
  
 
 
 
 
   

  
 ، دفتر سوم) ١١(جلد  ١٣٥٩های سياسی سال  ها و تحليل بيانيه 

  

                                                                                          
  

 مرامنامه و اصول برنامه و خط مشی نهضت آزادی ايران

 ١٣٥٩تيرماه 

  
◄   

 
 طالقاني اعالميه نهضت آزادی ايران در رابطه با سالگرد مرحوم

 ١٣٥٩شهريور//١٧

  
◄   

 
 پيمائی روز اول مهر دعوت نهضت آزادی ايران برای راه

 ١٣٥٩شهريور//٣٠

  
◄   

 
 نهضت آزادی ايران در رابطه با جنگ ايران و عراقبيانيه 

 ١٣٥٩مهر//١٤

  
◄   

 
زاده را از  نهضت آزادی ايران، ضمن هشدار به دولت، آزادی قطب

 امام تقاضا آرد

 ١٣٥٩آبان//١٨

  
◄   

 
تن از نمايندگان، وزير دادگستری در رابطه با  ٢٤از طرف 

 زاده به مجلس احضار شد دستگيری قطب

 ١٣٥٩آبان//١٨

  

  
◄   

 
   دعوت نهضت آزادی ايران به راهپيمائی تاسوعا و عاشورا
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 ١٣٥٩آبان//٢٦

◄   

 
 اطالعاتی امام های آانال

٢٦/٨/١٣٥٩ 

  
◄   

 
 اعالميه نهضت آزادی ايران به مناسبت نخستين سالگرد تصويب

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

 ١٣٥٩آذر//١٢

  

  
◄   

 
 نامه نهضت آزادی ايران به رئيس مجلس شورای اسالمي

 ١٣٥٩آذر//١٣

  
◄   

 
نهضت آزادی ايران به شورای مرآزی حزب نامه سرگشاده

 اسالمي جمهوری

 ١٣٥٩آذر//٢٤

  
◄   

 
 بيانيه نهضت آزادی ايران در رابطه با راهپيمايی اربعين

 ١٣٥٩دي//٤

  
◄   

 
 صفر ٢٨اعالميه نهضت آزادی ايران درباره راهپيمائی

 ١٣٥٩دي//١٤

  
◄   

 
مجاهدين «نهضت آزادی ايران به مسئولين سازمان نامه سرگشاده

 »انقالب اسالمی

 ١٣٥٩دي//٢٠

  
◄   

 
اطالعيه نهضت آزادی ايران به مناسبت سخنرانی مهندس مهدی

 بازرگان در قزوين

  

  
◄   
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 ١٣٥٩بهمن//٢٠

 
 نامه سرگشاده نهضت آزادی ايران به برادر گرامی

  سيد احمد خمينی االسالم حجت

 ١٣٥٩اسفند//٢

  

  
◄   

 
 بيانيه نهضت آزادی ايران درباره توطئه صدای آمريكا

 ١٣٥٩اسفند//٢

  
◄   

 
شنبه  ٥آزادی ايران برای شرآت در اجتماع روز دعوت نهضت

 هفتم اسفندماه در دانشگاه تهران

 ١٣٥٩اسفند//٥

  

  
◄   

 
تن از نمايندگان مجلس شورای اسالمی از مردم برای  ٤دعوت 

شنبه هفتم اسفندماه در دانشگاه تهران ٥اجتماع روز شرآت در 

 ١٣٥٩اسفند//٢

  

  
◄   

 
نماينده مردم  ٤اطالعيه شماره يك ستاد برگزاری سخنرانی

 تهران

 ١٣٥٩اسفند//٣

  
◄   

 
 اطالعيه شماره دو

 ١٣٥٩اسفند//٣

  
◄   

 
 اطالعيه شماره سه

 ١٣٥٩اسفند//٤

  
◄   

 
   اطالعيه شماره چهار
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در امجديه برگزار  سخنرانی چهار نماينده به جای دانشگاه

 شود می

 ١٣٥٩اسفند//٥

  ◄   

 
 نماينده در امجديه ٤ستاد برگزاری سخنرانی  ٥اطالعيه شماره

 ١٣٥٩اسفند//٧

  
◄   

 
 اعالميه نهضت آزادی ايران درباره مراسم يادبود دآتر مصدق

 ١٣٥٩اسفند//١٢

  
◄   

 
اسفند  ١٤اطالعيه نهضت آزادی ايران در رابطه با بزرگداشت 

 سالروز درگذشت دآتر مصدق

 ١٣٥٩اسفند//١٤

  

  
◄   

 
 اطالعيه نهضت آزادی ايران درباره حوادث دانشگاه

 ١٣٥٩اسفند//١٧

  
◄   

 
 بيانيه نهضت آزادی ايران به مناسبت ملی شدن نفت

 ١٣٥٩اسفند//٢٨

  
◄   
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 )۱(خط مشي نهضت آزادي ايران  اصول برنامه و مرامنامه و
  

  بسمه تعالي

 
الذين من قبلهم وليمكـنن       االرض كمااستخلف   وعداهللا الذين امنوا منكم و عملواالصالحات ليستخلفنهم في       

 .الذي ارتضي لهم لهم دينهم

  مقدمه ـفصل اول

س از هفتاد سال مبارزه ملـي       پايران را ياري داد تا       رحمن كه ملت عزيز    درگاه قادر ه  پايان ب  حمد بي 

 محمـد مـصدق    دكترطبقات مختلف و شخصيتهاي بزرگ چون        با مشاركت نسلهاي متوالي و      و اسالمي 

ه خـارجي بـ    ه نيرومنـدترين قـدرتهاي اسـتيالگر      ترين استبداد متكي بـ     يك انقالب تاريخي عظيم، كهن     در

  .گردد پيروز اهللا الموسوي الخميني اهللا العظمي روح آيتايمان حضرت  وكل وترهبري سرسختانه مرد 

 ۱۲۸۵ در انقـالب مـشروطيت   ناگر هدف اصلي ملت ايران و برنامه رهبران آزاديخـواه و روحـاني آ   

 چـارچوب قـانون بـود و    و دولتيـان در   پادشاهان قاجاررسيدن به عدالتخانه و استقالل و پابند ساختن     

 ر از اسـارت شـركت نفـت و        ومحمد مـصدق آزاد كـردن كـش        رهبري دكتر ه   ب ۱۳۲۹نهضت ملي   ر  د اگر

 بـه همـت   ۱۳۴۲سال  كه در  در انقالب بزرگ اخير   ،داشت خط اول قرار   حاكميت استعماري انگلستان در   

 خانـدان پهلـوي و اسـتبداد داخلـي و پايـان دادن بـه                گرديد، هدف اساسـي سـرنگوني      امام خميني آغاز  

 .و حاكميت قوانين اسالمي بود آزادي كشور منظور اعاده استقالل وه استيالي خارجي ب

س از نيـل    پـ  »اسـالمي  نه شرقي، نـه غربـي، جمهـوري       «انقالب با اتخاذ عنوان اسالمي و اعالم شعار       

همـان تنـدي و تيـزي تحـوالت     ه  امت ب وابله امامتقيروزي متوقف نمانده با الهام م  پ به عظيمترين    يعسر

يـدا كـرد،   پ شـديد  ضـد امپرياليـستي    حالت ضداستبدادي نخستين حالت ضـدآمريكائي و      از  . عميق يافت 

 ع بـه اخـراج شـاه و       نحاليكه قـا   نهاد، و در   فراتر مرزهاي كشور  ا از پسپس بنا به وظيفه اخوت اسالمي       

ي پرداخـت و    ردا ضدسـرمايه  هـاي داخلـي ضداسـتبدادي و        امـه ايادي او از كشور نبود، بـه اجـراي برن         

اش تا آنجـا وسـعت يافـت كـه بـا             وظايف شده، دامنه   مستضعفان جهان مزيد بر    بزودي رسالت دفاع از   

چنـين  . غربـي گرديـد    امان عليـه امپرياليـسم شـرقي و        ي ب رچمدارپها و لطمات مربوطه      تحمل محروميت 

اد و  تقـ مورد اع  غايب منتظر  جهاني و دادخواهي، قيام دادگستر     مي و نظير، با داعيه اسال    انقالب وسيع بي  

  .آورد ياد ميه اشتياق شيعه را ب

قبـول آن   و زمين از گذارده است كه آسمان    دوش نسل حاضر  ه   امانتي را ب   رانقالب اسالمي ايران با   

 رحمـت را آنطـور   عدالت و رده شانه خالي كنيم، يا راههاي غيرحق و     كخداي نا  ي ميكردند و اگر   رخوددا

يش بگيريم و موجبات شكست جمهوري اسالمي فراهم گـردد، داغ            پ اند در  سنت ترسيم كرده   كه قرآن و  

پيـشگاه تـاريخ و     ر  د مقـصر  ول و ئ خـواهيم زد، و مـس      امـت شاني  پي را بر    »ما جهوال ظلو كان   انه«باطلة  

 .دادگاه الهي خواهيم شد

تعقيـب    در ۱۳۳۲مـرداد    ۲۸بعد كودتاي ننگين     ه از آورد ك   نهضت آزادي ايران سپاس خدا را بجا مي       

ه صحنه مبارزات ملت، توانسته اسـت سـهم ناقـابلي بـ            فعاالنه در  دوران نهضت مقاومت ملي با حضور     
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تـشكيل دولـت موقـت و انتقـال           نمايد و سپس در    اداءتدارك انقالب    تداوم مبارزه و    الهي در  وةق حول و 

 . وظائف اصلي باشدردا المي عهدهنظام استبدادي به جمهوري اس كشور از

د مرحله سازندگي گرديده و راه طوالني بس رنيم است انقالب اسالمي شكوهمند ما وا اينك يكسال و

، ارددر پـيش    مواجهه با نارسـائيها و نابـسامانيهاي داخلـي و مقابلـه بـا دشـمنان خـارجي د                   در دشوار

 .باشند مي تر عظيم تر و نيازها سنگين ها، متناسب با شرايط ويتولئمس وظايف و

ايـن انقـالب     وزي پيـر  رشـد و   ت، كـه در   ملعنوان بخشي از اقيانوس بيكران      ه  نهضت آزادي ايران، ب   

توسـعه يافتـه زمـان،        و   يـر يشـرايط تغ  ر  عظيم اسالمي سهمي داشته است، در اين دوران حـساس و د           

ت، فعاليت جديـد خـود را بـا         مسئوليتهاي خطيري كه براي خود قائل اس       انجام وظائف سنگين و    بمنظور

 .نمايد هاي خود آغاز مي مرامنامه و اصول برنامهر د تجديدنظر

النـاس و     وكـذلك جعلنـاكم امـه وسـطا لتكونـوا شـهداء علـي             «:  آيه شريفه  قمصداه  واضح است كه ب   

 ابعـاد   رتأثيرات انقالب شكوهمند اسالمي ايـران د        و براساس دستاوردها و    »اشهيدالرسول عليكم     يكون

 .عهده ملت ايران و نهضت آزادي قرار گرفته است قبال مردم جهان بر در تري اش، وظيفه وسيع جهاني

 منظـور ه مبناي معتقـدات اسـالمي بـ     محرك نهضت آزادي ايران، مانند گذشته، اداي فريضة ديني بر         

 جهـان   نخـدمت بـه ملـت عزيـز ايـران و همـه مستـضعفا               ايفاي وظائف اجتمـاعي و     جلب رضاي حق و   

 .باشد مي

  اصول مرامنامه ـفصل دوم

 :مرامنامه نهضت آزادي بر اصول سه گانه ذيل قرار دارد

 شـمول زمـاني و   كلمـه و يع مفهوم وسـ  آدم تا خاتم در  يگانه دين خدائي از ـ  اصول عاليه اسالم-۱

ع از بيـان و سـنت رسـول         تـشي سـاترين وجـه در مكتـب         ر جهاني آن، اصول و احكامي كه با خلوص و        

ك پيـروزي آخرالزمـان و حكومـت جهـاني          رتـدا   و رانتظا  و اهل بيت رسالت نقل گرديده و در        )ص(خدا

 .باشد واحد مي

ه  بـ  ۱۳۵۸آذرمـاه    دوازدهـم  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، كـه در رفرانـدوم يـازدهم و             -۲

 .اشدب ومت ميو پايه استوار وحدت و حك تصويب نهائي اكثريت مردم ايران رسيد و يگانه سند با اعتبار

د شدن مسلمانان حامت وا راه تحقق در جهاد مستمر ش والت ـ   اعتقاد به وحدت جهاني مسلمانان-۳

 .ي مستضعفان جهانئجهان و رها

 خط مشي  اصول برنامه و ـفصل سوم

 :انهدام آن انحراف و جلوگيري از تداوم انقالب اسالمي و  حفظ و ـالف

 .ايدئولوژي اسالمي ي وبيني توحيد تبليغ جهان  تفهيم و-۱

 .فراهم سازد عملي كه موجبات تضعيف رهبري را مبارزه با هر  قبول رهبري امام امت و-۲

خـط   گرائـي در   گـروه  دور از انحـصارطلبي و    ه   همكاري با روحانيت آگاه و متعهد و اصيلي كه ب          -۳

 .دنماي حفظ وحدت حركت مي

 .آن خارجي وناگون داخلي ومبارزه با اشكال گ معرفي ضدانقالب و  شناخت و-۴

تفـاوتي مـردم را      بـي  عملي كه موجبـات    مبارزه با هر   صحنه و  فعال در   تشويق مردم به حضور    -۵
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 .فراهم سازد

فرهنـگ    عناصـر  ـ شناسائي(استثمار  ، و زدودن آثار استبداد، استعمار و)تزكيه( انقالب فرهنگي -۶

 .)آلود نظام پيشين و مبارزه با آنها شرك

صـنعتي كـشور از      اكسازي روابط اقتـصادي و    پ و برقرار ساختن نظام اقتصاد اسالمي و         يني تب -۷

 .نظام پيشين  ارزشهاي ضداسالمي و يا غيراسالمي

هرگونه عملـي كـه موجبـات        جهت تقويت وحدت تمامي اقشار امت مسلمان و مبارزه با           تالش در  -۸

 . فراهم سازدراتشتت يا تسلط گروهي  تفرق و

 جمهوري اسالمي  استقرار ـب

 .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  پاسداري از-۱

 .متمم آن تصويب طريق تنظيم و تكميل قانون اساسي از  كوشش براي رفع نواقص و-۲

 .قانون اساسي جهت تثبيت نهادهاي منبعث از  تالش در-۳

 تـا   )قـضائيه  نـه و  مقن مجريـه، : گانـه  قواي سـه  ( پشتيباني از مسئولين نهادهاي جمهوري اسالمي        -۴

تداوم انقـالب اسـالمي عمـل     جهت حفظ ور محدوده صالحيت و اختيارات قانوني خود و در زماني كه د 

 .كنند مي

هـاي اقتـصادي،      زمينه جامعه در  ه بيشتر چ خودكفائي هر  جهت تقويت خودجوشي و     كوشش در  -۵

مستقلي كه حافظ   روابط آزاد و  ريزي   ايهپبه دول خارجي و     ر  با هاي اسارت  علمي و قطع وابستگي    فني و 

 .گردد هاي كشور منافع ملت ما بوده و باالبرنده امكانات سرمايه

 .ول اسالميبمق منظور ايجاد جامعهه قانون اساسي بر  اصول مندرج دع اجراي دقيق و جام-۶

 گسترش جهاني انقالب اسالمي  رسالت در ـج

 .بشريت عنوان تنها راه نجات هبيني توحيدي ب عملي حقانيت جهان  ارائه نظري و-۱

  . ال تجارب و دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران به مستضعفان جهانتق ان-۲

  . هاي اسالمي و انقالبي جهان معنوي به نهضت  مادي وككم  همكاري و-۳

  ). شرقياستعمارگران غربي و(نظامهاي طاغوتي جهان  ا بيگيرپ مبارزه اصولي و -۴

  آزادي ايران  نهضت

  )كنگره سوم( ۱۳۵۹ تيرماهمصوب  )۱(
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 د مرحوم طالقانيررابطه با سالگ اعالميه نهضت آزادي ايران در
  

 ن الرحيمماهللا الرح بسم

  

  » ينتظرنمنهم م نحبه و منهم من قضي و«

 برنـده و    ،بود مالك اشتر  چون شمشير  او بود، زبان گوياي   حضرت ابوذر  بمنزله او اسالم براي«

  » امام خميني«. ا بركت بعمرش درس بود وزو  مرگ او،كوبنده

 هموطنان عزيز

ايم شيفتگان    ماتم گرفته  ياور امام   طالقاني، مجاهد نستوه، اميد خلق و      گسور  سالي گذشت و هنوز د    

 بلوچ و  مال تا جنوب، ترك و    ش زاكجا شكوه برند    ه  دانند ب  نالند و نمي   ام مي يغم ا  ان از يوا اسفاگو  فكر او 

 فرزندان عزيز خود    راگونه سرفراز همه     غم حسرت آن ابرمرد آزاده كه آن        در عرب و لر كرد، فارس و  

 وجـد و  ه  رخـروش و شـورافزا كـه دوسـتان را بـ           پ هنـوز صـداي گـرم او         .گويند ناميد واحسرتا مي    مي

انداز است، صدائي كه سال گذشته در       و آزادگان طنين   رآورد، در گوش احرا    مي لرزه در ه  ب طاغوتيان را 

الب بـراي  قـ ان رسـالت اسـالم و  «زد كـه   اد مـي ريـ زهرا ف  شهريور در بهشت   ۱۷ياد شهداي   ه  يام ب همين ا 

رسـيد هـدف    بپگـوئيم انقـالب اسـالمي،         هدف اسالم را تشخيص نداديم همه مـي        زما هنو ... ستاآزادي  

تـشخيص   هـا  اگر هـدف  . اسالم چيست  خواهد، منظور  اسالم چيست؟ هنوز مشخص نشده اسالم چه مي       

 ».كند ها تخفيف پيدا مي اين درگيري زاود بسياري  شسوي هدف بازه د، اگر راه بوشداده 

 تمام دوران سـياه     رطالقاني د  .هاي اصلي انقالب بود    و يكي از پايه   ا. طالقاني وجدان بيدار انقالب بود    

 خستگي ناپذير رزميد و باالخره بـه همراهـي همرزمـان و            طوره  اختناق رضاخان و پسرش شجاعانه ب     

يك مقطـع زمـاني كـه     فكران خود با تشكيل نهضت آزادي ايران و با اتخاذ مواضع قاطع و درست در            هم

 آسـمان نهـضت ملـي و       خاموشي گرفته بود چون ستاره درخـشاني در        عقيدتي ايران را   محيط فكري و  

مـوازات  ه بـ . تاريخ مبارزات ملت مسلمان ايران گـشود     ر  اسالمي ايران درخشيدن گرفت و فصلي تازه د       

پنهـاني   انديشمندان آزاده اسالمي بود كـه قـرآن را از           جمله طالقاني از هاي سياسي    شالت اين فعاليتها و  

نـواي   تقـوي و   قـرآن بـود، او مظهـر       اي قرآن بود او پرتوي از     ي او زبان گو   ورد،آها به صحنه در    حجره

 مالك اشتر  ون شمشير بود زبان گوياي او چ     منزله حضرت ابوذر  ه  ببراي اسالم او    «عدالت انساني بود    

 »...كوبنده بود برنده بود و

بوتـه   برخورد با مسائل و مـشكالت پيچيـده در        ر   كه انقالب شكوهمند ما د     سو در اين لحظات حسا    

براي . ها بيش از هر وقت ديگري احساس ميشود       وجود طالقاني ه  ب گرفته است نياز   آزمايش سختي قرار  

 در پيـام او   آزادي بـا الهـام از       در جهت تداوم واقعي انقـالب و       هاي واالي او    انديشه باروركردن افكار و  

  اسـتثمار و   وتجديـد پيمـان در مقابـل هرگونـه اسـتبداد            « ،زهرا بيائيد با هـم تجديـد پيمـان كنـيم            بهشت
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اده كـردن احكـام عاليـه       پي برايتجديد پيمان براي آزادي بشر و همه مردم، تجديد پيمان كنيم            ،  استعمار

 بايد  رارشي كه بنمان براي زنده كردن قرآن، زنده كردن احكام اسالم، زنده كردن قواني        اسالم، تجديد پي  

بخش انقالب دسـت بدسـت هـم         آوردهاي آزادي  اس خون شهيدان براي حفظ دست     په  بيد  ئ بيا »زنده كند 

نفـاق   قه و هرگونه تفر  يم، اخوت اسالمي را زنده كنيم و از       ائدلها بزد  ها را از    بدانديشي ها و   دهيم، بدبيني 

انقالب الهـام بگيـريم كـه طالقـاني      رهبر صدر سعه و صبر همه با هم از ايمان و يم وئنما رهيزپتشتت   و

توكل او   قاطعيت و  يش امام ميرفت از   پااميد ميشد به     و ن  قت كه خسته   و حي هر رو همه عظمت    نبا آ  نيز

هـاي آزادي بخـش       راه تحقق آرمان   رهنمودهاي او همه با هم در      زاجوئي   با بهره  ما نيز  بهره ميجست و  

 .اسالمي كه طالقاني منادي آن بود بكوشيم

اسـالم روز    مراسم بزرگداشـت خـاطره ايـن رادمـرد بـزرگ          ر  نهضت آزادي ايران همگام با مردم د      

  .نمايد زهرا شركت مي بهشتر نجشنبه دپ

 نهضت آزادي ايران
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  اول مهر يمائي روزپ دعوت نهضت آزادي ايران براي راه

 

  بسمه تعالي

  

بـراي نـشان دادن      اهللا منتظـري   دعوت حـضرت آيـت    ه  ، روز اول مهر ب    اميدهاي آينده انقالب اسالمي   

 .مائي خواهند زديوحدت خود دست به راهپ

محـصل   آمـوز  دانـش  مـان ده ميليـون     نج ميليوني مملكـت   پتوجه داشته باشيم كه جمعيت سي و         اگر

 وقـت آشـكارتر   ي خواهيم برد، و اهميت اين نوجوانـان آن        پ و اهميت اين نسل،      دارد به عظمت   ور مدرسه

حركت همـين نوجوانـان ابعـاد انقـالب را           سال قبل نيز   ياد داشته باشيم كه دو    ه  خواهد شد كه درست ب    

رهـا  تبزرگ تـاب تحمـل را از   كرد و با خون خود به آن جان تازه داد و به آنجا رسيد كـه ديگـر            وسيعتر

ا نظاره كنند و بدين ترتيب مـوج        ردن و كشته شدن عزيزانشان      رسرنيزه خو  وزر توانستند هر ن گرفت و 

 . گرفتجاو ميان اولياء نيز انقالب در

 را كه قـصد دارنـد از       هاي دشمنان   تمام نقشه  اًآهللا منتظري و لبيك نوجوانان دقيق      دعوت حضرت آيت  

 ثرؤگرفته شده بود كـه هـيچ كـاربردي مـ     اركه چنان برعليه رژيم ب كه روزي آن  (اك  پهمان احساسات   

  .كند ب ميآا نقش برر استفاده كنند )ديگرد يواقع نم

انــد و  شت ســر گذاشــتهپــطم انقــالب را التپــرآمــوزان آگــاه مــا كــه يكــسال و انــدي دوران   دانــش

كه چـه  اند، هوشيارند  رساندن انقالب داشته به ثمرر اي د كننده ينيتع آموزاني كه خود نقش فعال و    دانش

 مـان خواهنـد كـرد و      پيي خود با انقالب اسالمي شكوهمند ايران تجديد         يماپي راهر  د اول مهر  روز. ميكنند

 يـر يدهـيم كـه تغ   آموزان عزيـز ايـن آگـاهي را مـي         ما به دانش  . نااميد خواهند نمود   ضدانقالب را ناكام و   

 ر، چرا كه سالها دشمنان كاآورد به بوجودششاهنشاهي چيزي نيست كه بتوان يك  بنيادي فرهنگ نظام

هـاي   كوشـش كنـيم تـا ارزش    ما بايستي تالش و. كنند ا به قامت ما ساز  راند تا اين فرهنگ عاريتي        كرده

 بـر . يم براي جهانيـان   شالگو با  بتوانيم نمونه و   بشناسيم و  انساني خود را بهتر    واقعي فرهنگ اسالمي و   

را بدون جهت و      اين نسل را داشته باشند و هيچ چيز        است كه درك نيازها و احتياجات سني       اولياء امور 

 . ندارندغپا و پرتالش به عناوين مختلف دريواين نسل پ  ازلدلي

انقالب اسـالمي ماسـت،      ها براي اين نسل كه اميد و آينده         همه زمينه  ام امكانات مملكت در   مبايستي ت 

 سـال   ۲۰از   تـر  را جوانـان پـائين     نجاه درصد جمعيت كشور   پ دقت كنيم بيش از    كه اگر  راچشود   تجهيز

توجهي به آن، عواقـب وخيمـي بـراي          بي هاي اين نسل و     خواسته اعتنائي به نيازها و     بي .دهند تشكيل مي 

بـه   گاه باشيم و هوشيار، و    آما بايد    داند و  ا دشمن خوب مي   رآورد و اين     خواهد الب اسالمي ما ببار   قان

وني بنماينـد و اهميـت و       يـ ين گروه عظـيم ده ميل     اخاصي به   اندركاران مملكت توجه     اميد آنكه همه دست   

 .هت آن را درك كنندبا
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  جامعـه اسـالمي    سـاختن  زش و نقـش ايـن نـسل در        راهميت و ا   كيد بر أنهضت آزادي ايران ضمن ت    

دران و مـادران را بـه وظيفـه اساسـي     پـ  الگـو، توجـه   كعنوان يه عرضه آن به جهانيان ب ايران و    نمونه

آمـوزان    و مسئوليت اساسي بـا اوليـاء دانـش         جمهوري اسالمي ايران نقش    در. كند  مي تربيتي خود جلب  

ئوليت سكنيد كه بـا ثبـت نـام كودكـان و جوانـان خـود مـ                 مبادا تصور . مدرسه نقش فرعي دارد    است و 

هـا و    كمـك  زانيـاز    شـود كـه مدرسـه بـي        مبادا تـصور   ايد و  اتمام رسانيده ه  تربيتي و اسالمي خود را ب     

  . شما استمشاركت 

 :وزآم برادران جوان دانش سخني با خواهران و و

ل مختلف تعرضـي و سـازندگي انقـالب الزم بـوده و هـست، لـيكن بـه                   احمر آگاهي سياسي شما در   

اي كـه    تـوان جامعـه    به تنهائي نمـي    ارعنكنيد، چون با ش    تكافو به شعار  شما هرگز . هيچوجه كافي نيست  

تحصيل  دانش و راه كسب علم و در اخالق اسالمي را هدف قرار دهيم وبايد . ايم بسازيم اش را داده قول

 .يمومرحله سازندگي جامعه خود موفق ش ي جديد سخت جهاد كنيم تا دروژتكنول كسب مهارتها و و

 :برادران معلم با خواهران و ي چند نيزا كلمه

اريد، توجـه الزم را     د خصيت شاگردانتان شساختن   اهميت نقش عظيمي كه در    ه   خودتان ب  شما حتماً 

بعدي و علـي گونـه    ندچاي از انساني  سعي كنيد كه نمونه   . آل آنان باشيد   و ايده  لگوانموده شما ميتوانيد    

هاي واالي اسالم گرديـد،      ارزش گر تجلي نيز تارفتدريس بلكه در اخالق و ر      تعليم و ر  باشيد كه نه تنها د    

ا بـراي دوران سـازندگي    رنـسل جـوان حاضـر       ، اجتمـاعي و جـسمي     يو بدين ترتيب رشد روحي، فكر     

هـاي   بـه تحقـق هـدف      اول مهـر   يمـائي روز  پ  راهر  با شركت عظيم خود د    .  بخشيد لي و تعا  عجامعه تسري 

  .انقالب اسالمي ايران كمك كنيد

 
   ايراننهضت آزادي 
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 عراق گ ايران ونرابطه با ج بيانيه نهضت آزادي ايران در
  

  الرحمن الرحيمبسم اهللا
  

 :عزيزهموطنان 

قوام گرفتن جمهوري    و سرنگوني شاه  از تحميلي با رژيم سرسپرده عراق كه بعد       و ناپذير نبرد اجتناب 

. شـود   يـروزي خـود نزديـك مـي       پايران سخت به وحشت افتـاده اسـت بـه مراحـل اميـدبخش                اسالمي در 

ملـت  و  اسـدار   پ زمين و جانبازيهاي برادران      دالوريهاي جوانمردان نيروهاي مسلح ايران در هوا و دريا و         

كرمانشاه براي حفظ انقالب و حاكميت        شهرهاي خوزستان و   ةآزاد و ويژه مردم دلير  ه  بپاخاسته انقالبي ب  

دلهاي فرد فرد    كند و در   ها زنده مي   خاطره باختگان صدر اسالم را در     نياد جا  و بقاء تماميت ارضي كشور    

طرف افراد ناآگـاه و غيرمـسئول        سوءنظرها از  ها و  فيطنند و عليرغم كم ل    يآفر مي ابناء وطن اميد و افتخار    

گرانه كه باعـث تـضعيف و تخريـب روحيـة آنـان            اكسازيهاي ناشي  پ زاعمال بعضي    ا ها و   نسبت به ارتشي  

 جوانمردانـه بـا اسـتفاده از       ن راستين اسالم و ايران به محض احساس خطر        ااين فرزند  گرديده بود امروز  

غ دريـ  بـا حمايـت بـي    همگام با پاسداران جان بركف اسالم و       نظامي خود همراه و    ةتخصص ارزند  وفنون  

العـاده   دليـري فـوق    ميدان نبرد بـا شـجاعت و       در ده و شانقالب بسيج    اسالم و  ايران و  زامردم براي دفاع    

 خود حماسة ايثار  با خون    جان خود گذشته و    زااند    ظامي دنيا را به حيرت واداشته     ننظران   خود كه صاحب  

 .ديننآفر مي براي مسلمانان افتخار و نويسند راه ميهن اسالمي مي هادت در شو

 و ضمن سپاس خدا     مكني  مي ها را تجليل   و همه مردان راستين انقالب اين دالوري       ما همزمان با رهبر   

جاء الحق مصداق ه بگوئيم و يقين داريم  مي  تبريكاكل قو مردم شرافتمند و فرمانده مدبر به امام امت و

. خواهد بود  روزپيروي سرانجام موفق     در  و دشمن رو   رجنگ با كفا  ر  اسالم د  نيزر  با  اين ذهق الباطل  و

نگراني است آنكه دگرباره نكـات       آنچه خطرناك و درخور    اند و   شده ولي همچنانكه امام هم بارها متذكر     

هـا كـه در طـول سـال           بينـي  وتـه ك ي و نظر گتن ها و  يرها و خودمحو   ييجو و برتري  ون غرور چضعفي  

ي و گروهي تشديد    بهاي حز  اختالفات و عصبيت  . گير شوند  اند دامن   گذشته دردناكترين آفت انقالب بوده    

چنانكـه  . طلـب فـراهم آيـد      ي و ماجراجويـان فرصـت     بالاليت عناصر ضدانق  ع ف يمحيط مناسب برا   يابد و 

تضعيف گرديد كه دشمنان مـا هـواي          باعث تشتت و   چنان بود كه آن   انگيز و تفرقه ر  با تفهمين عوامل آ  

مي الاك ايران اسپبه خاك  ت تجاوزأكه به خود جر ايران و انهدام انقالب اسالمي كرده تا آنجا      ربسلطه  

 روح ايمان و اسداران كه ازپم و سپاه راندا ژي وشهاي برادران ارت ها و جانفشاني اريكرا دادند ولي فدا

نـشان   كـشور  دفاع از  هاي مردم در    همبستگي و بسيج توده    ورد  گي  ه مي ي ما ماسالعشق آنها به وطن و      

ست مـردم   ايش   پ ت انقالب در  شسرنو  و يرف ملي و تماميت ارض     ش داد كه وقتي پاي حيثيت اسالمي و      

ذلت قبـول سـلطه اجانـب        بار ريز نهند و   مي  سو  را يك  خصيشحسابهاي   دلگيري و  ه اختالف و  ونگ هر
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 .اندازند برمي اوزگرجبنيان خصم ت آميزند و  با هم در مييك صدا روند و نمي

 شـرق   غدري مايت بي حهمه قدرت و     ا با آن  ر ني صدام بايد بداند اين همان خلق است كه شاه خائ          رآ

 چهـي  رافتخار خودش هرگـز پطول تاريخ  رده است و درپداني تاريخ س و غرب سرنگون كرده و به زباله      

مردانگي و حفـظ     مقاومت و  ي از يها  حماسه دري را تحمل نكرده است و     و قل  سلطة خارجي و اعمال زور    

هـاي   آزادگـي بـراي ملـت      نمونة مقاومت و   شرف انساني و حيثيت ملي و مذهبي خود آفريده و شاهد و           

يد بحكـم   ي شما اي خلق قهرمان به كوري چشم دشمنان انقالب اسالمي ايران بيا            كبوده است و اين    ديگر

ا حفظ نموده دست بدسـت هـم داده و بـا            ر همچنان همبستگي خود     والتفرقوا جميعاًبحبل اهللا    واعتصموا

وشـني بخـش آينـده      رهـاي    خود وسـعت بخـشيم و افـق        به ديد . ها بگذريم   گذشته اسالمي از  صدر سعة

 .قراوالن مبارزات آزاديبخش مستضعفين جهان باشيم شيپاسالمي بنگريم و همچنان 

 نحوي از ه  كساني كه ب   همه رمري و سپاه پاسداران و    ااندژارتش و   هاي    جانفشاني ما ضمن تقدير از   

سلمان و شرافتمند ايـران  ممردم   نمايند از  مقدس نيروهاي مسلح اسالمي را ياري مي       كارپياين   انحاء در 

فـداي جـان     مـال و   با گذشت از   دست هم داده و   ه  خواهيم همانطوركه دست ب    دسته و گروهي مي    هر از

ه گسسته شده رهاي اميدبخش دگربا هم اجازه ندهند كه اين همبستگي رسانيدند اين بار انقالب را به ثمر

بـراي   چـه بيـشتر    نمودهاي امام امت هـر    ره زانيروي خداگونه جمعي آنها به سستي گرايد و با الهام            و

 نگذاريد كه دوباره انقالب بـا عظمـت مـا دسـتخوش هـوا و           بكوشيد و  تفاهم بين همديگر   ايجاد وحدت و  

ا كنـد و    پيـد قـوام و دوام      چـه بيـشتر    بكوشيم كه انقالب اسالمي ما هر     . رددگوس خودبينانة اين وآن     ه

رد يذپـ  و استقالل مملكت كوچكترين خدشه و خلـل  آزاديآوردهاي آن يعني  نگذاريد كه بزرگترين دست   

ام داخلـي را    گرفته است انـسج    مالت دشمن قرار  حسو مورد    هر زمان كه انقالب ما از     رهه از بو در اين    

 .حفظ نمائيم ايجاد و هرچه بيشتر

جـان   ازاند نشان دهـيم كـه مـا           خاك ما دوخته  ه  شم طمع ب  چيسم جهاني كه    ونبه امپرياليسم و صهي   

ل مـ حتاهانـه  گهـاي آ  يئجو  را با صرفه  گيمات كميابي حاصله از جن    النام دائد و شتمام   گذريم و  خود مي 

 .لهذم هيهات منااليگذر ري اسالمي خود نميجمهو الل وقاست آزادي و كنيم ولي از مي

 .نهاي آزاديبخش اسالماآرم راه تحقق يوسته باد همبستگي مسلمانان جهان درپ

هاي رژيم  پايه ها  تودهجامام خميني كه با بسي تانةخباد جمهوري اسالمي ايران به رهبري سرس برقرار

 .ستارده آورا به لرزه در يوترده طاغپسرس

 .رده آنهاپهاي سرس رژيم  وبرق وغرشيطاني امپرياليسم شهاي نابود باد نيرو

  طاغوتيان وغي همه مسلماناني كه براي آزادي از      عراق و  مستحكم باد همبستگي مردم مسلمان ايران و      

 .جنگند مي صهيونيسم و

ـ  مـردم رزمنـده و     جاع و شـ انـدارمهاي   ژپاسدران جان بركف و      و باد سربازان دلير   زنده  كـه در   داكار ف

ايران پاسداري  اسالم و از از جگند و ها مردانه مي رسپرده ابرقدرتسبا متجاوزين  وركشرزهاي غرب م

 .كنند مي

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۹/مهر/ ۱۴
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  دولت، ه  ب ايران، ضمن هشدارآزادينهضت 

 امام تقاضا كرد زاده را از آزادي قطب
  

 ليعابسمه ت

  

  للتقويباقر اعدلوا هو

دسـتور  ه  خـش مـصاحبه تلويزيـوني كـه بـ         پدنبـال   ه  زاده بـ   منتظره آقاي صادق قطـب    بازداشت غير 

دادستان انقالب اسالمي تهران انجام شده موجـب طـرح سـئواالت زيـاد و نگرانـي شـديد قاطبـه مـردم                       

  و نبا توجه به سوابق درخشا    .  خفقان گرديده است   و قمسلمان و مبارز از شدت و اوج گيري جو اختنا         

 كـه   ئيهـا  وليتئ و همچنـين مـس     بپيروزي انقـال   زاده قبل از    آزاديخواهانه قطب  ياسي و سمبارزات ممتد   

انـد،    خارجـه داشـته   روزارت امو  سيماي جمهوري اسالمي و شوراي انقالب و       و  مديريت صدا  رايشان د 

بـرخالف قـانون اساسـي       بـا مـصالح انقـالب و غيراصـولي بـوده و ادامـة آن نيـز                 رياغ اين عمل م   فسن

رديـده بـود    گخـش تنظـيم     پقبـل از     روز نـد چبه كـه    حباشد، زيرا اگر در اين مـصا        مي مي جمهوري اسال 

د ر مـو  ونيمراجـع قـان    طبيعـي در   طـور ه  توانست ب  مطالبي برخالف مصالح انقالب مطرح شده باشد مي       

وقـت ديگـر احيتـاج بـه         هـر  اين شرايط حساس كـه مملكـت بـيش از          رسيدگي قرار گيرد بدون اينكه در     

 .ردندگحتي خشم مردم  تحريك و و شنج بيشترتارد، با اين عمل باعث آرامش داخلي د

 اًديدشـ ردم   مـ  روعش آزاديهاي مـ   بسل رويه در  ين اعمال بي  اعاقبت   از مراما بدينوسيله به مسئولين     

تـاريخ   مقـاطع حـساس از   امام امـت كـه هميـشه در    ت موضوع ازسيتوجه به حسا با دهيم و  مي هشدار

زاده   آقاي قطـب   فع بازداشت از  ر دخالت نموده و با      خصاًشخواهيم   اند مي   ه داشته كنند ينيانقالب نقش تع  

 ايمال شدن قانون اساسي به نگراني مردم در       پآفرين و    تشنج ويه و ر  يباين گونه اقدامات     و جلوگيري از  

 .ساس خاتمه دهندحرايط شاين 

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۹/نآبا/۱۸
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  دادگستري  ، وزيرنمايندگان  تن از۲۴از طرف 

 .د شلس احضارجزاده به م گيري قطبتدر رابطه با دس
  

 بسمه تعالي

  

 وراي اسالميشرياست محترم مجلس 

 حكـم و  بـه  كـرد مگـر   گيرتتوان دسـ  دوم قانون اساسي هيچكس را نمي كه طبق اصل سي و   آنجا از

ت شـ  به متهم هنگام بازدا    اًه كتب داليل بالفاصل  موضوع اتهام بايد با ذكر     كند و  يبي كه قانون معين مي    رتت

حيثيـت كـسي كـه بـه حكـم       نهم قانون اساسي هتك حرمـت و  كه طبق اصل سي و   آنجا ود و از  شابالغ  

 آنجا و از. ستاموجب مجازات  ورت كه باشد ممنوع و صهره ده بشزنداني   بازداشت و،قانون دستگير

 و  .سيله دادگاههاي دادگـستري اسـت     وه  يكم قانون اساسي اعمال قوه قضائيه ب       كه طبق اصل شصت و    

دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربـوط بـه    و شصتم قانون اساسي وزير آنجا كه طبق اصل يكصد  از

ضمن اعتـراض بـه      كنندگان زير  مقننه را برعهده دارد، ما امضاء      روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه       

آبـان مـاه     /۱۵ روز پنجشنبه    ۲د تلويزيون كانال    بحث آزا  كنندگان در  نحوه برخورد با دو نفر از شركت      

 توجه به نقض اصـول بـاال پيگيـري و از           له را با  ئجنابعالي تقاضا داريم مس    ني از وعيت كن قمو جاري در 

اين سوال پاسـخ    ه  شوند و ب   مجلس حاضر  اولين فرصت در   دادگستري خواسته شود كه در     آقاي وزير 

 :دهند كه

بـا حكـم    امورخارجـه قبلـي   وزيـر  وراي انقـالب و شـ سـابق   عـضو زاده  اي صادق قطب   آق  بازداشت

چه اصلي از قانون اساسي است؟       ين موضوع اتهام، مستند به كدام و      يبدون تع  دادستان انقالب تهران و   

 .دارد وجود نيز  مورد تعقيب آقاي مبلغي اسالمي ال درؤ همين ساًمسلم

مفـاد اصـل     طبـق  شـود، تـا    ل مـي  سـا ر مجلس شوراي اسـالمي ا     ۹۰ت براي كميسيون اصل     شوونر

 .ندناي اسالمي عرضه كرنتيجه را به مجلس شو مربوطه پپگيري و

  ـ يـداهللا سـحابي   ـ   بهـشتي ان ـ  بازرگـ  ـ  جعفـري  ـ  اخوتيان ـ  شجاعي ـ  سالمتيان ـ  يزدي ـصباغيان

  ـ يوت الهـ  ـ  محمـدي  ـ  سـامي  ـ  جاللـي  ـ  موسـوي خراسـاني   ـ ورپ غـضنفر  ـ  طالقاني ـ  نقوي ـ رجائيان

  . حبيبي ـ شيرازيان ـ رحماني ـاديبآ نجف  اميد ـ محمودي ـشهركي

  ۱۳۵۹/آبان/ ۱۸ 
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 وراشعا راهپيمائي تاسوعا وه دعوت نهضت آزادي ايران ب
  

 ه تعاليمبس

 الجماعه يداهللا مع

  

 ايـن  .اوج رسيدن قيام حـسيني اسـت  ه عاشورا روزهاي ب محرم ماه تجديد حيات اسالم و تاسوعا و  

سنگين حفظ بناي اسالم راستين را بدوش كـشيده و بـا     قرن، بار۱۳ز استوني محكم، بيش ماه همچون   

اسـالم پايـداري نمـوده، مقابـل     ه مويـان و عباسـيان بـ   اهجوم ناجوانمردانـه   برابر همان صالبتي كه در 

ا رزند راستين حسين امام خميني، اين جرثومه فـساد ر         فعلم كرده و با رهبري       هلوي قد پخاندان مزدور   

 .ميان برداشته است از

 را  يـروزي انقـالب   پكننـده آن در      ينيـ عتنقـش     و ۵۷وراي  شـ عا كوه تاسوعا و  شيهاي با ئهمه راهپيما 

گـاه ايمـان و اتحـاد        دنيا نشان داديم كه هر    ه  اين ماه ب   دانيم كه با الهام گرفتن از      داريم و همه مي    بخاطر

 گداشـت خـاطره تاسـوعا و      ر با بز  زادي ايران نهضت آ . روزي ملتها قطعي است   پيبدهند   يكديگره  دست ب 

و  يـن دو روز   اراهپيمائي   شركت در  خواهد كه با   كليه برادران و خواهران مبارز مي      ، از ۱۳۵۷عاشوراي  

دهـان  ه  دعوت وحدت امام لبيك گفتـه، مـشت محكمـي بـ           ه  منتخب خود ب  ر  جمهو ئيسراستماع سخنراني   

دريـاي امـت اسـالمي      ه  پيوسـتن بـ    تفرقـه و   ري جـستن از   تنها با دو  . طلبان بزنند  افكنان و فرصت   تفرقه

   .كري خود را نشان داده، دشمنان را نوميد سازيمفد شخواهيم توانست ر

  

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۹/آبان/ ۲۶
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 هاي اطالعاتي امام كانال
  

 بسمه تعالي

 الصدور انه عليم بذات

شده اسـت، از همـه    اي معرفي صفات عديده به )آيات خر بعضي از آ  در اًمخصوص(خداوند در قرآن    

 .آيد كيم ميحيا  ري قداًدنبال عليم غالبه آن عليم و ب س ازپحيم،  ررحمن و بيشتر

مـا و هـدف     ه  هماندن ب فبراي معرفت و    . تملق ندارد  كسب مدح و   بديهي است كه خدا قصد تبليغات و      

كمـت  حوفـق   بـر  عمـل او  الع اسـت و لـم و اطـ  عفهماندن اينكه قدرت خداوند تـوأم بـا        . ان دادن است  شن

 .گيرد صورت مي

 مدآسـر  ه بـراي موجـودات زنـده و       چ الزمة قدرت، چه براي خدا كه صفاتش عين ذات است و             اصالً

بـصيرت   گـردد نيـز    عدالت استوار  ت و مروي حك  باشد و الزمه كاري كه از      آنها انسان، علم و اطالع مي     

 .است

توانـد   توانائي و استواري مـي     نه دانائي و  رچنين مقا   و همين مباني درست شده است     علم وسيعي بر  

 .از معجزات قرآن محسوب شود

 عليم كتـاب و تسپس  تزكيه نفوس و  كه براي تالوت آيات و)سلم له و  آ هللا عليه و  اصلي  (رم  ك ا لرسو

تي كانـال اطالعـا   . تشبراي انجام وظيفة رسالت احتياج به علم و اطالع دا          حكمت برانگيخته شده بود نيز    

خانوادگي ايـن  ر تي در امو ح شد و آنگذار هياپضرت حدر اداره امت كه     . االمين بود  جبرئيل روح  مبرغيپ

فلمـا  «م  ي تحر ةسور  يا در  )۱(»المنافقين لكاذبون  واهللا يشهد ان  «خوانيم   ه مي  ك  آنجا مثالً. كرد مي كانال كار 

اال وحـي    الهوي ان هـو    ماينطق عن «يغمبري كه   پ معذالك   )۲(»نباني العليم الخبير   انباءك قال  نباها قالت من  

ت حتـي بـا   راز راه مـشو . خدا داشت دستوره عاتي و ارتباطي مردمي هم بالنال اطكا بود يك    )۳(»يحيو

كنـت   ولو«: فرمود كرد و خدا مي    كسب اطالعات مي   يافت نظريات و  رفضول اجتماع، د   دست و  ائينپافراد  

 س از پـ  و بـاالخره     )۴(»مـر اال   عنهم واستغفرلهم و شـاورهم فـي        من حولك فاعف   االقلب النفضو  فظا غليظ 

خـدا توكـل    ه  آنگاه بـ   فرمود و  مردم يا رزمندگان بود كه اتخاذ تصميم مي        دريافت نظريات و اطالعات از    

  )۵(»مت فتوكل علي اهللازفاذا ع«. كرد مي

 وه بـر الساله عـ نجـ پعدالت و دروازه شهر دانش بودن در دوران خالفـت       علي با آن عظمت و عقل و      

مردم مطالبه نصيحت و ايرادگيري داشته چنـين         ي اكثريت از  أعمل به ر   ناس و  كسب نظر از   مشورت و 

منين سـفارش نفرمـوده بـود؟       ؤم را بر  سه چيز  يغمبرپمگر  . دانست عمل را حق والي و وظيفه رعيت مي       

 .ص العمل هللا و للزوم لجماعتهم والنصيحه لالمراءاالخال

رهبر بالمنـازع  . حديث نبوي اخيرالذكر  زمان و به ملت و به انقالب خودمان، با الهام از   حاال بيائيم به  

تاريخمـان ايـن     حـال در  ه  تـا بـ   .  امام خميني است   )در حقيقت مقبول و منتخب و متبع اكثريت       (انقالب ما   
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 وسرسـختي    قاطعيـت و    بـه حـسن نيـت و       )يعني باز اكثريت مردم كشور    (همگي  . ايم نداشته جور رهبر 

 ديده كند زيرا كه بعد از ايشان با اوضاعي كه فعالً خدا عمرشان را دراز. توكل عجيب ايشان ايمان دارند

ضمن آنكـه قبـول دارنـد       .  نيست »يوحي الي «بشري كه   . هستند رشاما هرچه باشد ب   . شود واويالست  مي

ز ايافـت گـزارش     ها گاهگاه ضروري است كـه بازرسـي و در          دستور و اعالميه   غير از رهبري و صدور    

 نمايندگاني  اًدليل اينكه غالب  ه  ب. مسئله اطالعات هستند  ه  عامل ب  يعني معتقد و  . عمل آيد ه  نها ب اجري  و رامو

 .فرستند رسد مي مي ي كه خبرهاي ناجوريجاها ها و يا ناظريني به دستگاه

ه طرفانه و بـ   كه بي  اي سهؤسم. داشت  وجود مي  پاي شبيه به گالو    سسهؤم مملكت ما نيز   كاش در  اي

كرده در اختيار رهبري و دولـت و مـردم          سنجش افكار  آوري اطالعات و   عم دقيق ج  اًنسبت   صورت علمي 

توجه بـه آن     رفايده و  پ عات دروني جامعه براي خود مطلبي است مهم و        العمومي و اط   افكار. گذاشت مي

 .اداي حقي است به امت

ي و انحرافـي و در      ري انحـصا  تجها ز ا .ص است مخصو  اطالعاتي امام محدود و    هاي  متأسفانه كانال 

علـي    امام كـه از رسد قهراً ها مي عات نارسا و احياناً خطا كه از اين كانالالطامواردي ناقص و ساكت با    

اند، دچار  ملت گذاشته دوش خود وه تر ب نيستند ولي مسئوليتي از همان تراز بلكه سنگين باالتر يغمبرپو 

ي بـراي   ئهـا  گيـري  دامن ه تبعات سهمگين و   چداند   كه خدا مي  ... شوند تباه مي خداي نكرده اش   خبري و  بي

 .ان و اسالم داردشمملكت و ملت و براي شخص اي قالب ونا

نماينـد،   اعـالم مـي   افكنـي  ا تفرقـه رعمـل آنهـا    شـود و  ها بلند مي  وقتي دادشان از دست روزنامه   الًمث

 .اند گرفته كه مورد انتقاد و شكايت قراراطالعات از ناحية همان كسان تحويلشان شده است 

بـا عقيـده و      منطبـق  دهد كه تأئيـد عمـل او و        گزارش و اطالع مي    طور مجري آن  مأمور و   هر اصوالً

تأثير باشد  دخالت و  مينان و اتكاء درآيد كه خالي از      اطتواند قابل    وقتي مي  خبر اما اطالع و  . نظرش باشد 

 .ت شودهاي مستفيم و مستقل درياف و از راه

اصلي كانـال اطالعـاتي      ندركاران كه با همكاري دفتر امام قسمت      ا  دست مجريان و  غير ازآن دسته از   

قشرهاي فراوان مخلص و همچنين افراد محترمي از روحـانيون نيـز             دهند دستجات و   يامام را تشكيل م   

رونـد و    يـشان مـي   تجليـل خـدمت ا     درخواست فداكاري و براي تأئيد و      وفاداري و  هستند كه براي ابراز   

كننـده   ن آلوده به مطالب و اخبـار ناراحـت       ون ميل ندارند ارادت و اظهاراتشا     چدهند، ولي    ي مي ئشهارگزا

ترسـند   ه بسا كه مـي    چ نمايند و  حقايق نامطلوب خودداري مي    ها و  ها و نارسائي   ز بيان نارضايتي  اشود  

 .عاتي بدهندالاط

ز جملـه   اآنهـا و     زاولـي بـسياري     . ا سـوءنيت نيـستند    ها فاسد و بـ       از روزنامه  كيچگويم هي  من نمي 

سـازي   ف واقع الخ افكني و  نفاقپي  اند نه تنها      ماه تشريح كرده    آبان ۲۶الة   سرمق كه در   همانطور »ناميز«

هـاي    جريـان  خـدمت و وحـدت اسـت كـه بـه بيـان بعـضي اعمـال و                  نصيحت و  خاطره  روند بلكه ب   نمي

 اگـر قـرار باشـد روزنامـة         واقعـاً . پردازنـد  بخش مـي   هاي نجات  ق و گزارش  ياحقبخش و به افشاي      زيان

ضدانقالب تشخيص داده شوند در اينـصورت بايـد فاتحـة            افكن و  قميزان، نهضت آزادي و بازرگان نفا     

 .مغرض است يا قبول كرد كه كانال معيوب و. انقالب را خواند

 ملتـي   ه، بالعكس ب  گهاي جن   ضعيف جبهه تافكني ناميد و نه ضديت با انقالب يا          بيني را نبايد نفاق    واقع
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تـش   آزيـر  منزل ور ه دچهاي مسلحانه و   دفاع و حمله   ، چه در  ريغناله و بيد   يبو   نظير سابقه و بي   كه بي 

ــه، مــال وپتو ــد، نــق و   خان ــد، نظــرش را بگوي ــد اجــازه داد حــرفش را بزن ــا و جــان بدهــد، باي  نگرانيه

 هاي ضروري قـدرت و  عالاينها علم و اط. دارد  ابراز ـ  دارد كه خيلي ـ داشته باشد هائي را اگر نارضايتي

ها خالي و بارها سبك شـده بهتـر           حداقل عقده . حكومت يا الزمه مديريت از روي عدالت و بصيرت است         

 .جنگيد خواهند

زنند كه خـدمتگزاران     مي و زدند ال جنگ را كساني دامن مي     ح اندازي ميان ملت در      تفرقه افكني و  نفاق

گرائـي حـق     ملـي  هـاي ملـي و      بهانـه ه  نامند، بـ   آزاديخواهان مسلمان را ليبرال مي     ا سازشكار و  مخلص ر 

ضرورت بـه سـراغ      جهت و بي   نمايند يا بي   خاك را انكار مي    ب و آعالقمند به اين     متعلق و  قشرهاي كثير 

ند و بـاالخره    كـش  محاكمـه مـي    تاريخ رفته بزرگان مورد احترام و افتخار ايران را به اتهام و            خفتگان در 

 .نمايند وابستگي به امپرياليسم تلقي مي تعقل را جرم و تخصص و تحصيالت و

هـاي گروهـي و       رسـانه   هاي ارتباطي عمـده بـراي دريافـت اطالعـات و نظريـات مـردم اوالً                كانال از

واسط ها    روزنامه  و )اگر گروهي نباشند  (هاي گروهي     رسانه.  نمايندگان مجلس  اًثاني ها هستند و    روزنامه

روزنامـه   شـود و   يك روزنامه ناگهان سه برابر مـي        و وقتي تيراژ   اند»االمر وشاورهم في «عامل همان    و

 .يام را درست رسانده استپشود كدام يك  يابد معلوم مي ديگري به نصف تقليل مي

يك  رايه و احياناً مغرضانه باشد بخاط     پ  يك مقاله بي   در سطرر  دوتا روزنامه و مجله يا چها      حال اگر 

قلم را كه از اركان  آزادي بيان و نهي از منكر و معروف وه ب جلوي امر بندند و مسجد را نمي در نماز بي

گردن مردم و وظيفـة آنهـا        قانون اساسي است، يا آنچه را كه علي حق مسلم زمامداران بر            مصرحه در 

 .گيرند  نمي،دانست مي

نـد تـا    چ »لغـي ا  مـن  الرشـد  تبـين  قـد «ين منـادي    ئيك آ  در شتوانه و پ انقالب با چنين وسعت و       كي در

 .اند گرديشدامن كبريايش نن نشينان بر ناحية رسواشدگان يا حاشيه مزخرفات يا اشتباهات از

 تي غيرموافقين ولـي صـادق و     ح قلم مخالفين و   وه به اين نكته بايد توجه داشت كه وقتي زبان و          البع

ه اعتمـاد و  چـ حريـف و انتقـاد و كنتـرل باشـد           الي از موافق كه خـ    صحنه سراسر  عالقمند را بستند، در   

 پـرجالل  وتـر   تابو رآب پتجمعات باقي خواهد ماند؟ همانطور كه  و تظاهرات   اعتباري براي اظهارات و   

 .شدند شيزي قائل نميپدشمن براي آنها   دوست ووديد  زمان شاه مي آنرا در تر جبروت و

 داخل كشور و انگليس و     مشان آمده است كه دستهائي در     الك در آنجا هم كه به امام چنين فهمانده و       

 ا روشـنفكراني تبليـغ بـراي تفكيـك ديـن از           يـ زنـد   ااند ملت اختالف مـي    خارج بين روحانيت و     از كاآمري

متوليان بيش از وظائف  مسئوالن و اگر بعضي از. اند عرضشان رساندهه ف بالخ نمايند، باز سياست مي

آيـات   قول يكـي از ه روند كه ب دهند يا جائي مي قانون اعمالي انجام مي لت وتقوي و عدا دور از  محوله و 

خـود  ه  برنـد، قـضيه مربـوط بـ         مـي  رس از گوسفند ر  ت احترميزاد را در جمهوري عدل اسالمي       دعظام آ 

دعـوت روحانيـت بـه       سياست و  عدم تفكيك دين از   . شناخت ا مقصر رشود و نبايد ديگران      ضرات مي ح

توسـري  « نيز همين روشنفكران مسلمان كه يگانه مـردان ميـدان بودنـد و بنـابراين                 ارلت  ودو  كار ملت   

 اش بودنـد و    كننـده  تبليـغ  و يش طرفـدار  پسي سال    ي، از هرمرحوم شهيد مط  ر   به تأييد مكر   »خوردند مي

 .چوبش را خوردند زندان و
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 حانيت خود احترام وهاي اسالم به رو  شايد بيشتر از همه امت عيشطول تاريخ ت   زمين در  مردم ايران 

الـدين   يشگاهي افرادي مانند سيدجمال   پرهبري و   . اند به فتواهايشان خرج كرده    رايشان و باطاعت داشته   

 كالهيهــا و تكــريم بيــشتر ا زودتــر و بــا ارج وراســدآبادي، ميــرزاي شــيرازي و ســيدمحمد طباطبــائي 

 .اند م كردهروشنفكران قبول داشته و اعال

انـد و    و محترم بـوده    يش همه عزيز  پها   مطهري ها و  يرزا احمد آشتيانيها، مدرس   ها، آقام  را طالقاني چ

عمامه   نقش درجه يك مسجد و     )نگويم دشمن دين   اگر(سان دشمن آخوند    ينو تاريخ هستند؟ حتي يكي از   

ص و صدق و عظمت سيدمحمد طباطبائي در        النمايد و از اخ    تجليل مي  ريع و ش انقالب مشروطيت ت   را د ر

طرف روحانيت نسبت به غيرروحانيـت       ا هم بايد ديد كه از     ردر مقابل اين    . كند بهاني صحبت مي  به برابر

ت و احتـرام مبـذول شـده و         يـ هـا و انقـالب بودنـد چـه عنا          ران مبـارزه  ازگرچمداران يا خدمت  پكه   آنها و

   .»سربي دو باني هرهري مبچه خوش «: عريان قول باباطاهره شود؟ ب مي

لطفي  ها كم  خوانده درس نسبت به  باعث شده است كه امام اين قدر       رسند چه چيز  پ  خود مي  ها از  خيلي

سس نهضت آزادي خارج ايـران را كـه مرحـوم شـده             ؤمسلمان و م   شريعتي روشنفكر  ين دكتر ادارند؟  

قدر افراد كثيري از    چآشكار است،    تأثيرش در انقالب اسالمي ايران آشكارتر از       است، ولي حضورش و   

تـصديق مرحـوم    ه  ت آزادي كه بـ    ضن نه يسؤسبه م . صدائي كردند  بيدند و با ساواك هم    وحانيت ما كو  ر

 ايـران شـدند و      رلهـاي رابـط ديـن و دانـش د         پ بـسياري از علمـاي اعـالم         ومرحوم طالقـاني     مطهري و 

اي  ه معاملـه   چـ  كننـد و   روشنفكران بودند ببينيد با چه چشم نگـاه مـي          راهگشاي روحانيت به دانشگاه و    

 .نمايند مي

 وجـود دارد كـه    تطبقا ميان كليه  مملكت و ر  ي د ئها ها بنويسند و چه ننويسند نارضايتي      وزنامهره  چ

و وضع و حل آنها براي نجات مملكـت  . وش گذاشتن و اختناق كم نخواهد شد كه زياد خواهد شدپبا سر 

 . انقالب ضرورت داردرعاليقد هبررروزي انقالب و موقعيت  پيو

 طبيعـي و   بـسيار . م و انقـالب و امـام گرفـت        النبايد به معناي دشمني با اس     ضمن آنكه نارضايتي را     

اي معمـ فرسـاي مغـشوش    پاخاسته رشيد، متفكر، متعهد، آنهم در شـرايط طاقـت       ه   ملت ب  كبجاست كه ي  

فهـائي بـا متـصديان و       الحرفهائي با نماينـدگان خـود و امـام و پيـشنهادها و اخت              ي و ئد دلها رحاضر، د 

 .ددولتيان داشته باش

 ،آشـنا  نامـه، از غريبـه و       يـا تلفـن و     اًضورحـ دانيد قسمت اعظم مراجعات و اعتراضات كـه          شما نمي 

را ساكت  چ اين است كه     )همكاران و همفكران   زا به خيلي    اًمسلم و(شود   امضاء به بنده مي    ي ب باامضاء و 

 اي؟ نشسته الل شده

 اًتلويزيون خصوص  ردم كه راديو  ك عجيب است كه در زمان دولت موقت وقتي اصرار و استدالل مي           

محول شده است     او هدولت براي اجراي سياستها و وظائف خطيري كه ب         نظر در دوران انقالب بايد زير    

چـه دلـش     كـس هـر    ت كـه هـر    شـ نظرشـان عيبـي ندا    ه  بـ  شـود و   فرمودند ديكتاتوري مي   باشد امام مي  

سـيماي جمهـوري اسـالمي كـه         وون، عليه دولـت بگويـد، ولـي حـاال صـدا             يخواهد، حتي خود تلويز    مي

 .دارد تصرف مطلق متوليان دولت قرار آن راه نيست يكسره درر ا هم د رجمهور رئيس

مضر و ممنوع    ارروط بيان و قلم     شتقدير، اگر امام نگراني و ايرادي داشته آزادي مشروع و م           هره  ب
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مجلس هـم اسـتعفاء      كنيم و از   ه مي ها را تخت    بفرمايند خودمان روزنامه   صريحاً. اًطاعت  و اًدانند، سمع  مي

 .يمئدولت متوليان دعا نماه ب نشينيم تا عبادت خدا و اي مي گوشه عمري در داده آخر

 حكم كسي كه نباشد زبانش اندر به از  كنجي نشسته صم بكمه زبان بريده ب

دت اگـر   و وحـ گانقـالب و جنـ   خاطره ديم ولي حاال بز  مياما حرفمان ر بندان بود و  زمان شاه زبان  

 برابـر  در وظيفه وجداني در قبـال مـوكلين خـود و       ه  بنا ب . يمئدهيم چيزي نگو   فرمايند قول مي   مي دستور

 . بكنماخدا الزم بود اين عرايض ر خلق و

  

  هد قد بلغتشاللهم ا

 مهدي بازرگان

۲۶/۸/۱۳۵۹  

   گويند يمين دروغ فقدهد كه منا واهي ميگوخداوند  )۱(

 )خـداي (ت فرمـود    اسـ داده   آنرا خبـر   توه   كسي ب  چهرسيد  پاه ساخت   گن آ جريا و چون زوجه را از     )۲(

  لعمط داناي بسيار بسيار

  .يستنود ش ي ماو وحي كه برز چيزي ج زند و فس حرف نمين يروي هوا زا )۳(

طلـب    و بخش بـ  ا آنهـا ر   پس،  دندش  ميده  كنپرا ز اطراف تو  اكننده مردم بودي    رآدم سنگدل و دو    راگ )۴(

  ورت بنماشبا آنها م  امور)رهادا( ر بكن و ديشانبراآمرزش 

   خدا توكل نما تخاذ تصميم كردي براون  چو )۵(
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  مناسبت نخستين سالگرد ه اعالميه نهضت آزادي ايران ب

 اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب قانون
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

ه گ انقالب اسالمي ايران است كه بـ       دستاوردهاي بزر  زاقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران يكي       

و آزاده ايران زمين بـه       شكن و استقامت و پايداري مردم دلير        معاونت رهبري قاطع امام امت خميني بت      

 .تصويب رسيد

يق يگانه قـانوني    قتح به مدون گشته و   جهان معاصر   اسالمي است كه در    ياين نخستين قانون اساس   

تـاريخ   در باشد و اين نخـستين بـار        آزادي، جمهوري اسالمي مي    ل،القاستانقالبي   عار ش است كه بيانگر  

 .ق به چنين مهمي گشته استفيروزي خود مو پ ازپسل سايك از كمتر جهان است كه ملتي در

انقالبي و  دضـ   بزرگي توسـط عناصـر     نعموا ت و الچند مشك  تصويب قانون اساسي هر    دوين و ر ت د

دانديـشي رهبـر انقـالب و اسـتقامت يـاران صـديق انقـالب               ا قاطعيت و بلن   مدشمنان اسالم ايجاد گرديد ا    

همـان  . اه كرد وتك اين امر ر  كارشكني د  بان را از  لطلبان، ضدانقالبيون و انحصارط    اسالمي دست فرصت  

گـوي دعـوت امـام       اولـين لبيـك    وقف كردند و    راه انقالب اسالمي    در اخود ر  عمر ياراني كه ساليان دراز   

رغـم حمـالت ناجوانمردانـه خـائنين و          دوران انتقال حكومت بودند، علي    تن مسئوليت سنگين    فذيرپبراي  

اسـتقرار   و ظـام سياسـي كـشور      ن ييـر غرانـدوم ت  فر ي تحقق برنامه سياسي امـام، از       پ طلبان، در  فرصت

  قـانون اساسـي، معـضالت انقـالب را بـر           بتصو ن و گا خبر سته تا انتخابات مجل   فجمهوري اسالمي گر  

 .كردند خود هموار

 پرسي در م همهگان هبه مجموع،ر  اساسي دنتحرك و جامعيت قانو خاطره ب ي ايران نيزادآزت  ضنه

اينـك  . رانـد  تر  قدمي عقب  اا به تصويب آن دعوت كرد و دشمنان انقالب ر         ره، مردم   ندمورد اين سند ارز   

جب موه  الگرد تصويب اين دستاورد بزرگ انقالب ما شاهد آن هستيم كه نهادهاي سياسي ب             ساولين   در

سـرگرم هـستند و جامعـه مـا          اند، و به انجام وظيفه و ايفاي رسالت خود مـشغول و             قانون بوجود آمده  

چيني  هئتوط كرد كه كارشكني و اما نبايد تصور. كند  جامعه مقبول اسالمي حركت ميكي بسوي استقرار

اي   كننـده  گـران ع ن ضـ و عالوه براين برخي شرايط درونـي نيـز       . و تحريكات دشمنان پايان پذيرفته است     

 .رده استوبوجود آ

باشند  مي  دچار)الينياستروشهاي (روش  كه به بيماري التقاط در طلبان و يا آنان ضدانقالب، فرصت

بزرگ، يا حاميـان واقعـي    ين دستاورد   اجهت تضعيف    مستقيم يا غيرمستقيم، دانسته و يا ندانسته در        و

قـواي   قـانون اساسـي و     طـرف ديگـر    طرف امام و از    كاند و در اين راه از ي        آن به جنب و جوش افتاده     
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  . اند داده مله قرارحآنرا مورد  ناشي از

عمل درست يا    هر نخست آنانكه در  : اند  يدهش كو بجهت تضعيف رهبري انقال    گروه در  كلي دو  بطور

ها  هگفت شوند و  ميپنهان امام  پسيا نداشتن پايگاه مردمي، در ضعف فكري يا عملي و لط خود، بخاطرغ

 دهنـد و   علـق بخـود نـشان مـي       ت م اًرا انحصار  وايا   سازند و  مي گر را خطي جلوه   رهنمودهاي جامع او   و

 .ندنينان دانسته يا ندانسته به محبوبيت و مقبوليت امام ضربه وارد كارود كه  آن مي ترس از

 شايعات گرفتـه    انتشار وسايل متفاوت يعني از    زاي هستند كه    ون ضدانقالبي ر ديگ )گروههاي يا(ه  ورگ

يا حتي يك بعدي نشان دادن امام به تـضعيف رهبـري انقـالب               تا ايجاد تشنج و اختالفات درون خلقي و       

 اش به اجانب و عداوت بـاطني و        رغم وابستگي  طلب كه علي   احزاب فرصت  جمله يكي از   از. زنند دست مي 

 »سالـشم  من اظهر«عت نفت   روحانيت، حزبي كه خيانتش به نهضت ملي شدن صن         اش با اسالم و    عقيدتي

هـاي    همـه جنبـه    آن سـازد و   ح مـي  ررا مطـ   يي او آمريكاع ضـد  ضقط مو فتمام رهنمودهاي امام     است از 

جامعـه   حـاكم در   عارهاي قـالبي و   شـ گيرد تا بتواند طراح اصـلي        كلي ناديده مي  ه  عقيدتي و اصولي را ب    

اسـت نبايـد     عقيدتي انقالب كـه اسـالم      آمريكا، ماهيت    گيطان بزر شمبارزه با    كنار حاليكه در  در. دشبا

 .گيرد عاع قرارشال تحت هرگز

تـضعيف  ر ه نقش اساسي دمدگروه ع اينست كه همين دو  تمام شواهد دال بر    مورد روحانيت نيز   در

ه خواهند ب  شمار را مي   اي انگشت  كنند زيرا كه گروه نخست، يعني انحصارطلبان، عده        مي روحانيت را ايفا  

ي كه  يايشان يا نهادها   گاه كه انتقادي از    مردم تحميل كنند و هر    ه  متعهد ب  ت اصيل و  عنوان كليت روحاني  

دم كـه    و هـر  آورند كه به روحانيت حمله شـد        برمي »اااسالمو«شود فرياد    مسئوليت آن با ايشانست مي    

ا كـه سـالها     ر رگمجاهدان بز  و زررسد اكثريت روحانيت مبا    فصل مسائل اساسي جامعه مي     پاي حل و  

گيرند و بدين   بكلي ناديده مي،اند ها را تحمل كرده  راه انقالب اسالمي مبارزه كرده و زندانها و شكنجهدر

ا به ناحق   رتضعيف روحانيت همدست و همراه همان گروههاي دومند زيرا كه ضعفهاي خود             ر  يب د رتت

ا راوره آنـان  شمواضـع قـدرت حتـي مـ       تقسيم و  ولي در  دهند به كل روحانيت متعهد و اصيل نسبت مي       

  .پذيرند نمي

گروه عمـده   همين دو باز جامعه نيز آن در هاي اعتبار ايهپن كردن اوير تضعيف قانون اساسي و  در

الي آخر، ناديـده     امنيت قضائي و   ل و الاستق فقيه گرفته تا آزادي و     واليت آنرا از  را هردو، مفاد  يرند ز ؤثم

 .ستاورد لطمه وارد ميسازندان آن به صيانت اين ديميگيرند يا با تضعيف مجر

طلبـان و ضـدانقالبيون كـه بـا ايجـاد مـسائل و               روزها ديـده شـده اسـت كـه همـين فرصـت             در اين 

ه بـ  ميـان بـردن اصـول حقـه آن بيـشتر         جهت تضعيف اركان قانون اساسـي و از        درگيريهاي فرعي در  

ه ائتالفي عليه روحانيـت يـا       كنند ك  اي چنين عنوان مي    ان حرفه يسودجو اند و حتي برخي از      فعاليت افتاده 

  شآتـ  سازان و  قانون اساسي تشكيل شده است و جالب اينجاست كه شايعه           در ظاصل واليت فقيه ملحو   

همان گروهي هـستند    يا  افروزان اين تشنج يا كساني هستند كه مخالف سرسخت روحانيت و اسالمند و              

بـه چنـين     ايران و روحانيت مبـارز     يرانتقاد ملت دل   دن ضعفهاي خود و مصون ماندن از      نكه براي پوشا  

 .اند كاري دست زده

ايجـاد تـضادي     سوي قطبي شـدن هـدايت كنـد و گـروه دوم بـا             ه  ب جماعت اول قصد دارد جامعه را     
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 موج سـوار   انگيزد تا بتواند چون گذشته بر      خويش برمي  جهت تطهير  ا در رغيراساسي احساسات مردم    

 .برد دره مهلكه جان سالم ب شده از

عنـوان سـازماني كـه      ه  ين بـ  فمنحر طلبان و   ضمن محكوم كردن دسايس فرصت     آزادي ايران هضت  ن

عنـوان نخـستين سـازمان سياسـي كـه          ه  ب ملت بوده و   ديگر ارشاق نهضت وحدت روحانيت و    دار طاليه

 از ايران و مردم دلير فراخوانده است، از كار  مردم را به اين  »۱۳۴۲ال  س«يد و   ئرهبري امام خميني را تا    

كند كـه بـراي حفـظ اركـان جمهـوري اسـالمي،               دعوت مي  گزحمتكشان اين انقالب بزر    مه صديقين و  ه

افكنانه كه   نفاق گفتار و كردار ملت مسلمان ايران بكوشند و از      نظير وحدت بي  و صيانت روحانيت مبارز  

 .ود بپرهيزندشاقشار جامعه  ساير ت عزيز ازيموجب جدايي روحان

مجموع تمام معتقدان راستين بـه انقـالب         تقاد به جامعيت قانون اساسي در     نهضت آزادي ايران با اع    

ــه حفــظ و  اســالمي ــانون اساســي و  را ب ــوگيري از سوءاســتفاده فرصــت رعايــت اصــول ق ــان  جل طلب

 .نداخو فرامي

سـاختن   وحدت و خنثـي    حفظ ي امام خميني مبني بر    پياپتوجه به رهنمودهاي      با نهضت آزادي ايران  

اين شرايط حساس تاريخي كـه خـون هـزاران فرزنـد رشـيد            ر  خصوص د ه  ان اسالم ب  هاي دشمن   توطئه

ان رحاليكه مزدو ر  ود و د  ش  زمين ريخته مي   تماميت ارضي اين كشور اسالمي بر      اه استقالل و   ر خلق در 

منـان بـه اسـالم و انقـالب      ؤهمـه م   مـشغولند، از   خاك ميهن ما به جنايت و كشتار      ر  خودفروخته بعثي د  

ي دسـت اسـتعمارگران و      نـ رهبري قاطع امـام خمي     تبعيت از  گي خود و  رچكپاي با وحدت و     خواهد كه  مي

 .اه سازندوتي اسالمي ايران كرجمهو ا ازرخوارانش  جيره

 ن انقالب اسالمي ايرانأامام خميني رهبرعظيم الش دورد بر

 پاينده باد جمهوري اسالمي ايران

 ن اسالممناشتمامي د غرب و رق وشنابود باد امپرياليسم 

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۹/ ر آذ /۱۲
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 يس مجلس شوراي اسالميئهضت آزادي ايران به رننامه 
  

 بسمه تعالي

  

  اسالميشورايرياست محترم مجلس 

 صبح  ـ  كيهان ـ ي اسالميرجمهو(هاي يوميه  هاي گروهي و مندرجات روزنامه موجب خبر رسانهه ب

 آبانماه مجلس شوراي اسـالمي آقـاي صـباح زنگنـه نماينـده              ۱۱شنبه   سه  در جلسه علني روز    )آزادگان

اساس  ن مطالبي ناروا و بيآاند كه در بخشي از  خود سخناني عنوان كرده  در نطق قبل از دستور     شيراز

 .به نهضت آزادي ايران نسبت داده شده است

 نهضت آزادي   اسخ پ د، خواهشمنديم ش شوراي اسالمي بايد محل بيان حقايق با       لسلحاظ اينكه مج  ه  ب

 كه مـورد اسـتفاده نـامبرده قـرار گرفـت بـه اطـالع عمـوم                  )جلسمتريبون  (همان وسيله    ا نيز از  رايران  

 .برسانيد

 :استگنه آمده نسخنان آقاي صباح ز زاقسمتي  در

اب كـردن   چـ قبيل   د، از ردا ا هم بدنبال  رآلودي   آلود، همراه خود عملكردهاي شرك     اين جنبش شرك  «

وزنامـه نهـضت آزادي و      رمبناي شرك با نهضت آزادي دارد، در         خلق كه اشتراك در   اعالميه مجاهدين   

 »...آلود نين شعارهاي شركچهم

 :زجملها ،اند بهه نمودهش ءباطل خود چند القا بيانات غيراصولي و ايشان در

 .نهضت آزادي ايران مباني شرك وجود دارد تفكر  در-۱

 كيـ  اي از  اعالميـه  روزنامه نهـضت آزادي   ر  كه گويا د   ستآلود هم آن   شرك  دليل و بينه اين تفكر     -۲

 .سازمان معيني بوده است

مبـاني فكـري نهـضت       دانـد كـه    آشنائي با نهضت آزادي داشته باشد مي       هركس كه كمترين تماس و    

 مرحـوم دكتـر    سـحابي و   قبيل مرحوم طالقاني، مهندس بازرگـان، دكتـر        ني از اراذگ بنيان آزادي ايران و  

 مبـارزاتي نهـضت آزادي و      سـوابق عقيـدتي و     ه اصيل اسـالمي نيـست و      شانديز  چيزي ج  ...ريعتي و ش

 .باشد حقانيت راه نهضت مي ن شاهد بريفعالين آن بهتر سران و سسين وؤم

ا جـزوه يـا   يـ كـدام نوشـته   ر  دآورد كه مـثالً     ادعاي خويش مي   رباي    چه خوب بود كه نامبرده نمونه     

 سا مهند ينظير كتب مرحوم طالقاني و(آن ه يا افراد منسوب ب ن وب كه منتسب به نهضت آزادي ايرااكت

 اند؟ ها يافته آن آلود را در شرك ايشان بينش )شريعتي بازرگان و دكتر

معـاودين عراقـي     ان از شكـه ايـ    راچندان خرده گرفت    چاطالعي آقاي صباح زنگنه      بي شايد نتوان بر  

خود اجازه چنـين  ه بز يك مسلمان متعهد هرگاً اما مسلماند    ند سالي بيش نيست كه به ايران آمده       چبوده  

اجـازه  خـود   ه  همان اندازه كـه بـ     ه  كاش سوابق عقيدتي و سياسي آقاي زنگنه ب       . ا نخواهد داد  ري  تقضاو

025



 

 

  . دهد براي مردم، روشن بود ستاخي را ميگچنين 

ت چـاپ  ض نهـ آلـود  شـرك  ب مطرح شده نامبرده مدعي شده است كه دليل تفكر  لمطا قسمت ديگر  در

 .است روزنامه نهضت آزادي ريه مجاهدين خلق دمالعا

 توسـط ايـن   قـبالً  منظور روزنامه ميزان باشد كـه  گان يوميه ندارد و اگر   ر نهضت آزادي ايران ا    :اوالً

برادران صديق نهضت آزادي با روزنامه ميـزان همكـاري           ه بعضي از  چوزنامه اعالم شده است كه گر     ر

  .نيستان نهضت آزادي ايران دارند اما اين روزنامه ارگ

ميان ناشـرين اعالميـه و       روزنامه ميزان چاپ شد دليل اشتراك مباني فكري        اي در  ميهالاگر اع : اًثاني

مبناي قضاوت اين شخص درست باشد كافي است صفحات روزنامه مـردم   وزنامه است؟ اگر رناشرين  

هـاي رئـيس    امام جمعه تهران و يا مصاحبه     ازمهاي ن   كنيد آيا اگر خطبه   ر  ا مرو رارگان حزب توده ايران     

وزنامه مردم ارگان حزب توده ايران چاپ ميشود دليل         ر رب جمهوري اسالمي د   زيا دبيركل ح   مجلس و 

اسـالمي بـا     ئـتالف حـزب جمهـوري     ااين آقايان با مباني فكري حزب توده است؟ يا مبـين             سنخيت تفكر 

ريكهاي فدائي خلق، حزب توده     چهاي    اطالعات اعالميه امه  نروز  در مثالً حزب توده ايران است؟ و يا اگر      

آلـود حـزب تـوده بـا مـسئولين روزنامـه             ركشـ تشابه مباني    شود دليل بر   يا مجاهدين خلق چاپ مي     و

 اطالعات است؟

 هـم در   وري و ئـ ت در مشي مبارزاتي خود را سالها قبل      عقيدتي و  نهضت آزادي ايران مباني فكري و     

 .كار استشآ اهل خرد ش برا الت بينش مذهي سياسياص عمل اعالن داشته است و

 .باشد هاي ناچسب مي سبچ مبراي از اين برنهضت آزادي ايران

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۹/ آذر/ ۱۳
  ارس، مطبوعات و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانپخبرگزاري : ونوشتر
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  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به 

 ي اسالمي مركزي حزب جمهورشوراي
  

 لرحمن الرحيماهللا ابسم 

  

  مركزي حزب جمهوري اسالميشوراي

لحظه ديگري جمهـوري     گذرد، بيش از هر    مي اكنون كه نزديك به دو سال از پيروزي انقالب اسالمي         

ر آمريكـا د  سـو  ك يـ از. ده شده استركفر گذا  آزمايش مبارزه با شرك وكاي اسالمي ايران به مح    پنو

طلبانه امپرياليستي خود رژيم بعث عـراق را بجـان ملـت ايـران           توسعه انه و روزكاتعقيب سياستهاي تجا  

 پاخاسته اين سرزمين تحميل كرده اسـت و از سـوي ديگـر   ه مردم ب ا بر رانداخته و جنگي ناجوانمردانه     

 طرف ديگر  جامعه ما بوجود آورده و از      هاي غيراساسي را در    گيريرد جهت تجزيه اجتماعي كشور    در

خيال باطل حقانيت   ه  و گروههاي سياسي ب    عناصر واي برخي از  قهاي عقيدتي يا فقدان ت     ضعف خاطره  ب

 .انداخته است خطره را ب جمهوري اسالمي حانيت متعهد و اصيل و استقراروصيانت رو اسالم 

 انقـالب و   ري از ارايطي حفـظ جمهـوري اسـالمي، پاسـد        شچنين    معتقد است در   نهضت آزادي ايران  

جمهـوري هـستند،     و   كه معتقد به انقالب اسـالمي       با وحدت تمامي نيروهاي اصيل اسالمي      تداوم آن جز  

 ه نفـع  ب هاي دروني را جز    درگيري زوبر شديد و توسعه و    ت د و شبا نمي نه با حرف ميسر    آنهم با عمل و   

اس اس بي هاي دائم و   مله ح متأسفانه روش حزب جمهوري اسالمي در     . نيماد منان انقالب اسالمي نمي   شد

هاي دائم امـام      برخالف توصيه  شده است و   ها منجر  خود به نهضت آزادي ايران تنها به تشديد درگيري        

 اي كـه بـراي مقابلـه بـا         اعالميـه   حزب جمهوري اسالمي بـا صـدور       اًاخير. حفظ وحدت ميباشد   مبني بر 

 ايراد داليلـي در    پس از    )باشد عملكرد آنان مي   زاتجارب عيني جامعه     ناشي از  كه بيشتر (قضاوت مردم   

 سوي ديگـر   و از ... «: در اين اعالميه آمده است كه     . رداخته است پ به نهضت آزادي     اًتبرئه خويش، مجدد  

ن ئچند شخص خـا    كنيم هر   محوري مبارزه مي   رقگرائي و ش   غرب يروزي و پ  گونه خيانت و دشمن    هر با

 .»...ونان اميرانتظام عضونهضت آزادي باشدچفروشي عنصري  و وطن

ه كوشـيده اسـت تـا بـ        امظـ ب جمهوري در اين اعالميه خود، با طرح مسئله عضويت آقاي اميرانت           حز

 .اصطالح خود نهضت آزادي را بكوبد

رخوردهـا  بايـن    دارد كـه   م مـي  الهـاي ضداسـالمي اعـ       ه شيوه ونگن ضمن طرد اي   نهضت آزادي ايران  

ي از احـزاب اسـالمي بـدبين    نه تجارب اجتماعي است كـه مـردم را نـسبت بـه بـسيار       گو نآ اي از   نمونه

 .بيند آن مي شود كه حزب جمهوري خود را موظف به دفاع از موجبات همانگونه تضادهائي مي ساخته و

ملت ايران را به نكـات   من و متعهدي كه در حزب جمهوري اسالمي هستند و تمامي  ؤتوجه افراد م   ما
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 .نمائيم جلب مي زير

 :نهضت آزادير ت آقاي اميرانتظام دي سابقه عضو ـالف

ود بـه   دمحـ  نتظـام بـا نهـضت آزادي      اميرااي  آقـ يروزي انقالب اسالمي همكاري      پ زاماههاي قبل    در

خـط امـام آمـده       يروپجانب دانشجويان    ده از  ش رشاسناد منت  ه كه در  چبرخالف آن  چندماه بوده است و   

 دولت موقـت تـشكيل      فرمان امام ه  آنكه ب  س از پ .اند   اجرائي نهضت نبوده   يئته عضو ايشان هرگز ،  است

. اند كه فعاليت حزبـي و گروهـي نداشـته باشـند         دولت شركت كردند موظف بوده     شد كليه كساني كه در    

دولـت   گروهـي، در   فـردي، نـه حزبـي و       به صفت شخصي و    اي از اعضاي نهضت آزادي ايران نيز        عده

 .شركت كردند

 باشـند و   خود مـي   مال و رفتارهاي  غيرمستقيم گفتارها و اع    اين افراد هركدام خود مسئول مستقيم و      

 .يا دولت نداشته و مسئوليتي را نپذيرفته است سياستهاي اين افراد و نهضت كمترين دخالتي در

آقـاي   م داشـت كـه    ال اعـ  اً هيئـت اجرائـي وقـت نهـضت رسـم          ۵۸ارديبهشت مـاه سـال       وه در العه  ب

 .باشد نهضت آزادي نمي اميرانتظام عضو

نيـست بـه چـه       ين شرايط معلـوم   ا هم در  شوراي حزب جمهوري آن   جانب   زاين قضيه   اطرح مجدد   

 ا به دنبال دارد؟ره مقاصدي چصورت گرفته است و  منظور

ي كه به آقـاي  ئها بيانيه شوراي حزب جمهوري اسالمي، نسبت بيان نقل شده از در  مساله ديگر ـ ب

 .يران استقانون اساسي جمهوري اسالمي ا اميرانتظام داده شده است، كه نقض آشكار

توانـد لـه يـا        نمـي  نتيجه در رونده آقاي اميرانتظام نداشته است و     پنهضت آزادي ايران دسترسي به      

كـه    آنجاست كه شوراي حـزب جمهـوري اسـالمي         عليه آن موضعي اتخاذ كند ليكن اهميت اين مسئله از         

ا اصـول قـانون    آشـكار ،مقامات مسئول اين مملكت در قواي مختلف مملكتـي هـستند   اكثر اعضاي آن از   

 نقض نموده است؟ اساسي را ناديده گرفته و

بـه حكـم قـانون       ي كـه  سيـت كـ   ثحي هتك حرمـت و   : اصل سي ونهم قانون اساسي صراحت دارد كه       

 .اسـت د ممنـوع و موجـب مجـازات         شصورت كه با   ر ه ده به شيا تبعيد    زنداني و  بازداشت و  و دستگير

 د؟رگذا پا مي لي را زيرشوراي حزب جمهوري اسالمي ايران چگونه چنين اص

ي مملكت بخواهـد    ئقضا مسئولين يه است از  ئاش رئيس قوه قضا    ي كه دبيركل  حزبنيست آن    آيا بهتر 

ه فرد زنـداني    چچنان ا اجرا نمايند؟ و اگر    رتم  فوه وششم و سي   سي وچهارم و  سي ودوم و  كه اصول سي  

 وقت قضاوت نمايند؟ ي داد آنرأرا محاكمه كردند و جرم وي معلوم شد و دادگاه صالحه 

داننـد،   خود مي به  تنها منحصرار  عقيده به قانون اساسي جمهوري اسالمي     و  ي كه وفاداري    يآيا آنها 

شوراي حزب جمهـوري اسـالمي         طبق كدام ميزان و معيار اسالمي       بر به اجراي قوانين نيستند؟    تر ياول

 ها اقدامي  مورد محاكمه اميرانتظام   كند ولي حاضر نيست در      ض مي ق ن اقانون اساسي ر   اصول مندرج در  

كـه  ايم    ها خوانده   روزنامه گيرد كه ما در     عمل آورد؟ اين نقض اصول قانون اساسي وقتي صورت مي         ه  ب  

مجرميـت وي موجـود    ل بـر  ارونده اميرانتظام د   پ مصاحبه خود فرمودند كه چيزي در      جناب قدوسي در  

 ؟!نيست

 .اند همين مضمون بيان فرمودهمطلبي به  رفسنجاني نيز  هاشمي آقاي جناب
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معتمد حزب جمهوري اسالمي عنوان شده       طرف افراد سرشناس و    اين مطالب از    حال با وجودي كه   

 طرف شوراي حزب جمهوري به چه معناست؟ ان اين مساله ازياست، ب

 و حراسـت از    متعهـدين مـسلمان، حفـظ      ن و يآيا اولين و باالترين وظيفه همـه معتقـد         دوستان عزيز 

اي   باشد؟ آيا اجراي قانون اساسـي فقـط بـراي عـده             ون اساسي، كه خونبهاي شهيدان ملت است، نمي       قان

 دانند؟ خود را موظف به رعايت آن نمي دانند؟ و قانون مي از خود را باالتر اي ديگر الزم است و عده

ه سـي را بـ    قـانون اسا   آنجا جا و  باشد گروههاي ذينفع براي حفظ موقعيت متزلزل خود اين         قرار اگر

 كنيد؟ نمي  براي آينده قانون اساسي جمهوري اسالمي ا بگذارند آيا احساس خطر پزير

قانون اساسـي كـه بـه      آن ـ قانون اساسي جمهوري اسالمي حراست از  حفظ ونهضت آزادي ايران

كـرده   يـدا پآن جنبـه شـرعي       اي آن اطاعت از   پ رد  و به علت امضاي ولي امر      استتصويب ملت رسيده    

هاي مكرري را كه براي هتك حرمت و           توطئه نهضت آزادي ايران  .  مبرم خود ميداند   ئفوظا  را از  ـ است

 .آورد طلبي بحساب نمي فرصت نمايد و اين نوع اعمال را چيزي جز نهضت ميشود محكوم مي حيثيت از

 وجهت حفـظ     در   مختلف امت اسالمي   لزوم وحدت اصولي اقشار    بر ديگر نهضت آزادي ايران يكبار   

 يهمــه جانبــه جمهــوري اســالمي ايــران و حركــت بــسوي پيــروز  اســتقرار و  تــداوم انقــالب اســالمي

بـا رعايـت صـادقانه اصـول         زجـ م ميدارد كه چنـين وحـدتي        الاع كند و   شاري مي فاپمستضعفين جهان   

امنيـت   كه حقوق اساسـي افـراد جامعـه از         د، و مادامي  شاجراي قانون اساسي ممكن نخواهد       و   اسالمي

جهـت   ري د ا  وسـيله  وحـدت جـز    رعايت نگردد شعار     ئي گرفته تا استقالل، آزادي و اصول اسالمي       قضا

   .شبرد مقاصد سودجويانه نخواهد بودپي

ايجـاد جامعـه     ملت شريف ايران به وحـدت اصـولي و         نياز ايمان و     با آگاهي به   نهضت آزادي ايران  

گـردد   ه تكـرار  شـت  تلـخ گذ   بتجـار  ود و  شـ  ديـر  آنكه بسيار  زاديگر اعالم ميدارد كه قبل       اسالمي يكبار 

جاي هتاكي قـدمي مثبـت      ه  ب استالينيستي بردارند و   هاي تخريبي و    يوه ش  دست از  »اسالمي«سازمانهاي  

ت نيازي  رنصو آ  بردارند كه در   هور گ كي  يا بيك حز اً  نه صرف  و  جهت تحكيم نظام جمهوري اسالمي     در

 .طلب نيستيم نخواهد بود قدرت ا مسلمانيم واينكه م  به به قسم خوردن و سوگند ياد كردن

 الهدي بعات والسالم علي من

 بزرگ انقالب اسالمي ايران امام خميني رهبر درود بر

  پاينده باد وحدت امت مسلمان شريف ايران با نيروهاي اصيل اسالمي 

 دست نشاندگان آنها  وقشر اليزم غرب ويرپمرگ بر ام

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۹/ آذر/ ۲۴
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 ي اربعينيرابطه با راهپيما بيانيه نهضت آزادي ايران در
  

  لرحيمابسم اهللا الرحمن 

  

شهادتي كه درخت پربار مبارزات مستضعفين جهان       ) ع(ابن علي  رسيدن اربعين شهادت حسين   ا  با فر 

ي عظـيم   و مبارز ايران عزم راهپيمائ     مكتب جاويدان اسالم را پاسداري نمود، ملت دلير        ا آبياري كرد و   ر

ثمرات آنست   كرده است تا دستاوردهاي اين حماسه بزرگ جهاني و انقالب مكتبي خويش را كه يكي از               

 .حراست كند حفظ و

هـاي عظـيم و      آن، با راهپيمائي   زاس  پو    يروزي انقالب اسالمي  پ سلمان ايران كه بارها پيش از     مامت  

ر اسـتعمارگران،  كـ ر پيي بـ طعضـربات قـا    بـوت رسـانده و    ثخود وحـدت راسـخ خـويش را بـه            پرشور

گي خـود   رچمقدس نيـز بـا وحـدت و يكپـا          ين روز ا در   ،استثمارگران و ايادي استبداد وارد آورده است      

 ا بـه ثبـوت خواهـد رسـاند و    رطلبان داخلـي و خـارجي    شكستگي استعمارگران، مستكبران و فرصت    رو

 . ساختآب خواهد را نقش بر  ب و دشمنان انقالب اسالميالآرزوي شوم ضدانق

آوردهـاي مقـدس     جهت حفـظ دسـت     اربعين كه در   راهپيمائي روز  زا با استقبال    نهضت آزادي ايران  

 كنـد كـه بـا حـضور خـود وحـدت و              ايـران دعـوت مـي      مبـارز  عموم مردم مسلمان و    باشد از  تشيع مي 

ر ثـ اال ب ارطلبان    فرصت و   هاي دشمنان انقالب اسالمي     بات رسانده برنامه  ث به ا  ايكپارچگي امت مسلمان ر   

 .سازند

انقالبي  و صبر  صدر  سعه خواهد كه با    و متعهد خويش مي     از هموطنان هوشيار   نهضت آزادي ايران  

 ،شوند هره مخالف وارد عمل مي    ه چ اي ب   لحظه صورت دوست و  ه  تحريكات دشمنان اسالم را كه گاهي ب      

فرصتي براي سودجوئي    ره كه در  طلبان و انحصارگران را نيز      خنثي سازند و دسايس منافقان، فرصت     

ي ويرپ و »وحدت«د و تنها شعار     نآب ساز  نشينند همه نقش بر     ي غافل نمي  اسالمهاي   يورش به ارزش   و

منـان  ؤآن م يروزي ازپ  اينصورت اد كنند كه در   يرا فر   آزادي، جمهوري اسالمي   ل،الامام امت و استق    از

 .صابران خواهد بود و

  شكن  امام امت خميني بت درود بر

  راستين  روحانيت مبارز الم برس

  ري اسالمي ايران واينده باد جمهپ

  رق  شاستعمارگران غرب و  برگمر

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۹/دي/ ۴
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  صفر۲۸اعالميه نهضت آزادي ايران درباره راهپيمائي 
  

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  

 »انحصارطلبي آفت وحدت«

  

بـار،   راي دومين  ب فردا ،ن استبداد و استعمار   يسلطه دير  ي بر روزپيس از   پن و دلير ايران     ماملت مسل 

ا به منادي رسـتگاري     رد داشت تا ارادت و عشق خويش        هخوا  ا گرامي ر) ص(ل اكرم وسريادبود رحلت   

آفـرين   حماسـه  و رشورپهاي   يئهييماامردم ايران، كه با ر     مين خاطر  ه به. الم دارد عمستضعفين جهان ا  

جهـاني   ثركات و ري استعماريذپنا يده و اسطوره شكستچ هم پيرا درساله  ارهز خود، بساط استبداد سه  

 .اند دعوت شده راهپيمائي ديگر ركت درشاند، براي  خ افكندهريدان تا را به زباله

گرفت و مردم مسلمان     صورت) ع(ابن علي  اربعين شهادت حسين   ين فراخوان كه چندي قبل در      ا نظير

ست، يـ با آنچه كه مي   طلبي گروهي معدود به مراتب كمتر از       جويي و فرصت  خاطر سود ه  ايران، ب    آزاده و

 مراسـمي  كننـدگان در   رود كه كم شدن شركت      بيم آن مي  ز   ني كاين. شركت جستند  يمائي آن روز  پدر راه 

 از دوره  هاي بـ    ه روش لاطا خاطره  بوده است ب     هاي واالي اسالمي   دستاوردها و ارزش   كه قرنها پاسدار    

 . اجتماعي مبدل گردد ـاي سياسي به فاجعه ايي چند به مرورتقواي گروهه

ان ردوزكه دسايس م    مقاومتي گفرهنگ عظيم تشيع است يعني فرهن      تجارب و  از ملتي كه برخوردار  

سـنن   و   رئشـعا  ذيرفت كـه از   پـ نخواهـد   ز  سـازد، هرگـ    آب مي  و جباران مسلمان نماي تاريخ را نقش بر       

 هـا   بـي وه يا حزبي خاص استفاده شده و مردم ملعبـه قـدرت طل            جهت اهداف محدود گر    مقدس تشيع در  

هاي يكطرفه حـزب و گروهـي خـاص           اجراي برنامه  عمومي، بر  مراسم ها و   راهپيمائي زمانيكه در . شوند

هـاي يـك گـروه اسـت      ها و برنامـه   نماينده خواستاًي كه صرف  ئها  ها و قطعنامه    اصرار شود و سخنراني   

تفاوتي مردم كـه خـشم آنـان         جهت تشتت قدم برداشته شود نه تنها بي         گردد و بجاي وحدت در     ضهعر

 استبدين دليل   . تفرقه نخواهد گشت  جز  زي  چي »وحدت«هاي   يماييپراه نيز برافروخته خواهد شد و ثمر     

 جـستند و   ن شركت مي   آ فرزندان اين كشور در    ا تن از  ونهرشكوهي كه ميلي  پتظاهرات   ها و   كه راهپيمايي 

خـورد و     شم مـي  چـ ه  آوردند اكنون كمتر بـ      مي لرزه در ه  رين قدرتهاي جهان را ب    تبرزگبا آن بساط ظلم     

 ش عظـيم وحـدت و  يآن نمـا  گوينـد و   مـي ها را لبيـك  ئيامدعوت به راهپي   من كمتر ؤم و همان مردم دلير  

  . ازندس متجلي مي  كمترااراده ملت ر

 و خاصه قغرب و شر مارگرانمبارزه عليه استع  با درك لزوم وحدت واقعي درنهضت آزادي ايران

م ايـن واقعيـت كـه مبـارزه ضداسـتعماري،           البحراني، و با اعـ     اين شرايط حساس و    دسايس آمريكا در  

ش مـداوم ملتـي     التـ   كوشش و  نضداستبدادي و ضداستثماري هنوز ادامه داشته و حصول به اهداف آ          
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اين روند خطرناك جلـوگيري      زاايد  شود، ب  دير آنكه بسيار  دهد كه قبل از     مي متحد را الزم دارد، هشدار    

وي آگاهي را از يآنان كه ندانسته . ايران بازگرداند  مردم بپاخاستهه نمود و اعتماد و اطمينان واقعي را ب      

ر ابا نخواسته در بريورزند خواسته  مهم غفلت مي خاطر سودجوئي يا كسب مواضع قدرت از اين امر      ه  ب

آنـان   انـد كـه هميـشه بـر         كش همان اسـتعمارگراني شـده      هيزمآرايي كرده و     ب عظيم اسالمي صف   الانق

 .تازند مي

 كـه بـه مبـاني عقيـدتي اسـالم و             احزاب اسـالمي   سازمانها و  تمام گروهها و    از نهضت آزادي ايران  

حفظ تداوم انقالب و اجراي قانون اساسـي را وظيفـه            جمهوري اسالمي ايمان داشته و     و   ب اسالمي انقال

هـا    ز نمايندگان خود، ستاد هماهنگي راهپيمايي     اي مركب   ئكند كه با تشكيل شورا     ميدانند دعوت    د مي وخ

جهـت حفـظ وحـدت     مبـرم جامعـه را در      ها و شعارهائي كه نيـاز       گرفته، سخنرانان، قطعنامه   نظر را زير 

 سياسـي خاصـي اداره   يـنش ست گروه يا ب داين ستاد در  اگر. عرضه دارد  سازند انتخاب و   برآورده مي 

  . نخواهد داشت تجزيه اجتماعي و دوركردن افراد از انقالب دربر تفاوتي مردم و اي جز بي يجهشود نت

سـازمانهاي يادشـده    تقوي و بـا شـركت تمـامي    با صداقت و  ايمان دارد كه اگر   نهضت آزادي ايران  

صفوف   در با تمامي قوا   ديگر ها تدارك ديده شوند مردم مسلمان و انقالبي ما بار          يئماياسالمي اين راهپ  

 كه لبيـ  ونـ شـكن چگ    دعوت امام امت خمينـي بـت      ه  بينيم كه ب    ه همه مي  چ. ي خود قيام خواهند كرد    ونميلي

 .اند ايستاده  هونگچتجاوزگران رژيم بعثي عراق  حراست از اين جمهوري در برابر گويند و در مي

گـروه اسـالمي ايـن        اميد دارد كه برادران و خواهران مسلمان و متعهـد، از هـر             نهضت آزادي ايران  

 .جهت وحدت اقدام نمايند  درالًاين شرايط حساس و بحراني عم دعوت را صادقانه لبيك گفته و در

 بزرگ انقالب اسالمي درود برامام خميني رهبر

 روحانيت متعهد راستين سالم بر

 ايران يروزباد مبارزه ضداستعماري، ضداستبدادي، ضداستثماري مردم مسلمانپ

 راننهضت آزادي اي

  ۱۳۵۹/دي/ ۱۴
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 »مجاهدين انقالب اسالمي«شاده نهضت آزادي ايران به مسئولين سازمان گنامه سر
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 اهللا تعالي برادران مسئول سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، هديهم

برابـر   درملت قهرمان ايران     ش لزوم وحدت همه اقشار     پي در اين لحظات حساس تاريخي كه بيش از       

شكن پاسداري و عمق      شده است و امام امت خميني بت       استعمارگران غرب و شرق و ايادي آنان آشكار       

زمانيكـه    و در  اسـت داده   و ملـي قـرار       رأس وظـايف اسـالمي     ايران را در   بخشيدن به اتحاد مردم دلير    

  متعهد به انقالب و    همه گروههاي  ياران صديق انقالب اسالمي چون مهندس مهدي بازرگان از         معلمان و 

كـه دشـمن بـراي       عمل آورده است و هنگامي    ه  دعوت ب   استين مردمي روحدت   براي ايجاد    جمهوري اسالمي 

وابـسته  ر  ركنـا بنيروهاي مسلح ديگـر      و  اسالمي  بركف و ارتش جمهوري        پاسداران جان  روزيهايمقابله پي 

ر سـ ااي سر   اعالميـه  ما بـا انتـشار    شـ ازمان  س ايجاد تفرقه دروني ملت مسلمان ما دست زده است،           بعثي، به 

  كه شايسته هيچ مسلماني نيست بـه نهـضت آزادي ايـران تاختـه و               بيافتراء با زباني تخري    تهمت و  آكنده از 

  .جهت تفرقه گام برداشته است  دردر نتيجه عمالً برچسب ناچسب مخالفت با انقالب را به آن زده و

و نـه خـدمات آنـان        نه اعضاء  هبري و رم كه گروهي كه نه      كني  مسئولين آن سازمان سئوال مي     ما از 

ه جمعيتي كه نخستين ياران امام بـوده و بـه   ب اسالمي يا انقالبي     نزيامواز  ، برطبق كداميك    استروشن  

رهبري ه  حركت اسالمي، روحانيت انقالبي ب     زامستمر   ۱۳۴۰سالهاي   زا موجود   كمدار شهادت اسناد و  

 دارنـد؟ و    وا مـي  رهائي را    سبچدفاع كرده است، چنين بر      حكومت اسالمي  امام خميني بزرگ و استقرار    

انگارنـد؟ و    را ناديـده مـي      خائنين و دشمنان شـناخته شـده انقـالب اسـالمي            است كه بسياري از    چگونه

   نمايند؟ اغماض مي

  ديگـر   چيـز  از هـر   انديشند كـه بـيش      اين حقيقت نمي  ه  اعضاء سازمان مجاهدين انقالب اسالمي آيا ب      

نـان تمـام خواهـد      آو ايـادي     سود استعمار ه  ي ب نز فحاشي و برچسب   تشديد جو  تشتت و  ايجاد تفرقه و  

كننـده مـردم از اسـالم در خـدمت          رناصواب و دو   ايد كه زبان تخريبي و      كرده اين فكر ه  ب شد؟ آيا هرگز  

ي شـريعتي و  علـ  انمرداني چون شهيد دكتروخواهد بود؟ مردم هوشيار ايران ج        دشمنان انقالب اسالمي  

راه جذب مردم به تنها      اند، و در    ه معرفي اسالم اصيل كوشيده    ااهللا مرتضي مطهري را كه در ر       شهيد آيت 

تـي  حتفاوتي مـردم و        آنان كه باعث بي     و داند  اند، انقالبي واقعي مي     بخش به شهادت رسيده    يئمكتب رها 

اسـالم ترسـيم     ليـاقتي از   جهـل، و بـي    تـوزي، تخريـب،      آغشته به كينه   ه و ياي كر   هرهچعناد آنان شده و     

ه دانسته يا ندانـسته بـه شـريعت خداونـد و سـالمت جامعـه                چدانند    ب و ضداسالم مي   الكنند، ضدانق   مي

 جهت جـذب مـردم و   پيمايد يعني در   مي اها ر   هريطآيا سازمان شما راه شهيد م     . زنند  اسالمي صدمه مي  

بـيش   همين روزهاي اخير   امام امت در   دارد؟ مگر   يقدم برم ... ايجاد وحدت و   شناساندن اسالم واقعي و   
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  اند؟ اصل وحدت تكيه نكرده يش بر پاز

هتاكي به نهـضت آزادي كمـي        بود بجاي فحاشي و    بهتر   ئولين سازمان مجاهدين انقالب اسالمي    سم

نها راندند تا ملت ايران آ      اند سخن مي    خدماتي كه كرده   از دادند و   مردم گزارش مي  ه  خود ب  سوابق كار  زا

حاليكـه بحركـت درآوردن چـرخ         در استاي    ساده فتن و برچسب زدن كار     گ ناسزا بشناسد واال  را بهتر 

ه جامعه تحويـل    بتي   شريع فرزنداني چون شهيد   مباني مبارزه را استحكام بخشيدن و      و   ياسالمحركت  

آهللا طالقـاني،    گذاران آن مرحـوم آيـت      عهده سازماني كه بنيان   از  چنين خدماتي   .  است دادن كاري دشوار  

 سازمان شما بيـشتر   ز  ي ملت ا  ئآشنا اگر. آيد اند، برمي   يداهللا سحابي بوده   دكتر مهندس مهدي بازرگان و   

عنـوان مثـال سـازمانهاي      ه  بـ . شـد   سئواالت الينحل مردم پاسخ داده مي     ه   موارد بسياري ب   ربود شايد د  

هـاي تـازه مـسلمان شـده بايـد       وئيستئتقدند كه با دسايس ماعجمله نهضت آزادي ايران م     و از    اسالمي

موضـع   هـا نـه از   يـست ئوئمخالفت با ايـن ما   ا در ردانند چرا آن سازمان تحليل خود         مبارزه كرد اما نمي   

 را اسـمي از   چـ  ا اصـوالً   ي كند؟ و   و خط فكري حزب توده و خط شوروي تعقيب مي          مسير كه از    اسالمي

 آورد؟ آخـر    ايم نمـي    يانتش را بارها تجربه كرده    احراب وابسته چون حزب توده، حزبي كه خ        ي از ربسيا

 اعضاي سازمان شـما    معدودي از  جزه  نهضت آزادي ب   است؟   »فارالك رحماء بينهم و اشداء علي    «ه  چاين  

كـرد تـا      يـدا مـي   پيـاران شـما      سـوابق كـار    بود كه شناخت بيشتري از     مي  بهتر شناسد ولي يقيناً    را نمي 

رابطـه بـا احـزاب     اند در زندان رفتهه ياران شما ب برخي از  اگرثالًم. توانست انجام دهد    مي قضاوت بهتر 

ه مـدت  چه تعداد و چ  و اصوالًمبارزه اسالمي؟ خاطره  يا ب  ستي بوده است و   ي ماركس اًيا بعض   و اگر ملي

  اند؟ گونه شكل دادهچخود را   اند و دانش و بينش اسالمي رداخته پاسالمي ارزهبمه ب

 يهـا  روزنامه چنين امكاناتي برخوردار هستند كه در      كه از    ب اسالمي ال انق مسئولين سازمان مجاهدين  

ي شمـ   خـط  خـالف  اي كـه بـر     ميـه تواننـد اعال    سـتي نماينـدگان امـام مـي       پرر س بنياد مستـضعفان عليـرغم    

 را كمـي  چـ صـفحه، درج كننـد       دو بـيش از   هم در  تشتت است، آن   جهت تفرقه و   رين امام و در   فآ وحدت

شـود    نمـي  آخر .پردازند  زمان خود و اعضاي برجسته آن و خدمات عظيم خود نمي          به معرفي سا   بيشتر  

سازنده پرداخت و به ميان مـردم آمـد و    كاره  فقط ناسزا گفت و برموج سوار شد بلكه بايد لحظاتي را ب           

كه سازمان مجاهـدين    اً  نزديك لمس كرد و به حل آنها اقدام كرده خصوص          را از  ت آنان المشك مسائل و 

مثبـت   صورت برخورداري از تفكر    دست دارد و در    دولت را در   ري از  مؤث  اسالمي سهم عمده و    انقالب

  .خدمات بشود منشاء تواند كارآئي الزم مي و

م يارائـه مـستق   كنـيم كـه بـا    دعـوت مـي     ولين سـازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي        ئمـس  در خاتمه از  

ه جـاي آورنـد و بـ      ه  ا ب  ر وف و نهي از منكر    به معر  يشنهادات و انتقادات خود به نهضت آزادي حق امر        پ

تـر   نزديـك  بسيار  اين راه به تقواي اسالمي  ند كهرگيپي جاي تهمت و افترا راه سازندگي و خدمات را در  

  . خواهد بود شد جامعه بهتر رباشد اثرش بر سر در نيتي خير است و اگر

  الهدي اتبع م علي منالوالس

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۹/دي/ ۲۰

   جمهوري اسالمي ـب اسالمي انقال ـ اطالعات ـهاي كيهان وشت روزنامهونر
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  مناسبت سخنراني ه اطالعيه نهضت آزادي ايران ب

 قزوين  درنمهندس مهدي بازرگا
  

 بسمه تعالي

  

 اهالي محترم قزوين

 روز  مـردم  مختلـف  اقـشار  دعـوت جامعـه روحانيـت قـزوين و        ه  ب بنااستاد مهندس مهدي بازرگان     

لنبي سـخنراني   امناسـبت دومـين سـالگرد انقـالب اسـالمي ايـران در مـسجد              ه   ب ۵۹ بهمن   ۲۲ هارشنبهچ

 .اين سالگرد بزرگ شركت وسيع و همه جانبه داشته باشيم  درابكوشيم با تمام قو. خواهند نمود

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۵۹/بهمن/ ۲۰
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  گرامي  برادر  بهنامه سرگشاده نهضت آزادي ايران

 احمد خميني دامت توفيقاته م سيداالسال حجت
  

 بسمه تعالي

  

جلـس شـوراي    مطرف شما خطاب بـه نماينـدگان         اي از   نامهقبل   از سالم، چند روز    برادر ايماني بعد  

 جامعه ما مطرح است، اشاره شده از       آن به مسائل مختلفي كه هم اكنون در        گرديد كه در    منتشر اسالمي

بـه نماينـدگان      عنوان شده بـود و     كن يك بينش سياسي خطرنا    عنواه  داري ب  چماق مسئله چماق و  جمله  

 .دار داده بوديدشه كشور دار مبارزان سابقه و مسئولين امر ملت و

نمايد و فرياد رساي شما را        گرامي استقبال مي   نهضت آزادي ايران از اقدام بجا و سنجيده آن برادر         

 .شناسد د و نگران سرنوشت انقالب ميعالقمن صادق و مسلمانان متعهد و انعكاس صداي بسياري از

تنهــا  جامعــه را نــه سياســي حــاكم بــر ما، جــوشــماننــد  نهــضت آزادي ايــران نيــزي اي بــرادر، رآ

 و  قايـد، بيـنش چمـا       كه شما هم گفتـه      و همانطور  بيند  اسالم مي  حال انقالب و  ه  ب غيراسالمي، بلكه مضر  

 انگيـز  گرايانه را بينـشي وحـشيانه و نفـرت         روهكنترل جامعه و اعمال مقاصد گ      ي براي اداره و   ردا چماق

وارد  بـي مـا   امـام و جامعـه انقال      اش را بـر    ضـربه اساسـي    يز چ هر قبل از  هركس و  داند كه بيش از     مي

 .سازد مي

ايـن  «: و اينكه  » است خطر خدا اسالم در  ه  ب«: دارد كه  ما فرياد برمي  شنهضت آزادي ايران نيز همانند      

 .»زند  ملت ضربه ميحيثيت يك رفتارها به شرف و

داري، كتـك    اقش چمـ  بيـن  رائـي و سياسـت و     گ  نهضت آزادي ايران، همانند شما، انحصارطلبي، گروه      

اينهمـه   از داند و    مي دل موجو ئن مسا ي وحشتناكتر ار مالي افراد  لجن  كردن و  تحيثي زدن، فحش دادن، بي   

  .شگفت است سخت در تفاوتي مقامات قضايي كشور بي

 اسـت كـه تـا       يجانب كسان   از اًاين حركتها، عمدت    آزادي ايران نيزمعتقد است كه     بردار عزيز، نهضت  

 ۵۷ بهمن ۲۲زدند و بعد از        و اصحاب نزديك امام سنگ مي      ق صاد انب و يار  ال انق و منه اما يس بر ديروز

ب ال امـام و انقـ     نگدانند و س    مي »ط امام خ«ر  ا د ر همه، خود  ز ا تر و مسلمان  تر بيانقال و   كس ر ه زا بيش

 .ندزن نه ميي بر سار

بي بـوده، اصـالت     الطلبانه و ضدانق     فرصت اً اين حركتها ماهيت   كه است   دقتمع  نيز نايرنهضت آزادي ا  

 .بين خواهد برد نهايت از  آنرا مخدوش ساخته و دريمعنو هاي عالي انساني و  ارزشوانقالب 

مساجد بـه    را در  ها  يوتاله  مانند وقتي است كه ياران صادق انقالب      تنها آيا خطر  عزيز ي برادر اما  ا

 دانيد؟ ترور اشخاص نمي تر ازك را خطرناها خصيتشفكري  لوله ببندند؟ آيا ترورگ

هاي  تدريج ياران صادق انقالب را با برچسب      ه  پيروزي، ب  بدو بينيد كه چگونه از     برادر گرامي آيا نمي   

 صحنه خارج سازند؟ را از اند تا آنها ناچسب كوبيده

تكليـف شـرعي، در    سبحـ ياران صادق انقالب و اصـحاب امـام، بر      اي از   وزي انقالب عده  يرپس از   پ
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مركـب حكـم امـام       وزنـ  اما ديديد كـه ه     .ها را پذيرفتند    ترين مسئوليت  ن شرايط تاريخي، سنگين   يتر سخت

آنـان زدنـد و     ه  ها را بـ     تهمت ت و  و راست برآنان تاختند و بدترين حمال        چپ زاخشك نشده بود چگونه     

 .هم ادامه دارد بينيد كه هنوز مي

هـاي    ت نـاروا و تهمـت     الحمـ  فهان و چـص ي در كو  وته فرقي است ميان توطئـه عليـه الهـ          چ اي برادر 

سيماي جمهوري اسالمي ايران عليه گـروه        وا  صد هاي گروهي بخصوص از    رسانه  از اًي كه مرتب  ئجا بي

 شود؟ خاص مي

 از كه خـود   شناسيد، شما    آزادي ايران را نمي    فعالين نهضت  رهبران و  آيا شما مؤسسين و    اي برادر 

 اينـان از   تماس داشـته و داريـد؟ مگـر        كشور خارج از  ه در چداخل و    ه در چآنان،   بسياري از  نزديك با 

دانـشگاه  ه  نبودنـد كـه اسـالم را بـ         اولـين كـساني    اند؟ آيا اينان از     مان حركت اسالمي ايران نبوده    گايشپ

فريـاد    را بوجود آوردند و اولـين بـار  »طلبهـ دانشجو   « و» دانشگاه ـ ه علميهزحو«پل ارتباطي  بردند، و

 سياست جرم بوده، حتي از     هم در زماني كه سخن گفتن از       آن. سياست جدا نيست   دين از : برآوردند كه 

 !جانب ائمه جماعت

م تمـا  ، بـا  ۱۳۳۲ مـرداد    ۲۸كودتاي   از اعضاي نهضت آزادي نبودند كه بعد      فعالين و  آيا اين سران و   

 از سكوت و تاريكي روزها و شبهاي ايـام سـياه بعـد             و داشتند م مقاومت ملت را برافراشته نگه     چرپقوا  

  شدند؟۴۲سال  آفرين امام در ان به حركت حماسهيگو كفريادهاي خود شكستند، و اولين لبي ا باركودتا 

م الو اس  كت اسالميحر يشگاماني چون طالقاني و شريعتي كم به    پآيا نهضت آزادي و بنيانگذازان و       

 اند؟ خدمت نموده

قـامتي   ضداسـتعماري، بـا    دوران مبارزات ضداسـتبدادي و       تمامي آيا اين نهضت آزادي نبود كه در      

 ...د؟ وا سرد»نه«جهاني فرياد برابر استبداد زمان و استكبار برافروخته و ايستاده در

طلبـي گروهـي     سـلطه   و بيفري   عوام لخمس همين افراد اولين قربانيان در     ه شده است كه امروز    چپس  

 بايد بشوند؟

 ش از ا  معناي غيراسـالمي  ه  ن التقاطي قدرت سياسي ب    اپيرو نديديد كه چگونه اصحاب و     ي برادر اآيا  

 ها را كردند و     برداري ترين بهره  رياليسم آمريكا زشت  پسينه خفته مردم عليه ام     ترين احساسات در   عميق

دركـردن   هميـدان بـ    زاهـا بـراي       گيري آمريكـائي   سفارت، گروگان اشغال   به اعتراف صريح خودشان از    

 نحصارگران استفاده بردند؟اهاي حكومت  تحكيم پايه رقباي سياسي و

حيثيت معنوي ايـن   ور اعتبا هاي يك طرفه و مغرضانه، چگونه بر   ديد كه با افشاگري   يند رادربآيا اي   

هاي واالي انـساني     قبا از صحنه، ارزش   راندن  انقالب لطمه زدند و براي كسب قدرت سياسي، و بيرون ر          

 راه انتقـال همـه جانبـه قـدرت، از          در طلبـي قربـاني كردنـد و       فريبي و سلطه    معبد عوام   در ار اسالمي ما 

 ي ننمودند؟رو نشر اكاذيب خوددا افتراء و جعل خبر تهمت و هرگونه برچسب زدن و

 روزهـا در   آن كه اگر  دانستيد   كرديد؟ آيا نمي   اينهمه انحرافات سكوت   برابر را در چشما اي برادر،     و

شرف و حيثيـت و ارزشـهاي انقالبمـان دفـاع         تمام قوا، از   ايستاديم و با   اولين قدمهاي انحرافي مي    برابر

 شديم؟ ي نميرماق و چماقداچسلطه بينش  گرفتار كرديم، امروز مي

خاص؟ شـ تـرور ا   يـا  هـا   خـصيت ش ترور: هستند تررناكخط ما كدام يك از اين دو      ش  به نظر  راي براد 
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 عليه عدالت اجتماعي؟ يك كودتائي است واقعي عليه انقالب، عليه ارزشهاي عالي انسانيت و كدام

 ود؟شي است كه بايد حفظ شداران تنها ارز چماق برابر نيت دروآيا مص

 آيا قانون اساسي جمهوري اسالمي، خونبهاي شهيدان اين انقالب نيست؟

 اين دل خوش كنيم كه قانون اساسي داريم؟  م را فقط بهتوانيم مرد ما مي آيا

ل نهم قانون اساسي    صا اين زماني كه اجرا نشوند چه ارزشي دارند؟ مگر        بهترين قوانين تا   اي برادر 

هـاي     كـشور آزادي   يتماميـت ارضـ    نـام حفـظ اسـتقالل و      ه  هيچ مقامي حق ندارد بـ     : گويد  نيست كه مي  

   .ت، سلب كندامقرر ووضع قوانين  چند با مشروع را، هر

 :گويد دوم قانون اساسي نيست كه مي صل بيست واآيا اين 

 كه قانون    مواردي تعرض مصون است مگر در     خاص از اشغل   ش حيثيت جان، مال، حقوق، مسكن و     

 .كند ويزجت

 صدا از  و رو معاب  منازل ها و   كوچه خيابانها و  واهمه در  ترس و  طبق كدام قانون، بي    متوليان امر، بر  

 كنند؟ ايمال ميپهمه را .. .و سيماي جمهوري اسالمي، حيثت افراد، حقوق آنان و

ت اسـت و    ئـ برا اصـل بـر   : گويـد   هفتم قانون اساسي نمـي     اصل سي و   و   مگر اصل اسالمي   رادرباي  

 ؟.دادگاه صالح ثابت گردد اينكه جرم او در شود مگر قانون مجرم شناخته نمي نظر كس ازچهي

 :گويد  قانون اساسي نميتمشه آيا اصل سي و

يـا   بـه شـهادت، اقـرار      شخص اجبار.  ممنوع است  اطالعكسب   ايو  ر  گونه شكنجه براي گرفتن اقرا     هر«

 متخلف از اين اصل      و است و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار      نيست و چنين شهادت و اقرار      سوگند مجاز 

 ؟»شود طبق قانون مجازات مي

 :كه گويد نهم نمي آيا اصل سي و

ـ و بازداشـت، ز  رمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير       ح كته«  ر هـ تبعيـد شـده، بـه    ني يـا ادن

 ؟»موجب مجازات است صورت كه باشد ممنوع و

مكتـب و خـط امـام        مملكت ما، مـدعيان انحـصاري      اهللا، متوليان امور   گرامي، آيا بيني و بين     اي برادر 

 كنند؟ مطابق موازين قانون اساسي عمل مي

 اند؟ بازي گرفتهه ملت را ب آبروي اسالم و  چه كساني حيثيت و شرف وراستيه ب

ايـد صـميمانه      نوشـته  اي كـه    نامـه  شـما در   ابتكـار  نهضت آزادي ايران ضمن آنكه از     : آري اي برادر  

اطالعتان برساند و بايد اضافه كنيم كـه ظلـم          ه  نمايد، الزم دانست كه نكات باال را ب         حمايت مي  استقبال و 

هـاي واالي   هاست، ارزش ارزش زانيست، بلكه دفاع    ها  يوتاله سخن بر سر   ي نشده است و   وتهتنها به ال  

 .ب عظيم ملت ماستالاسالمي، كه جوهر انق

  .باشد مي معتقد حراست از اين ارزشها وظيفه اساسي همه مسلمانان متعهد و حفظ و

 
  بركاته اهللا و هرحم لسالم عليكم واو

  نهضت آزادي ايران 
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 بيانيه نهضت آزادي ايران درباره توطئه صداي آمريكا
  

 مبسم اهللا الرحمن الرحي

  

زنـي   ، برچسب يمجهاني با جعل خبري، من غيرمستق      صداي آمريكا اين بلندگوي استعمار     ديگر يكبار

 .شدت بخشيده است به نهضت آزادي ايران و ياران صديق انقالب را

 سخنراني و گفتگوي نمايندگان تهران عضو نهضت آزادي ايران در          بر خ ۳/۱۲/۵۹ح شنبه   بازجمله ص  و

س دريافت داشته است ضمن     رتلكس خبرگزاري پا    از موكلين خود كه احتماالً    را با    ميالمجلس شوراي اس  

يـك   گر سـاخته تـا بـدين ترتيـب حركتـي را كـه در                جلوه ميزآ مائي اعتراض پي راه كدروغ ي ه  حريف آن، ب  ت

ترين شيوه برخورد سياسي اسـت       منطقي ترين و  محيطي اسالمي طبيعي    و بخصوص در   آزاد و جامعه باز 

موقع ه   ب الًكثيف استعمار كام  اركستر  اين   البته اجزاء ديگر  . اي نمايش دهد    را چون توطئه   يده آن شلوث ك ه  ب

. زم شوروي هـستند ميليتاري اريزم آمريكا وتلي كامل توافق ميليجها كه ت نفتي توده: مثالً ـ  اقدام خواهند كرد

 .اكترين فرزندان ملت مبارز ايران خواهند كوبيدپرا چماق كرده و برسر  اين خبر  بالفاصله

وي ركـرد كـه خواهـان       اسـتعمار، ريگـان اعـالم      »ونـه رنعـل وا  «ه  ش در اجراي همين شـيو     يدي پ چن

ه كـسي   چبي ايران   جامعه انقال  و چيست و در   ر  ميانه ايران است حال منظور از      در »وهار  ميانه«كارآمدن  

هـاي گروهـي    رسانه بيشتر اين سخن در  ولي هنوز.رو است بجاي خود ه فردي ميانهچانقالبي واقعي و   

 طلبـين داخلـي و     فرصـت  ي و ئ رنگارنگ آن و چپ نماهاي آمريكـا       راقما م نشده بود كه حزب توده و      الاع

 اك و پـ بيـون   اله بـه انق   اي حـساب شـده حملـ        روي برنامـه   ، از چون صدام بعثي   غرب ن شرق و  امزدور

خيـال باطـل    ه  كردنـد تـا كماكـان بـ        غـاز آتوانند عامل وحدت و بهبود رشد انقالب شوند           كه مي  صادقي را 

ن دنهـضت آزادي ايـران ضـمن محكـوم كـر          . را عملـي سـازند       ميالبست كشيدن انقـالب اسـ      برنامه به بن  

ت اسـتعمارگران   شصـدر مـ    سـعه  هد كه با  خوا  ايران مي  مبارز و همه مردم دلير   گونه اعمال مزورانه از    اين

ه به رهبري امام امت تاكنون انقـالب        كتقواي خود، همانگونه     وحدت و  كرده با ايمان و    غرب را باز   رق و ش

هـا    زني برچسب اند، اين تحريكات و     اين مرحله رسانيده  ه  عداوت تا ب   درياي پرتالطم توطئه و    ا در  ر  اسالمي

 .دهند جهت شناختن دشمنان واقعي انقالب قرار  خيري دررا مايه آن د ونخنثي ساز را نيز

ايـن سـخنراني     خواهد كه با شركت خود در       ايران مي  مبارز و همه مردم دلير   زانهضت آزادي ايران    

رشـد   ي بازسـازي و ابـر   قـدمي  س سـازند و أمبدل به يـ   را   خورده انقالب اسالمي   آرزوي دشمنان قسم  

 .ندانقالب اسالمي فراهم آور بيشتر

  نهضت آزادي ايران 
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   دعوت نهضت آزادي ايران براي شركت در

 نبه هفتم اسفندماه در دانشگاه تهرانش ۵اجتماع روز 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 :تهران غيور خوا هران، مردم مبارز و برادران و

داخلي و خارجي و  ناندشم اكنون كه جمهوري اسالمي ايران در شرايط حساس و خطيري در برابر   

گرفته و اكنون كـه تماميـت ارضـي ايـران و اسـتقالل آن                اقتصادي قرار  ت اجتماعي و  مشكال انبوهي از 

رد تجاوز و تهديد قرار گرفته است و اكنون كه دشمنان قسم    واستكبار جهاني م   و توسط ايادي استعمار  

زمانـدگان ارتجـاع محمدرضـاخاني بـا      طلبان داخلي و با     فرصت خورده انقالب اسالمي، دوستان نادان و     

انـد و اكنـون كـه بـسياري از            و افتـاده  پبست كشاندن جمهوري اسالمي ايران به تكا       تمام قوا براي به بن    

 ا گذاشـته شـده اسـت و       پـ قانون اساسي دانسته يا ندانسته، خواسته يا نخواسته زير         اصول مصرحه در  

ه خـود را بـ     نظـر  انده مـورد  ش حكومت دست ن   يك طرح استيالي   غرب هر  اكنون كه ابرقدرتهاي شرق و    

ت اساسـي  المـشك  هـا و  ييابي علل نارسا ي  زمان ديگري شناخت و ريشه     كنند بيش از هر     شدت دنبال مي  

ه اي مطلـوب، بـ   آغاز سـازندگي جامعـه   هاي قاطع و بنيادي براي مبارزه با دردها و طرح روش  جامعه و 

قالبي و خـدمتگزاران ملـت شـريف ايـران بـه حـساب       رين وظايف نيروهاي اصيل انتمبرم عنوان يكي از  

اعـضاي نهـضت     مجلـس شـوراي اسـالمي از       نمايندگان مردم تهـران در     تن از  ن روي چهار  يبد. آيد مي

اند تا مسائل اساسي جامعه را با مـوكلين خـود             ردهوعمل آ ه  عموم مردم تهران دعوت ب     آزادي ايران، از  

  . ميان گذارند در

رهنمودهـاي امـام     يـروي از  پخواهد كه بـه       آزاده تهران مي   و مه مردم دلير  ه زانهضت آزادي ايران    

صحنه سياسي را براي حفظ تداوم انقالب اصلي مسلم          مردم در  مستمر كن كه حضور  ش  امت خميني بت  

 كـار  آغـاز  س از  پـ  ه بـراي نخـستين بـار      كاين گردهمايي    اند با شركت خود در      ضروري اعالم داشته   و

 و اسـتكبار و      طلبان و دشـمنان انقـالب اسـالمي         ، برنامه فرصت  گردد  شكيل مي مجلس شوراي اسالمي ت   

نماينـدگان خـود بـراي رفـع مـشكالت اساسـي             زاشتيباني  پـ جهاني را خنثي كرده با حمايت و         استعمار

 .ر بردارندؤثجامعه قدمي م
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  مردم براي شركت   ازنمايندگان مجلس شوراي اسالمي  تن از۴دعوت 

 ه تهرانگادانش نبه هفتم اسفندماه درش ۵اجتماع روز  در
  

 بسمه تعالي

  

 موكلين محترم ف تهران ويرشمردم 

 سائل و مـ خـود دربـاره      نظريـات  كنـد كـه عقايـد و        مي باجكنندگان ذيل اي   مضاءاوظيفه نمايندگي ما    

 سمجل نه بواسطه محدوديتهاي موجود در    ميان گذاريم اما متأسفا    را همواره با شما در     مشكالت كشور 

ه توفيق كامل حاصل نگرديده ف در اين وظياند هاي گروهي فراهم نموده رسانه موانعي كه در و امكانات و

 .است

و قهرمان تقاضـا     بين شما مردم روشن   گرفته است لذا از    مرحله حساس قرار   چون وضع مملكت در   

 بـراي اسـتماع توضـيحات اجمـالي نماينـدگان      هر بعدازظ۳ ساعت۵۹ اسفندماه ۷داريم كه روز پنجشنبه    

 .رسانيد همه ضور بحخود در دانشگاه تهران 

 مجلس شوراي اسالمي ما درشنمايندگان 

   هاشم صباغيان  ـ ابراهيم يزدي ـ مهدي بازرگان ـ سحابي...ايد     
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 تهران نماينده مردم ۴ستاد برگزاري سخنراني  ۱ماره شاطالعيه 
  

  ه تعاليسمب

  

  بعـداز  ۳سـاعت    ير اسفند ماه جـا    ۷نجشنبه  پتهران اطالع دارند روز      زرو مبا  طوريكه مردم دلير  ه  ب

 سـحابي، مهنـدس     ...مجلس شوراي اسالمي آقايان دكتر يـدا       نمايندگان مردم تهران در    تن از  ظهر چهار 

 .گويند هران با مردم سخن ميمهندس هاشم صباغيان در دانشگاه ت ان، دكتر ابراهيم يزدي وگبازر

شـود تـا     شكيل مي تتهران   شهر درر  براي اولين با     تشكيل مجلس شوراي اسالمي    از اين اجتماع بعد  

مـردم   بـا  مورد مسائل و مشكالت كنوني كـشور  را در هاي خود تحليل نمايندگان مردم بتوانند نظرات و 

 .ميان بگذارند  دراًمستقيم

 نمايـد بـا   دعوت مـي  من به انقالب ؤگروههاي م  و كليه مردم و اقشار    زي اين سخنراني ا    برگزار ستاد

مجلـس شـوراي     روند كار  حركت جديدي در   همه جانبه خود از اين گردهمائي كه آغاز        شركت وسيع و  

بـدون  . صحنه نشان دهند   را در  خودر  ضو ح ديگر وحدت و   تحوالت اجتماعي خواهد بود بار     و   اسالمي

كسانيكه موجبات تضعيف همبستگي   ستگان داخلي آنان و   ب همه ابرقدرتها و وا    ترديد چنين اجتماعاتي به   

ك گفتـه و    ياند ثابت ميكند كه ملت به نداي امام امت لب           مشاركت مردم را در تداوم انقالب فراهم ساخته        و

 اسـالمي   البانحـراف انقـ    اسـت از   قـادر  تـداوم انقـالب را بـدوش ميكـشد و          ياري، بار شهو آگاهي و  با

 .ي كندجلوگير

نماينـده   هـار چقبلـي    مسئوالن انتظامي انتظار دارد براساس درخواسـت       برگزاري سخنراني از   ستاد

 .براي حفظ نظم معمول دارند ارهاي الزم  بيني يشپستاد،  تهران، ضمن ايجاد هماهنگي با

مـاموران  ي ئو راهنما و رعايت نظم  يبمتانت و صبر انقال همه شركت كنندگان، با    ستاد اطمينان دارد  

 . بستاي خواهند دشمنان انقالب و چماقداران حرفه انتظامي، راه را بر

ستاد برگزاري سخنراني 

  چهارنماينده مردم تهران 

  ۱۳۵۹/سفندا/۳

  

042



 

 

  

  

  

 ۲ماره شاطالعيه 
  

  بسمه تعالي

  

 اسـفندماه  ۷نجـشنبه  پگردهمـائي روز   جي كـه مايـل بـه شـركت در    رخا كليه خبرنگاران داخلي و  از

ل آمـده   عمـ ه  بـ     شـوراي اسـالمي    سنمايندگان مجل  زاهارتن  چدانشگاه تهران كه بنا به دعوت        جاري در 

شنبه و چهارشـنبه     ن روزهاي سه  رااست براي اخذ كارت مخصوص خبرنگا      باشند، خواهشمند  است، مي 

ه مبـارزان   اك چهـارر  يـ خيابان استاد مطهـري نزد      به دفتر ستاد واقع در     ۱۹ تا   ۱۵ساعت   زاهفته جاري   

  . طبقه همكف مراجعه بفرمايند۲۳۴ره شما

 
ستاد برگزاري سخنراني 

  هارنماينده مردم تهرانچ

  ۱۳۵۹/سفندا/۳
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 ۳اطالعيه شماره 
  

 بسمه تعالي

  

 تـن از   هـار چدعوت   دانشگاه تهران در روز پنجشنبه هفته جاري به        ي مردم در  ئشكيل گردهما  ت خبر

اميد و   موجي از  مختلف بازتاب وسيعي داشت و     شارقابين     مجلس شوراي اسالمي   نمايندگان تهران در  

 .بوجود آورد انتظار

براي حفظ نظـم     مقامات يك سوي به مسئوالن و     يط حساس كه از   اين شر  ا رهنمودهاي امام امت در   

د، نـ  راهنمـايي و ارشـاد فرمود      ار  ينگونـه اجتماعـات عمـومي     اسـخنرانان    رگسوي دي  ز ا دند و اد دارشه

 .باشد نقش سازنده آنها مي ضرورت تشكيل و و  هاي مردمي ردهماييگنقش حساس چنين  نمودار

رايـان  گو گروه  طلبانرصاحـ آگاه جامعه با مـردم موجـب نگرانـي ان          سخن گفتن افراد مسئول و     اگر

 ضايع نشدن خون پاك شهداي انقالب و       شود، ولي بازتاب امام و امت كه نگران حفظ تداوم انقالب و            مي

  .ستاخش باشند، اميدب تالش همه مجاهدان مي

ه چـ  و   لحه در شـرايط صـ     چصفوف ملت    مردم و وحدت در    عي است ايجاد و حفظ روح اميد در       يطب

 مسير شرايط انحراف از   ذير است نه در   پ  نمكاتداوم انقالب ا   م راستين و  القيم اس تخط مس   در طجنگ فق 

 .ب و سكوت و خفقانالانق

 :تهران برساند و مبارز اطالع مردم دليره  را بداند موارد زيرا ستاد برگزازي سخنراني الزم مي

مطلـع شـوند تلفـن       شنهادهاي اصـولي شـما    پيـ  نظـرات و     ت،االؤس زا براي اينكه نمايندگان مردم      -ا

 .باشد عزيز مي همشهريان  شب در اختيار۸ صبح تا ۸ساعت  زا ستاد ۶۶۲۲۵۹شماره 

هنگـام  ه  شـود بـ    مـي  جي درخواسـت  ريه خبرنگـاران داخلـي و خـا        كل عيه شماره دو از   اليرو اط پ -۲

سـسه متبـوع خـود را       ؤنامـه م   معرفـي   و سقطعه عك  ران دو گامراجعه براي اخذ كارت مخصوص خبرن     

 .همراه داشته باشند

ر منظوه ز رهنمودهاي امام، بايروي پشود با  سئول درخواست ميمو مقامات      مقامات انتظامي   از -۳

  .دند معمول بفرمايا همكاري و هماهنگي الزم را با اين ست مردمي،اعجتماه با شكوهتر اين چبرگزاري هر

 
  ستاد برگزاري سخنراني 

 نماينده مردم تهران چهار

 ۱۳۵۹/ سفندا/ ۴
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   ۴ماره شاطالعيه 

 شود مي جاي دانشگاه در امجديه برگزاره نماينده ب هارچسخنراني 
  

 سمه تعاليب

  

 هران تمبارز و مردم دلير

براسـاس     لـس شـوراي اسـالمي     جم نمايندگان مـردم تهـران در      تن از  هارچ همانطوركه اطالع داريد  

نجـشنبه انتخـاب كـرده      پ روز بـراي اجتمـاع مـردم در         ا تهران ر  گاهموافقت شفاهي وزارت كشور، دانش    

 اجتماعي خود بـا     ـ   سياسي ـ   مبارزات فكري  لسا يس زبيش ا اه  گيپازه و   ر و مبا  يآزاد سنگر بودند تا در  

محـيط دانـشگاه بـه       برگـزاري ايـن گردهمـايي را در        وزارت كشور  متأسفانه امروز  .نديشما سخن بگو  

 تقويت نهادهاي جمهوري اسـالمي     و وزارت كشور  مصلحت ندانست و نمايندگان شما براي رعايت نظر       

 لـذا برنامـه   . خيابـان مبـارزان موافقـت نمودنـد        محل ورزشگاه امجديـه واقـع در       با برگزاري برنامه در     

همـان   جاي دانـشگاه تهـران در محـل ورزشـگاه امجديـه در            ه  نجشنبه هفتم اسفندماه ب    پ زردهمائي رو گ

 .شد خواهد  برگزارهرظ  بعداز۳ساعت 

براي خنثـي كـردن      كند كنند درخواست مي   ي شركت مي  ئاين گردهما  مردم كه در   ستاد از همه اقشار   

 محيطـي آزاد و  نـدگان شـما در  ماينطلبان و انحصارگران كـه نميخواهنـد       ه دشمنان انقالب، فرصت   ئتوط

ل و برهم   صدد اخال   در كنند و احتماالً   ب و دردهاي ملت بازگو    المون مسائل انق  اريپ آرام نظرات خود را   

شـدن ايـن    برگـزار  تـر  براي هرچه باشكوه  موران انتظامي أزدن نظم هستند، با رعايت كامل دستورات م       

 داده نشود و  مخالفان تشكيل اجتماعات آزاد مردمياي بدست  گردهمائي تالش و همكاري نمايند تا بهانه

من به انقالب اسالمي، حفظ     ؤو گروههاي مسلمان و م     صحنه و مشاركت همه اقشار     مردم در  حضور با

  .ذير گرددپ نكاماب الو تداوم انق

 
  خنراني سستاد برگزاري 

   هراننماينده مردم ت هارچ

   ۱۳۵۹/سفندا/۵

  

045



 

 

  

  

  

   ۵اطالعيه شماره 

 امجديه  نماينده در۴گزاري سخنراني ستاد بر
  

 بسمه تعالي

  

 تهران مردم آگاه و دلير

محل ورزشـگاه    در نجشنبه پ مروزامجلس شوراي اسالمي     نمايندگان شما در   تن از  هارچسخنراني  

   .شود مي برگزار ورشت كرامجديه و با موافقت وزا

 ي و يارهوشـ  دارد بـا   ظـار كننـدگان انت   هـران و همـه شـركت      تلـيس   پخصوص  ه  مقامات مسئول ب   زا

شـدن ايـن گردهمـائي     تر برگـزار  ه با شكوهچ و هرمشآرا قاطعيت تمام تالش خود را براي حفظ نظم و    

طلبــان و  مي فرصــتب اســالالن انقــناصــحنه يعنــي دشــم مــردم در د تــا مخالفــان حــضوررنــيگبكــار 

ور، حفــظ مــشاركت طبيعــي و اصــولي مــردم در امــ و حــضور انحــصارگران خلــع ســالح گــشته و بــا

  .ذير گرددپ ب و تداوم آن امكانالدستاوردهاي انق

همه افـرادي كـه      و   همكاري مأموران انتظامي    و شال ت قبلي از  ستاد برگزاري سخنراني ضمن تشكر    

  توجـه و   اً دقيقـ  ار دارد همه شركت كنندگان موارد زير      اند انتظار   اجراي اين برنامه ياري نموده     ما را در  

 .رعايت فرمايند

درهـاي  . شـوند  مجديه وارد محـيط ورزشـگاه مـي    اي و جنوب غربي     بدرب جنو  كنندگان از  كت شر -ا

ايـان   پ س از پـ هنگام خروج   ه  ازدحام ب  براي جلوگيري از  . ظهر باز خواهند شد     بعداز ۵/۱ورودي ساعت   

 .خواهند بود برنامه كليه درها باز

درب غربي وارد  زارت مخصوص تي با ارائه كارت دعوت و مخبرين با ارائه كاك شخصيتهاي ممل-۲

 .خواهند شد

براسـاس طـرح اداره     هـا     ضـائي ردان  يـ فاصل بين خيابان طالقـاني و م        چون خيابان مبارزان حد    -۳

و مخبـرين بـا ارا ئـه كـارت           ين مدعو خواهد بود، تومبيلهاي سواري بسته    اروي  ه  ي و رانندگي ب   ئراهنما

ا همـراه داشـته     ر ي اسـت كارتهـاي مـذكور      عليهـذا ضـرور    .خواهند كرد  ين قسمت عبور  از  امخصوص  

 .باشند

 جمعيـت در  خـصوص بـراي برگـشت   ه وبوسهاي بيـشتري را بـ  اتحد ا چون قرار است شركت و-۴

 المقـدور از   حتـي كتراكم ترافيـ  ازدحام و دارد براي جلوگيري از  نمايد انتظار يجخطوط اين محدوده بس   

 .وسائل نقليه عمومي استفاده بفرمائيد

 رعايـت   را كـامالً      اسالمي باجح دارد ضوابط و   كنندگان بخصوص خانمها انتظار    ركتكليه ش   از -۵

046



 

 

 .بفرمايند

بـه محـل اجتمـاع     ارموران انتظامي است و افـراد راهنمـاي سـتاد شـما            أ مسئوليت حفظ نظم با م     -۶

 .يدئموران توجه بفرماأ مئي به دستورات و راهنمااًدارد دقيق انتظار. هدايت خواهند كرد

 .ي بفرمائيدر خوددااًكارت مخصوص گروهي جدپالگونه  حمل هر زا -۷

م بلندگو اعال   از كهتي  كرايا تذ  عمل برخالف مراتب باال و     و   نظمي ل و بي  صورت مشاهده اخال    در -۸

موران انتظـامي اطـالع     أا مـ  يـ العمل مراتب را به افراد راهنمـاي سـتاد و            شود بدون نشان دادن عكس     مي

 .بفرمائيد

 .بود غربي مستقر خواهد  جنوب غربي و ـدربهاي جنوبي كنار اوليه در كمكهاي -۹

  .ي خواهد بودبيا اشياء گمشده كيوسك درب غر گهداري اطفال ون محل -۱۰

 
  ستاد برگزاري سخنراني 

   ناهرتنماينده مردم  چهار

 ۱۳۵۹/ سفندا/ ۷
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 كتابي كه كليشه روي جلد آن در ين سخنرانيها درامتن كامل 

  رسيده استپچاه مده بآ زير
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 مصدق اعالميه نهضت آزادي ايران درباره مراسم يادبود دكتر
  

 بسمه تعالي

  

 تهران مردم مبارز

 .بداريم  محمد مصدق را گرامي ياد دكتر ه باشكوهترچبكوشيم هر

  دربطـور گـسترده   كـه  ديـ نما آزاده تهران دعـوت مـي     عموم مردم مسلمان و    نهضت آزادي ايران از   

دهم رهـا چياست جمهـوري در  رسوي دفتر روابط عمومي   ان برگزاري مراسم يادبود مصدق كه از      يجر

  .شود شركت نمايند مي دانشگاه تهران برگزار در اسفند

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۹/اسفند/ ۱۲
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    اسفند۱۴رابطه با بزرگداشت  عيه نهضت آزادي ايران دراطال

 ت دكتر مصدقشدرگذ سالروز
  

 بسمه تعالي

  

 ملت مبارز ايران

. داريـم  مصدق، ياد او را گرامي مـي      درگذشت دكتر  با بزرگداشت چهارده اسفند، سالروز     يكبار ديگر 

جنـگ جهـاني دوم      از نام دكترمصدق يادآور نهضت پرشكوه ضداستعماري ملت ايران در سالهاي بعـد           

مپريـاليزم كهـن انگلـيس و       اانـدام    سوم لرزه بر  ياي  ند   تمامي ايران بلكه در   تنها در   كه نه  باشد، نامي  مي

مصدق، اولـين    ايران برهبري دكتر   نهضت ضداستعماري ملي شدن صنعت نفت در      . همدستانش انداخت 

 دي دريـ روح اميـد جد  ايران اخراج نمـود   ازااين نهضت كه انگليس ر. دنياي سوم بود  در  حركت مردمي 

كـاي التـين    يآمر آسيا و  آفريقا و  تهاي سياسي را در   كحرانقالبات و    موجي از  مردم دنياي سوم دميد و    

 .ليونها انسان استعمارزده گرديديبخش م جود آورد و الهاموب

ب و بـدبختيهاي    ئتمـام مـصا    ضاخاني شـده بـود و     راستبداد   ت سال گرفتار  يسملت ايران كه مدت ب    

يـد مبـارزات خـود را       فرتـوت انگلـيس ميد     و ير پ  استعمار اًسلطه خارجي ابرقدرتها خصوص    خود را در  

ملـت  . نمـود  ل سياسي و اقتصادي و فرهنگي، تحت لواي نهضت ملي شدن نفت آغـاز             براي كسب استقال  

معنـايي   آزادي هرگـز   از ميهن اسالمي قطـع نگـردد، اسـتقالل و          ايران دريافته بود كه تا سلطه استعمار      

و  مبـارزه عليـه اسـتعمار      ازهـاي برجـسته      نمونـه  از مملـو   تاريخ ملت ما در قـرن اخيـر        .خواهد داشت ن

بنـدي همـان    واقـع جمـع    در۵۷ بهمـن    ۲۲مي ايـران در     القـالب اسـ   نروزي ا پيـ جي اسـت و     ري خا الاستي

 قيـام تنبـاكو   . آنـرا شـروع كـرده اسـت        بـا قيـام تنبـاكو      قرن اخير  آغاز مبارزاتي است كه ملت ايران از     

ودي زه   ضداستعماري بود اما ب    ن آ اصلي ه محور چكه اگر  تاريخ ميهن ما، قيامي    نويني بود از   سرفصل

ملت ايران بـا تجربـه خـود        . انقالب مشروطيت منجر گرديد   ه  مبارزه ضداستبدادي تحول پيدا كرد و ب      ه  ب

 اسـتقالل و   كـن نـشوند و     تا اين دو ريشه    روي يك سكه هستند و     استبداد دو  و دريافته بود كه استعمار   

ه كودتـاي سـوم اسـفند       چـ گرا. يـرممكن خواهـد بـود     تحول بعدي غ   نه اقدام و  وگ آزادي بدست نيايد هر   

ر فـرا  ملت ما تحميـل نمـود امـا بعـد از          ه  سلطه اجانب را ب    اختناق و استبداد از    ه سياه از  رك دو ي،  ۱۲۹۹

خارجي برهبـري    دنبال آن، مبارزات ملت ايران عليه استعمار      ه  گرديد كه ب   ضاخان، دوره جديدي آغاز   ر

 ه توانستند نيـروي مـردم را عليـه اسـتعمار          كرهبري   شاني، دو كا مصدق و .  شكل گرفت  اًمصدق، مجدد 

 .هاي بزرگي را بدست آورنديپيروز انگليس بسيج كرده و

شـد   تكـرار  قيام تنباكو  ز ا تجربه دوران بعد   ت نيز، باز  فنهضت ضداستعماري ملي شدن صنعت ن      در
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د سـاختن اسـتبداد داخلـي       خارجي بدون نـابو    مارع مشاهده كردند كه ادامه جنگ عليه است       و مردم عمالً  

. ذپر گرديدپنا هلوي اجتنابر پتوسعه مبارزات مردم عليه دربا اينست كه گسترش و   . باشد نمي ذيرپ  امكان

 صفوف مبارزين و رخنه در دشمنان نهضت ملي ايران، توانستند با دشمنان خلق و   ارباين     سفافهأاما مت 

 تشديد تحريكـات اطرافيـان      .اني فراهم سازند  طي شي ها  اجراي نقشه  ايجاد اختالف زمينه را براي طرح و      

بـاالخره  جـائي رسـانيد كـه    ه  بـ ار ن، كـار او ظهـور اختالفـات ميـان رهبـر         شاه و دشمنان ملت و بروز     

رضايت ضمني روسـيه     با سكوت و   سياي آمريكا دست بدست هم دادند و       جنت سرويس انگليس و   يانتل

شاه  ملي مصدق را سرنگون كردند و      ني و ودولت قان  خته و اندا  راهه   را ب  ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸كودتاي ننگين   

حاليكـه   س در پسـ   و مـا مـسلط سـاختند       بـر  اًمملكـت فـراري شـده بـود مجـدد          ملت از  قهر رب كه برا  ار

ا ري خود گرفته بود، اسـتبداد سـياه    اربنفت ايران     را از  النيرياليزم تازه نفس آمريكا سهم عمده و ك       پام

پايان دوره  محكوم و سپس زنداني كردند و بعد از و محاكمه و را دستگيرمصدق . ملت حاكم نمودند بر

ه يا كسي بـ    تهران بيايد و  ه  و ب ااجازه ندادند كه    ز  داشتند و هرگ   الحفظ نگه  احمدآباد تحت  زندان او را در   

 . رودشرديدا

گرها را    شكنجه گاهها و   آنان شكنجه  كردند و براي آزار    رپن  يخواهان و همه مبارز   يآزاد زندانها را از  

 س درس و  سـركال  دانـشجويان را در   . بازاريـان خـراب كردنـد      سـر  را بـر   سـقف بـازار   . گرفتند كاره  ب

. تبعيد نمودند   را دستگير و زنداني و     نهضت مقاومت ملي  فعالين   بارها سران و  . گلوله بستند ه  كتابخانه ب 

  بختيـار  رهاي لشكر زرهي و تيمـو      گاه شكنجه. زماني بود كه جزيزه خارك از تبعيديان خالي باشد         كمتر

 .ب نشدندتكچه جنايتها كه در اين زندانها مر دارند و خاطره جالد را مبارزين ب

 قـدر  آن. بود يدا كردهپحساسيت  نام اوه ه حتي نسبت ب   ك دل داشت ه  مصدق كينه ب   چنان از  شاه آن 

ضت آزادي ايـران    هـ بـه ن  بعدها   اصالح مليون به نهضت مقاومت ملي و      ه  ب حساسيت داشت كه برخي از    

ها نسبت به نام مصدق خيلي حساسيت  آمريكائي د؟ شاه وريآو را نام مصدق را ميچگرفتند كه  ايراد مي

 !!دارند

كرد با صراحت گفـت كـه    فرمايشي شاه مي انتخابات آزاد  وقتي صحبت از۱۳۳۸سال   دكتر اقبال در  

   »!رندانتخابات را ندا وطن، حق شركت در بي ن وئهاي خايصدقم«

ي تك كـش   يـ  شـد، در   سد كه وقتي در ايران كودتا     ينو خاطرات خود مي    در انگليس ايدن، نخست وزير  

بعـد   گذرانيد وقتي شنيد كه مصدق سرنگون شده است براي اولين بـار            يت خود را م   الاختصاصي تعطي 

 !راحتي خوابيده مدتها ناراحتي ب از

رخـوني داشـت بـه      پمصدق دل    صنعت نفت و  ملي شدن    نهضت ضداستعمار  كه از  استعمار همانقدر 

كه توانسته بود بـا درهـم ريخـتن وحـدت داخلـي              راچ. كرد مي  افتخار ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸روزي كودتاي   پي

 وبـرو ركجا كه با مقاومت و مبارزات مردم         انجام برساند و هر   ه   خود را با موفقيت ب     نيهاي شيطا   نقشه

. د نسبت به آنها نيز اعمال كنـيم       ييم با دمصدق آور سر    بر ا كه رئي  الگفتند كه همان ب    د به تهديد مي   ش مي

نيكـسون   مـورد كوبـا همـين حـرف را و          كندي در  ، زد اناصر همين حرف ر    و مورد مصر  درر  زنهاويآ

 . بدهيد)ناصر، كاسترو، قذافي(آنها ه كرد كه گوشمالي مصدق را ب درباره ليبي همين سخن را تكرار

اسـت بـا مبـارزه        تمام ملتهاي استعمارزده دنياي سوم متـرادف       براي نام مصدق براي ملت ايران و     

051



 

 

آزادي، بـراي كـسب    ئي ابرقدرتها، مبارزه بـراي كـسب اسـتقالل و   وستم، مبارزه عليه زورگ عليه ظلم و  

 .شيباالخره بازگشت به خويشتن خو نفوذ ابرقدرتها، و زاهويت مستقل 

و اميـدهاي    زمـان، آرمانهـا    يك برهه از   رداند كه د   ، مصدق را رهبري بزرگ مي     نهضت آزادي ايران  

  عليـه اسـتعمار  اه ملـت ر چـ ارپ قـدرت يـك      .ساخت دن نفت متبلور  شملي   وشش شعار  پ  را در  تخفته مل 

مبـارزات ملـت ايـران       آري مصدق سمبل اين دوره از     . ودج نم  بسي يكانفس آمر  زم تازه ياليرپانگليس و ام  

مبارزات بعـدي،    اي بر   مقدمه بود و  قيام تنباكو  زاران   اي تحركت مل  مبارزاتي كه خود استمرار   . باشد مي

 تجـارب دو  ا اسـتفاده از بـ ملت ايران   . رديد گ  منجر ۵۷ بهمن   ۲۲يروزي  پباالخره    خرداد و  ۱۵قيام  ه  كه ب 

 نفت دريافته بود كه پيروزي نهـائي        عنهضت ملي شدن صناي    و مبارزه عظيم ضداستعماري، قيام تنباكو    

همـين دليـل    ه  بـ  كـن گـردد، و     شهيت كه ابتدا، استبداد داخلي ر     سا وقتي ميسر  نهاتعليه استعمار خارجي    

 جديـد و    تحركـ  بـدو   از اًخـصوص  ، و ۳۲ مـرداد    ۲۸كودتـاي    بعـداز  ت كـه مبـارزات ملـت ايـران از         سا

 .وده استبنظام شاهنشاهي  هلوي وپنت طسل  عليه شاه واًساز امام خميني، عمدت تاريخ آفرين و حماسه

ين  ب تا استبداد از    نشان داده بود كه    ۳۲ مرداد   ۲۸ شدن نفت و شكست مبارزه در        تجربه نهضت ملي  

 .رياليزم ممكن نخواهد بودپخارجي و ام نرود ادامه مبارزه با استعمار

 احـق مـردم ر     واقع حركت ملت و مبـارزات بـر        هضت آزادي ايران با برزگداشت يادبود مصدق در       ن

 .داند يتجلي همين مبارزات م  دراارزش مصدق رنهد و  ي مجو استبداد ار تعماراسعليه 

بنـدي مبـارزات     جمـع  ،۵۷ بهمن   ۲۲يروزي انقالب اسالمي ايران در      پنهضت آزادي ايران معتقد است      

شروع شده بود و نهضت ضداستعماري ملي شـدن          ام تنباكو ي كه با ق   تبرحق هفتاد ساله ملت ايران اس     

بنـابراين  . ل و آزادي  سـتقال ت بـراي كـسب ا     لـ مـداوم م   پيكـار يـن   ااي از     اي و مرحلـه     صنعت نفـت حلقـه    

نهـضت آزادي ايـران      نظـر  از. رگداشت مبارزات برحق ملت ايران اسـت      زمنزله ب ه  داشت مصدق، ب  گرزب

 نيم و اند م و ي نبين اايرادات و اشكاالت آن زمان ر       منزله آن نيست كه   ه  احترام نام مصدق ب    گراميداشت و 

زه كـه   اهمـان انـد   ه  نهضت آزادي ايران، ب   . بدهيم قرار زمان را معيار   آنرگرديم و شيوهاي    ا ب يا به قهقر  

زمان الزم    در آن  اري ملي شدن صنعت نفت و اصالت رهبري مصدق ر         ماقبول اصالت نهضت ضداستع   

تـداوم انقـالب     ملـت و   مبـارزات  امـر   در اآن شـيوها و معيارهـا و ضـوابط ر         ه  و حق ميداند، بازگشت ب    

 .امري نادرست ميداندشرايط فعلي  در  اسالمي

 تكامـل خـود مراحلـي را گذرانيـده اسـت، از            رشـد و  ه  بـ  رو بستر حركت مردم مسلمان ميهن ما در     

ه مذهبي محور اصلي گرديده     زگينتري يافته و ا    هاي سياسي ابعاد گسترده     مرحله مبارزات ملي، با انگيزه    

بـين ببـرد و      نظام شاهنشاهي را از   ن و با رهبري امام توانسته       يبا مشخصات نو     ميالاست و انقالب اس   

 . خارجي پايان بخشديبه سلطه استيال

زمـان   قبيـل اختالفـات آن     مـسائل انحرافـي، از     دهد كه طرح برخي از     مي نهضت آزادي ايران هشدار   

 دشـمنان انقـالب     فـع نه  نهـا بـ   تاين ايـام     مصدق، در  مرحوم دكتر  ملت، مرحوم كاشاني و    ميان دو رهبر  

دانند كه اصل آن اختالفـات       زنند آيا نمي   اين اختالفات كهنه را دامن مي        آنها كه .  بود اسالمي ايران خواهد  

ه  و سقوط مصدق تنهـا بـ       ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸يروزي كودتاي   پد كه   نندا ه كساني تمام شد؟ آيا نمي     چنفع  ه  ب

 زيـرو پكاشـاني    مصدق سـقوط كـرد هرگـز        و انگليس و روس تمام شد و اگر        يكانفع آمر ه  نفع اجانب، ب  
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ب اسالمي ايـران    قالدشمنان ان  ه كساني جز  چ فعنه  مرده ب  جنگ كهنه و   ل و ئزنده كردن آن مسا   . نگرديد

 .تواند باشد مي

خواهـد تـا ضـمن     ملـت، از همـه مـسلمانان متعهـد مـي      شارقـ تمام طبقات و ا    نهضت آزادي ايران، از   

مباحـث و مـسائل    رود درو ملـت ندهنـد و از   مصدق بهانه بدست دشمنان اسالم و   بزرگداشت ياد دكتر  

 .ي كنندرافكنانه خوددا نفاق

 ه ملـت و حـضور     چـ نهدام انقالب تنها بـا وحـدت يكپار       اب، جلوگيري از انحراف و      الحفظ و تداوم انق   

اشتباهات گذشته ممكـن     تكرار تجارب گذشته و جلوگيري از     صحنه و استفاده از    مردم در  ه فعالتر چهر

 .مفيد خواهد بود و

صفوف، با وحدت كلمه براساس معيارهاي اسالمي از دستاوردهاي انقالب حفاظـت            دت  حيد با و  ئبيا

  . كنيم

  مصدق  وطن دكتر باد ياد خدمتگزار گرامي

 رهبري امام خمينيه ب  برقرارباد جمهوري اسالمي

 گسترده باد انقالب اسالمي ايران

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۹/سفندا/۱۴
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 باره حوادث دانشگاهاطالعيه نهضت آزادي ايران در
  

 بسمه تعالي

  

مصدق در دانشگاه تهران و      درگذشت زنده ياد دكتر    مراسم بزرگداشت سالروز   پنجشنبه گذشته در  

يش طراحـي   پـ زاايران شاهد تشنجي تحميلـي و    نجديدهرو    مردم دلير  مسجد سيد اصفهان،   همچنين در 

نـد كـه بـرخالف رهنمودهـاي امـام امـت          اين مراسم بودند و به چشم خـود ديد         اجتماع خود در   شده بر 

نـام  ه  اي بـ    عـده دارد،   مـي  و اغتشاش در اجتماعات برحذر       نظمي ايجاد بي  شكن كه مردم را از      خميني بت 

اي تبديل سـازند كـه        با مثله كردن سخنان آن بزرگ مرد درصدد بودند تا آن مراسم را به فاجعه               امام و 

 .زدير يشرق نم غرب و آبش به آسياي كسي جز استعمار

تـرين اصـطكاك     حقيقت، همچون وقايعي كه نهضت ملي شدن صنعت نفت را، به مرور، با بحراني              در

همان مزدوران   نيز امروز بر ايران مسلط كرد،      انشاندگان آمريكا ر   ني مواجه ساخت و عاقبت دست     ودر

 دفروختـه و  خو عناصر يك طرف و   جهاني از  بوسان زاهدي مزدور استعمار    همان دست  كثيف آمريكا و  

لوث كشيدن مراسم   ه  ر سازمانهاي اسالمي قصد برهم زدن يا ب       دا نفوذ    ب طرف ديگر  خائن توده نفتي از   

 .را داشتند بزرگداست انساني مبارز

ر يس جمهور منتخب مـردم را مجبـو       ئتي ر حنهضت آزادي ايران ضمن تقبيح چنين اعمال زشتي كه          

توانـد مـورد     مـي  تر بوده و   ائينپسطح آن مقام      كه از  سازد ه سخنراني مي  يحاش عي در يبه بازگوئي وقا  

مخرب و فاسدي كه قصد آشوب و بلوا را داشتند جـز       دارد كه عناصر   م مي السوءاستفاده قرار گيرد، اع   

 محاكمـه . ده و نيـستند بوگ استبدادي نفرهن  حاميانن وكشا جهاني و هيزم  ا ناآگاه استعمار  يايادي آگاه   

ياسـي  ائل س رمتـرين مـس    مب كنـد از    آبياري مي  يت و اياني كه چماقداري را هد    رگيري ج  ي پ و اين عناصر   

كيد امام در اين مورد حيـاتي       أت  بنابر اقدام سريع و قاطع مسئوالن قضايي ر      اجه  يجامعه ما بوده و در نت     

 .سازد يم

 روز اي در   خامنه  سخنان آقاي   گشت و اعالم خطر   رث تأ ثاعباما آنچه بيشتر از اين واقعه چماقداري        

شتيباني خود پي نسبت به افراد و گروههائي كه     ئوگناسزا زاع مقدس امامت جمعه     ضمو زاجمعه بود كه    

حـق باشـد و    زا محل دفاع دندي كه باي   مس زا كرده بودند خودداري نكرده      المعامراسم   شركت در  زا ار

حزبـي كـه      و دفـاع از    جهت حمايـت   اي در    سيلهعنوان و ه  راند ب  يآن سخن م   ر زمان از  ذني كه ابو  كام از

 نهـاد و در    اي فراتـر  پـ ايشان سـپس    .  پرداخت ،هدد يل م ي خود ايشان تشك   ار  آن يرهبر عناصر يكي از 

سپس بـه   خت  رداپآنان   زا يته حما بوشاند و   پ چماقداران را    تت حمال قاز حقي  دوره  سخنان ب  غباري از 

ي بـ القآن نهاد ان   ن خدمت در  ي در ح  اركه فرزندان برومند خود      اي  ن و مردم داغديده   ااه پاسدار پج س ييته

 احساسات از اصـل     ك و تحري  ثاند پرداخت تا با خلط مبح       ت داده سد ب از النقارساندن   مرثه به   ار و در 
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ندارنـد   مؤمن ايران بـاور    يا مردم دلير و    سخنرانان و  درحاليكه هرگز . مسئله چماق و چماقداري بگذرد    

 نهاد و اين نكرد  اكپ آنان تدهند، بلكه خواس  ميلداران تشكيرا چماق  ب اسالميال انقناه پاسداراپكه س

 است در نهادي نفوذ كننـد  كن كه ممتساطلب  حدودي فرصتمث وجود  لوز  اهاي اسالمي    سازمان ديگر

كستگي سياسي نيست كه مـستقيم   شزند؟ آيا اين ور     مي ت دس نيايراد چنين سخنا     اي به   را آقاي خامنه  چ

 .عنوان آخرين حربه سياسي استفاده شوده چماقداران ب ي وچماقدار غيرمستفيم از و

اين بـرادران    امام كه  عليرغم اصول قانون اساسي و رهنمودهاي مكرر       اه پاسداران نيز  پمتأسفانه س 

 اي تهديـد بـه جلـوگيري از         اعالميه ميدارد در  هاي سياسي برحذر    درگيري  را از  لحنيروهاي مس  و ساير 

ــين ا ــشكيل چن ــردهجت ــاتي ك ــ   اســت درتماع ــه س ــه وظيف ــظ  پحاليك ــالب اســالمي حف اه پاســداران انق

خدمت   بايد در   لذا باشد و  ارگانهاي مسئول مي   نظر زير آوردهاي انقالب براساس قانون اساسي و      دست

 . خودداري نماينداًگونه درگيري سياسي جد هر همه ملت بوده براساس مصالح انقالب از

 ۲۶«تحـت عنـوان      اي  سـرمقاله  در نيـز    ميالسـ اه جمهـوري    امنن تمام اين جريانات روز    يتكو س از پ

مراسـم  ه كنندگان مردم ب عنوان يكي از دعوته ، بار آن اي را به نهضت آزادي روا داشته و      حمله »الؤس

مقـام   كـه از   گناه نهضت آزادي ايران اينست    . خط امام قلمداد كرده است      اسفند، خارج از   ۱۴بزرگداشت  

 شتـسليم تـال    مي ايران دفـاع كـرده و      الجمهوري اس  افع انقالب و استقرار   من خاطره  رياست جمهوري ب  

ا ين كـساني ر   تنخـس    ميال عجبا كه حزب جمهوري اس     .ده است شانحصارطلبان براي تضعيف اين مقام ن     

 ادانـد و خـود ر        نمـي  ممـا ارو  پيـ ترين شرايط لبيك گفته است       سخت  دعوت امام را در    ۴۰سالهاي   كه از 

 .دهد متولي آن نشان مي تقليد امام و مظهر

بـا   اقدام كرده و   گردد قناطعانه  دير آنكه بسيار  خواهد كه قبل از      مي تامام ام  ت آزادي ايران از   هضن

مـه وارد   طل ميان بردارنـد و از     جامعه را از   هاي موجود در    بست  سازنده خود بن   تتصميما رهنمودها و 

اعمال  خاطره  ران و روحانيت متعهد اصيل كه ب      مسلمان اي  و  اسالمي، به ملت دلير    گآمدن به انقالب بزر   

 .عمل آورنده  جلوگيري بتافتاده اس خطره انحصارطلبانه تني چند ب

را قطبي كـرده و       جامعه اًمورد تكوين برخوردهاي حاد دستجمعي كه سريع       نهضت آزادي ايران در   

 و هوشـياري    اسـت هـشدار داده وحـدت      ي  و شـورو  كا  آمري هاي شوم استعمار    حاصلش اجراي برنامه  

 .داند ها امري مبرم و حياتي مي هئمردم را براي خنثي ساختن اين توط

 كيمحاليززعال نتا انك ربناا لنرفواغ رواكفذين للتنة فلنا عنا التجبر

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۹/اسفند/۱۷
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 مناسبت ملي شدن نفته بيانيه نهضت آزادي ايران ب
  

  بسمه تعالي

  

 در چنين روزي .است  اسفند روز پرافتخاري۲۹ضداستعماري ملت قهرمان ايران يخ مبارزات ردر تا

اليـسم انگلـيس، ملـت      يرپضداسـتعماري عليـه ام     مبارزات طمي از الرتپك دوران   ي بدنبال   ۱۳۲۹در سال   

را  كـشور  سراسر دشمن تحميل كرده و قانون ملي شدن صنايع نفت در          ايران توانست اراده خود را بر     

 قـرن   كمقدمات و زمينـه مـساعد بـراي پايـان دادن بيـ              مجلس شوراي ملي برساند و     يئهانبه تصويب   

 .ا فراهم سازدراستيالي اجانب 

 حيـاتي ايـران     عمنـاب  .سرنوشت ايران را داشت    قرن حاكميت مطلق  بر     كيه  باستعمار انگليس قريب    

ل ثروت ملي ايـران، دسـت       ها براي حفظ منافع خود و ادامه غارت و چپاو           انگليسي. آنان بود  در انحصار 

در اثـر   . ي ايجاد سلطه با شكست مواجه شد      اها بر   قرن كوشش انگليسي   آغاز در. زدند  جنايتي مي  ر ه به

ه شديدي كرده بودند، ب جدي و ها مردم ايران كه احساس خطر به انگليسي تنباكو توتون و اعطاي امتياز

ميـرزاي   سـدآبادي و  االـدين     سـيدجمال  رهبرانـي چـون   . رهبري روحانيت متعهد و اصـيل قيـام كردنـد         

هـا را اخـراج       انگليـسي  ناصرالدين شاه، قرارداد را ملغـي و        مردم عليه دربار   يجيرازي توانستند با بس   ش

مـردم مـا دريافتـه بودنـد كـه          . ها شكست خوردند اما مبارزه مردم متوقف نـشد          ه انگليسي چاگر. نمايند

هم كوبيدن اسـتبداد داخلـي، ادامـه     بدون در. ه هستندك سكيي و استبداد داخلي دوروي  جاستيالي خار 

تنبـاكو،   وتـون و   ت امتيـاز  هـا و لغـو     لذا بدنبال شكست انگلـيس    . خارجي ممكن نيست   مبارزه با استعمار  

كه منجر به انقالب مشروطيت و پيروزي مـردم          تا آنجا . يافت مبارزه مردم عليه استبداد داخلي گسترش     

ها  اجراي انواع و اقسام توطئهه  دست ب، تحمل كنداروزي ملت ايران ر پيستتوان انگلستان كه نمي. گرديد

حدي كه امكـان اسـتقرار حكومـت    ه افت بيداخل ايران عليه حكومت مشروطه گسترش  تحريكات در . زد

ه طرح تقسيم ايران را خواستند بـ       يش رفتند كه با روسها متحد شده و       پتا آنجا    بين بردند و   زا انون ر قا

ز راه ديگري وارد شدند و با اجـراي         اها   بار انگليس  ها شكست خورد، اين     ين نقشه ا. جرا درآورند مرحله ا 

هلـوي بـه   پوس نحـ اخان، و خانـدان م   ض و برقراري سلطنت استبدادي ر     ۱۲۹۹طرح كودتاي سوم اسفند     

  . تحكيم مواضع غارتگرانه خود پرداختند

اوضـاع  . باشد مي دي از مبارزات ملت ايران     رضاخان از ايران آغاز دوره جدي      ررا ف  و ۱۳۲۰ور  يشهر

 نملـت ايـرا   ه  نان بود كه ب   چجنگ جهاني دوم آن    زمان بعد از   شرايط خاص جهان و ايران، در      و احوال و  

دردهـاي دوران   ي از رنجهـا و ربـا  ملـت ايـران كـه كولـه    . ديـ نما ا آغازراي  ردهتامكان داد تا مبارزه گس   

 رشهريو  ازپس .كشيد دوش مي ساب اجانب را برحد و ح ي بي ها   ساله رضاخان و غارتگري    ۲۰اختنناق  

نهضت ضداسـتعماري ملـي      آرمانها در  خواستها و    تمامي تحير، با تمركز   يك دوره ابهام و   ز  ا  و بعد  ۲۰
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اهللا كاشـاني، راه   آيـت  مصدق و محمد رتمذهبي مرحوم دك  نفت برهبري دو رجل سياسي و      عشدن صناي 

 .نمود را آغازل الاصلي بسوي آزادي و استق

مـشروطه،   مبـارزات صـدر    و واقع ادامه همان قيام تنبـاكو      نهضت ضداستعماري ملي شدن نفت، در     

 بوده است و ملي شـدن نفـت نـه يـك ارزش              ...ومدرس   ك خان جنگلي، شيخ محمد خياباني و      چميرزاكو

 يك ملـت در    فرياد رساي ساليان دراز    صرف، بلكه داراي يك محتواي سياسي عميق و        اقتصادي تنها و  

 .ستبوده ا زنجير

بلكه حركتـي بـود      ا گروه وابسته باشد   ياين يا آن شخص     ه  نهضت ملي ايران، حركتي نبود كه تنها ب       

خواسـتهاي مـردم     عمـق آرمانهـا و     از بطـن جامعـه مـا و       متعلق به تمامي ملت ايران، حركتي بود كه از        

 .مسلمان ما برخاسته بود

آن معنـا نيـست كـه       ه  اين ب   يك حركت سياسي بود، اما     اً عمدت اين درست است كه نهضت ملي ايران،      

 .سي نداشته استساآن نقش ا مسلمانان، عواطف و احساسات مذهبي ملت در اسالم و

 دهـد كـه هـر      نشان مـي   قرن اخير   در تجربه ساليان دراز مبارزات در ايران در طي قرون، خصوصاً         

شـدت  ه  انـد، بـ      مذهب معرفي شده   گرن قالب و  ت در زاتي مل رخواستها و هدفهاي مبا    زمان كه آرمانها و   

محدود معدود روشنفكران خارج شده  مبارزه از قشر ترين سطوح جامعه رخنه نمايد و توانسته به عميق

 بوده اسـت    ري برخوردا يها ژگييز چنين و  انهضت ملي شدن نفت     . خود بگيرد  ا در رملت   تمامي اقشار  و

اسـاس   مسئله مبـارزه مكتبـي، مبـارزه بـر          مسئله است و   ك ي اما برخورداري يك نهضت از اين ويژگي      

  . بيني توحيدي مسئله ديگري است يك انقالب و دگرگوني بنيادي پايه جهانژمعيارهاي ايدئولو

 كننـده و  هاي ويـران  ميان طوفان ابند و ازي  اجتماعي زماني عمق و گسترش مي ـ هاي سياسي حركت

آرمانهـاي مكتبـي     مطلوبي را بنا نهند كه مسلح به سـالح عقيـده و           جامعه   كنند و  توانند عبور   بي مي يتخر

 .باشند

هــا و يروزيپ كــرده و مراحــل مختلــف عبــور قــرن گذشــته از بخــش ملــت ايــران در حركــت رهــائي

كنـوني مـا       ب شكوهمند اسـالمي   الروند تكاملي خود سرانجام به انق      در ي بخود ديده است و    ئها  شكست

مبـارزاتي اسـت كـه     شها وبندي تمامي تال واقع جمع  ب در الاين انق    مدهيروزيهاي بدست آ  پ. رسيده است 

  انگلـيس و اسـتبداد دربـار       رماعكـه عليـه اسـت        انـد، همـان مردمـي       طي قـرن گذشـته داشـته       مردم ما در  

 كـه در     نها هديـه كردنـد، همـان مردمـي        خومشروطيت   كه در    ن شاه قيام كردند، همان مردمي     يناصرالد

خانها، رسـتا  كنـار  تبريـز مردانـه در     كـه در     دنـد، همـان مردمـي     يح جنگ داشتن سال ي شمال با بر   هاجنگل

برابـر   مـسجد گوهرشـاد در   كـه در   ها كردند و همان مردمي     ها مقاومت  خياباني شيخ محمد  باقرخانها و 

 ان و هـر خيابانهـاي ت    نفـت در   عكه براي ملـي شـدن صـناي          دادند، همان مردمي    سر »نه «رضاخان فرياد 

سـردي   يـر بـر   ت ۳۰ها آفريدند و با خون سـرخ و گـرم خـود، در همـان روز سـرخ                      حماسه شهرستانها

  مرداد بازار را بر سـر      ۲۸كه بعداز كودتاي        همان مردمي  »مصدق ياگ  يا مر «ها نوشتند    ابانيآسفالت خ 

ا ر ده باد مصدق آنان   نآمريكا، ز   بر گانگليس، مر   بر گشان خراب كردند و فرياد مر      هاي دليرانه  مقاومت

 هاي دانشگاه با گلوله جواب دادند؟ ها و كتابخانه سالدر ك

بـا    ودخمينـي لبيـك گفتنـ     با فريادهاي رساي خود، به دعوت امام       ۴۲داد  خر ۱۵كه در      ميمردهمان  
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 تمامي اين سالها و ايـن دوران، در        زناني كه در   تمامي مردان و   كردند و  را امضاء  خون پاك خويش آن   

 فيـضيه و   قزوين، در همـه جـا در مدرسـه و خيابـان، مـسجد و                اصفهان، كاشان و   قم و  تبريز، يزد، در  

اسـتبداد و    سـر  بـر  قـدر  خـود آن   اكبـر  يك جهاد مستمر و دائم با فريادهـاي اهللا         دانشگاه، در  كارخانه و 

بـراي هميـشه    اش يكبـاره و  ، قـدرت جهنمـي  ۵۷ بهمـن  ۲۲ظهر   ن بعداز  آ كوبيدند تا باالخره در    استعمار

خـويش روشـن     نـور ه  ظلماني ميهن ما را بـ      ضاي تاريك و   ف خورشيد حق طلوع كرد و     ه شد و  فروريخت

 .نمود مان، بلكه جهانيان بازكشورآينده  هاي فعلي و نسل برابر  دراساخت و فصل جديدي ر

ملت قهرمان مـا      مبارزات گستر  و گره بزر يجنيوسته از اين ز   پاي است     نهضت ملي شدن نفت حلقه    

  . ميساله حركت بسوي ايجاد جامعه مقبول اا رگاين بزر نقطه عطفي در و

هـاي   نارسـايي  يل ضعفها ولده چه ب  نفت اگرعمبارزات ضداستعماري ملي شدن صناي ملت ايران در  

 فروخته و وابسته به سياستهاي شرق وغـرب نظيـر         دگروهها و احزاب خو    و جنايتهاي عناصر  داخلي و 

 هـاي شـرق و غـرب هرگـز     مپرياليـست اخورد اما دشـمنان مـا،    شكست ۳۲ مرداد ۲۸ها در   نفتي ـ توده

 .سازند ملت را به تسليم وادار هم شكنند، و را در اده ملت مااردرآورند  زانوه نتوانستند ملت ما را ب

 در انگليسي و  آمريكائي وك با يك كودتاي مشتر  ۳۲ مرداد   ۲۸درست است كه نهضت ملي ايران در        

سرنوسـت    بـر  اًاستبداد و استيالي خـارجي مجـدد       ديو ست خورد و  كشرضاي روسها    سايه سكوت و  

 جامعـه مـساعد و     بـذرهايي در   ت و شـ مسلمانان مسلط گرديد اما مبارزات آن زمـان، دسـتاوردهائي دا          

 بوج گيـري انقـال    ابـاالخره بـا      د و شـ كوفا   شـ  د كرد و  شد و ر   ش سبز اشيد كه سالها بعد   پمستعد ايران   

 .رسيد مرث به ۵۷ بهمن ۲۲ميني در رهبري امام خه اسالمي ايران ب

آزادي  سـتانه سـومين بهـار      آ در  داشته و  ميملي شدن نفت را گرا     نهضت آزادي ايران سالگرد روز    

 .نمايد  آرزو ميمي اسالالبهاي انق جهت تحقق آرمان ملت قهرمان ايران را در يروزيهاي بيشترپ

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۹/سفندا/۲۸
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