد متعهدانه با   

 بلكـه در كشور مالحظه نـشود    سياسي ـ  فرهنگي ـ اقتصادي ـ  ل اجتماعيائل مسكارتباط با  منفرد و بي

 .مقام جستجوي علت، همة اطراف و جوانب مسأله مورد بررسي قرار گيرد

شـود و     مـي  ور بهـره  آشـفتگي  اغتـشاش و    كـه از   استموقعيت كنوني ضدانقالب     شك نيست كه در   

مـا  ا. اساسي را داشـته باشـد   ش سهم اصلي وشاآشفتگي و اغت ايجاد و  كه دراستطبيعي آن  منطقي و 

هـاي   يئ و اين زمينة عمـل زائيـده نارضـا   است كه ضدانقالب نيازمند زمينة عمل      تاساين نكته هم مسلم     

 .باشد يك محيط انقالبي مي در والن امورؤعملكرد غيرانقالبي مس ناشي از  كه خود استعمومي

 كـه   استدرست  . بيگانگان دانست  خارجي و  توان تنها استعمار   ضدانقالب كيست؟ ضدانقالب را نمي    

 كـه امپرياليـسم     اسـت ، درست   استر امپرياليسم ضربات كوبنده و فراوان وارد آورده         پيك انقالب ما بر  

 كـه   اسـت جهان، درصدد    سراسر براي تجديد سيادت خود در خاورميانه و براي حفظ موقعيت خود در           

ي كليه حمالت لفظـ    تنها به امپرياليسم پرداختن و     قيمت، انقالب ايران را به زانو درآورد، اما تنها و          هره  ب

 درون كشور  تري كه در   ملموس و تر واقعيات عيني  حقايق و  زا اشعارگونه را متوجه آن ساختن، ما ر       و

نيـز   خود   قدمي دو حتي در  ضدانقالب را  بايد ما. گرداند  دست و پايمان جريان دارد، منصرف مي       ريز و

 از كـه در درون كـشور  اين مطلب غافل بمانيم كه كساني هم     از كنيم، نبايد  جستجو كرديم و   مي جستجو

داران و  سـرمايه . توانند ساكت بماننـد   بينند، نمي  مدت زيان مي   كوتاه در و اند  ان ديده يز انقالب اسالمي ما  

جويان دنمـا و سـو     داران مـسلمان   رژيم سابق آگاهانـه و سـرمايه       وابستگان و بهره برندگان مستقيم از     

 نبايـد  امنافع گروهي يا طبقـاتي ر   دفاع از . كنند صف ضدانقالب عمل مي    طلب و ديگران ناآگاه، در      فرصت

اي   آرمانهاي آن نبايد بـه گونـه       كم گرفت و از پيروزي انقالب و پيوستگي توده عظيم مردم بدان و              دست

 بـراي  اًضدانقالب داخلي، هـم اصـالت       بدين اعتبار  .دبيچاره شمر  و ه شد كه ضدانقالب داخلي را حقير      رغ
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 كـه متحـد طبيعـي     ـ مقام ياري و دستياري استعمار و امپرياليـسم   و درتاًمنافع خود و هم وكال دفاع از

 .كند  عمل مي ـاوست

درون  اين ضـدانقالب در      است    گردن به انقالب ما نزديكتر     گر اما ضدانقالب ديگري هم هست كه از      

  رفتـار ةايـن شـيو   دارد و رارقـ انقـالب   برابـر  عدم تعهد ما در سكوت ما و   سكون و  يرانقالبي و  غ رفتار

 .آيد صورت متحد طبيعي آنها درميه ان بسبدين كند و ها فراهم مي  براي عمل ضدانقالبيازمينه ر

هيچ  شايد جدي نگرفتيم و در  آنسان كه بايد وا، انقالب راستكه بارها امام گفته  ما، همانطور

 انقالب و ضدانقالب و به داديم، مرز ميان بايست قاطعيت به خرج مي ما مي. اي انقالبي عمل نكرديم زمينه

كوبيديم، براي   مياً شديداها ر ضدانقالبي. رديمك ع آن انقالبي و غيرانقالبي و ضدانقالبي را معين ميبت

درعين  ساختيم و روند انقالب مشخص مي را در كرديم، و جاي آنها ها، انقالب را توجيه مي غيرانقالبي

كرديم تا  عمل انقالبي را روشن مي ثغور روشني حدود وسپرديم به  ها مي را بدست انقالبي آنكه كار

رويها و  كاريها، زياده پوشش انقالب، افراط زير عرصه انقالب نيز، جوالنگاه اغراض خصوصي نشود و

ولي . االتباع را به بازي نگيرند والنه، همه اصول و مباني الزمؤنارشيستي و عمليات غيرمسآتندرويهاي 

 را كه »سهلهه سمحت يعشر«موضع عمل  ع وقمو. نكات اساسي توجه نكرديماين  ما به هيچكدام از

كند  آن بيداد مي ي كه ضدانقالب درو، با محيط و جست ا شريعتمكتب و منان به انقالب وؤجامعه م

 بايد شدت »مغفرت« و »رحمت « و»عدل ط وسق«توسعه  ط وسب درجائي كه به خاطر يكي گرفتيم و

واقع ثابت كرديم كه  در حق ضدانقالب توصيه كرديم و رحمت را در و عفوداديم،  خرج ميعمل به 

اشداء «خيص آنان را نداريم كه مشمول وصف شقدرت ت د رسول خدا ومشايستگي همراهي با مح

يا ميدان  طرد آنها و ها با حذف و حق خودي مقابل آگاه يا ناآگاه در در  شويم، و» بينهم الكفار رحماء علي

دانستن  تيكت وارعايت  ها به روابط دوستي و آشنائي و محدود كردن رابطه و كار ن طرزاي  دادن به

هاي ضدانقالبي و  هنگامي كه هنوز چهره در عنوان كردن عفو. عدالتي پيشه كرديم ، بيكتشريفات ديپلماتي

 و قاعده ضدانقالب قرار برابر حتي غيرانقالبي به صراحت و دقت شناخته نشده بودند، و موضعگيري در

مكان و  متن زمان معين و هاي تاريخي را كه در واقعيت. مشخصي نيافته بود، يك عمل غيرانقالبي بود

تلقي غلط  نگاري اشتباه كرديم و براساس اين طرز اند، با واقعه موقعيت خاص جريان يافته و قرار پذيرفته

تقرار جامعة اسالمي و بدون داشتن اس پس از ه، يعني سالياني درازك متحف را در پيامبر شيوه رفتار

يم و در ستامپرياليستهاي غرب، با شيوه رفتاري يكي دان و دشمني خارجي همچون استعمارگران شرق

 ۷۰بيانية  گرفتيم، ما در  ميپيشبايست در  صبح انقالبي مي فاصله ما درالاجراي آن پافشاري كرديم كه ب

 نادرست دولت از ك گرديد، درشمردادماه پخ شد و در تهيه ۱۳۵۸اي خود كه در ارديبهشت ماه  صفحه

هاي مختلف  به تحليل نيروهاي ضدانقالب در چهره  و) به بعد۲۲صفحات (رديم مرا برش انقالب و استعمار

 خارجي و ه انقالب مردم ايران تنها جنبه ضداستبدادي ندارد بلكه استعماركدست زديم و در آنجا گفتيم 

 دشمن انقالب ميداند، ولي اداده آنها ر د حمله قرارر موااداري داخلي همه ر وزي وابسته صنعتي اوورژب

كيد دارد و بورژوازي وابسته اداري را خطري جدي أجنبه ضداستبدادي مبارزه ت دولت پيوسته تنها بر

 .كند تلقي نمي

ي، اسـتقرار جامعـة اسـالم      شت كه بـا اسـتناد بـه دسـتاوردهاي تـاريخي و            ااين برد     كه استروشن  
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و سازمان اداري را از مردم انقالبي        كرد، اندك اندك مسؤوالن امر       را تبليغ مي   »رفورميستي«هاي    شيوه

ترس  كه از(مدتي كوتاه  س ازپو غيرمعذور رژيم گذشته ر ومعذموران أسازمان اداري و م. جدا ساخت

تهاي حـساس   س به پ  اًمجددآفتابي شدند و     ديگر  بار )اي خزيده بودند    با هول و هراس به گوشه      انقالب و 

انـد    نهان نمودن آن كرده   پرجوع و عمليات گذشته خويش و        دست يافتند و حداكثر كاري كه براي رفع و        

انـد و بـه       ند منتقل ساخته  ا  آن ناشناس  سازماني كه در   يك سازمان آشنا به اداره و      ه خود را از   كاينست  

بنـديها، انحـصارگريها،    هـاي شخـصي، گـروه    تخصل. خندند  انقالبي مي  ةمردم ستمديد  سراپاي انقالب و  

 انـد كـه مراكـز       موجـب شـده   ... هاي مختلف از نحوهء اداره و قانونگذاري و اجراء و قضاوت و            تلقي طرز

وه رگ ون هرچبوجود آيد و  ت همديگرونيقان و بدون قبول مشروعيت و    رابطة با يكديگر   متعدد قدرت بي  

كليـة   رسانـد كـه مفـ    بـه خـود اجـازه داده       اند و    درآمده ننمقصورت  ه  حتي فردفرد افراد ب    ه و تدس و هر 

قـدرت اجرائـي اخـالل كننـد و چـوب الي چـرخ دولـت بگذارنـد،                   رهبري و  كار م باشند، و در   لحقايق عا 

 عمـال زور   ا حاله يافتـه و بـا     اسـت غيرمسؤول   فاسدكننده و  قدرتهاي ايجاد شده به صورت قدرت كور و       

بـي  النق ا تاررمطبوعاتي به جاي تعيـين ضـوابط و مقـ          قالبي حزبي و  فعاليتهاي ضدان  براي جلوگيري از  

 حيطـه  زاآنارشيسم سازمان نايافته و خارج       به توسعه  نوعي آنارشيسم سازمان يافته را پديد آورده و       

 و  شـد انـدك پراكنـده خواهـد      فاشيسم نيز انـدك    اند و چنانچه بخود نيائيم بذر       كمك كرده  اين قدرتها نيز    

 .ديدرنزديك خواهد گ بر ضدانقالب به صفرمقاومت در برا

اسـتقرار نهادهـاي     و ول اصلي و رسمي اداره امور     ؤمدارهاي حقوقي، مس   و لحاظ قرار  دولت كه از  

 خود را، صـرفنظر از تـشريفات و دخالـت بيجـا در             ، كار  است جمهوري اسالمي  اساسي و حفظ آنها در    

، )ار مجلس بررسـي قـانون اساسـي   كنامة  يم آئينقبيل تنظ زا(شود    كه به وي مربوط نمي     امور برخي از 

چـون خـود هـيچ تـصميم          و استكرده   گيري منحصر  متعدد قدرت و تصميم    گله و شكايت از مراكز     در

 .با قاطعيت عمل كند زمينة تجديد كار اين مراكز تواند در گيرد نمي منظمي نمي مثبت و

دولت نظارت كند طوري عمل      كار ازد و بر  كه بايد به وضع قواعد و مقررات بپرد        شوراي انقالب نيز  

تعهدات و  ناسند و ازش  نميافش رئغور وظا ثحدود و و آورند درنمي كار وي سر زا كه مردم استكرده 

 .خودشان آگاهي ندارند رهبري انقالب و برابر وظائفش در

ادامـة انقـالب     حفظ و  طرف براي  يك شود كه امام از     قيد و بند موجب مي     عمل پرابهام و بي    اين طرز 

منظم و سيستماتيك رهنمودهاي رهبري انقـالب        طوره  ب ازطرف ديگر  به دخالتهاي متعدد شود و     ناچار

آشنائي به روحية    اصول و  روي از  پي امام به دليل  . توجه و عمل قرار نگيرد     هاي امام مورد   بيني روشن و

 را بـه عفـو     اركـ وراي انقـالب    كند، اما دولت و شـ       سختگيري نسبت به ضدانقالب پافشاري مي      مردم در 

مـشكالت ديگـر،     وبـم حركـات اجتمـاعي و موقعيـت گروههـا و            امام به دليل آشنائي به زير     . كشانند  مي

ندوم گذاشته شود و دولـت      ارفبه ر اً  مستقيم تنظيم شود و   ه زودتر چكند كه قانون اساسي هر      اصرار مي 

افكنند و سپس به آنچـه   خير ميأاسي را به ت  تنظيم قانون اس   تدوين و  و شوراي انقالب مدتهاي مديد كار     

نـدوم  ارف به جـاي ر    چپح  الآنگاه دولت و حتي گروههاي به اصط       نهند و  نويس مي  شپياند نام     تهيه كرده 

سـرانجام مجلـس خبرگـان را بـراي تـدوين قـانون              شوند و   سسان مي ؤ م سيل مجل شكخواهان ت راً  مص

 .دهند اساسي ترتيب مي
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مسئوليت كردن آنها    احساس ردن كار مردم به دست خودشان و      پي براي س  يكي از راه حلهاي انقالب    

اهللا  ه بـه وسـيلة آيـت      كـ اند، تشكيل شوراها بـود        شم دوخته چوسته به مركز     پي كه دور از مسائل اجرائي    

ان شاي براي آن تدوين كردنـد كـه نـ           نامه شوراي انقالب، نخست آئين    طالقاني پيشنهاد شد، ولي دولت و     

 .موشي انداختندافر  به بوتة اهمال واسپس آنر تقسيمات سياسي كشور ندارند و طالعي ازداد هيچ ا مي

هنـور هـم     و(رد  كـ  مي ادامة حركت آن اقتضا    ن، و آويژگي انقالب اسالمي ايران، حفظ دستاوردهاي       

از  نيز مشكالت كـار مطلـع گـردد و         مسائل و  ز ا داشته باشد و   تهران استقرار   كه امام در   )كند  اقتضا مي 

انـدركاران تهرانـي بـراي آنكـه         ما دست اين اقتضا آگاه بود      ا به شخص امام نيز  . ندكانحرافات جلوگيري   

غيرمستقيم خواستند   حضور امام مستقيم يا    اجرائي باز باشد از    كارهاي مشورتي و   دست و بالشان در   

انقـالب همـواره در مـتن       آنكه در همة انقالبها رهبـري        كه لطف را درحق آنان به نهايت برساند، غافل از         

رسـيدن   رمـ امام، به دالئل متعدد از جمله سرعت به ث         حضور انقالب ما  در  و  است ناظر ارها حاضر و  ك

، شانقالبـي كـه اسـاس كـار        در. بوده و هست   راتري برخورد بيشوم   لز زا شا اختصاصات معنوي  آن و 

 را بپذيرد، اين آشـتي      ستسيا ازتفكيك دين    ديگر تواند بار  بهيچوجه نمي   و است،آشتي دين با سياست     

 اين نظر  كهاستطي ساليان دراز تنها فردي بوده  ط كسي صورت بگيرد كه درسهمه مراحل بايد تو در

، تنهـا   اسـت گروهها را بهم نزديـك سـاخته         و بيني خود، همه اقشار    روشن درايت و   تعقيب كرده و با    ار

يـن   ا در بـردارد و   پيش پـا   سياست از  بطة دين و  اي مرحله اجرائي را در را     ه  يراوست كه ميتواند دشوا   

ــ   امور جزئي در   ـ اگر دولت به جاي تهديد كردن به استعفا. مرحلة عمل نيز اين آشتي را استقرار بخشد

شـكلي، بـه مـسائل جـدي كلـي            و »رفورميستي«ل مسائل    فص حل و  نيروي امام در   هدر دادن وقت و    و

 پـس از   ما ارككرد،    قاطعيت عمل مي   گرفت و با     امام قرار مي   كنار خصوص آنها، در   در كرد، و   توجه مي 

 .به طرح چنين حقايق تلخي باشد رسيد كه درباره انقالب نياز اينجا نمي  شش ماه به

 گـر ا تأييـد و   دفـاع و   نه قابل توجيه يا     و استرسم نه قابل دوام      اين راه و     كهاست  به هرحال مسلم    

روز بيـشتر از روز پـيش        نقالب عمل كند، موضـع انقالبـي مـا، هـر          مقتضيات ا  دولت نخواهد به لوازم و    

تري  ضدانقالب زمينة عمل گسترده    رود و   مي تحرك انقالبي مردم به تحليل     روحيه و  شود و   تضعيف مي 

كاريهـاي ضـدانقالبي بـود،        عرصة آشفته ... مريوان و  نقده و  ستان و زخو ش گنبد و  پيمدتي  : دكن  دا مي پي

شـعار بـه نفـع    ( يـك شـعار    اً دوشـعاره و باطنـ     اًت به گريبان آشـوبهاي ظـاهر      سد تهران   يشچند روز پ  

روزهـاي آينـده شـايد       ت و سـ سنندج ميـدان عمليـات ضـدانقالب ا        اين روزها پاوه و     بود، و  )ضدانقالب

 .جاهاي ديگر باشد

 ي از دو  ، يك استذه  خاؤقابل م  آور و  تيز مسئول  ني گفته امام يكساعت تأخير   ه  اين لحظات تاريخي كه ب     در

اصـوالً   مقتضيات انقالب با آگاهي تمـام عمـل كنـد، و           يا آنكه دولت به لوازم و     : استگشوده   راه در برابر ما   

 دست بردارد  استكارهاي وي مشهود را متوجه قطب انقالب گرداند، از نوعي لجبازي كه در خود جهت كار

 از اتهامـات مطبوعـات غربـي نهراسـد، و        از   المللي توجـه نداشـته باشـد و        محافل بين  درژ  و به كسب پرستي   

زمينـة   بگذارد و  ردن را كنار  كباري به هرجهت     اعتنائي به مردم و     نورزد، بي  غاقدامات ضروري انقالبي دري   

ط كار انقالبي يقاطعيت شرا صراحت و با. ميان بردارد زاهاي عميق مردم  يئعمل ضدانقالب را با رفع نارضا

 . بخواهدار دستياري انقالبي آنها  تفهيم كند و ياري واط ريين شرارا پذيرا شود و به مردم نيز ا
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 استموقت انقالب  آنست كه دولت هنوز هم برسر رسمي معتقد نيست و دولت به چنين راه و اما اگر

تواند  را به هيأتي واگذارد كه مي  كه با موافقت امام كارخوداستو نه دولت موقت انقالبي، جاي آن 

 باشد و صميميت برخودار صداقت و نيت و حسن تقوي و زاهيأت كنوني  نه تنها نظر و انقالبي باشد

تدعاي س با ااًخصوص رهبري امام و خواستهاي انقالبي مردم انقالبي را درك كند، بلكه حاضر باشد با

كه خواست انقالب   اين خواستهاي انقالبي مردمي  متن كار، به درر حضو بازگشت ايشان به تهران و

  . ت جامه عمل بپوشاندسه المي نيزاس

 انشاء اهللا

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/مرداد/ ۲۹
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  مناسبت ه بيانيه نهضت آزادي ايران ب

  اهللا طالقاني درگذشت عالمه مجاهد آيت

  بسمه تعالي

 )۱(الوا تبديلما بد و منهم من ينتظر اهللا عليه فمنهم من قضي نحبه واالمومنين رجال صدقوا ماعاهدو من

 اسالمي وحدت انقالب  تفرقه، كه طوفان انحصارطلبي و      در ايامي  !ه زود رفت  چميان ما رفت و      زااو  

 عت ديد در  ست و و  مرحر  آو پيام ين و مكند، او كه منادي نستوه توحيد و وحدت انقالبي مسل           را تهديد مي    

  . ع ما رخت بربستمج از برخورد با مردم بود،

خود به ارث برده و  پدر توحيد را از اختگي به مكتب اسالم وبطالقاني كه صراحت و شجاعت و دل

را   ميالس ايخ عبدالكريم حائري، معارفشمرحوم حاج  محضر  علمية قم، درسسيأحوزه جديدالت در

مطالعة تاريخ  كم نظيري، با تماس با علوم و فرهنگ جديد طبيعي و  ميلفرا گرفته بود، با تقواي ع

نساندوستي و ات و ممانند و روح رح صدري بي سعه سعت بينش وكشورهاي اسالمي، و معاصر

 .طلبي خاص شاگردان قرآن را دريافت كرد عدالت

و بحث قرآن و معارف  الس درسجس و مال كسي بود كه كنخلع رضاخان، نخستي  ازپساو 

 .ردآغاز كز مو آ و محافل سيار در مساجد و منازل و در مجلة دانش»مالكانون اس«را در  اسالمي

خواندند، در نخستين برخورد، عشق و  دند و مقاالت او را مييشن  ميا سخنان او رمن اياآكساني كه در 

 شاگردان واقعي آنها و رسول خدا و بيت گرانقدر شايبه نسبت به اسالم و مكتب اهل بي ايماني خالص و

  سعة  و وسعت بينش ويك طرف، تفرقة امت اسالمي از ماندگي و اسارت و عقب دردي نسبت به ووز س

بند لباس  يافتند كه در  كسي مياكردند، او ر صدري نسبت به همة انسانها و معارف بشري احساس مي

عدالتپروري و  ن معرفت و شجاعت وا و معرفت و ميزادرجه تقو تعصب صنفي نبود و اشخاص را از و

 .ردك روابط خود را با آن تنظيم مي خدمتگزاريشان به خلق خدا ارزيابي و

ملـت، بـويژه     صـنف و   هـر  بـا مـردان علـم و ايمـان، از           از همـان آغـاز     او ر ااين صـفات كـم نظيـر،        

حامي صادق    به بعد دوستدار و    ۲۲از همان سالهاي     او. كرد دانشگاهيان و دانشجويان آشنا و محشور     

 .دانشجويان گرديد  تن از استادان متدين و شجاع دانشگاه و انجمن اسالمي دو

و شفافي كه داشت و     ك  با قلب پا   بود، و  ل الهامات او  ابا قرآن كه سرچشمة اليز     حشر اني با طالق درپ

معـارف   كـرد ابتكـارات و انـشاآتي در          قرآن دريافـت مـي     شجهان حياتبخ  خلوت با خدا و    حقايقي كه از  

ميــان مــردم جامعــه،  قــرآن وارد ســاخت، و همـين نعمــت او را در  تعــاليم اســالم و  ازكاسـالمي و در 

ي محبوب  وئصنف، به صورت الگ    لباس و  هر حقيقت، در  خصوص تحصيلكردگان و مبارزان راه حق و      ب

 .شوائي گرانقدر درآوردپيو 

و ا  رسـول خـد    شوق عظـيم او نـسبت بـه        و دلبستگي و شور   آن و  مظاهر عدم وابستگيش به دنيا و    
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 ائيهـاي شخـصي و    گر  از مـصلحت   رو را از همان آغاز، مجاهـدي صـادق و بـه دو            افرزندان معصومش   

 .اختسنامردميها و رياكاريها  و عدالتيها صنفي عليه بي

  پايگاه نشراجد هدايت رسم نظير شجاعتي بي جسارت و  با۳۲ مرداد ۲۸ه ننائكودتاي خا س ازپاو بود كه 

مسلمان  تجمع جوانان آرمانگراي مجاهد و مبارز ورش ورضداستبداد قرآن و اسالم و پ معارف ضدظلم و

سياه كه احدي  در ايامي تاريك و. همان هنگام مورد بغض و كينة سردمداران رژيم قرار گرفت لذا ازساخت، 

صفوي  طالقاني بود كه مرحوم نواب درپرا جرأت حمايت و پناه دادن به فدائيان اسالم تحت تعقيب نبود، تنها 

 . كردئياد و پذيرااي د جمنزل شخصي خود جان گذشتة ايشان را در زان ااريبي و سخليل طهما و

  جمعيت سياسي اسالمي مبارزكت تشكيل يأ، جرزن رو آون مبارزينان روحيام  ازههم او بود ك

حابي كه از س و نبازرگا: ن دانشگاه آن روز، برادرانتاداتن از اس ا دو بيعني نهضت آزادي ايران را

 و از فرهنگ روز اني به علم وآگاه ق به اسالم وئآگاه و شا يش آنان را مؤمناني صادق وپال سبيست 

و استبداد يافته بود، تأسيس كرد و منبعي براي تربيت و  مبارزه با جور ريا در ني بيگاخودگذشت

استبداد  ملجائي براي دشمنان ظلم و  وميسازمان دادن جوانان و مجاهدان آگاه و صادق انقالبي اسال

مه ائو   خداول قرآن و مكتب رسيو را با خداا. گذارد و آرزومندان عدالت و دموكراسي اسالمي پايه

گونه مالحظات شخصي و صنفي را به  ست و هرشاي ننن پ اين جهاد ازرس اطهار پيماني بود كه بر

 جوانان با ايمان و  ادامه داد و نسلي از راراستحماو  ارمعتبداد و استساه گامبارزه با دست كناري نهاد و

 .جنبش انقالبي اسالمي اخير ايران گرديدند مباني و عناصر مگي ازمجاهد را به جامعه عرضه كرد كه ه

اي يافت، مبارزه  اي تازه توده  كه جنبش ملي ايران با رهبري امام خميني، عمق و گسترش۴۱سال  از

 بدين سبب بود كه در. اي يافت اش بعد تازه به همراه ياران نهضتي طالقاني با رژيم استبداد و استعمار

روش و . جوئي شاه مخلوع قرار گرفت و به ده سال زندان محكوم گرديد رد شديدترين كينهآن زمان مو

 نزداعتنائي و شجاعتش نسبت به عوامل قدرت آن روز، زبا زندان و بي دادگاه نظامي و در رفتار او در

 .ن و مجاهدان قرار گرفتاو الگوي مبارز

 يغدستگاه و حمايت بيدر    آشكارا عليه  نهان و  در ان، مردانه مبارزه و مجاهده ر     اآزادي از زند   پس از 

او به همـراه يـاران نهـضتي خـود     . و مجاهد و انقالبي ادامه داد خود را از اشخاص و سازمانهاي مبارز 

اران و رژيم وابسته و مستبد زمان ببه دستگاه ج    مكتبي و حزبي هرگز    ةطي هفده سال مبارزه و مجاهد     

گروهي  گونه استبداد فردي و ناپذير با هر ماني سرسخت و سازشاين نهضت ساز  ري نگفت و پيوستهآ

 .باقي ماند و خواهد ماند مار و استحمارثو است و استعمار

و معلم آگاه و صادق و با ايماني، براي مـا افـراد و فعـالين نهـضت آزادي                    ازدست رفتن چنين رهبر   

 .استذير ناپ جبران ك ودردنا قدرچ مسلمان ايران تايران، همچون، همة مل

 و مان عمر پيتعهد و اين سر بر تعهدي ناگسستني داريم و با مكتب و راه او و و خداي او واما با 

اي  قرآن و اي معلم گرانقدر: داريم كه به روح پرفتوحش عرضه مي گذاريم و به گرو مي جان خود را

انبياء  شاهدان بزرگت از  ووايانشپي و ايمان اسالمي ترا در پيشگاه پروردگار الگوي صداقت و و پيشوا

 پيروان و شاگردان و مطمئن باش كه فرزندان و آرام و. شهدا مقامي بلند بادا صديقين و  وءاوليا و

 و به تو به اميد پيوستن هرچه زودتر كنند و تحمل مي ترا تعليم يافتگان تو با قلبي مجروح، غم گرانقدر
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 .دهند راهت را ادامه مي پيشوايي تو و خداي تو

ا ذرالصابرين الذين ابش  وتمراثل واالنفس والااالمو نقص من ع ووالخوف والج لنبلونكم بشيء منو

 )۲(.جعوناانا اليه ر هللا و ناا قالوا هصابتهم مصيبا

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/شهريور/ ۲۱

كردنـد، پـس     وفـا    مالًستند كـا   بـ   خدا  با و پيماني كه   عهده  بي هستند كه    نمردا  بزرگ نمناؤ م ازي  خبر )۱(

 يچهـ  مقاومـت كـرده و      به انتظار  خي و بر  )نددا شهيد شد  خراه  ه  ب تا(د  نردكبرخي بر آن عهد ايستادگي      

  )۲۳/ حزابا(. ندادند عهد خود را تغيير

 كنـيم و    دست دادن امـوال و جانهـا آزمـايش مـي           رسنگي و از  گترس و    ه چيزي از  ب شما را    اًما حتم  )۲(

 سـوي او بـاز    ه  ييم و بـ   اد خـ  د گويند مـا از    سگاه مصيبتي بديشان ر    ر بشارت ده، آنان كه ه     اصابرين ر 

  )۱۵۶-۱۵۷/رهقب(. گرديم مي
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 خلق كمناسبت ادعاي نيه اطالعيه نهضت آزادي ايران ب
  

  بسمه تعالي

خلق كه خـود را      كني مناسبت سخنان آقاي عبدالحسين   ه  نهضت آزادي ايران ب   

متأسفانه اصـل آن در     . ر كرد شاي منت   اطالعيه نهضت آزادي دانسته بود    عضو

 ۹/۸/۱۳۵۸مورخ   ۱۰۸۴۵كيهان    به نقل از   استآمده   زير نيست آنچه در   دست

 .باشد مي

  

 »نهضت آزادي ايران نبود عضو زگخلق هر كني«
 .اي اعالم كرد ي اطالعيهطنهضت آزادي ايران 

  با ساواك ووزارت بازرگاني و همكاري خلق كه متهم به سوءاستفاده از كآقاي عبدالحسين ني

ت بجاي معرفي خود و روشن كردن اذهان مردم براي سداران مورد تعقيب كميته و پليس ا سرمايه

سابق نهضت آزادي ايران و همرزم  خويش به آلوده كردن ديگران دست زده خود را عضو تطهير

 .شود رف ميط قلمداد كرده به خيال خود بدينوسيله اتهاماتش بر»نژاد حنيف محمد شهيد«

در اين حزب عضويت نداشته حتي  اين شخص هرگز  رد كهاد كيد اعالم ميأنهضت آزادي ايران با ت

يا خصوصي سالهاي قبل نهضت شركت   جلسات عمومي هيچ يك از در مستمع نيز و صورت طرفداره ب

ا ياد ندارند كه چنين شخصي به ب هرگز نيز» نژاد حنيف محمد«دوستان شهيد  ت و همرزمان وسنكرده ا

 نهضت آزادي ايران از و ساحت آن شهيد عاليقدر  واستاو ارتباط سياسي داشته و يا دوست بوده 

  .استوجود چنين شخصي مبري بوده و 

  

 ۱۳۵۸ آبان
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 مناسبت عيد قربانه اعالميه نهضت آزادي ايران ب
  

 بسمه تعالي

  

حديت و به ا خدا، به ه غيرخدا به سويچتحول انسانيت، از پرستش هر عيدقربان، عيدخون، عيد

 .استجامعه توحيدي 

ندگي و چند رنگي به وحدت و همبستگي و كراپاختالف و  ردانيدن بشرها ازگعيدقربان، عيد باز

 .استتبعيضات ضد بشري  عيد محكوميت اختالفات طبقاتي و. استيكرنگي 

ات و برادركشي،   ه اختالف گاپرت سقوط در  به شكرانة نعمت بزرگ خدائي وحدت و برادري و نجات از          

برابـر   خواهران و برادران گرد آمـده سـرتعظيم در         پارك خزانه با ساير    در روز پنجشنبه عيدقربان در    

 .نهيم خاك مي احديت بر

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/آبان/ ۱
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 وزآم د انش مناسبت روز هببيانيه نهضت آزادي ايران 
  

 بسمه تعالي

رشـد رو بـه كمـال     پيوسته فراهم سـاختن زمينـه بالنـدگي و    رسالت جهانشمول و انقالبي پيامبران،      

نشناس و بـه هـم     اي پويا و درنگ     براي ايجاد جامعه  انسانيت به سوي پروردگار و پرورش نهالهاي پاك         

 .است بشريت كگستره زندگي پرتحر عمل در علم و بينش و آميختن دانش و

ذات خـويش بازگـشت كـه قـدرتهاي          ته در فدرآن هنگام به نيروي نه      ما نيز  ةشيدكجامعة به ناتواني    

ها قدم    وار به قربانگاه   آتش ابراهيمي، اسماعيل   ي و دانشجوئي برانگيخته از    وزآم جوان و پرتحرك دانش   

 خرمن هستي ضـدتكاملي فرعونيـان و نمروديـان و طاغوتهـا آتـش افروختنـد و خـود از                    و بر  گذاشتند

آنچنانكـه رسـالت     ا سـازند و   پ در گلستان وجود بر    اي توحيدي   سوختن و فدا شدن نهراسيدند تا جامعه      

 اهللاجهت   بستن آن در   يها به آموختن قوانين زندگي و به كار       گآلود تزكيه از : تساسالم ا  بزرگوار پيامبر

 .ردازندپب توحيدي به پويائي بيشتر متعالي و براي ساختن مجتمعي همبسته و

انقالب شكوهمند اسالمي ايران و همة       نايد دور ان شه وزآم اد دانش ي را، با    وزآم مقدس دانش  روزا  م

ان و دانـشجويان كـشورمان را،     وزداشته توفيق روزافـزون و انقالبـي دانـش آمـ             شهيدان تاريخ، گرامي  

سـاية جامعـه توحيـدي انقالبـي اسـالمي و در              خود، در  نبا همه قشرهاي جامعة باال     و ديگركمتحد با ي  

 .اريمستوا خم خميني از پروردگار حكيمپدرانه اما رهبريهاي خردمندانه و پرتو

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/آبان/۱۲
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 مناسبت اشغال سفارت آمريكاه بيانيه نهضت آزادي ايران ب
  

 بسمه تعالي

  

البغضاء من افواههم و  يا ايهاالذين امنوا التتخذوا بطانه من دونكم اليالونكم خباالً ودوا ما عنتم قد بدت

 )۱۱۸/ عمرانآل( )۱( االيات ان كنتم تعقلون ر قد بينا لكمماتخفي صدورهم اكب

 سـال گذشـته و گزارشـگر       سراسر آزادي، استقالل، جمهوري اسالمي، شعار مردم انقالبي ايران در        

در اين خواسـت، خـصلت ضداسـتعماري انقـالب اسـالمي            . س از انقالب بوده و هست     پخواستهاي آنان   

. اسـت  مسلمان ايـران     ننقالبي انقالبيا ا لين خواست، بزرگترين عم   شود، و تحقق ا     ديده مي  اايران آشكار 

عف جهان شناخته شده و نه ضتسآمريكاي استعمارگر و سردستة استعمارگران دشمن بزرگ خلقهاي م

ين و  سـت سمبل استعمار بايد هدف اصلي و اساسي ضداستعماريان را         و تنها بعنوان سردسته، بلكه رمز    

، بــا وضــوح تمــام خــصلت يكــاالبــي مــسلمان بــا تــصرف ســفارت آمردانــشجويان انق. نــستوه باشــد

اند كـه     ايران با تائيد خود نشان داده      اند و مردم مبارز     ضداستعماري انقالب اسالمي ايران را اعالم كرده      

ري ااين بيانيه دوباره ك    صدور غرض ما از  . دهند پيش داشت تشخيص مي    ي راهي را كه بايد در     ببه خو 

گيـري   استعماري انقالبـي درس بيـاموزيم و نتيجـه        داين برداشت ض   ه از ك ما آنست  غرض. تأئيد نيست  و

 .كنيم

  استبه راه و رسمي اعتراض. ت آمريكا نيستسياساده به سا، يك اعتراض كتصرف سفارت آمري

 آن حمايت چكجهان رهبري ميكند و يكي از مصاديق كو سراسر خشن آمريكا در و كور كه استعمار

گوشه و  يدش درئتا يا با كمك و  خود وكي و اطرافيان او و پذيرائي آنان در خاپهلو محمدرضا از

 ضداستعماري دانشجويان و همه مردم انقالبي ةمنطق مبارز رو اين از. ستدنيا كنارهاي ديگر

 ة مسئول ادارامترف امام  طشوراي انقالب كه از. اره رها ساختك ضداستعماري ايران را نبايد نيمه

خصوص  مبارزمان آقاي مهندس بازرگان، در  بايد بدنبال يادداشت دولت برادراستشده  كشور امور

 نحوه كار در اينجا نميتوان از.  درصدد قطع روابط سياسي با آمريكا برآيد»پهلوي محمدرضا«رداد است

ر بهترين راه را د بايد هرچه زودتر توجه به امكانات موجود ميتواند و شوراي انقالب با. سخن گفت

 طعاين ق  به رهنمودهاي امام امت، تعيين كند و  با پيروي ازخصوصاً رابطه با اشغال سفارت آمريكا و

خصلت . است، جنبه رسميت ديپلماتيك ببخشد  م شدهالعا  امت  توسط امام وروابط كه عمالً

 رابطة ضداستعماري انقالب اسالمي ايران، بيانات صريح امام و شعارهاي روشن مردم، درباره قطع

خط امام باقي  سياسي ايران با سردستة استعمارگران محل ترديدي براي پيروان راه و رسم و

  نشاءاهللا. امام و امت منتظرند كه شوراي انقالب اين قطع رابطه را اعالم كند گذارد و نمي

 

102



 

 

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/آبان/۱۵

ديـن   غيـر ه  راز نگيريد چه آنكه آنها كه ب      ت صيمي هم  سز همدينان خود دو   ا غير اي اهل ايمان از    )۱(

ختي  سـ  و نـج ر خواهنـد شـما در     مـي اهي نكنند كـه ه    توكاي    شما ذره  كار فساد در  ز خلل و  ااسالمند  

دارنـد     آنچـه در دل پنهـان مـي        قاًزبان هم آشكار سازند در صورتيكه محق        بر اا ر مي ش مندش. يدشبا

 رگرديم اكخوبي بيان ه يات خود را براي شما ب ما آ  .شود  ان آشكار مي  شزبان  كه بر  استآن    از بيش

  .بنديد  كارنديشهعقل و ا
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  پيشنهاد به شوراي انقالبدنچ
  

 سمه تعاليب

  

الذين قال . القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم استجابوا هللا والرسول من بعد ما اصابهمالذين 

 .الوكيل ماناً و قالوا حسبنااهللا و نعمالناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم اي الناس ان لهم

هم دعوت خدا و رسول را پاسخ گفتند، براي آن  باز كاري دچارشدن به زخم آن كسان كه پس از

همان افراد كه .  بس بزرگ استروا پيشه ساختند پاداشيپآن افراد كه نيكي كردند و  ز اعده

ايشان انديشناك  اند و از شما گرد آمده با )گيدننج( ي، برا)دشمن(مردم  ان گفتند كهشمردم بدين

/ آل عمران (.است و بهترين كارگزار استخداي ما را بس  ان افزوده شد و گفتندشايمان شويد بر

۱۷۴ -۱۷۳( 

امـام خمينـي نهـضت       انةنبي  واقع يما و رهبر    مبارز خلقت واالي   مآن هنگام كه به فضل خدا و ه        در

تبـديل شـد و بنيـاد        لت شريف ايران، به انقالبـي قهرآميـز       ضداستبدادي م   و يضداستعمار طلبانه و   حق

 ند، اداره كشور ويران و درهم ريختـه شـده و نابـسامان مـا، از               كسم را بر  يريالپام نشانده استبداد دست 

 شـد و فرمـانبرداري از او        دهمهنـدس بازرگـان سـپر      واقعي و بزرگ مردم به برادر مبـارز         رهبر يسو

اس تـاريخي كـه     سآن موقعيت حـ    در موريت عظيم و خطير   أاين م . گرديد همة افراد ملت واجب     بر اًشرع

اين به معناي      اهميت شوراي انقالب بود كه     هم خود بنيادي مستقل بود و هم مجري دستورهاي نهاد پر          

طول آن، به عهده وي گذاشته شد تا تصميمات انقالبـي آن نهـاد را كـه بـه          عرض و در    در استحركتي  

هـائي را كـه خـود     نيـز تـصويبنامه    واسـت العاده  دوران انقالب و دوران فوق     در رمنزلة قوه مقننه كشو   

ها  ن انقالب، كميتهآ ل، فرزندان اصياستكه طبيعت يك انقالب  و نيز آنچنان . ورندآدر ذرانند به اجرا  گ  مي

 و يار و جان بركف به پاسـد      شو پاسداران، بازوي توانا و نيرومند و بيدار و فداكار مردم، سالح بردو            

هولنـاك مـا     طـرف ديگـر دشـمن اصـلي و         ند از سـت سوخته و درهم ريختة خـود برخا       سازندگي كشور 

ــانخوار و ــسم جه ــم امپريالي ــا و زخ ــورده آمريك ــار خ ــسم جنايتك ــين صهيوني ــي و ب  همدســتان و الملل

ريـشاني  پ افتادنـد تـا از   كـاپو بيـرون، سـخت بـه ت       درون و  خسرانزدة آنهـا در    سرسپردگان زيانديده و  

با ايجاد بلوا و آشوبهاي موضـعي، پراكنـدن          تفاده كنند و  سبه شكل طاغوتي سوءا    ضاع و عدم تمركز   او

 پيوسته  انان، محيط ر  آ با سوابق درخشان مبارزاتي      ونين كن اارزكردن خدمتگ  دار هكشايعات گوناگون، ل  

 مينان به يگديگر  دم اط  ع  براي به وجود آمدن سوءظنها و      باي مناس   دارند و زمينه   نامساعد و متشنج نگه   

 .فراهم آورند

 سـاله   ۲۵۰۰و زنـداني    ر   آزادي، ملـت اسـي     نع شدن فشار و عقب رفتن سد و ما        تهاز سوئي با برداش   

زند و توقع دارد ديگر هيچ مانعي به نـام            ش دست مي  البه ت  آيد و با شوق پرواز      مي يكباره به حركت در   
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آنچـه را    معـي خـاص و منـافع گروهـي و         ترتيـب و مـصالح ج      و نظـم و    قانون و مقررات يا حد و مـرز       

شمارد در برابرش قرار نگيـرد و بتوانـد تـا             هاي دوران گذشته مي     و نشانه  داند يا از آثار    بي مي الغيرانق

جـاي خـود    رسـ   جامعة منظم كه همـه چيـزش بـر   كي اما مردم ما نه در. يمايدپر را آزادانه ب ينهايت مس 

 و  نعامـ    بـي  لبراي انجام يك پرواز انقالبـي و عمـ         ل و عناصر  رند و نه همة عوام    اداشتتد و د   باشد، قرار 

 راسـت  و    چپ ديگري از   از پسها و جمعيتها يكي      گروهها و احزاب و انجمن    . مطلوب فراهم بود و هست    

جذب عضو و مريد بيشتر،      جامعه و جلب و    شوند و براي اظهار وجود و مطرح ساختن خود در           خلق مي 

، چـون در  دخيزنـد، و بـراي اثبـات درسـتي تئوريهـاي خـو        مسابقه برميروي به چپنمائي و    در انقالبي 

خويش يـا   و مسير جهتي خالف نظر ارشان را درك بينند و  برابر، گروه اجرائي و نهادهاي موجود را مي       

و رفتـاري دسـت    گفتـار  ز پيش پا برداشتن اين مـانع بـه هـر   ايابند، براي   نه چندان همراه و هماهنگ مي     

  و بـس، و    اسـت هاي خـود آنهـا درسـت          ريزند تا ثابت كنند كه تنها نظريه        ع را درهم مي   زنند و اوضا    مي

بـه عمـل    خود هـم قـادر   شرايط حاضر دانند كه در   زرنگي بيشتري برخوردارند و مي     برخي ديگر كه از   

ول بـه قبـ   دهنـد، امـا حاضـر    المله نشان مي هيوسته خود را انقالبي و وج   پيي  ئها  نيستند، با ادعاها و گفته    

 .معرض آزمايش عملي قرار گيرند شوند، مبادا خود در مسئوليت اجرائي هم نمي

ريـزي، بـدون داشـتن نظـري      برنامه  فرصتي براي مطالعه ويچه اعضاء، بي  نظر زادولت غيرمنسجم   

 و بـا ايثـار    به انجام وظيفه گرديد، و     مورأميان چنين جوي م    تلقيهاي مردم، در   ها و تشاشمدچنزديك به   

وابسته بـه   خط امام و ي بودن درعو مد مبارز افراد مسلمان و. ي قابل توجهي به تالش دست زد      فداكار

يـا چنـان شـرايط       كردند و   تفكرهاي گوناگون را به همكاري دعوت كردند، ولي يا رد مي           طرز گروهها و 

شـت كـه   دولـت بـا ايـن بردا     .  به معناي رد دعوت بـود      همكاري خود خواستند كه عمالً     برابر سنگيني در 

وزيري قيد كرده بود، نسبت بـه آنچـه          حكم نخست   كه امام در   است همان فرمانهائي    اًاش مشخص  برنامه

اداري، توجه  زده گسامان دادن به ماشين عظيم و زن و شد و نسبت به سر  حادث مي  مملكت هر روز   در

 را بداند، هـيچكس     داشت همچون زمان استقرار، همه كس وظيفه خود        دولت انتظار . داد  كمتري نشان مي  

اي ايجـاد      مزاحمـت و حادثـه     يچبه شكلي عادي جريان يابد، دشـمن هـ         ديگري دخالت نكند، امور    ار ك در

سازي نپردازنـد تـا فرمانهـاي از پـيش           شايعه اشي و پسم دسيسه و  نكند، عوامل داخلي آنها به توطئه و      

نجام رساند، سپس امانتي را كه امام بيني شده به ا زماني پيش ، دريديگر تعيين شده امام را يكي پس از

 هـا و  بيني نشده، مشكالت، توطئه ما حوادث پيشا. ندكاند به دولت بعدي منتقل  و امت به دستشان سپرده 

و فداكاري   شهاي بسيار الت كوفته از  دهد، لذا دولت موقت انقالب، خسته و        اي نمي    چنين اجازه  هانيككارش

 اًقـدرت و اعمـال قـدرتهاي بعـض         تعدد مراكز  ا و بيجا، تهمت زدنها و     ج دخالتهاي با  و رنجيده از   و ايثار 

تاب تحمل از دسـت داده   ن نيزادردمند حساب نشده، در برابر انتقادهاي سازنده و منطقي دوستداران و       

شـوراي   ه شـامل شـخص امـام و   كـ دولت و هيـأت رهبـري   . پردازد توقع ياري مي   به گاليه و شكايت و    

شود، در همـين مـدت كارهـاي          مي ها و پاسداران و بنيادهاي مختلف نيز        كميته و مجريان امور  انقالب و 

مشكالت حساب شده  و الذكر توجه به شرايط فوق اند كه با عظيم و اقدامات درخشان و چشمگيري كرده     

 العـاده بـودن دردهـا و        اما نه مردم انقالبـي را، بـه علـت فـوق           . تساغلب به معجزه شبيه بوده ا      و نشده 

. انقالبـي را   نـه روشـنفكران واقعـي و       كـرد و     مي نعان، قا شهاي فراوان   توجه به خواسته   اب مانيها و نابسا
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ام بـه گـام     گ و مردم    همد  ام مي جام ان گام به   گاي و     دولت معتقد بود كه من اقدامات انقالبي را هم مرحله         

اقـدامي   ره و بـا   اسامانيها يكب  زشتيها و ناب   م داشتند تما  قعديدند و تو     روند انقالبي نمي   كرا، متناسب با ي   

اگير و  پـ  و به وسيله قـوانين دسـت و          يده ادار يوسپه  گاك دست يانقالبي، بدون گذار از مراحل بوروكرات     

 و هـيچ    اسـت توجه به شرايط كنـوني جامعـة مـا طبيعـي             اين تضادها با  . وداشته ش دميان بر  مزاحم، از 

پـيش برنـده     كننـده و از    اصالح نها هم سازنده و   آ بسياري از   و استانقالبي خالي از اين تضادها نبوده       

تضاد الينحل، دخالتهـا، قدرنـشناسيها و ناهمـاهنگي در اركـان بـاالي يـك                 رين اشكال و  ت، اما بزرگ  است

ه در ميـان شـوراي انقـالب و دولـت و            چـ ديگر و   كاعضاي كابينه با ي    ت و لهيأت دو  ه در چت،  اسكشور  

خودنمـائي بـه شـديدترين       طلبـي و    يك طرف، فرصـت    كه از  استيك چنين وضعي     در. نهادهاي انقالبي 

رود،    نمي شيپگيرد و به      طرف ديگر، كارها در هيچ سطحي انجام نمي        كند و از    مي و ظهور  شكلش بروز 

. شـود   دست دادن روحية انقالبي مي     و در اين ميان توده انقالبي دچار سرگرداني و يأس و سردي و از             

ت، س حساب شـده و هماهنـگ نيـ        اًشوند كه الزام    مي نقالبي تندي وادار   ا لدر چنين شرايطي، مردم به عم     

معـرض   افتند، سخت در   رهبري كننده نيستند به دست و پا مي         خود پيشرو و   اًها، كه غالب    دسته احزاب و 

 وزيـر  تسبراي مثال نخـ   . زنند  ري دست مي  اك يان به هر  رگيرند و براي عقب نيفتادن از ج        مي آزمايش قرار 

 صـحبت نشـسته      بـه  منده دشـ  ين امام با نما   ات ب شورم را بدون چكنند كه    مي استيضاح   اهد ر متع ل و ؤمس

ري داشته باشد، اما وقتي شوراي انقالب، بدون توجه         كان  آروش   به محتواي سخن و    ، بدون اينكه  است

ها بـه   ناگروگبراي مذاكره دربارة     بدون مشورت با امام، با آمدن نمايندگان كارتر        به اعتراضهاي قبلي و   

ي اعتـراض   س كـ  )۸، صـفحه    ۱۳۵۸بـان   آ ۱۷روزنامه جمهوري اسالمي، پنجشنبه     (د  نك  تهران موافقت مي  

و  ديدار  كه با مشي قاطع ضدامپرياليستي خويش همه افراد مسئول را از  استبازهم اين امام     و. كند  نمي

 .دهد مستقيم را نشان مي خط درست و كند و منع مي مذاكره با نمايندگان كارتر

*     *     *  
طرف امام به شوراي     كشور از  كننده كنوني كه وظيفة سنگين اداره      تعيين موقعيت تاريخي و   بنابراين، در 

، نهـضت آزادي    استت آغاز گرديده    م از انقالب نخست از طرف ا      تر و انقالبي بزرگ   استشده   انقالب واگذار 

 :كند شنهاد ميپيگرايشهاي گروهي  خدا و خلق و به دور از ايران با احساس مسئوليت در برابر

 بـه   جهـت اهللا   انجمنها، و جمعيتهـاي متعهـد و مـسئول، در          گروهها، احزاب،   همة افراد امت، اعم از     -۱

خـط  . خط واقعي امام حركت كننـد      سرب ريخته شده در     از ةصورت يكپارچه و همبسته همچون شالود     

عدالت اجتمـاعي   حق و برقراري قسط و     از واقع همان پشتيباني    و در  استامام براي توده مردم روشن      

 .باشد جباري مي مستكبر ناپذيري با هر راي همة آحاد توده محروم، و سازشب

 ضدامپرياليـستي را در ي مـشي بنيـاد   ش آمده به وسيله امت انقالبي استفاده كنند و  پيفرصت    از -۲

پرياليسم آمريكا، هرچه باشكوهتر    وهلة اول با ام     كامل روابط استعماري با امپرياليستها و در       طعجهت ق 

 ضعف و شكـست در     اي جز   دستگيها كه نتيجه   فها و چند  الدنبال كرده و از اخت     تر و عميقتر و همه جانبه    

 .زنديرهپندارد سخت ب بر

مـسلمان و دردمنـد و هماهنـگ تجديـد       متعهـد و   از افـراد انقالبـي و      تركيبي نو   شوراي انقالب با   -۳

هاي انقالبي شايسته سـازد و        ها و هماهنگ شدن با توده       ي بسيج انقالبي توده   سازمان كند و خود را برا     

كـرد   خط امام حركت مي    طالقاني كه پيوسته در    درپبراي زنده نگه داشتن و عملي ساختن انديشة واالي          
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 .مي به اجرا درآوردالاس يد، شوراها و نظام شورائي را به شكلي انقالبي وپت يقلبش براي ملت م و

 :ملت ايران مطمئن باشند كه  انقالب وشوراي

 م فمن ذاالذي ينصركم من بعدهك اهللا فالغالب لكم و ان يخذل كمن ينصرا

 انقالبي امت نستوه و درود به امام خميني رهبر

 امت حركت همه قشرهاي طالقاني مظهر همبستگي و درپروان جاويدان  سالم بر

  ران وسته مبارز ايپيدورد برخلق هميشه انقالبي و 

 نابود باد امپرياليسم جهانخوار به سركردگي آمريكا

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/آبان/ ۱۸
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 اعتباري بي يا كسب اعتبار
  

  بسمه تعالي

 
كـردن مبـارزات نهـضت آزادي        اعتبـار   بـي  اًقرار اطالع كساني براي كسب آبروي خود و يا احيان         ه  ب

شـده بـود بـا ذكـر نـام نويـسنده كـه از                 منتشر ۱۳۴۱ه نهضت را كه درسال      د نامه سرگشا  اًايران اخير 

 .كنند ش ميپخاپ و چ تجديد است نهضت آزادي ايران بوده ۱۳۴۰اعضاء سال 

تاوان آن منجربه قريب     شد و   محسوب مي  جمله اقدامات مثبت و پيشرو     زمان خود از   اين نامه كه در   

تمـام ابعـاد و      در ملـت مـا    سال زندان براي اعضاء نهضت بـود، امـروزه بـا رشـد سـريع جنـبش                   ۱۰۰

ردن  كـ اعتبـار   اين نامه بـراي بـي  پاچاگر تجديد .  نميتواند داشته باشديروزي انقالب نمود  پي خصوصاً

 بايـست در   سياسـي را مـي   ـ برخورد اجتماعي نهضت آزادي ايران باشد كه بايد به ناشرين گفت كه هر

براي ناشرين در اين برهـه        كسب اعتبار  هدف داد و اگر   مكان خود مورد قضاوت قرار     رابطه با زمان و   

  .توقف زماني آنان دانست فكري و  نشانه تحجرا كه بايد آنراستزماني 

 
  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/ آبان/ ۲۱
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 پيمائي اول محرم بيانيه نهضت آزادي ايران بمناسبت راه
  

 بسمه تعالي

  

 .استزميني كربال  هر وزي عاشورا و رماهي محرم، هر هر

 اران ازبـ و ج انگويـ ور زشـت و پليـد  زقهقهـه   و سوكـ ي محرومان عالم از د رنج و درد   ياان فر  مي در

 در و توحيد در برابر يكـديگر و ك آرائي شر صف مة جنگ ميان ظالم و مظلوم، در      گاهن و در  سوي ديگر 

  و عزمهـاي راسـخ و      اسـت ي همواره در اهتزاز     ينم خونين حس  پرچحق و باطل،     مستمر اين صحنة نبرد  

 وخوانـد   را به خويش مي رح كه استشتي نجاتي كغ هدايت و ارچطلبد،  يمايمانهايي استوار را به ياري    

عاشوراي حسين، اين قلب هميشه تپنـده تـاريخ، ايـن جـاري             . سازد يزيديان جدا مي   ادگان را از  زصف آ 

طلـب   د و درگـرد  مي گرد اين محشراگرد گان، با حماسة خويش برفتكننده خون سرخ شهادت در رگ خ      

  .خواند جا فرا مي هر ماه و عرصه كربال در هر ين درون محرم خيثاراهللا ما را به بر پائ

سـطورة  اآشـتي ناپـذير،      طالقاني، مبارز  يكسال قبل در چنين روزهائي در هنگامة آتش و خون، پدر          

، خلـق را بـه      تنهـا  زمـان، در رزم خـويش در ركـاب امـام، يكـه و              بوذر ا شهامت و ايثار و استقامت، اين     

مبـارزات گـشت     فصل نويني در   اين دعوت، آغازگر     يك ناس به  بند و ل  اتاسوعا فراخو  روز راهپيمائي در 

 .يدچپيخسروان را درهم  ومار طهاي رژيم پوسيده شاهنشاهي را متزلزل ساخت و كه پايه

 پرتـوان و  راهش را    ميان خويش نداريم ولي اميد كه      را در  و امسال، افسوس و صد افسوس كه پدر       

 .خ پوينده باشيمسرا  با عزمي

، آمريكـا، و    رگبـز  يطانشنبرد با    ي در ائورشاي ديگر، عا    معركه در. اكنون، مائيم و عاشورائي ديگر    

برابـر  .  نبرد در عاشورائي ديگـر     ،ال قبل عليه رژيم منفور شاه     سنان كه   چاين نبرد، آن   امام خميني راهبر  

رين قـدرت و    تـ و خـود را بزرگ    . دچكـ    پاكترين جوانان ما مـي      خون شا نخواري كه از پنجه   هازورگوي ج 

حالف مهين،  :  واقعي اقامپرياليسم آمريكا مصد  . طلبد  مي »هل من مزيد  «وري روي زمين ميداند و      طامپرا

د، مرشـ   برمـي »ن والقلـم  «سـوره مباركـة       كـه قـرآن كـريم در       ...هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد اثيم،      

 كاش بـه خـا   وزهپـ ان ريـ ا ن كه به دست خلق قهرما استده الهي بدان تعلق گرفته      اار وز ر باشد و هر    مي

 .ماليده شود

ايم و اكنـون   گو كوبيده دهان اين ياوه ت محكمي برمشول محرم  اروز با راهپيمائي پرشكوه خود در 

  كه دراست وكه نيچكشورها نيز باشيم  ساير ديگر برادران خود، در دار اين راه طاليه در رويم تا كه مي

صـفوف   در يم و ئعاشورا، يك بار ديگر به رزمگاه خيابانها آ        در گي براي حضور  دامآ ين روز  ا تاسوعا،

م كـه   كنـي تـاريخ ثابـت      در فريادهاي رعدآساي خويش براي چندمين بـار       ه كرده و  رمتحد با مشتهاي گ   

 در ندارند و پ  ه مستكبران مي  آنچ ها و   نه به سرنيزه    و استته  سخا اپآن ايمان و اتحاد خلقي به        قدرت از 
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 .كنند مي را تصور جنون خويش آن

 .كند مي ركتشاين حركت  درياي پرتوان خالق، در اي از نهضت آزادي ايران، چون قطره

 و ياطين عصرشمصاف  كف به استقبال شهادت در جان بر در بازوي يكديگر و بازو! برخيزيم

كن ش قلب اين رزمگاه، ابراهيم زمان خميني بت در ت اين مصاف وسصف نخ ظالمين زمان رويم كه در

 ؟نينصريصر ن نام هل كه استفرياد برآورده 

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/ذرآ/۴
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 پرسي قانون اساسي همه دعوت به شركت در
  

 بسمه تعالي

  

 الصابرين اهللا مع واطيعوااله و رسوله والتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم واصبروا ان

 پيوند و نزاع و اختالف برنخيزيد كه قدرت و به با يگديگر  رسولش را فرمان بريد وو خدا و

ن خدا با ماميان برود و پايداري پيشه كنيد، زيرا بيگ  شما در برابر دشمن ازگيشكوه و همبست

 )۴۶/نفالا(. استپايداران 

تا  رود مي حاضر شرايط حساس و تعيين كننده مسلمان ايران در حركت آزاديبخش ملت انقالبي و

  ون مستضعفاحقخواست به   سازد وكظهور نزدي و را به مرحلة بروز جهاني خود رسالت تاريخي و

 با مشكالت و موانعي مواجه شد ۵۷ بهمن ماه ۲۲انقالب  ملت ما پس از. طلبان جهان را تحقق بخشد حق

الف و پراكندگي و گم كردن  و در اين اواخر دچار اخت كاستحركت او رعت الزم در سزا نعو اين موا

خلوص به سوي   واتقو مبداء آنجا كه با حركتي از راه صحيح و نشناختن دشمن واقعي شده بود، اما از

، با دنبال كردن خط امام »هد فينا لنهدينهم سبلنان جام«تالش بود، به مصداق  در مجاهده و پروردگار

، آمريكا، دشمن را زرگيطان بشن به سوي با نشانه رفت  اكبرجموسم ح در راه درست را يافت و

 حركت مردم بخشيد و ي تازه بهتنتيجه سرع شناخت و دشمن بشريت را به جهانيان شناساند و در

 در و تواني نو  و باكرحمردم، اميدوار و پرت جهان پخش كرد و موجي كوبنده عليه امپرياليسم در

صحنة   دراً را مجددش آن دارند كه وحدت خويگنوع نبرد با دشمن بزرگ و اصلي، آهن بسيج براي هر

گي در چركپاي ، همبستگي ودنبر  پس از اين بسيج و وحدت صفوف دراستولي الزم . يابند نبرد باز

همه اصول و مواد آن پذيرا  با دقت در قانون اساسي را آگاهانه و ميدان عمل را هم به دست آورند و

 .شوند

 عملـي از   نظـر حقـوقي و     زاحتـي    نواقص و  تند كه گرچه كمبودها و    هس به رو   مردم با قانوني رو    كاين

بايـد توجـه     زل نيست و  منوحي   اين قانون كالم خدا و        كه استهاي مختلف تناقضاتي دارد، اما بديهي         جنبه

كنـد، ضـدانقالب بـا        ي مـي  طـ رين مراحل تاريخ خـود را       ساستح  كه انقالب اسالمي ايران مهمترين و      شتدا

نهـضت آزادي ايـران     . م جمهوري اسالمي ايـران جلـوگيري كنـد        يتحك و استقرار شد تا از  كو  تمامي قوا مي  

كنـد    تحكيم جمهوري اسالمي حكـم مـي       انقالب و  رامرستا  كه حفظ پيروزيهاي به دست آمده و       استمعتقد  

 گـذارده    ي عمومي أره  اسي جديد ب  سقانون ا : ن انتقال را پشت سربگذاريم    ادور قاطعتر كه هرچه سريعتر و   

 ار كـشور  انقـالب و   ود و  شـ  نماينـدگان مجلـس شـوراي ملـي برگـزار           جمهوري و  ياستود، انتخابات ر  ش

هـاي اقتـصادي،      زمينـه   در اهـاي اساسـي خـود ر        نمايندگان مردم بتواننـد برنامـه      بخشد، دولت و   استقرار

 . كننداجرا تصويب و تحوالت بنيادي تنظيم و جهت ايجاد تغييرات و اجتماعي در سياسي، فرهنگي و
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 كنـد و  ثباتي ايجـاد مـي   تصويب اين قانون   و استبات سياسي   ثقانوني و عدم     بي دچار اكنون كشور 

 .قانوني است ي بقانون ناقص بهتر از

هاي جهاني و  توطئه كه ملت ايران با  هنگامي در شرايط موجود اجتماعي و توجه به نكات فوق، و با

 به حفظ همبستگي و وحدتي انقالبي دارد، نهضت ميمبر  و نيازاستامپرياليسم جهانخوار رو به رو 

 انقالب عظيم اسالمي، و تاريخ و خدا و خلق قهرمان ايران و برابر وليت درئآزادي ايران با احساس مس

كند تا با  آحاد ملت دعوت مي ها و دسته  و ها تمامي افراد، گروه انقالب امام خميني، از رهبر زابه تبعيت 

پاسخ مثبت  با رأي و پرسي قانون اساسي جديد بشويم و همه مادة شركت فعال درآ هابسيج تمام نيرو

وردهاي انقالب را ا دستاستامام امت  واقع رأي مثبت به رهبري انقالب و  كه دريساس ااين قانون  به

 رفراندوم بار ديگر با شركت فعاالنه خود در  تحكيم بخشيم وار  جمهوري اسالمي توسعه دهيم و

 .ازيمسميد باان انقالب رضدا

 نابود باد امپرياليسم جهاني به رهبري آمريكا

 اد انقالب اسالمي ايرانبپيروز

 انقالب امام خميني دورد به رهبر

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/آذر/۵
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 به ياد مدرس
  

 بسمه تعالي

  

 اليمابدلوا تبد و نتظرين مم هن من قضي نحبه وممنهم فيه ل عاهللادوهماعا المومنين رجال صدقوا من

عليه استبداد و استعمار  روند مبارزاتي خويش، داوم ملت مسلمان ايران و درت حيات انقالبي و پر در

دفـاع از امـت اسـالمي و         ط زمـاني خـويش در     يتـرين شـرا    حـساس  ني هستيم كه در   امرد رويش شاهد

ن قـد علـم كـرده و بـا مبـارزات      و مخالفت با سلطة بيگانگان و عوامل داخليـشا   آزادي كشور  استقالل و 

 .اند درآورده زانوه را ب خود آنان مستمر

شـجاع دوران اوليـه مجلـس پـس از انقـالب       الءكـ و از هـاي مـصمم و بـا اراده و      يكي از ايـن چهـره     

ادي اسـتبد مقابـل حكومـت خودكامـه      كـه در اسـت رس  دحسن مـ   يدس مرحوم   دهيشمشروطيت مجاهد   

خواسـت بـا     ن مي تانظام استعماري انگلس  . ون وي ايستادگي كرد   قدرت روزافز  رضاخان و جلوگيري از   

ه  را تضمين و رضـاخان را بـ        يشاي كه بتواند منافع استعمار      و دست نشانده   زكتأسيس يك دولت متمر   

مقاومت نمـود    در اين راه مدرس تا پاي جان ايستادگي و        . ايران تحميل كند     عنوان زمامداري شايسته به   

تهديـد   مدتها زنداني و    از سا تالش و مجاهدت به قلعه خواف خراسان تبعيد و پ          ساله سرانجام بعد از   و

  .ودش دست جالدان رضاخان شهيد ميه  ب۱۳۱۷ دهم آذر در

*     *     *  
 هجـري   ۱۳۲۷سـال    (ملي مجتهد بود كه در دوره دوم مجلس شوراي        رس مردي فاضل و   دمرحوم م 

ول طبق اصـل دوم مـتمم قـانون         ا زارطروحانيت   و عض ۵عنوان يكي از    ه  طرف علماي نجف ب     از )قمري

 پنجم و ششم بـه   ـ  چهارم ـ آيد و بعدها در دوره سوم اصفهان به تهران مي از اساسي سابق انتخاب و

 .گردد تهران انتخاب مي نمايندگي مجلس از

 تداوم آن در   آوردهاي انقالب مشروطيت كه هنوز     تس كه مرحوم مدرس براي حفظ د      استدر اين دوره    

 .نمايد اي مي العاده قكوششهاي فو قيامها جريان داشت تالشها و جنبشهاي خياباني، جنگل، پسيان و ساير

 مـصدق و در    تـر كجمله مرحـوم د    رجال شايسته كشور از    زادوران مجلس با اتحاد چند تن        وي در 

مرحـوم   پدر( اهللا سيدابوالحسن طالقاني    روحانيون مترقي منجله مرحوم آيت     اري بعضي از  مكخارج با ه  

روحانيون عليـه رضـاخان      منزل ايشان و با شركت برخي از        جلساتي در  )اهللا طالقاني   آيت   مجاهد نستوه 

 .دهد ترتيب مي

. ايران احتياج بـه تحليـل دقيقتـري دارد         تاريخ معاصر  البته معرفي كامل زندگاني و نقش مؤثر او در        

ز اقدامات وي عليه نظام فاسد ا به برخي وي ذيالًها و سابقه مبارزاتي     و انديشه  براي روشن شدن افكار   

 :شود اي مي اشاره
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 ۱۹۱۹ مخالفت با قرارداد -۱

وقـت ايـران قـرارداد       وزير لدوله نخست ا  ميالدي توسط وثوق   ۱۹۱۹ شمسي مطابق با     ۱۲۹۸سال   در

 يل كـرده و كفالت انگلستان را بر ايران تحم      اين قرارداد تسلط و   . شد ليس منتشر گمعروف بين ايران و ان    

موضوع عقد قرارداد مطلع  داد وقتي مردم از   و نابودي قرار مي    معرض خطر   در اآزادي استقالل ايران ر   

 نمايند از  اعتراض مياًمحافل رسم تمام مجالس و اندازند و در راه ميه عليه قرارداد ب شدند تظاهراتي بر

  مرحوم مدرس بـود كـه خانـه وي بـه مركـز             نمايد اين قرارداد اقدام مي      كه با قاطعيت عليه    جمله كساني 

خـان   چـك كوانمود وي حتي بـا ميرز      ثري ايفاء مي  ؤبسيج مردم نقش م    مخالفت با دولت تبديل شده و در      

ولـي  . عليه قرارداد اسـتفاده و اقـداماتي بنمايـد    نيروي چريكي وي بر شود كه از جنگلي وارد مذاكره مي   

 اامـا مـدرس مخالفـت خـود ر    ... گرفتار و زنداني گرديددست دولت ه خان ب  كچكو قاصد محرمانه ميرزا  

 .يدوگ مجلس چنين مي يكي از نطقهاي خود در در همچنان ادامه داده و

 ك هم كرديم، مالگ كنم، جنگ بست جنااين قرارداد ر ي كهسمطابق عقيده خودم مكلف بودم كه با ك«

 .»بين برديم زاه را ملت همك به كم.... تصويب كنيم ائيم، مائيم كه بايد تصديق وم

  مخالفت با اولتيماتوم روسيه تزاري-۲

 هجـري در    ۱۳۴۳سال   بيانات تاريخي و ارزنده امام خميني كه در        در اين قسمت هيچ چيز گوياتر از      

مجـالس   در مجلـسي از   «: بيانات خود فرمودند   قسمتي از  ايشان در . مسجد اعظم قم ايراد نمودند، نيست     

 ايـران داد   حسن مدرس، وكيل بود، دولت روسيه اولتيماتومي به حوم سيد كه مر ـ س سومل مج ـ سابق

 از راه قـزوين حملـه    ـ  نپذيريـد )يياخراج شوستر آمريكا(كه اآلن به ياد ندارم  اي ر ما را در قضيهگكه ا

مورخين  يكي از...  تصويب كندااين طرح ر   دولت وقت به مجلس فشار آورد كهـ يريمگ كرده تهران را مي

رد  كـ ت تريبون ايـستاد و اظهـار      ش آمد پ  )مرحوم مدرس (مريكائي مينويسد يك روحاني دست به عصا        آ

  امضاء كنيم؟ مجلس بواسطه مخالفت او      اًد نابودي خود را شخص    نرا س چبين برويم     از ستاكنون كه بنا  

 .»رح را رد كرد طت پيدا كرد وأجر

  سياست موازنة منفي-۳

موقعيتي بود كه  آزادي ايران در مبارزاتش حفظ استقالل و ازكه گفته شد هدف مدرس  همانطوري

اي ضمن  خواستند با بستن معاهده كدام مي يعني انگلستان و روسيه كه هر دو ابرقدرت بزرگ آن روز

 حياتي ملت ما براي پيشبرد اهداف سياسي، نظامي و اقتصادي خويش به دخالتهاي بعمنا مندي از بهره

سلطه   مدرس براي حفظ اركان مملكت از ـجنبه رسمي و مشروع بدهند رداخلي كشو خود در امور

 : را پيش كشيد و گفت»سياست توازن عدمي«قدرتهاي خارجي موضوع 

 اين مورد  دراستحفظ قوميت و حفظ مليت خودمان   قدمهائي كه مقتضاي حفظ ديانت وكبايد ي«

دولتي كه بخواهد دخالت  من از هر...  ندهيمقرار اين كار اري و هيچ چيزي را مقدم بركبرداريم و هيچ 

 »...رد نه توازن وجوديكعات ارم را نسبت به همه  بايد توازن عدمي ترسم و ما بكند مي امور در

دنبال شد و وي  مصدق تحت عنوان سياست موازنه منفي بعدها توسط مرحوم دكتر تفكر اين طرز

اساس  يري برنامه سياست خارجي خود را بردوران نخست وز ه درچسمت نمايندگي مجلس و  ه درچ

ه  چت ما به شدت هرمما امام خميني و ا رقدتوسط رهبر عالي داده و اكنون اين سياست نيز قرار اين تز
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 .گردد دنبال مي تمامتر

 :گويد  در احمدآباد چنين مي۱۳۵۷ اسفند ۱۴مرحوم طالقاني در سخنراني 

 ها و استفاده ما راه نفوذ و راه پايگاه كشور نگليس هم درا قدرت بزرگ روس و اي كه دو آن دوره در«

اي طرفدار انگليس در اين بين آن  ه  عدبودند و روس اي طرفدار جستند و در هيئت حاكمه عده را مي

كرد  همكاري مرحوم مدرس اين راه را باز مصدق با ايران بود، دكتر آمد مردم م نميچشه به  كاي چهره

ه تش را بش كه بايد سرنو استنه انگليس، بلكه ملت، اين ملت داد كه نه روس ونشان  و اين چهره را

 .»پيش برود راهش را بيابد و دست بگيرد و

 يم رضاخانژاقتصادي ر بيني اوضاع سياسي و  پيش-۴

اي  ه فاجعهچملت  مرحوم مدرس با تحليل دقيق اوضاع خوب فهميده بود كه كودتاي رضاخان براي

 :گويد امي چنين مي پيد به همين جهت درآور خواهد به بار

براي  اسب ايراني كه كند تا گوسفند و وپايالت را تخت قا  كه اما رژيم آينده تصميمي جز اين ندارد... «

 به نابودي گذارد و  رواستگفت اين كشور نعايدات ه شمهچسر ا انتقال مييابد وپتجارت تا قلب ارو

جانب خارجي كج باشد و دست  م و پوست هم گردن ما بهو پش و پنير ه براي شير كروزي برسد

تجدد به  اند، نوعي از كرده را براي ايران بينوا طرح رژيم نوي كه نقشه آن... نيم كدراز حاجت بدان سو

 .»يافه نسلهاي آينده خواهد نمودقبا رسواترين  دهد كه تمدن مغربي را ما مي

و ... مت ملي بزندوآوردن حك اقدام براي روي كار بهت سه دك واداشت نآ  را بردرسبيني م شاين پي

ودتا نكرده بوديم مدرس كودتا  كر ماگ كه ا)استعماراين عامل سرسپردة (الدين  قول سيد ضياءه ب

 ...آويخت مي  به داراهمه ما ر ميكرد و

 و قيـام مـردم در   دآباديسـ الـدين ا  جمـال  دسـي بطور خالصه مبارزات مدرس به دنباله حركت مرحوم   

بـا  ..... خـان جنگلـي، قيـام خيابـاني، پـسيان          چـك همچنين قيام ميرزاكو    نهضت مشروطيت و   ،نهضت تنباكو 

رك و  شـ را عـين مبـارزه بـا         مارثرزه ضدظلم، ضداستعمار و ضداستبداد و اسـت       ابمه  كانگيزه مذهبي بود    

اد ژة نـ  شز انديـ  اي ا   دانستند و مدرس اين مجاهد بزرگ لحظـه         مي  انحصاري اهللا  شردن راه جهت پرست   كباز

 مگر«: قول مرحوم مصدق  ه  تا به هنگام شهادت فارغ نگشت و ب        شوركآزادي و استقالل     اسالمي و دفاع از   

 »؟شيدت كه شربت شهادت چساين  نه ي كه ديد؟ مگرتاين جامعه به واسطه مشقا در  سرداينست مقام م  نه

 لحـا ه  آن تـاريخ تـا بـ       از. ه پيدا كرد  ان ادام نبا شهادت مدرس پايان نيافت و همچ      ما مبارزة ملت ما     ا

باالخره قيام و انقالب عمومي بهمن سـال          و خم را پيموده است و      يچپ جنبش ملي و اسالمي ما راهي پر      

 .انگيز رسيد روزي عظيم و اعجابپيگذشته كه به رهبري امام خميني به 

*     *     *  
شهادت وي   زاهل سال    چ ون بيش از  ه اكن كي ايران با يادآوري خاطره مجاهدات مدرس        ادهضت آز ن

هاي اسـتبداد،     ه با شهادت خويش پايه    كين كشورمان را    ونمجاهدان تاريخ خ   گذرد ياد همه شهيدان و     مي

 .دارد  گرامي مي، به لرزه درآوردندار ارثمعمار و استاست

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۸/آذر/۱۰
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 دانشجو  آذر، روز۱۶مناسبت ه اعالميه نهضت آزادي ايران ب
  

  بسمه تعالي

 .داريم  مستقل، گرامي را در ايراني آزاد و دانشجو  آذر، روز۱۶

بود و عامل سرسپرده     اش سقوط كرده   ن داخلي ادولت ملي مصدق، با كودتاي خائنانة سيا و مزدور        

  حكمفرما شـده بـود و      رخفقان بر كشو  . كوبيد   مي فشهاي مخو   كمهچزير  ه  آمريكا، زاهدي، مردم ما را ب     

هاي آسمانكوب   تشم«. را بر باد داده بودند    » سبزشان سر«، زبان شهادت داشتند،     »زبان سرخ «ان كه   آن

مردمـي مـصدق     راه حكومت ملـي و     ها را بر سر    تمحاه مز ونشتيباني عوامل بيگانه، همه گ    پ كه با    »قوي

كمفرمـائي  ح كـشور   بـر گسكون مر تاريكي و. »ه گون رسوا شدند   ونوا شدند و گ   «فراهم آورده بودند،    

  .يال يافته بوداست »شپت مزارآباد شهر بي بر«زاهدي،  جغد شوم حكومت شاه و كرد و مي

هـايش   خدمتي ثمره خوش ش بود تاالت  رژيم در ـ  آمريكا ـ رقصي و نمايشي به ارباب شودر ادامة خ

رد كـ  دعـوت    ايكرو بود كه از نيكسون، معاون آيزنهاور، رئيس جمهور وقت آمر           را بنماياند و هم از اين     

صـحنة   در سون و كـ بـه هنگـام ورود ني     . ز نزديـك ببينـد    اقبرستان آباد ايران را      كند و  ايران سفر    كه به 

 »نـه «ا كرده بودند، فريـاد سـرخگون         پ  در دانشگاه تهران بر    ۱۳۳۲شانزدهم آذرماه    روز نمايشي كه در  

 .وله دادرا با گل آورد، جواب آن اين گستاخي را تاب نمي  يم كهژ، و رستبرخا

نيـا، دانـشجويان     ي و بزرگ  چاكترين جوانان ما، شريعت رضوي، قند     پشريفترين و    در دم، سه تن از    

  اينان .  خويش درغلتيدندنخو دة فني دانشگاه تهران دركانشد

ال بازار بروند و چاپه به پشت گادانش ت ميز پشن ناني بگيرند و ازپران، كوگنخواستند كه همچون دي«

 اما اين. ردند و رفتندكارشان را تمام كآن سال، چندين دوره آمدند،  از .برند يش فروخو آخور در سر

هميشه . روند آنها هرگز نمي. كنند رود سفارش كه را مي هر. آيد بياموزند  ميكه را سه تن ماندند تا هر

رم گ چنان تازه وم دانشگاه، ه چهرة سه قطره خون كه برناي .اند»شهيد«آنها . خواهند ماند

 )هاي آشنا علي شريعتي، با مخاطب شهيد دكتر(.»است

برابر استبداد و استعمار  دانشگاه در و بل مقاومت دانشجومعنوان سه آن سال، شانزدهم آذر، ب و هم از

گـرم،   آن سه قطره خون تازه و      تاريخ مبارزات ميهنمان به ثبت رسيد و       در عنوان روز دانشجو  ه  خفقان، ب  و

 .دميدند يكار با طاغوت، روح تازه ميپهنة  پدادند و در را همواره حيات تازه مي ه و دانشجوگادانش

ان مآنان را در ه خوان شهيداني كه فرياد ياري ياد آن سه شهيد، وه را ب دانشجو شانزدهم آذر، روز

  . داريم   با سرخي خون خويش پاسخ گفتند، گرامي ـدانشگاه سنگر

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/آذر/۱۴
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 بحث آزاد ره وظدعوت به منا
  

  سمه تعاليب

 
  قومنا بالحقنبي ربنا افتح بيننا و

 دشنو معرض ديد و  ه  اي ب    ديماه برنامه راديو تلويزيون صحنه     ۴شنبه   زظهر سه ا بعد ۵/۱۰در ساعت   

ن گابين طبقات مردم برانگيخت و افـراد و وابـست         در ثرأ همراه با ت   لسئوا مردم گذارده شد كه موجي از     

 .سكوت مورد اعتراض قرار گرفتند خاطره ب كشور كنار گوشه و ضت ازنه

  ـ بـه تحليـل سياسـي    ترين لحظات انقالب اسالمي ايران دسـت  ما را سرآن نيست كه در اين حساس

خـدمت   و  كـه بيـشتر معتقـد بـه كـار          ارچاز حقيقت اوضاع و روند حوادث پرده برداريم          اجتماعي زده، 

 برابر اوج گرفتن اين نـوع اقـدامات سـكوت را جـايز             شعار، ولي در   حرف و منت هستيم تا     بي  و اصد بي

 .ميدان نمي

مي ايـران   الاسـ  نيست كه انقـالب    خورد ولي ما را گمان نبوده و       گويند انقالب فرزندان خود را مي      مي

جـوان گوينـده صـحنه       رفـ ن عمل دو . ها باشد كه ساير انقالب    ها و معيارها برخوردار    هم از همان ارزش   

اصـول قـاقون اساسـي جمهـوري اسـالمي           القـي و اسـالمي و     خ حقوقي، ا  ،سياسي يشب با هيچ معيار   د

تريبون برخوردارند و طـرف مـورد اتهامـشان محـروم، هرچـه را در                حاليكه آنها از   در. كند تطبيق نمي 

ت بيـنش و وسـع   خورد مردم دادن، نه يك عمل سياسي حاكي از      ه  مسئوليت ب  پروا و بي   ارند بي  د انديشه

 .موازين اسالمي منطبق بر  رفتارك و نه ياستبا مسئوليت انقالبي  ديد و

ه ايم ب   هدگذران تحمل كوت و س به   اتاكنون ر  اگر مبارزه سياسي هستيم و     هرگونه مناظره و   ه  ما آماد 

 .تسمي ايران االمان نسبت به سرنوشت انقالب اس دقيق احساس مسئوليت عميق و خاطر

 خواهنـد  را مـي   چيـز  هچـ تلويزيون نيز، با اين عمليـات         راديو ن و گردانندگا   برنامه ديشب،  نويندگاگ

 دهند؟ ه آموزشي ميچمردم ه ب ثابت كنند و

 گروه ندارتري سابقه ترين و بارزاتي و اسالمي صادقملحاظ سابقه ه توان جمعيتي را كه ب آيا مي

و  ركامال كرد؟ آيا اف نتفسيرهاي غيرمرتبط لج نسنجيده و  تنها با يك خبراستسياسي موجود 

كدام ه فرض توفيق در اين برنامه خدمت به ؟ باست خفتگي دست داده ااين سرزمين ر  وجدانهاي آگاه

خدمت  ود يا خط صداقت وش كا در اين ماجرا كوبيده ميييرد؟ آيا امپرياليسم آمرگ دستگاه صورت مي

صحنه   ازكيه  بكن انقالب ايران يستيدان رايا با اين تبليغات فرزنآمنت به انقالب ايران؟  و تظاهر بي

 چپ؟ ت وسطلبان را  و فرصتانقالبروند يا ضد بيرون مي

.  سـرداد  مينسـرز  اسالم و ديانت نداي مبارزه مكتبي را در اين        وري  ج مه ارگوز ر جمعيتي را كه در   

 اد و اسـتعمار   تبدسـ ا زااي    كه آميزه    مبارزه ضدرژيمي   مرداد پرچمدار  ۲۸كودتاي   زاجمعيتي را كه پس     
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ئي ا آغـاز انقـالب سـفيد كـذ        كتاريـ  علنـي گرديـد، جمعيتـي را كـه در روزگـار            صورت مخفـي و   ه  بود ب 

يز مآ آينده اسارت   و )۱۳۴۱اعالميه بهمن   (كرد   اپه  را مشخص و آشكارا ب     محمدرضائي رشيدانه خط آن   

 محروميـت و   زنـدان و  ايـستاد تـا بـه          ادقانهصـ  يـل  تحل آن  بر سـر    و ودبيني نم  پيشرا   و استعماري آن  

، بـه انقـالب   يهـاي  يـه المد كه به شـهادت اع و گروهي بن خرداد نخستي۱۵ از پسممنوعيت محكوم شد و    

 بش به مبارزه دسـت زد تـا آنجـا كـه بـذرافكن جنـ               پهلويرژيم   برابر مسلحانه دعوت كرد و مردانه در     

معلـم آن   و گـذار  ون طالقاني پايهبعد گرديد، جمعيتي كه آزادمرداني چه  ب۵۰لهاي انقالبي و مسلحانه سا   

  درانژادهـا ر  حنيـف  ها و عتيي تحمل كردند، جمعيتي كه شرا سالها زندان ر   ننام و همراه با آ    ه  بودند و ب  

سـازش و   خود پرورش داد، جمعيتي كه تـا آخـرين لحظـات قبـل از انقـالب زنـدان و محروميـت را بـر                      

تـرين    سـنگين يخروزي انقالب تا ايـن تـار   پيآغاز   زا نظام موجود ترجيح داد، جمعيتي را كه        از يور بهره

راه وحدت امـت     در ارزبم دوش خود كشيده و در همه جا منادي و         را بر   مسئوليت اجرائي كشور   شبخ

تبليغاتي محروم مانده    هاي سياسي و   فعاليت اين سبب از   جامعه انقالبي ايران بوده و بر      بقاي اسالمي و 

 بـود و همـه جـا از نخـستين           ۵۷ و ۵۶ لهايهـاي انقالبـي سـا      اران حركـت  گـذ  ايه پ ، جمعيتي را كه از    است

هـا ولـي      ترين گـروه    ثرترين و فعال  ؤم زاعاشورا   هاي تاريخي تاسوعا و     پيمائي  تا راه  پيمائي عيد فطر    راه

 لـشمال مـضله و    اليمين و ا«باالخره جمعيتي را كه مصداق بيان امام متقيان          بود، و  شعار سروصدا و  بي

  بـر   و غيرمنطبق  يعمليرغ يشعارها گري و  داده از افراطي   خود قرار   شعار ا ر »الجاده ي هي طسلوا طريق

تفـسيرهاي   و ها با تعبير   تن كلي و  طور دسته جمعي و   ه  كند يكباره و ب    شرايط عيني جامعه خودداري مي    

 ي وحـدت  ط كـه نـه فقـ      اسـت ي نـسبت دادن كـاري       تبط با آمريكاي امپرياليس   اط و ر  سانديشانه و وا   ساده

راه امام خمينـي     وابستگان به انقالب اسالمي و     نااميدي و پراكندگي را در     س و أانگيزد بلكه تخم ي    برنمي

 .كند پ باز ميچت و سرا اين ترتيب راه را براي پيشرفت ضدانقالب از  كارد و به يم

 بنـدتر از   اي پـ  اسـالمي  دانيم و به ارزشـهاي واالي      يآن م ز  ا ايران را برتر   ما مصالح انقالب اسالمي   

هـاي شخـصي بكنـيم ولـي اگـر امـام و        آنيم كه در اين شرايط تاريخي نيروي انقالب را صرف درگيري        

 ر ويتفـس   وانقـالب زودي بـه تـشريح جريانـات قبـل از     ه رهبرعاليقدر انقالب اسالمي مجازمان بدارند ب     

عرض امـت   ه  يجه را ب  نت  ميشود پرداخته و   له دنبا كگذرد و خطوطي     تحليل آنچه كه در اين سرزمين مي      

 اسالمي و همه پويندگان حقيقت خواهيم رسانيد، و درآنجا مسائل مربوط به عضويت افراد و ارتبـاط و                 

 .نحوه آن را روشن خواهيم كرد

 اسـالمي بـا   ياين صبحدم رژيم جمهور دهيم كه در م ميياما به ملت عزيز و مسلمان انقالبي ايران پ    

ام امـت   مـ كرده آهنـگ وحـدت بـه گـرد ا          ت و حمالت گروهي پرهيز    تشت تفرقه و   و هوشياري از   يبيدار

، گروهـي و طبقـاتي مبـارزه    يرجي، فـرد  خاو استيالي    گونه استعمار  جهت عليه هر   نموده و يكدل و يك    

 .كنند

 آيه ضايمقته كه ب دهيم مي النه جاسوسي آمريكا هشدار در خط امام مستقر ما به دانشجويان عزيز

و   در انتشار» كان عنه مسئوالكولئاواد كل فلسمع والبصروالا انه علم ب كلالتقف ما ليس «: شريفه

صفوف  تفرقه در دليل پيمودن جز ه راه انتقام بيككنند  بيانات خود احساس مسئوليت اسالمي و انقالبي

 ين انقالب وستافترا و تهمت حاصلي ندارد كه نتيجه آن دلسردي خدمتگزاران را راگرم شدن باز ملت و
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سرانجام اوج گرفتن  ره رسيده و طلبان از فرصت تعهد و بي نمايان بيالنقالي ماندن صحنه براي خا

لذين ظلموا ا نبتقوا فتنه التصياو. دامنه انحراف انقالب و پيش آمدن و پيروزي ضدانقالب خواهد بود

 .هصمنكم خا

 ايـران گـشوديد و   سـالمي روند انقـالب ا  جديد در  شما با اقدام ضدامپرياليستي خود راهي پرتوان و       

 راهـه  بـي  بـرده از    به رسالت عظـيم خـود پـي   استرا به ماوراء مرزها رسانديد، الزم        منه آن اد زه و اآو

 .باشيد خط مستقيم امام سخت برحذر تجاوز از رفتنها و

صـديقي   دوستان آگاه و   و باالخره به اطالع دشمنان و مخالفين نهضت آزادي ايران كه گمان نداريم            

 :رسانيم كه  باشند ميانمي ايربه انقالب اسالنسبت 

  نشان تاك نه از و تاك نشان بود كه نه از  ز طايفه دردكشانامن  بودم آن روز

 
 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/دي/ ۵
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  اعالم جرم سه تن از اعضاي نهضت آزادي ايران عليه 

 خط امام دانشجويان مسلمان پيرو دوتن از
  

 يمبسم اهللا الرحمن الرح

 ۱۳۵۸ پنجم ديماه  ـتهران

 يسجناب آقاي علي قدو

 دادستان محترم كل دادگاههاي انقالب اسالمي ايران

  

دعاي وابستگي به دانشجويان مسلمان اآقايان جوان كه  زانفر  دو ۴/۱۰/۵۸شنبه  سه در ساعات آخر

قـصد افـشاگري     هصـفحه تلويزيـون ظـاهر شـدند و بـ           نام خود را نگفتند بر     كردند و  پيرو خط امام مي   

اللهاي نادرسـت بيـان     استدت و   ااساس يك سلسله اظهار     به اوراق بي   نسياسي با ورق زدن و نگاه كرد      

 اتهـام   )استايران روشن    ملت مي و ملي آن بر    الكه سوابق مبارزات اس   (به نهضت آزادي ايران     . داشتند

 .ندطلبي داد نفع خيانت و انتساب سازشكاري با بيگانگان و و

سسه ؤاشيم ضمن اعتراض به مب ميسسين و رهبران نهضت آزادي ايران ؤز مان كه اينجانبا

در جهت مخدوش  م و قانون اساسي بوده والف اسالراديوتلويزيون نسبت به عمل اين آقايان كه خ

 محاكمه و نمائيم و باشد، اعالم جرم مي عاليقدر آن مي تضعيف انقالب اسالمي ايران و رهبر ردن وك

 . را همراه با رسيدگي سريع و دقيق جريان تقاضا داريمتعقيب آنان

  مهدي بازرگان ـ يداهللا سحابي ـسيدجوادي رحاجداحمد ص
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