
 به نام خدای يکتا
 

  
) ١٤(جلد  ١٣٦٢ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه 

  
  

  
  رت تبريك نوروزی كا

 ٦٢تاريخ: فروردين

◄   

 
 ھای ما  برخورد با نھضت آزادی و پاسخ

 ٦٢بھار  :تاريخ

◄   

 
  شش نامه سرگشاده

 ٦٢تاريخ: بھار 

◄   

 
 اعالميه به مناسبت حمالت موشکی به شھر دزفول 

 ٠٣/٠٢/٦٢ :تاريخ

◄   

 
 بيانيه پيرامون دستگيری سران حزب توده

 ٢٠/٠٢/٦٢ :تاريخ

◄   

 
 آزادی از ديدگاه قانون اساسی و شخصيتھا

 ٢٥/٠٢/٦٢ :تاريخ

◄   

 
جنگ ايران و عراق (سخنان آقای دکتر سحابی در مجلس 

  اسالمی)شورای 
◄   
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 ٦٢تاريخ: خرداد 

 
  هللا انگجی  سه تلگراف تسليت به مناسبت درگذشت آيت

 ١٧/٠٣/٦٢تاريخ: 

◄   

 
بيانيه به مناسبت جنايات جديد رژيم اشغالگر صھيونيستی در 

  لبنان

 ٢٠/٠٣/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  نامه به آقای خاتمی سرپرست مؤسسه کيھان 

 ٢٨/٠٣/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  ھای عقيدتی ـ سياسی  اعالم دوره تابستانی کالس

 ٦٢تاريخ: خرداد 

◄   

 
 به سپاه پاسداران انقالب اسالمي نامه سرگشاده

 ٦٢  تيرماه :تاريخ

◄   

 
  آزادی در جامعه ما؟!

روزنامه جمھوری    جمھوری ـ پاسخ به سرمقاله (پاسخ به رئيس

 اسالمی)

 ٦٢  تيرماه :تاريخ

◄   

 
  پاسخ آقای دكتر سحابی به اظھارات آقای موحدی ساوجی 

 )مدارس ملی دولتی شده  (در باره

 ١٨/٠٥/٦٢ :تاريخ

◄   
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  سخنان پيش از دستور آقای مھندس بازرگان در مجلس 

 ٢٠/٠٥/٦٢تاريخ: 

◄   

 
 طلبان  تحليل پيرامون تالش مذبوحانه سلطنت

 ٦٢/ ٢٠/٦ :تاريخ

◄   

 
 ھای عقيدتی ـ سياسی اعالم دوره پاييزه کالس

 ٦٢شھريور  :تاريخ

◄   

 
 اطالعيه سمينار بررسی كتاب گمراھان

 ٦٢مھر  :تاريخ

◄   

 
تلگرام مھندس بازرگان به رئيس جمھور پيرامون تأمين آزادی 

  انتخابات 

 ٢٣/٠٧/٦٢تاريخ: 

◄   

 
نامه به وزارت کشور پيرامون تأمين امنيت سمينار (تأمين آزادی 

 انتخابات)

 ٣٠/٠٧/٦٢ :تاريخ

◄   

 
  جمھور در مورد دستگيری دو تن از خواھران  تلگرام به رئيس

 ٠٤/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  به نھضت در مخالفت با تشكيل سمينار  ٥پاسخ كالنتری

 ٠٤/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  تلفنگرام فرمانده كميته انقالب اسالمی استان تھران

  به نھضت در مخالفت با برگزاری سمينار
◄   
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 ٠٤/٠٨/٦٢تاريخ: 

 
  هللا منتظری در مورد حمله به دفتر نھضت نامه به آيت

 ٠٧/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
 نھضت  جمھور در مورد حمله به دفتر رييس تلگرام به

 ٠٨/٠٨/٦٢ :تاريخ

◄   

 
  تلگرام به رھبر انقالب در مورد حمله به دفتر نھضت

 ٠٩/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
مصاحبه خبرنگار روزنامه ژاپنی سانكی شيمون با سخنگوی 

  نھضت 

 ٠٩/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  نطق قبل از دستور آقای مھندس صباغيان در مجلس 

 ١٠/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  دادستان انقالب اسالمی مركز نامه به آقای الجوردی

  در مورد استرداد اموال نھضت

 ١٢/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  اعتراض نمايندگان نھضت به رئيس مجلس

 ١٢/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 

 وزير کشورنامه به آقای ناطق نوری
◄   
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 در مورد مصاحبه ايشان با روزنامه جمھوری اسالمي

 ٢١/٠٨/٦٢ :تاريخ

 
نامه دكتر يزدی به آقای قرائتی در مورد سخنان ايشان در 

  جمعه  خطبه نماز پيش

 ٢٢/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
نامه به آقای ھاشمی رفسنجانی رييس مجلس در مورد سخنان

  ايشان

  در مجلس و نماز جمعه به ضميمه متن سخنان

 ٢٥/٠٨/٦٢تاريخ: 

◄   

 
آزادی «تلگرام به وزارت کشور و درخواست تامين امنيت سمينار 

  »و انتخابات

 ١٢/٠٩/٦٢تاريخ: 

◄   

 
هللا صافی دبير شورای نگھبان در مورد نظارت آن  نامه به آيت

  شورا بر انتخابات

 ١٤/٠٩/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  نامه به آقای خاتمی سرپرست مؤسسه کيھان 

  در مورد عدم درج اطالعيه نھضت در روزنامه كيھان

 ١٤/٠٩/٦٢تاريخ: 

◄   

 
سئوال آقای مھندس صباغيان از وزير کشور در مورد مخالفت آن 

  وزارتخانه

  در دفتر نھضت» آزادی و انتخابات«با برگزاری سمينار

◄   
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 ٢١/٠٩/٦٢تاريخ: 

 
  پيرامون انتخابات مجلس شورای اسالمي ١بيانيه شماره 

 ١/١٠/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  دو ديدگاهآزادی از 

 ٦٢ماه  تاريخ: دی

◄   

 
  تلگرام به رئيس جمھور پيرامون انتخابات دوره دوم مجلس

 ١٨/١٠/٦٢تاريخ: 

◄   

 
آوری  تلگرام به رئيس جمھور پيرامون اقدام دادستانی در جمع

  نشريات نھضت

 ٢١/١٠/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  هللا منتظری (رونوشت به رئيس جمھور) تلگرام به آيت

 ٢١/١٠/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  شورای عالی قضايی (رونوشت به رئيس جمھور)تلگرام به 

 ٢١/١٠/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  تلگرام به شورای نگھبان (رونوشت به رئيس جمھور)

 ٢١/١٠/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  بار "سمينار تأمين آزادی انتخابات" سرگذشت تأسف

 ٦٢ماه  تاريخ: دی

◄   

 
  نامه به سرپرست كميته مركزی انقالب اسالمی 
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 ١/١١/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  پيرامون انتخابات مجلس شورای اسالمي ٢بيانيه شماره 

 ٣/١١/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  » انتخابات از دو ديدگاه«مقاله 

 ٤/١١/٦٢تاريخ: 

◄   

 
 انتخابات مجلس شورای اسالميپيرامون  ٣بيانيه شماره 

 ١٥/١١/٦٢ :تاريخ

◄   

 
  تداوم و تحول انقالب

مناسب پنجمين سالگرد انقالب   (سخنرانی مھندس بازرگان، به

  اسالمی ايران)

 ٢٠/١١/٦٢تاريخ: 

◄   

 
اطالعيه پيرامون حمالت موشکی عراق به شھرھای دزفول و 

  اھواز

 ٢٣/١١/٦٢تاريخ: 

◄   

 
نامه محرمانه دبيركل نھضت به رھبر انقالب در مورد وضعيت جنگ

 ٠٣/١٢/٦٢تاريخ: 

◄   

 
  جمھور در مورد آزادی انتخابات  نامه به رئيس

 ١١/١٢/٦٢تاريخ: 

◄   

 

پيرامون انتخابات مجلس شورای اسالمی  ٤بيانيه شماره 
◄   
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  (اگرھای انتخابات)

 ١٥/١٢/٦٢تاريخ: 

 
  قطعنامه ششمين كنگره نھضت آزادي

 ٦٢تاريخ: اسفند 

◄   

 
  درخواست رفع توقيف از روزنامه ميزان جمھور و تلگرام به رئيس

 ٢٤/١٢/٦٢تاريخ: 

◄   
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۴ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  كارت تبريك نوروزي

  ...وذكر فان الذكري تنفع المومنين

دان و يروان پـاک شـه  ه  و درود بـ يهنـان گرامـ  يک سال نـو بـه هـم م     يران با عرض تبر   ي ا آزادينهضت  

 در رابطـه بـا   ي فرمان الهين لوحه که حاو  يم ا ي، با تقد  يليدر جنگ تحم  زمان  ي رزمندگان عز  يروزي پ يرزوآ

  : به عهديوفا

د يده مشکن يمان را که موکد و استوار گرد      يد و هرگز سوگند و پ     يد بدان عهد وفا کن    يچون با خدا عهد بست    

  ) ۹۱ ـسوره نحل (د آگاه استيکن  مي و خدا به هر چهايد ه بر خود ناظر و گواه گرفت راچرا که خدا

را کـه بـه     اي    فـه ياسـت وظ  )ي قانون اساس  ۶۷اصل   (ي اسالم يندگان مجلس شورا  يو متن سوگندنامه نما   

 از  ينـدگ ي مجلـس بـه نما     ءباشد و اعضا    مي ته به عهده فرد فرد جامعه     ي کلکم مسئول عن رع    وحکم کلکم راع    

و  رانيـ با هم در راه اسالم و ا       همه   ۶۲باشد در سال    . شود  مي ادَآوري اند  اد نموده يملت به انجام آن سوگند      

 مردم و استقرار عـدالت      آزادي که حافظ استقالل کشور،      ياساس ژه قانون ي انقالب به و   يوردهاآ  حفظ دست 

  .مين خود را به خدا و خلق ادا کنيم ديد که بتوانين اميم به ايبکوش است

  ديشاد و آزاد باش
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۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  هاي ما  و پاسخ آزاديبرخورد با نهضت

  

  مقدمه

  

  :زيخواننده عز

ور ي شـهر  ۶ در خطبه نمـاز جمعـه        ي رفسنجان  هاشمي االسالم  حجتانات  يد متعاقب ب  يدان  مي  که يبه طور 

 نامـه سرگـشاده شـماره    يور مـاه طـ  ي شـهر ۲۵خ يران، نهـضت در تـار  يـ  اآزاديبـا نهـضت      ماه در رابطـه   

ک مـاه   يـ حـدود   . د عمل کـرد    از منکر خو   ي امر به معروف و نه     يفه اسالم يشان به وظ  ياعنوان    به ۲۳۱/۴/۲۱

 ي نمازهـا  ي اسـالم  يش از دستور مجلس شـورا     ي پ يها  ي در سخنران  يعين نامه حمالت وس   يبعد از انتشار ا   

م تا آنچه دل تنگ يما در آن موقع سکوت کرد. ه نهضت آغاز گشتيون عليزيو و تلو يجمعه، مطبوعات و راد   

رادات و اتهامـات    يه گشت و در آن به اهم ا       يتهاي    هيدر اواخر آبان ماه نشر    . نديخواهد بگو   مي نين معترض يا

 يب و سـالم سـاختن فـضا       يـ  و تهمـت و اشـاعه اکاذ       ي مقابله با جو فحاش    يز برا ينو  وارده پاسخ داده شد     

اي    مـاده  ۸ام  يـ م با توجه به پ    يدواري که ام  ايم  هت برد ي بر اساس قانون شکا    يي به مقامات قضا   يجامعه اسالم 

  . الزم را به عمل آوردندياقدام قانون يير امام مقامات قضاياخ

ار عمـوم قـرار     يـ ه و در اخت   يـ  را ته  يه ما را بر آن داشت که مجموعه کنون        ين دو نشر  ياستقبال مردم از ا   

ف يش بـه وظـا    يش از پـ   يم پـ  ي شـما بتـوان    ي و انتقـاد   يافت نظرات اصالح  ين است که با در    يانتظار ما ا  . ميده

  . ميب عمل کنن مرحله از انقالي خود در اير اسالميخط

  .ه التکالنيق و عليو من اهللا التوف

  راني اآزادينهضت 

  ۱۳۶۱ ماه يد
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۶ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  

  فهرست مندرجات 

االسالم آقاي هاشـمي رفـسنجاني امـام جمعـه موقـت تهـران                نامه سرگشاده به جناب حجت    : قسمت اول 

  ۲۵/۶/۶۱مورخه 

 شـامل مطالـب   ۶۱ن مورخه آبـان  پاسخ به حمالت وسيع و گسترده عليه نهضت آزادي ايرا       : قسمت دوم 

  :زير

  ـ مطرح بودن ۱

  ـ درباره مسئله كردستان۲

  ـ هيئت ويژه براي عمران كردستان۳

   خبرگانسـ در مورد واليت فقيه و مجل۴

  ـ درباره ملي بودن انقالب۵

  احمدآباد  در۵۷ـ درمورد گردهمايي اسفند ۶

  ـ در مورد كمك به كميته امداد امام و شهداء انقالب۷

  حسين فاطميد مقرري ورثه مرحوم شهيد دكتر سيـ۸

  ـ سابقه مبارزات نهضت آزادي۹

  ـ سخنراني مهندس بازرگان در دارالتبليغ قم۱۰

  ـ تاسيس سازمان حقوق بشر۱۱

  ـ اعدام هويداي خائن۱۲

  ـ مكاتبه با آمريكاييها۱۳

  ـ خوشحالي دشمنان۱۴

  »مال مهندس بازرگان«ـ ۱۵

  ـ چماق امريكا۱۶

  صلي و طرح انتقاداتـ مسائل ا۱۷

  صدر ـ همكاري با بني۱۸

  ـ سرنوشت پولها و طالها و مخارج نهضت۱۹

  ـ تاريكي آينده۲۰

  ـ بيان مطالب در روزنامه و راديو۲۱

  ـ نهضت آزادي و اسالمي شدن جامعه۲۲

  ـ استفاده از ماشين ضدگلوله۲۳

  ـ عظش قدرت و حكومت ۲۴
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۷ 

  و ازدواج دومـ استعفاي دولت موقت ۲۵

  اكراه في الدينـ ال۲۶

  ـ شركت در نمازهاي جمعه۲۷

  ـ خدمات و اشتباهات دولت موقت۲۸

  ـ محكوميت مشي براندازي ۲۹

  ـ سواالت بدون جواب ۳۰

  فهرست ماخذ: قسمت سوم
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۸ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

   نامه سرگشاده به

   امام جمعه موقت تهراني رفسنجان هاشميي َآقااالسالم حجت بجنا

  

 يفتان را بـرا   ياز وقـت شـر     ينـدک ا يمدان  مي  در راه حق الزم    يعالق جناب ي توف يبا عرض سالم و دعا برا     

 بـا   شـنويم   مـي  ده و يـ دم د ران م ي را که روزانه در م     ي از مشکالت و مصائب    ي گرفته، مقدار  يه حق مدن کل يشن

 ي حل مشکالت ملت گشوده شود و ثـواب     ي برا يديد با کوشش همگان روزنه ام     يم تا شا  يگذارب انيشما در م  

  .گرددب شما و ما ينص

ت، مقام و قـدرت  ي ما از موقعيخبر  بي ن صراحت از  يد ا يد هرگز گمان نبر   يابي   مي پرده  بي  را اگر سخن ما  

اگـر  م کـه    ي معتقـد  يولـ . ميت آن آگـاه   يـ م و از اهم   ينـ يب ي مي نقش شما را در اداره کشور به خوب       . شما است 

ن يل ا يکرد و دل    مي ودش دعوت  چون خ  ي را به گفتن حق و مشورت به عدل به زمامدار          ي امت اسالم  )ع(يعل

 يز کـه مـدع  يـ اه حـاکم ن  دستگ١شمرد  مي)ق عصمتيمگر از طر(دعوت را باالتر نبودن خود از ارتکاب خطا    

  .باشداند  تو  نميازين  بيدن کلمه حقي از شن،است) ع(يتن حکومت عدل علاخبرپاس

 ي رو ي و اجتمـاع   ي شـرع  فـه يبـاب وظ   ن کلمـه از طـرف مـا مـن         يـ د محتاج به تذکر نباشد که گفـتن ا        يشا

ا گـروه و حملـه بـه        يـ ف فـرد    ي بوده قصد تـضع    ي اسالم يران و اسالم و انقالب و جمهور      ي ا ي برا يدلسوز

 و  هـا   ييان نارسـا  يـ م کـه انتقـاد و امـر بـه معـروف بـا ب              يستيـ ز ن يـ معتقـد ن  . مي را نـدار   يا اشخاص يشخص  

گردد بلکه    مي ف و تزلزل  ياعث تضع  ب ي اسالم يجمهورک کشور مستقل مستقر و در نظام        ي در   ها  يتينارضا

  .ت و بقا استيگانه راه اصالح و تقوي

 و ييل واقعـه شـهادت بـرادران رجـا    يـ ور ماه ضمن تحليشما خود در خطبه دوم نماز جمعه ششم شهر      

  :د کهيان داشتي اشاره کرده بحق بها باهنر به نقش مردم در سرنوشت حکومت

ـ  حکومت کرد و بـه زور با شود  نميط آزاديک مح يدر  همه قبول دارند اگر مردم با آدم نباشند         « د حکومـت  ي

  ».کرد

ران جهت تاخت و تاز بـه نهـضت         يگ  به زبان آورده بهانه به دست بهانه       يگر آن سخنان  يت د م در قس  يول

ــ از ســران نهــضت گفتيمــثال دربــاره برخــ. ديــران داديــ اآزادي  اجتمــاع مــردم در  عــدمليــد کــه بــه دلي

  :يشود ول  مي باشد استقبال مردم از ما ثابتآزادياگر د گوين ميشان يها يسخنران

 قـوم و   اسـت، مـثالً    يشـان ناراضـ     است، خاله  يخانمشان ناراض .  رابطه دارند  يناراضهاي    نها با انسان  يا«

نجـا هـستند و   يکنند که مجموعه مردم ا  ميو فکر كنند  ميينها زندگينها با ا  يو خب ا   اند  يششان ناراض يخو

  ».کنند ي ميرينطور آمارگي اقاًياورند و دقيدرباند  خو  مين جايز ا مردم را ايآرا

                                                      
 . ـ نهج البالغه  فعليـ فال تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطي و ال امن ذلك من 1
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اي   ز تـازه  يـ ران چ يـ  ا آزادير افکار و اشخاص، حملـه بـه نهـضت           يا و تحق  ي قضا يگرن  ظر از ساده   صرف

ت يا اثبات محبوب  يم به دفاع از خود و ادعا        يز قصد ندار  يما ن . االسالم ي کسرت ف  هس هذه اول قارور   يل. ستين

ک جامعـه  يـ د که از اهم مسائل  ي در خطبه آن روز مطرح فرمود      يرا جنابعال اي    م بلکه نکته  يت بپرداز يو مقبول 

مـا  . شهيـ ا اند يک گروه   يک شخص، به    ي اقبال مردم به     يعني.  است يمردمهاي     آزاد و محک حکومت    ياسالم

 علل و   يروم و سپس،آنچه ارزش و ضرورت دارد، بحث را          ي صحبت کن  خواهيم   مي ن موضوع ي هم يهم رو 

  .مي و انتظارات آنها ببريتيا نارضايت يعوامل اقبال مردم و رضا

د يت در برابر خدا و خلق بنما      ي مسلمان که احساس مسئول    يهر دولت و هر صاحب مقام متعهد و متصد        

ت مـردم   ي اطـالع از درجـه اقبـال و رضـا          ي بـرا  يش و سنجش افکار عموم    يخود را محتاج به استمرار آزما     

  .نديب  مينيو معترضن ي و درباره مخالفنسبت به خود

ر يل تـاث  يان و قلم و اجتماع در چهارچوب قانون برقرار بوده و وسا           يده و ب  ي عق آزادي که   ييدر کشورها 

 ش و سنجش فوق به سـهولت و خـود بـه خـود انجـام     يگردانندگان نباشد آزما ق در انحصاريغ و تحق  يو تبل 

هـاي   ين همکـار يا انتقـاد و اظهـارنظر و همچنـ   يـ ف و نهر از منکر      فه امر به معرو   يعالوه بر آن وظ   . رديگ مي

شـود امـا در       مـي  ب پـاک  يـ گردد و جامعه از جهل و ظلـم و فر           مي تأمين ملت   يي شکوفا يعني ي و ادار  يفکر

هاي    احزاب و گروه   ي وجود نداشته درها   يغاتي وعدالت تبل  يقانونهاي    آزادي که   يطيصورت عکس و در مح    

و آزار  ند و افراد و طرفـداران آنهـا را مـورد اهانـت،              يا حمله نما  يق را ببندند و تصرف      رموافي غ ي ول يقانون

ات داشـته باشـند، در      يـ ع حـق کـار و حـرف و ح         ي که فقط وابستگان و مردم مط      يزندان قرار دهند، به طور    

هـاي   گيـري  رأي  فـوق فـراهم نخواهـد گـشت ضـمن آنکـه      يعـ ي و طبي و قانون  ي مقاصد شرع  ين کشور يچن

ت ارزش و ي و مـشروع يباني پـشت يگونـه ادعـا   هـر   و يآمـار هاي    ، تظاهرات و استنباط   ها  پيمايي   راه ،يرسم

ل، ربـا،   يـ ا، ارعـاب، تحم   يـ حه  ، اغوا، اخذ ب   يطرفگ  کيرا که احتمال و اتهام      يدهد، ز   مي اعتبار خود را از دست    

  .شود  ميرقابل دفاع و انکاريتظاهر و بطالن غ

ن و  يمعترضـ هـاي     ان امور و گفتـه    يد و توجه مردم نسبت به مجر      ييأص درجه ت  ي تشخ يطين شرا يدر چن 

 و يحيم و تلـو يرمـستق ي غيآنـان ناچـار از راههـا   هـاي   ت و خواسته يزان رضا يافت م ي در  همچنين  و نيمنقد

 انـت کـه هربـار کـذب آنهـا روشـن           يخـالف و خ   هـاي     مکرر و نسبت  هاي     حمله مثالً .رديگ  مي معکوس انجام 

ل بـر   يـ ا خـود دل   يـ  سـران نهـضت آ     »تيشکـستن بـت شخـص     « يعلت برا   بي ريگي پ ن تالش يشود و همچن   مي

 يباشد؟ منفورو مطرود سـاختن گروهـ    نميد خودشانييان از عدم تايت آنان و هراس متوليت و مقبول يحقان

ي چـه هـدف    انـد    قدرت نکرده داوطلبانه کنار رفته     يوزگيچگاه در يندارند و ه  اي    دهع ان عده و  يکه به قول مدع   

 ندارند و مخالف وفادار و مدافع انقالب و اسالم و ي با کس يه و دشمن  ي که داع  يداشته باشد؟ گروه  اند    وت مي

انگزاران انقـالب و سـالکان راه خـدا هـستند و در هـر               يـ ن و بن  يمبارزترين    ين و اصل  يتريميران بوده از قد   يا

 .رنديگ  ميقه مردم قرار گرفته و ش از حدود امکان و انتظار مورد مراجعه و اجابت و عال           يفرصت و رهگذر ب   

 ي جوابهـا ي قدم و قلم و حتين جلو ينچنيا ا يت خود داشته باشد آ    يت و مقبول  ينان به حقان  ي اطم ياگر دستگاه 

رد؟ آن را که حـساب پـاک اسـت از محاسـبه چـه بـاک       يگ  مين را ناآ و انتشار مجله     يت قانون يمشروع جمع 

نه و برهان را کنار گذارده متوسل به فحش و زور      يچگاه ب ياست؟ و آن کس که حق را در طرف خود دارد ه           

ا پنج جمله انتقـاد و اعتـراض، در صـف انبـوه     ياسلحه   بيه، پنج تا آدميمگر پنج سطر جوابشود؟    مي و آزار 
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   داشته باشد؟تواند  ميانيز ک طرفه چه وزن ويغات يون بودجه تبليليون ميلي امت و م ميليوني و ششيس

باشد پذير  جان امکانين جو ترس و هيتا آنجا که در اـ و نامه و تلفن و اشاره و مکالمه  مردم با مراجعه 

فئودالهـا،  . ستنديـ  نيد کـه خـانم و خالـه و خانمبـاج    يدان  ميد و خودتان خوبيباور کن . نديآ  مي  به سراغ ما   ـ

و اگر باشند و    . ستنديا هم ن  ه يصدر يها و بن  يها، خلق يها، ساواک يها، نامسلمانها، شاه  يداران، ضدانقالب  هيسرما

ها و دسـت  ين شـهر ييار از پـا  يه طبقات و قشرها و رنگها و چه بس        ياز کل . اند  في ضع يليت خ يم اقل يما نشناس 

شان را  يـ ها  ييند کـه درددلهـا و سـوزها و نارضـا          يآ  مي سراغ ما .  به اصطالح مستضعف هستند    يدهانهاه  ب

شان ي صدا۳رکش با اسکورت و ژي آژيمايپباد  هاي    نيم ماش يک و ضخ  ي تار يچون از پشت جدارها   . نديبگو

 از  ي و طرفـدار   ي، ضـدانقالب  يبرالـ ي، ل يـي گرا يا برچـسب ملـ    ي يرسد و از ترس پاکساز      نمي انيبه گوش آقا  

  .گذارند نمياي   نوشتهيو امضا پايد آ يشان درنميمنافق محارب صدا

ست؟ چه بهتر که    يگردند چ   مي ايزبان گو  مردم که به دنبال گوش شنوا و         يها  يتياما درد دلها در نارضا    

ش از آنچـه بـه اسـتدالل و         يد کـه عامـه مـردم بـ        يـ دان  مي .مييمطلب را از قول خودشان و زبان حالشان بگو        

 هـا   را بـا وعـده    ها  شده. کنند  مي جه و به محصول نگاه    يت بپردازند به نت   ياست و حقان  يص س يا تشخ ياحتجاج  

   .ها  را با گرفتهها سنجند و داده مي

: ن اسـت کـه    يـ اول سئوال و کالم مردم مملکت و همانها کـه در انقـالب عالقـه و وحـدت نـشان دادنـد، ا                      

ز شدن  ير از لبر  ي، غ ير از خون و خراب    يک چهار سال غ   ياستمداران پس از سه سال و نزد      يگردانندگان و س  «

 ،يپـول   بـي  ويکارير از بي، غي و کمبود و گراني طوالنير از صفهاي در همه شهرها، غ  ها   و قبرستان  ها  زندان

  ١»؟اند  ما آوردهيک چه ارمغان براينده تاري و آي تکراري و شعارهايخانمان بي

ثـار و شـهادت و نقـش مهـم          يمـان، ا  ي ا يهمتـا   بي يواالهاي    ل ارزش يح و تجل  يما با آنکه همواره به تشر     

ح اثـرات  ين در توضـ  ي همچنـ  د آمده است و   ين کهنسال پد  ين سرزم ي در ا   که در اثر انقالب    ي و تحوالت  يرهبر

ات ي و شـکا   ها  تي شاهد و واسط واقع    يگروهعنوان    بهم  يدان  مي ، الزم ايم  هديجاد تنگناها کوش  يشوم جنگ در ا   

  .ميز منعکس سازيمردم را ن

 و  يکـشند و اسـتناد بـه مـسلمات حقـوق            مي شي را پ  ياما آنها که اهل اطالع و بحث هستند، قانون اساس         

ب ي که مجلس خبرگان آن را تصو   ي قانون اساس  :پرسند  مي ، کرده ي و اجتماع  يگ و فرهن  ي و اقتصاد  ياسيس

 عظـام   يه دست فقها  ي اخذ شده ملت را آورده و امام آن را معادل اسالم، سا            ي درصد آرا  ۹۹ش از   يکرده، ب 

 و منحصر بـه طبقـه خـاص         يآن، چرا معطل و منتف    ناپذير    کين اصول تکف  يو همچن  اند  ه دانسته يالرع و واجب 

 ل اجتماعـات و   ي، تـشک  هـا   تيـ ات، مطبوعـات، احـزاب، جمع     ي نـشر  آزاديه اسـت؟ از جملـه حقـوق ملـت،           شد

، داشـتن حـق انتخـاب       يرقانوني غ يدهاي مراسالت و مکالمات، تجسس و تبع      يت بازرس يها، ممنوع  پيمايي  راه

 گرفتن اقـرار و     ير برا يت شکنجه و تعز   ي، استفاده از اصل برائت، ممنوع     يها و محاکمات علن    ل در دادگاه  يوک

 د ويـ ش عقايگرشـان از تفتـ  ياعتـراض و نالـه د  ).  آمده استيآن طور که در فصل سوم قانون اساس      (اطالع  

                                                      
هاي قبل و بعد آن نقل کرده و مستمسک حمـالت       اکثر معترضين به نهضت اين پاراگراف را بدون توجه و اشاره به پاراگراف             ـ 1

اين شيوه ما را به ياد مغرضين       . هاي قبل و بعد خود پاسخگوي اين حمالت هست          اند در حالي که مطالب پاراگراف       به ما قرار داده   

را ناديـده   » و انـتم سـکاري    «و جملـه بعـد آن       » التقربـوا الـصلوه   «قـرآن دسـتور داده      . گفتنـد   فون الکالم من مواضعه مـي     که يحر 

  !!گرفتند مي
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  .خاص استهاي  ن شدهي ورزش به دست چيره و حتيل و شغل و جياختصاص دادن تحص

دمـان را   ه خو يـ  عل هـا   هي و همـسا   هـا    دولت يختن و همگام  يران و برانگ  ي شدن ا  ي منزو يپلماسيبه لحاظ د  

ر يـ الجزا» دهيب مجلس نرسـ   يبه تصو «رکاران دانسته به قرار داد      اند  ت دست ياست و عدم درا   يجه سوء س  ينت

کـا و  يگـان، سـلطه آمر  ي کـار آمـدن ر  ي و روير ارزي به از دست رفتن ذخايو مقدمات و تبعات آن که منته  

 ـ ي با دولت نظام   يارد دالر يلي دو م  دانند و قرارداد سخاوتمندانه     مي ديسم در اروپا و در منطقه گرد      يونيصه

  .سازند  مي را مطرحيه و با کره شمالي ترکييکايآمر

آور   سرسـام  يد، ترقـ  يـ  تول شل فـاح  يـ پرسند و از تقل     مي  را ها  تي علت تنگناها و محروم    ياز نظر اقتصاد  

  .دکنن  ميد بودجه صحبتي دائم التزاي و کسرها متي، تورم قييکفاواردات و دور افتادن از خود 

  .آورند  مي دادن مغزها را نمونهيت و تخصص بسته ماندن دانشگاهها و فراري و تربينه فرهنگيدر زم

 دو طرف و از هم      يا انتقامها يشان جو وحشت و ترور      يراد و نگران  ين ا ي بزرگتر ي و مل  يبه لحاظ اجتماع  

سم جامعه بـه    يب است و تق    انقال يروزيد دوران پ  يمت و اعتقاد و ام    ي و صم  يکپارچگي، بعد از    ي مل يختگيگس

  .ها  در داخل خانوادهي حتي و ناامني، نادوستيديمام با ناأر و مطرورد، تويسه طبقه ممتاز، متح

روزمندانـه قائـل    يثـار و دفـاع پ     ي و ا  يستادگيـ  آن جـز ا    ي بـرا  يري مقصد و مس   ه ک يليراجع به جنگ تحم   

  . کشورمان داردياتي و حي و جنگيتيچون ارتباط با مسائل امن. ميينما  نمييم، بحثيستين

، ياعـم از بـازار    . مي جـزو آن هـست     هـا   يلـ يگر هم از مـردم وجـود دارد کـه مـا و شـما و خ                يک دسته د  ي

ن و عالقمنـدان بـه   ي معتقـد يعنـ ي. ي و خـواه مـذهب     يخـواه ملـ   . رهي و غ  ي، ادار ي، روحان يير، روستا كروشنف

ن يـ ق ا يـ سـف عم  أت. ن دوران مبارزه و انقالب    افتگايها و چه واردشدگان و اخالص       يميها و قد  ياسالم، چه قبل  

ان يـ  از مـسلمانان، بـرخالف جر  يارير بـس يدسته از آن است که در خارج و داخل کشور و در ذهن و ضـم       

ننـد کـه از اسـالم       يب  مي دار گشته يمان پد ين و ا  ي نسبت به د   ي و وازدگ  يک دلمردگ يدرخشان آستانه انقالب،    

گـر   جلـوه  و عدالت و علم و طهارت است چهره خصمانه هولنـاک          ت  ي انسان ي و مجر  ي محبوب که مناد   زيعز

پرسـند    مي .، تحجر و خشونت و خصومت آشکار است       ييفت و روشنا  أات و نعمت و ر    ي ح يجاه  ب اند  ساخته

  ! کجاي و انحصارگريآب خوردنهاي   کجا و اعدامي و عدل عليکه حسن خلق محمد

افتـه و   يت  يـ  شده، نماز و روزه و جمعـه عموم        ييمه جا کنند حجاب ه    مي  هستند که افتخار   ينيالبته مدافع 

  يكي و اجبار  يا عبادت و اطاعت ظاهر    يدرست، اما آ  . رخت بربسته است   يران انقالب يمظاهر کفر و گناه از ا     

انـد   تـو   مـي ت و بقايا خاصيا در کار دنيش خدا ارزش نداشت آي که پيزيش خدا ارزش دارد؟ و آن چ      يپول پ 

 آدم و دوستدار بندگانش بوده خواسته اسـت         يو حام » الدين   في ال اکراه « گفته است     که ييداشته باشد؟ خدا  

د کـه از    يرسـ   نمـي  ا زورش و عقلـش    يـ آ. اورنـد يدرگـاهش رو ب   ه  آنها هم داوطلبانه و عارفانه و عاشـقانه بـ         

ماغهـا  گرمتر از آش است که دلها را پژمـرده و د       هاي    ل کنند؟ کارها و کاسه    ينش را تحم  يغمبران بخواهد د  يپ

 نيت بـدب  يـ و مردم را نسبت بـه اسـالم و انقـالب و روحان            !  گرداند يبندگان را از خدا برم    . سازد  مي را خفته 

  .دينما مي

 اعتقـاد و عـشق      ،ميامـشان را رسـاند    يم و پ  يـ ران دار يـ  که بـه هموطنـان و ا       ينيمان و د  يصرف نظر از پ   

م و از  يير و متعهد ساخته است که حق را بگـو         ثأز ما را مت   يزال ن ي ال يتمان به خدا  يخودمان به اسالم و عبود    

  . انفسکميقولوا الحق ولو عل: م که فرموديحق اسالم دفاع کن
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۱۲ 

 مـا   زچـه ا  ن کـه آ   يدان  مي خوب ا تو يخدا«: ميان ده يه السالم پا  ي عل ي از عل  يشيايد نامه خود را با ن     يبگذار

 زائـد  يدرآمـدها   و متعـات  از ت  يزيـ  چ يا جـستجو  يـ  ياسي بدست گرفتن قدرت س    يسرزده است رقابت برا   

م تـا   يد آور يم و اصالح را در کشورت پد      ينت را بازگردان  ين بود که اصول روشن د     ي ا ينبوده است، بلکه برا   

  ».ل شده است اجرا گردندين تعطيابند و قواني يمنيات ا دهيجه آن بندگان ستمديدر نت

  ).مااستطعنا(عت طاالاالصالح مااست) دينر(ديو ماار

  راني اآزادينهضت 

  ۱۳۶۱ور ي شهر۲۵
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۱۳ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  پيرامون پاسخ به حمالت وسيع و گسترده عليه نهضت آزادي ايران

  االسالم هاشمي رفسنجاني نامه سرگشاده به حجت

  

مادامي كه امت من امر به معروف و نهي از منكر كرده و در كارهاي نيـك هميـاري                   

 معـروف و نهـي از       سر خواهند برد ولي اگر امر بـه       ه  كنند همواره در خير و سعادت ب      

  ...شود و ها از آنان گرفته مي منكر و همياري را فراموش كنند بركت

  )الشيعه  ـ وسائل)ص(رسول اكرم (

  

  هموطنان عزيز

   

  برادران و خواهران مسلمان

جانبه عليه نهضت آزادي ايران       ايد اخيراً حمالت همه     هاي گروهي، مطلع شده     طوري كه از طريق رسانه      به

همزمان با راديوهـاي بيگانـه سـخنرانان در مجلـس و مـسجد و نمازهـاي                 . ه خود گرفته است   اوج جديدي ب  

ها و مجالت روزانه و هفتگي و ماهانـه بـا كمـال آزادي و                 جمعه، مفسران صدا و سيما، نويسندگان روزنامه      

 دروغ و هـاي  ترس و واهمه از خداي بزرگ و از حاكميت قانون در كشور انواع و اقسام تهمتهـا و نـسبت       بي

كنند و در طرح آنها حدود خدا و          هاي ناچسب را عليه نهضت آزادي و سران و فعالين آن عنوان مي              برچسب

در حـالي كـه     . گذارند  مقررات شرع انور و اصول مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسالمي را زير پا مي              

  .هيئت حاكمه كمترين فرصت و امكان پاسخگويي را از ما سلب كرده است

  را کـه منتـشر     ييمـا بـه دروغهـا     هاي     انقالب جواب  يرغم قانون مطبوعات مصوب شورا    ي عل ها  زنامهرو

نـاروا  هـاي      و نـسبت   هـا   ازه که تهمـت   اند   به همان  تنها   نهست  يما حاضر ن  يصدا و س  . کنند مين ند چاپ ينما مي

شد به آن همـه دروغهـا    بدهد تا با اشاره و اختصار هم که شده با          يچ فرصت يکند بلکه ه    مي ه ما را پخش   يعل

ه ين نشر يم در ا  يم بر آن شد   يم سکوت کن  يتوان  نمي ن همه ظلم  ياز آنجا که در برابر ا     . مي جواب بده  ها  و تهمت 

ن انقالب و تشنه عـدالت و       ي ا ي صاحبان اصل  هران ک يدپرور ا يخواه و شه   آزادي مطالبمان را با مردم      يعموم

  .ميينما  ميز به خدا واگذاري را نييم، قضاوت نهاي بطلبيداوره م و آنها را بيان بگذاريحق هستند در م

  

  ست؟ي چينهمه جنجال و سروصدا برايا

ر علـت   يکنندگان اخ  کنند؟ مگر باز چه شده و چه خبر است؟ جنجال           مي  حمله آزادينهمه به نهضت    يچرا ا 

 ي اسالم يراس مجلس شو  يي ر ي رفسنجان  هاشمي يران به آقا  ي ا آزاديورش را نامه سرگشاده نهضت      ين  يا
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۱۴ 

  .کنند  ميذکر

ن نامـه سرگـشاده،     يـ ن نامه را نوشت و مطالب آن چه بوده اسـت؟ علـت نوشـتن ا               ي ا آزاديچرا نهضت   

 مطـرح   آزاديور مـاه خـود در رابطـه بـا نهـضت             ي شهر ۶ در خطبه نماز جمعه       هاشمي ي بود که آقا   ياناتيب

  .کرده بودند

 داشـتند،  ي رفـسنجان   هاشـمي  يقبل بـا آقـا     ي که چند  يدار خصوص ي در د  آزادي از سران نهضت     يبرخ

ن جنـگ  ي کـشور و همچنـ  ي، اجتمـاع ي، اقتصادياسي خود درباره مسائل سي و قانونيفه شرع يبرحسب وظ 

ان يـ م ب يمـا معتقـد   . ان گذاشـتند  يـ شان در م  يـ  را بـا ا    يد مـردم مطـالب    يـ د خودشان و از د    ي عراق از د   يليتحم

 و  ي اسـالم  ياست که در قبـال جمهـور      اي    فهيحداقل وظ  و انتقادها،    ها  هي مطالب و تذکرات و توص     يخصوص

 د اسـتقبال يـ ن عمـل مـا با  يـ از ا و اگـر دولتمـردان انـصاف داشـته باشـند،          ميد انجام بده  يدپرور با يملت شه 

بر شـما   ) يبعنوان وال (حق من   : ديفرما  مي است که ) ع(يعل ريه گفتار حضرت ام   ين اعتقاد بر پا   يکردند و ا   مي

ن يچنـ ) ع(يان علـ  يـ  متق ي کـه مـوال    ييجا. ديکنام    ييد و راهنما  يد، انتقاد کن  ين تذکر ده  ن است که به م    يمردم ا 

 و انتقادهـا و  ها هين توصيک چنياز از  ين  بي د خود را  ي نبا ي اسالم ي گردانندگان جمهور   بدهند، قطعاً  يدستور

 روز  ياسـ ي و دور از جار و جنجال س       ين امر به صورت خصوص    ي که ا  خصوصاً.  تصور کنند  ييرهنمودها

  . مشابه گذشته انجام گرفته بوديو به دنبال مالقاتها

دار را در خطبـه نمـاز جمعـه شـشم     يـ  آن دي از مطالـب خـصوص  ي بخشي رفسنجان هاشمييجناب آقا 

  :ر مطرح کردندي به شرح زي و عمومي خودشان به طور علن۶۱ور يشهر

ـ ۷۰ باشد مـا مـثال       آزادي رأيگر  گفت که امروز ا     مي شان به من  يکيک وقت   ي آزادين سران نهضت    ياز ا «  ۸۰ـ

  ...ميآور  ميرأيدرصد 

ـ   ي ا يعني که دارند،    ييکنند که آنها کانالها     مي اليمعتقد هستند و خ     رابطـه دارنـد،     ي ناراضـ  يانهاسنها با ان

 يششان ناراضي قوم و خومثالً  هست،يشان ناراض  هست، عمهيشان ناراض  هست، خالهيخانمشان ناراض

 مـردم را از  ينجا هـستند، و آرا يکنند که مجموعه مردم ا  مي کنند و فکر   مي ينها زندک ي ا نها با يهست و خب ا   

  ».کنند ي ميرينجور آمارگينها اي اقاًياورند و دقيب خواهند در مينجا يا

ع و يون بطـور وسـ  يـ زيو و تلويـ  مـا در نمـاز جمعـه کـه از راد    ي از مطالب خصوصيعنوان کردن بخش  

 در سـطح    هـا   هيرادات و توصـ   يـ نکه طرح انتقادات و ا    يبود از ا  اي     ما نشانه  ي برا د اوالً يپخش گرد اي    گسترده

 چـون مطالـب مـا بـه     اًيـ نداشـت ثان  طرح آنها وجـود     ي برا يليوگرنه دل .  بالاشکال است   ظاهراً يع و علن  يوس

 از مـردم انکـار شـده بـود،          ي بر حق  يرادهايات و ا  ي نظر د و مخصوصاً  ي عنوان گرد  يصورت ناقص و موهن   

ور ي شـهر  ۲۵ه و در    يتهاي    لذا نامه .  به آن پاسخ بدهد    ي خود را موظف دانست در سطح عموم       آزاديت  نهض

س يندگان مجلـس، رئـ    ي دفتر امام و نما    ي، نامه سرگشاده برا    هاشمي ي عالوه بر آقا   .شان ارسال شد  يجهت ا 

ن قـم،  يو مدرسـ ، مراجع يي قضاي عالي نگهبان، شوراي شورايئت وزرا، اعضا ي و ه  وزير  نخست  ،  يجمهور

 از  ي و تعداد معدود   ها   ادارات در تهران و شهرستان     ي سپاه و جهاد و بر خ      ي، فرمانداران، روسا  اناستاندار

، کـه   ي عده خاصـ   ي، برا يونيلي م ۴۰ک کشور   ي و حداکثر در حدود هزارنسخه در        کان ارسال شد، جمعاً   ينزد

  . هستندين امور مملکتياکثرشان هم مسئول

.  را بـه دنبـال آورد  يديرمترقبه و حمالت شديع غ يالعمل وس  ن نامه،عکس ي محدود ا  الًع کام ين و توز  يتدو

ه نهـضت  يـ ما و مطبوعات از همـه طـرف عل  ي صدا و سـ نماز جمعه  ـ در مجلس  يغاتيتبلهاي   دستگاهيتمام
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۱۵ 

  . نشانه گرفتندآزادي

نظـور آشـکار نامـه و        و م  ا توجـه بـه محتـو      ي به جا  ن غالباً ين و مخالف  يک دسته از حمالت، معترض    يدر  

از نامـه را بـه      هـايي      قـسمت   به مطالب آن نامه سرگشاده، صرفاً      ي مستدل و منطق   ييخواندن آن و پاسخگو   

ن مطالـب   يما ا . باشد  مي  را به ما نسبت دادند که نادرست       ي کردند و مطالب   يي و برداشتها   خوانده طور ناقص 

  .م داديح خواهيه توضين اطالعيرا در ا

 و دولـت  آزاديرادها و اختالفات گذشته با نهضت ي مخالفان نهضت، در حمالت خود، اگر ازيک دسته د ي

مـا  .  پرداختنـد  آزاديه نهضت   ي عل يق به جوساز  يف حقا يختند و با تحر   يرون ر يکهنه را ب  هاي    موقت و عقده  

 در حمـالت   گـر از مخالفـان،    ي دسـته د   .ميده  مي نجا جواب يز در ا  ي شبهات و افترائات ن    يرادات و القا  ين ا يبه ا 

مـا آنهـا را     . اساس اسـت    بي  و که سراپا کذب   اند   و دولت موقت نسبت داده     آزادي را به نهضت     يخود مطالب 

  .ميده  ميحيه توضين نشريز در اين

» يحفظ خـط اسـالم فقـاهت       «،»حرکت در خط امام   « هم به بهانه     ين چند نفر  ين و مخالف  يان معترض يدر م 

، »وهـا رپر«،  »اهـا يح يب«،  »کرمها» «ها  موش مرده «ل  ي از قب  يا کلمات  را ب  ي دولت موقت و نهضت آزاد     ياعضا

، »تکارهـا يجنا«، »بـرال يلهـاي   ييکـا يآمر«، » مـستفرنگ ينشناسها، فکل نمک«، »بازها حقه«، »ياسيگران س يباز«

، »انـت و فـساد    يسردسـته انحـراف و خ     «،  »کـا يد امر يـ ام« ،»فاسـدها «،  »گـران اجانـب    مـشاطه «،  »الشخورها«

 بـه زبـان آوردن َآن       يکـه حتـ   هـايي     و تهمت » ها  عرضه يب«،  »خائنهاي    ييکايآمر«،  »ها  احمق«،  »هاشعور يب«

  )۱،۵،۷،۱۰. (ورش قرار دادنديست مورد ي نيبنده مسلمان متقيز

مـا  . ميم و با آنها مقابه بـه مثـل کنـ          يان بشو هن خود همد  يل از معترض  ين قب يم با ا  يستيما هرگز حاضر ن   

 آمـده   ١»ريـ  عمـل الغ   ياصاله الصحه فـ   « که در مورد     ياتيات و روا  يت را به مطالعه آ    ن اعمال زش  ين ا يمرتکب

  .٢» ملعونان من اتهم اخاه فهو ملعون«:  فرمود)ع(م که امام معصوميشو  ميادآورياست سفارش نموده و 

 کـشور و  ي اسـالم ي ما بلکه به نظام جمهـور  به نهآزادين نهضت  ين و مخالف  يان معترض يدرمجموع آقا 

جواب منطـق   . شود  مي نجا جواب ادب با فحش داده     يدند که در ا   نموا اعالم   ي به اسالم اهانت کرده، به دن      يحت

  !دي و تهديخواه ف و جواب انتقاد و اظهارنظر با مرگيبا تهمت و تحر

 نکـات را در مـورد       يم برخـ  يدانـ   مي م الزم ي و افترائات بپرداز   ها  قبل از آنکه ما به پاسخ اتهامات و دروغ        

. ميخـواه   مـي ع دادن بـه خواننـدگان عـذر   يه و تـصد يز از مفصل شدن نـشر  ي ن قبالً. مي نامه تذکر ده   يتوامح

  .نهمه جار و جنجال و اتهام راه انداختندي است که اير از کسانياگرچه تقص

 يران و ترازبنـد   يـ  ا ي و ارائه کارنامه انقالب شـکوهمند اسـالم        يابيچ وجه ارز  ين نامه به ه   ي هدف از ا   ـ۱

 انتقـال   بلکه صرفاً . نبوده است ) راني ا ي دشمنان انقالب اسالم   يدرپ يپهاي     توطئه يا بررس يو  ( حاضر   دولت

، قطعنامـه و    مـشي    خـط  ،ران در مرامنامـه   يـ  ا آزادينهـضت   .  مردم به مـسئوالن بـوده اسـت        يها يتينارضا

سابقه آن    بي م و ي عظ ياوردهآ  ل دست ي و تحل  يد، تعهد خود را در قبال انقالب اسالم       دمکرر و متع  هاي    هيانيب

اگـر دشـمنان نهـضت      . ان کـرده اسـت    يـ  ب ي و دشمنان انقالب اسالم    يسم و استکبار جهان   ياليو عملکرد امپر  

  .پرداختند  ميخواندند و سپس به قضاوت  مي داشتند، آنها را همين انصافي کمترآزادي

                                                      
   »حمل کار ديگران بر صحت«اصل  ـ1

  .خود را متهم سازد، ملعون است، ملعون است) ايماني(ـ همانا کسي که برادر  2
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۱۶ 

 سخن گفته   آزادياده نهضت    که در رابطه با نامه سرگش      ينين و مخالف  ي از معترض  ياري به نظر ما بس    ـ۲

  .اند  نگفتهيرادات و اعتراضات مردم که در آن نامه عنوان شده بود پاسخي، به ااند و قلم زده

ن اوال مطالـب نامـه      ي آن بود که حضرات معترضـ      ي اسالم يکتر به تقوا  يو نزد تر    يبه نظر ما روش منطق    

 ي آن داشـتند بـرا  يا اگر اصـرار بـر افـشا      ي. تندگذاش  مي اني با مسئوالن در م    اناًيه را با خودمان و اح     يجواب

ق و  يح بـود تـصد    ي آن که صـح    ي هر جا  .دادند ي مي خواندند و هو به هو جواب معقول و منطق          مي ناًيمردم ع 

 .کردنـد   مي دادند و ما و مردم را ارشاد        مي حيافتند توض ي   مي حيکردند و هر گفته را که ناصح        مي ميتعهد ترم 

ن ادعـا بـا   يـ آمد ا  نميشياست دولت پ  ي و در س   يان در افکار عموم   ين ز يکه کمتر ن صورت عالوه بر آن    يدر ا 

، عـدالت و عطوفـت     آزاديران  يـ  ا ي اسالم يد که در نظام جمهور    يرس  مي اثباته  ا ب ي در دن  ي جالب يدرخشندگ

دهنـد    ميب اثريشود و ترت ي ميدگي و برچسب زدن رس يانتقادکننده بدون جوساز  هاي    حاکم بوده به حرف   

شـود و    ي مـي  ران کذب محض اسـت و خنثـ       ي و عدالت در ا    آزادي دشمنان در انکار     ين تمام ادعاها  ينابراو ب 

  . نمودند، چه بهتر  مياگر از تذکر و انتقاد ما استقبال و تشکر هم

 انقـالب و بـه قـدرت و کرامـت           ي معنـو  ي بـه شـکوهمند    ي ناظر و عالقمند و نگران انقـالب اسـالم         يايدن

  .کردند  مي و اعتراف اقراري اسالميجمهور

 اظهارنظر کردند کـه مطالـب و        آزاديخواه و عالقمندان به نهضت       آزادي از مسلمانان متعهد و      ي برخ ـ۳

د بهتر و   ي تند بوده است و شا     يباشد، اما از ما انتقاد کردند که لحن نامه کم           مي  درست و وارد   انتقادات اکثراً 

ن يـ ن انتقاد از تذکر برادرانه ا     يما ضمن قبول ا   . شد  مي نوشته يتر ثرتر آن بود که مطالب با لحن دوستانه       ؤم

  . ميينما  ميعالقمندان تشکر

) تهــران و مــشهد (ي در مرکــز حــزب جمهــوري جمعــه، ســخنراني کــه در نمازهــايامــا دربــاره مطــالب

و   و ماهنامـه و در صـدا       يه و هفتگـ   يـ وميهـاي      از دستور در مجلس، سـرمقاله روزنامـه        لقبهاي    يسخنران

م و قـضاوت    يدهـ   مي حير توض ي نسبت داده شده است به شرح ز       آزادي به نهضت    ي اسالم ي جمهور ياميس

 ي اسـالم  ي و استقالل و جمهـور     آزادين و شما مردم روشندل و دلسوخته        ي احکم الحاکم  ي را به خدا   يينها

  .ميينما  ميواگذار

  

  : مطرح بودنـ۱

  :که اند  شدهي مدعآزادين به نهضت يمعترض

نها دنبال نام و نشان     يخواهند خودشان را مطرح کنند و ا        مي ها  يپراکن هستند و با کاغذ    ي منزو انين آقا يا«

  )۳ (.»هستند

 پا فراتر نهـاده    ي برخ ي حت )۵ (»ي اگر شده با شعار مرگ بر فالن       يشه مطرح باشند حت   يخواهند هم   مي آنها«

  .نها مطرح بشونديخواهد ا  ميکاي شدند که آمريو مدع

 مرتـب در همـه جـا و بـا اسـتفاده از هـر                يغـات ي است که صاحبان قدرت و امکانـات تبل        يانصاف  بي يليخ

 نهـا خودشـان دلـشان     يا ا يـ  شوند کـه گو    ي و سران آن فحش بدهند و بعد هم مدع         آزادي به نهضت    يفرصت

 خواهـد اينهـا     يـا آمريكـا مـي     ! ندشـ اتا مطرح ب  ند،  يبگو...  آنها فحش داده شود، مرگ بر فالن       ه ب خواهد که  مي

  ! مطرح باشند

   .اند نيست كه اينچنين با ما رفتار كرده اين اولين بار
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 بـا  ين ارتبـاط ير مناسـبت ولـو آنکـه کمتـر     هران از هر فرصت و بهي اآزاديمخالفان و دشمنان نهضت   

در مجلـس   اي    نـده ي نما ي وقتـ  مـثالً . انـد   ب نموده ي کرده و اشاعه اکاذ    يما هتاک ه  ت ب س نداشته ا  آزادينهضت  

 ي در کـشورها ي اسـالم ي سفرا و کارداران جمهـور     ي را به مناسبت فرار و پناهندگ      يور خارجه فعل  ر ام يوز

ن ياندازنـد کـه کمتـر       مي ر خارجه دولت موقت   ي به گردن وز    را ر آن يدهد، تقص   مي  مورد سئوال قرار   يخارج

هـاي    بيود تکذ ا برخالف واقع و با وج     ي وت در انتصاب آن سفرا و کارداران نداشته است          يدخالت و مسئول  

ان درست باشـد و     ي آقا ين ادعاها ياگر ا . ندينما  مي ر خارجه دولت موقت عنوان    يمکرر هنوز قطب زاده را وز     

هـاي    ن برنامـه  يـ  ا ي ابـزار اجـرا    يم چـه کـسان    يني مطرح باشد خوب بب    آزاديخواهد نهضت     مي کاي آمر واقعاً

  :ميک نمونه ذکر کنيباشند؟   ميکايآمر

 ينيداحمدخمي حاج سـ   ي آقا االسالم  حجترا از   اي     آبانماه مصاحبه  ۱۸ شنبه   ۵ز  روزنامه اطالعات در رو   

ن مـصاحبه،   ي روزنامه بـا حـروف درشـت عنـاو         ين جا ي در بهتر  يعني صفحه اول    يدر باال . نقل کرده است  

. امـده اسـت   ي ن آزادي که در متن مصاحبه نام نهـضت         يدر حال .  آورده شده است   آزاديازجمله نام نهضت    

 يه آن جوسـاز   يـ  را مطـرح و عل     آزاديب نهـضت    يـ ن ترت يـ ست که خواسته بـه ا     يزنامه اطالعات ن  ن رو يا ا يآ

د سـر نـخ را در   يـ ا نبا يـ مطـرح باشـد، آ     آزاديخواهد نهضت     مي کاين آمر يان معترض يد؟ اگر به قول آقا    ينما

  آزادينهـضت  به يه از هر فرصتد که دائما با استفايان کسانيا در ميسندگان روزنامه اطالعات و   يان نو يم

  کنند جستجو کرد؟  ميحمله

  

  :باره مسئله کردستان  درـ۲

  :که اند  شدهي، به ما تهمت زده و مدعآزادين به نامه سرگشاده نهضت يمعترض

ـ رون کرديد که پاسداران را از سنندج ب     يد؟ مگر شما نبود   يد که کردستان را از دست داد      يمگر شما نبود  « د؟ ي

ـ  اسلحه داد۵۸ن گمراه در اسفند    يادر عزالد د که به جالل بر    يمگر شما نبود   د؟ و آنهـا روز بعـد بـه پادگـان     ي

 ي و سرکوب  يري بر جلوگ  ي مبن ين د که در مقابل درخواست مرحوم قره      يسنندج حمله کردند؟ مگر شما نبود     

ـ        يد و نگذاشت  ي داد يون در کردستان پاسخ منف    يضدانقالب  او مـانع از سـقوط پادگـان         يد او کـار کنـد و وقت

ون مقاومت کرده بود از کار      ين جرم که در مقابل ضد انقالب      يشان را به هم   يشد از او انتقاد نموده و ا      سنندج  

 ۴۵۰ که سنندج متشنج بود      ييل اردالن در همان روزها    ي به نام اسماع   ينها شخص ينده ا يد؟ نما يبرکنار کرد 

 مسئله سنندج و    ي ما چقدر مبتال   . به پادگان حمله کردند    ها  فقره اسلحه به جالل داده بود که با همان اسلحه         

 توانـستند سـنندج را       تـا  د شدند يکه در آنجا شه   هايي    ت خون بچه مسلمان   يا مسئول يم؟ و آ  يکردستان بود 

 برادران اهـل    يها   که از خانواده   ها  ير شبل ي نظ ييا مسئول خون مسلمانها   يست؟ آ يآزاد کنند به عهده شما ن     

  )۳(د؟يستيدند شما ني رسبه شهادتر شکنجه توسط گروهکها يتسنن در ز

  :اند ل تهمت زدهين قبيز از اير سخنوران و قلم به دستان نيسا

ن ي به دموکراتها و عزالـد     يران اسالم ين ا ي در قسمت کردنش   ها  ل آن پادگان  ي وسا ي و تمام  ها  سپردن پادگان «

  )۷،۱۱(»...ت ويئت به اصطالح حسن ني، هينين حسي، دادن پول به عزالدينيحس

  

  :زيزهموطنان ع

ست که در مورد کردستان مـا  ين بار نين اوليا. قت در مطالب باال وجود ندارد   ي از حق  ين عنصر يکوچکتر
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ن يـ ران از ا يـ  ا ي منحـرف و دشـمنان انقـالب اسـالم         ين گروههـا  يـ قبل از ا  . ايم  هبناحق مورد حمله قرار گرفت    

 ن اتهامـات يـ و مـا بارهـا دربـاره ا      انـد    فـراوان زده   آزاديد چمران و به نهـضت       ي به دولت موقت، به شه     ها  تهمت

  .م شدي روشن شدن اذهان مردم حق طلب هرگز خسته نخواهي و از تکرار آن براايم هحات دادياساس توض بي

  

  ه در کردستان چه بوده است؟يواقع قض

چـرا  .  انقالب شروع شديروزيت دولت موقت و قبل از پيمأمور يا حتي و تأسيسغائله کردستان قبل از  

  گذارند؟  ميآن را بر دوش دولت موقتت يمسئول

 د کرده بودند که اگر شاه برود مملکت تکه پاره         يسم بارها تهد  يونيکا و صه  يسم آمر يالي امپر ياديشاه و ا  

دند، دست بـه    يک د يار را نزد  ي بخت ي سقوط حتم  يو وقت  توانند شاه را نگه دارند      نمي دند که ي د يوقت. شود مي

 انقالب،  يروزي قبل از پ   ياز همان ماهها  . کت از جمله کردستان زدند    لف مم جاد بلوا و آشوب در نقاط مختل      يا

 منصوب کردنـد و     يان متخصص در امور کردستان را به استاندار       ينظامترين    دهيو ورز ترين     از مجرب  يکي

ه در  بـود کـ  ها  و توطئهها  برنامه نيامام با توجه به ا    . کرد گرانه را شروع   توطئههاي     برنامه ياو بود که اجرا   

  .دداشتن برادران کرد ارسا ل ي براياميس پي از پار۵۷ آبان ۱۵

 سم و يـ الي از چـپ و راسـت و امپر        يکـات دشـمنان انقـالب اسـالم       ي کار آمدن دولـت موقـت تحر       يبا رو 

، ۵۷بهمـن   ام    يدر س . ديد شدت گرفت و تشنجات کردستان به مرحله انفجار رس         يه دولت جد  يسم عل يونيصه

 خيانت افسران شاه خائن سقوط كرد و تمـامي           انقالب پادگان مهاباد در اثر     يروزيپ هشت روز بعد از      يعني

ر نقـاط کـشور   يکات در کردسـتان و سـا  ي و تحرها  دولت نسبت به توطئه   . دست دشمن افتاد  ه   ب تجهيزات آن 

  .ق داشتي و دقيتوجه کاف

 دربـاره   ۵۸ن  يرورد فـ  ۷ خـود در     ييوي دولت موقت در مصاحبه راد     وزير  نخست   مهندس بازرگان،    يآقا

   : گفتند کهها کات و توطئهين تحريا

ده و اطالعات دولت معلول     يسفانه زد و خوردها بنا به عق      أن سروصداها و بگومگوها و مت     يدر باطن امر، ا   «

 از ناحيه گروههاي  . آيد   كه عموماً از داخل به عمل مي       استاي    نابکارانههاي    کات ناجوانمردانه و توطئه   يتحر

ت با استعمار را ي از خلق و ضدي و طرفدارآزاديش از همه سنگ ي که بي و ضداسالميرملي غ ويستيکمون

ر و بـه مراکـز      ي سراز ظر مورد ن  يش پرداخته به نواح   يپهاي    زنند و از هر طرف بر طبق نقشه         مي نهيبه س 

ار است که ن کرده ساواک و دربي شده و کمي زخمياديا ه عوامل وين از ناحيشوند و هم چن  مي ملحقيمحل

ـ غارت شده داخل  هاي     و نقشه مشترک دارند و از اسلحه       ي همکار ها  يا تصادفا با اول   يعالما و عامدا     ا وارد ي

ـ توده«همان داستان . ندينما  ميشده از خارج استفاده ـ دکتر مـصدق و تحر  زمان مرحوم »ي نفت  ک مـردم  ي

  ».شود  ميساده تکرار

 کرده  ي چه اقدام  ها  کي و تحر  ها  ن توطئه يدولت در برابر ا   «: سپس در پاسخ خبرنگار که سئوال کرده بود       

  »کند؟  ميو

  : مهندس بازرگان جواب دادند کهيآقا

ـ  يعه و سـن   يز خود اعم از شـ     ي عمل کرده هموطنان عز    يت مدارا و آزادمنش   يدولت در تمام موارد با نها     « ا ي

 اهل  يمذهبهاي    تيکما آنکه با اقل   . کند  مي گران را به چشم برادر نگاه     يعرب و ترکمن و بلوچ و لر و کرد و د          

ـ ت کوشش به عمل آمده است که از طر        ينها.  برقرار است  يز تفاهم و دوست   ياب ن تک م بـا   يق تمـاس مـستق    ي

 مملکـت و وحـدت و       آزادي شـود و تـا آنجـا کـه           يدگي رس ها   به خواسته  ين و رهبران محل   ي و معتمد  ياهال
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ـ تـشان را فـراهم آورد       يدهد موجبـات رضا    ي م  اجازه يانقالب اسالم هاي     و هدف  يت مل يحاکم عنـوان    بـه ا  ي

 رهـسپار  هـا   و مبارز موجـه بـه محـل       يافراد مل . ردي بپذ ي اسالم ين طرح قانون جمهور   ي تدو يشنهاد برا يپ

 ياسـ ي س يت و گروهها  يا از طرف دولت و روحان     ي از طرف امام     يندگي نما يرسمهاي    ئتي ه يو حت  اند  شده

ل در  يراصـ ينابـاب و غ   هاي     از گروهها و دسته    يم بعض يسفانه ناچارم بگو  أ مت يول. شوند  مي اعزام شده و  

 و پاسگاهها و پادگانها را مـورد        ها  ينترالا ک يشوند    مي گان خود يها و همسا  يرهرض همش عموارد مختلف مت  

 است که   يهي بد يطين شرا يدر چن . پردازند ي مي دهند و به خلع سالح و کشتار جمع         مي حمله مسلحانه قرار  

 هر دولت مسئول و هر اجتماع شرافتمند دفاع کردن است، در مقابل             يني و د  ي، انسان ي، قانون يعيه طب فيوظ

  .د بکار برده شودياسلحه ناچار اسلحه با

رومنـد و   يآنقـدر ن   انـد   دهي که د  يرغم صدمات و لطمات   ي عل ي انتظام يروهاي خوشبختانه دولت و ارتش و ن     

  .»ندي دفاع نمات و حقوق ملآزاديت کشور و ي استقالل و تماممصمم هستند که مردانه و شرافتمندانه از

  .ق شده استي روشن و توجه دقند که موضع کامالًيفرما  ميخوب مالحظه

 انقـالب و  ي انقالب، نظـر امـام و شـورا   يروزي پي و بحران، از همان ابتدا    ها  ن توطئه ياما در برخورد با ا    

ن اسـاس بـود کـه       يو بر همـ     بود ي در مرحله بعد   ي نظام  درمرحله اول و   ياسيدولت موقت اتخاذ راه حل س     

ام امـام را    يـ  مالقات و پ   ينين حس ي به مهاباد اعزام شد تا با عزالد       ۱۲/۱/۵۸خ  ينده مخصوص امام در تار    ينما

 انيـ  و آقاي و دکتـر بهـشت  ين طالقـان يد امـام مرحـوم  ي انقالب و تاکيب شورايو با تصو   اند   مردم بخو  يبرا

 ي با اقشار مختلف و گروههـا      يمذاکرات مفصل .  صدر به کردستان رفتند    يوهر و بن   و فر  ي رفسنجان هاشمي

  .مختلف انجام دادند

 انقـالب   يروزين انتخابات آزاد بعد از پ     ي بوجود آورد و اول    ي نسب يتها توانست آرامش  ين فعال يمجموعه ا 

 از  يد و بخـش   يـ  مـسلمانها انتخـاب گرد      نفـري شـهر بـا پيـروزي        ۱۱در شهر سنندج برگزار شد و شـوراي         

  . شدي ضدانقالب خنثيها توطئه

 در کردسـتان  يي بـه تنهـا  ير حاضر به اعمال راه حل نظامي انقالب و دولت موقت به مالحظات ز   يشورا

  .نبود

 انقـالب انـسجام   يروزي در اثر پيد ارتش شاهنشاهيدان  مي کهي بطورـ خطر انسجام زودرس ارتش  ـ۱

کـا تـالش و     يآمر. کـا بـود   ي آمر ي اصـل  يگاههـا ير و پا  ي از ذخـا   يهارتش شاهنشا . خود را از دست داده بود     

عنـوان    بـه  انقـالب حفـظ شـود تـا          يروزيـ پ، بعد از    ي ارتش حت  يار کرد که انسجام بافت طاغوت     يکوشش بس 

  )۱۹ (.ردي بکارش گيروز» رهيذخ«

 يز راهـ   ارتش را متزلـزل سـاخت، امـا هنـو          ي انقالب بافت درون   يروزيوارده بر اثر پ   هاي    با آنکه ضربه  

 انقـالب  ير متناسب با آرمانهـا يي بر ارتش تغ   م ساله حاک  ۵۰ و فرهنگ    يش بود تا بافت سازمان    ي در پ  يطوالن

  .دا کنديرا پ

در . ر ساختن دولت موقت و اعزام ارتش و انسجام زودرس آن بود           ي جنگ کردستان درگ   ي از هدفها  يکي

 مـسلحانه  يريـ  و درگيد لـذا راه حـل نظـام   کـر  ي مي خود را طينيآن زمان هنوز سپاه پاسداران مراحل جن 

  بـود کـه دشـمن      يزيـ ن درسـت همـان چ     يـ سر بـود و ا    يـ  در کردستان تنها با اعـزام ارتـش م         يدولت مرکز 

ز نشان داد که تا چـه       ي بعد ن  ي ماهها و سالها   ي ارتش در ط   ي درون يدادهايانفعاالت و رو   فعل و . خواست مي

  .بود ي و واقعيفته بود جدگر  که مورد توجه دولت موقت قرارياندازه خطر
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ادن ارتش بـه منطقـه      تان دراز فرس  ي سال ي و دولت شاه با مردم کردستان ط       ي برخورد حکومت مرکز   ـ۲

 و  يان فرهنگ انقـالب اسـالم     يبارز م هاي    ل تفاوت ي دوران انقالب، به دل    ي در ط  . بوده است  يمو سرکوب نظا  

ران توسـعه   يـ ر بالد ا  ي به آن سرعت که در سا       مردم کردستان، انقالب به آن صورت و       يمذهبهاي    يوابستگ

 ،ديـ  بـا اسـتفاده از امکانـات جد        يروزيـ دا نکرده بود، لذا الزم بود بعـد از پ         يدا کرد، در کردستان توسعه پ     يپ

ق ارتـش، بلکـه   يـ البته نه از طر. ل و زحمتکش کردستان ارادئه دهد ي خود را به مردم اص     يانقالب چهره واقع  

 مـسلحانه دولـت در کردسـتان بالفاصـله بعـد از             يريدرگ.ي انقالب ير نهادها يسا و   يق جهاد سازندگ  ياز طر 

  .زد  مي لطمهي اسالميت جمهوريثي به حيروزيپ

 يک جنگ شورشگري را در ي توطئه جنگ مسلحانه در کردستان، با سوابق خاص منطقه، دولت مرکز     ـ۳

 در نقـاط    ي شورشگر يجارب جنگها  ت . نبود ين، کار ساده و آسان    آساخت که خروج از       مي ريدرازمدت درگ 

  .قا نشان داده استين خطر را دقيمختلف جهان ا

 و  هـا   فتـادن در دام توطئـه     ي مـسلحانه و ن    يريـ ز از درگ  يـ االمکـان پره   ين برنامه دولت موقت، حتـ     يبنابرا

  . بودياسي اعمال راه حل سيکوشش برا

 دينکـه مرحـوم شـه     يزند، کمـا ا    باز ت سر يجاد امن يف و ا  ين بدان معنا نبود که دولت از انجام وظا        يالبته ا 

 مقابلـه بـا آشـوبگران و دشـمنان انقـالب            ي در امور انقالب، بـرا     وزير  نخست  دکتر چمران، در سمت معاون      

سـفر چمـران و مهمتـر از آن فرمـان           .  شـرکت کـرد    يات پاکـساز  يـ  به پاوه رفت و در عمل      ، شخصاً ياسالم

  .انر حوادث کردستي شد در سيمعروف امام، نقطه عطف

 نقـاط مختلـف     ي نظـام  يهـا يرين است که تمـام امـور کردسـتان و درگ          يد تذکر داده شود ا    يکه با اي    نکته

 ي دفاع و کشور و خارجه و کار بـا حـضور و مـشارکت روسـا                ي متشکل از وزرا   يونيسيک کم يکشور در   

اي   و خامنـه   ي رفـسنجان   هاشـمي  انيـ ن آقا ي و فرمانده سپاه پاسداران همچنـ      ي و شهربان  يستاد و ژاندارمر  

  .دي گرديم   با اطالع و کسب اجازه امام انجاميشده و مسائل اصل ميگيري  مي و تصميبررس

  

   عمران کردستانيژه برايئت وي هـ۳

ان پاوه و سفر دکتـر چمـران بـه کردسـتان،            ي، بعد از جر   » عمران کردستان  يژه برا يئت و يه«اما درباره   

، در نظـر گرفتـه شـده و    ي، مالي، عمرانياز جهات نظاماي  انبههمه ج هاي    ن استان برنامه  ي حل مسائل ا   يبرا

، برنامـه و  )ينظـام هـاي     دکتر چمـران از جهـت برنامـه       ( دفاع   يئت دولت به سه نفر وزرا     يارات ه ي اخت يتمام

 و  يت داخلـ  يان از جهت امن   يمهندس صباغ (و کشور   ) ها   برنامه ي مال تأمين از جهات    يمهندس سحاب (بودجه  

 دانـستند بـا سـرعت و        يکجـا مقتـض    طـور و هـر     د تا هر  يض گرد يوفت) ي انتظام يروهاي ن  و يعمران و آباد  

  .د نمودندييأو تب ين مصوبه دولت موقت را تصويز اي انقالب و امام نيشورا. مصلحت عمل کنند

 ت و ضـرورت ادامـه  يژه را تثبيئت ويت ه يمأمور ي فرمان ي دولت موقت بالفاصله امام ط     يبعد از استعفا  

  :د کردنديي را تاکار آنها

 مهنـدس بازرگـان بـه    ي سنندج، جناب آقـا ـ در کردستان  مأمورت يئت حسن نيم هيالرحمن الرح اهللابسم «

ت الزم يئت حس نيه.  انقالبي استعفا کردند و امور کشور محول شد به شورايوزير نخست م ا از مقيجهات

د است رفاه حال بـرادران کـرد بـه طـور            يام انقالب در تماس باشد      يکار خود ادامه دهد و با شورا      ه  است ب 

  ۱۵/۸/۵۸ـ  يني الخميو الموساهللاروح  .سته فراهم شوديشا
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هاي   برنامه و اعماليژه گزارش تماميئت و يه. کار خود ادامه داد   ه  و ب اند  ه در کردستان م   ژيئت و يلهذا ه 

ن يو هم چنـ    نموده است   مي افتي الزم را در   ي با امام مطرح و رهنمودها     ي مالقات يخود را پس از هر سفر ط      

 ۲۶ژه، امـام در  يئت ويه اتبه دنبال گزارش. داده است  ميان کامل امور قرار  ي انقالب را در جر    ي شورا مرتباً

د دربـاره   يـ کأ مردم کردسـتان صـادر کردنـد و بـا ت           ي خود را در مورد درخواستها     يخيام تار ي پ ۵۸آبانماه  

  :ژه گفتنديئت ويت هيمأمور

 و يمـذهب هـاي    تيت ادامه دهند و با شخـص      يخواهم که به مذاکرات خود با کمال حسن ن          مي ژهيت و ئياز ه «

ز هست بطور دلخواه    يآنان که خواست ما ن    هاي     خواسته تأمينرند تا   ير قشرها تماس بگ   ي و سا  ي و مل  ياسيس

د در کنـار    و شما برادران کـر     است در منطقه برقرار گردد       ي اله ين نعمتها يبشود و آرامش و امن که از بزرگتر       

  ∗»شه از کشورمان قطع شودي همي نموده و طمع اجانب برايش زندگير برادران بطور رفاه و آسايسا

انت بـه  يانت، آنانکه نسبت خ  يا خ يد که دولت موقت در کردستان خدمت کرد         يحال شما مردم قضاوت کن    

  را هـا   ن نـسبت  يز همـ  يام ن  انقالب و ام   يدهند، ندانسته به شورا     مي هژيئت و ي، دولت موقت و ه    آزادينهضت  

  .نان بوده استيد اييأب و تيدهند چرا که تمام اعمال با تصو مي

  

   و مجلس خبرگان فقيه   واليت در موردـ۴

  :ند کهيگو  ميو. دهند  ميران نسبتي اآزادين ما توطئه انحالل مجلس خبرگان را به نهضت يمخالف

د که با مجلس خبرگان مخالفت      يد؟ شما بود  يخالفت کرد  م فقيه   واليت د که با  ينبود) آزادينهضت  (مگر شما   «

  )۳( »د؟يه آن توطئه کرديو برعل

  . استير دو مطلب و اتهام بطور قاطع منف هجواب ما به

 يهايران و سـخنران   يـ  ا آزادي نهـضت    يررسـم ي و غ  يک از انتشارات رسم   يچيدر ه : در مورد مطلب اول   

ه  بـ ين مطلبياگر چن. افتيتوان   نميديرون کشي از آن ب  که بتوان مطلب فوق را     يسران نهضت جمله و عبارت    

نـد در کجـا و کـدام        ي آن را نقـل کننـد و بفرما        ناًيده است بهتر است ع    ين نهضت رس  ين و مخالف  ينظر معترض 

  .ن مسئله آمده استي در مخالفت با اي مطلبآزاديه از نهضت ينشر

 رهبـر   يست و به امضا   اخبرگان آمده    مصوبه مجلس    يران آنچه را که در قانون اساس      ي ا آزادينهضت  

 رأي رفتـه و بـدان    يپذ انـد   ده است و همگان بـر آن توافـق کـرده          يهم رس ران  ي ا ي اسالم يانگذار جمهور يو بن 

 قـانون   ي دفاع از تمام   ي سوگند يز ط ي ن ي اسالم ي در مجلس شورا   آزاديندگان نهضت   ينما. مثبت داده است  

 و  ياعتقاد بـه انقـالب اسـالم      « در بخش    آزادي نهضت   ۱۳۶۰ ماه   قطعنامه آبان . اند   را بر عهده گرفته    ياساس

  :ن باب صراحت داردي در اي و قانون اساسي به نظام جمهوريوفادار

 و هم فقيه  واليتن کرده است، هم مقام يک از قوا و نهادها را مع      ي ارات هر ي حدود و ثغور اخت    يقانون اساس «

ر آن و هـم اصـول و        ي اجتماعـات و مطبوعـات و نظـا         در رابطه بـا    ياسي س يهاآزادي ملت و    يحقوق اساس 

ـ  دق ياجرا.  سه گانه مشخص شده است     يارات قوا ي و هم اخت   يضوابط حاکم بر روابط اقتصاد     ق و جـامع    ي

. اسـت ناپـذير      و اجتنـاب   ي ضـرور  ي جامعه اسالم  ي در جهت حرکت به سو     ياصول مندرج در قانون اساس    

کس و هر مقام     نها از جانب هر   آ از   يگر و تخط  ي اصول د  يرخ و انکار ب   ي از اصول و نف    ي برخ يقبول و اجرا  

  ».باشد  مي محکوم و مطروديا هر گروهيو 

                                                      
 ۱۳۵۸ آبان ماه ۲۷كيهان، . ∗
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  ان کرد؟ يتوان موضع خود را ب ميتر  و واضحتر  ن قاطعيا از ايآ

 و مطمـئن  ايـم   هاساس پاسـخ داد     بي ن اتهام ي ما به کرات به ا     –اما در مورد توطئه انحالل مجلس خبرگان        

ن صورت  ي و اگر خوانده بودند و انصاف داشتند هرگز مسئله را به ا            .اند  ن آن را نخوانده   يرضم که معت  يهست

  .ساختند  نميمطرح

  مجلستأسيس دولت موقت در مورد ي و استدالل اعضايل مجلس خبرگان به دنبال پافشاري تشک ـ اوالً

 .ه شـده بـود صـورت گرفـت     بـه ملـت وعـده داد   وزير نخست  از طرف امام و     » و مکرراً  «سسان که رسماً  ؤم

ش از مـدت انتظـار بـه طـول          ي انقالب بـ   يئت دولت و شورا   يه  در ين طرح قانون اساس   ينکه تدو يمجمل آن ا  

رفـت نظـر امـام و         مـي  ه ضـد انقـالب    ياز ناح هايي    م اختالل يط آن روز مملکت ب    يده بود و چون در شرا     يکش

 بـه   نـاً ي ع يمـ ي تنظ نـويس   پـيش ده بـود کـه      ن ش يبر ا  )ون عضو شورا  يازجمله روحان ( انقالب   يت شورا ياکثر

 يئت دولت و شورا   ي ه يعنيده بود   ي خود را گذران   ييه شده مراحل نها   ي ته نويس  پيش. رفراندوم گذارده شود  

 ي جزئـ  يمطالعه و با اصالحات   امام و مراجع عظام آن را مالحظه،        . ب کرده بودند  يانقالب آن را بحث و تصو     

 دولـت و    يدر جلـسه مـشترک اعـضا      .  وجود نداشـت   فقيه   واليت  مسئله سينو شيدر آن پ  . د کرده بودند  ييأت

همانطور که آمد، نظـر امـام و        . ديه مطرح گرد  ي دو نظر  ،ل شد ي انقالب که در حضور امام در قم تشک        يشورا

سـسان  ؤل مجلـس م   ين بـود کـه از تـشک       يـ  آن ا  يگـر از اعـضا    ي د ي انقالب و برخـ    يون عضو شورا  يروحان

 قانون  نويس  پيشن  يهمتر    عيد هرچه سر  ياد بود و لذا با    ي ز ها  قت کم بود، توطئه   نکه و ي ا ينظر شود برا   صرف

 عبـارت بودنـد از   ـکردنـد     ميدييأن نظر امام را تيآن جلسه ا  که دريانيآقا.  را به رفراندوم گذاشتياساس

، صـادق   ي کنـ  ي، مهـدو  يا ، خامنه ي رفسنجان  هاشمي اني، آقا ي و دکتر باهنر و طالقان     ين دکتر بهشت  يمرحوم

  . ييرايزاده و مهندس کت قطب

ن نظـر را    يـ  کـه ا   يکـسان . ل گـردد  يسسان که وعده داده شده است تـشک       ؤگر آن بود که مجلس م     ينظر د 

شـم  ها   سدمهنـ ،  داحمد صدر ي س ،يزدي دکتر   ،ي دکتر سحاب  ،ان مهندس بازرگان  يداشتند عبارت بودند از آقا    

  .صدر يان و بنيصباغ

ت و موافقت امام قـرار      يب اکثر ي و تصو  ي طالقان اهللات  يشنهاد مرحوم آ  يبا پ ، باالخره،   يپس از بحث طوالن   

ل گـردد و طـرح   ي تـشک ي کمتـر يبـا تعـداد اعـضا   ) معروف بـه خبرگـان   (ي قانون اساس  يشد مجلس بررس  

  . و اصالحات الزم به رفراندوم گذارده شودي، بعد از بررسي قانون اساسيشنهاديپ

ل و کـار  يد و مجلس خبرگان تشک   يب به انجام رسان   ين ترت ي به هم  ت خود را  يت مسئول يدولت موقت با جد   

ن شـده   يک مـاه معـ    يـ  انقالب دوره مجلس خبرگان      يخود را آغاز کرده از آنجا که در مصوبه امام و شورا           

 بـه دولـت موقـت       يو اطالعـات   ه مجلس خبرگـان آغـاز شـد،       ي عل يين مدت جنجالها  ي ا يبود لذا پس از انقضا    

 و دکتـر   ي رفسنجان  هاشمي ،يا ، خامنه ي کن يان مهدو يئت دولت که آقا   ي مسئله در ه   ده بود که باعث شد    يرس

محرمانـه  اي   دولت نامـه يت اعضاياد اکثر يپس از بحث ز   . ز حضور و مشارکت داشتند مطرح گردد      يباهنر ن 

ه  نامـه را همـرا     يک مالقات حضور  يران در   ي و چند نفر از وز     وزير  نخست  ه کردند و روز بعد      يجهت امام ته  

ن يـ بـه ا .  را اعالم داشتند   يگريد نکردند و راه حل د     ييأرهبر انقالب آن را ت    .  به نظر امام رساندند    يحاتيتوض

گـر  ينه دولت نامه را منتشر کرد و نه د        . رفتيب مسئله در همان سطح دولت و گزارش به امام خاتمه پذ           يترت

دولـت  ئت ي در هيا طرح مسائل اساسيآ؟ ديتوان توطئه نام  مين اقدام راي اي صورت گرفت، حال کجا ياقدام
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ون عـضو آن    ي نفـر روحـان    ۵ انقـالب و از جملـه        ي شورا ي و با حضور حداقل ده نفر از اعضا        يبطور رسم 

مشروح ثبـت اسـت و گـزارش آن بـه رهبـر         در صورت جلسات بطور    شورا، و مذاکره درباره آن، که تماماً      

  است؟» توطئه«انقالب 

ات نهـضت هـم     يک از نـشر   يـ چ  يدر ه . رديپذ  نمي ه مجلس خبرگان را   يئه عل ران اتهام توط  ي ا آزادينهضت  

  . ابراز و عنوان نشده استين مطلبيچن

 بـه مخالفـت بـا    داًي کـه شـد  يهمانطور که گفته شد، بودند کـسان : اما در مورد مخالفت با مجلس خبرگان   

  .ه پرداختنديوميشار راالنتيد کثيه و انتشار آن در جرايمجلس خبرگان برخاستند و به صدور اعالم

و و  يـ ن راد يات و مجـالت و همچنـ      يگـر نـشر   يهان و اطالعـات و د     يو روزنامه ک  ي به آرش  يمراجعه کوتاه 

  . مخالف مجلس خبرگان روبرو خواهد کرديخ ما را با دهها اظهارنظرهايون در آن تاريزيتلو

 مهنـدس   ي جهت آقا  ۵۸د   مردا ۲۱ در   ي و جعفر شجون   ين حجاز يان فخرالد ياست که آقا  اي    جمله نامه  از

  :ن آمده استي از آن چنيو در بخش اند  دولت موقت نوشتهوزير نخست بازرگان 

ب ين ترک ي با ا  يل مجلس ين است که تشک   يرقابل گذشت و اغماض است ا     يت و غ  يت اهم ي که در نها   يزياما چ «

ـ شود و ا   ميي  ران تلق ي به تمام جامعه ا    ين بزرگ يک طبقه توه  يکسان و تعلق آن فقط به       يئت  يو ه  ن چقـدر   ي

ـ  ا يه بـزرگ دوران سـازندگ     ي که به منزله سرما    ها   و صداقت  ها  تيخطرناک است که انبوه صالح     ن کـشور   ي

ـ ا. نـد يدرآگيري   به حال انزوا و کنارهيک طرفه ظالمانه و حق کش ين رفتار   يشود با ا    مي محسوب ن خطـر  ي

ـ ن تهد ياندازد بلکه بزرگتـر    ياطره م ن امت را به مخ    يت جامعه و انقالب مستضعف    ي موجود تنها  نهبزرگ    يدي

ن ي شما چنيوزير نخست ت شما نبود که در دوران يبنده شخصين زيبخش اسالم و ا  مکتب نجاتياست برا

  )۱۴(» .ل شوديران تحمي اي به نهضت اسالمير قهقرائيانحطاط و س

 ۱۲خ  ي به تـار   يگريشته د ن نو يعالوه بر ا  . شود  نمي تر  حيو صر تر    ن قاطع ي با مجلس خبرگان از ا     تمخالف

 مجلـس  ينـده فعلـ  ي نماي شـجون ي آقـا  از جملـه ي جمعي خطاب به امام موجود است که به امضا   ۵۸آذرماه  

 مـصوبه مجلـس خبرگـان حملـه و اظهـار            ي به قـانون اساسـ     داًيده است که در آن شد     ي رس ي اسالم يشورا

  :که اند کرده

ـ          يات در ا  ي حق ح   آنکه يارا مجذوب ما ب   يا مرعوبند   ي که همه    يطيدر شرا  م ين جامعـه را از خـود سـلب نکن

ن قانون که ين نه به آن معناست که ما ا      ياما ا . ميده  مي  مثبت  رأي ي مقام رهبر  يشنهاديناچار به رفراندوم پ   

راث ي انسان است و م    يفه الله ي را که خالصه خل    ي و مردم  يت مل يحاکم  و بارد  مي  آن يتناقضات از سر و رو    

 ي که معجزآسا ط   يت مکتب يم و جاذب  ينيب ي مي نک به مخاطره سقوط و تباه     يا ز قرنها  اسالم را پس ا    يانقالب

کرد و نسل جـوان      ي مي گر اظهار وجود و تفوق جهان     يدر مقابل مکاتب د    ديم جد ير با مفاه  يهشت ده سال اخ   

وز ن دسـتاورد گرانبهـا را امـر       يت کرد و ا   يم اسالم هدا  ي به صراط مستق   يش انحراف ي و گرا  يرا از سرگشتگ  

ـ يدي تناقضات شـد  ينيب شيما قاطعانه پ  ! ميم، موافق باش  ينيب  مي  در خطر  داًيشد ن گروههـا و طبقـات   ي را ب

ـ  تنها   نهن تناقضات را    يما ا . ميينما  مي نه چندان دور  اي    هيمختلف در آت   ـ        ي ب ن همـان   ين عامـه مـردم بلکـه ب

  ».ميکن  مي احساسيده به روشني گردفقيه  واليتنکه حامليدستگاه که ا

ن درگـاه   يا از مقـرب   يـ فراموش و   اند     ه مجلس خبرگان موضع داشته    ين صراحت عل  يحال چرا آنها که به ا     

رد؟ يـ گ  مـي   مورد اتهام و حمله قـرار      ي اسالم يدور از انصاف و تقوا    ه  ن ب ين چن ي ا آزادي؟ و نهضت    اند  شده

 رفـت کـه     ييبه سراغ آنها  د  ي با ب محسوب بشود قاعدتاً   ي قابل تعق  ي با مجلس خبرگان جرم    تاگر ابراز مخالف  

  .راني اآزادينه نهضت اند    را مرتکب شدهين تخلفيچن
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  :راني اي بودن انقالب اسالميدرباره مل ـ۵

ده و قلمداد نمـ يک انقالب ملي را يران انقالب اسالمي اآزاديکه نهضت اند    ن اظهار داشته  ي از معترض  يکي

  :کهاند    و قضاوت کردههجه گرفتياست و بعد نت

ـ نمود  مـي  خي به تار  يتيک جنا يد و   يکرد  مي د انقالب را منحرف   يد که داشت  ي شما نبود  مگر«  شـما واقعـاً   ... دي

  دادند و آن وقت که سفره بـاز    رأي ي اسالم يد؟ مردم شعار اسالم را دادند و به جمهور        ي دار يصداقت انقالب 

  )۳ (».ديگذار  مي آني بر رويد و اسم ملييآ  مي شماشده

ه يـ ران تک يـ  ملـت ا   يونيـ ليمهاي    ران بر توده  ي ا يمگر انقالب اسالم  . ميکن  مي  تعجب  واقعاً يانين ب يما از چن  

ک از ابرقـدرتها و     يـ چ  ين انقـالب بـه هـ      يـ  است که ا   ين معن ي به ا  ي بودن انقالب اسالم   ينداشت؟ از نظر ما مل    

بعـد از الطـاف     ران  يـ  ا يروز نشده است، انقالب اسـالم     ي پ يچ دولت ي وابسته نبوده به کمک ه     ي خارج يدولتها

 را  يران بـود کـه توانـست نظـام شاهنـشاه          يـ م ملت ا  يت عظ يک پارچه اکثر  ي تنها با قدرت متحد و       يه اله يخف

  . اجانب را قطع سازدياسيسرنگون سازد و سلطه س

 خـاطر   هران و بـ   ي نداشته از ملت ا    يت طبقات ي که ماه  تن معناس ي به ا  يک انقالب مل  يران  ي ا يانقالب اسالم 

  :ي مطهري بودن دولت برخاسته است و به قول شهديستقالل مملکت و اسالم ملت و اآزادي

ـ  از مـردم ا    يران به صنف و طبقـه خاصـ       ي ا ينهضت کنون   اسـت، نـه     يران اختـصاص نـدارد، نـه کـارگر        ي

ـ در ا . يزاو نه بورژ  ي، نه فرهنگ  يي، نه دانشجو  يکشاورز ـ    ي ـ  و فق  ين نهـضت غن  و  ير و مـرد و زن، شـهر       ي

ـ  با سـواد و ب     ، و آموزگار  يور و صنعتگر، کاسب و کشاورز، روحان       لهي، پ ، طلبه و دانشجو   ييروستا سواد ي

  )۱۵(».کسان شرکت دارندي

ت گرفته اسـت نـه از   أاز ملت نش.  متعلق به ملت است يعني.  است يک حرکت مل  ين اوصاف   ي با چ  يحرکت

 بـودن   يملـ  .شق حقـو  خ و يران با معتقداتش و فرهنگش و تـار       ي مردم ا  يعنيملت هم   . ر ملت ياجانب و نه از غ    

ن معنـا و  يبـه همـ  » يملـ «ن به کلمه اري اآزادي نهضت . بودن آن استي مردميران به معناي ا يانقالب اسالم 

شه يـ بـه مفهـوم اند  » يـي  گرايملـ «ران بـه   يـ  ا آزادينهـضت   . يگريشد و نه به معنا و مفهوم د       ياند  مي مفهوم

» سميـ پان هند«، »سميپان کرد«، »سميرانين اپا«، »سميپان عرب « که به صورت     يت پرست ي و مل  يت پرست يقوم

هـاي    د نـزاع  يشـود و هـدفش تـشد        مي جي و جهان سوم، ترو    ي اسالم ي کشورها يره بخصوص در برخ   يو غ 

  .ز بوده استي ندارد و با آن در ستي است اعتقادين اسالمي و قطعه قطعه کردن سرزمي و نژاديمذهب

 ت را از اسـالم   يـ  مل  بـه  ن اعتقاد ي بودن دارد و ا    ي مل  و ي از مل  يري و تفس  ين درک يران چن ي ا آزادينهضت  

  .ندينما  ميکفر و نفاقه  ما را متهم بيي گراي است که با برچسب مليين چه تهمت و افترايحال ا. داند مي

ناراحـت  » يمل« از واژه    آزادين به نهضت    ياگر معترض . مي بپرداز يم به بحث و مبادله لفظ     يستيل ن يما ما 

 را بـه    ي انقـالب اسـالم    ي بودن و عدم وابستگ    ي که مردم  يگريتوانند از هر لفظ و لغت د        مي و نگران هستند،  

 آن، يدتيـ  عقيژگـ ي بـا و ي بودن انقـالب اسـالم  ي و مردميبه نظر ما مل. استفاده کنند ،اندا غرب برس يشرق  

  اقـشار  يمج تمـا  ي قدرت انقالب در جذب و بـس       يعني بودن آن،    ي بلکه مل  . ندارد ي بودنش منافات  ي اسالم يعني

 مهنـدس بازرگـان بـه    ي آقـا يوزيـر  نخـست   هم که در حکم      ماما.  بودن آن است   يجه مذهب ي و نت  يملت، ناش 

خـاطر ملـت و    ه   مبارزات بـ   يعنين معنا،   يم ه  را به  يملاند     شان اشاره کرده  ي ا ي و اسالم  يسوابق مبارزات مل  

  .اند مردم، بکار برده

را  ات نهـضت  ي نـشر  يدهند تمام   مي مورد حمله و تهاجم قرار     را دائما    آزاديناحق نهضت   ه  ا آنها که ب   يآ
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؟ مـا بـا کمـال عالقـه         ايـد   هافتـ ي در آنهـا     يشه اسالم ير با اند  ي را مغا  ي چه مطلب  ي؟ و براست  اند  مطالعه فرموده 

  .ميزيما را آگاه سازند تا به اصالح آن برخاند   ن مورد برخورد کردهي در ايم اگر به مطلبيانتظار دار

  

  : در احمدآباد۵۷ اسفند ييورد گردهما در م ـ۶

  :اند كه به ما نسبت داده

 انقالب يال خودتان رهبريد به خيد و خواستيد و به احمدآباد برديت را جمع کرديد که جمعيمگر شما نبود«

  )۳(؟»ديف کنيرا تضع

 يربرگـزا . ح و دور ازحـق کـرده اسـت        يجه قضاوت ناصح  ينت  و در  صن مورد ناق  ينده در ا  ياطالعات گو 

 در احمدآباد نه توسط دولت موقت بود و نه نهضت           ۵۷ اسفند   ۱۴مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق در       

 ــ  يک ملـ  يـ جبهه دمکرات : دعوت کنندگان به آن مراسم عبارت بودند از       . ران در آن مشارکت داشت    ي ا آزادي

ئت دولـت  ي در جلسه هيين تجمع و گردهمايخبر ا. ي خلق و جبهه مليي فدايکهاي چرـن   ي مجاهديجنبش مل

در همـان روزهـا در منـزل       اي     انقالب در جلسه   ي به دنبال گزارش دولت، شورا     . انقالب مطرح شد   يو شورا 

 اهللا  آيت مرحوم   اًيصادر کند و ثان   اي    هيانين رابطه ب  ي دولت در ا   ب کرد که اوالً   ي تصو يباني دکتر عباس ش   يآقا

خـود را   هـاي     االمکان صـحبت   يند حت ي نما يبت کنند و سع    صح م در آن مراس    بدهند که حتماً   يبي ترت يطالقان

ب از  يـ ن ترت يو به ا  اند    م ب ي باق ير سخنرانان مجال کمتر   ي سا يرند و برا  ي وقت را بگ   ي بسازند تا تمام   يطوالن

ل شـده   ي اسفند تشک  ۱۴ روز مانده به     ۳ا  ي ۲ن جلسه   يا.  شود يريز جلوگ يانگ  و شبهه  ي انحراف سخنان احتماالً 

ن کـار را  يـ ت خودشان توانـستند ا  ي با استفاده از موقع    يمعذلک مرحوم طالقان  .  فرصت کم بود   بود و وقت و   

 آن بود که برگزارکنندگان آن مراسم از احـساسات مـردم نـسبت بـه مرحـوم                  ي برا ها  ن برنامه يا همهبکنند  

 در  پنجـه ران کـه يـ ت بزرگ و خدمتگزار ايتنها مدافعان آن شخص دکتر مصدق سوءاستفاده نکنند و خود را     

 ۲۸ن  ي ننگ ي قبل از کودتا   ي سالها يو ضد استعمار   يس انداخت و وارثان نهضت مل     ي غول استعمار انگل   پنجه

  .ندي ننماي، معرف۳۲مرداد 

 نـاً ين و استحـضار مـردم ع      ي انقالب در آن روز جهت اطالع معترض       يم مذاکرات شورا  يکن  مي داشنهيما پ 

  .منتشر گردد

  

  : انقالبياد امام و شهداته امدي در مورد کمک به کمـ۷

  :ن گفته است کهي از معترضيکي

ته امداد بودم خدا شاهد است هفت هشت ماه بر ما چـه گذشـت بـا گـرفتن پـول و                      يبرادرها من مسئول کم   «

 رم و در خـدمت بـراد  ين بـود يم و در خـدمت شـهدا و مجـروح       يکرد  مي ته امداد را اداره   يحواله از امام ما کم    

ن دولت موقت که ي پول و ا   يم برا يرفت  مي  ما داشتم بارها به قم     يبيدران، وضع عج  ر برا ي و سا  يعسگراوالد

ـ کن  مـي  د که شـما چکـار     يپرس  نمي کند اصالً   مي هي مردم گر  ينجور برا يا  د و مجـروح چطـور اداره      يد؟ شـه  ي

ـ آاند     روز شده يد دادن و مجروح شدن پ     ين مردم با شه   يم و ا  ين مردم هست  ي که دولت ا   ييشود؟ آخه ما   مي ا ي

 .ک سئوال از ما نکردند، هرچه بود حـضور امـام          ي يست؟ حت يشان چ يها  کنند؟ وضع خانواده    مي نها چکار يا

خوب گوش  . ميم اوضاع را اداره کن    ي که بتوان  ي ناچار يم از رو  يم پول گرفت  يم حضرت عبدالعظ  ي ما رفت  يحت

  مـا  کـه ين وضعيما هم.  مهمهيليخد که اون   ي را توجه کن   ياما مسئله بعد  . نها اصال به فکر نبودند    يا. ديبده
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 يشـورا . کند  نمي  دولت موقت سئوال   م و اصالً  يگذراند  مي د و مجروح را   يهشت ماه با خون دل خانواده شه      

ـ تونـه     نمي  بشه و  يه کار يکند که     مي سوزه و تالش   ي مي شون مانند مرحوم بهشت   ها  يانقالب هم بعض   ک ي

  )۳(». بکنديکار

  

  :زيهموطنان عز

ادتـان رفتـه   يمگر م؟ ي انقالب فراموش کنيروزيت وضع مملکت را بعد از پيست که واقعي ن يانصاف  بي ايآ

ت کـرد کـه     يـ مأمورت و   ي قبول مسئول  يطي بود؟ دولت موقت در شرا     ياست که دولت موقت وارث چه وضع      

 ه از ياردهـا سـرما   يلي م ،بودنـد  ي اقتصاد کشور متوقف شده بود، بانکها در حال ورشکستگ         ، بود يخزانه خال 

 مهندس بازرگان يآقا.  انقالب پنهان باشديد مردم و رهبر   ي نبود که از د    ين امر ي و ا  .کشور خارج شده بود   

 يعنـ يق وضـع مملکـت را بـه ملـت     يکردنـد و حقـا    مي  استفاده يت از هر فرصت   ي قبول مسئول  ياز همان ابتدا  

  : گفتند۵۷  اسفند۲۴ يونيزي نلوـويام رادي در پ.دادند  مي انقالب، گزارشيصاحبان اصل

ـ ارد تومـان ب   يلي م ۵م  ي که بانک باز شد و شروع به کار کرد         يروز«  ۲شتر پـول نبـود کـه همـان روز اول            ي

م آن هـم روز بعـد پرداخـت شـد و روز             يارد و ن  يليک م يو  ) ميدر برابر چکها به بانکها داد     (ارد آن وقت    يليم

  .» نمانده بوديزيگر چيسوم د

هـوده از دولـت     يان باشـند و هـم توقعـات ب        يود که هم مردم در جر      به آن علت ب    وزير  نخست  ن گزارش   يا

  :نداشته باشند

تر  چارهي که دولت از همه بيدر حال!!  بخوابديم باشيند حکيگو  مي دولت است همهيطرف فشار رو ازهمه  «

ـ ا. استتر    يبش خال ياست، از همه ج   تر    پول  بي و ـ  دولـت را هـم متـضرر کـرده           هـا   ن اعتـصاب  ي ک قلـم از   ي

ـ لي م۹ر اعتـصاب  طخـا ه اد تومان کسر فروش داشته، در گمرکات ب يلي م ۲ات  يانجات دخان کارخ ارد تومـان  ي

  .»کسر درآمد دارد

آنها کـه قبـول     . ت را درک و سپس بر ملت گزارش کردند        ي مهندس بازرگان نبودند که واقع     ين تنها آقا  يا

شـوند،    مـي  ت روبـرو  کـ  ممل هـاي   تيـ قعق و وا  يا حقا بک  ي از نزد  يکنند، وقت   مي  کرده و  يياجراهاي    تيمسئول

  .ندينما  مين امر اعترافيالجرم به ا

 خـود وضـع ممکلـت را در       ۶۱ آبانمـاه    ۷ در خطبـه نمـاز جمعـه         راًي، اخ ي رفسنجان  هاشمي يجمله آقا  از

  :م نمودندين ترسيروز شد چني که انقالب پيزمان

ـ  از بدن است که از دهـن         يوک عض يم مثل   يل گرفت ي تحو ين کشور را ما از خانواده پهلو      ي ا يتقو«  ک سـگ ي

ـ  ا . فلج و نـاقص کـرده باشـد        يا به کل  رر آن عضو    ها   و لعاب دهن سگ    ها  شيرون آمده باشد و ن    ير ب ها   ن ي

 نکه به حالت  يگر چه رسد به ا    يحاال د .  طول دارد  يليخاند     برگرد يده را تا انسان به حال عاد      يب د يعضو آس 

  .» برساندآل  ايده وتكاملي

ـ  تحو يم و چه کـشور    يل گرفت يد که ما چه تحو    يدان  مي شما« ـ م از دسـت رژ يل گـرفت  ي م شـاه و چقـدر کـار    ي

  .»ميداشت

رون کرده ي دست ما افتاد و شش ماه اعتصاب را پشت سر گذاشته بود آنهمه ارز را از کشور بي که وقتيکشور«

  .» بود که فرار کردهياخلر ديا مدي داشتند ي و قطعه خارجير خارجياز به مديما نهاي  همه کارخانه. بودند

  .» فلج شده بودي به کليسسات ادارؤده بود و مي همه خوابها يمانکاريپ«

ـ دان  مـي   که يآن جور مان    ، استاندارها، فرماندارها نبودند، و ارتش     ها  رکليوزرا، مد «  يروهـا يد، چقـدر از ن    ي
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۲۷ 

 دوخـت و نگـه      مـي  بـه هـم   ن کشور را    يساواک که ا  .  رفته بود  س اصالً يه شدند، پل  ي ارتش تصف  يسطح باال 

  .» رفتيداشت بطور کل مي

 يم که تجربه کشوردار   ي نبود يي که حافظ بودند آن نظام را، از دست رفته بودند، ما هم آدمها             يينهايهمه ا «

  .»ميداشته باش

  .»تازه ما را هم به حال خودمان نگذاشتند«و 

ن شکل و وضـع  يبلکه آن را به بدتر. اد ند»ليتحو« مملکت را به ما    يم پهلو يد توجه داشت که رژ    يالبته با 

 يکـس . ر شـدند يدست انقـالب اسـ  ه ا بيا فرار کردند و يخت و مسئوالن امور از برابر انقالب يممکن به هم ر   

ست؟ ماههـا   يـ موجـود کجاسـت و چ     هـاي     هيم سرما يبدهد تا ما بدان   » ليتحو«امد کشور را به دولت موقت       ين

  . کندين اطالعات را جمع آوريج ايد تا دولت موقت توانست به تدريطول کش

  شتافته است؟ يته امداد امام ميط به کمک کميد که دولت در آن شرايحال چگونه انتظار دار

ن نبـود، دولـت در رابطـه بـا          ير چن يخ ت ندهد، ين امر، به منزله آن نبود که دولت به فکر نباشد، اهم           ياما ا 

 و از خـود    »م خـسارات زمـان انقـالب      يصندوق ترم «ام  ه کرد به ن   ي ته يازها، و توقعات بر حق مردم، طرح      ين

ن يـ در ا . درخواست کمک نمود  اند     ثار خود را به حداکثر و اتم بروز داده        ي مراحل انقالب ا   يمردم، که در تمام   

 از.  جبـران گـردد    ، که در اثر انقالب بر مـردم وارد شـده اسـت            ي خسارات ي شده بود که تمام    ينيب شيطرح پ 

 مختلـف   ي ضد انقالب وابسته به دربـار در شـهرها         ي که در اثر تهاجم گروهها     ياوان فر يجمله خسارات مال  

  .به مردم وارد شده بود... آباد، کرمان، گنبدکاووس، پاوه و جمله نجف ران، ازيا

م خسارات انقـالب    ي صندوق ترم  تأسيس خود به ملت در مورد       ۲۴/۱۲/۵۷ام  ي مهندس بازرگان در پ    يآقا

  :ن گفتنديچن

 که در ين خواهد بود که هموطنان و کسانيدر مرحله اول ا و برنامه دولت که جزو واجبات است، فهيوظ... «

شان را آتش زدنـد و صـدمات   يشان را خراب کردند و دکانهايها آن دوران با حمالت مغول وار استبداد خانه     

ن راه هـم فکـر      ي در هم  م و ين خسارات بکن  يم ا ين است که ما حداقل، ترم     يفه ا يدند وظ ي فراوان د  ي و ماد  يمال

ـ ليک م يا  يست صحبت از صدهزار تومان      ينها ن يک خانه و دو مغازه و ا      يبالفاصله معلوم شد که     ... شد ون ي

ن خـرج و عظمـت کـار شـدم          ي من مواجه با ا    ين بود که وقت   ياردها تومان است ا   يليست بلکه م  يتومان هم ن  

 يست که کـس   ي ن يزيد انجام بشود و چ    ي با  است که  ين حرف زده شده و کار     ي ا يول. اوردميش را درن  يصدا

  .»د انجام داديبا. شود نمي  ميد چون نداريبگواند  بتو

ـ ن بود که مـا از       ي که به نظر آمد ا     ين فکر يبنابرا« ـ ه سرشـار و از      يک سـرما  ي ـ ک چ ي و تـر      کـه ارزنـده    يزي

 مملکـت و ملـت      يه سرشار زنده تمام نشدن    ي اما سرما  .مياز نفت و درآمد گمرک است استفاده کن       تر    ياساس

م که از گنج ي دارين گنجي چنين وقتيبنابرا. گر استيکديل مردم به معاضدت با ي و عالقه و مي همکارنهما

  ».مياست چرا از آن استفاده نکنتر  عيقارون هم وس

خـود را  هـاي   د و از مردم درخواست شد که کمـک       يم خسارات انقالب اعالم گرد    يل صندوق ترم  يلذا تشک 

ن کمـک عمـده و      ين برنامه دولت موقت اولـ     يد ا ييأ امام هم ضمن ت    .زندي بر ها  صندوق در بانک  ن  يبه حساب ا  

 درصـد خـسارات وارده      ۸۰ن راه حـدود     يو از همـ   . نـد ينما  مي  را به حساب صندوق مزبور پرداخت      ياساس

  .پرداخت شد

  

  

032



۲۸ 

  :ين فاطميدحسيد دکتر سي ورثه مرحوم شهي مقررـ۸

 بر سر دولت موقـت،      ها   کاسه کوزه  يته امداد امام و شکستن تمام     ي کم يان مشکل مال  يپس از ب  اي    ندهيگو

  :شود ي ميران مدعي اآزاديه نهضت يک احساسات مردم عليضمن تحر

م بـر   يب کن يداشته باشند تصو  اي    ک مصوبه ياند     سه گفته لتو ج اند     ون نشسته يد که آقا  يرس  مي به ما خبر  «

 اون ي سال قبـل، بـرا  ۲۰ يعني، ۳۴و کشته شد در سال  ديشه که   ين فاطم ي زن و بچه دکتر حس     ين که برا  يا

ـ   ي، زنـش د   انـد   گر بزرگ شـده   يدش در خارج    يها  گه بچه يم که د  ي فالن قدر به خارج بفرست     يماه ن و  يگـر چن

انصافي هم يـك حـدي     آخه، بي. دارديک حديآخه وقاحتم . ا شمايم  يم ما انحصارطلب  ينيترو بخدا بب  . چنانه

 يدي نبـوده، سـع    يدي شـه  ي نبوده، نواب صفو   يديران شه ين ا ي در ا  اصالً. نصاف باشد ا  بي چقدر آدم . داره

ک نفر  ي؟  اند  د نبوده يد نبوده، آنهمه شهدا شه    يور شه ي شهر ۱۷ يشهدا  نبوده، يدي شه ي غفار ، نبوده يديشه

م ي بفرست شدهيه نره غوليش يها گر بچهي سال که حاال د۳۰ان بوده، آنهم بعد از يد بوده که آنهم از آقايشه

  )۳.(»ش به خارج تا اون بخورهيپول برا

 جهـت   يب مقـرر  يتـصو . د اشتباه کرده اسـت    ي و بدون ترد    آن قطعاً  يمطالب فوق خالف واقع است، راو     

 دولـت   ي هـشت مـاه پـس از اسـتعفا         يعنـ ي ۱۵/۴/۵۹خ  ي، در تـار   ين فاطم يدحسيد دکتر س  يورثه مرحوم شه  

 يم تـا اگـر فرصـت   يورآ  ميناًي انقالب را عيب نامه شوراي متن تصو  . انقالب بوده است   يموقت توسط شورا  

  :ديايد و الزم بيفباشد و بخواهند سخنان خود را اصالح کنند م

ر امور خارجـه    ي وز ين فاطم يفه درباره همسر مرحوم دکتر حس     ي حقوق وظ  ي راجع به برقرار   يحه قانون يال

  .۱۵/۴/۵۹اسبق مصوب 

حقـوق  عنـوان     بـه  وزرا   ياهانه معادل حداکثر حقوق بازنشستگ    ن قانون م  يب ا يخ تصو ياز تار : ماده واحده 

اشتن شوهر و   دران به شرط ن   ير امور خارجه اسبق ا    ي وز ين فاطم يفه در مورد همسر مرحوم دکتر حس      يوظ

ـ ا. گـردد   مـي  پرداخـت ي کـشور يبرقرار و از صندوق بازنشستگ ه مقررات مربوطيت کل يبا رعا  ن حقـوق  ي

 قانون ۳۲فه مقامات، موضوع تبصره ماده ي و وظي حقوق بازنشستگيبعدهاي  شيه افزايفه مشمول کليوظ

  .باشد ي مياستخدام کشور

  ست؟ين عمل دور از حق و انصاف نيا ايآ

  

  : آزادي سابقه مبارزات نهضت ـ۹

 بـه تخطئـه سـوابق روشـن     هـا  ي بـه دنبـال حمـالت و جوسـاز    آزادين نهضت ين و مخالف  ياکثر معترض 

  :کهاند    شدهيمدعمبارزات نهضت پرداخته و 

ـ  شما   . بود يد و مبارزاتتان در چه حد     يد و چقدر مبارزه کرد    يجان من، شما چه مبارزه کرد      آقا«  هک مبـارز  ي

همان موقع در کنارش . ديگفت  مي شاهبهم و دولت، يه رژيم، بر عليه رژي بر عليک حرفيد و ي داشت۴۲قبل از 

ـ مگر شـما نبود   . ديزد  مي  و مسجدها  ها  رسهش هم به مد   يک ن يد،  يزد  مي تيش به روحان  يک ن يهم   د کـه در    ي

ــگفت مــي ۴۱ســال  ــدوم آري ــاتوري و دي اصــالحات آريد رفران ــه و اصــل اصــالحات آمر يکت ــاي ن   راييک

  )۳(»د؟يري او را بگي را کنار بگذارد و شما جايني اميکا عليد که آمرين بوديد ايد؟ تنها به اميخواست مي
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  :زيهموطنان عز

ک بعـد از    يـ و تار  اهي س يم که کارنامه مبارزات سران و فعاالن نهضت را از روزها          يستيما درصدد آن ن   

 يالي و اسـت   يه دولت مرحـوم دکتـر مـصدق و بازگـشت مجـدد شـاه فـرار                ي عل ۳۲ مرداد   ۲۸ن  ي ننگ يکودتا

مجموعـه اسـناد    .ميان کنـ يـ ک بيـ ک بـه  يـ  بر کشورمان تا به امـروز     ي و غرب  يشرقهاي    ستيالين امپر يخون

 موجـود و     به بعد تمامـاً    ۴۰ران از سال    ي ا آزاديو نهضت   ) ۴۰ تا   ۳۲ يسالها (يات نهضت مقاومت مل   مبارز

 هـا    در خانـه   يقضاوت کند که چه کـسان     اند    تو  مي با مراجعه به آنها    ي هر انسان منصف   .باشد  مي در دسترس 

  مقاومـت  ي خـارج  ياليم استبداد و اسـت    يت در برابر غول عظ    ي با شجاعت و قاطع    يده بودند و چه کسان    يخز

، اگـر مقبـول درگـاه    ايـم  ه کـرد ي و اسـالم يفـه ملـ  يم آنچه برحسب وظي به ذکر آنها نداريازيما ن . کردند مي

  .مي هم انتظار پاداش نداريچ فرد و گروهيرد، ما را بس و از هيث قرار گياحد

م تـا   يکنـ   مـي  نه دعوت ين زم ي در ا  يخيما آنها را به مطالعه اسناد تار      . خ است يف تار ين سخنان تحر  ياما ا 

، ي در محافـل مـذهب     يتا معلوم گردد که در آن زمان که حت        . معلوم شود که قضاوت تا چه حد ظالمانه است        

آخونـد  «عنـوان     به ي بود و مرحوم طالقان    ياسيسهاي    تيلان نهضت فع  يسسؤرادات به م  ين ا ي از بزرگتر  يکي

 بـر   ي خـارج  ياليه است ي و عل  ياستبداد شاهنشاه ه  ي و مبارزات خود عل    ها  تي ما به فعال   شد،  مي طرد» ياسيس

 يچ گروهـ  يچ کس و هـ    ي بوده است که ه    ين در زمان  يم و ا  يداد  مي  ادامه يدي توح ينياساس اعتقاد به جهان ب    

ه يـ  عل آزادياگر به قول مخالفان ما نهضت       . گفته است   نمي ي سخن ياستبداد پهلو   و ه شاه يران عل يدر داخل ا  

هـاي   تيـ  و محاکمـه و محکوم آزادي سـران و فعـاالن نهـضت    يريل دستگيزده است پس دل  نمي يشاه حرف 

  .چه بوده استن آنان يسنگ

 يلـ ي و تحليبررسـ کتاب  ، مسلماًاند دهي را ندآزادي و نهضت ين حضرات اسناد نهضت مقاومت مل ياگر ا 

ن کتـاب   يـ  ا در. ن کتـاب رجـوع کننـد      يانصاف داشته باشند به هم    . اند   را مالحظه کرده   ينياز نهضت امام خم   

از اي  رفت و احکـام صـادره اعـالم شـد عـده     يان پـذ يـ  سران نهـضت پا ي محاکمات نظاميآمده است که وقت 

ت يـ ان دربـاره محکوم   ين دانـشجو  يـ  خطـاب بـه ا     ماما. دار امام در قم رفتند    يان دانشگاه تهران به د    يدانشجو

  :ن گفتندي چنآزاديسران نهضت 

 مهندس ي و جنابَ آقاي طالقاني آقااالسالم حجت نسبت به يدگردايمن خوف داشتم که اگر در موضوع ب... «

د امر آنها شود و ده سـال زنـدان بـه پـانزده سـال                يسم موجب تشد  يبنواي    ر دوستان کلمه  يبازرگان و سا  

 ران عموماًيسف از اوضاع اأدنظر صادر شد ناچارم از اظهار تينک که حکم جابرانه دادگاه تجديل گردد ايتبد

  ) ۶۹۲ صفحه ۱۶(».دادگاه خصوصاًو از اوضاع 

 ۲۱ه قم در شـب جمعـه       يان حوزه علم  ي امام از زندان آزاد و به قم بازگشتند، دانشجو         ين وقت يعالوه بر ا  

 آزادياز جملـه    اي     قطعنامـه  ين مناسبت برگـزار کردنـد و طـ        ي به هم  يه جشن يضي در مدرسه ف   ۴۳ن  يفرورد

  )۶۵۰ صفحه ۱۶. ( را خواستار شدندآزاديسران نهضت 

  :ر بوديراد کردند که شروع آن به شرح زي اي، امام سخنان جامع۴۳ن ي فرورد۲۱روز بعد، جمعه 

تـا  . شـود   نمـي زها نباشد کارها درسـت ين چيد تا اي و مهندس افسرده نباش ي طالقان ي بودن آقا  ياز زندان «

ـ  هدف را با.استاي  هدف بزرگتر از آزاد شدن عده. ديآ  نمي بدستيروزي نباشد پها  زندان رفتن  د در نظـر  ي

  )۶۵۶ صفحه ۱۶.(داشت

د شـاه   يه قم به مناسبت سالگرد انقالب بـه اصـطالح سـف           ين حوزه علم  ي مجاهد يکه به امضا  اي    هياني ب رد

034



۳۰ 

  :افت ، آمده استي انتشار » شش بهمنيا رفراندوم قالبيدام اسارت «تحت عنوان 

 ي مهندس بازرگان و جناب آقايانند جناب آقاد محترم دانشگاه مي و اساتي طالقاناهللا آيت حضرت ياز طرف«

ن سـال حـبس     ي بـه چنـد    يشين آب و خاکند بازداشت و بعد در محکمه فرما         ي که از افتخارات ا    يدکتر سحاب 

وسته مورد حمله کماندوها و سربازان گارد قرار گرفته و سـپس  يز پيان عز يمجرد محکوم شدند و دانشجو    

  )۶۲۸ صفحه ۱۶.(رنديگ  ميشيراه زندان را پ

 رضايي  ب حاج ين روز شهادت ط   ي به مناسبت هفتم   ياسالمهاي    موتلفههاي    ئتيکه ه اي    هيانين در ب  يهمچن

  : انتشار دادند آمده استييل رضاي اسماعو حاج

ارزنده   استادان محترمي و مهندس بازرگان و دکتر سحابي طالقاناالسالم حجتر ينظاي  بگذار مردان آزاده«

کـه بـه   اي  اراده  بي انيزه بدست نظام  يه سرن ير سا يط ترور و وحشت و در ز      يدر مح را   دانشگاه و دوستان  

  ) ۶۲۲ صفحه ۱۶(»... فرمانند محاکمه و محکوم شوندياعتراف خودشان مجر

  :اد شده پس از نقل مطالب امام آمده استين کتاب يدر هم

ـ  بود که در راه اتحاد م     يگريد گام موثر، مثبت و ارزنده    » راني ا آزادينهضت  « قائد بزرگ از     يبانيپشت« ان ي

هـاي     و حوزه  ي دانشگاه يروهايکردن ن تر    کي و در نزد   شد  مي  برداشته ي و ضد استعمار   ي اسالم يروهاين

 از احـزاب    يکرد و توطئه مغرضانه و حسودانه و کوته نظرانه بعض           مي فاي ا يه نقش سازنده و موثر    يعلم

شان يان ايدند که ميکوش  ميکردند و ي ميشان معرفيو راه ا ينيرا که به اصطالح خود را تنها مدافع امام خم

ـ يافتند که امـام خم    يآنان در .  ساخت ي خنث يجاد نگردد به کل   ي تفاهم ا  يگريت د يو هر گروه، حزب و جمع       ين

شان استفاده کننـد  ي از ايچماقعنوان  بهاز آن است که آنها بتوانند  تر    شينگرتر و دوراند   شمندتر، ژرف ياند

  .نديه نمايشان تصفيق اي احزاب دارند از طري است با بعضيان درازي را که سالييابهاو خورده حس

ـ   ي رابطه نزد  ي طالقان يران و شخص آقا   ي ا آزاديه قم که با سران نهضت       يحوزه علم   داشـت بـه     يک و مرتب

ـ  روابط خـود را عم     يبانيه پشت ين اعالم يدنبال صدور ا   کتـر و  ي نزديو اسـتوارتر سـاخت و همکـار   تـر   قي

ن حـوزه قـم     يله مجاهد ي به وس  آزادي و مدافعان سران نهضت      ها  هي از اعالم  ياريبس.  را آغاز کرد   يشکلترم

اي   شان از طرف عده   ياعنوان    بهاي    ت نامه يبه دنبال مرگ مادر مهندس بازرگان تسل      . ديگرد  مي چاپ و پخش  

بـه  اي    چ روزنامه ي ه ياده شد ول   د ها  د و همراه با دهها امضا به روزنامه       يم گرد يان مجاهد قم تنظ   ياز روحان 

ـ  اظهـار داشـتند کـه از طـرف سـازمان امن         يواهخ   و با کمال معذرت    درج آن مبادرت نکرد    ت درج هرگونـه  ي

 ي نامـه  تيان مجاهد تسل  يروحان .ده است ي ممنوع اعالم گرد   داًي مهندس بازرگان اک   يجهت آقا اي    ت نامه يتسل

 ي ساواک را از درج آگه     يريت نامه جلوگ  ير تسل ي و در ز   چاپ و پخش کردند   اي    هيمزبور را به صورت اعالم    

   )۶۹۳ صفحه ۱۶!! ( كردند محکومداًيد، شدي مهندس بازرگان در جرايت جهت آقايتسل

. شه شده اسـت   ي در کتاب کل   ناًيه قم ع  ي حوزه علم  ي نفر از مدرسان و فضال     ۵۳ يه مزبور به امضا   ياعالم

دابوالفـضل  ي، س ين حقـان  ي، حـس  ي خـسروشاه  يدهادي، سـ  يران محمد شبست  ياز جمله امضاکنندگان َآن آقا    

 ...ي شرعي، محمدعلييدمحمود دعاي، سي کروبي، مهديني مشکي، علي قدوس يعل ،يقم ي، احمد آذر  يموسو

  . را در مملکت بر عهده دارنديار حساسيبسهاي  تي از آنان در حال حاضر مسئوليباشند که بعض مي

ش از همـه خـود را طلبکـار از          يو امـروز بـ    انـد       شده ي و انقالب  يب مکتب  انقال يروزيما با آنها که بعد از پ      

  .مي نداريکنند حرف ي مي و فحاشيران هتاکي اآزاديدانند و به نهضت   ميانقالب

 آزاديان مبـارزات نهـضت      يـ  در جر  ط کـامالً  ي در آن شرا    است که مطمئناً   ينياما سخن ما با آن معترض     

 کـه  ينهـضت در مخالفـت و مبـارزه بـا اسـتبداد پهلـو      هـاي   هي کننده اعالمعي توزـو چه بسا  اند   قرار داشته

گـر آن  يکبـار د يست يـ ا بهتـر ن يـ آ. انـد   بـوده ـشه شـده اسـت    يـ ن کتاب مذکور کلي در همها از آنهايي  نمونه
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آنگاه با ما همـصدا خواهنـد شـد کـه            َ مطالعه کنند اند     را که خودشان امضا کرده    اي    هياني و سپس ب   ها  هياعالم

  .اند  را کردهيقيدور از حقه رعادالنه و بيار غي قضاوت بسقاًح

 يست از کـ يـ اطـالع و هـم آنهـا کـه معلـوم ن       بـي ن برادران معتـرض يم که ايکن  مي هينها توص يعالوه بر ا  

کـه از   » بعثـت «ه  يه شاه بـه نـشر     ي عل آزاديشتر از مبارزات نهضت     ي اطالع ب  يبرااند      شده يمسلمان و انقالب  

  . مراجعه کنند،ديگرد  ميه قم در همان دوران منتشريزه علمن حويطرف محصل

ه استبداد ي علها گيري  و موضعها هيانين ب ين اول يم که برخالف نظر معترض    يکن  مي د اطالع اضافه  ي مز يبرا

 يملـ  مرداد توسط نهضت مقاومت      ۲۸ن  ي ننگ يکا بعد از کودتا   يسم آمر يالي امپر يالي و است  يمحمدرضا پهلو 

ران مستـشار   يـ ملـت مـسلمان ا    « تحـت عنـوان      يه سلطه مستشاران خارج   ين مقاله کوبنده عل   ياول. اعالم شد 

 يملهاي نهضت مقاومت      در تمام بيانيه  .  توسط همين افراد نوشته شد     ۱۳۳۲  در مهرماه  »خواهد  نمي يحيمس

ا متوجـه   ز حملـه مـ    يشه لبه ت  ي به بعد، هم   ۴۰ ي در سالها  آزادينهضت  هاي    هياني و در ب   ۴۰ تا   ۳۲ يدر سالها 

 م شـده بـه دربـار و      ي تـسل  يرغم خطوط مـذهب   ي بوده است و عل    ها  ستيالي و سلطه امپر   يشاه و سلطنت پهلو   

 دربـار   ينيب اشات با دشمن، نهضت قاطعانه و با روشن       ماست صبر و انتظار و م     ي طرفدار س  ياسيخطوط س 

 م خـود قـرار    يحملـه مـستق   ه ملـت مـورد      يـ  و مرکز توطئه عل    ياستعمار خارچ گاه  يپاعنوان    به را   يشاه پهلو 

  :آمده است)  خرداد۱۵ام يقبل از ق (۱۸/۱/۴۲خ ي در تارآزاديه نهضت يانينمونه در بعنوان  به. داده است مي

قدر و کاسب سـرگذر، از دانـشجو و کـارگر و دهقـان     ي عاليک کلمه است که از روحان     يران  ياست ملت ا  خو«

ـ يک فرد حق ندارد بـه هـر طر  يد يگو  مي رانيملت ا »  است آزادي«آنهم  اند     کيهمه در آن شر     کـه دلخـواه   يق

  .ک ملت حکومت کندياوست و با اعمال هرگونه زور و قدرت، بر 

اج به اسـتخدام مستـشار و       ي فهم آن احت   يست که برا  ي ن ين سخن عبر  يا.  است و قابل فهم    ين سخن فارس  يا

م شـخص  ييگـو   ميما. ميخواه  مياديآزما ... ا نهيد يشو  ميمتوجه. ل باشدياسرائ ر و مشاور از کشور  يمش

 از کوچک و بزرگ بـا نظـر و اراده او   ياورد، دولت ببرد و هر کاريشاه حق ندارد قانون وضع کند، دولت ب       

نـد  يگو  مـي  نـرا يا. زال باشـد  ي ال ي مقام مقدس و حت    يرمسئول و دارا  ين حال معصوم، غ   يرد و در ع   يانجام گ 

  ) ۲۱(»...يکتاتوريند ديگو  مي...ند استبداديگو  ميارتجاع،

 نهـضت قـرار گرفـت کـه طـرح           ياسـ ي س يتهاي فعال ي محور اصل  ي، در زمان  يمبارزه با درباره شاه پهلو    

 ينهضت ملـ  «ا  ي» نهضت کاذب «جاد  ي در صدد آن بودند که با ا       يه مقدمات يران با ته  يم ا ياست رژ يکنندگان س 

گـاه  ي و پايضـد ملـ  هـاي     مرکز توطئه عنوان    به ،ه دربار يران عل ي ا ي جنبش مل  يريدر موضعگ »  مصدق يمنها

 برنامه دشمن را فاش ساخت بلکه     تنها  نهنانه نهضت   يواقع ب  گيري  موضع. نديجاد نما ي ا ي انحرافات ،سمياليامپر

 يربنـا يت ز يـ ت در تقو  يم روحان يت عظ ي از ظرف  يني ع يابين مبارزات، نهضت با ارز    يدر ا . م گذاشت يآن را عق  

نهـضت از   .  پرداخـت  يل و مترقـ   يت اص ي با روحان  ي و همگام  يه همکار آن، ب اي     جنبش و توسعه توده    يفکر

 يباني از پـشت    کـرد و متقـابالً     يباني، بـا کمـال قـدرت پـشت        يني خم اهللا  آيت آن، حضرت    يت و رهبر  ين روحان يا

  .دي برخوردار گردي و ضد استبدادي و ضد استعماريت مترقيروحان

ل بـا  يت اصـ يـ ان روحانيـ  ميس و ناگسـستن  مقديوندياست و صداقت نهضت، پ ين حس س  يه هم يدر سا 

 از زحمتکـشان    يعي وس ي قشرها ي ظرف مدت کوتاه   ي مبارز به وجودَ آمد که از برکت آن به زود          يروهاين

گر سنن ارزنده انقالبات    يکبار د ي کشانده شدند و     ي و ضد استبداد   يدان مبارزات ضد استعمار   يا به م  مملت  

 ۱۵( محـرم    ۱۲ن  يام خـون  يـ قگـره کـرده،     هـاي     ض ملت ما با مشت     اعترا يادهايفر. ديران زنده گرد  يگذشته ا 
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  .لرزه درآورده  را بي شاه پهلويکتاتوريرا بوجود آورد که اساس د) خرداد

ط يبا استفاده از امکانات و شـرا  ز حمله خود را متوجه شاه نموديران از همان ابتدا لبه تي ا آزادينهضت  

ج خطوط چهره   يسرگشاده به تدر  هاي     و نامه  ها  هياني، ب ها  هيعالم ا ي و دقت ط   يت آگاه ي در نها  ي علن يمبارزات

نثـار پنهـان بـود بـر روي صـحنه        و چاكر جانزاد  غالم خانه وزير  نخست  افه  يمنحوس شاه را که در پشت ق      

 يروهـا ير ن يسـا گيـري      مـردم مـا و جهـت       ي و آگاه  يداريح در ب  يصحگيري     جهت اين. سياست ترسيم نمود  

کا و شاه در سـر      ياست آمر ي که س  يسازشکار را از دام بزرگ      ينهضت مل  ذاشت و کل  ار گ ير بس يمبارز تاث 

وسـته و   يت به هم پ   ي و روحان  آزادي مبارزات نهضت    ۱۳۴۱ از آبانماه    عمالً. راه آن گسترده بودند نجات داد     

  . ديکپارچه گردي

افت ي يشتريدت ب اش ش  د شاه و رفراندوم مسخره    يو حمالت، همزمان با طرح انقالب سف      گيري    ن سمت يا

  :ن نوشتي که به مناسبت رفراندوم صادر شده بود چن۱۳۴۱ بهمن ۴ه يو در اعالم

  بـه خـاطر شـما    دولـت و شـاه بـه نـام شـما و ظـاهراً      يرانيز اي کشاورزان عزـ کارگران  ـملت شرافتمند  

ـ  اخـذ نظر يعني ملت   ي مراجعه به آراء عموم    يعنيرفراندوم  . نديخواهند رفراندوم بنما   مي ت دربـاره امـر   اي

  .ينيمع

  کنند؟  مي چه رفراندوميبرا

ون و اصناف روشنفکران و همه طالبان سـعادت و  يگر به کشاورزان و کارگران، روحاني بار دآزادينهضت  

ـ  پا  و  اسـارت آنهـا    ي کـه بـرا    يران نسبت به خواب بزرگ    ي ملت ا  يسربلند  و  يدار کـردن بـساط خودسـر      ي

  ...دهند  ميدارهشاند   دهي دي و فرعون منشيکتاتوريد

 و يبدسـت مظـاهر اخـتالف طبقـات و منبـع و منـشا فـساد و بـدبخت           !! و تحـول  !! ت انقـالب  س قرار ا  يوقت

  )۲۱(».شود  نمين ماجرايرد بهتر از ايک ملت انجام گي يسرشکستگ

  : نوشت کهآزادي نهضت ۱۳۴۱ بهمن ماه ۲۳ه يدر اعالم

 بـود کـه     ين رفراندوم بـه حـد     ي در ا  ي افتضاح و رسوائ   کار. افتيان  ي پا ظاهراً!!  رفراندوم شاهانه  يماجرا«

ـ  يپرداز  دروغ و موهوم   يت حاکمه که در ادعا    ئيباک ه   بي ح و ي دستگاه وق  يحت ـ  دارد، از پ   يئد طـوال  ي روز ي

 يبـرا  هـا    و خـشونت   ها  يبي، عوامفر ها  ينينش ن عقب يهمه ا ... ن رفراندوم شرم دارد   ي کردن خود در ا    يمعرف

ـ   يست که ه  يا رمنتظرهين ضربه غ   از شکست و جبرا    يريجلوگ ـ  يئت حاکمـه و حکومـت علن ن ي شـاه در اول

  )۲۱(».کر خود احساس نموده استيد بر پير انقالب سفيثأمرحله ت

مبارزه صحيح و مناسب روز، نقـشه و برنامـه و           «اعالميه دانشجويان نهضت آزادي ايران تحت عنوان        

ه حركـت تكـاملي جنـبش توجـه و آگـاهي داشـته              دهد كه نهـضت بـ       به خوبي نشان مي   » فداكاري الزم دارد  

  :در اين اعالميه چنين آمده است. درصدد است كه اين آگاهي را به تمام مبارزين انتقال دهد

  :يرانيز، سربازان قهرمان ايان عزيدانشجو«

ـ  ي آثـار   و اثباتاً  اًيد آمده نف  يپدهايي    يروزي و شکست و پ    ها  بي فراز و نش   يخ مبارزات هر ملت   يدر تار  ي اق ب

ا به عکس بـا     يد  ندار ي موقت مغرور شده دست از مبارزه برم       يروزيک پ ي در اثر    ها   از ملت  يگذارد بعض  مي

که در اند   دهي رسيي نهايروزي به پيخ مللي به شهادت تاريول. کنند  مياري اختيني عقب نش يشکست کوچک 

ـ  فرامـوش نکـرده بـا ب   زودگذر خود را نباخته هدف و مقـصد را هاي    ها و شکست  يروزين پ يبرابر ا   و يداري

  ...اند ش رفتهي پياريهوش

  ». ما استي و مذهبيات مليب فکرما، فرهنگ ما، اخالق ما، و معنوين دشمن، تخريهدف و سالح نو... 
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ه قم صادر شـده اسـت       ي شاه به مدرسه علم    ي که بعد از حمله کماندوها     يگريد هيسپس نهضت در اعالم   

  :ديگو  مينيچن

  . »ماي عظن اجراًي القاعدين عليدفضل اهللا المجاه«

  :رانيمردم شرافتمند ا

 را  هـا   يبـدبخت ترين     خود گرفته است شوم    ي که از اربابان خارج    يکسال فرصت ي در مدت    يئت حاکمه فعل  يه

 هـا   تالشترين    شود به مذبوحانه    مي کين فرصت نزد  يان ا يده است و اکنون که پا     يران تدارک د  ي ملت ا  يبرا

 کند بـا    مي ها که ين راه با تمام ظاهرساز    ي در ا  يوقت. ..اندازد  مي  به راه  يرفراندوم قالب . ده است يمتوسل گرد 

خود را به جـان     اي    افتد و اوباش حرفه     مي  شده به فکر انتقام    يشود زخم   مي ع مردم روبرو  ي وس يياعتنا بي

اعـم از دانـشگاه و   کند   مي را که در مقابل خود احساسي و استواريهرگونه مقاومت منطق. اندازنديمردم م 

ند، كشـ   مـي درد، دنـدان   مـي کند، پهلـو   ميها را طعمه آتشي و آبادء و قراها مسجد و بازار مرکز و شهرستان    

  ...کند  ميربارانيت

ه آنچـه   يش شب يورش و غارت و قتل عام کم و ب        يشکل  . ت است يئت حاکمه متوجه روحان   ياکنون حربه ه  ... 

ـ  ب يها با وسعت و درندگ     منت .باشد  مي در دانشگاه تهران گذشت    کبـار شکـست آشـکارا از       يشتر و کـاملتر     ي

ـ اهـاي     ب نامـه انجمـن    ي شاه که منجر به پس گرفتن تـصو        يت آنهم در آستانه حکومت علن     يروحان  و  يالتي

هاي  هي اعالم در اعالمير علماي و سايني خماهللا آيتت را قانع نساخت و حضرت يد گرچه روحاني گرديتيوال

ن شرع اسالم ممنـوع گـردد   ي و قوانيد از تجاوز به قانون اساس   يئت حاکمه با  ي شدند که ه    متذکر خود کراراً 

  ...ئت حاکمه گران تمام شد و درصدد جبران آن بودي هي براينينش ن عقبي هميول

ل اراذل و اوباش ين قبيدن اي درهم کوبيد براين جهت بايم و به هميئت حاکمه را رسوا سازي هيستيما با... 

  )۲۱(» ...ميشوآماده ب

  :رديپذ  ميانير پاي زي با شعارهاها هين اعالميا

م مقـدس اسـالم و      ي مسلمانان به دفاع و جهاد از حـر        ي که در رهبر   يقدريون مجاهد و عال   يسالم به روحان  «

 ف خـود عمـل  يو بـه وظـا  انـد     ننشـسته ياز پـا اي     لحظـه  يوغ اسارت و بنـدگ    ي به نجات از     يقانون اساس 

  .ندينما مي

  )۲۱.(»آزادين راه حق و يمجاهدناپذير   خلليباد همبستگروز يپ

ام پرداختـه،   يـ ع ق ي صادر نمود ابتدا به شرح وقـا       ۴۲ خرداد   ۱۶ روز   آزادي که نهضت    يگريه د يدر اعالم 

ن يـ  را هم که احتمال دارد در اثر ا        يع و حوادث  يح را نشان داده، وقا    يون جهت صح  يهمچنان به مردم و انقالب    

ي  نمـوده همگـان را آگـاه       ينـ يب شيم بوجـود آورد پـ     يـ  رژ ي در شکل ظاهر   يراتييندد و تغ  ويام به وقوع بپ   يق

  :دهد مي

  تعالي بسمه

مان در برابر سپاه    ي و ا  آزاديسربازان گمنام راه    . ر ما را پوشانده است    ي وطن تب آلود و اس     يخون سراپا «

پـرورش  » م ناشـدن  يو تـسل  مذهب جان دادن    « در   يآر... غلطند و   مي م بزرگ به خاک و خون     ي دژخ يزيچنگ

ـ  ا يابانها و کوهستانها  ي و خ  ها   که امروز کوچه   يکسان. هراسند  نمي و از شکوه قدرت دربار    اند     افتهي   را راني

درس ) ع(نيت حـس  ي و انـسان   آزاديد راه حـق و      ين شـه  ياز مکتب بزرگتر  اند     ن ساخته يش رنگ يبا خون خو  

  ...اند دهام کريام او قي و شجاعت آموخته و در روز قيجانباز

ـ رژ.  است يآتش و خون همه جا را فرا گرفته شاه در معرض فنا و نابود             : هموطنان...   گـر يده او د  يم پوسـ  ي

د چون ممکـن اسـت اسـتعمار    يار باش يهش.  است ياو رفتن . رديو دوام بگ   در برابر اراده شما قوام    اند    تو نمي
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 تند و يبد کاريا بفررنکه مردم ي اينداخته برام شاه را برايک کودتا رژيند با ين صورت ببي کار را به ايوقت

 از دست او   يگر کار يشاه شناخته شده و د    اند    د  مي او. نه استعمار است  يرين نقشه د  يا. اندازدي راه ب  يانقالب

  ...بکنداند  تو  نمي همي نوکريحت. ستيساخته ن

آور بخاطر سعادت شما و استقالل       ناما صدها نا  . آور خانواده مرد است    د که در مملکت ما نان     يدان  مي شما... 

ـ آنها کمک کن  هاي    به خانواده . شاه آنها را قطعه قطعه کرده است      . ز قطعه قطعه شدند   يران عز ي ا آزاديو   د، ي

ت آنها گرفتن انتقام از شـاه آدم        يتسل. ديت بده يد آنها را تسل   يد کمک کن  يتوان  مي اندازه که  به هر و  ور   ط هر

  )۲۱...(ديان درست کنيکش است، صندوق شهدا و زندان

 درود بـه  ـد شـاه   يـ ل اربـاب پل ي مرگ بر اسـرائ ـم منفور شاه  يسرنگون باد رژ يه با شعارهاين اعالميا

 يديـ زيافـه  يام مردانه خود قي که با قيون دالوري درود بر روحانـران  ين کفن ملت اي خونيروان پاک شهدا

  .رديپذ  مياني پااندند،يان نمايشاه را به جهان

صـادر و پخـش نمـوده       » زديـ ر  مي کتاتور خون يد« تحت عنوان    يگريه د ي اعالم ۱۹/۳/۴۲خ  ير تار سپس د 

  :ر استياز آن به شرح زهايي  است که قسمت

  :رانيمردم مسلمان ا

شود   ميسالم جسارتال هي عليم امام عليابت عظيع نين بار است که به مقام منيران، نخستيخ ايدر طول تار

  ...شود و ي ميده و زنداني دزديني خماهللا آيتد حضرت يو مرجع تقل

ـ ده ا يجان رسـ  ه  ان و ب  يمردم عر .  در کشور از ده هزار نفر متجاوز است        ها  ي و زخم  ها  رقم کشته  ن مملکـت   ي

م حکومـت جبـار   ي و تـسل نـد مرد. کتاتور سـپردند يشاه دهاي   مسلسليرگبارهاه لخت خود را ب   هاي    نهيس

  ...ختند ويابانها ريسلمان به خ مردم ميارير، بسيان دلينشدند، دانشجو

  : مسلمانيرانيا

هـرکس در   ) شان صادر فرمودند  ي از قول ا   يه جعل يب اعالم يکه در تکذ  اي    هيدر اعالم  (يالني م اهللا  آيتبه حکم   

  .انت کرده استي خآزاديط دست از مقاومت بردارد به اسالم، به قرآن، به ين شرايا

ـ ياسـالم و خم (اد اهللا اکبر يهات که تو، تو که با فر      يه،  يانت کن يهات، که تو مسلمان با شرف خ      يه ـ  پين روز ي

  .يانت به دماغ راه دهيم و خيشه تسلي انديده  ميجان) است

السالم بـا    هي عل ين بن عل  يبخش حس  آزاديو شاگردان مکتب     اران وفادار قرآن  يران،  ي ا آزاديافراد نهضت   ... 

ـ  مـردم ا يام عموميت و بدون تزلزل با قيمان راسخ و قاطع   يا ـ  يران همگـام ي ـ ه  نمـوده و ب  خـدا ملـت   ياري

  )۲۱(».با استعانت از خداوند قهار.  معاونت خواهند کرديروزيران را تا پيده ايستمد

 د ملـت  يچهل روز از شهادت فرزنـدان رشـ       «تحت عنوان   اي    هي در اعالم  آزادي نهضت   ۲۲/۴/۴۲خ  يدر تار 

  :ن نوشتيچن» گذرد مي

انه ين روز قتـل عـام وحـش   يران به علـت چهلمـ  ي است که ملت ايي روزهان مصادف باين حسيامسال اربع «

ـ اکنون چهل روز از شهادت عز     ... باشد  مي هزاران نفر از خواهران و برادران خود داغدار        . گـذرد   مـي  زان مـا  ي

 کـه بـه     يچـه بـسا افـراد     . آوران و نورچشمان خود داغدار و عزادارند        از کشتار نان   يشماريبهاي    خانواده

هايي   نهيچه س . ن رفتند يگناه از ب    بي چقدر زنان و اطفال   . کتاتور زنده به گور شدند    ياه د يستگاه س له د يوس

  !!!...که هدف گلوله قرار گرفت

ـ  احقاق حق خود ق    يران که برا  يا ملت ا  يآ...  ـ  ا يرانـه در مقابـل زور و قلـدر        يام کـرده و دل    ي  نمـود   يستادگي

 يکـه از آن خالصـ  انداختـه اسـت   اي  خود را در مهلکـه  خونخوار که يکتاتوريا حکومت ديشکست خورد و    

ـ آسـوده بخواب ... مـسلمانان دلـسوخته  اي   آزادگان واي   ران،يدان ملت ايشهاي    ديندارد؟ آسوده بخواب   د و ي
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ـ يمـال گـردد و راه شـما         يران نخواهد گذارد خون شما فرزندان اسالم پا       يد ملت ا  يمطمئن باش   راه شـما    يعن

  . را دنبال خواهد نمودها يني راه مدرسها و خميعنيگردد و راه شما مال يفرزندان اسالم پا

نکه خدا را بـه     يد جز ا  ي نداشت ي شما گناه  ـ آزاديدان راه   يشهاي     ت خالصانه ما بر شما    ينهسالم و درود و ت    

اد شـما را    يفر. ديم خم نکرد  ي سر تعظ  ي و هر پست و رذل     يد و در مقابل هر صاحب قدرت      ي قبول داشت  ييخدا

ـ   حق گ با گلوله خاموش کردند و غافل از آنکه بان         راًظاه ـ  شـما تـا پ     يطلب ـ ي در سراسـر گ    يي نهـا  يروزي  يت

  )۲۱(» . درود و رحمت ايزدي بر شما باد.از استاند نيطن

گـر بـه مناسـبت محاکمـه سـران و           يمتعـدد د  هـاي     هيران پس از صدور اعالم    ي ا آزاديو باالخره نهضت    

دادن وحـدت و     ل و نـشان   يـ زده و در آن بـه تحل      اي    هيـ ه صـدور اعالم    دست ب  يفعاالن خود در دادگاه نظام    

  . پرداختيني خماهللا آيتقدر به خصوص حضرت يت و مراجع عالي نهضت با روحانيکپارچگي

 آزاديه نهـضت    يـ خ عل يف تار ي با تحر  ، پاسخ انتقادات ما در نامه سرگشاده      يجاه  حال چگونه است که ب    

 يکـا ي آمر وم شـاه، عـدم مبـارزه بـا اجانـب خـصوصاً            انـد   د رفـر  ييـ أه ت  به دروغ ب    را کنند و ما   ي مي جوساز

 انـصاف داشـته     يآخـر کمـ   ! سـازند؟   مي ل و متعهد و صادق متهم     يت اص يش زدن به روحان   يا ن يتکار و   يجنا

  .ديري هم خدا را در نظر بگيد، کميباش

 و  و علنـاً د که رسـماً  مهندس بازرگان نبوين آقاي، ا ۵۷بهشت سال   ياد شده مگر در ارد    يعالوه بر اسناد    

 يران رويـ ن مملکـت هـست ا   يـ  کـه شـاه در ا      ي گفتند تا هنگام   يبا صراحت در مصاحبه با خبرنگاران خارج      

 در آن دوران    »د برود يشاه با « نوشت که    ۵۷ور  ي نبود که در شهر    آزاديمگر نهضت    د؟ي را نخواهد د   آزادي

 و با صراحت اعـالم کـرده         را رسماً  يموضعن  يچناي     و کدام گروه شناخته شده     يران چه کس  يو در داخل ا   

 در پاسـخ بـه نامـه        ۱۳۹۸ رمضان   ۱۶ بود که امام و رهبر انقالب در         آزادينهضت  گيري    ن موضع يبود؟ هم 

  .د قرار دادندييأران خارج از کشور آن را مورد تي اآزادينهضت 

  

  غ قمي مهندس بازرگان در دارالتبليسخنرانـ ۱۰

  :فته است که از خطبا در سخنان خود گيکي

ـ م رفـت بـه دارالتبل  ي از زندان آزاد شـد مـستق     ۴۶ مهندس بازرگان در سال      يآقا«  و آنجـا  يعتمداريغ شـر ي

  . کرديسخنران

ـ ر بودنـد ا   ي که با شاه درگ    ييروهاي مخالف، ن  يروهاي مقاوم، ن  يروهاي درست مقابل ن   يعني .  کـرد  يستادگي

ـ  بگ يا همـه از مرحـوم مطهـر       برادران م  .غ به آن صورت مخالف بود     ي با دارالتبل  ماما ن مخـالف   يير تـا پـا    ي

  )۳.(»بودند

غ صـحبت کردنـد و      يکبار در دارالتبل  ي بعد از استخالص از زندان شاه خائن         ي مهندس بازرگان مدت   يآقا

  مرتب در آنجا صـحبت     يد مطهر ي قم، ازجمله مرحوم شه    ين و فضال  ي از مدرس  ي بود که برخ   ين در زمان  يا

  .ز ادامه داشتي ن۱۳۵۶ تا سال يغ حتي در دارالتبليرس مرحوم مطهيتدر. کردند مي

 دربـاره   يد مطهـر  يغ پرداخـت کـه شـه      يـ  در دارالتبل  يراد آن سـخنران   ي به ا  يطيمهندس بازرگان در شرا   

  :اند ر داشتهي به شرح زي انقالب قضاوتيروزي در زمان پيمراجع قم، حت

 آگاه و شجاع و مبارز بر عهـده         يمراجع آن را    يران مفتخر است که در حال حاضر رهبر       ي ا ينهضت اسالم «

ـ  اسـالم دارنـد،   ي اعـتال يدهند، با مردم همدردند، سـودا   ميصي زمان را تشخ   يازهايکه ن اند     گرفته س و أي
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  ...دهند  نميس است به خود راهي و ترس را که از جنود ابليدينوم

م و يسپار  ميخيرشان را به تاري خم و ذکريکن  ميريم و تقدينه  ميالشان را ارج مين رهبران عظ  ي ا يما رهبر 

  آنهـا مـسئلت  يشتر برايت بيزتر و موفقينش تي افزونتر و بي راسختر و سختکوشياز خداوند متعال عزم   

ـ  اهللا  آيـت مراجع عظام و بزرگوار قم، حضرت       . ميينما مي ـ  اهللا  آيـت ،  يگـان ي گلپا ي عظم ، يعتمداري شـر  ي عظم

ـ  مف ي دامت برکاتهم که در راه اعتال کلمه حق گامها         ي نجف يش مرع ي عظم اهللا  آيت،  يگاني گلپا ي عظم اهللا  آيت د ي

کشان ين مملکت نام ن   يخ ا يشه در تار  ي هم ي، برا اند  ن شده يه فخر و مباهات اسالم و مسلم      يثر داشته ما  ؤو م 

  )۱۵(».ت فرموده و خواهد فرمودي است که خداوند متعال عناين اجرين کمتريادگار خواهد ماند و ايبه 

   

   سازمان حقوق بشرتأسيس ـ۱۱

ا که مبارزه   يران پرداختند گو  يرند که چرا به مسئله حقوق بشر در ا        يگ  مي رادي از سران نهضت ا    يبه برخ 

جدا از مبـارزات همـه جانبـه و مـردم           اي     مقوله آزادي حقوق بشر و     يمبانترين    ين و اساس  ي احراز اول  يبرا

  :کهاند   راد گرفتهي است و ايجرم بزرگ

ـ  کرد تأسـيس نجـا   يزها ا ين چ يد؟ سازمان حقوق و از ا     ي چکار کرد  ۵۸و   ۵۷د سال   يآمد« سـازمان حقـوق    . دي

  د؟يچکار کرد. دي کردتأسيس

دانها  ن حقوقيد و اي کردتأسيسن بود که سازمان حقوق ي شما اي از کارهايکي. مينها را به ملت بگيد ايما با

  )۳(»شدند؟  مي متحصنيعتمداري شريرفتند قم خونه آقا  ميشدند و  ميت پاين جمعيو ا

 امـام   ي مردم را که به رهبـر      يل دادند، تا مبارزات اسالم    ي تشک يته حقوق بشر را در اوج انقالب اسالم       يکم«

  )۵(»شد منحرف کنند  ميانجام

 ي جلـب رضـا    يهللا بـرا  ءا انـشا  ايم  هم که آنچه کرد   يگر از اتهامات وارده متذکر شد     ي د يکي ما در پاسخ به     

 روشن شـدن ذهـن مـردم     ياما برا . مي انتظار اجر و پاداش ندار     ي تعال ي جز ذات بار   ياز کس  خدا بوده است  

  :ميدان  مير را الزميح زيتوض

 از مردم مسلمان وطن     ي با شرکت جمع   ۵۶ران در سال    ي و حقوق بشر در ا     آزادي دفاع از    يرانيت ا يجمع

ا توانـست   يـ م شـاه در دن    يـ  رژ يت ضد انسان  ي ماه ي اسناد موجود در افشا    يافت و به گواه   ي تأسيسدوست  

، ييقـرون وسـطا   هـاي      شـاه، شـکنجه    ي زندانها ير انسان يط غ ي انعکاس شرا  .ديفا نما يااي    ار ارزنده ينقش بس 

ن يـ  ا يون، از اقـدامات جـار     ين، از جملـه روحـان     ي مبـارز  ي در پـ   ي پ يدهايحساب و کتاب، تبع     بي يکشتارها

 از جملـه    ي، از مـسئوالن کنـون     يمـذهب اي  هـ   تي از شخـص   ياري بـس  يخطهاي    هنوز نامه . ت بوده است  يجمع

ت ترجمه و در    ين جمع يندگان ا يت نوشتند و توسط نما    ين جمع ي خود به ا   يدگاههاي که از تبع   يس جمهور يرئ

  .د موجود استيجهان منتشر و منعکس گرد

د ان مردم جهان به وجو    يران در م  ي ا ي را به نفع انقالب اسالم     يمساعدهاي    نهي بود که زم   ها  تين فعال يهم

  د؟يکن  مين گونه ظالمانه قضاوتيحال چرا بعد از گذشتن از آن مراحل اکنون ا. آورد

  

   خائنيداي اعدام هوـ۱۲

 آزاديه نهـضت    يـ شـان عل   نيشتر مـستمع  يچه ب ر  ک ه ي گرم کردن جو و تحر     ين برا ين و معاند  يمعترض

  :کهاند    شدهيمدع
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۳۷ 

س يد به ناصر مقدم رئ   يد بد يد و پست جد   يل جد د شغ يخواست  مي دا اعدام نشه؟ شما   يد هو يگفت  مي بابا شما «

  )۳،۵(»گه ي مي که خلخاليساواک به جور

 و  ي اسالم يا در جمهور  يآ.  و کجا  يدهند آخر ک    مي  را به ما نسبت    ين دروغ يست که چن  ين بار ن  ين اول يا

  اسالم تهمت و افترا و نسبت دروغ حالل و مباح شده است؟

 از اطالعـات در     ي شاه بود، او مخزن    وزير  نخست   سال   ۱۳بود که او    ن  يدا ا ي اعدام هو  يراد ما به چگونگ   يا

 با خبـر    ي و ثروت شاه و خاندان پهلو      ها  هيبرقدرتها بود، او از سرما    ام شاه، عملکرد آن، روابط با       يمورد رژ 

اش گفته بـود کـه       يري دستگ ي داشت که حرف بزند و اسرار را فاش سازد، او در همان ابتدا             ي او آمادگ  ،بود

ن بود که چرا او را قبـل        يحرف ما ا  .  کرد تا خود را نجات بدهد      يان خود را قربان   يدرضا شاه همه اطراف   محم

 ي نـشد؟ در حـال     يريدن شاه و اموال او گروگـانگ      ي بازگردان يمگر برا د کشتند؟   ياز آنکه سخنان خود را بگو     

ر در دسـترس نداشـتند؟      ران و خارج کـشو    يت اموال شاه در ا    يزان و وضع  ين اطالعات در مورد م    يکه کمتر 

 شاه بود محـرم     وزير  نخست   او عالوه بر آنکه      .دا بود يتوانست اطالعات جامع بدهد هو      مي  که ي از کسان  يکي

 يا وقتـ  يـ  جنگهـا و انقالبـات دن      يدر تمـام  . ر دربار شاه بود   ي، وز يوزير  نخست  ز بود و بعد از      ياسرار شاه ن  

نـد تـا اطالعـات او را     نک  مـي  ت او حفاظـت   يـ مـام قـوا از امن     شود، با ت    مي رين از دشمن دستگ   ين چن يااي    مهره

 ياديـ ا ا يـ کند   ي مي ا خودکش ير اطالعات خود را بروز ندهد       ي آنکه فرد اس   ي از موارد برا   ياريدر بس . رنديبگ

  .کشند  ميدشمن به زندانها نفوذ کرده و او را

د او  ين بود که چرا نگذاشت    ي داشت؟ سخن ما ا    ين اطالعات چه ضرر   يدا و کسب ا   ي در اعدام هو   تأخيرا  يآ

  ع صحبت کند؟ي و وسيک محاکمه علنيدر 

 ملـت   يد بـرا  ي از مطالب را گفت مف     ياري محاکمه شد و بس    ي، شکنجه گر معروف ساواک که علن      يمگر تهران 

  ؟ن حرف ما غلط و نابجاستي ايراد دارد؟ کجاين سخن اي اي ضرر کرد؟ کجاي اسالميا جمهوريآ نبود؟

  تـرس داشـتند و ضـرر       ي اسرار شاه و خاندان پهلو     يدا و افشا  ي از سخن گفتن هو    ي چه کسان  يبه راست 

  کردند؟ مي

  .م سرسپرده شاه خائن را فاش سازديرژدا اسرار ي نگذاشتند هويمردم حق دارند سئوال کنند چه کسان

 يدا ص يوين هم راد  يشود قبل از ا     مي  مطرح يين ادعا ين بار است که چن    ين چندم يدر مورد ناصر مقدم ا    

ن يـ نـدگان ا ي اگر گو يبراست.  را به دولت موقت زده بودند      ين اتهام ينما چن   چپ و چپ   يار و هم گروهها   يبخت

ار مقامـات   يـ ا چرا آنهـا را در اخت      يکنند    نمي  در خور توجه و معتبر دارند چرا منتشر        ي و مدرک  يسخن سند 

 کننـد، و بـر      يدگيافتنـد رسـ   ي يرسـ دهند تا اگر آن را معتبر و قابـل توجـه و بر              نمي  قرار يي صالح قضا  يذ

  .نديحسب قانون عمل نما

  . آسان استيلي ندارند خي که تقوي کسانيراد تهمت و افترا برايا

  

  هاييکاي مکاتبه با آمرـ۱۳

 يس مطبوعـات مـدع    يش از دستور و قلمزنان سرمقاله نو      ي خطبا و سخنرانان پ    ها  ين جوساز يبه دنبال ا  

  :شدند که

 هـا مکاتبـه   ييکايرم با آ  ۴۱خ و در بولتن ساواک هست که شما در سال           يدادگاه تار عتمدار در   يدر کتاب شر  «

  )۳.(ديد اجرا کنيخواست  ميد و خواسته آنها رايکرد مي
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۳۸ 

ـ از مـا دار  هـايي     ها نامه نوشتند که شـما چـه خواسـته         ييکاي آمر يدر دوران شاه برا   « ـ د بگوي د تـا انجـام   يي

  )۵(».ميده

 دارد؟ و از کجـا و از کـدام منبـع            يا انقالبـ  يـ  يبحث چه سوابق اسـالم    سنده کتاب مورد    يم نو يدان  نمي ما

ت و  يک مسلمان در کسوت روحان    يعنوان    بهاما از آنها که     . رديگ  مي افت کرده و دستور   ياطالعات خود را در   

م ين بهتان عظ  يم که در برابر ا    يخواه ي مي بطور جد اند     ن خبر را عنوان کرده    ي که ا  ي اسالم يا حزب جمهور  ي

 نها چـون مـسلمان هـستند مـا بـه زبـان اسـالم بـا آنـان سـخن                    ي دارند ارائه بدهند ا    ي دارند، سند  يلير دل اگ

  .نيتوا برهانکم ان کنتم صادقها :مييگو مي

اهد گذشت؟ پناه بـر  ون همه تهمت و افترا خي از اي خداوند به راحت   ين حضرات معتقدند که به راست     يا ا يآ

  !خدا

 و يد بـدون بررسـ  ي دي را در هر کتابيست که هر مطلب   ي آگاه و متعهد ن    ک مسلمان ين  أم در ش  يما معتقد 

ون مـسلمان بـا     يدا کنـد و روحـان     يـ  رواج پ  يه در جامعه اسـالم    ين رو ياگر ا . ديق به آن استناد نما    يق دق يتحق

در  ،ياريکننـد، چـرا کـه مطالـب بـس           مـي  نـد بـه خودشـان ظلـم       ي قلمـداد نما    موجه ه آن را  ين رو يتمسک به ا  

سندگان ي از جمله انگلستان از طرف نو      ي خارج يون و ارتباط آنان با دولتها     يمتعدد درباره روحان  هاي    کتاب

ش از همـه متوجـه    يه بـ  ين رو يد که خطر ا   نشيانديد ب يک لحظه فکر کن   ي يبرا. نام مطرح شده است     بي با نام و  

  .تها خواهد شدي و شخصها کدام گروه

و تنها به ذکـر مـسئله       . ميي بگو يزيا از مطالب آنها چ    يم و   ي را ببر  ها   اسم آن کتاب   يم حت يستيما حاضر ن  

 مضر و خطرنـاک کـه دودش       يها  ينگونه جوساز يه ا يان عل يم خود آقا  يدواريم و ام  يکن  مي ن حد اکتفا  يدر هم 

  . کننديستادگيت به چشم خود آنان خواهد رفت ايدر نها

  

   دشمناني خوشحالـ۱۴

  :کهاند    شدهيندگان در سخنان خود مدعيگو

ـ  کرد يکنـه، کـار     مـي  شيل ستا يد که اسرائ  ي کرد يکا از کارتون خوشحاله، کار    يد که آمر  ي کرد يکار« د کـه   ي

  )۳(»کنه  ميشي آزاد ازتون ستايد که صداي کرديکنه، کار  ميشيو آلمان ازتون ستايراد

  .ن حضرات کجاستي ايم منبع خبريدان  نميما

ا در يـ ؟ آانـد  ش کـرده يار مـا خوشـحال و از مـا سـتا         ل از کـ   يکـا و اسـرائ    يدند آمر ي از کجا فهم   يراسته  ب

ار و بـا    يـ ؟ آخـر بـا کـدام مع       اند   گفته يزي خود چ  يوهايا در راد  ي منعکس شده است؟ آ    يزيمطبوعات آنان چ  

 آزاديو از نهـضت     يـ  کـدام راد   د؟يکن  مي تيثيترس از خشم خدا هتک حرمت و ح         بي نين چن يکدام اطالعات ا  

 يا تحمـل آن را ندارنـد امـر        يـ شان انتقاد بشود    ي که از کارها   دپسندن  نمي ان اگر ين آقا يش کرده است؟ ا   يستا

  کنند؟  مين برخوردين چنياما چرا ا. است جداگانه و قابل فهم

خواننـد    نمـي  آنهـا را  هـاي     يپراکنـ  کنند و گزارش سـخن      نمي  را گوش  ي خارج يوهاينها راد ي ا  مطمئناً اوالً

 خواننـد   مـي  ا گـزارش آنهـا را     يـ کننـد و      مـي  وهـا گـوش   ين راد يآنها که به ا   . کردند  نمي ن قضاوت يوگرنه چن 

  وابـسته بـه    ي خـارج  يوهـا ير راد يـ  اخ  هفتـه  ۳ـ۲ن  يدر هم .  آنهاست ي برخالف ادعا  قاًيدانند که مطلب دق    مي

 از  ي ملـ  ير صـدا  يـ ا نظ ي غربند و چه آنها که از مسکو و          ضدانقالب و قدرتهاي خارجي و آنها كه وابسته به        

 يچـه کـسان   . کننـد  ي مي پراکن عهي و شا  يپاش  و سران آن سم    آزاديه نهضت   ي مرتب عل  شوند،  مي قفقاز پخش 
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۳۹ 

عه فرار سـران نهـضت را       ي شا يرا به سران نهضت نسبت دادند؟ چه کسان       ...  طال و جواهر   يعه چمدانها يشا

  کنند؟  ميشمرتب پخ

  . هم انصاف داشته باشدين به نهضت خوبست انسان کمي از معترضيکيآخر به قول 

 ا باور آنـان از آن فـرد،       يآمد و    ل بر خوش  ي، دل يا مملکت يل دشمنان از فرد، گروه      يش و تجل  يا ستا ي آ اًيثان

کــا ير دفــاع آمريــن باشــد مگــر وزينچنــي شــما ايه قــضاوتهايــا کــشور اســت؟ اگــر قــرار باشــد پايــ گــروه

ف و يـ  تعرهـا   جبهـه  سربازان اسالم در  يه عال يکا بارها ار روح   ي آمر ير مقامات رسم  ينبرگر، و سا  ياکاسپرو

ف يار خوب توصـ  يران را بس  ي ا ي وضع اقتصاد  يسي انگل ين دو هفته قبل که بانک مرکز      يهم. اند  د نکرده يتمج

  .ران قلمداد نمودي با اي معامالت اعتباريري از سرگي براي که آن را موجبيکرد بحد

ن و استقرار نظم و  ارير ا از وضع ثبات د   اي    ، در مصاحبه  ي س يام ک يليکا و ي آمر يايس س ي رئ راًين اخ يهم

 يکا با گردانندگان فعلـ    يل بر ارتباط آمر   يدلاند    تو  مي ن امر يا ا يآ.  کرده است  ها  في نظام حاکم تعر   يپارچگ کي

  دولت باشد؟

 ليـ د و تجليران تمجي بلوک شرق مرتب از رهبران ا يوها و سران و عناصر وابسته به کشورها       يمگر راد 

  کنند؟ نمي

 نمـود و    يتلقـ انـد      ن حضرت استباط کـرده    ي که ا  يي را به همان معنا    ها  شي و ستا  ها  لين تجل يتوان ا   مي ايآ

ران يـ  ا ين دولتمردان کنون  يار حسنه و مطلوب ما ب     ي بس ي داد که البد روابط     رأي سپس به قضاوت نشست و    

  !!و آن کشورها وجود دارد

  .ح باشدي صحاً اساسيوه قضاوتين شيم چنيکن ينم ما تصور

  

  »س بازرگانمال مهند «ـ۱۵

 يد بـه آقـا    ي در خطبه نماز جمعه ضمن حمـالت شـد         آزادين به نامه سرگشاده نهضت      ي از معترض  يکي

  )۴.(اد کرده استي» مال مهندس بازرگان«شان با عنوان ي به طنز از اآزاديمهندس بازرگان و نهضت 

در سـال   اي    الـه در مق » هايخوانـدن  «ي، صاحب مجله دربار   يراني را که ام   يسف است که اصطالح   أ ت يجا

 به کـار بـرد      آزادينهضت   مهندس بازرگان و     يه آقا يعل» دهد  مي  مهندس بازرگان فتوا   مال« تحت عنوان    ۴۱

  .ن کننديحق نبود که چن. ندين بعد از انقالب عنوان نمايدر نماز جمعه وحدت آفر

ن اعـالم کـرد کـه        ناگها ۴۱م شاه در مهرسال     ياد دارند که رژ   يون متعهد و صادق به      ي از روحان  ياريبس

 ط انتخاب شوندگان برداشـته شـده اسـت و بـه زنـان در انتخابـات                ياز شرا » تيذکور«و  » اسالم«دو شرط   

  . داده شده است رأي حقيالتياهاي  انجمن

ت در قـم و تهـران و   يـ  روحاني و خبر مزبور ناگهـان تمـام      يبه دنبال مسئله به اصطالح اصالحات ارض      

 از علما و مراجع به اصل و منشا فساد توجه داشتند اما جو              ي آنکه برخ  ضمن .شهرستانها به حرکت درآمد   

 و  يعواقـب شـرکت زنـان در امـور اجتمـاع          «مات دولـت و بحـث بـر سـر           يغالب در جهت مخالفت بـا تـصم       

  : نکهيبود و ا) ۱۸(»ياسيس

ـ نکه خود محـذورات ز    ي گذشته از ا   يتي و وال  يالتياهاي    شرکت زنان در انتخابات انجمن    « رد مقدمـه    دا يادي

ان زن و مرد در امر طـالق،        ي مساوات کامل م   ين شورا و سنا و آن هم مقدمه برا        يشرکت در انتخابات مجلس   

  )۱۸.(»ستي محتاج به بحث و گفت و گو نينين دين امور با موازيباشد و مخالفت ا  مي...قضاوت و ارث
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۴۰ 

ره است ممنوع   ي فاسده کث  ي و توال  ه چون مستلزم امور محرمه    يمداخالت زنان در امور اجتماع    «: نيو هم چن  

  )۱۸.(» گردديريد جلوگيو با

ن امـر  يـ  را از ايغـات ي تبليبـردار  کرد که حداکثر بهره    مي  و تالش  يم شاه منحوس سع   ي رژ يغاتيدستگاه تبل 

  .دار سازد سرکوب و در جامعه لکه» ارتجاع« علما و مراجع را با چماق برچسب ها گيري ن موضعيد و با ايبنما

ل اوضـاع خاطرنـشان     ي مکرر خود با علما مراجع عظام ضمن تحل        ي مالقاتها ي در ط  آزاديهضت  سران ن 

متعدد منعکس ساختند و از توطئـه       هاي    هيانين معنا را در ب    ينهاست و هم  ير از ا  ي غ يساختند که مسئله اساس   

  .م پرده برداشتنديرژ

 چـه  يالتيـ اهاي     انتخابات انجمن  يهوايدولت از ه  «تحت عنوان   اي    هياني در ب  آزادي، نهضت   ۴۱در آبانماه   

  :نوشت»  دارد؟ياليخ

 نسوخته است و بـه  ي و حق انتخاب کردن کس آزادي ي برا )ئت حاکمه يه(ان  ين است که دل آقا    يامر مسلم ا  «

ـ        يح و واگذار  ي انتخابات صح  يا مردها و اجرا   ي حق به زنها     يچ وجه قصد اعطا   يه ن ي کارها بـه مـردم در ب

ملـت  اي    العـاده   فـوق  ييپروا  بي ت با ي ساله مشروط  ۵۶ و سنت    يح قانون اساس  يرغم صر ي عل يوقت. ستين

  رأي حقها  مضحک است که بخواهند به خانميليکنند خ  مي محرومي مليران را از انتخابات مجلس شورايا

  .را بدهند  و بعد مجلس شورايالتياهاي  ندگان انجمنيانتخاب نما

آمد   مي  به عمل  ي انتخابات ييبعد از کودتا که با آن رسوا      هاي     دوره ن مملکت چه حاال و چه     يمگر مردها در ا   «

   دارند و داشتند که زنها از آن محروم باشند؟ رأيحق

  )۲۱(»خورند  نميها رايساز ن صحنهيز و روشنفکر ما گول چني خواهران عزناًيقي

 اعـالم و    ير علمـا  يـ اخاي  هـ   هينه اعالم يتحت عنوان، در زم   اي    هيه مزبور، نهضت در اعالم    يبه دنبال اعالم  

غات شاه و   يم شاه نوشت که برخالف تبل     ي توطئه رژ  يل خطوط اساس  يمراجع عظام دامت برکاتهم ضمن تحل     

 اسـالم بـه موضـوع انتخابـات         يون و علمـا   يا مغـرض، اعتـراض روحـان      يـ قه و   ي از عناصـر کـج سـل       يبرخ

 دولـت شـده اسـت       ي بـرا  يبـ ي فر ز ظـاهر  يآو  که دست  ي و مسئله اصالحات ارض    يتي و وال  يتلاياهاي    انجمن

  :ه آمده است کهيانيدر ب. باشد  نميطوبمحدود و مر

ـ  رفع سوءتفاهم از جوانـان و بـانوان ا  يران براي ا آزادينهضت  «  کـه  ييرهاي از سـوءتعب يريران و جلـوگ ي

 هـا   يران و در انظار خارج    يان مردم ا  يبخواهند در م  عت و استقالل مملکت     ين شر ي دولت و مخالف   يبلندگوها

  :ح دهديل را توضيند ناچار است دو نکته ذيبنما

 يري جلـوگ  يعنير قهقرا،   يچ وجه ارتجاع و س    يخواهند به ه    مي ت ملت مسلمان  ي اعالم و اکثر   ي آنچه علما  ـ۱

 و  ي و حکومـت قـانون     يم پارلمـان  ي خواهان رژ  ي و دفاع از حقوق ملت اعم از زن و مرد نبوده همگ            آزادياز  

  .ميباش ي ميوع و منطق مشريهاآزادي حقوق و تأمين

 مقام ي اعطاها ن بار به زني اوليستند اسالم برايت اسالم مخالف حق و ارزش زن نين اسالم و روحاني دـ۲

  ...و حق تملک و تصرف در اموال و منافع خاصه خود را داد و

 حـق   عاً بلکـه بـانوان شـر       بـشناسد  هـا    اعالم نخواستند زنها را مادون و بنده مـرده         ي است که علما   يهيبد

ط يون بـا شـرا  ي چون روحاني خود را دارند وليل در کارها يم در اموال و منافع و اتخاذ وک       يمباشرت مستق 

 خـدمت کنـد   هـا  از ملت خدمت نکرده که حاال بخواهد به خانماي   چ دسته ينکه دولت به ه   يموجود و علم به ا    

 اسالم و قانون يو شکستن سدها نهفته است ها ن نقشهي است که در چنيشتر از جهت اغراضياصرارشان ب

  )۲۱.(»باشد  مي که منظور دولتياساس
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۴۱ 

 در  يرانـ يبـود کـه ام    اي    جملـه مقالـه     بود و از   آزاديه نهضت   يم شاه حمالت گسترده عل    يالعمل رژ  عکس

 و مهندس بازرگان را  آزادينوشت و نهضت    » دهد  مي مالمهندس بازرگان فتوا  «ها تحت عنوان    يمجله خواندن 

  .همت گرفتباد ته سخت ب

 يران، همان حمالت از طـرف کـسان       ي ا ي انقالب شکوهمند اسالم   يروزيا سزاوار است که بعد از پ      يحال آ 

 مـردم   يروزيـ  کلمـه حـق و پ      يآنان در جهت اعـتال    طلبانه    شه مدافع حق  ي هم آزاديرد که نهضت    يصورت گ 

  بوده است؟

  

  کا ي چماق آمرـ۱۶

 آنکـه   يکردن نامه سرگشاده ما گرفتند بجا     المللي    ينبم به   ي که تصم  آزادين و مخالفان نهضت     يمعترض

کـا را بـر   ي پرداختند و چمـاق آمر  يزن رادات و انتقادات بپردازند، به تهمت     ي و ا  ي معقول و منطق   ييبه پاسخگو 

 را مطـرح    آزاديکوشـد تـا نهـضت         مـي  تکار است که  ي جنا يکاين آمر يا ا يو ادعا کردند که گو     سر ما کوفتند  

  :ا آنکهيسازد، 

م به لرزه افتـاده نهـضت       ي بغداد قرار دار   يلومتريند که ما در آستانه چند ک      يب ي مي  چون استکبار جهان   حاال

  )۲،۸(».کند  ميکي را آنترآزادي

نهـا را  يهمـه ا ... گـر و ي و مسئله دآزادين نهضت ي و مسئله همها ن است که مسئله انجمن يمن اعتقادم بر ا   «

  )۸ و ۶(».دارد مان بازيل انقالبيکت اصکند که ما را از آن حر  ميکا درستيآمر

  :ديگو  ميگر از آنهاي ديکيو 

 و  هـا   بـرال يل...  مـا تـوان مقاومـت را از دسـت داده اسـت             يند در مقابل حرکت اسالم    يب  مي  که يدشمن وقت «

» .کنـد   مي را با بزرگ کردن و مطرح کردن وارد نبرد        ... يها   و چهره  آزادي، نهضت   ياسيگان س دخور شکست

  )۱۰ و ۶(

  .ليل اباطين قبيو از ا

  

 مـا در نمـاز   يد، و از انتـشار گفتـار خـصوص   يـ خوان  مـي ن سطور راي که ايکساناي  مردم،اي   حال شما 

 ارسـال   ي عـده معـدود    ي و متن نامه سرگشاده ما که بـرا        يرفسنجان  هاشمي يور توسط آقا  ي شهر ۶جمعه  

 يان از مجلـس گرفتـه تـا نمازهـا         يـ ن آقا يد ا  خو يغاتين تبل يد که ماش  يديد و شن  يدي د ،ايد  هشده بود مطلع شد   

کردند و خبـر آن را بـه گـوش شـما مـردم و همـه                 المللي    بينما و مطبوعات نامه ما را       يجمعه، در صدا و س    

  پا کردند؟ه اهو بي هيد چه کسانيکن شما قضاوت. دنديجهان رسان

م معنا و مفهـومش     يمطرح شو خواهد ما     مي تکاري جنا يکايم، که آمر  يريان را بپذ  ين آقا ياگر ظاهر سخن ا   

ا يـ  خـواص دانـسته      يکننـدگان نامـه سرگـشاده مـا بـرا         المللي    بيناهو و   ين خواهد بود که برپا کنندگان ه      يا

  ؟دنا هتکار عمل کردي جنايکايندانسته در خط آمر

 شهيـ  خـود اند   ي در اعمال و گفتارها    ي از آنان دوستان نادان انقالب هستند کم       ين که بعض  يچرا معترض 

  نند؟ک نمي

ض شـرکت در برنامـه   يت از في عقب نماندن از قافله و محروم  يز برا ي ن ۶۱ مهر   ۲۸ يمجله اطالعات هفتگ  

 يکاتور آقـا  يکار» که گذشت اي    گانه در هفته  ي ب يوهاي به راد  ينظر«تحت عنوان   اي     در مقاله  ها  يدروغ پرداز 
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۴۲ 

  :م صفحه چاپ کرده و با حروف درشت نوشت کهيمهندس بازرگان را در ن

  .» بودي استعماريوهاين رادي ايغاتيامه مهندس بازرگان خوراک تبلن«

  .»انيران سنگ صبور ناراضي اآزادينهضت «

، از مـسکو و پکـن و   ي خـارج يوهاين مقاله که اخبار راديشود که در هم    مي  باز ياما مشت دروغگو وقت   

ک خبر در چهار خـط      يمقاله تنها   سنده  ي قرار گرفته است، نو    يمورد بررس ... کاي آمر ي تا بغداد و صدا    يآلبان

ان به نهضت   يح حمالت خود آقا   ي انعکاس و توض   يس يب  بي  خبر يکند و تازه محور اصل      مي  نقل يس يب  بي از

المللـي    بينان بودند که باعث شدند نامه در سطح         يگر خود آقا  يبه عبارت د  .  بوده است نه نامه نهضت     آزادي

  .عنوان گردد

 آزادي نثـار نهـضت       بـوده  سته قلمـزن مقالـه    ي همان چهار خط آنچه را که شا       سنده مقاله با ذکر   يالبته نو 

  .کرده است

 حـزب تـوده     اوالً.  جالـب و در خـور توجـه اسـت          يليران خ يان موضع و برخورد حزب توده ا      ين م يدر ا 

) به اقرار خودشـان در چهـل هـزار نـسخه          (ار باال   يراژ بس ي ت رات خود را د   يالسابق، مرتب نشر   يران، کماف يا

 هـا   ي آنها را از روزنامه فروش     يبه راحت اند    تو  مي کس هر. ندينما  مي عي توز يعي چاپ و بطور وس    يطور علن ب

ک يدئولوژيـ  و ا  ياسـ ي س ي از کتابهـا   يعيوسـ ف  ي مجالت و جزوات، بلکه ط     تنها  نه. ه کند ي ته ها  يا کتابفروش ي

 يار محـدود  ي امکانـات بـس    رانيـ  ا آزادي است که نهـضت      يطين در شرا  يو ا . سميني لن –سم  يحزب و مارکس  

  .ات استين نشريع اي توزيات خود دارد و از آن محدودتر امکانات نهضت براي چاپ نشريبرا

بـه دولـت و نهـضت         از انحـا   ياست که از جانب حزب توده منتشر شـود و بـه نحـو             اي    هيدر کمتر نشر  

  .د، تهمت و افترا نزندي آن حمله نکند، ناسزا نگوي و اعضاآزادي

ز بـه کـاروان تهـاجم       يه نهضت، حزب توده ن    يع عل يانتشار نامه سرگشاده نهضت و حمالت وس      به دنبال   

خـود  ناپـذير      وصف يخوشحال» پرسش و پاسخ  «ه  يرکل حزب توده، در نشر    يدب. وستيکنندگان به نهضت پ   

ش ي کـ  ه ب ا حزب توده، به مصداق کافر همه ر       يرهبر... سازد  مي ه نهضت منعکس  ي حمالت عل  يرا از گستردگ  

  :سدينو  مينداردپود خ

  )۱۲(»است... کا يم با توطئه نهم آمريران در ارتباط مستقي اآزاديده ما فعال شدن نهضت يبه عق«

سم يـ اليامپرهـاي     ات توطئـه  يـ  جزئ يرکل از کجاست و چگونه از تمام      ي دب يم منبع اطالعات آقا   يدان  نمي ما

گـاه بـه نقـل از       ه  ات حـزب تـوده گـاه بـ        ينـشر  سـابقاً ! کم تا نهم آن مطلع هـستند      يکا، از توطئه شماره     يآمر

ساخت اما هرگـز      مي  را منتشر  ي اطالعات » نفوذ در واشنگتن   يمقامات ذ «ان  يحزب در م  » ييکايدوستان آمر «

و  دهند؟  مي را به آنها  » موثق«ن اخبار   ي هستند که ا   يحزب توده چه کسان   » ييکايدوستان آمر «ن  ينگفتند که ا  

خوانند که پخش محدود نامه نهضت        مي شنوند و  ي مي ران وقت يمسلمان و متعهد ا   ست؟ اما مردم    يزه آنها چ  يانگ

شرکت فعال حـزب تـوده   . توانند بکنند  نمييکار!  جز آنکه بخوانند و بخندند     کاست واقعاً ي توطئه نهم آمر   آزادي

 گسترده   و کشتار  ير دشمنان انقالب اسالم   ي حزب دمکرات کردستان و کومله و سا       يعنيتلف آنان   ؤ م يو رفقا 

ار يک نامـه در محـدوده بـس       يـ ع  يـ شـود امـا توز      نمـي  مردم مسلمان و پاسداران در کردستان توطئه محسوب       

  :سدينو  ميرکل حزبيدب!! شود ي ميمعرف!! کايه به حق به دولتمردان، توطئه آمري، و توصيخصوص

  )۱۲(»کند  مي را آغازيدي ضد انقالب توطئه جديروهاي از نيجزئعنوان  به آزادينهضت «
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۴۳ 

 که مخالفـان    يراداتي ا يطنت نشان داده است که تمام     ي و ش  يرکيه اول آبانماه با ز    يرکل حزب در نشر   يدب

 ييکننـد همـان حرفهـا     مـي ه ما مطـرح ي علي اسالميس روزنامه جمهوريجمله سرمقاله نو ، ازآزادينهضت  

حمالت گيري    پس از اوج   .کرده است  ي مي ريگيم گذشته طرح و پ    ي سه سال و ن    ياست که حزب توده بارها ط     

ر به نهـضت    ي در مورد حمالت اخ    يت خاطر در پاسخ سئوال    ي حزب توده با رضا    ي، رهبر آزاديه نهضت   يعل

  :سدينو  ميآزادي

  )۱۲(»شود  ميقتريرو خط امام نسبت به دشمنان انقالب عمي پينانه مسلمانان انقالبيب شناخت واقع«

 ينـ يب شناسد با خوش    نمي  سر از پا   ي که از خوشحال   يالن حمالت، در ح   يجانبه ا  د همه ييأو سپس ضمن ت   

  :سدينو  مي کرده وياظهار خوشوقت

ـ يدوار بود که ا يست و ام  ين روند نگر  ي به ا  ينيب د با خوش  ي هم با  واقعاً« ـ ن جهـت تکامـل پ  ين روند از هم دا ي

  )۲.(»کند

ان يـ  م يريـ د درگ يشد آنهـا تـ    يدوار کننده برا  ين روند ام  ي ا ي توده جهت تکامل   ياز نظر سران حزب روس    

 ي با دشمنان انقـالب اسـالم      ي متعهد و مسلمان و معتقد به انقالب اسالم        يروهايان ن ياسالم و ضد اسالم، م    

  : استي اسالميروهايان نيد تشنجات و اختالف ميست بلکه تشدي نيوابسته به استکبار و الحاد جهان

چ وجـه  ين دوستان و دشمنان انقالب، به هـ يب يين مسئله مهم را مطرح کرد که خط جدا  ياز ابتدا ا   حزب ما «

ن مـسلمانان  يکردند ب  ميدرجه اول ممتاز، اعالمهاي  تي شخصي حتمبارز، از مسلمانان يليطبق آنچه که خ  

است که همه افـرادش     اي     در داخل همان جبهه    ييگذرد، بلکه خط قرمز جدا      نمي يسم علم ياليروان سوس يو پ 

  )۱۲(»دانند  ميخود را مسلمان

 ييکـا يآمرهـاي     ستيـ سـابق و مارکس   هاي    ي خط توده نفت   يعني،  يب خط دشمنان ا نقالب اسالم     ين ترت يابه  

ک يـ از  » يسم علمـ  ياليروان سوس يپ«ا به اصطالح حزب توده      ي ها  ستيشتر مارکس ي، خط انسجام هرچه ب    يکنون

  .باشد ي ميب اسالم متعهد و معتقد به انقاليروهايان ني تشنج در ميريد درگيجاد اختالف و تشديطرف و ا

د و  ييـ أت را ت  يـ  و روحان  ي اسـالم  ي گروههـا  ي حملـه و بعـض     آزادين به نهـضت     ين چن يحزب توده که ا   

ا يـ  و   ي اسـالم  يا آن احـزاب و گروههـا      يـ   اسـت کـه بـه امـام        يکند، در واقع نه به خاطر اعتقـاد         مي تيحما

  .باشد  ميان مسلمانهايد بحران در ميخاطر تشده  بقاًيت دارد بلکه دقيروحان

کپارچـه و محفـوظ     ي و   ي مـوثر اسـالم    يروهـا ي ن ي تمـام  ي و نابود  ي تشتت و فرسودگ   ين خط يان چن يپا

ن حمالت را تحت عنـوان      ير ا يات اخ يرکل حزب توده در نشر    يدب.  آنها خواهد بود   يستي کمون يروهايماندن ن 

ــ از قبيبــا کلمــات» ي اســالميت جمهــوريــحاکم«بــه » انتقــاد« ، »هــا يارطلبانحــص«و » هــا يگــر يقــشر«ل ي

  )۱۲.(شروع کرده است» زنند به انقالب  ميصدمه«که » ها يخودمحور«

  

   و طرح انتقادات ي مسائل اصلـ۱۷

م و  يسـاز   مي ن مسائل را مطرح   يکنند که چرا در زمان جنگ ا        مي رند و اعتراض  يگ  مي راد گرفته و  يما ا ه  ب

  : سازند که  ميناحق متهمه برا ما 

ـ ان بکـشد، مـردم را بـا ا        يسد، به م  يک انقالب است بنو   ي که الزمه    يجزئهاي    خواسته مسئله ) نامه(ن  يا« ن ي

 روزيران پ ينند دارد ا  يب  مي نهايکا غفلت کنند و نروند چون ا      ينگ آمر جات مشغول کند تا مردم از جبهه        يجزئ

  )۴(»کا سخت به خطر افتاده استيشود و منافع آمر مي
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۴۴ 

 هستند کـه مرتـب از همـه    آزادين دشمنان نهضت   يا. ميکن  مي ن مسائل را مطرح   يم که ا  يستين ما ن  ي ا اوالً

 را کـه بارهـا بـدانها جـواب داده شـده اسـت               يميزنند، مسائل کهنه و قد      مي کنند، تهمت   مي ما حمله ه  طرف ب 

ه يـ ون مرتـب عل   يزيو و تلو  ي جمعه، در راد   ي در نمازها  ، قبل از دستور مجلس    يهايدر سخنران . کنند  مي مطرح

 و  آزاديا حملـه بـه نهـضت        يکنند که آ    نمي چگاه از خود سئوال   يو ه . ندينما  مي بيه اکاذ  اشاع آزادينهضت  

ت سـران   يمـسائل جنـگ را حـل خواهـد کـرد؟ تـرور شخـص              ...  مرگ بر فالن و    يشعارهاب  يق و ترغ  يتشو

، مـشکالت   آزادي رمضان نهـضت     ۲۱ ياي شب اح  يالقدر و دعا   لهي به آنها، حمله به مراسم ل      ينهضت، فحاش 

 ن و تـاچر را سـرنگون خواهـد سـاخت؟ هرگـز از خودشـان               يگـان، بگـ   يا حل خواهد کرد؟ صـدام، ر      جنگ ر 

ن يا ايخواهند حل کنند؟ و آ  ميک از مشکالت رايه نهضت کدام  ي و حمالت عل   يپرسند با ادامه دروغ پراکن     نمي

ست؟ و چطـور  ي ني مشغول کردن اذهان مردم به مسائل جانبيحمالت و ادامه آن در واقع تالش آشکار برا    

م، يکنـ  ي مـي  شـود اعتراضـ     مي ما شده و  ه   که ب  ي، در برابر ظلم   يف شرع يقت که ما بر اساس تکل     واست هر   

  د که اذهان از جنگ منحرف گردد؟ين مسائل را مطرح نکنيآورند که ا ياد برمي همه فرفوراً

کـه دولـت موقـت    ن يـ ل ايـ مله نمازجمعـه از قب     ج ، از ي در مجامع عموم   يچگونه است طرح مسائل انحراف    

ست، يـ  انقـالب ن ي نسبت به انقالب و امـام و شـورا  ي اعتماد عموميکا بود متزلزل کردن مبانين آمر يچ مهره

ران از جانب شرق    ي ا يه اصالت انقالب اسالم   يا عل ي در دن  ياديزهاي    ليرها و تحل  يد کتابها و تفس   يدان  نمي مگر

س يکـا و انگلـ  ي آمرران را اجانـب، خـصوصاً  يـ  ايمکه انقالب اسالاند    شدهيو غرب منتشر شده است و مدع  

خواهـد    نمـي  )ا دانـسته؟  ي(د، در واقع ندانسته     يگو  مي ني آن سخنران در نماز جمعه چن      يحال وقت . برپا کردند 

 دشـمن  ياي کار آوردند؟ و آب به آس     ي انقالب دولت موقت را رو     يدست امام و شورا   ه   ب ها  ييکايد آمر يبگو

  !نهمه جهل و تعصب و غرض و مرضي ازد؟ پناه بر خدا ازيرينم

 يبرند؟ اگر در نماز جمعه بـه انقـالب، بـه امـام، بـه شـورا                  مي ن اتهامات شما سود   ي از ا  يآخر چه کسان  

امـا بـه محـض     رد،يگ  نمييرادين اي هم کمتريستند، کسي بزنند، دشمن شادکن ن   ين اتهام يانقالب و به ما چن    

 انقـالب و دولـت موقـت را عامـل           يد، امـام و شـورا     يـ قـالب را برد    ان يم که آقا آبرو   يشو  مي نکه ما متذکر  يا

  !ديکن  مي را مطرحيکنند که چرا مسائل جزئ  مي، آنوقت ما را متهمايد ه کردي معرفيخارج

  

   صدري با بني همکارـ۱۸

 يطلبـ  ا فرصـت  ي و   ياسي س ينگر  که با ساده   يشه آنان يو فکر و اند   ر  ي صدر هنوز هم بر ضم     يکابوس بن 

چرا کـه مـردم     . ندينما  مي نان ناخودآگاه در درون خود احساس گناه      يطره دارد و ا   ي او شدند س   يرقنردبان ت 

 آنکـه بـا     يجـا ه  نان بـ  ياما ا .  دادند  رأي يبه و آنان بود که    هاي    تيشناختند و به اعتبار حما      نمي صدر را  يبن

 خلـط مباحـث و انحـراف         در يند و از اعمال خود طلب مغفرت کنند، سـع         يق را به ملت بگو    يصداقت همه حقا  

به جان دولـت      و  انقالب کردند  ي را عضو شورا   و ا ياد آورند که چه کسان    يه  تا مبادا مردم ب   . ندينما  مي افکار

 اجـازه   ي چـه کـسان    ،غ کردند ي او را تبل   ي، چه کسان   او را به مجلس خبرگان بردند      ي چه کسان  .موقت انداختند 

اسـت  يم ر ااندازنـد تـا او را بـه مقـ         ي را بـه راه ب     يب اسـالم  ه روزنامه انقال  يل وجوهات شرع  حگرفتند تا از م   

  .ر برخاستنديو سپس با او به جنگ و ست! دندي رسانيجمهور

  :ند کهيگو  مي به ماييتقوا  بين ما با کماليحال مخالف
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  )۱۱.(»ديستاديا  ميتي انقالب همواره در مقابل جناج روحانيدر شورا«

  )۱۱.(»دي کردي صدر همکاري انقالب با بنيدر شورا«

ـ ها  ون را بـه کـنج خانـه       يد روحان ي خواست يم« ـ علمهـاي     د و آنهـا را در حـوزه       نشان بفرسـت  ي ه محـصور   ي

  )۵(»ندينما

  )۵(»کردند  مي انقالبيون عضو شورايخونها بدل روحان«

  !يانصاف  بي؟ چقدرييتقوا  بيچقدر

  

   سرنوشت پولها و طالها و مخارج نهضتـ۱۹

و انـد     خود استفاده کردهيغاتيع تبلير امکانات وسيبون مجلس و ساي، از تر ن ما به کرات و دفعات     يمعاند

  : كهاند مطرح ساخته

ـ گـر تحو  ي د ي جمع شده بود در دفتر امام و در جاها         ييدر اول انقالب پولها   « اي    افجـه  يبـه آقـا   انـد      دادهل  ي

ـ ، بـا  يک چکي، با يشيک فيبا  –ن طالها را ين پولها را کجا گذاشتند؟ ا  ينده دولت موقت، آنها آمدند ا     ينما ک ي

  )۸(»ن ملت بفهمد و بدانديم ايم و بدانيند تا ما بفهميبگو. اند نها را کجا گذاشتهي، ايا نوشته

 تـأمين ن طالهـا    ي از محـل همـ     آزادي شـد کـه مخـارج نهـضت          ي قدم فراتر نهاد و مـدع      يگري د يک آقا ي

  .گردد مي

ـ       ييهمان پولها ا از   يا و   ين پولها از بقا   يا م نباشد يگو  مي من«  کـه در روز     ي است که چمدان به چمدان طالآالت

  )۱۷(»يزديم ياول انقالب به دولت موقت داده شد به دست ابراه

 را هـا  ن نغمـه يـ  مـسائل، ا ي بعضي در کفش ندارند، و از ترس افشايگيان خود رين مدعي اگر ا  يراسته  ب

 يريـ گيب و پ يـ ، جهـت تعق   يي قـضا  يامـات رسـم    خـود را بـه مق      يي، چرا مدارک و اسناد ادعاها     اند  بلند نکرده 

 يوهاير راد يار و سا  ي بخت يتوانند از صدا    مي ترسند؟ اگر اسنادشان ناقص است      مي دهند؟ از چه    نمي ليتحو

 يلـ يچـرا کـه آنهـا، خ      . رنـد يکا، کمـک بگ   يون در آمر  يوابسته به ضد انقالب   » مزيران تا يا«گانه و از روزنامه     يب

کـا  ي بـه آمر   يزديـ ون دالر طـال و جـواهرات توسـط دکتـر            يـ لي م ۴۰د کـه     شدن ين حضرات مدع  ياز ا جلوتر  

  !!باشد  ميفيورک توقيويفرستاده شده است و در گمرک ن

ونهـا طالهـا   يلي به حساب ميکه کساند   کنون اعالم نکرده قت نبوده و تاي کشف حقينها هرگز در پ   يالبته ا 

  . کنديدگيد از انقالب رسجات مصادره شده بع قهيو جواهرات و پولها و فرشها و عت

ان به مقامـات  ين آقاي از اين قانونيبر طبق مواز. مي ندارياما ما که حسابمان پاک است و از محاسبه باک       

  .ايم  و اعالم جرم نمودهايم ت کردهي شکاييقضا

 قابـل   يمفتـر  عنـوان   بـه نهـا   يا .اند   نها بهتان زده  يا. اند  ب نموده ينها اشاعه اکاذ  يااند     ت کرده يثينها هتک ح  يا

  در رابطـه بـا آنچـه       ي از آنها خواهنـد خواسـت اگـر مـدارک          ييمطمئنا مقامات قضا  . ب و مجازات هستند   يتعق

 يتند و قابـل قبـول بـرا       ساگر مدارک آنها مـ    . رديگ قرار   يدگي آنها ارائه دهند تا مورد رس      هند دارند، ب  يگو مي

نـد و  يل نمايـ  اگر نتوانند ارائه سـند و دل    ي ول .الجرم بر اساس قانون عمل خواهند کرد      .  باشد ييمقامات قضا 

رود که بر طبق مقررات شرع    مي  انتظار عتاًي، طب اند   که دارند تهمت زده    ي به علت عناد و غرض و مرض       صرفاً

  .مي هستي دادگستريي مقامات قضاي و اقدام جديريگيو قانون مجازات گردند و ما در انتظار پ
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  ندهي آيکي تارـ۲۰

ن نامـه   يمعترضـ . ايـم   هنده منعکس ساخت  ي به مردم را نسبت به آ      يشاده خود، ابراز نگران   ما در نامه سرگ   

 هم وجود دارد    ين احتمال ي بدهند که اگر چن    ي را طور  ها  نهمه تهمت و افترا و جنجال پاسخ      ي ا يجاه  حق بود ب  

 در ۷/۸/۶۱ و ۳۰/۶/۶۱هـاي   نماز جمعههاي   در خطبه   هاشمي ي که آقا  يل آن پاسخ  ياز قب .  بشود يرفع نگران 

  هاشـمي  يل آقـا  يشان تحل ي سخنان ا  ي آمار ينظر از بررس   صرف. ان کردند ي انقالب ب  يرابطه با دستاوردها  

چ اثـر   يو اگر نامـه سرگـشاده مـا هـ          اثر مثبت داشته است      ها  ن آن خطبه  ي از مستمع  ياريه بس ي بر روح  قطعاً

ثرتر بـود   ؤچقدر بهتـر و مـ     .  است يافشان ک يد ا يحات مف يالعمل و توض   ک عکس ين  ي نداشته، هم  يگريمثبت د 

  بـه آن   ييکـردن آن و پاسـخگو     المللـي     بين که خود را موظف و مجبور به طرح آن نامه و             ي کسان يکه تمام 

اسـاس و    بـي  حمله به نهضت و طرح مـسائل دروغ و ي به جا  يعني .كردند  ، از همين رويه تبعيت مي     دنديد مي

خواندنـد و سـپس بـه آن          مـي  ايـ کردنـد     مـي  رشنامـه را منتـ    عات دروغ، متن کامـل      يج بازار کذب و شا    يترو

  .دادند  مي قانع کنندهيجوابها

نـده  يآ«: نـد گفتنـد کـه     ي مـردم را بنما    يهـا يدوار کننده رفـع نگران    ينکه با طرح مسائل ام    ي ا يجاه  اما آنها ب  

  )۶ و ۵(»!ک استيتار!! ، نهضت اختناقآزادينده نهضت ضد يآ. ک استي تارآزادينهضت 

 ياگر کلمه حقـ . ميا ندارين دنيدر امان  ندهي هم از آ يترس. مييل بنما ين قب ياز ا هايي    ينيب شيم پ يتوان  نمي ما

ج شوند و صبح روشن ما را به شـب  يه نهضت بسي بلندگوها هم علي خدا باشد ولو تماميم که مرض يرا بزن 

  .ميرا هستيک بدل سازند، ما همه را در راه حق پذيتار

ت يـ انـت و جنا   ي و سران آن غلط، اشـتباه، خ       آزادي سخنان و اعمال نهضت      يتمامد که   ي هست يشما مدع 

 شما درست   ين ادعا يار خوب فرض که ا    يبس. بست است   است، نهضت در بن    يکينده نهضت در تار   ياست، آ 

 مملکـت و شـما را   ي جـد يد که در آن صورت خطـر يده هستي با ما هم عقباشد خوب، چه خواهد شد؟ قطعاً 

ک لحظه هم   ي يد برا يياياما حال ب  . د به عهده خداوند   يگر را هم بگذار   ي د يايسرنوشت ما در دن   . کند  نمي ديتهد

 شما، اعمال شـما، سـخنان   يد حرف ما درست باشد و روشهايد که شا يد و احتمال بده   يتصور کن که باشد،   

  . ما و مردم بجاستيهايشما نادرست است و نگران

زان خسارات مملکت، اسالم و ملـت در        يا م يآ. دي را تصور کن   نده مملکت يک لحظه آ  ي يدر آن صورت برا   

ت مملکــت، اســالم و ملــت در اثــر اشــتباهات و اارسزان خــيــ مــا بــا مياثــر حــرف و عمــل اشــتباه و خطــا

  .ستيکسان ني د که قطعاًيدان  ميکسان است؟ وي و اسالم ي و انحرافات شما از قانون اساسيهايکار ندانم

 و  ياسي س ي، به جوساز  ي و منطق  ي عمل يي و پاسخگو  ي بررس يد؟ چرا به جا   يکن  نمي  توجه يپس چرا کم  

  د؟يپرداز  ميتکرار شعارها

  

  و يان مطالب در روزنامه و رادي بـ۲۱

  :کهاند    گفتهيبرخ

اگـه نادرسـت    .  نگـه  يچيچکس هم ه  يو بگن، ه  يان تو روزنامه و راد    يگن، ب يقت م يگن، اگر حق  ياگر درست م  «

 يريگن پس چرا جلـوگ      مي کنند اگر دروغ    مي خيف تار ياگر تحر  کنند،  مي د، اگر افترا  زنن  مي گن و اگر تهمت   يم

  )۴.(» بشهيريد جلوگيشه و باينم
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در فرهنـگ   . خ بـس اسـت    يف تـار  يـ تحر. م تهمـت زدن بـس اسـت       ييگو  مي .مي موافق ن سخن کامالً  يما با ا  

 مطـرود و    هـا   ن روش يـ  ا يسالمدر فرهنگ ا  .  ندارد ييب جا ي، تهمت و برچسب و دروغ و اشاعه اکاذ        ياسالم

  .ديک حرفتان را عمل کنين يد همييايممنوع است، ب

 در ،ونيـ زي در تلو،ک جلسه مناظره، جلسه مباحثه، در مجلسيد ييايم بييگو  مي و باز هم  ايم  هگفت ما بارها 

د ييـ گورادات خـود را ب    يـ  اشـکاالت و ا    يند و مطلـع شـوند تمـام       يايتوانند ب   مي د و مردم  يخواه  مي هر کجا که  

. ميان کنـ  يـ رادات و اشـکاالت کـار شـما را ب         يـ م ما هم انتقـادات و ا      يح بده يم، توض يد ما هم جواب بده    يبگذار

ست کـه مرتـب   يـ ندگان مجلـس ن ين نما أدر ش . مي انقالب هستند واگذار   يقضاوت را به مردم که صاحب اصل      

جـازه هـست کـه هـر روز در          چرا در مجلس ا   . ها  وهين ش يست توسل به ا   يون ن ين روحان أ در ش  ،تهمت بزنند 

، بـه دولـت موقـت و بـه نهـضت      ي دولـت کنـون   ي سئوال از وزرا   يحت،  يا هر بهانه ه  سخنان قبل از دستور ب    

سند، يـ  بنو هـا   نـد، در روزنامـه    ي جمعـه بگو   ي حمله بشود، تهمت بزنند، نسبت دروغ بدهنـد در نمازهـا           آزادي

و، يـ  به ما داده نـشود؟ نـه راد  ييا امکان پاسخگوام. ون پخش کنديزين بار تلويکبار چنديوپخش کند، نه   يراد

  ند؟ينمانما را منعکس هاي  ون، نه مطبوعات جوابيزينه تلو

ت و شـرافت خـود   يـ ثي آنها که بخواهند از ح    ي اما برا  ،زنند  مي  که تهمت  ي کسان ي هست اما برا   آزاديبله  

  . وجود نداردآزاديدفاع کنند، 

ن يـ  است، آنهـا کـه بـه ا        يزاده با متول   حرمت امام . ه است ها را مشخص ساخت   آزادي حدود   يقانون اساس 

د از حقـوق    يـ ، با اند  کنند و با سوگند خود حفظ آن را متعهد شده           مي و از آن دفاع   اند      داده  رأي يقانون اساس 

   وجود دارد؟ي مشروع مصرحه در قانون اساسيهاآزاديک از ي کدام يبه راست.  کننديملت پاسدار

  .سرگشاده ما چه بوده استن نامه يالعمل هم عکس

ون، بـا   يـ زيو و تلو  يـ  و راد  ها  ، در روزنامه  ي اسالم ي در مجلس شورا   ، جمعه ي نفر، در نمازها   ۳۰ش از   يب

امدنـد بـه   ي کردند، امـا ن يتهمت زدند، برچسب زدند، دروغ پرداز. ه نهضت سخن گفتند يرو عل ي قوا و ن   يتمام

  .  ما منعکس گردديدهند تا جوابها  نميانچگاه امکيرادات جواب بدهند و هيهمه انتقادها و ا

م شـاه   يـ بت، دروغ، بهتان چه شـد؟ در رژ       يث مکرر در منع غ    ي و احاد  يات قرآن يپس آنهمه آ  :  برادران يا

ن همه حمالت و اتهامـات و       ي ا يا بهتر نبود بجا   يآ  چرا؟ ي اسالم يرمنتظره نبود اما در جمهور    ي غ ها  هين رو يا

  پرداختند؟  مي نامه نهضتز و مستدل اي منطقيي سال قبل به پاسخگو۲۰اساس مربوط به   بيطرح مسائل

  

   شدن جامعهي و اسالمآزادي نهضت ـ۲۲

العمل بـه نامـه سرگـشاده،        جمله در عکس    از ،دهندنست که به ما نسبت      ي ن ي اتهام آزاديمخالفان نهضت   

 يلـ يگـر خ  يد د يـ نـده با  يوچنتـه گ   » شدن جامعه اسـت    ي از اسالم  آزادي نهضت   زجر «ايکه گو اند      شده يمدع

  .ديرا عنوان نمااي  ن مسئلهي باشد که چنيخال

م از آن اسـت کـه   يگـران و ناراحـت هـست    ناگـر   . ستيـ  شـدن جامعـه ن     ير برادران، زجر ما از اسـالم      يخ

ار سخت  ي بس يطيو در شرا   ايم  ه تالش کرد  ي اسالم ي واال يغ ارزشها يداشتن و تبل    زنده نگه  يسالهاست برا 

 اسالم گام   ي در حفظ و اعتال    ي در بالد کفر با افتخار و سربلند       ي و چه در غربت و آوارگ      رانيچه در داخل ا   

 يمجلس شورا، در ي اسالمينام انقالب، در جمهور  ه  نام اسالم، ب  ه   ب يم کسان ينيب ي مي  و لذا وقت   ايم  هبرداشت
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 مـا را بـه   يالم اسـ ي واالياست، ارزشها  خوانده شده)ع(يلت ملت و مظهر عدل عل    ي که عصاره فض   ياسالم

ن يم کـه مبـادا بزرگتـر      يشـو   مـي  م، نگـران  يکش  مي  زجر ،گذارند  مي رپايوجه ز ترين    چه گرفته و به آسان    يباز

م يـ  را دار  ين نگرانـ  يـ م کـه ا   يستيـ ن تنها مـا ن    يو ا !  باشد ي اسالم يل و متعال  ي اص ين انقالب، ارزشها  يد ا يشه

ان يـ  متقيالبالغـه مـوال    و نهج  )ص(نت رسول خدا   که از زبان س    ي اسالم ي با ارزشها  قاًي که عم  ي کسان يتمام

ر ائمه اطهار آشنا هـستند و آنهـا را       يره سا يت به فرزندانش و س    يا در وص  ي در نامه به مالک اشتر و        )ع(يعل

ن يـ کننـد بـا مـا در ا         مـي  سهيـ رد مقا يـ گ  مـي   از مسئوالن انجـام    ينام اسالم توسط بعض   ه   از آنچه ب   يبا برخ 

  .باشند  ميکيد شري شدياحساس نگران

  

  ن ضد گلولهي استفاده از ماشـ۲۳

ق به مفاد و لحن نامه، ما را مورد         ي بدون توجه دق   آزادين به نامه سرگشاده و مخالفان نهضت        يمعترض

آنهـا بـر    . کننـد   مـي  ضـدگلوله اسـتفاده   هـاي     ني چرا دولتمردان از ماش    ايم  ها ما گفت  يکه گو اند     حمله قرار داده  

  :اند اساس استنباطات خودشان گفته

ـ  ي مـدن  يش آقـا  يد پ يف ببر يفردا همه شما تشر   . دين نشو ين ماش يند شما سوار ا   يگو  مي نهايا«  يش آقـا  ي، پ

ـ   يم، ا يل بـده  يک دولت موقت تشک   يم،  يل داده بود  ي تشک يک دولت موقت  ي، تا ما هم که      يبهشت  دولـت   ينهـا پ

  )۴ و۲(».موقتند

ن مـا نامـه     يخـوب حـاال کـه مخـالف       ! د؟ين ضـد گلولـه نـشو      يم شما سوار ماشـ    يآخر برادران ما کجا گفت    

 ايـم  هنند که ما هرگـز نگفتـ  يب  ميکنند و  مي خوانند و قضاوت    مي مردم آنرا اند     کردهالمللي    بينسرگشاده ما را    

» دين شـه  يدسـت منـافق   ه  بـ « شـما هـم      ايـم   ه ناکرده خواسـت   يا خدا يو  . دين ضد گلوله نشو   يشما سوار ماش  

  )۱.(ديشو

 را کـه    يهمان حرفـ  . ايم  ه به مسئوالن بازگو کرد    ينه عدم دسترس  يدم را در زم    از مر  يما تنها گفتار برخ   

  :اند و گفتهاند   خود آنها هم باالخره به آن اعتراف کرده

  )۴(» مردميم تويد برويبگذار! امهريد آريم بابا جان ما را کردييگو  ميميکن  ميحمله) پاسداران(نها يبه ا«

  :ديگو  ميم جواب ما را بدهديرمستقيواسته غن نامه سرگشاده که خي از معترضيکي

  )۱۳(»د؟ينشست  مين ضد گلولهي از ترور نبود خودتان هم در ماشيچ خبريد و هي شما سر کار بوديوقت«

ان خط امـام سـر نخـشان در النـه           ي دانشجو يادعاه  گروه فرقان که بنا ب    .  در آن موقع هم ترور بود      اوالً

 که دادستان انقالب    يخود را آغاز کرده بودند و به موجب اطالعات         يستيات ترور ي بوده است عمل   يجاسوس

 تـرور   يست آنهـا بـرا    ي عضو دولت موقت در صدر ل      آزادي نهضت   ي از اعضا  ي برخ يمنتشر ساخت، اسام  

  .قرار داشت

ن ضـد   يادشان نرفته که در همان موقع به دولت موقت در استفاده از ماش            ين برادر معترض ما     ي هم اًيثان

ن هـم بـه   ياد مستضعفي گلوله بلکه فرتنها نهضد گلوله، هاي  نين ماشيراض کردند و نوشتند که از ا گلوله اعت 

شان در آن   يـ ، همان حـرف ا    ايم  هگر سخن مردم که ما بازگو کرد      يداخل آن رسوخ نخواهد کرد؟ به عبارت د       

  .موقع بوده است

خواسـت    مـي  د بودند، و هرچه دلـشان      آزا ها  ن است که در آن زمان روزنامه      ين برادر ا  ياما پاسخ ما به ا    
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غـام امـروز،    ينـدگان، پ  يهان، اطالعـات و آ    يکهاي    عالوه بر روزنامه  . نوشتند  مي در انتقاد و اعتراض از دولت     

 بودنـد   يا ضـدانقالب اسـالم    يـ  و   ي ضـددولت  يروهـا يار ن يـ کـه در اخت   ...  و کـار و کـار    ينامه مردم، مجاهد، پ   

 انقـالب هـم بـود، مرتـب از          ي شـورا  ي که وابسته به اعضا    يسالمو انقالب ا   ي اسالم يجمهورهاي    روزنامه

 انقـالب و در برابـر       يار شورا يما در اخت  يصدا و س  .  دولت بودند  يمدع. کردند  مي دولت نه انتقاد، بلکه حمله    

  . دولت بوديدولت موقت و مدع

 هسـتفاد ضـدگلوله ا  هـاي     ني از ماشـ   ي دولـت موقـت در مـوارد       ي از اعـضا   يلذا درست اسـت کـه برخـ       

  اقـشار مـردم مطلـع      يما از نظـرات تمـام     ي، صدا و س   ها  ق روزنامه يل ذکر شده از طر    يکردند، معذلک بدال   مي

  .دنديگرد مي

 يست، کـه بـرا    يـ ضـدگلوله ن  هـاي     نيد اضافه کرد که سخن مردم تنها درباره استفاده از ماشـ           ي با اًضمن

 در شهر بـا     ي و تخلفات فاحش رانندگ    مورد،  بي ايبا مورد و     يرهايبلکه آژ  ، است يت دولتمردان ضرور  يامن

و   بـه حـق بـر در       يي اداره راهنمـا   يند وقتـ  يگو  مي مردم. ز مورد سئوال مردم است    ي از آن، ن   يعات ناش يضا

 تخلف از   ي و رانندگ  يين راهنما ي تخلف از قوان   ينکه در دولت اسالم   ي بر ا  يکند مبن   مي وار شهر تابلو نصب   يد

  .ت کننديش ار همه احکام شرع را رعايدولتمردان ب است، انتظار آن است که ياحکام شرع

  

   عطش قدرت و حکومت ـ۲۴

 در  آزادي نهـضت    يت از جانـب اعـضا     يا قبـول مـسئول    يـ زنند کـه گو     مي  تهمت آزاديان به نهضت    يمدع

ل و يـ  انقالب و دولت موقت به علت عطش قدرت و حکومت بـوده اسـت و مـا بـه زور و بـا انـواع ح       يشورا

  .ن نبودي که هرگز چنيدر حال. ميت را به دست گرفتا قدره يزي برنامه

 هـا  تين مـسئول يرتـر ي از قبول خط  ي و مل  يفه اسالم ي وظ يران ضمن آنکه در ادا    ي ا آزادي نهضت   ياعضا

 ي کشورمان، چه قبـل از انقـالب و چـه بعـد از آن هرگـز رو     يخيط تاريشراترين   و حساس ترين    يدر بحران 

 انقـالب و    يت در شـورا   يعـضو .  نبـوده اسـت    يطلبـ   بـه علـت قـدرت      هـا  تيبرنگرداندند، معذلک قبول مسئول   

ف يـ ون آن و تکل   ي روحـان   انقـالب خـصوصاً    ي شـورا  يشنهاد و اصرار اعضا   يت در دولت موقت با پ     يمأمور

  . امام بوده استيشرع

 انقـالب اسـم و      يروزيـ نبودند که تازه بعد از پ     اي     ناشناخته يران آدمها ي ا آزاديسران و فعاالن نهضت     

 ي تمـام  ي انقـالب مـسلمان و مـدع       يروزيـ واردان بـه معرکـه، بعـد از پ          تـازه  ير برخـ  ي و نظ  ددا کنن ي پ يرسم

از شخص امام گرفتـه تـا   .  نداشته باشد ي هم از گذشته آنان خبر     يدار باشند و کس    ون مسلمان سابقه  يانقالب

 يد همـه از تمـام  و دولـت موقـت شـده بودنـ      انقـالب يل شوراي تشکمأمور که از جانب امام     يونيآن روحان 

 ي مطلع بودند و اعضا در داخل و خارج مملکت کامالًيات و عملکردها و مواضع افراد نهضت    يسوابق و روح  

  :کهاند    شدهين پا فراتر نهاده و مدعي از معترضي را از آنان پنهان نکردند اما برخيزيز هرگز چينهضت ن

نهـا  يا. شان در فرانسه است  وزير  نخست  است،  ان در فرانسه    شس جمهور ينها شاهشان در مصر است، رئ     يا«

ـ نجـا  يرون تا دوباره آنها در ا     يند ب ياي ب ها  نينها از ماش  يمنتظرند تا ا  . ل دولت شان را دادند    يتشک ک دولـت  ي

  )۴(»... کهيل دهند آن دولت موقتيموقت تشک

  !پناه بر خدا
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  به ما  يينارواهاي    ن نسبت ين انقالب چ  يروزيب به چهار سال از پ     يحال چگونه است که بعد از گذشت قر       

  شود؟  ميداده

  

  مو دولت موقت و ازدواج دي استعفاـ۲۵

  مـا،  يطلبـ   اثبـات قـدرت    ي البد برا  آزادين نهضت   ي از معترض  يدرست برعکس اتهام نادرست باال، برخ     

  :نديگو  ميکرده است و  ميدولت موقت صحبت از استعفا وزير نخست ند چرا يگو مي

ـ  استعفا ي قدرت خـود بـود چـرا قبـول         دولت بازرگان در اوج   « ـ     ي  کـرده و اسـتعفا      يشان را ازدواج دوم تلق

  )۲(»دادند؟

ز يـ آم  توطئـه  ياسـتعفا «  را ،!!!آزادينهـضت   !! انـت يخهـاي     ن اشـخاص عالئـم و نـشانه       يگر از هم  ي د يکي

  . شمرده استي نابخشودنيدانسته و آن را گناه) ۷(»آزادي نهضت وزير نخست  يمصدق

ندگان آن  ي از گو  يکنند چه تصور    مي ل گوش ين اباط ي مردم به ا   يفهمند که وقت    نمي انن سخن يندگان ا يگو

سـازند کـه چـون آمـاده          مـي   ما را مـتهم    يپرسند چگونه است که گروه      مي شود؟ مردم   مي دايدر ذهنشان پ  

گر مـا   يد يم و جمع  يگر م توطئه يل بده ي انقالب تحو  يم و کار را به دولت شورا      يبانه کنار برو  ي که نج  ايم  هبود

  !!خوانند  ميطلب را قدرت

  

  الدين  ي ال اکراه فـ۲۶

  :کهاند   و فرمودهالدين  ياکراه ف الايم هراد گرفته که چرا گفتي به ما اآزادين نهضت ي از معارضيکي

ک معنا دارد، مگر اسالم يالدين  يه فااکرت؟ السيده چيرا نفهمالدين  ي ال اکراه فينکه اصال معنايشان مثل ايا«

گرفت، در فقه اسالم دارد هرکس        نمي غمبر اسالم، با اجبار زکات    يمر به معروف را درجات قرار نداده، مگر پ        ا

ـ کشندش و هـرکس    ميجنگند، و  مي کند و زکاتش را ندهد با او    تمخالف  انـه ي تاز۲۵ک روز، روزه بخـورد  ي

ـ احتاي  کشند، عده مي ند،يگو  مياز علمااي   گر روز سوم عده   يانه د ي تاز ۲۵زنند، روز دوم،     مي  کننـد،   مـي اطي

  .کشند نه روز سوم  ميند روز چهارميگو مي

ـ          يند ا يگو  مي چهالدين    ياکراه ف ن ال يپس ا  ـ  از منکـر چ ينجا، پس مسئله امـر بـه معـروف و نه ست؟ دولـت  ي

ر نهـا از کـشو  يد وادار کند که گناه نباشد، پس اگر عرق و ورق و شراب و قمار و امثـال ا       ي همه را با   ياسالم

ن مخـالف   يا. شود  مي ادهي پ ياست؟ اگر دستورات اسالم   الدين    ين مخالف الاکراه ف   ي برداشته شده، ا   ياسالم

شان يا.  باشديشود اجبار  نمي اعتقاد به اهللان است که قلباًيش ايمعناالدين  ياست؟ الاکراه فالدين  يالاکراه ف

. دارد  مـي  بـه عمـل وا  يشود، اما حکومت اسـالم   نميي اجباريار باشد، اعتقاد قلبي اختيد روياعتقاداتش با 

  )۴(».د هم وادار کنديبا

  .اند  به اصل مطالب ما در نامه سرگشاده ننمودهيا توجهين معترض محترم گويا

  : کهايم هما در آن نامه سرگشاده گفت

ـ ش خـدا ارزش دارد؟ و آن چ       يک پول پ  ي ي و اجبار  يا عبادت و اطاعت ظاهر    يآ« ـ    يزي  ش خـدا ارزش   ي کـه پ

 يو حـام الـدين   ي که گفته است ال اکراه فييداشته باشد؟ خدا اند    تو  مي ت و بقا  يا خاص يا در کار دن   ينداشت آ 

آدم و دوستدار بندگانش بوده و خواست است آنها هم داوطلبانـه و عارفانـه، عاشـقانه بـه درگـاهش رو                      

  ؟»ل کنندينش را تحميغمبران بخواهد ديد که از پيرس  نميا زورش و عقلشياورند آيب

المثـل   يد اجرا گـردد و فـ      ي نبا ين اله ي که قوان  ايم  هد که در نامه سرگشاده ما هرگز نگفت       ييفرما  مي مالحظه

055



۵۱ 

 کـرد،   يا در ماه مبارک رمضان، تظاهر به روزه خوار        يرا بدهد   ) اتيمال (ي حاضر نشد خراج دولت    ياگر کس 

  ال خود رها کنند؟را به حد او يفساد دائر نمود باهاي  تظاهر به فسق کرد، خانه

 بـود کـه   ينـدار يل مردم به ديشرفت اسالم و توجه و تماي بحث و اعتراض ما در رابطه با روش پ    اصوالً

انت وارد شده اسـت، چـه در        يکه اجبار و فشار در د      هر زمان    ي و مشاهدات اجتماع   يخيات تار يبنا به تجرب  

 را وادار   ي کس يغمبريچ پ ير بوده است و ه     فرار و انزجا   يعيالعمل طب  خانه و چه در مدرسه و مملکت، عکس       

  . از خدا نکرده و کار همه آنها دعوت و ابالغ و ارشاد بوده استيان و اطاعت اجبارايم  هب

 خـدا   يم مرتـب بـه رسـول گرامـ        يد، قـرآن کـر    يـ  و اصـول توح    ين و مبـان   يـ در دعوت مردم به قبـول د      

ت ي، هـدا يستيـ بـر مـردم ن  ... طر، سـلطان و ي مص،ي، متوليل، وصيامبر تو وکيپاي   د دارد که  ياکهاي    هيتوص

امبر خودت را بخاطر عدم اقبال مردم به يپاي   کند و تو    مي تيدست خداست و خدا هرکس را که بخواهد هدا        

  .اندازي در زحمت و مشقت نيام الهيپ

  :اند گفتهالدين  ي الاکراه في در معناييشادروان عالمه طباطبا

 را ين اجبـار ي، د الدين   في اکراهجمله ال .  که خوش ندارد   ي بکار يار کردن کس   مجبور کردن و واد    يعنياکراه  «

گـر را بـه     ي د يک رشته معارف علمـ    ي که   يک سلسله معارف علم   ين که عبارت است از      يچون د . کند ي مي نف

ر  است که اکراه و اجبـا      يمان از امور قلب   يشود و اعتقاد و ا      مي لي هم رفته از اعتقادات تشک     يور. دنبال دارد 

  .به آن راه ندارد

ـ از امور مهم که ب    اي     در پاره  يکند گاه   مي تيدهد و طبق حکم عقل ترب       مي  حکمت فرمان  ي که از رو   يکس ان ي

ا امر ي متوسل به اکراه – يگريا به واسطه علل دين که فهم طرف قاصر است يا از جهت ايست، يسر ن يآنها م 

فـر آنهـا مقـرر شـده     ير و شرش روشن است پاداش کي خ که جهاتيشود، و اما امور  مي گرانيد از د  يبه تقل 

ـ ا طرف فعل    يار کند،   يهرچه را بخواهد اخت   اند    تو  مي  به اکراه ندارد و انسان     يازيگر ن يد ـ ا طـرف تـرک،      ي ا ي

 به سرحد انکـشاف و      يحات نبو ي و توض  يانات اله ي با ب  ينيق د يقبت خطرناک و چون حقا    اا ع يک  يفرجام ن 

ـ     » يغ«  از آنها  و اعراض » رشد« از آنها    يرويکه پ  شن شد قت رو يده و در حق   يوضوح رس   ياست و لـذا معن

  )۲۲(».دين نماي را اکراه بر ديگري ديندارد که کس

ن و مقـررات    يدر جامعـه، قـوان     يرش مردم و استقرار نظام اسـالم      ياما واضح است که بعد از اقبال و پذ        

و .  شـود  يريد جلوگ يا فسق با  ي يخوار  به روزه   از تظاهر  ي در جامعه اسالم   د اجرا شوند و قطعاً    ي با ياسالم

ت و احتـرام  يـ اجـرا و رعا . ديـ  است ممانعت به عمـل آ يق انحراف و فساد اخالقياز هر آنچه که موجب تشو   

ن توسـط خـود     يق وضـع قـوان    يا از طر  ي باشد   يت گرفته از منبع وح    أ، خواه مانند اسالم نش    ين اجتماع يقوان

ت مقررات و ي معتقد به عدم رعايتنها کسان. ي و منطقي است قطعي امرمردم، در همه حال و در همه جوامع    

  . جامعه باشندي هستند که خواستار هرج و مرج و فناين اجتماعيقوان

  موظف هستند که در ماه مبارک رمـضان، مـثالً          يان حکومت مأمورا  ين است که آ   ياما صحبت ما بر سر ا     

ا ي کنند که آ   يير؟ از آنها بازجو   يا خ ي کنند که روزه هستند      ييو افراد را بازج   ها   در کارخانه  يدر ادارات و حت   

رش دانشجو سـئوال کننـد کـه از         يا پذ يا در موقع استخدام کارمند      يخوانند؟    مي  واجب را خوانده و    ينمازها

د کارمندان ادارات را وادار کـرد کـه         يتوان و با    مي اين است که آ   يکنند؟ صحبت بر سر ا      مي ديکدام مرجع تقل  

م آن داشته باشند کـه اضـافه        يل خودشان، در نماز جماعت حاضر شوند و اگر حاضر نشدند ب           يغم تما ريعل

تـوان زنـان شـاغل در ادارات و دختـران       مـي ايـ گردنـد؟ آ   مـي ا اخراجيرد يعات به آنها تعلق نگيحقوق و ترف 

056



۵۲ 

ور وادار کرد در صف      خدا آنها را از نماز معاف کرده است به ز          ي را ولو آنکه به علت عذر شرع       يرستانيدب

  نماز جماعت حاضر شوند؟

 از منکـر، بـه تجـسس در منـازل مـردم             ي و امر به معروف و نهـ       ي احکام اله  يتوان به بهانه اجرا     مي ايآ

ل طـرب و    يا وسـا  يـ ،  ي بدون حجاب اسالم   يخانوادگهاي    ل داشتن عکس  ي از قب  يرائمجپرداخت و آنها را به      

  جلب کرد؟... ممنوعههاي  يباز

ر پـا گذاشـت و در   يـ  را زياصـول اسـالم  ترين  يهيتوان بد  مي  از منکر  ي بهانه امر به معروف و نه      ا به يآ

 را از مـردم سـلب کـرد؟         ي و اجتمـاع   ي و شغل  يت قضائ ي پرداخت؟ و امن   جسس مردم به ت   ي خصوص يزندگ

اعـالم  ت يـ  و بـا قاطع خـود آن را رسـماً  اي     مـاده  ۸ام  يـ  امـام در پ    اساس اعتراضات ما همان است کـه بعـداً        

  .اند فرموده

 ي، کـه اعتقـاد بـه خـدا از رو          انـد    داده يح کـاف  يخود توض اند      که به ما اعتراض کرده     يخوشبختانه برادر 

 يشـ زن ار ي زور و اکـراه کمتـر      يتوانند انکار کنند که عبادت خـدا از رو          نمي هم شاني ا ار باشد و مسلماً   ياخت

ده و  يـ ن نداشته شامل عق   يمده است اختصاص به اصول د     آالدين    ياکراه ف ن که در ال   يبه عالوه کلمه د   . ندارد

  .باشد  ميعبادات هر دو

 نظر شـارع    د بزنند مسلماً  يانه با يکه روزه خوار را تاز    اند      مثال زده  يخوار برادر معترض در مورد روزه    

 را مخـدوش   ي حرمت جامعه اسـالم    يعنيد،  ي در مال عام بنما    ي است که تظاهر به روزه خوار      يدر مورد کس  

ن يـ ا. کنـد   نمـي ست و تظاهر به آن هـم يدار ن  در ماه مبارک رمضان، روزهي به هر علتينه آن که کس   . ازدس

 را به جرم يک مورد شخصيحال آنکه حداقل در  اند      را شرح داده   يخوار براد معترض مسئله مجازات روزه    

 منجر به قتل نفس گشته اسـت  نيمأمور از يکي يراسالميه اقدام غنسفاأو متاند     بازداشت کرده  يخوار روزه

  .ايم هار مقامات مسئول قرار دادي در اختکه ما سند آن را قبالً

  

   جمعهي شرکت در نمازهاـ۲۷

  :ايم ها گفتيکه گواند    ما را متهم کردهآزادين به نامه سرگشاده نهضت يمعترض

ن همه مرد کـه االن بـر        يا« و   »اند   گرد آمده  ۳با ژ اند      که در نماز جمعه تهران جمع شده       يتين همه جمع  يا«

  )۴(»اند نها را پاسداران آوردهيهمه ااند   س نشستهين خي زميرو

  :ن گفتنديک نمازگزاران پرداخته و خطاب به آنها چنيو سپس به تحر

 يند که عبادات مردم از رو   يگو  مي کنند  مي چگونه به شماها اهانت   ) آزادينهضت  (نها  يد که ا  يني مردم بب  يا«

ند و در تابـستان     يآ  مي ر باران به نماز جمعه    ي که در ز   يمردم! شگاه خدا قبول نخواهد شد    يدر پ  اجبار است، 

ابانهـا  ي جمعـه در خ    يمه شبها ي که ن  يخوانند و مردم    مي ستند و نماز  يا  مي ها   آسفالت يبا زبان روزه بر رو    

نـد  يگو  مـي  نهـا يوند، ا ر  مي  ندبه ي خواندن دعا  ي که سحر به بهشت زهرا برا      يخوانند، مردم   مي لي کم يدعا

  کنند؟  مي است که مردم عبادتين اجباريا ايآ! اجبار است

؟ ايد هد و از نزد خدا آمديکنند عباداتشان ارزش ندارد؟ شما خدا هست  مين اخالص عبادتي که با اين مردميا

ارزش ندارد اما نار يان درهم و دين مردم در نزد خداين مردم ارزش ندارد؟ عبادات ايش کدام خدا عبادات ايپ

  )۴.(» ارزش دارديليشناسند عباداتشان خ  مين مردم او راي که اييش آن خدايپ

 نامـه سرگـشاده، از      يچ کجـا  يما در هـ   . ف مطلب ما در نامه سرگشاده است      ي، تحر يانين ب يمتاسفانه چن 
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 ک احـساسات مـردم و     يـ  تحر ين بـرا  يمعترضـ . ايـم   هجمعه صحبت نکـرد    ي مردم در نمازها   يشرکت اجبار 

  . اند  را اختراع و مطرح ساختهين مطالبي چنآزاديه نهضت ي عليجوساز

 ينمازهـا . ن باشد يد وحدت آفر  ين است که نماز جمعه با     يم ا ييگو  مي  جمعه گفته و   يآنچه درباره نمازها  

اتهـام و برچـسب زدن و اشـاعه    . ت گـردد  يـ  بـر جامعـه تثب     ي اسـالم  يت تقوا ي آن است که حاکم    يجمعه برا 

که نمـاز، بخـصوص     هايي     جمعه با فلسفه نماز و آن ارزش       ينمازهاهاي    ا خطبه ي و   ها  ش خطبه يب در پ  ياکاذ

و تـر     حيو صـر  تر     روشن يا حق و باطل   يم آ ييگو  مي ما. نند تعارض دارد  يافريد ب ي جماعت و جمعه با    ينمازها

 دشـمنانش را سـب      يارانش اجازه داد که حت    يه  ب) ع(يا عل يد؟ آ يه سراغ دار  يو معاو ) ع(ياز جبهه عل  تر    يقطع

ه بود کـه در مـساجد شـام، در    يه معاوين رويا) ع(يا برعکس عليدروغ و تهمت را حاکم سازند؟     کنند و جو    

ک و دروغ و تهمـت  يـ سـاخت، بـا تحر    مـي ارانش واداري و )ع(يه عليمسجد دمشق مردم را به سب و لعن عل     

ن بـه   ينماز جمعه تـوه   هاي    ش خطبه ي و پ  ها  طبهراد و انتقاد، از روند خ     ين ا يا ا يکرد؟ آ  ي مي ه آنان جوساز  يعل

  نمازگزاران است؟

  

   خدمات و اشتباهات دولت موقتـ۲۸

ان انتقـادات و    يـ کـه چـرا مـا فقـط بـه ب          انـد      راد گرفتـه  ي از دولتمردان معترض به نامه سرگشاده، ا       يبرخ

  .ايم هدولتمردان را ذکر نکردهاي  تيا موفقي مثبت ي و کارهاايم ه و نواقص پرداختها ضعف

 بـه   يدگي انقالب بـوده و نـه رسـ        ي دستاوردها يابيم که هدف از نامه سرگشاده، نه ارز       يالبته ما قبال گفت   

 مثبـت و  ي کارهـا ي هم آن است که تماميرد منطقي صورت گ ين کار يکارنامه دولت و اگر قرار باشد که چن       

  .ند شوي شده و معرفير و شر، خوب وبد، ضعف و قوت همه با هم بررسي، خيفنم

 د هرگـز خـود بـه آنچـه        يـ  بـه مـا گرفت     يراديـ ن ا يا شما که چن   يکه آ  ن است ين ا ياما سئوال ما از معترض    

 آزاديا شـما کـه بـه کـرات بـه دولـت موقـت و نهـضت                   يـ آ! تفعلون ال مالم تقولون    ؟ايد  هد عمل کرد  ييگو مي

چه قبل از انقالب و چـه بعـد         ران و اسالم    ي نمونه به خدمات آنان به ا      يبار هم شد که برا     کي هرگز   ايد  تاخته

  د؟يهم بکناي  از انقالب اشاره

امـا  .  از اشتباه بوده است    يکه اعمالشان خال  اند     چگاه ادعا نکرده  ي ه آزادي دولت موقت و نهضت      ياعضا

ران و يـ  هـم بـه اسـالم و ا   يچ خـدمت يا دولت موقت هـ ي و آزادي نهضت ،ن ماين و معترضيا به نظر مخالف يآ

   از آن باشد؟يادآوريکه مستحق اند    انجام ندادهيسالم ايانقالب و جمهور

  :کهاند    شدهين مدعي از معترضيبرخ

  )۴(»ران کردي به ايتيچه جنااند  د  مي ماه دولت موقت بود و خدا۹ که يدولت موقت... «

  :نکهيا ايو 

  ) ۳(»ديودنم  ميخي به تاريانتيک خيد و يکرد  ميد انقالب را منحرفيد که داشتيمگر شما نبود«

  )۵.(»ديانت کردي خدمت آنهمه خيد و بجاين ملت نزدي به سر ايچ گليه«

  .نهاير ايو نظا

   نکرده است؟يگريت کار ديانت و جنايا واقعا دولت موقت جز خيآ

عت و فقه برخاسته است و تـالش دارنـد تـا            يل است و از متن شر     يآنها که معتقدند اسالمشان ناب و اص      
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 گـران را بـدان دعـوت    يد خود به آنچه د    ي حاکم گردد نبا   ياسي و س  ي روابط اجتماع  ي بر تمام  يفرهنگ اسالم 

  شوند؟» لم تقولون ما ال تفعلون«: فهيه شريند؟ تا مبادا مشمول آيايکنند عمل نم مي

 يرفتند در پاسخ بـه شـورا   يموقت را پذ    دولت ي استعفا ي، وقت ي اسالم يانگذار جمهور يرهبر انقالب و بن   

  :وم داشتندن مرقيانقالب چن

انـت و امانـت و      يشان در دوره انتقال و با اعتماد بـه د         ي ا ي از زحمات و خدمات طاقت فرسا      يضمن قدردان «

  )۲۳(»ه استعفا را قبول نمودميت مشاراليحسن ن

نند در پاسـخ بـه نامـه سرگـشاده          يب  مي ند و اگر هم خود را ملزم      ي جو يسأه امام ت  يست به رو  يا بهتر ن  يآ

 از امـام    يسـ أان بکشند، انصاف داشته باشـند و بـا ت         يشتباهات دولت موقت را هم به م       ا ي، پا آزادينهضت  

 يکه آن بـه صـداقت اسـالم       . خ کشورمان بکنند  يهم به خدمات و زحمات در آن مرحله حساس تار         اي    اشاره

ز در موقـع قـضاوت دربـاره        يگران ن ين باشد که د   ياست و اگر خدا بخواهد اثر سخن صادقانه هم ا          کترينزد

  .ندي را اتخاذ نماي و اسالميه منطقين روياعمال شما هم

  :ميکن  مي انجام شده در زمان دولت موقت اشارهي از کارهاينمونه به فهرست بعضعنوان  بهنجا يدر ا

  

  ست يالي بزرگ امپري به قدرتهاي و قطع وابستگيدر امور خارج

  . لي اسرائيستيوني با دولت صهي و اقتصادياسي قطع رابطه سـ۱

   ي جنوبيقاي قطع رابطه با دولت نژاد پرست افرـ۲

  .انهيزم در خاورميالي با دولت مصر، کارگزار امپرياسي قطع رابطه سـ۳

  .ت شناختن دولت آنگوالي با دولت کوبا و به رسمياسي روابط سيبرقرار ـ۴

  .يو اخراج کارمندان خارج  نفتمويد کامل از کنسرسي خلع ـ۵

  .کاي آمري اخراج مستشاران نظامـ۶

  ).سنتو (يمان مرکزي خارج شدن از سازمان پـ۷

  .کاي استراق سمع آمري جاسوسيگاههايدن پاي برچـ۸

  .ي با شورو۱۹۲۱ قرارداد ۶ و ۵ بال موضوع اعالم کردن فصول ـ۹

  .۱۹۵۹کا يران و آمري اي نظامي لغو قراردادهاـ۱۰

  .رمتعهد جهاني غيران به سازمان کشورهاي ورود اـ۱۱

  .گريون و دهها کار ارزنده ديتوالسيو کاپ لغـ۱۲

  

  يدر امور داخل

  . کرديند مليدمک  مي را که خون ملت راها  بانکـ۱۳

  . کرديع بزرگ وابسته را ملي صناـ۱۴

  . کرديمه را ملي بي شرکتهاـ۱۵

  . را آغاز نمودي جهاد سازندگـ۱۶

ش از هـزار    يندوق خـسارات بـ    ن صـ  ي کرد و ا   تأسيسم خسارات دوران انقالب را      ي ترم ي صندوق مل  ـ۱۷
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  . داده را جبران کرده استيده و قربانيخانواده خسارت د

  .ان دادين پاي زمي را لغو کرد و به بورس بازي موات شهرينهايت زمي مالکـ۱۸

  .ه آن را کاهش داديرو  بي کرد و استخراجيري جلوگير نفتي از تاراج ذخاـ۱۹

  .ن برديضات را از بيرد و تبعکسان کي را يکارگر  ويالت کارمندي تعطـ۲۰

  .ش برديکرد و پلومتر راه را آغاز ي ساختن هزاران کـ۲۱

  .ي اسالميم به جمهورير رژيي رفراندوم تغي برگزارـ۲۲

  .ي قانون اساسي انتخابات مجلس بررسي برگزارـ۲۳

  .ي رفراندوم قانون اساسي برگزارـ۲۴

  .ي داخلي باال بردن حجم صادرات کاالهاـ۲۵

  .ي مصرفيل حجم واردات کاالي تقلـ۲۶

  .راني اي سپاه پاسداران انقالب اسالمتأسيس ـ۲۷

 يافزارهـا  د جنـگ يـ  خر ي، لغـو قراردادهـا    ي اتمـ  يروگاههـا ي ن يگـر ماننـد فـسخ قراردادهـا       يو صدها کار د   

 ي، بازنشسته کردن امـرا    ينظام و مستشاران    يدالر، اخراج کارمندان خارج   ران با   ي، قطع رابطه پول ا    ييکايآمر

 يک روز درآمـد نفـت بـرا       يـ اص  صل مراکـز فـساد، اختـ      ي نفر، تعط  ۱۵۰۰ سه گانه در حدود      يروهايمشکوک ن 

ات يـ  مال ي، بخـشودگ  يخارجهاي    ليت ورود اتومب  يون تومان، ممنوع  يلي م ۴۰۰ معادل   ها  ک از استان  ي عمران هر 

   ... مسکن وتأمين يارد تومان برايلي م۲ تومان، اختصاص ۳۰۰۰حقوق تا 

نش خـاص آنـان نـسبت بـه     يـ  دولت موقت متاثر از بي وزراي و بطور کلوزير  نخست  و اعمال   مات  يتصم

و بـر اسـاس     ) ع(يو علـ  ) ص(له حضرت محمد  يبه وس » اسالم«ران و شناختشان از انقالب      ي ا يانقالب اسالم 

  :نگونه استي اينش از انقالب اسالمين بيمهم اهاي  يژگيو. قرآن بود

  .ن ملت مسلماني، خصومت و تضاد، بي نفرت، انتقام، برادرکشيجاه ب ي و همکاري، برادري دوستـ۱

  .ثار و وحدتي و اي رحمت و مهربانـ۲

  .ت دادن به مردم و خروج از اسارت دولت زر و زوريثي حـ۳

  .ي و داخلي و سلطه خارجيکتاتوري و مخالفت با ديطلب ، حقآزادي ـ۴

  . عالوه بر شعار، کار و عملـ۵

  .جهاد اکبر: يخالق و اي تحول درونـ۶

  .»اسوه« در جهت ساختن جامعه نمونه يم و بر اساس صبر و تقوي حرکت مستمر و مستقـ۷

  ).عمل صالح(ه ابعاد آن ي در کلي جهاد سازندگـ۸

  . همه مردمي برايه سطوح به طور مساوي در کلي فراهم ساختن امکانات آموزشـ۹

 مناطق و استانها در چارچوب وحـدت        ي خودکفا  اداره ي در سراسر کشور برا    ياسيع قدرت س  ي توز ـ۱۰

  .ملت و امت

 نـه هـرج و      ي اسالم يارهاي و مع  ين شرع ين مردم طبق مواز   يع عادالنه ثروت و درآمد ب     يم و توز  ي تقس ـ۱۱

  .جمر

  .ه ابعاد آني ظلم، کفر، شرک و فساد و زدودن آثار استبداد، استعمار و استثمار در کلي و باالخره نفـ۱۲

060



۵۶ 

  ي براندازيمشت ي محکومـ۲۹

شم يـ  ولو با هـزار مـن سر       يبي ، اصرار دارند که به هر ترت       آزادين نهضت   ين و مخالف  ي از معترض  يبرخ

نـد و   يقلمـداد نما  ... ي اسـالم  ين، ضد جمهور  ي ضد انقالب، ضد اسالم، ضد د      ي را جز گروهها   آزادينهضت  

  :کهاند    شدهيمدع

ـ  ترور يارهـا ک... نـه سـازان کودتاسـت     ي از زم  يکـ يز  ي ن آزادينهضت  « ـ  را بـا قلـم تا      يستي ق يد و تـشو   يي

  ) ۱۱(»کردند

 نقـاط  يهستند به حرکت درآمده و انگشت رو هم قائل ي خود سوابق مبارزات  ي که برا  ي داخل يالشخورها«

 بـه راه انداختـه اسـت        يه انقالب اسالم  يغات عل يق تبل ي که از طر   يآلود ان شرک يگذارند و به جر     مي ضعف

  )۵(»کنند  ميکمک

ات ضـد و    يد با انتشار نشر   يتوان  مي .شناسند و گذشته شما فراموش نخواهد شد        مي دم شما را خوب   مر... «

  )۲(»دي کني اهانت و فحاشي رفسنجاني و خط امام و آقاي به اسالم و انقالب اسالمييض از سوينق

 ي اسـالم  ير امام و جمهو   يان مسموم به سو   ي دوباره با قلم و ب     يشرمي با کمال ب   آزاديم نهضت   يد بگو يبا«

  )۲۵(»دهياسلحه کش

  .چسبد  نميآزاديناچسب به نهضت هاي  ن برچسبيا

 و  ي اسـالم  يکـرات رسـالت خـود را در مـورد حفـظ انقـالب و جمهـور                ه  ران بارها و ب   ي ا آزادينهضت  

  . را اعالم کرده استي براندازيبا مش آن و مخالفت ي از قانون اساسيپاسدار

  : تحت عنوانآزادينهضت ) چمراند يشه(قطعنامه مصوبه کنگره چهارم 

  :دارد  مي مقرري و قانون اساسي به نظام جمهوري و وفادارياعتقاد به انقالب اسالم

ـ  ا ي بـه انقـالب اسـالم      يشه اسـالم  ي و اند  يدي توح ينيب ران براساس اعتقاد به جهان    ي ا آزادينهضت  « ران ي

 ميم سه ين انقالب عظ  ي ا يروزيشد و پ  کران ملت خود را در ر     يانوس ب ي از اق  يورزد و بعنوان بخش     مي عشق

  )۲۴(»...شمارد ي مي از انحراف و انهدام آن را از وظائف اصليريو حفظ و تداوم انقالب و جلوگاند  د مي

  :ح شده است کهين در بند ششم قطعنامه تصريهم چن

 از جانب هر    ي و به هر اسم    يهر شکل ه  مذبوحانه و خائنانه را ب    هاي     و تالش  ها  ران توطئه ي ا آزادينهضت  «

تجاوزکارانـه  هاي  استي که باشد محکوم نموده و آن را در جهت منافع دشمنان انقالب و س يا گروه يفرد و   

  )۲۴.(»داند ي ميخارج

  :بعالوه در بند نهم قطعنامه آمده است که

ت را کـه بـرخالف اصـال      هـايي      و سازمان  ها  تي احزاب و جمع   ي و التقاط  يران افکار انحراف  ي ا آزادينهضت  «

مطرود اند     ران را اتخاذ کرده   ي ا ي جمهور ي برانداز يا مش ي، و   اند   و شرک را در آن وارد نموده       ياسالم آلودگ 

  )۲۴.(»دينما  ميو محکوم

ه يـ ن امـر تک   يمختلف بر ا  هاي    مکرر نهضت درمناسبت  هاي    هياني مصوبه، ب  مشي   خط عالوه بر قطعنامه، و   

  .داشته است

  .برند و خوشحال خواهند شد  مياساس سود  بين اتهاماتين از اراي ايتنها دشمنان انقالب اسالم

  بدون جواب  ـ سئواالت ۳۰

ن نهـضت  يم کـه مخـالف  ي را هم مطرح کـرده بـود    يراداتي ما سئواالت و اعتراضات و ا      ،در نامه سرگشاده  
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۵۷ 

ن نامـه   مـا در آ   . هـم نکردنـد   اي    ن اشـاره  ي کمتـر  ي ندادنـد حتـ    ي به آنها جـواب    تنها  نهن ما   ي و معترض  آزادي

 ۹۹ش از   يب کـرده، و بـ     ي کـه مجلـس خبرگـان آن را تـصو          يقانون اساس ): ميحق سئوال که دار    (ايم  هديپرس

 ي و امـام آن را معـادل اسـالم و محـصول فقهـا     ب کرده است يد و تصو  ييدرصد آرا اخذ شده ملت آن را تا       

 از جملـه    ي در قـانون اساسـ     شود؟ چرا اصول مصرحه     نمي  اجرا چرا تماماً اند     ه دانسته يعظام و واجب الرعا   

ت يـ  و ممنوع  هـا   پيمـايي    راه ل اجتماعـات و   ي، تـشک  هـا   تيـ مطبوعات، احزاب جمع  ات،  ي نشر آزاديحقوق ملت،   

ب يـ ت و اشـاعه اکاذ    يثيت هتک حرمت و ح    ياصل برائت، ممنوع  ...  مراسالت و مکالمات و تجسس و        يبازرس

  ؟اند دهن سرعت فراموش شي و به اين زوديد، همه به ايش عقايو تفت

  ن همه تهمت و افترا باشد؟يد اين سئوال ساده بايا جواب ايآ

  ؟اند دهيب مجلس نرسي به تصوي خارجي که چرا قراردادهاايم هديما پرس

ارات دولـت   يـ در حـد اخت   ... يبيه، ل يا سور يه و پاکستان،    ي، از جمله ترک   ي خارج يکشورها اگر قرارداد با  

د يـ د کـه با   يـ ص داد يد؟ و اگر تشخ   يب به مجلس برد   ي تصو يا برا ب مجلس ندارد، چر   ي به تصو  يازياست و ن  

  د؟يب آن را به مرحله اجرا درآورديب شود، چرا قبل از تصويدر مجلس بحث و تصو

ر ي و سـردب   وزيـر   نخست   ي موسو ير آقا يه که به تعب   ي با دولت ترک   يارد دالر يلي م ۲م، قرارداد   يگوئ  مي ما

قرارداد م  يگوئ  مي ست ما يبه نفع مملکت ن   اند     در آن کودتا کرده   » اکيآمرهاي    ژنرال «يسابق روزنامه جمهور  

ران ي و خالف مصلحت کشور و به ضرر ا        يخالف قانون اساس  ) ريه الجزا يانيمعروف به ب  (کا  يمنعقده با آمر  

  ن حرف ما تهمت وافترا است؟ي ايا جزايآ. بوده است

 و يي پاسـخگو ينند که مسئوالن امور به جا  يب  مي  مردم يوقت. ستي ن يرادات ما، ناسزاگوئ  ين ا يپاسخ به ا  

پرسـند چـرا      مي شوند و از خود     مي شتر نگران يپردازند ب   مي بيحات، به تهمت زدن و اشاعه اکاذ      ي توض يادا

  .گردد يم شتريدشان بيشک و ترد. کنند  ميجادين همه جنجال و سر و صدا اي ايي پاسخگويبه جا

ک يـ  ندارند، چـرا در برابـر  اي  ق ترس و واهمهيان حقايور از ب اگر مسئوالن ام  يپرسند به راست    مي مردم

 نفـر، صـدها     هـا   ع شـده بـود، ده     يـ ران توز ي چند هزار خواننده در سراسر ا      يکه حداکثربرا اي     صفحه ۶نامه  

 که جسارت کرده است     آزادي سرکوب نهضت    يما برا ي، در صدا و س    ها  ساعت وقت در مجلس، در روزنامه     

 از منکـر کـرده اسـت، صـرف          ي امر بـه معـروف و نهـ        يح ساخته و در جامعه اسالم     ن انتقادات را مطر   يو ا 

  پرسند چرا؟  مي مردمي؟ به راستاند نموده

  

  زيهنان عزيم هم

  برادران و خواهران مسلمان

نـدگان بـه    ي از نما  ي برخـ  ي است که چگونه تـذکرات خـصوص       يت تلخ يمطالعه آنچه گذشت نشانگر واقع    

ع محـدود   ي با توز  يسرگشاده ول اي    شود و پاسخ آنان در نامه       مي معه پخش بون نماز ج  يس مجلس از تر   يرئ

  .د قرار گرفته استي مورد تهدي ارکان جمهوريند که گوئيآفر ي ميچنان غوغائ

 کارنامـه   يابيـ ن نامه نه ارز   يران از نگارش و انتشار ا     ي ا آزاديم منظور نهضت    ي گفت  که قبالً  يهمان طور 

 را کـه از   يغ رسـالت  يـ ک طـرف تبل   يـ هدف آن بود کـه از       . موجود بود هاي    يئانقالب و نه بزرگ کردن نارسا     

م نگـران   يکـرد   نمي اگر. ميات آنان را منعکس کن    ي و شکا  ها  يم و نارضائ  ي بنمائ ،ايم  هطرف مردم به عهده گرفت    
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۵۸ 

 بسته  را به کار  » ني تنفع المومن  يان الذکر  کرذف «يگر فرمان اله  يو از طرف د   » ما بلغت رسالته  «م که   يآن بود 

  .مياست کشور تذکرات الزم را بدهيرکاران ساند و به دست

هـاي    آثار توجـه دولتمـردان بـه درددل   . ساختيهر دو منظور را عمل    اي    به نظر ما نامه نهضت تا اندازه      

رکاران انـد   اگر دسـت  . خورند  مي  به چشم  ها   و روزنامه  ها  يراننون، سخ يزيو و تلو  يابان، راد يمردم در کوچه و خ    

از طرف  . نهمند ي مي ان مرهم يناراضهاي     را برطرف سازند، الاقل، با ذکر آنها بر زخم         ها  ين نارضائ يانند ا هم نتو 

  .ندينما  ميتي و رضاي از برادران در خلوت و جلوت از تذکرات ما اظهار خشنودياريگر، بسيد

 بـاالتر از آن،  يست ولـ زان ايماند    و نظر آنان همانطور که رهبر انقالب گفته  رأي ت مردم و  ياگرچه رضا 

ن ي از منکر است که مـا را بـه انجـام چنـ             يفه امر به معروف و نه     ي و انجام وظ   يتعاليت ذات مقدس بار   يرضا

فـه  ين دو وظيـ  است که ما را به ادامـه در راه ا ١»نيناک المستهزئيانا کف «يه بر گفتار الهي واداشت و تک يکار

  .دهد ي ميپشت گرم

فـه  ين وظ يـ ز بـه ا   يـ نـده ن  ي و فـشارها در آ     ها  يزن ، تهمت ها  يرغم جوساز ي که عل  ميکن  مي نجا اعالم يما در ا  

د انتقاداتمان سازنده، لحن سخنانمان برادرانـه       يم کوش ين حال خواه  يم کرد و در ع    ي خود عمل خواه   ياسالم

 مـا   يفه است که دعـا    ين دو وظ  يکه تنها پس از انجام ا     .  باشد ي از منکرمان رئوفانه و رفتارمان اسالم      يو نه 

  .بندد يشود و فتنه و فساد از جامعه رخت برم  مي اصالح جامعه مستجابيبرا

ا بـا تـذکرات برادرانـه خـود       يق نموده و    يفه تشو ين وظ يم از آنانکه ما را در انجام ا       يدان  مي نجا الزم يدر ا 

م ي از ب  يردند ول م و به آنانکه با ما همد      ي کن ينواقص نامه را به ما گوشزد کنند مجددا سپاسگزار        اند     دهيکوش

ان االمـر  «م کـه  ياوريـ اد بيـ  را ب)ع(يان علـ يـ  متقيسخن مـوال اند   شت لب فروبستهي معيا تنگ يل اجل و    يتعج

 که اداره امـور جامعـه را        يو باالخره به برادران    ٢»نقصان من رزق  يقربان من اجل و ال    ي ال يبالمعروف و النه  

جـاد  ي در اصـالح امـور ا  ي و نکثيدر سازندگاي  نخواسته وقفه  يبه عهده گرفته و نگران َآنند که تذکرات ما، خدا         

ا و منهـاج    يـ ل االنب ي عـن المنکـر سـب      يان االمر بـالمعروف و النهـ      «: م که يشو  مي ادآوريرا  ) ع(کند سخن امام باقر   

نتصف ي و تامن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمراالرض و              ضمه بها تقام الفرائ   يضه عظ يالصلحا فر 

 يمـ يضه عظ يامبران و روش صالحان و فر     ي از منکر، راه پ    يهمانا امر به معروف و نه      »م االمر يستقي االعدا و    من

 شـود و رد مظـالم    مـي  حـالل هـا  له آن، راههـا امـن، کـسب       ي داشته و به وس    يض به آن بستگ   ير فرا ياست که سا  

شـود    ميستانده ان منصفانه دادگردد، و از دشمن     مي ن آباد يشود و زم    مي گردد و حقوق غصب شده مسترد      مي

  ٣.ا لنا من امرنا رشدييربنا آتنا من لدنک رحمه و ه .گردد  ميو کارها درست و امور اصالح

  رانيا آزادي نهضت

  ۶۱آبان 

                                                      
  .۹۵داريم، سوره الحجر آيه   ما تو را از شر تمسخر و استهزاکنندگان محفوظ ميـ همانا 1

 .کاهد کند و نه از روزي مي ـ مسلما امر به معروف و نهي از منکر نه اجلي را نزديک مي 2

  .۱۰کهف آيه ـ بارالها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتي عطا فرما و بر ما وسيله رشد و هدايت کامل مهيا ساز، سوره  
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۵۹ 

  خذأفهرست م

 ديـ  به مناسبت ع   ۶/۷/۶۱ در مشهد    ي اسالم ي در دفتر حزب جمهور    ي سخنران –ر کشور   ي وز – ي ناطق نور  ي آقا االسالم  حجت ـ۱

  . تهران۶۱ آبانماه ۱۵ش خطبه نماز جمعه ي خراسان و پيمايو س قربان پخش گسترده از شبکه صدا

 پخـش  ـ۶۱ مهر ماه    ۱۳ سه شنبه    – ي اسالم ي قبل از دستور در مجلس شورا      ي سخنران – ي ساوج ي موحد ي آقا االسالم  حجت ـ۲

  . دگان صبح آزا– ي اسالمي جمهور– اطالعات –هان يدر ک چاپ –ما ياز صدا و س

 –هـان   ي چاپ در ک   –ما  يع و مکرر از صدا و س      ي پخش وس  ۱۶/۷/۶۱ش خطبه نماز جمعه تهران،      ي پ – ي کروب ي آقا االسالم  حجت ـ۳

  . صبح آزادگان– ي اسالمي جمهورـاطالعات 

ـ اطالعـات  ـهـان   ي چاپ در کـما  يع از صدا و سي پخش وسـ۶۱ مهر ماه ۱۶ جمعه ـ خطبه نماز جمعه قم  ـ يني مشکاهللا آيت ـ۴   

  . صبح آزادگانـ ي اسالميجمهور

» ديـ جبهه جد« و سرمقاله ۶۱ مهرماه ۱۷»  زمانياقتضا« سرمقاله ي اسالمي ارگان حزب جمهور  – ي اسالم ي روزنامه جمهور  ـ۵

  .۶۱ مهرماه ۲۵کشنبه ي

  .۱۷/۷/۶۱ »نديگو  ميچه« روزنامه صبح آزادگان سرمقاله ـ۶

 چاپ –و يم از رادي پخش مستقـ۶۱ مهرماه ۱۸کشنبه  ي ي اسالم يل از دستور مجلس شورا     سخن قب  – زاده   يني کمال عابد  ي آقا ـ۷

  . ماهنامه شاهد– صبح آزادگان – ي اسالمي جمهور ـ اطالعات–هان يو انتشار در ک

 ــ ۶۱ مهرمـاه    ۲۵کـشنبه   ي و   ۱۸ک شـنبه    يـ  ي اسـالم  ي مجلس شورا   سخن قبل از دستور    – ي صادق خلخال  ي آقا االسالم  حجت ـ۸

  . صبح آزادگان– ي اسالمي جمهور– اطالعات –هان ي چاپ و انتشار در ک–و يم از رادي مستقپخش

م ي پخش مستق  ـ۶۱ مهرماه   ۲۰ سه شنبه    – ي اسالم ي سخن قبل از دستور در مجلس شورا       – يشم حجاز ها  ي آقا االسالم  حجت ـ۹

  . ي اسالمي جمهور– صبح آزادگان – اطالعات –هان ي چاپ در ک–و ياز راد

م از ي پخش مستقـ ۶۱ مهرماه ۲۲ شنبه ۵ ي اسالمي سخن قبل از دستور در مجلس شورا–ان ي احمد زماني آقا االسالم  حجت ـ۱۰

  . صبح آزادگان– ي اسالمي جمهور– اطالعات –هان ي چاپ و انتشار در ک–و يراد

  اطالعات –هان  ي چاپ در ک   –و  يرادم از   ي، پخش مستق  ي اسالم ي سخن قبل از دستور در مجلس شورا       –ان  يدي محمد رش  يآقا ـ۱۱

  . صبح آزادگان– ي اسالمي جمهورـ

  .۶۱ مهرماه و اول آبان ماه ۱۷هاي  شماره» پرسش و پاسخ«ه ي نشر،رانير اول حزب توده اي دب– يانورين کي نورالدي آقاـ۱۲

  .۶۱ آبانماه ۱۸ه اطالعات  و روزنام۶۱ آبانماه ۱۵ ـ مصاحبه با مجله شاهد – يني حاج احمد خمي آقااالسالم حجت ـ۱۳

» رانيـ  محترم اوزير نخست  مهندس بازرگان    يجناب آقا « نامه   – ين حجار ي فخرالد ي آقا – ي جعفر شجون  ي آقا االسالم  حجت ـ۱۴

  .۵۸ مرداد ۲۱اطالعات 

  .۳۰/۴/۵۷ ـ قم ،چاپ نشر عصر» ريصد ساله اخ  دري اسالمينهضتها «ـ ي مطهريد مرتضي عالمه شهـ۱۵

  . قم– انتشارات دارالفکر ـر. ح.به قلم س «ينيل از نهضت امام خميو تحل يبررس« ـ۱۶

 –هـان   ي چـاپ در ک    –و  يـ  پخـش از راد    ــ ۶۱ور  ي شـهر  ۷ ــ  ي اسـالم  ي نطق قبل از دستور مجلس شورا      –اوش  ي محمد ک  ي آقا ـ۱۷

  . صبح آزادگان– ي اسالمي جمهور–اطالعات 

  )ع( اما رضاياد فرهنگي انتشارات بن–ران جلد سوم يون اي نهضت روحان– ي دواني علي آقااالسالم حجت ـ۱۸

  .ديوان رجوع کنيران و خاطرات سوليبه ا زريها   به گزارشات و اسناد سفرـ۱۹

  . ۱۳۳۲ مهرماه ـ۵سرمقاله شماره » گانيگنج شا« مجله ـ۲۰

  .۱۳۴۴ ـ۱۳۴۰ ،ها هياني و بتأسيسان ي جر، جلد اول–ران ي اآزادي اسناد نهضت ـ۲۱

  . جلد چهارمي ترجمه فارس– يي عالمه طباطبا–زان ي المري تفسـ۲۲

  .۲۸/۱۱/۶۰ ،آزادي انتشارات نهضت – دولت موقت در پنج سند از والدت تا رحلت يماي سـ۲۳

 ،رانيـ  ا آزادي انتشارات نهـضت     ،د اسالم دکتر چمران   ي کنگره سردار شه   ـ۱۳۶۰ران مصوب آبانماه    ي ا آزادي قطعنامه نهضت    ـ۲۴

۱/۹/۶۰.  

هـان، اطالعـات،   يو و چاپ در کي پخش از رادـ۶۱ آبانماه ۲۴ ي اسالمي نطق قبل از دستور مجلس شورا – ي محمد فروغ  يا آق ـ۲۵

  . صبح آزادگان،ي اسالميجمهور
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۶۰ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  :شش نامه سرگشاده به

  ،اي  خامنهاالسالم حجت

  ،ي رفسنجان هاشمياالسالم حجت

   کشور،يوان عاليس ديرئ

  ر آموزش و پرورش،يوز

  ه سراسر کشور،ائمه جمع

  يالني گي محمداهللات يآ

  

  :مقدمه

  ميبسم اهللا الرحمن الرح

نهون عن  يامرون بالمعروف و    ير  ي الخ يدعون ال يولتکن منکم امه    

  )۱۰۴ ـ آل عمران( المنکر اولئک هم المفلحون

رو گـشته کـه      هروبـ اي    دهيـ سال گذشته بـا مـشکالت و مـسائل عد           چهار يران در ط  ي ا ي اسالم يجمهور

 از مشکالت به علـت      يلکن برخ . ديآ  مي شماره   انقالب ب  يبوده و از عوارض جانب    ناپذير    از آن اجتناب   يبخش

ک يـ رکاران و مسئوالن از مسائل و ارائه نداشتن راه حل مناسب و نزد     اند  از دست اي     عده يا ناآگاه يغفلت و   

  . استز افزوده گشتهيافته بلکه بر شدت و وسعت آن نيام ني التتنها نهبه صواب، 

ر و امـر بـه معـروف و         يدعوت به خ  «، در   ي معتقدات اسالم  ي بر مبنا  ينيضه د يران بنا به فر   ي ا آزادينهضت  

گـاه راه حـل را در       . ده اسـت  يـ  را متحمـل گرد    ياريمـات بـس   ير نامال ين مس يده و در ا   ي اهتمام ورز  » از منکر  ينه

ان گذارده، چرا که نهضت يرا با عموم در مده و گاه آنها ي با مسئوالن ديخصوصهاي  گوها و نامهتتذکرات و گف

  .شمارد  ميخي بر روند تاريني انقالب دانسته و آنها را شاهدان عيرا صاحبان اصل» رانيملت ا «آزادي

ط يع آنهـا هرچنـد بـه علـت شـرا     يـ ه گـشته و توز يـ از و مسائل مبتال به جامعه تهي به تناسب ن ها  ن نامه يا

ز در جهـت    يـ  ن يدم و عالقمندان مواجـه شـده و اثـرات نـسبتا مطلـوب             ع مر ي با استقبال وس   يمحدود بوده ول  

  . اصالح روشها به دنبال داشته است

م و در   يات، مجموعه حاضر شامل شش نامه سرگشاده تنظ       ين نشر يع مردم از ا   يبا توجه به استقبال وس    

  .شود  ميقرار داده ار شماياخت

  راني اآزادي نهضت يروابط عموم

  ۱۳۶۲ن يفرورد
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۶۱ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  دهد  محمدي گيالني پاسخ مياهللا دس بازرگان به آيتمهن

  تعالي بسمه

  ي اسالميروزنامه محترم جمهور

 آن  ۲۸/۲/۶۱ مـورخ    ۸۵۸ منـدرج در شـماره       يالنـ ي گ ي محمـد  اهللا  آيـت بـا    ن روزنامه آدر مصاحبه مخبر    

 مهنـدس   يه دولت موقت و جناب آقا     ي درج شده است که جنبه افترا و تهمت عل         يروزنامه مطالب خالف واقع   

شان انتظار دارد بـر اسـاس حـق و عـدالت و قـانون مطبوعـات             يه ا يک نسخه جواب  يبا ارسال   . بازرگان دارد 

  .ديين شماره آن روزنامه و در همان صفحه اقدام بفرماي انقالب نسبت به درج آن در اوليمصوب شورا

طبوعات ارسـال شـده اسـت        بر اساس قانون م     را که قبالً   يي که مسئوالن آن روزنامه جوابها     يبا وجود 

م فطـرت خـداجو و      يـ م و انتظـار دار    يکنـ   مـي   خود عمل  ي و قانون  يفه اسالم ي، اما باز هم به وظ     اند  درج نکرده 

 خود گردند   ي و عادالنه و قانون    يف انسان يو به وظا  يد   آ خوده  طلب مسئوالن آن روزنامه هرچه زودتر ب       حق

 است به قانون عمـل نکنـد و خـود الگـو و           ي اسالم يمهورکه ارگان حزب حاکم ج    اي    را اگر روزنامه  ينهند، ز 

 دو صـد گفتـه   ـتـوان داشـت     ي ميگران چه انتظاري نباشد از دي اسالميارها و ارزشهاين معيبر ااي  اسوه

  ...ستيم کردار نيچون ن

   بازرگانيمهندس مهد دفتر

  ۱۳۶۱ خردادماه ۹

  

  

066



 

۶۲ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  تعالي بسمه

  

  يالني گيخ محمد محمدي شي جناب آقااهللا آيت

  انقالب مرکزهاي  س و حاکم شرع دادگاهيرئ

  :شوم  مي خدا و خدمت به خلق است زحمت افزايق آن جناب در آنچه رضاي توفيپس از سالم و دعا

 شــده بــود کــه ي بــا جنابعــال۱۳۶۱بهــشت ي ارد۲۸ مــورخ ي اســالميدر روزنامــه جمهــوراي  مــصاحبه

ات شـرع   ضانت قـ  ياز آنجا که ص   . نجانب داشت يص ا  از آن اشاره و ارتباط به دولت موقت و شخ          ييقسمتها

ت يـ  سـالمت و امن    ي همه بـوده و بـرا      يني و د  يفه مل يقت، وظ ياز اظهارات خالف حق و از اطالعات خالف حق        

ان و  يـ رکننـده مفتر  يت افـراد و تعز    يـ ثيد مـدافع سرسـخت حقـوق و ح        يـ  که با  يجامه ضرورت دارد تا کسان    

 تنفـع   يفـذکر فـان الـذکر     «دم بـه مـصداق      يـ  الزم د  ،ردنـد گفتـرا ن   اشـتباه و ا    يدگان باشند دچار جـوز    يمتعد

بر اسـاس قـانون   ( خواهش کنم ل را به استحضارتان برسانم و ضمناً    يحات ذ يحات و تصح  يتوض» نيالمومن

 انقالب که مطبوعات را ملزم به درج جواب و دفاع متهم شدگان و              ي مصوب شورا  ۲۰/۵/۵۸مطبوعات مورخ   

ن نامه  ي آن قانون متن ا    ۱۶ و   ۱۵د بر طبق ماده     ييد فرما يگر تاک  ه روزنامه مصاحبه  ب) دينما  مي ن شدگان يتوه

  . ن شماره خود چاپ کند يرا در اول

  .مينما ي ميدواري داشته است تشکر و اظهار امي الاقل لحن معقول و منطقيانات جنابعالينکه بيقبال از ا

 انقــالب و يروزيــاز آغــاز پ«: ديــا رمــودهن فيم چنــين الــرحي بــسم اهللا الــرحمي ادازدر مــصاحبه پــس ا

 در  يگانگان و تعمـد   يکته از ب  يا امال و د   ي بازرگان با اشتباه در کار بوده        يدولت موقت جناب آقا   گيري    شکل

ن يـ  از ايکـ ي. ن برونـد يف شـوند، بلکـه از بـ   يتـضع هايي    لهي با ح  ي انقالب يشده نهادها   مي کار بوده که تالش   

شـد کـه     مـي موقـت  تـالش از طـرف دولـت    يليادتان باشد که خيد يشا. ده استانقالب بوهاي   نهادها دادگاه 

  ».ا سپاه پاسداران جمع شوديده شود و ي برچانقالب مثالًهاي  اساس دادگاه

ي حات و شـواهد   يروارد و خـالف حـق توضـ       يـ ک از مـوارد اتهامـات غ      يـ  با اجازه شما نسبت به هر      الًيذ

  :آورم مي

  

  . که گناه استي گمانـ۱

هن و زبـان خـود   ذا احتمال را به ين فرض يس دادگاه انقالب مرکز چگونه اي حاکم شرع و رئ  ياجناب آق 

 انقـالب و    ي کـه شـورا    يگانگان در کار دولت موقت بـوده باشـد در حـال           ياز ب اي    کتهيکه امال و د   اند     راه داده 

 وزيـر   نخـست    يالم و اسـ   يمان و مبـارزات ملـ     يح به اعتماد و اطالع از سوابق ا       يشخص امام عالوه بر تصر    

ک با دولت موقت و استحضار و مشاوره منظم و نظارت    ي نزد يب فردفرد وزرا، همکار   يمنتخب خود و تصو   

 هيـ ن غفلـت و اجـازه چنـان امـال و دخالـت را چگونـه توج            ي؟ امکان چن  اند  مستمر بر افکار و اعمال آن داشته      

  عامـداً  ا عالمـاً  يـ گـر    لـه يدولـت موقـت ح    د کـه    يـ  دار يا قابل تصور هست و نمونه و شـواهد        يد و آ  ييفرما مي

  .نيبرهانکم ان کنتم صادق تواها  اشتباهکار بوده است؟
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۶۳ 

ضـرس  ه  ن و پرمکافـات اسـت بـ       يار سنگ ينزد خدا بس   ش مردم يدرست است که اتهامات فوق را که در پ        

ا يـ ست؟ آ يـ ن» ان بعض الظن اثـم    «ق مسلم   ي مصاد ز ا ين بدگمان يا هم ي آ ي ول ايد  هقاطع وارد نکرده احتمال داد    

دور از  ه  ج، بـ  يـ غات را ي حاکم و تبل   ياسي از جو س   يروي به پ  يت جنابعال ي در مقام و موقع    يسزاوار است کس  

ر پـا گذاشـته     يـ را ز » ئاي من الحـق شـ     يغنيان الظن ال     «ين و بدون ارائه مدرک و برهان اصل قرآن        يقيعلم و   

 يقـدر و شـورا    ي اجابت دعوت رهبـر عال      تنها جرمشان اعتماد و     كه ي و به کسان   ين تهمت را به کس    يبزرگتر

  انقالب بوده است وارد سازد؟

  

   انقالبي دولت موقت و دادگاههاـ۲

ل يـ  از قبي انقالبـ يدن اساس نهادهاي برچ ي از طرف دولت موقت برا     يد چه تالش  ييکنم بفرما   مي خواهش

   به عمل آمده بود؟يا جهاد سازندگيانقالب و سپاه پاسداران و هاي  دادگاه

ي شنهاددهنده اساسـنامه نهادهـا    يـ د که اصل فکر و درخواست کننده و پ        ي استحضار ندار  يجنابعالد  يشا

ه آنهـا اسـتفاده     يـ ت و تزک  يـ د و تقو  يي تا ي برا ي دولت موقت بوده است؟ و دولت از هر فرصت          باال  در نامبرده

  .کرده است

، يـي  از تعارضـات اجرا    و احتـراز  گيـري     مي رفع تعدد مراکـز تـصم      يئت دولت برا  يب ه يد ترک يا در تجد  يآ

 عضو دولت ي و دکتر بهشتيلي اردبي از حضرات موسويکيامده بود که ينجانب به عمل ن  ياصرار از طرف ا   

 و در قالـب      که بعـداً   يردند؟ کار گدار    عهده ماًأانقالب را تو  هاي     دادگاه ي و سرپرست  يشده وزارت دادگستر  

  . انجام گرفتيي قضايشورا

فـر  يب و محاکمـه و ک     يـ  انقـالب تعق   يطبق نظر امام و اساسنامه مصوب شـورا       انقالب  هاي    فه دادگاه يوظ

ت يالمال بود و تنها حرف دولت بنـا بـه مـسئول            تيب و غارتگران ب    دوران انقال  ين کشتارها ين و آمر  يمباشر

ن بود کـه احـضار   يز قرار گرفت، اي امام نيد و دستور کتبييأاش گذاشته شده، و مورد ت       که به عهده   يريخط

الزم، وقفـه و    هـاي     ينيب شيران مسئول انجام شود تا با پ      ي وز ي دولت با اطالع و همکار     نازداشت کارکنا و ب 

  .ل گردندي تعطي به کلها د، نه آنکه دادگاهيايش نيط سخت پياخالل در اداره امور مملکت در آن شرا

اخته دولـت  ع سـ يا به جهل شـا ي است که به عمد يزي کار درست عکس آن چيان واقعيقت امر و جر   يحق

ن دولت اصرار   يعالوه بر ا  . اند   انقالب قلمداد نموده   ي دادگاهها يا ضدانقالب و مدع   يموقت را مماشات کننده     

که بعد از   » ضد انقالب «انات  ي به عناصر و جر    يدگي رس ي خود را رو   ي انقالب کار اصل   يداشت که دادگاهها  

ي جنابعـال . زدنـد متمرکـز سـازد      ي مـي  مال اسـ  ي جمهـور  يب و برانـداز   يـ  انقالب دست به کـار تخر      يروزيپ

 انقـالب مراجعـه     يقـدر انقـالب و شـورا      يرهبـر عال  عنـوان     بـه  دولت موقت    ۱۵/۲/۵۸د به نامه مورخ     يتوان مي

ت داشته  يدادگاه انقالب به اتهام عناصر ضد انقالب که حال        : مي خواسته بود  آنجا که نوشته و مصراً    . دييفرما

د و قاطعـت    يـ  نما يدگي دولـت جـدا رسـ      يکنند با تقاضا    مي دي را تهد  ي اسالم يو سرنوشت انقالب و جمهور    

  ».ابراز دارد

  

   دولت موقت و سپاه پاسدارانـ۳

دهنده سپاه پاسداران دولت موقـت بـوده و همـواره            ليشنهاد و تشک  يهمانطور که گفته شد اصل فکر و پ       
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۶۴ 

  :کنم  ميت قرار داشته است من باب مثال چند مورد را ذکريد و حماييمورد تا

  :ن آمده استيه چنپا در مورد س۴/۱/۵۸ز در ي تبريوم ورزشينجانب در استادي ايدر سخنران

ن با جـان و     يگذرند و همچن    مي زشانيشان از همه چ    ي وقتشان، از راحت    از  که يينهاي انقالب، ا  انن پاسدار يا«

  .»رمب  مي لذتکنند واقعاً ي مي و همکاريت پاسداريل و رغبت و با محروميدل و با م

  :ام ن گفتهي چن۱۱/۴/۵۸ دار با فرماندهان سپاه پاسداران دريدر د

د يبا. آمدم با شما صحبت کنماند  د  ميون و ممنون شماي که خودش را دوست و ملت را مديکسعنوان  به... «

ـ ي. دا کنـد  يگران باز هم ادامه پ    يدوش امثال شماها و د    ده است به    ينجا رس ي که تا ا   يانقالب نيا  هـم    بـاز  يعن

ـ با. فه اسـت يانجام وظ  خدمت ومأموردولت . ي باشد، هم با دولت و هم با رهبر        يهمکار  يد بـا آن همکـار  ي

 انقـالب و راه     ي، راه شـورا   مراه امـا  ) راه دولـت  (نکه راه مـا     ي ا يکرد، در آن خط آمد و آن راه را گرفت، برا          

دو محـور و  . ک محور باشـد يد  يل آن با  ين کلمه واحد، رهبر واحد و در ذ       يبنابرا«. »انقالب و راه اسالم است    

د به روش خودشـان،  يخودشان، مراجع تقل  به روشها تهي پاسداران به روش خودشان، کم  يعنيسه محور،   

ـ ي.  باشـد يکـ يد روشها يشود، با  نميني به روش خودشان، دادگاهها به روش خودشان، ا     يجبهه مل   بـا  يعن

 و  يو اختالف اي     و تفرقه  ين تشتت ي است کوچکتر  يزندگتوجه به ضرورت حالت حاضر انقالب که دوران سا        

  .ن راه سقوط ما استين محور و از اي از ايباني و عدم پشتين عدم همکاريکوچکتر

 يد امتنـان و دعـا     ي که دار  يالت و اتحاد  يت و تشک  يدار و اطالع از جمع    يخاطر نعمت د  ه  ن شکر خدا ب   يبنابرا

  ». شما دارميق براي و توفيروزيپ

  شود؟  مياستنباط» ف سپاهي تضعيبراهايي  لهيا حيتوطئه و «ن سخنان ي اياز کجا

  

  ي دولت موقت و جهاد سازندگـ۴

ب امـام آن را بـه       يه و پس از تصو    ين دولت موقت نبود که طرح آن را ته        ي، مگر ا  يباره جهاد سازندگ   در

هـاي     تحقـق برنامـه     در يت جهـاد سـازندگ    ي موفق ي کوشش و تالش خود را برا      يمرحله اجرا گذارد؟ و تمام    

  برد؟  ميکاره اش ب معقول و حساب شده

ه و از يــ تهيدر مــورد جهــاد ســازندگ «ل، اختــصاصاًي اول تــشکي کــه در ماههــايام مخــصوصيــدر پ

  :ام ن گفتهي منتشر شد چنيگروههاي  رسانه

  

  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  نيالمحسن نهم سبلنا و ان اهللا لمعينا لنهدين جاهدوا فيوالذ

 جان بر کف نهاده     يدي که در مرحله دوم انقالب با هدف ساختن جامعه توح          ي جهاد سازندگ  ي بر شهدا  درود

  .دنديشربت شهادت نوش

 ي خـود، بـرا    ي و انقالب  ياق اله يان که با شور و اشت     آموز   دانش سالم بر همه خواهران و برادران دانشجو و       

  .دندي کشور مشغول خدمت گرد دورافتادهيخدمت به برادران و خواهران محروم در روستاها

 آن ارج نهادند و     يبيز همانند مرحله تخر   ي انقالب را ن   ي مرحله سازندگ  يروزي که پ  يسالم بر همه هموطنان   

 همـه   يق برا ي توف يبا آروز . اند   عدل جهاد کرده   م برپا داشتن نظا   يبه دنبال واژگون ساختن نظام ظلم، برا      

  . و مجاهدت نمودنديثار همکارياخالص و اا بهضت مقدس نن ي که در اي اجتماعيگروهها

ـ و  انـد      دهيان شربت شهادت نوش   ين جر يا که جوانانشان در  هايي    ت دولت به تمام خانواده    يت و تهن  يتسل ا ي
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۶۵ 

  .»اند دهي را متحمل گرديا خسارات مختلفيخدمات و 

د و سه ماه بعـد   جهاي برايزير  ماه بعد از آغاز برنامه۵( از آنچه که در آن مدت يسپس گزارش کوتاه 

  :ر ارائه داده شديانجام شده بود به شرح ز) از دعوت امام

ـ ل مـورد ن   ي وسـا  تأمينمانه و   ي صم ي ابالغ شد که همکار    يدولتهاي    ه ادارات و سازمان   ي به کل  ـ۱ از جهـاد   ي

  .ندي را در حد امکانات خود بنمايسازندگ

 انتقال کارمندان داوطلـب دولـت بـه جهـاد     يرا ابالغ شد که بيدولتهاي   و سازمانها ه وزارتخانهي به کل ـ۲

  .ندي موافقت نمايسازندگ

ـ ل و تجه  ي پرسنل و وسا   تأمين و   يد شد در همکار   يکتأ  خصوصاً ي اسالم ي به ارتش جمهور   ـ۳ زات مـورد   ي

  .نطور هم شدي عالقمند باشند و همي سازندگيدرخواست طرحها

  .ون تومانيلي مبلغ چهارصد و هشتاد م هر استان کالًيون تومان برايلي م۲۰ب و ارسال ي تصوـ۴

  .يق جهاد سازندگي روستاها از طري ضروريازهاي نيون تومان اعتبار برايلي م۵۰۰ب مبلغ ي تصوـ۵

در هـر   انـد     تو ي مي ک روز نفت که جهاد سازندگ     يار قرار دادن آن قدر از اعتبار مربوط به درآمد           ي در اخت  ـ۶

  .استان جذب کند

  .ندگان دولتيندگان امام و نماي نماي با کمک و همکارها  در استانيتر جهاد سازندگجاد شوراها و دفاي اـ۷

آن را به هاي   و طرحها  برنامهيتهاي که اجازه توسعه و سرعت فعاليد جهاد سازندگ  يه اساسنامه جد  ي ته ـ۸

  .سازد  مي ممکنينحو بهتر

شتر دادن مردم شهرها و روستاها يند بوي که هدفش پي چاپ مجله جهاد سازندگيجاد سازمان الزم براي اـ۹

ـ  و آگاه کردن مردم از فعالي جهاد سازندگيزش و آموزش در جهت هدفها   يم با انگ  أتو انجـام شـده   هـاي   تي

  .است

  .ي کمک به امور جهاد سازندگيون تومان از طرف مردم برايلي م۳افت حدود ي درـ۱۰

  ».شجو به روستاها و تقاط کشوررداني اعزام هزاران خواهر و برادر جوان دانشجو و غـ۱۱

  :ن گزارش آمده است کهيان هميو باالخره در پا

گر به  يثرتر از هر زمان د    ؤماند     دهد که بتو   ن سازما ي خود را به نحو    يدوارم که جهاد سازندگ   ين ام يبنابرا«

ـ  ايبـرا .  موجـود گـردد  ي و انـسان يه منابع مالي بپردازد، قادر به استفاده از کليعمرانهاي     طرح ياجرا ن ي

ز و فداکار عـالوه     يان عز ين و دانشجو  يمنظور هم از کارمندان محترم و همکارانم در ادارات و هم از داوطلب            

 و يمي صميند و با همکاريرفته و تحمل نمايگر را پذيکدينانه يکنم که برادروار و واقعب  ميبر تشکر، دعوت

جـاد  يو بـا ا    .ان بردارند يرتباط سازنده را از م    منظم و منضبط و با تالش خود، هرگونه عدم تفاهم و عدم ا            

 کنند، نقشه   ي در هر سطح کشور از مرکز تا شهرستانها سع         ي مشترک ادارات و جهاد سازندگ     يونهايسيکم

ـ و بـه ام   .  قرار دهند  يزير  و برنامه  يابيل و منابع قابل استفاده را مورد ارزش       ي و استفاده از وسا    يياجرا د ي

 مملکـت گـام     يازهـا ي مخرب، در جهت رفـع ن       دخالت  الزم و به دور از هرگونه      ي و با وحدت هماهنگ    ندخداو

  ».ي و جامعه سراسر حرکت و برکت و برادري اسالميجاد و استقرار کامل جمهوريد ايبه ام. بردارند

  شـده و در دسـترس      يآور نجانـب جمـع   ي ا يونيزيو و تلو  يامها و مصاحبات راد   يها و پ  يمجموعه سخنران 

 ين اسناد هر آدم منصف    يبا مطالعه ا  . ک نسخه ارسال خواهد شد    يل و درخواست    يورت تما باشد و در ص    مي

 باشـد وجـود     يانات خالف واقع جنابعـال    يه کننده ب  يتوجاند     که بتو  ين مطلب يکند که در آنها کمتر      مي قضاوت

   .بلکه بالعکس. ندارد
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  ها  و دادگاهي عدالت اسالمـ۵

 چه بوده، الزم  ها  يمسلحانه و خرابکار  هاي    يريد درگ يوسعه و تشد  که عوامل بروز و ت    تر    ياما مسئله کل  

 نظـام   يسم و برانـداز   يـ  ضـمن آنکـه همـواره اعمـال ضـد انقـالب و ترور              آزادياست تذکر دهم که نهضت      

 ين نداشته است که قانون اساسـ      ي جز ا  ي و درخواست  يران را منع و محکوم کرده، دعو      ي ا ي اسالم يجمهور

فه يه شـر  يـ ط اجـرا گـردد، آ     ي و تجاوز و تفـر     يگري و از تالف   ي از حدود اله   يز تعد و احکام قصاص به دور ا     

ان يـ  متق يت مـوال  ي فرامـوش نـشود و وصـ       ي االتعدلوا اعدلوا هـو اقـرب للتقـو        يجرمنکم شنئان قون عل   يالو

 متعـرض   »نيرالمـومن يقتـل ام  «اد  يـ ن باشد که فرمود مبادا به بهانه و با فر         يالع  درباره ضارب خودش نصب   

ن بحث که يدر هر حال ورود در ا. ديقصاص جلوتر از آن بروبندي  د و در معادله ين و همفکران او بشو    کسا

باشـد    مـي ت شود و تا چه حـد خـصومت و خـشونت مـوثر و قابـل قبـول            يد رعا ي با يچگونه انصاف و تقو   

  . داردي بر طبق قانون اساسآزادي و وجود ي، جو سالم اسالمييت قضاياج تام به امنياحت

 تا آنجا که ارتبـاط بـا   ايد ها نکردن در گذشته که به طور دربست عنوان فرمود   ي عمل کردن    ي انقالب مناًض

 شـده اسـت   يده، گره خورده به اختالفات و اغراض و انحرافـات يچيکند موضوع سخت پ    مي دايدولت موقت پ  

ز متن و منطوق فرمان      ج يزي و مالک قضاوت نسبت به آن، چ       يدگي رس يد مبنا ييفرما  مي قي تصد که قاعدتاً 

  .باشداند  تو  نمين و مصوبات حاکم در آن زمانينجانب و قوانياعنوان  به امام ۱۵/۱۱/۱۳۵۷مورخ 

 و يراسـالم يکـات غ ي و تحر هـا   اساس و سب و دشـنام       بي ران، اتهامات ينام اسالم و ا   ه  در هر حال بنده ب    

هـاي    نجانـب، در مطبوعـات و رسـانه       ياران و   يـ  ا آزاديه دولـت موقـت و نهـضت         ي که مدتها است عل    ياخالق

 و اصـول    ي و اخالف  ين اسالم يموازترين    يي برخالف ابتدا  ها   منابر و خطبه   ، مساجد ، مدارس ي و برخ  يگروه

  محـروم  يحـق دفـاع مـشروع و جـواب قـانون          ترين    يهين از بد  ين و مظلوم  ي و متهم   راه افتاده  يقانون اساس 

 شـده   ي خـود مـدع    ي نامه آمده و قاض    ي که در ابتدا   يورد مطالب ز در م  ي ن يباشند، را رد کرده به جنابعال      مي

  .دهم  مياست وکالتالدين   ومين و مالک ين که رب العالمي الحاکمماست، گله و اعتراض داشته و به احک

   ي من اتبع الهديوالسالم عل

   بازرگانيمهد

  ۱۳۶۱ خردادماه ۸
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

   به ائمه جمعه سراسر کشورآزادينامه سرگشاده نهضت 

  

  تعالي بسمه

ان مـن شـرار     : ا رسول اهللا فقـال    ي ياال اخبرکم بشرار رجالکم؟ قلنابل    ) ص(رسول اهللا : عن جابربن عبداهللا قال   

  ... الفحاشيرجالکم البهات الجر

ن افراد يد بدتريا عالقمنديد آيپرس) اصحاب( است از ما يامبر گراميت شده است که پياز جابربن عبداهللا روا

 اسـت کـه    ين کس يبدتر: فرمود) ص(امبريم پ ي کنم؟ پس از آنکه ما پاسخ مثبت داد        يا معرف اجتماع را به شم   

  ...باک، فحاش و هرزه گو باشد  بيار افترا ببندد،يبس

  )مان و الکفري کتاب اال۳ جلد ياصول کاف(

  

  قاتهم ي اعالم و حجج اسالم ائمه جمعه سراسر کشور دامت توفيحضرات علما

   و برکاته اهللا کم و رحمتيسالم عل

  

 نامـه گـرد چـه       يد کـه محتـوا    يـ زن  مـي  ن نامه سرگشاده آمده حدس    ي که در آغاز ا    يتيدن روا يد با د  يشا

ر ائمه جمعـه    يت خط ي سخن از مسئول   يآر. ستي چ ين محتو يان در برابر ا   يت آقا ي بنا شده و مسئول    يمحور

 از مراسـم    ي مـستمر در برخـ      است که به طور    ي و خالف قانون   يراسالميت متعهد در برابر عمل غ     يو روحان 

  .ديرگ  ميو مسئوالن کشور انجام نان و دولتمردايش چشم آقاي نماز جمعه پي عبادياسيس

 و  ين نامـه سرگـشاده، عـالوه بـر اسـتفاده از حـق الهـ               يـ م هدف ما از نوشتن ا     ييد بگو يقبل از شروع، با   

 اسـت  ي از بـدعت يري، جلوگ)۱(تدگان قائل شده اسي همه ستمد  ي برا ي تعال ياد برآوردن که خدا   يمشروع فر 

  خـود  يفـه اسـالم   يمـا وظ  . ده اسـت  يـ ا ناآگاه در مراسم نمازجمعـه آغـاز گرد        ي مغرض   يکه توسط عناصر  

م يگران بازگو کن  يم به د  يدان  مي ن باره يا ستاده، آنچه از کتاب و سنت در      ين بدعت ا  يم که در برابر ا    يشمار مي

  )۲.(ميتا مشمول لعنت خدا نگرد

  هاشـمي  االسـالم   حجـت ژه بـا    يبا مسئوالن امر به و    اي     برادرانه ي و تماسها  ي خصوص ي مالقاتها يما ط 

 نامـه   ين طـ  يهمچنـ . ايـم   هه به حق نمود   يفه خود اقدام و توص    ي تا آنجا که ممکن بوده است به وظ        يرفسنجان

) ۶۰  بهمن ۹(ش خطبه نمازجمعه تهران     ي به اتهامات خالف واقع دادستان انقالب مرکز در پ         ۲۰/۱۱/۶۰مورخ  

  .ايم هت نمودي شکايبه مقامات قضائ

، آزادانـه در نمـاز      انـد      بـود کـه بتـو      ير و رزمنده ما سـالها در انتظـار روز         يامت دل : ان حجج اسالم  يآقا

 منکـر برانـداز     يرويو کمک گرفتن از ن    ) ۳( ذکر خدا  ي جمعه شرکت کند و با شتافتن به سو        ي عباد ـ ياسيس

 استوار در برابـر مطـامع       يواري خود آشنا شده همچون د     يياي و دن  يني، همگام و همدل، به مصالح د      )۴(نماز

اعالم اقامه نمـاز جمعـه از طـرف         . ستدي با ي خارج يالي و است  ي استبداد داخل  ي و فرهنگ  ي و اقتصاد  ياسيس
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۶۸ 

 ي طالقـان اهللا  آيـت  بـه امامـت مجاهـد نـستوه          ۱۳۵۸مـه اول    ي در ن  ي اسـالم  يانگذار جمهـور  يرهبر انقالب و بن   

 کم  ي بود که با استقبال    يع سرخ علو  ي تش يشگيده و تحقق آرمان هم    ين ملت رنج  ينه ا يري د يرزو به آ  يپاسخ

قات همـه عاشـقان ذکـر خـدا، عالقمنـدان بـه          ي نماز جمعه م   ي طالقان اهللا  آيتاز دوران امامت    . ر روبرو شد  ينظ

 ضـد انقـالب و    دشمن شکن در برابـر عوامـل  يروي ني و براستياصالح جامعه و رهروان راه انقالب اسالم 

ان امـام و دولـت و جامعـه،    ي ميان مردم، رابطه منطقينده امام ميقدرتها و ابرقدرتها درآمد و امام جمعه نما    

ح دهنده مشکالت   يشنهادات مردم به مسئوالن کشور، توض     يپ، منعکس سازنده    ي اجتماع يبازگوکننده دردها 

ن در جهـت مـصالح دولـت و ملـت           يحـدت آفـر   ک جمله عامل هم آهنگ کننده و و       يدولتمردان به مردم و در      

  .گشت

م که اگرچه نماز توانسته است نقش موثر خود را در حفظ وحدت در جهت مبارزه بـا عوامـل                    ييد بگو يبا

فـا کنـد،   ي عـراق ا   ي جهانخوار و ارتش مـزدور بعثـ       يکايژه آمر ي شرق و غرب به و     يضد انقالب و ابرقدرتها   

 متـداول گـشته و نمـاز        ين و فحش و تهمـت بـه آنـان کـار           يومن از مراسم سب و لعن م      يمتاسفانه، در برخ  

ن مراسـم، در خـالل      يـ  در ا  .ل شـده اسـت    يجاد نقرت تبد  ين جهت به کانون تفرقه و ا      ين جمعه از ا   يآفر وحدت

 سـبب و لعـن و تهمـت بـه         ي کـه محتـو    ييامام جمعه شـعارها   هاي     خطبه يش از نماز و حت    يپهاي    يسخنران

  .شود  ميد داده معدوين است توسط گروهيمومن

  :اند له فرمودهيرالوسينماز جمعه در تحرهاي  قدر انقالب راجع به خطبهيرهبر عل

). ۵(» کند يه به تقو  يامبر و توص  ي و صلوات بر پ    ي اله ي حمد و ثنا   ها  بر امام جمعه واجب است در خطبه      «

کننـده   قيعامـل تـشو   من اگـر    ؤافکن سب و لعن م      است سکوت امام جمعه در برابر عمل حرام و تفرقه          يهيبد

  .ن عمل شمرده خواهد شدي از بر جوايلي نشود، الاقل، دليتلق

 ي اسـالم  يارهـا ي باشـد، مع   ي الهـ  ي واال ي اعالم ارزشها  ي جمعه، که قرار است بلندگو     ي در نمازها  يوقت

 مـسئوالن وزارت آمـوزش و پـرورش کـه           يتـوان از برخـ      مـي  ايـ ر پا گذاشته شـود آ     ين گستاخانه ز  ينچنيا

 ني داشته باشند وادار به سـب و لعـن مـومن   ي و آگاهيي را بدون آنکه آشنا  يرستاني و دب  ي دبستان نوجوانان

  ن انتظار داشت؟يکنند جز ا مي

  

هند کـه در دوران       مي  دشنام ي جمعه به کس   ي از نمازها  يد که در برخ   يا توجه دار  ي آ :عتيپاسداران شر 

 ين راه همکار و همگام مرحوم طالقـان       ي آورد و در ا    اسالم را به دانشگاه     نماز و  ياستبداد و الحاد شاهنشاه   

ا بـ و  اعتماد داشـته    » )۶(مان راسخش به مکتب اسالم    يا«ز به   يامام امت ن  . ن امام جمعه پس از انقالب بود      ياول

 يقـدردان ) ۷(شانيـ  ا يه از زحمـات و خـدمات طاقـت فرسـا          يت مـشارال  يـ انت و امانت و حسن ن     ياعتماد به د  

 مهنـدس بازرگـان و      يه آقـا  يـ  کـه عل   ييد کنـد کـه شـعارها      يـ تردانـد     تو ي مي وابق کس ن س يا با ا  ي؟ آ اند  کرده

دهنـد   يي مـي ن شـعارها يا آنانکـه چنـ  يـ باشـد؟ آ   مـي منؤ جز سب و لعن مـ يزيشود چ   مي همکارانشان داده 

  ستند؟يت جابربن عبداهللا نيمصداق روا

 آن دارد  ي اقتـضا  ياسيلح س ست و مصا  ي آسان ن  ي در برابر شعاردهندگان کار    يستادگيد ا ييد بفرما يشا

ه بـر لـزوم طلـب    يـ  امامير فقهـا يکه امـام و سـا   اي    عحبا در نماز جمعه   . ستمين عمل خالف نا   يکه در برابر ا   

رند و امـام    يگ  مي مومنان مورد تهمت، سب و لعن قرار      ) ۸(اند  د نموده ي مردان و زبان مومن تاک     يآمرزش برا 
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۶۹ 

 ن عمـل سـاکت  يـ زد در برابـر ا ي کـرده و بـا باطـل بـست       يبانيکه موظف است شجاعانه از حق پـشت       اي    جمعه

م توجـه   يت شعاردهندگان و مشوقان آنان وارد شـو       يت مسئله و هو   يم در ماه  يما بدون آنکه بخواه   . دنما مي

ن بـاره  يـ رهبـر انقـالب در ا  . ميکنـ   مـي ب نمـاز جمعـه جلـب     يط خط يان را به نظر امام امت در مورد شرا        يآقا

ده باشـد کـه از   يب نماز جمعه، عالوه بر بالغت، بـدان درجـه از شـجاعت رسـ    يسزاوار است خط: اند  فرموده

  ).۹(دن در راه خدا و اظهار حق و مبارزه با باطل نهراسديمالمت کش

 ۷/۳/۶۱ امـام جمعـه موقـت تهـران در خطبـه نمـاز جمعـه                 ي رفسنجان  هاشمي االسالم  حجتخوشبختانه  

  . استيدواري ام عمل نمودند که موجبيفه اسالمين وظيشجاعانه به ا

 يعـ يان طبيـ دشـمن شـادکن جر  هـاي     ي و جوساز  ها  ين شعارپراکن يدانند که ا    مي ان خود بهتر از هرکس    يآقا

  .رديگ  ميکجانبه سرچشمهيرضانه غغات مي افراد معدود خاص و از تبليکهاين و تحري نداشته از تلقيخود بخود

ه شـعارها ابـزار داشـته و از بکـار نبـستن             نگونـ ي خـود را از دادن ا      يز نگرانـ  ي ن ي منتظر اهللا  آيتحضرت  

  .ت فرمودندين شعارها اظهار عدم رضاي از ايريشان در مورد جلوگياهاي  هيتوص

سـازد    ميان را موظفي آقاي اسالمي جمهوري قانون اساس،ي منتظرهللات اي امام و نظر آ يعالوه بر فتوا  

ت، جان، مال، حقوق، مسکن و      يثيح«د  يگو ي م  که يست و دوم قانون اساس    ير پا نهادن اصل ب    يکه در برابر ز   

 اعتراض گشوده اجـازه     لب به » ز کند ي که قانون تجو   يشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در موارد        

 و  ي اسـالم  يارهـا ينگونه ارزشـها و مع    يد ذکر خدا و قانون حاکم باشد ا       ي که با  يي عام و در جا    ندهند در مأل  

  . شودمال ي منبعث از آن پاياصول قانون اساس

ان يـ  متق يالد مـوال  ي رجب امـسال بـه مناسـبت مـ         ۱۳ در خطبه نمازجمعه     ي رفسنجان  هاشمي يجناب آقا 

ژه يـ م هـر فـرد مـسلمان بـه و         يـ نـان دار  يمـا اطم  . باشد  مي )ع(يجاد حکومت عل  ياظهار داشتند هدف ا   ) ع(يعل

 از ائمـه محتـرم جمعـه      طـه   ن راب يـ در ا . ن ندارنـد  ي ا ز ج يهدفاند      مظالم طاغوت بوده   ي که سالها قربان   يافراد

 يشـد مـومن     مي  برگزار )ع(که به امامت  هايي     که در نماز جمعه    ايد  ه خواند يخيچ منبع تار  يا در ه  يم آ يپرس مي

 خود را از دشـنام  يينارضا )ع(ي علايم هگرفت؟ تا آنجا که ما در نهج البالغه خواند  ميمورد سب و لعن قرار   

ن کار بـه نقـد و       ي ا يه فرموده است بجا   ي اعالم داشته و توص    ارانشيه و   ي چون معاو  ي به عنصر  ي حت ييگو

  )۱۰.(ن را از خدا بطلبنديت آنان و وحدت مسلميد و هدان آنان بپردازي کارهاي و معرفيابيانتقاد و ارز

 در  يق مکاتـب الحـاد    يطر که از اي    رب و خصمانه  خمهاي    وهي با ش  ين روش سازنده و اله    ي است ا  يهيبد

  . متفاوت است کامالً،شود  ميران به کار گرفتهي اآزاديه نهضت ي و علانقالب ما رخنه کرده

ستند کـه خواسـته باشـند بـه بهانـه           يـ  ن يداالسـالم ي افراد جد  آزاديم برادران نهضت    ييد بگو ينجا با يدر ا 

 اسـالم از زمـان و       ينهـا در اعتقـاد و اجـرا       يا .نـد يانتقامشان را ارضا نما   هاي    انقالب و با عنوان اسالم عقده     

مـسجد و   . و انـزوا بـود      اسـتقبال از اسـتهزا و اخـراج        ،ام به نماز و حجاب و قرآن      يکه ق اند      راه افتاده  يکانم

 از زمان رضاخان، بعد از      ها  ي خاموش و خلوت بود و نهضت       است که قبالً   يي و نهادها  ها  جمعه و قرآن، خانه   

 در مدرسـه و  آزاديدر خود نهضت  و يت، در مبارزات نهضت مقاومت ملنف شدن   يکودتا در دوران نهضت مل    

 جوانـان   يعتي و اسـتاد شـر     ي و مطهـر   ي چـون طالقـان    ي روحان يتهاي شخص يزندان با همکار  و  مسجد و اداره    

 ين طرف با استدالل و اصرار مناديش به اي بودند که از چهل سال پها نيهم.  آنها سوق دادند يمملکت را به سو   

 بـر قـرآن     ي مبتنـ  ياسـ ي س يدئولوژيـ  و ا  ي اسـالم  ينيب کنندگان جهان  ني تدو ،ن بوده ياست از د  يت و الهام س   يتبع
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۷۰ 

 مقدس گذاردنـد کـه   ين وادي قدم در ايو روزگار.  اسالم شدندي منبعث و مجر   ياسيگشتند و موسس حزب س    

زده هـستند و نـه علـم زده بلکـه در      ه غـرب  ن. شد  مي  و تقدس شمرده   ين امور خالف تقو   يت در ا  يدخالت روحان 

  . کردند دفاعيت اسالم و اصالت وحيران و از حقاني و استقالل اآزاديلسان علم از لباس غرب و در 

 تنهـا   نـه ان محتـرم  يـ رود آقا   مـي  ر ائمه جمعه در ابطال باطل و اظهار حق انتظار         يف خط يبا توجه به وظا   

مبلـغ   منـابر ندهنـد بلکـه مـدفاع و           ين گونه افراد در نماز جمعه و در مساجد و پـا           يرخصت به سب و لعن ا     

  .ق و دلبستگان خط خدا هستندي باشند که کهنه سالکان طريکسان

 و يدهند که جو مـسموم فعلـ    ميصي تشخي دارند به خوبياسي و مبارزات سي سابقه اجتماع كه يکسان

 دشـمنان   يشتر از سـو   يـ شـود ب    مي راني ا آزاديه نهضت   يکه عل اي    ع و ناجوانمردانه  يک جانبه وس  يغات  يتبل

 يرد و هـدف   يـ گ  مـي  شهيست ر يخواهند نشان دهند اسالم قادر به اداره جامعه ن          مي آنان که  و   يانقالب اسالم 

  . را ندارندي و اسالم واقعآزاديجز انتقام و انهدام باغبانان و خدمتگزاران نهال 

 از سـب    يري خود در جلوگ   يفه اسالم يم به وظ  ين نامه سرگشاده بتوان   ين است که با نوشتن ا     ي ما ا  يدعا

 محـدود و    ي بـه زمـان حاضـر و اشـخاص فعلـ            است و مسلماً   ي امو ين در نماز جمعه که سنت     يو لعن مومن  

نـان  يد و اطم  يـ  بنگر ينيده خوشـب  يـ ز به گفته مـا بـه د       يم شما ن  يدواريام. مي کن يريجلوگاند    ممنحصر نخواهد   

  .ميخواه  نمييزيم چي از آني که خود جزئير و سعادت امت اسالمين راه جز خيکه در ا ديداشته باش

ان ائمـه جمعـه از عملکـرد نهـضت          يـ  که آقا  يم در صورت  يدار  مي نجا از فرصت استفاده کرده اعالم     يدر ا 

 يا سـئوال  يـ راد، اشـکال    يـ  انقـالب و بعـد از آن، ا        يروزيوابسته به آن قبل از پ     هاي    تيران و شخص  ي ا آزادي

دا کرده ضـمن    ي شود حضور پ   ليان تشک ين منظور از طرف آقا    ي که بد  ي در جلسات  ايم  هداشته باشند، ما آماد   

  .مگيري شان بهرهيح و بحث و گفتگو از رهنمودهايتوض

ن زمان به ثمر    ي است که پس از قرنها مجاهدت و مبارزه، در ا          ي اله ي ما موهبت  يبه هرحال، انقالب اسالم   

هـا و   يتوز نـه يهـا، ک  ي، خودخواه هـا   ييتقـوا   بـي  ن موهبت در گرو مبارزه بـا      ي ما از ا   يبردار بهره. ده است يرس

م بـر اسـاس سـنت       ي کنـ  يستادگيـ ن عوامل فساد و انحـراف ا      يم در برابر ا   ياگر ما نتوان   . است ها  يگذار بدعت

امبر آن را علت بعثت خود      ي مبدل خواهد گشت و مکارم اخالق که پ        يه نکبت و بدبخت   ين موهبت به ما   ي، ا ياله

 جمعـه دوران خلفـا      يون نمازهـا   نخواسته نمازجمعـه مـا همچـ       يد خواهد شد و خدا    يناپد) ۱۱(دانسته است 

قـرن   چهارده   ين تجربه تلخ را برا    يمسلمانان ا . است و حفظ قدرت زورمندان خواهد گشت      يله اعمال س  يوس

  .نديماين راه پرخطر را بپي ات مجدداًي سال شکست و محروم۱۴۰۰ست پس از يآزموده و سزاوار ن

م کـه از سـنت      يـ مام جمعه تهـران انتظـار دار      ژه ا يه است که ما از ائمه جمعه سراسر کشور بو         ين پا يبر ا 

 و ارشاد خـود     يي فرموده با راهنما   يريعت و قانون است جلوگ    ي خالف شر  يئه سب و لعن مومن که عمل      يس

  .شه کن سازندي را ريراسالمين رفتار غيا

  .مي خواستاري تعاليان را در دفاع از حق و ابطال باطل و خدمت به انقالب و ملت از خدايق آقايتوف

  ).۱۲(ک رحمه انک انت الوهابنهب لنا من لدتنا وديه لوبنا بعد اذقربنا التزغ 

  راني اآزادي نهضت يروابط عموم

  ۱۳۶۱ خردادماه ۸
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  :فهرست ماخذ

  )۱۴۸ه يسوره نسا آ(من ظلم  حب اهللا الجهر بالسو من القول االيال ) ۱(

  ) جلد اول کتاب فصل العالمياصول کاف(ه لعنه اهللا يفعلفعل يظهر العالم علمه فمن لم ي فلي امتيهرت البدع فظاذا ) ۲(

  )۹ه يسوره جمعه آ( ذکر اهللا يوم الجمعه فاسعوا اليلوه من ص لليودناذا ) ۳(

  )۴۵ه يسوره عنکبوت آ( عن الفحشا و المنکر يالصلوه تنه) ۴(

. ي االولـ ي اهللا فـ ي بتقـو ءصايـ و اال... يالنبـ  يو الـصلوه علـ  ... يه تعـال يـ عقبـه بالثنـا عل  يد و يـ ن التحمي کل مـن الخطبتـ  يحب ف ي) ۵(

  )۲۳۳اول صفحه   جلدينيله امام خميرالوسيتحر(

  يوزير نخست فرمان امام در انتصاب مهندس بازرگان به ) ۶(

   انقالب در مورد استعفا مهندس بازرگانينامه امام به شورا) ۷(

  ۲۳۶ جلد اول صفحه ينيله امام خميرالوسيتحر) ۸(

له همـان   ير الوس ي اظهار الحق و ابطال الباطل تحر      يحا ف يم، صر ئ اهللا لومه ال   يلومه ف يشجاعا ال ... اغيب بل يکون الخط ي ان   يبغيو  ) ۹(

  )صفحه

  )۱۹۷نهج البالغه خطبه شماره ... (نيان اکره لکم ان تکونوا سباب) ۱۰(

   بعثت التمم مکارم االخالقيان) ص(قال رسول اهللا) ۱۱(

سـوره  (يار بخشنده ا  يمند ساز که تو بس     ت شدن به باطل راه مده و ما را از رحمت خود بهره            ي از هدا   ما را پس   يا دلها يخدا) ۱۲(

  )۸ه يآل عمران آ
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ر آموزش و پرورشيران به وزي اآزادينامه سرگشاده نهضت 

  

  تعالي بسمه

 يبـه مـومن نابکـار      ييوگ  دشنام: فرمود) ص(غمبريپ... سباب المومن من فسوق و قتاله کفر      ): ص(قال رسول اهللا  

  )ماني جلد سوم کتاب الکفر و االياصول کاف( ...دن با او کفر استياست و جنگ) يمانيا يب(

  

   اکبر پرورش ي عليجناب آقا

  راني اي اسالمير محترم آموزش و پرورش جمهوريوز

  

 مختلـف هاي    هر و عصر و به مناسبت     ظ ي و نمازها  ي صبحگاه ي است در مراسم دعا    يکم، مدت يسالم عل 

ن و ي را وادار به سب و لعـن مـومن  آموز  دانش از مدارس تهران و شهرستانها، جوانان و نوجوانان  يدر برخ 

 شانيـ  همفکـران ا  ي مهنـدس بازرگـان و بعـض       يه آقـا  يـ  ناحق و آکنـده از تهمـت و افتـرا عل           يدادن شعارها 

ط ين عمل، آنهم در مح    يا. ا آنان روبرو شده است    يا اول يان و   آموز   دانش  با اعتراض  يند که در موارد   ينما مي

 مرکـز و محـور      ي اسـالم  ي انقالب و اسـتقرار جمهـور      يروزيرفت بعد از پ     مي آموزش و پرورش که انتظار    

 باشـد،   ي اسالم ي واال ي و کانون آموزش و پرورش ارزشها      يت شاهنشاه ي دوران جاهل  يمبارزه با ارزشها  

  . استين اساس و تجاوز از اصول مصرحه در قانوين شرعيتخلف آشکار از مواز

  .ل نداردي در اسالم ناب و اصي و راهييچگونه جاي هيين روشهايچن

 رسـول   ين نـداده اسـت و هرگـز در دوره رهبـر           ي به مـومن   ين رخصت يد چن يهرگز خداوند در قرآن مج    

 معمـول و    يرالهـ ي غ ي در انقالبهـا   ي و جار  ي عاد ين روشها يچن) ع(يا در دوران خالفت امام عل     يو  ) ص(اهللا

ان يـ  متق يدهد آن است که در دوران خالفـت پـنج سـاله مـوال               مي به ما نشان  خ  يآنچه تار . ده است مجاز نبو 

گـر  ي د يا در جا  ي جمعه، در مسجد کوفه و       يروان آن حضرت در نمازها    يهرگز اجازه داده نشد که پ     ) ع(يعل

بـا  ) ع(يم که علينخوا  مي برعکس در نهج البالغه ما    .  دشمن را سب و لعن کنند      ين را که سهل است حت     يمومن

  ١.دين باشيکند که من دوست ندارم شما از سباب  ميهيروان خود توصيد بر اسالم ناب به پياصرار و تاک

ه اصـرار و    يـ ، در قلمـرو حکومـت معاو      )ع(نيرالمـومن ي ام ي اله يد که برخالف روشها   يگو  مي خ به ما  يتار

ر خـدمت بـه اسـالم و جهـاد در رکـاب             ، را با آن همـه سـوابق د        )ع(ي چون عل  يشد که مومن    مي د بر آن  يتاک

هـا و تهمـت و      يها و دروغ پرداز   يه بود که با جوسـاز     ين حکومت معاو  يسب و لعن کنند و ا     ) ص(رسول اکرم 

در ) ع(ي حـضرت علـ    يش مشتبه ساخت کـه وقتـ      ياند   بر مسلمانان ساده   ين آنچنان امر را حت    يافترا بر مومن  

ه بـود  يـ  معاويهـا يکار ياسـ يها و محصول سين جوساز  آ ي از خوارج، که خود قربان     يکير  يمحراب با شمش  

                                                      
  ).االسالم البالغه فيض ، نهج۱۹۷خطبه (دهندگان باشيد  ـ من دوست ندارم شما از دشنام 1
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 بـا تعجـب   ) ع(يو لعن کننـدگان علـ      رسد، همان مردم ناآگاه و جوزده و سب         مي ضربه خورده و به شهادت    

  !خواند؟  ميهم نماز) ع(يپرسند مگر عل مي

د، يست شما مسئول آن هـ      و شرعاً  دهد قانوناً   مي آنچه در قلمرو آموزش و پرورش رخ      : ري وز يجناب آقا 

 و  ي از شما سئوال خواهد شد که شما به چه مجوز          يروز. شگاه ملت و مسئول در پشگاه خدا      يمسئول در پ  

 ين اعمـال منکـر    يت جوانـان و نوجوانـان مملکـت، چنـ         يط ترب يد که در مح   ي اجازه داد  يار اسالم يبا کدام مع  

  . ديدکننده آن باشيي تارد و شما هم ناظر و با سکوت خود عمالًيصورت گ

  که بعداًيگريا اشخاص دي مهندس بازرگان يه امثال آقا  ي موجود عل  ياسي س يهايم که جوساز  يض کن فر

د اما شما که معتقد ي به مردم را احساس نکن  يي به پاسخگو  يازيرند آنچنان باشد که شما ن     يدر برنامه قرار گ   

  د داد؟يد جواب خدا را چه خواهيامت هستيبه خدا و ق

 در صـراط    يت آدمـ  يت فراهم ساختن مقدمات حرکـت و هـدا        يم و ترب  يتعل هدف از    ي اسالم يدر جمهور 

 يل معراج او به کمال انـسان يم خدمت و محبت به ا نسان و جهان و پرستش پروردگار سبحان و تسه    يمستق

  !باشد  ميامبرانيت در ادامه و امتداد رسالت پيم و تربين رو تعلياز ا  واست

ت نـسل   يـ ه و ترب  يـ کزگاه ت ي جا يستي با ها  رستانيستانها و دب  سسات وابسته به آموزش و پرورش، دب      ؤم

 آن  ي واقعـ  ي، بـه معنـا    ي انقـالب فرهنگـ    يستون اصل .  باشد ي و رحمت و آزادگ    ي و نوعدوست  يد اسالم يجد

 دوران طـاغوت و     يزدودن رسـوبات فرهنـگ جـاهل      . رديـ  در مـدارس صـورت گ      يستيه نفوس با  ي تزک يعني

لکـت از   ممصلحت حکمرانان بر مصالح ملت و م       و تقدم    ياسيانه س ي، تعصبات گروه گرا   ياستبداد شاهنشاه 

، بازگشت  يدي توح ي واال يارزشهاگيري    ت و شکل  يشه و شخص  ياذهان جوانان، آموزش استقالل فکر و اند      

  تصوريا به راستيحال آ. رديآموزش و پرورش صورت گ  هاي    طيد در مح  يبه فطرت خداگونه انسان همه با     

ن و وادار ي، سـب و لعـن، دروغ و افتـرا بـه مـومن       ين نفـرت و دشـمن     ي تفرقه و تلقـ    يبي تخر يد روشها يکن مي

ه نفس و رشـد مکـارم       يموجب تزک اند    تو ي مي ن منکرات يخبر به چن    بي ساختن جوانان و نوجوانان معصوم و     

ــه مرســوم در فرهنــگ  ــرتوحيغهــاي  اخــالق و زدودن تعــصبات جاهالن ــ و ي شاهنــشاهيدي  و يا الحــادي

  ران شود؟يت تعهد آنان به اسالم و ايت جوانان و تقويا موجب رشد شخصيدد و  گريستيمارکس

  :ديفرما  ميخداوند بزرگ در قرآن!  پرورشيجناب آقا

  ...دعون من دون اهللاين يالذا والتسبو

  )۱۰۸ه يسوره انعام آ. (ديکنند سب نکن  ميرخدا دعوتي را که مردم را به غيکسان

سازد بـه    مي و کنترل شما و دوستانتان، جوانان و نوجوانان را وادارر نظرياما در آموزش و پرورش ز  

 ي دراز عمرشان را در داخل و خارج مملکـت بـه ارشـاد جوانـان و معرفـ                  ي که سالها  ين خدا و کسان   يمومن

ج و نردبـان    يـ سب و لعن کنند و تهمت و دروغ و افترا بـه آنـان امـر را                اند     ل به آنان صرف کرده    ياسالم اص 

  . است شدهيترق

 ي اسـالم ين تقـوا يمحابا و بـه دور از کمتـر    بينيران چن ين اسالم و ا   يست که چرا به خادم    نين  يمسئله ا 

نـه  ! کنند  مي  را سب و لعن    ان روزانه آن  ي و شعارها  ي صبحگاه يدهند و در دعاها     مي  را ها  نسبتترين    زشت

 ينگونـه برخوردهـا  ي ا ازداننـد   مـي  نيالحـاکم  آنهـا بـه خـدا معتقدنـد و او را احکـم            . ستين ن يمسئله مهم ما ا   

 افـراد  آزاديبرادران نهضت .  ندارنديا نگرانيز ترس و يآلود و کفرآم  ت شرک ي جاهل ي و روشها  يراسالميغ
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انتقامـشان را ارضـا     هـاي     ستند که خواسته باشند به بهانه انقالب و با عنوان اسـالم عقـده             ي ن يداالسالميجد

ام بـه نمـاز و حجـاب و قـرآن،           يـ کـه ق  انـد       راه افتاده  يم از زمان و مکان     اسال ينها در اعتقاد و اجرا    يا. ندينما

 خاموش و    است که قبالً   يي و نهادها  ها  بود، مسجد و جمعه و قرآن، خانه      استقبال از استهزا و اخراج و انزوا        

 مـرداد و در مبـارزات نهـضت مقاومـت     ۲۸ن  ي ننگ ي کودتا  از زمان رضاخان، بعد از     ها  يخلوت بود و نهضت   

، در داخل و خارج کشور يد و آوارگ ي در مدرسه و مسجد و اداره و زندان و تبع          آزاديدر خود نهضت     يلم

د اسـالم دکتـر   ي و سـردار رشـ  يتعير و اسـتاد شـ  ي و مطهـر ي چون طالقـان يعلمهاي  تي شخص يبا همکار 

 چهـل سـال      بودنـد کـه از     هـا   نيهم.  سوق دادند  ي اسالم ي واال ي ارزشها يلکت را به سو   مچمران، جوانان م  

کننـدگان   نين بـوده و تـدو     يـ اسـت از د   يت و الهـام س    يـ  تبع ين طرف بـا اسـتدالل و اصـرار منـاد          يش به ا  يپ

 اسـالم   ي منبعـث و مجـر     ياسـ ي بر قرآن گشتند و موسـس حـزب س         ي مبتن ياسي س يدئولوژي و ا  ينيب جهان

نان از چپ   يه ا يافترائات عل  و   ها  ، دروغ ها  ل هم از همان آغاز حرکت انواع و اقسام تهمت         ين دل يو به هم  . شدند

ان ي دانـشجو  ي بـه رو   ين نمازخانـه در دانـشکده فنـ       ي کـه اولـ    يروز آن. افـت يو راست آغاز شده و ادامـه        

 در  ي مـذهب  يهاين سـخنران  يد، و اولـ   يـ  گرد يزيـ ر هيـ ان پا ي دانـشجو  ياسالمهاي    انجمن،  مسلمان گشوده شد  

د يـ ر آغـاز گرد يان و جوانـان روشـن ضـم   يل و پاک شده از خرافات اعصار، به دانـشجو   ي اسالم اص  يمعرف

 ي بودنـد و چـه حـزب تـوده و گروههـا            ي و اجتمـاع   ياسـ ي س يقـدرتها ان  يـ دشمنان اسالم چه آنها که متول     

ج شـدند   يها بس يه نهضت يدند عل يد  نمي  منبعث از دانشگاه را به نفع خود       يان اسالم ي که رشد جر   يستيمارکس

دان و از   يـ تـاز م   کـه يتوده که در شکل دادن به افکار جوانان ما          حزب  .  را بر ما وارد ساختند     ها  و انواع تهمت  

ات وابـسته بـه خـود مـا را          ين نگران و ناراحت بـود در نـشر        يان به اسالم راست   ياستقبال جوانان و دانشجو   

ست يـ  محـصول دوران ب     زده ان غـرب  يگرا  کرد و راست   يکا معرف يوابسته به سفارت آمر   هاي    ستياسالم پان

ن را دکان خود ساخته بودند، مـا را بـه نـاحق علـم زده و                 ي که د  ينيخان همراه با مرتجع   ساله استبداد رضا  

آخونـد  « را   ي کردنـد و مرحـوم طالقـان       يم معرفـ  يرا به مـساجد ببـر     » استيس«م  يخواه  مي  که يغرب زدگان 

 ي فکـر ز که حرکت  يبعدها ن .  شوند قلمداد نمودند   يد منزو يکه با ... و مهندس بازرگان را علم زده و      » ياسيس

قت جامعه ما را متاثر ساخت و اثرات شگرفش ظاهر شـد از همـه               ي اعماق روح نسل جوان تشنه حق      يعتيشر

ن ي بود که از جانب وعاظ السالط      ي قرار گرفت و کمتر فحش و تهمت       ها  طرف مورد حمله و هجوم انواع تهمت      

ن متفکـر   يـ  بودنـد نثـار ا     ينشاهان و پاسداران نظام شاه    يکه دعاگو » ي دربار يآخوندها«ر امام   يا به تعب  يو  

  . نگردديبزرگ اسالم

رمنتظـره و  ي چندان غايم ه که همه ناظر آن بود  ييهايها و حق کش   ي و حمالت با همه ناجوانمرد     ها  آن تهمت 

ان يـ  وابسته به چـپ و راسـت، همـسو و هـم جهـت شـده و بـر جر                    يآور نبود اگر آن روزها گروها      سفأت

را جـز آن  يـ آور نبـود ز  سـف أ ت.سـاختند   مـي  را واردي چنان اتهامـات   ها ي منبعث از دانشگاه و نهضت     ياسالم

 مـدارس و    ين اسـت کـه در برخـ       يـ  مـا شـاهد ا     يسف امروز جامعه اسـالم    أت ت يرفت اما با نها     نمي يانتظار

 »مکتب«ر پوشش   ينام اسالم و ز   ه   ب ين منکرات ي چن ي اسالم ي وابسته به آموزش و پرورش جمهور      ينهادها

ن يـ دکننـده ا ييأ تسسات کنترل و نظارت دارد با سـکوت خـود عمـالً       ؤن م ي که بر ا   يريرد و وز  يگ  مي صورت

  .منکرات شده است

ــا رحمــت واســعه خــود   ــالين و ماترين را از ســب مــشرکي مــومنتنهــا  نــهخداونــد متعــال ب  و هــا ستي
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 ييده آنها دستور فرمو  ياگرا منع نموده است بلکه حت     ين دن ياپرستان و متکاثر  يا دن يملحد و    هاي  ماركسيست

 ،پردازنـد   مي ان مردم يغ الحاد و شرک در م     ي فراتر نهاده و به تبل     ين گروهها قدم از اعتقاد شخص     يرا که از ا   

مند شده   بهرهيز اله يآم متن دستور رح  ي از ا  ي الحاد يران گروهها ي ا ي اسالم يشگفتا در جمهور  . ديسب نکن 

 از تعرض مصون هـستند امـا   ي اسالميت جمهورند و از برک   ينما  مي ات خود را چاپ و منتشر     يدانه نشر اآز

  رند؟يگ  مياتهامات قرارترين  ران مورد زشتيخدمتگزاران به اسالم و اترين  پرسابقه

 در ي بـودن، تعهـد بزرگـ   يد بر اسـالم يکأران با قبول و ت    ي ا ي اسالم يانقالب و جمهور  : ري وز يجناب آقا 

 مـدارس و مـساجد و       ي که در برخ   ياعمال منکر . استران و مردم جهان بر عهده گرفته        يبرابر خدا و ملت ا    

اي    داشته و نمونـه     فاصله  فرسنگها يل اسالم ي اص يارهايرد با مع  يگ  مي ن صورت يمنؤه م ي جمعه عل  ينمازها

  .ن تعهد استيبند نبودن بديآشکار از پا

 يوه سب و لعن و دروغ و تهمـت و جوسـاز           يو ش ! کجا) ع(ي حکومت عل  تأسيسل و   يآموزش اسالم اص  

  !ران کجايه خدمتگزاران به اسالم و ايعل

ق يران و اسـالم مـورد تـصد       يـ مان و خدمت آنان بـه ا      ي که صداقت و ا    يا تهمت و لعن و سب مسلمانان      يآ

 يبانيان معصوم، مشوق پـشت  آموز   دانش ياسيت س ي و ترب  يبرنامه خودساز اند    تو  مي امام و امت بوده است    

نگونـه  يا ا يباشد؟ آ پذير    طلب و حق    حق يت و موجب پرورش نسل     و عدال  ي، راست يت از برابر  يآگاهانه و حما  

ن و  ين مـومن  يز و تفاهم و وحدت ب     يو بهبود روابط مهرآم    ء خواهد توانست باعث اعتال    يراسالميغ يرفتارها

  ن و مملکت و ملت گردد؟ي نسبت به خدمتگزاران به ديشناس ه حقيق روحيمسلمانان و تشو

 کـه سـابقه مبـارزات و    ي موفق شوند مردم را نسبت بـه کـسان         ي اگر گروه   که ايد  هيدشيا تا به حال اند    يآ

ن يـ ن نمـوده و از ا    يان دراز آنها در داخل و خـارج کـشور بـر همـه آشـکار اسـت بـدب                   ي سال يخدمات اسالم 

 از سـوابق    ي و اطالعـ   يي کـه مـردم مـا آشـنا        يند، سرنوشت دولتمردان  يت بنما يثياشخاص هتک حرمت و ح    

ت افراد سوابق و خـدمات      يها ندارند چه خواهد بود؟ اگر موفق شوند با ترور شخص           آن ياسيا س ي و   ياسالم

 ي و انقالبـ ي کـه اسـالم  يل مردم ما به کسانيبه چه دل ـ که هرگز نخواهند توانست  ـآنها را مخدوش سازند  

  ؟اعتماد کننداند   ندادهاي  ستهيکنون امتحان شا ان شده و تاي انقالب نمايروزيبودنشان بعد از پ

 ياسـ ي قـدرت س   ي ولـو چنـد صـباح      يراسالمي غ يبي تخر ين روشها يها و ا  ين جوساز يد که ا  يرياز ما بپذ  

 تنهـا و تنهـا بـه نفـع          تاًيست و نها  يران ن ي ا ي اسالم يت کند، به نفع استقرار و استمرار جمهور       ي را تثب  يگروه

  .ران خواهد بودي ايدشمنان انقالب اسالم

از . ميفرستاد  مي شماي مدارس برا يليش از تعط  ي نامه را زودتر و پ     نيالزم بود ما ا   :  پرورش يجناب آقا 

 مـا   ،ديـ ن در مـدارس آغـاز گرد      يک سـب و لعـن مـومن       يـ  تفرقه و تحر   ين روشها ي که ا  يين روزها يهمان اول 

، هـا  وهين شي در کار نباشد و ا   ي خاص هد برنام يم که شا  يکرد  مي اما در ابتدا تصور   . مين کار بود  يمصمم بر ا  

ا عناصر صادق ناآگاه يال نظر اشخاص منحرف و مغرض که در آموزش و پرورش نفوذ کرده و    جه اعم ينت

ر آن  ي و نظـا   يبـ ي تخر ين کارهـا  يـ  ا يم که با بودن شما در آموزش و پرورش جلـو          يکرد  مي باشد و تصور  

منکـر   از   ي امر به معروف و نه     يفه شرع يکر و اعتراض و اقدام به انجام وظ       ذ به ت  يازيگرفته خواهد شد و ن    

 واحـد   ين روشـها در مـدارس، بـا شـعارها و محتـوا            يـ نخواهد بود، اما ادامه و گـسترش بخـشنامه گونـه ا           

ر هـم   يـ م ولـو آنکـه د     ي درست نبوده است لذا بر آن شد       ين تصور يکسان به ما نشان داد که چن      يهاي    وهيش
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» ني تنفع المومن  يان الذکر ف فذکر«ل  ين تذکرات را بر سب    ي و ا  مييه به حق خود اقدام نما     يفه توص يباشد به وظ  

ه يـ  بـه کل   ين تذکر را بـه طـور مقتـض        يسته و ا  ي نگر ينيده خوش ب  يم که شما به گفته ما به د       يدواريام. ميبده

ر و  يـ ن راه جـز خ    يـ د کـه مـا در ا      ينـان داشـته باشـ     ي اطم .دييمسئوالن وزارت آموزش و پرورش منتقل فرما      

  .ميخواه  نمييزي چيسعادت امت اسالم

ران از يـ ده ايـ  و ملـت زجرد ي را در دفاع از حق و منع باطل و خـدمت بـه انقـالب اسـالم    يق جنابعال يتوف

  .مي مسئلت داري تعاليخدا

   يروابط عموم

  راني اآزادينهضت 

  ۱۳۶۱ خردادماه ۱۹
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۷۷ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  اي  خامنهاالسالم حجتنامه مهندس بازرگان به 

   ي اسالميزب جمهورحرکل ي دب

  

  ي اسالميرکل محترم حزب جموريدب ،اي  خامنهيدعلي سين جناب آقايالسالم والمسلم حجت

  

ق يت و توف  ي عاف يد سالم و دعا   يدان و صالحان و با تجد     يغمبران و شه  ي سبحان، درود بر پ    يبا حمد خدا  

  .شوم  ميافزا گر زحمتي آن جناب، بار ديبرا

. سميـ نو ي مـي  اسـالم يرکل حزب جمهـور ي بلکه به دبي و شخص جنابعالياست جمهور ين نامه را نه به ر     يا

 تأسـيس چـرا از روز     ام    دهيـ  کـه هنـوز نفهم     يحزبـ . ر نظارتتـان دارم   يـ ه و اعتراض به حـزب ز      يسالم و گال  

. انـد   نجانـب داشـته   ي و ا  آزادينسبت به دولت موقت و نهضت       ) يانصاف  بي و بعداً  (يلطف  بي  و يسرناسازگار

 و  ي دکتر سـحاب   ي انقالب با آقا   يوزري که سال قبل از پ     ي در مذاکرات  يد دکتر بهشت  ي که نظر شه   يدر صورت 

  .ران بودي اآزاديب و توسعه نهضت يل حزب داشتند ترکياست و تشکي ورود در سيبنده برا

 شيان را پـ   يـ تـان تنهـا دو جر       نـزده بـا اجـازه      ير حرفـ  يسنوات اخ هاي    شي از گذشته و از نوش و ن       فعالً

ا يـ آ« ارگـان حـزب، تحـت عنـوان          ۱۳۶۱ بهـشت ي ارد ۶ سـرمقاله    يکـ ي. کنم ي مي  را قاض  يکشم و جنابعال   مي

کـه  اي     مالحظه و اقدام خداپسندانه    م شخصاً يو چاپ نکردن جواب آن که خواهش نموده بود        » سزاوار است 

در چهارشـنبه شـب دوم      انـد      نکه اجـازه داده   ي است ا  يارواتر از اول  نان دوم که    ي جر ١.دييد بفرما يخود بپسند 

 ي ماه رمضان بـرا يد در مجلس عزاي دارينده به سوابقش آگاه که خودتان بهتر از ب   ي شخص يرماه جار يت

 نثار ارواح آنـان بـشود   ير و رحمتي در کار بوده و خير حزب و بدون آنکه مناسبت  ي هفت ت  يل از شهدا  يتجل

  !ديبنما» يعقده تکان« با يي کذاي و دولت موقت سخن پراکنآزاديه نهضت يعل

 را هـم نکـرده و       يونيـ زي پخـش تلو   ي فرصت تماشا  ي قو  در آن شب حضور نداشته به احتمال       يجنابعال

  !عمل آمده کات بيراد اتهامات و تحريق و ايد چه قلب حقايد ندانيشا

ر مسائل سرنوشـت سـاز مملکـت و    ي که ملت و دولتمان درگ     ياميسف است در ا   أار ناگوار و باعث ت    يبس

وجـود مـشارکت و قبـول     مد بـا تمـا  يا گروه بايساز انقالب و جهان هستند و هر فرد   خيدر حل مشکالت تار   

شـود   ي مـي  ل و حمالت  يت و دفع اباط   يخاص  بي ي صرف حواش  ييو وقتها  گاه فکرها  چند هر ديت بنما يمسئول

 دسـت بـردار   ي و افـراد ياديـ م کـه ا يچـه کنـ  . ندينما  ميگران مطرحي دارد و د يا گروه ي يکه جنبه خصوص  

، ي و بـدخواه ينيجـاد جـو بـدب   يا و انحراف و افتـرا بـه ا       و اغ ينبوده با نقشه منظم و برنامه مستمر از راهها        

فـه هـر    يم هم به لحاظ دفـاع نفـس کـه وظ          يي نگو يزياگر چ . دنپرداز  مي ب مملکت ي به تفرقه ملت و تخرب     يعني

گـران،  يقت و حقوق مشابه د    يم بود و هم به لحاظ دفاع از حق و حق          يمظلوم در برابر ظلم است مسئول خواه      
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ن يبعالوه خود شـما اگـر چنـ       . ميشو  مي خ است، مقصر  يابر خلق خدا و انقالب و تار       در بر  يفه مهمتر يکه وظ 

  د؟يکرد  ميد چهيديشن  ميناسزاها را

تها باشد از   يطرف که آگاه از واقع      بي ا خواننده ينجانب بلکه هر شنونده     ي دوستان ا  تنها  نهبعد از آن شب     

 يروزي بعد از پ   تن دول يگفت اعضا اول    مي غرض سخنران که   ؟ در کار است   يپرسد چه نقشه و هدف      مي خود

 را بـه  يسم و دموکراسيبرالي شدند تا حکومت لم بوده وارث نظاي زرنگيانقالب و مسئوالن آن زمان آدمها     

 کـار   ين زرنگهـا رو   ي ا يبه عالوه چگونه و به دستور چه کس       . ستي کنند، چ  يرا راض کا  يوجود آورند و امر   

  آمدند؟

 ي رفــسنجان هاشــميي و آقــايا از امثــال جنابعــاليــ آي اســالميمهــورجوانــان و گرداننــدگان حــزب ج

 و فرصـت  ي زرنگـ يل دولـت موقـت نـه رو   ي و تشکوزير نخست دانند که انتخاب و انتصاب        نمي واند     دهينشن

اشـاره  اي    همانطور که در مصاحبه   . ن طرف ي ا يشنهاد و تقاضا  ي پ  به و نه  ما بوده است     ينينه چ ي و زم  يطلب

 و برنامـه    مـشي    خـط  . گرفته بـود   قن امر تعل  ي امام به ا   ان مخصوصاً يب خود آقا  ينظر و تصو  د  يفرموده بود 

ا يـ در آن فرمـان آ    . ديـ شان صـادر گرد   يـ ح ا ي و توشـ   يد مطهـر  ي شـه  ءز رهنمود امام با انـشا     يدولت موقت ن  

نـوان  بر ع » يدمکراس« و اعتماد کامل نشده بود؟ پسوند        ي و اسالم  يح به اطالع از سوابق مبارزات مل      يتصر

گر شده است مگـر در      ين متعدد د  يسخنران آن شب و مغرض    هاي    ني که بهانه تهمت و توه     ي اسالم يجمهور

امده بـود؟   ي ن يد دکتر بهشت  ي بر طبق نظر شه    ۵۷ بهمن   ۱۷ انقالب در جلسه مورخ      ياساسنامه مصوب شورا  

ک نظـام   يـ  يت اسالم س مکرر نفرموده بودند که حکوم     يمکرر نجف و پار   هاي    مگر رهبر انقالب در مصاحبه    

ن بـار اعـالم نکـرده       يت چنـد  ينها مگر در طول مدت نه ماه مـسئول        ي است؟ عالوه بر ا    ي و دموکراس  يجمهور

 يتين نارضا ي انقالب کمتر  ي انقالب و شورا   ين مقام نداشته هر زمان که رهبر      ي که عالقه و اصرار به ا      مبود

 يم رفـت؟ آمـدنمان و مانـدنمان زرنگـ         يکنار خواه درنگ    بي ادي بهتر به نظرشان ب    يا راه حلها  يداشته باشند   

  شد؟  ميکه از طرف امام ارجاع و اصرار» يف شرعيتکل«ا يبود 

ان گـردد و    يـ ب ب يـ چنـان اکاذ  ) ا بخواهند ي(کز حزب بگذارند    رد در م  يقت است چرا با   يانها حق ين جر ياگر ا 

ان برنخواسـت   يان آقا ي از م  ک جوانمرد مسلمان  ي آنها را پخش کند؟ و چرا        ي اسالم ي جمهور يمايصدا و س  

  شهادت به حق بدهد؟» کتمها فانه اثم قلبهيو ال تکتمواالشهاده و من «که به حکم 

ز خود، ي سفسطه آميدنهاي چي و کبر  ي صغر  با شد که   مي ها جواب داده  ييسرا هواين  يد در برابر ا   يا نبا يآ

 شـما   ا واقعـاً  يـ کنـد؟ آ    مـي   جرم ي اصل کي انقالب را بدنام و شر     يده او در شورا   ياران برگز يرهبر انقالب و    

ه گـردان   يـ دست امثال ما تعز   ه  ا با سپردن کار ب    يد  ي را خورده بود   ها   گول ما  ها   و چه رفته   ها  ان چه زنده  يآقا

  ...د؟يکا شده بوديآمر

 بود که بـدون اطـالع و نظـارت و           ي و اقدام اساس   ياسيه ماه عمر دولت موقت کدام اتخاذ موضع س        در نُ 

م ي انقـالب کـه ارتبـاط متقابلـه مـنظم مـستمر داشـت       ي و رهبـر يا از شـور يـ رد يـ صورت بگان  يب آقا يتصو

انصاف و شـهامت داشـتن و شـهادت بـه           . مي بکن ي شود، تا چه رسد که ساخت و پاخت با خارج          يپوش پرده

  . استيزيحق دادن هم خوب چ

 ي سـه جلـسه شـورا      دهد که  ي مي  گواه يباني دکتر ش  ينزد آقا هاي     خاطرتان است و صورت جلسه     ناًيقي

 در يزديـ  دکتـر   يافـت و آقـا    ي ياست خارج ي س ي اختصاص به بحث و بررس     ۵۸ور  ي شهر يانقالب در حوال  
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ران را منقسم و معطـوف بـه سـه دسـته            ي ا ي اسالم ي جمهور يئت دولت روابط خارج   ي ه يشنهاديگزارش پ 

ب قـرار   يد و تـصو   ييـ أد ت مسلمانها نمودنـد کـه مـور      ) ۳رمتعهدها و متفرقه و   يغ) ۲ ها  ابرقدرت) ۱ يکشورها

د بـه  يه و تاکيد دکتر باهنر توصي شهان و مخصوصاًي از آقاي مسلمان بعضيفقط در مورد کشورها   . گرفت

ه يـ  مـا در کل    ي نکرد که روابـط خـارج      يرادين اظهار نظر و ا    ي شورا کمتر  يشتر داشتند ول  يتوجه و توسعه ب   

 و احترام متقابله نسبت به حقـوق        يران با دوست  ي ا يت ارض ي و تمام  يت مل ي استقالل و حاکم   يموارد بر مبنا  

 و نـه    ينـه شـرق   « مرحوم دکتـر مـصدق بـا شـعار           ياست موازنه منف  ين باشد و در مورد ابرقدرتها س      يطرف

  .ميي نماعقيبانقالب را ت» يغرب

 پـس از  ۵۸که کالم و جواب امام به سـئوال مـا در خـرداد    » زيکجدار و مر«کا ما جز به روش    يا با امر  يآ

 يکنم گزارش مفصل چهارساعته را که آقا  نميم؟ فکريم بود، عمل کرديرفتي آنها را نپذ  يشنهادير پ ي سف آنکه

 ي خارجـه کـشورها    ي بعد از مسافرت کوبا و سـازمان ملـل متحـد و بعـد از مـذاکرات بـا وزرا                    يزديدکتر  

مطالبـه حقـوق     و يمال روح انقـالب اسـ     ي از معرفـ   ي انقـالب داد و حـاک      يکـا در شـورا    يمختلف از جمله امر   

مانـده نـزد   يباقهاي  ه حساب سپرده ي و تصف  ي شده قبل  يداري خر يل گرفتن سالحها  ي تحو  ما، ي و مال  ياسيس

 يوزيـر   نخـست    انقالب و دولـت کـه در         يدر آن جلسه چهارساعته شورا    . ديفراموش کرده باش   کا بود، يآمر

 از همـان موقـع بـه        نـاً يقيمطلب را هم    ن  يا.  نداشتند يگريالعمل د  ق عکس يد و تشو  ييأان جز ت  يل شد آقا  يتشک

کا به انتقال شاه به بهانه معالجـه و    يد که وزارت خارجه دولت موقت به محض اطالع از قصد آمر           يخاطر دار 

 نمـوده   ي و کتبـ   ي مطرح شـده باشـد اعتـراض شـفاه         ي و شعار  پيمايي   راه اي يچ سخنران يش از آنکه در ه    يپ

  .دي خواهان برگرداندن شاه و فرح گردرسماً

آور درباره ما در حزب شما سـر داده          فاقن دروغ و    ين اوصاف چه انصاف است که چنان داستانها       يبا ا 

  !شود

∗∗∗  
 سمان حـوادث  يـ به سهولت از آسمان و ر     اند    تو ي مي شگيهنرپهاي    با چم و خم   اي    ک سخنور حرفه  يالبته  

شـرمانه    بـي غ ويـ در  بـي  دادهق را وارونـه جلـوه       يع مختلف و اشخاص مخالف را سر هم کره حقا         يوقا بافته

  :وانمود کند که

ده و کـار    يـ گرد  مـي  کا انجـام  ي ازجمله امر  يندگان خارج ي که با همه نما    ي علن يمالقاتها و مذاکرات رسم    ـ

  .کا بوده استي به امريگر  پشت پرده و گزارشي هر دولت است زدوبندهايجار

کـا نـشانه   يآمرهـاي   تعـرض و توطئـه   همـراه بـا عـدم    ي سازندگيت مملکت در آن مدت و حرکتها ي امن ـ

  . استي و مزدوريسازشکار

 مهار کـردن اسـالم   يش ساخته براي اسالم در جهان بود برنامه پي عمل ما انهدام انقالب و سرشکستگ     ـ

 دفـاع در برابـر      ي را هم که در پنج سال خالفت جز بـرا          ي عل يعني (ايم  ه اسالم داشت  يرهايو کند کردن شمش   

  .)د ضداسالم و ضدرسول اهللا دانستي به مرزها نفرستاده است بايزده و قشونر ني شمشيحمالت داخل

خـدا و    بـي يبرال به معنايبرال بودند، ليها ل آزاديه و نهضت    يام ي بدتر از بن   ها  ي خالصه آنکه دولت موقت    ـ

  ...هايخادم غرب

 بعـد از    يج و اتحـاد خـار     ي کـه در بحبوحـه اختنـاق داخلـ         يدر نظر سخنران منتخب حزب، اسالم کسان      

نوشـته محاکمـه و     » يعه علو ي و ش  يعه صفو يش«ام کرده   ير ق يه زر و زور و تزو     ي، عل ۳۲ مرداد   ۲۸ يکودتا
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 بـر   يس و اعتراض عموم   يد از شرکت نفت انگل    يل خلع   ي و به دل   »ميچرا با استبداد مخالف   «زندانشان به خاطر    

  !...شود يي ميکاي و آمريهن شاي و ناصرالدياسالم شاه عباس. وم نفت بوديضد قرارداد کنسرس

  !ميسبحانک اللهم هذا بهتان عظ! برم به خدا  ميپناه

 مـا   يب اثـر بـه اعـالم جرمهـا        يـ  کـل کـشور ترت     ي و بازرسـ   يي قضا يبرم چون نه شورا     مي پناه به خدا  

ت ي حاکمين جمهوريکنند و نه حق و وفا در ا     ي مي  است دادرس  يش مدع يانقالب که قاض   دهند، نه دادگاه   يم

  .ز قضاوت خواهند کرديخ نيا و تاريران و دنيم مردم اي حکير از خداين دارم غيقي. دارد

م يات عظـ  يـ ن جنا يد ما چن  يد؟ چطور گذاشت  يا امام و شما هم خواب بود      يم آ ياما به فرض که ما خائن بود      

  !د؟يم و چرا اصرار به نگهداشتن ما داشتيرا انجام ده

  .ديي انقالب و از انقالب دفاع فرمايم از ما بلکه از خودتان، از رهبري گوينم

ت يـ ت و امن  يـ ثي ح ي اسالم ي و در حزب جمهور    ي اسالم ي در کشور جمهور   ي چه کس  يب برا ين ترت يبه ا 

  ماند؟ ي ميباق

چگونـه   کـه  هـا  يها و فخـار کرمـان  يهـا، کـشمر   يان کاله ي دولت موقت جر   ي چرا به جا   يدر حزب جمهور  

 کـه چگونـه انتخـاب شـدند و بـه پنـاه دشـمنان رفتنـد، مطـرح                   ي مکتبـ  يآمدند و رفتند و کارداران و سـفرا       

برخالف مـصالح مملکـت   اي  هيانيا قرارداد و بيت المال به اجانب داد     ي از ب  يناريا دولت موقت د   يگردد؟ آ  نمي

   امضا کرد؟يب مقامات قانونيو تصو

∗∗∗  
ت يـ اکثر(ه بـودم کـه       کـرده گفتـ    ي مـستند  يل منطقـ  يـ ه و تحل  يتجز» ران و اسالم  يا«به نامه   اي    هيدر نشر 

خـدمت بـه    «فـه خـود را      ي وظ ي و ملـ   ينـ يضه د يفرعنوان    بهو بنده   ) مبارزان مسلمان و فعاالن دوران انقالب     

اسـالم  «رغم متن موجود به صـورت  يرا علام  هينظر» قيصد«م اما سخنران   يدانست  مي »ق اسالم يران از طر  يا

 يشان کـه حـزب جمهـور      يشنهاد ا يما از پ  . سته ما ساخته ا   ي عل يگريف نموده سند د   يتحر» رانيدرخدمت ا 

ه آشـکار  يت مـشارال  يم تا هـم سـوءن     يينما  مي د استقبال يه را چاپ و منتشر نما     يون نسخه از آن نشر    يليک م ي

 يشـود بـر مبنـا       مـي  هيک کانال تغذ  يد و دلشان فقط از      يشود و هم اعضا حزب محترم و مردم مملکت که د          

  .نديح بنماي و قضاوت صحيمنطق و قرآن آن را بررس

∗∗∗  
تـبعهم  يالـشعرا   .  اسـت  اي  آرا کار ساده    مجلس ي شاعر مسلکها  يکات و اتهامات برا   ين ادعا و تحر   يهمه ا 

 مـرداد و اسـتاندار      ۲۸ يس سـتاد کودتـا    يسمار رئـ  يـ  کـه ت   يک فـرد  ي. مونيهي  کل واد  يالغاون الم ترانهم ف   

را » انقـالب شـاه و مـردم      « بـه رفرانـدوم      دهد و جواب مثبـت      مي ه طاغوت را مالک اشتر شاه لقب      يالتول بينا

 و  يگـردد چاپلوسـ    ي که ورق برمـ    يد و در روزگار   ينما  مي ني و تلق  ي در مجله آستان قدس تلق     ينيضه د يفر

 بپردازد که   ين است که به دشنام کسان     يعتش ا ي طب يدارد، اقتضا يغلو تملقش رهبر انقالب را به اعتراض وام       

ت و خواسـتن    ي منبرشان در مسجد هـدا     يانا ن بوده و به نشستن پا      ن و مسلم  ي متهم و مطرود مبارز    يزمان

  .نمود  ميش افتخار و اتکايا چاپ کتابهايمقدمه 

بـه سـهولت و   . ستيـ از بدنام کـردن و تهمـت زدن ن  تر  فين حال کثيا آسانتر و در ع   ي در دن  يچ گفتار يه

نـه و خـصومت و   يکهاي   تخمي نشو و نماي را مسموم نموده برايا کشوري مجلس   يشود فضا   مي سرعت

  . اشاعه فحشا و فساد مساعد ساختيبرا

085



۸۱ 

ا ي حق حضور و امکان دفاع       يوقت. ش خدا و خلق مورد بغض و نفرت است        يبت پ ي هم مانند غ   يکار کمتر

راد در حکـم    يـ سلب باشد هرگونه حملـه و ا      ) رنهضتيچه نهضت و چه غ     (يا گروه يارتباط با جامعه از فرد      

  .دينما  ميهمرددن و ارتزاق از گوشت برادر يه به جوي که قرآن تشبيتبيغ. شود  ميبت محسوبيغ

ن قماش افراد خدمت بـه انقـالب و بـه اسـالم و              ي با انتشار آن مقاالت و اتکا به ا        يا حزب جمهور  يحال آ 

افـراد مبـارزه و   تـرين   ه گـذاران و پرسـابقه  ياه کردن پاين آوردن و س   ييخواهد با پا    مي د و ينما ي مي جمهور

  د کند؟ين خود و تازه واردان را باال ببرد و روسفيب، موسسانقال

ست و احـزاب و  يـ  نيجامعه تک حزب«اعالم نکرده است که » مواضع ما« در  ي اسالم يمگر حزب جمهور  

 يبا هم رابطه برادرانه و مثبت و سازنده دارند، نـه رقابتهـا            اند      مسلمان ي که به راست   ييسازمانها و گروهها  

ا در  يـ آ» نـشاند؟   مـي   آن ي را بجـا   ينه توز يزند و رشک و ک      مي  و وحدت امت را بر هم      يخصمانه که برادر  

 نامطلوب کـه متاسـفانه در       يرسوبات اخالق «ن روشها آنهم در مرکز حزب مشمول        ين است و ا   يعمل هم چن  

  باشد؟  نمي»ز بوديد همواره با آن در ستيو با... جامعه ما وجود دارد

ز گنـاه و  يـ عه ني نـشر دروغ و تهمـت و افتـرا و شـا     « کـه ايد  ه اعالم نکرد  »مواضع ما «مگر شما در همان     

  ؟» شوديري از آن جلوگيد طبق ضوابط قانونيفر و بايممنوع است و در خور ک

∗∗∗  
ن بار حزب توده خط آنرا داده و شـخص          ي که اول  يبرال گفتن به ما و بکار بردن اصطالح و اتهام         ي ل اصالً

ا يـ (سم  يـ وناليسم و ناس  يـ برالينکه ل ي دارد؟ صرف نظر از ا     يمن زده بود چه معن    هان دا ي در روزنامه ک   يمنافق

ک الزاما  يچ  يون است و هرکدام از آنها دهها مفهوم و مورد داشته و ه            ي بودن و مل   ير از مل  ي که غ  يي گرا يمل

بـا  ق  يـ ، قابـل تطب   يگريق هـوچ  يجز از طر  ) ستي از قانون و اخالق ن     يي شرک به خدا و رها     يمترادف و مناد  

داشـته اثبـات    » هـا   سميـ ا«راد بـه همـه      يـ  ا هـا   هيباشد که در مسجد و کالس و کتاب و اعالم         اند    تو  نمي يکسان

 ـ مـسلمان   يد در کشورهاي و شاـران  ين بار در اي اولي که برايکسان. اند  از خود کردهي آنها و نفيينارسا

 شـرق و غـرب اروپـا و         يده مرامهـا   از قرآن و اسالم کـر      ي و نظام حکومت   يدئولوژي استخراج ا  يبطور علم 

مبـارزه  » ديآفات توح «د و با    يه هرگونه التقاط و تقل    يا عل ي. اند  جمع زده » ياپرستيدن«کا را در قالب واحد      يآمر

 و  ي و دکتـر سـحاب     يمگـر مرحـوم طالقـان      .انـد   بـوده » بازگشت به قرآن  «کرده مدافع محکم اصالت اسالم و       

شنهاد يـ رد منافق، بنا به پ    فم و آن    ي و فه  يباني و دکتر ش   يد مطهر ي شه  و بنده با خود شما و      ييرايمهندس کت 

ل نـداده شـش     ي تـشک  ي اسـالم  ينـ ين جهان ب  ي تدو ي برا ۵۴ و   ۵۳ ي در سالها  يئت مخف يک ه ي احمدزاده   يآقا

 شـده بـود   يکار نگاهدارآن هاي  شيکه فاي  م که حمله ساواک در مشهد به خانه     ي نکرد ي کار جد  يهفت ماه 

ن نبود کـه تـازه از       ي مهندس ي و انجمن اسالم   يک افطار نهضت  ي در   ۵۵ در سال    فرق کرد؟ مجدداً  برنامه را مت  

هـاي    ادداشتيد و با    ي که دار  ي با اصرار خواهش کردم با فرصت      يد و من از جنابعال    يزندان خالص شده بود   

  د؟ي را تمام کنينيموجود آن جهان ب

 يهم بافته بطـور ضـمن     ه   ب يابسيرطب و     هر اي  فهد در حزب اجازه داده شود که مداحان حر        يا با يحال آ 

  اه کنند؟يسوابق انقالب و خدمات خودتان و دوستان را س

∗∗∗  
که انقـالب  اند   ا وجود داشته و گفتهي دني در همه انقالبهاـ و بدتر از آنها  ـن گفتارها و کردارها  ير چنينظ

 يگر حتـ  ي د ين و در جاها   يه، در چ  ي اکتبر روس  ر فرانسه، در انقالب   يدر انقالب کب  . خورد  مي فرزندان خود را  
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ها را رقابت بر سر قدرت و به بهانه اصالت        يش از ضد انقالب خود انقالب     يده شده است که ب    ي د ر و غالباً  يالجزادر  

 ي در شـورو   ، مـثالً  انـد    بـه عمـل آورده     هـا   هيض و تصف  يها کرده تعو  يها و خود  يمکتب چه طرد و کشتارها از قبل      

عه يران شـ  يـ ا در ا  يـ ن باشد؟ آ  يد چن ي است با  يا انقالب ما هم که انقالب اسالم      ياما آ . نيال زمان است  خصوصاً

 شـدن ابوذرهـا و عمـار    يعبـاس بـا قربـان    يه و بن يام يد تجربه تلخ بن   يم و توسعه با   يبعد از چهارده قرن تفه    

س و  ت عصمت و طهـارت تکـرار شـود؟ در مـساجد و مـدار              ي و مخصوصا اهل ب    ها  يو حجربن عد  اسرها  ي

 اجـرا گـردد؟ البتـه در مکتـب مـارکس و             يامـو هـاي     د سب و لعـن    يا با يران آ ي ا ي اسالم يجمهورهاي    جمعه

 خواهـد بـود کـه       يعـ ي والـد اسـت و طب      يستي هو مولود وابسته به ن     ي تز هست  ي تز و آنت   يکيالکتي د يانقالبها

  .بشود» والد و ماولد«ن سرنوشت شامل هر يچن

 يط حـزب جمهـور    يا محـ  يـ نکه روزنامـه    ي و اعتراض به ا    يما ناراحت در خاتمه الزم است عرض کنم که        

 ن را هـم   يـ ا. ميرد نـدار  يـ گـر بگ  يراد به ما و به هر گروه و مکتـب د          يات مخالف داشته انتقاد و ا     ي نظر ياسالم

شود اخـتالف نظـر     مي کهييج و کارهاي و با افکار را    ها  ي با حزب شما، با تندرو     آزاديم که نهضت    ييگو نمي

اعتـراض مـا بـه اظهـارات نـاحق و مغرضـانه و              . ميان هـست  يـ دکننده چشم و گوش بسته هـر جر       يي تا م و يندار

واال از اظهارنظر آزاد و از      . دهي زبان و قلم و عق     آزاديکطرفه بودن   ي و   ياتهامات ظالمانه است و به انحصارگر     

 يد و آرايـ از مواجهه با عقا اا مکتب ريک جامعه يت ي و محرومآزادي ياختالف و انتقاد استقبال نموده سرکوب    

  . رحمهيغمبرمان اختالف امتيم، به فرموده پيدان  مي آنهاي و خرابيمختلف و مخالف باعث رکود و خاموش

  . استي در همان حدود قانون اساسآزادي ما بر سر يهمه حرف و دعوا

عـصمت و علـم    خود و معتقد به     ين و انحصار برا   يري طرفدار اختناق سا   ي محترم جمهور  زبا ح يحال آ 

گر کـه هنـوز دستـشان رونـشده         يدهاي    ي و فخار کرمان   ها  يري، کشم ها  يش ولو کاله  ي اعضا خو  يمطلق برا 

 د؟ فکر ينما ي مي انت تلق ي الحاد و خ   يباشد؟ وجود اختالف و انتقاد را ولو در چارچوب قانون اساس            مي است

از اشـتباه و انحـراف و فـساد و           انقالبت کشور و    ي مصون ،ان و اجتماع  يده و ب  ي عق آزاديد که بدون    يکن نمي

   محال است؟يکتاتوريظلم و د

ضه يـ  و مهمتـر از همـه فر  ييت قـضا يـ ، امني عـدالت اجتمـاع  ي قانوني گروهها ي و برابر  آزاديبا نبودن   

افـت کـه لـن      يش رسول اکرم تحقق نخواهـد       يل خواهد شد و فرما    ي از منکر تعط   ي امر به معروف و نه     ياتيح

  تع؟عرمتي غيف من القويها حق الضعيوخذ فيتقدس امه ال 

ر و يـ ف و اجـازه تعب يق و تـال يـ  فکـر و تحق آزادي افکار و علوم و اقتصاد که اگر   ياين است در دن   يهمچن

 و يشـود و جامعـه بـه خودجوشـ      مـي واب اصالح و اکتـشاف و اختـراع بـسته   بابتکار وجود نداشته باشد ا    

  .دي و استقالل نخواهد رسييخودکفا

غمبـر بزرگوارمـان    ي که هـم پ    يمشورت و سنت  د که اصل    يدان ي مي ز به خوب  ي ن يو حکومت  ياسيس از نظر 

اسـت کـه بـه خـود امـت در امـور           اي    هيفرمود و هم توصـ      مي تين افراد رعا  ي با ناجورتر  يدر اداره امت حت   

 نـاً ايش رفته است که اظهارنظر و داللت و اح        ي پ ين شده است تا آنجا در حکومت عل       يمابي ف يي و اجرا  يعموم

ش خـدا  ي مـن پـ  ي دستورهاياجراد در يفرما  ميو به مالک اشتراند  د  ميمتيفه و غن يانتقاد به خودش را وظ    

  ...ي عمل نکنيدي و اگر خالف حکم خدا دي بلکه بسنجيي معذور بگومأمورد اليمسئول بوده نبا

شود درباره    مي  آن اجازه داده   يررسمي و غ  يرسمهاي     و ارگان  يب چگونه در حزب جمهور    ين ترت يبه ا 
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ت يانت و جنا  ي هرگونه نسبت ناروا و تهمت به خ       ي و روش  يو نظر اي    قهيرخودشان و به جرم اختالف سل     يغ

   گردد؟يرموافق در حکم الحاد تلقيات غيو کفر داده شود و نظر

   ايد هکه فرمود يتيبا تشکر از عنا

  کم و رحمه اهللا و برکاتهيوالسالم عل

   بازرگان يمهد

  ران ي اآزادي رکل نهضتيدب

  ۱۳۶۱رماه ي ت۲۱
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ي رفسنجان هاشمياالسالم حجتران به ي اآزادينامه سرگشاده نهضت 

  

  

  تعالي بسمه

   امام جمعه موقت تهراني رفسنجان هاشميي آقااالسالم حجتجناب 

 يفتان را بـرا   ي از وقـت شـر     يم انـدک  يدان  مي  در راه حق الزم    يق جنابعال ي توف يبا عرض سالم و دعا برا     

م بـا   يشـنو   مـي  ده و يـ ان مردم د  ي را که روزانه در م     ي از مشکالت و مصائب    ي گرفته، مقدار  يدن کلمه حق  يشن

 ي حـل مـشکالت گـشوده شـود و ثـواب           ي بـرا  يديد با کوشش همگان روزنه ام     يم تا شا  يان بگذار يشما در م  

  .ب شما و ما گرددينص

قدرت شما   وت، مقامي ما از موقع   يخبر  بي  از ن صراحت يد ا يد هرگز گمان نبر   يابي   مي پرده  بي  را سخن ما اگر  

مـت  ا) ع(يم کـه اگـر علـ      ي معتقد يول. ميت آن آگاه  يم و از اهم   ينيب ي مي نقش شما را در اداره کشور به خوب       . است

ن دعـوت را    يـ ل ا يـ کرد و دل    مي  چون خودش دعوت   ي را به گفتن حق و مشورت به عدل به زمامدار          ياسالم

 برپا ساختن   يز که مدع  ي دستگاه حاکم ن   ١شمرد  مي )ق عصمت يمگر از طر  (خطا  باالتر نبودن خود از ارتکاب      

  .باشداند  تو  نميازين  بيدن کلمه حقياست، از شن) ع(يعلعدل حکومت 

 ي رو ي و اجتمـاع   يفـه شـرع   يبـاب وظ   ن کلمـه از طـرف مـا مـن         يـ د محتاج به تذکر نباشد که گفـتن ا        يشا

ا گـروه و حملـه بـه        يـ ف فـرد    يعض بوده قصد تـ    ي اسالم يرران و اسالم و انقالب و جمهو      ي ا ي برا يدلسوز

ک کشور  يها در   ييان نارسا يا ب يم که انتقاد و امر به معروف،        يستيز ن يمعتقد ن . مي را ندار  يا اشخاص يشخص  

ت يگانه راه اصالح و تقو    يگردد، بلکه     مي ف و تزلزل  ي باعث تضع  ي اسالم يظام جمهور نمستقل مستقر و در     

  .و بقا است

 و ييل واقعـه شـهادت بـرادران رجـا    يـ ور ماه ضمن تحليدر خطبه دوم نماز جمعه ششم شهر    شما خود   

همه قبول دارند اگر مـردم  «د که يان داشتي اشاره کرده به حق ب   ها  باهنر به نقش مردم در سرنوشت حکومت      

گر آن ي در قسمت ديول» د حکومت کرد  يشود حکومت کرد و به زور با        نمي ط آزاد يک مح يدم نباشند در    با آ 

 مـثالً . ديـ ران داد يـ  ا آزاديران جهت تاخت و تـاز بـه نهـضت           يگ  بهانه به دست بهانه    ه بر زبان آورد   يسخنان

 باشـد   آزاديند اگر   يگو  مي شانيهايل اجتماع مردم در سخنران    يد که به دل   ي از سران نهضت گفت    يدرباره برخ 

 اسـت   ي رابطه دارنـد، خانمـشان ناراضـ       يناراضهاي    نها با انسان  يا «يشود ول   مي استقبال مردم از ما ثابت    

کنند   مي کنند و فکر   ي مي نها زندگ ينها با ا  يو خب ا  اند     يششان ناراض ي قوم و خو    است، مثالً  يشان ناراض  خاله

ي رينطـور آمـارگ   ي ا قـاً ياورنـد و دق   يخواهند در ب    مي نجاي مردم را از ا    ينجا هستند و آرا   يکه مجموعه مردم ا   

  .»کنند مي

                                                      
 )البالغه نهج(ـ فلال تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطي و ال امن ذلك من فعلي  1
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اي   ز تـازه  يـ ران چ يـ  ا آزادير افکار و اشخاص، حمله بـه نهـضت          يا و تحق  ي قضا ينگر نظر از ساده   صرف

ا اثبـات   يـ م بـه دفـاع از خـود و ادعـا            يز قـصد نـدار    يـ مـا ن  .  االسالم يس هذه اول قاروره کسرت ف     يست، ل ين

ئل د کـه از اهـم مـسا       ي در خطبه آن روز مطرح فرمود      يرا جنابعال اي    م بلکه نکته  يت بپرداز يت و مقبول  يمحبوب

ا يـ ک گـروه  يـ ک شخص، بـه  ي اقبال مردم به يعني.  استي مردمي آزاد و محک حکومتها    يک جامعه اسالم  ي

 بحـث را    ،م و سپس آنچه ارزش و ضرورت دارد       يم صحبت بکن  يخواه  مي ن موضوع ي هم يما هم رو  . شهياند

  .مي و انتظارات آنها ببريتيا نارضايت ي علل و عوامل اقبال مردم و رضايرو

د يت در برابر خدا و خلق بنما      ي مسلمان که احساس مسئول    يو هر صاحب مقام متعهد و متصد      هر دولت   

ت مـردم   ي اطـالع از درجـه اقبـال و رضـا          ي بـرا  يش و سنجش افکار عموم    يخود را محتاج به استمرار آزما     

  . نديب  مينسبت به خود و درباره مخالفان و معترضان

ر و  يو اجتماع در چارچوب قانون برقرار بوده و وسائل تاث         ان و قلم    يده و ب  ي عق آزادي که   ييدر کشورها 

عالوه بـر   . رديگ  مي ش و سنجش به سهولت و خود به خود انجام         ي آزما ق در انحصارگردانندگان نباشد   يتحق

 يعنـ ي ي و ادار  ي فکـر  يهـا ين همکار يا انتقاد و اظهارنظر و همچنـ      ي از منکر    يفه امر به معروف و نه     يآن وظ 

شـود امـا در صـورت عکـس و در       مـي ب پـاک يـ جامعه از جهـل و ظلـم و فر     . گردد  مي تأمين ملت   ييشکوفا

 ي ولـ  ي قـانون  ي احـزاب و گروههـا     ي وجـود نداشـته درهـا      يغـات ي و عـدالت تبل    ي قـانون  يهاآزادي که   يطيمح

ند و افراد و طرفداران آنهـا را مـورد اهانـت، آزار و زنـدان قـرار                  يا حمله نما  يرموافق را ببندند و تصرف      يغ

ن کـشور   يات داشـته باشـند، در چنـ       يـ ع حق کـار و حـرف و ح        يکه فقط وابستگان و مردم مط      يد، بطور دهن

هـا،  پيمايي   راه ،ي رسـم  يهـا گيري   رأي  فوق فراهم نخواهد گشت ضمن آنکـه       يعي و طب  ي و قانون  يمقاصد شرع 

 از دسـت  ت ارزش و اعتبـار خـود را         ي و مـشروع   يباني پشت ي و هرگونه ادعا   يآمارهاي    تظاهرات و استنباط  

رقابـل  يا، تظـاهر و بطـالن غ      يل، ر يا، ارعاب، تحم  ي، اغوا، اخذ به ح    يک طرفگ يرا که احتمال و اتهام      يز. دهد مي

  .شود  ميدفاع و انکار

معترضـان و  هـاي   ان امـور و گفتـه  يـ د و توجه مردم نسبت به مجر   ييأدرجه ت ص  يط تشخ ين شرا يدر چن 

 و  يحيم و تلـو   يرمـستق ي غ يآنـان ناچـار از راههـا      هاي    ت و خواسته  يزان رضا يافت م ين در يمنتقدان و همچن  

  .رديگ  ميمعکوس انجام

ن تـالش   يشود و همچنـ     مي انت که هربار کذب آنها روشن     يخالف و خ  هاي    مکرر و نسبت  هاي     حمله مثالً

 ست آنان و هرا   يت و مقبول  يل بر حقان  يا خود دل  يسران نهضت آ  » تيشکستن بت شخص   «يعلت برا   بي ريگيپ

اي   ان عده و عـده    ي که به قول مدع    يباشد؟ منفور و مطرود ساختن گروه       نمي د خودشان ييأ عدم ت  ان از يمتول

 کـه   يداشته باشد؟ گروهـ   اند    تو ي مي چه هدف اند      قدرت نکرده داوطلبانه کنار رفته     يوزگيچگاه در يندارند و ه  

ن و يتريمي بـوده از قـد  رانيـ  ندارند و مخـالف وفـادار و مـدافع انقـالب و اسـالم و ا     ي با کسيه و دشمن  يداع

 حـدود   ازشيانگزاران انقالب و سالکان راه خدا هستند و در هر فرصت و رهگذر بـ    ين و بن  ين مبارز يترياصل

نـان بـه    ي اطم ياگـر دسـتگاه   . رنـد يگ  مـي  امکان و انتظار مورد مراجعه و اجابت و عالقه مردم قرار گرفتـه و             

 و يت قـانون يـ  مـشروع جمع  ي جوابها ي قدم و قلم حت    ين جلو ينچنيا ا يت خود داشته باشد آ    يت و مقبول  يحقان

رد؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ و آن کس که حق را در                   يگ  مي انتشار مجله آنان را   

شـود؟ مگـر پـنج      مـي نه و برهان را کنار گذارده متوسل بـه فحـش و زور و آزار     يچگاه ب يطرف خود دارد ه   
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  و  امـت  يونيلي و شش م   يا پنج جمله انتقاد و اعتراض، در صف انبوه س         يلحه  اس  بي ه، پنج تا آدم   يسطر جواب 

  داشته باشد؟اند  تو  مياني وزن و زهکطرفه چيغات يون بودجه تبليليون ميليم

و ... تيـ ت و محبوب  يـ  ما را مطرح و موضـوع روز کـرده شـهرت و مظلوم             د که منظماً  يشما خودتان هست  

  .ديساز  ميمانيت برايمسئول

 باشدپذير  جان امکانين جو ترس و هي تا آنجا که در اـ مراجعه و نامه و تلفن و اشاره و مکالمه  مردم با

فئودالهـا،  . ستنديـ  نيد که خانم و خالـه و خـانم بـاج   يدان  ميد و خودتان خوبيباور کن. نديآ  مي  به سراغ ما   ـ

 و اگـر باشـند و   ؛ستنديها هم نيصدر ينها و بيها، خلقيها، ساواک يها، نامسلمانها، شاه  يداران، ضدانقالب  هيسرما

ها و دسـت  ين شـهر ييار از پـا  يه طبقات و قشرها و رنگها و چه بس        ياز کل . اند  في ضع يليت خ يم اقل يما نشناس 

شان را  يـ هاينـد کـه درددلهـا و سـوزها و نارضائ          يآ  مـي  سراغ ما .  به اصطالح مستضعف هستند    يدهانهاه  ب

شان يـ  صدا ۳رکش با اسـکورت و ژ     ي آژ يماي بادپ ينهايم ماش يک و ضخ  ي تار يچون از پشت جدارها   . نديبگو

 از  ي و طرفـدار   ي، ضـدانقالب  يبرالـ ي، ل يـي گرا يا برچـسب ملـ    ي يرسد و از ترس پاکساز      نمي انيبه گوش آقا  

  .گذارند نمياي   نوشتهيد و امضا پايآ  نميشان دريمنافق محارب صدا

  ست؟ي چ،گردند  مياي و زبان گو مردم که به دنبال گوش شنوايهاياما درد دلها و نارضائ

ش از آنچـه بـه   يد که عامه مردم بـ يدان  مي.مييچه بهتر که مطلب را از قول خودشان و زبان حالشان بگو     

 را  هـا   شـده . کنند  مي جه و به محصول نگاه    يت بپردازند به نت   ياست و حقان  يص س يا تشخ ياستدالل و احتجاج    

  .ها  را با گرفتهها سنجند و داده  ميها با وعده

ن است کـه گرداننـدگان و       ياول سئوال و کالم مردم و همانها که در انقالب عالقه و وحدت نشان دادند، ا               

ز شـدن زنـدانها و      يـ ر از لبر  يـ ، غ ير از خـون و خرابـ      يچهار سال غ  ک  ياستمداران پس از سه سال و نزد      يس

 يخانمـان   بي ،يپول  بي  و يکاريبر از   ي، غ ي و کمبود و گران    ي طوالن ير از صفها  يغ در همه شهرها،     ها  قبرستان

  ١!؟اند  ما آوردهيک چه ارمغان براينده تاري و آي تکراريو شعارها

ثـار و شـهادت و نقـش مهـم     يمـان، ا ي ايهمتـا   بـي ي وااليل ارزشـها يح و تجليما با آنکه همواره به تشر 

ح اثـرات  ي در توضـ  نيد آمده است و همچنـ     ين کهنسال پد  ين سرزم ي که در اثر انقالب در ا      ي و تحوالت  يرهبر

 و  هـا   تيـ  شـاهد و واسـط، واقع      يگروهـ عنـوان     بـه م،  يدانـ   مـي  ، الزم ايم  هديجاد تنگناها کوش  يشوم جنگ در ا   

  .ميز منعکس سازيات مردم را نيشکا

 و  يکـشند و اسـتناد بـه مـسلمات حقـوق            مي شي را پ  يث هستند، قانون اساس   حاما آنها که اهل اطالع و ب      

ب ي که مجلس خبرگان آن را تصو      ياسپرسند قانون اس    مي ، کرده ياجتماع و   ي و فرهنگ  ي و اقتصاد  ياسيس

 عظـام و    يه دست فقها  ي درصد آرا اخذ شده ملت را آورده و امام آن را معادل اسالم، سا              ۹۹ش از   يکرده، ب 

 و منحـصر بـه طبقـه خـاص          يآن، چرا معطل و منتف    ناپذير    کين اصول تفک  يو همچن اند     ه دانسته يواجب الرعا 

ل اجتماعـات و    ي تـشک  ،هـا   تيـ ات، مطبوعـات، احـزاب، جمع     ي نـشر  آزادي؟ از جملـه حقـوق ملـت،         شده اسـت  

                                                      
ه نهضت اين پاراگراف را بدون توجه و اشاره به پاراگرافهاي قبل و بعد آن نقل كرده و مستمسك حمالت به   ـ اكثر معترضين ب    1

اين شيوه ما را بـه يـاد مغرضـين          . هاي قبل و بعد خود پاسخگوي اين حمالت هست          اند در حالي كه مطالب پاراگراف       ما قرار داده  

را » و انـتم سـكري  «و جملـه بعـد آن   » التقربـوا الـصلوه  « قرآن دستور داده گفتند و مي » يحرفون الكالم من مواضعه   «آورد كه     مي

 !!گرفتند ناديده مي
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، داشـتن حـق انتخـاب       يرقـانون ي غ يدهاي مراسالت و مکالمات، تجسس و تبع      ي بازرس تيها، ممنوع ييمايراهپ

قـرار و    گرفتن ا  ير برا ي شکنجه و تعز   تي، استفاده از اصل برائت، ممنوع     يل در دادگاهها و محاکمات علن     يوک

د و يـ ش عقايگرشـان از تفتـ  ياعتـراض و نالـه د  ).  آمده استيآن طور که در فصل سوم قانون اساس      (اطالع  

  . خاص استهاي  ن شدهي ورزش به دست چيره و حتيل و شغل و جياختصاص دادن تحص

ه خودمـان را  يـ  عل هـا   هي دولتهـا و همـسا     يمختن و همگـا   يران و بـرانگ   ي شدن ا  ي منزو يپلماسيبه لحاظ د  

ر و  يـ الجزا» دهيب مجلس نرس  يبه تصو «رکاران دانسته به قرارداد     اند  ت دست ياست و عدم درا   يس جه سوء ينت

کـا و   يگـان، سـلطه آمر    ي ر ن کـار آمـد    ي و رو  ير ارز ي به از دست رفـتن ذخـا       يمقدمات و تبعات آن که منته     

 ي با دولت نظـام    يارد دالر يليدانند و قرارداد سخاوتمندانه دو م       مي د،يسم در اروپا و در منطقه گرد      يونيصه

  .سازند  مي را مطرحيه و با کره شمالي ترکييکاي آمرـ

آور   سرسـام  يد، ترقـ  يـ ل فـاحش تول   يـ پرسند و از تقل     مي  را ها  تي علت تنگناها و محروم    ياز نظر اقتصاد  

  .کنند  ميد بودجه صحبتي دائم التزاي و کسرها متي، تورم قييو دور افتادن از خودکفاواردات 

  .آورند  مي دادن مغزها را نمونهيت و تخصص بسته ماندن دانشگاهها و فراري و تربينه فرهنگيدر زم

 دو طرفه و از هم      يا انتقامها يشان جو وحشت و ترور      يراد و نگران  ين ا ي بزرگتر ي و مل  يبه لحاظ اجتماع  

م جامعه به   ي تقس  انقالب است و   يروزيد دوران پ  يت و اعتقاد و ام    يمي و صم  يکپارچگي، بعد از    ي مل يختگيگس

  .ها  در داخل خانوادهي حتي و ناامني، نادوستيدير و مطرود، توام با نااميسه طبقه ممتاز، متح

روزمندانـه قائـل    يثـار و دفـاع پ     ي و ا  يستادگيـ  آن جـز ا    ي بـرا  يري که مقصد و مس    يليراجع به جنگ تحم   

  . کشورمان داردياتي و حي و جنگيتي چون ارتباط با مسائل امن،ميينما  نمييم، بحثيستين

، ياعـم از بـازار    . مي جـزو آن هـست     هـا   يلـ يگر هم از مـردم وجـود دارد کـه مـا و شـما و خ                يک دسته د  ي

ن و عالقمنـدان بـه   ي معتقـد يعنـ ي. ي و خـواه مـذهب     يخـواه ملـ   . رهي و غ  ي، ادار ي، روحان ييروشنفکر، روستا 

ن يـ ق ا يـ سـف عم  أت. مبارزه و انقالب  افتگان دوران   يها و چه واردشدگان و اخالص       يميها و قد  ياسالم، چه قبل  

ان يـ  از مـسلمانان، بـرخالف جر  يارير بـس يدسته از آن است که در خارج و داخل کشور و در ذهن و ضـم       

ننـد کـه از اسـالم       يب  مي دار گشته يمان پد ين و ا  ي نسبت به د   ي و وازدگ  يک دلمردگ يدرخشان آستانه انقالب،    

گـر   و علم و طهارت است چهره خصمانه هولنـاک جلـوه          ت و عدالت    ي انسان يو مجر  يز محبوب که مناد   يعز

پرسند که   مي.، تحجر و خشونت و خصومت آشکار استييات و نعمت و رافت و روشنا  ي ح يبجااند     ساخته

  ! کجاي و انحصارگري آب خوردني کجا و اعدامهاي و عدل عليحسن خلق محمد

افتـه و   يت  يـ ه، نماز و روزه و جمعـه عموم        شد ييکنند حجاب همه جا     مي  هستند که افتخار   ينيالبته مدافع 

ک ي يارب و اج يا عبادت و اطاعت ظاهر    يدرست، اما آ  .  رخت بربسته است   يران انقالب يمظاهر کفر و گناه از ا     

انـد   تـو   مـي ت و بقايا خاصيا در کار دنيش خدا ارزش نداشت آي که پيزيش خدا ارزش دارد؟ و آن چ      يپول پ 

 آدم و دوستدار بنـدگانش بـوده خواسـته اسـت            يو حام الدين    يال اکراه ف   که گفته است     ييداشته باشد؟ خدا  

د کـه از    يرسـ   نمـي  ا زورش و عقلـش    يـ آ. اورنـد يآنها هم داوطلبانه و عارفانه و عاشـقانه بـه درگـاهش رو ب             

گرمتر از آش است که دلها را پژمـرده و دماغهـا         هاي    ل کنند؟ کارها و کاسه    ينش را تحم  يغمبران بخواهد د  يپ

 نيت بـدب  يـ و مردم را نسبت بـه اسـالم و انقـالب و روحان            !  گرداند ي بندگان را از خدا برم     ،سازد  مي هرا خفت 

  .دينما مي
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م اعتقـاد و عـشق      يامـشان را رسـاند    يم و پ  يـ ن دار اريـ  کـه بـه هموطنـان و ا        ينيمان و د  يصرف نظر از پ   

م و از   ييته است که حق را بگـو      ز ما را متاثر و متعهد ساخ      يزال ن ي ال يتمان به خدا  يخودمان به اسالم و عبود    

  . انفسکميالحق ولو علام که فرمود قولويحق اسالم دفاع کن

نچه از مـا سـر زده       آ که   يدان  مي ا تو خوب  يخدا«: ميان ده يپا) ع   (ي از عل  يشيايد نامه خود را با ن     يبگذار

 نبوده اسـت،   زائديعات و درآمدهات از تميزي چيا جستجوي ياسي بدست گرفتن قدرت س    ياست رقابت برا  

جه آن  يم تا در نت   يد آور يم و اصالح را در کشورت پد      ينت را بازگردان  ين بود که اصول روشن د     ي ا يبلکه برا 

  ».ات اجرا گردند ل شدهين تعطيابند و قواني يمنيات ا دهيبندگان ستمد

  ). مااستطعنا(استطعت مااالاالصالح ) دينر( ديو ما ار

  ران ي اآزادينهضت 

  ۱۳۶۱ور ماه ي شهر۲۵
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۸۹ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ) اماماي   ماده۸ام يرامون پيپ(ران ي اآزادينامه سرگشاده نهضت 

   کشوريوان عاليس ديبه رئ

  

  تعالي بسمه

   کشوريوان عاليس محترم دي رئيلي اردبي موسواهللات يحضرت آ

ام يـ  عدالت و حکـم بمـا انـزل اهللا، صـدور پ       ي در راه اجرا   ي جنابعال يق برا ي توف يبا عرض سالم و آرزو    

 ي در اجـرا   ي ما را بر آن داشت که با تـشکر از مقـام رهبـر              ي اسالم يانگذار جمهور يرهبر انقالب و بن   ر  ياخ

 ي از منکـر قـدم     يضه امر به معـروف و نهـ       يو در راه انجام فر    » ني تنفع المومن  يوذکر فان الذکر   «يکالم اله 

  .ميبردار

ردم آمده اسـت منبعـث از مـتن    ام امام در مورد حفظ حقوق و احتراز از هتک حرمت م          ي که در پ   يتذکرات

ب بـه اتفـاق     يـ ت قر يـ  مـورد قبـول اکثر     ي در کتاب و سنت و قانون اساس       ين اله يعت و هم آهنگ با فرام     يشر

نه بـه گـوش مـسئوالن امـور     ين زميگوناگون در ا هاي    اميها و پ  يز سخنران يخ ن ين تار يش از ا  يمردم بوده و پ   

  .ده استيرس

م کـه  يدانـ   مـي ز طرف رهبر انقالب سال قانون اعـالم شـد و همـه    ا۱۳۶۰م که سال يهمه ما به خاطر دار 

هـاي    يتخطـ ه  ز نتوانستند جز اعتراف ب    ي خود مسئوالن ن   يبود که حت  اي    ن سال به اندازه   ي در ا  ها  يشکن قانون

اد مستـضعفان  ي به وضع بنيدگيد امام در مورد رسين دستور اک يهمچن. ندين باره بگو  ي در ا  يزير چ يچشمگ

خ يش از دوسـال از تـار      ي زنـده اسـت و بـا آنکـه بـ           هـا    هنوز در خاطره   يي و ادعا  ياحتمالهاي   ليف و م  يو ح 

ن يـ ا ا پاسخ کوبنده به سئواالت متعدد مـردم در ي قانع کننده و  يکنون گزارش  گذرد تا   مي ن دستور يصدور ا 

ف همـه   يـ کل دسـتور دادنـد ظـرف دو مـاه ت          کـداً ؤکسال قبل بود که امـام م      يکمتر از   . باره منتشر نشده است   

ن دسـتور بـه مـورد اجـرا گذاشـته نـشد و       يـ  کـه ا   ايد  هان بود ي خود در جر   يان روشن شود و جنابعال    يزندان

 ي آن دل بسته بودند مـدتها بعـد از انقـضا           يه و اجرا  ين توص يشان که بد  يها  ان و خانواده  ي از زندان  ياريبس

  . زندان دوختنديدن درهاا چشم به باز شيمهلت مقرر در انتظار روشن گشتن وضع خود نشستند و 

و در انـد     آموختـه  يمن را در فقـه اسـالم      ؤذاء، افترا، تجسس و هتک حرمت م      يت ا ين امور ممنوع  ليمسئو 

  :کهاند   خواندهاند   دار شده  عهده آن را شرعاًي که اجرايقانون اساس

و مواخـذه قـرار    مورد تعرض   اي    دهيتوان به صرف داشتن عق      نمي چکس را يد ممنوع است و ه    يش عقا يتفت«

  )ست و سومياصل ب(»داد

ـ         ها   و نرساندن نامه   يبازرس« ـ    ي، افـشا  ي، ضبط و فاش کـردن مکالمـات تلفن  و تلکـس،    ي مخـابرات تلگراف

 »سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکـم قـانون                  

  )ست و پنجمياصل ب(

در صـورت بازداشـت،     . کنـد   مـي  ني که قانون معـ    يبيد مگر به حکم و ترت     ر کر يتوان دستگ   نمي چکس را يه«
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۹۰ 

ـ ظـرف مـدت ب     م شود و حداکثر   ي به متهم ابالغ و تفه     کتباًل بالفاصله   يد با ذکر دال   يموضوع اتهام با   ست و  ي

.  ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردديي به مراجع صالحه قضايچهار ساعت پرونده مقدمات

  ) و دوميس اصل(».شود  مين اصل طبق قانون مجازاتيز امتخلف ا

نکه جرم او در دادگـاه صـالحه        يشود، مگر ا    نمي چ کس از نظر قانون مجرم شناخته      ياصل برائت است و ه    «

    ) و هفتمياصل س(» ثابت گردد

کـه   د شده به هر صـورت     يا تبع ي ير، بازداشت، زندان  ي که به حکم قانون دستگ     يت کس يثيهتک حرمت و ح   «

  ) و نهمياصل س(» .باشد ممنوع و موجب مجازات است

قـدر انقـالب ناچارنـد      ي رهبر عال  يب قانون اساس  يست و پنج ماه از تصو     يحال چه شده است که پس از ب       

  :اد زننديفر

ا احـضار  يف کند يد باشد توقيه باين شرعي موازي که از رو   ي را بدون حکم قاض    يچ کس حق ندارد کس    يه«

چ يه.  استير شرعيا احضار به عنف جرم است و موجب تعزيف يتوق. ف کم باشديت توقد، هر چند مدينما

ـ ، بدون اذن صاحب آنهـا وارد شـود          ي کس يا محل کار شخص   يا مغازه   يکس حق ندارد به خانه        را  يا کـس  ي

 اهانـت نمـوده و      يا نسبت به فـرد    يد و   يب و مراقبت نما   يگناه تعق ا ارتکاب   يا به نام کشف جرم      يجلب کند   

ا کـشف  ي به نام کشف جرم يگريا نوار ضبط صوت ديا به تلفن ي مرتکب شود ي ـ اسالم يرانسانياعمال غ

ا دنبال اسـرار    ي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و              يا برا يمرکز گناه گوش کند و      

ا يد و   ير نما ياز گناهان غ  ا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس        يد و   ير نما يمردم باشد و تجسس از گناهان غ      

 از ينها جرم و گناه اسـت و بعـض  يتمام ا. ک نفر فاش کندي يده ولو براير به او رسي که از غ يدنبال اسرار 

ـ ن هـر  يار بـزرگ اسـت و مـرتکب   يآنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بس         ک از امـور فـوق مجـرم و    ي

  ».باشد ي مي از آنها موجب حد شرعي است و بعضير شرعيمستحق تعز

 را علت عدم اقـدام خـود در         ي و قانون اساس   يتوانند عدم اطالع از حکم شرع       نمي ن امور يشک مسئول  يب

ا شـما خـود     يفرستادند آ   نمي يامين پ يم اگر امام چن   يپرس  مي هيي قضا هن قو يما از مسئول  . گذشته قلمداد کنند  

  د؟يديد  نميي به اقدامد و خود را موظفياز وقوع جرم، حکم و مجازات مجرم آگاه نبود

  : طراحتاً اعالم ننموده است کهيکصد و پنجاه و ششم قانون اساسيا اصل يآ

دن به عـدالت    ي و مسئول تحقق بخش    ي و اجتماع  يبان حقوق فرد  ياست مستقل که پشت   اي    ه قوه ييقوه قضا «

  :ر استيو عهده دار وظائف ز

 و رفع خـصومات و اخـذ        ي، حل و فصل دعاو    اتيات، شکا يتعد و صدور حکم در مورد تظلمات،        يدگيـ رس ۱

  .کند  مينيه که قانون معيم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيتصم

  مشروعهاي  آزادي حقوق عامه و گسترش عدل و يايـ اح۲

  ني قوانيـ نظارت بر حسن اجرا۳

  .اسالم يائز حدود و مقررات مدون جين و اجراير مجرميب و مجازات و تعزيتعقـ کشف جرم و ۴

  .ني از وقوع جرم و اصالح مجرميريشگي پي اقدام مناسب براـ۵

 ي باشد و فصل   ي حکم خدا و قانون اساس     ي اجرا يبرااي    زهيام انگ ين پ يم صدور ا  يدواريدر هر حال ما ام    

 و هـا  ، خطبـه هـا  ، قطعنامـه هـا  هيـ ر اطالعيد مشروط به آنکه در مـس     ي ما بگشا  ي نوپا يخ جمهور يد در تار  يجد

  .فتدي از تاب و توان نياسيسهاي  ي و بهره بردارنارهايسم

ه انتظار  يي و عدالت از قوه قضا     ي قانون اساس  يام امام در اجرا   ي از پ  يبانيران ضمن پشت  ي ا آزادينهضت  
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۹۱ 

ن يـ ن به مردم نشان دهد کـه اجـازه نخواهـد داد ا            ي قانون و مجازات متخلف    يع در اجرا  يدارد که با اقدام سر    

 تـأمين  قانون و عـدالت و       يد به اجرا  يگذشته دچار شود و با اقدام خود ام       هاي    امي پ يام به سرنوشت برخ   يپ

  . نگهداردها ت در جامعه را در دليامن

  اخطانا نا اويربنا التواخذنا ان نس

  

  ران ي اينهضت آ زاد

  ۱۳۶۱ آذرماه ۲۹
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۹۲ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  کند  ميفول را محکومزد قهرمان  به شهريران حمالت موشکي اآزادينهضت 

  

  :زيعزهموطنان 

 قهرمـان و مقـاوم      يرون آمـد و اهـال     يـ  ب يتـ ين صدام تکر  يت بار ابرقدرتها از آست    يگر دست جنا  يکبار د ي

ن شـهر   يـ خـشم سـبعانه خـود را بـا درهـم شکـستن مقاومـت ا               انـد     د تا بتـو   يخاک و خون کش   ه  دزفول را ب  

 داده و بـه     يرا به خوب  ش خود   ي، آزما ي بزرگ اله  يغافل از آنکه دزفول در برابر ابتال      . دپرور فرونشاند يشه

 »نيوال واالنفـس والثمـرات و بشرالـصابر        من الخـوف والجـوع و نقـص مـن االمـ            يولنبلونکم بش «مضمون  

  . قرار گرفته استيمشمول بشارت ربان

ران بـه  يـ ز را به ملت ايانگ ن فاجعه اسفير اي اخيران ضمن محکوم کردن حمالت موشک ي ا آزادينهضت  

ان يـ  امور که در جر    يايدرضمن از اول  . ديگو  مي کيت و مقاومت آنان را تبر     يژه مردم قهرمان دزفول تسل    يو

ر الزم در يع اطالع دارند درخواست دارد کوشش کنند بـا اتخـاذ تـداب   يف وقايحوادث جنگ بوده و از کم و ک   

ش قـرار داده بـا      يقهرمان را سرلوحه اقـدامات خـو       ژه دفاع از دزفول   ي کشور به و   ي از خراب  يريجهت جلوگ 

 را ي اسـالم يت جمهـور ي و امن  يروزيهوشمندانه موجبات پ  هاي    استياعمال س   و يتيحمالت صدام تکر  دفع  

  .فراهم سازند

  نهضت آزادي ايران 

۳/۲/۶۲  

  

  

097



  

۹۳ 

  تعالي مهبس

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  : شماره

 ۲۰/۰۲/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  حزب خائن توده  سرانيريرامون دستگيران پي اآزاديه نهضت يانيب

  

  مي کني پاکسازيستيخانه را از رسوبات مارکس

  

  رآن قيحزب توده در قالب مثالها

ت العنکبوت لو کـانوا     يوت لب يتا و ان اوهن الب    يا کمثل العنکبوت اتخذت ب    ين اتخذوا من دون اهللا اول     يمثل الذ 

هماننـد مثـل    ) گـر شـدند   ي د يوابسته و سپرده قـدرتها    ( برگرفتند   يياي که جز خدا اول    يمثل کسان  .علموني

دانـستند    مـي  کـاش اي    نکبوت اسـت،   ع  خانه ها  خانهترين    گمان سست يبگرفت، و ب  اي    عنکبوت است که خانه   

  ).۴۱ه يعنکبوت آ(

انـت همچـون تـار      يب و خ  يبعد از چهل سال بند و بست و فر        ! نيحزب طرازنو ! نيالت آهن يسرانجام تشک 

ر و مـسحور دامهـا و   يخبـر را اسـ    بي جوانانيگرش که عمر يخت و بندبازان باز   ي فرو ر  يسسته   ب يعنکبوت

ه جـان و    ري شـ  ينـان کـه عمـر     يا. ن ذلت سقوط کردند   يده بودند به زم    خود کر  يالتي و تشک  يغاتي تبل يتارها

 دفتر اعمالـشان گـشوده شـد و         يکردند وقت   مي  خلق را ادعا   يزور نجات و به  ده  يخود را مک  هاي    مان طعمه يا

 يدر حـال  . خود اشاره کردند  هاي    انتياز خ اي     به اعتراف و اقرار شده و به گوشه        يرد ناگز يرازها برمال گرد  

که اند     ه کرده ي تک ينيالملل به حصن حص    نيسم ب ي و کمون  ي به ابرقدرت شمال   يوابستگ کردند با   مي رکه تصو 

 سـوم   يايخ انقالبات دن  ياما هم از تار   ! کند  نمي  درز يزين چ ي آهن يوارهاياز پس د    و رود  نمي در آن اي    رخنه

 و  ي وابـستگ  ين تارهـا  يـ ودن ا  بـ  يغافل بودنـد و هـم از عنکبـوت        ! و عملکرد ارباب در رابطه با احزاب برادر       

ش از  ي بـ  ي دوامـ  ي پوشـال  ي با مصالح  يالتيدانستند بنا کردن تشک     مي کاش. ييايه به اربابان دن   يسرانجام تک 

  ).علمونيلوکانوا (دام عنکبوت ندارد 

گـر   ليـ  تحل يان و عقلهـا   ي دانا يد برا ير کرده با  ي که قرآن تصو   يآور در مشابهت با مثال     ن تجربه عبرت  يا

  . و انحراف همت گمارندين گمراهي اي علتهايابي شهينده باشد و به رت کنيهدا

  .العالمونعقلها االيمثال نضربها للناس و ما و تلک اال

  ).۴۳عنکبوت (کنند   نميان آن را تعقليم و جز دانايزن  مي مردمين مثالها را ما برايا

شه و يـ ا نخواستند بفهمند که ريدند ينفهما يان وابسته ين جريسفانه رهبران گمراه و گمراه کننده ا     أاما مت 

دادند اما خود     مي  داد سخن  ييربنايشه از روابط ز   يگرچه هم .  آنها است  ي از دستگاه فکر   ين گمراه ياساس ا 

سم را مـورد    يـ  پرداختند و بدون آنکه فلـسفه مارکس       يي به روابط روبنا   يل غروب حزبشان به سادگ    يدر تحل 

ب حزب توده و بـه نـام آن بتواننـد           يگر محال است که از پس پرده فر       ي د دندي د ينقد و سئوال قرار دهند وقت     

ن بـود کـه   يهمه حرف آنها هم.  کنند گناهان خود را به گردن آن انداختند و رستواترش کردند  ينده کار يدرآ

 ينها بر کـس   ينه ا !... مينمود  مي  رفتار ي اسالم يم و خالق قانون جمهور    يکرد  مي م، منافقانه عمل  يوابسته بود 

له را هـم    ين اعمال ناپسند است، سهل اسـت بـه اعتقادشـان البـد هـدف وسـ                ي بود و نه در مرام آنها ا       يمخف
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۹۴ 

) ۱۹۰۶ از(ران يـ  سـال سـابقه در ا  ۷۵ با  يستيمگر حرمت مارکس  . د کرد يکند و به آن افتخار هم با        مي هيتوج

ن يـ  بـه سـر ا  يت چـه گلـ  اني جز خ به شكل جديد در قالب حزب توده وارد صحنه شد        ۲۰كه بعد از شهريور     

، تظـاهرات در پنـاه      !ي ملـ  ينده بورژواز ينماعنوان    بهد رضاخان   ييانت به جنبش جنگل، تا    يملت زده است؟ خ   

، سـوء اسـتفاده از احـساسات مـردم          !هيم نفت شـمال بـه روسـ       يت از تسل  ي تهران به حما   در ي روس يتانکها

ن دو استان، ائتالف بـا حـزب        ي ا يي جدا يبراجان و کردستان و تالش      يده و بر پا کردن غائله آذربا      يستمکش

ران و  يـ  ا ي، برخورد خصمانه بـا نهـضت ملـ        )ريبا سه وز   (ينه ائتالف يت در کاب  كالسلطنه و شر    قوام يارتجاع

معـروف بـه تـوده      (س  يار انگلـ  م وابسته به استع   ي با جناحها  ي دکتر مصدق، همکار   ي در دولت مل   يکارشکن

ر سران حزب به بهشت     فرا! آبرومندتر از همه  ...  مرداد و  ۲۸ن  ي ننگ يات کودت ي موفق ي برا يساز نهي، زم )ينفت

ه بـ ) يزديـ  و يمثـل بهرامـ  ( هم يالبته برخ!!... سم و سپردن اعضا و هواداران به مسلخ شاه        يموعود مارکس 

 شـاه را    يتـ ي امن يروهـا ي هم ستون فقـرات ن     يدند و برخ  ي فرار، به منجالب سازش با حکومت وقت غلط        يجا

نـد  اناگفتـه نم  ...)  آزمون و  ،کخواهي، ن يديان، مج يامثال جعفر (م جور شدند    ي متفکر رژ  يا مغزها يل داده   يتشک

ش هرچـه   يـ ره  ل دادنـد و بـ     يه تـشک  ي کالن سـرما   يها  بزرگ و شرکت  هاي    يکار شان هم مقاطعه  يترها زرنگ

 از  يتيودآگاه ترب ر ناخ يثأا ت ي هم بنا به فطرت      يم تعدا ياز انصاف خارج نشو   ! دندي خند ،کارگر و پرولتر است   

 از يرا شـدند و برخـ  ي زمان شاه را پذي طوالن يا زندانها ي جامعه با شجاعت مقاومت کرده اعدام        ينيبستر د 

  ! گشتندي اسالمي دوران جمهوريونيزيتلوهاي   مصاحبهي برايآور ره عبرتيز ذخيآنها ن

 اميـ  هـستند کـه ق  يي همانها  امام يان خط مردم  ي و مدع  ي اسالم ين به ظاهر طرفداران انقالب و جمهور      يا

ن يوار حرکـت همـ   يو مـسکو طـوط  يـ  خواندند و همچـون راد     ي را همزمان با شاه ارتجاع     ۴۲ خرداد سال    ۱۵

و معلـوم نـشد     !  نمودنـد  يمعرفـ ! ي ارض ي اصالحات يه برنامه مترق  يندار عل ي زم يون را مبارزه مالها   يروحان

  د؟ين ازمسکو نظرشان معکوس گردايروزمندانه آقاي انقالب و بازگشت پيروزيچگونه پس از پ

کردنـد بـه      نمـي   کـه هرگـز گمـانش را هـم         يي افتاده و رازها برمال گشته و خدا از آنجا         ها  و حاال که پرده   

 کـه بـه پـشتوانه       ي، بـا اتکـال    يحسرت آب رفته در جو     در) حتسبوايث لم   يفاتاهم اهللا من ح   (سراغشان آمده   

، چهل سال تالش منضبط     يستيت کمون ي سال سابقه فعال   ۶۵س  پرسند پ   مي اعمال گذشته داشتند البد از خود     

که مجمـوع آنهـا را بـا احتـساب دوران هجـرت رهبـران بـه                 (ت  ي از مرکز  يي و ربع قرن زندان کادرها     يحزب

و شرکت در   » ب.گ.ک« در   يمات جاسوس ي، تعل )اند   سال برآورد کرده   ۶۰۰ بلوک شرق    يو کشورها  !هيروس

 نيـ الملل، صدها روزنامه و مجله و کتاب، از سطح دبستان تـا دانـشگاه، ا          ني ب سميکمونهاي     و پلنوم  ها  کنگره

 نجـات  ي بـرا يا رهيد و کجا رفـت و چـرا دسـتگ   چه ش...  و پرسش و پاسخ ويهمه بحث و فحص و سخنران    

ت؟ و يـ ه را به دخالت آورد و نه مردم را به حماينه روس! امد؟ چرا روسنامه مردمي به حساب ن   ينشد و جائ  

  ...گري دي چراهاچرا و

ان يـ ن حسرت و زيگر داده و چني دي در مثالز است قرآن قبالًيانگ  عبرتين چراها را که به سخت يجواب ا 

  :غا که گوش شنوا نداشتنديدر.  هشدار داده بودي را به روشنيآشکار

  ...وم عاصفي يح فين کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريمثل الذ

ق ي و ناسپاس و سرپوشـگذار بـر حقـا         يياي دن ييه اربابها بند(ردگارشان کافر شدند     که به پرو   يمثل کسان 

 بـوزد   ي است کـه بـر آن بـاد        يهمچون خاکستر  )شانيجه تالشها و دستاوردها   ينت(، اعمالشان   ) شدند ياله

  )۱۸م يابراه! ( و منقلبي طوفاني، در روز)يآنهم نه باد معمول(

099



۹۵ 

  ... کنند؟يتوانند جمع آور  ميپوک و خاکستر اعمال خود ي از دستاوردهايزيا بعد از طوفان چيآ

   مما کسبوايي شيقدرون عليال 

  .هم قادر نخواهند بوداند    از آنچه فراهم کردهيهرگز به جمع کردن مختصر

  ديذلک هوالضالل البع

  ).۱۹م يابراه!(ار دورينست همان گم کردن بسيا

ن وابـستگان   يـ  اعمـال ا   ييگرما نور و حرارت و      ب و پوشش،  يانت و خاکستر فر   ي جفا و خ   يا جز سرد  يآ

 يگـر گروههـا   ير همفمرکـان در د    يو سـا  (نان  يگانه به نفع مردم داشته است؟ اعمال پوک و خاکسترگونه ا          يب

 خاکـستر   ين گـرم کـرده اسـت؟ گرچـه روزگـار          ين آب را به خاطر محـروم      يجز پوشاندن آتش، کدام   ) چپ

اعمالـشان گـرد هـوا      ) وم عاصـف  ي يف(د  ي فرا رس  يروز طوفان پوشاند، اما سرانجام      مي کفرشان نور حق را   

  .نمودتر   خود را تابانيقت جلوه و جاليرنگشان برمال گشت و آتش حقيشد، ن

ند از  دباب خود شده بو   رشرفته ا ي پ ي و تکنولوژ  يده گرفته مسحور قدرت نظام    ي را ند  ينها که قدرت اله   يا

گر به   لي تحل ي عقلها ين غفلت را باز هم قرآن برا      يمثال ا . ندروزگار غافل بود  ! ين ابرقدرتها ي بودن ا  يپوشال

ع يرغم صـنا  يـ عل) ي چـه غربـ    يچه شـرق  ( را   نين قدرتمندا ي چن ير کرده است و ناتوان    ي و ظرافت تصو   ييبايز

  :دهد  مي نشانيدن مگسينشان از آفريسبک و سنگ

ـ   و انجتمعوالهاوا ذبابا ولوخلقياهللا لن   ن تدعون من دون   يالذ هاالناس ضرب مثل فاستمعواله ان    يا ا ي سلبهم ي

  .ه منه ضعف الطالب و المطلوبوذفستنيا ال يالذباب ش

  .زي عزياهللا حق قدره ان اهللا لقواما قدرو

ـ سرسپرده و پ  (د  يخوان  مي جز خدا !) ييابرقدرتها( که   يد، کسان ي زده شده خوب گوش کن     ي مردم مثل  يا رو ي

ـ      ي هم بر آن اجتماع نما     يخلق کنند، گرچه همگ   توانند    نمي  را هم  يهرگز مگس ) ديشو  مي آنها  سنـد و اگـر مگ

ـ  پ يرغم تکنولوژ يعل(د  ي از آنها بربا   يزيچ نـاتوان و   ! قـادر بـه پـس گـرفتن از آن نخواهنـد بـود             ) شرفتهي

  !، هم طالب و هم مطلوباند فيضع

ـ  عز ي بود ارج نگذاشتند همانا خدا قـو       شا يخدا را آنچنان که سزاوار ارجمند      ) حب عـزت  رومنـد صـا   ين(ز  ي

  ).۷۴ و ۷۳حج . (است

تکـار  ي جنايکايه و آمر يشرق و غرب از روس    هاي     ابرقدرت ي نه غرب  ين است که در شعار نه شرق      يو چن 

ي ز همـه آنهـا را پوشـال   يو در برابر قدرت قاهر پروردگار عز  اند     کساني ما   يبرا... س و ين و انگل  يگرفته تا چ  

  .ميدان مي

 نداشـت و در  ي و مردمينه ملين و زمي با زميوندي که قرار و پييجاثه از آن  ينک گرچه آن شجره خب    يو ا 

ده بود کنده و با تندباد حوادث       ين برجه ي زم يشه از رو  ي بدون ر  يي گو ي با فرهنگ و اعتقادات مردم     يگانگيب

  :افکنده شده استاي  به گوشه) وم عاصفي يف(

  .رارت من فوق االرض مالها من قثثه اجتيثه کشجره خبيو مثل کلمه خب

م يابـراه ( نباشد   يده و آن را قرار و ثبات      ين برجه ي زم ي است که از رو    يمثل کلمه ناپاک مثل درخت ناپاک     

۲۶.(  

انـد     ن شکـست سـقوط کـرده      يثبـات خـود شـده، بـه زمـ           بي شهي ر ي که قربان  ي و شاخ و برگ    ها  اما جوانه 

 يونـد ياگر پ اند     دا کرده يقالل پ ، اکنون که از اسارت تنه آزاد شده فرصت است         ) ساده و هوادار حزب    ياعضا(
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۹۶ 

د اسـت بـا بازگـشت بـه         يش بدوانند ام  ي خو يدر فطرت خداجو  اي    شهيدا کنند و ر   ي پ ينه مردم ين و زم  يبا زم 

نـده بـرخالف   يدا کننـد و درآ يـ  پيده دوام و قـرار يشه و تنه پوسيکتا برخالف ريش و قبول خالق ياصل خو 

  :نديد نمايران عاي ادهي به نفع مردم رنجيوه و محصولياسالف خود م

ن بـاذن  ي اکلها کل حي توتء السمايبه اصلها ثابت و فرعها ف    يبه کشجره ط  يف ضرب اهللا مثال کلمه ط     يالم ترک 

  .تذکرونيلهم عضرب اهللا االمثال للناس ليربها و 

شه آن استوار و شاخه آن در آسمان       ي است که ر   ي زد سخن پاک چون درخت پاک      ي چگونه خدا مثل   يديا ند يآ

زند باشد    مي  مردم مثلها  يدهد و خداوند برا     مي اذن پروردگارش ه  وه خود را در هر زمان ب      يترده است م  گس

  ).۲۵م يابراه. (ادآور گردنديکه 

ت و يـ ن حزب وابسته گرچه با غفلت اما بنا به فطرت حق طلب با حـسن ن            ي از اعضا و هواداران ا     ياريبس

پنداشـتند،    مـي  سمي از دستورالعمل مارکس   يرويگر را در پ   طبقه کار  ين دام شده بهروز   يقصد خدمت وارد ا   

 يوارهـا ي به آلت دسـت بـودن خـود بکننـد د           يبدون آنکه اشعار   يجان و احساسات جوان   يآنها با شور و ه    

آنهـا مـشکالت    . ختنـد ير  مـي  گانـه ياب ب يکردند و آب در آس      مي اهيحزب س هاي    هيشهر را از شعارها و اعالم     

شـان را از آبـشخوار آلـوده         ي روحـ  يکردند، تشنگ   مي  رهبرشان سئوال  »اسخپرسش و پ  « خود را از     يفکر

سم يـ م مارکس ي خود را از اربابان سرسـپرده و مکتـب عقـ           ي فطر يازهاينشاندند و استجابت ن    يم حزب فرو 

 يحاصـل   بـي   و ي است پوچ  ين هواداران ي ناظر به چن   ييگر که گو  ي د ياما باز هم قرآن در مثال     . کردند  مي طلب

  :کند  مير و تجسمي را تصوي و سرسپردگيدنباله رونگونه يا

بلغ فاه و ما هـو      ي الماء ل  يه ال ي اال کباسط کف   ييبون لهم بش  يستجيدعون من دونه ال     ين  يله دعوه الحق والذ   

  . ضاللين اال فيببالغه و ما دعاء الکافر

 يرو بـه سـو  (خواننـد    مـي  که جز او را   يو کسان ) دن حق است  يتنها خدا را طلب   (دعوت به حق از آن اوست       

ستند، ين) شانيازهاياز ن (يزين چي کوچکتريآنها پاسخگو) آورند  مين و مکاتب گمراه کنندهيان دروغيمدع

ـ و او رسنده به آن ن     اند    د تا به دهانش رس    ي آب گشا  يش به سو  ي که دو دست خو    يمگر بمانند کس   ست، و  ي

  ).۱۴رعد. (ستي و اشتباه نيمراهجز در گ) زيآنها نهاي  دني و طلبها خواستن(ن ي کافريدعا

ن ادعـا را    يـ ده باشـد، پنبـه ا     يبست رسـ   ران به بن  يسم در ا  يمارکس» نيبه آذ «رشان  يردينکه به قول پ   ينه ا 

رنـگ نمـوده اسـت،      يرا ب ! يسم علمـ  يـ الي است کـه سوس    يبست و بن اند     شمندان زده يمدتها است فالسفه و اند    

 سـوخته و    يرهـا يپندارنـد و در کو     ي مـي  آباد را شهر   يز عل هنواي     سوم عده  ياي در گوشه و کنار دن     يمنته

ود را   خـ  يسم هستند، دستها  ي خود از سراب مارکس    ي به دنبال اشباع تشنگ    ي جوانان يعطشان جوامع اسالم  

د برداشـتن آب    يـ کنند، اما در تقل     مي  هم يفراوانهاي    ي و از خودگذشتگ   ها  يکنند، فداکار   مي  آن دراز  يبه سو 

 يهـا يرسند و آنچنان در گرداب گمراه      ي مي حاصل  بي  و يانند سران حزب توده به پوچ     ماز سراب سرانجام    

  :ننديب  نميمکرر نور حق راهاي  يکيشوند که پس از تار  ميخود غرق

ـ ئا و وجداهللا عنـده فوف     يجده ش ي اذا جائه لم     يحسبه الظمان ماء حت   يعه  ي اعمالهم کسراب بق   ان کفرو يوالذ ه ي

  .بع الحسايحسابه و اهللا سر

ـ ه موج من فوقه من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخـرج               يغشي ي بحر لج  ياو کظلمات ف   ده لـم   ي

  .له من نور جعل اهللا له نورا فمايها و من لم يري کدي

پندارند؛ و چـون بـه        مي ن هموار که تشنه آن را آب      ي است در زم   يآنان که کافر شدند اعمالشان مانند سراب      
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 او تمام بدهـد و خـدا        ي را برا  يابد، پس خدا حساب و    يش  يد و خدا را نزد خو     با ني يزيآن را چ  يد   آ  آن يسو

  رسد؛  ميزود به حساب

 آن  ي کـه از بـاال     يق، که فرو پوشـد آن را مـوج        ي عم يياياست در در  هايي    يکيهمچون تار ) شانياعمال ا (ا  ي

 است، چون دست خود ي برخياال از آنها بيکه برخهايي  يکيتار:  باشديگر باشد و بر فراز آن ابري د يموج

 نخواهـد  يچ نـور يش قرار ندهـد هـ  ي برايو هرکس را که خدا نور! ديداند   نتو)يکس(رون آورد آن را     يرا ب 

  ).۳۹نور.(داشت

∗∗∗  

ن مـدت بـا   يـ  کـه در ا ييسم و آشـنا ي در مقابله با آفت مارکس  يل سابقه طوالن  يران به دل  ي ا آزادينهضت  

 ي و رسـالت   يفـه اسـالم   يدا کرده بود به خاطر وظ     ي پ يستي مارکس ياه ازمانکهنه س هاي    استي و س  ها  کيتاکت

ن امـور و    يبـه مـسئول   اي     اسـتفاده کـرده هـشدارها و تـذکرات برادرانـه           ينمود از هر فرصت     مي که احساس 

طان يف دولت و منصرف کردن مردم از حملـه بـه شـ            يرغم اتهام تضع  يداد و عل    مي گردانندگان دولت انقالب  

 ي بـا اطالعـ    آزادينمود، نهضت     مي  را تحمل  ها  ين نابخرد يصبورانه ا ...  و يطان فرض يشدن  يبزرگ و تراش  

 يداشت مطلع بود آنهـا طبـق تئـور        ...  و  جنوبي مني، افغانستان،   يوپي در ات  ها  ستي کمون ي کل يکه از استراتژ  

ا و  شـعاره   و پـشت چتـر و سـپر        کننـد   مـي   جـو غالـب منافقانـه عمـل        ير شـعارها  زيـ  همواره   ينيزش لن يخ

). اهللا ليمانهم جنه فصدوا عن سـب     ياتخذوا ا (دارند    مي دهند مردم را از راه حق باز        مي  که يني دروغ يسوگندها

 و  ي نظـام  يروهـا ين، بـا نفـوذ در ن      ي لنـ  يست بر اساس رهنمودها   يدانست که احزاب کمون     مي آزادينهضت  

جـاد هـرج   ي و ا  ي، جوساز يارشکنکطرف، و ک  ي مختلف از    يو نهادها ) ها  تيسو( و رخنه در شوراها      يانتظام

ده به اصـطالح آچمـز گـردد        يبست رس   اوضاع به بن   يمانند تا وقت   ي مي طيگر مترصد شرا  يو مرج از طرف د    

  .ندينما  مي کارگر را برقراره طبقيک جهش قدرت را در دست گرفته هژمونيآنگاه با 

ات و  يـ کـه جزئ   (يونيـ زيتلوهـاي     قبل از اعترافات سران حزب در مـصاحبه        ل،ين تحل ينهضت بر اساس ا   

 در  ها  يا  را از خطر رخنه توده     ها  داد و آن    مي  به دولت و نهادها تذکر     مرتباً) ستي ما روشن ن   يروش آن برا  

 رش قـرار ين هـشدارها کمتـر مـورد پـذ    يـ اما متاسفانه ا. ساخت  مي آگاهي انقالبي و نهادهايدولتهاي    ارگان

ق يدقگيري    يو پ ) ض ما را به اثبات رساندند     يکه صدق عرا  (ان  گرفت و اکنون که به همت و پشتکار برادر         مي

 و تشکر از تالش     يزديده شده است ضمن حمد و سپاس به درگاه ا         ين النه فساد برچ   يرمنتظره ا ياطالعات غ 

 يرا اگرچـه اعـضا  يـ د زنمود دلخوش بود و به آن بسنده ي نبا ها  يرين دستگ يم که تنها به ا    يد بدان يبرادران با 

ک آنها در گوشه و     يدئولوژي و ا  ياما آثار و عوارض مسموم و القائات فکر        ،اند   جره گرفتار شده  ن ش ي ا ياصل

 يده که خانه انقـالب را از تارهـا       ينک وقت آن رس   يدهد ا   مي لي است و جو غالب را تشک      ين کشور باق  يکنار ا 

هـاي    وهي و شـ   يکيالکتيـ  و تضاد د   يستيفرهنگ مارکس . مي کن يکسره نظافت و پاکساز   يسم  ي مارکس يعنکبوت

 غالـب   ياسـ ي از اذهان و فرهنگ س     يد به کل  ين فرقه است با   ياهاي    ي را که حاصل القائات و جوساز      ينياستال

  .ميزيرون بريشسته، ب

ان يـ نبودنـد کـه تخـم تفرقـه و نفـاق را پـس از انقـالب م                 ) و بخـصوص حـزب تـوده      (ستها  يمگر مارکس 

 يريـ  نبودنـد کـه درگ     هـا   نيل کردنـد؟ مگـر همـ      ي تبـد   را به خـصومت    ها  ي کاشتند و برادر   ي اسالم يگروهها

! سم و ارتجـاع را دامـن زدنـد        يبرالي ل يدرنعمتي آغاز کردند و جنگ ح     ي اسالم ي را در جمهور   ي روان ياسيس

ج نموده، بـر فرهنـگ      يت را را  يشخص و ترور    يزن ، تهمت و برچسب   ي، جوساز يپراکن عهي و شا  يساز عهيشا
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رون يـ سم بيـ بـرال را از فرهنگنامـه مارکس      ي نبودند که واژه ل    ها  نيگر هم دند، م ي جامعه ما غالب گردان    ياسيس

   را مطرح ساختند؟ي و اقتصادياسيسم سيبرالي و ل١آورده سر زبان دوستان نادان انداختند

 ي کردند و سـع يدار اسالم  سابقهي از گروههاياري نبودند که حمالت را از خودشان متوجه بسها  نيمگر هم 

 نبودنـد کـه     هـا   نيمگـر همـ   ! باشـند  ي مي  دولت اسالم  ي بسازند که درصدد برانداز    يالي خ يالئويکردند از آنان ه   

ن صنف دامـن  ي را در ايدند تفرقه و دودستگيم کردند و کوشي و خط امام تقسيت را به دو جناح ارتجاع  يروحان

  لقـب  يرانقالبـ يو غ  ي ارتجـاع  يسم اقتـصاد  يـ برالي نگهبان را بـا برچـسب ل       ي نبودند که شورا   ها  نيزنند؟ مگر هم  

  دادند؟ مي

ن رفـق و مـدارا و اخـالق        يگزي را جا  يکيالکتي نبودند که فرهنگ تضاد و تخاصم د       ها  نيو باالخره مگر هم   

سـفانه هنـوز هـم در    أکه متاي  وهي و سب و لعن و افترا و اتهام را رواج دادند، شي نمودند و افشاگر ياسالم

  .ج استي و مطبوعات راها رسانه

د چـرا کـه از      يک نکن يبه خود نزد  ) اعم از شرق و غرب    (گانه را   يمانان هشدار داده است که ب     قرآن به مسل  

  :کنند  نمييفروگذار) ديفرهنگ و عقا(مار کردن مغز جامعه ي در جهت آشفته کردن اوضاع و بيچ کوششيه

  ...االبالونکم خي بطانه من دونکم الان آمنوا التتخذويها الذيا اي

ـ ک و همراز خود را غي همکار نزد ايد  هآوردان  ايم   ه ک ي کسان يا ـ رير از خودتـان نگ ي مـار کـردن   يد آنهـا از ب ي

شه شماياند
٢

  )۱۱۸آل عمران .(کنند  نميي فروگذار

 خط  يرغم سوابق خائنانه خزب توده و خطوط وابسته، ادعا        ي نکردند و عل   ي تلق ين هشدارها را جد   ياما ا 

 و امـام و حرکـت و انقـالب           او نيـ  خدا و د   ها  ستيکه مارکس  يدر حال . دند باور نمو  يامام بودن آن را کسان    

 نفـاق   ي در خط امام بودنشان مصداق واقع      ي را قبول نداشته و ندارند و مواضع و ادعا         ي و جمهور  ياسالم

  .است

  :ن گونه نفاق را به مسلمانان هشدار داده بوديه فوق ايقرآن به دنبال آ

 نمـا ينـد مـا ا    يگو  مـي  کننـد   مـي  هرگاه که شما را مالقات    ... الناملکم ا يعل عضوا خلو اذالقوکم قالواامنا و اذا   

  )۱۱۹آل عمران ...(گزند  ميظ نسبت به شما به دنداني و آنگاه که خلوت کنند انگشتان خود را از غايم هآورد

د يکنگـره شـه   (ران  يـ  ا آزادي است که قطعنامه کنگره چهـارم نهـضت          ي قرآن ين رهنمودها يبر اساس هم  

  : اعالم داشته است کهحاًيصر) ۶۰ آبان ـچمران 

                                                      
هـا و اصـطالحات علـوم     بـسياري از واژه «: گويـد  مـي ) ۶ صـفحه  ۱۳۵۹ آذرمـاه  ۲۰شماره (ـ رفيق كيانوري در روزنامه مردم       1

و » ليبراليـسم «فارسي به كـار گرفتـه اسـت، همـين واژه     اجتماعي را نخستين بار حزب توده ايران در مطبوعات ايران و در زبان              

هم كه امروز ديگر به فحش تبديل شده و اگر در مجلس به كسي بگويند ليبرال خودش را تـوهين شـده تلقـي                        » بورژوازي ليبرال «

ه در مبـارزات  مثل اين كه اولين بار توسط ما در فرهنگ سياسي ايران وارد شده است، زيـرا نخـستين بـار مـا بـوديم كـ                     . كند  مي

اند پس طبيعي است نيروهاي اصيل انقالبي به تـدريج            سياسي روي اين مفهوم تكيه كرديم و حاال در مقياس وسيع آن را شناخته             

  »...اند هايي برسند كه در گذشته نداشته به شناخت

ا كـه در دولـت بودنـد همكـاري نزديـك            هـ   كنند با همين ليبرال     بخشي از نيروهايي كه امروز شديداً عليه امپرياليسم مبارزه مي         ...«

 »...داشتند و اگر ما

شود و موجب اضـطراب       خبال فسادي است كه بر حيوان عارض مي       «: چنين نوشته است  » البخ«قاموس قرآن در معناي كلمه      ـ    2

 عقول باشدخبال به معناي فساد است كه در افعال و ابدان و ... گردد مثل جنون يا مرضي كه در فكر و عقل مؤثر است مي
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آلود است    و شرک  يالحادهاي    ينيب گرانه دو ابرقدرت شرق و غرب را که بر اساس جهان          ت و عملکرد سلطه   يماه

  .داند  مي و مطرودکساني

ـ اليامپرهاي    ن معتقد است که توجه آگاهانه به توطئه       يران هم چن  ي ا آزادي نهضت ـ ونيسم غـرب و صه    ي سم و  ي

 د موجب ي نبا واند    تو  نمي آنان هرگز هاي    ران و ضرورت مبارزه با توطئه     ي ا ي اسالم ي جمهور هينشان عل يمتحد

ـ  آنان بشود و يه و عوامل وابسته داخل   يسم روس ياليت و سرشت و عملکرد امپر     ي به ماه  يتوجه بي ا مبـارزه  ي

  .ن و اقمار آي شورودر برابر»  بازيدرها«است يبا اتخاذ س.  مترادف باشدي استعمار غربيبا نفوذ و وابستگ

 تحقـق   ي تجلـ  يران اسـالم  يسم در ا  يمارکسهاي    بست توده و بن  خائن  ز سران حزب    يانگ سرنوشت عبرت 

ن ياما همانطور که گفته شد ا     . باشد  مي راني ملت ا  ي است و موجب خوشحال    ي قرآن ي و مثالها  يالههاي    وعده

) ص(امبريـ م و سنت جامع پ    ي قرآن حک  ل،ياکنون که فرصت بازگشت به اسالم اص      . ستي ن يابراز مسرت کاف  

و ) ي فرهنگ يخانه تکان ( با اصالح اشتباهات گذشته      يم بازگشت مقبول به درگاه اله     يد بدان ي با ايم  هدا کرد يرا پ 

هـاي     از روابـط و رسـانه      يستيـ  زدودن کامـل القائـات مارکس      يعنـ ي انجام شده است،     يان آشکار خطاها  يب

ن يـ  کـه بـه ا  ي همان مردم يبرا) يدر رابطه با برادران اسالم     (ها  يمنها و دش  ييان خطاها و بدگو   ي و ب  يعموم

  :راه کشانده شدند

  ).۱۶۱بقره ...(همينوا فاولئک اتوب علين تابوا واصلحوا و بياالالذ

  .رميپذ  مينها را منيپس بازگشت ا. ان کردندي و اصالح کردند و بد که بازگشتنيمگر کسان

  يلما تحب و ترض اللهم وفقنا

  ران ي اآزادينهضت 

  ۱۳۶۲بهشت يارد

  

  

نهضت آزادي ايران اميدوار است به زودي نشريه تحليلي مبسوطي متكي بر اطالعات و اسناد موجـود در                  . ∗

  .اختيار هموطنان عزيز قرار دهد
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۱۰۰ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  : شماره

 ۲۵/۰۲/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  ها آزادي از ديدگاه قانون اساسي و شخصيت

  

  

  راني اي اسالمي جمهوريدگاه قانون اساسياز دآزادي 

  : اصل نهم

رند يک ناپذيگر تفک يکدي کشور از    يت ارض ياستقالل و وحدت و تمام      و آزاديران  ي ا ي اسالم يدر جمهور 

 به  آزادي حق ندارد به نام استفاده از        يا مقام يا گروه   يچ فرد   يه. فه دولت و آحاد ملت است     يو حفظ آنها وظ   

مشروع را هرچند با وضع      هاي  آزادي کشور   يت ارض ي و تمام  ي و نظام  ي، اقتصاد ي، فرهنگ ياسياستقالل س 

  .ن و مقررات سلب کنديقوان

  

  :اصل هشتادوسوم

توان آنهـا     نمي  آزادند و   خود کامالً   رأي  در اظهارنظر و   يندگيف نما ي وظا يفايندگان مجلس درمقام ا   ينما

نـد  ا    خـود داده   ينـدگ يف نما ي وظا يفاي که در مقام ا    ييا آرا ياند      که در مجلس اظهار کرده     ياتيرا به سبب نظر   

  .ف کرديا توقيب يتعق

  

  :ست و چهارمياصل ب

.  باشـند يا حقـوق عمـوم  يـ  اسـالم  يان مطلب آزادند مگر آنکه مخـل بـه مبـان          يات و مطبوعات در ب    ينشر

  .کند  مينيل آن را قانون معيتفص

  

  :ست و هفتمياصل ب

باشـد آزاد    ن ي اسـالم  ي، بدون حمل سالح، به شرط آنکه مخـل بـه مبـان            ها  ييمايل اجتماعات و راهپ   يتشک

  است

  

  ١ينيدگاه امام خمياز دآزادي 

 و اسـتقالل    آزاديدن بـه    ي رسـ  ي را که برا   يآتش قلب ملت مظلوم   اند    تو  نمي يچ قدرت يخ ه يبه شهادت تار  

  .ام کرده است فرونشانديق

 سرلوحه اهداف آن است و ضـمانت از     يل حکومت اسالم  ين نهضت مقدس که تشک    يبرادران محترم در ا   

  .ل از ثمرات آن و استقالآزادي
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۱۰۱ 

م و نـه حـق را بـا         يسـنج   مـي  ت را با حـق    ي ما شخص  ،ها  تيت خداست و نه شخص    يار رضا يدر اسالم مع  

بـت و قـدرت را در او         ت را يستها شخـص  يـ خـالف اسـالم کمون     بـر . قت اسـت  يار حق و حق   يمع. ها  تيشخص

 مـصالح   ي کـه بـرا    يو همه احزابـ   .  خواهد بود  ي عموم ي به آرا  ي ما متک  يحکومت اسالم . سازند  مي متمرکز

  . ملت ما کار کنند آزاد خواهند بود

 بطـور   آزادي ي مـذهب  يتهـا ي همـه اقل   ي است و بـرا    ي واقع يک به معنا  يک دولت دموکرات  ي يدولت اسالم 

د را بـه عهـده دارد و        يـ ده خودش را بکند و اسـالم جـواب همـه عقا           ياظهارعقاند    تو  مي کامل هست و هرکس   

  . ا منطق جواب خواهد داد را بها  تمام منطقيدولت اسالم

 را  ي خـراب کـار    آزاديکن  يهـستند ولـ   اي    دهي در هرگونه عق   آزادي ي همه افراد دارا   يدر حکومت اسالم  

  .ندارند

  . محفوظ استي بر حسب ضوابط قانوني شغل بر هر فردآزاديدر اسالم 

 و اشـخاص مغـرض      غـات شـاه   ينها همـه تبل   ي ا ايد  هديگر شن يا مسائل د  ي که راجع به زنان و       يين حرفها يا

. گر هم آزادند همانطور که مردها آزادنـد     ي د يل هم آزاد هستند در کارها     يزنها آزاد هستند و در تحص     . است

  .باشد و نه مرد  ميحاال است که نه زن آزاد

ا يـ چ فـرد و  يان برخوردار خواهد بـود ولکـن هـ      يده و ب  ي عق آزادي از حق    ي هر فرد  ي اسالم يدر جمهور 

  .ميده  نميانتي را اجازه خي خارجيتهاگروه وابسته به قدر

 مـن . خـواهم آزاد باشـم     يم ن   م ه بشر است که   يحق اول . کنند  مي ت را مطالبه  يه بشر ين مردم حقوق اول   يا

ن است که   يحق ما ا  . خواهم خودم باشم    مي خواهم مستقل باشم و من     يم ن   م .خواهم در حرفم آزاد باشم     مي

  ...مين مطلب باشيم به دنبال ايرند و ما همه موظف هستيپذ  ميد همه از شماييجا شما بگو در هر

  

  يدگاه پدر طالقانياز د

د يـ ن مردم هستند کـه با  يدشان را مطرح کنند و ا     ي آزاد بوده و خواهند بود که عقا       ياسي س يهمه گروهها 

  ) تا شهادتآزادياز کتاب (. راهشان را انتخاب کنند

ن اسـت   ي مهم ا  آزادي.  آزاد باشد  ي وضع نظام اجتماع   يصادست که از لحاظ اقت    ين ن ي انسان تنها ا   آزادي

دهنـد و طرفـدار       مـي   سـر  آزادي ي مردم هـستند کـه نـدا       يلي فکر نکنند، خ   يشه انسان آزاد باشد قالب    يکه اند 

 بـرده   ،نها درواقـع بـرده مکتـب هـستند        ي خاص هستند ا   يد و بند مکتبها   يم که در ق   ينيب ي مي  هستند ول  آزادي

  . هستندي و اجتماعيزب برده نظام ح،فکرند

 يشه خـاص قـالب    يـ ک مکتب و نظام و اند     يو حق را محدود در      ايد     که طالب حق   يش، مردم يمردم آزاداند 

  )با قرآن در صحنه (...ديکن  نميديتحد

 که از متن قرآن سرچـشمه گرفتـه و سـنت    ياسالم. ميشناس  مي که ماي اسالم ،م اسالم يم بدان يخواه ينم

 مردم را در انتقاد و بحث محدود کنـد          آزادي بخواهد   يتيجمع کند هر   نمي  را محدود  آزاديچگونه  ي ه ،غمبريپ

  )آزادياز کتاب وحدت و (. ن اسالم را نشناخته استيا
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۱۰۲ 

  ١يد مطهريدگاه شهياز د

ت يست بلکه آن واقعي نيواني حآزاديکنند، منظورشان   مي بحثآزادي که درباره   يواضح است که کسان   

  . نام دارديسان انآزاديمقدس است که 

 از  يري، جلـوگ  يال نکنند راه حفظ معتقدات اسالم     يدهم که خ    مي من به جوانان و طرفداران اسالم هشدار      

 دادن بـه    آزادي کرد و آن علم است و        يشود پاسدار   مي رويک ن ياز اسالم فقط با     . گران است يده د يابراز عق 

  .ح و روشن با آنهايصر افکار مخالف و مواجهه

 آزاديشه و   يـ  اند آزاديد طرفـدار    يـ مان و اعتقاد داشته باشد ناچـار با       ي خود ا  يئولوژايد  هب که   يهرمکتب

  تفکـر را  آزاديشه و   يـ  اند آزادي ي به خود نـدارد جلـو      يان و اعتقاد  ايم   ه ک يتفکر باشد و به عکس هر مکتب      

افکارشـان   نگهدارنـد و از رشـد        يک محـدوده خـاص فکـر      يـ نگونه مکاتب ناچارنـد مـردم را در         يا. رديگ مي

  .  کننديريجلوگ

  

  ٢دگاه مهندس بازرگانياز د

انسان صفت نفس آن را     هاي    ذ است و انسان   ي خود مطلوب و مطبوع و لذ      ي عالوه بر آنکه به خود     آزادي

 خـاطر آن    يدهنـد و بـرا      مـي  حي تـرج  آزادي بـدون    يز دانسته مرگ را بر زندگ     ياز هرچ تر    نيريزتر و ش  يعز

ا و آخـرت و اسـباب رشـد و          يـ  دن يت بـرا  يه انسان ي سرما ست بکشند اصالً   د يحاضرند از هر نعمت و راحت     

  . و سعادت استيترق

آن .  نـدارد  يشتر در زندگ  يک راه ب  يزه است و    يت از غر  ي محکوم به تبع   هرمختار بود يرآزاد و غ  يوان غ يح

امـا  . مانـد  ي مي همان حال که بوده است باق     ه  رود و ب    مي شه همان راه را   ي هم يول. رود  مي ک راه را درست   ي

د يمايرد و چه راه صواب پ     يش بگ ي شده است که چه راه خالف پ       ييا و شنوا  يانسان آزاد و مختار موجود گو     

ن يـ و اگر فـرد ا    (د  ينما  مي  خود را اصالح   ي و خطاها  ها   بطالبته خ .  است يدر تکامل و ترق   . رود  مي شيدائما پ 

ت ي و شخـص   آزادي برخوردار از موهبت     ي وقت يل به طور ک   يول") شود  مي ريکار را نکرد اجتماع او را جلوگ      

  .موديشتر راه کمال و سعادت را خواهد پيباشد ب

) نا باشد يا ناب يهرقدر سرکش   (ن بوده است که لگام بشر را        يعت بر ا  يحال اساس خلقت و قرار طب      هر در

  ...دير خود بنمايا اجتماع او را مسئول و مدياندازد و او يبه گردن خود او ب

 و آزاد آزاديغمبران يت پيمأمورم يفهم  ميا و از شعار الاله االاهللا خودمان      يانب هاي  ه از داستان  آن طور ک  

. انـد  ان داشـته شـ ت به قوم و ملت خوديدن آنها و در مرحله اول عنا    ي بوده است نه به بند کش      ها  کردن انسان 

  ؟يز و از کياما آزاد کردن از چه چ

دهـد کـه گنـاه        مي  باشد و مهلت   »اما شاکرا و اما کفورا    «گذارد که     مي  آزاد تنها  نها بشر را    ين دن يخدا در ا  

  .دينما  ميزيرند کمک نيگ  ميشيل خود پي که به ميکند بلکه کافر و مومن را در راه

رد يـ  را بگ  آزاديفه خود اعطـا کـرده اسـت و هـرکس            ي که خداوند به انسان خل     ي است اله  ي موهبت آزادي

  .شود  مين مرتکبانت را در حق انساين خيبزرگتر

                                                      
 ـ از كتاب پيرامون انقالب اسالمي 1

  ها از كتاب بازيابي ارزش ـ 2
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۱۰۳ 

  يعتيدگاه دکتر شرياز دآزادي 

، انـسان در    )آزادبـودن ( واالتـر    يريزتر است و آنچه از مس     يافتن آنچه از عدالت عز    ي باز يفرار، فرار برا  

 ، انسان در محروم از سواد بـودن نـاقص اسـت           ، ناقص است، انسان در استثمار شدن ناقص است        يگرسنگ

 اما  »انسان است « اما   ،عت نهاده است ناقص است    يه خداوند بر سفره طب     ک يانسان در محروم ماندن از نعمات     

ار و اراده دارد    يـ  اخت يعني است   »وان آزاد يح«را انسان   ي ز ،ستي محروم است انسان ن    »آزادي« که از    يانسان

 مطلق   اراده ،سازد و به خدا     مي وانات جدا يکند و از ح     مي گانهيعت ب يار و اراده است که او را با طب        ين اخت يو ا 

. زتر از آن به من ارمغان دهـد       يز ندارد که عز   يچ چ يگر ه ي د ،رديگ  مي  را از من   آزاديآنکه  . »همانند« ،نشيآفر

  )۲۵از کتاب مجموعه آثار جلد (

و چـه   ام     تحمـل کـرده    هـا   د و چه شکنجه   يو چه زندانها خواهم کش    ام    دهيت کش ي چه زندانها برا   ،آزادي يا

 اسـت   ياستادم عل  ،ام  آزادي من پرورده    .ود را به استبداد نخواهم فروخت      تحمل خواهم کرد اما خ     ها  شکنجه

مـن  . ديـ  نال آزادي ي هفتاد سال بـرا     كه يم مصدق، مردآزاد، مرد   يشوايضعف و پرصبر و پ      بي م و يب  بي مرد

هـر لحظـه      بگـو  ،غ مکـن  يـ  در ،ازمنـدم ياما من به دانستن از تـو ن       . دم نخواهم زد    تو يهرچه کنند جز در هوا    

  )۲از کتاب مجموعه آثار جلد(...  چه کنم؟، تا بدانم آن لحظه کجا باشميکن  مي چهييکجا

 يو آرزو  ل فـرار  يـ دن از اسـارت، م    ياحـساس اسـارت ، درد کـش        ن احساس، احساس خفقان،   يش ا يدايپ

 نيد بخـشتر  يـ ن و ام  يتري، عـال  آزادي يسـو ه  ، بـ  يزگـاه يافتن گر يـ  ينجات از اسارت و تالش و جستجو برا       

ز تولـد   يدهـد و نـشانه شـورانگ        مي ش به انسان امروز ارمغان    ير تکامل خو  يخ در مس  ي که تار  ستيدستاورد

 و  آزادي يعنـ يا تحقق کامل انسان چه انسان       ي ،نيتولد انسان راست   ،تر  ر درست يگر است و به تعب    ي د يانسان

 کـه اکنـون      اسـت  ين بـشارت  ي و ا  آزادي نشانه تولد    ، و رنج بردن از اسارت     آزاديه  ياحساس اسارت خود آ   

  خـدا يشود و دارد خلـق و خـو    ميدهيدمد و آدم بر صورت رحمن آفر        مي ش در آدم  يدارد خدا از روح خو    

از کتـاب مجموعـه     (. ابدي   مي  گردد تحقق  ين و يعت جانش ي که در طب   يرد و آرمان خدا از خلقت موجود      يگ مي

  )۲۴آثار جلد 

  

  راني اآزاديدگاه نهضت ياز دآزادي 

 کاربـستن ه   بـ  ي برا آزاديل  ي تحص يزدير او و شرط سپاس ا     ي غ يمبارزه با بندگ  ) خدا( اطاعت از    ياقتضا«

م تا به   يت خود را در جهان خلقت بشناس      يد منزلت و مسئول   يما با . است) خدمت(و  ) عدالت(و  ) حق(ق  يدر طر 

  ».مي نائل شويروزي و پيرستگار

شت و شرمـسار از ننـگ و        ي مع ي سخت خسته از استبداد و اختناق، رنجور از      . ت هستند يمردم نگران امن  «

 خواهـان سرنوشـت     . را آلوده سـاخته اسـت      يرانيران و ا  يسفانه نام ا  أکه مت اي    ئت حاکمه يانت ه ي و خ  يدزد

ه يـ انياز ب(.  پـاک و آبـاد و آزاد اسـت      يراني سازنده ا  يک حکومت مل  ي از ننگ و نکبت و استقرار        ييبهتر، رها 

 )۱۳۴۰بهشت ي ارد۲۵ران ، ي اآزادينهضت 

ح يل که سرچشمه هر تحول صـح      ين اصل اص  ي اشاعه ا  ي برا يل اجتماعات مل  ي تشک آزادينظر به لزوم    «

» يارزش اجتماع «و  » آزادي«و» تيشخص« احساس   يراني که هر فرد ا    ي ملت است و تا زمان     يروي ن ياجتماع

انتقـاد  «و  » اعتـراض «و  » يت اجتمـاع  يـ فعال«ا از حق    يص ندهد   يشتن را در مقدرات خود موثر تشخ      يخونکرده  
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۱۰۴ 

مرامنامه نهـضت   (. افتي ملک و ملت تحقق نخواهد       يکرده رستگار ن ز برو ي استعداد مل  ،دياستفاده ننما » حيصح

  )راني اآزادي

  

  اهللا نائيني  آزادي از ديدگاه حضرت آيت

 يم و از رو  يمل کنـ  أن کالم مبارک ت   ي ا ي در سراپا  يع اندک ي تش يان مقام واال  يچقدر سزاوار است ما مدع    

 ابهـت و     رفـع  ن درجـه اهتمـام حـضرتش      يـ که ا : مين مطلب را بفهم   يه ا ي الغا اغراض نفس   يرس قتي و حق  واقع

صـشان بـر عـرض      يب و تحر  يـ  آنـان و ترغ    آزادي درجـات    يل اعلـ  يـ بت مقام خالفت از قلوب امـت و تکم        يه

 ،نين همچ، شمردن آنيت بر واليا حقوق رعيت و   ي بر رع  يهرگونه اعتراض و مشورت و در عداد حقوق وال        

 چـه  ي بـرا ـه  م عزاسـ يله بر طبق امر الهآه و ي اهللا علينات صلياشرف کاهاي   فرمودني اصحابيرو اعلياش

ت تحفـظ از  يـ نا از تمام عالم در اصابه واقع، معهذا بـه رعا غ عصمت و استيمطلب بود اگر با وجود مقام وال 

 منـع از تجـاوزات      ياسـت کـه الاقـل بـرا       پس الزم   ! حاشا هم عن ذلک   اند     ن اهتمام فرموده  يخطا و اشتباه چن   

 ي از مجرد تشبه صـور  واليتيهه سلطنت حقهي تنزيم، و اگر از برا ين اساس سعادت را استوار دار     ي ا ،هيعمد

ت آن و تحفـظ بـر آن دو        يوت و شـور   يت امم و حفظ اساس مسئول     يه فراعنه و طواف   ياستبدادهاي     سلطنت به

  ... خالفت بودهيبا مقام واالت و مساوات آحاد امت يب و طاهر حرياصل ط

ت منحوسـه و متمتـع      ين رق يص رقابشان از ا   يت مغضوبه امم و تخل    يقاذ حر نن جهت است که است    ياز ا ... 

  )ه الملهيه االمه و تنزياز کتاب تنب(. هم السالم بودهيا علي از اهم مقاصد انبي خدادادآزاديفرمودنشان به 

  

  ياسدآبادالدين  دجماليدگاه سياز دآزادي 

 خـوب و بـد حکـام را         آزادين  يـ ا.  مطبوعـات اسـت    آزاديده  ي غرب گرد  ي که باعث ترق   يلي از وسا  يکي«

 يند و آنان که به فساد و خودپرسـت        يافزا ي که صفات خوب دارند بر آن م       ييآنها. دهد  مي بدون استثناء نشر  

 که ضد حـق  ي مگر وقتکند  نميات اعتراضي نشرآزاديچکس به يد، ه نشو  مي مبتال هستند ناچار به ترک آن     

  )ياسدآبادالدين  دجماليسهاي  از کتاب نامه( ».ا تهمت باشديقت بوده و يو حق

 کـه   ي و تعصبات  ها  ينظم  بي .دينما  مي قيد تازه تطب  يخواهانه و عقا  آزادي با افکار     قرآن کامالً  يقتيروح حق «

  .ن اسالم نداردي به قوانيدر حال حاضر وجود دارد ربط

ک مـسلمان   يـ ن  يبنـابرا ... انـد    اضافه نموده  يع اسالم يرکنندگان جاهل به شرا   يت که تفس   اس ينها مقررات يا

م قـرآن   يتوان با مراجعه به تعـال      ي مي باشد و با کمال آسان      مي  آشنا ييخواهانه اروپا آزادي به اصول    عالم کامالً 

  )ياسدآبادالدين  دجماليسهاي  از کتاب نامه (.. آشنا نموديپرستانه امروز آزاديد و افکار يمرد را با عقا
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

   جنگ ايران و عراق

  در مجلس شوراي اسالمي سخنان دکتر يداهللا سحابي

  

  تعالي بسمه

  

  مقدمه 

 جناب آقاي دکتر يداهللا سحابي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي     ۶۲ خرداد ماه    ۵در تاريخ   

رت اطـالع ملـت و نماينـدگان مجلـس از نحـوه             طي نطق قبل از دستور خود مطالبي را درباره جنگ و ضرو           

پيشرفت آن و همچنين درخواستهاي مکرر جمعي از نمايندگان مجلس جهت تـشکيل جلـسه غيرعلنـي ابـراز                

  .داشتند

هاي نمايندگان مجلس همراه با توضيحاتي جهـت اطـالع            در اين مجموعه متن کامل سخنان ايشان و نامه        

  .فتداميد که مفيد ا. گردد عموم منتشر مي

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران 

  ۶۲ خرداد

  

  متن نطق قبل از دستور آقاي دکتر يداهللا سحابي

  در مجلس شوراي اسالمي

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  علي اهللا توکلنا ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خيرالفاتحين 

ابـن     حجـت   مـولي   و خـصوصاً   ء انبياء و اوليـا    و همه  با سالم و صلوات بر سيد کائنات و خاتم پيغمبران         

 رحمت و مغفرت پروردگار به روان پاک شهيدان راه اسالم و وطـن کـه در دفـاع از                    ،)عج( الحسن العسگري 

دين و حريم مملکت عاشقانه خون پاک خويش را نثـار نمودنـد و دعـا بـراي رزمنـدگان سلحـشور کـه بـه                          

که نمونـه جنايـات مـستمر او بمبـاران و کـشتار             (دام بدفرجام   رهبري فائقه رهبر انقالب در مقابل تعدي ص       

هـا     و تحريکات شيطاني شرق و غرب و دشمنان و بدخواهان مقاومـت            )گناه بانه هنگام ديروز است      مردم بي 
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جامعه فعلي ما که در انتظار حکومـت  . اند اي را در تاريخ ملت ما پديد آورده       سابقه  نموده و عزت و شرف بي     

ر آرزوي تحکيم مباني جمهوري اسالمي و در اشتياق زندگي با اسـتقالل و آزادي و بـرادري                  عدل الهي و د   

کند و با مشکالت فراوان درگير است که بـه ناچـار           اي را طي مي      در اين ايام روزگار سخت و پرحادثه       ،است

همـت و اخـالص و      غلبه بر اين مشکالت نيز جـز بـا          .  يافت د تا از مهلکه آنها خالصي     بايد در رفع آنها کوشي    

مـسائل موجـود   . باشد  پذير نمي   ت از خداوند امکان   ناعياد و است   هم با   آن ،تفاهم و گذشت و تبادل علم و فکر       

اما در ميان آنها يکي از همه باالتر و پراثرتر و حتي مانع و حـاجبي بـراي انجـام                    . در زندگي ما بسيار است    

خـواهم چنـد کلمـه راجـع بـه آن در مجلـس                روز مـي  باشد و آن مساله جنگ است که ام         هر اصالح ديگر مي   

  :محترم عرض کنم

ايـم نـه فقـط         بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي ايـران هـم شـنيده             بيانـات  جنگ فعلي با عراق همانطور که از      

مهمترين مساله فعلي مملکت ما است، بلکه مهمترين رويـداد تـاريخ چنـدهزار سـاله کـشورمان چـه از نظـر                       

ايثار و فداکاري و افتخار و پيروزي و چه از لحـاظ کميـت و کيفيـت صـدمات و                    ارزشهاي اعالي شهادت و     

اينجانـب  . باشد  خسارات و تلفات که بر نسل شهيدپرورحاضر ايران و نسلهاي آينده وارد شده است نيز مي               

نام و نـشان همـوطن چـون از سياسـتهاي      ضمن تعظيم خدمات واالي رزمندگان جان برکف و ايثارگران بي 

يان و يا اظهـارنظري     بخواهم     نمي ، نحوه عمل شوراي عالي دفاع اطالع ندارم و يا اطالع کافي ندارم            دفاعي و 

ولي نسبت بـه مجلـس کـه حـق رسـيدگي در      . نسبت به شوراي مزبور و متصديان دفاع کشور داشته باشم        

در برابـر قـانون   کليه امور کشور را دارد و با توجه به وظيفه ديني و مسئوليت قـانوني کـه بـه ماننـد شـما       

 بـه  ، از اختـصار آن هـستم  يراي را کـه نـاگز   اساسي و ملت عزيز ايران و موکلين خود دارم عرايض فشرده        

در مجلس در جريان جنـگ و در هـر موقـع متقتـضي غالـب نماينـدگان آثـار جنـگ و                       . رسانم  استحضار مي 

ت صـداميان و همکـاران شـرق و    اند و اين آقايـان همـواره جنايـا        هاي حاصل از آن را منعکس نموده        آسيب

ريا    تلفات جانگداز و همدردي با مصدومين و عزاداران و كمكهاي بي           غرب بدکار آنها و خرابيهاي حاصله و      

ولـي در مجلـس      انـد  سابقه مردم را براي ثبت درتاريخ و جلب توجه اذهان بـازگو کـرده               هاي بي    ايثارگري و

هاي سياسي کـه       جنبه ل جنبه انساني، جنبه فني و خصوصاً      هاي اجرايي جنگ از قبي      شوراي اسالمي از جنبه   

الينفک عمليات نظامي است تا حدي که بتوان در جلسات علني و يا در جلـسات غيرعلنـي مطـرح                    ء جز اصوالً

ويي به عمل نيامده است و مسئوالن و فرماندهان هم از اين مقـوالت تـا همـان                  گ در اوايل جنگ گفت     جز نمود

انـد و نظـر مـشورتي نماينـدگان              گزارشي نداده  ،ضا دارد و قابل طرح در مجلس باشد       حد که وظيفه آنان اقت    

اش را با آنکه به نص قـرآن         ر گرامي و برگزيده   ب وقتي خداي متعال پيغم    .اند    نظر را جويا نگرديده    مطلع و ذي  

اده و واجـب    است و اطاعت از او را تالي تلو اطاعت از خودش قـرار د             » خلق عظيم «و متصف به    » نذيرمبين«

او را موظف و مقيد به مشورت با اهل نظـر           » وشاورهم في االمر  «شمرده است و معذلک به مصداق دستور        

 پس چگونه ممکن است که تصميم گيرندگان راجع به جنگ خود را مـصون از       ؛و مجريان هر امر کرده است     

ضرور بدانند و از همـين جـا        غرض را غير    نظران بي  خطا و اشتباه دانسته و با تصوراتي مشورت با صاحب         

اينجانـب  .  به دين و وطن و جمهوري را نسبت به حـسن ختـام جنـگ برانگيزنـد                 انمنان و عالقمند  ؤنگراني م 

ام که تمام مـسائل مربـوط بـه جنـگ و      ام چند بار تکرار کرده خود متذکر و معترفم و در عرايضي که نموده        

ن که بايد محرمانه و محفوظ باشد، نبايد در جلسات          هاي فني و تاکتيکي و استراتژيکي آ         موضوع مخصوصاً
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علني به بحث گذاشته شود و در جلسات غيرعلني هم با رعايت احتياطهاي الزم فقـط در مـسائل محـوري و         

 مـشاور در امـور   و نـاظر   و قانونـاً ولي نمايندگان ملـت کـه شـرعاً     . کلي دفاع و جنگ بايد به گفتگو پرداخت       

اطالع بمانند و کمک فکري هـم نکننـد و بـه         از همان مسائل محوري و کلي هم بي        اجرايي مملکت هستند نبايد   

ام در مـشورتهاي    شد به برکت تضميني که خداونـد علّـ          نظر من اگر آن طور که بايد در اين موضع عمل مي           

بجا و خيرخواهانه قرار داده است و بـه برکـت خـون شـهيدان راه حـق و ايثارگريهـا و فـداکاريهاي مـردم                          

بنابر همين سـابقه و سـائقه       . گرديد  رست ثمرهاي سريعتر و باشکوهتر از اين جنگ تحميلي عايد ما مي           پ حق

جملـه    بـيش از ده نفـر از آقايـان نماينـدگان و از             ،بود که در شهريور ماه گذشته يعني در حدود نه ماه قبل           

ي تـشکيل يـک جلـسه        قانون اساس  ۶۹اينجانب از مقام محترم رياست مجلس شوراي اسالمي بر طبق اصل            

 به اين منظور که نمايندگان محترم در يک محيط محفوظ و آزاد و به دور از سوء تعبير                   ،غيرعلني را نمودند  

 ن اطالعـات و نظريـات مـسئوال       ،هـاي تبليغـاتي و اطالعـاتي دشـمنان          و سوءتفاهم و به دور از سوءاستفاده      

 ،تـا آن انـدازه کـه قابـل ذکـر در جلـسه باشـد       خدمتگزار را نسبت به واقعيات و امکانات و ضروريات جنگ        

بشنوند و سپس با وجدان آرام و پاک و با احـساس مـسئوليت الهـي و ملـي کـه دارنـد آنچـه بـه نظرشـان                            

سـفانه  أامـا مت  . رسد ارائه پيشنهاد براي احتراز از نابساماني و حصول پيروزي قطعي و سريعتر بنمايند               مي

  .ترتيب اثري به اين درخواست داده نشد

چـون در تـاريخ   . اند چندي بعد هم شنيدم که جمع ديگري از نمايندگان چنين تقاضا را جداگانه نيز نموده 

چهار ارديبهشت ماه گذشته يادآوري کتبي مجددي با امضا دوازده نفر تقديم مقام رياسـت گرديـد کـه بـاز                     

ک جواب شـفاهي سـاده و يـا         برخالف انتظار و به دور از اصول پارلماني مورد توجه قرار نگرفت و حتي ي              

 از اين جهت اينجانب که يکي از يادآوران و امضاکنندگان آن نامـه بـودم          ،توضيح حضوري به آن داده نشد     

. ن عرايض مختصر در مجلس محتـرم نمـايم        يناچار شدم که از باب تکميل وظيفه و اتمام حجت مبادرت به ا            

بدالن راهگـشاي پيـروزي و رسـتگاري ملـت          اميد است که رحمت و هدايت خداي منان و دعاي خيـر صـاح             

  .والسالم عليکم و رحمه اهللا و برکاته. عزيزمان باشد

  

  توضيح نهضت آزادي پيرامون نطق قبل از دستور آقاي دکتر يداهللا سحابي

  

  هموطنان عزيز

گذرد، جنگي کـه حيـات سياسـي،          برانداز تحميلي عراق عليه ايران مي      وپنج ماه از جنگ خانمان     قريب سي 

ثير خود قـرار داده اسـت و اثـرات آن           أ تحت ت  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نظامي و مالي ميهن ما را شديداً         

  .چنان عميق است که ساليان دراز باقي خواهد ماند

 مـا   ،سـابقه بـوده اسـت ملـت         هاي گذشته از جهات عديده و ابعاد گونـاگون بـي            در اين جنگ که طي قرن     

نظيري را نشان داد و همين امر يکي از موجبات عمـده و اصـلي                 هاي بي   شتگيذها و ايثار و ازخودگ      فداکاري

هـاي    اي ايران و فتح خرمشهر و اخراج سربازان ارتش متجـاوز بعـث عـراق از سـرزمين                   پيروزيهاي مرحله 

  .اشغالي گرديد

  . استنهضت آزادي ايران، بارها نظرات خود را در مورد جنگ و شرايط خاتمه آن ابزار و اعالم داشته
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، در بند چهارم تحت )۱۳۶۰ آبان  ـ کنگره شهيد چمران(در قطعنامه چهارمين کنگره نهضت آزادي ايران 

  :آمده است» جنگ و رزمندگان و شهدا«عنوان 

نهضت آزادي ايران جنگ تجاوزکارانه عراق عليه ايـران را محکـوم کـرده و آن را بخـشي از تحريکـات و                       «

انـد و     د  پرياليسم آمريکا و صهيونيسم عليه جمهوري اسالمي ايران مـي         هاي ابرقدرتها، بخصوص ام     توطئه

دفاع کامل از استقالل و تماميت ارضي کشور و تجهيز و تمرکز تالشها و نيروهاي ملي را براي پيروزي در                    

  .داند ن واجب و ضروري مييجنگ تا اخراج متجاوز

 نيروهـاي نـامنظم     و اه پاسـداران و بـسيج     نهضت آزادي ايران با تجليل فراوان از نيروهاي نظامي و سـپ           

 پيروزي نهـايي سـپاه   ،آفرين کربالي جنوب و غرب داوطلب و عشايري و با درود بسيار به شهداي حماسه      

  .نمايد اسالم و شکست و نابودي دشمن متجاوز را از درگاه حضرت احديت مسئلت مي

 دزفول و آبادان و اهواز و       گي خصوصاً نهضت آزادي ايران به مردم قهرمان شهرها و روستاهاي مناطق جن          

کنند و مايه غرور و افتخار اسالم  ن، دليرانه مقاومت ميمهاي ناجوانمردانه دش خرمشهر که عليرغم بمباران

هاي   فرستد و از مردم فداکار پشت جبهه، در شهرها و روستاها که با کمک                درود و سالم مي    ،اند    و ايران شده  

 ،انـد     ويـت جبهـه جنـگ و ادامـه مقاومـت رزمنـدگان اسـالم را ميـسر سـاخته                   ايثارگرانه خود موجبـات تق    

بر دولت جمهوري اسالمي است که خدمات صادقانه و راستين همه اقشار ملت را بـه        . نمايد  سپاسگزاري مي 

  .گونه تعصب گروهي پذيرا باشد دور از هر

دگي هرچه بيشتر دولت و مقامات  رسي،نهضت آزادي ايران ضمن ابراز همدردي همه جانبه با آوارگان جنگ   

مسئول را به وضع اين هموطنان عزيز خواستار است و از برادران و خواهران ايمـاني در سراسـر کـشور                     

  .کند از اين هموطنان با آغوش باز استقبال کنند و در غم و ناراحتي آنان شرکت جويند درخواست مي

  :نهضت آزادي ايران معتقد است که

بايستي به موازات فعاليتهاي نظامي عليه ارتش تجاوزگر عـراق،             جنگ دولت ايران مي    ـ براي پيروزي در   ۱

  .هاي سياسي، ديپلماسي و تبليغاتي آغاز نمايد هاي شايسته مناسبي را در سطح جهاني در بخش فعاليت

تمـامي  نشيني و خروج فوري و بالقيد و شرط  بس را بپذيرد که با عقب ـ دولت ايران تنها وقتي بايد آتش      ۲

  .نيروهاي دشمن از خاک ايران همراه باشد

بس و تخليه کامل مناطق اشغالي هيئتي براي مذاکرات جهت تعيـين تکليـف غرامـت                 ـ پس از اجراي آتش    ۳

  ».خسارات وارده و اختالفات دو کشور معين گردد

» ل جنـگ  در قبـا  « نيـز تحـت عنـوان        ۶۱در قطعنامه پنجمين کنگره نهضت آزادي ايران مـورخ اسـفندماه            

  :مواضع نهضت آزادي به شرح زير بيان شده است

،»لکـم  لکم و عسي ان تحبـوا شـيئا و هـو شـر             و عسي ان تکرهوا شيئا و هو خير       «به موجب آيه کريمه     «
١
 

عـدو شـود سـبب خيـر اگـر خـدا            «نهضت آزادي ايران، ضربه اوليه ناجوانمردانه ارتش عراق را مـصداق            

ن و از شهامت ارتـشيان و شـجاعتهاي         يسردي، توکل و تصميم مسئول    تلقي نموده، همواره از خون    » خواهد

ترين افتخار    تجليل کرده پايداري و پيروزي رزمندگان را که برجسته        ) بسيج(پاسداران و نيروهاي مردمي     

 پيشنهاد کرده که براي پيروزي در جنگ        در عين حال مکرراً   . باشند آرزو نموده است     و اميد تاريخ ايران مي    

هـاي شايـسته مناسـبي را در          موازات اجراي عمليات نظامي عليه ارتش تجاوزگر عـراق فعاليـت          دولت به   

                                                      
 ـ چه بسا شما چيزي را ناگوار شماريد ولي به حقيقت خير و صالح شما در آن بوده و چه بسا كه شما دوسـتدار   ۲۱۶/  بقرهـ 1

  . در واقع شر و فساد شما در آن استچيزي هستيد كه
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به نظر نهـضت آزادي، بعـد از فـتح          . هاي سياسي، ديپلماسي و تبليغاتي آغاز نمايد        سطح جهاني در بخش   

ناچار خرمشهر که موفقيت ممتازي در جهت نظامي، سياسي و اسالمي براي ايران پيدا شده و خصم خود را   

هـايي بدهنـد، دولـت        ديده بود راه توبه و تسليم پيش گيـرد و همـسايگان حاضـر شـده بودنـد تـضمين                   

»ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علي اهللا انه هو السميع العليم            و«مه  توانست به مصداق آيه کري      مي
١

 از  

آميز جنگ فراهم شده بود  هاي موثر جهت ختم موفقيت مشي هاي مناسبي که براي اتخاذ و اعمال خط       فرصت

  .استفاده کرده و مطابق مصالح و منافع ملت ايران اقدام نمايد

هـا    بينانه و رويدادهاي بعدي بـه طـور مناسـب از آن شـرايط و فرصـت                 هاي غيرواقع   اما به دليل ارزيابي   

  .استفاده نشده است

قاضاي مکرر بعضي از نماينـدگان       ت اسفانه به مردم خيرانديش هم امکان ابراز نظر داده نشده و حتي ب            أمت

اي غيرعلني و خصوصي بـه منظـور کـسب اطـالع و اظهـارنظر            براي تشکيل جلسه  )  نفر ۵۰حدود  (مجلس  

االمـر   اينک نيز با نگراني از اينکه عاقبت      . فقت نگرديده است  ادرباره مسائل و شرايط جنگ تا اين تاريخ مو        

ه موجـب از دسـت دادن شـرايط مـساعد و امـضاي              در وضعي مشابه با آزاد کردن آخر وقت گروگانهـا کـ           

 با آن همه شهيد     نشد، قرار نگيريم و انقالب اسالمي ايرا      ) بيانيه الجزاير (عجوالنه قرارداد زيانبار با آمريکا      

و ضايعات دست خالي از معرکه برنگردد، نهضت آزادي عقيده دارد با توجه به اينکه خداوند حکـيم رحـيم                    

روزي و خاموشي فتنه، خواهان سالمت و صـلح و امنيـت و محـيط سـازندگي و                  براي بندگانش پس از پي    

برکت است چنانچـه هنـوز هـم شـرايط مـساعد و بـه سـود ايـران باشـد اقـدام عاجـل و شـرافتمندانه و                  

  ». الهي صورت گيردياي براي سرفراز بيرون آمدن از اين ابتال طلبانه حق

 اسـالمي، کـه متعهـد بـه حفـظ و دفـاع از        –عيت سياسـي    عنوان يک جم    عالوه بر اينها، نهضت آزادي، به     

باشد در هر فرصت مناسبي، نظرات خود را در اين امر حيـاتي اعـالم داشـته                   مصالح و منافع ملت ايران مي     

 اينکه برخـي از مـسئوالن نهـضت در ديـدارهاي مکـرر بـا مقامـات مـسئول مملکـت نظـرات و            مضافاً. است

 ديپلماسـي، تبليغـاتي و نظـامي و بـر اسـاس             –ر محورهـاي سياسـي      پيشنهادات خود را در مورد جنـگ، د       

  .اند مصالح و منافع ملت ايران ارائه و توصيه نموده

اي، مردم و نماينـدگان ملـت        نهضت آزادي، هم چنين معتقد است که در موضوعي با چنين ابعاد گسترده            

ها و رويـدادها و فعـل و انفعـاالت          بايستي دائم در جريان واقعي پيشرفت        مي در مجلس شوراي اسالمي قطعاً    

  .مختلف مربوطه قرار داشته باشند

 ، خوانـده شـده اسـت    »)ع(مظهر عـدل علـي    «مجلس شوراي اسالمي که عصاره فضيلت ملت نام گرفته و           

  .بايستي در اين امر حياتي بيش از تمامي امور ديگر ناظر و حاضر بوده و تفحص نمايد مي

  :دارد رر مياصل هفتاد و ششم قانون اساسي مق

  .»مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد«

 مسئوالن نظامي مرتباًکرد و    در اوايل شروع جنگ، مجلس با عالقه و جديت موضوع جنگ را پيگيري مي             

شدند و گزارشات و توضـيحات خـود را، تـا آنجـا کـه امنيـت عمليـات و                      و غيرنظامي در مجلس حاضر مي     

 رسـانيدند و نماينـدگان نيـز متقـابالً          داد، در جلسات غيرعلني به اطالع نمايندگان ملت مي          ا اجازه مي  ه  برنامه

  .ساختند نظرات خود را مطرح مي

                                                      
به درستي كـه او شـنوا و        . به صلح تمايل نشان داد شما نيز تمايل نشان دهيد و به خداوند توكل كنيد              ) دشمن(ـ اگر   ۶۲/ انفال. ـ1

 .آگاه است
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 به بعد ايـن رويـه بـه کلـي متـروک گرديـد و نماينـدگان مجلـس شـوراي                      ۶۰سفانه از تابستان سال     أمت

 به مالحظاتي در جريان مسائل جنگ هستند، بقيـه يـا            اسالمي، جز تعداد بسيار معدودي از نمايندگان که بنا        

اطالع هستند يا اطالعات آنان از حدود اخبار مطبوعات و راديوهاي داخلي و يا خـارجي                  خبر و بي    به کلي بي  

  .کند تجاوز نمي

و  باشـد،  ن مجلس شوراي اسالمي نميأش اي به نفع مملکت و مسئوالن امور و در  از آنجا که چنين رويه    

باشد و آينده کشور با سرنوشـت         هاي کشورمان مي    ترين مسائل و درگيري     ا که مسئله جنگ از عمده     از آنج 

  : دارد که اين جنگ پيوند خورده است و از آنجا که اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر مي

  ».نظر نمايدار مسائل داخلي و خارجي کشور اظههر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه«

نامـه را    يک از نمايندگان مجلس بر طبق اصل شصت و هفتم، به شرح زير سوگند ياد کرده و قسم                  و هر 

  .اند امضا کرده

  بسمه اهللا الرحمن الرحيم

کنم و با تکيه بر شرف انساني خـويش تعهـد             من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي           «

ريم اسالم و نگاهبان دستاوردهاي انقـالب اسـالمي ملـت ايـران و مبـاني جمهـوري                  نمايم که پاسدار ح     مي

عنوان اميني عـادل پاسـداري کـنم و در انجـام وظـايف                اي را که ملت به ما سپرده به         اسالمي باشم، وديعه  

 ت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به                   نوکالت، اما 

هـا و اظهارنظرهـا، اسـتقالل کـشور و            ها و نوشـته     مردم پايبند باشم از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته          

  ».آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم

  

اي درخواسـت      نفر از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي طـي نامـه            ۱۱ تعداد   ۱۰/۶/۶۱در تاريخ   

  . براي بحث درباره جنگ را نمودندتشکيل جلسه غيرعلني 

  :متن اين نامه به شرح زير است

  تعالي بسمه

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

با توجه به جريان اخير جنگ تحميلي عراق و لزوم همفکري و همکاري مجلس شوراي اسالمي در ايـن امـر                     

، تـشکيل شـود و نماينـدگان        شود يک جلسه غيرعلني، قبل از تعطيل تابستاني مجلـس           حياتي پيشنهاد مي  

  .دولت و شوراي عالي دفاع نيز حضور داشته باشند

  

  .به اين درخواست قانوني و موجه ترتيب اثري ندادند

بيش از سي نفـر از نماينـدگان         ، از قرار معلوم   ۱۳۶۱پس از پايان تعطيالت تابستاني در حدود بهمن ماه          

اي تـشکيل     نمودنـد، طـي نامـه       رنوشت جنگ را مـي    محترم مجلس شوراي اسالمي، که احساس نگراني از س        

  .اي تشکيل نشد اما باز چنين جلسه. جلسه غيرعلني براي بحث درباره جنگ را درخواست نمودند

 از آنجا که رويه رياست مجلس شوراي اسالمي در اين امر به نفع ملت و مملکت تشخيص داده نشد، در                   

اي بـه رياسـت محتـرم         ر مجلـس شـوراي اسـالمي طـي نامـه           پنج نفر از نمايندگان مردم د      ۲۳/۱۲/۶۱تاريخ  

  .مجلس، رعايت قانون اساسي و قبول درخواست قانوني نمايندگان را توصيه کردند
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  :متن اين نامه به شرح زير است

  تعالي بسمه

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  ۲۳/۱۲/۶۲:تاريخ        

  ۱۷۸۸:    شماره                  

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

  جمعي از نمايندگان مجلس، از جمله امضاکنندگان زير کتباً         ۱۱/۶/۶۱به طوري که مسبوق هستيد در تاريخ        

 نظامي جنگ   –درخواست تشکيل جلسه غيرعلني مجلس براي استماع گزارش مربوط به وضعيت سياسي             

قـي نماينـدگان،    سفانه به اين درخواسـت قـانوني و منط        أمت. با عراق و بررسي مسائل آن را تقديم نموديم        

  .برخالف مقررات ترتيب اثر داده نشد

انـد      اي از نمايندگان محترم مجلس درخواست مشابهي را نموده          د که تعداد قابل مالحظه    ش هم مسموع    اخيراً

  .االسف ترتيب اثري به آن داده نشده است که مع

 ه توسـط مـسئوالن طـراز      با توجه به انتشار اخبار ضد و نقيض درباره جنگ و اظهارنظرهاي متناقضي ک             

اي که مـسئله جنـگ در سرنوشـت           العاده اول امور مملکت در اين مورد شده است و با توجه به اهميت فوق             

کشور دارد، ما احساس نگراني نمايندگان مجلس را امري طبيعي و اقدام آنان را الزم دانسته و معتقديم که                   

ـ     مصالح و منافع فعلي و آتي مملکت ايجاب مي         ه درخواسـت نماينـدگان در مـورد تـشکيل جلـسه            کند که ب

اي مطـرح گـردد تـا نماينـدگان مجلـس             غيرعلني تمکين شود و مسئله جنگ بطور مقتضي در چنين جلسه          

 نظـرات   مملکت گذارده شـوند و ثانيـاً       ساز  در جريان اين مسئله حياتي و تاريخي و سرنوشت         بتوانند اوالً 

 برحسب تعهدي که در پيـشگاه خـدا و ملـت            و وظيفه قانوني خود     ما بحکم . خود را پيرامون آن ابراز دارند     

  .نماييم  توصيه ميايم جنابعالي را به قبول و اجراي درخواست قانوني نمايندگان مصراً سپرده

  با تشکر و السالم

   ۶۱ اسفند ۲۳تهران ـ 

   مهنـدس ـ يـزدي    دکتر ابـراهيم ـ احمد صدرحاج سيد جوادي  ـ مهندس مهدي بازرگان  ـدکتر يداهللا سحابي  

  هاشم صباغيان

  

ها صورت نگرفت و جوابي هم داده  اما متأسفانه باز هم هيچگونه اقدام مشهودي نسبت به درخواست

  .نشد

، دوازده نفر از نماينـدگان مجلـس        ۶۲ در تاريخ چهاردهم ارديبهشت ماه       لذا به دليل اهميت مسئله، مجدداً     

  .سه غيرعلني را تجديد نمودنداي درخواست تشکيل جل شوراي اسالمي طي نامه

  :متن اين نامه به شرح زير است

  تعالي بسمه

          رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

  ۴/۲/۱۳۶۲:تاريخ  

از آنجا که نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بايد در جريان جزئيات امور کشور باشند و از آنجا که مسئله                   
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دربـاره آن در سرنوشـت کـشور و جمهـوري اسـالمي             گيري    جنگ مهمترين مسئله بوده و هرگونه تصميم      

اي ديگـر از نماينـدگان مجلـس          تأثير دارد با توجه به اينکه از حدود هشت ماه قبل توسط اينجانبان و عده              

شوراي اسالمي درخواست جلسه غيرعلني شده ولي متأسفانه تا کنون ترتيب اثري داده نـشده اسـت مـا                   

يم که هرچه زودتر نسبت به تشکيل جلسه رسمي غيرعلني مجلـس   امضاکنندگان زير مصراً درخواست دار    

شوراي اسالمي اقدام فرماييد تا مسئوالن مربوط در مجلس حضور يافته و نماينـدگان ملـت را در جريـان                    

  .مسائل مربوط به جنگ قرار دهند

  

اب کتبي يا ها ترتيب اثري داده نشد، حتي از يک جو ها و نامه متأسفانه به هيچ يک از اين درخواست

  .شفاهي هم دريغ نمودند

با توجه به رويدادهاي مختلف در مسئله جنگ و تشديد نگرانيها، و از باب اتمـام حجـت و انجـام تکليـف           

 ۵ملي و اسالمي جناب آقاي دکتر يداهللا سحابي نماينده مردم تهران در مجلـس شـوراي اسـالمي در تـاريخ                      

مسئله حياتي مملکت اختـصاص دادنـد و ضـمن شـرح اهميـت               نطق قبل از دستور خود را به اين          ۶۲خرداد  

هاي مکرري را که بـراي تـشکيل          مسئله جنگ و ضرورت اطالع ملت و مجلس از مسائل مربوطه، درخواست           

جلسه غيرعلني مجلس و بحث درباره جنگ شده و ترتيب اثر داده نشده بود به اطـالع نماينـدگان مجلـس و                      

  .ملت ايران رسانيدند

  :ت آقاي دکتر سحابي، رياست مجلس در رابطه با سخنان ايشان گفتندپس از بيانا

نامـه مـا چنـين        اند امـا در آئـين         مطلبي که آقاي دکتر مطرح کردند، مشکلي است كه تقاضاي جلسه سري کرده            «

. چيزي نيست که نمايندگان بتوانند خودشان چيزي را در دستور بگذارنـد و بگوينـد ايـن جلـسه سـري اسـت                      

اي   اما اينکه هر نماينده   . توانند تقاضا بکنند که در جلسه سري باشد          در دستور هست، ده نماينده مي      مطالبي که 

نامـه چنـين      يا ده نماينده يا بيشتر خودشان يک مطلبي را مطرح کنند و بگويند اين در جلسه سري باشد آئـين                   

آقايان . يم راهي براي اين مسئله نداريم     ما در هيئت رئيسه مطرح کرديم، ديد      . اي را نداده الاقل ساکت است       اجازه

  .ددانند اين باب باز بشو نامه اصالحي بشود که اگر الزم مي توانند پيشنهادي بدهند که در آئين مي

  . بوده آقاي هاشمي قبالً–يکي از نمايندگان 

 جلـسه   اينکه ايشان فرمودند درست هم هست، دو مرتبه از ما تقاضا شد که            .  آن بحث ديگري است    –رئيس  

حـاال آقايـان   . انـد  نامه چنين چيزي را تـنظم نکـرده   در آئين. سري تشکيل بدهيم براي بررسي مسئله جنگ  

آيد يک مـورد   نامه را اصالح کنيم که بتوانيم از اين به بعد اگر اينطور موردي پيش مي     پيشنهاد بدهند آئين  

  ».روشني داشته باشيم

هيچيـک از مـوازين قـانوني و مقـررات اجرايـي مجلـس              اين اظهارنظر رياست محترم مجلس منطبـق بـا          

 ده نفـر از نماينـدگان مجلـس و يـا             قانون اساسي، اقـالً    ۶۹نص اصل   ه  باشد و بنيان منطقي ندارد زيرا ب        نمي

وزير و يا يکي از وزيران، در مواقع اضطراري، حق درخواسـت تـشکيل جلـسه غيرعلنـي رسـمي را                       نخست  

همان قـسم کـه در      ه  ئت رئيسه ترتيب تشکيل چنين جلسه را خواهند داد ب         دارند و به محض چنين تقاضا، هي      

نامه داخلي فعلي هم به تصويب نرسيده بود، چند جلسه غيرعلني در مجلس              اوايل جنگ و با وجود آنکه آئين      

  .بنا به تقاضاي وزارت دفاع تشکيل گرديد

 ده نفر از نمايندگان براي       اقالً کند که موضوع مورد تقاضاي      ايجاب مي ) ۶۹اصل  (تصريح قانون اساسي    

ن نحو هم در اوايل جنگ عمل يم هگيرد و به   تشکيل جلسه غيرعلني خود به خود در دستور کار مجلس قرار          
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 قانون اساسي را موکول به تصويب مـاده         ۶۹شده و چند جلسه غيرعلني تشکيل گرديد و حاال اجراي اصل            

  .رسد نص قانون اساسي است و منطقي به نظر نميمخصوص در آئين نامه داخلي مجلس کردن برخالف 

در لزوم انطباق موضوع مورد بحث در جلسه غيرعلنـي درخواسـت شـده بـا موضـوع تعيـين شـده در                       

شـود در دولـت مرحـوم رجـايي بنـا بـه درخواسـت آن مرحـوم و                      متـذکر مـي    برنامه هفتگي مجلس، لزوماً   

 رسمي غيرعلني در مشورت راجع به وزيرانـي          مشاور آن دولت جلسات متعدد      وزير درخواست آقاي نبوي  

که بايد به مجلس معرفي شوند و مسئله گروگانگيري و قرارداد ايران و آمريکا معروف به بيانيه الجزايـر و                    

  .هاي معين شده در برنامه هفتگي کار مجلس نداشت غيره تشکيل شد که هيچ انطباق با موضوع

ظر رياست محترم مترتب است، همـانطور کـه در نطـق قبـل از              غير از اشکاالت قانوني فوق که بر اظهارن       

دستور آقاي دکتر سحابي توضيح داده شد اولين تقاضاي تشکيل جلسه غيرعلني براي رسيدگي به جريـان                 

 نفر از نمايندگان تقديم رياست مجلس گرديـد و پـس از آن              ۱۱ با امضاي    ۱۳۶۱ شهريور   ۱۰جنگ در تاريخ    

اگر چنين تقاضا، بـه  .رف عده ديگر نمايندگان و تقاضاکنندگان سابق تکرار گرديد     نيز چندبار اين تقاضا از ط     

 بطـور   فرض محال، منطبق با مقررات اجرايي مجلس نبود چگونه رياست مجلس در جلسه رسمي و يـا اقـالً                  

 و خارج از مجلس تقاضاکنندگان را متذکر نشدند و نسبت بـه ايـن تقاضـاهاي قـانوني متعـدد و                      يخصوص

  !اند توجه مانده اعتنا و بي مکرر بي

ثير جنگ در سرنوشت و مصالح و منافع        أما معتقديم با توجه به اهميت مسئله جنگ و وضعيت فعلي و ت            

طـور   هکند که مردم و نمايندگانشان در مجلس شوراي اسالمي از اين امر حياتي مطلع و بـ                  کشور ايجاب مي  

  .جدي و فعال بر آن نظارت داشته باشند

اي کـه توسـط جمعـي از     اهميت اين مسئله حيـاتي و اقـدام منطقـي و قـانوني مهـم و شايـسته      و به دليل   

 و شهيدپرور ايران تقديم و قضاوت نهايي        ن گزارش به ملت قهرمان    نمايندگان مجلس صورت گرفته است اي     

  .نماييم را به مردم صاحب بصيرت واگذار مي

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۲رداد  خ۱۵
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۱۱۴ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۸۱۴: شماره

 ۱۷/۰۳/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  ي انگجيدمحمدعلي سي حاجاهللا آيتت به مناسبت رحلت يسه تلگراف تسل

  

   ي انگجاهللا آيت مهندس بازرگان به خانواده مرحوم يت آقايمتن تلگراف تسل

  

  زيتبر

  يانگج دجوادين و سيدحسيان سيآقا

ت گفتـه   يل تـسل  يـ  جل  را بـه شـما و بـه خانـدان          ي آقا انگج  يدمحمد عل ي س ياهللا حاج   تيرحلت والد معظم آ   

ز را از درگـاه ذوالجـالل مـسئلت دارم و           يـ  آن مرحوم و صبر و اجر عـزاداران عز         يآمرزش و درجات اعال   

ار وفادار مـصدق و  ين و مظهر اخالص و صفا، يسوابق درخشان آن رهرو د. دانم  ميک غمتانيخود را شر 

ه افتخار همـه و  يخدمتشان داشتم ما در ي که در نهضت مقاومت و جبهه مل يملت در مبارزات نفت و همکار     

  .باشد  مينجانبيا

   مهدي بازرگان

  

119



  

۱۱۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۳۳۷/۴/۲۱: شماره

 ۱۷/۰۳/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  جان يت مبارز آذرباي به روحانآزاديت نهضت يتلگراف تسلمتن 

   ي انگجاهللا آيتدرگذشت  به مناسبت

  تبريز

  ين غرويعبدالحسسيد حاج ي آقااهللا آيتجان يت مبارز آذربايجامعه روحان

  

قتـان را بـه خواسـت       يت گفته صبر و توف    ي را تسل  ي انگج اهللا  آيتآن جامعه   ر محترم   يز دب يانگ عه اسف يضا

 در مبارزه با استعمار انگلـستان       يخدمات مداوم مرحوم انگج   . ميخدا در خدمت به ملت و انقالب مسئلت دار        

 ۲۸ يثارگرانـه بعـد از کودتـا      ي ا يستادگي دکتر مصدق و پس از آن ا       ي رهبر ا به  و مجلس شور   يدر جبهه مل  

  امـام  ي رهبـر   بـه  ي انقالب اسـالم   يروزي دوم تا پ   يت موسس در نهضت مقاومت و جبهه مل       ي و عضو  مرداد

  .باشد  ميشاني افتخار دوستان و همفکران اتوانا ود اجر و منزلت نزد پروردگار ي مزخميني

  

  نهضت آزادي ايران
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۱۱۶ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۳۳۶/۴/۲۱: شماره

 ۱۷/۰۳/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  ران ي اآزاديت نهضت يمتن تلگراف تسل

  يانگج اهللا آيتبه مناسبت درگذشت مرحوم 

  تبريز

  

  ي انگجيدعلي سي آقااهللا آيت

  

ا را بـه    ف و مظهر شجاعت و ص     يمان و تقو  ي مرد ا  ي انگج يدمحمد عل ي س ي حاج اهللا  آيتدرگذشت اسفناک   

 آزادي سوابق درخشان آن مرحوم در دفـاع از          .مييگو  مي تيز تسل يت وفادار تبر  ي و روحان  يحضور جنابعال 

 دکتـر   ي رهبـر   بـه   اول در مجلس   ي شدن نفت و جبهه مل     يبارزات مل ت اسالم در م   يران و حاکم  يو استقالل ا  

 دوم تـا  ي و جبهـه ملـ  يت موسـس در نهـضت مقاومـت ملـ    ي فداکارانـه و عـضو  يستادگيـ مصدق و سپس ا  

شان يـ  روان اي خاطرات جاودان و شـاد يني امام خميران به رهبري اي در انقالب اسالم  يروزيمشارکت و پ  

  .به فضل خداوند رحمن است

  آزادي ايراننهضت 
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۱۱۷ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ران ي اآزاديه نهضت يانيب

   در لبنانيستيونيم اشغالگر صهيد رژيات جديبه مناسبت جنا

  

  انا هللا و انا اليه راجعون

 يع نظـام  ين و هوا به تجاوز آشـکار وسـ        ي زم ،اي از راه در   يستيونيتکار اشغالگر صه  يم جنا يگر رژ يبار د 

ر هـزاران  يـ در اثر تجاوزات اخ.  خود را نشان دادي انسانت ضدين دست زد و ماه    يه مردم لبنان و فلسط    يعل

  .اند خانمان شده  بي و دهها هزار نفري کشته و زخمينيگناه لبنان و آوارگان فلسطيبنفر از مردم 

تکاران يدفاع توسط جنا    بي گناه و   بي ر و ي و قتل عام هزاران کودک، زن، مرد، جوان و پ          ي در پ  يپهاي    بمباران

هـاي     و سـازمان   هـا   کـشورها و دولـت    .  برمال ساخت  ي را به درست   ي استکتبار و تکاثر جهان    تيست ماه يونيصه

 ي بـرا  يا اقـدام  ين اعتراض و    ي کمتر تنها   نهکا  يسم آمر يالي آنها امپر  س رأ  جهان غرب و در    ياسيرسي و غ  ياسيس

د ييـ أتکارانـه را ت   يجنان عمـل    يـ  ا حـاً ي و تلو  حاًيبلکـه صـر   اند     ن حمالت و تجاوزات ننموده    يا توقف ا  ي و   يريجلوگ

 بـوده   يپلماسي و د  ير تنها اقدامشان اعتراض رسم    يسم روس و وابستگان به شرق ن      ياليال امپر يسوس. اند  نموده

 داشت در   يدين کشورها ام  يتوان به ا    مي چگونه. ن تجاوز نموده باشند   ي رفع ا  ي برا ي جد يبدون آنکه عمل  است،  

  . ل در لبنان ندارديئا با تجاوزات اسريانستان تفاوت چندانه در افغي که عملکرد ارتش اشغالگر روسيحال

 يگر نـشان داد کـه بـرا       ي جهانخوار بار د   يکاي همه جانبه آمر   يبانيل در لبنان با پشت    ير اسرائ يات اخ يجنا

ن تنهـا راه اتکـا بـه        ي فلـسط  ياشغالهاي    ني سرزم آزاديف و   ين مسئله و آزاد ساختن قدس شر      ي ا ييحل نها 

هرگونه دل بستن بـه     . باشد ي مي اشغالهاي    نين منطقه بخصوص اعراب سرزم    يام مردم ا  يخدا و حرکت و ق    

  . مسئله استييانداختن حل نها تأخير و به ها  دادن توده، فريب شرق و غربيابرقدرتها

هـاي    نير سـرزم  ي در لبنـان و سـا      هـا   ستيـ ونيات صه يـ ق خود را از جنا    يران انزجار عم  ي ا آزادينهضت  

 خـود را بـا مـردم        ي همدرد د و ينما  مي  محکوم داًين متجاوزان را شد   يه و اعمال سبعانه ا     ابراز داشت  ياسالم

  .دارد  مي اعالمينين و آوارگان فلسطي برادران جنبش امل و حرکت محرومقهرمان جنوب لبنان مخصوصاً

 ،در مـورد مـسئله قـدس   ) ۱۳۶۰ آبـان  ـد چمـران   يکنگره شه (آزادين کنگره نهضت يدر قطعنامه چهارم

  :ن آمده استين و لبنان چنيفلسط

ـ ونين صه ي بدست مهـاجر   ينيفلسطهاي    ني و سرزم  »فيقدس شر «اشغال  « ل دولـت غاصـل     يست و تـشک   ي

  .باشد  ميست بلکه مسئله مردم منطقه و مسلمانان جهانيل تنها مسئله اعراب نياسرائ

ن قبله مـسلمانان    ي اول  و ي سرچشمه وح  ، خداجو ي خانه عشق انسانها   ،ديقت جاو يگاه حق يپا» ت المقدس يب«

 آزادي ين مسئله را مربـوط بـه خودشـان بداننـد و بـرا     يد اي است که همه مسلمانان جهان با  يعيطب. است

  .قدس متحد شوند

ـ ين را   يران اشغال قدس و فلـسط     ي ا آزادينهضت    دانـسته معتقـد اسـت کـه نجـات           ي از مـسائل اساسـ     يک

 است و   ي ضرور ي امر ينيک دولت فلسط  يجاد  يو ا ن  يو رها ساختن خلق آواره فلسط      ياسالمهاي    نيسرزم
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۱۱۸ 

ـ ونيانه و جهان اسالم از سـرطان صه       ي خاورم ي اسالم ي کشورها يخالص سم و دخالـت ابرقـدرتها، بـدون        ي

  .باشد  نميسري ميمقاومت و وحدت مشارکت امت اسالم در مبارزه با استکبار جهان

 قدس و   آزادي که نتوانند    يتا زمان اند    ه  شدکه در منطقه مطرح     هايي    ران معتقد است راه حل    ي ا آزادينهضت  

ـ  نبـوده و دوام پ     هـا   ن و مسلمان  ين را فراهم سازند مورد قبول مردم فلسط       ي فلسط ياشغالهاي    نيسرزم دا ي

  .نخواهد کرد

ـ بـه تثب   را كههايي حل ران راهي ا آزادي نهضت ـ ت هرچـه ب ي ـ دن بـه حاکم يت بخـش يل و مـشروع يشتر اسـرائ ي ت ي

ـ اليع ابرقدرتها، به خصوص امپر    ت مناف يسم و تثب  يونيصه ـ    يسم آمر ي ن ي کـردن مبـارزه خلـق فلـسط        يکـا و منتف

  ».شناسد  ميانت به اسالم و اعرابين امر را خياشات در او هرگونه سازش و مماند  د  ميانجامد محکوم و مطروديب

  انيعيمسئله لبنان و ش

 ين کشور شـرط اصـل     ي در ا  يهبف مذ يز طوا يآم  مسالمت يستي و استقالل لبنان و همز     يت ارض يحفظ تمام 

 خود را يبانيران پشتي اآزادينهضت .  استيان دادن به جنگ داخليل و پايمقاومت در برابر تهاجمات اسرائ

ـ  در طـرد عناصـر و ا        و مـسلمانان خـصوصاً      و مبارزات مردم لبنان عموماً     ها  از مقاومت   وابـسته بـه     يادي

  . دارد  ميل اعالمياستعمار و اسرائ

 ،ن و جنـبش امـل     ي کامل خود را نسبت به حرکـت محـروم         ي و همدرد  يت و دوست  يران حما يا آزادينهضت  

  .دارد  ميعه اعالمي شي اسالمين مجلس اعاليان لبنان، هم چنيعي کننده مبارزات شيرهبرهاي  سازمان

ـ  امل در جنوب ايل و خون شهدايه اسرائي ما در جنوب لبنان در جنگ عل       يرانيد ا ي برادران شه  نخو در ران ي

  ».باشد  ميقه استمرار آنيش وحدت مقدس دو ملت و وثي نماها يه بعثيجنگ عل

 يرويران تمام تالش و ن    ي ا آزاديمصوبه، نهضت   هاي     و قطعنامه  مشي   خط  و يبر اساس اعتقادات اصول   

 ما همه مـردم مـسلمان و        .کار خواهد گرفت  ه   ب يني و فلسط  ي کمک به برادران لبنان    يخود را در حد توان برا     

ده جنـوب   ي مردم ستمد  ياريبه   م تا با تما م قوا     يکن  مي  شرافتمند و آزاده را دعوت     يتعهد و آگاه و انسانها    م

  .زنديخ پاه ن بيلبنان و فلسط

سم و  يـ ونيه صه يـ  عل يد اسـالم  حجاد جبهه مت  ين گام در ا   ياولعنوان    بهدوار است   يران ام ي ا آزادينهضت  

 ياسـ ي قطـع و تمـام فـشار س   ي نفت خود را به غرب بـه کلـ   صدوريداري عضو جبهه پا  يسم دولتها ياليامپر

ن برنامـه  يـ ز در ايـ ر صادرکنندگان نفت در منطقه وارد سازند تـا آنهـا ن  يت و سايخود را بر عربستان و کو 

  .نديفعاالنه شرکت نما

 معطـوف گـردد تـا    ياشـغال هاي  نيبخش در سرزم آزادي در جهت رشد حرکت    ها  د تمام تالش  ين با يچنهم  

ن يـ م اشـغالگر را در درون ا      يـ گـسترش برسـد کـه رژ        و  به آن حـد از رشـد       ها  نين سرزم ي در ا  يردمش م بجن

 را ياشـغال هـاي   نيمداوم ثبات سرزمهاي  ييماي تظاهرات و راهپ،و با اعتصابات  ند  بست بکشا    به بن  ها  نيسرزم

  .بر هم زند

، ياسـ يسهـاي    نـه يه در زم  ع حساب شده و همه جانبـ      يوسهاي     برنامه يم تنها در صورت اجرا    يما معتقد 

ن اشـغالگر را    يتـوان متجـاوز     مي ع مردم مسلمان منطقه است که     ي و با شرکت وس    يدتي، عق ي، نظام ياقتصاد

  .»بيس الصبح بقريال«د آن روز يبه ام. ف دل بستي قدس شرآزاديسرکوب کرد و به 

  نهضت آزادي ايران 

۲۰/۳/۱۳۶۲  
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۱۱۹ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰يس تاس

  ۳۴۶/۴/۲۱: شماره

 ۲۸/۰۳/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  نامه به آقاي خاتمي سرپرست مؤسسه كيهان 

  

  هانيسسه کؤنده امام و سرپرست محترم مي نماي خاتميجناب آقا

 » خـرداد  ۱۵ن  يام خـون  يسالروز ق «نامه   ژهي در و  ۶۲ خرداد   ۱۴هان مورخه شنبه    يبعد از سالم روزنامه ک    

  : شده است کهي مدع»يسرپرست مرکز اسناد انقالب اسالم «يد روحانيدحمي سيبه قلم آقااي  در مقاله

ح ششگانه به رفراندوم گذاشـته شـد،        ي شاه مطرح شد و لوا     يد از سو  ي که انقالب سف   يطيدر همان شرا  ... «

ـ بـا حـضور اله   اي     که آن روز هنوز انشعاب نکرده بودند، در جلـسه          آزادي و نهضت    يجبهه مل  ار صـالح،  ي

ـ گر سران جبهـه بـر ا      يوش فروهر و د   يمهندس بازرگان، دار   ـ  عل ين موضـوع اتفـاق کردنـد کـه شـعار          ي ه ي

ـ از ا  کايدهند و باعث رنجش خاطر آمر     اصالحات ن  ـ   . ران نـشوند  ي  شـعار معـروف     يمين تـصم  يحاصـل چن

 ين شعار با موضع قاطع امـام چنـان روشـن اسـت کـه بـرا            يتفاوت ا .  بود ، نه يکتاتوري د ـ ياصالحات آر 

  »...سازد  مي جدا و مشخصير خلوط انحرافيشه خط امام را از سايهم

 مهنـدس   يران و آقـا   يـ  ا آزادي است که به نهـضت       يياارو اتهام ن  که مطالب فوق خالف واقع و     نينظر به ا  

 افـراد کـشور و   يکه قـانون مطبوعـات بـرا   اي  فهي و وظ بر طبق حقخواهشمند است  ،اند   کردهد  اربازرگان و 

ح بـه مـردم و ارائـه        ي صـح  ين به منظور دادن آگـاه     ين کرده است و هم چن     يين تع يسندگان و ناشر  ي نو يبرا

ر در  يـ د شـرح ز   ييـ  دستور فرما  ،ران است ي ا ي اسالم ي مطبوعات در جمهور   يعهد اصل  که خدمت و ت    يقيحقا

  .ن شماره آن روزنامه درج شودياول

سنده يـ ست نو يـ باشـد و معلـوم ن       نمـي  يچ مدرک و شاهد   يالذکر عالوه بر آنکه مستند به ه       اظهارات فوق 

 آزاديخراب کردن سوابق نهـضت       دروغ و    يساز ن پرونده ي اقدام به چن   يتيمأمورا  يزه و   يمحترم با چه انگ   

منتـشر  » ينـ ينهـضت امـام خم    «  تحت عنوان    ۱۳۵۶ که در سال     يشان در کتاب  يخود ا هاي    د با نوشته  ينما مي

  .اند زها گفتهيداده و چه چهايي   چه گزارشکه قبالًاند   شان فراموش کردهير است و اي مغااند، کرده

 سه روز قبـل از رفرانـدوم شـاه، همـراه بـا            يعني،  ۱۳۴۱ بهمن   ۴خ  يران که در تار   ي ا آزاديسران نهضت   

ل ندادنـد و در مقـام و   يرا تشکاي   چنان جلسهتنها نه شده بودند ير و زندان  ي دستگ يسران و فعاالن جبهه مل    

کـا بـسازند،    ي از رنجـش آمر    يريشاه و جلـوگ   اي     به نفع انقالب شش ماده     ي قرار نداشتند که شعار    يتيموقع

ده، چـه قبـل از رفرانـدوم    يـ عدهاي  هي اعالميط معذلک نهضت ـل المدت شدند  ي طويبلکه محکوم به زندانها

شـوم مربوطـه   هاي  ئت دولت و انقالب شاهانه را تخطئه و از نقشهيههاي  ب نامهيشاه و چه بعد از آن تصو      

  . کرده استيپرده بردار

ه يـ  عل يکـت ارتجـاع   ک حر يـ ت را   يـ  اصـرار داشـتند کـه نهـضت روحان         يغات دولت يام شاه و تبل   يدر آن ا  

 يز طـ  يـ  از آن جهـت ن     آزادينهـضت   . ن نشان دهند  ين و متعصب  يانه خودشان و به سود مالک     ياقدامات مترق 

د شـده اسـت و     ييـ أ نقـل و ت    ي مرکز اسناد انقالب اسالم    ي سرپرست فعل  يفيلأ در کتاب ت   ناًيکه ع هايي    هياعالم

  . شاه برآمده بوده استت و رد اتهاماتيچگونه توقع و طمع در دفاع از روحانيبدون ه

  .ميپرداز ي ميحات مختصري و توضها هي از آن اعالمي به ذکر بعضالًيذ
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۱۲۰ 

 )(!يك انقالب بـزرگ   ران در آستانه    يا«:  تحت عنوان  آزادي نهضت   ي مرکز ي شورا ۴۱ بهمن   ۳ه  ي اعالم ـ۱

ا که به دسـتور و  د شاه ري انقالب سفي و فرهنگ ي، اقتصاد ياسي اهداف س  قاًيکه دق » خ خود يو برگرداندن تار  

  . نموده است و افشاگريلياست تحل ان بودهيت خارجيحما

 که از   » دارد؟ يالي چه خ   ايالتي هاي   انتخابات انجمن  ياهويدولت از ه  « تحت عنوان    ۱۳۴۱ه آبانماه   ياني ب ـ۲

  .م شاه پرده برداشته استيه توطئه رژيمراحل اول

ن ي چن آزاديه نهضت   يانين ب يدرباره ا » ينينهضت امام خم  « کتاب   ۱۶۳سرپرست مرکز اسناد در صفحه      

  :گفته است

ـ ب نامـه دولـت را بـه     يتصواي   هي اعالم يز ط يران ن ي ا آزادينهضت  « اد اسـتهزا و صـخره گرفتـه و آن را    ب

  ». و سرگرم ساختن مردم دانستيبيفر جهت عواماي  نقشه

 کتـاب خـود   ۱۶۶در صـفحه  ه نهضت را يانين بي ايسنده مزبور متن کامل و نسخه اصل     ين نو يعالوه بر ا  

  .چاپ کرده است

 مراجـع عظـام دامـت        و  اعـالم  ير علمـا  ياخهاي    هينه اعالم يدر زم «:  تحت عنوان  ۱۳۴۱آبان ماه   ه  ياني ب ـ۳

 را کـه در     ي از نکـات مبهمـ     ي برخـ  آن ي خـارج  ناي حام وم شاه   ي شوم رژ  يل هدفها ي که ضمن تحل   »برکاتهم

کـرده روشـن و       مي م از آن با تمام قوا سوء استفاده       ي رژ يتغايون وجود داشت و دستگاه تبل     يمبارزه روحان 

  :ات عظام نوشتيت از مبارزات آيه نهضت ضمن حماين اعالمي در ا. مبارزه را نشان داده استيجهت اصل

 و  يالتياهاي     انجمن اتوح واحد انتخاب  موضان اعتراض خود را نه به       يبنده است که آقا   يار ارزنده و ز   يبس«

ـ آو  که دست  ي آلوده به مسئله اصالحات ارض      کرده و نه   يتيوال  ، دولـت شـده اسـت      ي بـرا  يفريبز ظـاهر  ي

 و حکومـت    ي خودکامگ يعنيشه مفساد   يها و ر  ي خراب ء منشا ي، بلکه نظر را باالتر گرفته انگشت رو       اند  نموده

ـ  شده حق حاکميت قانون اساسي احکام اسالم و رعا  ي کل ي مدافع اجرا  ه گذارد ي فرد يالعنان قمطل  ت مـردم ي

  .»ندينما  ميح را مطالبهيق انتخابات صحياز طر

 ه نهـضت  يـ ن اعالم يـ  دربـاره ا   »ينـ ينهـضت امـام خم    « کتاب خود    ۱۸۲سرپرست مرکز اسناد در صفحه      

  :سدينو مي

 ي کرده تـا حـدود  يبانيت پشتيام مقدس روحانياز قاي  هيگر با صدور اعالميز بار ديران ني اآزادينهضت  «

و در  » نامـه  بيتـصو «ه  يام عل يزه آنان از ق   يون و انگ  يروحانهاي    خواستهبه روشن کردن موضع نظرات و       

  .» که وجود داشت کمک کرديرفع ابهامات

 را چاپ کـرده     آزاديالذکر نهضت    ه فوق ي کتاب خود متن کامل اعالم     ۱۸۶ـ۱۸۴شان در صفحات    يسپس ا 

  .است

  »ن عزيز ايرانيملت شرافتمند، كارگران و كشاورزا«:  تحت عنوان۴۱ بهمن ۴ـ اعالميه ۴

  !! رفراندوم شاهانهيماجرا:  تحت عنوان۴۱ بهمن ۲۳ه ي اعالمـ۵

  »۴۱مورخه اسفند «ران ي اآزاديان نهضت يته دانشجوي کميليه تحلياني بـ۶

 ين مواضـع اصـول  يـ بـه کـرات بـه ا   » ينـ ينهضت امام خم« در کتاب خود به نام      يد روحان يدحمي س يآقا

 فرامـوش  ي خود را بـه کلـ  يقبلهاي  شان نوشتهيال چگونه است که اح. ده است نمونهضت اعتراف و اشاره     

 عهده دارند و هم ر آن را بي که سرپرستي در مرکز اسنادآزادي به اسناد نهضت     يرغم دسترس يکرده و عل  

   پرداخته است؟ين خبريبه جعل چناند   ن مجموعه اسناد نهضت که منتشر شدهيچن
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۱۲۱ 

جه ي و بناحق و خالف آن را نته را تخطئه نمود   » نه يکتاتوريد ياصالحات آر «سنده محترم که شعار     ينو

نهـضت  « مهندس بازرگان دانسته است فراموش نمـوده کـه در کتـاب           يم جلسه موهوم با حضور آقا     يتصم

 اسـالم   يد و علما  ير مراجع تقل  ي و سا  يني امام خم  تبا صراحت عدم مخالف   ) ۱۷۲ـ۱۶۹صفحات  (» ينيامام خم 

  : کرده استرا با اصالحات شاه گزارش

ن برنامـه  يده داشت که ا   ي شاه مخالف بود و عق     يم اراض يو مبارزه با تقس   ت  ونه مخالف  گ  با هر  ينيامام خم «

ـ ز ن يدربارند ن هاي    ي از نورچشم  ن که اکثراً  ي و زارع نباشد به نفع مالک      يدهقانهاي    اگر به نفع توده    ست و  ي

  .»زند  ميخودهاي  شهيم به رياست که رژاي  شهيت

 بنـا بـه اظهـار       يول) که اسمش را نبرده است     (ي با واعظ محترم   ين ضمن شرح مذاکرات   ي، همچن سندهينو

غافـل  » يم اراض يتقس« از مبارزه با     وب خورده   يسف بوده است که علما و مراجع فر       أ سخت نگران و مت    يو

  :کند که  مي اعترافحاًيصراند   شده

ـ  بوده است ز   يرضقرسد روزه     مي به نظر » مقام برجسته «ن اظهارات   يبه او گفتم که ا    « ـ را اکنـون نزد   ي ک ي

 در زمان   ۴۰ماه  ي د ۱۹خ سه شنبه    ي در تار  يقانون اصالحات ارض  (گذرد   ي مي کسال از آغاز اصالحات ارض    ي

 با آن   ين مخالفت يک از علما و مراجع کوچکتر     ي چي ه طرفکنون از    د، و تا  يب رس ي به تصو  اميني يعلدولت  

 يني دولت ام  ير کشاورز ي وز ي دکتر ارسنجان  يآقا) ۱۳۴۰اسفند   (يقمر ۱۳۸۱د فطر   ي در ع  يحت. نشده است 

 يگانيگلپا( قم ي به چند تن از علما     يکيدار بود، تلگراف تبر    ن سمت را عهده   يز هم ياه علم ن  يه س نيکه در کاب  (

ـ  يخاطر ا ه  مخابره کرد و ضمن آن از حضرات ب       ) يعتمداري و شر  ي نجف ـ  مخالفـت   يارضـ  اصـالحات    انکه ب

 دولـت  يگر بـرا يگذرد د  مي آنيک سال از اجرايک به ي نمود و اکنون که نزد  ير و سپاسگزار  يتقدند  ا   نکرده

  .»ت وجود نداردي از مخالفت جامعه روحاني نگرانيجا

 را  ي کرده و علت اصـرار و دعـوت و         يع معرف يمقام الملک رف   را قائم » مقام برجسته «ده سپس آن    سنينو

 توجـه افکـار    اوالً، شـاه يو مراجع به مخالفت با برنامه اصـالحات ارضـ  ک علما يآن دانسته است که با تحر 

م کـه مترصـد   يـ  رژيغاتي دستگاه تبل اًي منحرف گردد و ثان    يتي و وال  يالتياهاي    نامه انجمن  بي از تصو  يعموم

کـار افتـاده و     ه   شـاه بـ    يفرصت بودند، به محض حمله و اعتراض علما و مراجع به برنامه اصالحات ارضـ              

  .نديداد نمامنداران بزرگ قلين و زمي و همدست فئودالها، مالکيرا ارتجاع» تيوحانجامعه ر«

نمـوده و   گيري    ن موضع يسنده، امروز در مقام سرپرست مرکز اسناد، چن       يحال چگونه است که همان نو     

  د؟يف نمايخ را تحري دارد تاري موهوم نموده و سعي اثبات سخن نادرست خود ادعاهايبرا

  انبا تشكر و امتن

  نهضت آزادي ايران
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۱۲۲ 

  

   سياسي اعالم دوره تابستاني كالسهاي عقيدتي ـ

  تعالي بسمه

  

هاي عقيدتي ـ   كالس) ۶۲(نهضت آزادي ايران در دوره تابستاني 

  :پذيرد سياسي براي دروس زير دانشجو مي

  

  ـ آموزش عربي ۴البالغه                                           ـ نهج۱

  ـ دعاي عرفه۵اسالمي                                    ـ معارف ۲

  هاي سياسي ـ مكاتب و واژه۳

  

  ۱۳۶۲ تيرماه ۱۱: ها شروع كالس

  

بـه غيـر از     ( همـه روزه     ۱۳۶۲از اول خـرداد مـاه       : نام  شروع ثبت 

   بعدازظهر۷ الي ۳از ساعت ) روزهاي تعطيل

ــام محــل ثبــت  خيابــان اســتاد مطهــري نرســيده بــه مبــارزان : ن

  كف  طبقه هم۲۳۴ساختمان 

 سـال سـن و ارائـه معـرف          ۱۵دارا بودن حداقل    : نام  شرايط ثبت 

  مورد قبول نهضت آزادي ايران 

  كارت شناسايي، دو قطعه عكس: مدارك الزم

 تمـاس حاصـل     ۸۳۳۹۶۶جهت كـسب اطالعـات بيـشتر بـا تلفـن            

  .نماييد
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۱۲۳ 

  

  تعالي بسمه

  

  هاي ويژه نوجوانان كالس

هـاي ويـژه     بـراي كـالس  ۶۲ر دوره تابـستاني   نهضت آزادي ايـران د    

  .كند نوجوانان ثبت نام مي

  

  :عناوين و ساعات دروس عقيدتي، علمي  و هنري عبارتند از

   صبح ۱۰ـ۱۲ساعت     ها شنبه    كارگاه هنري 

   بعدازظهر۴ـ۶ساعت     ها شنبه    الكترونيك 

   بعدازظهر۴ـ۶ساعت     ها  يكشنبه  قهرمانان تاريخ ايران

   صبح۱۰ـ۱۲ساعت     ها  دوشنبه    سيشنا زيست

   بعدازظهر۴ـ۶ساعت               

   بعدازظهر۴ـ۶ساعت   ها چهارشنبه     قصص قرآن

  

  ۱۳۶۲ تيرماه ۲۵ها  شروع كالس

  .گردد  سال تدريس مي۱۰ـ۱۵اين دروس براي سنين 

   بعدازظهر۶ الي ۳ همه روزه از ساعت ۶۲ تيرماه ۱۸از : نام  شروع ثبت

   ۲۳۴استاد مطهري، نرسيده به مبارزان، ساختمان خيابان : نام محل ثبت

  دو قطعه عكس : نام مدارك الزم جهت ثبت

  . تماس حاصل نماييد۸۳۳۹۶۶جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 
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۱۲۴ 

  

  تعليم

  »كالس مسائل تعليم و تربيت ويژه اولياء« 

مـسائل تعلـيم و تربيـت       نهضت آزادي ايران كالسي تحت عنوان       

 برگزار  ۶۲ در دوره تابستاني     »ويژه اولياء «وانان  كودكان و نوج  

  .نمايد مي

 تــشكيل  بعــداز ظهــر۶ تــا ۴در روزهــاي يكــشنبه  ايــن كــالس 

هـاي   شروع اين كالس همزمان بـا هفتـه شـروع كـالس      . گردد  مي

  .خواهد بود تيرماه ۲۶از تاريخ يژه نوجوانان و

 نـام بـه خيابـان اسـتاد مطهـري      تواننـد جهـت ثبـت    عالقمندان مي 

  . طبقه همكف مراجعه نمايند۲۳۴نرسيده به مبارزان ساختمان 

  هاي آموزشي مديريت كالس                           
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نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقالب اسالمي

خواننده عزيز:

  از ويژگيهاي جامعه هائي كه انقالب مي كنند تغيير در نظام ارزش هاست. اين تغييرات كه عموماً به عنوان دگرگوني

در جهت اهداف اوليه انقالب معرفي مي شوند گهگاه سير قهقرائي پيموده و درست جهت خالف انقالب را در پيش

مي گيرند و مصائبي دردناك براي انقالب و انقالبيون صادق پديد مي آورند.

  جامعه انقالبي ما نيز، متأسفانه از اين پديده به دور نبوده و طي چهار سال گذشته در اين زمينه تجاربي تلخ را

پشت سر گذاشته است. به طور نمونه برخي از كسانيكه برقراري نظام اسالمي را هدف انقالب قلمداد مي كردند

در اين چهار سال پاره اي از دستورات اسالم را ناديده گرفته و به نام انقالب و اسالم همرزمان ديروز خود را نردبان

ترقي خود نموده و پس از صعود به قله قدرت آنان را با آتش تهمت، افترا، هتاكي و... سوزانيده اند. در اينجاست كه

ارزشهاي اسالمي (معروف ها) به ضدارزش (منكر) تبديل شده و حرمت اسالم و انقالب فداي حرم قدرت گشته

است.

  مسئوالن مجله پيام انقالب ارگان سپاه پاسداران انقالب نيز متأسفانه، گهگاه دچار اين آزمايش و ابتالء الهي شده

اند و با زير پا نهادن ارزش هاي اسالمي و افتادن در سراشيب سقوط تهمت، افترا، قلب حقايق و نشر اكاذيب عليه

نهضت آزادي ايران آب به آسياب دشمن ريخته اند و حتي برخالف قانون حاضر نشده اند جواب توضيح دفاع مشروع ما

را درج نمايند.

  نهضت آزادي ايران به حكم تكليف شرعي خود، بارها، ضداسالمي بودن اين گونه اعمال را به مسئولين آن نهاد

يادآور گشته و در حد توان و استطاعت به وظيفه خود در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر و توصيه به حق

عمل نموده است. ولي مع االسف هيچگونه عكس العمل مثبتي در جهت دست برداشتن از منكر از طرف آن برادران

و خواهران ديده نشده است. ناچار نهضت اقدام به نوشتن نامه سرگشاده اي به مسئولين محترم سپاه پاسداران و

برخي دولتمردان نمود تا شايد اقدامي صورت گيرد و منكري تعطيل شود.
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  و باالخره از آنجا كه نهضت آزادي ايران همواره معتقد بوده كه الزم است مسائل و مشكالت انقالب را با صاحبان

اصلي آن يعني مردم در ميان گذاشت، در اين مورد نيز به انتشار اين نامه سرگشاده مبادرت مي ورزد. اميد است

اين اقدام مورد رضاي خدا بوده و بتواند در خنثي ساختن توطئه ها و كيدهاي دشمنان انقالب اسالمي و ايجاد وحدت

و انسجام بيشتر در جمهوري نوپاي ما مفيد و مؤثر واقع گردد.

اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران

تيرماه 1362

 

نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به

سپاه پاسداران انقالب اسالمي

برادران و خواهران رزمنده حق جو!

  با درود به ارواح پاك شهداي بزرگي كه با ايثار جان خود در راه خدا، از ميهن و از جمهوري اسالمي ايران پاسداري

كرده اند، و با سالم و تحيت به شما عزيزان سخن خود را آغاز مي كنيم.

  نهضت آزادي ايران خدمات و جانفشانيهاي شما را در دفاع از تماميت ارضي كشور، مبارزه با ضدانقالب و پاسداري

از جمهوري اسالمي همواره ارج نهاده و با دقت پيشرفتهاي شما را پيگيري كرده است و در هر مرحله اي با ارسال

تلگرافات و نامه هاي تبريك و تقدير براي مسئوالن و فرماندهان سپاه از ايثارگري هاي آن عزيزان تشكر و قدرداني

نموده است.

  اما حمايت و قدرداني ما از ايثارگريها و مجاهدتهاي آن برادران عزيز، مانع از اين نيست كه اگر احياناً ايراد و اشكالي

در عملكردها و قضاوتهاي برخي از مسئوالن آن نهاد انقالبي و يا در مندرجات ارگان رسمي سپاه مشاهده نمائيم

تذكر نداده و درصدد اصالح برنياييم. ما معتقديم كه ايثارگري و خدمت در راه خدا و اسالم و دفاع از ميهن و مقابله با

تجاوزگران بعثي و دشمنان انقالب اسالمي به كسي حق نمي دهد ارزشهاي واالي الهي را زير پا بگذارد و اخالق

اسالمي را ناديده گرفته به ساير مسلمانان تهمت بزند و از اين راه در ميان مردم ايجاد شكاف و تفرقه نمايد. فريضه

الهي امر به معروف و نهي از منكر ما را موظف مي سازد كه پس از مشاهده چنين مواردي خاموش ننشينيم و با
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تذكرات برادرانه خود درصدد اصالح برآييم. بار سنگين اين وظيفه است كه ما را به نوشتن اين نامه سرگشاده وادار

ساخته است. اميدواريم شما عزيزان نيز برادرانه در اين نامه بنگريد و اگر در مطالب آن صدق و حسني ديديد به

پيروي از آن كمر بنديد تا از مصاديق آيه شريفه (فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه)(1) مورد عنايت و

بشارت الهي قرار گيريد.

عزيزان ايثارگر:

  طي دو سال گذشته، نشريات سپاه پاسداران، از جمله پيام انقالب، ارگان رسمي آن نهاد مطالبي عليه نهضت

آزادي و سران و فعالين آن منتشر ساخته اند كه نادرست و خالف واقع و از مصاديق تهمت و افتراء و اشاعه اكاذيب

بوده اند. انتشار اين گونه مطالب خواسته دشمنان انقالب و اسالم، شرعاً گناه و قانوناً جرم محسوب مي گردد.

  در هر يك از اين موارد، ما به عنوان سازماني سياسي و يا شخصيتهايي كه مورد تهاجم تبليغاتي سوء قرار گرفته

مبادرت به پاسخگويي نموده ايم. ولي به استثناء يك يا دو مورد هيچگاه اعتراض و توضيحات ما در مجله پيام چاپ

نگرديد و شوراي نويسندگان مجله با وجود صراحت قانون مطبوعات و داللت اخالق و انصاف حاضر به اصالح مواضع

نادرست خود يا درج پاسخهاي ما نشده اند.

1ـ نامه به نماينده امام

  عليرغم موارد عديده اي تهمت و افترا و انتشار مطالب خالف واقع كه در مجله پيام انقالب و ساير تحليلهاي منتشر

شده از جانب سپاه پاسداران وجود داشت ما مايل نبوديم در شرايط جنگ با ارتش متجاوز بعث عراق اين مسائل

مطرح شود، حتي بعد از آنكه گردانندگان نشريات سپاه، حاضر به تمكين از مقررات قانون مطبوعات مصوبه شوراي

انقالب و چاپ پاسخهاي ما نشدند اسالمي ترين طريق برخورد ممكن را انتخاب كرديم و در تاريخ 18/11/60 نامه اي

تحت شماره 111/4/21 به حجت االسالم طاهري خرم آبادي، نماينده امام در سپاه پاسداران نوشته درخواست

كرديم جلسه اي با حضور ايشان و نمايندگان سپاه و نمايندگاني از طرف نهضت آزادي تشكيل گردد و در نهايت

آرامش و متانت به صحت و سقم مطالب منتشر شده و روش سپاه رسيدگي شود. متن نامه ارسالي به شرح زير

است:

بسمه تعالي

حضرت حجت االسالم آقاي طاهري خرم آبادي

نماينده محترم امام در سپاه پاسداران

با سالم و تحيات             مدتي است در نشريات رسمي سپاه پاسداران مطالبي دور از حقيقت و انصاف و توأم با

تهمت، دروغ و افترا، نسبت به نهضت آزادي ايران و شخصيت هاي وابسته به آن درج مي گردد كه الزم است نسبت
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بدان اقدامي به عمل آيد.

برخي از اعضاء نهضت آزادي كه امروز به ناحق آماج حمالت سپاه قرار مي گيرند از بنيانگذاران سپاه بوده و با توجه به

نقش بسيار ارزنده سپاه در مقابله با ارتش متجاوز بعثي صدام و عناصر ضدانقالب داخلي، حاضر نيستند با

پاسخگويي قانوني و يا دادخواهي عليه نويسندگان اين گونه مطالب به تضعيف سپاه بپردازند.

به نظر ما نوشتن اين نوع مطالب نشانگر بي اطالعي نويسندگان و يا احتماالً نفوذ برخي عناصر ناصالح در سپاه مي

باشد و بر همه ما الزم است شرائطي ايجاد كنيم تا سپاهيان صادق از حقائق مطلع گشته و مغرضين از صفوف

مبارزين رانده شوند تا موجبات تضعيف سپاه فراهم نيايد.

بدين منظور پيشنهاد مي كنيم جلسه اي در حضور جنابعالي از برادران نهضتي و سپاهي تشكيل شود تا كليه

اعتراضات و انتقادات سپاه نسبت به نهضت مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در صورتيكه مطالب عنوان شده در

نشريات سپاه حقيقت داشته و مستند باشد بي شك نهضت آزادي ايران، براساس اخالق اسالمي، به خطاهاي

گذشته خود اعتراف كرده و به اصالح مواضع خود خواهد پرداخت. در غير اين صورت برادران سپاهي، بر همين اساس

ضمن اعتراف به اشتباه متعهد به ترك كردن مواضع ناحق خود خواهند گشت. ما ذكر اتهامات سپاه به نهضت و موارد

اعتراض خود را به اين جلسه كه اميدواريم هرچه زودتر به همت جنابعالي تشكيل شود موكول مي نمائيم و اميدواريم

با برداشتن اين قدم مهم كه سنتي اسالمي است ميان مسلمانان عالقمند و خدمتگزار به انقالب اسالمي تفاهم

ايجاد شود.

والعاقبه للمتقين

نهضت آزادي ايران

18/11/1360

  (1)(زمر، 19) بشارت ده آن بندگان را كه به سخن حق گوش فرا دهند و به نيكوترين آن عمل نمايند.

 

 

  متأسفانه به اين نامه ترتيب اثر داده نشد و سپاه همچنان به رويه خود ادامه داد.

  پس از صدور بيانيه 8 ماده اي امام، اميد آن مي رفت كه نويسندگان پيام انقالب در روش خود تجديد نظر كنند. ولي

متأسفانه حتي بعد از صدور آن بيانيه اين رويه همچنان ادامه يافت و همين امر موجب شد كه ما عالوه بر مراجعه به

مقامات قانوني، دست به تهيه و ارسال اين نامه سرگشاده بزنيم و بدين وسيله كوشش كنيم بخشي از اتهاماتي را
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كه نويسندگان پيام انقالب طي دو سال گذشته به ما زده اند پاسخ گفته و توضيح بدهيم.

  ما به سپاه و اهداف اسالمي و قانوني آن عالقمنديم و نمي خواهيم دين و ضميرهاي پاك سپاهيان به اشتباه و

انحراف و كينه و خصومت آلوده گردد.

  و در اينجا صميمانه از تمامي برادران و خواهران سپاهي و همچنين ساير هموطناني كه اين نامه را مي خوانند

درخواست مي كنيم اگر چنانچه توضيحات ما را ناقص و يا غيرواقعي ديدند، به ما تذكر دهند و با هدف اصالح و

سازندگي از ما انتقاد كرده و ما را راهنمايي نمايند.

 

2ـ نامه سرگشاده: يك ذنب اليغفر

  نويسندگان مجله پيام انقالب در رابطه با نامه هاي سرگشاده نهضت آزادي به مقامات مسئول مملكتي، كه در آنها

به دولتمردان توصيه به حق و رحمت و امر به معروف و نهي از منكر شده است برآشفته و نسبت هاي خالف واقعي

به نهضت داده اند كه بخشي از آن ذيالً نقل مي شود:

«در ايران نهضت آزادي، به سركردگي مهندس بازرگان با نوشتن و نشر نامه هاي سرگشاده به مسئوالن جمهوري

اسالمي، سعي و تالش مذبوحانه اي در جهت جلب نظر اردوگاه غرب نموده و در حقيقت قصد داشت كه نهضت

آزادي را به عنوان يك آلترناتيو (حكومت جانشين) استعماري نشان بدهد.(1)»

  مشابه چنين اتهامي در شماره هاي ديگر پيام انقالب چنين آمده است:

«كوشش هاي ديگري كه مزدوران آمريكا در داخل كشور براي تحت الشعاع قرار دادن مسئله جنگ و ايجاد جو

مسموم براي به ثمر رسيدن توطئه ابرقدرتها انجام دادند به شرح زير است:

«نوشتن نامه هاي سرگشاده و سراپا تحريك و توطئه و پخش آن در جامعه در جهت ناامن نشان دادن مملكت و

مطرح كردن خسارات و لطمات ناشي از جنگ و بزرگ جلوه دادن آنها و تحت عالمت سئوال بردن مسئولين مملكت از

سوي يكي از گروههاي ورشكسته سياسي و ذخيره امپرياليسم به نام نهضت آزادي ايران...»

«و بر همين اساس است كه بازرگان در نامه خويش اين مشكالت را مسئله بسيار مهم مطرح نموده و اظهار مي

دارد كه نه تنها خود بلكه مردم خسته شده اند و براي دليل آوردن مهمالت خويش به دروغ متوسل شده و شركت

امت ميليوني در صحنه سياست و ديانت (راه پيمايي و نماز جمعه) را اجباري تلقي مي نمايد.»(2)

  ما درباره نامه سرگشاده نهضت به حجت االسالم هاشمي رفسنجاني و حمالت گسترده اي كه در اثر نوشتن آن

به نهضت آزادي كردند در جزوه مفصلي توضيحات كافي داده ايم. به نظر مي رسد نويسندگان پيام انقالب توضيحات
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ما را نديده و يا نخوانده اند. لذا ناچاريم در اين رابطه چند كلمه اي بنويسيم.

  ما در هيچيك از نامه هاي سرگشاده خود ننوشتيم كه «مردم خسته شده اند» و يا به زور و اجبار در نماز جمعه

شركت مي كنند، همانطور كه در جزوه مفصل باال توضيح داده ايم بر اساس تكليف شرعي امر به معروف و نهي از

منكر و توصيه به حق و تذكر در يك گفتگوي خصوصي با مسئوالن كشور گفتيم كه مردم از اجحافات، ظلم ها و حق

كشي ها و اين جو «تهمت و ارعاب» ناراضي شده اند. برخي مسئوالن به جاي توجه و ترتيب اثر دادن به تذكرات ما،

مطالب ما را در نماز جمعه مطرح ساخته و بعد هم نامه سرگشاده ما را بين المللي نمودند!!

  مالحظه مي شود كه:

  اوالً اين نهضت آزادي نبود كه يك تذكر و انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر خصوصي را علني كرد و سپس نامه

اي سرگشاده را ملي و بين المللي نمود. اگر انتقاد و ايراد و اعتراضي به انتشار وسيع آن نامه باشد متوجه كساني

است كه تذكرات خصوصي و نامه اي سرگشاده را علني و جهاني كردند.

  ثانياً صرف نظر از اينكه گوينده اين مطلب و روش گفتن آن چه بوده است سئوال اصلي اين است كه آيا دولتمردان و

مسئوالن تخلفاتي را كه نهضت ذكر نموده است مرتكب شده و مي شوند يا خير؟ و آيا مردم از اين بابت ناراضي

هستند يا نه؟

  آيا برادران عزيز سپاه از خود پرسيده اند كه اگر تخلفات وجود نداشت و دامنه اش به آن حد از گستردگي نمي

رسيد امام بيانيه 8 ماده اي معروف خود را صادر نمي كردند. و اگر نامه سرگشاده 6 صفحه اي نهضت آزادي ايران

موجب نشان دادن ناامني مملكت و بزرگ جلوه دادن مشكالت شد آيا بيانيه امام كه با صراحت بيشتر و با لحني قوي

تر مسائل را مطرح ساخته است چنين پي آمدهايي نخواهد داشت؟

  به نظر ما اگر دولتمردان اصول مصرحه در قانون اساسي و احكام شرع را اجرا مي كردند نه مردم ناراضي مي

گشتند، نه ما اعتراض مي كرديم و نه نيازي به صدور چنين بيانيه اي توسط امام بود!

  وقتي امام مي فرمايند كه:

ايي كارهاي خالف آن وقت قاضي يك شهر را به آتش بكشد و سكوت بكنيم! يا فرض كنيد يك دادستاني در يك ج

شرع مبين كرده است باز هم بايد ما بنشينيم سكوت كنيم؟»

«لكن ما بايد اين بار ظلم كه االن در سرتاسر كشور گاهي مي شود به اشخاص سبك كنيم و از بين ببريم.»(3)

  آيا مي توان تصور كرد كه مردم آن شهر كه امام بدان اشاره فرمودند نفهميده اند كه به آنها ظلم مي شود؟ و يا

عليرغم آنكه شهرشان به آتش كشيده شده است باز هم راضي هستند؟!!
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  حال فرض كنيم مردم نمي فهمند و ناراضي هم نيستند... آيا بايد در برابر ظلم و ستم و به آتش كشيده شدن يك

شهر آن هم توسط يك قاضي سكوت كرد و دم برنياورد؟

  آيا ارتكاب اين ظلم ها بيشتر به اهداف امپرياليست هاي شرق و غرب و دشمنان انقالب اسالمي كمك مي كند يا

در ميان گذاشتن آنان در ديدارهاي خصوصي و يا در يك نامه سرگشاده اي كه به قصد اصالح و انجام وظيفه امر به

معروف و نهي از منكر نوشته شده و در سطح محدودي توزيع گشته است. راستي، زمانيكه پيغمبر عاليقدر

اسالم(ص) در گفته معروف «الملك يبقي مع الكفر و اليبقي مع الظلم»1 ستم را عامل تهديدكننده بقاء حكومت و

كشور دانسته و امام باقر وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را مايه اصالح امور و برقراري حكومت اسالمي2

شمرده است چگونه نويسندگان پيام انقالب به خود اجازه مي دهند آنان را كه از طريق امر به معروف و نهي از منكر

درصدد رفع ظلم برآمده اند، «ناامن نشان دهندگان مملكت» و «مزدوران آمريكا» بنامند.

 

3ـ قصد و نيت در عمل

  ما از نويسندگان پيام انقالب مي پرسيم چگونه و با چه معياري حقيقت «نيت» نهضت آزادي را تشخيص داده و ما

را متهم ساختند كه در مورد نامه سرگشاده قصد داشتيم خود را به عنوان آلترناتيو نشان بدهيم. قصد و نيت از

مقوالت باطني و درون و دل است و تا آنجا كه در قرآن خوانده ايم فقط و فقط ذات باري تعالي است كه «عليم بذات

الصدور» مي باشد. اگر برادران سپاه چيزي خالف اين از قرآن آموخته اند ما را راهنمايي كنند و اگر نويسندگان

نامبرده از روي ظن و گمان چنين افترائي به ما زده اند در اين صورت هشدار الهي را به ايشان يادآور مي شويم كه

«يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم»3.

  آيا در ايران بعد از انقالب آحاد ملت و يا يك گروه سياسي، حق ندارند با رعايت معيارهاي اسالمي و بر طبق اصول و

ضوابط قانون اساسي نظرات خود را در مسائل سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي به صورت خصوصي و يا نامه هاي

سرگشاده به اطالع دولتمردان و مقامات مسئول مملكتي برسانند؟ آيا اعتقاد به عدم ضرورت آزادي در مملكت و

اجراي اصول مصرحه در قانون اساسي كار را به آنجا كشانيده است كه حتي نامه سرگشاده مختصري هم براي

مسئوالن مملكتي قابل تحمل نيست؟ آيا با چنين وضعي ما مي توانيم حكومت خود را استمرار حكومت پيامبري

بدانيم كه امر به معروف و نهي از منكر مي نمود و مردم را از زنجيرهايي كه انسان ها بر پاي انديشه و فكر يكديگر

نهاده اند آزاد مي ساخت؟4 (الف)

 

4ـ چه كساني ليبرال هستند؟
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  در حاليكه نويسنده پيام انقالب با صراحت مهم ترين وظيفه اي را كه اسالم به عنوان امر به معروف و نهي از منكر

براي هر مسلماني قائل شده و قانون اساسي آن را به رسميت شناخته است جرمي نابخشودني و ذنبي اليغفر

قلمداد كرده در اين مقاله و در ساير مقاالت ما را به گناهي متهم ساخته اند كه واژه آن از فرهنگ غرب نشأت گرفته

و از طريق گروههاي الحادي و ماركسيستي وارد ادبيات انقالب شده و مفهوم آن براي امت اسالمي روشن نيست.

پيام انقالب در اين باره چنين مي نويسد:

«ليبرالهايي چون مهندس مهدي بازرگان، دكتر يزدي و... كه مشخصاً سر در آخور آمريكا داشتند، و به شدت از

شوروي و بلوك شوروي و بلوك شرق منزجر و متنفرند...» (1)

  اين سخن پيام انقالب گرد سه محور دور مي زند كه ما يك يك آن را بررسي مي كنيم.

  اوالً:

  نويسندگان پيام انقالب و نشريات سپاه پاسداران در اينجا و در جاهاي ديگر به آقايان مهندس بازرگان و دكتر يزدي و

به نهضت آزادي، برچسب ناچسب «ليبرال» را زده اند.

  ما عليم به ذات الصدور نيستيم و نمي دانيم باورهاي فكري و اعتقادي نويسندگان بيانيه هاي سپاه و مقاالت پيام

انقالب چيست؟ ولي به حكم وظيفه اسالمي حمل عمل برادران ايماني بر صحت معتقديم پيام انقالب كه ارگان

سپاه پاسداران «انقالب اسالمي» است و نويسندگان آن برحسب قانون موظفند به جهان بيني توحيدي و اسالم و

قرآن معتقد باشند و تحت فرماندهي مستقيم واليت فقيه انجام وظيفه كنند، اين نشريه نمي تواند به جز مباني و

ارزشها و معيارهاي اسالمي، معيار ديگري داشته باشد.

  بر پايه اين اعتقاد ما از اين برچسب زنندگان سئوال مي كنيم با كدام معيار اسالمي آقايان نامبرده و نهضت را

«ليبرال» خوانده اند.

  قطعاً واژه ليبراليسم را در اخبار و احاديث اسالمي پيدا نكرده اند. ليبراليسم واژه اي است متعلق به فرهنگ هاي

غربي كه قبل از پيروزي انقالب تنها نويسندگان ماركسيست در چهارچوب جهان بيني ماركسيستي آن را به كار برده

اند... نويسندگان اسالمي يا اين واژه را به كار نبرده اند و يا اگر هم احياناً به كار برده اند هرگز به معنا و مفهومي كه

در جهان بيني هاي غربي (اعم از ماركسيستي يا غيرماركسيستي) استعمال شده است مورد قبولشان نبوده

است.

  ليبراليسم در جامعه شناسي غربي، داراي تعريف و ويژگي هاي مشخصي است كه تفصيل آن در كتب و مآخذ

غربي بيان شده است.

  دكتر بهشتي ويژگي هاي ليبراليسم غربي را بدين بيان برمي شمارد:
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ـ پايه ليبراليسم بر راسيوناليسم، يعني اصالت خرد و انديشه و نفي هر نوع سرچشمه و مبدأ آگاهي و معرفت غير 1

عقل و انديشه است.

ـ ليبراليسم در آن نخستين جلوه هايش در فرهنگ و تمدن اخير غربي بر اساس اصالت خود و انديويدواليسم و 2

اينكه خود انسان اصالت دارد به وجود آمده است، نفي حاكميت هر نوع نظام و جبر اجتماعي.

3ـ ليبراليسم آرام آرام به سوي، پذيرش نسبي جامعه و هويت اصيل جامعه حركت كرده و سر از سوسياليسم ليبرال

يا ليبراليسم سوسيال درآورده است.

ـ ليبراليسم همراه با نفي حاكميت شرع و قوانين و احكام خدائي و مقررات ديني است. او نمي تواند مقيد بماند 4

كه شريعت چه گفته، قرآن چه گفته، تورات چه گفته، به اينها مقيد نيست. آزاد است.

5ـ ليبراليسم در رابطه با نفي اصالت و حاكميت شريعت و قانون الهي و ديني بر انسان است.

جز خود انسان هيچ منبع آگاهي كه بتواند به انسان آگاهي و معرفت درخور اعتماد بدهد وجود ندارد. اين

راسيوناليسم نفي وحي است، نفي ارزش وحي است، به عنوان يك سرچشمه مستقل آگاهي.

6ـ ليبراليسم روي آزادي خود انسان تكيه مي كند. (4)

  به خوبي روشن است كه ويژگي هاي فوق با اعتقادات، آرمانها، انگيزه ها و سوابق نهضت آزادي و رهبران و فعالين

آن مطابقت نداشته و ندارد.

  آيا نويسندگان پيام انقالب و تحليلهاي سياسي سپاه پاسداران خداي ناخواسته چنين ويژگي ها و مشخصاتي را

در تفكرات نهضت آزادي يافته اند كه چنين برچسب هاي ناچسبي را به ما مي زنند؟! آيا فرمان الهي «و التنابزوا

بااللقاب» را فراموش كرده اند5 كه چنين بي محابا سخن مي گويند.

  مهندس بازرگان، يكي از مؤسسين و رهبران نهضت آزادي مكاتب و ايسم هاي غربي از جمله ليبراليسم را «شرك

نوين و خداهاي عصر جديد و جانشين هاي خداي انبياء» معرفي مي كند و چنين مي نويسد:

«پس از آنكه بشر پشت به تعليمات انبياء نمود و خود را بي نياز از خدا كرد، در برابر احتياج و الزامي كه به كمال

مطلوب و مقررات و مكتب احساس مي نمود و به فكر ارزاتز ERSATZ بازي يا جانشين سازي افتاد. بايد گفت در اين

راه توفيق فراواني يافت مثل كارخانه هاي ماشيني، مدل پشت مدل خدا بيرون داد. خداهائي كه اسمشان ايسم

است: فئوداليسم، رؤياليسم، پاتريوتيسم، ناسيوناليسم، امپرياليسم، ليبراليسم، كاپيتاليسم، انترناسيوناليسم،

راسيوناليسم، اومانيسم، سوسياليسم و خيلي ايسم هاي ديگر.»
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  مهندس بازرگان نتيجه مي گيرد كه اين «ايسم هاي» كارخانه جانشين سازي:

«تماماً مطلوبها و مكتسب هايي هستند كه با وجود عظمت و اثر داراي حالت موقتند. پس از تأمين منظور اثر

تحريكي خود را از دست مي دهند و چه بسا بالفاصله ايجاد تفرقه و خصومت هم مي نمايند.» (5)

  دكتر شريعتي، يكي از بنيانگذاران نهضت آزادي ايران (خارج از كشور) پيدايش ليبراليسم غربي را پي آمد سلطه

كليسا و تئوكراسي روحانيون كه سرانجام گرفتار سرمايه داري خشني شده است مي شمارد و با عبارت ذيل بر آن

مي تازد:

«در آن دموكراسي به همان اندازه كاذب بود كه تئوكراسي. و ليبراليسم ميدان بازي بود كه در آن تنها سواره ها به

تركتازي مي پرداختند و در رقابت و «غارت» آزاد بودند و انسان باز قرباني بي دفاع قدرتهاي مهار گسيخته اي كه علم

و تكنيك و زندگي را همه بر مدار جنون آور منافع مادي و آزمندي متصاعد خويش مي گرداند.» (6)

  كه در نتيجه آن:

«دموكراسي و ليبراليسم غربي، عليرغم تقدسي كه در مفهوم ذهني اين دو وجود دارد عمالً مجال آزاد براي تجلي

هرچه بيشتر چنين روحي و ميدان تاخت و تاز هرچه خشن تر و سريع تر قدرت هاي مادي سودجويي كه به مسخ

انسان براي تبديلش به يك حيوان مصرف كننده اقتصادي همت گماشته اند، نيست.»(6)

  واژه ليبراليسم عالوه بر تعاريف ذكر شده، به معناي آزادي و آزادانديشي ومبارزه با سلطه استبداد در هر شكل و

زير هر پوششي خواه سياسي و يا مذهبي نيز استعمال شده است.

  برخي از نويسندگان اسالمي به اين معناي ليبراليسم توجه نموده و بدين دليل آن را مثبت ارزيابي كرده اند و دكتر

بهشتي از اين معني به نام «جنبه هاي مثبت ليبراليسم» ياد مي كند.

  دكتر بهشتي بر اساس تعريفي كه از ليبراليسم مي نمايد معتقد است كه در ليبراليسم جنبه هاي مثبت جالب و

جنبه هاي منفي، هر دو وجود دارند وي در اين باره چنين مي گويد:

«در اين ليبراليسم نه يك جنبه مثبت جالب، بلكه جنبه هاي مثبت جالب هست. . . :

ـ ليبراليسم در زمينه مخالفت توده مردم با حاكميت و حكومت استبداد و مستبدان تاريخ به وجود آمده و نفي 1

استبداد است. از اين نظر چيز خوبي است از اين نظر كه بر اساس تفكر ليبراليستي انسانها مجبور نيستند هميشه

زير حكومت يك غول زندگي كنند، بسيار چيز جالبي است نفي مي كند استبداد فرد را.

ـ از اين نظر كه ليبراليسم نفي مي كند استبداد جمعي را در شكل استبداد طبقاتي، آن طور كه در ماركسيسم 2

هست يا در شكل اصالت كامل جمع و اينكه خود انسان محو در جمع است و فرد چيزي نيست، فرد انسان يك دنباله
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رو است از يك جمع انسان، اساس در جمع انسان است. نفي همين حاكميت طاغوتي جمع بر فرد انديشه خوبي

است.

ليبراليسم از جهت نفي استبداد طبقاتي، ديكتاتوري طبقاتي، استبداد كل جامعه و اينكه واقعاً براي فرد انسان

ميدان تا مرز قائل شده است و ميدان حركت و انتخاب قائل شده است از اين نظر بسيار خوب است. صحيح است،

مطلوب است اين جنبه مثبت ليبراليسم.

ـ ليبراليسم از اين نظر كه براي فرد انسان اين منزلت را قائل است كه تو اي انسان حركت كن پويش داشته باش 3

عقلت را به كار بينداز، فكرت را به كار بينداز، انتخابت را به كار بينداز، خودت را بساز، و محيط خودت را بساز، تسليم

وضع موجود نشو، از اين نظر هم بسيار جالب است. زمينه براي شكفتن نيروها و استعدادهاي دروني انسان.

اينها جنبه جالب و مثبت ليبراليسم است.

ليبراليسم اقتصادي تكيه بر روي مالكيت فردي دارد و فعاليت هاي اقتصادي فردي و اينكه به فرد انسان بايد ميدان

داد تا هر جور دلش مي خواهد توليد كند و فرآورده خودش را هرجور دلش مي خواهد به بازار عرضه كند، آزادي توليد،

آزادي توزيع و عرضه و تقاضاي آزاد منشاء رشد اقتصادي و شكوفايي اقتصاد جامعه مي شود از اين منظر كه تا حدي

زمينه را براي خودانگيختگي اقتصادي انسان فراهم مي كند بسيار جالب است.

اينها نمونه هايي از جنبه هاي مثبت ليبراليسم است» (4)

  مرحوم مطهري نيز پس از ذكر داستانهايي كه مبين آزادي انديشه و تفكر و حريت اسالمي است مي نويسد:

«غرضم از ذكر اين داستان نشان دادن اين نكته بود كه تعليمات ليبراليستي در متن تعاليم اسالمي وجود دارد.» (7)

  وي در تأييد اين نكته، به وصيت حضرت امام علي(ع) به فرزندش امام حسن(ع) اشاره مي كند، آنجا كه مي گويد:

«پسرم هرگز بنده ديگري نباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.» (7)

  و يا در فرمان به مالك اشتر مي فرمايد:

«دل را سراپرده محبت توده مردم كن. بر آنان مهر ورز و با آنان نرم باش مباد كه چون درنده شكارافكن به خون ريختن

آنان پردازي. چه آنان بر دو گروهند يا در دين تو با تو برادرند و يا در آفرينش با تو برابر.»

«به مردم جرأت و شهامت بده تا بتوانند حقشان را از تو مطالبه كنند و ميدان را براي اعتراض آنان باز بگذار.» (7)

  مطهري اين ارزشهاي واالي اسالمي را «ليبراليسم اسالمي» مي نامد و در ادامه آن مي نويسد:
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«در اين انقالب اساس كار بر اخوت اسالمي بايد بنا نهاده شود. يعني آنچه را ديگران با خشونت و فشار تأمين مي

كنند در اين انقالب با ماليمت و از روي ميل و رضا و برادري انجام مي گيرد.»

«اگر بنا بشود حكومت جمهوري اسالمي زمينه اختناق را به وجود بياورد قطعاً شكست خواهد خورد.» (7)

  با توجه به توضيحات مرحوم مطهري درباره ليبراليسم اسالمي، اگر نويسندگان پيام انقالب نهضت آزادي ايران را به

استناد بيان حقايق و هشدار دادن به مسئوالن و اعتراض نمودن به گسترش و تعميق زمينه هاي اختناق كه خطر

عمده براي سقوط و يا انحراف جمهوري اسالمي است «ليبرال» اسالمي مي نامند، ما اين اتهام را مي پذيريم ولي

آيا كسي مي تواند به اسالم و قوانين آن معتقد باشد و معتقدان به اين طرز تفكر را با برچسبها و شيوه هاي متداول

شده توسط دشمنان انقالب اسالمي محكوم سازد؟

 

برادران و پاسداران عزيز:

  كمي تأمل كنيد و كارنامه چهار سال گذشته را بررسي نماييد و بنگريد كه جنجال تبليغاتي ـ سياسي ليبراليسم و

ارتجاع از كي آغاز شد؟ چه كساني و چه گروههايي آن را آغاز كردند؟ و از ايجاد اين جنگ تبليغاتي چه نقشه اي در

سر داشتند؟

  پس از پيروزي انقالب اسالمي خطوط انحرافي و ضد اسالمي، يك سو و متحد، به منظور سركوب ساختن

شخصيت هاي مؤثر در انقالب و آغاز نمودن يك جنگ سياسي ـ رواني واژه ليبراليسم را به كار گرفته و به برچسب

زدن و فحاشي سياسي پرداختند. از كانال اين گروهها بود كه اين واژه با محتواي ضداسالميش تدريجاً در زبان و

ادبيات سياسي گروههاي اسالمي وارد شد.

  مخالفان و منكران اسالم به كرات به اين مسئله اقرار و اعتراف كرده و چنين نوشته اند كه:

«بسياري از واژه ها و اصطالحات علوم اجتماعي را نخستين بار حزب توده ايران در مطبوعات ايران و در زبان فارسي

به كار گرفته است. همين واژه «ليبراليسم» و «بورژوازي ليبرال» هم كه امروز ديگر به فحش تبديل شده و اگر در

مجلس به كسي بگويند «ليبرال» خودش را توهين شده تلقي مي كند مثل اين كه اول بار توسط ما در فرهنگ

سياسي ايران وارد شده است. زيرا نخستين بار ما بوديم كه در مبارزات سياسي روي اين مفهوم تكيه كرديم و حاال

در مقياس وسيعي آن را شناخته اند...

... مثالً در دوران حكومت موقت، بخشي از نيروهايي كه امروز شديداً عليه ليبراليسم مبارزه مي كنند، با همين

ليبرالها كه در دولت موقت بودند همكاري كامالً نزديك داشتند و اگر ما در آن زمان عليه ليبرالها صحبت مي كرديم

شديداً به ما حمله مي كردند و مي گفتند شما به دولت انقالبي ايران كه مورد تأييد امام هم هست توهين مي
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كنيد ولي حاال دولت «گام به گام» و دولت موقت خودش شده فحش و بعضي ها سعي دارند ثابت كنند كه در آن

دوران با دولت « گام به گام» موافق نبوده و در جبهه مخالفش قرار داشته اند.» (8)

  و يا:

«ما بايد با تمام قوا بكوشيم و نگذاريم اين نيروهاي سالم با ليبرالها (امثال بازرگان و سحابي و يزدي...) در يك جبهه

قرار بگيرند و بكوشيم كه آنها جبهه خود را جدا كنند و به آنها بفهمانيم كه موفقيت آنها در تأمين خواست هاي به

حق خودشان يعني تأمين آزاديهاي واقعي براي نيروهاي سالم هوادار انقالب ايران تنها در صورتي است كه آنها

بتوانند خط فاصل دقيقي بين عمل خود و عمل ليبرالها بكشند.» (9)

  حاال شما از خود سئوال كنيد چرا حزب توده تالش نموده است با برچسب زدنها نيروهاي اسالمي را از هم جدا

كرده به جان هم بياندازد؟ فكر كنيد چه كساني و چه قدرتهايي از تفرقه و تشتت ميان نيروهاي اسالمي بهره برده و

مي برند؟

  تهمت و برچسب زدن كمونيستها به گروههاي اسالمي، و از جمله به نهضت آزادي ايران مسئله پيچيده و جديدي

نيست. سالهاست ماركسيست ها اين روش را داشته اند. ما علت عناد و دشمني آنان را با گروههاي اسالمي

اصيل و سابقه دار به خوبي درك كرده و قابل توجيه و درخور انتظار مي دانيم. اما ما انتظار نداشته و نداريم كه

نويسندگان مقاالت و تحليلهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي همان تهمت ها و همان برچسب هاي حزب توده و

ساير ماركسيست ها را عليه ما تكرار كنند. رفتار شما برادران در اين رابطه براي ما تعجب آور و سئوال انگيز است و

بر اين پايه است كه ما از نويسندگان پيام انقالب و مسئوالن سپاه پاسداران مي پرسيم كه با كدام معيار اسالمي

آقايان مهندس بازرگان، دكتر سحابي، دكتر يزدي و ساير برادران نهضتي را ليبرال آن هم به معناي غربي كلمه مي

خوانيد؟!

  آيا كساني كه مردم تعهد اسالمي آنها را ديده و شناخته اند مخالف وحي مي باشند؟! يا به وحي اصالت نمي

دهند؟ آيا كساني كه توانسته اند سالها در غرب زندگي كنند و در عين حال پاي بند، مبلغ و شناساننده اسالم

باشند به بي بندوباري غربي عالقه مند هستند؟ آخر با كدام معيار اين تهمت را زده ايد و با كدام اصل اسالمي عمل

خود را توجيه مي كنيد؟ اگر مي پذيريد كه رفتار گذشته تان غيراسالمي است در اصالح آن بكوشيد. حتي اگر در

باورهاي شما تهمت و برچسب زدن به مؤمنين مجاز شمرده مي شود الاقل اصطالحاتي را به كار بريد كه در فرهنگ

اسالمي و بومي ملت ايران سابقه داشته و از فرهنگ هاي ماركسيستي و غربي عاريت گرفته نشده باشد.

 

5ـ آخور آمريكا
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  محور ديگر اين سخن «سر در آخور آمريكا» داشتن نهضت آزادي ايران است. نويسندگان پيام انقالب، نه تنها در

عبارت نقل شده در باال، با نهايت بي باكي و بدون نگراني از خشم خدا به فحاشي پرداخته و مدعي شده اند كه

آقايان مهندس بازرگان و دكتر يزدي شخصاً سر در آخور آمريكا داشتند، بلكه در ساير مقاالت و نوشته ها نيز همين

تعابير زشت را به كار برده و بارها دولت موقت و نهضت آزادي را در زمره ايادي امپرياليسم آمريكا، و ليبرالها و

وابستگان به دنياي غرب قلمداد كرده و مي كنند.

  به عنوان نمونه:

«آمريكا ... قادر است با سودجويي از ايادي خود (... دولت موقت) ... دست به فعاليتهاي وسيعي بزند و رژيم ايران را

سرنگون سازد.

.... ليبرالها و وابستگان به دنياي غرب (چون ... نهضت آزادي...)» (1)

«... يكي از گروههاي ورشكسته سياسي و ذخيره امپرياليسم به نام نهضت آزادي ايران.» (2)

  و در جاي ديگر:

«... ضرورت اتحاد و نزديكي اين ملي گرايان مسلمان نما با ليبراليسم (... نهضت آزادي...، ... براي جلب كمكهاي

امپرياليسم غرب و جلب همراهي وي...» (10)

  و همچنين:

«... آمريكا كه بعد از پيروزي انقالب به سازش با دولت موقت دل بسته بود... و از طرف ديگر به وسيله طيفي

ناهمگون در ... نهضت آزادي ايران .... و ديگر عناصر خودفروخته و گروهكهاي وابسته...» (11)

  و باز هم:

«حركتهاي ليبراليستي و سياست گام به گام دولت موقت.» (12)

  و باز هم:

«اين جريان انحرافي كه توسط ذخيره هاي امپرياليسم كه در احزابي چون نهضت آزادي ... و در رأس آن مهندس

مهدي بازرگان رهبري مي شد.

اين احزاب و عناصر خودباخته و خودفروخته موجود در آن... از سوي سفارت آمريكا هدايت و حمايت مي شدند.

پس از پيروزي انقالب اسالمي، با توجه به چهره هاي عوام فريبانه احزاب فوق مهندس بازرگان مسئول تشكيل
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كابينه دولت موقت شد. كه اكثريت قريب به اتفاق وزراء از روشنفكران و ليبرالهاي وابسته و خودفروخته و خودباخته

بودند...

... عملكرد دولت موقت به رهبري النه جاسوسي...» (13)

  و يا:

«... نهضت آزادي كه... جناح آمريكايي را تشكيل مي دادند.

ارتباط نهضت آزادي با آمريكا و استعمارگران اروپا و ...» (14)

  روشن است كه نويسندگان پيام انقالب به طور منظم و سيستماتيك به دور از تقواي اسالمي به نهضت و سران و

فعالين آن برچسب و تهمت زده اند. كلماتي از قبيل «ذخيره هاي امپرياليسم»، «ايادي امپرياليسم»، «وابستگان به

غرب»، «ملي گرايان مسلمان نما»، «گروه ورشكسته سياسي»، «عناصر خودفروخته»، «گروهك وابسته»، «جريان

انحرافي»، «عناصر خودباخته»، «چهره هاي عوام فريبانه» ... اشاعه اكاذيب نيست كه بتوان براي روشن شدن

اذهان مردم به توضيح درباره آنها پرداخت. اينها تهمت و فحاشي است. اينها بكارگيري القاب و عناويني است كه تنها

در فرهنگ هاي جاهلي غيراسالمي بكار برده مي شوند. در برابر اين تهمت ها، ما به خدا پناه مي بريم و به دستور

قرآن با كرامت و سالم مي گذريم و پاسخي نمي دهيم.

  اما از شما عزيزان سئوال مي كنيم آيا اين است نمونه آن فرهنگ متعالي اسالمي كه خود را پاسدار آن مي ناميد؟

و آيا اين است آن مكارم اخالقي كه پيامبر گرامي اسالم(ص) به منظور تكميل آن برانگيخته شد.6

  شما كه فرازهايي از بيانات رهبر انقالب را تحت عنوان «منشور عدالت اجتماعي» در 73 ماده تنظيم كرده ايد (1) آيا

خود را مستغني يا معاف از اجراي آنها مي دانيد؟

  وقتي در ماده 25 منشور تنظيمي شما به نقل از امام آمده است كه:

«احدي حق ندارد با مردم رفتار غيراسالمي داشته باشد».

«هيچكس حق ندارد به احدي اهانت نمايد».

«هيچكس حق ندارد هتك حرمت مسلمان نمايد».

  آيا شما خود را مستثني كرده ايد؟

  آيا مردم را به نيكي دعوت مي كنيد اما نفس ها و اعمال خود را فراموش مي كنيد؟
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  «اتامرون الناس بالبرو تنسون انفسكم؟»7

  آيا چيزي را مي نويسيد كه خود بدان عمل نمي كنيد؟

  «لم تقولون ما التفعلون ـ كبر مقتا عندهللا ان تقولوا ما التفعلون»8

 

6ـ تنفر از شوروي و كمونيزم

  و باالخره محور سوم «تنفر شديد نهضت آزادي از شوروي و بلوك شرق است».

  نويسندگان مجله پيام انقالب بعد از آنكه با نهايت بي تقوايي و برخالف معيارها و ضوابط اسالمي، نهضت آزادي و

آقايان مهندس بازرگان و دكتر يزدي را مورد زشت ترين تهمت ها يعني «سر در آخور آمريكا داشتن» قرار داده اند

بالفاصله مي نويسند كه: آنها «به شدت از شوروي و بلوك شرق منزجر و متنفرند.» (1)

  چه گناه كبيره اي؟!!

  متهم ساختن نهضت به «سر در آخور آمريكا» داشتن و سپس توصيف آن به متنفر و منزجر بودن از شوروي و بلوك

شرق در يك جمله رويه اي است كه همواره مورد استفاده ماركسيست ها بوده است كه مي كوشند تنفر از

ماركسيسم را الزمه وابستگي به آمريكا معرفي كنند.

  ولي ما تنفر و انزجار و مخالفت با الحاد و كفر را به معناي «حزب توده ستيزي» و يا «روسيه ستيزي» را مترادف با

طرفدار و وابسته بودن به غرب و آمريكا نمي دانيم.

  كمونيستها معتقدند كه ضديت با كمونيزم يا «آنتي كمونيزم» و «آنتي سويت» يا روسيه ستيزي مالزم و مساوي با

وابستگي به غرب و ارتجاع ايران مي باشد:

«آنتي كمونيسم به تالشهاي آزاديخواهانه و منافع ملي ملتها لطمه مي زند و بايد طرد شود. آنتي كمونيسم فقط به

منافع محافل بين المللي امپرياليستي و ارتجاعي خدمت مي كند.»

«اقدامات آنتي كمونيستي و معموال آنتي سويتيسم و سرباز زدن از همكاري دوستانه با اتحاد شوروي و ساير

كشورهاي سوسياليستي را همراه دارد و اين امر بي درنگ از طرف امپرياليستها مورد استفاده قرار مي گيرد.» (15)

  و در ايران تنها حزب توده است كه به تبعيت از كمونيزم بين المللي معتقد است كه:

«حزب توده ستيزي سالح امپرياليسم و ارتجاع در ايران است به همانگونه كه كمونيزم ستيزي سالح آن در همه
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جاي دنيا است.» (16)

  اما مواضع مسلمانان هميشه روشن بوده است.

  اينان تنفر و انزجار و مخالفت با الحاد و كفر را مترادف با وابستگي و يا طرفداري از غرب و آمريكا نمي دانند.

  امام خميني درباره خطر كمونيزم بين المللي مي گويند:

«ما با كمونيزم بين المللي به همان اندازه در ستيزيم كه با جهان خواران غرب به سركردگي آمريكا.» (17)

  رهبر انقالب ضمن آنكه امپرياليسم آمريكا را شيطان بزرگ ناميده اند بارها يادآور شده اند كه:

«خطر كمونيزم بين المللي چيزي نيست كه به سادگي بشود از آن گذشت. خطر كمونيزم از سرمايه داري غرب

كمتر نيست و مردم ايران بايد در مقابل دسيسه هاي آنان هوشيار باشند. (19)

  با توجه به بيانات امام درباره شرق و غرب ما از نويسندگان پيام انقالب مي پرسيم آيا ميان تنفر از شوروي و

كمونيسم و طرفداري از غرب و آمريكا رابطه اي مي بينند؟

  نهضت آزادي ايران با اعتقاد به «الكفرمله واحده» اعالم كرده است كه:

«ماهيت و عملكرد سلطه گران دو ابرقدرت شرق و غرب را كه بر اساس جهان بيني هاي الحادي و شرك آلود است

يكسان و مطرود مي داند.» (18)

  و معتقد است كه:

«فرياد نه شرقي نه غربي، تنها يك شعار نيست بلكه تجسم واقعي فلسفه سياسي اسالم و مفهوم عيني

استقالل و عدم وابستگي مي باشد.»

  همچنين نهضت آزادي ايران معتقد است كه:

«جمهوري اسالمي ايران مي تواند، بر اساس فلسفه سياسي نه شرقي نه غربي و اتخاذ مشي موازنه منفي يا

موازنه عدمي، با كشورهايي كه با ما سر جنگ ندارند و يا مسلمانها را از سرزمين هايشان آواره نكرده اند (نظير

عملكرد صهيونيست ها و حاميان امپرياليست آنها در سرزمينهاي فلسطين و قدس و روسها در افغانستان) روابط

عادالنه داشته باشد.» (18)

  و همچنين نهضت آزادي ايران:

«بر اساس ماهيت و عملكرد سياست خارجي آمريكا و صهيونيزم در ايران و ساير نقاط جهان و همچنين با توجه به
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منافع و ريشه هاي عميق نفوذ استعمار انگليس در ايران و منطقه اين نيروها را دشمنان شماره يك اسالم و

مسلمانان و انقالب اسالمي دانسته و مبارزه با توطئه ها و سياست هاي شيطاني و عوامل و ايادي آنان را ضروري

مي داند.» (18)

  عالوه بر اين نهضت آزادي ايران:

«هرگونه تالشي را در جهت منتفي ساختن و شكست دادن فلسفه سياسي "نه شرقي ـ نه غربي" و تبديل آن به

شعار و فلسفه "نه غربي ـ نه غربي" يا "نه شرقي ـ نه شرقي" و يا "هم شرقي ـ هم غربي" را نوع ديگري از

وابستگي به اجانب و ادامه مشي موازنه مثبت رژيم شاه دانسته و آن را محكوم مي نمايد.» (18)

  آيا به نظر نويسندگان پاسداران انقالب اگر نهضت آزادي بر سر مواضع نه شرقي نه غربي انقالب ايستاده و

پافشاري مي كند وابسته به غرب است؟

  بي شك دنياي سرمايه داري غربي، در تضاد منافع با بلوك شرق و اردوگاه كشورهاي به اصطالح سوسياليستي

است. اين دو بلوك قطعاً با هم تضادهايي دارند. به همان اندازه كه شوروي ضد آمريكاست، آمريكا هم ضد شوروي

است و به همان مقدار كه كمونيزم ضد سرمايه داري است، سرمايه داري غربي هم ضد كمونيزم است. اما مخالفت

با آمريكا و سرمايه داري غربي در انحصار فرد يا گروهي نيست و مخالفت با كمونيزم و روسيه از اختصاصات و

انحصارات افراد و گروههاي مشخصي نمي باشد. برچسب عامل امپرياليسم غرب به افراد ضد كمونيست و يا داراي

تمايالت ضدروسي زدن به همان اندازه بي اساس و مسخره است كه برچسب كمونيست زدن به آنانكه بر ضد

استكبار جهاني و امپرياليسم آمريكا و نظام سرمايه داري غربي مبارزه مي كنند.

  از ديدگاه حزب توده و ماركسيست هاي روسي تضاد آشتي ناپذير اسالم با كفر و كمونيزم به معناي «آنتي

كمونيسم و آنتي سويت» محسوب مي گردد كه خود به خود به معناي وابستگي به غرب و آمريكاست:

«آنتي سويتيسم به محور اصلي فعاليت محافل تجاوز كار و به طور كلي ارتجاعي محافلي كه مي كوشند از اعتالي

نيروهاي ضد امپرياليست جلوگيري كرده و مبارزه توده ها بر ضد سيستم استثماري سرمايه را با شكست مواجه

سازند، مبدل گرديده است.

به همين سبب كمونيستهاي احزاب برادر به درستي تأكيد مي كنند كه مبارزه بر ضد آنتي سويتيسم وظيفه تمام

زحمتكشان، تمام دموكراتها و تمام ميهن پرستان است.

ناسيوناليسم هنگاميكه رنگ ضد شوروي به خود مي گيرد، به طور مضاعف خطرناكست. بورژوازي امپرياليستي از

اين وضع به ويژه در مبارزه بر ضد سوسياليسم و جنبش كمونيستي استفاده مي كند.» (15)

  حال سئوال ما در اينجا اين است كه آيا نويسندگان سپاه پاسداران هم اين چنين برداشتي را پذيرفته اند؟
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  همه مي دانند كه تفاوتهاي زيادي ميان دو سيستم كاپيتاليسم و كمونيزم وجود دارد و تضادهايي ميان منافع

ابرقدرتها در سطح جهاني ديده مي شود. اما سياست آنها در برخورد با كشورهاي دنياي سوم و در مقابله با اسالم

راستين و انقالب اسالمي ايران ماهيتاً يكي است. كمترين فرقي در مباني و اصول بين رفتارهاي روسيه شوروي در

افغانستان با آنچه آمريكا در ويتنام و فرانسه در الجزاير كرد و امروز اسرائيل و حاميانش در لبنان مي كنند، ديده نمي

شود.

  شعار نه شرقي و نه غربي در حقيقت نشانه اعتقاد به اين واقعيت مي باشد. اما ماركسيستهاي روسي و حزب

توده معتقدند كه شعار نه شرقي و نه غربي تحريف شده است و بر پايه اين اعتقاد چنين مي نويسند:

«در يكي از حساس ترين و سرنوشت سازترين مسائل انقالب ايران يعني شناخت دوستان و دشمنان انقالب،

متأسفانه تاكنون دست آورد مهمي نداشته ايم. هنوز شعار «نه شرقي نه غربي» عمالً به معناي مساوي قرار دادن

كشورهاي سوسياليستي با كشورهاي امپرياليستي درك و عمل مي شود.» (20)

  براي آنكه روشن شود كه قضاوت ملت ما و مردم دنياي سوم برخالف باور و ادعاي حزب توده حاصل تبليغات ارتجاع

ايران و يا امپرياليسم جهاني نيست بلكه ناشي از عملكردهاي كمونيست ها در دنياي سوم، به خصوص در

كشورهاي اسالمي مي باشد به تجربه مسلمانان در كشورهايي از قبيل افغانستان كه در اشغال ارتش روسيه

است يا در كشور اتيوپي كه 65-70 درصد جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند توجه نماييم. (21)

  ما با بررسي نظرات و تحليلهاي حزب توده مي توانيم بفهميم كه چرا اين حزب و كمونيستهاي ديگر كساني را كه

خطر كمونيزم را گوشزد نمايند محكوم كرده و آمريكايي مي خوانند.

  اما براي ما تعجب آور است كه چرا نويسندگان پيام انقالب چنين منطقي را به كار مي برند!!

  در ميان مسلمانان هيچ شخصيتي و مقامي هرگز چنين نظري را ابراز نداشته است. همه كساني كه سابقه اي

در مبارزات ملي و اسالمي دارند و از عمق اين خطر آگاه بوده، گهگاه به ديگران هشدار داده اند.

  مرحوم رجايي در ارديبهشت ماه 60 در سمينار بررسي مسائل كارگري چنين گفت:

«مخالفين اصلي انقالب در محيط هاي كارگري، سازمانهاي سياسي درجه بااليي هستند. از جمله حزب توده را مي

شود نام برد و براي پاكسازي محيط ضرورت دارد كه به اين گروه توجه خاص بشود. آنها كه با ما مبارزه مسلحانه مي

كنند شناخته شده هستند و حرفشان معلوم است ولي آنچه كه براي ما مطرح است گروه هايي هستند كه

موذيانه عمل مي كنند و متأسفانه خودشان را در خط امام معرفي مي كنند و از خداي امام گرفته تا مستضعف امام

به هيچ كدام اعتقاد ندارند. اينها (حزب توده) از دشمنان سرسخت اسالم هستند و به اعتقاد من اينها كساني

هستند كه مستقيماً از خارج از كشور دستور مي گيرند و هرگاه دستور سازش باشد در مقابل بزرگترين حمالت
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شما صبر مي كنند، و اگر دستور حمله باشد مظلومترين افراد جامعه را سرمي برند و اينها در دو دوره مشخص

خودشان را شناسانده اند. در دوره نهضت دكتر مصدق اينها لحظه اي مجال ندادند به اين مرد كه به كار مبارزه با

انگلستان بپردازد ... اينها (حزب توده) به ميان مردم مي رفتند و تبليغ مي كردند و مي پرسيدند آيا خدا هست؟»

(22)

  جالب است كه حزب توده ايران طبق روال عمومي خود در پاسخ، مرحوم رجايي را متهم ساخت كه با طرح مسئله

«خطر حزب توده و كمونيزم»، كوشيده است افكار عمومي را از مسير اصلي منحرف سازد و در اين باره نوشت:

«در شرايط كنوني كه ما با توطئه هاي گوناگون امپرياليسم به سركردگي آمريكا دشمن اصلي مردم ايران، و ضد

انقالب پرورده اش روبرو هستيم، در شرايطي كه طبق فرمان امام خميني، مي بايد محيط آرامش باشد... ناسزاها و

افتراهاي آقاي رجايي به يكي از گردانهاي اصلي مدافع انقالب و جمهوري اسالمي، حزب توده ايران به سود چه

كسي تمام مي شود؟ (23)

  حزب توده سپس «آقاي رجايي نخست وزير» را به پيروي از خط امام و در مدنظر داشتن كالم حكيمانه امام خميني

توصيه مي نمايد.

  در اينجا اين سئوال مطرح است كه آيا مي توان روسيه ستيزي مرحوم رجايي را دليل وابستگي وي به غرب و

كوشش وي در جهت جلب توجه امپرياليست هاي غربي دانست؟!

  در طي جنگ تجاوزگرانه عراق عليه ايران ارتش متجاوز بعث بارها شهر قهرمان دزفول را با موشك هاي دورپرواز

روسي خود مورد تهاجم بي شرمانه اي قرار داده است. نماينده شهر دزفول در مجلس شوراي اسالمي در اين رابطه

گفت:

«شوروي نيز همگام با آمريكا در طول جنگ از هر گونه تقويت صدام اجتناب نكرده است هرچند كه كارنامه شوروي در

افغانستان نشان مي دهد كه مقتضاي طبيعتش ارتكاب چنين فجايعي است.

اتحاد جماهير شوروي موشكهاي فراگ و اسكات زمين به زمين با بردهاي 80 الي 250 كيلومتر در اختيار عراق مي

گذارد!؟»(24)

  رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز در همين رابطه گفت:

«ابرقدرتها، هم شرقي، هم غربي، دروغ مي گويند كه براي صلح تالش مي كنند چون به كار بردن اينگونه ابزار

پيشرفته جنگ بدون اجازه منبع تحصيل اين اسلحه ممكن نيست.»(25)

  و وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي در 7 ديماه در پاسخ به اعتراضات دولت روسيه به تظاهرات افغانها نكات
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مشابهي را در اين رابطه يادآور شده است. (26)

  امام نيز در همين رابطه گفتند:

«اي ائمه جمعه بالد اسالمي مردم را آگاه كنيد كه چرا آمريكا از آن طرف دنيا بيايد و مقدرات ما را تعيين كند و

شوروي در ممالك اسالمي دخالت نظامي بكند.» (27)

  وزير امور خارجه جمهوري اسالمي نيز اعالم كرد كه:

«از ديدگاه ما شوروي همانند آمريكاست و هرجا كه بتواند سلطه خويش را اعمال مي كند.» (28)

  هم چنين صفحات روزنامه هاي يوميه و مجالت هفتگي، بكرات مسائلي از اين نوع را مطرح كرده اند، كه به عنوان

نمونه مي توان به روزنامه جمهوري اسالمي (29)، اطالعات (30) مجله سروش (21) رجوع كرد.

  از نظر حزب توده ايران همه كساني كه در اين موارد با چنين صراحتي موضع گرفته اند ايادي امپرياليسم آمريكا و

وابسته به ارتجاع ايران هستند. اما از نظر نويسندگان پيام انقالب چطور؟

  آيا ملت ايران مي تواند با صدام بجنگد و از رژيم بعث عراق متنفر باشد اما نسبت به كمونيستها و ماركسيست

هايي كه اين چنين جنايت كرده اند، بي تفاوت بماند و يا تسليم اين نظريه شود كه كساني كه از تفكرات الحادي و

كفرآميز ماركسيسم و كمونيست هايي كه جنايت كرده اند مانند ساير تفكرات شرك آلود و استكبار و امپرياليسم

آمريكا و استعمار انگليس متنفرند «آمريكايي هستند؟».

  جالب و قابل توجه است كه نويسندگان پيام انقالب در يك جا بدون ارائه دليلي نهضت آزادي و دولت موقت را مي

كوبند كه:

«... ليبرالها و به ويژه دولت موقت با همگاني نمودن شعار انحرافي مرگ بر كمونيزم سعي نمودند كه مسئله اصلي

را فراموش نموده و...

... اذهان مردم را منحرف ساخته و نهايتاً بدينوسيله تأكيد بر خطر كمونيست همان وسيله هميشگي دنياي غرب را

مي رساند كه به بهانه خطر كمونيسم كشورها را تحت سلطه خويش به استثمار مي كشاند...

.... از اين جهت است كه به ناگاه شعار مرگ بر كمونيسم، توسط ايادي غرب در بين مردم رواج مي يابد...» (13)

  اما در جاي ديگري در رابطه با شعار «مرگ بر شوروي» مي نويسند:

«... امت هميشه در صحنه با شعارهاي مرگ بر آمريكا، مرگ بر شوروي و مرگ بر منافقين اين توطئه شوم را محكوم

كردند.
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امپرياليسم شوروي به كرات دريافته بود كه امام امت و اسالم، در صحنه ايران حاضر هستند و تضاد آشتي ناپذيري با

كفر و كمونيزم دارند.» (1)

  حزب توده در يكي از نشريات خود تحت عنوان چه كساني و به چه منظور شعار مرگ بر شوروي را در دهان مردم

مي گذارند، مي نويسد كه اين نتيجه به ثمر رسيدن تالش هاي برژينسكي براي تيره كردن مناسبات ايران با

همسايگانش مي باشد و مدعي مي شود كه طرح برژينسكي حتي در نمازهاي جمعه و مجلس شوراي اسالمي

نيز به طور موفق پياده شده است:

«زيرا حاال به دنبال هر شعار مرگ بر آمريكا، يك مرگ بر شوروي هم مي آيد. اين را در نمازهاي جمعه مي توان

شنيد... حتي در مجلس شوراي اسالمي هم برخي نمايندگان وقتي دعوت به تكبير مي شوند، به دنبال شعار مرگ

بر آمريكا، همسايه بزرگ شمالي را بي نصيب نمي گذارند.» (60)

  قطعاً تحليل گران سياسي سپاه بهتر از هر كس مي دانند كه توهمات و قضاوت حزب توده چقدر نادرست است.

واقع قضيه اين است كه هر چه انقالب اسالمي به تحقق اهداف و شعارهاي اصيل خود مانند نه شرقي و نه غربي

نزديكتر بشود، حزب توده حمايت هاي ظاهري و منافقانه خود از امام و جمهوري اسالمي را نخواهد توانست ادامه

دهد و شروع به دادن شعارهايي از اين قبيل مي كند كه گفتن شعار مرگ بر شوروي، بعد از مرگ بر آمريكا در

نمازهاي جمعه و مجلس شوراي اسالمي يكي از طرحهاي پياده شده برژينسكي است.

  باالخره سئوالي را كه مفسرين سياسي سپاه و نويسندگان پيام انقالب بايد پاسخ دهند اين است كه آيا نظر حزب

توده درست است و شعار مرگ بر كمونيزم و شوروي طرح پياده شده برژينسكي توسط ايادي غرب در نمازهاي

جمعه و مجلس شوراي اسالمي و در بين مردم مي باشد يا آنكه برعكس اين شعارها نتيجه نزديك شدن جامعه به

تحقق اهداف نه شرقي و نه غربي است كه «توسط امت هميشه در صحنه» رايج شده است؟

  به راستي آيا تضاد آشتي ناپذير با كمونيزم هميشه و در همه جا به معناي وابستگي به آمريكاست؟

  چگونه است به محض آنكه نهضت آزادي بخواهد در اين زمينه سخني بگويد و يا در مورد خطر توطئه هاي «توده ـ

نفتي»ها هشدار دهد انواع و اقسام برچسب هاي ناچسب را به ما مي زنند؟

  وقتي قطعنامه نهضت آزادي اعالم كرد كه:

«نهضت آزادي ايران همچنين معتقد است كه توجه آگاهانه به توطئه هاي امپرياليسم غرب و صهيونيزم و

متحدينشان عليه جمهوري اسالمي ايران و ضرورت مبارزه با توطئه هاي آنان هرگز نمي تواند و نبايد موجب بي

توجهي به ماهيت و سرشت و عملكرد امپرياليسم روسيه و عوامل وابسته داخلي آنان بشود و يا مبارزه با نفوذ و

وابستگي استعمار غربي مترادف باشد با اتخاذ سياست «درهاي باز» در برابر شوروي و اقمار آن.» (18)
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  انتظار مي رفت كه حزب توده و ساير ايادي وابسته به امپرياليسم روس به ما حمله كنند ولي هيچگاه اهميتي به

حمالت آنان نداده ايم و اصراري هم بر پاسخگويي به آنان نداشته ايم. آنان اعتراف دارند خدا، اسالم و قرآن را قبول

ندارند لذا بي معني است اگر ما آنان را به تمكين از مقررات شرعي دعوت كنيم. اما تعجب و سئوال ما اين است كه

چرا نويسندگان «پيام انقالب» رويه آنان را دنبال نموده و موازين شرعي را رعايت نمي كنند!!

 

7ـ خطر اصلي واقعي و كاذب

  نويسندگان «پيام انقالب» به كرات نهضت آزادي را در كنار حزب توده قرار داده و مي نويسند:

«... گاه به گاهي مثالً نهضت آزادي ايران و يا حزب توده و... ساير گروههاي سياسي متمايل به غرب و شرق

همديگر را هدف قرار داده و مي كوشند تا از يكديگر غول و مترسكي تراشيده و به عنوان اصلي ترين مسئله و خطر

براي انقالب و جامعه مطرح كرده و مسئله اصلي (جنگ) منسي شده و به دست فراموشي سپرده شود و...

اين چنين است كه بايد گفت همه رگه ها و عواملي كه به گونه اي در جنگ زرگري وارد شده و مي شوند، عمال و

تفاله هاي دشمن اصلي هستند والغير.» (10)

  اين قضاوت نويسنده در مورد نهضت آزادي مولود تصورات ذهني وي مي باشد. اگر وي اسناد و مدارك منتشر شده

نهضت آزادي را به دقت مطالعه كرده بود چنين قضاوتي نمي نمود.

  قابل توجه و در عين حال تأسف است كه نويسندگان مجله پيام انقالب به تبعيت از يك تز انحرافي و براي اثبات

گفتار خود گهگاه به ذكر مطالبي خالف واقع مي پردازند. مثالً نويسندگان «پيام انقالب» در يكي از مقاالت خود مدعي

شده اند كه هر كس شعار ضدشوروي بدهد براي آنست كه آمريكا فراموش شود!! آنگاه براي ذكر نمونه مي نويسد:

«دكتر يزدي وابسته نهضت آزادي ايران در مراسم ميتينگ نهضت آزادي (7/12/59) در امجديه شوروي را عمده ترين و

اصلي ترين دشمن و خطر معرفي مي كرد.» (31)

  البته اين ادعاي خالق واقع را بارها روزنامه مردم، ارگان حزب توده مطرح ساخته است. ولي همانطور كه گفته شد

از گردانندگان حزب توده نمي توان انتظار صداقت و تقواي اسالمي داشت. اما از مجله پيام انقالب ارگان سپاه

پاسداران انقالب اسالمي چنين انتظاري بي مورد نيست.

  بعد از انتشار اين مطلب نادرست در مجله پيام انقالب، آقاي دكتر يزدي در 18 مهرماه 60 جوابي براي مسئول اين

مجله پيام انقالب فرستادند كه در آن آمده است:
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«... اين سخن نادرست است. متن كامل سخنان اينجانب در هفت اسفند چاپ شده است و نوار آن هم موجود

است چنين مطلبي كه شما به من نسبت داده ايد در سخنان من وجود ندارد. استدعا دارد اگر شما چنين مطلبي را

در نوار سخنان من يافته ايد عيناً براي خوانندگان خود نقل كنيد و مرا هم باخبر سازيد و اگر چنين بياني نبود، كه

نيست، برحسب وظيفه اسالمي و تقواي سياسي و بر طبق مقررات قانوني مطبوعات مصوبه شوراي انقالب با درج

اين يادداشت اشتباهتان را اصالح كنيد.»

  اما مسئوالن و نويسندگان «پيام انقالب» نه توضيحات آقاي دكتر يزدي را چاپ كردند و نه اين اشتباه خود را به

طريق ديگري اصالح نمودند.

  نهضت آزادي ايران بر اساس رهنمود قرآن: ان هللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم و فرمايش علي(ع) كه مي

فرمايد: «دوائك فيك و ال تشعر و دائك منك و التبصر» معتقد است خطر اصلي و عمده اي كه انقالب را تهديد مي

كند، در درون جامعه و ناشي از گرايشات و روندهاي دروني خودمان مي باشد و نگران آن است كه خودمحوربيني

ها، انحصارگري ها، تحجر و قشري گريها، زير پا گذاشتن و بي اعتنايي به ارزشهاي واالي اسالمي و عدم تمكين به

اصول مصرحه در قانون اساسي زمينه هاي داخلي را براي فعاليت اجانب و ايادي آنان مساعد سازد.

  بر اين اساس نهضت آزادي ايران هيچگاه حزب توده و روسيه را به عنوان اصلي ترين مسئله و جدي ترين خطر براي

انقالب و جامعه مطرح نساخته است. آنچه ما نوشته و گفته ايم و بر سر آن هم ايستاده ايم آن است كه حركت

هاي ماركسيستي در ايران به دليل ماهيت ايدئولوژيك خود نمي توانند خيرخواهان واقعي انقالب اسالمي و جمهوري

اسالمي ايران باشند، آنها سعي مي كنند تا انقالب اسالمي را از محتواي اسالمي اش خالي كنند.

  نهضت آزادي ايران، با اعتقاد به فلسفه سياسي «موازنه عدمي يا منفي» و شعار «نه شرقي نه غربي» كراراً

درباره مكانيزم عملكرد امپرياليست هاي غربي يا شرقي و گرايشات وابسته و يا متمايل به آنها بحث نموده است و

بر همين اساس نسبت به عملكرد روسيه در ايران و سوابق رهبري حزب توده و همچنين جريان سياسي تاريخي

مدون و مشخصي به نام «توده ـ نفتي ها» بارها اظهار نظر نموده است.

  بعد از 22 بهمن 57 دشمنان انقالب اسالمي اعم از طرفداران شاه و بختيار و ماركسيستها كه ديگر نمي توانستند،

با صراحت و با شعار «زنده باد شاه» و يا «طرفداري از قانون اساسي» و يا «مخالفت با اسالم» فعاليت كنند، زير

پوشش گروههاي چپ و چپ نما پنهان شدند و نه تنها در كردستان، گنبد، خوزستان و بلوچستان بلوا راه انداختند،

بلكه جنگ سياسي ـ رواني وسيعي را به وجود آورده و مرتباً به آن دامن زدند. در اين جنگ سياسي ـ رواني

گروههاي توده ـ نفتي يا به تعبير بعد از انقالب، ماركسيست هاي آمريكايي، نقش عمده و اساسي و اصلي را

داشته و دارند. اين مطلب را ما تنها نمي گوييم «قولي است كه جملگي برآنند.»9

  اگر نويسندگان «پيام انقالب» بيانات رهبر انقالب و دولتمردان و مسئوالن را در اين زمينه با دقت مطالعه مي كردند،
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هرگز نهضت آزادي را به دليل تالش نمودن در معرفي دشمنان انقالب اسالمي مورد شماتت قرار نمي دادند.

  جالب است كه نويسندگان «پيام انقالب» ما را متهم مي سازند كه با طرح مسئله خطر روسيه و حزب توده

خواسته ايم مسئله اصلي يعني آمريكا و جنگ فراموش شود، پناه بر خدا!! دشمنان و مخالفين نهضت آزادي ايران

شب و روز در راديو و تلويزيون، روزنامه هاي يوميه و ماهانه در نطق هاي قبل از دستور، در مجلس شوراي اسالمي،

در خطبه ها و پيش خطبه هاي نمازهاي جمعه ما را مورد حمالت ناجوانمردانه خود قرار مي دهند ولي وقتي ما

براساس وظيفه شرعي و رخصت قرآني «اليحب هللا الجهر بالسوء من القول اال من ظلم»10 مي كوشيم به اين

حمالت پاسخ بدهيم، ما را متهم مي سازند كه مسئله اصلي جنگ است و در زمان جنگ نبايد مسائل فرعي را

مطرح ساخت يا للعجب! فحاشي، تهمت زدن، برچسب زني عليه نهضت آزادي آن هم با استفاده از همه امكانات

طرح مسائل فرعي است؟

  نبش قبر كردن و طرح مسائل كهنه و قديمي 30 سال پيش فراموش ساختن جنگ نيست اما توضيح و جواب دادن

هست؟

 

8 ـ مشروعيت دادن به بيگانگان

  «پيام انقالب» در برخي از مقاالت و نوشته هاي خود عليه دولت موقت و نهضت آزادي و سران و فعالين آن به منابع

و مطبوعات خارجي استناد جسته و براساس نوشتة روزنامه ها و يا كتابهاي خارجي (آمريكايي، انگليسي و...)

استنتاج و قضاوت نموده است: مثالً در مقاله اي تحت عنوان «بازتاب تصرف جاسوسانه آمريكا در بوقهاي تبليغاتي

استعمار» مي نويسد:

«... همانطور كه مي دانيد بالفاصله پس از اشغال جاسوسانه آمريكا در تهران دولت موقت به رياست مهندس

بازرگان استعفا داد. يكي از مجالت به نام «ساندي تلگراف» از استعفاي مهدي بازرگان به عنوان گسسته شدن تنها

منطق موجود در جمهوري اسالمي ايران ياد كرد و نوشت «ماجراي تكان دهنده اشغال سفارت آمريكا منعكس كننده

اين واقعيت تأسف بار است كه استعفاي بازرگان بستگي ايران را با تنها منطق موجود گسست». در همين رابطه

يكي ديگر از تحليل گران انگليسي نوشت: «استعفاي بازرگان مرحله تازه اي است از غروب قدرت كساني كه در

غرب تحصيل كرده اند.» (13)

  فرض كنيم كه انگليسي ها واقعاً چنين مطالبي را نوشته اند. اما تنها كاري كه نقل قول و استناد نويسندگان «پيام

انقالب» به اين نوشته، آن هم براي كوبيدن يك جريان اسالمي اصيل و با سابقه در ايران ممكن است انجام دهد

مشروعيت بخشيدن به مطالب و مقاالت منابع خبري خارجي و يا «امپرياليسم خبري» غرب مي باشد كه در نهايت

ضررش به جمهوري اسالمي و رهبر انقالب خواهد خورد. وقتي كساني به خود حق مي دهند براي كوبيدن نهضت
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آزادي و دولت موقت به مطالب و مندرجات اين منابع استناد كنند، قطعاً نمي توانند مانع از آن شوند كه ديگران در

مواردي ديگر به مطالب و مندرجات همين منابع استناد كرده و به نفع خود و به ضرر انقالب نتيجه گيري كنند.

  برخي از نويسندگان تحليلهاي سپاه براي كوبيدن دولت موقت به خاطرات كارتر و يا اسناد ديگري از منابع آمريكايي

استناد كرده اند كه:

«در حال حاضر بهترين راه تأمين منابع از طريق همكاري با دولت موقت مهدي بازرگان جهت برقراري روابط مجدد،

رابطه دوجانبه بين ايران و آمريكا خواهد بود.» (13)

  آنگاه نويسندگان سپاه بر همين مبنا، دولت موقت را با كلماتي همچون، «عناصر خودفروخته»، «خودباخته» و...

مورد حمله قرار داده اند.

  اگر بتوان به سخنان كارتر استناد كرد آيا مي توان ادعاي كارتر در مورد اعزام مأمور توسط امام به آمريكا جهت بهبود

بخشيدن به روابط ايران و اياالت متحده را معتبر تلقي كرده و كل نظام جمهوري اسالمي را به زير سئوال نكشيد؟

  كارتر در خاطرات خود چنين مي نويسد:

«در همين زمان عالئم مساعد چندي وجود داشت. خميني نماينده شخصي خود را براي ديدار با سايروس ونس

فرستاد تا ازدياد دوستي و همكاري ما را جلب نمايد، و از جانب ما اين اطمينان را به دست آورد كه ما نخست وزير

جديد و دولت با ثبات را حمايت مي كنيم. به رغم تشنجات در داخل ايران من از برخورد دولت ايران تحت نظر بازرگان

خوشحال بودم.» (32)

  حال چه كسي مي تواند ادعا كند كه سخنان منابع خارجي عليه دولت موقت، نهضت آزادي درست و قابل قبول

است اما درباره سايرين مغرضانه و كذب محض است؟

  نهضت آزادي ايران چنين روشي را كه متأسفانه برخي از برادران مسلمان دوستدار انقالب هم به كار برده و مي

برند اسالمي و به نفع انقالب اسالمي نمي داند.

 

9ـ نهضت آزادي ايران و گروههاي التقاطي و منحرف

  مجله ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در شماره هاي متعدد خود مدعي شده است كه:

«وقتي ما به جريان نهضت آزادي و يا به منافقين خلق يا بني صدر ... هميشه ديده ايم كه اينها در مسائل اساسي

با هم اختالفي ندارند و اختالفشان در مسائل فرعي است.» (33)
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  اين موضوع نيز مانند ساير اتهامات به ما كامالً بي اساس است. مواضع نهضت آزادي ايران در مسائل بنيادي

اعتقادي كامالً روشن و به صورت ذيل اعالم شده است:

«نهضت آزادي ايران توطئه و تالشهاي مذبوحانه و خائنانه را به هر شكلي و به هر اسمي از جانب هر فرد يا گروهي

كه باشد محكوم نموده و آن را در جهت منافع دشمنان انقالب و سياستهاي تجاوزكارانه خارجي مي داند. نهضت

آزادي ايران تشكيل دولت در خارج كشور توسط پناهندگان سياسي و هرگونه اقدام و اتحاد عليه نظام جمهوري

اسالمي و اتكاء به خارجيان را محكوم مي نمايد.»(18)

  در زمينه مسائل اساسي تفكر و انديشه نيز نهضت آزادي مواضع اساسي و بنيادي خود را به شرح ذيل اعالم

داشته است:

«نهضت آزادي ايران افكار انحرافي و التقاطي احزاب و جمعيتها و سازمانهايي را كه برخالف اصالت اسالم آلودگي و

شرك را در آن وارد نموده اند و يا مشي براندازي جمهوري اسالمي ايران را اتخاذ كرده اند مطرود و محكوم مي

نمايد.» (18)

 

10ـ تأسيس سپاه و نقش دولت موقت

  نويسندگان مجله پيام انقالب در مقاله اي تحت عنوان «سپاه بازوي واليت فقيه» تشكيل سپاه را به شرح زير

عنوان نموده اند:

«ابتدا امام به آقاي الهوتي حكمي داده بودند مبني بر تشكيل اين سپاه و آقاي يزدي هم كه يكي از وزراي مشاور

آقاي بازرگان بودند، آمده بودند و آمادگي خودشان را اعالم كرده بودند و يك سپاهي را در خيابان پاسداران در اداره

چهارم ساواك سابق كه االن ستاد مركزي سپاه پاسداران است تشكيل دادند و مي خواستند آن را در خطي كه

دولت مي خواست، جلو ببرند.» (34)

  اوالً تشكيل سپاه از ابتدا در دولت موقت توسط معاون نخست وزير در امور انقالب انجام شد. شوراي انقالب قبل از

پيروزي انقالب تأسيس يك نيروي مسلح مردمي به نام «گارد ملي» را تصويب كرده بود و از امام هم در اين مورد

كسب نظر و تكليف نموده بود. بعد از پيروزي انقالب تأسيس چنين نيروي مسلح مردمي به طور جدي در شوراي

انقالب مطرح و پيگيري شد. آقاي دكتر يزدي، كه در آن زمان معاون نخست وزير در امور انقالب بودند، طرح تأسيس

نيروي مسلح مردمي را به نام «سپاه پاسداران انقالب اسالمي» تهيه و اساسنامه آن را تنظيم و پس از تصويب

شوراي انقالب به مرحله اجرا درآوردند و چون در اساسنامه اين نهاد انقالبي پيش بيني شده بود كه نماينده رهبر

انقالب بايد در شوراي رهبري سپاه عضويت داشته باشد، از طرف امام مرحوم حجت االسالم الهوتي به اين سمت
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منصوب و كتباً معرفي شدند. حكم امام به مرحوم الهوتي مأموريت براي تشكيل سپاه نبود. ضمناً آقاي دكتر يزدي

معاون نخست وزير در امور انقالب به عنوان نماينده دولت در اين شورا شركت مي نمودند.

  آقاي دكتر يزدي برخالف نوشته «پيام انقالب» وزير مشاور آقاي مهندس بازرگان نبودند بلكه معاون نخست وزير در

امور انقالب بودند.

  البته اين مطلب صحيح است كه دولت مي خواست سپاه به عنوان بازوي انتظامي دولت باشد زيرا به دليل از هم

گسيختگي نيروهاي نظامي و انتظامي چاره اي جز اين نبود.

  از طرف ديگر به موجب اساسنامه اي كه به تأييد امام هم رسيده بود، شوراي انقالب حق دخالت در مسائل

اجرائي نداشت بلكه به منزله مجلس و قوه مقننه موقت بود كه نظارت بر دولت موقت كه قوه مجريه بود، مي نمود.

سپاه بر طبق اساسنامه فوق الذكر زير نظر دولت قرار مي گرفت. البته در زماني كه تمامي نيروهاي مسلح مملكت

فلج و يا متالشي شده بودند، دولت براي حفظ امنيت داخلي شهرها و مرزها چاره اي جز تشكيل يك نيروي مسلح

مردمي نداشت و براساس اين ضرورت در اولين گردهمايي همه كميته هاي انقالب تهران كه به ابتكار آقاي دكتر

يزدي، در مركز پادگان عباس آباد تشكيل گرديد، نظر آن بود كه نيروي مسلح مردمي به نام سپاه پاسداران انقالب

اسالمي از نيروهاي مسلح كميته ها تشكيل گردد. كوتاه سخن، سپاه پاسداران به حكم ضرورت حفظ امنيت شهرها

و مرزها به وجود آمد تا زير نظر قوه مجريه (دولت موقت) اين وظيفه را انجام دهد.

  مجله پيام انقالب در جاي ديگري تحت عنوان مصاحبه با حاج احمد آقا خميني نوشته است كه:

«تا آنجاييكه يادم هست بعد از آن جريانات در تشكيل سپاه، يك سري از همين دولت موقتيها خيلي فعاليت مي

كردند كه سپاه را طوري تشكيل دهند كه خودشان در رأس قرار بگيرند.

در آنجا چند جريان بود، يكي جريان آقاي دكتر يزدي، يكي جريان مرحوم شهيد آقاي شيخ محمد منتظري و جريان

آقاي هاشمي و افرادش و همين طور جريان آقاي غرضي و افرادش و راستي چه شيرين بود.

... و خوب ايشان را (منظور شيخ محمد منتظري است) با چنين تفكري مقايسه كنيد با آقاي يزدي كه يك آدم

ديسيپلين مرتب و اين تيپي است و مي گفت بايد سعي كنيم كه دخالت در امور ديگران نكنيم و بايد به فكر ايران

باشيم و اينجا را بسازيم، آرامش را شديداً حفظ كنيم و به ما چه مربوط است كه كويت چه شود و بحرين و پاكستان

و افغانستان چه مي شود خوب هر دو اينها هم، رأس سپاه بودند يعني خطوطي كه 180 درجه با هم اختالف

داشت.» (35)

  سخن حجت االسالم حاج احمد خميني در اين مورد درست است كه آقاي دكتر يزدي اصولي فكر مي كند و به

نظم و ديسيپلين اعتقاد دارد و رعايت اصول و انضباط و ديسيپلين را شرط پيروزي در انقالب و سپس استمرار و تداوم
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انقالب دانسته و مي داند.

  همچنين اينكه به دكتر يزدي نسبت داده شده است كه گفته اند بايد سعي كنيم در امور ديگران دخالت نكنيم آن

نيز درست است. ولي اين گفته به معناي عدم اعتقاد به صدور انقالب به معناي درست آن نمي باشد.

  در روابط بين المللي اصل عدم دخالت در امور داخلي ديگران از طرف همه كشورها پذيرفته شده است. ما نمي

توانيم در امور ساير كشورها دخالت كنيم و انتظار داشته باشيم آنها در امور ايران دخالت نكنند. مسئله مهم تعريف

واژه صدور انقالب و مفهوم آن در ايران و در سطح روابط بين المللي است. عدم توجه به تعريف و استعمال صحيح اين

واژه مشكالت بزرگي براي كشور آفريده است. «صدور انقالب» در روابط بين المللي به معناي تربيت و اعزام نيروي

مسلح از يك كشور به كشور ديگر جهت سرنگوني آن رژيم و جايگزيني آن توسط دولت مورد نظر كشور اول مي

باشد. اين امر در عرف روابط بين المللي مذموم و محكوم است و دولت موقت معتقد بود چنين واژه اي كه به معناي

دخالت در امور داخلي ساير كشورهاست نبايد توسط مسئولين كشور به كار گرفته شود. اما صدور انقالب يا بهتر

بگوييم «بسط انقالب» به معناي صدور و انتقال ارزشهاي اسالي و تجارب انقالب اسالمي ايران از آغاز مورد عالقه

دولت موقت بوده و تالش فراوان براي اين منظور به كار برده شد.

  مجله پيام انقالب به دفعات به دولت موقت و يا آقاي مهندس بازرگان و دكتر يزدي اتهاماتي زده و مدعي شده

است كه گويا آنها با سپاه دشمني دارند:

«... دشمني هاي آقاي بازرگان هم نسبت به سپاه به منظور اين بود كه مي ديد اينها يك جمعيتي خدايي و متعهد

و صددرصد اسالمي هستند و نخواهند گذاشت كه جناب بازرگان مقصود خودش را كه بستگي به آمريكا و جاهاي

ديگر بود، انجام دهد و لذا وقتي هيئت حسن نيت به كردستان فرستاد بدين خاطر بود كه مسلمانان آنجا را از بين

ببرد و نابود كند.» (34)

  اوالً ـ مالحظه مي شود كه نويسندگان مجله پيام انقالب، كه بايد علي االصول پاسدار ارزشهاي اسالمي باشند در

اينجا از حدود شرعي و قانوني خارج شده و به آقاي مهندس بازرگان تهمت و بهتان عظيمي زده اند كه البته در

پيشگاه خداوند و قانون مملكت مسئول بوده و روزي بايد جوابگو باشند.

  ثانياً ـ آقاي مهندس بازرگان هيچگاه با سپاه دشمني نداشته و ندارند بلكه هميشه براي ايثارگريهاي برادران

سپاهي ارج فراوان قائل شده و بارها در سخنرانيهاي خود، در دوران نخست وزيري دولت موقت اين نظر را اعالم

داشته اند. مثالً در هفتم تيرماه 1358 در پيامي به مناسبت اولين بزرگداشت «روز پاسدار» (سوم شعبان) اظهار

داشتند:

«شما كه اميدوارم پويندگان صادق راه حسين باشيد موقعي پا در ميدان انقالب ايران گذاشتيد و دعوت نايب امام را

لبيك اجابت گفتيد كه پيشينيان شما با اعالم كلمه حق در برابر سلطان جابر، زير پرچم افضل الجهاد رفتند و با دست
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خالي به استقبال گلوله هاي خصم شتافتند. به بهاي مظلوميت، اثبات حقانيت و قدرت براي انقالب ايران كردند،

پيروزي خونين را تحقق بخشيدند و به سالكان راه حق پيوستند. شما بالفاصله برخاستيد، سنگر ساختيد، موضع و

سالح به دست گرفتيد، نگذاشتيد زحمات گذشتگان و خون شهيدان كه انقالب اسالمي را به اولين پيروزي رسانده

بودند واژگون گردد. در منازل و مساجد و منابر گردهم آمديد. كميته ها تشكيل داديد و از انقالب و ملت پاسداري

كرديد.

انقالب اسالمي ما و ملت و دولت ايران براي حفظ آنچه به دست آورده و نيل به آنچه بايد به دست آورد احتياج فراوان

به خدمت و همت و فداكاريهاي شما دارد.

كشتي نوساخته جمهوري اسالمي در اين درياي طوفاني نمي تواند بي بادبان، بي سكان و بي ناخدا در غفلت و

دعوا و هوي، خود را به سواحل بعيد و بلند سعادت و عافيت برساند و بيش از هر زمان نيازمند صبر و فضل و فداكاري

از يكطرف و وفاداري با رهبر آزموده امام خميني از طرف ديگر و همبستگي صميمانه با دستگاه اجرايي منتخب او

يعني دولت، مي باشد.

بايد چون كوهي استوار در صف واحد پيش برويم.» (36)

  نهضت آزادي ايران كه آقاي مهندس بازرگان دبيركل آن است نيز به كرات فداكاريها و ايثارگري هاي برادران پاسدار و

بسيجي را به حق تمجيد نموده است:

«نهضت آزادي ايران با تجليل فراوان از نيروهاي نظامي و سپاه پاسداران و بسيج و نيروهاي نامنظم داوطلب و

عشايري، و با درود بسيار به شهداي حماسه آفرين كربالي جنوب و غرب پيروزي نهايي سپاه اسالم و شكست و

نابودي دشمن متجاوز را از درگاه احديت مسئلت مي نمايد.» (18)

  نويسندگان مجله پيام انقالب، حتي يك مورد هم از آقاي مهندس بازرگان نقل قولي ننموده و سندي ارائه نداده اند

كه گوياي دشمني ايشان با سپاه پاسداران باشد. عليرغم اين واقعيت نويسندگان مجله سپاه پاسداران مدعي

شده اند كه:

«اگر به سخنان آقاي بازرگان يا اعضاي ديگر هيئت دولت توجه بكنيد انتقادهاي غيراصولي و يا اشكال تراشي هاي

فراواني خواهيد ديد.» (34)

  اما يك نمونه از «سخنان» آقاي بازرگان يا ساير اعضاي دولت موقت را هم براي خالي نبودن عريضه ذكر نكرده اند

كه خوانندگان بتوانند خود نيز قضاوت كنند!!

  البته آقاي مهندس بازرگان و يا برخي از اعضاي دولت موقت و يا نهضت آزادي انتقادهاي اصولي به اعمال سپاه

پاسداران داشته و دارند و در راستاي انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و توصيه به حق، سپاه را از نظرات
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خود مطلع مي سازند.

  دولت موقت خود مؤسس سپاه پاسداران بود و همه تالش وي آن بود كه اين نهاد انقالبي در چهارچوب اساسنامه

خود عمل نمايد. اما برادران سپاهي در كميته ها همچون برخي اعضاء ساير نهادها و ارگانها و بعضي شخصيت ها از

محدوده وظائف خود خارج مي شدند و اين مسئله بود كه دائماً مورد ايراد و اشكال نخست وزير دولت موقت قرار مي

گرفت. سخن دولت آن بود كه با تعدد مراكز قدرت هيچ دولتي نمي تواند وظائف ملي و اسالمي خود را انجام بدهد.

رئيس دولت موقت در اين باره چنين گفته است:

«در مورد كميته ها بايد گفت كه در گذشته وجودشان بسيار به جا و به مورد و نجات بخش براي انقالب و پيروزي بود،

جلوي حمالت دشمنان را گرفتند و حفاظتها كردند اما در وضعيت فعلي هم كار خوب و به جا و هم بد و بيجا انجام

مي دهند. اما كار بيجا كه باز هم ممكن است با حسن نيت باشد، عبارتست از بازداشتها، دستورالعمل هاي صادره،

جلوگيري از جريان امور و دخالتهايي كه در ادارات و مؤسسات مي كنند و يا ممانعت و مزاحمتهاي بسيار زياد كه

غالباً عليرغم وظيفه شان است.» (37)

«از خصوصيات و ويژگيهاي انقالب اسالمي ما همين پديده كميته ها است. در كمتر سخنراني تلويزيوني بود كه يادي

از كميته ها و پاسدارها و اين افراد نكنم. البته قسمت اعظم آنها حق خدمت و ارزش و فداكاريهايشان را ادا كردند،

اما تنها اين نبوده، مضار و صدماتي هم بر آنها مترتب بوده كه آن را هم بايد ذكر كرد و البته در جنب خدمات و

زحمتشان خيلي كمتر است.» (38)

«... همه كارها بايد از مجراي دولت و با نظر و دستور او صورت بگيرد. اما در عمل يك سلسله نهادها و مراكز قدرتي

است كه ميان بر زده اند! درست است به صورت ظاهر اينها منبعث و ناشي از اين سه قطب هستند و ضرورت

انقالب هم اينها را ايجاب كرده و مي بايستي باشند، معذلك يك راتباطهاي ميان بري از باالي سر و خارج دولت صورت

مي گيرد مثل كميته هاي امام، سپاه پاسداران انقالب، دادگاه هاي انقالب و خيلي چيزهاي ديگر. اينها از ضرورت

انقالب به وجود آمدند و اصوالً منتهي به شوراي انقالب و شخص امام مي شوند ولي آن وقت يك ميان برهاي ديگري

هم وجود دارد. همه كميته ها تابع كميته مركزي كه امام معين كرده نيستند و بعد براي خودشان استقالل هاي

داخلي قائل هستند و در شهرستانها كميته ها و پاسداران زيادي و مراجعي وجود دارد كه آنها بدون اينكه از مركز

تمكين بكنند مستقالً و به ميل خود و گاهي با تشخيص نادرست، (در هر حال كمتر با سوءنيت و بيشتر با حسن

نيت) اعمالي انجام مي دهند.

... غالباً اينها نام امام روي خودشان مي گذارند و اسماً از امام و يا از شوراي انقالب تمكين مي كنند ولي بيشتر تابع

كميته ها و مراجع و رهبري هاي محلي و روحاني و يا سياسي هستند كه از آنها تبعيت مي كنند و تأسف آورتر اين

است كه تازه در شهرستانها و در خارج هم وحدت قدرت و مركز قدرت ندارند و سرانجام تعدد و اختالفات و اشكاالتي

پيش مي آيد خالصه مملكت ما به صورت يك شهر صد كالنتر درآمده كه ممكن است از صد تا هم بيشتر باشد اين آن
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مسئله اساسي و درد مهم و مشكل است كه بايد حل بشود...» (39)

«بعضي خودسري ها چه متأسفانه از ناحيه بعضي از مقامات روحانيت و چه از ناحيه كميته ها، گروهها و پاسداران و

دستجاتي كه اكثراً با حسن نيت و نهايت فداكاري و قصد خدمت هم هستند صورت مي گيرد.» (40)

«مورد چهارم همان كميته هاي امام و سپاه پاسداران انقالب و نظائر آنها است كه براي پيروزي و سپس نگاهداري

انقالب به وجود آمده اند و بايد انضباط و هماهنگي و همكاري الزم داشته باشند.» (41)

«به تبريز كه رفته بودم خدمت علماي اعالم عرض كردم بياييد شورايي از خود آقايان يك نفر را معين كند كه يك

كميته مركزي در تمام آذربايجان به نام كميته امام درست كند تا وحدت و تبعيت متمركز گردد. پاسداران كه عده شان

هم زياد است قبول كنند زير مركزيت واحدي باشند، زير برنامه و خط مشي واحد كه هدفمان و پرچممان ال اله اال هللا

و رهبرمان امام خميني است، ولي محورمان دولت باشد. اگر اين دولت منتخب امام است. غير از اين غلط و ضد

انقالب است.» (42)

  در كدام يك از اين بيانات «دشمني»، «انتقادهاي غيراصولي» و «اشكال تراشي هاي فراوان» عليه سپاه پاسداران

ديده مي شود؟ آيا واقعيت جز اين است كه ضمن تمجيد و تجليل از خدمات سپاه، انتقادات اصولي كه الزمه اصالح

است نيز مطرح شده و از پاسداران و ساير مراكز قدرت خواسته شده است كه در كار دولتي كه رهبر انقالب آن را

دولت امام زمان معرفي كردند، كارشكني و اشكال تراشي نكنند!!

  براي نشان دادن اصولي بودن برخي انتقادات از عملكرد بخشي از سپاه پاسداران نمونه اي ارائه مي دهيم. ما

مخصوصاً نمونه اي انتخاب كرديم كه مربوط به زمان بعد از استعفاي دولت موقت است تا كسي گمان نكند عملكرد

غيرقابل قبول سپاه به خاطر ناخشنودي اين نهاد انقالب از دولت موقت بوده است.

  بعد از آنكه اليحه «اراضي روستايي» توسط دولت موقت تنظيم و در شوراي انقالب به تصويب رسيد و هيئت هاي 7

نفره تعيين شدند، در سرتاسر كشور تخلفات و تجاوزات فراواني در رابطه با اين قانون صورت گرفت. و در حاليكه هيئت

هاي 7 نفره قانوناً مسئول اين امر شده بودند، نهادهاي انقالبي از قبيل سپاه، كميته ها، جهاد، امام جمعه ها و...

بدون آنكه مسئوليتي داشته باشند هر يك به نحوي دست به اقداماتي زدند كه به منزله مقابله و تخلف بين و آشكار

از مصوبه شوراي انقالب تلقي مي شد، پاره اي از اين اقدامات به صورت زير در رسانه هاي گروهي آن زمان منعكس

شده است:

«سرپرست ستاد انقالب اسالمي رشت زمين هاي حومه رشت را در اختيار كشاورزان قرار مي دهد.» (43)

«دريادار مدني، استاندار وقت خوزستان، زمينهاي خالصه را بين كشاورزان تقسيم مي نمايد.» (44)

«فرماندار شهر بروجن اراضي شهري را تقسيم مي كند.» (45)
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«جهاد سازندگي تهران اعالم كرد كه زمين هاي زراعي را به زارعين واگذار مي كند.» (46)

  نظير همين تخلفات را فرماندار الهيجان و استاندار چهارمحال بختياري نيز مرتكب شده اند.

  اين اقدامات در زماني صورت مي گرفت كه اليحه اراضي روستاها تصويب و حدود و ثغور آن معين گشته بود و وزارت

كشاورزي دولت موقت اعالم كرده بود كه:

«اجراي قانون واگذاري اراضي به كشاورزان از هفته اول آبان شروع مي شود.» (48)

  تخلفات از مصوبات دولت و شوراي انقالب و هرج و مرج آنقدر ادامه يافت كه موجب نگراني بسياري از مسئولين

گشت و باالخره در 20 آذرماه 58 امام بيانيه اي به شرح زير صادر كردند:

بسم هللا الرحمن الرحيم

شكايت زيادي از اطراف كشور شده است كه به اسم بعضي از كميته ها و دادگاهها و به اسم بعضي از سپاهيان

پاسدار، اشخاص شرور بدون جهت و به طور هرج و مرج به خانه هاي مردم مي ريزند و خانه و اموال مردم را مصادره

مي كنند، زمين هاي مردم را مي گيرند و درختها و باغات سرسبز را قطع مي كنند و به كشاورزي صدمه وارد مي

سازند. من به تمام مسئولين امر و تمام كميته ها و دادگاهها و سپاهيان پاسدار ابالغ مي كنم كه با كمال قدرت و

جديت از اين امور غيرمشروع جلوگيري كنند. كشور اسالمي است و بايد به موازين اسالمي عمل شود.

من در اين چند روز هيئتي براي رسيدگي به امور به اطراف ايران اعزام خواهم كرد و كساني كه برخالف دستور

اسالم تجاوز به مال و زمين هاي مردم مي كنند به مجازات خواهند رسيد. اهالي محترم كشور الزم است با مأمورين

دولت و هيئت ويژه كه خواهم فرستاد همراهي كنند. با تشريك مساعي دست اشرار را از اين گونه تجاوزات كوتاه

نمايند.

روح هللا الموسوي الخميني

21 محرم الحرام 1400- 20 آذر 58 (49)

  متعاقب فرمان امام، شوراي انقالب نيز در 10 آذر 58 قانون زير را كه آقاي مهندس يحيوي وزير مسكن دولت شوراي

انقالب پيشنهاد كرده بود تصويب نمود:

«ماده واحده ـ هرگونه تجاوز غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به امالك و اراضي موات

(موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري) و ساختمانها و اراضي مزروعي شهري و باغات و قلمستانها و منابع

آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري و واحدهاي كشت و صنعت و منابع ملي واقع در محدوده شهرها و
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روستاها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از بخش خصوصي و دولتي) عملي ضد انقالبي مي باشد.

تبصره 1ـ مرتكبين اعمال مذكور از طريق دادگاههاي انقالب تحت پيگرد قرار مي گيرند.

تبصره 2ـ مجازات مرتكبين، تبعيد به زادگاه اصلي يا محلي كه دادگاه تعيين نمايد و در صورت ثبوت سوءنيت از 6 ماه تا

6 سال حبس مي باشد.

ـ مرتكبين اعمال مذكور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل نمايند و يا با ضابطين دادگاه مسلحانه مقابله تبصره 3

كنند به اعدام محكوم مي شوند.» (50)

  پس از انتشار پيام امام و اعالم مصوبه شوراي انقالب سرپرست وزارت كشور آقاي هاشمي رفسنجاني در 22 آذر

58 به ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسالمي دستور داد كه با همكاري افراد سپاه پاسداران انقالب و كميته هاي

انقالب اسالمي و با نهايت قدرت در اجراي بيانيه امام و مصوبه شوراي انقالب عمل نمايند. (51)

  درست در همين زمان يعني در 25 آذر چند روز بعد از پيام امام و مصوبه شوراي انقالب و دستورالعمل سرپرست

وزارت كشور، كه عالوه بر مسئوليت اين وزارت، به اعتراف نويسندگان پيام انقالب، مسئول سپاه پاسداران از طرف

امام و شوراي انقالب هم بود سپاه پاسداران خوزستان با صدور اعالميه اي به كشاورزان خوزستان اجازه داد كه

زمينها را تصاحب كرده و به صاحبان آنها اجازه تصرف ندهند.

  سپاه در اين اخطاريه حتي براي دادگاههاي انقالب هم تعيين وظيفه كرد و در خاتمه چنين نوشت: «از نظر ما تنها

كساني صاحب زمين هستند كه خود شخصاً بر روي آن كار مي كنند» و به برادران كشاورز اعالم كرد كه:

«اگر خواستند جلوي كشت و زرع آنها را بگيرند، مي توانند با قدرت مقابله كنند و سپاه هم پشت سر آنها هست.»

(52)

  در اينجا بايد بگوييم كه ما هم معتقديم كه بايد از مفت خواران و فئودالهاي غاصب خلع يد شده و حق را به حقدار

رسانيد. اما سئوال اين است كه چه مقام و نهادي و بر طبق كدام قانوني بايد اين وظيفه را انجام دهد؟ آيا مي توان

قبول كرد كه هر كس در هر كجا كه هست خودسرانه عمل كند؟

  پس پيام امام به شوراي انقالب و مصوبه شوراي انقالب و دستور سرپرست وزارت كشور براي چيست؟

  اين تنها يك نمونه از عملكرد سپاه در اين زمينه است.

  دولت موقت با اين اعمال خالف و تعدد مراكز قدرت و خودسريها مخالفت داشت نه با تشكيل سپاه پاسداران يا

كميته هاي انقالب و اقداماتي شرعي و قانوني آنان.
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11ـ گناه دولت در سال 1337 (؟!)

) در مقاله اي تحت عنوان «مروري بر زندگي سياسي نخست وزير   نويسندگان «پيام انقالب» (شماره 30 مرداد 61

محبوب حجت االسالم محمدجواد باهنر» نوشتند:

«اولين بار در سال 1337 در شهر آبادان هنگام سخنراني و حمله به دولت موقت كه اسرائيل را به رسميت شناخته

بود دستگير شدم.» (53)

  دفتر آقاي مهندس بازرگان در تاريخ 21/6/61 توضيحي به شرح زير براي مجله پيام انقالب فرستادند:

«ما براساس معيارهاي اسالمي اين اشتباه را كه ظاهراً به جاي «دولت وقت»، «دولت موقت» درج شده است

غيرعمدي و اتفاقي تلقي مي كنيم و مي خواهيم در شماره بعدي با همان حروف در محل مناسبي اصالح

بفرمائيد.»

  اما مسئوالن مجله پيام انقالب تا اين تاريخ در اصالح اين «اشتباه» اقدامي نكرده اند. آخر سال 1337 كجا و دولت

موقت در 1357-1358 كجا؟!

 

12ـ مرحوم شهيد آيت هللا سعيدي و نهضت آزادي

  نويسندگان مجله پيام انقالب در مقاله اي تحت عنوان «زندگينامه آيت هللا سعيدي» مطالبي را از قول آن مرحوم به

شرح زير درباره نهضت آزادي نوشتند:

«... او بارها به دعوت "نهضت آزادي" و "جبهه ملي" براي همكاري پاسخ رد داده بود حجت االسالم طباطبايي نقل

مي كند كه در جلسه اي كه با حضور مرحوم آيت هللا طالقاني، شهيد سعيدي، مهندس بازرگان و جمعي از اعضاي

نهضت آزادي به منظور كسب همكاري تشكيل يافته بود، شهيد سعيدي خطاب به آقاي بازرگان گفته بود كه «شما

(نهضت آزادي) به سياستهاي بافتة ذهنتان بسيار متكي هستيد و از معنويت غافليد». در پاسخ به اعتراض آقاي

بازرگان كه شما مي خواهيد ما را متهم كنيد به اينكه توسالت نداريم، شهيد گفته بود كه «چرا داريد آنچه نهضت

آزادي فاقد آن است روح ايمان است و همين مرا رنج مي دهد.» (54)

  نهضت آزادي در تاريخ 30 خرداد 61 نامه اي به عنوان سردبير مسئول مجله پيام انقالب فرستاد و پس از مقدمه اي

چنين نوشت:
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«اين مطلب به كلي بي اساس و دروغ است.نهضت آزادي ايران در ارديبهشت 40 رسماً تأسيس گرديد در 3 بهمن

، همزمان با انتشار مقاله اي از جانب نهضت در مخالفت رفراندوم شاه، سران و فعالين نهضت آزادي از جمله 1341

مرحوم عالمه مجاهد طالقاني و آقاي مهندس بازرگان دستگير شدند و سپس در محكمه نظامي شاه محاكمه و به

حبس هاي طوالني محكوم شدند و بعد از مدتي هم به زندان برازجان منتقل گرديدند. در اين دوره شهيد آيت هللا

سعيدي، فعاليت مشهودي نداشت كه شناخته شده باشد و نهضت آزادي بخواهد ايشان را به عضويت و همكاري

دعوت نمايد.

هيچيك از مؤسسين و سران و فعالين نهضت آزادي از آن جلسه و آن برنامه خبري و اطالعي ندارند.

به موجب اطالع جناب آقاي دكتر سحابي اولين و تنها تماس برادران نهضت آزادي با مرحوم سعيدي در زندان شماره

4 قصر و زماني بود كه آن شهيد را براي اولين بار به مناسبتي دستگير و چندماهي زنداني و سپس آزاد كردند.

در اين زندان آن مرحوم مذاكراتي با جناب آقاي دكتر سحابي داشته اند كه در آن تماسها و صحبت ها هرگز از آن

مرحوم روحيه مخالفت و انتقادآميز نسبت به نهضت آزادي ديده نشد و آنچه مورد بحث بوده است احترام و تأييد

نهضت آزادي بوده است.

بعد از آزادي ايشان از زندان تماسي با دوستان نهضت آزادي نداشتند و اصوالً از سال 1345 تا سال 1356 نهضت

آزادي داخل كشور فعاليت سازمان يافته اي نداشته است و برادران نهضتي هم عده اي زنداني و يا تبعيد بودند و

عده ديگري هم از قبيل شهيداني چون حنيف نژاد... با اعتقاد به ضرورت جنگ مسلحانه، به دنبال تدارك و تأسيس

سازمان مجاهدين خلق اوليه بودند.

بعد از شهادت آن مرحوم، با ابتكار و همت برادر عزيز آقاي دكتر عباس شيباني، جلسه اي در مسجد غياثي برگزار

شد كه در آن مجلس برادران نهضت آزادي نيز شركت داشتند كه منجر به دستگيري و محكوميت دكتر شيباني و

بازداشت مجدد مرحوم طالقاني گرديد. بنابراين در آن دوره هم دليلي براي دعوت شهيد سعيدي به عضويت در

نهضت وجود نداشت و پيشنهاد دعوت غيرمحتمل است و خبر دروغ مي باشد.

در مورد جبهه ملي هم خبر معقول به نظر نمي رسد. اگر مقصود جبهه ملي دوم است كه در تيرماه 39 تشكيل

گرديد و سپس با استعفاي مرحوم صالح پايان يافت در آن دوره نيز فعاليتهاي شهيد سعيدي آنچنان بارز نبود كه

شناخته شده باشد و جبهه ملي به دنبال جذب ايشان برود. در اين باره رهبري جبهه ملي حتي در مورد عضويت

مرحوم طالقاني نظر موافق نداشت.

اگر مقصود جبهه ملي سوم است كه با شركت احزاب ملي مخالف رژيم در آن زمان تشكيل شد، آن هم غيرمحتمل

است چرا كه جبهه ملي سوم مركب از احزاب بود نه اشخاص و آن هم عمرش بسيار كوتاه بود و با اوج گيري اختناق

و سركوب و دستگيري بسياري از فعالين و سران احزاب مخالف، آن جبهه نيز متوقف شد و ديگر سازماني به نام
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جبهه ملي فعاليتي نداشت تا زمان اوج گيري مبارزات ملت در سال 56 و بعد.

بنابراين با تكذيب اصل و فرع خبر مذكور، درخواست مي شود بر طبق قانون مطبوعات جمهوري اسالمي و براساس

مقررات و ضوابط شرعي، اين توضيحات را در اولين شماره آن مجله براي رفع شبهات القاء شده درج فرماييد.»

  اما مسئوالن «پيام انقالب» جواب و توضيحات نهضت آزادي را تا اين زمان چاپ نكرده و حاضر نشده اند مطالب خالف

واقع خود را اصالح نمايند.

 

13ـ نهضت آزادي و علم

  نويسندگان «پيام انقالب» و تحليل گران سپاه درباره نهضت آزادي معتقدند كه:

«اين تشكيالت را كه بايد فرزند خلف جبهه ملي ناميد با جالي بيشتري از اسالم و از درون جبهه ملي پا به عرصه

وجود نهاده است. اسالم نهضت آزادي، اسالم فقاهت نبوده، بلكه اسالم مبتني بر علم است. به عبارت ديگر

اسالمي كه نهضت آزادي مدافع آن است زائيده توهمات و توجيهات علمي است و به جرأت مي توان گفت كه در آن

تعبد و تسليم وجود ندارد.

عدم وجود تعبد و تسليم در اسالم نهضت آزادي عالوه بر تفكرات مادي فرنگ رفته هاي علم زده موجب گرديده است

كه در قبال انقالب موضع صحيحي اتخاذ ننموده، راهي را برود كه بهتر از سرانجام جبهه ملي نيست.

نهضت آزادي فرزند ارشد جبهه ملي است.» (55)

  در برابر اين اتهامات بي جا بايد توضيح دهيم كه:

  اوالً نهضت آزادي، فرزند ارشد و يا خلف جبهه ملي نيست چنين قضاوتي مولود جهل به سابقه و تاريخ ملت ايران

در چهل سال گذشته مي باشد. اگر نويسندگان «پيام انقالب» با تاريخ معاصر آشنا بودند مي دانستند كه نهضت

آزادي از درون جبهه ملي بيرون نيامد، بلكه نهضت سمبل و پيشگام جريان دانشگاهي حركت اسالمي است و با

احساس ضرورت فعاليت و مبارزه متشكل سياسي براساس موازين اسالمي تأسيس گشت.

  جبهه ملي، مراحل متعددي را گذرانيده است و در هر مرحله وضعيت خاصي داشته كه قابل مقايسه با مراحل ديگر

نبوده است. جبهه ملي اول، همان بود كه در زمان مرحوم دكتر مصدق تشكيل شد كه همراه و همگام با مرحوم آيت

هللا كاشاني پيروزيهاي بزرگي در نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به دست آورد.

  جبهه ملي دوم در سال 39 تشكيل شد و تشكيل آن هم به اصرار و همت كساني بود كه در طي سالهاي 32 تا 39
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و 40 در نهضت مقاومت ملي، پرچم مبارزه عليه كودتاي ننگين 28 مرداد 32 را برافراشته نگهداشته بودند و همانها

كه بعداً در ارديبهشت سال 40 نهضت آزادي را تأسيس نمودند. برخي از اعضاي مؤسس نهضت آزادي از جمله

مرحوم آيت هللا طالقاني و آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابي، به صفت شخصي و نه به عنوان نمايندگان نهضت

در شوراي مركزي جبهه ملي دوم شركت داشتند.

  ثانياً اگر منظور نويسندگان اين مقاله آن است كه اسالم نهضت آزادي مبتني بر علم است يعني اسالمي مبتني بر

جهل نيست، اين گفتاري درست مي باشد و ما مي پذيريم كه اسالم ما مبتني بر همان علمي است كه اسالم

خود بر آن تأكيد داشته و براي آن اهميت فوق العاده قائل شده است.

  به نظر ما مقصود اسالم از اين همه تأكيد درباره دانش تنها اهميت دادن به علم دين نبوده بلكه علم به معناي عام

كلمه در نظر بوده است. مرحوم مطهري در اين باره با ما هم عقيده بوده و چنين مي نويسد:

«اگر منظور اسالم از علم خصوص علم دين باشد بايد گفت موافقت اسالم با علم صفر است و نظر اسالم درباره علم

منفي است.

براي كسي كه درست با اسالم و منطق اسالم آشنا باشد، جاي اين احتمال نيست كه بگويد نظر اسالم درباره علم

منحصراً علوم ديني است. هر علمي كه متضمن فائده و اثر باشد و آن فائده و اثر را اسالم به رسميت بشناسد،

يعني آن اثر را اثر خوب و مفيد بداند، آن علم از نظر اسالم خوب و مورد توصيه و تشويق است.» (56)

  در اولين اسناد منتشر شده از جانب نهضت آزادي به صراحت آمده است كه ما اول مسلمانيم و بعد بر مبناي

اعتقادات ديني خود وارد گود مبارزات سياسي عليه استبداد و استيالي خارجي شده ايم. (57)

  در هيچيك از نوشته هاي نهضت مطلبي نيامده است كه نشانه آن باشد كه نهضت آزادي در برابر وحي به علم

اصالت مي دهد. اما به نظر نهضت آزادي قبول اصالت وحي، مترادف نفي ارزش دستاوردهاي علمي نمي باشد و

قبول ارزش دستاوردهاي علمي لزوماً به معناي نفي اصالت وحي نبوده و علم زدگي محسوب نمي گردد.

  علم زدگي به آن معناست كه تنها آن حقايقي از جهان قابل پذيرفتن مي باشند كه علم بر آن گواهي دهد و هر

مطلبي خارج از محدوده علم بود لزوماً بايد مورد سئوال و حتي انكار قرار گيرد. نهضت آزادي ايران همواره مخالفت

خود را با چنين علم زدگي اعالم داشته است.

  در اينجا بايد متذكر شويم كه سياستهاي استعماري و قدرتهاي استبدادي جهان براي حفظ سلطه خود همواره از

بسط و گسترش علم در ميان مسلمانان جلوگيري كرده و مي كنند. سلطه استبداد و استيالي خارجي در تمامي

ادوار تاريخ هميشه محصول جهل توده هاي مردم بوده است. صاحبان زر و زور و تزوير متنعمان و بهره گيران جهل و

بي سوادي و بي علمي مردم هستند. آري در شوره زار كوير جهل است كه چنين مثلث شومي رشد مي كند.

167



نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقالب اسالمي

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/14/12.htm[5/28/2011 12:21:20 AM]

  بنابراين طبيعي است كه صاحبان و متوليان معبد زور و زر و تزوير از هرگونه تالشي براي رشد و آگاهي و علم مردم

هراسناك باشند.

  به نظر مرحوم مطهري عالوه بر اين گروهها طبقات ديگري نيز هستند كه با علم به بهانه تعارض دين و علم مخالفت

مي كنند:

«دو طبقه از طبقات مردم كوشش كرده اند كه دين و علم را مخالف يكديگر جلوه دهند:

يكي طبقه متظاهر به دين ولي جاهل كه نان دينداري مردم را مي خورده اند و از جهالت مردم استفاده مي كرده

اند، اين دسته براي اينكه مردم را در جهل نگهدارند، و ضمناً به نام دين پرده روي عيب خودشان بكشند و با سالح

دين دانشمندان را بكوبند و از صحنه رقابت خارج كنند مردم را از علم به عنوان آنكه با دين منافي است مي ترسانده

اند. يكي هم طبقه تحصيل كرده و دانش آموخته ولي پشت پا به تعهدات انساني و اخالقي زده. اين طبقه نيز

همينكه خواسته اند عذري براي القيدي هاي خود و كارهاي خود بتراشند به علم تكيه كرده و آن را مانع نزديك شدن

به دين بهانه كرده اند.

طبقه سومي هم هميشه بوده و هستند كه از هر دو موهبت بهره مند بوده اند و هيچگونه تنافي و تناقضي

احساس نمي كرده اند. اين طبقه سعي كرده اند كه تيرگيها و غبارهايي كه از طرف آن دو طبقه بين اين دو ناموس

مقدس برخاسته فرو بنشانند.» (56)

  نهضت آزادي خود را جزو گروه يا طبقه سوم مي داند.

  اسالم اصيل و آموزشهاي قرآني نه تنها با جهل مبارزه كرده است بلكه اظهارنظر و موضع گيري بدون «علم» را منع

نموده و فرموده است:

  «التقف ما ليس لك به علم» (بني اسرائيل 36)

  نهايت تأسف است كه در جمهوري اسالمي ايران، گروهي را به دليل قبول ارزش دستاوردهاي علمي مورد

شماتت و مالمت و حمالت بي اساس قرار دهند.

  و باالخره نويسندگان مجله پيام انقالب اسالم ما را زائيده توهمات و توجيهات علمي!! دانسته اند!!

  نويسندگان و تحليل گران سپاه پاسداران اگر نشريات نهضت آزادي و رهبران و مؤسسين آن را خوانده بودند، يقيناً

اين چنين اظهارنظر خالف واقع و انصاف را نمي نمودند.

  نهضت آزادي ايران با شادروان مطهري هم عقيده است كه يكي از ترفندهايي كه دشمنان اسالم و مسلمانان

توانسته اند به طور مؤثر عليه مسلمانها به كار برند، اين بوده كه جاي حرمت علم و عالم را عوض كرده اند. اين روزها
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حرمت علم از ميان رفته و جاي خود را به حرمت عالم داده است.

  به قول مرحوم مطهري:

«آنچه اسالم به حساب علم و تشويق عموم به تعليم و با سواد شدن و فضيلت علم گفته بود، همه به حساب عالم

و تشويق به احترام و دست بوسي و فضيلت عالم گذاشته شد. مردم به جاي اينكه توجه پيدا كنند كه خودشان

سواد پيدا كنند و تا حدي كه مقدور است خودشان و فرزندانشان با سواد و عالم شوند توجه شان معطوف شد به

اينكه اجر و فضيلت را در احترام و خضوع نسبت به علما كسب كنند، نتيجه همين شد كه هست.» (58)

  نهضت آزادي ايران معتقد است و با صراحت اعالم مي كند، اگر مسلمانها بخواهند خود را از نفوذ و سلطه ابرقدرتها

و وابستگي به آن ها نجات دهند بايد ارزش دستاوردهاي علمي جهان را به رسميت بشناسند. به دنبال كسب

علوم بروند، بر اين عقيده باطل كه منظور اسالم از علم، تنها علوم ديني يا كالمي يا فقهي است خط بطالن بكشند.

به قول مطهري مسلمانان بايد بدانند و معتقد شوند كه:

«فريضه علم يك فريضه عمومي است اختصاص به طبقه اي يا صنفي يا جنسي ندارد، بر هر مسلمان فرض است و

هيچگونه اختصاص ندارد.

فريضه علم محدود به هيچ وقت، هيچ زمان و هيچ سن و سال نيست. وقتي تحصيل علم از گهواره تا گور است.

تحصيل علم جا و مكان معين ندارد. هر جا كه علم هست آنجا جاي تحصيل و به دست آوردن است. مي خواهد مكه

باشد يا مدينه يا مصر باشد يا شام يا عراق، يا دورترين نقاط جهان، مي خواهد در مشرق باشد يا مغرب. هر علمي

كه به حال مسلمين مفيد باشد و گرهي از كار مسلمين باز كند آن علم فريضه ديني و علم ديني است.» (58)

  نويسندگان مجله پيام انقالب، مدعي شده اند كه در اسالم نهضت آزادي تعبد و تسليم وجود ندارد. (31)

  اين نيز يك اتهام بي اساس است.

  اسالم نهضت آزادي مبتني بر تعبد و تسليم به درگاه خداوند باري تعالي است نه اطاعت كوركورانه در اصول و

مباني از قشر و طبقه اي.

  اسالم نهضت آزادي براساس قبول بندگي خدا و آزادي از هر كه و هر چه غير اوست مي باشد. در اولين بيانيه

تأسيس ومرامنامه نهضت آزادي آمده است كه:

«هموطن

اقتضاي اطاعت از (خدا) مبارزه با بندگي غير او و شرط سپاس ايزدي تحصيل آزادي براي به كار بستن آن در طريق

169



نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقالب اسالمي

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/14/12.htm[5/28/2011 12:21:20 AM]

(حق) و (عدالت) و (خدمت) است. ما بايد منزلت و مسئوليت خود را در جهان خلقت بشناسيم تا به رستگاري و

پيروزي نائل شويم.» (59)

  نويسنده پيام انقالب، مدعي است كه نهضت آزادي «موضع صحيحي» در برابر انقالب اتخاذ ننموده است.

  ما اين ادعا را رد مي كنيم و سوابق مبارزات و فعاليت هاي نهضت آزادي در داخل و خارج كشور را دليل روشني بر

عدم صحت آن مي دانيم.

  سران و فعالين نهضت آزادي، اولين كساني بودند كه در حساس ترين لحظات تاريخ كشورمان دعوت امام را لبيك

گفتند و قبول مسئوليت در شوراي انقالب و دولت موقت نمودند.

  نويسندگان مجله سپاه پاسداران اشتباه بزرگي در استنتاج نادرست خود نموده و مدعي شده اند كه گويا «تفكرات

مادي فرنگ رفته هاي علم زده» موجب اتخاذ مواضع ناصحيح نهضت آزادي در قبال انقالب گرديده است.

  اينكه گروهي مواضع نهضت آزادي را ناصحيح بدانند امري غيرطبيعي نيست. اگرچه همانطور كه در باال گفتيم، ما

چنين ادعائي را در مورد مواضع خود قبول نداريم.

  اما آنچه به نظر ما غيرطبيعي و مضحك مي رسد تشخيص «موجب» اين موضع گيري ها است كه ادعا شود برخي

از نهضتي ها فرنگ رفته و يا به قول آنان علم زده هستند اين امر باعث اتخاذ مواضع ناصحيح آنان شده است.

  نويسنده «پيام انقالب» فراموش كرده است كه هم اكنون روحانيوني در جامعه هستند كه مواضعي مخالف وضعيت

و روند كنوني انقالب دارند، و اينان بدون ترديد تربيت شدگان حوزه هاي علميه هستند. در ميان آنان از مراجع تقليد تا

مدرسين تا... به چشم مي خورند و هيچكدام از آنان فرنگ رفته و علم زده نمي باشند!

  و از جانب ديگر در ميان وزرا و دولتمردان كنوني و برخي از فرماندهان و فعالين شناخته شده سپاه پاسداران

كساني را مي توان معرفي كرد كه تحصيالت عاليه خود را در كشورهاي اروپايي و آمريكايي به اتمام رسانيده اند.

برادران عزيز:

  اختالف در سليقه ها و برداشتهاي اجتهادي در مسائل سياسي، فلسفي، اقتصادي، اجتماعي و فقهي ميان

مسلمانان امري شناخته شده، ريشه دار و پرسابقه و در مواردي مطلوب است. نامطلوب و مردود و زشت آن است

كه يك گروه به دليل عدم موافقت با سليقه ها و برداشتهاي اسالمي سايرين آنان را تكفير نموده به خود اجازه دهند

كه مسلمان بودن آنان را مورد شك و ترديد قرار دهند. قطعاً چنين روشي اسالمي نيست.
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14ـ دعوت دكتر يزدي از صدام

  نويسندگان پيام انقالب مدعي شده اند كه:

«... مثالً دكتر يزدي از صدام دعوت مي كرد كه به ايران بيايد.» (55)

  اين همان دروغي است كه ساير روزنامه ها نوشتند و بارها به آن جواب داده شده است معذلك معلوم نيست

غرض پيام انقالب از تكرار اين خبر دروغ و تكذيب شده چيست.

  سوابق اين امر از اين قرار است كه همزمان با سفر آقاي دكتر يزدي به كوبا و شركت در ششمين كنفرانس سران

كشورهاي غيرمتعهد، روزنامه القبس كويتي، چنين خبر دروغي را منتشر ساخت.

  روزنامه جمهوري اسالمي در شهريور 58 به نقل از اين روزنامه كويتي، خبر دروغ را چاپ كرد و براساس آن آقاي

دكتر يزدي را مورد حمله قرار داد.

  آقاي دكتر يزدي در همان موقع اين خبر را تكذيب كردند و به روزنامه جمهوري اسالمي پاسخ دادند. متن پاسخ

ايشان را هم روزنامه جمهوري اسالمي چاپ كرد.

  براي ما جاي تعجب است كه نويسنده «پيام انقالب» خبر دروغ القبس را در روزنامه جمهوري اسالمي خوانده اما

تكذيب آن را هرگز نديده و نخوانده است!؟

 

15ـ كانال نفوذپذير سازمانها و نهادها:

  ارگان سپاه پاسداران نظير برخي ديگر از گروههاي اسالمي و غيراسالمي، مرتب به مسئله حضور عناصر نفوذي

دشمن در دولت موقت اشاره مي كنند و آن را بهانه اي براي كوبيدن دولت موقت قرار مي دهند.

  «پيام انقالب» مي نويسد:

«دسته دوم عبارت از افراد وابسته اي بودند كه با استفاده از كانال نفوذپذير نهضت آزادي، در دولت موقت انقالب نيز

راه پيدا كرده بودند و به اين طريق اهداف آمريكا را دنبال مي كردند.» (55)

  نويسنده پس از بيان اين ادعا آقاي اميرانتظام را به عنوان يكي از آن افراد نام برده است. نهضت آزادي ايران ضمن

اعالم موضع هميشگي خود دائر به عدم اعتقاد به عصمت فرد يا گروهي، جز 14 تن از خاندان رسالت، معتقد است

جاسوس خواندن آقاي اميرانتظام وزر عظيمي است. جاعالن و بهره گيران سياسي از آن بايد روزي در پيشگاه خدا و

تاريخ به پاسخگويي بپردازند.
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  حال اگر به فرض محال ادعاي نويسنده را در اين مورد پذيرفته قبول كنيم برخي از همكاران دولت موقت جاسوس

آمريكا بوده اند، آيا اين امر گناهي براي نهضت آزادي است؟ مگر اصحاب پيامبر اسالم همه سلمان فارسي و ابوذر

غفاري و مقداد بودند؟ مگر عبدهللا بن سعدبن ابي سرح كاتب وحي پيامبر(ص) نبود؟ آيا مي توان گناه مرتد شدن

عبدهللا را به گردن رسول خدا(ص) نهاد.

  بر فرض محال اگر ادعاي نويسنده در مورد جاسوس بودن آقاي اميرانتظام درست باشد، كه اگر چنين بود، حداقل به

منظور رفع هر گونه شبهه اي جريان كامل محاكمه آقاي اميرانتظام را از صدا و سيماي جمهوري اسالمي پخش مي

كردند. سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين مسئله بزرگترين، زيانبارترين و خطرناك ترين نفوذي است كه

دشمنان انقالب در هيئت حاكمه ايران نموده اند؟

  آيا نويسنده «پيام انقالب» و همه مسئوالن سپاه و حزب جمهوري و ملت ايران از خيانت و جنايت بزرگ كالهي در

انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري بي خبرند؟ و يا در اين حقيقت ترديد دارند كه وي عامل نفوذي دشمن در هيئت

حاكمه ايران بود؟ آيا كالهي عامل نفوذي در حزب جمهوري نبود؟ آيا مي توان نفوذ كالهي ها در حزب جمهوري را به

آن معنا دانست كه كل حزب جمهوري در خط جرياني است كه كالهي به آن وابسته بود؟ آيا جنايت بزرگ او آنقدر

مهم نبود كه براي ملت ايران روشن گردد كه چه اشخاصي معرف او به حزب بودند؟ چه اشخاصي او را تا آنجا در

درون حزب حمايت كردند و ارتقاء دادند كه تا آن حد مورد اعتماد قرار گرفت كه حتي كارهاي شخصي برخي از

مسئوالن درجه يك حزب را هم انجام مي داد!

  آيا كشميري عامل نفوذي در سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و از آن طريق در دولت مرحوم رجايي نبود؟ چه

كساني او را به دولت مرحوم شهيد رجايي بردند و تقويت و حمايت كرده اعتماد و اطمينان به او را به آن حد

رسانيدند كه حساس ترين مقامات امنيتي مملكت را اشغال كند و فاجعه اي بدين بزرگي بيافريند؟

  آيا ملت ايران نبايد بداند سرنوشت تحقيقات مقامات قضائي در مورد اين حادثه بزرگ به كجا كشيد؟

  چه كساني پشت پرده از كشميري حمايت مي كردند و چه كساني نمي خواهند اين پرونده ها رسيدگي شده و

نتايج آن به ملت ايران گزارش شود؟

  مگر كشميري مأمور رسيدگي به پرونده كودتاي نوژه نبود؟

  آيا پرونده «كودتاي نوژه» بعد از انفجار بمب در نخست وزيري و افشاي ماهيت كشميري مجدداً مورد رسيدگي قرار

گرفت؟! آيا معلوم شد كه اين عامل نفوذي دشمن، در مقام مأمور رسيدگي به كودتا اسناد و شواهدي را به نفع

عاملين اصلي كودتاي نوژه از بين برده است يا نه؟

  با توجه به موقعيت بسيار حساس كشميري در دولت مرحوم رجايي اگر وي بمب خود را منفجر نمي كرد و ماهيت
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وي آشكار نمي شد امروز به ظن قريب به يقين در مقام وزير اطالعات و امنيت كشور نقشه هاي شوم خود را دنبال

مي كرد. چنين مهره اي در آن مقام حساس، قطعاً براي دشمنان انقالب اسالمي كه كارفرما و برنامه ريزش بودند

ارزش غيرقابل تصوري را داشت. آيا احتمال آن نمي رود كه دشمنان ايران و انقالب اسالمي در صورتي حاضر شدند

چنين مهره اي را در آن مقام حساس از دست بدهند كه براي انجام مقاصد خود عامل مؤثر و با نفوذتري داشته

باشند؟

  اگر هرجاي ديگر دنيا انفجاري نظير انفجار بمب در دفتر مركزي حزب جمهوري رخ مي داد و آن همه تلفات سنگين از

دولتمردان به بار مي آورد و يا بمبي در نخست وزيري و در محل انعقاد جلسات كميسيون امنيت كشور منفجر گشته

و رئيس جمهور و نخست وزير را از بين مي برد، مسئولين مستقيم امنيتي بالفاصله معزول مي گشتند و مقامات

قضائي با تمام نيرو پرونده امر را تعقيب و نتايج حاصله را مرتباً به ملت گزارش مي دادند. مع االسف در جمهوري

اسالمي ايران تا به حال به جز شعارهاي حماسه انگيز در اين مورد اقدامي نشده و يا الاقل به ملت گزارشي داده

نشده است و هيچكس مسئوليت چنين وقايعي را به عهده نگرفته است.

  التبه بر عهده مقامات قضائي مملكت است كه به اين سئوال مردم پاسخ قانع كننده بدهند. در هر صورت پاسخ ما

به نويسندگان «پيام انقالب» اين است كه هيچ سازمان و گروهي در دنيا چه اسالمي و چه غيراسالمي نيست كه

نفوذناپذير باشد.

  مسلماً نهضت آزادي نيز ادعاي عصمت و نفوذناپذيري ندارد. اما ما با كمال تواضع و قاطعيت و صراحت مي گوييم كه

نهضت آزادي ايران در طول تاريخ 22 ساله خود كمترين سابقه نفوذپذيري را از خود نشان داده است.

  در مورد آقايان اميرانتظام مجدداً تكرار مي كنيم كه ما كليه اسناد و مداركي را كه بر عليه ايشان در دادگاه مطرح

ساختند به دقت بررسي و مطالعه كرديم و آنها را كافي براي اثبات اتهامات وارده بر ايشان نيافتيم.

  در اينجا مجبوريم به نكته ظريف ديگري نيز اشاره كنيم. نويسندگان پيام انقالب، نظير ساير مخالفين و دشمنان

نهضت آزادي، دولت موقت را به خاطر انتصاباتي كه به نظرشان نامطلوب و غيرقابل قبول است مورد شماتت و

مالمت قرار داده و بر اين پايه به خود اجازه مي دهند انواع اتهامات را به ما بزنند.

  فرض كنيد كه اين ايرادات وارد و آن انتصابات بي جا بوده و آن اشخاص واقعاً انحرافاتي داشته اند. اما آيا تا به حال

انديشيده ايد كه دامنه اين طرز تفكر به كجا مي انجامد؟

  اگر اين منطق پذيرفته شود كه به خاطر انحراف يك يا چند استاندار بايد دولت موقت و نهضت آزادي را مورد بدترين و

زشت ترين اتهامات قرار داد، آيا عمل رهبر انقالب كه دولت موقت را كه به قول شما منحرف و خائن.... بود بر سر كار

آورد، و آن را دولت امام زمان معرفي نمود، مخدوش نخواهد كرد؟ مگر در ميان استانداران منصوب علي(ع) اشخاص

منحرف پيدا نشدند؟ مگر در دولت رجايي افراد خرابكار وجود نداشتند، كافي است به آمار كساني كه، بعد از
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استعفاي دولت موقت، در دولت مرحوم رجايي و بعد از ايشان به عنوان كاردار و سفير و غيره به مأموريت هاي خارج

از كشور منصوب شدند رجوع كنيد و ببينيد چند درصد آنان بعد از مدتي همه اسناد و مدارك جمهوري اسالمي را به

ضد انقالب تسليم نموده و خود بديشان پيوستند آيا اينها عناصر نفوذي نبودند؟ و آيا فرار و پيوستن آنها به ضد

انقالب، دليل وابسته بودن مرحوم رجايي و ... به ابرقدرتهاست؟!11

  آخر اين چه منطقي است! آيا چنين منطقي مي تواند مقبول عقل و شرع باشد. شما را به خدا كمي بينديشيد و

معيارهاي قضاوت خود را ارزيابي كنيد.

 

16ـ دولت موقت و عدم قطع روابط با آمريكا

  يكي از اتهاماتي كه مرتباً به دولت موقت زده مي شود اين است كه چرا روابط ديپلماسي با دولت آمريكا را قطع

نكرد. مي گويند در حاليكه امام مي گفت «الهي اين روابط قطع شود» و يا اينكه «ما اين روابط را مي خواهيم چه

كنيم»، چرا دولت موقت آن روابط را قطع نكرد.

  اگرچه اين سئوال بسيار بجاست، اما اتهاماتي كه براساس آن به دولت موقت زده شده است كامالً بي اساس و

نابجا مي باشد.

  نويسندگان مجله پيام انقالب در مقاله اي تحت عنوان «سياست خارجي انقالب» مي نويسند:

«مسئولين اولين دولت انقالب (دولت موقت) به چند دليل به روند پرقدرت اين اصل انقالبي لطمه زدند: اوالً دسته اي

هنوز باور نداشتند كه مي توان رودرروي ابرقدرتها و به ويژه امپرياليسم آمريكا ايستاد و با آنها مبارزه كرد. به نظر اين

دسته، در زماني كه انقالب هنوز ضعيف بود (البته به نظر آنها) و دشمن بسيار قوي، مي بايستي اندكي مسالمت

آميز رفتار كرد و شايد به همين دليل هم بود كه رابطه سياسي شيطان بزرگ هم چنان باقي ماند و يا مثالً قطع

رابطه با رژيم سادات وقتي انجام گرفت كه امام مستقيماً دخالت كرد و دستور به قطع رابطه داد و... » (55)

  در بررسي اين اتهام به دولت موقت ما وارد بحث در مقدمه اي كه نويسنده مقاله عنوان كرده است نمي شويم و

بدين مقوله نمي پردازيم كه در مبارزه با ابرقدرتها و قدرتهاي شيطاني چه عواملي را بايد در نظر گرفت و اين سئوال

را مطرح نمي سازيم كه آيا بدون ارزيابي توازن نيروها، در هر مرحله مي توان اقدامي عليه قدرتها و ابرقدرتها انجام

داد يا خير؟ تنها بدين سئوال بسنده مي كنيم كه آيا به نظر نويسنده «پيام انقالب»، رسول خدا(ص) در بستن پيمان

عدم تعرض با يهوديان مدينه و يا امضاء پيمان صلح حديبيه با كفار معاذهللا راه خطا پيمود؟! بررسي سنت پيامبر(ص)

در رابطه با دشمنان اسالم امري است كه بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد.

  آنچه واقعيت دارد اين است كه روابط ديپلماسي ايران با آمريكا بعد از پيروزي ادامه پيدا كرد و به نظر نويسنده پيام
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انقالب مسبب آن هم دولت موقت بود. واقعيت ديگري كه مورد ترديد نبوده و نويسنده در همان مقاله بدان اعتراف و

اقرار مي كند اين است كه در مورد مصر امام دستور كتبي قطع روابط را دادند، و دولت موقت هم با رژيم سادات قطع

رابطه كرد.

  سئوالي كه در اينجا مطرح مي گردد اين است كه آيا ادامه روابط با مصر براي جمهوري اسالمي زيان بارتر بود يا

روابط با آمريكا؟ آيا از نظر نويسنده مقاله قطع روابط با مصر ضروري تر و واجب تر بود يا با آمريكا؟

  فرض كنيم دولت موقت در مورد قطع روابط با آمريكا قصور كرد و شوراي انقالب هم در اين باره توجهي ننموده

مسئله را جدي نگرفت چرا امام كه مي فرمودند: «الهي اين روابط قطع گردد»، تصميمي مشابه قطع روابط با مصر

نگرفته دستور قطع روابط با آمريكا را به دولت ندادند؟

  آيا اگر چنين دستوري مي دادند خداي نخواسته دولت موقت و شوراي انقالب مخالفت مي كرد؟ در اينجا بايد صريحاً

بگوييم هيچيك از اعضاي شوراي انقالب و يا دولت موقت صرف نظر از گرايشات سياسي گروهي در هيچ زماني قطع

رابطه با آمريكا را پيشنهاد نكردند. هرگز چنين پيشنهادي مطرح نشد تا مورد قبول يا رد قرار گيرد.

  ادامه روابط با آمريكا از همان ابتداي پيروزي انقالب از جانب رهبري و دولت و شوراي انقالب امري طبيعي تلقي

شده بود.

  از همان ابتداي پيروزي چندين نوبت مسئله تعيين و معرفي سفير جمهوري اسالمي ايران در آمريكا در سطوح

رهبري، شوراي انقالب و دولت مطرح گرديد. اشخاص معيني نامزد شدند. كه هر كدام بنا به داليلي يا خود قبول

نكرده يا مورد قبول مسئولين واقع نمي شدند ولي در اين ميان هيچگاه صحبت از قطع روابط نشد.

  حتي هنگاميكه مسئله پذيرش سفير جديد آمريكا در ايران مطرح شد و تقليل روابط ديپلماسي ايران و آمريكا به

سطح كاردار به ابتكار وزير امور خارجه وقت (دكتر يزدي) و تصويب دولت موقت صورت گرفت و گزارش امر به امام و

شوراي انقالب داده شد هيچ مقامي مطرح نكرد كه روابط بايد قطع گردد. امام هم در چند مورد در پاسخ نخست وزير

و اعضاي دولت در اين مورد فرموده بودند كه فعالً با آنها كج دار و مريز رفتار كنيد.

  حال چه شده است كه دولت موقت را به دليل عدم قطع روابط با آمريكا اين چنين بي باك و بي ترس از خدا مورد

شماتت و مالمت و تهمت قرار داده و مي دهند؟

17ـ قطع روابط با مصر:

  در مورد قطع روابط با مصر، وزير امور خارجه دولت موقت آقاي دكتر يزدي، در پاسخ يكي از نمايندگان مجلس كه

ادعاي مشابه اي در مورد روابط با مصر كرده بود، گزارش مبسوطي به مجلس دادند كه در جرائد چاپ شد. خالصه
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مطلب اين است كه نظر شوراي انقالب قطع روابط با مصر نبود و دستور آنها به وزير امور خارجه وقت (آقاي دكتر

يزدي) تقليل روابط به سطح كاردار بود. اما امام گزارش و نظر وزير امور خارجه را تصويب كردند و چون قانوناً وزير امور

خارجه حق ندارد راساً در مورد برقراري و يا قطع روابط با كشورهاي خارجي تصميم گرفته و اقدام نمايد، و از نظر

سلسله مراتب تصميم گيري، امام فوق دولت و شوراي انقالب عمل مي كرده اند لذا امام مجوز اين قطع رابطه را

صادر كردند.

 

18ـ درباره مسئله كردستان

  نشريات تحليلي سپاه و مقاالت «پيام انقالب» به كرات دولت موقت و نهضت آزادي را مسئول وقايع كردستان و بروز

و ظهور و رشد ضد انقالب در آن منطقه دانسته اند.

  ما بارها به اين ادعاهاي بي اساس پاسخ داده ايم و از تكرار آن براي روشن شدن اذهان مردم حق طلب هرگز

خسته نخواهيم شد.

  در نشريه اي كه تحت عنوان، «پاسخ به حمالت وسيع و گسترده عليه نهضت آزادي پيرامون نامه سرگشاده به

حجت االسالم رفسنجاني» منتشر ساختيم، مسئله كردستان و هيئت ويژه را مطرح و به ايرادات غير وارد پاسخ

گفته ايم كه مجدداٌ براي روشن شدن ذهن برادران سپاهي عيناً نقل مي كنيم.

  غائله كردستان قبل از تأسيس و يا حتي مأموريت دولت موقت و قبل از پيروزي انقالب شروع شد. چرا مسئوليت آن

را بر دوش دولت موقت مي گذارند؟

  شاه و ايادي امپرياليسم آمريكا و صهيونيزم بارها تهديد كرده بودند كه اگر شاه برود مملكت تكه پاره مي شود.

وقتي ديدند كه نمي توانند شاه را نگه دارند، و وقتي سقوط حتمي بختيار را نزديك ديدند، دست به ايجاد بلوا و

آشوب در نقاط مختلف مملكت از جمله كردستان زدند. از همان ماههاي قبل از پيروزي انقالب، يكي از مجرب ترين و

ورزيده ترين نظاميان متخصص در امور كردستان را به استانداري منصوب كردند و او بود كه اجراي برنامه هاي توطئه

گرانه را شروع نمود. امام با توجه به اين برنامه ها و توطئه ها بود كه در 15 آبان 57 از پاريس پيامي براي برادران كرد

ارسال داشتند.

  با روي كار آمدن دولت موقت تحريكات دشمنان انقالب اسالمي از چپ و راست و امپرياليسم و صهيونيزم عليه

دولت جديد شدت گرفت و تشنجات كردستان به مرحله انفجار رسيد.

، يعني هشت روز بعد از پيروزي انقالب پادگان مهاباد در اثر خيانت افسران طرفدار شاه خائن   در سي ام بهمن 57

سقوط كرد و تمامي تجهيزات آن به دست دشمن افتاد. دولت نسبت به توطئه ها و تحريكات در كردستان و ساير
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نقاط كشور توجه كافي و دقيق داشت.

  آقاي مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت در مصاحبه راديوئي خود در 7 فروردين 58 درباره اين تحريكات و

توطئه ها گفتند كه:

«در باطن امر، اين سروصداها و بگومگوها و متأسفانه زدوخوردها بنا به عقيده و اطالعات دولت معلول تحريكات

ناجوانمردانه و توطئه هاي نابكارانه اي است كه عموماً از داخل به عمل مي آيد. از ناحيه گروههاي كمونيستي و

غيرملي و ضداسالمي كه بيش از همه سنگ آزادي و طرفداري از خلق و ضديت با استعمار را به سينه مي زنند و از

هر طرف بر طبق نقشه هاي پيش پرداخته به نواحي مورد نظر سرازير و به مراكز محلي ملحق مي شوند و هم

چنين از ناحيه عوامل و ايادي زخمي شده و كمين كرده ساواك و دربار است كه عالماً و عامداً يا تصادفاً با اوليها

همكاري و نقشه مشترك دارند و از اسلحه هاي غارت شده داخل يا وارد شده از خارج استفاده مي نمايند. همان

داستان توده اي ـ نفتي زمان دكتر مصدق و تحريك مردم ساده تكرار مي شود.»

  سپس در پاسخ خبرنگار كه سئوال كرده بود: دولت در برابر اين توطئه ها و تحريكها چه اقدامي كرده و مي كند؟

  آقاي مهندس بازرگان جواب دادند كه:

«دولت در تمام موارد با نهايت مدارا و آزادمنشي عمل كرده هموطنان عزيز خود اعم از شيعه و سني يا عرب و تركمن

و بلوچ و لر و كرد و ديگران را به چشم برادر نگاه مي كند. كما اينكه با اقليت هاي مذهبي اهل كتاب نيز تفاهم و

دوستي برقرار است.

نهايت كوشش به عمل آمده است كه از طريق تماس مستقيم با اهالي و معتمدين و رهبران محلي به خواسته ها

رسيدگي شود و تا آنجا كه آزادي مملكت و وحدت و حاكميت ملي و هدفهاي انقالب اسالمي اجازه مي دهد

موجبات رضايتشان را فراهم آورد يا به عنوان پيشنهاد براي تدوين طرح قانون جمهوري اسالمي بپذيرد.

افراد ملي و مبارز موجه به محل ها رهسپار شده اند و حتي هيئتهاي رسمي نمايندگي از طرف امام يا از طرف

دولت و روحانيت و گروههاي سياسي اعزام شده و مي شوند. ولي متأسفانه ناچارم بگويم بعضي از گروهها و

دسته هاي ناباب و غيراصيل در موارد مختلف متعرض همشريها و همسايگان خود مي شوند يا كالنتري ها و

پاسگاهها و پادگانها را مورد حمله مسلحانه قرار مي دهند و به خلع سالح و كشتار مي پردازند. در چنين شرايطي

بديهي است كه وظيفه طبيعي، قانوني، انساني و ديني هر دولت مسئول و هر اجتماع شرافتمند دفاع كردن است.

در مقابل اسلحه، ناچار اسلحه بايد به كار برده شود.

خوشبختانه دولت و ارتش و نيروهاي انتظامي عليرغم صدمات و لطماتي كه ديده اند آنقدر نيرومند و مصصم هستند

كه مردانه و شرافتمندانه از استقالل و تماميت كشور و آزادي و حقوق ملت دفاع نمايند.»
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  خوب مالحظه مي فرمايند كه موضع كامالً روشن و توجه دقيق شده است. اما در برخورد با اين توطئه ها و بحران،

از همان ابتداي پيروزي انقالب، نظر امام و شوراي انقالب و دولت موقت اتخاذ راه حل سياسي در مرحله اول و

نظامي در مرحله بعدي بود.

  و بر همين اساس بود كه نماينده مخصوص امام در تاريخ 12/1/58 به مهاباد اعزام شد تا با عزالدين حسيني مالقات

و پيام امام را براي مردم بخواند و با تصويب شوراي انقالب و تأكيد امام مرحومين طالقاني و دكتر بهشتي و آقايان

هاشمي رفسنجاني و فروهر و بني صدر به كردستان رفتند. مذاكرات مفصلي با اقشار مختلف و گروههاي مختلف

انجام دادند.

  مجموعه اين فعاليتها توانست آرامشي نسبي به وجود آورد و اولين انتخابات آزاد بعد از پيروزي انقالب در شهر

سنندج برگزار شد و شوراي 11 نفري شهر با پيروزي مسلمانها انتخاب گرديد و بخشي از توطئه هاي ضدانقالب

خنثي شد.

  شوراي انقالب و دولت موقت به مالحظات زير حاضر به اعمال راه حل نظامي به تنهايي در كردستان نبود:

ـ خطر انسجام زودرس ارتش ـ به طوري كه مي دانيد، ارتش شاهنشاهي بر اثر پيروزي انقالب انسجام خود را از 1  

دست داده بود. ارتش شاهنشاهي از ذخائر و پايگاههاي اصلي آمريكا بود. آمريكا تالش و كوشش بسيار نمود كه

انسجام بافت طاغوتي ارتش حتي، بعد از پيروزي انقالب حفظ شود تا به عنوان «ذخيره» روزي به كارش گيرد. (19)

  با آنكه ضربه هاي وارده بر اثر پيروزي انقالب بافت دروني ارتش را متزلزل ساخت، اما هنوز راهي طوالني در پيش

بود تا بافت سازماني و فرهنگ 50 ساله حاكم بر ارتش تغيير متناسب با آرمانهاي انقالب را پيدا كند.

  يكي از هدفهاي جنگ كردستان درگير ساختن دولت موقت و اعزام ارتش و انسجام زودرس آن بود. در آن زمان هنوز

سپاه پاسداران مراحل جنيني خود را طي مي كرد لذا راه حل نظامي و درگيري مسلحانه دولت مركزي در كردستان

تنها با اعزام ارتش ميسر بود و اين درست همان چيزي بود كه دشمن مي خواست. فعل و انفعاالت و رويدادهاي

دروني ارتش در طي ماهها و سالهاي بعد نشان داد كه تا چه اندازه خطري كه مورد توجه دولت موقت قرار گرفته بود

جدي و واقعي بود.

ـ برخورد حكومت مركزي و دولت شاه با مردم كردستان طي ساليان دراز فرستادن ارتش به منطقه و سركوب 2  

نظامي بوده است. در طي دوران انقالب، به دليل تفاوتهاي بارز ميان فرهنگ انقالب اسالمي و وابستگي هاي

مذهبي مردم كردستان، انقالب به آن صورت و به آن سرعت كه در ساير بالد ايران توسعه پيدا كرد، در كردستان

توسعه پيدا نكرده بود. لذا الزم بود بعد از پيروزي با استفاده از امكانات جديد، انقالب چهره واقعي خود را به مردم

اصيل و زحمتكش كردستان ارائه دهد. البته نه از طريق ارتش، بلكه از طريق جهاد سازندگي و ساير نهادهاي

انقالبي. درگيري مسلحانه دولت در كردستان بالفاصله بعد از پيروزي انقالب به حيثيت جمهوري اسالمي لطمه مي
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زد.

ـ توطئه جنگ مسلحانه در كردستان، با سوابق خاص منطقه، دولت مركزي را در يك جنگ شورشگري درازمدت 3  

درگير مي ساخت كه خروج از آن، كار ساده و آساني نمي بود. تجارب جنگهاي شورشگري در نقاط مختلف جهان اين

خطر را دقيقاً نشان داده است. بنابراين برنامه دولت موقت، حتي االمكان پرهيز از درگيري مسلحانه و نيفتادن در دام

توطئه ها و كوشش براي اعمال راه حل سياسي بود.

  البته اين بدان معنا نبود كه دولت از انجام وظايف و ايجاد امنيت سر باز زند، كما اينكه مرحوم شهيد دكتر چمران، در

سمت معاون نخست وزير در امور انقالب، براي مقابله با آشوبگران و دشمنان انقالب اسالمي، شخصاً به پاوه رفت و

در عمليات پاكسازي شركت كرد. سفر چمران و مهم تر از آن فرمان معروف امام، نقطع عطفي شد در سير حوادث

كردستان.

  نكته اي كه بايد تذكر داده شود اين است كه تمام امور كردستان و درگيريهاي نظامي نقاط مختلف كشور در يك

كميسيوني متشكل از وزراي دفاع و كشور و خارجه و كار با حضور و مشاركت روساي ستاد و ژاندارمري و شهرباني

و فرمانده سپاه پاسداران همچنين آقايان هاشمي رفسنجاني و خامنه اي بررسي و تصميم گيري مي شده و

مسائل اصلي با اطالع و كسب اجازه امام انجام مي گرديد.

 

 

19ـ هيئت ويژه براي عمران كردستان

  اما درباره «هيئت ويژه براي عمران كردستان»، بعد از جريان پاوه و سفر دكتر چمران به كردستان، براي حل مسائل

اين استان برنامه هاي همه جانبه اي از جهات نظامي، عمراني، مالي در نظر گرفته شده و تمامي اختيارات هيئت

دولت به سه نفر وزراي دفاع (دكتر چمران از جهت برنامه هاي نظامي)، برنامه و بودجه (مهندس سحابي از جهات

تأمين مالي برنامه ها) و كشور (مهندس صباغيان از جهت امنيت داخلي و عمران و آبادي و نيروهاي انتظامي)

تفويض گرديد. تا هر طور و هر كجا مقتضي دانستند با سرعت و مصلحت عمل كنند. شوراي انقالب و امام نيز اين

مصوبه دولت موقت را تصويب و تأييد نمودند.

  بعد از استعفاي دولت موقت بالفاصله امام طي فرماني مأموريت هيئت ويژه را تثبيت و ضرورت ادامه كار آنها را تائيد

كردند:

«بسم هللا الرحمن الرحيم هيئت حسن نيت مأمور در كردستان ـ سنندج
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جناب آقاي مهندس بازرگان به جهاتي از مقام نخست وزيري استعفا نمودند و امور كشور محول شد به شوراي

انقالب. هيئت حسن نيت الزم است به كار خود ادامه دهد و با شوراي انقالب در تماس باشد اميد است رفاه حال

برادران كرد به طور شايسته فراهم شود.

15/8/58

روح هللا الموسوي الخميني»

  لهذا هئيت ويژه در كردستان ماند و به كار خود ادامه داد.هيئت ويژه گزارش تمامي اعمال و برنامه هاي خود را پس

از هر سفر طي مالقاتي با امام مطرح و رهنمودهاي الزم را دريافت مي نموده است. و هم چنين مرتباً شوراي

انقالب را در جريان كامل امور قرار مي داده است. به دنبال گزارشات هيئت ويژه، امام در 26 آبان ماه 58 پيام تاريخي

خود را در مورد درخواستهاي مردم كردستان صادر كردند.

  در يكي از بندهاي پيام تاريخي امام درباره تأييد و دستور ادامه كار هيئت ويژه آمده است كه:

«از هيئت ويژه مي خواهم كه به مذاكرات خود با كمال حسن نيت ادامه دهند تا تأمين خواسته هاي آنان كه

خواست ما نيز هست به طور دلخواه بشود و آرامش و اينكه از بزرگترين نعمتهاي الهي است در منطقه برقرار گردد و

شما برادران كرد در كنار ساير برادران به طور رفاه و آسايش زندگي نموده و طمع اجانب براي هميشه از كشورمان

قطع شود.»

  با توجه به آنچه گفته شد هر فرد با انصافي قانع مي گردد كه دولت موقت در كردستان خدمت كرد نه خيانت. آنانكه

نسبت خيانت به نهضت آزادي، دولت موقت و هيئت ويژه مي دهند، ندانسته شوراي انقالب و امام را كه مؤيد و

مصوب اين هيئت بوده اند در اين نسبت ها سهيم مي سازند.

 

20ـ مالقات مهندس بازرگان با امام در پاريس

  از موضوعاتي كه از طرف مخالفان نهضت به كرات عنوان شده است ديدار آقاي مهندس بازرگان با امام در پاريس

است. از جمله گفته اند كه امام آقاي مهندس بازرگان را در پاريس نپذيرفته و اجازه مالقات به ايشان ندادند و اين

ديدار را مشروط نمودند به اينكه آقاي مهندس بازرگان مواضع خود را نسبت به شاه و سلطنت صريحاً اعالم كنند. اين

مطلب نيز خالف واقع است.

  در اين رابطه مجله «پيام انقالب» در مقاله اي تحت عنوان «مختصات خط امام» به قلم «ب ـ شريف» نوشت كه:

«شايد بسياري از شماها از خود پرسيده باشيد كه چگونه است كه امام مهندس بازرگاني را كه در پاريس به علت
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مشخص نبودن موضع خود در قبال رژيم شاهنشاهي نپذيرفته و اجازه مالقات نمي دهند، پس از ورود به ايران به

عنوان نخست وزير به مردم معرفي مي نمايند.» (62)

) شرحي خطاب به   پس از انتشار اين مطلب در مجله پيام انقالب آقاي دكتر يزدي، در همان زمان (بهمن 59

«مسئولين محترم مجله پيام انقالب ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي» نوشتند و در توضيح ادعاي نويسنده پيام

انقالب، در نامه خود آورده اند كه:

«چنين بياني نادرست است. در اينجا چند تحريف و چند دروغ گفته شده است و حقا چون مربوط به عمل شخص

امام و رهبر عاليقدر انقالب است معظم له مي بايستي جواب سئوال را بدهند ولي اينجانب هم كه در آن زمان در

خدمت امام و شاهد و حاضر مذاكرات و جلسات مالقات آقاي مهندس بازرگان بودم توضيحاتي مي دهم.

اول ـ آقاي مهندس بازرگان در پاريس چندين بار با امام مالقات كردند و امام هم با گرمي و احترام ايشان را پذيرفتند.

دوم ـ مواضع آقاي مهندس بازرگان و ياران نهضتي در قبال رژيم شاهنشاهي از ساليان دراز مشخص بوده است، هم

براي امام و هم براي ملت ايران. شايد نويسنده به علت جوان بودن و عدم اطالع و يا عدم دسترسي به اسناد و

مدارك نداند كه آقاي مهندس بازرگان و ياران نهضتي از بعد از كودتاي ننگين 28 مرداد سال 1332 به جرم مخالفت و

مبارزه با استبداد محمدرضا شاه و استيالي خارجي و استعمار بارها به زندان افتادند؟ و شايد نويسنده نداند كه در

بهمن سال 1341 مؤسسين و سران و فعالين نهضت آزادي، از جمله مرحوم طالقاني و مهندس بازرگان، دكتر

سحابي و... دستگير و در دادگاههاي نظامي به اتهام اقدام عليه سلطنت محاكمه شدند و به زندانهاي طويل المدت

محكوم شدند و سپس به علت ادامه مبارزه و مقاومت حتي در زندان، از زندانهاي مركز به زندانهاي نقاط بد آب و هوا

نظير زندان برازجان منتقل گرديدند؟ و همه اينها در زماني بود كه بسياري از مدعيان و متوليان كنوني انقالب سر در

گريبان تحير فرو برده و سياست صبر و انتظار در پيش گرفته بودند؟ همه اينها را ملت قهرمان ايران مي داند. و امام

بهتر از هر كس اين سوابق را مي داند و به همين دليل در فرمان نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان به اين سوابق

مبارزاتي با صراحت اشاره شده است. بدون شك امام اهل مسامحه نيست و آنچه را كه فرموده اند بيان واقعيت مي

باشد. معلوم نيست چرا نشريه «پيام انقالب» ارگان سپاه پاسداران عزيز ما بايد محل انتقال و القاي شبهات و

توهمات بشود؟ و آيا اجراي چنين سياستي جز دامن زدن به آتش خصومتهاي داخلي نيست؟

سوم ـ اما جريان سفر آقاي مهندس بازرگان به پاريس و مالقاتهاي ايشان با امام به قرار زير بوده است:

پس از هجرت امام به پاريس و بعد از آنكه «برنامه سياسي» امام براي مراحل نهايي انقالب مشخص و تدوين گرديد

امام دستور فرمودند كه اشخاص از ايران به پاريس بيايند تا درباره اين برنامه و شيوه هاي اجرايي آن بحث و پيش

بيني گردد. از جمله شخصيتهايي كه امام فرمودند پيغام داده شود كه حتماً به پاريس بيايند آقاي مهندس بازرگان

بودند. يادم هست كه آن روزها برخي از دوستان درباره مسئله اي نگران بودند، و برخي از معاندين هم به اين
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نگرانيها دامن مي زدند و آن اينكه گويا آقاي مهندس بازرگان در سخنراني خودشان به مناسبت (ايام ماه مبارك

رمضان در مسجد قبا) براي اولين بار نام امام را در يك سخنراني عمومي عنوان مي نمايند مردم سه بار صلوات مي

فرستند و آقاي مهندس بازرگان در اين مورد مطالبي را عنوان مي نمايند اين دوستان از اين بابت نگران بودند. من

شخصا اين مسئله ار با امام مطرح كردم. امام با همان سعه صدر و وسعت ديدي كه دارند با صراحت و با قاطعيت

پاسخي به اين مضمون فرمودند كه مسائل ما مسائل مملكتي است و اين گونه مسائل شخصي در روابط و قضاوت

ما تأثيري ندارد.

به دنبال اين گفتگوها، و با تأكيد امام به آقاي مهندس بازرگان پيغام داده شد و ايشان هم بر همين اساس به پاريس

سفر كردند. با توجه به وضعيت خاص سياسي در آن برهه از زمان و با توجه به برنامه هاي امام، آقاي مهندس

بازرگان ترجيح دادند كه در پاريس، نه قبل از مالقات با امام و نه بعد از آن هيچگونه مصاحبه مطبوعاتي ننمايند.

تمامي نيرو را صرفا براي اجراي برنامه ها متمركز سازند.

در مالقاتهاي آقاي مهندس با امام، تا آنجا كه به خاطر دارم، ابتدا آقاي مهندس شرحي از وضعيت داخلي ايران

گزارش دادند و سپس امام نقطه نظرها و برنامه هاي خود را بيان فرمودند، و بحث به طور كلي در مورد چگونگي

اجراي طرحها بود.

طرح و برنامه مدون امام عبارت بود از ابتدا تأسيس شوراي انقالب و سپس به معرفي شوراي انقالب، انتخاب دولت

موقت و سپس اجراي مراحل بعدي. و تدوين اين برنامه در زماني بود كه هنوز شاه بر سر كار بود و هنوز به طور قطع

معلوم نبود كه پايان كار شاه به چه صورت درمي آمد. لذا گفتگو از آن بود كه تأسيس دولت موقت، در خارج از كشور

باشد. حتي قدمهايي به تأكيد امام برداشته شد و با برخي از دولتهاي دوست و همسايه تماسهايي گرفته شد تا

به محض معرفي دولت موقت اين كشورها، دولت مبعوث امام را به رسميت بشناسند. البته شتاب سريع انقالب و

قاطعيت امام آنچنان بود كه منجر به فرار شاه از ايران شد و معرفي دولت موقت به تهران موكول گرديد. و آنچه كه در

پيام انقالب آمده است درست نيست. تصميم امام به معرفي آقاي مهندس بازرگان به سمت رئيس دولت موقت در

پاريس گرفته شده بود و براساس ضوابطي كه امام بارها آن را مطرح فرموده اند و هرگز درست نيست كه تصميمات

امام را با سياست بازيهاي بازيگران سياسي مقايسه كنيد و آن نتايج بي ربط را در آن مقاله بگوئيد.

در همان سفر آقاي مهندس به پاريس و در حضور امام بود كه ليست اسامي اشخاص كه احتماال مي توانند در

شوراي انقالب و يا دولت شركت كنند تنظيم گرديد و قرار شد اين ليست در تهران با ساير برادراني كه با امام در

تماس بودند و از طرف امام براي پي گيري و اجراي همين مسائل تعيين شده بودند مطرح و به مرحله نهايي برسد.

در اين زمينه مدارك و اسناد و مطالب گفتني زياد است كه مي گذاريم براي فرصت ديگري.

نكته چهارم ـ در مقاله آقاي ب ـ شريف آمده است كه:
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«با اشغال النه جاسوسي نه تنها آمريكا در توطئه هاي ديپلماتيك خود شكست خورد بلكه دولت ليبرال و موقت

مخالف خط امام هم در داخل ايران تاب اين موج انقالبي را نياورده و ناچار استعفا مي كند.» چند مطلب نادرست در

اين ميان ديده مي شود.

اول آنكه دولت موقت مخالف خط امام نبود. بهترين قاضي براي اين امر، خود امام و شوراي انقالب بود. چطور ممكن

است آقاي ب ـ شريف بفهمد كه دولت موقت مخالف خط امام بودند و عليرغم ابراز تمايل مكرر دولت به كناره گيري و

بازگذاشتن دست شوراي انقالب تا هر كس را كه مي خواهد روي كار بياورد، معذلك تمام اصرار و تأكيد بر ماندن و

ادامه كار دولت موقت بود.

در اينجا غرض از بيان اين نيست كه كارهاي دولت موقت بدون ايراد و انتقاد بوده است و يا تمامي كارهاي آن دولت

مورد تأييد امام بوده اند. خير چنين نيست اما توجه به اين نكته ضروري است كه درست در همان مواردي كه به

دولت موقت حمله مي شود (نظير سياست خارجي) آن موارد مورد تصويب صريح شوراي انقالب و تأييد امام بوده

است.

دوم آنكه برادر جان وقتي شما لغت ليبرال را به كار مي بريد بهتر است روشن كنيد كه اين لغت را با كدام معنا و

مفهومي به كار مي بريد از ديد جامعه شناسي غربي يا از ديد جامعه شناسي ماركسيستي؟ يا اينكه خودتان

تعريف جديدي براي آن وضع كرده ايد؟ از ديد جامعه شناسي غربي، ليبرال ها كساني هستند كه خواستار جدايي

دين از سياست هستند. به وحي و كتاب و نبوت اعتقاد ندارند و به آزادي به مفهوم غربي آن اعتقاد دارند. آيا بازرگان

و ياران نهضتي اش چنين ديدگاههايي دارند؟ كه اين ظلم فاحشي است به حق، چرا كه سابقه ساليان دراز اين

برادران نشان مي دهد كه جز در خط اسالم و تعهد اسالمي حركت نكرده اند. لذا ليبرال به معناي جامعه شناسي

غربي اش هرگز قابل انطباق با اين اشخاص نيست. و اگر شما از ديد جامعه شناسي ماركسيستي اين لغات را به

كار مي بريد، آن را هم با صراحت بيان كنيد. من اميدوارم كه چنين نباشد اگر هم قرار است به كسي حمله كنيد و

ايراد بگيريد يا انتقاد كنيد، بهتر است از مفاهيم اسالمي و قرآني استفاده كنيد كه به حق نزديك تر است.

سوم آنكه استعفاي دولت موقت قبل از سفر شاه به آمريكا و اشغال النه جاسوسي به طور جدي توسط آقاي

مهندس بازرگان در شوراي انقالب مطرح شده بود. دوگانگي در مديريت مملكت كار را به بن بست رسانيده بود. تنها

راه حل آن بود كه دولت و شوراي انقالب در هم ادغام شده و يك واحد مديريت مملكت را در دست بگيرد. قبل از آن

هم اين مشكل مطرح شده بود. علل ابراز تمايل مكرر دولت هم به كناره گيري از همين امر ناشي مي شد نه از

جهات عدم قدرت براي انجام وظيفه. حضور و فعاليت دو مركز فرماندهي و مديريت در شرايط عادي فاجعه انگيز است

تا چه برسد به وضع خاص جامعه ما بعد از انقالب. لذا دولت هميشه از اين فكر دفاع مي كرد كه بايد در اداره مملكت

وحدت و مديريت به وجود آيد وگرنه شكست مي خوريم. صحت اين انديشه دولت موقت هم اكنون كامالً روشن و

آشكار است دخالت قواي مملكت در كارها و عدم تمركز مديريت ريشه بسياري از مشكالت كنوني است.
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براساس اين انديشه بود كه حدود سه ماه بعد از پيروزي انقالب، به اصرار و درخواست دولت موقت بخشي از شوراي

انقالب و دولت در هم ادغام شدند. بر طبق اساسنامه شوراي انقالب، درحاليكه دولت قوه مجريه موقت بود، شوراي

انقالب به صورت قوه مقننه موقت و به صورت مجلس عمل مي كرد. اعضاي شوراي انقالب كه مسئوليت اجرايي در

هيئت وزراء را پذيرفته بودند، از عضويت در شوراي انقالب كنار رفتند. اما براساس آنچه گفته شد و براي ايجاد

هماهنگي هرچه بيشتر، قرار شد 5 نفر از وزراي دولت به شوراي انقالب برگردند و 5 نفر از اعضاي شوراي انقالب به

عضويت در دولت انتخاب شوند و به اين ترتيب از 15 نفر اعضاي شوراي انقالب حداقل 10 نفر در دولت موقت مسئول

امور اجرايي شدند و شورا بيش از پيش مسئول اقدامات دولت موقت گرديد. اما اين امر موجب حل تمامي مشكالت

ناشي از تعدد مراكز قدرت نگرديد و لذا حدود يك ماه قبل از اشغال النه جاسوسي، آقاي مهندس بازرگان در يكي از

جلسات شوراي انقالب بعد از ذكر مشكالت و مسائل مملكتي، خصوصاً دوگانگي مديريت كشور (شوراي انقالب و

دولت) تنها راه حل را واگذاري مسئوليت اداره كليه امور مملكتي به طور كامل به شوراي انقالب و حذف دولت به

عنوان نهادي جدا و بيرون از نهاد شوراي انقالب پيشنهاد نمودند. اين امر مورد قبول شورا قرار گرفت و به تأييد امام

هم رسيد و قرار شد يك شوراي انقالب جديدي مركب از 15 نفر اداره امور مملكت را در دست بگيرد. بحث و گفتگو بر

سر آن بود كه چه كساني در شوراي انقالب بمانند و چه كساني در مقام اجرايي وزارت خانه ها. و اينكه آيا اعضاي

شوراي انقالب مي توانند مسئوليت اجرايي نپذيرند و مسئول هم باشند. اين گونه مسائل مورد بحث و گفتگو بود كه

سفر شاه به آمريكا و گروگانگيري پيش آمد... اما اصل استعفا كمترين ارتباطي با گروگانگيري نداشته است. دولت

موقت تشخيص داده بود كه يك فرمانده بد بهتر است از دو فرمانده خوب، با عدم وحدت در مديريت نمي توان مملكت

را اداره نمود و براي اداره مملكت بايد كساني كه قدرت را در دست گرفته اند، در پيشگاه مردم مسئول هم باشند.

نه آنكه دولت مسئول شناخته شود درحاليكه تمامي قدرت در دست ديگران باشد. بهتر آن است كه صاحبان قدرت

خود قدم به جلو بگذارند و مسئول هم شناخته شوند. نظر دولت آن بود كه در طي دوران مبارزه عليه استبداد داخلي

و استيالي خارجي وحدت اقشار گوناگون ملت ما را به پيروزي رسانيد و براي تداوم انقالب و اداره مملكت نيز وحدت

در مديريت حتمي و ضروري است. دوگانگي يا چندگانگي در اداره مملكت نه قابل قبول است و نه به نفع مملكت. در

اين باره نيز گفتني بسيار است كه به وقت ديگري مي گذاريم. چرا كه امام فرموده اند تمامي نيروها را عليه دشمن

خارجي متجاوز متمركز بايد ساخت نه در جبهه داخلي عليه يكديگر.

چه بهتر بود مسئولين مجله پيام انقالب اين مسائل را مطرح نمي كردند يا آنكه به دليل اهميتش از منابع موثق ذيربط

و يا حتي شخص امام سئوال مي كردند. در شأن مجله ارگان پاسداران انقالب اسالمي نيست كه مطالبي بنويسند

كه صحت نداشته باشد و مطالبي عنوان كنند كه در شأن امام نمي باشد.»

در مقاله آقاي ب ـ شريف مطالب ديگري هم وجود دارد كه بي اساس است و در نوبت ديگري اگر خدا بخواهد، به

بحث درباره آنها خواهيم پرداخت.

  متأسفانه مسئوالن مجله پيام انقالب توضيحات آقاي دكتر يزدي را هيچگاه چاپ نكردند.
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21ـ توصيه هاي به حق به سپاه

  همان طور كه نشان داده شده نويسندگان مجله پيام انقالب و ساير تحليل گران سپاه پاسداران بارها و به دور از

تقواي اسالمي به نهضت آزادي و سران و فعالين آن تهمت زده اند و نهضت بارها به اين اتهامات پاسخ داده و از آنها

خواسته است كه به موجب قوانين جمهوري اسالمي، كه موظف به پاسداري از آن هستند، جواب ها را نيز چاپ

كنند اما اين نويسندگان جز در يك مورد، جوابهاي نهضت را منتشر نساختند.

  جالب اين است كه «پيام انقالب» در يكي از شماره هاي اخير خود، در رابطه با پيامهاي اخير امام مقاالتي پرمغز و

تحليلي در اخالق اسالمي، چاپ كرده است كه دقيقاً برخورد اين مجله را در رابطه با اتهام و برچسب زدن به نهضت

آزادي و سران آن محكوم مي نمايد.

  در مقاله «امام و رهنمودها» آمده است كه:

«هر انقالبي از فراز و نشيب هاي فراواني مي گذرد و يكي از اين فرازها مرحله گذار از بي قانوني به تثبيت و

حاكميت قانون ايدئولوژي حاكم بر انقالب است و طبيعي است كه اين مرحله گذار پس از هر انقالبي وجود دارد، مهم

اين است كه رهبريت انقالب بتواند كشتي طوفان زده امت را از اين فراز و نشيب ها و امواج خطرناك سالم به

سرمنزل مقصود، يعني حاكميت قانون برساند، در غير اين صورت به جز هرج و مرج و آنارشيسم، انقالب ثمره ديگري

در بر نخواهد داشت.» (1)

  نويسندگان «پيام انقالب» توجه داشته اند كه رهبر انقالب بارها و به كرات ضرورت اجراي قانون را گوشزد نموده اند

و خود گفته اند:

«بايد بدانيم محتواي اين پيام و عتاب و خطاب هاي آن هرگز چيز جديدي نيست، اين ماييم كه تصور كرده ايم وگرنه

امام، هم در كشف االسرار، هم در واليت فقيه، هم زماني كه در نجف بودند، هم آنگاه كه در پاريس بودند، و هم در

طول چهار سال گذشته، صحبت از حاكميت «قانون» كرده اند و همه را به اطاعت از قانون و اجراي دقيق آن دستور

داده اند.» (1)

  به طوري كه مالحظه مي شود امام در هيچ مرحله اي، تخلف از قانون و زير پا نهادن قانون را به عنوان «فرازي از

انقالب» تجويز نكرده اند. بدون ترديد نظر امام از «قانون» اجراي قانون شرعي است، و اشاعه اكاذيب، تهمت و دروغ

و برچسب زدن به مؤمن، چه قبل از پيروزي انقالب و چه بعد از پيروزي خالف شرع و قانون اسالم، حرام و مردود بوده

و مي باشد.

185



نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقالب اسالمي

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/14/12.htm[5/28/2011 12:21:20 AM]

  همان طور كه قبالً گفتيم نويسندگان پيام انقالب در يكي از شماره هاي آن مجله ابتكار جالبي نموده اند و

رهنمودهاي امام را به عنوان «منشور عدالت اجتماعي» در 73 ماده تنظيم كرده اند، تا بتوانند به قول خودشان:

«آن را بهتر درك نموده و آويزه گوش قرار داده و در اجراي آن بكوشيم.» (1)

  ما برخي از مواد اين منشور را (عيناً ذكر مي كنيم) تا نويسندگان پيام انقالب ارگان سپاه پاسداران، خود قضاوت

كنند تا چه حد توانسته اند در رابطه با ما توصيه امام را به كار بندند.

  ماده 23 اين منشور حاكي از آن است كه:

«اهميت موارد چهارگانه فوق در اين است كه ملت از صحت قضا، ابالغ، اجرا، احضار، احساس آرامش قضائي نمايد.»

  ماده 24 تصريح دارد كه:

«عمل به عدل اسالمي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست بلكه ساير ارگانهاي جمهوري اسالمي از جمله

... سپاه پاسداران ... نيز بايد رعايت اين مسئله را بنمايد.»

  ماده 25 بر اين تكيه دارد كه:

«احدي حق ندارد با مردم رفتار غيراسالمي داشته باشد.»

  از جمله رفتارهاي غيراسالمي كه احدي حق ندارد اعمال كند عبارتند از:

«ماده 35ـ هيچكس حق ندارد به احدي اهانت نمايد.

ماده 36ـ هيچكس حق ندارد اعمال غيرانساني ـ اسالمي مرتكب شود.

ماده 53 ـ هيچكس حق ندارد، هتك حرمت مسلمانان نمايد.

ماده 54 ـ هيچكس حق ندارد تعدي از ضوابط شرعيه نمايد.»

  تخلف از دستورات ياد شده در اين منشور در مواردي جرم و گناه محسوب شده است كه بايد مجازات شوند:

: موارد فوق به اين دليل است كه اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از «ماده 42

كبائر بسيار بزرگ است.

: مرتكب هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي است و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي ماده 43

باشد.»
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  هدف از همه اين موارد در منشور عدالت اسالمي آن است كه:

«ماده 64: قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقالب و انقالبي بودن، خداي نخواسته به كسي ظلم شود.

ماده 65: كارهاي خالف مقررات الهي و اخالق كريم اسالمي از اشخاص بي توجه به منويات صادر نشود.

ماده 66: ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايد.

ماده 67: ملت آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند.

: ملت قواي نظامي، انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود ماده 70

بدانند.»

  در هيچ يك از مواد اين «منشور عدالت اجتماعي»، اشاره اي نشده است كه نويسندگان «پيام انقالب»، و

تحليلهاي سياسي سپاه از اين منشور مستثني باشند.

  مگر ستاد پيگيري فرمان امام در بيانيه اي كه مجله پيام انقالب هم آن را چاپ كرده است نگفته است كه پيام امام

فرمان واجب االتباع است و:

«اينك مسئولين دولتي و غيردولتي و تمامي آحاد ملت بايد همه تالش خود را به كار گيرند تا از كوچكترين عمل

خالف قانون پرهيز كنند و دريابند كه در جمهوري اسالمي، تنها حركت قانوني و براساس نظام جمهوري اسالمي

عملي انقالبي است.» (1)

  سئوال ما اين است كه آيا كدام قانون شرع و كدام قانون جمهوري اسالمي به نويسندگان «پيام انقالب» اجازه مي

دهد چنين بي محابا، تهمت بزنند، هتك حرمت و حيثيت نمايند؟ آيا اين عمل نويسندگان مجله پيام انقالب، اهانت به

خون پاك شهيدان واالتبار و ايثارگران جبهه هاي نبرد حق عليه باطل در غرب و جنوب كشورمان نيست؟

  در سرمقاله يكي از شماره هاي پيام انقالب تذكر داده شده است كه:

«بيانيه هشت ماده اي اخير ... عتابي است به برندگي عدالت، به عموم مسئولين حكومت اسالمي كه فكر نكنند

دستور تبعيت از قانون تنها منحصر به بني صدر بود. در جمهوري اسالمي همه بدون استثناء بايد از قانون تبعيت

كنند.» (1)

  در همين مقاله به حق آمده است كه:

«... ما (يعني مسئولين)، مجري احكام حاكم (يعني قانون) هستيم و اگر تخلف كنيم ابتدائاً عزل، سپس تعزير و يا

حتي قصاص مي شويم.»
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  پرسش ما از اعضاي محترم شوراي نويسندگان مجله پيام انقالب اين است كه آيا ارتكاب اين همه تهمت و افترا

اجراي حكم كدام حاكم (يعني قانون) است؟

  و باالخره در مجله ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مقاله «كميت بيشتر يا كيفيت برتر، كداميك» آمده

است كه:

«آيا صحيح است كه من به عنوان يك پاسدار ... حرفهايي بزنم كه با روح اسالم سازگار نيست و زشت و سبك

است؟ غيبت بكنم تهمت بزنم؟». (1)

  ما در پاسخ اين سئوال صريحاً مي گوييم كه نه برادران عزيز! انجام چنين اعمالي از يك پاسدار صحيح نيست و براي

مجله اي كه خود را ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي، يعني شما پاسداراني كه با ايثار خونهاي پاك خود در برابر

ارتش متجاوز بعث عراق و ضدانقالبيون در كردستان ايستاده و مي جنگيد، معرفي مي كند، تهمت زدن و فحاشي

كردن شايسته نمي باشد.

  ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خيرالفاتحين12

با دعاي خير و آرزوي پيروزي آن برادران عزيز در پاسداري از اسالم و ايران

نهضت آزادي ايران

 

22ـ مآخذ و يادداشتها

   1ـ مجله پيام انقالب، شماره 75، مورخه 18 دي ماه 1361

   2ـ مجله پيام انقالب، شماره 71، مورخه 22 آبان ماه 1361

   3ـ بيانات امام خطاب به «ستاد پيگيري»، مورخه 6 دي ماه 1361

   4ـ بهشتي، دكتر سيد محمد حسين، مقاله: «ليبرليسم» مجموعه 5 گفتار از انتشارات قيام، قم (بدون تاريخ).
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، مقاله «انسان، اسالم و مكتب هاي مغرب زمين»، انتشارات ـ شريعتي، دكتر علي: مجموعه آثار، شماره 24 6   

الهام.
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   13ـ مجله پيام انقالب، شماره 70، مورخه 8 آبان 1361
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ـ به عنوان نمونه نگاه كنيد به جزوه گزارش جريان تأسيس نهضت آزادي و به جزوه «مبارزات سياسي ـ مبارزات 57   

مذهبي از انتشارات نهضت آزادي ايران.

   58ـ مطهري، مرتضي: مقاله «فريضه علم» مجموعه «ده گفتار»، انتشارات صدرا، قم.

   59ـ اسناد نهضت آزادي ايران، جلد اول و دوم، انتشارات نهضت آزادي ايران.
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ـ بعد از پيروزي انقالب عليرغم جو شديد ضدامپرياليسم امريكا و ضدغرب، برخالف انتظار كمتر كتابي در تحليل 61   

علمي از مكانيزم عملكرد امپرياليسم غرب و امريكا به فارسي نگاشته شده است تا بتواند شعارهاي سياسي

احساسي سطحي را به شناخت عميق واقعي از آنان ارتقاء دهد. در اين زمينه، نهضت آزادي ايران، يكي از

عميقترين و گسترده ترين آثار موجود را تحت عنوان «جنگ بي پايان، امريكا در تدارك ويتنامهاي ديگر» در سه جلد

ترجمه و منتشر نموده است.
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   62ـ مجله پيام انقالب، شماره 24، مورخه 27 دي ماه 1359

آزادي در جامعه ما؟! 

شامل دو نامه:

پاسخ به رئيس محترم جمهوري

پاسخ به سرمقاله روزنامه جمهوري اسالمي

بسمه تعالي

خواننده عزيز:

  آنچه در اين نشريه مي خوانيد پاسخ نهضت آزادي ايران به مصاحبه حجت االسالم جناب آقاي سيدعلي خامنه اي

رئيس محترم جمهوري مندرج در روزنامه جمهوري اسالمي مورخ 11/3/62 و سرمقاله مورخ 12/3/62 آن روزنامه

است كه متأسفانه طبق معمول روزنامه جمهوري اسالمي بر خالف قانون مطبوعات تا كنون اقدام به درج آن نكرده

است. در مصاحبه و سرمقاله مذكور تلويحاً و تصريحاً مختصر فعاليت محدود نهضت آزادي ايران نمونه و شاهد وجود

«آزادي» و فقدان «اختناق» در ايران قلمداد شده است. نظر به اينكه اين اظهارات خالف واقع مي باشد و تامين

آزادي هاي مشروع براي استقرار كامل جمهوري اسالمي و جلوگيري از انحراف و مفاسد امري ضروري و حياتي

است. ما متن اين دو پاسخ را عيناً براي عموم منتشر مي كنيم و قضاوت نهايي را به عهده مردم قهرمان ايران مي

گذاريم.

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران
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۱۷۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  !آزادي در جامعه ما؟

  

  : شامل دو نامه

  جمهوري  پاسخ به رئيس محترم 

  پاسخ به سرمقاله روزنامه جمهوري اسالمي

  

  تعالي بسمه

  

  عزيزخواننده 

االسالم جناب آقاي سـيدعلي       خوانيد پاسخ نهضت آزادي ايران به مصاحبه حجت         آنچه در اين نشريه مي    

 و سـرمقاله مـورخ   ۱۱/۳/۶۲اي رئيس محترم جمهوري مندرج در روزنامه جمهـوري اسـالمي مـورخ        خامنه

انون مطبوعـات   آن روزنامه است كه متأسفانه طبق معمول روزنامه جمهوري اسالمي بر خالف قـ       ۱۲/۳/۶۲

در مصاحبه و سرمقاله مـذكور تلويحـاً و تـصريحاً مختـصر فعاليـت               . تا كنون اقدام به درج آن نكرده است       

نظر . در ايران قلمداد شده است    » اختناق«و فقدان   » آزادي«محدود نهضت آزادي ايران نمونه و شاهد وجود         

 مشروع براي استقرار كامل جمهوري اسالمي       هاي  باشد و تامين آزادي     به اينكه اين اظهارات خالف واقع مي      

ما متن ايـن دو پاسـخ را عينـاً بـراي عمـوم              . و جلوگيري از انحراف و مفاسد امري ضروري و حياتي است          

  .گذاريم كنيم و قضاوت نهايي را به عهده مردم قهرمان ايران مي منتشر مي

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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۱۷۶ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۳۵۵/۴/۲۱: شماره

 ۰۴/۰۴/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  

  اي ناب آقاي سيدعلي خامنهاالسالم والمسلمين ج حجت

  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

هـاي الهـي و اسـالمي، بـار      با عرض سالم و آرزوي توفيق جنابعالي در خدمت به مردم و تحقق آرمـان            

سنگين فريضه امر به معروف و نهي از منکر به ويژه در اين ماه مبارک رمـضان مـا را بـر آن داشـت ايـن                           

هاي گذشته ترتيب اثري داده نـشده و حتـي دفتـر               اگرچه نسبت به نامه    .ارسال داريم نامه را براي جنابعالي     

  .ندا هکنون اعالم نداشت جنابعالي بر اساس عرف و روش معقول حتي وصول آنها را هم تا

جنابعالي به مناسبت هفته آشنايي با مجلـس شـوراي اسـالمي در گفتگـوي اختـصاصي بـا خبرنگـاران                     

 درج شده است مطالبي در مورد وجـود         ۱۱/۳/۶۲روزنامه جمهوري اسالمي مورخ     جمهوري اسالمي که در     

  :ايد آزادي در جامعه فرموده

. کنم و ايـن چيـز بـسيار ارزشـمندي اسـت        از وجود حالت آزاد و احساس آزادي در اين مجلس دفاع مي           ... «

ف گفته در اين مجلس همه خواسته بزند و نتوانسته بزند خال هرکس ادعا کند که در اين مجلس حرفي را مي

  ».توانند حرفشان را بزنند مي

  :در همين مصاحبه تصريح شده است که

در مورد مسئله فضاي آزاد بنده اعتقادم اين است که بحمداهللا فضاي اجتماعي مـا فـضاي آزادي اسـت آن                   «

انقالبـي مثـل    وجه بـاب يـک جامعـه        چکنند توقعاتي دارند که آن توقعات به هي         کساني که اين را قبول نمي     

  ».جامعه ما نيست

  : در مورد نهضت آزادي گفته باشيد کهدر همين مصاحبه ظاهراً

 تـدريس  ـ جلسات سخنراني دارند  ـساني که مخالف اين دولت هستند جلسه دارند، تشکيالت دارند  كاالن «

ث بنشينند توطئـه  نام بحه نام تدريس و به  بله اگر کساني بخواهند بـگويد چرا داريد   دارند و دولت نمي

  .»هايشان مقابله خواهيم کرد کنند ما با توطئه

  

  اي جناب آقاي خامنه

گانـه و رياسـت قـوه        مسئوليت اجراي قـانون اساسـي و تنظـيم روابـط قـواي سـه              «استحضار داريد که    

نـه  ازهرگو...«ايد که  ايد متعهد شده اي که امضا کرده جمهوري است و بر اساس سوگندنامه   با رئيس » مجريه

خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قـانون اساسـي بـراي ملـت شـناخته اسـت                      

  »...حمايت کنم

هاي سياسي  تنها در مجلس و جامعه آزادي وجود دارد بلکه سازمان  شما از يک سو مدعي هستيد که نه     

 مـسئول کـه رياسـت آنهـا بـا           هـاي مملکتـي و مقامـات         از سوي ديگر عملکرد ارگان     .مخالف هم آزاد هستند   

  .سفانه مغاير آنهاستأجنابعالي است مت

تنها امنيت نداشته و زير رگبار فحـش و ناسـزا و تهديـد                در مجلس شوراي اسالمي نمايندگان مخالف نه      

 سـکوت   انـد و بـه همـين مناسـبت معمـوالً               قادر به بيان نظرات خود نبوده      اند عمالً     کرده  مرگ رفت و آمد مي    
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۱۷۷ 

سف تذکرات و اعتراضات متعدد شفاهي و کتبي نماينـدگان بـه مـسئوالن مجلـس                أبا کمال ت  . اند  دهاختيار کر 

  .بوده استنموثر 

هاي گروهـي در اختيـار انحـصاري       ها و رسانه    در صحنه اجتماع به طوري که استحضار داريد روزنامه        

مه ميزان حـدود دو سـال اسـت          روزنا . حق استفاده از آنها را ندارند      مسئوالن مملکتي است و سايرين عمالً     

کنون در مورد پرونـده آن و        اي تا   برخالف قانون مصوب شوراي انقالب توقيف شده و هيچ دادگاه صالحه          

هاي موجود که وابسته به   تنها روزنامه. نکرده است رأي هاي سنگيني که اخذ شده رسيدگي و اعالم         ضمانت

ات در توضـيح يـا رد اتهامـات و اظهـارات خالفـشان              هايي که طبق قانون مطبوع      د از درج پاسخ   ندولت هست 

 مقامـات   .کننـد   شـود خـودداري مـي       درباره دولت موقت و نهضت آزادي و اعضاي آنها برايشان ارسال مي           

  .اند کنون اقدام موثري انجام نداده قضايي در مورد اعالم جرمهايي که بر اساس قانون انجام شده است تا

مسائل خالف واقع و اتهامـات   ) ۳/۴/۶۲پيش خطبه جمعه    (از جمعه هنوز    هاي نم   ها و پيش خطبه     در خطبه 

 مجلس که بيان واقعيتهاي موجـود در جامعـه بـود             محترم نامه سرگشاده ما به رئيس    . شود   مطرح مي  ناروا

خاطر مـصالح مملکـت و انقـالب        ه  بخاطر داريد با چه جو دشنام و تهديد و توهين عليه ما مواجه شد و ما ب                

ل کرديم و فقط بر اساس حق و وظيفه قانوني و شرعي خود مبادرت به تهيه و ارسـال جوابيـه                     صبر و تحم  

هـاي يوميـه آن را درج         سـفانه هيچيـک از روزنامـه      م کـه متأ   اي کردي   و توضيحات مدلل و مستند و مشفقانه      

داري  سياسـي مـا و يـا آگهـي تـسليت مـا خـود       ـهاي عقيـدتي    ها حتي از درج آگهي کالس روزنامه .نکردند

 مورد موافقت قـرار     ها از چاپ کتب و نشريات اگرچه طبق ضوابط وزارت ارشاد بعداً              اکثر چاپخانه  .اند    کرده

  .کنند گيرد به علت ترس و نگراني از عواقب آن خودداري مي

هـا و صـدا و سـيماي جمهـوري بـه حـدي يکنواخـت و بـه اصـطالح                      هاي گروهي اعم از روزنامه      رسانه

من بـه جمهـوري     ؤسـفانه حتـي بعـضي از افـراد مـ          أاعتبار شده است که مت      الب مردم بي  اي و براي غ     کليشه

  .کنند تا در جريان اخبار و وقايع قرار گيرند هاي خارجي گوش مي اسالمي هم به رسانه

ها، تعزيرهاي قبل از صدور حکم متهم و شـرايط زنـدانها و تعـداد                 ها، بازجويي   در مورد روش بازداشت   

  .کنيم طلبي اضافه نميآنها در اينجا م

  

  جناب آقاي رئيس جمهور

هاي آن در بـاال اشـاره شـد بـراي      اي از ويژگي  اجتماعي جامعه که به گوشهـآيا همين شرايط سياسي  

  نمايد؟  را تداعي مي» احساس آزادي«و  »فضاي آزاد«جنابعالي 

نهـضت  «جملـه    زهست اما براي صاحبان قدرت که به هر کس کـه دلـشان خواسـت ا               » احساس آزادي «

هـا را ننويـسند و مقامـات          ها هم آزادي دارنـد کـه جـواب تهمـت            روزنامه. هر نوع تهمت ناروا بزنند    » آزادي

  .قضايي هم آزاد هستند به شکايات و وظايف قانوني خود رسيدگي و عمل نکنند

هرچـه   ،براي صدا و سيماي جمهوري اسالمي از پهنه زمين تـا ثرياسـت و در ايـن فـضا                  » فضاي آزاد «

زنـد    دهد، تهمـت مـي       آمارهاي نارست از پيشرفت و ترقي و توليد به خورد مردم مي            ،گويد  دلش خواست مي  

و آزاد است که نظرات متفاوت و مخالف را هرگز پخش نکند و جواب کساني را که به آنها ظلـم شـده و                        ... و

  . منتشر نسازد،تهمت زده شده است
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۱۷۸ 

تـوان دربـاره    ايـد کجـا مـي    کـه شـما از آن صـحبت کـرده     » دياحساس آزا «و اين   » فضاي آزاد «در اين   

که سند اسارت مالي و اقتصادي ايران توسط آمريکـا    » بيانيه الجزاير «قراردادهاي عظيم تعهدآوري همچون     

 هـاي تـوان راجـع بـه قرارداد        است سخن گفت و مطلبي منتشر ساخت که مردم مطلع کردند يـا در کجـا مـي                 

 كـه چـه بـه       کيه بسته و اجرا شده اسـت صـحبت کـرد تـا مـردم مطلـع شـوند                  سنگين که با دولت نظامي تر     

  .آمده استروزشان 

اطالعات حتي نمايندگان ملت در مجلـس شـوراي اسـالمي از            » احساس آزادي «و  » فضاي آزاد « در اين   

 هبـ  راديوهاي خارجي بيشتر نيست که بتوانند کم و کيف جدل و مذاکرات در حد اخبار مطبوعات و يا احياناً           

  .وظايف نمايندگي خود عمل کنند

  

  اي جناب آقاي خامنه

نويس روزنامه جمهـوري اسـالمي    ايد و سرمقاله   به نظر ما آنچه جنابعالي در اين مصاحبه مطرح ساخته         

 کوشـش کـرده     »بهـوش مـردم   « خرداد ماه جاري تحت عنـوان        ۱۲ مورخ   ۱۱۶۰به ويژه در سرمقاله شماره      

و نبـودن   » آزادي« نهضت آزادي ايران را در جامعه نمـودار وجـود            است مختصر فعاليت محدود و حضور     

  .ر از واقعيات عيني موجود در جامعه استوقلمداد کند بسيار د» جو اختناق«

 ،حقـوق ملـت منـدرج در فـصل سـوم قـانون اساسـي              » اختنـاق «و  » آزادي«مالک مـردم بـراي شـرايط        

 عملکـرد کنـوني مـسئوالن       اسفانه ب أقالب است که مت   شعارهاي انقالب و بيانات امام امت بويژه در جريان ان         

  .مملکتي مغايرت فاحشي دارد

آزادي که موهبتي است الهي و در قانون اساسـي حـدود آن مـشخص شـده اسـت فقـط اختـصاص بـه                         

آيـا  . کنـد    بـراي مخـالفين موضـوعيت و مفهـوم پيـدا مـي             مسئوالن مملکتي و همفکران آنها نداشته و اصوالً       

  زاديهاي تصريح شده در قانون اساسي برخوردار هستند؟ ن شما از آيمخالف

 در امجديه يا محلهـاي مـشابه تـشکيل دهـد و             ميتينگيدهيد نهضت آزادي ايران       آيا همين حاال اجازه مي    

  نيروهاي انتظامي امنيت محيط و مردم را تضمين خواهند کرد؟

  

  جناب آقاي رئيس جمهور

تفـاوتي و بـدبيني       تنها دردي را دوا نخواهد کرد بلکه موجبات بي         به نظر ما اينگونه بيانات خالف واقع نه       

  . بيشتر مردم و فاصله گرفتن قشرهاي ديگري از انقالب خواهد بود

نظـر و مطلـع را انتخـاب و بـا      م گروههـاي بـي  يکنـ  ييد نيست پيشنهاد مـي  نظر ما مورد تأدر صورتي که  

 .جويـا شـويد  » اختناق«و يا » آزادي«مسئله وجود   گيري معرف در سطح جامعه نظر مردم را راجع به             نمونه

 کـه   ميئگـو   پذيريم ولي از هم اکنون به شما مـي          نظرانه و علمي را مي      ما پيشاپيش نتيجه چنين نظرخواهي بي     

وجـود دارد و مـردم      » فـضاي آزاد سياسـي    «قاطبه مردم با اين بيانات جنابعالي کـه در جامعـه کنـوني مـا                

  .فق نخواهند بود موا،کنند مي» احساس آزادي«

   نهضت آزادي ايران
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۱۷۹ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۳۴۷/۴/۲۱:شماره

 ۲۸/۰۳/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  پاسخ به سرمقاله روزنامه جمهوري اسالمي

  

  

  روزنامه محترم جمهوري اسالمي 

  

! عنايـاتي » مردم بهـوش « خرداد آن روزنامه تحت عنوان ۱۲ مورخه پنج شنبه ۱۱۶۰در سرمقاله شماره    

بوديد که براي روشن شـدن اذهـان        طبق معمول به نهضت آزادي ايران کرده و آزاديهايي براي آن شمرده             

نويسنده و خوانندگانتان و نيز براي آنکه ساير احزاب غبطه اين مواهب را نخورند و بدخواهان حسد نکننـد                   

نماييم و اميدواريم اين بار با درج آن به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل کنيد و                   پاسخ مختصري تقديم مي   

  .دهيدباي از وجود آزادي  نمونه

اختنـاق کجاسـت؟ در ايـن       « :با بيـان اينکـه     »اختناق و آزادي  «ده سرمقاله در بحث پيرامون مسئله       نويسن

 شـاهد  »...المنبر و يـا کـدام جلـسه را منحـل؟      يا کدام خطيب را ممنوع،اند  کشور کدام مطبوعه را کنترل کرده    

  :مثال و دليل عيني مدعاي خود را نهضت آزادي سراغ داده و اظهار نموده

 بـا  ،صـدر  اش بـا بنـي    با وجود همدسـتي ،دانيد اي که مي که هنوز است نهضت آزادي با وجود سابقه       هنوز  

دهد و البته چه بسا در ميان جلسات بگويند            جلسات درس و سياسي تشکيل مي      ،وجود حمايتش از منافقين   

  »... ندارداي در کار نباشد کاري  يعني تا وقتي توطئه،دولت هم کاري به آنها ندارد!  اختناقااو

  :آورد که فرمود ميخاطر ه هاي فرعون را ب گذاري نتمبه ) ع(اظهارات فوق پاسخ حضرت موسي

  ١دت بني اسرائيلبها علي ان عنتلک نعمه تم

ه و رسالت اجتماعي امر به معروف و نهي از منکر انتقادي کرده يا تذکري               فنهضت آزادي اگر بنا به وظي     

آوريـد؟ گويـا اجـازه        هاي خصوصي التفـاتي مـي       ما شاهد مثال از آزادي    داده تنها براي خودش نبوده که ش      

 تاريخ اسالم و تاريخ صدساله اخير ايران و امثالهم کرامتي بوده که از              ،ن، نهج البالغه  آهاي قر   تشکيل کالس 

هـاي رسـمي حتـي بـه صـورت            بگذريم از اينکه آگهي تشکيل اين کالسها را هم روزنامـه          ! ايم  آن غفلت کرده  

  !اند حاضر به چاپ کردن نشده) با دريافت بها (آگهي

تنها آگهي تشکيل کالسها را بلکه حتي آگهـي تـسليت مـا بـه مناسـبت درگذشـت روحـاني عاليقـدر                نه و

  .هم حاضر به چاپ نشدند اهللا انگجي را مرحوم آيت

سـانيم کـه   همينقـدر بايـد بـه اطالعتـان بر    » دانيـد   اي کـه مـي      بـا وجـود سـابقه     «در مورد کنايـه نيـشدار       

 روشـني دارد کـه   خوشبختانه اين جمعيت مانند برخي احزاب بعد از پيروزي انقالب نروئيده و سابقه کـامالً   

به حد کـافي پاسـخ      ) همدستي و حمايت  (ايراد ديگر نيز     در مورد دو  . براي اهل انصاف و تقوي ابهامي ندارد      

  .استحرف بس » صد«ايم که در خانه اگر کس است  شفاهي و مکتوب داده

                                                      
  اسرائيل را برده گرفتي؟ نهي حال آنكه بني ت كه منتش را بر ميـ آيا اين نعمتي اس۲۲/ـ شعراء 1
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۱۸۰ 

اما نداي اختناق و عدم آزادي که موضوع سرمقاله شما شده است، اگر تشکيل کالسهاي درس سياسـي                  

و جلسات دعا و جـشن و سـوگواري داخلـي يـا سـخنرانيهاي خـصوصي کـه در زيرزمينـي کوچـک اجـرا                          

را چنـد    که مزه آن»مجاز ولي غيرمسئول و غيرمعاقب«شود، آن هم زير تهديد حمالت اسلحه به دستان       مي

همچنين تهديدهاي تلفنـي و     .  حرفي نداريم  ،م آزادي حزبي بناميد و براي سر ما هم گشاد بدانيد          يا  بار چشيده 

هاي وزارت کشور در تشکيل جلسات        هاي اداري براي نام نوشتگان کالسهايمان، شل کن سفت کن           مزاحمت

و جماعـت ، هربـار کـه اعـضاي     و مقامـات دولـت      هاي گروهي   رسانه و بخصوص هزاران افترا و ناسزا که      

 اگـر  ،کننـد  نويـسند، نثارشـان مـي    دلـي مـي  دکنند يا نامه در  نماينده نهضت در نطق قبل از دستور مجلس مي        

 ايي را حلـوا  اعطـ  هاي آزادي در قاموس آن روزنامه محترم باشد ما مقاله شما را بوسـيده و آزادي                 چاشني

وزارت ارشـاد اجـازه چـاپ و فـروش بعـضي کتابهـا و                از اينکه چند مـاهي اسـت         ضمناً.  خواهيم کرد  حلوا

  . ممنونشان هستيم،ايم اي در جلو محل حزب داير کرده نشرياتمان را داده و دکه

 بـرخالف   اش  پرسي حزبي که روزنامه مربوطه       آيا نمي  ،اما برادر عزيز آخر انصاف هم چيز خوبي است        

رگـانش حـدود دو سـالي اسـت پاسـخي           قوانين مصوبه خودتان توقيف اسـت و بـه درخواسـت روزنامـه ا             

هـاي     چگونـه آزاد اسـت؟ وقتـي جوابهـا و دفـاع            ،اند و از تشکيل اجتماع و دعوت عمومي محروم است             نداده

جمله خود  از(کنند   درج نمي دهد اصالً   هاي ناروا مي    اي را که به مقاالت و ادعاها و اتهامات و فحش            مظلومانه

 يا وقتي امـضاي چنـد نفـر از اعـضايش     ،کنند هايش را چاپ نمي تبريکهاي تسليت و    ، آگهي )کراته  شما و ب  

آيد همـان اسـلحه بـه         مي)  دکتر چمران  مثالً(همراه با ديگران پاي دعوت براي مجلس بزرگداشت از شهيدي           

سازند و باالخره مقامات قضايي از        دستان مجاز ولي غيرمسئول و غيرمعاقب سدي در مقابل در مسجد مي           

 ،ها تظلم و اعالم جرم قانوني که به خـاطر هتـک حيثيـت و نقـض حـق و قـانون کـرده اسـت                       رسيدگي به ده  

و در ايـن کـشور      » اختنـاق کجاسـت؟   «گوييد    آيا با وجود اينها شما باز هم مي       ... ورزند   استنکاف مي  مستمراً

الاقـل بگوييـد   ... ؟اند  المنبر و کدام جلسه را منحل کرده       ؟ کدام خطيب را ممنوع    اند  کدام مطبوعه را کنترل کرده    

 بـه  نـگ  در شـرايط حاضـر انقـالب و ج   آزادي نسبي است و مخصوص بعضي از احزاب يا افکار و يا اصالً      

  .مصلحت کشورمان نيست

 بنويسيد و بکنيـد     ،ن بگوييد نيالبته آزاديد چ  .  آزادي دارد  ،گذاريد که نهضت آزادي     ما منت مي   شما به سر  

مطمئن باشيد که به زودي در پيشگاه الهي مجبور به پاسـخ خواهيـد              و باز هم عرايض ما را درج نکنيد ولي          

  .شد

  ١يابن آدم انك ميت، انك مسئول، انك موقوف بين يدي اهللا فاعد له جواباً

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

  

                                                      
گيري، تو در پيـشگاه الهـي خـواهي ايـستاد، پـس بـراي او                  ميري، تو مورد سوال قرار مي       اي فرزند آدم تو مي    ): ع(امام سجاد .  1

  .جوابي آماده كن
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۱۸۱ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 :تاريخ

  

  

   به اظهارات آقاي موحدي ساوجي آقاي دكتر سحابيپاسخ

   اسالميدر مجلس شوراي  دولتي شدهي راجع به مدارس مل

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ضـمن نطـق قبـل از         اسالمي  مجلس شوراي  ۶۲ تيرماه   ۱۹آقاي موحدي ساوجي در جلسه روز يکشنبه        

 مدارس ملي و عمل شوراي عالي آموزش و پرورش و اينجانب مطالبي را اظهار               ءدستور خود راجع به احيا    

  .دور از حقيقته  بنمودند که خالي از صحت بود و کالً

 تکـذيب و دفـاع مـشروح و فـوري هـم             ، حاضر نبودم و به فـرض حـضور        ون در جلسه مزبور مجازاً    چ

 روز، اظهارات آقاي ساوجي همسان و به طور کامل درج يها مقدور نبود و از طرف ديگر چون در روزنامه        

 جلـه رسـمي   رسيد به ناچار تا پخـش م        نشده بود و از اين جهت استناد به آنها براي جواب کافي به نظر نمي              

 پريـروز صـورت گرفـت، پاسـخ بـه            كـه  ۴۹۰  بـه جلـسه    مربوط» مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمي    «

اظهارات آقاي ساوجي تا بحال به تعويق افتاده است و اينک براي تطبيق پاسخ و اظهارات آقـاي سـاوجي و                     

 در ۱۰ شـماره  ۱۵  دولتي شده کـه در صـفحه  ي عين بيانات ايشان را درباره مدارس مل       ،حضور ذهن بيشتر  

  .نمايم  نقل مي، مندرج است۴۹۰صورتجلسه 

آمـوزش و   : فرمـود   شهيد رجايي اين نمونه يک مسلمان مخلص و اسـتوار انقالبـي رضـوان اهللا عليـه مـي                  «

پرورش براي همه و بايد همه امکانات مادي و معنوي يعني مدرسه و معلم و سـاير وسـايل ميـان همـه بطـور        

و مدارس ملي را گرفت اما اکنون زمزمه اعاده وضع سابق و تاييد و تقويـت مـدارس                  عادالنه توزيع شود و جل    

رسد و شوراي عالي آموزش که افرادي مثل آقاي دکتر سـحابي از سـران نهـضت آزادي در                     ملي به گوش مي   

شـود خـود زمينـي را بـراي           اند که مدارس ملي احيـا شـود و گفتـه مـي                آن عضويت دارند اخيراً تصويب کرده     

اگر وجود مدارس ملي اسالمي قبل از انقالب توجيه شرعي و منطقـي داشـت، در                . رسه ملي تهيه کرده است    مد

هاي کشور مطـابق قـانون اساسـي و مـوازين شـرع مقـدس              نظام جمهوري اسالمي که همه سياستها و برنامه       

بـه بـيش از ده      است وجود مدارس ملي، ايجاد دوگانگي در نظام آموزش و تـوهين بـه اسـالم و ظلـم و سـتم                       

شـود ايـن مـدارس امـروز غالبـاً در       خصوصاً که مشاهده مي. آموز و صدها هزار آموزگار است   ميليون دانش 

بنده از وزير محترم آموزش و پرورش استدعا دارم جلو ايـن سياسـتها              . قبضه سران انجمن حجتيه قرار دارد     

شهيد رجـايي و شـهيد بـاهنر بـه وسـيله ايـن              ها را بگيرند و اجازه ندهند روشها و سياستهاي            گيري  و تصميم 

  ».جريانها به فراموشي سپرده شود

 مطرح ساختن مدارس ملي سابق و انتقاد از اعاده آنهـا اسـت و               ، موضوع اصلي صحبت   ،در بيانات فوق  

 تصويب کرده است کـه      اند که شوراي عالي آموزش و پرورش اخيراً           آقاي موحدي ساوجي به تصريح گفته     

رح ديگر در بيانات آقاي ساوجي وجود دارد        رمصرح و غي  مصهاي     موضوع يا شوند و ضمناً   مدارس ملي اح  
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۱۸۲ 

  .که بجاست درباره همه آنها توضيح داده شود

کنم که در شوراي عالي آموزش و پـرورش نـه اخيـراً و نـه قـبالً       در ابتدا بطور مجمل و قاطع عرض مي     

ه به طريق اولي چيزي درباره احيا مدارس مـذبور          مطلبي درباره مدراس ملي دولتي شده مطرح نگرديده و ن         

بنابراين اطالعاتي که به آقاي موحدي ساوجي در اين زمينه رسيده است           ! به تصويب آن شورا رسيده است     

ناصحيح بوده و تصريحي که ايشان در تصويب احيا مدارس ملي سابق از طرف شوراي عالي نموده اسـت        

يگر از قبيل تهيه زمين از طرف اينجانب براي تأسـيس مدرسـه ملـي               هاي د   موضوع. باشد  باطل و مردود مي   

  .هم به دور از درستي و حقيقت است

پس از اين تکذيب اجمالي و قطعي براي مزيد اطـالع و جلـب توجـه نماينـدگان محتـرم و عالقمنـدان بـه                         

  :نمايم اصالحات اساسي در معارف و تعليمات کشور، اطالعات و مطالب ذيل را اضافه مي

 از ماده واحده اليحه قـانوني       ۱  چندي است که شوراي عالي آموزش و پرورش به تصريح تبصره           اخيراً

دولتي شدن مدارس ملي مصوبه شوراي انقالب که به شرح ذيـل اسـت مـشغول بررسـي نحـوه مـشارکت                      

  :باشد مردم در ايجاد مدارس غيرانتفاعي مي

اند   تو  عليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش مي       ـ با توجه به ضرورت مشارکت مردم در امر ت         ۱تبصره  «

از همکاري افراد و گروههايي که داوطلب اداره آموزشگاهها به صورت غيرانتفاعي و بر اساس ضوابط دقيـق                  

نامـه نحـوه      آئـين . آموزش و پرورش باشند استفاده کرده و امکانات تسهيالت الزم در اختيار آنان قـرار دهـد                

  ».دارس غيرانتفاعي بايد حداکثر تا دو ماه ديگر تهيه و به تصويب شورا برسدمشارکت مردم در اداره م

وزير به شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش در اجـراي                نخست  اين بررسي بيشتر، پس از تذکرات مکرر        

اليحه قانوني دولتي شدن مدارس ملي و تذکرات رياست جمهوري به وزير آموزش و پرورش در تقليل بـار      

وزشي دولت از راه مشارکت مالي مردم و همچنين تذکراتي از طرف رئـيس مجلـس شـوراي                  مالي عظيم آم  

  .ها شروع شده است اسالمي در همين زمينه

پس از اين تذکرات وزارت آموزش و پرورش از شوراي عـالي آمـوزش و پـرورش خواسـت کـه بـراي          

نامه مربـوط را      آئين ،لعه الزم  ماده واحده قانون دولتي شدن مدارس ملي و با مطا          ۱اجراي موضوع تبصره    

هـاي الزم    نمود تا بـا توجـه بـه تـصريحات قـانوني و ضـرورت      مأمورتهيه نمايد و شورا هم کميسيوني را     

كميـسيون نيـز پـس از چنـد مـاه           . و براي رسيدگي و تصويب به شـورا پيـشنهاد نمايـد           اي را تهيه      نامه آئين

  . عالي آموزش و پرورش قرار گرفته استنمود که در دستور کار شورايمطالعه گزارشي تهيه 

  :اصول كلي و اساسي كه در گزارش كميسيون در نظر گرفته شده از اين قرار است

سسه خيريه عالقمند به خدمات فرهنگـي در صـورتي کـه سـاختمان مناسـبي را                 ؤا م ر و ي   هر فرد خي   ـ۱

 يا در زمين متعلق به دولت بـه خـرج           بدون دريافت اجازه بها براي ايجاد مدرسه واگذار کند و يا وقف نمايد            

خود ساختمان متناسبي را ايجاد نمايد و يا نيمي از کليـه مخـارج جـاري يـک مدرسـه را بـه عهـده گيـرد و                      

عنوان يکي از اعـضاي هيئـت    اي بشود و خود به    اند صاحب امتياز مدرسه     تو   مي ،تضمين پرداخت آنرا بنمايد   

  .مديره در اداره آن مدرسه مشارکت نمايد

با اين پيشنهاد و در صورت تصويب و اجراي آن، موجبات تشويق مسلمانان متمکن و عالقمند در ايجاد           

اي از بودجـه      گردد و بار مالي قابل مالحظـه        ارس با حقيقتي که مطابق با اعتقاد ديني آنها باشد فراهم مي           دم
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۱۸۳ 

نمايـد   ايـن راه مـي  جـويي بـزرگ کـه از        شـود و وزارت آمـوزش و پـرورش بـا صـرفه              عمومي پرداخت مي  

  .نمايد هاي تعليماتي ناکامل خود را تکميل مي را رفع نموده و برنامه احتياجات الزم ديگر

اي مرکب از پنج نفر است که دو نفر آنها از اعضاي               اداره هريک از چنين مدارس به عهده هيئت مديره         ـ۲

آمـوزان    اي از اولياي دانش     نفر ديگر نماينده  شوند و دو      اداره آموزش و پرورش و يا با نظر آن اداره انتخاب مي           

باشـد و بـه ايـن ترتيـب مقـررات             اي از معلمان مدرسه و نفر پنجم صاحب امتياز مدرسـه مـي              مدرسه و نماينده  

رسمي آموزش و پرورش در اين مدارس به وسيله اکثريـت هيئـت مـديره کـه از اعـضاي آمـوزش و پـرورش                         

در نظام آموزشي اين مدارس نسبت به مـدارس دولتـي بـه نحـوي کـه                 شود و احتمال دوگانگي       هستند اجرا مي  

  .اند، موردي پيدا نخواهد نمود نماينده ساوه و ديگران از روي عدم بصيرت و يا تلقين بدخواهان داده

شـوند و هرگـاه از         معلمان مدارس غيرانتفاعي برطبق مقررات و با تاييد ادارات آموزشي انتخاب مـي             ـ۳

هاي غيرانتفاعي استفاده شود بايـد بـا اجـازه اداره آمـوزش               دارس دولتي در آموزشگاه   غل در م  امعلمان ش 

بوده و تدريس در مدارس غيرانتفاعي براي اين معلمان در صورتي ممکن خواهد بود که خدمت اصلي خود                  

  .را در مدارس دولتي انجام داده باشند

 مـستمر و کنتـرل ادارات آموزشـي قـرار            تحت مراقبت   نيز خدمات اداري و تعليماتي مدارس غيرانتفاعي     

  عمـل ه  از هر نوع فعاليت آموزشي و يا اداري آنها جلـوگيري بـ             ،طلوبمدارد تا در صورت مشاهده وضع نا      

 نگراني واهي از اينکه مـدارس غيرانتفـاعي معلمـان مـدارس دولتـي را      ،يد و با اجراي اين اصول و مقررات       آ

گيرنـد بـه کلـي         افکار سياسي برخالف مصالح جمهوري قـرار مـي         ثيرأکنند و يا اين مدارس تحت ت        جذب مي 

  ! به زبان نياورنداي باشد براي مقاصد باطني ديگر که فعالً مورد است مگر آنکه اين قبيل ايرادات بهانه بي

 در مدارس غيرانتفاعي هيچ قسم تصرف مالي خصوصي نبايد صورت گيرد و به همـين جهـت اسـت                    ـ۴

سسه صاحب امتياز قيد گـردد      ؤنامه م   در اساس   بايد نامند و غيرانتفاعي بودن آنها       مي که آنها را به اين اسم     

  . صاحب امتياز آن را تعهد نمايدخودو يا 

شـود امـا اگـر         در مدارس غيرانتفاعي، هنگام ثبت نام غير از وجوه مختصر قانوني وجهي مطالبه نمي              ـ۵

 همـت عـالي خـود وجهـي را           و آموزان به قدر وسع     انش اهدا نمايند و يا اولياي متمکن د       مدرسهچيزي را به    

ي و يـا مبلـغ و يـا خـدمت از            يئبراي رفع احتياجات مدرسه بپردازند و يا انجام خدمتي را تقبل نمايند، آن ش             

رسـد و در آخـر        صرف رفع نواقص و يا توسعه وسايل مدرسه مـي         مشود و به      طرف هيئت مديره قبول مي    

  .نعکس گرديده و به اطالع عموم خواهد رسيدسال هم در بيالن مالي مدرسه م

جلب همکاري و کمکهاي مالي مردم براي رفع نواقص هر مدرسـه فـرع جلـب اعتمـاد آنـان در تربيـت و               

هرگاه ادارات آموزشي، با محبت و حسن تفـاهم و بـه دور از سـوءظن، مـشارکت                 . تعليم فرزندان آنها است   

دهـد بپذيرنـد و باعـث          که مصلحت و مقررات قانوني اجازه مـي        آموزان هر مدرسه را، تا حدودي       دانشاولياي  

اي از نظر مالي در کار مدرسه وجـود      شوند که اولياي محصلين همواره در تماس با مدرسه باشند، اگر نقيصه           

داشته باشد، مسلماً از طرف هر خانواده متمکن و خيرانديش و سخاوتمند که خدمت در راه مدرسه را باقيـات                    

اند، رفع خواهد گرديد و با توسعه مفيدي که در محيط مدرسـه الزم   د گذاري در راه خدا مي   رمايهصالحات و س  

اي براي اصالحات بزرگتـر در وضـع آموزشـگاهها خواهـد              اين کار مقدمه  . رسد، انجام خواهد يافت     به نظر مي  

س و انحطـاط روزافـزون    توان اميدوار رفع مشکالت مـدار       شد و تنها با چنين همکاري و تعميم آن است که مي           
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۱۸۴ 

  .تعليمات کشور گرديد

هاي مالي به مدرسه خواهد شد بلکـه           مدرسه نه فقط موجب جلب کمک       اداره فايده همکاري مردم در کار    

انست آنان با اولياي مدرسه باعـث       ؤمند و ديندار در صحنه مدرسه و م       اولياي عالق با رفت و آمد و حضور       

و  ن دلبـسته باشـند  آ همه احوال مدرسه را از آن خود بدانند و به شود که از يک طرف مردم همه چيز و         مي

ثير و آشنايي متقابلي که به شرايط زندگي اطفال و جوانان و اوصاف و رمـوز تعليمـاتي                  أاز طرف ديگر با ت    

 و مدرسـه بـراي اجـراي     خانه اساس همکاري،شود آنان بين اولياي مدرسه و خانواده محصلين حاصل مي 

  .گردد ر تربيت و تعليم صحيح نوباوگان فراهم مياصول هماهنگ د

نظران منصف مالحظـه نماينـد کـه بـه دور از       اشاره به کليات فوق براي آن است تا عالقمندان و صاحب          

بيني شده با مدارس دولتي و يا دولتـي شـده             ها ميان مدارس غيرانتفاعي پيش      ها چه تفاوت    ها و بهانه    جنجال

  .وجود دارد

م از افکـار افراطـي      لهـ ايند کـه چگونـه بـدخواهان و آنـان کـه دانـسته و يـا ندانـسته م                   حال مالحظه فرم  

جملـه   باشـند و از     مارکسيستي بوده و هواخواه متمرکز ساختن تمـامي امـور کـشور در دسـت دولـت مـي                  

 در   كـه  نـد، سوءاسـتفاده نمـوده و موضـوع مـدارس غيرانتفـاعي را             ا  هتعليمات مملکت را به اين روز انداختـ       

اد آن هيچ نظري جز اصالح اساسي تعليمات کشور از راه مشارکت مردم و کم کردن بار مالي دولـت            پيشنه

اساس و ايجاد مانع، به آقاي ساوجي بـازگو           هاي بي    به بهانه  ١اند    نبوده و قانوناً موظف به اين پيشنهاد نيز بوده        

هـاي سياسـي و        بعـضي از چاشـني     كنند و ايشان هم بدون تحقيق و به ناحق همان تحريكـات را همـراه بـا                  مي

  .سازد هاي ناروا که متأسفانه نشانه از زيغ در قلب است در نطق قبل از دستور خود مطرح مي نسبت

چنـد ايـن     ام هـر     مدرسه ملي تهيه کـرده     تأسيساما اينکه آقاي ساوجي گفته است که من زميني را براي            

و مـن   کـرد  کـه ايـن گفتـه مـصداق پيـدا مـي      اي کـاش     ولي ،گفتار آقاي ساوجي هم صحيح و درست نيست       

انداختم تـا در کهولـت امـروز مثـل دوره             کار مي ه  اي ب    مدرسه تأسيستوانستم زمين و ساختماني را در         مي

 شدم و به دستگاه آموزش امروز       اي مثل دبيرستان کمال سابق، در نارمک موفق مي          جواني به ايجاد مدرسه   

تـوان     چگونـه مـي    ،بودهـاي آموزشـي موجـود     مجـود اشـکاالت و ک     دادم کـه بـا و       ند نشان مي  مو مردم عالق  

 پرداخـت و نهالهـاي ثمـربخش و    ٢»تحکيم دين از راه تـرويج علـم  «کار انداخت که در آن به  ه  اي را ب    مدرسه

  ∗٣.برومندي را براي استقرار جمهوري اسالمي ايران تحويل جامعه کرد

  .)ا.آ.واحد انتشارات ن.(امدادامه متن سند تا زمان تنظيم اين مجموعه به دست ني

  

                                                      
گيرند، هنوز كامالً به تصويب شوراي عالي آموزش و  ينامه مدارس غيرانتفاعي پيشنهاد شده هم، با اشكاالتي كه م        همين آئين . ـ1

  .پرورش نرسيده است

 شعار دبيرستان كمال سابق ـ 2

   بضاعت تهران بودند، و بدون  در نارمك كه ساكنان آن از مردم كم۱۳۳۷ـ دبيرستان كمال در سال  3

  .)ا.آ.واحد انتشارات ن.(ادامه متن سند تا زمان تنظيم اين مجموعه به دست نيامد ∗
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۱۸۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نطق قبل از دستور آقاي مهندس بازرگان

  ۲۰/۵/۶۲١در مجلس شوراي اسالمي جلسه مورخ 

  

   و به نستعينبسم اهللا الرحمن الرحيم

 درود  ،بعد از سپاس و ستايش خدا و سالم و صلوات بر رسول مصطفي و بر ساير انبيا و اوليا و شهدا                    

نمايم که در کشت نهال سـه شـاخه آزادي، اسـتقالل و جمهـوري اسـالمي                   ني مي و تبريک و دعا تقديم کسا     

 ،اند و در دفـاع از حـق و از حقوقمـان شـربت شـهادت نوشـيده                 عشق ورزيده، تالش کرده، مال و جان داده       

و همچنـين سـالمم بـه رهبـر         . آورنـد   هاي جنگ تحميلي بدست آورده و مـي         آسا در جبهه   پيروزيهاي معجزه 

ار جمهوري اسالمي و به خدمتگزاران با حسن نيت در نهادها و در دولت همراه با نفـرت و                   زنيانگانقالب و ب  

نفرين به صدام تکريتي و حاميانش در حمالت و کشتارهاي ددمنشانه سـابق و بـه هموطنـان عزيزمـان در                     

  .گيالن غرب

 سـن   تليـل گذشـ   خواهم راجع به چيزي صحبت کـنم کـه نـه خـودم بـه د                 در اين نطق قبل از دستور مي      

بينيـد، در حـالي کـه ارزش حيـاتي درجـه يـک        شوم و نه شما فوريت و اولويت در آن مي         مند از آن مي    بهره

راجـع بـه انتخابـات      : براي مملکت و اهميت اساسي و فوري براي انقالب و جنگ و جمهـوري اسـالمي دارد                

ف قـانون اساسـي و سـوگند        اي خـارج و خـال       ضمن آنکه هيچ خواسته   . خواهم صحبت کنم    مجلس آينده مي  

  .نمايندگي ندارم

صبر و متانت الزم اجازه دهند عرايضم را در مدت کوتاه مقـرر بـه اتمـام                  اميدوارم نمايندگان محترم با   

اي که روبروي ديدگانشان در باال سـر هيئـت رئيـسه قـرار دارد، از خردمنـدان             رسانم و به حکم آيه شريفه     

  .گزينند دهند و بهترين را برمي ش به گفتار ميخوشبخت هدايت شده خدا باشند که گو

من از هم اکنون بـدون توجـه بـه          . مجلس حاضر ده ما ديگر آخرين سالگرد خود را جشن خواهد گرفت           

ايم، توفيق خدمت نمايندگان محترم و پايـان اولـين مجلـس جمهـوري                رفتارهاي ناميمون که مشمولش بوده    

کنم که پايان مجلس اول پرده آخـر          ولي فراموش نمي  . گويم  ک مي خواست خداوند به شما تبري    ه  اسالمي را ب  

توان نسبت به مجلـس آينـده و انتخابـات آن             نه مي . عمر مملکت و تحقق آرمان مشترک انقالب و ملت نيست         

يوس از  أبـازي و مـ     طرف نشست و نه بايد تصور کرد که دشمن فراري منـصرف از دسيـسه                خيال و بي    بي

 سال اسـتبداد،    ۲۵۰۰ي است که ملت رشيد انقالب کرده ايران و تجربه اندوخته از             بديه. مراجعت گشته است  

پروراننـد   کساني که چنين خواب و خيال واهي در سـر مـي  . انقالب قهقرايي به نظام شاهنشاهي نخواهد کرد      

  :بايد بدانند که به گفته سعدي

  ورهماي از جهان شود معدوم  زير سايه بومه کسي نيايد ب

                                                      
 .۱۱۲۲۳ ـ روزنامه رسمي كشور شماره ۵۰۲مشروح كزارش مجلس شوراي اسالمي ـ جلسه . 1
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ي خواهـد پرداخـت امـا    طـاغوت ي اولين گروهي خواهد بود که به مقابله با استبداد و رجعـت        نهضت آزاد 

دو اصـل مقـدس     بـا استقرار حکومت اسـالمي  و استقالل مملکت ،  آزادي ملت آرمان مشترک يعني مثلث مقدس      

الزم  آن وابستگي معدهند که پنج ضل  ديگر يعني حاکميت ملي و اجراي قانون اساسي مخمسي را تشکيل مي           

اگر ما مجلس آزاد مـستقلي نداشـته   . باشد  متقابل با هم داشته حيات و قوامشان در گروي انتخابات آزاد مي           

باشيم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد دير يـا زود جمهـوري اسـالمي ماننـد سـلف خـود مـشروطيت                         

ي به استيالي خارجي خواهد      و نظام طاغوتي متك    سلطنتي، با حفظ صورت و عنوان، تبديل به نوعي استبداد         

يـک خانـدان، يـک طبقـه و           شده است که يک شـاه،       شروع  از روزي  هميشه و در همه جاي دنيا استبداد      . شد

حتي يک مکتب خواسته است ولو با حسن نيت و به قصد خدمت، خود را يگانه مالک، يگانه مسئول و يگانـه                      

در حـالي کـه   . ي مـردم ننهـد  أر بـه رضـايت و   وقعـي  ، بر سايرين تصور و بر جامعه تحميـل نمـوده         مأمور

هاي اجتماعي آخرين و بلکه يگانه سنگرهاي استقالل کشورها و ضـامن              هاي شوراي واقعي و آزادي      مجلس

  .ها هستند  ملتتبقا و سعاد

مـا  ه  البته حاکم اصلي، مالک همگي و موکل بر همه چيز خدا است کـه احکـامش را در کتـاب و سـنت بـ                        

بـه  » دفع اهللا النـاس بعـضهم بـبعض لفـسدت االرض           ولوال«حکم  ه  لکيت و محافظت را ب    رسانده است ولي ما   

  .خودمان واگذار فرموده، مردم و دولت را مسئول و حاکم مشاور و متعاهد يکديگر قرار داده است

  که زمام  براي جلوگيري از مصائب فوق و تحقق آرمان مشترک انقالب، شما نمايندگان محترم و کساني              

  : در اختيارشان است، دو راه در پيش داريدالًامور فع

  اجراي انتخابات در شرايط و جو حاضر) ۱

بديهي ) يكي از نمايندگان جو حاضر چيست؟      ( آزاد و ملي بر طبق قانون اساسي       انجام انتخابات واقعاً  ) ۲

عات، محاكم و   ها و اجتما    هاي گروهي، راهپيمائي    ها و رسانه    است كه در شرايط حاكم و محيطي كه روزنامه        

ها حالت انحصاري يك طرفه داشته، مخـالفين و معترضـين و غيرمـوافقين محـروم از       منابر، نهادها و جمعه   

روزنامه و اجتماعات و سخنرانيهاي عمومي هستند و در صورت نامزد انتخابات شدن نگـران از حمـالت و                   

ت هـيچ انتخابـاتي را، هـيچ آدم         باشند با چنـين احـوال و اشـكاال          خطرات شديد خصوصاً در شهرستانها مي     

بـاغ ـ شـما فكرتـان      قـره (دار مـردم   العمل طبيعي و معني عكس. منطقي و منصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت

. اگر به حال خود گذارده شوند تعلل و تقليل مشاركت اسـت           ) راحت باشد ما در آخر بحثمان را خواهيم كرد        

يم كه انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملـي و مجلـس حاصـل از               نما  بنابراين از پشت اين تريبون اعالم مي      

آن فاقد كمترين اثر براي اهداف فوق و عاري از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده، هر                      

  .اكثريتي كه آورده شود و هر ادعائي كه از استقبال و تأييد مردم بنمايند مردود و باطل است

هـاي    انديشي و يا منطق انقالبـي، جنـگ تحميلـي عـراق، توطئـه               ني از روي مصلحت   البته ممكن است كسا   

نمايد علل موجهه براي شرايط  اي را كه ضدانقالب از آزادي و اجتماعات مي      داخلي و خارجي و سوءاستفاده    

دهد  آيد كه آيا منزلت اسالم و مصلحت جمهوري اسالمي اجازه مي            ولي اين سئوال پيش مي    . استثنائي بدانند 

همانند دوران پهلوي يا دولتهاي كمونيـستي و فاشيـستي توسـل بـه تظـاهر و تـصنع جـسته، بـه انتخابـات              

دربسته و انحصاري رنگ آزادي و قانوني بزنند و آيا بهتر نخواهد بود با شهامت و صـداقتي كـه شايـستة                      

؟ قانوني بگذرانيد   .وداهل حق و ضامن ياري خداوند است اعالم حالت استثنائي و تعطيل مجلس و آزادي ش               
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هـاي خـارجي    افـروزي  و در رفراندومي از ملت اجازه بخواهيد كه تا حصول پيروزي و خاموش شدن آتـش   

مثالً مجلس حاضر تمديد گردد يا ادارة مملكت زير فرمان واليت فقيه و نظارت يك شوراي انقـالب منتـصب                    

طيل موقـت تـصويب شـدة انتخابـات را صـدبار            كنم ولي تع    مجدد قرار گيرد؟ البته بنده چنين پيشنهادي نمي       

  .دانم بهتر از انتخابات نادرست و آزادي ادعائي مي

حل يا حالت دوم، يعني انتخابات واقعاً آزاد اين است كه اسماً و رسماً به دور از تبعيض و تظـاهر               اما راه 

گرديده، اجازه نطق و نوشـتن  اكنون كه چند ماه به زمان انتخابات مانده است اعالم و اجراي آزادي                و از هم  

. و گردآمدن آنطور كه قانون اساسي و قانون مطبوعات مقرر داشته است بـه موافـق و مخـالف داده شـود                     

شجوني ـ وقتـي   (همة افراد ملت در اظهار عقيده و انتقاد و اعتراض و در انتخاب نمايندگان خود آزاد باشند 

توقيف يا تكفير و توهين برطبق قانون ) همهمه نمايندگان(د و   و از تهمت و تهدي    ) ملت رأي ندادند چكار كنيم؟    

اگر انتخابات آزاد بالفاصله اعالم و شرايط آن تأمين نگردد نه فرصـت الزم بـراي آگـاهي و                   . حمايت گردند 

اطمينان مردم و آشنايي با نامزدها و نظريات فراهم خواهد شد و نه افراد و گروهها از عهده تـداركات الزم                     

بـاز شـدن سـوپاپهاي اطمينـان و تبـديل محـيط       ) رئيس ـ وقتتان تمام اسـت  (مضافاً به اينكه . ند آمدبرخواه

هـاي    تـابي   ها و بـي     ها و نارضائي    مسدود فعلي به محيط باز و برادري داروي شفابخش بسياري از ناراحتي           

رورت و فوريـت آن  و به همـين دليـل تكيـه بـر ضـ     ) رئيس ـ وقتتان تمام شد (التزايد عمومي خواهد شد  دائم

رشـيديان ـ خبيثـي، واقعـاً     ... (توانم بـه احتمـال قـوي     هنوز بنده مي) رشيديان ـ مرگ بر پدر منافقين (كردم 

  ).خبيثي

  .رئيس ـ آقاي مهندس وقتتان تمام است

  .مهندس بازرگان ـ يك دقيقه ديگر به من وقت بدهيد

  .دهم رئيس ـ يك دقيقه ديگر وقت مي

  .مرگ بر بازرگانيكي از نمايندگان ـ 

  .رئيس ـ اجازه بدهيد

توانم به احتمال قوي اطمينان بـدهم كـه بـسياري از نماينـدگان محتـرم       مهندس بازرگان ـ هنوز بنده مي 

  .فعلي با انتخابات آزاد عام مجدداً به مجلس راه خواهند يافت و ملت پشتيبان و همكارشان خواهد بود

گـويم    يان را در دولت و مجلس و نهادها خطـاب كـرده مـي             در خاتمه عرايضم حضرات مسئولين و متول      

شما مختاريد آزادي واقعي انتخابات را به شرحي كه عرض شد بپذيريد و اين امانت شرعي و مردمي يعني                   

بـه ملـت    » ان اهللا يأمركم ان تؤدوا االمانات الي اهلهـا        «حق مالكيت ملي را كه در اختيارتان قرار دارد به حكم            

. ده فرمان و پند الهي را اطاعت كنيد يا آزادي را خالف مصلحت دانسته تحمل و تأمين ننمائيـد                  ايران برگردان 

و رستگاري خودتان و پيروزي انقالب ) رئيس ـ يك دقيقه وقتتان هم تمام شده (در صورت اول رضاي خدا 

يا و  و ملت را خواهيد خريد و در صورت دوم خـشم و خـصومت مـردم را زيـاد كـرده و همگـي خـسرالدن                         

  .والسالم علي الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه .االخره خواهيم شد
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۲۰/۰۶/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  پيرامون تحليل 

  طلبان تالش مذبوحانه سلطنت

  هشدار به ملت قهرمان و دولتمردان جمهوري اسالمي ايران

  

  النـاس ولـيعلم اهللا الـذين آمنـوا ويتخـذ مـنکم شـهدا واهللا         االيام نداولها بين و تلک 

  )۱) (۱۴۱ـ۱۴۰آل عمران (وليمحص اهللا الذين آمنوا و يمحق الکافرين  الظالمين اليحب

گـذاري   هاي داخلـي و سـرمايه       ماه گذشته حاميان ارتجاع و استبداد سلطنتي با استفاده از زمينه           در چند 

ي را  ازجمله به کمک راديوهـاي بيگانـه گروهـ        . اند  هاي خود را در کشور افزايش داده        استعمار جهاني فعاليت  

 غـذاي تبليغـاتي مناسـبي را        به خروج از خانه و تردد در خيابانهاي شهرهاي کشور دعوت کردند و طبيعتـاً              

در ايـن مـورد     . هاي گروهي کشورهاي استعمارگر و تقويت خويش فراهم آوردنـد           استفاده رسانه ءبراي سو 

وش ايـن وقـايع در جهـان        يکي از نمايندگان مجلس نيز در نطق قبل از دستور خود به مسئله انعکـاس مخـد                

  .دنمواشاره 

  .در درون کشور نيز شرايط عيني موجود سبب انتشار شايعاتي به نفع اين ارتجاع گشت

الدين طباطبايي، تئورسـين کودتـاي رضـاخان و يـا           ءاي که در نقش سيدضيا      سياستمداران شناخته شده  

هـاي سياسـي       محور فعاليـت   ۱۳۳۲رداد   م ۲۸مانند علي اميني عاقد قرارداد کنسيرسيوم نفت بعد از کودتاي           

  :خود را بر

) به ناحق معروف به آتـاتورک ( يعني همان اصلي که مصطفي کمال پاشا ـاز سياست  اصل جدايي دين ) ۱

  .با پياده کردن آن موفق به انهدام فرهنگ و استقالل و آزادي واقعي جامعه ترک براي چند نسل شد

، خوشحال از افزايش فعاليتهاي ارتجاع، به       اند  ستوار ساخته اصل بازگشت سلطنت مورثي مشروطه، ا     ) ۲

  !اند خيال باطل دم از پيروزي خود بر انقالب اسالمي زده

طلبان را حداقل در اين مقطع توان بالقوه و يا بالفعـل             چند معتقد است که سلطنت     نهضت آزادي ايران هر   

وه در ماههـاي اخيـر و انتـشار شـايعاتي     بازگشت و استقرار نيست معهذا شتاب نـسبي فعاليتهـاي ايـن گـر            

نمايـد بـر       ايجاب مي  ،هاي عميقي در جامعه است      ي اجتماعي مبين نارضايي   سپيرامون آن که از نظر روانشنا     

حفـظ و تـداوم انقـالب اسـالمي و جلـوگيري از انحـراف و انهـدام آن و               «مشي خود که      اساس وظيفه و خط   

مقطع حساس ملت شـريف و دولتمـردان جمهـوري اسـالمي            است در اين    » استقرار کامل جمهوري اسالمي   

اي که در کمين است برحذر داشته و يکبار ديگر بنـا بـر وظيفـه اسـالمي امـر بـه                       ايران را از خطرهاي عمده    

  .معروف و نهي از منکر، مسئوالن را از ادامه مسير انحرافي و جامعه را از اغواي خائنان آگاه سازد

 رجعت به نظام پوسيده کهن، چه با شکل و محتواي اوليه و چه با شکل جديـد و                   هاي جهان دچار    اکثر انقالب 

هاي الهي نيز که رهبري از نقص و ضعف به دور بوده و با اتصال به منبع                   حتي در قيام  . اند  محتواي سابق گشته  
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 شـرک بـه     وحي راه اشتباه نپيموده، پس از مدتي که از رحلت پيامبرش گذشته است همان معيارهـا و نظامهـاي                  

طلبي و انحراف و استکبار زمامداران و گرداننـدگان از يکـسو و رسـوبات فرهنگـي و                    علت سودجويي و فرصت   

هاي مرسوم در جامعه قبل از انقالب و عدم تزکيه همه جانبه و در نتيجه عدم تغيير اساسي در نفسانيات  خصلت

 فرهنگـي گذشـته   ـ اقتـصادي   ـايط سياسي  و عدم رشد و يا حضور آزادي اجتماعي الزم از سوي ديگر، به شر

  .گاه با قالبهاي جديد و محتواي سابق و گاه با همان قالب اوليه و محتواي سابق استقرار پيدا کرده است

 و مکـه پـس از رحلـت         بنمونه بارز رجعت پس از يک قيام الهي، تسلط شـرک و نفـاق بـر جزيـره العـر                   

ق از طريق حاکميت امويان بر امـور مـسلمين پـس از گذشـت               و يا بازگشت فرهنگ جاهليت و نفا      ) ع(ابراهيم

 حاکم شد   اپرستي و جاهليت در شکل و محتو       در مورد اول بت    .باشد   مي )ص(سه دهه از رحلت رسول اکرم     

.  و در مورد دوم جاهليت و استبداد و شرک با ظاهر اسـالمي رجعـت نمـود                 دو خانه خدا به بتکده بدل گردي      

» ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم      ان اهللا اليغير  «: اقعي توحيدي در مفهوم آيه شريفه     در حالي که اگر انقالب و     

در باب خالفت، خاصه در دوران      ) ص(در تمامي ابعادش صورت گرفته بود، انحراف بعد از حضرت رسول          

نظيري چـون     آمد و رشد جامعه از يک طرف و حضور معلم معصوم، فرزانه و بي               وجود نمي ه  خليفه سوم ب  

و توسـعه انحرافـات در جامعـه        ) ص( محلـي بـراي تـسلط دشـمنان آل محمـد            از طرف ديگر طبيعتـاً     )ع(ليع

  .گذاشت مسلمين بجاي نمي

ماري ثهاي ضد استبدادي و ضداست    ها و انقالب    هاي انقالبهاي بشري خاصه در مبارزات و قيام         در نمونه 

مديريت و ءيـرات بنيـادي در مـردم و سـو    قرون اخير جهان همين بالي رجعت به نظام کهن به علت عدم تغي           

  .هاي رهبران آن ظاهر گشته است طلبي انحرافات و فرصت

از آن جمله است انقالب مذهبي جمهوريخواهان در فلورانس درانتهاي قرن پـانزدهم کـه بـه رهبـري                    ) ۱

 جامعـه،  توجهي به نيازهاي فرهنگـي   رسيد ليکن به علت بي    )۲(سر به پيروزي   کشيشي متقي و مبارز و سخت     

هاي انقالب پس از دو       طلبي انقالبي نمايان و حاصل نشدن هدف       عدم آگاهي الزم به مديريت صحيح، فرصت      

سال دستخوش اولين دگرگوني و انحراف گشت، بدين معني کـه سـوداگران و عوامـل خانـدان سـلطنتي آن       

 و خاکـسترش را بـر بـاد         کشيش مبارز را در کودتايي دستگير کرده به دار آويختند و بـدنش را سـوزاندند               

  .تفاوت شاهد اين ماجرا گشتند دادند و مردم نيز بي

 سـال  ۴۰۰جمهوري نوپاي مذهبي نيز پس از چند سال به دست سلطنت طلبان واژگون شـده و بـيش از              

طلبان چيزي جز اختناق     سرنوشت مردم پس از رجعت سلطنت     . پس از آن در سلطه و اقتدار آنان باقي بماند         

  .اسارت نبودو تباهي و 

هاي فکـري اروپاييـان       انقالب مذهبي و سياسي عظيم ديگري عليه استبداد که موجد بسياري از جهش            ) ۲

خواه در انگلستان است که پس از مبارزات طوالني سياسي و مسلحانه              مشروطه )۳(گرايان گشت، انقالب تنزه  

مديريت و عدم   ءه خاطر بروز استبداد و سو     اين انقالب نيز ب   )۴( به پيروزي انجاميد   ۱۷باالخره در اواسط قرن     

ن آن  ؤمتوانايي در استقرار امنيت اجتماعي و اقتصادي و سياسي پس از مرگ کرامول سردار پاکدامن و مـ                 

با شورش مردم ناراضي و خشمگين عليه دولت نوپاي انقـالب مواجـه             )  سال بعد از پيروزي انقالب     ۵يعني  (

 را که اعدام کرده بودنـد، بـر تخـت شـاهي             يهي برادر همان شاه   گشت، مردم از روي استيصال و عدم آگا       

  .نشاندند
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اند و موجـب      لز دوم چنان فشار و اختناقي را بر مردم هموار ساخت که آنان را بشور              راين شاه يعني چا   

اين يکي نيز پا از پدر و عموي خود فراتر نهاد و عرصه را آن قـدر                 . به قدرت رسيدن فرزند شاه معدوم شد      

از کار برکنـار سـاختند   ) معروف به انقالب درخشان   (را نيز با انقالبي ديگر       دم تنگ کرد که عاقبت وي     بر مر 

  .و مشروطه و حاکميت پارلمان را مستقر ساختند

ور در دسـت  مـ  نيز مستثناي از اين قاعده نبوده پس از دوره کوتاهي که زمـام ا     )۵(انقالب کبير فرانسه  ) ۳

سـازي و زور     و يا با شايعه    گرايي ت طلبان و انحصارطلبان در قالب اصول      ، فرص )۶(روشنفکران محبوب بود  

هـاي اصـلي انقـالب عمـل      فداسلحه، قدرت را در دست گرفتند و آنچنان در لفاف شعارهاي انقالبي عليه هـ             

 عنوان مثال، آزادي، که شعار اصلي انقـالب کبيـر فرانـسه را    به. کردند که اکثر مردم از انقالب روي برتافتند 

 زيـر پـا گذاشـته شـد و حکومـت      و جلوگيري از رشد ضدانقالب کامالً» انقالب«داد به بهانه حفظ   تشکيل مي 

دههـا  » جمهـوري فـضيلت   «روبسپير و طرفدارانش با ادعاي استقرار       . ترور و اختناق و وحشت حاکم گشت      

 )۵(ارجي فروزانتر کردنـد   هزارتن را در دادگاههاي انقالب از دم تيغ گذراندند و آتش جنگ را با کشورهاي خ               

  . دادگاههاي خود دچار گشته، سرهاي خويش بر باد دادندنو عاقبت به سرنوشت محکومي

زدايي و دوري جامعه از انقالب موجب شد که نزديک به ده سال پس از پيـروزي                  همين وقايع و سياست   

  !اري کندعنوان امپراطور تاجگذ انقالب ناپلئون به قدرت رسيده و شش سال بعد نيز به

 سال امپراطوري خود ديکتاتوري به تمام معنا گشت که شايد تنها حسنش براي ملـت،      ۱۵ناپلئون نيز در    

معهـذا تنهـا در يـک جنـگ يعنـي جريـان فـتح               . متوجه ساختن قسمت اعظم قهر خود نسبت به ملل ديگر بود          

ابـر تعـدادي کـه در جريـان          بر ۱۰ الـي    ۵ هزار جوان فرانسوي را بـه کـشتن داد يعنـي             ۳۰۰اسپانيا بيش از    

هم فرانـسه توسـط اجانـب فـتح          بعد از آن  . کشتارهاي روبسپير و يارانش جان خود را از دست داده بودند          

که توسط انقالب کنار گذارده شده بود دوباره زمام امـور را آن هـم               » بوربن«شده و همان خاندان سلطنتي      

  ...عنوان دولتي دست نشانده در دست گرفت به

 ماه پس از پيروزي مردم بر استبداد تـزاري، دولـت موقـت انقـالب توسـط                  ۹نقالب اکتبر روسيه    در ا ) ۴

معهذا از يک سو مدارا و      .  و جامعه دچار تصفيه و کشتارهاي عظيمي گشت        )۷(کودتاي لنيني واژگون گرديده   

انع از  طلبـان مـ    مظـالم سـلطنت    تساهل لنين به جذب نيروهاي مولد و متخصص کمک کرد و از سوي ديگـر              

ليکن نياز به امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را به سوي اسـتبداد مطلقـه               . بازگشت خاندان سلطنتي گشت   

استالينيستي کشانيد که در روابط سياسي بيشتر بـه حکومـت ايـوان مخـوف و تـزاران خودکامـه شـباهت                      

 »آزادي، برابري و بـرادري    «ده  يعني انقالبي که با شعار عم     . داشت تا يک نظام انقالبي مدعي نمايندگي مردم       

 در مسلخ استبداد، ابتـدا آرمـان آزادي          به پيروزي رسيد، به بهانه و زير پوشش حفظ انقالب عمالً           ۱۹۱۷در  

 کـه مجتمعـي   »طبقه جديد«و سپس با تثبيت قدرت و تفوق حزب کمونيست آرمان برادري و آنگاه با تشکيل            

  )۸(.د برابري را نيز از دست بداداز هواداران و متوليان و کارگزاران حزبي بو

 که همان راه را پيمـود و        ۱۹۱۱براي جلوگيري از طوالني شدن بحث از انقالب بزرگ دمکراتيک چين در             

 ضد استعماري، ضد اسـتبدادي چـين سـخن    ۱۹۴۷يا انقالب ضد استبدادي مکزيک در همان سال، يا انقالب        

ها به چشم ديد کـه چگونـه          توان در اين انقالب     را باز مي  ليکن بسياري از وجوه مشترک      . آوريم  به ميان نمي  

 .لب شده استقپس از چند سالي با همان نظام کهن با ظاهر و باطن اوليه با صورتي جديد و محتواي سابق 
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هاي سياسي، اقتصادي و مذهبي       کشور خودمان شاهد انقالبات متعددي است که تحت عناوين و پوشش          

کردند، ظالمان را از بين بردند اما حکام جديد تـازه بـه دوران رسـيده نوکيـسه                  عليه حکام ظلم و جور قيام       

  .هاي الزم براي بازگشت نظام پيشين را فراهم ساختند آنچنان دمار از روزگار مردم برکشيدند که زمينه

هاي بارز آن قيام و حکومت علويان و همچنين انقـالب مـشروطيت اسـت کـه از بطـن ديکتـاتوري                        نمونه

ن سردرآوردند که اگرچه شکل ظـاهري آن بـا اسـتبداد سـالطين قاجـار فـرق داشـت امـا از جهـت                      رضاخا

  .تر و از جهت وابستگي به سلطه خارجي نيز عميقتر بود محتواي استبدادي از آن نيز سخت

هـاي مارکسيـستي،    هـا، انتقـام جـويي و روحيـه          ها و خشونت    انقالب اسالمي ايران نيز به دليل خصومت      

االسـف بـسياري از      هـا و انحرافـات و اسـتکبارهاي پيـدا و نهـان مـع                کـاري  ها و نـدانم     حصارطلبيخفقان، ان 

ه و با ناديده گرفتن برخـي از ضـروريات جـذب مـردم رفتـه رفتـه                  دهاي ديگر را تکرار کر      اشتباهات انقالب 

خوردنـد    اه را مي  هاي ناراحتي و نارضايتي را باال برده است که افراد ناآگاه حسرت دوران ش               آنچنان زمينه 

ثر از أطلبان اميد بازگشت را زنده کرده و مردمي چند را نيز در اين کـشور متـ              و در دل طاغوتيان و سلطنت     

  .تبليغات خود نموده است

گـران   نخست اين هشدار متوجه افراط . اين روند را هشداري براي ملت و دولتمردان بايد به حساب آورد           

ي از تمايل و رجعت مردم به سوي معيارها و روابط کهـن راهـي جـز ايـن     است که بايد بدانند براي جلوگير     

عدالتي و تفرقـه برداشـته و رضـايت و حاکميـت ملـي بـر اسـاس         وجود ندارد که دست از انحصارگري، بي     

هـاي درک سياسـي و اجتمـاعي آحـاد جامعـه را بـاال بـرده مـردم را از توسـعه                   گردد و زمينه   تأمينقانون  

آن مصون بدارند، چه تنها ضامن تغيير عميق و درست اجتماعي و استمرار آن تغييـر و                 انحرافات و عواقب    

 در  )۹(»ان اهللا ال يغير مـا بقـوم حتـي يغيـروا مـا بانفـسهم               «دگرگوني دروني و کامل اعضاي جامعه است که         

توسط جا مانده فرهنگ استبدادي،     ه  بخش قدم برداشته شود بقاياي ب      صورتي که برخالف چنين مشي تعالي     

هاي حاکميت زمينه را براي بازگشت اسـتبداد و      ها و باورهاي واالتري جايگزين نشده در کنار ضعف          ارزش

وي و تزکيه    تق اما براي رشد فردي در فائق آمدن بر فرهنگ استبدادي         . استيالي خارجي فراهم خواهد آورد    

آيد اال در      شود و اين بدست نمي     الزم است تا آزادي از بندهاي اسارت نفس اماره و عبوديت بندگان حاصل            

هاي فردي و اجتماعي الزم و معقول که در فصل سوم قانون اساسي جمهـوري اسـالمي تحـت                     لواي آزادي 

از طـرف ديگـر بـراي رشـد جامعـه و      . شود  شده است ولي کمتر به آن اعتنا مي  بيني  پيشعنوان حقوق ملت    

 راهي جز به کـار گـرفتن دسـتور الهـي امـر بـه                تصحيح حاکميت و زدودن فرهنگ استبداد در سطح اجتماع        

  .توان يافت معروف و نهي از منکر نمي

تـوان از رجعـت جامعـه بـه           از ديدگاه تفکر اسالمي تنها با امر به معروف و نهي از منکـر اسـت کـه مـي                   

عـه  هاي ضد توحيدي و از انحراف و استکبار يک فرد يا يک گروه و ناديده گرفتن نيازها و منافع جام                     ارزش

توان امر به معروف و نهي از منکر را در جامعه عينيت بخشيد               اما هرگز نمي  . و توسعه قدرت جلوگيري کرد    

هــا و  مگــر آنکــه آزادي اجتمــاعي و حــضور نيروهــاي مــومن بــه جمهــوري اســالمي ولــي مخــالف ســليقه

اي اجتمـاعي   هـ   ضرورت اين آزادي  . محترم شمرده و مصون از تهمت و تعرض نمايند        ! عملکردهاي حاکمان 

اثـر  » تنزيـه الملـه و تنبيـه االمـه        «براي تصحيح اشتباهها و انحرافات حاکميت در متون اصيل اسالمي چون            

  .اهللا نائيني تصريح شده و در قانون اساسي نيز محور روابط اجتماعي قرار گرفته است مرحوم آيت
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  :گويد اصل هشتم قانون اساسي با زيبايي و صراحت مي

اي است همگاني و متقابل بر         امر به معروف و نهي از منکر وظيفه        ،ي ايران دعوت به خير    در جمهوري اسالم  

شرايط و حدود و کيفيت آن را       . عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت             

  ).المنکرمرون بالمعروف و ينهون عن أ بعض يءمنات بعضهم اولياؤمنون والمؤوالم(. کند قانون معين مي

اما متاسفانه اين راه توسط حاکميت و متوليان انقالب دنبال نشده است بلکه بـرخالف آن جـو برچـسب                    

در نتيجه  . عنوان عامل تضعيف دولت و رهبري بر جامعه حاکم بوده است            زني و تعبير هر انتقاد مشفقانه به      

مطلوب اجتمـاعي، سياسـي در حقيقـت    حاکميت، خواسته يا نخواسته به دليل عدول از قوانين و ايجاد جو نـا            

  .بزرگترين عامل و زمينه ساز رشد ضدانقالب گشته است

اگر اين روند خطرناک ادامه پيدا کند فقدان رشد فردي و اجتماعي، بزرگترين زمينـه را بـراي انحـراف و      

  .آورد سپس خداي نکرده رجعت نظام کهن فراهم مي

يــت نگــشت در سيــستم بــسته حــاکم نــه انحرافــات  هــاي قــانوني رعا از طــرف ديگــر وقتــي کــه آزادي

 دوستان، انحرافـات    نماي انقنالب قابل اصالح است و نه اشتباهات غيرعمدي         طلبان و دشمنان دوست    فرصت

ساز رجعـت نظـام      اتي که بزرگترين خطر براي سالمت جامعه است و موجب رشد ارتجاع و زمينه             و اشتباه 

حفظ شکل ظاهر جمهـوري اسـالمي ولـي بـا محتـواي اسـتبدادي،               کهن، يا به صورت شکل و محتوا و يا با           

هاي قانوني تشکل و يا رشد احزاب و نيروهـاي مقـاوم را                و تضمين آزادي   تأمينضمن عدم    در .خواهد شد 

  .سازد  راه را بيش از پيش براي رجعت قهقرايي آماده ميه،مانع شد

ي، سياسـتهاي خـارجي و دشـمنان        نهضت آزادي ايران معتقد است که در حال حاضـر مغرضـين داخلـ             

هاي مـصرحه در قـانون اساسـي و ايجـاد             ايران و اسالم براي جلوگيري از باز شدن جامعه و تحقق آزادي           

هاي اجتماعي حاصل از      طلبان و ارتجاع سلطنتي را با استفاده از زمينه         جامعه متعادل اسالمي، پديده سلطنت    

انـد تـا دولتمـردان را           مردم به صورت چماقي علم نمـوده      توجهي نسبت به نيازهاي       گسترش نارضايي و بي   

عنوان جلوگيري از توطئهَ، حاکميت را از رعايت اصـل             به بار کرده و نتيجتاً    هاي خشونت   العمل وادار به عکس  

  .آزادي اجتماعي هرچه بيشتر به دور سازد

ها و مراکز پرجمعيت شهر،     هاي مختلف، نظير انفجارات کور در خيابان        ما در گذشته ناظر بر اعمال شيوه      

ايـم    هاي قانوني بوده    بار و توجيه عدم رعايت آزادي      هاي خشونت   العمل به منظور وادار کردن دولت به عکس      

 زمينـه   مشي باعث تضعيف هرچه بيشتر جامعه و جدايي مردم از دولت گرديـده و نتيجتـاً                 چرا که چنين خط   

نده ولي محتواي   بتجاع سلطنت يا ارتجاعي با قالب فري      رشد عيني منحرفين و وابستگاني چون سردمداران ار       

  .سازد نظام استبدادي را فراهم مي

بهوش بايد بود که براي مقابله در درازمدت و نااميدکردن هرچه بيشتر دشمان انقالب بايد اجراي قانون                 

  .هاي تصريح شده را به ملت و جامعه بازگرداند اساسي را دنبال کرد و حقوق و آزادي

هـاي اسـتعمار و ارتجـاع         يابند و هم نقشه     هاي انقالب اسالمي عينيت مي       از اين راه است که هم هدف       تنها

  .سلطنتي نقش بر آب خواهد شد

ها و سياستهاي کنوني ادامـه يابـد و حاکميـت و               روش ،جاي قبول و اجراي اين مشي     ه  در صورتي که ب   

ه شود، بدانيد که خداوند غفور رحـيم از عبـادت           حقوق مردم و امنيت اقتصادي و اجتماعي آنان ناديده گرفت         
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۱۹۳ 

نياز است و بترسيد از آنکه مغوالن زمان بر کشورمان بتازند و تاريخ تکرار شود و آن کننـد کـه                       بندگان بي 

  : خبر داده است۱۸۲ تا ۸۰ـ صفحات  جلد اول(جهانگشاي جويني 

د و قرآنهـا را لگـدکوب سـپاهيان         وقتي چنگيزخان بخارا را فتح کرد مساجد را اصطبل اسـبان خـود نمـو              «

  :زاده آورده گفت الدين امام در چنين حالي بزرگي روي به امام رکن. خويش ساخت

زاده گفـت خـاموش بـاش بـاد       مبينيم پنداريست يا رب يا بخواب؟ موالنا اما    موالنا چه حالتست؟ اين که مي     

  ».سامان سخن گفتن نيست. وزد نيازي خداوند است که مي بي

آن صورت جز خسران دنيا و آخرت نسيبي نخواهيد بـرد چـه در ايـن جهـان وديعـه بـزرگ بـر                        که در   

طاغوت و کسب قدرت سياسي و اجتمـاعي را بـه ثمـن بخـس از دسـت داده و آن جهـان را نيـز بـه خـاطر                              

تا وقت باقيست به اصالح مـسير خـود         . ايد  اي ايثارگر بر خود تاريک کرده       سازي اسارت و ذلت جامعه     زمينه

  .پردازيدب

ه ايران است کـه خـداي نـاکرده بازگـشت نظـام             يدهشدار ديگر نهضت آزادي متوجه مردم دلير و رنجد        

  :پوسيده کهن را عالجي بر دردهاي عميق اجتماعي خويش به گمان آورد زيرا

چنين رجعتي جز خـونريزي  ) چه در ايران و چه در ساير کشورهاي جهان   (در هيچيک از شواهد تاريخي      ) ۱

  . و اختناق و تحقير و سلب آزادي و استقالل جامعه چيزي به ارمغان نياورده استبسيار

هاي پرفريب سياستمداران شناخته شده حامي سـلطنت مـوروثي و دم زدنهايـشان از                 ادعاها و وعده  ) ۲

جويـاني کـه قـدرت و        چرا که امکان نـدارد نظاميـان و سـلطه         . آزادي و استقالل سراب هولناکي بيش نيست      

 قـادر بـه تحمـل آزادي و يـا احتـرام بـه اسـتقالل                 بينند و باطناً     خود را در استقرار نظام سلطنتي مي       سيطره

جويان جز براي منافع     اين سلطه . فردي و جمعي و يا برابري و غيره نيستند، حکومتي مردمي برقرار سازند            

 را تحکيم بخشند قـد      بيشتر و کسب قدرت گذشته و تکرار شرايطي که حقارت جامعه و بزرگي مجازي خود              

 به اينکه اين بار براي حفظ قدرت خويش از هيچ ظلم و ستم و خـونريزي                 مضافاً. علم نکرده و نخواهند کرد    

آيا با چنان سوابقي از خاندان منحوس پهلوي، طاغوتيان فراري، سران فاسد ارتش             . خودداري نخواهند کرد  

تـوان بـه آزادي و        خودپرسـتان و منحرفـان مـي      گـران و     شاه، ساواکي و يا طيفـي از سـودجويان و سـلطه           

  بين بود؟ استقالل و حاکميت مردم بر مردم خوش

 بـه    رجعت نظير خود   چه ننگي باالتر از اين براي ملت ايران و مسلمانان که بعد از انقالب درخشان بي               ) ۳

  !استبداد و اسارت کند

 سقوط استبداد رضاخان، فرزنـد جـوان         و ۱۳۲۰آورد که پس از شهريور        ملت ايران به خوبي به ياد مي      ) ۴

اش با صدايي لرزان به انحرافات و استبداد دوران حکومت پدر خود اعتراف کرد و سـوگند خـورد                     تجربه  و بي 

 و  انـد   او حتي اراضي غصب شده توسط پدر را به صاحبانشان و يا به دولت بـازگرد               . که راه گذشته را نپيمايد    

هـاي    ز قانون اساسي زد ولي چند سالي به طول نيانجاميد که همه وعـده             دم از رعايت آزادي ملت و تمکين ا       

و يکـي از فاسـدترين دولتهـا و         ! خود را به همراه اراضي غصبي دوبـاره از مـردم و دولـت بـازپس گرفـت                 

  .ترين سلطه غارتگران اجنبي را در ايران مسلط ساخت هاي پليسي و گسترده ترين حکومت خشن

داليلي از عملکرد دولتمردان و حاکميت      ه   شريف ايران و به همه کساني که ب        نهضت آزادي ايران به ملت    

ايـران و اسـالم      هـاي دشـمان     ها و وسوسه    هد که هرگز نبايد به دسيسه       د  کنوني ناراضي هستند، هشدار مي    
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۱۹۴ 

آنها که در برابر حاکميـت کنـوني و روحـانيون           . تسليم شد و نبايد براي دستمالي قيصريه را به آتش کشيد          

دهند و معترض هـستند بايـد بداننـد، سـقوط جمهـوري               هاي عملکرد آنان حساسيت نشان مي       اکم و شيوه  ح

 مترادف خواهـد بـود بـا از بـين     اسالمي تنها به معناي نفي حاکميت کنوني روحانيون نخواهد بود بلکه عمالً         

وزبر شـدن مملکـت     و زير »  جمهوري اسالمي  – استقالل   –آزادي  «هاي مشترک ملت يعني       رفتن کامل آرمان  

بـرداري کننـد، نـه بـا حاکميـت کنـوني بلکـه بـا آزادي و                   ها بهـره    خناساني که درصدند از اين زمين     . و ملت 

حاکميت ملت و استقالل و عدم وابستگي مملکت و کل نظام جمهوري اسالمي مخالف هـستند و در مخالفـت                    

بـدتر از ايـن کـه       « وسوسه تسليم شد کـه       نبايد به اين  . پرورانند  با اين حاکميت سوادهاي ديگري در سر مي       

از !! کار بدي و چه ظلمي مانده که نکرده باشند که از ترس آن تسليم وضـع آينـده نـشويم                   ه  نخواهد شد؟ چ  

هـاي   نظاير اينگونه وسوسـه ...  و».اينها بروند هرکه بيايد بهتر خواهد بود     ! اين ستون به آن ستون فرج است      

  .خناسان

هاي بـازي     شدار و اينکه نبايد تصور کرد دشمن فراري منصرف از دسيسه          نهضت آزادي ايران ضمن ه    

 سـال  ۲۵۰۰ از ن اطمينان دارد که ملت رشيد انقالب کرده و تجربه اندوخته ايـرا       گشته يوس از مراجعت  أو م 

ثير مجدد اغواي ارتجاع وابـسته      أاستبداد سلطنتي، انقالب قهقرايي به نظام شاهنشاهي نخواهد کرد و تحت ت           

  :گيرد تا مصداق آيه نت قرار نميسلط

 کـساني کـه چنـين       . شود »خاسرين الذين کفرو يردوکم علي اعقابکم فتنقلبوا       تطيعوا  ان يا ايهاالذين آمنوا  «

  :پرورانند بايد بدانند که به گفته سعدي خواب و خيال واهي در سر بيمار مي

  ورهماي از جهان شود معدوم  زير سايه بومه کسي نيايد ب

  .پردازد ادي ايران اولين گروهي خواهد بود که به مقابله با استبداد و رجعت طاغوتي مينهضت آز

  الهدي والسالم علي من التبع

  نهضت آزادي ايران

۲۰/۶/۶۲   

  مأخذيادداشتها و 

انيم گـرد  را ما ميان مردم دست به دسـت مـي  ...) ها و روزگار قدرت و ضعف، روزهاي پيروزي و شکست، درگيري(و اين ايام   ) ۱

ها  هاز ايمان و صفات عالي انساني، مشهود خلق و شاهد را(اي   بشناسد و گواهان نمونه،ايمان آوردند) واقعاً(تا خدا کساني را که 

) هـا   در اين درگيري  (اند      ايمان آورده    از شما همي برگيرد و خدا ظالمين را دوست ندارد و براي اينکه خدا کساني را که                ) و روشها 

  .وده گرداندخالص و پال

  )انگليسي (۷لدلر، تاريخ سوسياليزم، ص .و.عنوان مثال رجوع شود به کتاب هري به) ۲

۳ (puritans  

  عنوان مثال رجوع شود به کتاب آندره موروا، تاريخ انگلستان به) ۴

  عنوان مثال رجوع شود به کتاب آلبرماله تاريخ انقالب کبير فرانسه به) ۵

  . تفويض قدرت به مردم و حاکميت واقعي مردم بر مردمهان و طرفداران ژيروندن) ۶

  . جلد دوم،تاريخ تمدن غرب... عنوان مثال رجوع شود به کتاب کرين پرينتون و به) ۷

   کتاب ملوين جيالس، طبقه جديد بهعنوان مثال رجوع شود به) ۸

  . خود را تغيير دهندهاي نفس) اعضاي آن قوم(خداوند سرنوشت قومي را تغيير نخواهد داد مگر آنکه ) ۹
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۱۹۵ 

گرداننـد در نتيجـه زيانکـار        ايد اگر کساني را که کفر ورزيدند فرمان بريد شما را بر اعقابتان برمي               ايمان آورده    اي کساني که    )۱۰

  ).پس از انقالب جهش به پيش، انقالب قهقرايي خواهيد کرد. (شويد منقلب مي

 .باشـد   وادث آن است که متضمن عبرتها و برداشتهاي تاريخي فراوان مي          اين آيه، نداي هشداري در زمينه شکست جنگ احد و ح          

طلبان از موقعيت اسـتفاده کردنـد تـا در ميـان             اين پايان حادثه نبود بلکه آغاز نفوذ و تبليغ يهوديان و منافقان گرديد، اين فرصت              

ف را بـه فرمـانبري خـود    يمـسلمانان ضـع   انديـشي و خيرخـواهي       اجتماع و دلهاي شکسته مسلمانان نفوذ کنند و به چهره عاقبت          

شود و سرمايه در طريق هـدف    استعدادهاي افراد و اجتماع شکوفان مي  و  اميدها ،به همان مقياس که در انقالب به پيش       ... وادارند

پـذيرش  ايـن محـصول اطاعـت و        ... نگرند  افتد، در انقالب ارتجاع همين که چشم باز کند همه چيز را زيان و خسران مي                 کار مي ه  ب

  .واليت طاغوت و کفر ارتجاع است
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۱۹۶ 

  اعالم دوره پاييزه كالسهاي عقيدتي ـ سياسي نهضت آزادي ايران

  

  تعالي بسمه

هـاي عقيـدتي       بـراي كـالس    ۱۳۶۲نهضت آزادي ايران در دوره پـاييز        

  .پذيرد سياسي دانشجو مي

بـه غيـر از روزهـاي    ( همـه روزه  ۱۳۶۲ شـهريور مـاه     ۱۰: نام  شروع ثبت 

  . بعدازظهر۶ الي ۳از ساعت ) عطيلت

، ۲۳۴خيابان استاد مطهري، نرسيده به مبارزان، سـاختمان         : نام  محل ثبت 

  .طبقه همكف

  . تماس حاصل فرماييد۸۳۳۹۶۶براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن 

  ۶۲ مهرماه ـ۱۶ها  شروع كالس

  

  

  عاليت بسمه

  سمينار بررسي كتاب

  گمراهان

 بعدازظهر بـا شـركت آقايـان        ۳ از ساعت    ۶۲ پنجشنبه هفت مهرماه  : زمان

  مهندس عبدالعلي بازرگان و دكتر صدر، دكتر روحاني 

نـام و دريافـت كـارت ورودي بـه خيابـان              توانند جهت ثبـت     عالقمندان مي 

 مراجعـه نماينـد و      ۲۳۴استاد مطهري، نرسيده به چهارراه مبارزان پالك        

  .گيريد تماس ب۸۳۳۹۶۶براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن 

  هاي عقيدتي سياسي كالس

  نهضت آزادي ايران
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۱۹۷ 

  تعالي بسمه

 راني انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  اطالعيه سمينار بررسي كتاب گمراهان

  معرفي كتاب

گمراهان جديدترين كتاب مهندس بازرگان، كتابي است كه با الهام گرفتن از سوره حمـد نوشـته شـده و                  

  .ايران قرار گيردتواند مورد استفاده هموطنان مسلمان و همه عالقمندان به انقالب اسالمي  مي

  :مهندس بازرگان در مقدمه كتاب چنين آورده است

اي متشكل از چند خواهر و         كه كتاب حاضر آماده براي چاپ شد به مالقات خانواده          ۱۳۶۲در فروردين   «

كه دبير است و هـيچ كـدام اطـالع از تـاليف كتـاب و قـصد مـن        ) الف.خانم ف(يكي از آنها  . برادر رفته بودم  

جمعي بوديم به بهـشت زهـرا رفتـه    . كند ام كه ارتباط با شما پيدا مي هار داشت اخيراً خوابي ديده  نداشتند، اظ 

ريزد كه لباسش و سنگ       بوديم، مرحوم طالقاني را ديديم كه بيرون از قبر آمده چنان متأثر است و اشك مي               

شـما  .  آرام خواهـد شـد     كسي از ميان جمع گفت بازرگان را بياوريد آقاي طالقاني         . روي قبر خيس شده بود    

  !آقاي طالقاني راحت شد. آمديد و براي ايشان سوره حمد را خوانديد و تفسير كرديد

  »...دانم حال اين يك تصادف است يا رؤياي صادقه بوده است كه تعبير درست پيدا كرده، نمي

 اسـت كـه اخيـراً       هـايي   ترين كتـاب    نظير مهندس بازرگان و يكي از آموزنده        از آثار كم  » گمراهان«شك    بي

  .منتشر شده است

  :گويد نويسنده محترم ضمن بحثي پيرامون گمراهان تاريخ چنين مي

هـاي گذشـته تـشريح شـد مـوارد ضـاللت از راه        است و بر حسب آنچه در بحث» ضالين«صحبت روي   

  .نماييم وار مرور مي مستقيم خدا و خيانت به دين و انسان را فهرست

السالم، خشت اول دين را كج گذارده به عشق           تثليث و پسر خدا گفتن مسيح عليه      آنهايي كه با اصرار به       

  ...پرستي و بشرپرستي جاهلي تبديل كردند  خدا را پايين آورده توحيد ابراهيمي را به بت باال بردن عيسي،

 آنهــايي كــه كليــسا را تاســيس شــده حواريــون، روحانيــت را مــساوي مــسيحيت، پــاپ را جانــشين  

مريم و خود را واسطه ضروري ميان خلق و خدا دانـسته مـردم را بـه نيازمنـدي، سرسـپردگي و                       بن  عيسي

  ...نمودند و  اطاعت خويش دعوت مي

 را به بهانه تخصص و تقوي، در توليت انحصاري خود گرفته مـانع                آنهايي كه كتاب و رسول و آيين       

اي در     آن گرديـده روحانيـت را چـون پـرده          دسترسي مردم به كالم خدا و ترجمه و تالوت و تفسير و تاثير            

  .ميان خدا و خلق قرار دادند و مؤمنين را زندانيان كليسا و فرزندان خرافات يا اشتباهات خود ساختند

 آنهايي كه با داعيه نمايندگي خدا و آگاهي بر اوامر و اسرار، خود را سرپرستان امور دين و دنيا جـا           

 يـا    مصلحت دنيا و سعادت عقبي بايد بر مـردم واليـت و بـر دولتهـا نظـارت،                  خاطراند كه به      زده و تفوه كرده   

  ...حاكميت داشته باشند

تـر بـوده خـود را پارسـاتر از عيـسي و       هاي از آش داغ تر از مادر و كاسه هاي دلسوخته  آنهايي كه دايه  

  ....سختگيرتر از خدا گرفته 
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هـا و دلـسوزتر دانـسته ممكنـات و             احـوال انـسان    آنهايي كه خود را خردمندتر از خـدا و دانـاتر بـه             

افراد بشر در انتخاب راه شـكر يـا كفـر و اطالعـت يـا معـصيت داده        هايي را كه خداوند در اين دنيا به       مهلت

است نديده گرفته آزادي و اختيار را غيرعاقالنه و غيرعملي تلقي نموده زور و آزار را ضروري براي بـشر                    

  ...اند اصالح انسان، اشاعه ايمان و استقرار حكومت سبحان بر روي زمين دانستهو يگانه راه دفع شيطان، 

يت رهبري، در تحميل ايمان يا اقامه امر به معروف و نهي از             مأمور آنهايي كه در داعيه خداگونگي و        

 نمـوده   اند بر خدا پيـشدستي      اند كه خواسته    كرده   چنان تعجيل و احساس تكليف مي       منكر از راه زور و آزار،     

  ...هاي همين دنيا بدهند عذاب ملحدين و منحرفين و مخالفين و متمردين از اوامرشان را در دوزخ

نظر و مسلك و بنابراين آزادي آراء و عقايـد را غيرقابـل تحمـل دانـسته بـه جـاي                       آنهايي كه اختالف   

ل و نفـي و تجـاوز جـستجو         راه حل را در طرد و تكفير يـا در تحميـ           ... جدال احسن و استماع و اتباع احسن        

  ...اند نموده

 آنهايي كه علم و آزادي، اين دو موهبت بزرگ الهي را در حق آدمي از او سـلب نمـوده انحـصاري و                        

محدودش ساختند توجه نكردند كه هميشه كالم ناحق و نادرست و نارواست كه براي بـه كرسـي نشـستن                    

  »...احتياج به زور يا چشم بستن دارد و

هاي معتبر و همچنين غرفه كتـاب واقـع           آنگيز را از كتابفروشي     نيد اين كتاب آموزنده و عبرت     توا  شما مي 

  . خريداري فرماييد۲۳۴در خيابان استاد مطهري، نزديك چهارراه مبارزان شماره 
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۱۹۹ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

  ۲۳/۷/۱۳۶۲:تاريخ

  

  تلگرام مهندس بازرگان به رئيس جمهور پيرامون تأمين آزادي انتخابات

  

  :خواننده عزيز

رسـد و الزم اسـت ملـت قهرمـان ايـران              مجلس شوراي اسالمي به زودي به پايان مـي        عمر اولين دوره    

  .نمايندگان خود را براي دومين دوره انتخاب كنند

اولين انتخابات مجلس در محيطي آزاد و با شركت همه گروهها انجام شد و اكثريت نمايندگان در جـوي                   

حال اگر انتخابات دوره دوم آزادانه و با     . ت يافتند گيريهاي قانوني مشروعي    آزاد انتخاب شده و براي تصميم     

رعايت حقوقي كه قانون اساسي جمهوري اسالمي براي ملت در نظر گرفته است، انجام نپذيرد، بدون ترديد                 

 بنابراين وظيفه كليه افراد ملت است كه بـراي تحقـق             مجلس دوم و مصوبات آن مشروعيت نخواهند داشت،       

  .نموده و در صورت تأمين فعاالنه در آن مشاركت كنندآزادي انتخابات پافشاري 

آقاي مهندس بازرگان، دبيركل نهضت آزادي ايـران، بـا توجـه بـه اهميـت ايـن انتخابـات در سرنوشـت                       

 بـر ضـرورت آزادي انتخابـات      خـود در مجلـس،  ۲۰/۵/۶۲جمهوري اسالمي، در نطق پيش از دستور مورخ     

  .تاكيد كردند

هاي گروهي، به جاي ارزيابي صحيح بيانات ايراد شده           ندگان مجلس و رسانه   طبق معمول، برخي از نماي    

االسالم   رئيس محترم جمهوري حجت   . و با جوسازي و افتراء عليه نهضت آزادي و دبيركل آن يورش بردند            

، در اين زمينه، مطالبي ۱۸/۷/۶۲اي اختصاصي با روزنامه جمهوري اسالمي مورخ  اي نيز در مصاحبه  خامنه

  . توسط آقاي مهندس بازرگان داده شد۲۱/۷/۶۲ر داشتند كه پاسخ آن در تلگرام مورخ اظها

شود تـا    مي اي در رابطه با انتخابات و پاسخ آقاي بازرگان عيناً درج در اين نشريه، مصاحبه آقاي خامنه   

  .ساز به داوري بنشينند ملت رزمنده ايران بتوانند در رابطه با اين موضوع سرنوشت

  لحكم اهللا و نعم ا

  نهضت آزادي ايران
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  نظرات رئيس جمهور پيرامون انتخابات آينده مجلس

  روزنامه جمهوري اسالمي

  ۱۳۶۲ مهر ۱۸دوشنبه 

  ، سال پنجم۱۲۶۴           شماره                 

از هـم اکنـون   . ـ در پايان سال جاري انتخابات دومين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي برگـزار خواهـد شـد               «

ي انقالب و همچنين جريانـات انحرافـي در داخـل کـشور از قبيـل نهـضت آزادي ايـران سـعي در                 دشمنان خارج 

گيرد و به طور کلي       به نظر شما اين تبليغات به چه منظوري صورت مي         . مخدوش جلوه دادن اين انتخابات دارند     

  نظر خود را در مورد انتخابات آينده مجلس بيان نماييد؟ 

 مجلس بهترين انتخاباتي خواهد بود که در ايـن چنـد سـال انجـام                ـ به نظر من انتخابات آينده     

هاي گوناگوني با آرزوها و هدفهاي خاصي در زمينـه نماينـدگان خـود                اوالً گروه . خواهد شد 

در مجلس شوراي اسالمي وارد عمل خواهند شد و يک مبـارزه سياسـي و انتخابـاتي بـسيار               

مـين االن تحـرک جريانـات مختلـف را     مـن از ه . شيرين در سطح کشور وجود خواهد داشـت   

ها ممکن است از اين تحرک نگـران باشـند،            بعضي. کنم  بيني مي   براي دخالت در انتخابات پيش    

اما بنده به آن خوشبين هستم و چه بهتر که گروهها و جريانـات فکـري و احـزاب مختلـف و                      

شند و همت بگمارند که مجموعاً آنهايي که در خط امام هستند از هم اکنون به فکر انتخابات با        

اين بهترين چيزي است که ممکن است اتفـاق         . آل مجلس آينده نقش داشته باشند       در بناي ايده  

البته گروههاي ضد خط امام طبيعي اسـت کـه در ايـن بنـاي مبـارک هـيچ نـوع نقـشي                . بيافتد

م شما اسم از گروه خاصي آورديد و من مايل نيستم که از هيچ گروهـي اسـ                . نخواهند داشت 

گويم که کساني که در خط امام نيستند طبيعـي اسـت کـه در بنـاي                   ببرم، ولي به طور کلي مي     

مجلس آينده نقش نخواهند داشت و اين به اين دليل نيست که دولت در کار آنها اخالل خواهد                  

دهم که دولت در کارشان هـيچ اخاللـي نخواهـد کـرد و هـر چـه                    من به آنها اطمينان مي    . کرد

 مورد کانديداهايشان تبليغات انتخاباتي کنند ايـن کـساني کـه مـدعي هـستند کـه                  توانند در   مي

از هم اکنون آنهـا مجلـس   . کنند امکان تبليغات انتخاباتي ندارند، از همين االن دارند تبليغات مي     

کننـد و واقعـاً وقاحـت         پردازند و کتاب و جـزوه منتـشر مـي           و مجمع دارند و به سخنراني مي      

کنند، استفاده    ترين تريبون مجلس که همه مردم آن را گوش مي           از عمومي خواهد که کسي      مي

واقعـاً اسـم چنـين      . توانم صدايم را به گوش مردم برسانم        کند و در همانجا بگويد که من نمي       

دهند کارهايي    کنند و تبليغات انجام مي      عملي چيست؟ آنها االن دارند نشريه و کتاب منتشر مي         

  .اند نوز شروع نکردهکه شايد گروههاي ديگر ه

پس دولت و دستگاه اجرايي مطلقاً در کار آنها دخالتي نخواهد کرد و مانع کـار آنهـا نخواهـد                    

گـويم در بنـاي مجلـس آينـده نقـشي        شد، اما مردم هم به آنها رأي نخواهنـد داد و اينکـه مـي              

ر عليه آنها   هيچکس ب . نخواهند داشت بخاطر همين است که اينها در بين مردم موقعيتي ندارند           

اند کـه مـردم را از خودشـان روي گـردان                خود آنها کارهايي انجام داده    . تحريک نکرده است  
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هايـشان پيـدا    گردند که يک عاملي بيرون از خودشان براي ناکامي چرا دنبال اين مي   . اند  نموده

م انديـشند؟ ايـن مـرد     کنند؟ چرا به آنچه فکر و تدبير ناقص شـان برايـشان پـيش آورده نمـي                

کردنـد    عنوان خائن از کشورشان بيرون کردند که اگر دست بر آنها پيـدا مـي                هايي را به    چهره

وقتـي آن اشـخاص در      . کردند، حاال اين جريانات مدافع و طرفدار آنها هستند          آنها را اعدام مي   

ا هاي مختلفي از آنهـ      کردند و حاال هم که فرار کردند به شکل          اينجا بودند، از آنها طرفداري مي     

اين جريانات که با دشمنان مردم دوسـت و بـا دوسـتان مـردم دشـمنند، آيـا       . کنند حمايت مي 

  توانند باز در بين مردم پايگاهي داشته باشند؟ مي

گويم که انتخابات آينده مجلس جزء آزادترين و پرشـورترين            به هرحال بنده به طور قاطع مي      

  .و بهترين انتخابات خواهد بود

ه بعد از انقالب تا کنـون هـيچ نـوع انتخابـاتي نداشـتيم کـه در آن تحميلـي                     البته ما خوشبختان  

وجود داشته باشد، اما در بعضي از انتخابات آن شور و هيجان و مبارزه انتخابـاتي گروههـا    

  .با هم نبوده يعني همه گروهها يکصدا نسبت به يک نفر و يا کساني ائتالف کردند

در .  در انتخابات رأي نياوردند انتخابات را متهم کردنـد         البته در همان انتخابات هم کساني که      

همان انتخاباتي که بعضي از گروههاي ضد خط امام رأي آوردنـد و االن در مجلـس هـستند                   

البتـه ايـن افـرادي کـه        . بعضي از کساني که رأي نياوردنـد گفتنـد کـه انتخابـات باطـل اسـت                

ست، اما اگر در در انتخابات آينـده رأي  گويند آن انتخابات باطل ا     آورند نمي   خودشان رأي مي  

هاي کم اعتقادي کـه   طبيعي است که آدم. نياورند خواهند گفت که انتخابات درست نبوده است    

پايبند به اصول اخالقي نباشند، هرجـا کـه خودشـان نقـشي نداشـته باشـند آن جـا را مـتهم                       

  .کنند مي

  دانيد؟ ـ مهمترين برنامه آينده دولت را چه مي

عنـوان مهمتـرين      هاي گوناگون دولت هيچ بخش خاصـي را بـه           تقاد من در ميان برنامه    ـ به اع  

هـاي اقتـصادي احتيـاج        توانيم بگوييم کـه بـه پيـشرفت         ما امروز نمي  . بخش نبايد انتخاب کنيم   

االن بيـشترين تالشـي کـه در دايـره کـار دولـت           . داريم اما به پيشرفتهاي فرهنگي نياز نداريم      

ترين مسائل جامعه است و اعتقاد بـر          خدمت مسائل اقتصادي جزء ملموس    گيرد، در     انجام مي 

  .اين است که اگر مسائل اقتصادي حل نشود، حل ديگر مسائل دشوار خواهد بود

امـا در عـين اينکـه بيـشترين فعاليـت دولـت در ايـن زمينـه صـورت                      اين حرف درستي است     

خوشـبختانه بخـشهاي   .  دولـت بـدانم  هـاي  توانم اين مورد را جز مهمترين برنامه      گيرد نمي   مي

کنند و ايـن يـک حرکـت متعـادل و      مختلف هرکدام به کار خودشان به چشم مهمترين نگاه مي         

  ».کند خوبي را در سطح دولت ايجاد مي
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۲۰۲ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۸۷۰:شماره

 ۲۱/۷/۶۲:تاريخ

  

  

  پاسخ آقاي مهندس بازرگان دبيرکل نهضت آزادي ايران 

  اي االسالم والمسلمين آقاي سيدعلي خامنه به مصاحبه رئيس جمهوري حجت

  

  لگرام شهريت

  تعالي بسمه

  اي رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران االسالم والمسلمين آقاي سيدعلي خامنه جناب حجت

 در زمينه انتخابـات آينـده       ۶۲ مهر   ۱۸عطف به مصاحبه اختصاصي با روزنامه جمهوري اسالمي مورخ          

 ،ينجانب در مجلس شـوراي اسـالمي       مردادماه ا  ۲۰و در رابطه با نهضت آزادي ايران و نطق قبل از دستور             

انتخابات آينده مجلس جز آزادترين و پرشورترين و بهترين انتخابـات خواهـد             «از وعده قطعي جنابعالي که      

ايـد دولـت در کـار آنهـا هـيچ اخاللـي نخواهـد کـرد و هرچـه                   و اطميناني که به گروهها داده و فرموده       » بود

. انتخابي کنند استقبال و اتخاذ سـند نمـوده کمـال امتنـان را دارم              توانند در مورد کانديداهايشان تبليغات        مي

 مردمـي از طريـق   هاي قانوني و تشکيل مجلس شـوراي اسـالمي واقعـاً     کيد بر اينکه آزادي   أاند با ت    د  الزم مي 

 وحـدت  تأمينانتخابات آزاد مطابق با قانون اساسي حالل بسياري از مشکالت و نارضايتيها بوده يگانه راه         

هاي انقالب و استقرار و اعتالي جمهوري اسالمي ايـران اسـت، و قـصدم از ايـن تـصديع                       تحقق آرمان  ،ملت

  :باشد نکات چندي را به استحضار رياست جمهور و هموطنان عزيز برسانم خدمت صادقانه مي

ب نقش  لر و سليقه خاص هستند و س      ك دعوت اختصاصي براي تدارک انتخابات از آنهايي که داراي تف          ـ۱

 خـط و دسـتور      ءعنـوان القـا     ز سايرين، ناقض بيانات قبلي خودتان و خروج از بيطرفي بوده ممکن است به             ا

  . بنمايد،تلقي گردد و تداعي معاني با کالم سابق دکتر اقبال که گفته بود مصدقيها را راه به مجلس نيست

خاللهـاي ممکـن و منتظـر        آزادي انتخابات کـافي نبـوده الزم اسـت ا          تأمين عدم اخالل دولت به لحاظ       ـ۲

 . را هم جلوگيري و امنيت اقدامات و اجتماعات مجاز را تضمين کنند ديگران

 خرداد  ۱۱ همانطور که در پاسخ نهضت به فرمايشات جنابعالي مندرج در روزنامه جمهوري اسالمي               ـ۳

 درس  شتن چند کالس  آمده است، دائر دا   ) اند  که هرگز درج نکرده   ( همان روزنامه    ۱۲/۳ و در جواب مقاله      ۶۲

خصوصي و انعقاد مجالس محدود بحث يا سخنراني در محيط دربسته حزب کـه زيـر تجـاوز و تهديـدهاي             

توان نـشانه فـضاي آزاد گرفـت و ادعـاي وجـود       مکرر قرار گرفته است و انتشار چند جزوه و کتاب را نمي        

 .آزادي خواسته قانون اساسي را کرد

هـا و      محيط حاضر که روزنامـه      و در شرايط حاکم  «ام که     ز دستور گفته   عالوه بر آنچه در نطق قبل ا       ـ۴ 

ها و اجتماعـات حالـت انحـصاري يکطرفـه داشـته مخـالفين و معترضـين و                    پيمايي  هاي گروهي و راه     رسانه

غيرموافقين محروم از روزنامه و اجتماعات و سخنرانيهاي عمومي هستند و در صورت نامزد انتخاب شدن          

براي تحقق آزادي انتخابات که وعده      » باشند  ها مي    در شهرستان   و خطرات شديد خصوصاً    حمالت نگران از 
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۲۰۳ 

هـا،     مساوات و عدالت مابين همه گروههـا، جمعيـت         ،ايد الزم است از هم اکنون و در چارچوب قانون           فرموده

سـمي  هـاي گروهـي و وسـايل و مقامـات دولتـي و ر       دهندگان اعالم و اجـرا گـردد و رسـانه           رأي نامزدها و 

به سود حزب يـا گروههـاي مطلـوب خودشـان و            ) ايد  همانطور که جنابعالي در مصاحبه خود پيشقدم شده       (

 ،عليه سايرين عمل ننمايند و اگر در صدا و سيما يا در مطبوعات وابسته به دولت تبليغات منفي به عمل آمد                    

 و  ان داده شـود متقـابالً     به حکم عدالت و آزادي و انصاف، به اشـخاص مـتهم و بـه گروههـاي مظلـوم امکـ                    

 اًيمتساو) جمله نهضت آزادي ايران    از( از خود دفاع و براي خود تبليغ نمايند و همه گروهاي قانوني              متعادالً

هـا و نـشريات       روزنامه.  از حق امتياز و انتشار روزنامه و مجله استفاده کنند          از وسايل دولتي و مخصوصاً    

 .حال ملزم به درج دفاع و توضيح آنها باشنده الف روال تا بعمومي نيز بر طبق قانون مطبوعات و برخ

عنوان اولين گام اثبات حسن نيت خود براي برگـزاري يـک ميتينـگ عمـومي                   آيا دولت حاضر است به     ـ۵

هـاي   انتخاباتي نهضت آزادي ايران موافقـت و حفـظ امنيـت شـرکت کننـدگان را تـضمين نمـوده در رسـانه              

هاي کيهان و اطالعات دعـوت مربوطـه را بـا دريافـت بهـا منتـشر سـازند؟ در                     گروهي اعالم کند و روزنامه    

 سـالمتي و  ،ايـد  ام فرمـوده  مهريها و اظهارات خـالف واقـع و ادب کـه دربـاره     اي بي خاتمه با اغماض از پاره  

  .نمايم سعادت حضرت عالي و توفيقتان را در خدمت به ايران و اسالم از خداوند منان مسئلت مي

  گانمهدي بازر

۲۱/۷/۶۲  
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۲۰۴ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۱۳/۴/۲۱: شماره

 ۳۰/۷/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  نامه به وزارت كشور 

  )تأمين آزادي انتخابات(پيرامون تأمين امنيت سمينار 

  

  وزارت محترم کشور

بـا شـرکت آقايـان    »  آزادي انتخابـات تـأمين « سميناري پيرامون ۶/۸/۶۲ نظر به اينکه روز جمعه       احتراماً

در محـل دفتـر نهـضت آزادي ايـران          هاشم صباغيان و مهندس محمـد توسـلي            دکتر ابراهيم يزدي، مهندس   

 امنيت شـرکت کننـدگان طبـق        تأمين خواهشمند است دستور فرماييد مقامات انتظامي جهت         ،شود  تشکيل مي 

  .قانون اقدام الزم معمول فرمايند

  ۱۸ الي ۱۵ آبانماه از ساعت ۶جمعه : زمان برنامه

  ۲۳۴ ، خيابان استاد مطهري–دفتر نهضت آزادي ايران : مکان

  عموميروابط 

  نهضت آزادي ايران

  

  جهت اطالع و اقدام رياست پليس تهران: رونوشت

  ۵حهت اطالع و اقدام كالنتري     :   

  جهت اطالع و اقدام كميته مركزي انقالب اسالمي ايران     :   
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۲۰۴ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۱۳/۴/۲۱: شماره

 ۳۰/۷/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  نامه به وزارت كشور 

  )تأمين آزادي انتخابات(پيرامون تأمين امنيت سمينار 

  

  وزارت محترم کشور

بـا شـرکت آقايـان    »  آزادي انتخابـات تـأمين « سميناري پيرامون ۶/۸/۶۲ نظر به اينکه روز جمعه       احتراماً

در محـل دفتـر نهـضت آزادي ايـران          هاشم صباغيان و مهندس محمـد توسـلي            دکتر ابراهيم يزدي، مهندس   

 امنيت شـرکت کننـدگان طبـق        تأمين خواهشمند است دستور فرماييد مقامات انتظامي جهت         ،شود  تشکيل مي 

  .قانون اقدام الزم معمول فرمايند

  ۱۸ الي ۱۵ آبانماه از ساعت ۶جمعه : زمان برنامه

  ۲۳۴ ، خيابان استاد مطهري–دفتر نهضت آزادي ايران : مکان

  عموميروابط 

  نهضت آزادي ايران

  

  جهت اطالع و اقدام رياست پليس تهران: رونوشت

  ۵حهت اطالع و اقدام كالنتري     :   

  جهت اطالع و اقدام كميته مركزي انقالب اسالمي ايران     :   
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۲۰۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۱۶/۴/۲۱: شماره

 ۰۴/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  در مورد دستگيري دو تن از خواهران  جمهور   به رئيستلگرام

  

  اي نهاالسالم والمسلمين جناب آقاي خام حجت

  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

  

 آزادي  تـأمين  پيرامـون    ي براي برگزاري سمينار    ايران رساند که نهضت آزادي      به استحضار مي   احتراماً

 آبانماه جاري پس از اطالع کتبي به وزارت کشور و به مقامات انتظامي در تـاريخ                 ۶انتخابات در روز جمعه     

دو نفر از خـواهران      ۳/۸/۶۲ متاسفانه صبح سه شنبه      ولي. عوتنامه نمود  مهرماه اقدام به توزيع تراکت د      ۳۰

مند را در حين پخش تراکت برخالف فرمايش صريح آن جناب که دولت اخالل در کار گروههـا در امـر                     عالق

. نتيجه مانده است    مراجعات به مقامات قانوني بي    .  دستگير نموده به زندان اوين بردند      ،انتخابات نخواهد کرد  

  .گناهان را هرچه زودتر آزاد نمايند تدعي است دستور فرماييد اين بيمس

 آزادي انتخابــات از خداونــد تــأمينتوفيــق رياســت محتــرم جمهــوري را در اجــراي عــدالت و قــانون و 

  .خواستاريم

  نهضت آزادي ايران

  ۶۲ آبانماه ۴
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۲۰۶ 

 
 

  

  

   به نهضت در مخالفت با تشكيل سمينار۵پاسخ كالنتري 
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۲۰۷ 

 
 

   فرمانده كميته انقالب اسالمي استان تهران گرامفنتل

  به نهضت در مخالفت با برگزاري سمينار 
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۲۰۸ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  : شماره

 ۰۷/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

   در مورد حمله به دفتر نهضتاهللا منتظري نامه به آيت

  

  اهللا العظمي منتظري محضر آيت

  :انيمخواهي وظيفه شرعي خود دانستيم مراتب ذيل را به استحضارتان برس براي مزيد اطالع و تظلم

 آزادي انتخابات بر طبق قانون اساسي است با اطالع کتبـي قبلـي       تأميننهضت آزادي ايران که خواستار      

نار در داخـل    به وزارت کشور و مقامات انتظامي بـراي جمعـه شـشم آبانمـاه جـاري دعـوت بـه يـک سـمي                       

 تأسف  کمال تعجب و  د، اما با    نمو مخالفت وزارت کشور آن را موقوف        ود نموده بود که به علت     خساختمان  

اختـصاص آن و     کيدات حکيمانه هفته قبل جنابعالي دائر بر عموميت انتخابـات و عـدم انحـصار و               أ ت عليرغم

که قسمتي از پـيش     ) سواره و پياده  ( گروهي در حدود سيصد نفر مسلح        ،ها هرفتار عادالنه و اسالمي با گرو     

اسر اتهام و اهانت روزنامه جمهوري اسالمي و        خطبه کذب نماز جمعه دائر بر قصد راهپيمايي و مقاالت سر          

ي خالف واقع صدا و سيما بهانه تحريک و تهاجمشان شده بود با نقشه قبلي به محل نهضت واقـع                    ها  برنامه

ي وقيحانـه   هـا  عام و دادن شعار و دشـنام      ءآورند و پس از جنجال در مال        در خيابان شهيد مطهري حمله مي     

ها و درهـا بـه         صورت گرفته باشد با شکستن نرده      تجمعيحرف و حرکت و     بدون آنکه از ناحيه ما کمترين       

حــدود بيــست (وار اشــيا و اســناد و کتــب حتــي موجــودي صــندوق  طبقــات و اطاقهــا هجــوم بــرده مغــول

نمايد و اينجانبان را وحشيانه مورد حمله قـرار داده مـضروب و مجـروح                 را تخريب و تاراج مي    ) هزارتومان

 کميته و دادستاني و شهرباني که قبل از وقوع حمله در محـل حـضور داشـتند                 نيمأمور بدون آنکه    ،ندنک  مي

آيا شرع انور و قانون اساسـي سـزاي         . اقدامي براي دستگيري و جلوگيري از حمالت وحشيانه آنان بنمايند         

 و آميـز را تهـاجم و تخريـب    دبانـه و مـسالمت  ؤتقاضاي آزادي انتخابات و امر به معروف و نهي از منکـر م           

دانند؟ آيا اين تحريکات و حمالت و تهاجم هماهنگ و سازمان يافته که همزمان با بيانات و                   ضرب و شتم مي   

اعتبـار كـردن ايـن        بـراي بـي    ي رهبر انقالب و جنابعالي صـورت گرفتـه اسـت، بـه معنـاي تـالش                ها  توصيه

مانـد؟   ب و روحانيت بـاقي مـي  باشد؟ و آيا با چنين حرکات آبرو و حيثيتي براي اسالم و انقال      نميها    توصيه

  شود؟ المللي حاضر کنوني داده نمي آيا خوراک تبليغاتي دلخواه به دشمنان اسالمي در شرايط بين

  .با تجديد سالم و ارادات و دعاي سالمت و عافيت

  ابراهيم يزدي ـ هاشم صباغيان ـ محمد توسلي

۷/۸/۶۲  
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۲۰۹ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  : شماره

 ۰۸/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  ضتجمهور در مورد حمله به دفتر نه تلگرام به رئيس

  

  تلگرام شهري

  

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 تأمين آبان ماه که نهضت آزادي ايران براي يک سمينار داخلي جهت             ۶ استحضار داريد روز جمعه      يقيناً

آزادي انتخابات با اطالع قبلي وزارت کشور و مقامات انتظـامي دعـوت کـرده بـود و در اثـر عـدم موافقـت                         

  : عليرغم فرمايش جنابعالي در خطبه دوم نماز جمعه که، نمود خودداريوزارت کشور از برگزاري آن

ترين شکلي که دل امام را راضي کنـد انجـام             ترين و موفق    ترين و شرين    ما آماده هستيم انتخابات با سالم     «

  ».گيرد

 بعدازظهر به محـل نهـضت حملـه کـرده        ۳در حدود سيصد نفر از افراد مسلح سواره و پياده حوالي ساعت             

ي وقيحانه و تهديد، بدون آنکـه از ناحيـه مـا کمتـرين حـرف و حرکـت و                   ها  پس از جنجال و شعار و دشنام      

پنجره وارد طبقـات سـاختمان شـده، اسـناد، امـوال،             و عنف با شکستن در   ه  اجتماعي صورت گرفته باشد ب    

ي و دکتر يزدي را که نقدينه و کتب را بيرون ريخته به تاراج بردند و آقايان مهندس صباغيان، مهندس توسل   

 به توصيه کميته مرکزي و شـهرباني بـراي ممانعـت از تجمـع مـردم در محـل حاضـر شـده بودنـد شـديداً           

  . آزاد شدندمضروب و مجروح و زنداني نمودند و سه نفر از همراهان را نيز به کميته بردند که بعداً

ور و دخالـت و ممانعـت خـودداري    ان کميته و دادستاني و شهرباني و سپاه که تا مـدتها از حـض          مأمور

  . هيچگونه اقدام براي دستگيري و جلوگيري مهاجمين ننمودند،کردند مي

ي گروهـي و روزنامـه      ها  ها و مقاالت سراسر کذب و افتراء خالف اسالم و قانون رسانه              مصاحبه مسلماً

امـل ايـن تحريـک و       آميز نمازجمعه با ادعاي دروغ راهپيمـايي از عو         جمهوري و همچنين پيش خطبه تحريک     

  .تهاجم بوده و بزرگترين لطمه را به حيثيت جمهوري اسالمي ايران و مشروعيت انتخابات آينده زده است

 آزادي انتخابات را طبق قـانون اساسـي و جبـران و اعتـذار از                تأمين نهضت آزادي ايران کماکان انتظار    

  .خسارات و اتهامات و تحويل اسنا د و مدارک و اموال را دارد

  

  ۶۲تهران هفتم آبانماه 

  نهضت آزادي ايراناز طرف 

  دكتر يزدي
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۲۱۰ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۲۲/۴/۲۱: شماره

 ۰۹/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  تلگرام به رهبر انقالب در مورد حمله به نهضت 

  تلگرام شهري

  تعالي بسمه

  حضور محترم رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران امام خميني

خـواهي و جريـاني    خواهيم تظلم ه ميبا سالم و امتنان قبلي، براي مزيد اطالع و رفع شبهات محتمل اجاز 

ايـد کـه بعـد از      توجه فرموده  يقيناً. را با عرض معذرت به استحضارتان برسانيم و بذل عنايتتان را بخواهيم           

 آقـاي مهنـدس بازرگـان در مجلـس شـوراي اسـالمي و طـرح مـسئله                   ۲۰/۵/۶۲نطق قبل از دسـتور مـورخ        

 در همان جلسه و موجي از تحريف و سوءتعبير، همـراه            انتخابات مجلس آينده جنجالي از اعتراض و هتاکي       

ي هـا  ها و مجـالت و در مـصاحبه   با توهين و تهمت عليه ايشان و نهضت آزادي ايران در بعضي از روزنامه          

برخي از مقاالت باال برپا گرديد که گويي اسم از آزادي بردن در جمهوري اسالمي ايران بعد از پنج سـال و                   

اد بر طبق قانون اساسي شدن فعل حرام فاجعـه آفـرين و جـرم نابخـشودني اسـت و                    خواستار انتخابات آز  

ائمـه  ه خوشبختانه از طرف مقام رهبري در خطاب ب . منطق و متانت بايد با طعن و خشونت پاسخ داده شود          

کيـدهاي بـه جـا در       أ و همچنين از طرف آيه اهللا منتظـري در روز بعـد تـذکر و ت                ۶۲جمعه روز سوم آبانماه     

الوقوع و ضرورت دقت به لحاظ مـوازين قـانوني وآزادي و رعايـت عـدالت در                  يت حياتي انتخابات قريب   اهم

گفتگـوي از انتخابـات و آزادي، از ممنوعيـت و مجرميـت خـارج      كـه   به طـوري  ،عمل آمد ه  ميان داوطلبان، ب  

اعـالم اينکـه     مهرمـاه بـا      ۱۸ي در مصاحبه خود با روزنامه جمهوري اسالمي مورخ          ررياست جمهو . گرديد

 بـه گروههـا اطمينـان    »انتخابات آينده مجلس جزءآزادترين و پرشورترين و بهترين انتخابـات خواهـد بـود      «

خواهند در مـورد کانديداهايـشان تبليغـات          دولت در کار آنها هيچ اخاللي نخواهد کرد و هرچه مي          «دادند که   

 کـه الزمـه قـانوني بـودن و آزادي انتخابـات              نهضت آزادي از ايشان تشکر نموده تذکر داد        ».انتخاباتي کنند 

باشـد و همچنـين اجـازه و           امنيت از طرف دولـت نيـز مـي         تأمينعالوه بر عدم انحصار به طرز فکر خاصي         

سف و عـصر همـان      ألا مع. ي گروهي ضرورت دارد   ها  امکان روزنامه و اجتماع و استفاده بالسويه از رسانه        

 نخـدمت امـام رسـيده و بـه معظـم لـه اطمينـا       «: معه فرموده بودند آبانماه که در خطبه نماز ج۶روز جمعه  

 مـردم تهـران و کـساني کـه از           ،»ترين شـکل برگـزار خواهـد شـد          ام که انتخابات با سالمترين و شيرين        داده

 شـاهد   ،کردند بـه عنـوان طليعـه آزادي و آرامـش و شـيريني موعـود                 خيابان استاد شهيد مطهري عبور مي     

فريادهــاي ناســزا و . خــراش در برابــر ســاختمان محــل نهــضت آزادي شــدندغوغــاي عجيــب و صــحنه دل

شنيدند که منجـر بـه حملـه و هجـوم بـه سـاختمان و        شعارهاي تهديد عليه سران نهضت و خود نهضت مي    

هـا و      پرونـده  ،دفاتر نهضت را اشـغال نمـوده      . ها و درها براي ورود به طبقات و اطاقها گرديد           شکستن نرده 

به در و ديوارها فحـش و شـعارهاي سـرخ نوشـته و بـر سـر       . ريختند  اوراق را به پايين مي   کتابها و اثاث و   

اي با مـشت و لگـد و ناسـزاهاي      دي، مهندس صباغيان و مهندس توسلي ريخته به طور وحشيانه         زآقايان دکتر ي  
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۲۱۱ 

 را بـه  تريني آزادي انتخابـا ي مضروب و مجروحشان ساخته معناي امنيت و حاکميت قـانون و شـ  رکيک شديداً 

 سواره و پياده در حدود سيـصد نفـر مجهـز بـه              ،اي بودند   اينها گروه مسلح و سازمان يافته     . آنان چشاندند 

 و بـا بعـضي از آن   اند  وسايل الزم از جمله براي باز کردن گاوصندوق که در اين نوع ضربات سابقه داشته              

چيز اينکـه بـا وجـود اطـالع و           انگيزتر از هر   فاس. القدر سال قبل َآشنايي پيدا کرده بوديم       افراد در حمله ليله   

عمـل آمـده بـود و تلفنـي کـه در      ه  مرکزي و شـهرباني بـ  كميتهاستمدادي که بالفاصله پس از تجمع آنها از        

 سپاه و    و ان اعزامي کميته  مأمورجات همکارانمان شد،    ن کني براي  آخرين لحظات خدمت جناب آقاي مهدوي     

 از دخالـت و ممانعـت از عمليـات تخريبـي و             ، در حضور  تأخيره بر تعلل و     نمايندگان دادستاني انقالب عالو   

. نمود که هماهنگي و همکـاري وجـود دارد          کردند و چنين مي     غارت و ضرب و شتم متجاوزان خودداري مي       

 تحريکي بوده است کـه از طـرف سـخنران پـيش             بهانه يا مستمسک اين حمله و هجوم و خرابکاريها احتماالً         

ي سياسي قصد دارند راهپيمايي برپا کننـد        ها  ورشکسته« گفته بوده است که      ،عمل آمده ه  عه ب خطبه نماز جم  

کـه نـه تنهـا قـصد          در حـالي   »...ها که دلشان نسوخته بلکـه دماغـشان سـوخته اسـت             راهپيمايي ورشکسته 

افقـت   در داخل ساختمان شده بود اصالً به دليل عـدم مو    راهپيمايي وجود نداشت و دعوت براي يک سمينار       

اي آويخته بـوديم کـه    نظر کرده در ورودي نهضت را بسته و پرده  صرفوزارت كشور از برقراري سمينار    

الـذکر و سـه نفـر از         سه نفر آقايان فوق    از اعضاي نهضت کسي در ساختمان جز      . شود  سمينار برگزار نمي  

 ايـن عـده بنـا بـه         جوانان که آنها نيز مضروب و سپس از طرف کميته بازداشت شـدند، حـضور نداشـت و                 

 به  شش روز قبل کتباً   . خواسته وزارت کشور براي همکاري با کميته در برقراري نظم و آرامش آمده بودند             

بعد . وزارت کشور و نيروهاي انتظامي خبر از قصد تشکيل سمينار داده درخواست حفظ امنيت کرده بوديم               

 تحريـک از طـرف نهـضت و مـدعوين بـه      ازظهر جمعه ضمن آنکه هيچگونه ابراز حرف و حرکت يا تجمع و        

 آزادي انتخابات چيزي جز ايفـاي       تأمين نيت ما از چنين اقدام يعني تمنا و          عمل نيامده بود اصوالً   ه  سمينار ب 

حق و وظيفه و خيرخواهي براي مملکت و انقالب نبود زيرا که عقيده داشته و داريم که قانون اساسي ميثاق                    

تي بقاء جمهوري اسالمي ايران است و تـا انتخابـات نماينـدگان بـا رعايـت           ملي و اسالمي انقالب و رکن حيا      

 زحمـات و مبـارزات و   ،صادقانه و اجراي عادالنه قانون اساسي در شرايط تـساوي و آزادي انجـام نگـردد      

 ديکتاتوري و استبداد و استيالي خارجي وارث غاصب انقـالب خواهـد             ،فداکاريها و شهادتها به باد فنا رفته      

  .کند  پا باز مي به فرموده خودتان ديکتاتوري تدريجاًگشت و

کـرد کـه      نهضت آزادي انتظار نداشت و مصلحت مملکت و آبرو و حيثيت جمهوري اسالمي اقتـضا نمـي                

يد و به دنيا اعـالم شـود کـه در ايـران آزادي و                آ عمله  چنين رفتار خالف اسالم و قانون و انسانيت با ما ب          

ي رسمي رياست جمهوري با اين سرعت و سـهولت نديـده            ها  امر رهبري و وعده   حتي او . امنيت وجود ندارد  

  .گرفته شود

آوري  جلوگيري از اتالف اسناد نهضت و جمـع        نمايندگان دادستاني انقالب تهران نيز که حکم کتبي براي        

رج آنها داشتند آنچه را که متجاوزان به ساختمان و ضاربين فرصت نکرده بودند متالشـي و متفـرق و خـا                    

بايستي با حضور نمايندگان نهضت        ببرند مي   با خود  کنند به عوض آنکه به ما تحويل دهند يا اگر قرار است           

و صورت مجلس کردن بوده باشد، پس از اخراج سه نفـر آقايـان مـصدومين و انتقالـشان بـه خانـه آقـاي                         

سـر شـب اقـدام بـه        در سرا ) کنـي   در اثـر دخالـت و دسـتور جنـاب آقـاي مهـدوي              ظاهراً(مهندس صباغيان   
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۲۱۲ 

  .شود ييع حق محسوب ميضگر و تصرف و ت که تجاوز ديدآوري و بردن آنها به دادستاني کردن جمع

 قـضاوت در قـضيه و اتخـاذ         ،با معذرت مجدد از تصديع و تفصيلي کـه باعـث و مقـصر آن مـا نبـوديم                  

  .نماييم تصميم را به خودتان واگذار مي

ي گروهـي بـا مـا       هـا   ي غيرمسئول يا مقامات رسـمي و رسـانه        چنين اعمال و برخوردهايي را که نهادها      

 چنين تلقي خواهد شد که دستگاه حاکم خواسته است هـر صـدا و               دارند، اگر جلوگيري و جبران نشود طبعاً      

حرکت ناموافق با خود و عمل به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر يا حق انتخاب کردن و انتخـاب شـدن           

  .فه خفه کنداز ناحيه ملت را در نط

حال نهضت آزادي ايران با آنکه حق و وظيفه شرعي دفاع از انقالب اصيل و خدمت به جمهـوري                    هر در

 بـه صـحت     ردانـد، مغـرو      آزادي انتخابات و تحقـق حقـوق افـراد ملـت مـي             تأميناسالمي را پافشاري براي     

 طرف ما و خواسـتن آزادي  تشخيص خود نبوده تعصبي ندارد و اگر رهبري انقالب طرح مسئله انتخابات از  

دانند و انتخاب اصلح بايـد بدسـت گـروه            واقعي و اجراي قانون اساسي را خالف شرع و به زيان جامعه مي            

  .ما در نهضت آزادي را بسته کناري خواهيم نشست.  ابالغ فرمايند و مستقيماًصريحاً. خاص صورت گيرد

  .ب و ترضيلما تح هم وفقنا اللّ

  ۱۳۶۲ آبانماه ۹تهران 

   با درود و دعاي

  ران نهضت آزادي اي
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۲۱۳ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  : شماره

 ۰۹/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  ني سانکي شيمون توکيوپوخبرنگار روزنامه ژا »ش اشبکونويجن«مصاحبه آقاي 

  با سخنگوي نهضت آزادي ايران

  ۶۲بانماه آ ۹

  

اند، تعداد و کساني   مدارکي که برده شده، زمان شروع و خاتمه،ـ ممکن است در مورد چگونگي حمله۱س 

  . سن و ظاهر آنها توضيحاتي دهيد،اند ع دست داشتهکه در اين موضو

 آبانماه، اجتماع مهاجمين در برابر ساختمان دفتر نهضت ۶ بعدازظهر روز جمعه ۳۰/۲ـ در ساعت ۱ج 

 بعدازظهر ما به کميته مرکزي انقالب مراتب را اطالع داده و ۳در ساعت . آزادي آغاز گرديد

اي که از طرف نهضت   بعدازظهر پرده۳ در حدود ساعت .درخواست حفاظت و اقدام قانوني نموديم

مبني برعدم موافقت وزارت کشور با برگزاري سمينار تأمين آزادي انتخابات و عدم برگزاري آن 

.  بعد از ظهر حمله به ساختمان آغاز گرديد۴در حدود ساعت . نصب شده بود به پايين کشيده شد

 ۶ورودي و نرده و درهاي طبقات تصرف کردند و  ساختمان را با شکستن در ۳۰/۴حدود ساعت 

 و به تخريب و غارت بودند مورد ضرب و شتم قرار دادندنفر از کساني را که در داخل ساختمان 

 بعدازظهر ۵در حدود ساعت . اسناد و مدارک و لوازم و ريختن آنها به خيابان و بردن پرداختند

رکزي انقالب و سپاه پاسداران و دادستاني انقالب نيروهاي انتظامي و قضايي، شامل افراد کميته م

حدود ساعت . شناختند از ساختمان بيرون کردند مداخله کردند و افراد متفرقه را که خودشان مي

 نفر از افراد را نيز دستگير ۳.  بعدازظهر ما را از ساختمان خارج و به منازل هدايت کردند۳۰/۶

  . نفر را روز بعد آزاد کردندکردند که دو نفر را تا پايان شب و يک

 تمامي اسناد و  مشخص نيست اما شامل تقريباًمدارک و اسناد و لوازمي که برده شده است دقيقاً

جمله آرشيو نوار، آرشيو مدارک و اسناد سياسي سازمانها و گروههاي سياسي  مدارک آرشيو، از

 به بعد، مدارک و اسناد مبارزات ۲۰ به بعد، مدارک و اسناد روحانيون از شهريور ۱۳۲۰از شهريور 

 و مدارک و اسناد سياسي نهضت آزادي از ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۳۲نهضت مقاومت ملي ايران از سال 

همچنين مدارک و اسناد تشکيالتي و مالي نهضت به اضافه لوازمي از . باشد  مي۱۳۶۱ تا ۱۳۴۰سال 

کساني که  .ي هم وجوه نقد صندوققبيل ضبط صوت، راديو، ماشين تحرير و نظاير اينها و مقادير

  .اند تر بوده  مسن سال و بعضا۲۵ً تا ۱۸در اين حمله شرکت داشتند از نظر سني بين 

 تعداد کانديداهاي خود در ، تعداد نمايندگان خود در مجلس،ـ ممکن است در مورد فعاليتهاي اين دفتر۲س 

  .انتخابات آينده توضيحاتي بدهيد

ها و نظرات آن  دي علني و قانوني است و نشريات آن منعکس کننده فعاليتهاي نهضت آزا ـ فعاليت۲ج

در مورد کانديداهاي نهضت در انتخابات  . نفر هستند۵تعداد نمايندگان نهضت در مجلس  .باشد مي
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۲۱۴ 

  .آينده در حال حاضر تصميمي گرفته نشده است

  ؟اشدب ـ نظر شما در مورد اين حمله و مقاصد آنها از اين حمله چه مي۳س 

 و معتقديم اين قبيل اعمال به آبروي جمهوري اسالمي در مکني ـ ما اين حمله و نظاير اين را محکوم مي۳ج 

دهد که   نشان ميباشد و عمالً زند و به هيچ وجه به نفع حاکميت نمي داخل و خارج کشور لطمه مي

در مورد مقاصد  .دقانوني چقدر ضروري هستن» تأمين آزاديهاي«براي برگزاري انتخابات آزاد 

  .حمله کنندگان بايد از آنها سئوال کرد

  ؟د آوردـ چه اقدامي در پاسخ اين حمله به عمل خواهي۴س 

 شکايت به مقامات رسمي و قانوني و ،ـ اقدامات ما در رابطه با حمله و تخريب و دستبردهاي روز حمله۴ج 

  .باشد مي جمله رياست جمهوري و شخص امام رهبران سياسي از

ـ بنا بر بعضي از گزارشها منظور از حمله به اين دفتر اين بوده که مانع کانديدا شدن آقاي بازرگان ۵ س

اند نظر شما  در انتخابات آينده بشوند و کساني که حمله کردند از طرف مقامات دستور داشته

  ؟ستچي

 .ندگي براي دوره بعد بشوندتوانند کانديداي نماي ـ آقاي مهندس بازرگان به دليل سني، طبق قانون نمي۵ج 

نچه را آاما . دانيم اند ما چيزي نمي در مورد اينکه آيا حمله کنندگان از طرف مقامات دستور داشته

ن و يچکدام مانع حمله مهاجممشاهده کرديم اين است که مقامات انتظامي حاضر در صحنه هي

 را هم به جرم شکستن در  اموال و ضرب و شتم اشخاص نشدند و حتي يک نفررتخرابکاري و غا

  .و پنجره و ورود غيرقانوني با زور و ارعاب و حمل اسلحه و غارت اموال و اسناد دستگير نکردند

  .]توضيح دهيد[، اند ـ ممکن است در مورد نقش پليس و اينکه آيا افرادي در اين ماجرا مجروح شده۶س 

ي ساختمان مسقر شده بودند و تا آخرين ان شهرباني از ظهر روز جمعه در برابر در ورودمأمورـ ۶ج 

پس از حمله به ساختمان و بعد از آنکه نيروهاي کميته و سپاه و . ساعات شب هم حضور داشتند

دادستاني انقالب دخالت کردند رئيس پليس تهران نيز در محل حاضر بود و به ساير نيروها کمک 

ل ساختمان بودند مورد ضرب و شتم  نفري که در داخ۶در مورد مجروح شدن افراد،  .کردند مي

 که حال يک نفر از آنها آقاي مهندس صباغيان، بدتر از ديگران بوده و باالجبار در د قرار گرفتندشدي

  .منزل بستري گرديد
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۲۱۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  : شماره

 ۱۰/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

شوراي اسالمي  نطق قبل از دستور آقاي مهندس هاشم صباغيان در مجلس

  ۱۰/۸/۱۳۶۲در تاريخ 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ود و تحيت به روان شهداي راه اسالم و مجاهدان طريـق حـق از فرمانـده و فرمـانبر و بـا عـرض                         با در 

مان و بهبهـان و درود فـراوان بــر   يتـسليت و تعظـيم بـه مــردم قهرمـان دزفـول و انديمـشک و مــسجد سـل       

 و  ي اخير خود حماسـه آفريدنـد و بـا ابـراز تنفـر از رژيـم صـدام عفلقـي                    ها  رزمندگان اسالم که با پيروزي    

المللـي حقـوق بـشر کـه در برابـر کـشتار               پشتيبانان غربي و شرقي وي و اعتراض و انزجار از مجامع بـين            

  .کنم  سخن خود را آغاز مي،اند غيرنظاميان و زنان و کودکان مسلمان ايران ساکت نشسته

و نقص ولنبلونکم بشي من الخوف و الجوع «ملت مسلمان ايران پس از انقالب شکوهمند خود به مصداق           

در معرض هجوم انـواع ابتالئـات بـوده و آمـاج کيـدهاي              » من االموال و االنفس و الثمرات و بشر الصابرين        

 بـا جانبـازي و فـداکاري مـردم          اهللامريکاي جهانخوار و فرانـسه و روسـيه تجـاوزگر قـرار گرفتـه و بحمـد                

  .اده است استحقاق خود را براي بشارت الهي نشان دگر و ايثار مخلص جوانانمخصوصاً

 کـه  انـد   مشکالت و مصائبي نيز از داخل سرچشمه گرفتـه         اند   خارجي داشته  ءعالوه بر ابتالئاتي که منشا    

اي  هربـ ازجملـه ايـن ابتالئـات تج   . اميدواريم بحول و قوه الهي بتوانيم با سربلندي آنان را پشت سر بگـذاريم     

نجانـب پـيش آمـد کـه گـزارش آن طـي             است که در جمعه گذشته ششم آبانماه براي برخي از دوستان و اي            

 منتظري و رياست محترم جمهوري ارسال شـده اسـت و چـون ايـن                اهللا  تتلگرافهايي براي رهبر انقالب و آي     

دانم نـه    شود بدين دليل الزم مي      تجربه و ابتال به سرنوشت آينده انقالب و بقاء جمهوري اسالمي مربوط مي            

 عنوان دلسوزي بـراي انقـالب و جمهـوري اسـالمي و ثبـت در                به عنوان تظلم براي دوستان و خود بلکه به        

تاريخ مجلس شوراي اسالمي با کمال ادب مطالبي را به عـرض نماينـدگان محتـرم و مـردم قهرمـان ايـران                       

  .برسانم

 العظمي منتظري و رياست جمهور در       هللا همانطور که استحضار داريد بعد از سخنان رهبر انقالب و آيت          

 نهضت آزادي تصميم گرفت در تـاريخ جمعـه شـشم            ،ت دوره آينده مجلس شوراي اسالمي     رابطه با انتخابا  

اول خود ايـن    متدطبق روش   .  آزادي انتخابات در داخل ساختمان نهضت برگزار نمايد        تأمينآبانماه سمينار   

 بـه اطـالع وزارت کـشور رسـاند ولـي وزارت           ۳۰/۷/۶۲ مـورخ شـنبه      ۴۱۳/۴/۲۱تصميم را طي نامه شماره      

 و کالنتـري طـي تلفنگـرام شـماره          ۴/۸/۶۲ مـورخ    ۲۹۲ از طريق کميته مرکزي طـي تلفنگـرام شـماره            کشور

 روز بعـد از شـنبه و يـک روز            يعنـي چهـار     بعدازظهر چهارشنبه  ۵ در ساعت    ۴/۸/۶۲ مورخ   ۵/۲۱ـ۷ـ۱ـ۹۵۴

 مرکـزي در    توانيـد برگـزار کنيـد و کميتـه          مانده به برنامه به دفتر نهضت ابالغ نمودند کـه سـمينار را نمـي              

گونه تجمع و برگزاري مراسم با نيروهـاي انتظـامي           تلفنگرام خود از ما خواسته بود که در جلوگيري از هر          

تصميم گرفته شد که سمينار برگزار نشود و قرار گذاشتيم آقايـان دکتـر يـزدي و مهنـدس                   . همکاري نماييم 
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 عـالوه بـر     .دعوت شدگان اطالع دهيم   توسلي و اينجانب در محل حاضر شده و عدم برگزاري سمينار را به              

سـف در حـوالي     أآن پالکاردي مشعر بر عدم برگزاري سمينار در جلوي ساختمان نصب شد ولي با کمال ت               

ي ها ساعت چهار بعدازظهر حدود سيصد نفر مسلح با برنامه تنظيم شده قبلي که در شکل گرفتن آن، برنامه                 

 روزنامه جمهوري اسالمي و     ، دور از ادب اسالمي    ۶۲ آبان   ۵هفته گذشته اعم از صدا و سيما و مقاله مورخ           

سف ما را به قصد راهپيمايي متهم نموده بود سهم بـه سـزايي   أپيش خطبه نماز جمعه که با کمال تعجب و ت         

ين مأمورداد از کميته مرکزي در حالي که        مداشتند به ساختمان نهضت هجوم آوردند و عليرغم سه بار است          

ستاني مرکز و شهرباني حضور داشتند پس از شکستن نرده ورودي و درهـا بـه عنـف                 کميته مرکزي و داد   

 ،ي نـاروا آقايـان دکتـر يـزدي        هـا   وارد ساختمان و طبقات و اطاقها شدند و با نثار فحشهاي رکيک و نـسبت              

 مضروب و مصدوم ساختند و حدود بيست نفر بر سر اينجانب ريختنـد              مهندس توسلي و اينجانب را شديداً     

 زمـين افتـاده و چنـد        ي قدر مشت و لگد بر بـدنم وارد سـاختند کـه تعـادل خـود را از دسـت داده رو                      و آن 

 پس از مدتي آقاي مهندس      .نمودند در اين هنگام چند نفر مرا به زير ميز فلزي منتقل             .اي از هوش رفتم     لحظه

مين روي ميز رفتـه و       در اين موقع يکي از مهاج      .توسلي را که به شدت مصدوم شده بود پهلوي من آوردند          

مـسئوالن کميتـه و     . اظهار داشت که برادران کميته و دادستاني در اطاق بمانند و بقيه برادران بيرون بروند              

احترامـي بـه    ن و ضـاربين را دسـتگير نمـوده و از تـاراج و تخريـب و بـي            يدادستاني به جاي آنکه متجـاوز     

 نيز وجود داشت جلوگيري کننـد سـه نفـر ديگـري را کـه         بالغه و تفسير  ال    ان آنها قرآن و نهج    کتابهايي که مي  

همراه خود در ساختمان آورده بوديم بازداشت کردند و پس از آنکه آقايان دکتر يزدي و مهندس توسلي و                   

اينجانب را مدتي در يکي از اطاقها نگه داشتند حدود ساعت شش و نيم بعدازظهر بود که با ماشينهاي کميته                 

 در موقع خروج از ساختمان با حالت نـزاري کـه داشـتم اصـرار کـردم کـه تکليـف                      .ندما را به منزل رساند    

اسنادي که مورد تجاوز قرار گرفته را روشن کنيد يکـي از اعـضاي کميتـه و شـخص ديگـري کـه حکـم از                          

دادســتاني انقــالب مرکــز ارائــه داد اظهــار نمودنــد هــيچ چيــزي خــارج نــشده و مــا مــسئول حفاظــت آنهــا  

 بگذاريد از طبقات بازديد کنم با اين امر موافقت کردند و در حالي کـه رئـيس پلـيس                    شتم اقالً اظهار دا .هستيم

نماينـده دادسـتاني اظهـار      .  چندين اطاق را بازديد كردم كه تصادفاً دسـت نـزده بودنـد             مرکز حضور داشت  

 ما صورتجلـسه    اظهار شد در حضور   . باشد و بايد اسناد آن را خارج کنيم          ساختمان در اختيار ما مي     داشت

 قبـول نکردنـد و بـا        ،کنيد و يا پلمپ و مهر نموده فردا با فرصت کافي اسناد را برده و صورتجلـسه نماييـد                  

خواهنـد سـاختمان را تحويـل مـا بدهنـد       روز بعد از دادستاني تلفن کردند که مـي       . اصرار ما را خارج کردند    

 بقيه چيزها موجود است بالفاصـله       ايم   را برده  خواهيد تحويل دهيد؟ گفتند فقط اسناد       پرسيدم چه چيز را مي    

و پيکـر شکـسته و    دو نفر آقايان دکتر يزدي و مهندس توسلي به محل ساختمان رفته و ساختمان را بـا در              

ها و اوراق و کتابها و نقدينه و ضبط صوت و ماشين تحرير و غيره به غارت رفته                    اثاث خرد شده با پرونده    

ايد بگويم باليي را کـه بـر سـر سـاختمان و لـوازم و کتابهـا و اسـناد و نـشريات           در ايجا ب  . تحويلمان دادند 

نمـايم از محـل بازديـد          نمايندگان محترم، دولت دعـوت مـي        از جانلذا در اي  .  ديدني است نه شنيدني    اند  آورده

  .کرده و خود به داوري بنشينند

رم پافـشاري در اجـراي انتخابـات    قابل قبول و انتظار نيست که در جمهوري اسالمي ايران مـا را بـه جـ     

بـا ايـن   .  بردن نام آزادي مورد ارعاب و انواع توهين و تهمت و آزار و يا ضرب و شتم قرار دهنـد                    و قانوني
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ن واقعـه  به ويژه که ايـ .  آزادي انتخابات و امنيت را به داخل و خارج کشور اعالم نمايند             عدم عمل خود عمالً  

ه بعد از نطق قبل از دستور اخير آقاي مهندس بازرگان نشان داده شد           ي ديگري ک  ها  العمل بار و عکس   سفأت

در هر حال اين افتخار نـصيب مـا گـشت کـه             . له اهانت و خشونت با منطق و متانت بود        ب از مقا  اي  نمايشنامه

  .نوبر انتخابات شيرين و آزاد و آرام را که رياست جمهوري وعده فرمودند بچشيم

  
اي از نمايندگان ضمن سخنان ناطق برپـا کـرده            مه و هياهو و سروصدايي که عده      از اين لحظه به بعد همه     

رسيد شدت گرفت و جرياناتي در مجلس رخ داد که بخشي از آن از طريق راديـو نيـز                      به گوش مي    و بودند

  :وريمآ  به شرح زير که از نوار استخراج شده است ميپخش گرديد که عيناً

  .کنم بگذاريد وقت تمام شد، آقا وقتتان تمام است آقاي مهندس خواهش مي: آقاي هاشمي رفسنجاني

  ...در هر حال اين افتخار نصيب ما گشت که نوبر انتخابات: آقاي صباغيان

  ...آقاي، آقاي: آقاي هاشمي رفسنجاني

  گذاريم گذاريم، نمي  ما نمي–يکي از نمايندگان 

  ...ريد آقايبگ: آقاي هاشمي

  کنيد؟ آخه نکنيد کنيد؟ اين چه حرکتيه که مي يه که مياين چه حرکت: آقاي صباغيان

  تو چه کاره هستي؟: فر آقاي معين

  زني منو؟ کني؟ چرا مي کني، چرا اين کار رو مي کار رو مي چرا اين: آقاي صباغيان

  ؟کني اينجا تو چه کاره هستي؟ چکار مي: فر آقاي معين

  .آقا اسلحه را بگذاريد زمين: آقاي هاشمي رفسنجاني

  زني منو؟ چرا مي: آقاي صباغيان

  .تريبون را قطع کنيد: آقاي هاشمي رفسنجاني

از اين مرحله به بعد برخي از نمايندگان نخست با همهمه و فحاشـي و سـپس بـا ضـرب و شـتم مهنـدس                          

عنف از پشت تريبون پايين کشيدند و رئيس مجلس دستور قطع پخش مذاکرات مجلـس را                ه  صباغيان را ب  

  .دادند

صبحت آقـاي مهنـدس صـباغيان از    . باشد  دقيقه مي۱۰نوني هر نماينده براي نطق قبل از دستور حداقل      وقت قا 

 ثانيـه طـول     ۵۰ دقيقه و    ۸ شروع تا آنجا که آقاي هاشمي به ايشان تذکر دادند که وقتشان تمام شده است دقيقاً               

  .ه بودکشيد

  :دنباله نطق تهيه شده آقاي مهندس صباغيان به شرح زير است

قاي نخست وزير در مصاحبه اختصاصي خود که روز بعد از حمله به ساختمان نهضت کـه در رابطـه                    آ

  :با کارنامه دوساله خود در روزنامه جمهوري اسالمي چاپ شد درباره اين سمينار فرمودند

 براي آمريکا غذا اند که مردم به آنها رأي نخواهند داد ويي متعجبم چون يقين پيدا کردهر بنده از اين همه پرواقعاً«

ت کنند خود را نامزد کنند رأي خود را خواهند أدهم که آنها اگر جر کنند ولي بنده به حضرات اطمينان مي تهيه مي

  »داشت

  ضـمناً ،انـد  ن کسي نيست که نخست وزيري جمهوري اسالمي را به عهده گرفتـه     أاين چنين بيانات در ش    

خوب است ايشان قدري فکـر کننـد چـه کـساني            . باشد  مي قانون قانون اساسي     ۹اين سخنان برخالف اصل     

که درخواست اجراي قانون را دارند يا آنانکه آزادي و امنيـت              آنان .کنند  هستند که براي آمريکا غذا تهيه مي      
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 همچون داستان گرگ و بره گويندگان و نويسندگان مجاز ما را که کمترين اقدامي               يقيناً. گذارند  را زير پا مي   

ف قانون و مقامات رسمي انجام نداده و سالحمان جز منطـق و برهـان و اسـتناد بـه قـرآن و                       در جهت خال  

 جريان و آشوب خواهنـد شـناخت و نهـضت را بـه               نيست مسئول و مقصر تمام اين       و قانون اساسي نبوده  

 و دادن حربـه تبليغـات بـه دسـت دشـمنان مـتهم          آبروريزي جمهوري اسالمي، مخدوش سـاختن انتخابـات       

کرد و امر به معروف و نهي از منکر با جدال احسن ما را با مـشت و لگـد و غـارت امـوال و اسـناد                            خواهند  

 فرصتي براي سخن گفـتن داريـم     كه  لذا اينک  .گويي نخواهند داد   پاسخ خواهند داد و هرگز به ما مجال پاسخ        

  :منمايي  دادستان انقالب مرکز اعالم ميبه مسئوالن مملکت و قوه قضايي خصوصاً

 حمله با ساختمان نهضت به هيچ وجه قابل دفاع نيست زيرا در صـورتي کـه دادسـتاني بـه اسـناد و                        ـ۱

شکني از ما که حزبي قانوني هستيم آن اسناد را مطالبـه             توانست بدون قانون    مدارک نهضت نيازمند بود مي    

  .داديم نمايد و ما نيز طبق قانون به درخواست آنان پاسخ مي

ايـد   نماينده نهضت از کليه اسناد و اجناسي که بطور غيرقانوني با تخريـب بـرده      الزم است با حضور      ـ۲

  .ده و يک نسخه آن را به ما برگردانيدنموهرچه زودتر صورتجلسه تهيه 

دي بـا  سـن گونـه   نماييم که از تاريخ حمله هـر   چون مهر نهضت به غارت برده شده است لذا اعالم مي  ـ۳

  .آن مهر از درجه اعتبار ساقط است

باشد و هيچ چيز مخفـي از ملـت ايـران نـدارد       نظر به اينکه نهضت آزادي يک حزب قانوني و علني مي  ـ۴

خواهيم بالفاصله کليه اسناد نهضت را در جرايد منتشر کننـد تـا زمـاني کـه                   بنابراين از دادستان انقالب مي    

 عـدم   .آنهااظهـارنظر کننـد   توانند در نوبت خود صـحبت کننـد در رابطـه بـا                نمايندگان نهضت در مجلس مي    

انتشار فوري اسناد اصالت و اعتبار آن را مخدوش ساخته و قوه قضاييه را مورد سئوال قرار خواهد داد و                  

  .انتشار بعدي آن از درجه اعتبار ساقط است

 اسناد و مدارک ما را که نتيجه حدود سي سال فعاليت سياسي اعـضا و نهـضت بـوده و بـا زحمـات                         ـ۵

  .ندي شده بدون دخل و تصرف مسترد داريدب زيادي کالسه

خواهيد از چهارچوب شعار خارج شويد از هم اکنون به تمام مـردم          در رابطه با انتخابات آزاد اگر مي       ـ۶

ي گروهـي  ها   نماييد و از رسانه    تأميند به جمهوري اسالمي اجازه فعاليت داده و آزادي را           تقعم و گروههاي 

کنيـد نخواهيـد   ناگـر چنـين   . جهت افراد يا گروه خاصي اسـتفاده ننمائيـد    و مطبوعات دولتي موجود فقط در       

  . توانست در آينده به مردم و در آخرت به خداي بزرگ پاسخ دهيد

  .قضائک صبرا علي بالئک تسليما المرک المعبود سواک يا غياث المستغيثينباللهم رضا 

  نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي

  هاشم صباغيان 
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۲۱۹ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۲۴/۴/۲۱: شماره

 ۱۲/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  نامه به دادستان انقالب اسالمي مركز در مورد استرداد اموال نهضت 

  

  جناب آقاي اسداهللا الجوردي

  دادستان انقالب اسالمي مرکز

 آبانماه و حمله به دفتر نهضت آزادي ايـران،          ۶طوري که مسبوق هستيد در جريان رويداد روز جمعه           به

ان مـأمور  بعـد از ظهـر، مـوقعي کـه     ۳۰/۵ حدود ساعت نمايندگان آن دادستاني نيز حضور پيدا کردند و در        

 نفـر آقايـان مهنـدس       ۳کميته مرکزي انقالب اسالمي به منظور اجراي دسـتوري کـه داشـتند ترتيـب انتقـال                  

دادنـد در برابـر سـئوال بـرادران           توسلي، مهندس صباغيان و دکتر يزدي را از ساختمان به منازلـشان مـي             

مان و اسناد و مدارک آن اظهار داشتند که سـاختمان بـه بـرادران             مسئول نهضت در مورد سرنوشت ساخت     

در مورد اينکه آيا اوراق و مدارکي در اثر حملـه بـه             . نمايند  شود و آنها حفاظت مي      دادستاني تحويل داده مي   

ساختمان بيرون برده شده باشد با صراحت گفتند و چند بار هم تکرار کردند که يک ورق هـم از سـاختمان                     

  . از آنها ضبط شده استنده است و هرچه در درست اشخاص ديده شده موقع خروج از ساختمابرده نش

يتي را که بـه  مأمور خود و برگ برادري که به عنوان نماينده دادستاني معرفي شده بود کارت شناسايي        

 دادسـتاني    اسناد و مدارک و انتقال به      ف از اتال   مبني بر جلوگيري   ۶۲ آبانماه   ۶ مورخه   ۶۸۱۷/۶۲/۳۰شماره  

يد کرد که از تمامي اسناد و مدارک و لـوازم حفاظـت      تأيد و   کيأبا مهر و امضاي جنابعالي بود ارائه داده و ت         

از ايـشان در حـضور نماينـده کميتـه         .  بدانند به دادستاني خواهنـد بـرد       مخواهد شد و اسنادي را هم که الز       

اي از جانـب      ن اسـناد بـا حـضور نماينـده         بـرد  ،ان کميته و دادستاني درخواست شـد      مأمورمرکزي و ساير    

. سـفانه موافقـت ننمودنـد   أمت. و با تهيه صورت مجلس انجـام گيـرد  )  نفر آقايان فوق الذکر  ۳يکي از   (نهضت  

درخواست شد تمامي اطاقها و دفاتر الک و مهر بشود و در اختيار نمايندگان دادسـتاني باشـد و اول وقـت                      

با اين درخواست نيز موافقت     . ا تهيه صورت مجلس اسناد را ببرند      روز بعد در حضور نمايندگان نهضت و ب       

در ) باغيانصـ آقاي مهنـدس    ( نفر آقايان فوق الذکر      ۳کيد تنها موافقت کردند يکي از       أبعد از اصرار و ت    . نشد

 يشبـه طبقـات مختلـف سرکـ       ) س تهـران  جناب سرهنگ فشارکي رئـيس پلـي      (ان حاضر   مأمورمعيت يکي از    

ک از اطاقها را بررسي کنند، که انجام شـد و مـشاهده گرديـد کـه بـسياري از اطاقهـا                      نموده و وضعيت هري   

  .دست نخورده مانده بودند

  .برادران فوق الذکر را از ساختمان خارج و به منازل منتقل ساختند ۲۰/۶حدود ساعت 

ختمان  صبح از طرف نماينـدگان دادسـتاني مـستقر در سـا            ۹، حدود ساعت    ۶۲ آبانماه   ۷روز بعد، شنبه    

نمايندگان نهـضت مراجعـه کردنـد و در         . اطالع داده شد که آماده براي تحويل ساختمان و لوازم آن هستند           

 شرکت نمايندگان دادستاني انقالب و کميته مرکـزي از تمـام طبقـات سـاختمان کـه در اختيـار                     احضور و ب  

 و به امضا رسيد که قطعـاً      و صورت مجلسي مبني بر وضع موجود تهيه          دمعمل آ  باشد بازديد به    نهضت مي 

  .ايد مالحظه نموده
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۲۲۰ 

هـا شکـسته و بيـرون ريختـه شـده،             ايـل فشکـسته،   هـا     در اين بازديد مالحظـه شـد کـه درهـا و پنجـره             

 تـشکيالتي و مـالي      ،مـدارک و اسـناد سياسـي      . ي نسوز مالي باز و محتويات خـارج شـده اسـت           ها  صندوق

  .اند نهضت و همچنين لوازم مختلف مفقود شده

.  و تهيه ريز اقالم آنها بـه آسـاني ميـسر نيـست             اند   چه چيزهايي را از ساختمان بيرون برده       ،انيچه کس 

 اجازه بدهند در حـضور       اوالً ،شود پيرو حکمي که داده بودند       لهذا بدينوسيله از آن دادستاني درخواست مي      

باشـد صـورت    تاني مـي اي از جانب نهضت آزادي از کليه اسناد و مـدارکي کـه در اختيـار آن دادسـ             نماينده

 اسناد و مدارکي که دادستاني به آنها نيـاز دارد کپـي بـرداري نمـوده و بـه نهـضت                      مجلس تهيه گردد، ثانياً   

 ثالثاً. باشد   مدارک مالي که جهت پرداخت ديون و يا پيگيري مطالبات به آنها نياز مي              عودت بدهند، خصوصاً  

هـا و آرشـيو       تيي شخـص  هـا   يـل آرشـيو نـوار سـخنراني        از قب  اند  مدراک و اسنادي که از آرشيو برده شده       

انتشارات احزاب و گروهها و دستجات و کتب و غيره، که مورد نياز آن دادستاني نيست به نهـضت عـودت                     

  .داده شوند

عالوه بر اينها مهر رسمي نهضت آزادي ، وجوه نقدي و مقـاديري اثاثيـه ماننـد ماشـين تحريـر، ضـبط                       

  .شود ترتيب استرداد آنها داده شود  درخواست مي که جداًاند دفتر برده شدهصوت، راديو و غيره از محل 

  

   والسالم 

   تحب و ترضي لمااللهم فقفنا 

  نهضت آزادي ايران
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۲۲۱ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  : شماره

 ۱۲/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

   مجلس  اعتراض نمايندگان نهضت به رئيس

  

  تعالي بسمه

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

ماه جاري هنگام نطق قبل از دستور و بعد از قطع اتصال راديـوئي                شنبه دهم آبان   در بياناتي كه روز سه    

اي از آقايـان    انگيـزي كـه از ناحيـه عـده          مذاكرات مجلس، براي اطالع مردم فرموديد، وضـع نـاگوار و شـرم            

نمايندگان عليه ناطق قبـل از دسـتور، آقـاي مهنـدس هاشـم صـباغيان در مجلـس برپـا گرديـد و تفـسير و                           

رهايي كه شخصاً ابراز داشتيد، به ناحق و من غيرواقع، نهضت آزادي را عامل و مسبب اصـلي معرفـي                    تعبي

تمـام و كمتـر از ده دقيقـه           ها كه در قبال نطق نيمـه        ها و حمله    نموديد، در حالي كه در تمام اظهارات و هتاكي        

 گرفت و انعكـاس خـارجي       نامه اداري مجلس صورت     آقاي مهندس صباغيان، عليرغم قانون و اخالق و آيين        

گـري و     يافت، جنابعالي در مقام رياست و اداره مجلس كمترين ممانعت و مخالفتي به عمل نياورده، با نظاره                

داريـم و در ايـن مـورد نيـز      وسيله اعتراض خود را اعـالم مـي   لذا بدين . سكوت خود صحه بر آنها گذاشتيد   

هـا    هـاي نمـاز جمعـه و مـصاحبه          م رياست مجلس و خطبـه     هايي كه در مقا     كشي  مانند تعبيرهاي ناروا و حق    

  .نماييم كنيم و قضاوت را به خداي احكم الحاكمين واگذار مي داريد صبر مي نسبت به ما روا مي

  

  يداهللا سحابي ـ يزدي ـ صباغيان ـ مهدي بازرگان
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۲۲۲ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۲۸/۴/۲۱: شماره

 ۲۱/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  نامه به آقاي ناطق نوري وزير كشور 

  الميدر مورد مصاحبه ايشان روزنامه جمهوري اس

  

  االسالم ناطق نوري وزير کشور جمهوري اسالمي ايران جناب حجت

دانـيم بـه حکـم وظيفـه      با سالم و آرزوي توفيق در شناخت و اعتراف به حقايق براي جنابعالي، الزم مي           

 مطـالبي پيرامـون مـصاحبه اختـصاصي شـما بـا روزنامـه                به حق  امر به معروف و نهي از منکر و توصيه        

بـه استحـضارتان برسـانيم تـا چنانچـه          ) ۱۳۶۲ آبـان    ۱۱ مورخ چهارشنبه    ۱۲۸۲ماره  ش(جمهوري اسالمي   

ايد به تصحيح گفته خود بپردازيد و بدينوسيله به روشـن شـدن اذهـان و دور شـدن از خـشم                        ندانسته گفته 

  . ايزد منان کمک فرماييد

خواندن نهضت و   » موات«يل  ي جنابعالي از قب   ها   بايد بگوييم که ما در صدد نيستيم درباره داوري         مقدمتاً

شويم کـه انتظـار    گذريم و تنها يادآور مي از اين قسمت با کرامت مي     . سخن بگوييم » نداشتن چهره موجه  «يا  

 اجـازه هتـک حيثيـت شـهروندان را           آن هم در مقام وزارت کـشور قانونـاً         ،رفت جنابعالي بدانيد که کسي      مي

کنيم تا اگـر انـصاف        به آمده است به شرح ذيل اشاره مي       ما به مطالب خالف واقعي که در اين مصاح        . ندارد

  :داريد به تصحيح آن بپردازيد

اي براي ما فرستاد که در آن نامـه درخواسـت موافقـت بـا                  نامه ۳/۸/۶۲ در تاريخ    نهضت«ايد    فرمودهـ  ۱

 ۳ر خـسن و خـسين هـ   « چنين مطالبي انسان را به ياد داسـتان معـروف   ».برگزاري اين ميتينگ را کرده بود 

اي   نامه۳/۸/۶۲ و نه در تاريخ ۳۰/۷/۶۲ نهضت آزادي ايران در تاريخ     اوالً. اندازد  مي »عاويه هستند مدختران  

رنامه نهـضت و  به وزارت کشور فرستاده اسـت و دليـل روشـن صـحت ادعـاي نهـضت عـالوه بـر تـصوي             

 در  ثانيـاً . باشـد   شور مي ي وارده وزارت ک   ها   کميته مرکزي و شهرباني که ضميمه است دفاتر نامه         فاتتلگرا

 در ايـن    ثالثـاً . ايم  اين نامه تقاضايي وجود نداشته و تنها برگزاري سمينار را به اطالع وزارت کشور رسانده              

ناحق اسـتنباط خـود را بـه نهـضت نـسبت            ه  وجود ندارد و جنابعالي ب    » ميتينگ«نامه به هيچ وجه سخني از       

 بـه وزارت کـشور داده شـده    ۳۰/۷/۶۲ نامه نهضت کـه در روز  در اينجا بايد بگوييم که ممکن است      . ايد  داده

 و بـا    است چهارروز بعد به اطالع جنابعالي رسانيده باشند که در اين صورت نيز حـق بـود مـساله را عينـاً                     

 .صراحت با ما و مردم در ميان بگذاريد

ها هم     و در روزنامه   شود  اين سمينار هم مانند سمينارهايي است که در جامعه تشکيل مي          «ايد     فرموده ـ۲

جاي پخش اطالعيه بتوانيم سمينارها و جلسات خـود را          ه   آقاي وزير ما هم عالقمنديم که ب       ».شود  نوشته مي 

 ولـي   مها اعالم کنيم و براي خـود و مـدعوين مـشکالتي ماننـد آنچـه پـيش آمـد فـراهم نـسازي                         در روزنامه 

 عضو شوراي مرکزي حزب حـاکم بـه خـوبي    جنابعالي به عنوان وزير کشور جمهوري اسالمي و به عنوان  

ي کثيراالنتشار که متعلق به بنياد مستضعفان بـوده و تحـت نظـارت معـاون نخـست                  ها  دانيد که روزنامه    مي
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۲۲۳ 

 –ي تسليت و کالسهاي سياسـي  ها ، آگهيءشوند حاضر نيستند حتي با اخذ بها       وزير در امور بنياد اداره مي     

اگر حاکميت برخالف قـانون همـه درهـا را بـه روي             .  مردم برسانند  عقيدتي نهضت آزادي ايران را به اطالع      

نه آنطور که   (اي جز پخش اطالعيه آن هم در سطح محدود            حزبي قانوني چون نهضت آزادي ببندد آيا چاره       

  ماند؟ مي) ايد که در سطح شهر پخش شده است جنابعالي گفته

نوسيله تجاوز به ساختمان نهـضت را قـانوني   نام نهاده و بدي » ميتينگ« شما سمينار نهضت آزادي را       ـ۳

 همانطور که اعالم شده است ايـن سـمينار در سـاختمان نهـضت کـه گنجايـشي کمتـر از                      اوالً. ايد  جلوه داده 

. توان ميتينگ برگزار کرد     اند که در فضايي بدين کوچکي نمي          د  شد و همه کس مي      پانصد نفر دارد برگزار مي    

توانـستند بـه       مي ين کميته و شهرباني قانوناً    مأمورداد    دعوت ما پاسخ مثبت مي     اگر جمعيت بيشتري به      ثانياً

 اگر هم ادعاي باطل جنابعالي را ثالثاً. يشان برگردانندها   را به خانه   اآساني و براي جلوگيري از سد معبر آنه       

انون احـزاب کـه    قـ ۶ مـاده  ۲پذيرفته و اين سمينار را ميتينگ نام نهيم باز هم چنين گردهمايي طبق تبـصره       

  :گويد مي

هـا،    قانون اساسي آزاد اسـت ولـي برگـزاري آنهـا در پـارک             ۲۷تشکيل اجتماعات و راهپيمايي طبق اصل       «

  .»ميادين و معابر عمومي منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است

شـن  ار شـود و رو رگـز ها و معابر عمومي ب تنها زماني نيازمند به اجازه وزارت کشور است که در پارک  

 معبر و يا ميـداني      ،است که محل برگزاري اين گردهمايي داخل ساختمان نهضت آزادي ايران و نه در پارک              

 توجه داريد کـه ايـن مـاده احـزاب را مکلـف بـه مطلـع سـاختن وزارت کـشور در مـوارد                          ضمناً. بوده است 

 مـورخ   ۴۱۳/۴/۲۱نمايد و نهـضت بـا حـسن نيـت و داوطلبانـه طـي نامـه شـماره                      ي داخلي نمي  ها  گردهمايي

  . مراتب را به اطالع وزارت کشور رسانيده است۳۰/۷/۶۲

بنده دستور دادم که به منطقه رفته و مـردم را متفـرق کننـد تـا بـه سـاختمان نهـضت و                   «: ايد   فرموده ـ۴

 کارکنـان حـوزه     ،آقاي وزير اگر راستي شـما چنـين دسـتوري داديـد بايـد بگـوئيم               . »افرادشان حمله نشود  

زيـرا ايـن    . انـد    آن را اجـرا نکـرده       کمترين ارزشي براي دستوراتتان قائل نبوده و عمالً        ظاهراًمسئوليت شما   

کارکنان نه تنها مردم را متفرق نساختند بلکه خود جزء مردم بودنـد و بـه عنـوان نمونـه حتـي يـک نفـر از                           

  . کميته مرکزي بردنداي اسناد و اموال نهضت را به هم اينان بودند که پاره. مهاجمين را دستگير نساختند

جنگد آيا درست اسـت کـه         دهد و براي حفظ استقالل و آزادي مي         ملتي که دارد کشته مي    «: ايد   فرموده ـ۵

  » آزادي انتخابات تشکيل دهيم؟تأمينخواهيم سميناري براي  اي بيايند و بگويند که ما مي بعد عده

 گفتـه   خونبهاي شـهيدان اسـت صـريحاً       اصل نهم قانون اساسي که       اوالً. پاسخ سئوال شما روشن است    

  :است که

در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرنـد و          «

هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي بـه               . حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است       

اي وارد کنـد و هـيچ         ادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمتـرين خدشـه          استقالل سياسي، فرهنگي، اقتص   

چند با وضع قوانين و  هاي مشروع را هر مقامي حق ندارد بنام حفظ استقالل و تماميت ارضي کشور آزادي 

  .»مقررات، سلب کند

 اجـراي آن     آيا وزير کشور چنين ملتي، حق دارد خودسرانه اين اصل را زيرپا بگذارد و کساني کـه                 ثانياً

ي مــصرحه در قــانون اساســي هــا  اگــر آزاديثالثــاً.  مــورد اتهامــات نــاروا قــرار دهــدانــد را مطالبــه کــرده
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۲۲۴ 

شد که چنين سميناري برگزار شود و همه مردم بداننـد کـه آنـان کـه                   فرماست بهتر بود اجازه داده مي      محک

ي آقـاي وزيـر بگذاريـد مـا سـئوال        ول. باشند   آزادي انتخابات را دارند گروهي دروغگو مي       تأميندرخواست  

دهد و براي حفظ اسـتقالل و آزادي          ملتي که دارد کشته مي    «شما را به صورت ديگري مطرح نموده بپرسيم         

  .»جنگد آيا درست است که حق حضور آزادانه در يک گردهمايي قانوني را نداشته باشد مي

جناب آقاي وزير   . »اند  کيد فرموده أنتخابات ت  مردم و آزادي ا     رأي همواره امام امت هم به    «: ايد   فرموده ـ۶

کوشـند     آزادي انتخابات مي   تأمين امت اينگونه با کساني که براي        مکشور آيا سزاوار است عليرغم تاکيد اما      

   خصمانه کنيد؟برخورد

بينيد که راديوهاي بيگانه شـروع بـه تبليغـات بـر ضـد جمهـوري اسـالمي          همان شب مي  «: ايد   فرموده ـ۷

آقاي وزيـر در حـالي   . »گويند که در ايران حتي به اندازه تشکيل يک سمينار هم آزادي نيست               و مي  نمايند  مي

که نهضت تسليم درخواست مخالف قانون وزارت کشور شده و سمينار را لغو نموده بود و مراتـب را طـي                     

گر وزارت کـشور    ده بود ا  ياي که بر ديوار خارجي ساختمان دفتر نصب کرده بود به اطالع عموم رسان               پرده

گرديـد آيـا بـراي        داد و مانع تهاجم به نهضت مـي         وظيفه قانوني خود را در حفظ امنيت شهروندان انجام مي         

راديوهاي بيگانه خوراکي فراهم شده بود؟ راستي اگر وزارت کشور حمله به دفاتر احزاب را خـالف قـانون                 

  ؟يدآ فين برنمي توقيف و محاکمه متخلداند چرا جلوگيري ننموده و درصد د مي

توانست از اولين گـام     »  آزادي انتخابات  تأمينسمينار  «جناب آقاي وزير کشور بايد بگوييم همانطور که         

 مصاحبه جنابعالي نيز به خوبي توانست صحت اطالعـات و يـا حـسن نيـت و                  ،آزادي انتخابات را اثبات کند    

  .اشدگواه عاشق صادق در آستين ب. نظري جنابعالي را آشکار سازد بي

 تنها به حکم وظيفه خطير امـر بـه          .اي جز صبر نداريم     ها چاره   عدالتي  ها و بي    کشي ما در برابر اين آزادي    

انـدازيم واميـدواريم کـه     معروف و نهي از منکر و توصيه به حق گهگاه اقدامي نموده و خود را به خطر مـي               

  .بتوانيم در پيشگاه الهي روسياه نباشيم

   و هيئي لنا من امرنا رشداربنا آتنا من لدنک رحمه

  نهضت آزادي ايران 

۲۱/۸/۶۲  
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۲۲۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۲۲/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

   نامه دکتر يزدي به آقاي قرائتي

  خطبه نمازجمعه در مورد سخنان ايشان در پيش

  

  تعالي بسمه

  جناب آقاي قرائتي

مـا بـه    » نيت و قصد  «برادر مسلمان مبلغ ايمان به خدا و صداقت و تقوي، شما از کجا به                  بعد از سالم    

 آبانماه پي برديد و مطلع شديد که آن را با آن قاطعيت در پيش خطبه نماز جمعه                  ۶اهپيمايي در روز جمعه     ر

 در حـالي کـه مطلـب کـامالً    . اطالع شـديد کـه بـه آن حادثـه انجاميـد             عنوان کرديد و موجب تحريک افراد بي      

آيا اين است معني و مفهوم      . داساس بود و چنين قصدي در کار نبود و برنامه سمينار هم لغو گرديده بو                بي

  :عمل به آيه شريفه

  ؟الفواد کل اولئک کان عنه مسئوالالسمع والبصر و والتقف ما ليس لک به علم ان

  

  با تشکر و دعاي توفيق خدمت به اسالم و ايران

  ابراهيم يزدي

 ۲۲/۸/۱۳۶۲  
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۲۲۶ 

  يتعال بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۲۹/۴/۲۱ :شماره

 ۲۵/۰۸/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  نامه به آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس 

  لس و نماز جمعهدر مورد سخنان ايشان در مج

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي و امام جمعه موقت تهران

پس از حمد پروردگار و سالم بر فرسـتادگان او و بـر بنـدگان صـالح و شـهداي راه حـق و بـا آرزوي                           

ي ملـت  هـا   خـشنودي خـداي رحمـن و خواسـته        تأمينسالمت و توفيق جنابعالي و ساير متصديان امور در          

 عالقمنديم چند کلمه مشفقانه در زمينه سه جلسه اظهارات مفصلي که درباره نهـضت آزادي و آزادي                  ،ايران

 آبـان   ۱۴انتخابات در مجلس شوراي اسـالمي در جمـع سـفرا و کـارداران ايـران و در خطبـه نمـاز جمعـه                         

ات نهضت آزادي ايـران نيفـزوده       ئ سي اي بر دفتر    اميدواريم که اين خود برگ تازه     . ايد به قلم بياوريم     فرموده

  .وني و غيره نشوديبهانه ديگري براي حمالت زباني، قلمي، تلويز

 حق مـسلم هـر مظلـوم و مـتهم           ،ي دنيا ها  منظور ما از اين اقدام عالوه بر دفاع مشروع که قوانين و آئين            

 در رابطه با انتخابـات       و از جهتي وظيفه شرعي و اجتماعي نيز هست، عرضه نمودن مطلبي است             اند  شناخته

اي کـه هنگـام خطبـه نمـاز جمعـه در طـرف                به شهادت لوحه  ( هم مقام رهبري     ،الوقوع که اهميت آن را     قريب

 انـد   اهللا العظمي منتظري و هم رياست جمهوري از چند هفته قبل اعالم فرموده              ، هم آيت  )شد  راستتان ديده مي  

کـار  ه  يستم مردادماه آقاي مهندس بازرگان دست بـ       و حزب جمهوري دو روز پيش از نطق قبل از دستور ب           

  .آن شده بود

ياد آورده با اعالم حسن نيـت       ه  ي مبارزات گذشته را ب    ها  از اينکه در خطبه نماز جمعه سوابق و همکاري        

کنيم و از     ، سپاسگزاري مي  ايد  کرده» توطئه«آميز و تفاهم به جاي       نظر مسالمت  خودتان از ما دعوت به تبادل     

شود   و اختالف نظر داشتن جرم محسوب نمي      (!) دين ايد که ما نه امريکايي هستيم و نه بي          ادت داده اينکه شه 

ي حـاکم مخالفنـد     هـا    جمهوري اسالمي وفادار و بـا سياسـت         به بر ما و همه مسلمانان و ساير آزادگاني که        

ز قبيل قانون شکني نهـضت  يتان شامل مطالبي خالف واقع ا   ها  گو آنکه گفته  . ايد  منت گذارده و اميدواري داده    

در حالي که بـه     ( انقضاء وقت قانوني نطق قبل از دستور آقاي مهندس صباغيان            ،در اقدام به تشکيل سمينار    

شهادت صدها هزار نفر شنونده و نوار ضبط شده بيش از يک دقيقه از وقت قانوني و بيش از چند دقيقه از                      

 ا آنکه مضروب قرار گرفتنشان برابر ديدگان حاضـرين در         ب(، کتک زدن ايشان     )مانده بود  وقت متداول باقي  

ايي امريکايي کردن، تحريفهايي همچون خون شهيدان را زير پا          من ، و اتهاماتي مانند مظلوم    )ه اتفاق افتاد  سلج

کـار  ه  ي ما دادن، بود که مـا بـا بـ          ها  گذاشتن، تهديدهايي در جهت محارب شدن و پيام دلسوزانه به خانواده          

از آنها صرف نظر نمـوده تنهـا   » اهللا يحب المحسنينن عن الناس ويفاعظ و الوالکاظمين الغي«يمه بستن آيه کر 

سف و تحير ما، هم از جهت سوابق دوستي و روابط صميمانه گذشـته              أابراز ت . ميکن  سف و تحير مي   أابراز ت 

. راي اسـالمي  به خاطر آن برادر ديرينه است و هم به خاطر انقالب و نظام جمهوري و حرمـت مجلـس شـو                    
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۲۲۷ 

آنچه را  . بريم  يش جانشين رکعات نماز است رنج مي      ها  همچنين از هتک احترام و قداست نمازجمعه که خطبه        

خواهيم پابرجا شود همان ارزشهاي واالي اسالمي و حقوق و تحقق آرزوهاي اعالي ملـت        که ما کماکان مي   

  .باشد عزيز ايران مي

کنـد بلکـه       هرگز عليه نظام جمهوري اسالمي ايـران توطئـه نمـي            تنها  نه دانيد که نهضت آزادي     شما خوب مي  

همواره توطئه گران را محکوم ساخته و از دوستان نادان خواسته است به هوش بوده تسليم توطئه دشمنان دانا 

  .نگردند

احتمال محارب شدن نهضت آزادي، جمعيتي که هفده سال قبل از پيروزي انقالب بر پايه ايدئولوژي اسالمي                 

اند، ظني سوء و      أسيس شده است و سران و فعاالن آن همواره در راه اسالم و حکومت اسالمي قلم و قدم زده                  ت

ايم که با تمکين به حقوق ملـت کـه در قـانون اساسـي                 ما همواره به دولتمردان تاکيد کرده     . دور از انصاف است   

حال چگونه ممکن اسـت چنـين       .  بگيرند ها احتراز شود و حربه را از دست دشمنان          آمده است از تشديد درگيري    

  !بهتان عظيم اال جمعيتي راه توطئه و يا محاربه عليه نظام جمهوري در پيش گيرد؟ معاذاهللا ان هذا

خـاطر همـين دفـاع سرسـختانه از         ه  کـشد بـ     آنچه نهضت آزادي ايران از دوست و دشمن کشيده و مـي           

ل اسـت و اگـر روزي بيايـد کـه بـدين جـرم               جمهوري اسالمي، قانون اساسي و شعارهاي آزادي و اسـتقال         

ها زندگي خاکي را از دست بدهند، طبـق وعـده قـرآن حيـات ابـدي و                    نهضت حيات سياسي خود، و نهضتي     

  .فضل و بشارت الهي در انتظارشان خواهد بود

دلپذيرتر و روشنگرتر از بيانـات مثبـت شـما، تـذکرات و تعليمـات رهبـر انقـالب و بنيـانگزار جمهـوري                        

عقـل اقتـضا    «: ي داخله و خارجه مجلس فرمودند     ها  ي بود که روز بعد در خطاب به اعضاي کميسيون         اسالم

اي مخالف داريم خودمان مخالفتمان را کنار بگذاريم تا با وحدت کلمه اين مملکت برسد                 کند که وقتي عده     مي

شتر از و جهـت رحمـت بيـ   در مـسائل ماليمـت   « توضيح داده بودند کـه    و قبالً » .خواهد  به آنجا که دلمان مي    

ميل دارم وضع و امور با ماليمت و اخالق حسنه صورت بگيـرد و ايـن خيلـي                  ... کند  ثير مي أجهت خشونت ت  

  .»با خودمان رئوف باشيم و در مقابل دشمنان سرسخت... بهتر است

 پيـروزي    انقالب اسالمي ايران در حرکت بعـد از        ،بستيم  کار مي ه  اگر اين رهنمودهاي قرآني را از آغاز ب       

فت منحرف به خشونت نگرديده مانند مومنين معاصـر  أ هموطنان و از رحمت و ر  همه خود از برنامه وحدت   

 مـشمول  ١بودند و به مصداق همان آيه سوره فتح   »  بينهم اء الکفار رحم  اشداء علي «شديم که     رسول اکرم مي  

ازندگي ناشـي از ايمـان و عمـل         با همـسازي و همکـاري و مهربـاني و بـا سـ             . گشتيم   مي »االنجيل مثلهم في «

رسـانديم و دنيـا و    شايسته مانند گياه برومند باروري که قرآن مثل زده است به خودمـان نعمـت و خـدمت مـي       

ديديم که رحمت بيش از خـشونت         خود مي . انداختيم   به تحسين و به حسرت و غيظ مي        ، از اين طريق   ،دشمنان را 

. نـد دآور مـي انه روبه آن  ق عاش لد،سالم مکتبي است هم مبارز و هم مو       دهد و ديگران با مشاهده اينکه ا        نتيجه مي 

  .اي در آينده مشمول رحمت الهي و فضل و نصرت وي بگرديم گرفتن چنين رويه کاره اهللا همگي با بءانشا

  

                                                      
ـ هوالذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي باهللا شهيدا محمد رسول اهللا والذين معه                     ۲۹ و   ۲۸/ ـ فتح  1

ن فضالً من اهللا و رضواناً سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مـثلهم                الكفار رحماء بينهم تريهم ركعاً سجداً يبتغو        اشداء علي 

 ...في التوريه و مثلهم في االنجيل كزرع اخرج شطئه فارزه فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
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۲۲۸ 

ل بـود در  که روز روشن در حالي که دفتر نهضت تعطيـ       » از مردم «آن آقايان مجهز متشکل به قول شما        

 کردند آنچه را    ،ان انتظامي و دادستاني   مأموراي عام به دفاتر ما ريختند و زير نظارت و حمايت            ئمنظر و مر  

 خـود بـه رسـاترين    ، با ما خالي نمودنـد ها  و كين و همچنين آن عده از نمايندگان مجلس که خشم        ،که کردند 

حاضر نه تنها امنيـت و       در شرايط    . است بيان و آشکارترين وجه اعالم کردند که حق با مدعيان عدم آزادي           

 انتخابات قانوني براي غيرخوديها وجود ندارد بلکه فضولي آزادي خواستن را اول با توهين و                ةآزادي الزم 

 مقـصر البته ما نه خواهان و آمـر چنـين امـري بـوديم و نـه                 . دهند  تهمت و سپس با کتک و غارت جواب مي        

  .را داشتيمها  ريز جرياني و نه قصد تضعيف نظام يا جبهه برنامه

 گفتن دهان  حلوا آوريد ولي همانطور که با حلوا       فرماييد که آزادي هست و نام خدا را پشتوانه آن مي            شما مي 

کيـد گـردد امـا در عمـل خـالف آن مـشاهده شـود و                 أشود اگر دوصد بار هم ايـن کـالم تکـرار و ت              شيرين نمي 

ادي طلبـان و قـانون خواهـان بـسيج گـردد            مطبوعات و صدا و سيما و همه امکانات گروهي انحصاري عليـه آز            

 بـديهي اسـت کـه بـراي دولتمـردان و            ».دو صد گفته چون نـيم کـردار نيـست         « که   ،آزادي وجود نخواهد داشت   

 آزادي کامل براي هرگونـه تهمـت بالدفـاع و هتـک حيثيـت و حقـوق مخـالفين و                     ،هاي گروهي انحصاري    رسانه

 در تلويزيون که بطـور وضـوح جنبـه تـدارکاتي      » تا سقوط امريکا   از ظهور «ازجمله برنامه   (سابقين برقرار است    

  ).منفي انتخابات را دارد

کنيم که در برابر آن حرکات غيرقانوني، بخاطر حفـظ آبـروي دولـت و                 البته ما موقعيت شما را درک مي      

رتکـب  ها را بر سر ما شکسته و گفته باشيد اينهـا بودنـد کـه تمـرد و تحريـک کردنـد، م                        مجلس، کاسه کوزه  

ما حرفي نـداريم    !... سازي نموده نمايندگان را زدند و مظلوم نمايي کردند          در مجلس هم صحنه    ،خالف شدند 

ولي در عين حال و با توجه بـه         . که بدينوسيله بالگردان حفظ حيثيت و اعتبار جمهوري اسالمي شده باشيم          

و نصرتي کـه خـدا بـه صـادقين وعـده            مجاز بودن اختالف نظر، اگر ما جاي شما بوديم با استفاده از نيرو              

کرده است و همانطور که چند قدمي هم جلو آمديد و عدم تاييد از بعضي اعمال انجام شده را اعالم نموديد،                     

  .دکردي  و ضاربين ناجور را محکوم ميمأمور مجاز و قاصرين  مقصرينقاطعانه

  
د و هروقـت احـساس نيـاز کنيـد اعمـال            ما قبول داريم که همانطور که فرموديد قدرت براي خفقان داريـ           

 ولي قرآن کريم و قانون اساسي در هيچ حال آن را قبول ندارند و بدين دليل هيچ مقـامي عليـرغم        ،نماييد  مي

  .داشتن قدرت هرگز حق ايجاد خفقان و سلب آزاديهاي قانوني را ندارد

 اينها اگـر کانديـد شـدند      ... ليغ کنيم توانيم تب   ما روحانيون بيشتر مي   « :اين را هم توجه کرديم که فرموديد      

آورد يا اگر روحانيت کسي را        مي  رأي اگر يک روحاني کانديد شود    ... آورد   نمي  رأي آورند و ديگري     مي رأي

امـا آنچـه مـا اضـافه     .  که در اين صورت چه حاجت بـه اتخـاذ خفقـان خواهـد بـود           »آورد   مي  رأي تاييد کند 

اند بر پايـه مـساوي نـامزد معرفـي نمايـد،            تو  وحاني حق دارد و مي    کنيم اين است که روحاني مانند غيرر        مي

ه اي در کـشور بـ       ولي آنچه نبايد بشود اين است کـه طبقـه ممتـازه           .  بياورد  رأي  بدهد و   رأي کانديدا شود و  

 وسـيله بـراي سياسـت و        ،يد يا روحانيت و مسجد و جماعت با استفاده از امکانات عمـومي کـشور               آ وجود

ود نامزد و يا جمعيتي گردد و اگر چنان شد نامش ارشاد بـه سـوي خـدا و هـدايت خلـق                       اعمال قدرت به س   

 تـأمين  بود  »استقالل و آزادي و جمهوري اسالمي     «نخواهد بود و اهداف مشخص يا پيمان مقدس انقالب که           

  .و تحقق نخواهد يافت
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۲۲۹ 

  حقيقـت و انـصاف در      جنابعالي در خطبه جمعه ضمن نثار يک سلسله نسبتهاي ناروا و اظهارات دور از             

اما متاسفانه اختالفات و انتقادهـاي مـا و         » با هم باشيم کار کنيم    « اظهار تمايل و دعوت فرموديد که        ،باره ما 

بيان نظريات و دردهاي مردم يا دفاع از قرآن و قانون را که هميشه با متانت و منطق و از مجـاري قـانوني                        

 برخـورد خـصمانه يـا هـم         ،باشد  ستحکام جمهوري اسالمي مي   کنيم و به نسبت و در جهت اعتبار و ا           ادا مي 

 ايراد و پيشنهاد در هر نظام شـورايي   كه در حالي . ديدآهنگي با دشمنان خارجي و تاييد دشمنان داخلي نامي        

تـرين حقـوق و بلکـه از وظـايف هـر        چه اسالمي و چه غيراسـالمي و دموکراتيـک از بـديهي           ،و مردمي آزاد  

د رعيت در برابـر والـي اسـت و بـه فرمـوده رسـول                هبه فرموده موالي متقيان تع    . دباش  نماينده و حزب مي   

معـذلک مـا    . شود نـه خـصومت      س و تصحيح امت است و در مجموع خدمت محسوب مي          يراه تقد  )ص(اکرم

جانبـه مـشمول و    ها کـه بـه طـور يـک          ، طردها و تهديدها و ضرب     ها  ، توهين ها  ، تلخي ها  حاال هم با همه تهمت    

 قصد ادامه خدمت به ملت و جمهوري اسالمي را داريم تا قبل از انقالب در راه برانـدازي                   ايم   بوده مظلوم آن 

تـرين شـرايط بنـا بـه           پس از پيروزي در سـخت      ،ايم  استبداد سلطنتي با همه نيروهاي موجود همکاري کرده       

 انتقـال از نظـام      وظيفه شرعي دعوت رهبري انقالب را اجابت کرده در دولت موقت و شوراي انقـالب بـراي                

استبدادي به جمهوري اسالمي ايفاي وظيفه نموديم در کارهاي اجرايـي هرجـا کـه خواسـتند و امکـان داده                     

 اکنون نيـز بـراي تحقـق آرمانهـاي ملـت در زمينـه آزادي و اسـتقالل و                    ايم  شده است از خدمت دريغ نکرده     

  .م کردي کار خواه وم بوديباشد خواهآباداني و اجراي همه جانبه قانون اساسي با هر گروهي که چنين 

  
مهريهاي   و از بيضاربينمانگوييم قهر و کينه از  در هرحال آنچه که پيش آمده است الخيرفي ما وقع مي         

کـه  (و جـاه و مقـام   ) که الحمـداهللا حاصـل اسـت   (دل نداريم، هيچگاه جوياي شهرت     ه  قسمتي از گفتار شما ب    

نبوده به هيچ وجه مبارزه با نظام جمهوري اسالمي و اسالم و با امام              ) ماي  هربار به سهولت آن را رها کرده      

اند گروه    تو  داريم انصاف شما را هم که نهضت مي         و پاس مي    شهدا را بسيار عزيز    ن، خو ايم  و مجلس نکرده  

و بوده اختالف نظر و حق انتقـاد داشـته باشـد تقـدير         ) يا به تعبير پارلماني، مخالف وفادار     (سياسي مخالف   

انتقاد ما هميشه با منطق و متانت بنا به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر و فرموده         . نماييم  اتخاذ سند مي  

يعني النصيحه لالمرا انجام گرفته است و حاال هم چيزي خـارج و خـالف               ) امصلوات اهللا عليه  (علي و پيغمبر    

يـزه شخـصي و گروهـي نداشـته و بـه             و در انتخابـات انگ     خواهيم  قانون اساسي و مصلحت کشورمان نمي     

 شـعارهاي انقـالب و سـعادت ايـران را در گـروي آن      مصلحت مملكت و حقوق مردم نظري داشته و تحقـق        

قرآن است بـا جـان و       » تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه    «ي موکد و بجاي امام را که        ها  توصيه. دانيم  مي

 .م کرديدل خريدار بوده انشااهللا مانند گذشته رعايت خواه

هاي دفاع از حـق و از ايـران، بـه خـدمتگزاران                تقديم رزمندگان جبهه    درود و دعاي ما نثارارواح شهداء،     

  .كشور و به تمام ملت عزيز ايران از وضيع تا شريف

  والسالم علينا و علي عباداهللا الصالحين

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۲آبانماه  
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۲۳۰ 

  ۴/۸/۶۲االسالم هاشمي رفسنجاني در نمازجمعه قسمتي از سخنان حجت                     

. کنـد   مساله خلـيج فـارس را مطـرح مـي         . کند  جويي مي   بهانه ، را نابود کند   نيكاراگوئهخواهد انقالب     آمريکا مي ...

اينهـا  . افکار عمومي را آماده کند براي تجاوز      . کند براي اينکه در دنيا بحران درست کند         مسائل ديگر را مطرح مي    

يک هجوم تبليغاتي . يک هجوم همين تروريستي بود که عرض کردم. د نوع هجوم عليه ما شروع کردندامروز چن

خواهم بگويم آنهايي که اين روزها ايـن حرکـت را کردنـد آمريکـايي      در داخل کشور ما شروع کردند و البته نمي 

نمايي امريکـا   ايي شبيه مظلومنم انداختند يک مظلوم   آمدند حرکت راه   .ولي در جهت خواست آمريکا است     . هستند

 ۷ـ۶حاال ما هنوز . خواهيم سمينار تأمين آزادي انتخابات درست کنيم  آمدند گفتند که ما مي.در گرانادا و در لبنان

خواهنـد   آنها مي. ماه داريم تا برسيم به انتخابات حاال که تبليغات انتخابات نيست آزادي انتخابات تأمين نيست        

خوب از وزارت کشور نرفتند اجازه بگيرند تا اينکه اعالنش را پخش کنند که وزارت کشور را خيلي . تأمين بکنند

سمينار معنايش  . وقتي که اين کار را کردند وزير کشور هم به حق گفت نه            . در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند      

ما منـع   . شب سمينار داريد   ر که ه  هشهمياي را دعوت کنيد بيايند توي جلسه بنشينند مثل             که يک عده   تاين اس 

چون موقـع   . دهيم  خواهد و االن ميتينگ را هنوز اجازه نمي         ميتينگ اجازه مي  . خواهد  کنيم سمينار اجازه نمي     نمي

کنم که    يد نمي أيالبته من ت  . با همين کارهايشان مردم را تحريک کردند مردم هم ريختند آنجا          . انتخاب نشده است  

حـاال ديگـر ايـن مـردم مـا از اول            .  مردم رفتند  ،توانيم جلوي آن را بگيريم      ستيم مي  خود ما عاجز ني    ،مردم بروند 

دادند حاال ديگر دولت مسلط است  رفتند و انجام مي ما از روز اول کارهايمان را خود مردم جلو مي       . اينطور بودند 

 هرحـال رفتنـد و آنهـا هـم          ولي به . توانيم زور بگوييم    و نياز زيادي نيست ولي ما ديگر به مردم اينقدر هم نمي           

گفتند . دروغ گفتند. اي خواندند و ديديد که چه خواندند ت نامهبآمدند در مجلس و از تريبون آزاد مجلس يک مصي

ما تريبون آزاد و پخش مستقيم در اختيـارش بگـذاريم او            . نعوذباهللا که آدم اينقدر کج باشد     .  نفر مسلح آمد   ۳۰۰

 شـعار عليـه     حـضار قـصد   در حالي که    . ا مسلح ريختند و سمينار را بهم زدند        ت ۳۰۰يد  وبيايد دروغ بگويد و بگ    

استحقاق : و گفت) حجت االسالم رفسنجاني خواهش کردند که شعار ندهند       . سردمداران جريانات اخير را داشتند    

بق اينهـا سـوا  . من جزو دلسوزان اينهـا هـستم      . گويم  مرگ را ندارد و من اين حرفها را جهت روشن شدن شما مي            

هايشان نصيحت    کنم به آنها به خانواده      اما من اين را نصيحت مي     . خواهد تا آخر با ما باشند       دارند و ما دلمان مي    

رسد که فردا مثل محارب در  کنند اينها کارشان به جايي مي اينها دارند اشتباه مي.  را بگيرندهاکنم که جلوي اين مي

اند کار  تو اش توطئه است با توطئه که آدم نمي      که شروع کردند همه   اينجور  . مقابل جمهوري اسالمي قرار بگيرند    

 مسلحين.  اينجور نبوده  هللا و آنجا را به هم زدند وا       مسلح ريختند  نفر   ۳۰۰آمدند در مجلس دروغ گفتند که       . بکند

 مردم حزب اهللا دانم حاال توي مردم مسلح بوده يا نبوده اما مردم بودند،  من نمي.رفته بودند اينها را نجات بدهند

ا درگير شده بودند با اينها حاال من جخوب مردم هم آن. بعد آقايان رفتند اينها را نجات دادند و آنها را بردند. بودند

ا اينکه اين دروغ را بطور آزاد در مجلس گفـت و  بآنرا قبال گفتم . خواهم باز هم بگويم مردم کار خوبي کردند    نمي

دم رکـ   کردم چراغ قرمز مـي      چه من اخطار مي    ه تا دوازده دقيقه ايشان حرف زد هر       من مجلس را کنترل کردم که د      

وقتـي کـه از   . اش همه تحمل کردند  سر رفته بود تا حد قانوني     ها  يخوب ديگر حوصله مجلس   . کرد  ايشان ول نمي  

 من متوجه نشدم آمد منتهي. اش گذشت يکي از آقايان آمد آنجا که البته من اين کار او را هم قبول ندارم حد قانوني

پشت تريبون هم آنجا يک مظلوم نمايي       . خواهد از پشت تريبون پايين بياورد       وقت ديدم ايشان را مي     نزديک يک 

من ديـدم دسـتش رفتـه بـود         . زد   اين آقا داشت او را مي      ، حاال ،زنيد   آمريکاييها که چرا ما را مي       همين جديدي مثل 

. زننـد  زنيد براي اينکه توي مردم بگويند در مجلس ما را دارند مي      ما را مي   گفت چرا    آن آقا را بردارد اما مي      مهامع

کنيـد؟ بـا جمهـوري        شما با کي اينجـور مبـارزه مـي        . اگر آدم بخواهد اينجور مبارزه بکند     . اين که درست نيست   

شد  لس بدنام ميافتاد و مج زنند اگر جا مي اسالمي؟ با امام؟ با مجلس؟ اينجور که شما گفتيد توي مجلس ما را مي

خـواهيم شـما اگـر گـروه          خواهيم شما اينطور بشويد ما مي       براي شما خوب بود؟ اين خون شهداست ما که نمي         

توانيـد بـا مـا اخـتالف داشـته       اختالف نظر آزاد است مي. مخالف سياسي هم هستيد و مخالف ما هستيد باشيد       

خواهيد شما مـشهور هـستيد اينجـور          اگر شهرت مي  . کند  آدم اين طور برخورد نمي    . ولي اين طور نکنيد   . باشيد
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۲۳۱ 

خورده وقتي که ديد برادرش آن همـه معـروف             اينها به درد برادر حاتم طائي مي       ،خورد  شهرتها به درد شما نمي    

 تو بچه هم که بودي شـير از پـستان مـن             ،تواني   تو نمي  ،رفت خرج کند مادرش گفت تو خرج نکن         شده گاهي مي  

رفت عقب تا آن بچه شير بخـورد   آمد مي   اي ديگر مي    خورد بچه    او وقتي که شير مي     ،تيخوردي با او فرق داش      مي

خواهيد بـا     ها مي   شما. گذاشتي تا او نخورد     يد بر پستان ديگر من هم دست مي       آ  ديدي بچه ديگري مي     تو وقتي مي  

يليم که با هم باشـيم کـار         به خدا ما ما    ،برادران. بدنام کردن انقالب با عالمت گذاشتن روي انتخابات پيش ببريد         

ها داديم و همان روز هم        بکنيم دليلش هم حسن نيتمان است که اول بار اين حکومت را با همه چيزش دست شما                

گفتيد حزب حاکم  کرد و هيچ پستي در اختيارش نبود مي شما به حزب جمهوري که مخلصانه براي انقالب کار مي

آزاد اسـت هـزار   . انتخابات آزاد است. حاال آمديد رسيديد به اينجا. ختيداندا و کم کاري خودتان را به گردن او مي     

دانيد البته ممکـن اسـت مـا روحـانيون      خوب شما مردم مي.  انتخابات گذشته را هم گفتند آزاد نبوده    .بار بگوييد 

ور زنـيم و همـه جـ        ما مسجد داريم ما زبان داريم ما تـو نمازجمعـه حـرف مـي              . بيشتر بتوانيم تبليغ بکنيم   

هـا کـه      خودتان يادتان هست آن موقع    . اند تبليغ بکند    تو  روحانيت بيشتر مي  . توانيم بيشتر تبليغ بکنيم     مي

د چون اينهـا    وند نش گفتيد به روحانيون بگوييد کاندي       بکنيم در انقالب شما مي     شوراخواستيم انتخابات     مي

. زديد  حرف را هميشه با صراحت به ما مي       شما اين   . آورند  اگر کانديد شدند رأي مياورند و ديگران رأي نمي        

ها يـس نو ايـن در پـيش    . خواستيد اين شرط را بگذاريد که بيشتر از يک روحاني در جمعيت فالن نباشـد                مي

. دانـستند اينهـا رأي خواهنـد آورد          بخاطر اينکه مي   ،خواستند بگذارند   هست اين را جزو شرايط قانوني مي      

ورد يا اگر روحانيـت کـسي را تاييـد          آ   روحاني کانديد بشود رأي مي     خوب اين انتخابات آزاد امروز اگر يک      

مـا نيـاز نـداريم بـه        . انتخابات آزاد است  . اآزادند  گويي  شما اينجور انتخابات آزاد را مي     . آورد  بکند رأي مي  

  و کرد هيچ ابايي نداشتيم براي مـا انقـالب اصـل اسـت و امـام                 اگر نياز داشتيم و انقالب ايجاب مي      . خفقان

هنـوز  . اما امروز ايجـاب نکـرده     . آوريم  خفقان پيش مي   به خفقان پيدا کرد      نيازاگر اين انقالب روزي     . سالما

بنـابراين چـه نيـازي هـست چـرا          . اينها با انقالبنـد   . سازد  ملت ما و اکثريت مردم که رأيشان دمکراسي مي        

  .کنيد با همه اينطور برخورد مي

خواهم که بـا      کنم و مي    مان نصيحت مي    من شما را به عنوان برادران گذشته      . بياييد از اين به بعد اينجوري نکنيد      

کنيم بـه يـک معنـايي         ما شما را متهم نمي    . م که آمريکايي هستيد   يکن  شما را متهم نمي   . کارتان را انجام بدهيد    هم

 همـه همـت ايـن       ان را مثل بقيه انجام کنيد و نرسيد به جايي که          تاختالف نظر . دين هستيد اختالف نظر داريد      بي

صـدام بـه مـا      . کنـد    آمريکا دارد اين کار را مي      ،اين خواست آمريکاست  . باشد که جمهوري اسالمي را بدنام بکنيد      

وقتي که صدام . بينيد مطلب يکي است زند و اين کار شما اينطور است که آدم وقتي قدري باز بکند مي          موشک مي 

 آمدند توي شهر و شهر را منفجر جبههشان از   گردان مهندسي۶د گيريم دستور دا  را ما داريم مينجوينديد شهر پ

 بعـد بينند که چه کردند آنجـا را تـا            روند مي   حاال ما که گرفتيم خبرنگاران مي     . کردند و اکثر شهر را خراب کردند      

ه آنجا كعين کار صدام است  زنيد  زنيد که چرا مي     خوب وقتي که شما از پشت تريبون داد مي        . نمايي بکنند  مظلوم

مثل كار آمريكاست كه وقتي كه مقرشـان        . يك قدري باز كنيد همين است     . گويد خراب كردند     و مي  کند  را خراب مي  

ـ خواهد به پاي جمهوري اسالمي بنو   شود مي   خاطر ظلمي كه خودش كرده منفجر مي         به جمهـوري اسـالمي   . سدي

انـد بـراي تبليغـات عليـه مـا،       مه شروع كردهترين كشورهاي دنيا است كه ه ترين نهادها و مظلوم    امروز مظلوم 

زنـد چـاه را       صدام مـي  . بعد بگويند ما بستيم   . فارس را از حيثيت بيندازد      دهد كه خليج    فرانسه سوپراتاندارد مي  

رويـم چـاه خـراب شـده را           مـا مـي   . بندند  براي اينکه محيط زيست را خراب کند بعد به پاي ما مي           كند    خراب مي 

کننـد کـه ايـران        کنند باز هم صحبت از اين مـي         هاي ما را اينطور شهيد و مجروح مي         ما بچه بنديم باز به نام       مي

 مـا ديگـر از داخـل توقـع نـداريم و از دوسـتان ديروزمـان و کـساني کـه                       ، يک حمله تبليغـاتي    .طلب است  جنگ

  ... بکنندخواهيم با هم کار بکنيم توقع نداريم که اينطور رفتار خواهيم در مقابل هم باشيم و مي نمي
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۲۳۲ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۴۰/۴/۲۱ :شماره

 ۱۲/۰۹/۱۳۶۲: تاريخ

  

  تلگرام به وزارت كشور و درخواست

  »آزادي و انتخابات«تأمين امنيت سمينار 

  

  وزارت محترم کشور

» آزادي و انتخابـات   « سمينار   ۶۲ آذر   ۲۵ نظر به اينکه نهضت آزادي ايران تصميم دارد در تاريخ            احتراماً

 به حفظ امنيـت آن اقـدام الزم را           خواهشمند است دستور فرماييد نسبت     ،ددر محل دفتر نهضت برگزار نماي     

بينيـد حـداکثر تـا آخـر         امنيت آن مي   تأمينمعمول دارند و چنانچه اشکال قانوني در برگزاري اين سمينار و            

البته در نظر است آگهي برگزاري ايـن  .  به اطالع دفتر نهضت آزادي ايران برسانيد   هفته جاري مراتب را کتباً    

 ، نـشوند  البته در صورتي که جرايد حاضر به چـاپ ايـن آگهـي            . نتشر شود سمينار در جرايد کثيراالنتشار م    

  .نهضت در نظر دارد با پخش تراکت برگزاري سمينار را به اطالع مردم برساند

  با تشکر 

  نهضت آزادي ايران

  

  

  جهت اطالع كميته مركزي انقالب اسالمي: رونوشت

  ۵جهت اطالع كالنتري             : 

  طالع پليس تهرانجهت ا           : 
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۲۳۳ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۴۴/۴/۲۱ :شماره

 ۱۴/۰۹/۱۳۶۲: تاريخ

  

  نامه به دبير شوراي نگهبان 

  در مورد نظارت آن شورا بر انتخابات 

  

  اهللا صافي اهللا حضرت آقاي لطف آيت

  دبير محترم شوراي نگهبان

ين مـصوب مجلـس     نبا سالم و تقدير از دقت و استقامت آقايان بر رعايت اصول قانون اساسـي در قـوا                 

  دارند، قانون اساسي  ۹۹نه نظارتي که آن شوراي محترم بر طبق اصل          خواستيم در زمي    شوراي اسالمي مي  

  .مطالبي را مطرح و جلب نظر شريفتان را بنماييم

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابـات رئـيس جمهـور، انتخابـات مجلـس شـوراي ملـي و                   : گويد   مي ۹۹اصل  

  ».مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد

ول بعدي هيچگونه اشاره به کيفيت اين نظارت به عمل نيامده و حتي احاله به وضـع                 در اصل فوق و اص    

  . گرديده استا واگذار به قضاوت منطقي آن شور، تا كهقانون خاص نيز نشده

 جلوگيري از تخلفات و رسيدگي     ،شود اين است که آيا نظارت شوراي نگهبان         اولين سئوالي که مطرح مي    

براي هر دوره انتخابات و نسبت به        گيري   رأي  همان ايام خاص تبليغات و روز      به شکايات واصله محدود به    

گيرد يـا نظـارتي اسـت اساسـي و مـوثر دربـاره کليـه              ي انتخاباتي صورت مي   ها  عملياتي است که در حوزه    

 به برگزاري انتخابات و اخـذ و اسـتخراج           كه گردد  شرايط و جريانهايي که از ماهها قبل در جامعه اعمال مي          

  گردد؟ را و اعالم اسامي نمايندگان ميآ

 آزادي   با  توجه دارند که اگر قرار باشد که از ماهها قبل در انتخابات دخالتهاي ناروا و اعمال منافي                 يقيناً

يـد و   آعمـل  ه قانون اساسي تصريح شده است بـ ۶۲ و ۲۶ـ۲۰ـ۱۹و حقوق قانوني افراد آنطور که در اصول    

 که سبب محروميتهاي اساسي براي انتخاب کنندگان يا انتخاب شوندگان           موجبات محدوديتهايي فراهم گردد   

بدون آنکه به صورت ظاهر حرکـت خالفـي در          ،   مخدوش و نادرست خواهد بود      چنين انتخاباتي  بشود عمالً 

  .سر بزند گيري  رأيروزهاي انتخابات و

  :توان نام برد  مي،دنماي  که نظارت قبلي شوراي نگهبان را ايجاب مي،جمله احتماالت ذيل را از

 ، آزادي و امنيت نامزد کردن و نامزد شدن و مبادله اطالعـات و نظريـات بـراي همـه افـراد و احـزاب                        ـ۱

  .وجود نداشته باشد يا يکسان نباشد

 اعمال نفوذهاي تبعيضي تبليغاتي به صورت مثبت يا منفي از ناحيه مقامات مسئول دولتي و روحاني                 ـ۲

  .عمل آيد هروي نامزدها و نظريات ب

ي گروهي و مطبوعات مجاز عليه گروههـا و نامزدهـايي مبـادرت بـه جوسـازي و تهمـت و                     ها   رسانه ـ۳

ن مطبوعـات و    تبليغات سوء نمايند و به متهمين و مظلومين اجازه و فرصت دفاع و جوابگويي بر طبق قـانو                 

  .ت اجتماعات را به آنها ندهند آنها محروم از روزنامه باشند يا اجازه و امني وشودانصاف و عدالت داده 
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۲۳۴ 

  . نامزدهاي انتخاباتي نسبت به رد صالحيت خود شکايت داشته باشندـ۴

 نهادها و شخصيتهاي رسمي به اتکاي مقام و کالم و موقعيت و نفوذ خود تعيين تکليف بـراي مـردم                     ـ۵

 ي باشـد عمـالً     قانون اساسـي کـه بايـد مـستقيم و مخفـ            ۶۲بکنند بطوري که انتخابات مجلس برخالف اصل        

  .اي پيدا کند صورت دو درجه

 دادن به افـراد خـاص يـا بـه            رأي  قانوني و شرعي براي الزام مردم به       هايي ولو ظاهراً    تهديد و تطميع   ـ۶

  . نداشته باشندءطور کلي براي رفتن پاي صندوقها، صورت گيرد و مردم اطمينان به امانتداري نسبت به آرا

مغرضـانه نباشـد بلکـه بـه لحـاظ صـحت             گيري  اساس و بهانه    ب جزئي بي  يد مطال آ  نکات فوق به نظر مي    

 مشروعيت مجلس آينده و سرنوشت کشور و انقالب از اهميت درجه يک برخـوردار و محتـاج بـه                ،انتخابات

الزم به تذکر نيست کـه ايـن مـسائل مطمـح نظـر              . عنايت خاص و اقدامات قبلي شوراي محترم نگهبان باشد        

 انتخابـات و   آزادي بـراي دفـاع از  ، نبودها نداشته باشدخاطر داوطلباني که داشته ي   ه ب نهضت آزادي ايران و   

 مورد توجه و نگراني کليه عالقمنـدان بـه نظـام جمهـوري و     اًن يقي ،حقوق همه افراد و گروههاي قانوني است      

  .باشد جمله اعضاي محترم شوراي نگهبان مي مجالس قانوني و قائم بر مملکت از

ريم شوراي محترم نگهبان با اشعار و عنايتي که به وظايف الهي و ملي خود دارند بذل توجـه                   ما يقين دا  

اي را براي مـذاکره دو نفـري يـا حـضور در جلـسه               نمايند و اگر اجازه دهند که نماينده        کافي به موضوع مي   

  . خدمتتان معرفي نماييم، مزيد امتنان خواهد بوداشور

  

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۲/آذر/۱۲
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۲۳۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۴۴۵/۴/۲۱ :شماره

 ۱۴/۰۹/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

  نامه به سرپرست مؤسسه كيهان در مورد

  عدم درج اطالعيه نهضت در روزنامه كيهان

  

  االسالم جناب آقاي خاتمي حجت

  سسه کيهانؤماينده امام و سرپرست من

 رحلـت   ، صـفر  ۲۸بعد از سالم به طوري که مستحضر هستيد در رابطه با مراسـمي کـه بـه مناسـبت                    

. شـد   در دفتـر نهـضت آزادي برگـزار مـي         ) ع(امـام حـسن   و شـهادت حـضرت      ) ص(حضرت رسول اکرم  

 بـه آن    ۸/۹/۱۳۶۲ مورخـه    ۴۳۶/۴/۲۱اي بـه شـماره        اي به شرح پيوست تهيـه کـرده و طـي نامـه              اطالعيه

در . موسسه ارسال داشته چـاپ و درج آن را بـه صـورت آگهـي و بـا دريافـت بهـا درخواسـت نمـوديم                         

زنند که در ايران آزاديهاي سياسي و  ام نيرو فرياد مي   تم شرايطي که مقامات مسئول مملکت از هر سو با        

کنند تا به مردم کشورمان و دنيا نشان بدهند که اين آزاديها برخالف مدعيان                اجتماعي هست و تالش مي    

تواننـد از     باشد و احزاب و گروههاي مخالف دولت نيـز مـي            تنها در انحصار يک گروه و حزب معيني نمي        

 در آستانه انتخابات استفاده کنند معلوم نيـست          خصوصاً ،ي فعاليتهاي قانوني  امکانات موجود کشور برا   

باشـد    روزنامه کيهان که متعلق به بنياد مستضعفان است و مسئوليت نهايي آن به عهده نخست وزير مي                

هـاي نهـضت آزادي خـودداري     تـرين اطالعيـه   به چه دليل و بر اساس کدام منطق و قـانون از درج سـاده          

  !!کند مي

جناب آقاي دکتر خاتمي شما به عنوان وزير ارشاد اسالمي و ناظر بر مطبوعات کشور در رعايت قانون                  

  کنيد؟ مي اين رفتارها و اعمال را چگونه توجيه ميالجمهوري و اخالق اس

هـا برداريـد و    م دست از اين سانسورها و انحصارطلبي    يکن  عنوان برادر مسلمان به شما توصيه مي       هبما  

قانون و مقررات جمهوري اسـالمي گـردن بنهيـد و مـصالح جمهـوري اسـالمي را فـداي تمـايالت                  به حق و    

  :گروهي و شخصي نکنيد و هشدار الهي را فراموش ننماييد

  )۱۴/ يونس (نظر کيف تعلمون نثم جعلناکم خالئف في االرض من بعدهم ل

  !کنيد و ناظر بر اعمال شماست که چگونه عمل مي

 هرگونه امکان فعاليت را از نهضت آزادي که جز اصرار بر انجام تکليف شـرعي و     شما و همکارانتان که   

ي نهضت نه تنها از مقررات   ها   با عدم درج آگهي    ،ايد  قانوني امر به معروف و نهي از منکر گناهي ندارد گرفته          

ي در ايـران     در خدمت اثبات نظر مـدعيان سانـسور و فقـدان آزاد            ايد بلکه عمالً    و قانون تخلف آشکار نموده    

 شما براي اين رفتار خود چه توجيهي براي مردم و چـه عـذري پـيش خـدا                   ،آخر برادر عزيز  . ايد  قرار گرفته 

  داريد؟

شـود   به هر تقدير ما در برابر اين اعمال کاري جز يادآوري کالم محکم الهي که بدين اقدامات مربوط مي  
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۲۳۶ 

 ملت، استقالل کشور و بقاي جمهوري اسـالمي را از         نداريم لذا با ذکر آيات سخن خود را پايان داده، آزادي          

  .خداي متعال خواستاريم

  )۵ـ۷قلم . (فتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدينميبصرون بايکم ال و فستبصر

  با تشکر و السالم

  نهضت آزادي ايران 

  

  

  ۸/۹/۶۲ مورخه ۴۳۵/۴/۲۱نامه شماره : ضمائم

  متن آگهي          

   جهت آقاي شاهچراغي:رونوشت
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۲۳۷ 

  

  سوال آقاي هاشم صباغيان از وزير کشور

 در دفتر نهضت» آزادي و انتخابات«در مورد مخالفت آن وزارتخانه با برگزاري سمينار 

  

  تعالي بسمه

  مجلس شوراي اسالمي

  دوره اول ـ سال چهارم

  ۱۳۶۳ـ۱۳۶۲

   ۲۰۸۱شماره ترتيب چاپ 

   رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

 قانون اساسي از وزير محترم کشور دعـوت فرماييـد کـه ظـرف               ۸۸ خواهشمند است طبق اصل      احتراماً

  . مدت مقرر به مجلس تشريف بياورند و به سئوال زير پاسخ دهند

 در محل ساختمان    ۶۲ آذر   ۲۵را در تاريخ    » آزادي و انتخابات  «نهضت آزادي ايران قصد تشکيل سمينار       

.  امنيـت آن را نمـود      تـأمين  به اطالع وزارت کشور رسانده و درخواسـت           را کتباً  نهضت را داشت لذا مراتب    

 بـا توجـه     .سف از طريق کالنتري محل اطالع دادند که با برگزاري اين سمينار مخالف هستند             تأ با کمال    ولي

خابـات  ها را مجاز دانـسته و انت        به اينکه قانون اساسي جمهوري اسالمي و قانون احزاب اين قبيل گردهمايي           

بودن اين انتخابـات را اعـالم       » آزاد«باشد و اکثر مسئولين       دوره دوم مجلس شوراي اسالمي نيز نزديک مي       

 و همانطور کـه اطـالع داريـد سـاير ارگانهـا و ائمـه جمعـه و بعـضي از احـزاب مراسـم مـشابه و                             اند  نموده

بـق کـدام قـانون نهـضت آزادي      وزير محترم کشور پاسخ دهند که به چه علت و بر ط   اند  سمينارهايي داشته 

  .اند ايران را از برگزاري اين سمينار ممنوع کرده

   هاشم صباغيان–با تقديم احترام 

  ۲۴/۹/۶۲ق ـ /۵۳۵۵شماره و تاريخ ابالغ 

  ۲۱/۹/۶۲: تاريخ تقديم

  ۲۶/۹/۶۲تاريخ چاپ 

  اداره كل قوانين
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۲۳۸ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱بيانيه شماره 

  )پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسالمي(

  

  ١ اهللا يامركم ان تؤدوا االمانات الي اهلهاان

 ندا داد، و شعار و خواست هميشگي ما در مبـارزات گذشـته              ۶۲ مرداد   ۲۰آنچه را كه نهضت آزادي در       

يعني انتخابات پاك بـراي     . باشد  تا پيروزي انقالب بوده است، انتخابات بر حق و حق انتخاب كردن مردم مي             

مستقل و قوي بـوده منبعـث و متعلـق بـه ملـت باشـد و بتوانـد شـعار                    تشكيل يك مجلس پاك كه اسالمي و        

بـه دور از    . انتخاباتي كه آلوده به انحـصار و اختنـاق و اجبـار نباشـد             . گانه مقدس انقالب را تامين نمايد       سه

انتخاباتي واقعـاً آزاد  . تبعيض و تحميل و تزوير و مصون از توهين و تهمت و تهديد و از آزار و تكفير باشد        

مشاركت عامة مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي             « از هر جهت قانوني با       و

  .بر طبق اصل سوم قانون اساسي» خويش

باشـيم در حقيقـت متـصديان و          در انتخابات مجلس شـوراي اسـالمي كـه در آسـتانه برگـزاري آن مـي                

اند بايد امانت و حقي بدانند كه         ه و يا به دست گرفته     گردانندگان امور، قدرت و اختياراتي كه به آنها داده شد         

شود، تا آزادانه و مختارانه هر كس را مايل است به نمايندگي      متعلق به ملت است و اينك به او برگردانده مي         

چنين تحويل دادن امانت به مردم كـشور اجـراي امـر خـدا و     . مجلس براي اعمال حاكميت و نظارت برگزيند  

  .باشد االطالق او مي يقبول حاكميت عل

هاي رايج، به قصد وكيـل        ها و بدانديشي   نهضت آزادي ايران هيچ گاه آزادي انتخابات را، عليرغم بدگويي         

و وزير شدن كسان خود عنوان نكرده است، بلكه به خاطر هموطنان عزيز مطالبـة تـامين آزادي و امنيـت و                      

اس بيرون آمده همگي با اطمينان و اعتماد الزم مشاركت نمايد، تا داوطلبان و مردم از ترس و ي     عدالت را مي  

براي ما هر كس كه آگاهانه و آزادانه از طرف مردم انتخاب شود نماينده اسـت و روي                  . در انتخابات بنمايند  

خواه اداري باشد يا بازاري، روحاني يا روشنفكر، كشاورز يا كـارگر و بـاالخره حزبـي و                  . سرمان جا دارد  

تواند تامين كننـده       مجلسي كه متشكل از نمايندگان منتخب خود مردم نباشد نمي          مسلماً. فردخطي باشد يا من   

عدل جمهـوري اسـالمي      آزادي و امنيت، نگهبان استقالل و مصالح مملكت و روي كار آورنده دولت قسط و              

اسـت  هاي آن برخالف حقوق مردم و قانون غصب شده باشد چگونـه ممكـن                  كرسي مجلس كه احياناً  . باشد

  واضع قوانين پاك و درست گردد و زيان و خيانتي به ملت نرساند؟

  

ايم شب تاريك و روز روشن است، گروهي گفتار ما            ايم و حتي اگر گفته      متاسفانه گهگاه كه ما حرفي زده     

                                                      
  .ها را به اهلش برسانيد كند امانت  ـ به درستي كه خداوند به شما امر مي۵۸/۶۱نساء . ۱
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۲۳۹ 

كننـد كـه اشـخاص        اينهـا درك نمـي    . انـد   را حمل بر غرض و دشمني كرده تحريف كالم و قلب حقيقت نموده            

صولي و طرفدار حق بوده روي عالقه و ايمان بـه ايـران و اسـالم اظهـارنظر و ايـراد انتقـاد و                        ممكن است ا  

  .مطالبه عمل نمايند

  

بعد از نطق قبل از دستور بيستم مرداد ماه در مجلس و سپري شدن دوران توهين و تهمت كه تـوام بـا                        

هم انتخابات مجلس و آزادي آن را       حمله و كتك و غارت بود و بهانه آن هم اعتراض بما كه چرا مسئله غيرم               

هـاي    قسمتي از اين اظهارات تكرار گفته     . مدآهاي مطلوب پيش      ايم، يك دوران اميد با عهد و وعده         مطرح كرده 

هـا محفـوظ بمانـد و مطالبـه           هاي مردود شدة ما بود كه جا دارد در خـاطر            اعتراض شدة ما و تاييد خواسته     

هـاي    از طرف مقامات و مسئولين جمهوري اسالمي ايران به مناسـبت          از آن جمله است بيانات ذيل كه        . شود

  . ايراد گرديده استمختلف و تدريجاً

  :  با روزنامه جمهوري اسالمي۶۲ماه  مهر ۱۷ـ آقاي رئيس جمهور در مصاحبه مورخ 

به نظر بنده انتخابات آينده مجلس بهترين انتخاباتي خواهد بود كه در اين چند سال انجـام خواهـد                   

ن ـ مـ  . و يك مبارزه سياسي و انتخاباتي بسيار شيرين در سطح كشور وجود خواهد داشت             ... د  ش

دهم كه دولت در كارشان هيچ اخاللي نخواهد كـرد            اطمينان مي ) هاي سياسي مخالف    گروه(به آنها   

شان تبليغـات انتخابـاتي كننـد ـ دولـت و دسـتگاه اجرايـي         توانند در مورد كانديداهاي و هر چه مي

گـويم كـه    طلقا در كار آنها دخالتي نخواهد كرد و مانع كار آنها نخواهد شد ـ بـه طـور قـاطع مـي     م

  .انتخابات آينده مجلس جز آزادترين و پرشورترين و بهترين انتخابات خواهد بود

  : آذر ماه۱۱ـ آقاي رئيس مجلس و امام جمعه موقت تهران در خطبه 

ساز شركت كنند ـ هيچ اجباري ما از لحـاظ    ابات سرنوشتمردم خود را آماده كنند كه در اين انتخ

ــ در   ) يـا نكننـد   (دهيم و انتخابات آزاد آزاد است كه مـردم در آن شـركت بكننـد                  قانوني انجام نمي  

مورد كانديداها هيچ گونه محدوديتي غير از آنچه در قوانين آمده وجـود نـدارد ـ شـيوه انتخابـات      

هـاي خودشـان تبليـغ كننـد از            با بعد منفي و بدنام كردن رقيب       بايد مثبت باشد كساني كه بخواهند     

اي بنويـسند ـ    تواننـد برونـد سـخنراني كننـد، جـزوه      اگـر مـي  ) نامزدهـا (يك گناه اسـت ـ   ... نظر ما 

يك روزنامه كه ملك خودش است بايـد قـانون          . تبليغاتي كه متعلق به دولت است بايد عادالنه باشد        

ز حاال به استقبال انتخابات برويد و انشاءاهللا با آزادي كامل و مراعـات           ـ ا . مطبوعات را مراعات كند   

  ...عدل و انصاف در تبليغات و مراعات اسالم 

  : آذر ماه۲۲اهللا العظمي منتظري در سمينار شوراهاي استاني ائمه جمعه منعقده در قم، به تاريخ  ـ آيت

قيما در انتخابات دخالـت كننـد و افـراد          اگر هم روحانيون قم و تهران و ديگر شهرها خواستند مست          

خوبي را به مردم معرفي نمايند بايد به شكلي باشد كه مردم نگويند افرادي را به ما تحميل كردند ـ  

مردم خودشان داراي رشد و عقل هستند و همين كه ما آنها را ارشاد كرديم يا افرادي را بـه آنهـا                      

واهند كانديداها را معرفي كنند بايد به اين نكته اصـلي           خ  ـ آقاياني كه مي   . معرفي نموديم كافي است   

خواهنـد كـساني را       توجه نمايند كه مردم باز احساس نكنند قيم دارند، از قم و تهران روحانيون مي              

يك كودتاي خزنده و تدريجي براي از بـين بـردن فرزنـدان اصـيل انقـالب و                  . به آنها تحميل نمايند   
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۲۴۰ 

 و وضعي پيش آمده كه به تدريج افراد مـستقل و آزادي كـه هـم    منزوي نمودن آنها به وجود آمده 

انـد و از طرفـي هـم عاقـل و باكفايـت               تعهد به اسالم دارند و هم سابقه انقالبـي و فـداكاري داشـته             

  .اند و به نظر من اين يك خطر بزرگي است باشند در معرض خطر حذف و انزوا قرار گرفته مي

  : آذر ماه۲۴م، به تاريخ در قطعنامه سمينار ائمه جمعه در ق

هاي انتخاباتي تريبون نماز جمعـه نبايـد وسـيله تبليـغ              همزمان با معرفي كانديداها و شروع فعاليت      

 و شـيوه  حائمـه جمعـه ضـوابط و معيارهـاي انتخـاب اصـل         . براي گروه يا دسته خاص قرار گيـرد       

يح نماينـد تـا مـردم       برخوردهاي تبليغاتي و رعايت اخالق و ضوابط اسالمي را بـراي مـردم تـشر              

روي جهـات   . حاضر در صحنه با آگاهي كامل نسبت به كانديداهاي مـورد عالقـه خـود راي دهنـد                 

  .مثبت كانديداها تكيه كرده و از تبليغات منفي نسبت به ساير كانديداها خودداري نمايند

  :اي نگهبان آذر ماه خطاب به فقهاي شور۲۰ـ و باالخره در راس آنها فرمايشات رهبر انقالب در 

خواهنـد همـه در    مردم اگر اسالم را، استقالل و آزادي را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را مـي                

مسئله خوب بودن خود شخص است نه اين كه از . انتخابات شركت كنند و در صحنه حاضر باشند    

 آن است   عمده موازين ... يك دسته خاص باشد نه اين كه اهل علم باشد، حزبي باشد، بازاري باشد               

اي جمع شدند و افراد نااليق را معرفي كردنـد مـردم              اگر عده . كه قانون و اسالم تعيين كرده است        

  .به آنها راي ندهند

  

هـايي كـه ايـن     تصريحات و تأكيدات فوق موجب خوشحالي و اميدواري بوده ملت انتظار دارد بـه وعـده         

ته شده است شـرايط الزم بـراي آزادي انتخابـات           اند عمل شود ولي در عين اين كه آنچه گف           بزرگواران داده 

هـم نظريـات القـايي و مشخـصات مـافوق قـانون اساسـي بـراي نامزدهـاي               . باشد شرايط كـافي نيـست       مي

هاي ديگري به لحاظ      نمايندگي اظهار شده است كه انحرافي بوده بايد رفع نگراني به عمل آيد و هم ضرورت               

  .كه تا دير نشده بايد تامين گرددآزادي واقعي انتخابات باقي مانده است 

اي شعارهاي مذكور در مطبوعات حزبي يا دعاوي مطـرح شـده در سـمينار قـم قابـل            در دسته اول پاره   

انـد،   ذكر است كه اگر چه از طرف مقامات تاييد نگرديده يا بعضي از رهبران اشاره به خالف آن نيـز نمـوده        

تـوان   هنگـامي مـي  «نويـسند   مثال وقتي مي. الزم به عمل آيد  معذلك جا دارد در مورد عدم قبول آنها تصريح          

از تبليغـات    يك انتخابات را كامال سالم دانست كه هم آزادي در آن تامين شده باشد و هـم در محيطـي دور                    

 ضمن آنكه اين كالم حرف نادرستي نيست و تبليغات گمراه كننـده عمـل ناصـحيح                 ١»كننده انجام گيرد   گمراه

كال در تعريف و تشخيص تبليغات و گمراه كنندگي آن است زيرا كه اگـر مـدعي و قاضـي                    باشد، اوال اش    مي

ثانيـا در آنجـا كـه       . خطرناكي براي حـذف هـر مخـالف يـا نـاموافق خواهـد بـود                يكي باشد اين شرط حربه    

 عـالوه بـر     ٢»كساني كه اين آزادي را منكـر هـستند در واقـع خواهـان آزادي و خيانـت هـستند                   «نويسند    مي

شـود    ل آيه شريفه ان بعض الظن اثم بودن اين انتساب و اتهام جرم سنگين، خالف شرع محسوب مي                 مشمو

و نقض تاكيدات مكرر آقايان، داير به التـزام بـه مثبـت بـودن تبليغـات و خـودداري از حملـه بـه رقيبـان را                            

                                                      
  ۲۲/۹/۶۲سرمقاله روزنامه جمهوري اسالمي مورخ  1
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۲۴۱ 

آورد كـه بـا       اد مـي   استدالل كهنه و مكارانه شـاه معـدوم در زمـان سـلطه اسـتبداد را بـه يـ                    ضمناً. نمايد  مي

  .»در كشور من همه گونه آزادي وجود دارد جز آزادي خيانت« گفت  سربلندي و غرور خاص مي

حـوزه علميـه و روحانيـت تهـران بهتـر اسـت             «اند    بعضي از آقايان شركت كننده در سمينار قم نيز گفته         

قـانون انتخابـات كـه در دسـت     و (اند كه قانون اساسـي   فراموش كرده» شرايط كانديدا شدن را اعالم نمايند   

يا بيان قاطعانه ديگري كه اظهار شده       ). كند  و مي (اين شرايط را روشن كرده است       ) باشد  تصويب مجلس مي  

هـد بـه انقـالب بايـد توجـه و           عاند كه به دليل روحـاني بـودن و ت           تر ائمه جمعه و جماعات      از همه اولي  «است  

سي دارد كه وزارت كشور را مجري انتخابـات و شـوراي            تعارض با قانون اسا   » اشراف كامل داشته باشند   

  .نگهبان را ناظر بر آن معين كرده است

به طوري كه در بيانات رهبر انقالب نيز آمده است مردم هستند كه بايد حاضر و ناظر در صحنه باشـند                

بليغ نامزدهـاي   بديهي است كه معرفي يا ت     . اند  و تصميم گيرنده در انتخابات نامزدهاي معرفي شده هم مردم         

اهللا   نمايندگي از ناحيه هر فرد يا مقام و گروه غيررسمي اشكالي ندارد، اصل اين اسـت كـه بـه فرمـوده آيـت                       

منتظري عنوان آزاد نبودن انتخابات و يا مثال تحميل افراد و يا قيم بودن براي مردم پيش نيايـد و بـرخالف                      

  .»ل هستندمردم خودشان داراي رشد عق«دوران گذشته بپذيريم كه 

 در ما امروز بايـد از گذشـته عبـرت بگيـريم و رسـماً     «هم چنين اظهار يكي ديگر از آقايان ائمه جمعه كه         

  .آورد كالم خطرناكي بوده طرز تفكرهاي نظام گذشته را به خاطر مي» انتخابات دخالت كنيم

ز اعمـال خـالف قـانون    اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه خودداري از تبليغات سوء عليـه سـايرين و ا            

هـا    گيري داشته باشد و اگر احتراز از اين اعمال مـاه            نبايد اختصاص به دوران انتخابات و يكي دو روز راي         

  .قبل از دوران فعاليت انتخاباتي رعايت نگردد آزادي انتخابات تحقق نخواهد يافت

  

توان آزاد ناميد، امنيت      ات را نمي  اما آن شرايط و مقدمات كه هنوز تامين نگرديده است و تا نشود انتخاب             

هـا و اجتماعـات، منـابر و نهادهـا و             پيمايي  هاي گروهي، راه    در شرايطي كه روزنامه و رسانه     . و عدالت است  

 يـا درج   ها حالت انحصاري يك طرفه داشته سايرين محروم از اين امكانـات و از روزنامـه             سنگر نماز جمعه  

هـاي ائتالفـي،      زد نماينـدگي شـدن و فعاليـت انتخابـاتي، خـارج از حلقـه              مقاالتشان باشند و عالوه بر آن نام      

هـاي انتخابـاتي    مالزمه با خطر و حمله و حذف داشته باشد همة داوطلبان حاضر به اعالم نامزدي و فعاليت  

  .نخواهند گشت و همه مردم چشم بسته و بدون اعتماد شركت در انتخابات نخواهند كرد

  

دهند عمـل شـود و مـسئولين و متـصديان بـه           اند و مي    م است آن چه وعده داده     مهمتر از همه آن كه الز     

. نباشـند » كبر مقتا عنداهللا ان تقولـوا مـاال تفعلـون         «هاي خود عمل نموده و مشمول مالمت و عذاب الهي             گفته

بـه طـور    از آن جملـه و      . ايـم   هـا را ديـده      واقع اين امر اين است كه ما تا به حال در موارد عديده خالف گفته              

  :باشد نمونه موارد ذيل قابل ذكر مي

 به عنوان رياست محترم جمهوري براي برگزاري يك ميتينگ عمومي           ۲۱/۷/۶۲ـ در پايان تلگرام مورخ      ۱

  .انتخاباتي و حفظ امنيت آن از طرف نيروهاي انتظامي پرسش و درخواست نموديم ولي بالجواب ماند

ور و به كميته مركزي اطالع داديم كه قصد داريم روز جمعه          مهر ماه به وزارت كش     ۳۰ـ در نامه مورخ     ۲
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محـل برگـزاري ايـن سـمينار در         (منعقد سازيم   » تامين آزادي انتخابات  « آبان ماه در نهضت سمينار براي        ۶

ها كه بر طبق قـانون احـزاب مـصوب مجلـس شـوراي اسـالمي                  داخل ساختمان بود و نه در معابر و ميدان        

و براي حفاظت و ) كشور دارد و قبال نيز سمينارهاي مشابهي را تشكيل داده بوديم           احتياج به اجازه وزارت     

امـا در ايـن مـورد چهـار روز بعـد            . امنيت تقاضاي دستور مراقبت كـرده و مـشكلي در ايـن بـاره نداشـتيم               

انـد   كالنتري و كميته مركزي كتبا اطالع دادند كه وزارت كشور با تشكيل سمينار موافقت ننموده و خواسـته                 

مـا هـم چنـين      . نظر و در برقراري نظم و آرامش با مـامورين همكـاري نمايـد              نهضت از برگزاري آن صرف    

معذلك مواجه با حمله به دفتـر و تخريـب محـل بـا ضـرب و شـتم سـه نفـر از همكـاران و          . كاري را كرديم 

د، گشتيم، بدون آن    بازداشت چند نفر ديگر كه به قصد اعالم تعطيل و توضيح در داخل ساختمان آمده بودن               

مقداري از  . كه مامورين كميته و دادستاني اقدام در جلوگيري از حمله مهاجمين و از انهدام و آزارها بنمايند                

اثاثيه و اموال نهضت و موجودي صندوق را بردند، همچنين اسـناد و مـدارك و مهـر و اوراق مـا را بـدون                         

مكاتبه با دادستاني انقالب مركز و مراجعات مكـرر         صورت مجلس كردن خارج نمودند كه تا كنون با وجود           

دنباله مـاجرا و رفتـاري را كـه         . اند عين يا فتوكپي آنها را كه مورد احتياج ماست مسترد نمايند             حاضر نشده 

متاسفانه در مجلس شوراي اسالمي بـا دو نفـر از نماينـدگان تهـران آقايـان مهنـدس معـين فـر و مهنـدس                          

دانند و حتي بـرخالف اسـناد و          همه مي . انتخابات شد !  گواهي بر ادعاي آزادي    صباغيان به عمل آمد و خود     

شواهد آشكار گفتند كه اطالع دادن ما به وزارت كشور پس از اعالم سمينار و پخـش تراكـت ميتينـگ بـوده                 

  !اند است و اعالم نمودند كه در مجلس هم آقاي مهندس صباغيان اقدام به  حمله و كتك نموده

در تلويزيون كه همه ديدند چگونـه مـشحون از اشـارات و    » آمريكا از ظهور تا سقوط«رنامه  ـ نمايش ب  ۳

هاي نارواي خالف واقع عليه دولت موقت و نهضت آزادي ايران است و گويي براي كوبيدن پيشاپيش                   نسبت

يـك   است، كامال حالت تبليغـات مغرضـانه منفـي از ناحيـه              همشاركت نهضت در انتخابات مجلس تنظيم شد      

دستگاه دولتي و رسمي را داشته است و تا به حال با درخواست كتبي قانوني ما براي حضور در تلويزيون                    

  .اند و توضيح و تكذيب جعليات موافقت نكرده

هـاي قبـل از     ـ سرمقاالت و حمالت تلويحي يا تصريحي روزنامه جمهوري اسالمي و بعـضي از نطـق   ۴

  .باشد ميل نمايشنامه فوق ميدستور آقايان نمايندگان مجلس نيز تك

هـاي تهـران عليـرغم بازخواسـت       فروشـي   ـ از سه چهار ماه قبـل بـه ايـن طـرف بعـضي از روزنامـه       ۵

شدند جرات كردند نـشريات نهـضت را كـه تـا ايـن تـاريخ تنهـا راه                     هاي موقتي كه مي     حضوري و بازداشت  

رفـه كتـاب جلـوي دفتـر نهـضت بـود،       توزيع بسيار محدود آن دادن به پست يا توزيع دستي و فروش در غ     

  آبان ماه بـه      ۶مله  حنيز پخش آنها را پذيرفت ولي پس از         » مركز توزيع جرايد  «تحويل گرفته بفروشد، حتي     

نمايند و  دفتر نهضت اين امكان نيز از نهضت گرفته شده موزعين از قبول و توزيع نشريات ما خودداري مي        

  .گويند اجازه نداريم مي

 و با فاصله دو هفته به وزارت كشور نوشتيم اگر مخالفتي ندارند روز جمعه ۱۲/۹/۶۲ورخ  ـ در نامه م ۶

منعقد ساخته و در نظـر بـود آگهـي          » آزادي و انتخابات  « آذر ماه سميناري در داخل نهضت تحت عنوان          ۲۵

 ت وزارت  جـواب عـدم موافقـ      پـنج روز بعـد كتبـاً      . برگزاري اين سمينار در جرايد كثيراالنتشار، منتشر شود       

گيـرد كـه بعـضي از احـزاب و             و اين مخالفت در زماني صـورت مـي         كشور با تشكيل سمينار نهضت رسيد     
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۲۴۳ 

ها و همچنين ائمه جمعه، در خراسان و در قم و جاهاي ديگر سـمينارهاي متعـددي دربـاره انتخابـات                       گروه

  .دهند تشكيل داده و مي

  

هـاي نـاموافق يـا        هـاي انتخابـاتي گـروه       ر فعاليـت  از اينها گذشته كافي نيست كه دولت دخالت و اخالل د          

هـا و     كنم بلكه بايد اجازه ندهند نهادهـاي انتظـامي و غيرانتظـامي و سـازمان                معترض نكند، يا بگويد كه نمي     

 غيررسـمي، در مخالفـت و بـه زيـان بعـضي يـا               هاي غير مسئول، با عناوين مردمي يا مذهبي و ظاهراً           گروه

  . دخالتي نمايند و عملي انجام دهندموافقت و به سود بعضي ديگر

  

 پرسـند آيـا نهـضت آزادي در    ها، از مـا مـي   بسياري از آشنايان و غيرآشنايان، از تهران و از شهرستان    

دهد و داوطلب نمايندگي هستيد يا خيـر؟ جـواب مـا ايـن بـوده اسـت كـه          كند، كانديد مي    انتخابات شركت مي  

ت كردن در انتخابات در صورت تامين آزادي واقعـي انتخابـات      داوطلب نمايندگي شدن، كانديد دادن و شرك      

  .باشد اي طبيعي مي و اطمينان بر امنيت و عدالت وظيفه

  

  ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه

  

   آزادي ايراننهضت

  ۱/۱۰/۶۲تهران 
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۲۴۴ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  آزادي از دوديدگاه

  

  نامه سرگشاده دكتر عباس شيباني

  و

  هندس مهدي بازرگانپاسخ م

  

  :خوانندگان عزيز

اي است از فرزندي صادق كـه سـالهائي را در زنـدان رژيـم                 اي كه در دست داريد نامه       بخش اول نشريه  

سر برده و در آرزوي آزادي از شرايط طاغوتي كه تنها وي و برادرانش را به زنـدان نيفكنـده بلكـه                    ه  شاه ب 

 بـود روزشـماري كـرده و اينـك پـس از تحمـل رنجهـا بـا         ميهن وي را به صورت زنـداني بـزرگ درآورده       

» بوي گلشن چنان مست كرده كه دامـنش از دسـت رفتـه   «پيروزي انقالب اسالمي به آرزوي خود رسيده و         

وي چنان محو جمال يار است كه تاب تحمل انتقاد را از دسـت داده و انتقادكننـدگان را جـز خطاكـار                       . است

ست از پدري صديق، جهانديده، منطقـي و شـجاع كـه نـه تنهـا در عـشق و                    اما بخش دوم پاسخي ا    . بيند  نمي

گـام زنـدگي    بـه  هـا و احـساسات بـوده و گـام         دهنده اين عشق    احساس فرزندان خود سهيم است كه پرورش      

فرزندان خود را در صحت و مرض، قوت و ضعف و قدرت و اسارت دنبال نموده و همه وقت، تندرسـتي و                      

هاي اليزال الهي كه از زبان وحـي و گفتـار             از اصول محكم قرآني و تسليم به سنت       قدرت آنان را در پيروي      

و خاندان طاهرينش به ما رسيده است ديده و به خـود اجـازه نـداده اسـت كـه                    ) ص(و رفتار و كردار پيامبر    

مقهور عوامل جوي و شرايط اجتماعي محيط گشته و به دليل قلت عدد و يا كثرت دشـمنان از اصـول خـود                

  .حرف شودمن

ولـي  . كنننـد   خورد اشعه صداقت است كه همه جـا خودنمـائي مـي             آنچه در نامه و پاسخ آن به چشم مي        

عالوه بر آن، تصويري از وضع سياسي، اجتماعي و مذهبي ايـران بعـد از انقـالب نيـز از البـالي كلمـات و                         

  .كشد خالل جمالت اين دو نامه سرك مي

دهد كه يكي وضع موجود را مطلـوب و           جامعه اسالمي نشان مي   اين تصوير وجود دو نحوه تفكر را در         

دانـد و ديگـري راه رفـع نـواقص و             يا الاقل حساس تلقي نموده و بدين دليل انتقاد از آن را قابل پذيرش نمي              

بينـد و در راه       جبران كمبودها را در وجود آزادي و انتقاد و انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر مـي                   

  .خرد  را به جان ميامت دوستان نادان و دشمنان دانهيده شماتت مالمتگران و تابراز عق

 ههاي گروهي اعم از راديوتلويزيون، روزنامه، ستادهاي نماز جمعه و غيـر             اولي امكان استفاده از رسانه    

هـائي بـا مـستمعين محـدودتر          را در اختيار دارد و دومـي تنهـا از نـشرياتي بـا تيـراژ محـدود و سـخنراني                    

پاسخي كه به نامه سرگشاده داده شده است        . كنند  برخوردار است كه پيام وي را تا شعاع كوتاهي منتقل مي          

و در اين نشريه آمده است از استثنائاتي است كه دو روزنامه صـبح و يـك روزنامـه عـصر بـه انتـشار آن          
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  .ز تفكر اول معتقد استپرداخته و اين تنها تقاضاي اعمال نفوذ نويسندة نامه سرگشاده بوده كه به طر

نهضت آزادي ايران اميدوار است با انتشار اين دو نامه بتواند گامي در جهت برخـورد صـحيح عقائـد و                    

وسيله جامعه را به تحقـق        ها و داوري صحيح و انتخاب احسن در جمهوري اسالمي برداشته و بدين              انديشه

  .كمك كند» احسنهفبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون «بشارت الهي در 

  نهضت آزادي ايران

  ۶۲دي ماه سال 

  

  

  :سردبير محترم روزنامه جمهوري اسالمي

ام، جهت بررسـي و درج خـدمتتان     محترماً به پيوست متني را كه خطاب به آقاي مهندس بازرگان نوشته           

ورت اميـد اسـت در صـ      . اميدوارم اين متن تالشي در جهت تحكـيم انقـالب محـسوب شـود             . دارم  ارسال مي 

  .صالحديد، امر به درج فرمائيد

  دكتر عباس شيباني

  

  برادر بزرگوار، آقاي مهندس مهدي بازرگان

اخيراً متني را خواندم كه قاعدتاً بايستي از ناحيه شما باشـد و عمـالً حركتـي اسـت كـه اينجانـب از هـم                          

بي مـن ايـن بـود كـه در     ميل قل. تواند خدمت به انقالب و اسالم محسوب گردد كنم كه نمي اكنون احساس مي  

اند، ترجيح دادم كـه مطالـب را          اما چون آن متن را مسلماً ديگران هم خوانده        . ديداري اين مطالب را بيان كنم     

  .به طريق ديگري بيان دارم

ايـد، مـا و شـما بـا هـم بـوديم و                ام كه شما دوران مبارزه سختي را پـشت سـر گذاشـته              فراموش نكرده 

در دوران دانـشگاه آن زمـان كـه بـردن نـام اسـالم در دانـشگاه نـشانه                    . ديمهاي بسياري را متحمل ش      رنج

آن وقـت هـدف   . كـرديم  كرديم و شدايد را تحمـل مـي   شد، به نام اسالم مبارزه مي   فناتيك بودن محسوب مي   

جواب مانـده كـه از        اما اين سئوال االن براي من بي      . گيري كرده بوديم    مبارزه ما شاه بود و بر عليه او جبهه        

ديدگاه شما االن با كي بايد مبارزه كرد؟ ابهامي كه در ذهن من هست اينست كـه ايـن مبـارزه بـا داغ شـدن                          

دامنه تبليغات انتخاباتي ممكن است شدت يابد ولي اگر چنين اسـت بايـستي بـا اعـالم نتيجـه انتخابـات هـم                        

يـاد دارم اينـست كـه سـن     ه  ه ب فروكش كند آيا اين واقعاً مبارزه است كه تابع اين چنين شرايطي باشد؟ آنچ             

توانيد انتخاب شويد و مسلماً اين مسئله قبالً          دهد كه قطعاً خودتان از نظر قانوني نمي         شما رقمي را نشان مي    

تواننـد از ايـن    كنيد چه كسي يا كساني هستند كه مـي  بنابراين فكر مي. به ذهن خودتان هم خطور كرده است    

  مند حمايت و جانبداري شما هستند؟ملت رأي بياورند و در اين راه نياز

آقاي مهندس بازرگان، در رژيم شاه معدوم حسرت برگزاري يك انتخابـات آزاد بـر دل همـه مـا مانـده                      

شناسـيد كـه در مـورد انتخابـات        بود، اما آيا االن انتخاباتي آزادتر از ايران سراغ داريد؟ اگر كـساني را مـي               

نـشان دهيـد كـه انتخابـات بـه سـبك مـورد              را   كـشوري    مجلس شوراي اسالمي حرفي دارند، خوبست يك      

آن وقت است كه خواهيد ديد در ايران آزادترين نوع انتخابات بر پا شـده           . نظرشان در آنجا پياده شده باشد     
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ايـن  . شود، اما مسلماً مالك آزادي در انتخابات اين نيست كه حتماً من يا شـما انتخـاب شـويم            و انشاءاهللا مي  

كننـد و خـود شـما هـم       انتخاب كنند و من معتقدم مردم در انتخاب اصلح كمتر اشتباه ميمردمند كه بايستي  

معتقد بوده و هستيد كه نظر مردم بايد رعايت شود و مسلماً مردم مسلمان ايران جز كـساني را كـه حـامي                       

  .كنند اسالم باشند تحمل نمي

حـدت رهبـري و وحـدت مـردم بـه           آقاي مهندس بازرگان، يكي از خصوصيات و امتيازات اين انقـالب و           

عنوان پشتوانه رهبري و انقالب و اسالم است و نپسنديد كه در آينده، در تاريخ اين انقالب از شما به عنوان                     

  .عامل تفرقه و تشتت ياد شود

جز تسليم اميال استكبار جهاني شـدن و يـا بـا فـداكاري تـا                ه  بريم و ب    سر مي ه  ما االن در دوران جنگ ب     

كاريهائي   هائي هست، ندانم    امانيم كه نقصانها و نابس    پذير  مي. ا ادامه دادن راهي سراغ ندارم     پيروزي جنگ ر  

اما دو مطلب را . شود آن را انكار كرد  توانست نباشد، گراني هم هست و نمي        شود، اشكاالتي هست كه مي      مي

ثانياً انقالبـي را    . ته باشد كنم اوالً كشوري را كه به اينجانب نشان دهيد كه مشكالت نداش             ا گوشزد مي  مبه ش 

. نشان دهيد كه مستقل مانده باشد و در چهارمين سال قد برافراشتن خود تا اين حد استحكام داشـته باشـد                 

 را به خوبي    ۱۳۲۰گذرد و شما به تناسب سن خود بايستي رويدادهاي تلخ شهريور               سال از جنگ مي    ۳االن  

  . روز جنگيد۳ن در آن زمان فقط به ياد داشته باشيد و آن در حالي بود كه ايرا

آن زمان اينجانب سن زيادي نداشتم، اما خوب به خاطر دارم كه نان نبود و اگر هـم بـود چنـدين برابـر                        

يا نان تهيه شده از آرد باقال را به يـاد           . نان سيلوئي كه همه چيز را داشت به جز آرد گندم          . قيمت دولتي بود  

  رفت؟ گرفت، وا مي ميآوريد كه وقتي آدم آن را در دست  مي

برند ولي در برابر       سال است در حال جنگي به سر مي        ۳كنم كه برادرم، االن اين مردم         به شما عرض مي   

آيا اين قابل قدرداني و ستايش نيست؟ اينها محاصره اقتصادي را بـه             . اند  دوست و دشمن سرفرود نياورده    

توانست كمـر يـك ملـت را خـم            هاي ناشي از آن مي      ياند و حال آنكه سخت      هيچ گرفتند و خم به ابرو نياورده      

مصدق براي مقابله با توطئه خارجي ناچار شد اوراق قرضه ملي منتشر كنـد و مـردم اسـتقبال كردنـد                     . كند

هـاي ايـن    انگيز است كه دولت نيـازي نـدارد هزينـه     هيجانيها به قدر    ولي االن حمايت ملت از دولت و جبهه       

شار اوراق قرضه تعديل كند و به پيروي از ملت مسلمان، سر در برابـر دوسـت          جنگ دفاعي پرخرج را با انت     

هـائي كـه فقـط        اگر حكومت اسالمي بخواهد به ضـدانقالب و ناراضـي         . كند  افراشته و كرنش نمي   برو دشمن   

 مرداد سرنگون شد بارها بايـد  ۲۸خواهند باج بدهد مثل حكومت دكتر مصدق كه با كودتاي  رفاه خود را مي   

آيا اين براي شما و اينجانب نبايستي باعث مباهات باشد؟ من گمانم اينست كه ايـن انقـالب                  .  شده بود  ساقط

كند كه بسيار باالتر از آن چيـزي اسـت    يك نعمت عظيم و مائده آسماني است و هر آدم باانصافي اذعان مي     

ورانديم و در آرزوي دسـتيابي  پر كه همه ما و كسانيكه جان براي اين انقالب فدا كردند، در فكر خودمان مي              

اما اگر قيام و جـوش و خـروش و عـصيانگري ايـن ملـت نبـود مـا االن در گوشـه                     . كرديم  به آن مبارزه مي   

  .زندانها پوسيده بوديم

گفـت، شـما    آقاي مهندس بازرگان، من بياد دارم در زماني كه كسي در دانشگاه به نام اسالم سخن نمـي        

توانيـد يـاور خـوبي بـراي انقـالب و             كردم كه مي    د كرديد و هميشه تصور مي     پرچم اسالم را در دانشگاه بلن     

هـاي    ها در دانشگاه چـه بـود؟ مـا در هـدف             خوب فكر كنيد كه منتهاي تالش آن زمان اسالمي        . اسالم باشيد 
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  مقطعي خودمان، دنبال چه چيزي بوديم؟

مـا بـه طلـوع فجـر     . انـد   گـشوده  هـاي مـا     اي پيش چشم    هاي تازه   اند و افق    االن مردم آن سدها را شكسته     

  .انديشيديم، اما اينها خورشيد را در آسمان به ما نشان دادند مي

آقاي مهندس بازرگان، آيا مايليـد خـود را در چنـين شـرايطي در جبهـه كـساني ببينيـد كـه ماننـد قـوم                           

  كنند؟ اسرائيل براي به دست آوردن سير و عدس، كفران نعمت مي بني

 رفاه مادي بود، اين مسئله در رژيم شاه حاصل بود و تا آنجا كـه مـن بـه يـاد                      اگر موضوع مبارزه فقط   

اگر اخيـراً   . هاي اساسي نهضت آزادي ايران نبوده است        دارم، تأمين مطلق و مجرد رفاه هرگز جزو خواست        

جاهليـت  اگر چنين است مردم بايستي باز هم بـه          . اطالعم  ايد، بنده بي    تغييراتي در مرامنامه و اساسنامه داده     

  كرديد؟ با اين حساب شما با چه چيزي مبارزه مي. شاهنشاهي برگردند

آقاي مهندس بازرگان، خوبست به خاطرات خود رجوع كنيد تا به ياد آوريد كه وقتـي در دانـشكده فنـي                     

ريـش مختـصر هـم داشـتند، بـسيار            خواندند و يا حتي يك تـه        كرديد، به دانشجوياني كه نماز مي       تدريس مي 

هاي   من خوشحالم كه االن اسالم و سنت      . گفتيد   بوديد و در دل و شايد هم در بيان به آنها آفرين مي             عالقمند

حاال اگر كساني هنوز هم خدشه دارند، ايـن را          . شود  جاگير مي   داشتني آن رواج پيدا كرده و دارد همه         دوست

شـد، عاقالنـه نيـست كـه     نبايستي به حساب كل جريان گذاشت چون اگر از يك حقيقت ظريف سوءاسـتفاده          

اصل حقيقت را به زير سئوال ببريم، بلكه بايستي راههاي سوءاستفاده احتمـالي را بـه طريـق معقـول و بـه                       

  .ن از راه جديد سود نبرد ببنديم و درصدد رفع و رجوع مشكالت برآئيمم كه دشطوري

م و خود آسـتين را بـاال بـزنيم و           حل عملي مشكالت را ارائه كني        بهتر است راه   ،به جاي انتقاد اكثراً نابجا    

  .گوشه كار را بگيريم

الهي و دانشجويان شجاع و فداكار ما محور و بنيان سـپاه و بـسيج و جهـاد و حتـي                       هاي حزب   االن بچه 

هاي زماني و مكاني تـشكيل داده       آموزش و پرورش و ساير ادارات و نهادها و ارگانها را به تناسب موقعيت             

ها دمسازند، ولـي افـسوس كـه شـما منـافقيني را تأييـد كرديـد كـه              ها و شهادت    رتدهند و حتي با مرا      و مي 

  .اي بود كشان حرفه كارشان شكار اين عزيزان به سبك ساواك و آدم

لـرزم وظيفـه    كـنم بـر خـود مـي     برادر ارجمندم آقاي مهندس بازرگان، خاطرات گذشته را كه مـرور مـي      

  .خواهيد از زير بار آن شانه خالي كنيد كنم كه مي بينم و احساس مي سنگيني را به عهده شما مي

من منتظر جواب شما نيستم، اما خوبست يكبار از دادستاني انقالب ليستي از منافقين را مطالبه كنيد كـه                   

به خاطر كشتن مردم و آلودن دست خود به جنايت اعدام شدند در حالي كه كل آنها در زمان شاه از پنجـاه     

اي كـه در ابتـداي انقـالب بـه آنهـا داده شـد و        رويـه  هاي بـي  ردند و به خاطر آزاديك  شصت نفر تجاوز نمي   

هـا در     جائي كه از آنها شد فعالً به اين تعداد رسيدند و مسلم طبق روايت، تراشيدن قلم، خيلي                  هاي بي   حمايت

هـاي سـطح بـاال و        كنم كه تقريباً اكثريت آنها بچـه        من تصور مي  . هاي آن شريك هستند     گناهان آنها و دنباله   

چيزفهم مملكت بودند كه به خاطر شستشوي مغزي منافقين، از مردم و انقالب بريدند و مغز و انديشه خود                   

. گفتيد اينها فرزندان نهضت آزادي هـستند        كرديد و مي    را در خدمت كساني گذاشتند كه شما آنها را تأييد مي          

اهللا  اهللا مـدني، آيـت   اهللا قاضـي، آيـت      ب آيـت  زب جمهـوري اسـالمي، شـهداي محـرا        حـ شهداي هفتاد و دو تـن       

  خواهي داشتند؟ اهللا اشرفي اصفهاني گناهي جز اسالم اهللا صدوقي، آيت دستغيب، آيت
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آيا واقعاً نهضت آزادي براي چنين چيزي بوجود آمد؟ آيا آنهـا حقيقتـاً فرزنـدان نهـضت آزادي بودنـد؟        

  .خورم كه شما هم در اين راه شريك جرميد افسوس مي

قاي مهندس بازرگان قصد شماتت ندارم ولي چه كنم كه دلم براي آينده اين انقـالب بيـشتر از دوسـتي                     آ

بينم در شرايط جنگي و موقعيتي كه مملكت به وحدت نيازمند است، شما دوبـاره                 سوزد و مي    مان مي   گذشته

  .ايد ساز جدائي سر داده

. نيدن آن براي شما هم خـالي از لطـف نيـست           اي به خاطرم رسيد كه ش       آقاي مهندس بازرگان، االن نكته    

  .دهنده است اي را به نقل از امام عرضه داشت كه هنوز هم تكان شهيد مطهري در بازگشت از پاريس جمله

زنند، امام  اي همين ايرادات اين چنيني را نزد امام مطرح كرده و گفته بودند كه آقا مردم دارند جا مي            عده

  .»مانيد م باشيد وگرنه جا ميبا مرد«پاسخ فرموده بودند 

خورم چون بايستي اين جمله را براي شما هم تكرار كنم، زيرا به جز عـده قليلـي                    برادرم من افسوس مي   

گويند از    دهند و يا مطالبي مي      از دوستان مشترك كه فعالً با شما هستند اكثراً آن افرادي كه به شما نامه مي               

  .و شما آنها را به حساب اكثريت مردم گذاشتيدمنافقان و گروهكها و ضدانقالب هستند 

كنم، معتقد نيستم كه حكومت اسالمي صددرصد پيـاده شـده، بلكـه در شـروع                  در آخر باز هم تكرار مي     

اي معدود يا دوسـت نـادان را بـه حـساب كـل حكومـت و اسـالم                     كاري عده   ها خالف   نابساماني. كار هستيم 

  .نگذاريد

  

  پاسخ مهندس مهدي بازرگان

  

  :ادر قديم دكتر عباس شيباني عزيزبر

نامه سرگشاده بدون تاريخ شما را كه خطاب ظاهري آن به بنده و ضمناً بـه دوسـتان مـشترك نهـضت                      

 ۲۱/۸/۶۲آزادي بود ولي قصد و كالمش متوجه افكار عمومي از طريق روزنامـه جمهـوري اسـالمي مـورخ                    

هـر چـه از دوسـت    «اپ گرديـد خوانـدم و   شد و سپس در روزنامه اطالعات و روزنامـه ديگـري نيـز چـ       مي

  .گفتم» رسد نيكو است مي

از اينكه بعد از ماهها و بلكه سالها در روزنامه حزب شما از نهضت آزادي و من بـا زشـتي و كينـه يـاد                          

نشده است و به جاي تهمت و توهين يك سلسله سئواالت و نظريات رويهمرفته معقول و منطقي به قلم آمده                   

اي و حكم قـانون       حال اگر همانطور كه وعده فرموده     . انشاءاهللا كه مبارك است   . نون شدم است، متعجب و مم   

درج كننـد بـر آبـروي خودشـان و آگـاهي            ) كـه مـسلماً متـين و منطقـي خواهـد بـود            (است جواب مـرا هـم       

از روزنامـه اطالعـات و آن ديگـري هـم همـين انتظـار               . خواهند افزود ) و همچنين تيراژشان  (خوانندگانشان  

  .رود يم

كنم كساني كه مقالـه   ولي فكر مي» من منتظر جواب شما نيستم   «در آخر نامه سرگشاده آورده بوديد كه        

قاعدتاً غـرض از انتـشار و تحويـل         . نياز به توضيحات نباشند     عالقه به ديدن جواب آن و بي        اند بي   را خوانده 

قط تيري بـه پيكـر نحيفـي انداختـه     نامه سرگشاده به سه روزنامه صبح و عصر كشور اين نبوده است كه ف      

شود و مطالبي درباره يك ايراني مسلمان، كه به عقيـده شـما دوران مبـارزه سـختي را بـه دوش دارد، بـه                         
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۲۴۹ 

مردم ابالغ گرديده استفهامها و ابهامهائي در اذهان برانگيخته شود و احياناً اتهاماتي شكل گيرد ولـي زبـان                   

  .الم او را نشنودطرف بسته بماند و كسي درد و دفاع و ك

الهـي     كنم به حول و قوه      من سعي مي  . مطالبي كه عنوان كرده بوديد مفصل و متنوع و كامالً اساسي بود           

تا حدودي كه در مجموع از يك برابر و نيم ستونها و سطرهاي مقاله شما تجاوز نكند و حوصله خوانندگان                    

  .تيب جواب و توضيح بدهميك پرسشها و نكات مطروحه به همان تر هم سر نرود، به يك

انشاءاهللا كه مبارزات گدشته مـا بـراي        . كنم  ـ ياد از گذشته كرده و پرسيده بوديد حاال با كي مبارزه مي            ۱

توانم اضافه كنم اين اسـت   آنچه مي. خشنودي خدا و خدمت به ملت و مملكت بوده و مقبول درگاه حق باشد    

ان بعـدي، الاقـل در اعتقـاد و ضـمير خودمـان، از آن راه      كه حاال هم وفاداران به نهضت آزادي و واردشدگ       

اگـر آن   .  يا متاع دنيا باشيم    مكند كه در پي مال و مقا        شواهد و وضع موجود هم حكم نمي      . ايم  منحرف نشده 

كـرديم و خواسـتمان حاكميـت و آزادي ملـت، اسـتقالل               زمان با استبداد سلطنتي و شرك به خدا مبارزه مي         

. كنـيم   ي بود بعد از پيروزي انقالب و استعفاي از دولت موقت نيز همان را دنبال مـي                مملكت و حكومت قانون   

البته خوشبختانه نظام حكومتي و قانون اساسي مملكت از صورت كلي سابق به صورت مشخصتر اسالمي                

  .و جمهوري در آمده است

ي دولتـي و    مطبوعـات انحـصار   . ـ نزديـك شـدن انتخابـات نـه داغترمـان كـرده اسـت نـه سـردترمان                  ۲

دولتي و بعضي مقامات هستند كه در برابر خواسته بسيار ساده و عادي و قانوني ما، كه آزادي واقعي                     نيمه

انتخابات براي عموم مردم ايران است، جوش و جنجال نشان داده و دستك و دمبـك روي نيـت و حرفهـاي     

كنند كه آزادي هست  تكرار مي. شوند  مي ها و تهمت و طردها      ها، توهين   گذارند و متوسل به ايجاد توهم       ما مي 

اگر چنين است پس بگذارند مـا و سـايرين هـم مثـل آنهـا حرفمـان را بـزنيم،                     . بسيار خوب . و اختناق نيست  

هاي گروهي و وسائل دولتي ما را غايبانه و           روزنامه داشته باشيم، ارتباط جمعي با مردم پيدا كنيم و رسانه          

  .فاع مشروع و درج جواب بدهندظالمانه نكوبند، يا الاقل حق د

نهضت آزادي ايران كه به دستور وزارت كشور از تشكيل سمينار براي تأمين آزادي انتخابات صرفنظر                

ين بـه عنـف وارد      مـأمور ، چرا مهاجمين، در زير نظر و حمايـت          ١كرد و حتي اجتماع داخلي هم به عمل نيامد        

؟ و چند نفرمان را به شدت كتك زدنـد؟ پـس از آن در               دفتر نهضت شده اثاث و اسنادمان را به غارت بردند         

مـان   مجلس تظلم نماينده مضروب را با فحش و مشت و لگد پاسخ دادند؟ بدتر از اينها چرا گفتـه و خواسـته            

مثل اينكـه در جمهـوري اسـالمي نـامزد     (گويند شما طمع وكيل شدن داريد؟ ـ   را از پيش خود قلب كرده مي

ايم و شخص حقير قبالً در نطق قبل از دسـتور گفتـه بـودم از سـنم گذشـته       شدهشدن براي مجلس ـ كه ما ن 

ايـد انتخابـات    د داد خواستهيدانيد مردم به شما رأي نخواه  ميگويند چون يا مي) باشد است ـ عمل خالف مي 

 بعضي هم جاي خدا نشـسته از نيـت و  . را مخدوش و مختل كنيد و در هر حال بدانيد كه رأي نخواهند آورد        

                                                      
 قـانون احـزاب احتيـاج بـه         ۶ مـاده    ۲ نه در معابر و ميادين كه طبق قانون اساسي و تبـصره              بودالبته سمينار داخل ساختمان      .1

 داده بـوديم تـا دسـتور        اجازه وزارت كشور دارد و چهار روز قبل از پخش تراكت، و نه بعد از آن، كتباً به وزارت كـشور اطـالع                      

پس از آن هم كه كميته مركزي و شهرباني به دستور وزارت كشور و عطف بـه نامـه   . هاي امنيتي الزم به عمل آيد   بيني  دهند پيش 

شان عمل كرده در نهضت       نظر و با آنها در برقراري نظم و آرامش همكاري كنيم به توصيه              قبلي ما خواستند كه از سمينار صرف      

 .شود ده انداختيم كه سمينار تشكيل نميرا بسته پر
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۲۵۰ 

دهند كه آزادي انتخابات را وسيله براي معارضه و ضربه به جمهوري اسالمي و همكاري بـا              دل ما خبر مي   

پرسم خودمانيم، آيا آن كارها و اين حرفها زيبنده انقالب و مجلس و               از شما مي  !... ايم  دشمنان خارجي كرده  

گـرم بـه تبليغـات عليـه        دولت جمهوري اسالمي هست و آيا خود معترضـين نيـستند كـه خـوراك چـرب و                   

ايـم يـا    جمهوري اسالمي ايران دادند؟ ما ارزشهاي اسالمي و انقالب و خون پاك شـهداء را مخـدوش كـرده                 

رؤس االشهاد كه از همه طرف صـداي          اينگونه اعمال خالف انسانيت و قانون و اسالم يا دروغگوئيهاي علي          

  اعتراض بلند كرده است؟

اين است كه   » انتخابات واقعاً آزاد  «رداد ماه به طور واضح گفته بودم         م ۲۰من كه در نطق قبل از دستور        

اسماً و رسماً به دور از تبعيض و تظاهر و از هم اكنون كه چندماه به زمان انتخابـات مانـده اسـت اعـالم و                     

اجراي آزادي گرديده اجازه نطق و نوشتن و گرد آمدن آن طور كه قانون اساسي و قانون مطبوعات مقـرر                    

ته است، به موافق و مخـالف داده شـود و همـه افـراد ملـت در اظهـار عقيـده و انتقـاد و اعتـراض و در              داش

انتخابات نمايندگان خود آزاد باشند و از تهمت و تهديد و توقيف يا تكفير و توهين بـر طبـق قـانون حمايـت                        

 مشروعيت انتخابـات    حال اگر اين شرايط غيرمعقول يا خالف مصلحت است و الزمه وجود آزادي و             . گردند

دار مسئول صريحاً عدم الزام و ضرورت آنها را اعالم كنند تـا مـردم تكليفـشان را                    نيست مقامات صالحيت  

بدانند، و اگر بايد شرايط فوق تأمين شود به جاي تكرار جمله آزادي هست و قسم خـدا خـوردن همانهـا را                       

  .بدهند و به مردم بگويند، دعوا و آزار الزم ندارد

خـورديم حتمـاً بـه خـاطر داريـد كـه در               فرمايي آن زمان ما حسرت انتخابات آزاد را مـي           ما كه مي  ـ ش ۳

آباد از جمله ايرادهاي كيفرخواست عليـه مـا و اعتراضـات دادسـتان ايـن بـود كـه بـا                        دادگاه نظامي عشرت  

ل شما اقـدام    ايد بگوئيد در كشور شاهنشاهي آزادي وجود ندارد و عم           انتخاب عنوان نهضت آزادي خواسته    

خوب، جناب دكتر شيباني عزيز، آيا بايد در سال پنجم جمهوري اسالمي هم ايراد و       . عليه امنيت كشور است   

ايـم؟    را به كار برده   » تأمين آزادي «اعتراض اين باشد كه چرا در دعوت به سمينار و در عنوان سمينار كلمة               

س مؤسـسان و در انتخابـات اوليـه مجلـس شـوراي             بلي، ما قبول داريم كه در رفراندمها، در انتخابات مجلـ          

ح، تا حدود مطلوب ممكن، برقرار بود ولي آيـا بـا شـرايط حـاكم                حيگيري ص   مي، آزادي و امنيت و رأي     اسال

مشهود دليل و اطميناني وجود دارد كه انتخابات آينده مانند دفعات گذشته برقرار خواهد شد؟ در انتخابـات                  

ان و خيلي از نمايندگان اقليت بـدون كمتـرين ممانعـت و مزاحمـت شـركت و         تهردر  مجلس فعلي ما چند نفر      

و آراء سنگين آورديم ولي نيازي به شاهد و مدرك ندارم كه خدمتت بگويم اكنون وضع مانند آن زمان                   كرديم  

همـه  زنيم بلكه آزادي انتخابات و امنيت داوطلبان را بـراي             وجه سنگ خودمان را به سينه نمي        ما به هيچ  . نيست

خواهيم، كه حس كنند انقالب بـه هـدر نرفتـه،             شده ملت مي     زده و مأيوس    و به خاطر قشرهاي رميده و وحشت      

آينـد و   اختصاصي نشده است و هر فرد ايراني اعم از موافق و مخالف در سرنوشت كشور خود به حساب مي       

  .داند ها و بلندگوي نظريات او مي تهنشيند خود را وكيل منتخب او و مدافع خواس اي كه در پارلمان مي نماينده

اين آقايان اگر اعتقاد به رشد و حقوق مردم ايران دارند به جاي آنها نه تعيين تكليف و تحميل چيـزي را                   

بكنند و نـه پيـشگوئي آرائـشان را بنماينـد، بگذارنـد خـود مـردم در موقـع رأي ريخـتن در صـندوقها و بـا                

گوينـد امـت سـي و شـش           كسانيكه مي . غيير باشد، حرفشان را بزنند    آرائشان، كه بايد محفوظ از تفتيش و ت       

كنيم يا مسلـسل و چـاقو داريـم           ترسند؟ مگر ما سحر و جادو مي        سرشان است از چه چيز مي       ميليوني پشت 
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۲۵۱ 

  كه مردم را اغوا يا اجبار نمائيم؟

شدند و بـا   قانوني ما نميمسلماً اگر از تمايل و توجه مردم به ما بيمناك نبودند اين چنين مانع فعاليتهاي  

  .انداختند تمام وسائل حمالت مغرضانه عليه ما راه نمي

نپسنديد كه در آينده در تاريخ ايـن انقـالب از شـما بـه عنـوان عامـل                   «ـ تعجب كردم كه فرموده بودي       ۴

  .جان كالم همينجا است، درد من هم همينجا است. »تفرقه و تشتت ياد شود

 اختالف نظر داشتن با بعضي افكار و اعمال جاري و با برخي از افراد حـاكم              اندازي  اگر مقصود از تفرقه   

اهللا مهـدوي     اهللا منتظري و آيـت      كنم از نظر شرعي و قانوني و به فرموده مكرر امام و آيت              است كه گمان نمي   

مي كني، عمل خالف و خيانت باشد بلكه از لوازم و جريانهاي عادي هر نظام آزاد شـورائي انـساني و اسـال                     

مگر آنكه بفرمائيد چون دستگاه ما اسالمي و الهي بوده و آمرين و عاملين مردمان معصوم و مبـراي                   . است

نظر داشتن و انتقاد و پيشنهاد دادن به آنها در حكم مخالفت با خدا و رسـول                   از جهل و خطا هستند، اختالف     

حتي استناد و استشهاد به اين . ته باشيدو معصيت عظمي است كه قاعدتاً نبايد چنين عقيده يا ادعائي را داش        

مطلب نيز كه دولت ما درگير با مدعيان مكار قهار خارجي و داخلي است و نبايد كسي چيزي بگويد و تكاني                     

خود شـما هـم يقينـاً در عمـق          . تواند باشد    عملي حرف درستي نمي    هبخورد، باز هم بنا به عقل سليم و تجرب        

د به عصمت آمرين و عاملين و مجموعه دستگاه داريد و نـه شـرعاً و قانونـاً       عقل و ايمان قديم خود نه اعتقا      

توانيد منكـر باشـيد كـه در هـر            نمي. االطالق مافوق قانون و قرآن را براي كسي قائل هستيد           حق آمريت علي  

معـروف و   ه  امـر بـ   . معروف و نهي از منكر واجب اسـت       ه  حال بر هر فرد بالغ رشيد متعهد اين مملكت امر ب          

اندركاران، و در صـورت لـزوم و امكـان مالمـت و ممانعـت                 هي از منكر به صورت داللت و نصيحت دست        ن

من مسائلي از قبيل اطاعت از واليان و فرماندهان باصالحيت، انـضباط اداري،  . طرق مشروع معقول خاطيان از   

و خـارجي را خـوب      اسـتتارهاي سياسـي، تـشكيالت، ضـرورتهاي اداري و بـاالخره تبليغـات داخلـي                 , احتياط

امـا  . »الطاعه لمخلوق في معـصيه الخـالق  « كه مالبته اطاعت با توجه به فرموده رسول اكر  . پذيرم  فهمم و مي    مي

تشخيص نبوده بار مـسئوليت       اطالع و بي    سابقه، بي  اگر آمد و فردي از افراد ملت، كه خيلي بي         : سئوالي هم دارم  

گيرد كه قابـل اغمـاض        يد كه اشتباهات و انحرافاتي صورت مي      و مراجعات سنگين نيز به دوش داشته باشد، د        

ه ريزد، يا درد و داد خيلي از مردم ـ ولو يك بيگناه ـ بلنـد اسـت و انقـالب بـ       نبوده مباني و مقاصد را به هم مي

شود، آيا اگر كاري نكند و چيزي نگويد مقـصر و مـسئول نخواهـد     قهقهرا برگشته از جهاتي بدتر از گذشته مي       

  ؟بود

عمداً شاهد و مثال و تفصيل نياوردم تا هم         . من فرضي و اصلي را عنوان كردم تا نظر و قصاوتي بگيرم           

بحث و جدال جنبي درست نشده و مسئله لوث نگردد و هم مدرك جرم و بهانه تـازه بـراي حملـه عليـه                        

ز اختالفات حل   شما اگر جواب اصولي قضيه باال را بدهيد خيلي ا         . خودم دست حريفان كمين كرده ندهم     

آن مـرد   . بـاالتر و معـصومتر و دانـاتر نيـستند         ) ع(واليان و متوليان ما كه از حـضرت علـي         . خواهد شد 

نصيحت و داللت رعيـت     . خواست كه به والي نصيحت و داللت كنند         بزرگ در دوران خالفت از مردم مي      

شود كه خـود وظيفـه        ميبه والي مشاوره و مشاركت او در اداره امت است و تربيت و عبادت محسوب                

بندان و با تهديد و خفقـان كـارش    شما چگونه توقع داريد كه جمهوري اسالمي با زبان        . يك دولت اسالمي است   

به ديكتاتوري نرسد و به فساد و تباهي نكشد؟ اين حرفها كه عدم انقياد يا ابراز اختالف و ايـراد ـ ولـو معقـول     
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ايـم ـ آب ريخـتن بـه آسـياي        عكـس آن را هميـشه تحويـل گرفتـه    آميز كه شيوه ما بوده و و مؤدب و مسالمت

اسـاس و     صدام، خوراك دادن به تبليغات آمريكا و پايمال كردن خـون پـاك شـهداء اسـت، از اسـتداللهاي بـي                     

گيريهائي است كه معموالً دستاويز حكـام جـور بـوده اسـت و در نظـام گذشـته مـا و شـما و بعـضي از                             بهانه

  .انداختند ها به بند مي ا تحت همين عناوين و با همين هوچيگريها و توطئهاندركاران فعلي ر دست

ـ اما اگر مقصود از تفرقه و تشتت شكستن وحـدت و الفتـي باشـد كـه رمـز پيـروزي انقـالب مـا بـود                            ۵

دانند كه پنـدار و گفتـار و          دانيد و همه مي     مي. صددرصد با شما موافق و با چنين تفرقه و تشتت مخالفم          

» همه با مـن   «قبل از پيروزي تبديل به شعار       » همه با هم  «ضت هميشه بر اين مبنا بود كه شعار         كردار نه 

وحدت كلمه و امت واحد سياسي و اجتماعي يـا ملـي مـذهبي را تحـت عنـاوين گونـاگون حـزب،                       . نشود

قطعـه نكـرده بـا جانـشين سـاختن            مكتب، ملت، واليت، خط، نهضت، روحانيت، روشنفكري و غيره قطعه         

 ،د ديالكتيكي ماركسيستي به عوض رحمت و وحدت و تـساهل اسـالمي و بـا انهـدام و انتقـاد و انحـصار                       تضا

بلكه وفادار و برپاكننـده شـعار مقـدس هميـشگي آزادي ـ اسـتقالل ـ        . بست نكشانيم جمهوري اسالمي را به بن

 قريب بـه اتفـاق ملـت        باشيم كه مفهوم و مقبول و مشترك ميان اكثريت        ) يا جمهوري اسالمي  (حكومت اسالمي   

در روزنامه ميزان نوشته بوديم كه قـرآن،        . شد  مي» نه شرقي نه غربي   «بود و از جهت منفي محدود به اعراض         

اي محـصور و مغـرور و متعـصب در آنچـه      ها را كه گروه يـا شـاخه    در زمينه توحيد، اين قبيل تمايز و تشعب       

» التكونـوا مـن المـشركين     «دانـد و      ز مقولـه شـرك مـي      اختصاصي او است گرديده سايرين را نفع و دفع كند، ا          

  .»١لديهم فرحون فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما«گويد مشركيني كه  مي

خـوريم آنچـه را كـه         بلي ما با چنين تفوقه و تشتت با تمام وجود مخالفيم و چـوب آن را خـورده و مـي                    

 پيروان ابـراهيم اعـم از اهـل كتـاب و مـسلمان              ايم مشابه دعوتي است كه قرآن از همه         هميشه توصيه كرده  

ان النعبد اال اهللا و النـشرك   «دهد به اينكه      فرمايد و كلمه سواء را توضيح مي        مي» تعالوا الي كلمه سواء   «كرده  

  .»٢به شيئاً و اليتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اهللا 

. هاني شد نيز هيچ اختالفـي بـا هـم نـداريم           ـ راجع به جنگ تحميلي و اينكه نبايد تسليم اميال استكبار ج           ۶

داريـم و   خون و خدمات و همچنين عظمت مقام و نقش رزمندگان و شهيدانمان را هم از صميم قلب پاس مي               

ام روح شـهادت و ايثـار و    طور كه در گفتارها و نوشتارهاي فـراوان، فروتنـي و تعظـيم كـرده         شخصاً همان 

دانـم كـه     بزرگتـرين افتخـارات نـسل نورسـمان مـي     زم محصول آن ا ايماني را كه هم مولد انقالب است و ه        

دنيا اميد و آبـرو بـه مـا داده اسـت ولـي همـه اينهـا و                   سال تاريخ شاهنشاهي را در آورده يك       ۲۵۰۰تالفي  

هـاي   شود كه مسئولين راههاي خطا و سياسـت  نيازي كه مملكت به مديريت و قدرت و قناعت دارد دليل نمي         

 و انحصارگري در پيش بگيرند و اگر كسي يا كساني استنباط و استدالل ديگري داشـتند                 غلط يا ديكتاتوري  

جـوئي تنگناهـا و محروميتهـا و          از طـرف ديگـر بـراي چـاره        . متهم به مزدوري و همكاري با دشمنان شوند       

                                                      
پاره كردند و گروههائي شدند كه هر حزب دلخوش به آنچه  از كسانيكه دين خود را پاره. از مشركين نباشيد ـ ۳۰و ۲۹/۲۹ و ۲۸روم . 1

 .نزد خود دارد شد

كـنم   وت به كلمه راست و درستي ميبگو اي اهل كتاب من شما را دع:  ـ ترجمه به معناي تمام آيه چنين است ۶۴/۵۷ آل عمران .2

كه مشترك ميان ما و شما است، اينكه جز خداي بزرگ كسي را بندگي نكنيم و چيـزي را بـا او شـريك و همتـراز ندانـسته افـراد              

 .خودمان، يعني اولياء و ابناء بشر را به جاي خدا ارباب خويش نگيريم
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۲۵۳ 

خساراتي كه عالوه بر ايجاد نارضايتي و اعتراض و انصراف مردم نتيجه نظامي و اقتـصادي و سرنوشـت                   

يا به جاي آنكه توده قاطبه مردم كه صـاحبان          . كند، اظهار نظر و پيشنهادي نشود       ياتي كشور را تهديد مي    ح

گذاران اصلي هستند و اكثريت آنها به دور از هر گونه اختصاص و امتياز و استعال                  واقعي مملكت و سرمايه   

الرقـاب    خـود را مختـاران مالـك       افراد معدود و يـا اقليتهـاي مخـصوصي           ،گيرنده باشند   بايد حاكم و تصميم   

درست است كه جنگ مسئله اول ما شده است و با حيات و ممات ايـران و انقـالب سـروكار                     . سايرين بدانند 

اي هـم نيـست كـه تحميـل      مسئله. باشد دارد اما جنگ تنها مسئله مملكت نيست و مستقل از ساير مسائل نمي        

ره و اختيار مجلس و دولت و خارج از تصميم و تشخيص            شده از باال و خارج تلقي گرديده چيزي مافوق ادا         

  .هاي خاص تلقين و تبعيت گردد ملت باشد و زير پوشش آن شعارها و برنامه

را يگانـه هـدف     » تأمين مطلق و مجـرد رفـاه      «مشي نداده و هرگز       خطو  ـ نهضت آزادي تغيير مرامنامه      ۷

وي خدا از طريق ايمان و تقوي و خدمت به خلـق  سه قرار نداده است بلكه از برنامه هميشگي خود كه سير ب     

طلبد و صالح و رفاه و رونق  در مرحله اول تأمين حيات، حيثيت و امنيت مملكت را مي        . گردد  است خارج نمي  

خواهد و در مرحله بعد معتقد است كه بـه همـسايگان و سـاير                 و كمال و سعادت ملت در سايه اسالم را مي         

خواهي مطلق يا راحت و لذت در مرامنامـه و برنامـه نهـضت نيامـده اسـت                   فاه اگر ر  .مردم جهان بايد رسيد   

  .مرگ و مشقت يا ويراني و خصومت نيز هدفمان نبوده و نيست

مسلمان بودن و نماز خواندن مردم ايران و دنيا و عمل به ايمان و اخالق و احكـام اسـالم البتـه آرزوي                       

پسندد و به پيغمبرانش تأكيد كـرده اسـت    خدا بر بندگانش مي  خواهيم، يعني     باشد ولي آنچه مي     ديرينه ما مي  

البته بعد از انقـالب بـه لحـاظ         . دين آزاد با معرفت است كه از روي اعتقاد و اختيار باشد و نه اجبار و فشار                

ايم و نام و پـرچم اسـالم همـه جـا افراشـته                ظواهر شرع و آداب ديني و منع از منهيات خيلي پيشرفت كرده           

هاي اخالص و ايثار بـه ميـزان بلنـدي برافروختـه اسـت امـا آيـا هـيچ                       در طبقاتي و سنيني شعله     باشد و   مي

 از اسالم برگشته است؟ آيـا هـيچ          و دانيد كه در مجموع متوسط دلها و شوقها و ايمانهاي كثيري برتافته             مي

جايش خواهـد مانـد؟     هاي شما چه اندازه سـر       ايد كه اگر الزامهاي فعلي برداشته شود از دلخوشي          حساب كرده 

آيا تحرك و تمايلهاي سالهاي نزديك پيروزي انقالب تبديل به سرخوردگي و سردرگمي و يأس نـشده اسـت؟                   

هاي سياسـي و   خصوصاً در نسل جوان و در ميان رشد يافتگان و رشديابندگان، آيا آن شور و شوق و تجمع                

نع نداشت به طور محسوس رو به افول نرفته است؟          انقالبي سالهاي اول كه ابداً احتياج به تبليغ و تحميل و تص           

ها هستند و از جمله در ميان روحانيون مخلص كـه بـراي اسـالم و           امروزه خيلي  .ها پيدا است    ها و نمونه    نشانه

  .خورند تا براي ايران و مردم آن احترام و اعتقاد به آن در داخل و خارج از كشور بيشتر غصه مي

 و فرورفتن در جهل اين است كه به عوض توجه و تعقل و تعليل دائمـاً پـاي                ـ از راههاي اغواي شيطان    ۸

انديـشي قـضايا را حـل     دخالت و آمريت آمريكا و اروپا را به ميان آورده با تيرهاي تهمت و توهين و سـاده   

قين هاي در جمع معدودي از مخالفين و مرفهين و مناف           ورشده  ها و غوطه    خورده  شده تلقي كنند يا ما را فريب      

  .اختياران مملكت بدانند شدگان به حق و حقيقت يا صاحب دانسته خودشان را دلسوخته و دانا و واصل

ـ در آخر نامه چند نكته را آورده بوديد كه با مالحظه آنها آفـرين بـر قـدرت تبليغـات تكـراري انحـصاري                         ۹

يـا مجاهـدين    (ق، من كي منـافقين      رفي! تبليغاتي كه دكتر شيباني را هم شستشوي مغزي داده است         ! دستگاه گفتم 

ايد و از حمالت و ضربات         من و مقاالت ميزان را نخوانده      ۱۳۵۶را تأييد كردم؟ مگر كتاب آفات توحيد سال         ) خلق
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اي  آنها كه قبل از هر كس و هر دسته روي دولت موقت و نهضت آزادي متمركز شد خبر نداريد؟ منظور اطالعيه    

 داده و گفته بودم بگذاريد نامزدها و رهبر آنها اگر اكثريـت  ۱۳۵۹هران در سال است كه در دوره دوم انتخابات ت      

و آرائي دارند بر طبق قانون به خودشان داده شود تا دعوي و دفاعشان را به عوض نبرد خيابـاني بـا چمـاق و     

 اصولي آزادي و    گلوله بيايند در صحن پارلمان در سايه نظم و منطق انجام دهند، اينكه تأييد كسي نبود، توصيه                

قانون بود، اتفاقاً در همان شماره روزنامه كيهان پنج نفري را كانديدا كرده و از مردم دعوت به انتخابشان نموده 

  .بودم و در آن پنج نفر كسي از مجاهدين نبود

شدگان به منافقين بعدي را هم  ـ مسئله فرزند نهضت آزادي خواندن مجاهدين خلق آن روز و موسوم    ۱۰

مونه ديگري از گناهان من و از مقوله قلم تراشيدن براي قاضي جنايتكار شـمرده بوديـد باعـث حيـرتم                     كه ن 

هـا را هـم بـرادران تنـي آنـان دانـسته           آيا فقط آنها را من فرزندان خود و نهضت خطاب كرده يا مكتبي            . شد

خواهد بكنيد يا توبيخـشان       ميهاي خوبي هستيد و هر كار دلتان          اهللا بچه   بودم؟ و بعد آيا گفته بودم كه بارك       

كنيد و هـم پـدر و         گري هستيد كه هم خودتان را بدبخت مي         كرده بودم كه فرزندان ناخلف و برادران ستيزه       

دهيد؟ من، درست يا نادرست خواسته       كشانيد و مملكت و ملت را به باد مي          تان را به نابودي مي      مادر و خانه  

ير و ترميم، جرياني را كه بعداً ديديد كه چه مصيبت و فجايع بـراي               بودم ولو براي اتمام حجت و به اميد تأث        

دار و داغـدار      بار آورد و با چه خرابيها و خونهاي جانگـذاز از دو طـرف انقالبمـان را لكـه                  ه  مملكت و ملت ب   

كه خدا حتي در مورد فرعون به حضرت موسي دسـتور           (حل انساني و اسالمي ماليمت و منطق را           كرد، راه 

بينـي و پيـشگيري آن را         سـاز مـصائبي كـه پـيش         حاال شما مرا شريك جـرم و زمينـه        . چاره كنم ) تداده اس 

هـاي تـن      پـاره «ها را شهيد بهـشتي        به عالوه مگر همين   ! دانيد؟ بنازم به قدرت تبليغات و تلقينات        كردم مي   مي

؟ چطـور شـد كـه بـه         »ن هـستند  اينها مانند فرزندان م   «اهللا منتظري قبالً نفرموده بود        نخوانده بوده و آيه   » من

  !فرض خطا بودن اين عمل، مهندس بازرگان بايد جور همه را بكشد

مطلبي را كه شما عنوان نكرده بوديد ولي الزم است توجه شود اينكه حاكميـت بايـد بپـذيرد كـه وجـود                       

بهانـه  مخالفين متعرض ضروري و خير و عامل اصالح و استحكام بوده خداوند اين خيانت بزرگ را كه بـه                  

حال اگر در نظـر بگيريـد كـه اكثريـت     . ضدانقالب بودن و ضداسالم مردم را خفه كنند هرگز نخواهد بخشيد  

سابقه بوده به فرض حسن نيت و ايمان          تجربه و تخصص و بي      متصديان و شاغلين مقامات مملكت افراد كم      

زاد باز براي انتقـاد و  و اخالص نيز در معرض اشتباه و خطاهاي عمده هستند خاصيت و ضرورت فضاي آ       

  .گردد ارائه نظريات واضحتر مي

در خاتمه از اين تجديد مطلع و فرصت طرح و توضيح مطالب، با توجـه بـه صـداقت و حـسن تفـاهم آن                         

همزنداني قديم و فرزند مكتبي عزيزم خرسندم و از خداوند الشريك سالمت و سعادت شما و حسن عاقبـت      

  .نمايم و توفيق ملت ايران را مسئلت مي

  مهدي بازرگان -قربان تو

۱/۹/۱۳۶۲  

 در روزنامه جمهوري اسالمي     ۶/۹/۱۳۶۲ و جواب آقاي مهندس بازرگان در تاريخ         ۲۱/۸/۱۳۶۲نامه آقاي دكتر شيباني در تاريخ       

  .درج گرديده است
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۲۵۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

  ۱۸/۱۰/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  جمهوري پيرامون انتخابات دوره دوم تلگرام به رئيس

  

  تلگرام شهري

  اي آقاي سيدعلي خامنهالمسلمين جناب االسالم و حجت

  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

اند سـ ر ي متعـدد قبلـي بـه استحـضار مـي          هـا   پيرو تلگرامهاي مورخ چهارم و هفتم آبانماه جاري و نامه         

 پيرامـون انتخابـات دوره دوم مجلـس         ۱۱/۱۰/۶۲جنابعالي در سـمينار فرمانـداران و بخـشداران در تـاريخ             

  :ايد ير فرمودهبيانات قابل توجهي به شرح ز

نکتـه  ...  در اين انتخابات مهم اسـت      ءحجم آرا ... راه را باز کنيم تا مردم بتوانند در انتخابات شرکت کنند          ... «

ديگر آزادي انتخابات است ما امروز داريم در ميان برادراني که در زمينه مسائل نامزدهاي انتخابـاتي کـار                   

انتخابات تا آنجايي که به تعيين کنندگان نامزدها مربوط است          کنيم که مسئله آزادي        تالش مي  کنند جداً   مي

. خواهند خودشان را و يا کسي را کانديد کنند، بکننـد            با يد به همه اجازه داده شود که اگر مي         ... تأمين شود 

دولـت و وزارت کـشور بايـد در         ... خواهند تبليغات کنند بايد بگذارند که تبليغات بکننـد          همه آنهايي که مي   

طرف باشند بگذارند همه امکانات انتخابـات در اختيارشـان            م عمل در مقابل همه گروهها و تشکيالت بي        مقا

  )۱۲/۱۰/۶۲اطالعات ـ (گيرد ن انجام کارشکني، مانع تراشي مطلقاً. قرار بگيرد

ما ضمن تشکر از تذکرات فوق به مجريـان انتخابـات نظـر بـه اينکـه قـانون اساسـي رئـيس جمهـور را                          

در حـدود اختيـارات و وظـايف محولـه مـسئول و             » رئـيس قـوه مجريـه     «و  » راي قانون اساسي  مسئول اج «

  :انيمسدانيم مطالب زير را به استحضار بر پاسخگو در برابر ملت شمرده است، الزم مي

 آزادي و ايجاد امنيت و تمکـين بـه          تأمين به نظر ما براي باز کردن راه شرکت مردم در انتخابات جز              ـ۱

تنها در اين صورت اسـت کـه   . انون اساسي براي ملت تعيين کرده است راه ديگري وجود نداردحقوقي که ق 

يعني صاحبان اصلي انقالب و مملکت با همان شور و وسـعت اوليـه در ايـن انتخابـات نيـز شـرکت           » مردم«

  . شايسته به طور واقعي و طبيعي بدست خواهد آمدءخواهند کرد و حجم آرا

خواهند نامزد شوند يا نامزدهايي را معرفـي کننـد            ي امنيت براي همه کساني که مي       آزاد تأمين فقط با    ـ۲

 آزادي تـأمين به نظر ما . تفاوتي کنوني بخش قابل توجهي از مردم را در امر انتخابات از بين برد     توان بي   مي

  .ي نخواهد بخشيدبراي موافقين دولتمردان و حاکميت که تمام امکانات مملکتي را در اختيار دارند چنين اثر

خواهند کانديدا معرفي کنند بتوانند آزادانه تبليغات کننـد در قـدم               براي اينکه افراد يا گروههايي که مي       ـ۳

 کثيراالنتـشار و سـاير وسـايل ارتبـاط          هـاي    الزم است بالفاصله روزنامه    – اگرچه دير هم شده است       –اول  

در قـدم دوم  . ي يکسان در اختيار عموم قرار گيردا جمعي از حالت انحصاري کنوني خارج شده و با ضابطه   

احزاب و گروههاي قانوني غيرموافق با سياستهاي حاکم طبـق قـانون اساسـي و قـانون مطبوعـات بتواننـد                    

روزنامه منتشر نمايند و بر اساس قانون تشکيل اجتماعات آزاد باشـد و دولـت امنيـت شـرکت کننـدگان را                      

 گيـري    رأي اقدامات همزمان با شروع انتخابات و يـا روزهـاي مقـارن بـا             بديهي است اگر اين     . تضمين نمايد 
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۲۵۶ 

  .اثر و نوشداروي بعد از مرگ سهراب خواهند بود انجام پذيرند دارويي بي

 کـه برخـي دولتمـردان و طرفـداران آنهـا بـا اسـتفاده انحـصاري از                   ت اگرچه حـدود شـش مـاه اسـ         ـ۴

طرفـي الزم      بـي   و عمـالً   انـد   اي مخالفين را آغاز کـرده     ي گروهي تبلغات مثبت براي خود و منفي بر        ها  رسانه

ي گروهـي بـا ضـابطه در اختيـار          هـا   براي دولت نقض شده است، معذلک در صورتي که از اين پس رسـانه             

  . شودتأميناند  تو طرفي مورد نظر جنابعالي در آينده مي گيرد بي عموم عالقمندان به ايران و اسالم قرار

 آبانمـاه نهـضت آزادي و متعاقـب آن حـوادث            ۶ آزادي انتخابـات     تأمينار  بار سمين  سفأ سرگذشت ت  ـ۵

 آذرمـاه جـاري در   ۲۵» آزادي و انتخابـات «مجلس و همچنين عدم موافقت وزارت کشور با تشکيل سـمينار            

طرفـي مـورد نظـر جنابعـالي را           ن دولتـي بـي    لي هستند که مـسئو    محل دفتر نهضت به نظر ما شواهد گويايي       

سـفانه  أو مت  انـد   تراشـي کـرده    ي انتخاباتي غيرموافقين کارشـکني و مـانع       ها  در قبال برنامه  رعايت ننموده و    

  .اند کنون موثر نبوده شکايات به مقامات قضايي و ذيربط نيز تا

  به دفتر نهـضت آزادي رسـماً       ن آبا ۶ان حمله    بيش از دو ماه است که دادستاني انقالب مرکز در جري           ـ۶

 بخشي از اموال اين دفتر را بدون تهيـه صـورت مجلـس بـرده و بـا وجـود                      و نهکليه اسناد و مدارک و نقدي     

. انـد  ي زياد حاضر به استرداد آنها و کپي براي بررسيهاي مورد نظر دادستاني نـشده           ها  مراجعات و پيگيري  

گيرد چگونـه     در چنين شرايطي که امنيت افراد و گروههاي سياسي علي رئوس الشهاد مورد تجاوز قرار مي               

توان انتظار داشت شرايط الزم براي انتخابات آزاد فراهم شود و يا ادعاي آزادي انتخابـات مـورد قبـول              مي

  مردم قرار گيرد؟

پرسند کدام گروه غيرموافق حاکميـت امکـان فعاليـت آزاد همـراه بـا امنيـت را دارد؟ وقتـي                        مردم مي  ـ۷

تـرين سـطح آزاديهـاي قـانوني يعنـي            يهينهضت آزادي ايران با سوابق اسالمي و ملي روشن نه تنها از بـد             

داشتن روزنامه و تشکيل اجتماع محروم است، بلکه اينچنـين زيـر فـشار تبليغـات منفـي قـرار دارد چگونـه                       

  توان انتخابات آزاد را باور کرد؟ مي

کنـون   سـفانه تـا   أها و تلگرامهاي متعدد قبلـي بـه جنابعـالي، کـه مت               ما عليرغم نامه   ،اي  جناب آقاي خامنه  

، به خاطر انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر و با توجه به اهميتـي کـه انتخابـات                      اند  جواب مانده   بي

 مجلس شوراي اسالمي در سرنوشت جمهوري اسالمي و مسئوليتي که رئـيس جمهـور در قبـال                   دوم دوره

اي اجـراي قـانون     کنيم به خاطر خدا و سوگندي کـه بـر           و مشفقانه درخواست مي   صادقانه   ملت دارد مجدداً  

بـويژه اصـول    (جانبه قانون اساسي      از دست نرفته است، با اجراي همه       ، تا فرصت کامالً   ديا  اساسي ياد کرده  

 به ملت بازگردانيد و موجبات رغبت و شوق مردم را بـراي        آزاديهاي قانوني را عمالً    ) مربوط به حقوق ملت،   

نگونه سخنرانيها در صورتي که همـراه بـا اقـدامات       در غير اين صورت اي    . شرکت در انتخابات فراهم سازيد    

  .ت عالج نخواهد کرداتفاوتي مردم را در امر انتخاب متناسب از جانب مقامات مسئول نباشند بي

 واقعـي   تـأمين توفيق جنابعالي را در انجام وظايف اسالمي و ملي به ويژه اجراي کامل قانون اساسي و                 

  . خواستاريمآزادي انتخابات از درگاه خداي تعالي

  نهضت آزادي ايران 

۱۸/۱۰/۱۳۶۲  
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۲۵۷ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

  ۲۱/۱۰/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  آوري نشريات نهضت تلگرام به رئيس جمهور پيرامون اقدام دادستاني در جمع

  

  تلگرام شهري

  اي، االسالم و المسلمين آقاي سـيدعلي خامنـه   تعالي ـ رياست محترم جمهوري اسالمي ايران حجت  بسمه

 صـبح پـنج نفـر       ۱۰ دي مـاه حـوالي       ۲۱د امـروز چهارشـنبه      رسـان    به استحضار مي   ۱۸/۱۰/۶۲پيرو تلگرام   

 به دفتر نهضت آزادي آمده، بـه دسـتور دادسـتاني انقـالب اسـالمي                ۲۰مأمورين كميته مستقر در كالنتري      

اولـي تحـت عنـوان آزادي و انتخابـات و           . آوري دو فقره از نشريات اخير نهضت نمودند         مركز اقدام به جمع   

نار تأمين آزادي انتخابات بوده است و همين اقدام در مراكـز توزيـع جرايـد    بار سمي  دومي سرگذشت تأسف  

مراتب با توجه به وعده و دستورهايي كه در قبال آزادي انتخابـات و عـدم                . در سطح شهر انجام شده است     

رسد، تقاضا داريم براي جلوگيري از اثرات         ايد به اطالع آن جناب مي       مزاحمت و مداخله دولت صادر فرموده     

هـا    فروشـي   سوء اين عمل مقرر فرمايند دستور فوق هر چه زودتر لغو و آنچه از محل نهضت و از روزنامه                  

  .هاي گروهي اعالم شود اند مسترد گردد و ضمناً لغو اين تصميم از طريق رسانه گرفته

  نهضت آزادي ايران

۲۱/۱۰/۶۲   
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۲۵۸ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۲۱/۱۰/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

   اهللا منتظري تلگرام به آيت

  آوري نشريات نهضت  جمعپيرامون اقدام دادستاني در

  

  تلگرام

اهللا منتظري دامت بركاته، احتراماً به دنبال فرمايش خـضرتعالي مبنـي بـر     |تعالي ـ قم حضرت آيت  بسمه

تلگرامي را كه امروز بـراي رياسـت محتـرم جمهـوري اسـالمي              » آزادي انتخابات براي ما اصل است     «اينكه  

  .داريم سال ميايم ذيالً جهت استحضار ار ايران مخابره نموده

اي پيـرو   االسـالم والمـسلمين آقـاي سـيدعلي خامنـه      تعالي ـ رياست محترم جمهوري ايران حجـت   بسمه

 صبح پـنج نفـر مـأمورين        ۱۰ دي ماه حوالي     ۲۱رساند امروز چهارشنبه       به استحضار مي   ۱۸/۱۰/۶۲تلگرام  

ني انقالب اسالمي مركز اقدام به       به دفتر نهضت آزادي آمده، به دستور دادستا        ۲۰كميته مستقر در كالنتري     

اولي تحت عنوان آزادي و انتخابات و دومي سرگذشـت  . آوري دو فقره از نشريات اخير نهضت نمودند   جمع

بار سمينار تأمين آزادي انتخابات بوده است و همين اقدام در مراكـز توزيـع جرايـد در سـطح شـهر                        تأسف

رهايي كـه در قبـال آزادي انتخابـات و عـدم مزاحمـت و      مراتب با توجه به وعـده و دسـتو  . انجام شده است 

رسد، تقاضا داريم براي جلوگيري از اثرات سوء ايـن            اید به اطالع آن جناب مي       مداخله دولت صادر فرموده   

انـد    ها گرفتـه    فروشي  عمل مقرر فرمايند دستور فوق هر چه زودتر لغو و آنچه از محل نهضت و از روزنامه                

  .هاي گروهي اعالم شود غو اين تصميم از طريق رسانهمسترد گردد و ضمناً ل

  نهضت آزادي ايران

۲۱/۱۰/۶۲   
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۲۵۹ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۲۱/۱۰/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  تلگرام به شوراي عالي قضايي

  

  تلگرام شهري

  تعالي بسمه

 بعد از سالم، تلگرامي را که امروز براي رياسـت محتـرم             ، اعضاي محترم شوراي عالي قضايي     –تهران  

  .داريم جهت استحضار و اقدام قانوني مقتضي عاجل ارسال مي  ذيالًايم جمهوري اسالمي مخابره نموده

  

  تعالي بسمه

اي، پيـرو تلگـرام      هنـ رياست محترم جمهوري اسالمي ايران حجت االسالم والمسلمين آقاي سيدعلي خام          

ين مـأمور  صـبح پـنج نفـر        ۱۰ ديماه حوالي سـاعت      ۲۱اند امروز چهارشنبه    سر  به استحضار مي   ۱۸/۱۰/۶۲

 به دستور دادستاني انقالب اسالمي مرکز اقدام به         ، به دفتر نهضت آزادي آمده     ۲۰کالنتري  کميته مستقر در    

جمع آوري دو فقره از نشريات اخير نهضت نمودند، اولي تحت عنوان آزادي و انتخابات و دومي سرگذشت      

سـطح شـهر     آزادي انتخابات بوده است و همين اقدام در مراکـز توزيـع جرايـد در                 تأمينبار سمينار    سفأت

 و عـدم مزاحمـت و   اتمراتب با توجه به وعـده و دسـتورهايي کـه در قبـال آزادي انتخابـ     . انجام شده است 

تقاضا داريم براي جلوگيري از اثرات سوء ايـن         . رسد  جناب مي   به اطالع آن   دیا  مداخله دولت صادر فرموده   

 انـد  فروشـيها گرفتـه   از روزنامـه عمل مقرر فرماييد دستور فوق هرچه زودتر لغو و آنچه از محل نهـضت و       

  .ي گروهي اعالم شودها  لغو اين تصميم از طريق رسانهمسترد گردد و ضمناً

  نهضت آزادي ايران 

۲۱/۱۰/۶۲  
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۲۶۰ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۲۱/۱۰/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  تلگرام به شوراي نگهبان 

  

  تلگرام شهري

رم  تلگرامي را كه امروز بـراي رياسـت محتـ    تعالي ـ تهران ـ شوراي محترم نگهبان ـ بعد از سالم،    بسمه

  .داريم ايم ذيالً جهت استحضار ارسال مي جمهوري اسالمي ايران مخابره نموده

اي، پيـرو   االسـالم والمـسلمين آقـاي سـيدعلي خامنـه      تعالي ـ رياست محترم جمهوري ايران حجت  بسمه

 صبح پـنج نفـر مـأمورين        ۱۰ دي ماه حوالي     ۲۱رساند امروز چهارشنبه       به استحضار مي   ۱۸/۱۰/۶۲تلگرام  

 به دفتر نهضت آزادي آمده، به دستور دادستاني انقالب اسالمي مركز اقدام به              ۲۰ مستقر در كالنتري     كميته

اولي تحت عنوان آزادي و انتخابات و دومي سرگذشـت  . آوري دو فقره از نشريات اخير نهضت نمودند   جمع

 جرايـد در سـطح شـهر        بار سمينار تأمين آزادي انتخابات بوده است و همين اقدام در مراكـز توزيـع                تأسف

مراتب با توجه به وعـده و دسـتورهايي كـه در قبـال آزادي انتخابـات و عـدم مزاحمـت و        . انجام شده است 

رسد، تقاضا داريم براي جلوگيري از اثرات سوء ايـن            اید به اطالع آن جناب مي       مداخله دولت صادر فرموده   

انـد    ها گرفتـه    فروشي  محل نهضت و از روزنامه    عمل مقرر فرمايند دستور فوق هر چه زودتر لغو و آنچه از             

  .هاي گروهي اعالم شود مسترد گردد و ضمناً لغو اين تصميم از طريق رسانه

  

  

  نهضت آزادي ايران

۲۱/۱۰/۶۲   
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۲۶۱ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۲۱/۱۰/۱۳۶۲:تاريخ

  

  ۲۳پيك نهضت 

  بار  سرگذشت تأسف

  »سمينار تأمين آزادي انتخابات«

  

د اسـت ولـي    قـانون اساسـي آزا     ۲۷تشكيل اجتماعات و راهپيمـايي طبـق اصـل          «

برگزاري آن در پاركها، ميادين و معابر عمومي منوط به كسب مجوز از وزارت كـشور                

   قانون احزاب مصوبه مجلس شوراي اسالمي ۶ ماده ۲ تبصره                            ».است

  

  :قرآن

مرهم بـالمعروف  التوريـه واالنجيـل يـا    الذين يتبعون الرسول النبي االمي الذي يجدونه مكتوباً عنـدهم فـي       

وينهيهم عن المنكر و يحل لهم الطيببات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عـنهم اصـرهم واالغـالل التـي كانـت                       

را در تـورات و     ) نام و نـشانش   (از پيامبر امي كه     ) رحمت خدا در سرنوشت براي كساني است كه       ... (عليهم  

ر به معروف و نهي از منكـر نمـوده پاكيهـا را بـر               كه آنان را ام   ) رسولي(يابند پيروي كنند      انجيل نگاشته مي  

  ۱۷۵اعراف ـ   ...گيرد را از آنان برمي) بردگي(و بندهاي ) بار اسارت(سازد و سنگيني  آنان حرام مي

  

  ):ص(پيامبر اسالم 

  . و القدريهةان رسول اهللا قال صنفان من امتي النصيب لهم في االسالم الغال

و قدريـه   ) گويـان   گـزاف  (ةاي در اسـالم نيـست، غـال         از امت مرا بهـره    همانا رسول خدا فرمود دو دسته       

  وصال صدوق      ).كساني كه به آزادي و اختيار انسان اعتقادي ندارد(

  

  ):ع(علي

  التكن عبداً لغيرك و قد جعلك اهللا حراً

  البالغه نهج  .ديگران مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است) چون و چراي فرمانبر بي(بنده 

  

  

  از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

كرامـت و ارزش واالي انـسان و آزادي   ...  ـ جمهوري اسالمي، نظامي است بر پايه ايمـان بـه    اصل دوم

  ...توأم با مسئوليت او در برابر خدا

 ـ دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي نيل به اهداف مـذكور در اصـل دوم، همـه     اصل سوم
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۲۶۲ 

تأمين آزاديهاي سياسي و اجتمـاعي در حـدود قـانون، و مـشاركت عامـه مـردم در         ...  را براي  امكانات خود 

  .به كار برد... تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش

ضي كشور آزاديهـاي مـشروع را،         هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ار...  ـ اصل نهم

  . و مقررات، سلب كندهرچند با وضع قوانين

پيماييها، بدون حمل سالح، به شرط آنكـه مخـل بـه مبـاني       ـ تشكيل اجتماعات و راه اصل بيست و هفتم

  .اسالم نباشد، آزاد است
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۲۶۳ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  !خواننده عزيز

انگيـزي اسـت كـه در آسـتانه انتخابـات دوره دوم مجلـس                 خوانيـد داسـتان اسـف       آنچه در اين مجموعه مي    

اي رئيس محتـرم جمهـوري بـر آزاد بـودن انتخابـات، در       االسالم خامنه   پيرو تأكيد حجت  شوراي اسالمي و    

روز روشن و در برابر ديدگان عده كثيري از مردم، صورت گرفته اسـت و سـپس بـا جـرح و تعـديل و در                          

  .اندركاران بازگو شده است مواردي حذف و تحريف از زبان دست

اي از بـه اصـطالح         دفتر نهضت آزادي ايران مورد تهاجم عـده        نكته قابل توجه اين داستان اين نيست كه       

مسلح قرار گرفته، اسناد و اموال آن به غـارت رفتـه و مـسئولين و عالقمنـدان نهـضت مـضروب و                       » مردم«

  .ها شده باشد اين اولين بار نيست كه چنين معامالتي با نهضت و نهضتي. اند مصدوم شده

ت رئـيس جمهـوري و برخـي ديگـر از مـسئولين در آزاد بـودن                 نكته مهم اين اسـت كـه عليـرغم تأكيـدا          

تـر آن كـه برخـي دولتمـردان نيـز از ايـن        دهـد و مهـم   انتخابات اولين آزمايش، خالف اين ادعا را نشان مـي  

  .گيرند آزمايش تلخ درس عبرت نمي

مين آزادي  نهضت آزادي ايران اميدوار است با تقديم اين داستان به هموطنان عزيز، باز هـم، اهميـت تـأ                  

انتخابات را يادآور شود و يكبار ديگر از مسئوالن جمهوري اسالمي بخواهد كـه بـه خـاطر رضـاي خـدا و                       

گوينـد بيانديـشند، راه       اي به آنچه كه ناصحان دلسوز و عاشقان جانباز اسالم و انقالب مي              نجات خلق لحظه  

يجـاد اختنـاق و جلـوگيري از آزادي         را از چاه تشخيص دهند، به بهانه حفظ انقـالب و جمهـوري اسـالمي، ا               

نكنند و اطمينان داشته باشند كه جمهوري اسالمي و استقالل كشور بدون آزادي ملـت قابـل دوام نيـست و                     

  .كند آن هدف مقدس اين وسيله غيرمشروع را توجيه نمي

ده اگر دولتمردان حقوق قانوني ملت و آزاديهاي مشروع را كه در قانون اساسي جمهـوري اسـالمي آمـ                  

است به مردم بازگردانند از همكاري همه اقشار مردم، از جملـه اعـضاء و عالقمنـدان نهـضت آزادي ايـران                      

اهللا العظمي منتظري در مالقات با ائمه جمعـه و            طور كه آيت    در غير اين صورت همان    . برخوردار خواهند بود  

  :اند مسئولين استانهاي اصفهان و چهارمحال بختياري گفته

نيروهاي متدين و با كفايت به خاطر جهالت و يـا شـيطنت بعـضي افـراد مرمـوز در بعـضي                      بسياري از   «

اين جريان اگر ادامه پيدا كند بـه انقـالب   «: و» شوند ها و بازار به تدريج منزوي و از صحنه خارج مي  ارگان

  ».كند زند و انقالب را از داخل پوچ مي ضربه مي

  .و چنين مباد

  ي لنا من امرنا رشداًئ هيربنا اتنا من لدنك رحمه و

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۲آذرماه 
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۲۶۴ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  ـ پيشگفتار۱

  

نهضت آزادي ايران بنا بر انگيزه و اعتقاد دينـي و بـه عنـوان بخـشي از اقيـانوس بيكـران ملـت در انقـالب                           

اسالمي و استقرار جمهوري اسالمي شركت فعال و مؤثر داشته و به قانون اساسي، عليرغم برخي ايـرادات         

نهضت . داند  و اشكاالت آن، رأي مثبت داده و خود را در حفظ و اجراي تمام و كمال آن موظف و متعهد مي                    

  .هاي سياسي خود به كرات منعكس نموده است ها و خط مشي و بيانيه اين اعتقاد را در قطعنامه

بالفاصـله  نامـه اجرايـي آن، نهـضت          بر اساس اين اعتقادات پس از تصويب قانون احزاب و سپس آيـين            

هـا و انتـشارات و     اقدام و مدارك مورد درخواست مقامات مسئول از قبيـل مرامنامـه، خـط مـشي، قطعنامـه                 

  .اسامي مسئوالن اصلي خود را براي آنان ارسال داشت

كليه انتـشارات آن نـه تنهـا بـراي مـسئوالن          . نهضت آزادي ايران سازماني اسالمي با فعاليت علني است        

  .شود ر مقامات مسئول كشور نيز فرستاده ميذيربط بلكه براي ساي

كالسـها و جلـسات     . هاي نهضت آزادي علني و اطالعات مربوط به آن در دسـترس عمـوم اسـت                 فعاليت

  .ها علني و شركت در آنها براي عموم آزاد است بحث و انتقاد و سخنراني

زارت كـشور و مقامـات      شـود از قبـل بـه اطـالع و           برنامه اجتماعات عمومي كه در دفتر نهضت اجرا مـي         

  .رسد ذيربط مي

معذلك و با نهايت تأسف به علت تحريكات و تبليغات مداوم بارها دفتر مركـزي نهـضت مـورد حملـه و                      

كننـدگان بـه دفتـر      افـراد و اعـضاء و مراجعـه       . هجوم عناصر شناخته شده و يا ناشناس قـرار گرفتـه اسـت            

اسناد و مدارك و امـوال      , ت به دفتر نهضت، مهاجمين    در حمال . اند  برخالف قانون بازداشت و بازجويي شده     

كنندگان در مراسم نيايش  شركت) ۱۴۰۲ رمضان ۲۱(به عنوان نمونه در شب قدر . اند نهضت را به يغما برده   

مورد حمله مسلحانه، ارعاب، فحاشي، اهانت و دستگيري واقع شدند و مهاجمين اسناد و اموال نهضت را به                  

ـ «آور آن شـب تحـت عنـوان     گزارش عمليات شـرم  . ه يغما بردند  زور و برخالف قانون ب     توسـط  »  القـدر ةليل

  . نهضت منتشر گرديد

 قانون اساسـي بـه شـهروندان داده اسـت اعتـراض          ۳۴در هر مورد ما بر اساس حقي كه اسالم و اصل            

يم كه حرمت و    ا  ها سعي كرده    شكني  ها و قانون    حرمتي  ايم و عليرغم بي     كرده و به مقامات صالح شكايت برده      

اعتبار و حيثيت جمهوري اسالمي، به ويژه در شرايط خاص زمان جنگ كه انقالب و جمهوري مـا از جانـب                     

اما متأسفانه در هيچيك از مـوارد فـوق از          . دشمنان راست و چپ مورد حمله قرار گرفته است رعايت گردد          

هستند، اقـدام مـوثري بـه عمـل         ) ع(طرف مقامات قضايي كشوري كه مسئولين آن مدعي برقراري عدل علي          

تر و شـديدتر از بـار قبـل، و خـسارات نهـضت آزادي                 نيامده است و شايد بدين دليل تحريكات هربار وسيع        

  .ايران بيشتر از پيش بوده است

تـأمين آزادي  « پس از برگزاري سمينار ۶/۸/۱۳۶۲در آخرين و شديدترين حمله و تهاجمي كه در تاريخ        

بعضي از مسئولين نهضت و نماينـدگان مـردم در مجلـس شـوراي اسـالمي كـه                  .  صورت گرفت  »انتخابات

براي اعالم لغو برنامه در محل حاضر شده بودند مورد ضرب و جرح و اهانت قرار گرفتند، و كليه اسناد و                     
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۲۶۵ 

مدارك نهضت از ساختمان خارج گرديده و مهاجمين با وارد ساختن خـسارات معنـوي و مـادي عمـده بـر                      

  .قابل جبراني بر اعتبار جمهوري اسالمي ايران وارد ساختندنهضت لطمه غير

در محـل دفتـر نهـضت       » تـأمين آزادي انتخابـات    «ها و برنامه تشكيل سـمينار         در اين گزارش ابتدا هدف    

آنگاه نحوه اطـالع بـه وزارت كـشور و مقامـات مـسئول و چگـونگي مخالفـت        . فرماييد آزادي را مالحظه مي 

غو برگزاري سمينار، كه صـرفاً بـه خـاطر رعايـت دسـتور وزارت كـشور بـود را                    وزارت كشور و متعاقباً ل    

سپس جريان حمله به محل برگزاري سمينار كه همان محل دفتر نهضت آزادي ايران اسـت                . كنيد  مطالعه مي 

و مضروب و مجروح نمودن بعضي از مسئولين نهضت كه به منظور اعالم لغو برنامه و براي جلوگيري از                   

دم در محل نهضت، در ساختمان حضور يافته بودند و سپس چگـونگي تخريـب امـوال و خـروج                    اجتماع مر 

هـايي    اسناد و مدارك تاريخي و تحقيقاتي و سياسي نهضت آزادي ايران را خواهيد خواند و باالخره تلگـرام                 

هـوري و   اهللا منتظـري و رياسـت جم        كه جريان اين حمله و تجاوز آشكار را به استحضار رهبر انقالب، آيـت             

رساند مالحظه خواهيـد كـرد و متعاقـب آن نطـق قبـل از دسـتور يكـي از                    دادستان انقالب اسالمي مركز مي    

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه در جريان حمله به دفتـر نهـضت بـه شـدت مـضروب گرديـده بـود و                        

  .حوادث مجلس و پيامدها و اقدامات بعدي توجه شما را جلب خواهد كرد

هـا و   شكني   توجه ملت عزيز و مسئولين كشور را به آفت بزرگي كه منشأ اين گونه قانون               در اين گزارش  

تجاوزهاست جلب نموده، اهميت رعايت اصول و موازين شرع و قانون اساسي و احترام به حقوق ملـت كـه     

ايت و  شويم و از خداوند رحمن توفيق همگي را در رع           كفن است را يادآور مي      خونبهاي هزاران شهيد گلگون   

  .نمائيم اجراي قانون مسئلت مي

  

  »تأمين آزادي انتخابات«ـ علت تشكيل سمينار ۲

با توجه به نقش اساسي مجلس شوراي اسالمي در بقاء و رشد و تعالي جمهـوري اسـالمي ايـران و بـا                       

توجه به ضرورت انتخابات آزاد و صحيح براي چنين مجلسي، و با نزديـك شـدن پايـان دوره اول مجلـس                      

ي اسالمي، از حدود سه ماه قبل ضرورت آماده شدن ملت براي انتخابات نمايندگان دوره دوم مجلس                 شورا

رياسـت  . هـاي مقامـات و مـسئولين كـشور آغـاز گرديـد              شوراي اسالمي در سخنان، مـصاحبات و نوشـته        

ر  مـرداد مـاه گذشـته د       ۱۷گذاران و دبيركل حـزب جمهـوري اسـالمي نيـز هـستند، در                 جمهوري كه از پايه   

  :ديداري با دبيران و مسئولين حزب جمهوري استانها در مورد انتخابات دوره آينده مجلس اظهار داشتند

گويـد و حـزب بايـستي آن          در اين انتخابات مجلس شوراي اسالمي مردم منتظرند ببينند حزب چه مـي            ... «

كنند روي ايـن مـسئله        د كار مي  االن يك عده از برادران دارن     ... چيزي را بگويد كه مردم بعداً پشيمان نشوند       

كـنم در مـورد       برادران به شما تأكيد مـي     . انتخابات ما بايد يك انتخابات الهي باشد      ) روي مسئله انتخابات  (

ها، در مورد مطالب هيچ تعصبي به خرج ندهيد تعـصب را نـسبت بـه حـق و               اشخاص، در مورد شخصيت   

  )۱۸/۵/۱۳۶۲_ مي روزنامه جمهوري اسال(      »...حقيقت به خرج بدهيد

، آقـاي مهنـدس     ۱۳۶۲ مـرداد    ۲۰متعاقب سخنان دبيركـل حـزب جمهـوري و رئـيس جمهـور در تـاريخ                 

بازرگان طي نطق قبل از دستور خود در مجلس اهميت اساسي و حياتي انتخابات آزاد را براي بقاء و رشـد                     

ت و زننده و حمـالت متعـدد در   كه متأسفانه با واكنشهاي زش   . و اعتبار جمهوري اسالمي ايران بيان داشتند      
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۲۶۶ 

 اما پس از اطمينانهايي كه از طرف رهبـر انقـالب و          ١.هاي حزب جمهوري و ساير نهادها روبرو شد         روزنامه

العظمي منتظري و رياست جمهوري در ارتباط با وجود آزادي صحيح و انتخابات آزاد دوره آينده به                   اهللا  آيت

فت سميناري در ساختمان دفتـر نهـضت، بـه منظـور بررسـي      ملت داده شد، نهضت آزادي ايران تصميم گر   

حقوق و آزاديهاي ملت كه در فصل سوم قانون اساسي تصريح شده است و بيان شرايط الزم براي تـأمين                    

  .آزادي انتخابات، برگزار نمايد

انگيزه و هدف از برگزاري چنين سميناري انجام رسالت اصـلي نهـضت بـر اسـاس اعتقـاد بـه قـرآن و                        

ها بود كه بـه روشـني در نطـق پـيش از دسـتور                  و مصالح كشور و مرامنامه و خط مشي و قطعنامه          اسالم

به منظور توجه بيـشتر خواننـدگان بـه         . آقاي مهندس بازرگان در مجلس شوراي اسالمي بيان گرديده است         

 در  تـر از شـركت و يـا موفقيـت كانديـداهاي نهـضت آزادي                تـر و وسـيع      هاي سمينار، كه بـسيار مهـم        هدف

متن كامل آن، عينـاً در اينجـا آورده         . شود  انتخابات بوده و بيشتر به بقاء و رشد و صالح جامعه مربوط مي            

  .شود مي

  نطق قبل از دستور آقاي مهندس بازرگان

  ۲۰/۵/۶۲٢در مجلس شوراي اسالمي جلسه مورخ 

  

  

   و به نستعينبسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 درود  ،صلوات بر رسول مصطفي و بر ساير انبيا و اوليا و شهدا           بعد از سپاس و ستايش خدا و سالم و          

نمايم که در کشت نهال سـه شـاخه آزادي، اسـتقالل و جمهـوري اسـالمي                   و تبريک و دعا تقديم کساني مي      

 ،اند و در دفـاع از حـق و از حقوقمـان شـربت شـهادت نوشـيده                 عشق ورزيده، تالش کرده، مال و جان داده       

و همچنـين سـالمم بـه رهبـر         . آورنـد   هاي جنگ تحميلي بدست آورده و مـي          در جبهه  آسا پيروزيهاي معجزه 

ار جمهوري اسالمي و به خدمتگزاران با حسن نيت در نهادها و در دولت همراه با نفـرت و                   زانقالب و بنيانگ  

نفرين به صدام تکريتي و حاميانش در حمالت و کشتارهاي ددمنشانه سـابق و بـه هموطنـان عزيزمـان در                     

  .يالن غربگ

 سـن   تخواهم راجع به چيزي صحبت کـنم کـه نـه خـودم بـه دليـل گذشـ                    در اين نطق قبل از دستور مي      

بينيـد، در حـالي کـه ارزش حيـاتي درجـه يـک        شوم و نه شما فوريت و اولويت در آن مي         مند از آن مي    بهره

راجـع بـه انتخابـات      : براي مملکت و اهميت اساسي و فوري براي انقالب و جنگ و جمهـوري اسـالمي دارد                

اي خـارج و خـالف قـانون اساسـي و سـوگند               ضمن آنکه هيچ خواسته   . خواهم صحبت کنم    مجلس آينده مي  

  .نمايندگي ندارم

                                                      
  .رجوع كنيد» خاباتآزادي و انت«براي گزارش كامل اين جريان به نشريه  .1

 .۱۱۲۲۳ ـ روزنامه رسمي كشور شماره ۵۰۲مشروح كزارش مجلس شوراي اسالمي ـ جلسه . 2
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۲۶۷ 

صبر و متانت الزم اجازه دهند عرايضم را در مدت کوتاه مقـرر بـه اتمـام                  اميدوارم نمايندگان محترم با   

ان در باال سـر هيئـت رئيـسه قـرار دارد، از خردمنـدان        اي که روبروي ديدگانش     رسانم و به حکم آيه شريفه     

  .گزينند دهند و بهترين را برمي خوشبخت هدايت شده خدا باشند که گوش به گفتار مي

من از هم اکنون بـدون توجـه بـه          . مجلس حاضر ده ما ديگر آخرين سالگرد خود را جشن خواهد گرفت           

 نمايندگان محترم و پايـان اولـين مجلـس جمهـوري            ايم، توفيق خدمت    رفتارهاي ناميمون که مشمولش بوده    

کنم که پايان مجلس اول پرده آخـر          ولي فراموش نمي  . گويم  خواست خداوند به شما تبريک مي     ه  اسالمي را ب  

توان نسبت به مجلـس آينـده و انتخابـات آن             نه مي . عمر مملکت و تحقق آرمان مشترک انقالب و ملت نيست         

يوس از  أبـازي و مـ     بايد تصور کرد که دشمن فراري منـصرف از دسيـسه          طرف نشست و نه       خيال و بي    بي

 سال اسـتبداد،    ۲۵۰۰بديهي است که ملت رشيد انقالب کرده ايران و تجربه اندوخته از             . مراجعت گشته است  

پروراننـد   کساني که چنين خواب و خيال واهي در سـر مـي  . انقالب قهقرايي به نظام شاهنشاهي نخواهد کرد      

  :د که به گفته سعديبايد بدانن

  ورهماي از جهان شود معدوم  زير سايه بومه کسي نيايد ب

ي خواهـد پرداخـت امـا    طـاغوت نهضت آزادي اولين گروهي خواهد بود که به مقابله با استبداد و رجعـت         

دو اصـل مقـدس     بـا استقرار حکومت اسـالمي  و استقالل مملکت ،  آزادي ملت آرمان مشترک يعني مثلث مقدس      

 آن وابستگي مالزم عدهند که پنج ضل  ني حاکميت ملي و اجراي قانون اساسي مخمسي را تشکيل مي          ديگر يع 

اگر ما مجلس آزاد مـستقلي نداشـته   . باشد  متقابل با هم داشته حيات و قوامشان در گروي انتخابات آزاد مي           

خـود مـشروطيت    باشيم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد دير يـا زود جمهـوري اسـالمي ماننـد سـلف                      

 و نظام طاغوتي متكي به استيالي خارجي خواهد         سلطنتي، با حفظ صورت و عنوان، تبديل به نوعي استبداد         

يـک خانـدان، يـک طبقـه و           شده است که يک شـاه،       شروع  از روزي  هميشه و در همه جاي دنيا استبداد      . شد

انه مالک، يگانه مسئول و يگانـه       حتي يک مکتب خواسته است ولو با حسن نيت و به قصد خدمت، خود را يگ               

در حـالي کـه   . ي مـردم ننهـد  أر  وقعـي بـه رضـايت و   ، بر سايرين تصور و بر جامعه تحميـل نمـوده         مأمور

هاي اجتماعي آخرين و بلکه يگانه سنگرهاي استقالل کشورها و ضـامن              هاي شوراي واقعي و آزادي      مجلس

  .ها هستند  ملتتبقا و سعاد

مـا  ه  مگي و موکل بر همه چيز خدا است کـه احکـامش را در کتـاب و سـنت بـ                    البته حاکم اصلي، مالک ه    

بـه  » دفع اهللا النـاس بعـضهم بـبعض لفـسدت االرض           ولوال«حکم  ه  رسانده است ولي مالکيت و محافظت را ب       

  .خودمان واگذار فرموده، مردم و دولت را مسئول و حاکم مشاور و متعاهد يکديگر قرار داده است

  که زمام  مصائب فوق و تحقق آرمان مشترک انقالب، شما نمايندگان محترم و کساني           براي جلوگيري از    

  : در اختيارشان است، دو راه در پيش داريدامور فعالً

  اجراي انتخابات در شرايط و جو حاضر) ۱

بديهي ) يكي از نمايندگان جو حاضر چيست؟      ( آزاد و ملي بر طبق قانون اساسي       انجام انتخابات واقعاً  ) ۲

ها و اجتماعات، محاكم و       هاي گروهي، راهپيمائي    ها و رسانه    ت كه در شرايط حاكم و محيطي كه روزنامه        اس

ها حالت انحصاري يك طرفه داشته، مخـالفين و معترضـين و غيرمـوافقين محـروم از       منابر، نهادها و جمعه   

ن نگـران از حمـالت و       روزنامه و اجتماعات و سخنرانيهاي عمومي هستند و در صورت نامزد انتخابات شد            
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۲۶۸ 

باشند با چنـين احـوال و اشـكاالت هـيچ انتخابـاتي را، هـيچ آدم                   خطرات شديد خصوصاً در شهرستانها مي     

بـاغ ـ شـما فكرتـان      قـره (دار مـردم   العمل طبيعي و معني عكس. منطقي و منصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت

. خود گذارده شوند تعلل و تقليل مشاركت اسـت        اگر به حال    ) راحت باشد ما در آخر بحثمان را خواهيم كرد        

نمايم كه انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملـي و مجلـس حاصـل از                 بنابراين از پشت اين تريبون اعالم مي      

آن فاقد كمترين اثر براي اهداف فوق و عاري از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده، هر                      

  .ر ادعائي كه از استقبال و تأييد مردم بنمايند مردود و باطل استاكثريتي كه آورده شود و ه

هـاي    انديشي و يا منطق انقالبـي، جنـگ تحميلـي عـراق، توطئـه               البته ممكن است كساني از روي مصلحت      

نمايد علل موجهه براي شرايط  اي را كه ضدانقالب از آزادي و اجتماعات مي      داخلي و خارجي و سوءاستفاده    

دهد   آيد كه آيا منزلت اسالم و مصلحت جمهوري اسالمي اجازه مي            ولي اين سئوال پيش مي    . ننداستثنائي بدا 

همانند دوران پهلوي يا دولتهاي كمونيـستي و فاشيـستي توسـل بـه تظـاهر و تـصنع جـسته، بـه انتخابـات              

 شايـستة   دربسته و انحصاري رنگ آزادي و قانوني بزنند و آيا بهتر نخواهد بود با شهامت و صـداقتي كـه                   

؟ قانوني بگذرانيد   .اهل حق و ضامن ياري خداوند است اعالم حالت استثنائي و تعطيل مجلس و آزادي شود               

هـاي خـارجي    افـروزي  و در رفراندومي از ملت اجازه بخواهيد كه تا حصول پيروزي و خاموش شدن آتـش   

رت يك شوراي انقـالب منتـصب       مثالً مجلس حاضر تمديد گردد يا ادارة مملكت زير فرمان واليت فقيه و نظا             

كنم ولي تعطيل موقـت تـصويب شـدة انتخابـات را صـدبار                مجدد قرار گيرد؟ البته بنده چنين پيشنهادي نمي       

  .دانم بهتر از انتخابات نادرست و آزادي ادعائي مي

و تظـاهر  حل يا حالت دوم، يعني انتخابات واقعاً آزاد اين است كه اسماً و رسماً به دور از تبعيض              اما راه 

اكنون كه چند ماه به زمان انتخابات مانده است اعالم و اجراي آزادي گرديده، اجازه نطق و نوشـتن                 و از هم  

. و گردآمدن آنطور كه قانون اساسي و قانون مطبوعات مقرر داشته است بـه موافـق و مخـالف داده شـود                     

شجوني ـ وقتـي   (ايندگان خود آزاد باشند همة افراد ملت در اظهار عقيده و انتقاد و اعتراض و در انتخاب نم

توقيف يا تكفير و توهين برطبق قانون ) همهمه نمايندگان(و از تهمت و تهديد و       ) ملت رأي ندادند چكار كنيم؟    

اگر انتخابات آزاد بالفاصله اعالم و شرايط آن تأمين نگردد نه فرصـت الزم بـراي آگـاهي و                   . حمايت گردند 

 نامزدها و نظريات فراهم خواهد شد و نه افراد و گروهها از عهده تـداركات الزم                 اطمينان مردم و آشنايي با    

بـاز شـدن سـوپاپهاي اطمينـان و تبـديل محـيط       ) رئيس ـ وقتتان تمام اسـت  (مضافاً به اينكه . برخواهند آمد

هـاي   تـابي   ها و بـي     ها و نارضائي    مسدود فعلي به محيط باز و برادري داروي شفابخش بسياري از ناراحتي           

و به همـين دليـل تكيـه بـر ضـرورت و فوريـت آن       ) رئيس ـ وقتتان تمام شد (التزايد عمومي خواهد شد  دائم

رشـيديان ـ خبيثـي، واقعـاً     ... (توانم بـه احتمـال قـوي     هنوز بنده مي) رشيديان ـ مرگ بر پدر منافقين (كردم 

  ).خبيثي

  .رئيس ـ آقاي مهندس وقتتان تمام است

  .دقيقه ديگر به من وقت بدهيدمهندس بازرگان ـ يك 

  .دهم رئيس ـ يك دقيقه ديگر وقت مي

  .يكي از نمايندگان ـ مرگ بر بازرگان

  .رئيس ـ اجازه بدهيد
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۲۶۹ 

توانم به احتمال قوي اطمينان بـدهم كـه بـسياري از نماينـدگان محتـرم       مهندس بازرگان ـ هنوز بنده مي 

  .ند يافت و ملت پشتيبان و همكارشان خواهد بودفعلي با انتخابات آزاد عام مجدداً به مجلس راه خواه

گـويم    در خاتمه عرايضم حضرات مسئولين و متوليان را در دولت و مجلس و نهادها خطـاب كـرده مـي                   

شما مختاريد آزادي واقعي انتخابات را به شرحي كه عرض شد بپذيريد و اين امانت شرعي و مردمي يعني                   

بـه ملـت    » ان اهللا يأمركم ان تؤدوا االمانات الي اهلهـا        «ار دارد به حكم     حق مالكيت ملي را كه در اختيارتان قر       

. ايران برگردانده فرمان و پند الهي را اطاعت كنيد يا آزادي را خالف مصلحت دانسته تحمل و تأمين ننمائيـد                   

 و رستگاري خودتان و پيروزي انقالب) رئيس ـ يك دقيقه وقتتان هم تمام شده (در صورت اول رضاي خدا 

و ملت را خواهيد خريد و در صورت دوم خـشم و خـصومت مـردم را زيـاد كـرده و همگـي خـسرالدنيا و                           

  .االخره خواهيم شد

  .والسالم علي الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه

  

  

  برنامه سمينار و اطالع به وزرات كشور و مقامات مسئولـ ۳

  

هضت طبق روش متداول خـود، طـي نامـه شـماره            با توجه به هدف و برنامه تنظيم شده براي سمينار، ن          

 ۱۵سـاعت   ( به عنوان وزارت كشور، موضوع سمينار، تاريخ و زمـان تـشكيل              ۳۰/۷/۱۳۶۲ مورخ   ۴۱۳/۴/۲۱

آقايان دكتر ابـراهيم  (، و سخنرانان اصلي سمينار )دفتر نهضت آزادي ايران(، محل )۶/۸/۱۳۶۲ جمعه ۱۸الي  

را همزمان به اطـالع چهـار مقـام يـا سـازمان مـسئول و       ) وسلييزدي، مهندس هاشم صباغيان، و مهندس ت    

 و كميته مركزي انقالب اسالمي رسانيد       ۵مربوط، يعني وزارت كشور، رياست پليس تهران، كالنتري شماره          

كنندگان در سمينار را نمود، به تصوير اين نامه كه در صـفحه       و از اين مقامات تقاضاي تأمين امنيت شركت       

  .وجه فرماييدبعد آمده است ت
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۲۷۰ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نهضت پس از مطلع ساختن وزارت كشور، طبق معمول خود اقـدام بـه فـراهم آوردن مقـدمات سـمينار                     

تـرين    طبيعـي . يكي از اولين اقدامات الزم مطلع ساختن مـردم و عالقمنـدان از برگـزاري سـمينار بـود                  . نمود

تاريخ سمينار و دعوت از عالقمندان از طريق روزنامه است ولـي متأسـفانه              طريق اين كار اعالم موضوع و       

هاي نهضت، حتي آنها كـه مربـوط          هاي اصلي صبح يا عصر، به رهنمود مسئولين، آگهي          هيچيك از روزنامه  

الـدرج آن از   هاي مربوط به تشكيل كالسهاي عقيدتي ـ سياسي هم باشد و حق  به تسليت و ترحيم و يا آگهي

بـا  . هاي نهضت معذور اسـت      راديو و تلويزيون نيز از ذكر اخبار و آگهي        . كنند  داخت شود، چاپ نمي   پيش پر 

اي   مـسئله » تـأمين آزادي انتخابـات    «ها و با توجه به اين واقعيت كه موضوع سمينار             توجه به اين محدوديت   
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۲۷۱ 

از روز دوشـنبه  عمومي است، تنها طريق مطلع ساختن عالقمندان تهيه آگهي كوچـك و مختـصري بـود كـه              

. يعني سه روز بعد از اطالع وزارت كشور به طور محدود به ويژه اطراف سـاختمان نهـضت توزيـع گرديـد                     

توانـست   ضمناً اين اقدام آزمايشي از حدود آزادي موجود و آمادگي دستگاه براي پذيرفتن آن بـود كـه مـي    

  :نماييد  در اينجا مالحظه مياي از آگهي مذكور را نمونه. تمريني هم براي خودمان و مردم باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع شد و در ارتباط با همين امر دو نفر از خواهران             ۲/۸/۱۳۶۲توزيع اين آگهي دعوت از عصر روز        

 در نزديكـي محـل نهـضت يعنـي محـل تقـاطع              ۳/۸/۶۲ صـبح روز     ۴۵/۸كننده دعوتنامه را در سـاعت         توزيع

بـراي آزاد سـاختن ايـن دو    . طهري دستگير كردند و به زندان اوين بردنـد بزرگراه مدرس و خيابان استاد م    

 و اطالع بر اينكه آنها را مامورين دادستاني از مـامورين كميتـه              ۳خواهر پس از تماس تلفني با كميته منطقه         

 بـه عنـوان رياسـت محتـرم جمهـوري مخـابره             ۴/۸/۱۳۶۲ در تاريخ    ۴۱۶/۴/۲۱اند، تلگرامي به شماره       گرفته

 آزاد  ۵/۸/۱۳۶۲ شـنبه    ۵يد و تقاضاي دستور آزادي هر چه سريعتر آنان به عمل آمد، اين دو نفـر روز                  گرد

  .اي از تلگرام مذكور ذيالً آمده است نسخه. گرديدند
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۲۷۲ 

  

  تعالي بسمه

  تلگرام شهري

  اي االسالم والمسلمين جناب آقاي خامنه حجت

  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

 آزادي  تـأمين  پيرامـون    ي براي برگزاري سمينار    ايران رساند که نهضت آزادي     ي به استحضار م   احتراماً

 آبانماه جاري پس از اطالع کتبي به وزارت کشور و به مقامات انتظامي در تـاريخ                 ۶انتخابات در روز جمعه     

هران دو نفر از خـوا     ۳/۸/۶۲ متاسفانه صبح سه شنبه      ولي.  مهرماه اقدام به توزيع تراکت دعوتنامه نمود       ۳۰

مند را در حين پخش تراکت برخالف فرمايش صريح آن جناب که دولت اخالل در کار گروههـا در امـر                     عالق

. نتيجه مانده است    مراجعات به مقامات قانوني بي    .  دستگير نموده به زندان اوين بردند      ،انتخابات نخواهد کرد  

  .يندگناهان را هرچه زودتر آزاد نما مستدعي است دستور فرماييد اين بي

 آزادي انتخابــات از خداونــد تــأمينتوفيــق رياســت محتــرم جمهــوري را در اجــراي عــدالت و قــانون و 

  .خواستاريم

  نهضت آزادي ايران

  ۶۲ آبانماه ۴
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۲۷۳ 

  مخالفت وزارت كشور با تشكيل سمينار در محل نهضتـ ۴

  
ينار از دو    بعد از ظهـر مخالفـت وزارت كـشور بـا تـشكيل سـم               ۵ چهارشنبه ساعت    ۴/۸/۱۳۶۲در تاريخ   

واحـد  ( از كميتـه انقـالب اسـالمي اسـتان تهـران      ۲۹۲يكي طي تلفنگرام شماره . طريق به نهضت ابالغ گرديد   

 در هـر دو ابالغيـه دريـافتي از نهـضت            ۵ از طرف كالنتري     ۵/۲۱-۷-۱-۹۵۴و ديگري نامه شماره     ) عمليات

 تلفنگـرام و نامـه، هـر دو دريافـت           ضمناً. خواسته شده بود كه از برگزاري سمينار جلوگيري به عمل آورند          

 دائر بر تقاضاي تامين امنيت محل برگزاري سمينار را تاييـد            ۴۱۳/۴/۲۱ نهضت شماره    ۳۰/۷/۶۲نامه مورخ   

  .فرماييد  و كميته مركزي را ذيالً مالحظه مي۵تصوير نامه و تلفنگرام كالنتري . كرده بودند
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۲۷۴ 

  تعالي بسمه

  ۲۹۲م شماره تلفنگرا

  ) واحد عمليات(از کميته انقالب اسالمي استان تهران 

  به دفتر نهضت آزادي ايران

 در رابطـه بـا سـمينار روز         ۳۰/۷/۶۲ مورخـه    ۴۱۳/۴/۲۱با احترام عطف بـه نامـه شـماره          . السالم عليکم 

)  اداره سـوم  ـ اداره کـل سياسـي  (گـرام وزارت کـشور    دارد با توجه به تلفن  اعالم مي۶/۸/۶۲جمعه مورخه 

مبني بر اينکه دفتر نهضت آزادي ايران از تشکيل هر نوع تجمع برگـزاري مراسـم در محـل نهـضت در روز       

شايـسته اسـت بـه منظـور همکـاري بـا نيروهـاي انتظـامي اقـدامات الزم و                    . جمعه جلوگيري به عمل آورند    

  .مقتضي معمول داريد

  فرمانده کميته انقالب اسالمي استان تهران

  هيجواد ال

  پور فتحعلي: گوينده

  صفايي: گيرنده

  

  به وسيله نهضت» تأمين آزادي انتخابات«لغو برنامه برگزاري سمينار ـ ۵

  

نهضت آزادي ايران همواره در چهارچوب ضوابط قـانوني حركـت كـرده، خـود را بـه رعايـت مقـررات                      

 احزاب، مـصوبه قـوه مقننـه         قانون ۶ ماده   ۲ قانون اساسي و تبصره      ۲۷اصل  . داند  قانوني ملزم و متعهد مي    

  :دارد كه به شرح زير مقرر مي) مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان(

 قانون اساسي آزاد است ولي برگزاري آن در پاركها، ميـادين            ۲۷تشكيل اجتماعات و راهپيمايي طبق اصل       «

  ».و معابر عمومي منوط به كسب مجوز از وزارت كشور است

لسات و سمينارها داخل ساختمان نهضت نياز به كـسب مجـوز از وزارت              به موجب اين قانون تشكيل ج     

هاي مختلف خود از جمله       معذالك نهضت آزادي برنامه   . باشد  كشور ندارد و حتي نياز به اطالع دادن هم نمي         

برگزاري سمينار تأمين آزادي انتخابات را به منظور تامين امنيـت الزم، بـه اطـالع وزارت كـشور رسـانيده                     

ها مخالفتي نشده است ولي براي اولين بار، وزارت كشور با          از طرف وزارت كشور هم با اين برنامه       است و   

نهـضت بـه منظـور      . كتباً مخالفت نمـود   » تأمين آزادي انتخابات  «اي از نهضت يعني سمينار        برگزاري برنامه 

غم آنكـه برگـزاري     پرهيز از هرگونه سوء تفاهم يا برخورد و به منظـور رعايـت نظـر وزارت كـشور، عليـر                   

 قـانون احـزاب حـق قـانوني         ۶ مـاده    ۲سمينار را طبق اصل هشتم و بيست و هفتم قانون اساسي و تبصره              

دانست، از اجراي آن صرفنظر نمود و پالكاردي مبني بر لغو برگزاري سمينار بر سر در ساختمان                   خود مي 

  .جهت اطالع مردم و عالقمندان نصب كرد

 در صـورت لـزوم      ۶/۸/۱۳۶۲صري نيز به همين منظور تهيه شد تا روز جمعه           عالوه بر آن اطالعيه مخت    

  .براي جلوگيري از اجتماع مردم توزيع گردد
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۲۷۵ 

  

  جريان حمله به محل نهضت و مضروب و مجروح ساختن مسئولين و تخريب اموال و خروج اسنادـ ۶

  

ينكـه دفتـر نهـضت آزادي ايـران      كميته مركزي انقالب اسالمي مبني بر ا۲۹۲با توجه به تلفنگرام شماره     

بايد از تشكيل هر نوع تجمع و برگزاري مراسم در محل نهضت در روز جمعه جلوگيري به عمل آورد، قرار                    

 بعـدازظهر جمعـه     ۳۰/۲شد آقايـان مهنـدس توسـلي، مهنـدس صـباغيان و دكتـر يـزدي در حـدود سـاعت                      

ب دادن نـصب پالكـارد لغـو برگـزاري      در محل دفتر نهضت آزادي حاضر شده و عالوه بر ترتيـ        ۶/۸/۱۳۶۲

سمينار، شخصاً نيز عدم اجراي برنامه را به اطالع مراجعين احتمالي رسانده، از تجمع مـردم جلـوگيري بـه               

  .عمل آورند و ترتيبي دهند تا مردم بدون هيچ حادثه و يا سوء تفاهمي به منازل خود بازگردند

يافت، و حمله بـه سـاختمان نهـضت، ضـرب و شـتم و               بيني شده جريان ن     متأسفانه اين امر به طور پيش     

مجروح ساختن آقاياني كه براي لغـو برنامـه در محـل سـاختمان حاضـر شـده بودنـد و تخريـب و غـارت                          

انگيـزي را در تـاريخ تهاجمـات عليـه            ساختمان و اموال و اسناد تاريخي و تحقيقاتي، فـصل جديـد و عبـرت              

  .نهضت گشود

 آغـاز گرديـد و   ۶/۸/۱۳۶۲ بعـدازظهر جمعـه   ۲اختمان از حدود ساعت جريان وقايع در داخل و خارج س   

باشد لـذا در ايـن        چون شرح اين جريان نسبتاً مفصل و طوالني مي        .  بعدازظهر ادامه يافت   ۷حداقل تا ساعت    

هـاي شـاهدان حاضـر در         اي از واقعه را بر اسـاس مـشاهدات و گـزارش             مجموعه سعي شده است خالصه    

  .عيناً نقل كنيمخارج و داخل ساختمان 

  

  الف ـ جريان امور در خارج از ساختمان نهضت

  : اين قسمت از زبان افرادي است كه از خارج ساختمان، شاهد جريان امور بودندشزارگ

 نفر اكثراً موتورسوار در مقابل سـاختمان نهـضت          ۱۰۰ تا   ۷۰اي ميان      بعدازظهر عده  ۲از حدود ساعت    «

دادند، يكي از ايـن افـراد         گذاران يا مسئولين و رهبران آن شعار مي         پايهبه تدريج جمع شده و عليه نهضت و         

اهللا طالقاني، شهيد مطهري و مهندس        كه ماژيكي در دست داشت پوستر پيشگامان نهضت اسالمي ايران آيت          

  تعاليبسمه

تـأمين آزادي  «ور سـمينار  رساند كه به علـت مخالفـت وزارت كـش    با كمال تأسف به اطالع مي  

  .شود برگزار نمي» انتخابات

  نهضت آزادي ايران

۶/۸/۶۲  

  

  : قانون احزاب مصوب مجلس شوراي اسالمي۶ ماده ۲تبصره 

 قانون اساسـي آزاد اسـت ولـي برگـزاري آن در             ۲۷تشكيل اجتماعات و راهپيمايي طبق اصل       «

  ».ر استپاركها، ميادين و معابر عمومي منوط به كسب از وزارت كشو

۱۸۸/۳/۲۰ 
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۲۷۶ 

. نوشـت » مـرگ بـر بازرگـان     «بازرگان را از ديوار ساختمان نهضت كنده و پاره كرد و روي ديـوار شـعار                 

اء گروه، پوستر دكتر شريعتي و برنامه كالسهاي نهضت را از ديوارهاي خارجي نهضت كنـده و     ساير اعض 

مأموران انتظامي كالنتري كه معموالً حفاظت ساختمان نهضت را به عهده دارنـد و تعـداد آنـان                  . پاره كردند 

ان تنها بـه اعـالم لغـو    كنندگ  نفر افزايش يافته بود در مقابل اعمال تجمع۱۰ به حدود    ۲در اين روز از ساعت      

اي از پيش تنظيم شده نداشتند بـا اعـالم لغـو     كنندگان برنامه قاعدتاً، اگر تجمع. كردند  برنامه سمينار اكتفا مي   

رفتند ولي اين گـروه بـه صـورت يـك تـصميم جمعـي                 سمينار متفرق شده به منازل و يا دنبال كار خود مي          

سـرگروه مـردي بـا      . دازظهر دوبـاره جمـع خواهنـد شـد         بعـ  ۳روند ولي حدود سـاعت        اعالم داشتند كه مي   

  .محاسن بلند بود كه اصرار داشت كسي عليه مهندس بازرگان شعار ندهد

 بود كه آقاي مهندس توسلي و به فاصله چند دقيقه بعد آقايـان مهنـدس صـباغيان و              ۳۰/۲حدود ساعت   

رتي مشعر به لغو برنامه به شرح   بعدازظهر پالكا  ۴۵/۲دكتر يزدي در محل حاضر گرديدند در حدود ساعت          

  .زير روي پيشاني ساختمان در طبقه چهارم نصب گرديد

  با كمال تأسف به علت عدم موافقت وزارت كشور سمينار تأمين آزادي انتخابات «

  ».شود ـ نهضت آزادي ايران برگزار نمي

ضـرين در مقابـل   با ورود آقاي مهندس صباغيان و آقاي دكتر يزدي به داخـل سـاختمان شـعارهاي حا    

  :بعضي از شعارها با آهنگ خاصي كه براي آنها تنظيم شده بود عبارت بود از. ساختمان اوج گرفت

  »بازرگان، يزدي و صباغيان    مرگ بر سه مفسد روزگار «

  »مرگ بر نهضت آزادي      مرگ بر بازرگان«

  »اهللا رهبر فقط روح      حزب فقط حزب اهللا «

بيل بنز سفيد رنگ متعلق به يكي از ارگانهـاي انتظـامي در مقابـل درب           بعدازظهر اتوم  ۳در حدود ساعت    

» آمـاده بـاش  «ايستاد و سپس به كوچه جنب ساختمان رفته ظاهراً بدون دخالت مستقيم در امور بـه حالـت          

  .توقف كرده اوضاع را زير نظر گرفت

ايش يافت و تعداد اين     در اين هنگام جمعيت متشكل تظاهركننده در مقابل ساختمان نهضت به سرعت افز            

اين افراد داراي رفتارهاي مشابه و با هم نيز خيلي صميمي بودنـد و  .  نفر رسيد۳۰۰ الي  ۲۰۰افراد به حدود    

ايـن النـه جاسوسـي تـسخير     «، »ساعت سه شد، كسي نيامد، گندش درآمد«: دادند به طور هماهنگ شعار مي   

  . »تاني القصاص القصاصدادس«، »بازرگان كوشه تو سوراخ موشه«و » بايد گردد

 فرمانده پليس مستقر در مقابل ساختمان به طبقه سـوم رفتـه و بـا اطـالع مـسئولين                    ۲۰/۳حدود ساعت   

. را در روي تابلو لغو سمينار پوشاند و سپس اصـل تـابلو را برداشـت               » تأمين آزادي «نهضت ابتدا دو كلمه     

  .اعالم كرد» ها تحريك بچه«دليل اقدام خود را جلوگيري از 

 بعـدازظهر مـردي بـا راهنمـايي و حمايـت افـرادي كـه در محـل حاضـر و داراي              ۴۰/۳در حدود ساعت    

هاي جلوي ساختمان نهضت قرار گرفت و اظهار داشـت كـه مـن بـا يكـي از                     تجهيزات الزم بودند روي نرده    

ن شـعاردهندگان  در اين اثناء شخصي از بي. كنيم رويم و با خائنين مذاكره مي  برادران به داخل ساختمان مي    

آنگـاه بـه اتفـاق چنـد نفـر بـه درون             . او سر خود را به عالمت مثبت تكـان داد         » چاقو داري؟ «از وي پرسيد    

ساختمان هجوم برده از صف پاسبانان كه در جلوي ساختمان حضور داشتند عبـور كـرده و پـس از چنـد                      
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افـرادي  ...  از آنجا با شعار مـرگ        لحظه در پاگرد پلكان طبقه دوم كه مشرف بر خيابان است ظاهر گرديد و             

روي جلوي ساختمان نهضت مشغول نظاره جريان بودند به درون خوانده، پيرو ايـن دعـوت                  را كه در پياده   

در اين اثناء يكـي از همـين افـراد بـه اتومبيـل              . تعداد ديگري از افراد متشكل به داخل ساختمان هجوم بردند         

افرادي كه بدون مجوز و با عنف و زور به . ته و تقاضاي ديلم كردكميته كه جلوي ساختمان ايستاده بود رف   

  .شدند  نفر تخمين زده مي۷۰ تا ۵۰ساختمان نهضت وارد شدند حدود 

مقارن با حمله و هجوم به درون ساختمان نهضت آزادي ايران، مأموران كميته به وسـيله يـك اتومبيـل                    

بندان سنگيني ايجـاد شـد و توجـه     تند كه در نتيجه راه   بنز خيابان استاد مطهري را از پل بزرگراه مدرس بس         

بسياري از مردم عادي به جريان غيرعادي جلوي ساختمان نهـضت جلـب شـده در ايـن زمـان كـه سـاعت                        

اي از آنـان را مـردم عـادي تـشكيل        نفـر رسـيد كـه عـده        ۵۰۰ بعدازظهر بود جمعيت بـه حـدود         ۴۵/۳حدود  

روي طرف ديگر خيابـان در مقابـل سـاختمان نهـضت مـشغول دادن                 نفر در پياده   ۳۰تعداد حدود   . دادند  مي

همان شعارهايي بودند كه در فـوق بـه آنهـا اشـاره شـد ولـي مـردم عـادي، عليـرغم تهديـدي كـه يكـي از                              

. كردنـد  ، شعارهاي آنان را تكـرار نمـي  »ها هستند آنهايي كه شعار ندهند از همين«شعاردهندگان كرد و گفت  

وم به داخل ساختمان از داخل يكي از اتومبيلهـاي بنـزي كـه در جلـوي سـاختمان                   مقارن يا حدود زمان هج    

برادرهـا كـار شـما      «: شد كـه    توقف كرده و جريان امور را زير نظر داشتند مرتباً به مهاجمين تذكر داده مي              

  .»غيرقانوني است كاري نكنيد كه شما را دستگير كنيم

روع شـد، و گروهـي از افـراد كـه هماهنـگ عمـل                بعدازظهر حملـه بـه سـاختمان شـ         ۴در حوالي ساعت    

اولين افرادي كه به درون طبقه سوم راه يافتند به پاگرد طبقه چهارم             . كردند وارد طبقات ساختمان شدند      مي

هـاي كالشـينكوف خـود روي دسـت و بـا نـشان دادن انگـشتان بـه                     رفته دو نفر از آنان با بلند كردن تفنگ        

  .شتند موفقيت خود را اعالم دا۷صورت 

اي از    پس از مـدتي جـواني را بـا مـشت و لگـد و فحـش و ناسـزا از پلكـان پـايين آوردنـد، سـپس عـده                              

در ايـن اثنـاء يكـي از افـراد خـارج از             » !يـزدي را كـشتند    ! مردم بياييد تو  «: هاي طبقه سوم فرياد زدند      پنجره

داد از تذكردهنـده      اً تـذكر مـي    را مرتبـ  » بـرادران «ساختمان و نزديك اتومبيل بنزي كه غيرقانوني بودن كار          

هاي طبقات سوم و چهارم و پنجم باز شده بـود و بـسياري از                 در اين زمان پنجره   . »بگذار بكشند «شنود    مي

پرتـاب اشـياء از پنجـره بـه بيـرون پـس از مـدت نـسبتاً         . شد جزوات و نشريات نهضت به بيرون پرتاب مي    

  .آوردند را از پلكان به پايين مي.... ه اموال و اسناد و كوتاهي متوقف گرديد و چند لحظه بعد مشاهده شد ك

آمدنـد مطالـب    مهاجميني كه قسمتي از مأموريت خود را انجام داده بودند و از طبقات باال بـه پـايين مـي               

در «: گفـت  يكـي ديگـر مـي    » !با منگنه آنقدر به سر صـباغيان كوبيـديم        «گفت    يكي مي . داشتند  جالبي اظهار مي  

  »!كنند و ما سمينار آنها را به هم زديم ديم سمينار دارند و دارند توطئه ميداخل رفتيم دي

از از مهاجمين هم كه در اطاقهاي طبقات باال بودنـد بـه گروهـي كـه در پـايين مـشغول شـعار و يـا                             عده

دادند كه چه شعاري بدهند و يـا چكـار بكننـد و يـا چـه كـسي بـه داخـل                         فعاليت و تحريك بودند عالمت مي     

كردنـد چنـان    مهاجميني كه اموال و اسناد نهـضت آزادي ايـران را از سـاختمان خـارج مـي      . ان برود ساختم

نـاظري تعريـف   . آوردند كه هر يك براي مردم عادي تماشايي و مبهوت كننده بـود        هايي به وجود مي     صحنه

ختمان خـواهي داخـل سـا       خواست وارد ساختمان شود پرسيدم كه چـرا مـي           كرد كه از جوان ديگري كه مي      
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گفـت هـر چـه    . خواهم بدانم كه بايد چكار كـنم        بشوي؟ ابتدا يكه خورد و گفت نكنه تو از ما نيستي؟ گفتم مي            

بـريم تـو يـزدي را       «: همچنين يكي ديگر از مهاجمين جوان ديگري را دعوت كرده بود كـه            ... ديدي خراب كن  

  »....بزنيم

ساختمان نهضت متوقف شـده بودنـد تعـدادي         از افرادي كه به طور عادي و يا از روي كنجكاوي مقابل             

 بعـدازظهر از طـرف يكـي از         ۳۰/۵در حدود ساعت    . دستگير شدند كه پس از مختصر بازجويي آزاد گشتند        

افـسر مـذكور از     . مسئولين شهرباني براي پراكنده كردن جمعيت جلـوي سـاختمان كوشـش بـه عمـل آمـد                 

حتـي مـسئولين   «: و بعد هم اضافه كـرد . »كنم  اهش مي برادرها تشريف ببرند، خو   «: گفت  بلندگوي اتومبيل مي  

كرد آشنايي    آنچه در مورد مهاجمين و افراد شعاردهنده زياد جلب توجه مي          . »گويند برويد   خود شما هم مي   

پـس از كـاهش   . قبلي و صحبت و گفتگوي بسيار صميمانه و همكاري و هماهنگي مؤثر آنان با يكـديگر بـود   

آوردنـد و بـا وانـت و سـاير            را به مدت چند ساعت از طبقات باال پـايين مـي           جمعيت اسناد و مدارك نهضت      

  ».نمودند وسائل نقليه از محل نهضت دور مي

  

  ب ـ مشاهدات يكي ديگر از افراد حاضر در خارج از ساختمان

آنچه در باال مالحظه شد حاصل گزارشها و مشاهدات افرادي است كـه اغلـب مـدت كوتـاهي در بيـرون       

در بين آنان كمتر كسي بود كه در تمام مدت از نزديك جريان كامـل               . يان را نظاره كرده بودند    ساختمان جر 

 از جلـوي سـاختمان نهـضت        ۶/۸/۱۳۶۲يكـي از عـابرين در بعـدازظهر روز جمعـه            . را مشاهده كرده باشـد    

گزارش دقيق . ماند كند كه تا انتهاي برنامه در محل مي اش را جلب مي گذشته و وقايع آن روز چنان توجه     مي

  :فرماييد مشاهدات اين رهگذر را ذيالً مالحظه مي

روز جمعه شش آبان ماه شصت و دو هنگام عبور از خيابان مطهري نرسيده به چهارراه مفتح متوجـه                 «

» .گرايي در خـط آمريكاسـت       ملي«: دادند   نفر در مقابل ساختماني شدم كه شعار مي        ۷۰ تا   ۶۰جمعيتي حدود   

 نفر از افراد شهرباني به همراه يك اتومبيل پليس          ۱۵ان و در جلوي درب ورودي حدود        در طرف مقابل خياب   

بـا  «: اي به اين مضمون نصب شده بـود  در طبقه باالي ساختمان پارچه. شدند و يك جيپ سبز رنگ ديده مي    

  .»كمال تأسف به علت عدم موافقت وزارت كشور سمينار تأمين آزادي انتخابات برگزار نخواهد شد

خواستند در اين مكان سخنراني كننـد و ميتينـگ            كردند كه بازرگان و يزدي مي       فراد آن جمعيت ادعا مي    ا

 سـاله كـه مـوي سـر و          ۲۷مردي حدود   . اند  به راه اندازند و آنها براي اعتراض به اين موضوع اجتماع كرده           

خواسـت كـه     يـت مـي   ريشش قرمز رنگ بود كار هدايت و شعار دادن را به عهده داشت و بـه شـدت از جمع                   

گرايي در خط آمريكاسـت اكتفـا    شعار بر ضد شخص، خصوصاً بازرگان، ندهند و فقط به اين شعار كه ملي       

خواست براي بازماندن راه عبور و مرور در پـشت خـط سـفيد اولـين بانـد خيابـان بـاقي                        كنند و از آنها مي    

خورد   و در دست آنان كاغذهايي به چشم مي       دادند    اي به اين كار نشان نمي       ولي جمعيت چندان عالقه   . بمانند

در ايـن هنگـام   » .مرگ بر بازرگان ـ مرگ بر ليبرال و جنگ جنگ تا پيـروزي  «كه روي آنها نوشته شده بود 

خورد كه ريش بلند، عينك زه فلزي و كاله پشمي بر سر داشـت و همچنـين                   حضور مرد ديگري به چشم مي     

د است و به هيچ وجه اجازه نخواهد داد تا ليبرالها نظـر مـردم               كرد برادر دو شهي     شخص ديگري كه ادعا مي    

خواسـتند شـعارها در حـد مـسئله           اين دو نفر به هـيچ وجـه نمـي         . را از جنگ به مسئله ديگري معطوف كنند       
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گرايي باقي بماند و بيشتر عالقه داشتند با شعار مرگ بـر بازرگـان و شـعار ديگـري كـه خـود سـاخته                           ملي

، جمعيـت را تحريـك و   »مرگ بر سه مفسد روزگار ـ بازرگان و يزدي و صـباغيان  «: نبه اين مضمو. بودند

باالخره مرد ريش قرمز به علت گرفتگي صدا كنار رفت و مردي كه ريش بلندي داشـت جـاي او                    . تهييج كنند 

را گرفت و فوراً با شعار مرگ بر بازرگان، عليرغم خواهش و تذكر افـراد شـهرباني، جمعيـت را بـه جلـوي                        

در آنجا جمعيت تصميم گرفت اتومبيل پژوي سبز رنگي كه در آنجا پارك كرده بـود                . درب ساختمان كشاند  

كردند متعلق به آقاي صباغيان است و از همين اتومبيل به داخل ساختمان رفته است را خرد كنند             و ادعا مي  

لمال است و از طرف مجلس به آقاي   ا  ولي يكي از مامورين ادعا كرد اين اتومبيل متعلق به بيت          . يا آتش بزنند  

صباغيان داده شده و به اين ترتيب اتومبيل نجات يافت و جمعيت حاضر فقط به نوشتن شعارهاي مرگ بـر                

رسـيد كـه بـه        هـايي بـه گـوش مـي         در اين هنگـام زمزمـه     . صباغيان روي بدنه ماشين با ماژيك اكتفا كردند       

اي اصرار داشـتند كـه    يا ساختمان را بهم بريزيم، حتي عده   ساختمان حمله كنيم و كليه اثاث را خرد كرده و           

اي بـوده و متعلـق بـه بازرگـان و             ساختمان اجاره : ساختمان را بايد آتش بزنيم و باز يكي از مأمورين گفت          

  .باشد ليبرالها نمي

هاي ساختمان به گوش رسـيد رهگـذري را كتـك زده              در همين موقع سروصداي ديگري در جلوي نرده       

منكه چيزي نگفـتم، بـه خـدا مـن بـا         : گفت  اي مي    تمام دهانش خوني بود با اين حال با لحن ملتمسانه          بودند و 

كرد صورت كسي كه او را كتك زده بود ببوسد ولي آن شخص               كرد و سعي مي     تقريباً گريه مي  . اينها نيستم 

جمعيـت دم بـه     . نع شدند خواست باز هم او را بزند كه مأمورين شهرباني ما           كرد و مي    هنوز به او توهين مي    

هاي اطراف ساختمان و همين طور در طرف مقابل ساختمان چنـدين اتومبيـل                در كوچه . يافت  دم افزايش مي  

رسيد متعلق به كميته باشد و همچنين دو اتومبيل نيسان سفيد با آرم كميتـه پـارك كـرده                     بنز كه به نظر مي    

رسيد كه افـراد كميتـه در         ت و اين طور به نظر مي      بودند ولي كسي با لباس فرم كميته در محل حضور نداش          

جمعيت به هر ترتيب بـود و بـا هـر بهانـه خـود را بـه مقابـل درب ورودي سـاختمان                        . داخل جمعيت باشند  

داد و شعارها همه تبديل به مـرگ بـر بازرگـان و               نمي» گرا در خط آمريكايي     ملي«ديگر كسي شعار    . رسانيد

بـار ديگـر   ! آمد اختالف بر سر اين موضوع مرتفع شده است به نظر مي.  بوديزدي ليبرال و از اين قبيل شده  

يكـي از   . دو نفر از افراد جمعيت با يكديگر درگيري پيدا كرده بودنـد           . هاي ساختمان دعوا شد     در جلوي نرده  

مـرد بـا   .  ساله و ديگري مردي با پيراهن خاكستري و شلوار كومانـدويي آرتـش بـود        ۱۹آنها جواني حدود    

دهيم و بعد اضافه كرد بـه         تو شعارت را بده، ما وظيفه خود را انجام مي         «: گفت  اي بلند به پسر جوان مي     صد

  داند موضوع از چه قرار است؟ جاي اينكه به اينها بپرد ـ منظور ليبرالها ـ به من پريده، اصالً نمي

آيند و سعي     كنار پنجره مي   بار ديگر بعضي از افراد جمعيت ادعا كردند در طبقات باال مدام اشخاصي به             

بـاز عليـرغم خواسـت مـأمورين        . در فيلمبرداري از آنها دارند و سخت بـه ايـن موضـوع اعتـراض داشـتند                

شهرباني و خواهش آنها مبني بر قرار گرفتن در طرف مقابل خيابان، جمعيت به جلوي درب ورودي هجـوم             

 دوربـين فيلمبـرداري را از دسـت شـخص           خواستند به داخـل سـاختمان حملـه كـرده و            اي مي   آورده و عده  

فيلمبردار بگيرند و اصرار داشتند مأمورين درهاي ورودي را باز كرده و از جلوي درب كنار برونـد و ايـن                     

هاي طبقات باال مقواي زردرنگي چسبانده شده بود و من نفهميـدم آن               در حالي بود كه در جلوي كليه پنجره       

صه قرار شد دو نماينده به باال برونـد و از فيلمبـرداري جلـوگيري               خال. كرده  شخص چگونه فيلمبرداري مي   
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هنوز بحث بر سر اين بود كه چه كسي بايد به عنوان نماينده به باال برود كه ناگهان شخصي فرياد زد                     . كنند

ما اينجا يك نفر شناخته شده داريم و دست او را گرفت و به آن طرف خيابان برد و جمعيت به دنبـالش بـه                         

در جلـوي در    » شناخته شـده  «آن شخص   . شد   نفري مي  ۲۰۰جمعيت در اين هنگام حدود      . مقابل رفتند طرف  

قرار شد من و يكي ديگر از بـرادران بـه بـاال بـرويم و بـا آنهـا                    «: ورودي ايستاده بود و رو به جمعيت گفت       

كنـيم، مـا بـا      خرد نمـي شكنيم، هيچ چيز را حزب اهللا منطق دارد، ما هيچ چيز را نمي: صحبت كنيم و فرياد زد 

چي چـي رو منطـق داره، بياريـدش         «: ناگهان شخص ديگري از داخل جمعيت فرياد كشيد       . فكر اينها مخالفيم  

. »اين از خودمان است   «: پايين، كتكش بزنيد و در همين موقع آن مرد ريش بلند به كنار او آمد و سريع گفت                 

ولـي بـاالخره    . يگه بايد بزنيم اثاثشون رو داغون كنـيم       آخه چي داره م   : تر از سابق جواب داد      ولي او آهسته  

كردند همراه يك نفر ديگر بـه طبقـه بـاال رفـت      كه حسين آقا صدايش مي » شناخته شده «آن مرد   . ساكت شد 

جمعيت كامالً تهييج شده بود و به هيچ وجه از . ولي او را به داخل راه ندادند و پشت در مشغول مذاكره شد           

آمد از آن  دادند ـ به نظر مي  رفت افراد شهرباني هيچ كاري انجام نمي ب ورودي كنار نميها و در جلوي نرده

خواستند خراب كنند در بـين آنـان خبـري نبـود ـ كوشـش مـأمورين بـراي          افراد منطقي كه هيچ چيز را نمي

بـه داخـل راه     كرد چون نماينده مـا را         جمعيت ادعا مي  . نتيجه مانده بود    راندن جمعيت از جلوي ساختمان بي     

. »اين نهضت آزادي، اين النه جاسوسي تعطيل بايد گردد«دادند   اند بايد ساختمان را بگيريم و شعار مي         نداده

ها به داخل پريـد و   ناگهان همان مرد ريش بلند از گوشه نرده . ها اجتماع كرده بودند     افراد زيادي جلوي نرده   

د مرگ بر بازرگان، با فرياد او جمعيت نيز همصدا شـعار            خيلي سريع خود را به طبقه دوم رساند و فرياد ز          

 ۳۳ها پريده و به داخل سـاختمان هجـوم آوردنـد، مـردي حـدود               مرگ بر بازرگان سردادند و از روي نرده       

هـا عبـور كنـد كـه شـخص            خواست از روي نـرده      ساله با اوركت سبزرنگ و ريش و موهايي جوگندمي مي         

او . ها پريد و بازوي مرد ريـشو را گرفتـه بـود      گفت نبايد از روي نرده     ديگري سعي در ممانعت از او كرد و       

گـشت و ناگهـان يـك كلـت از            به شدت عصباني شد و با حالت متشنجي در جبيب خود به دنبال چيـزي مـي                

جيب خود بيرون كشيد و به طرف شخص ديگر گرفت و او را كشان كشان به طرف اتومبيلهـاي بنـزي كـه                       

جمعيت به پشت درها رسيده بـود       . چند نفري نيز او را همراهي كردند      . شده بود برد  در كوچه مجاور پارك     

. دار بـه بـاال بـرد        شخصي پايين آمد و يك جـاروي دسـته        . شد همگي قفل بودند     ولي هيچيك از آنها باز نمي     

عملـي  ال  عجيب اينكه مأموران شهرباني با اينكه در آن وقت دو اتومبيل پليس در اختيـار داشـتند هـيچ عكـس                    

نشان ندادند ـ باالخره جارو كارگر نشد و يك ميله فلزي به باال فرستادند و متعاقـب آن جمعيـت بـه داخـل      

مأمورين شهرباني از اين پس سعي كردند كـس ديگـري وارد سـاختمان نـشود ولـي                  . ساختمان هجوم برد  

ابزار و وسائل بـه گـوش       صداي شكستن شيشه و خرد شدن       . تقريباً تمام افراد آنجا، داخل ساختمان بودند      

خيابان را از سر چهارراه ميرعماد مسدود كردند حال ديگر اتومبيلهاي بنز كه تعـداد آنهـا بيـشتر                  . رسيد  مي

خورد ولي افراد مسلحي از كميته براي حفاظت از سـاختمان ديـده                عدد بود به خوبي به چشم مي       ۱۲-۱۰از  

جره طبقه سوم يا چهارم كاغذهايي كـه بـه صـورت            شخصي از پن  . شد و فقط مأمورين شهرباني بودند       نمي

اي شروع به پـاره كـردن كاغـذها نمودنـد ولـي               عده. ريخت  پرونده و دسته دسته بود از آن باال به پايين مي          

زدند اين كاغذها همه اسناد و مدارك است آنها را به پايين نريزيد، ولـي پـايين ريخـتن                     دسته ديگر فرياد مي   

هاي روزنامه ميـزان را       حتي بعضي از شماره   .  بار اين عمل را تكرار كردند      ۵ يا   ۴يباً  كاغذها ادامه داشت تقر   
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آخراالمـر يـك وانـت آوردنـد و كاغـذهاي پخـش       . آوري شد نيز به پايين ريختند كه بعداً به عنوان سند جمع 

. آوري شود   معشده را جمع كردند و گفتند هر كس از اين كاغذها دارد به وانت تحويل دهد بايد اين اسناد ج                   

اسـناد را در كجـا      ! آوري كنيـد؟    خواهيـد اسـناد را جمـع        ولي هيچكس نپرسيد خـوب شـما كيـستيد كـه مـي            

دانستند اين وانت از كجا آمده و اسـناد را   كنيد و آنها كه در باال هستند كيستند؟ انگار همه مي        آوري مي   جمع

اي خود    نكوف از پنجره بيرون آمدند و اسلحه      در طبقه آخر ساختمان دو نفر مسلح به كالشي        ! برد  به كجا مي  

دادند ـ شخص ديگري در طبقه باال ظاهر شد و شروع به   را به عالمت تصرف ساختمان و پيروزي تكان مي

پايين ريختن مقداري كره نمود كه همگي توسط مردم جمع شد ولي اين بار كمتر كسي داوطلبانـه آن را بـه                      

ناگهان . ها آنها را به وانت تحويل دادند         باالخره با ترس از آب شدن كره       عنوان سند به وانت تحويل داد ولي      

صباغيان، صباغيان از آن طرف در رفت تو كوچه، و همه           : همان مرد ريش بلند پشت پنجره آمد و فرياد زد         

كوچه پر از اتومبيلهاي بنـز بـود كـه روي        . جمعيت براي دستگيري و كتك زدن صباغيان به آن طرف رفتند          

آمد در اطراف هر يك از اتومبيلها گروهي از مردم قرار            شد به نظر مي     لي عقب همه آنها اسلحه ديده مي      صند

كنند ولي هنگام نزديـك شـدن هـر شـخص ناشـناس               اند و با رانندگان و افراد داخل اتومبيل گفتگو مي           گرفته

أمورين شهرباني دخالت كـرده و     م. خواستند محل را ترك كند و از اطراف اتومبيلها دور شود            فوراً از او مي   

در ايـن   . هنوز خيابان مطهـري از چهـارراه ميرعمـاد بـسته بـود            . جمعيت را دوباره به مقابل ساختمان برگشتند      

آوردنـد و پـس از        شد كه افرادي را كه در تصرف ساختمان دست داشتند، يكي يكي به پايين مـي                 هنگام ديده مي  

ي افرادي كه سهم اصلي را در حركت و تصرف ساختمان داشتند هنـوز              فرستند ول   بازديد بدني از در بيرون مي     

اند از  آمد فقط افراد ناشناس و كساني را كه از طرف گروه اصلي شناخته نشده به نظر مي. داخل ساختمان بودند

شـدند هيچيـك از آنهـا لبـاس        هنوز افراد مسلح در طبقات بـاالي سـاختمان ديـده مـي            . اند  ساختمان بيرون كرده  

آمد كه آنها بدون حكم اسلحه به دست گرفته باشند و غير از دو اتومبيل نيسان            ونيفرم نداشتند ولي به نظر نمي     ي

 عدد گذشته بود اتومبيلهاي ديگري در       ۱۵منقوش به آرم كميته انقالب اسالمي و اتومبيلهاي بنز كه تعداد آنها از              

 كميته در اطراف ساختمان ديده شـدند كـه بيـشتر از             تازه افراد مسلحي از طرف    . شد  اطراف ساختمان ديده نمي   

  .نوشتند كردند تا افراد نهضت و آنها آزادانه در طبقات باال شعار مي حمله كنندگان حمايت مي

اينكـه دسـتش    ! آه: شخـصي فريـاد زد    . يك نفر در طبقه آخر با دست شكسته مشغول نوشت شعار بود           

  .و جبهه رفته كميته است! ز جان گذشتهبله، او از افراد ا: در جواب گفتند! شكسته

مرگ بر بازرگان ـ مرگ بر يزدي ـ مرگ بـر ضـد     : پس از تزئين كردن ساختمان با شعارهاي قرمزرنگ

واليت فقيه و غيره، خبر آوردند كه آقايان يزدي و صباغيان و يك نفر شخص الغـر، كـه ابتـدا گفتنـد پـسر                         

اند، ديگر كاغذها و اسـناد جمـع    بوده، در باال دستگير شده    بازرگان است و بعدها معلوم شد مهندس توسلي         

پس از آن جمعيت ديگـر    . شده و در وانت قرار گرفته بود و ساختمان هم به تصرف افراد كميته درآمده بود               

كاري نداشت جز جمع شدن در طرف مقابل خيابان و نظاره كردن بر دسته گلي كه افـراد مـسلح و از جـان                    

با اينكه مأمورين شهرباني از جمعيت تقاضا كردند از اطراف سـاختمان دور شـوند و        . كاشته بودند ! گذشته

حداقل به طرف مقابل خيابان بروند، هنوز بعضي از افراد جمعيت با لبـاس شخـصي در اطـراف سـاختمان                     

س پـ . رسيد از افراد شناخته شده باشـند  حضور داشتند كه معلوم نبود مسلح هستند يا خير، ولي به نظر مي   

  .از مدتي توقف نزدكي غروب به خانه بازگشتم
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من ايـن   . ام نه به عنوان ضديت با افراد كميته         من اين مطالب را نه به عنوان دفاع از نهضت آزادي نوشته           

نويـسم و بـه       مطالب را با عنوان رهگذري كه شاهد افول ستاره آزادي در جمهوري اسالمي بوده است مـي                

  ».توانستم انجام دهم اين كمترين كاري بود كه ميخاطر دفاع از شرافت و آزادي 

  

  ج ـ وقايع داخل ساختمان

برادراني كه از ابتدا در داخل ساختمان بودند، جريان حوادث و مشاهدات خود را به شرح زيـر گـزارش                    

  :اند كرده

  اطالع به كميته مركزي

ان و مـشاهده افـزايش      بـه سـاختم   )  بعدازظهر ۳۰/۲در حدود ساعت    (پس از ورود آقاي مهندس توسلي       

تجمع و باال گرفتن شعارها، برنامه تهاجم به ساختمان قطعي به نظر رسيد و تصميم گرفته شـد مراتـب بـه                      

 آقاي مهندس توسلي با كميته مركزي تماس گرفتند ولـي           ۴۵/۲حدود ساعت   . كميته مركزي اطالع داده شود    

و حـاج آقـا     ) سرپرست كميته مركزي  ( فالحيان   االسالم  براساس اظهار تلفنچي كميته هيچيك از آقايان حجت       

و حاج آقا الهي كه تلفنگرام ارسالي به دفتر نهضت را امضاء كـرده     ) فرمانده عملياتي كميته مركزي   (سعيدي  

آنگاه آقاي توسلي با يكي از بـرادران كميتـه مركـزي صـحبت              . بود، در محل كميته مركزي حضور نداشتند      

بيني حمله افراد به ساختمان را عيناً به اطالع كميته مركـزي               شعارها و پيش   نمودند و شرايط اجتماع افراد و     

  .دارند جواب داده شد فوراً اكيپهايي را براي متفرق ساختن و جلوگيري از حمله اعزام مي. رساندند

در اين اثناء آقاي مهندس بازرگان كه طي مذاكره تلفني با آقاي مهندس صـباغيان و مهنـدس توسـلي از                  

نتيجـه ايـن تلفـن، تمـاس        . اهللا مهدوي كني تماس گرفتند      با آيت . ساختمان و مهاجمين مطلع شده بودند     وضع  

  .آقاي مهدوي كني با وزير كشور و استمداد ايشان از آقاي ناطق نوري بود

چون پس از گذشتن حدود نيم ساعت خبري از كميته مركزي نشد اين بار آقاي مهندس صـباغيان تلفـن               

  .از كميته پاسخ دادند، واحدهايي اعزام خواهند داشت.  شرايط مقابل ساختمان را گزارش دادندكردند و عيناً

 مجدداً آقاي مهندس توسلي به كميته مركزي تلفن كردند و با برادري به نام حاج آقا اسـتاد           ۳۰/۳ساعت  

تندي گفت مگر نگفتيم تماس گرفتند در حالي كه اين مكالمه در جريان بود فرد ثالثي روي خط آمد و با لحن               

  .كنيم؟ در اين لحظه تلفن قطع شد كه واحدهايي اعزام مي

 مجدداً آقاي مهندس صباغيان تلفني با حاج آقا استاد در كميته مركزي تماس گرفتنـد   ۴۵/۳حدود ساعت   

  .اند و جواب اين بود كه واحدهايي اعزام شده

هاي نيسان سـفيد رنـگ        گو و سپس اتومبيل   حدود ساعت چهار بعدازظهر بود كه اول صداي آژير و بلند          

  .معذلك چند دقيقه بعد حمله به داخل ساختمان آغاز شد. كميته مركزي در صحنه ظاهر شدند

  اطالع به معاونت اطالعات شهرباني

انـد معاونـت      يكي از مراكزي كه قبالً از طرف وزارت كشور با مسئولين نهضت در تمـاس رسـمي بـوده                  

 تماس گرفته   ۱۵/۳در اين رابطه با دفتر ايشان در حدود ساعت          . باشد   محمودي مي  اطالعات شهرباني برادر  

رئيس دفتر ايشان گفتند كه برادر محمودي نيستند ولي بـرادر آگـاه جانـشين ايـشان حـضور دارنـد ـ        . شد

وضع تجمع افراد متشكل در مقابل سـاختمان و قـصد حملـه آنـان و بـاالخره عـدم مداخلـه و اقـدام كميتـه                        
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  . كنند ي گزارش شد ـ ايشان گفتند پيگيري ميمركز

  پايين آوردن پالكارت نصب شده

 دقيقه در حالي كه جمعيت به حدود دويست ـ سيصد نفر رسيده و بـا قطـع ترافيـك،     ۳۰/۳حدود ساعت 

هـا    ايـن بچـه   «: شعارها اوج گرفته بود فرمانده پليس مستقر در مقابل ساختمان به طبقه سوم آمده و گفتنـد                

دانـيم كـه آنهـا نخواهنـد رفـت ولـي        به ايشان گفته شد ما مي» .رويم يند اگر پالكارت را برداريد ما مي     گو  مي

افسر مذكور شخصاً پالكارت را جمع كرد و در ايـن هنگـام             . دانيد عمل كنيد    هرگونه كه شما به مصلحت مي     

 حد متوقـف نگـشت بلكـه بـه          از مقابل ساختمان بلند شد ولي شعارها در اين        » درود بر پليس انقالبي   «شعار  

  .تر شد تدريج تندتر و وسيع

  بهانه براي ورود به ساختمان

 بعدازظهر بود كه اطراف ساختمان كامالً محاصره و ترافيك از اطراف بسته شده بود و                ۴حوالي ساعت   

  نفـر از افـرادي كـه در   ۸حـدود  . افراد متشكل صف پليس را شكسته و تا مقابل ساختمان جلو آمـده بودنـد           

بـه  ) كه يكـي از آنـان سـرهنگ شـهرباني بـود           (مقابل ساختمان ازدحام كرده بودند همراه با دو افسر پليس           

پشت نرده فلزي طبقه سوم آمدند و گفتند ما نماينده مردم هستيم چون شما بـا دوربـين از مـا فيلمبـرداري                       

خواهيد وارد ساختمان     كه مي خواهيم ساختمان را بازرسي كنيم گفته شد شما چه مقامي هستيد              ايد مي   كرده

گفتيم مـا سـازماني سياسـي قـانوني هـستيم           » نماينده مردم، مگر شما حزب مردمي نيستيد؟      «شويد؟ گفتند   

تواننـد    بنابراين نماينده رسمي وزارت كشور، يا مقامات انتظامي كميته مركزي و پليس و يـا دادسـتاني مـي                  

  .گذشته بود كه حمله به داخل ساختمان آغاز شدچند دقيقه از اين مذاكرات ن. وارد ساختمان شوند

  حمله به ساختمان

اي اندكي باز شد و دو نفر از فضاي باالي درب وارد ساختمان شـدند و بـا                    با فشار مهاجمين درب نرده    

گرفتن كليد از آقاي مهندس صباغيان و باز كردن درب فلزي، جمعيت كثيري بـه داخـل طبقـه سـوم هجـوم                       

جمعيت كثيري روي آقاي مهندس صـباغيان       . يزدي در اين هنگام در واحد جنوبي بودند       آقاي دكتر   . آوردند

شـدت  . و مهندس توسلي ريختند و با مشت و لگد و فحش و با فشار آنان را به داخل اطاق انتهايي كشاندند                    

اي    دقيقه بـه حـدي بـود كـه هـر دو بـراي چنـد لحظـه                  ۲۰ الي   ۱۰ضربات روي سر و پا و سينه براي مدت          

در . يهوش يا گيج شدند، هر دو آقايان را پس از مدتي ضرب و جرح به زير يـك ميـز فلـزي منتقـل كردنـد                         ب

ها و پوسترها     هاي اطاق جنوب شرقي را شكستند و عكس         جريان حمله به اين دو نفر، گروه مهاجم پارتيشن        

هـاي روابـط      وهاي فايـل  را از بين بردند و نشريات نهضت را از محل بايگاني روي زمين ريختند و كـش                ... و

عمومي را به خارج بردند، پس از بهوش آمدن اين دو نفر در حالي كه دو سه نفر از مـسئوالن افـراد كميتـه                 

از افرادي كه بـه آقـاي   . دادند كردند، مابقي به فحاشي و از گوشه و كنار به زدن ادامه مي  آنها را حفاظت مي   

. نان داراي لباس سبزرنگ مخصوص مأمورين كميته بودنـد         نفر از آ   ۵مهندس صباغيان حمله كردند حداقل      

اقـدام كردنـد    ... افرادي كه بعداً خود را از كميته مركزي معرفي كردند و براي جلوگيري از تخريب و حملـه                   

اي  آمدنـد و عـده     اي مـي    البتـه عـده   .  نفر بود  ۱۰۰جمعيتي كه داخل ساختمان بود حدود       .  نفر بودند  ۱۰حدود  

  .رفتند مي

هـاي كميتـه و       ن موقع به جمعي از افراد داخل اطاقي كه آقايان نگـاه داشـته بودنـد گفتنـد كـه بچـه                     در اي 
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اهللا از اطاق خارج شوند ـ بـراي بيـرون رفـتن از اطـاق نيـز بـين آنهـا          دادستاني بمانند و بقيه برادران حزب

ه مـسلح بـه سـالح كمـري         باالخره چند نفر از بين حاضرين خارج شدند و بقيه ك          . اختالف و بگو و مگو بود     

در اين هنگام آقاي مهندس صباغيان به يكي از افراد رسـمي كميتـه توصـيه نمودنـد كـه                    . بودند باقي ماندند  

جـواب  . مواظب خروج اسناد و اموال توسط افراد شناخته نشده باشيد تا مورد سـوء اسـتفاده قـرار نگيـرد                   

بـين افـراد كميتـه و سـپاه در نگاهـداري            » .لـديم الزم به دستور شما نيست ما خودمـان كارمـان را ب           «دادند  

  .ساختمان اختالف نظر بود و باالخره كميته ساختمان را در اختيار گرفت

بعد از حدود نيم ساعت آقايان توسلي و صباغيان را به اطاق آشپزخانه منتقل كردند در آنجـا از مـدتي                     

نگهبانان چند نفر بودند كه ظاهراً از كميتـه  . ندشد قبل آقايان دكتر يزدي و يكي از برادران ديگر نگهداري مي     

كرد از سپاه است خواستند از داخل اتاق خارج شود،            يكي از افراد را كه ادعا مي      . مركزي و دادستاني بودند   

  .نامبرده پس از مدتي مقاومت و گفتگو باالخره خارج شد

 داشتند و سپس به خارج اطـاق        آقايان يزدي و توسلي و صباغيان را حدود يك ساعت در اين محل نگاه             

گفتند ما مسئول حفاظت شما هـستيم ـ    آمدند و مي داخل هال ورودي آوردند ـ در اين مدت افراد مختلفي مي 

شد ـ در اينجا فردي كه در آغاز حمله به عنـوان نماينـده     رفت و آمد در بيرون درب كامالً ديده و شنيده مي

كـرد كـه چـرا خـط خودتـان را از مـردم جـدا                  ن را نصيحت مي   خواست وارد ساختمان شود آقايا      مردم مي 

آقاي دكتر يزدي گفتند كه ما تمام عمرمان را به خاطر مردم وقف كرده و از مردم جـدا نيـستيم و                      ! ايد  كرده

ايم به خاطر حمايت از حقوق مردم است ـ سپس آقاي دكتر يزدي جريـان سـمينار و     اگر امروز نيز ايستاده

شور و تمكين از دستور وزارت كشور به منظور احترام بـه نظـام جمهـوري اسـالمي، بـا                   اطالع به وزارت ك   

همچنـين توضـيح داده شـد كـه هـم           . آنكه تصميم وزارت كشور برخالف قانون بوده است را توضيح دادند          

) دو نفر از خواهران عالقمند به نهـضت (تصميم وزارت كشور مبني بر جلوگيري از سمينار و هم دستگيري    

به عالوه افراد كميته و دادسـتاني نـه تنهـا از حملـه ايـن افـراد بـه                    . م حمله امروز غيرقانوني بوده است     و ه 

يكي از نكات جالب توجه اين بود كـه مـشاهده           . ساختمان جلوگيري نكردند بلكه با آنها هماهنگي نيز داشتند        

كـرد و كـت و شـلوار           اهللا معرفي مـي    شد كه افراد كميته و دادستاني از افرادي كه قبالً خود را نماينده حزب             

  .گيرند كرم رنگ به تن داشت دستور مي

مجدداً آقايان يزدي، توسلي و صباغيان را به اطاق ديگري در واحد غربي ساختمان منتقل كردند و پـس                 

 ساله در اونيفورم دادستاني انقـالب مركـز آمـد و            ۲۵ بعدازظهر شخصي حدود     ۶از مدتي در حدود ساعت      

در . اند كه آقايان را حفاظت نموده به منازلـشان منتقـل كنـيم              امات باالي مملكت به ما دستور داده      گفت از مق  

مورد ساختمان و اموال و اسناد سئوال شد، وي گفت افراد كميته مركزي و دادسـتاني در سـاختمان كـامالً                    

 مـورخ  ۶۸۱۷/۶۲/۳۰مستقر هستند و چيزي از ساختمان خارج نـشده اسـت ـ سـپس حكمـي تحـت شـماره        

 با امضاء آقاي اسداهللا الجوردي ارائه دادند كه طي آن دستور داده شده بود به منظور جلـوگيري از        ۶/۸/۶۲

مسئولين نهضت درخواسـت    . اتالف اسناد، كليه اسناد و مدارك ضروري را به دادستاني انقالب مركز ببرند            

مـأمورين گفتنـد چـون جـان        . جلـسه كننـد   برند باتفاق صورت    كردند در ساختمان بمانند و اسنادي را كه مي        

مسئولين نهضت مجدداً درخواست كردند كـه چـون         . خطر است بايد زودتر از ساختمان خارج شويم       آقايان در   

مأمورين در ساختمان مستقر هستند همه درها را الك و مهر كرده و روز بعـد مـشتركاً مـدارك مـورد نيـاز را                         
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پذير نيست و با اصرار آقايان يـزدي، توسـلي و صـباغيان را از            امكان پاسخ دادند اين كار هم    . صورتجلسه كنند 

 خـارج   ۳۰/۶حدود سـاعت    )  دستگاه بنز و تويوتا    ۶(بام از ساختمان پزشكان با اكيپ بسيار مجهزي           طريق پشت 

كردند و با سرعت زياد و آژيركشان از طريـق خيابـان اسـتاد مطهـري، دكتـر شـريعتي و پاسـداران بـه منـزل                           

  .رساندند

قبل از خروج از ساختمان، آقاي مهندس صباغيان از طبقه چهارم بازديـد كردنـد و طبـق اظهـار ايـشان                      

  . ها دست نخورده بود واحد غربي و بسياري از اطاق

 ۲نحوه خارج كـردن  . عالوه بر آقايان سه گانه، سه نفر ديگر از عالقمندان به نهضت در ساختمان بودند      

 بعـدازظهر يكـي از ايـن بـرادران مـورد توجـه يكـي از        ۵د كه در حدود سـاعت  نفر از ايشان بدين ترتيب بو   

مهاجم مذكور اين برادر را از پنجره به افرادي كـه در خـارج از سـاختمان مـشغول                   . گيرد  مهاجمين قرار مي  

بعد از مدت كمي يكـي از مـأمورين كميتـه از پـايين آمـده و از ايـن بـرادر                      . دهد  شعار دادن بودن، نشان مي    

او را سـوار اتومبيـل بنـز نمـوده بـه            . خواهد كه همراه او، بدون هرگونه مقاومت يا اعتراضي به پايين برود            مي

آورند ضـمن    بعدازظهر، پس از بازجويي مختصري كه از وي به عمل مي۲۰/۹در حدود ساعت    . برند  كميته مي 

  .كنند ، او را آزاد مي»اده بودندمتأسفم چنين به ما دستور د«عذرخواهي و اظهار تأسف و گفتن اين جمله كه 

 در ساختمان نگاه داشته، سپس او را بـه          ۳۰/۷ نفري كه در ساختمان بودند را تا ساعت          ۶آخرين نفر از    

وي شـاهد  . آورند  بعدازظهر نگهداشته و از او بازجويي به عمل مي۳۰/۱۰برند و تا ساعت  كميته مركزي مي 

  . در آن شب از دفتر نهضت به كميته منتقل گشتآوردن بعضي از اسناد يا اموالي بوده كه

  

  وضعيت ساختمان پس از تحويل ـ۷

از دادستاني انقالب تلفن كردند و از مسئولين نهضت خواسـتند سـاختمان را تحويـل                ) ۷/۸/۶۲(ز بعد   رو

ي دو نفر نمايندگان نهضت در ساختمان حاضر شدند و به اتفاق نمايندگان دادستاني انقـالب اسـالم                . بگيرند

سـاختمان،  » موجـود «مركز و كميته انقالب اسالمي ايران از ساختمان بازديد بـه عمـل آوردنـد و از وضـع                    

الـذكر رسـيد و سـپس سـاختمان در             صفحه تهيه گرديد و به امضاي آقايان فوق        ۱۶دفاتر، صورتمجلس در    

كـرد، بـه       مـي  معرفـي » بـرادر محمـود   «حضور مسئول عمليات دادستاني انقالب اسالمي مركز كـه خـود را             

در دست داشـت و ارائـه داد، همـان حكمـي            » برادر محمود «حكمي را كه    . نمايندگان نهضت تحويل داده شد    

  : متن حكم به شرح زير بود. بود كه روز قبل نماينده دادستاني انقالب اسالمي مركز ارائه داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  حكم دادستان انقالب اسالمي مركز

  ۶/۸/۶۲تاريخ 

  ۶۸۱۷/۶۲/۳۰شماره 

  برادران عمليات

ت جلوگيري از اتالف اسناد و مدارك مكشوفه به دسـت مـردم مربـوط بـه جمعيـت بـه                     جه

  .اصطالح نهضت آزادي كليه آنها را به دادستاني انقالب اسالمي مركز بياوريد

  دادستان انقالب اسالمي مركز

 سيداسداهللا الجوردي
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 پس از خروج اجبـاري اعـضاي        پس از تحويل ساختمان، بازرسي از قسمتهاي مختلف معلوم ساخت كه          

نهضت از ساختمان، مأمورين به آرشيو و كليه اطاقهاي ساختمان وارد شده و بسياري از اسناد تـاريخي و   

همچنين سه گاوصندوق نهضت كه حاوي اسـناد مـالي و           . اند  ارزنده نهضت را به جاي ديگري منتقل ساخته       

هاي جاري و حقوق ماهيانه بعضي از كاركنـان اداري            براي هزينه  ١) هزار تومان  ۴۰حدود  (مقداري وجه نقد    

  .اند بوده است باز نموده و آنچه در آنها بوده برده

 سال گذشته ملـت ايـران و اسـناد و مـدارك             ۳۰كارهاي علمي و تحقيقاتي و تاريخي مربوط به مبارزات          

مـوال شكـسته و تخريـب       اطاقها به هم ريخته و كتابها و نـشريات و اشـياء و ا             . مربوطه همه خارج شده بود    

شده روي زمين ريخته و ديوارهاي ساختمان از شعار مرگ و تفرقه و تخريب و تهديد و تنفر و با امـضاي                      

گـذاران و      سـاله مبـارزات اسـالمي پايـه        ۴۰اهللا پوشانده شده بـود و نهـضت آزادي ايـران بـا سـوابق                  حزب

 سـاله   ۲۰ و مبـارزات اسـالمي و رسـمي           ساله بسياري از اعـضاء     ۳۰هاي اسالمي و ضد استبدادي        فعاليت

اخيرش و خدمات ارزنده در دوران پيروزي انقالب اسالمي ايران با همه اين سوابق، به قول رئـيس مجلـس                    

  .قرار گرفته بود! اهللا شوراي اسالمي مورد حمله و تهاجم حزب

  

   منتظري و رئيس جمهوريهللا تظلم به امام، آيت ـ ۸

 نهضت آزادي ايران و غارت اموال و مصدوم ساختن مسئولين و عالقمنـدان              پيرو حمله ناجوانمردانه به   

آن نهضت ضمن تلگرامي ماوقع را به استحضار رهبر انقالب و رئيس جمهـوري رسـانيد، همچنـين آقايـان                    

بار بودند تلگرامهايي به عنوان     دكتر يزدي، مهندس صباغيان و مهندس توسلي كه قربانيان اين حادثه تاسف           

متن تلگرامهاي ارسال شده به شرح زير از نظر خواننـدگان           . اهللا منتظري ارسال داشتند      حضرت آيت  تظلم به 

  :گذرد عزيز مي

   به رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايرانام شهريرتلگ

  تعالي بسمه

  ار جمهوري اسالمي ايران امام خمينيذحضور محترم رهبر انقالب و بنيانگ

خـواهي و جريـاني      خواهيم تظلم   بلي، براي مزيد اطالع و رفع شبهات محتمل اجازه مي         با سالم و امتنان ق    

ايـد کـه بعـد از      توجه فرموده  يقيناً. را با عرض معذرت به استحضارتان برسانيم و بذل عنايتتان را بخواهيم           

 آقـاي مهنـدس بازرگـان در مجلـس شـوراي اسـالمي و طـرح مـسئله                   ۲۰/۵/۶۲نطق قبل از دسـتور مـورخ        

نتخابات مجلس آينده جنجالي از اعتراض و هتاکي در همان جلسه و موجي از تحريف و سوءتعبير، همـراه                   ا

ي هـا  ها و مجـالت و در مـصاحبه   با توهين و تهمت عليه ايشان و نهضت آزادي ايران در بعضي از روزنامه          

 ايران بعد از پنج سال و       ات باال برپا گرديد که گويي اسم از آزادي بردن در جمهوري اسالمي            مبرخي از مقا  

خواستار انتخابات آزاد بر طبق قانون اساسي شدن فعل حرام فاجعـه آفـرين و جـرم نابخـشودني اسـت و                      

                                                      
 تومان گزارش شـده، در صـورتي كـه در         ۴۰۰۰۰خوانندگان عزيز توجه فرماييد كه مبلغ غارت شده از نهضت در اينجا حدود              . 1

دليل ايـن اخـتالف   .  تومان ذكر شده است   ۲۰۰۰۰است اين مبلغ حدود     اهللا منتظري كه در اين مجموعه آمده          تلگرام به حضرت آيت   

اهللا منتظري قبل از دريافت گزارش همه مسئولين نهضت در مورد مبلغ موجـودي آنـان پـيش از حملـه،                      آن است كه تلگرام به آيت     

 . تومان بوده است۴۰۰۰۰ولي پس از دريافت گزارشها مشخص شد كه اين مبلغ حدود . تهيه شده است
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ائمـه  ه خوشبختانه از طرف مقام رهبري در خطاب ب . منطق و متانت بايد با طعن و خشونت پاسخ داده شود          

کيـدهاي بـه جـا در       أظـري در روز بعـد تـذکر و ت         اهللا منت   و همچنين از طرف آيـه      ۶۲جمعه روز سوم آبانماه     

الوقوع و ضرورت دقت به لحاظ مـوازين قـانوني وآزادي و رعايـت عـدالت در                  اهميت حياتي انتخابات قريب   

گفتگـوي از انتخابـات و آزادي، از ممنوعيـت و مجرميـت خـارج      كـه   به طـوري  ،عمل آمد ه  ميان داوطلبان، ب  

 مهرمـاه بـا اعـالم اينکـه         ۱۸با روزنامه جمهوري اسالمي مورخ      ي در مصاحبه خود     ررياست جمهو . گرديد

 بـه گروههـا اطمينـان     »آزادترين و پرشورترين و بهترين انتخابات خواهـد بـود          انتخابات آينده مجلس جزء   «

خواهند در مـورد کانديداهايـشان تبليغـات          دولت در کار آنها هيچ اخاللي نخواهد کرد و هرچه مي          «دادند که   

 نهضت آزادي از ايشان تشکر نموده تذکر داد کـه الزمـه قـانوني بـودن و آزادي انتخابـات                     ».ندانتخاباتي کن 

باشـد و همچنـين اجـازه و           امنيت از طرف دولـت نيـز مـي         تأمينعالوه بر عدم انحصار به طرز فکر خاصي         

صر همـان   سف و عـ   الا مع. ي گروهي ضرورت دارد   ها  امکان روزنامه و اجتماع و استفاده بالسويه از رسانه        

 نلـه اطمينـا    خـدمت امـام رسـيده و بـه معظـم          «:  آبانماه که در خطبه نماز جمعه فرموده بودند        ۶روز جمعه   

 مـردم تهـران و کـساني کـه از           ،»ترين شـکل برگـزار خواهـد شـد          ام که انتخابات با سالمترين و شيرين        داده

 شـاهد   ،مـش و شـيريني موعـود      کردند بـه عنـوان طليعـه آزادي و آرا           خيابان استاد شهيد مطهري عبور مي     

فريادهــاي ناســزا و . غوغــاي عجيــب و صــحنه دلخــراش در برابــر ســاختمان محــل نهــضت آزادي شــدند

شنيدند که منجـر بـه حملـه و هجـوم بـه سـاختمان و        شعارهاي تهديد عليه سران نهضت و خود نهضت مي    

هـا و      پرونـده  ، را اشـغال نمـوده     دفاتر نهضت . ها و درها براي ورود به طبقات و اطاقها گرديد           شکستن نرده 

به در و ديوارها فحـش و شـعارهاي سـرخ نوشـته و بـر سـر       . ريختند کتابها و اثاث و اوراق را به پايين مي      

اي با مـشت و لگـد و ناسـزاهاي      دي، مهندس صباغيان و مهندس توسلي ريخته به طور وحشيانه         زآقايان دکتر ي  

 را بـه  ريني آزادي انتخابـات ي امنيت و حاکميت قـانون و شـ   مضروب و مجروحشان ساخته معنايرکيک شديداً 

 سواره و پياده در حدود سيـصد نفـر مجهـز بـه              ،اي بودند   اينها گروه مسلح و سازمان يافته     . آنان چشاندند 

 و بـا بعـضي از آن   اند  وسايل الزم از جمله براي باز کردن گاوصندوق که در اين نوع ضربات سابقه داشته              

چيز اينکـه بـا وجـود اطـالع و           انگيزتر از هر   اسف. القدر سال قبل َآشنايي پيدا کرده بوديم       لهافراد در حمله لي   

عمـل آمـده بـود و تلفنـي کـه در      ه  مرکزي و شـهرباني بـ  كميتهاستمدادي که بالفاصله پس از تجمع آنها از        

 سپاه و    و ميتهموران اعزامي ک  أجات همکارانمان شد، م   ن کني براي  آخرين لحظات خدمت جناب آقاي مهدوي     

 از دخالـت و ممانعـت از عمليـات تخريبـي و             ، در حضور  تأخيرنمايندگان دادستاني انقالب عالوه بر تعلل و        

. نمود که هماهنگي و همکـاري وجـود دارد          کردند و چنين مي     غارت و ضرب و شتم متجاوزان خودداري مي       

ي بوده است کـه از طـرف سـخنران پـيش             تحريک بهانه يا مستمسک اين حمله و هجوم و خرابکاريها احتماالً         

ي سياسي قصد دارند راهپيمايي برپا کننـد        ها  ورشکسته« گفته بوده است که      ،عمل آمده ه  خطبه نماز جمعه ب   

کـه نـه تنهـا قـصد          در حـالي   »...ها که دلشان نسوخته بلکـه دماغـشان سـوخته اسـت             راهپيمايي ورشکسته 

در داخل ساختمان شده بود اصالً به دليل عـدم موافقـت       راهپيمايي وجود نداشت و دعوت براي يک سمينار       

اي آويخته بـوديم کـه    نظر کرده در ورودي نهضت را بسته و پرده  صرفوزارت كشور از برقراري سمينار    

الـذکر و سـه نفـر از         سه نفر آقايان فوق    از اعضاي نهضت کسي در ساختمان جز      . شود  سمينار برگزار نمي  

 سپس از طرف کميته بازداشت شـدند، حـضور نداشـت و ايـن عـده بنـا بـه                     جوانان که آنها نيز مضروب و     
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 به  شش روز قبل کتباً   . خواسته وزارت کشور براي همکاري با کميته در برقراري نظم و آرامش آمده بودند             

بعد . وزارت کشور و نيروهاي انتظامي خبر از قصد تشکيل سمينار داده درخواست حفظ امنيت کرده بوديم               

 ضمن آنکه هيچگونه ابراز حرف و حرکت يا تجمع و تحريـک از طـرف نهـضت و مـدعوين بـه             ازظهر جمعه 

 آزادي انتخابات چيزي جز ايفـاي       تأمين نيت ما از چنين اقدام يعني تمنا و          عمل نيامده بود اصوالً   ه  سمينار ب 

ون اساسي ميثاق   حق و وظيفه و خيرخواهي براي مملکت و انقالب نبود زيرا که عقيده داشته و داريم که قان                 

ملي و اسالمي انقالب و رکن حياتي بقاء جمهوري اسالمي ايران است و تـا انتخابـات نماينـدگان بـا رعايـت                 

 زحمـات و مبـارزات و   ،صادقانه و اجراي عادالنه قانون اساسي در شرايط تـساوي و آزادي انجـام نگـردد      

و استيالي خارجي وارث غاصب انقـالب خواهـد          ديکتاتوري و استبداد     ،فداکاريها و شهادتها به باد فنا رفته      

  .کند  پا باز ميگشت و به فرموده خودتان ديکتاتوري تدريجاً

کرد کـه چنـين    نهضت آزادي انتظار نداشت و مصلحت مملکت و آبرو و حيثيت جمهوري اسالمي اقتضا نمي        

که در ايران آزادي و امنيت وجـود        يد و به دنيا اعالم شود        آ عمله  رفتار خالف اسالم و قانون و انسانيت با ما ب         

  .هاي رسمي رياست جمهوري با اين سرعت و سهولت نديده گرفته شود حتي اوامر رهبري و وعده. ندارد

آوري  جلوگيري از اتالف اسناد نهضت و جمـع        نمايندگان دادستاني انقالب تهران نيز که حکم کتبي براي        

 ضاربين فرصت نکرده بودند متالشـي و متفـرق و خـارج             آنها داشتند آنچه را که متجاوزان به ساختمان و        

بايستي با حضور نمايندگان نهضت        ببرند مي   با خود  کنند به عوض آنکه به ما تحويل دهند يا اگر قرار است           

و صورت مجلس کردن بوده باشد، پس از اخراج سه نفـر آقايـان مـصدومين و انتقالـشان بـه خانـه آقـاي                         

در سراسـر شـب اقـدام بـه         ) کنـي  ثـر دخالـت و دسـتور جنـاب آقـاي مهـدوي             در ا  ظاهراً(مهندس صباغيان   

  .شود ييع حق محسوب ميضگر و تصرف و ت که تجاوز ديدآوري و بردن آنها به دادستاني کردن جمع

 قـضاوت در قـضيه و اتخـاذ         ،با معذرت مجدد از تصديع و تفصيلي کـه باعـث و مقـصر آن مـا نبـوديم                  

  .نماييم تصميم را به خودتان واگذار مي

ي گروهـي بـا مـا       هـا   چنين اعمال و برخوردهايي را که نهادهاي غيرمسئول يا مقامات رسـمي و رسـانه              

 چنين تلقي خواهد شد که دستگاه حاکم خواسته است هـر صـدا و               دارند، اگر جلوگيري و جبران نشود طبعاً      

تخاب کردن و انتخـاب شـدن   حرکت ناموافق با خود و عمل به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر يا حق ان        

  .از ناحيه ملت را در نطفه خفه کند

حال نهضت آزادي ايران با آنکه حق و وظيفه شرعي دفاع از انقالب اصيل و خدمت به جمهـوري                    هر در

 بـه صـحت     ردانـد، مغـرو      آزادي انتخابات و تحقـق حقـوق افـراد ملـت مـي             تأميناسالمي را پافشاري براي     

ارد و اگر رهبري انقالب طرح مسئله انتخابات از طرف ما و خواسـتن آزادي  تشخيص خود نبوده تعصبي ند  

دست گـروه  ه دانند و انتخاب اصلح بايد ب واقعي و اجراي قانون اساسي را خالف شرع و به زيان جامعه مي          

  .ما در نهضت آزادي را بسته کناري خواهيم نشست.  ابالغ فرمايند و مستقيماًصريحاً. خاص صورت گيرد

  .ب و ترضيلما تح هم وفقنالّ ال

  ۱۳۶۲ آبانماه ۹تهران 

   با درود و دعاي

  ران نهضت آزادي اي
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  اهللا منتظري تلگرام به آيت

  تعالي بسمه

   مدظله العالياهللا العظمي منتظري محضر آيتقم ـ 

  :خواهي وظيفه شرعي خود دانستيم مراتب ذيل را به استحضارتان برسانيم براي مزيد اطالع و تظلم

 آزادي انتخابات بر طبق قانون اساسي است با اطالع کتبـي قبلـي       تأمينضت آزادي ايران که خواستار      نه

نار در داخـل    به وزارت کشور و مقامات انتظامي بـراي جمعـه شـشم آبانمـاه جـاري دعـوت بـه يـک سـمي                       

 تأسف  ب و د، اما با کمال تعج    نمو مخالفت وزارت کشور آن را موقوف        ود نموده بود که به علت     خساختمان  

اختـصاص آن و     کيدات حکيمانه هفته قبل جنابعالي دائر بر عموميت انتخابـات و عـدم انحـصار و               أ ت عليرغم

که قسمتي از پـيش     ) سواره و پياده  ( گروهي در حدود سيصد نفر مسلح        ،ها هرفتار عادالنه و اسالمي با گرو     

م و اهانت روزنامه جمهوري اسالمي و       خطبه کذب نماز جمعه دائر بر قصد راهپيمايي و مقاالت سراسر اتها           

ي خالف واقع صدا و سيما بهانه تحريک و تهاجمشان شده بود با نقشه قبلي به محل نهضت واقـع                    ها  برنامه

ي وقيحانـه   هـا  عام و دادن شعار و دشـنام      ءآورند و پس از جنجال در مال        در خيابان شهيد مطهري حمله مي     

ها و درهـا بـه         صورت گرفته باشد با شکستن نرده      تجمعيکت و   بدون آنکه از ناحيه ما کمترين حرف و حر        

حــدود بيــست (وار اشــيا و اســناد و کتــب حتــي موجــودي صــندوق  طبقــات و اطاقهــا هجــوم بــرده مغــول

نمايد و اينجانبان را وحشيانه مورد حمله قـرار داده مـضروب و مجـروح                 را تخريب و تاراج مي    ) هزارتومان

کميته و دادستاني و شهرباني که قبل از وقوع حمله در محـل حـضور داشـتند                  نموريأ بدون آنکه م   ،ندنک  مي

آيا شرع انور و قانون اساسـي سـزاي         . اقدامي براي دستگيري و جلوگيري از حمالت وحشيانه آنان بنمايند         

آميـز را تهـاجم و تخريـب و     دبانـه و مـسالمت  ؤتقاضاي آزادي انتخابات و امر به معروف و نهي از منکـر م           

دانند؟ آيا اين تحريکات و حمالت و تهاجم هماهنگ و سازمان يافته که همزمان با بيانات و                    شتم مي  ضرب و 

اعتبـار كـردن ايـن        بـراي بـي    ي رهبر انقالب و جنابعالي صـورت گرفتـه اسـت، بـه معنـاي تـالش                ها  توصيه

مانـد؟   انيت بـاقي مـي  باشد؟ و آيا با چنين حرکات آبرو و حيثيتي براي اسالم و انقالب و روح      نميها    توصيه

  شود؟ المللي حاضر کنوني داده نمي آيا خوراک تبليغاتي دلخواه به دشمنان اسالمي در شرايط بين

  .با تجديد سالم و ارادات و دعاي سالمت و عافيت

  ابراهيم يزدي ـ هاشم باغيان ـ محمد توسلي

۷/۸/۶۲  

  

  به رياست جمهوريتلگرام 

  تعالي بسمه

  تلگرام شهري

  م جمهوري اسالمي ايرانرياست محتر

 تأمين آبان ماه که نهضت آزادي ايران براي يک سمينار داخلي جهت             ۶ استحضار داريد روز جمعه      يقيناً

آزادي انتخابات با اطالع قبلي وزارت کشور و مقامات انتظـامي دعـوت کـرده بـود و در اثـر عـدم موافقـت                         

  :ش جنابعالي در خطبه دوم نماز جمعه که عليرغم فرماي، نمودوزارت کشور از برگزاري آن خودداري
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ترين شکلي که دل امام را راضي کنـد انجـام             ترين و موفق    ترين و شرين    ما آماده هستيم انتخابات با سالم     «

  ».گيرد

 بعدازظهر به محـل نهـضت حملـه کـرده        ۳در حدود سيصد نفر از افراد مسلح سواره و پياده حوالي ساعت             

ي وقيحانه و تهديد، بدون آنکـه از ناحيـه مـا کمتـرين حـرف و حرکـت و                    ها پس از جنجال و شعار و دشنام      

پنجره وارد طبقـات سـاختمان شـده، اسـناد، امـوال،             و عنف با شکستن در   ه  اجتماعي صورت گرفته باشد ب    

نقدينه و کتب را بيرون ريخته به تاراج بردند و آقايان مهندس صباغيان، مهندس توسلي و دکتر يزدي را که    

 ه کميته مرکزي و شـهرباني بـراي ممانعـت از تجمـع مـردم در محـل حاضـر شـده بودنـد شـديداً          به توصي 

  . آزاد شدندمضروب و مجروح و زنداني نمودند و سه نفر از همراهان را نيز به کميته بردند که بعداً

 موران کميته و دادستاني و شهرباني و سپاه که تا مـدتها از حـضور و دخالـت و ممانعـت خـودداري             أم

  . هيچگونه اقدام براي دستگيري و جلوگيري مهاجمين ننمودند،کردند مي

ي گروهـي و روزنامـه      ها  ها و مقاالت سراسر کذب و افتراء خالف اسالم و قانون رسانه              مصاحبه مسلماً

آميز نمازجمعه با ادعاي دروغ راهپيمـايي از عوامـل ايـن تحريـک و                جمهوري و همچنين پيش خطبه تحريک     

  .و بزرگترين لطمه را به حيثيت جمهوري اسالمي ايران و مشروعيت انتخابات آينده زده استتهاجم بوده 

 آزادي انتخابات را طبق قـانون اساسـي و جبـران و اعتـذار از                تأمين نهضت آزادي ايران کماکان انتظار    

  .خسارات و اتهامات و تحويل اسنا د و مدارک و اموال را دارد

  ۶۲تهران هفتم آبانماه 

  دكتر يزدي - نهضت آزادي ايرانرف از ط

  

  اطالع به شوراي نگهبان

گـردد، و   از آنجا كه به موجب قانون اساسي، انتخابـات مجلـس زيـر نظـر شـوراي نگهبـان برگـزار مـي                  

باشد، و از آنجا كه تبليغات سوء عليه نهضت آزادي و حمله بـه                شوراي محترم مسئول حسن اجراي آن مي      

اي به دبيـر شـوراي       باشد نهضت آزادي با ارسال نامه       بليغات منفي انتخاباتي مي   دفتر نهضت، در ارتباط با ت     

مـتن نامـه بـه      . ها و تلگرامها مراتب را به اطالع شوراي نگهبـان رسـانيد             نگهبان همراه با رونوشت كليه نامه     

  :دبير شوراي نگهبان به شرح زير است

  تعالي بسمه

  رم شوراي نگهباناهللا صافي دبير محت آيت اهللا جناب آقاي لطف

به نام خدا و با سالم و دعا، نظر به اينكه شـوراي محتـرم نگهبـان قانونـاً نظـارت بـر انتخابـات مجلـس                   

شوراي اسالمي را دارند، براي مزيد استحضار و هر گونه اقـدام و طـرح در شـورا بـه پيوسـت رونوشـت                        

اي كـه بـه جـرم      آبانمـاه و حملـه  ۶تلگرامي را كه به محضر امام راجع به جريان مشروح واقعه روز جمعـه       

قصد تشكيل سمينار تامين آزادي انتخابات بـه نـضهت آزادي ايـران صـورت گرفتـه اسـت خـدمتتان ايفـاد                  

  .شود هاي مبادله شده، تلگرامهاي ديگر نيز تقديم مي رونوشت نامه .داريم مي

  نهضت آزادي ايران

۹/۸/۶۲  
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  صباغيان مهندس آقاي دستور از قبل ـ نطق۹

آور حمله به دفتر نهضت آزادي ايران، از حـوادثي اسـت كـه دائـره تبعـاتش از نهـضت و                         خجالت حادثه

هاي آن گذشته و به نحوي به سرنوشت همه آنان كه به استقالل، آزادي و جمهـوري اسـالمي دل       شخصيت

ده، و بـر    اگر جمعيتي مشروعيت مجلس آينده را در گرو انتخابات آزاد اعـالم نمـو             . شود  اند مربوط مي    بسته

» فـضولي «اقـدام كـرده و در نتيجـه ايـن           » تامين آزادي انتخابـات   «اين پايه به برگزاري سميناري به منظور        

هاي قبل از انقالب      گيرد، ملت عزيز ايران كه در راهپيمايي        مورد حمله، اهانت، غارت و ضرب و شتم قرار مي         

انـد بايـد از ايـن         ال خـود قـرار داده        ايده اي را ورد زبان و عالمت مشخصه جامعه         خود اين شعار سه شاخه    

هـا را دوبـاره بـه       نه بدان دليل كه بر مظلوميت نهضت اشك شفقت فرو ريخته و نهضتي            . حادثه مطلع گردند  

انديـشد و     مجلس برگردانند كه نهضت در اين رابطه جز به انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكـر نمـي                    

نهد، بلكه بدان منظور كه دريابند بـر سـر آزادي و    ن به مجلس را وقعي نمي خارج از اين وظيفه، رفتن و نرفت      

بر اين پايه آقاي مهندس صباغيان يكي از قربانيان اين حادثه در نطـق قبـل                . آورند  جمهوري اسالمي چه مي   

 مجلس شوراي اسالمي ماوقع را به استحضار نماينـدگان و ملـت عزيـز               ۱۰/۸/۶۲از دستور خود در جلسه      

ايراد اين نطق موجب برخوردهايي از طرف نمايندگان و رئيس مجلس گشت كه خود شاهدي               .  رسانيد ايران

  .گويا و دليلي روشن بر عدم وجود آزادي حتي در مجلس شوراي اسالمي شد

ما ذيالً نطق آقاي مهندس صباغيان، استخراج شده از مشروح مذاكرات مجلس شـوراي اسـالمي مـورخ                  

خورد نمايندگان با اين نطق را به صورتي كه از نوار ضـبط شـده از راديـو، پيـاده     ، بر ۵۲۴ شماره   ۱۰/۸/۶۲

االسـالم   بـه دسـتور حجـت   » قطع تريبـون «سپس دنباله اين نطق را كه به علت تشنج و        . آوريم  شده است مي  

  .رسانيم آقاي هاشمي رفسنجاني ايراد نشد به استحضار خوانندگان عزيز مي

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ا درود و تحيت به روان شهداي راه اسالم و مجاهدان طريـق حـق از فرمانـده و فرمـانبر و بـا عـرض                          ب

مان و بهبهان و درود فراوان بر رزمنـدگان         ي مسجد سل  ،تسليت و تعظيم به مردم قهرمان دزفول و انديمشک        

لقي و پشتيبانان غربـي     ي اخير خود حماسه آفريدند و با ابراز تنفر از رژيم صدام عف            ها  اسالم که با پيروزي   

المللي حقوق بشر که در برابر کشتار غيرنظاميان و زنـان و             و شرقي وي و اعتراض و انزجار از مجامع بين         

  .کنم  سخن خود را آغاز مي،اند کودکان مسلمان ايران ساکت نشسته

ع و نقـص    الجوالخوف و  ولنبلونکم بشي من  « خود به مصداق     ملت مسلمان ايران پس از انقالب شکوهمند      

در معـرض هجـوم انـواع ابتالئـات بـوده و آمـاج کيـدهاي                » الثمـرات و بشرالـصابرين    االنفس و االموال و  من

 بـا جانبـازي و فـداکاري مـردم          اهللامريکاي جهانخوار و فرانـسه و روسـيه تجـاوزگر قـرار گرفتـه و بحمـد                

  .ده است استحقاق خود را براي بشارت الهي نشان داگر و ايثار مخلص جوانانمخصوصاً

 کـه  انـد   مشکالت و مصائبي نيز از داخل سرچشمه گرفتـه         اند   خارجي داشته  ءعالوه بر ابتالئاتي که منشا    

اي   هربـ ازجمله اين ابتالئـات تج    . حول و قوه الهي بتوانيم با سربلندي آنان را پشت سر بگذاريم           ه  اميدواريم ب 

ينجانـب پـيش آمـد کـه گـزارش آن طـي             است که در جمعه گذشته ششم آبانماه براي برخي از دوستان و ا            

 منتظري و رياست محترم جمهوري ارسال شـده اسـت و چـون ايـن                اهللا  تتلگرافهايي براي رهبر انقالب و آي     
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دانم نـه    شود بدين دليل الزم مي      تجربه و ابتال به سرنوشت آينده انقالب و بقاء جمهوري اسالمي مربوط مي            

ه عنوان دلسوزي بـراي انقـالب و جمهـوري اسـالمي و ثبـت در                به عنوان تظلم براي دوستان و خود بلکه ب        

تاريخ مجلس شوراي اسالمي با کمال ادب مطالبي را به عـرض نماينـدگان محتـرم و مـردم قهرمـان ايـران                       

  .برسانم

 العظمي منتظري و رياست جمهور در       هللا همانطور که استحضار داريد بعد از سخنان رهبر انقالب و آيت          

 نهضت آزادي تصميم گرفت در تـاريخ جمعـه شـشم            ،ات دوره آينده مجلس شوراي اسالمي     رابطه با انتخاب  

اول خود ايـن    متدطبق روش   .  آزادي انتخابات در داخل ساختمان نهضت برگزار نمايد        تأمينآبانماه سمينار   

 بـه اطـالع وزارت کـشور رسـاند ولـي وزارت           ۳۰/۷/۶۲ مـورخ شـنبه      ۴۱۳/۴/۲۱تصميم را طي نامه شماره      

 و کالنتـري طـي تلفنگـرام شـماره          ۴/۸/۶۲ مـورخ    ۲۹۲ر از طريق کميته مرکزي طـي تلفنگـرام شـماره            کشو

 روز بعـد از شـنبه و يـک     يعنـي چهـار    بعدازظهر چهارشنبه  ۵در ساعت   يعني   ۴/۸/۶۲ مورخ   ۵/۲۱ـ۷ـ۱ـ۹۵۴

 کميتـه مرکـزي در     توانيد برگزار کنيـد و      روز مانده به برنامه به دفتر نهضت ابالغ نمودند که سمينار را نمي            

گونه تجمع و برگزاري مراسم با نيروهـاي انتظـامي           تلفنگرام خود از ما خواسته بود که در جلوگيري از هر          

تصميم گرفته شد که سمينار برگزار نشود و قرار گذاشتيم آقايـان دکتـر يـزدي و مهنـدس                   . همکاري نماييم 

 عـالوه بـر     .را به دعوت شدگان اطالع دهيم     توسلي و اينجانب در محل حاضر شده و عدم برگزاري سمينار            

سـف در حـوالي     أآن پالکاردي مشعر بر عدم برگزاري سمينار در جلوي ساختمان نصب شد ولي با کمال ت               

ي ها ساعت چهار بعدازظهر حدود سيصد نفر مسلح با برنامه تنظيم شده قبلي که در شکل گرفتن آن، برنامه                 

 روزنامه جمهوري اسالمي و     ، دور از ادب اسالمي    ۶۲ آبان   ۵ مورخ   هفته گذشته اعم از صدا و سيما و مقاله        

سف ما را به قصد راهپيمايي متهم نموده بود سهم بـه سـزايي   أپيش خطبه نماز جمعه که با کمال تعجب و ت         

مورين أداد از کميته مرکزي در حالي که م       مداشتند به ساختمان نهضت هجوم آوردند و عليرغم سه بار است          

 و دادستاني مرکز و شهرباني حضور داشتند پس از شکستن نرده ورودي و درهـا بـه عنـف                   کميته مرکزي 

صدر   اسفند چهره شما را در كنار بني۱۴مجيد انصاري ـ مردم در   (وارد ساختمان و طبقات و اطاقها شدند

آقايـان  ي نـاروا    هـا    و با نثار فحشهاي رکيـک و نـسبت         )شما چرا مردم را دعوت كرديد     . يادشان نرفته است  

 مضروب و مصدوم ساختند و حـدود بيـست نفـر بـر سـر                 مهندس توسلي و اينجانب را شديداً      ،دکتر يزدي 

 زمـين   ياينجانب ريختند و آن قدر مشت و لگد بر بدنم وارد سـاختند کـه تعـادل خـود را از دسـت داده رو                        

 پس از مـدتي     .نمودندزي منتقل    در اين هنگام چند نفر مرا به زير ميز فل          .اي از هوش رفتم     افتاده و چند لحظه   

 در ايـن موقـع يکـي از مهـاجمين           .آقاي مهندس توسلي را که به شدت مصدوم شده بود پهلوي من آوردنـد             

. روي ميز رفته و اظهار داشت که برادران کميته و دادستاني در اطاق بمانند و بقيه بـرادران بيـرون برونـد                     

ن و ضـاربين را دسـتگير نمـوده و از تـاراج و تخريـب و      يمسئوالن کميته و دادستاني به جاي آنکه متجاوز   

بالغه و تفسير نيز وجود داشت جلـوگيري کننـد سـه نفـر     ال  ان آنها قرآن و نهجاحترامي به کتابهايي که مي  بي

ديگري را که همراه خود در ساختمان آورده بوديم بازداشت کردند و پـس از آنکـه آقايـان دکتـر يـزدي و                        

انب را مدتي در يکي از اطاقها نگه داشتند حدود ساعت شش و نيم بعدازظهر بود کـه                  مهندس توسلي و اينج   

 در موقع خروج از ساختمان با حالت نـزاري کـه داشـتم اصـرار                .با ماشينهاي کميته ما را به منزل رساندند       

ري کردم که تکليف اسنادي که مورد تجاوز قرار گرفته را روشن کنيد يکي از اعضاي کميته و شـخص ديگـ     
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که حکم از دادستاني انقالب مرکز ارائه داد اظهار نمودند هيچ چيزي خارج نشده و ما مسئول حفاظـت آنهـا                     

 بگذاريد از طبقات بازديد کنم با اين امر موافقت کردند و در حالي کـه رئـيس پلـيس                    اظهار داشتم اقالً  .هستيم

نماينـده دادسـتاني اظهـار      . ه بودنـد   چندين اطاق را بازديد كردم كه تصادفاً دسـت نـزد           مرکز حضور داشت  

اظهار شد در حضور ما صورتجلـسه       . باشد و بايد اسناد آن را خارج کنيم          ساختمان در اختيار ما مي     داشت

 قبـول نکردنـد و بـا        ،کنيد و يا پلمپ و مهر نموده فردا با فرصت کافي اسناد را برده و صورتجلـسه نماييـد                  

خواهنـد سـاختمان را تحويـل مـا بدهنـد       ادستاني تلفن کردند که مـي    روز بعد از د   . اصرار ما را خارج کردند    

 بقيه چيزها موجود است بالفاصـله       ايم  خواهيد تحويل دهيد؟ گفتند فقط اسناد را برده         پرسيدم چه چيز را مي    

و پيکـر شکـسته و    دو نفر آقايان دکتر يزدي و مهندس توسلي به محل ساختمان رفته و ساختمان را بـا در              

ها و اوراق و کتابها و نقدينه و ضبط صوت و ماشين تحرير و غيره به غارت رفته                    شده با پرونده  اثاث خرد   

در ايجا بايد بگويم باليي را کـه بـر سـر سـاختمان و لـوازم و کتابهـا و اسـناد و نـشريات             . تحويلمان دادند 

نمـايم از محـل بازديـد         مـي  نمايندگان محترم، دولت دعـوت        از جانلذا در اي  .  ديدني است نه شنيدني    اند  آورده

  .)اند الزم نيست ببينند دوزدوزاني ـ خود ملت كرده (.کرده و خود به داوري بنشينند

قابل قبول و انتظار نيست که در جمهوري اسالمي ايران مـا را بـه جـرم پافـشاري در اجـراي انتخابـات         

مجيـد  ( . ا ضرب و شتم قرار دهنـد  بردن نام آزادي مورد ارعاب و انواع توهين و تهمت و آزار و ي   و قانوني

بـا ايـن   ) كنيد خواهيد انتخابات آزاد نباشد جوسازي مي انصاري ـ توهين به جمهوري اسالمي نكنيد شما مي 

ن واقعـه  به ويژه که ايـ .  آزادي انتخابات و امنيت را به داخل و خارج کشور اعالم نمايند             عدم عمل خود عمالً  

ه بعد از نطق قبل از دستور اخير آقاي مهندس بازرگان نشان داده شد           ي ديگري ک  ها  العمل بار و عکس   سفأت

  . له اهانت و خشونت با منطق و متانت بودب از مقااي نمايشنامه

  
اي از نمايندگان ضمن سخنان ناطق برپـا کـرده            از اين لحظه به بعد همهمه و هياهو و سروصدايي که عده           

ناتي در مجلس رخ داد که بخشي از آن از طريق راديـو نيـز               رسيد شدت گرفت و جريا       به گوش مي    و بودند

  :وريمآ  به شرح زير که از نوار استخراج شده است ميپخش گرديد که عيناً

  . آقاي مهندسشدکنم بگذاريد وقت تمام شد، آقا وقتتان تمام  خواهش مي: آقاي هاشمي رفسنجاني

  ... شيرينوبر انتخاباتدر هر حال اين افتخار نصيب ما گشت که ن: آقاي صباغيان

  ... آقاي، آقاي آقا،:آقاي هاشمي رفسنجاني

   آقا،گذاريم گذاريم، نمي  ما نميـيکي از نمايندگان 

  بگذاريد بياد،...ريد آقايبگ: آقاي هاشمي

  کنيد؟ آخه نکنيد کنيد؟ اين چه حرکتيه که مي اين چه حرکتيه که مي: آقاي صباغيان

  ؟تو چه کاره هستي: فر آقاي معين

  زني منو؟ کني؟ چرا مي کني، چرا اين کار رو مي کار رو مي چرا اين: آقاي صباغيان

  ؟کني اينجا تو چه کاره هستي؟ چکار مي: فر آقاي معين

  .آقا اسلحه را بگذاريد زمين: آقاي هاشمي رفسنجاني

  زني منو؟ چرا مي: آقاي صباغيان

  .تريبون را قطع کنيد: آقاي هاشمي رفسنجاني

حله به بعد برخي از نمايندگان نخست با همهمه و فحاشـي و سـپس بـا ضـرب و شـتم مهنـدس                        از اين مر  
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عنف از پشت تريبون پايين کشيدند و رئيس مجلس دستور قطع پخش مذاکرات مجلـس را                ه  صباغيان را ب  

  .دادند

اغيان از صبحت آقـاي مهنـدس صـب   . باشد  دقيقه مي۱۰وقت قانوني هر نماينده براي نطق قبل از دستور حداقل       

 ثانيـه طـول     ۵۰ دقيقه و    ۸ شروع تا آنجا که آقاي هاشمي به ايشان تذکر دادند که وقتشان تمام شده است دقيقاً               

  .ه بودکشيد

  :دنباله نطق تهيه شده آقاي مهندس صباغيان به شرح زير است

 جمهـوري   در هر حال اين افتخار نصيب ما گشت که نوبر انتخابات شيرين و آزاد و آرام را که رياسـت                   

آقاي نخست وزير در مصاحبه اختصاصي خود که روز بعد از حملـه بـه سـاختمان                 .وعده فرمودند بچشيم  

نهضت که در رابطه با کارنامه دوساله خود در روزنامه جمهوري اسالمي چـاپ شـد دربـاره ايـن سـمينار                

  :فرمودند

 مردم به آنها رأي نخواهند داد براي آمريکا غذا اند که ويي متعجبم چون يقين پيدا کردهر بنده از اين همه پرواقعاً«

ت کنند خود را نامزد کنند رأي خود را خواهند أدهم که آنها اگر جر کنند ولي بنده به حضرات اطمينان مي تهيه مي

  »داشت

  ضـمناً ،انـد  ن کسي نيست که نخست وزيري جمهوري اسالمي را به عهده گرفتـه     أاين چنين بيانات در ش    

خوب است ايشان قدري فکـر کننـد چـه کـساني            . باشد   قانون قانون اساسي مي    ۹خالف اصل   اين سخنان بر  

که درخواست اجراي قانون را دارند يا آنانکه آزادي و امنيـت              آنان .کنند  هستند که براي آمريکا غذا تهيه مي      

ا که کمترين اقدامي     همچون داستان گرگ و بره گويندگان و نويسندگان مجاز ما ر           يقيناً. گذارند  را زير پا مي   

در جهت خالف قانون و مقامات رسمي انجام نداده و سالحمان جز منطـق و برهـان و اسـتناد بـه قـرآن و                         

 جريان و آشوب خواهنـد شـناخت و نهـضت را بـه               نيست مسئول و مقصر تمام اين       و قانون اساسي نبوده  

ات بـه دسـت دشـمنان مـتهم      و دادن حربـه تبليغـ     آبروريزي جمهوري اسالمي، مخدوش سـاختن انتخابـات       

خواهند کرد و امر به معروف و نهي از منکر با جدال احسن ما را با مـشت و لگـد و غـارت امـوال و اسـناد                             

 فرصتي براي سخن گفـتن داريـم     كه  لذا اينک  .گويي نخواهند داد   پاسخ خواهند داد و هرگز به ما مجال پاسخ        

  :منمايي قالب مرکز اعالم مي دادستان انبه مسئوالن مملکت و قوه قضايي خصوصاً

 حمله با ساختمان نهضت به هيچ وجه قابل دفاع نيست زيرا در صـورتي کـه دادسـتاني بـه اسـناد و                        ـ۱

شکني از ما که حزبي قانوني هستيم آن اسناد را مطالبـه             توانست بدون قانون    مدارک نهضت نيازمند بود مي    

  .داديم ينمايد و ما نيز طبق قانون به درخواست آنان پاسخ م

ايـد    الزم است با حضور نماينده نهضت از کليه اسناد و اجناسي که بطور غيرقانوني با تخريـب بـرده          ـ۲

  .ده و يک نسخه آن را به ما برگردانيدنموهرچه زودتر صورتجلسه تهيه 

دي بـا  سـن گونـه   نماييم که از تاريخ حمله هـر   چون مهر نهضت به غارت برده شده است لذا اعالم مي  ـ۳

  .ن مهر از درجه اعتبار ساقط استآ

باشد و هيچ چيز مخفـي از ملـت ايـران نـدارد       نظر به اينکه نهضت آزادي يک حزب قانوني و علني مي  ـ۴

خواهيم بالفاصله کليه اسناد نهضت را در جرايد منتشر کننـد تـا زمـاني کـه                   بنابراين از دادستان انقالب مي    

 عـدم   .اظهـارنظر کننـد    بت خود صحبت کنند در رابطـه بـا آنهـا          توانند در نو    نمايندگان نهضت در مجلس مي    

انتشار فوري اسناد اصالت و اعتبار آن را مخدوش ساخته و قوه قضاييه را مورد سئوال قرار خواهد داد و                  
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  .انتشار بعدي آن از درجه اعتبار ساقط است

 بـوده و بـا زحمـات         اسناد و مدارک ما را که نتيجه حدود سي سال فعاليت سياسي اعـضا و نهـضت                 ـ۵

  .بندي شده بدون دخل و تصرف مسترد داريد زيادي کالسه

خواهيد از چهارچوب شعار خارج شويد از هم اکنون به تمام مـردم          در رابطه با انتخابات آزاد اگر مي       ـ۶

 ي گروهـي ها   نماييد و از رسانه    تأميند به جمهوري اسالمي اجازه فعاليت داده و آزادي را           تقعم و گروههاي 

کنيـد نخواهيـد   ناگـر چنـين   . و مطبوعات دولتي موجود فقط در جهت افراد يا گروه خاصي اسـتفاده ننمائيـد          

  . توانست در آينده به مردم و در آخرت به خداي بزرگ پاسخ دهيد

  .قضائک صبرا علي بالئک تسليما المرک المعبود سواک يا غياث المستغيثينباللهم رضا 

    شوراي اسالمينماينده مردم تهران در مجلس

  هاشم صباغيان

  ـ در مجلس چه گذشت؟۱۰

شكني و ستم رسيدگي كرده و در اجـراي قـانون و        رفت به اين قانون     مجلس شوراي اسالمي كه اميد مي     

تـو  . عـدالتي شـد     كشي و بـي     شكني، هتك حرمت، آزادي     اي از قانون    تعقيب مجرمين كوشش كند خود صحنه     

دانـستند و الزم       را براي نهضت و نمايندگان كـافي نمـي         ۶/۸/۶۲نه روز   اندركاران گوشمالي جانا    گويي دست 

منـصرف گـشته    » تـأمين آزادي انتخابـات    «ديدند اين نمايندگان را در مجلس نيز تنبيه كنند تا از فضولي               مي

از آنجا كه ماجراي اين جلسه از زبان رئيس مجلس، آقـاي مهنـدس صـباغيان،                . عبرتي براي سايرين باشند   

فر و برخي ديگر از نمايندگان بازگو شده است ما به منظور حفظ امانت عين مطالب نامبردگان را                    ينآقاي مع 

كنيم كه نوار اين جلسه از شروع نطق آقاي مهندس صباغيان تـا آنجـا كـه ميكـروفن قطـع                   آورده اضافه مي  

ناً ويـدئوي آن  باشـد ضـم   شده است، از راديو پخش گرديده، ضبط شده در اختيار نهضت و ساير مردم مي              

  .اي خواهد بود نيز در اختيار هيئت رئيسه مجلس است و قابل ارائه در هر دادگاه صالحه

  اظهارات رياست محترم مجلس درباره حادثه دفتر نهضت و مجلس: الف

  .بياناتي به شرح ذيل ايراد نمودند» تريبون« پس از وصل شدن ۱۰/۸/۶۲آقاي هاشمي رفسنجاني در جلسه 

آقايان توجه بفرماييد قبل از اينكه سخنران بعدي تشريف بياورند من دو، سه جمله . لرحمن الرحيماهللا ا بسم

دادند توجه بكنند، به اين صـورت بـود كـه آقـاي               كساني كه گوش مي   ... جريان براي اين كه بيرون      . بگويم

كردم ايـشان قطـع       يصباغيان اظهاراتي كردند كه خوب مردم شنيدند و وقتشان تمام شده بود من اخطار م              

باغ آمدند و ايشان را خواستند ببرند كنار كه ناراحتي پيش آمد و يك مقداري ما جلسه                   كردند، آقاي قره    نمي

اجـازه  ) اهللا بداشتي ـ اين بيانـات پـشتيباني از ايـشان اسـت     (را از راديو قطع كرديم و مطلب اين است كه 

مطلب اين است كه آقايان پيش از اين كـه از وزارت            . ايدبفرماييد ما انتظار نداشتيم به اين صورت پيش بي        

كردند بايـستي     اي پخش كردند كه آن كار خالف بوده نبايست مي           كشور اجازه بگيرند براي يك كار اعالميه      

اند سمينار تأمين آزادي، كانه از پيش بگويند كـه آزادي وجـود               بعد اسمش را گذاشته   . گرفتند  اول اجازه مي  

آميز بوده و پيدا بوده، مسأله بعدي اين است كـه آنهـا    خواهيم تأمين بكنيم از اسمش تحريك ندارد و ما مي  

گوييم آزادي نيست اگر هم نگذاشتند  اند اگر گذاشتند حرف بزنيم مي گفته. دو طرف قضيه را در نظر گرفتند

ا مـا توقـع نـداريم از    كنيم كه حاال ديديد كه برنامه بوده و متأسفانه ايـن طـور چيـزي ر    همين كارها را مي   

آنهـايي كـه تـوي مجلـس        . كساني كه توي مجلس شوراي اسالمي هستند اگر بيرون باشند حرفي نـداريم            

كنند به مجلس نكشانند حاال به هر حـال   هايي عمل كنند اگر هم بيرون عمل مي        هستند نبايد اين چنين رويه    
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كنيد اين مـسائل نيـاز نـدارد كـه عـصباني            تان را حفظ      خواهم كه خونسردي    كشاندند و من از برادران مي     

شما خيال نفرماييد كه اين اثر چنداني دارد و اشتباه          . شود پايمال كرد    بشويد خون شهداء را اين طوري نمي      

ديگري اين بود كه اين جا گفتند كه سيصد نفر مسلح آمدند كه مسلح نبودند مردم عادي رفته بودند و آنها                     

شود بايـد ببينـيم كـه آن          قضيه هم مسأله جداگانه است كه البته رسيدگي مي        در اين   . با مردم طرف بودند   

شود  گويند آيا مسلح رفته جلوگيري كند يا براي امنيت رفته؟ اين مسائل رسيدگي مي     مسلحي كه آقايان مي   

 تان را حفظ كنيد در اين       به هر حال من خواهشم از شما برادران و خواهران نماينده اين است كه خونسردي              

سـخنران  . حرف بزنيد، روشن كنيد، مسائل را بگوييـد     . گر باشد   تواند توضيح   مسائل حرف بهتر از عمل مي     

  ...بعدي تشريف بياورند

  .شود مطالب ايشان با واقعيت حوادث بسيار متفاوت است به طوري كه مالحظه مي

  :نيا نامه و سخنان خالف واقع آقاي منتجب تخلف از آيين: ب

نيـا، كـه     همان جلسه مجلس آقاي هاشمي رفسنجاني به يكي از نمايندگان آقـاي منتجـب       عالوه بر اين در   

نامه داخلي مجلس اجازه دادند كه گزارشـي          صحبت ايشان در دستور كار مجلس قرار نداشت برخالف آيين         

ت ما براي آنكه نشان بدهيم كه تا چـه حـد عليـه نهـض              . سر تا پا خالف در مورد حمله به نهضت را بخوانند          

  :آوريم شود، مطالب ايشان را عيناً مي آزادي جوسازي شده و در مجلس گزارشات خالف عنوان مي

ديروز من گزارشـي را از وزارت كـشور گـرفتم كـه در جلـسه امـروز       . اهللا الرحمن الرحيم نيا ـ بسم  منتجب

  .شنبه عرض كنم ولي فرمودند االن به عرض نمايندگان محترم برسانم سه

شـود، در سـطح وسـيعي در          اي توزيع مي    به هفته گذشته از طرف نهضت آزادي اعالميه       شن  صبح روز سه  

  .»هموطن«تهران و متن آن دعوت از عموم مردم بوده به دفتر نهضت آزادي با تعبير 

  . شركت بكنيد" جمعه گذشته"هموطن عزيز براي تأمين انتخابات آينده در عصر جمعه «

كند كه متن اين اعالميه دعوت بـه          ل آن وزارت كشور چون احساس مي      شود و به دنبا     اين اعالميه پخش مي   

سمينار نيست، بلكه دعوت به ميتينگ است و ميتينگ نيازمند به اجازه رسمي از وزارت كشور است اعالم                  

متأسفانه بعد از اعالم وزارت كشور و شهرباني باز به . كند به شهرباني كه اين ميتينگ غيرقانوني است مي

دهند تا حدي كه چند نفر دختر را در رابطه با توزيع اعالميه، اعضاي كميته دستگير             ميه ادامه مي  پخش اعال 

  .كنند مي

فرستند و    اي به وزارت كشور مي      كند تا روز بعد از آن اعالميه، آقاي صباغيان نامه           اين قضيه ادامه پيدا مي    

نه كسب  «جا برگزار بشود و ما جهت اطالع        شوند كه بنا است روز جمعه سميناري در فالن            در آن متذكر مي   

طلبـد از وزارت كـشور كـه     يعنـي كمـك مـي   . جهت اطالع و تأمين امنيت آنجا اين نامـه را نوشـتيم          » اجازه

اي كـه   مأموران انتظامي امنيت آنجا را برقراربكنند و ضمناً جهت اطالع بوده نه كـسب اجـازه و ايـن نامـه                   

شـوند كـه غيرقـانوني اسـت،          شود و به ايشان متذكر مي       امه نوشته مي  فرستند و بعد از آن كه ن        آقايان مي 

هايي را اطراف آن دفاتر ما پيدا كـرديم كـه             كنند كه وزارت كشور گفتند نامه       هايي را پخش مي     آقايان تراكت 

نوشته شده بود به دليل ممانعت وزارت كشور اين سمينار تعطيل شد و پالكـاردي را بـاالي دفتـر نـصب                      

روز عـصر جمعـه آقايـان    . »شـود  به دليل ممانعت وزارت كشور ممنوع شد و تعطيل اعالم مي       «ه  كنند ك   مي

كننـد كـه مـردم متوجـه قـضيه       صباغيان، توسلي و ابراهيم يزدي و همراهان در ساختمان حضور پيدا مي          

نـدس  آقـاي مه  . گيرنـد   اهللا متوجه بودند و اطراف دفتر نهـضت آزادي را مـي             مردم هشيار و حزب   . شوند  مي

گوينـد مـردم دفتـر را محاصـره           كنند و مـي     اهللا مهدوي كني تماس تلفني برقرار مي        بازرگان با حضرت آيت   

گيرنـد و وزيـر       آقاي مهدوي كني با آقاي ناطق نوري وزير كشور تماس مي          . اند و شما جلوگيري كنيد      كرده

  .را متفرق كننددهند به كميته كه كميته آنجا حضور پيدا كنند و مردم  كشور هم دستور مي
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اهللا، نـه اعـضاي كميتـه،     بينند كه مردم، مردمي كه مسلح نبودند، مردم حزب شوند، مي  وقتي كميته وارد مي   

آيند و مـردم      مردم وارد دفتر شدند و با آقايان درگير شدند پرسنل كميته در صدد متفرق كردن مردم برمي                

زارت كشور كه آقاياني كه در آنجا هـستند يعنـي           شوند از طرف و     كنند و مأمور مي     را از ساختمان دور مي    

شوند  ولكن مردم از اطراف دفتر متفرق نمي. اعضاي نهضت آزادي را اسكورت كنند و به منزلشان برسانند  

تواننـد آقايـان را بيـرون         بينند از وسط مـردم نمـي         شب، چون مأمورين كميته مي     ۷-۳۰/۷تا حدود ساعت    

برند  هاي همسايه آنها را بيرون مي كنند از حياط ايان را از پشت بامها رد ميببرند و براي آنها خطر دارد، آق

فقـط اتـومبيلي    . رسانند  كنند به محل خودشان و منزل خودشان مي         و با اتومبيل كميته آنها را اسكورت مي       

رسـتيد و   گيرنـد كـه راننـده را بف         ماند با ايشان تماس مي      بوده از آقاي ابراهيم يزدي كه در كميته باقي مي         

  .گيرند فرستند و اتومبيل را از آنجا تحويل مي اتومبيل را تحويل بگيرند كه مي

اين خالصه گزارشي است كه وزارت كشور به من دادند و معلوم شد كه نه مسلحي بـه آنجـا حملـه كـرده                        

گـاهي  بوده و نه نيروهاي انتظامي مردم بودند و اين هم مسأله سمينار نبـوده بلكـه بـراي هـر عاقـل و آ                       

  .روشن است كه تصميم بر برگزاري ميتينگ بوده به نام سمينار

  والسالم عليكم و رحمه اهللا

  ج ـ گزارش حادثه به شرح مشروح مذاكرات آن روز مجلس

 كـه توسـط     ۶۲شنبه دهـم آبـان مـاه          صورت مشروح مذاكرات جلسه پانصد و بيست و چهارم روز سه          

گردد، شرح مـاوقع       با امضاي رئيس جلسه چاپ و توزيع مي        اداره تندنويسي مجلس شوراي اسالمي تهيه و      

  :را چنين آورده است

  .باغ ـ اين بچه شيطان چه كاره است؟ از پشت تريبون بيا پايين قره

  .كنم بگذاريد حرف تمام شود رئيس ـ خواهش مي

  . گذاريم صحبت كند باغ ـ ما نمي قره

  .رئيس ـ آقاي مهندس وقتتان تمام شد

  .ـ از پشت تريبون بيا پايين)  به آقاي صباغيانخطاب(باغ  قره

بـاغ   در اين هنگام آقاي قـره (صباغيان ـ در هر حال اين افتخار نصيب ما گشت كه نوبر انتخابات شيرين  

  ).پشت تريبون آمده و آقاي مهندس صباغيان را از پشت تريبون پايين كشيد

  ....آقاي.... رئيس ـ آقاي 

  .بيا پايين. گذاريم آقا قا، ما نميگذاريم آ باغ ـ ما نمي قره

  كنند؟ صباغيان ـ ببينيد دارند چه كار مي

  .ـ بگذاريد بيايد) باغ خطاب به آقاي قره(رئيس 

  .كنيد؟ نكنيد ـ آقا اين چه حركتي است مي) باغ خطاب به آقاي قره(صباغيان 

  ـ تو چه كاره هستي؟) باغ خطاب به آقاي قره(فر  معين

  زني مرا؟ من كني؟ چرا مي ـ چرا اين كار را مي) باغ قاي قرهخطاب به آ(صباغيان 

  .كني اينجا ـ تو چه كاره هستي، چه كار مي) باغ خطاب به آقاي قره(فر  معين

  .رئيس ـ آقا، از اطراف تريبون برويد عقب

  زني من را؟ ـ چرا مي) باغ خطاب به آقاي قره(صباغيان 

   كاره هستي؟ـ تو چه) باغ خطاب به آقاي قره(فر  معين
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۲۹۸ 

  .رئيس ـ تريبون را قطع كنيد

نه تنها آنچـه كـه در همـان چنـد           . فرماييد گزارش مشروح مذاكرات ناقص است       به طوري كه مالحظه مي    

بلكه از آنچـه كـه   . نمايد اند منعكس نمي    لحظه از راديو منتشر گرديده است و صدها هزار نفر از مردم شنيده            

  .فتاد نيز ذكري به ميان نياورده استبعد از قطع راديو در مجلس اتفاق ا

  

  د ـ مشاهدات يكي از نمايندگان

بـه نظـم درآورده و روز       » دعـواي مجلـس   «آقاي فخرالدين حجازي مشاهدات اين جلسه را تحت عنـوان           

مـا از ابيـاتي كـه       .  در معرض تماشـاي حاضـران در مجلـس شـوراي اسـالمي گذاشـتند               ۱۲/۸/۶۲پنجشنبه  

نماييم و تنها قـسمتي را      را عليه نهضت است با كرامت گذشته و آنها را حذف مي           متضمن دشنام، تهمت و افت    

  .آوريم كه مربوط به حادثه و از روي دستخط ايشان كپي برداشته شده است ذيالً مي
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  هـ ـ مشاهدات و تجربيات آقاي مهندس صباغيان

مـا  . انـد   ين جلسه را خود به رشته تحرير درآورده و در اختيار گذاشـته            آقاي مهندس صباغيان حوادث ا    

  :كنيم در اينجا عين نوشتار ايشان را براي استحضار خوانندگان نقل مي

  

گيـري وقـت متوجـه شـدم خوانـدن آن دقيقـاً               نطق را قبل از رفتن به مجلس در منزل خواندم و با اندازه            

حسب معمول مجلس نمايندگان دو دقيقه از وقت اضافي اسـتفاده           يازده دقيقه وقت الزم داشت ولي چون بر       

  . نمودند تغييري در آن ندادم مي

در مجلس پس از گذشتن، مدت پنج دقيقه از خواندن نطق اعتراض در بين نمايندگان شروع شد و با يـك              

اده، مجيـد   ز  بـاغ، نـاري     نگاه در طرف غرب سالن مجلس متوجه شدم كه اين اعتراضات از طرف آقايان قـره               

باغ از محل خود بلند شد و اعتراض كنان به سمت تريبـون آمـد و در                   انصاري بود در همين موقع آقاي قره      

من به مطالـب وي تـوجهي   » زني بيا پايين و اين حرفها چيست مي «جلوي تريبون داد و فرياد راه انداخت كه         

دسـتم را گرفـت كـه از پـشت تريبـون پـايين              باغ    در اين موقع آقاي قره    . نكرده و به سخنان خود ادامه دادم      

گفـت    بكشد ولي باز به او توجهي نكردم وي سپس عباي خود را به كناري انداخت و جلو آمد در حاليكه مي                    

» گذاريم اين حرفها را بزنـد       ايم و نمي    اين بچه شيطان چه كاره است از پشت تريبون بيا پايين ما شهيد داده             «

باز هم مقاومت كردم، مجدداً دستم را گرفت به سختي پايين كشيد به طـوري               دستم را گرفت و پايين كشيد،       

آيند آقايان مهندس  اي از نمايندگان به سمت تريبون مي كه كت من پاره شد، در همين موقع متوجه شدم عده         

ز بقيـه  فـر ا  نيا ـ اهللا بهداشتي ـ خلخالي كه در بين اينها آقاي مهنـدس معـين     فر ـ مجيد انصاري ـ اسدي   معين
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۳۰۰ 

تو چه «باغ رفته و اظهار داشت     فر به سمت آقاي قره      آقاي معين . آمد  جلوتر بود و سريع به سمت تريبون مي       

نيا به گردنم خورد و بقيه        در همين موقع مشت محكمي از طرف آقاي اسدي        . »كني؟  كاره هستي؟ چه كار مي    

بـا توجـه بـه تجربـه روز جمعـه      . شـد  ينمايندگان نامبرده روي سرم ريختند و مشت و لگد بود كه نثارم مـ   

 با دستهايم صورتم را پوشاندم در اين موقع آقاي زائري را ديدم كه ديگران را از من دور نموده و                     ۶/۸/۶۲

زاده عليـرغم وجـود آقـاي     كرد، ولي آقاي عابـدين     با حائل ساختن خود از حمله ديگران به من جلوگيري مي          

فر بر روي   وان چشمم به آن طرف ميز منشيها افتاد ديدم آقاي معين          زائري مشت ديگري به من زد، در اين ا        

شد و آقاي هادي غفاري   زمين افتاده بود صورتش ورم كرده و آثار ضرب زيادي در پاي چشمش ديده مي              

باالخره با دخالت آقايان انصاي راد ـ احمد نـاطق   . كرد فحشهاي بسيار ركيك و زننده و ناموسي نثار ما مي

نيـا ـ عابـدين زاده ـ هـادي       اهللا سحابي از حمله نمايندگان كه عبـارت از آقايـان اسـدي    ئري ـ عزت نوري ـ زا 

فـر و مـرا از مجلـس بيـرون      بود جلوگيري نموده و آقـاي معـين  .... اهللا دهقان و  غفاري ـ اهللا بهداشتي ـ عزت  

سـت محكـم بـه سـرم        شديم كسي از پشت سر با كـف د          در همين موقع كه از سالن مجلس خارج مي        . بردند

. ها هـدايت كردنـد      باالخره ما را به اطاق آقاي موسوي خوييني       . كوبيد، برگشتم ديدم آقاي هادي غفاري بود      

دادند با كسي تماس بگيريم و حتي از تماس تلفني    در اين اطاق به صورت نيمه زنداني بوديم زيرا اجازه نمي          

شـد و بـا حمايـت آقـاي موسـوي             فن كـردن مـن مـي      سرانجام به پاسداري كه مانع تل     . شد  هم جلوگيري مي  

پس از شروع مجدد مجلس قصد رفـتن بـه مجلـس را داشـتيم كـه                 . ها از من، موفق شدم تلفني بكنم        خوييني

اصرار كرديم تا آقاي بشارتي از طرف هيئت رئيسه آمده و گفتند چـون جـو نامـساعد    . مأموران مانع شدند 

 و اگر چه ما اصرار داشتيم كه ابتدا به سالن رفته پس از گذشـت                است بهتر است شما امروز به منزل برويد       

بـاالخره آقـاي مهنـدس    . نيم ساعت به منزل برويم، آقاي بشارتي روي نظـر هيئـت رئيـسه اصـرار داشـتند              

بازرگان آمدند و ايشان هم تاييد كردند كه بهتر است ما به منزل برويم لذا ما قبول نموده و هر دو به منـزل            

  .رفتيم

  

  فر اي آقاي مهندس معين  ـ اخطار نظامنامهو

اند، انتظار داشتند كـه جزئيـات          بوده ۱۰/۸/۶۲فر كه از مصدومين و مجروحين جلسه          آقاي مهندس معين  

اين حادثه اگر نه در دادگاه صالحه، الاقل در صورتجلسه مجلس به درستي بـازگو شـود ولـي از آنجـا كـه                        

اي دادند كه متأسفانه آن هم بـه دليـل ممانعـت               اخطار نظامنامه  ۲۹/۸/۶۲انتظارشان برآورده نشد در جلسه      

  .گذرد فر ذيالً از نظرتان مي متن كامل اخطار آقاي مهندس معين. رياست مجلس نيمه تمام ماند

 كه چاپ و توزيع شده نياز به اصالحاتي دارد و ۱۰/۸/۶۲ مورخ ۵۲۴اهللا الرحمن الرحيم ـ صورتجلسه  بسم«

نوار آن قسمت   . باشد  كننده تمام جرياني كه در آن روز در جلسه علني اتفاق افتاد نمي              كسعالوه بر آن منع   

از جريان قبل از آنكه پخش مستقيم راديو قطع شود نزد اينجانب و عده كثيري از مردم موجود است و اين                     

بگيريد «ر جمله به طور مثال در نوا. كند نوار با آنچه در صورتجلسه نوشته شده به طور كامل تطبيق نمي         

توسـط آقـاي رئـيس ادا       » .آقا اسلح را بگذاريد   «و پس از چند لحظه جمله       » بگذاريد بياد «و بعد جمله    » بله

خطاب بـه آقـاي     «ذكر شده و بعد در پرانتز نوشته شده         » بگذاريد بياد «شده و در صورتجلسه فقط جمله       

 توجه به اينكه پس از قطـع راديـو از طـرف             با. اي است   و معلوم نيست اين پرانتز روي چه قرينه       » باغ  قره

آقاي رئيس اعالم تنفس و يا تعطيلي نشد بقيه جريان نيز در جلسه علنـي اتفـاق افتـاده اسـت و بايـد در                         
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  ».شد صورتجلسه ذكر مي

ادامه توضيحات ايـشان بـه نقـل از         . فر شدند   در اينجا آقاي رئيس مانع ادامه صحبت آقاي مهندس معين         

  :اي به شرح زير است خطار نظامنامهمتن نوشته شده ا

حضار جلسه مالحظه كردند كه حدود ده نفر از نمايندگان محترم بر سر آقاي صباغيان و اينجانب ريختند «

االسالم و المسلمين جناب      و با ضربات مشت و لگد ما را مضروب و مصدوم كردند خصوصاً حضرت حجت              

هاي مرتب بر سر و صورت و بدن اينجانـب            ود و كوفتن  آقاي هادي غفاري به خارج ساختن كفش از پاي خ         

ايشان همچنين فحشهاي عرضي و ناموسي زن، مادر و خـواهر نثـار مـن               . گوي سبقت را از ديگران ربودند     

پس از آنكه با فداكاري و همت جمعي از نمايندگان تا حدودي جلوي مهاجمين              . كردند كه مستوجب حد است    

در جلـوي چـشم     . رئيسه پناه بردم كه از حمله و تهاجم مجدد مصون بمانم          سد و اينجانب به جايگاه هيئت       

هاي سنگين و با لگد  رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي دو تن از افراد گارد و محافظ مجلس نيز با پوتين

به طـور كلـي در اثـر ايـن حادثـه و ضـربات وارده                . و مشت مرا به شدت كتك زده از سالن خارج ساختند          

به سرم برآمدگيهايي به وجود آمد اطـراف چـشم چـپم بـه     . مردگي پيدا كرد  ز بدنم كبود و خون    قسمتهايي ا 

هـاي    درخواسـت دارم ايـن صـحنه      . شدت صدمه ديده به طوريكه هنوز هـم آثـار كبـودي آن بـاقي اسـت                

  ».مشمئزكننده تاريخي كه در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي اتفاق افتاد در صورتجلسه ثبت شود

نامه مجلس، نـه تنهـا مـانع ادامـه صـحبت آقـاي مهنـدس                  نه رياست محترم مجلس برخالف آيين     متأسفا

اي ايشان شدند بلكه به جاي اصالح و ترميم خرابيهاي به بار آمـده مطـالبي       فر و اتمام اخطار نظامنامه      معين

نان ايـشان بـدين     متن سخ . بيان كردند كه به هيچ وجه كمكي به اعاده حيثيت مجلس و نمايندگان ملت ننمود              

  :قرار است

اين تعبير اسلحه را بگذاريد از چيزهايي بود كه خبرگزاري فرانسه جعل كرد و ايشان هـم عينـاً از اينجـا                      «

چون چنين چيزي وجود . كنم اگر چنانچه اين جمله در نوار نبود من عليه ايشان اعالم جرم مي       . پخش كردند 

 مراجعه بكند به متن نـوار و        ۹۰كردند و كميسيون اصل       اجعه مي رفتند به نوار مر     الاقل خوب بود مي   . ندارد

آنچه كه پياده شده هر كلمه و هر حرفي و هر چيزي كه از مجلس قطع شـده و نبـود در صـورت مـذاكرات       

هايي كه كـرديم همـان     ولي باز حركت آقايان، ما با همه نصيحت       . بياورد اين حقي است كه بايد انجام بشود       

ز اين اخطار استفاده كردند به ادامه همان توطئه، كه مصمم هستيم توطئـه را در ايـران                  است و ايشان هم ا    

».آقايان هر چيزي دارند بفرمايند ولي توطئه نفرمايند. ولي تذكرات قانوني حق است. كنيم سركوب مي
١

  

  

  ـ اظهارات وزير محترم كشور و پاسخ نهضت۱۱

وه بر مسئوليت نيروهاي انتظامي كـشور، مـسئوليت         االسالم آقاي ناطق نوري وزير كشور كه عال         حجت

 روزنامـه  ۶۲ آبـان مـاه   ۱۱، ۱۲۸۲اي كـه در شـماره    در مصاحبه. اجراي قانون احزاب را نيز به عهده دارند   

بـه  » مجـاز ولـي غيرمـسئول     «جمهوري اسالمي منتشر شد، مطالبي خالف واقـع دربـاره يـورش مهـاجمين               

آور خـالف   اند اين عمل شـرم  ها كوشيده اهانت به نهضت و نهضتي  نهضت آزادي ايران بيان داشته و ضمن        

االسالم آقـاي هاشـمي رفـسنجاني     قبالً هم همانطور كه اشاره كرديم حجت      . قانون و مصلحت را توجيه كنند     

ماه در مجلس شـوراي اسـالمي پـس از مـضروب شـدن آقايـان مهنـدس صـباغيان و                        آبان ۱۰نيز در روز    

                                                      
 ۶۲ آبان ۳۰كيهان ـ دوشنبه .  1
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۳۰۲ 

اي خطاب به آقاي ناطق نوري        نهضت آزادي طي نامه   . بهي را ابراز داشته بودند    فر مطالب مشا    مهندس معين 

ذيالً متن نامه نهضت آزادي ايران به وزيـر كـشور را منتـشر    . به اين مطالب غيرواقع و تحريفات پاسخ گفت 

  :سازيم تا خوانندگان عزيز بتوانند خود به قضاوت بنشينند مي

  

  تعالي بسمه

   نوري وزير کشور جمهوري اسالمي ايراناالسالم ناطق جناب حجت

دانـيم بـه حکـم وظيفـه      با سالم و آرزوي توفيق در شناخت و اعتراف به حقايق براي جنابعالي، الزم مي           

 مطـالبي پيرامـون مـصاحبه اختـصاصي شـما بـا روزنامـه                به حق  امر به معروف و نهي از منکر و توصيه        

بـه استحـضارتان برسـانيم تـا چنانچـه          ) ۱۳۶۲آبـان    ۱۱ مورخ چهارشنبه    ۱۲۸۲شماره  (جمهوري اسالمي   

ايد به تصحيح گفته خود بپردازيد و بدينوسيله به روشـن شـدن اذهـان و دور شـدن از خـشم                        ندانسته گفته 

  . ايزد منان کمک فرماييد

خواندن نهضت و   » موات«ي جنابعالي از قبيل     ها   بايد بگوييم که ما در صدد نيستيم درباره داوري         مقدمتاً

شويم کـه انتظـار    گذريم و تنها يادآور مي از اين قسمت با کرامت مي     . سخن بگوييم » نداشتن چهره موجه  «يا  

 اجـازه هتـک حيثيـت شـهروندان را           آن هم در مقام وزارت کـشور قانونـاً         ،رفت جنابعالي بدانيد که کسي      مي

کنيم تا اگـر انـصاف        ه مي ما به مطالب خالف واقعي که در اين مصاحبه آمده است به شرح ذيل اشار              . ندارد

  :داريد به تصحيح آن بپردازيد

اي براي ما فرستاد که در آن نامـه درخواسـت موافقـت بـا                  نامه ۳/۸/۶۲ در تاريخ    نهضت«ايد    فرمودهـ  ۱

 ۳خـسن و خـسين هـر        «لبي انسان را به ياد داسـتان معـروف           چنين مط  ».برگزاري اين ميتينگ را کرده بود     

اي   نامه۳/۸/۶۲ و نه در تاريخ ۳۰/۷/۶۲ نهضت آزادي ايران در تاريخ     اوالً. اندازد  مي »عاويه هستند مدختران  

رنامه نهـضت و  به وزارت کشور فرستاده اسـت و دليـل روشـن صـحت ادعـاي نهـضت عـالوه بـر تـصوي             

 در  ثانيـاً . باشـد   ي وارده وزارت کشور مي    ها   کميته مرکزي و شهرباني که ضميمه است دفاتر نامه         فاتتلگرا

 در ايـن    ثالثـاً . ايم  امه تقاضايي وجود نداشته و تنها برگزاري سمينار را به اطالع وزارت کشور رسانده             اين ن 

ناحق اسـتنباط خـود را بـه نهـضت نـسبت            ه  وجود ندارد و جنابعالي ب    » ميتينگ«نامه به هيچ وجه سخني از       

 بـه وزارت کـشور داده شـده    ۳۰/۷/۶۲در اينجا بايد بگوييم که ممکن است نامه نهضت کـه در روز        . ايد  داده

 و بـا    است چهارروز بعد به اطالع جنابعالي رسانيده باشند که در اين صورت نيز حـق بـود مـساله را عينـاً                     

 .صراحت با ما و مردم در ميان بگذاريد

ها هم    شود و در روزنامه     اين سمينار هم مانند سمينارهايي است که در جامعه تشکيل مي          «ايد     فرموده ـ۲

جاي پخش اطالعيه بتوانيم سمينارها و جلسات خـود را          ه   آقاي وزير ما هم عالقمنديم که ب       ».شود  نوشته مي 

 ولـي   مها اعالم کنيم و براي خـود و مـدعوين مـشکالتي ماننـد آنچـه پـيش آمـد فـراهم نـسازي                         در روزنامه 

 خـوبي  جنابعالي به عنوان وزير کشور جمهوري اسالمي و به عنوان عضو شوراي مرکزي حزب حـاکم بـه    

ي کثيراالنتشار که متعلق به بنياد مستضعفان بـوده و تحـت نظـارت معـاون نخـست                  ها  دانيد که روزنامه    مي

 –ي تسليت و کالسهاي سياسـي  ها ، آگهيءشوند حاضر نيستند حتي با اخذ بها       وزير در امور بنياد اداره مي     

خالف قـانون همـه درهـا را بـه روي           اگر حاکميت بر  . عقيدتي نهضت آزادي ايران را به اطالع مردم برسانند        
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۳۰۳ 

نه آنطور که   (اي جز پخش اطالعيه آن هم در سطح محدود            حزبي قانوني چون نهضت آزادي ببندد آيا چاره       

  ماند؟ مي) ايد که در سطح شهر پخش شده است جنابعالي گفته

 را قـانوني  نام نهاده و بدينوسيله تجاوز به ساختمان نهـضت  » ميتينگ« شما سمينار نهضت آزادي را       ـ۳

 همانطور که اعالم شده است اين سمينار در ساختمان نهضت که گنجايشي کمتـر از پانـصد                  اوالً. ايد  جلوه داده 

 اگـر  ثانيـاً . توان ميتينگ برگزار کرد اند که در فضايي بدين کوچکي نمي  د شد و همه کس مي نفر دارد برگزار مي  

توانـستند بـه آسـاني و          مـي  ورين کميته و شهرباني قانوناً    مأداد م   جمعيت بيشتري به دعوت ما پاسخ مثبت مي       

 اگر هم ادعاي باطل جنابعـالي را پذيرفتـه و           ثالثاً. هايشان برگردانند    را به خانه   ابراي جلوگيري از سد معبر آنه     

  :گويد  قانون احزاب که مي۶ ماده ۲اين سمينار را ميتينگ نام نهيم باز هم چنين گردهمايي طبق تبصره 

هـا،    قانون اساسي آزاد اسـت ولـي برگـزاري آنهـا در پـارک             ۲۷ل اجتماعات و راهپيمايي طبق اصل       تشکي«

  .»ميادين و معابر عمومي منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است

ار شـود و روشـن   رگـز ها و معابر عمومي ب تنها زماني نيازمند به اجازه وزارت کشور است که در پارک  

 معبر و يا ميـداني      ،دهمايي داخل ساختمان نهضت آزادي ايران و نه در پارک         است که محل برگزاري اين گر     

 توجه داريد کـه ايـن مـاده احـزاب را مکلـف بـه مطلـع سـاختن وزارت کـشور در مـوارد                          ضمناً. بوده است 

 مـورخ   ۴۱۳/۴/۲۱نمايد و نهـضت بـا حـسن نيـت و داوطلبانـه طـي نامـه شـماره                      ي داخلي نمي  ها  گردهمايي

  .را به اطالع وزارت کشور رسانيده است مراتب ۳۰/۷/۶۲

بنده دستور دادم که به منطقه رفته و مـردم را متفـرق کننـد تـا بـه سـاختمان نهـضت و                   «: ايد   فرموده ـ۴

 کارکنـان حـوزه     ،آقاي وزير اگر راستي شـما چنـين دسـتوري داديـد بايـد بگـوئيم               . »افرادشان حمله نشود  

زيـرا ايـن    . انـد    آن را اجـرا نکـرده      وراتتان قائل نبوده و عمالً     کمترين ارزشي براي دست    مسئوليت شما ظاهراً  

کارکنان نه تنها مردم را متفرق نساختند بلکه خود جزء مردم بودنـد و بـه عنـوان نمونـه حتـي يـک نفـر از                           

  .اي اسناد و اموال نهضت را به کميته مرکزي بردند هم اينان بودند که پاره. مهاجمين را دستگير نساختند

جنگد آيا درست اسـت کـه         دهد و براي حفظ استقالل و آزادي مي         ملتي که دارد کشته مي    «: ايد  ه فرمود ـ۵

  » آزادي انتخابات تشکيل دهيم؟تأمينخواهيم سميناري براي  اي بيايند و بگويند که ما مي بعد عده

تـه   گف  اصل نهم قانون اساسي که خونبهاي شـهيدان اسـت صـريحاً            اوالً. پاسخ سئوال شما روشن است    

  :است که

در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرنـد و          «

هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي بـه               . حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است       

اي وارد کنـد و هـيچ         ران کمتـرين خدشـه    استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي اي         

چند با وضع قوانين و  هاي مشروع را هر مقامي حق ندارد بنام حفظ استقالل و تماميت ارضي کشور آزادي 

  .»مقررات، سلب کند

 آيا وزير کشور چنين ملتي، حق دارد خودسرانه اين اصل را زيرپا بگذارد و کساني کـه اجـراي آن                     ثانياً

ي مــصرحه در قــانون اساســي هــا  اگــر آزاديثالثــاً.  مــورد اتهامــات نــاروا قــرار دهــدانــد را مطالبــه کــرده

شد که چنين سميناري برگزار شود و همه مردم بداننـد کـه آنـان کـه                   فرماست بهتر بود اجازه داده مي      محک

 ولي آقـاي وزيـر بگذاريـد مـا سـئوال       . باشند   آزادي انتخابات را دارند گروهي دروغگو مي       تأميندرخواست  

دهد و براي حفظ اسـتقالل و آزادي          ملتي که دارد کشته مي    «شما را به صورت ديگري مطرح نموده بپرسيم         
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۳۰۴ 

  .»جنگد آيا درست است که حق حضور آزادانه در يک گردهمايي قانوني را نداشته باشد مي

ناب آقاي وزير   ج. »اند  کيد فرموده أ مردم و آزادي انتخابات ت      رأي همواره امام امت هم به    «: ايد   فرموده ـ۶

کوشـند     آزادي انتخابات مي   تأمين امت اينگونه با کساني که براي        مکشور آيا سزاوار است عليرغم تاکيد اما      

   خصمانه کنيد؟برخورد

بينيد که راديوهاي بيگانه شـروع بـه تبليغـات بـر ضـد جمهـوري اسـالمي          همان شب مي  «: ايد   فرموده ـ۷

آقاي وزيـر در حـالي   . »به اندازه تشکيل يک سمينار هم آزادي نيست       گويند که در ايران حتي        نمايند و مي    مي

که نهضت تسليم درخواست مخالف قانون وزارت کشور شده و سمينار را لغو نموده بود و مراتـب را طـي                     

ده بود اگر وزارت کـشور      ياي که بر ديوار خارجي ساختمان دفتر نصب کرده بود به اطالع عموم رسان               پرده

گرديـد آيـا بـراي        داد و مانع تهاجم به نهضت مـي         ود را در حفظ امنيت شهروندان انجام مي       وظيفه قانوني خ  

راديوهاي بيگانه خوراکي فراهم شده بود؟ راستي اگر وزارت کشور حمله به دفاتر احزاب را خـالف قـانون                 

  ؟يدآ  توقيف و محاکمه متخلفين برنميداند چرا جلوگيري ننموده و درصد د مي

 ،توانست از اولين گـام »  آزادي انتخابات تأمينسمينار  «ر کشور بايد بگوييم همانطور که       جناب آقاي وزي  

 مصاحبه جنابعالي نيز به خوبي توانست صحت اطالعـات و يـا حـسن نيـت و                  ،آزادي انتخابات را اثبات کند    

  .گواه عاشق صادق در آستين باشد. نظري جنابعالي را آشکار سازد بي

 تنها به حکم وظيفه خطير امـر بـه          .اي جز صبر نداريم     ها چاره   عدالتي  ها و بي    کشي ما در برابر اين آزادي    

انـدازيم واميـدواريم کـه     معروف و نهي از منکر و توصيه به حق گهگاه اقدامي نموده و خود را به خطر مـي               

  .بتوانيم در پيشگاه الهي روسياه نباشيم

  ي لنا من امرنا رشدائربنا آتنا من لدنک رحمه و هي

  هضت آزادي ايران ن

۲۱/۸/۶۲  

  

  ـ نامه و تلگرام به دادستان انقالب اسالمي مركز۱۲

قيمتي مربوط به مبارزات ملـت   همانطور كه گفته شد آرشيو نهضت آزادي ايران از تحقيقات و اسناد ذي        

هاي منحصر به فـردي هـستند كـه از بـين رفـتن                برخي از اين اسناد نسخه    . رزمنده ايران تشكيل شده است    

نهضت به منظور حفـظ ايـن گونـه         . سازد  نان خسارت معنوي بزرگي به فرهنگ جمهوري اسالمي وارد مي         آ

اي به دادستاني انقالب مركز نوشـته درخواسـت نمـود اوالً از اسـناد ربـوده                    نامه ۱۲/۸/۶۲اسناد، در تاريخ    

رد نيـاز دادسـتاني   مجلس در حضور نماينده نهضت آزادي تهيه گردد، ثانياً از اسنادي كـه مـو     شده صورت 

برداري شده به نهضت عودت داده شود و ثالثاً آرشـيو نهـضت را كـه مـورد احتيـاج  دادسـتاني                         است كپي 

چند روز پس از ارسال اين نامه چون اقدام مقتضي از طرف دادستاني صـورت               . نيست به نهضت برگردانند   

متأسـفانه تـا ايـن      . ود را دنبال كـرد     نهضت طي تلگرامي به دادستاني تقاضاي خ       ۱۷/۸/۶۲نگرفت، در تاريخ    

متن نامه و تلگراف نهضت به دادستاني ذيالً از نظر خوانندگان           . تاريخ پاسخي به اين تقاضا داده نشده است       

  :گذرد عزيز مي

  نامه نهضت به دادستان انقالب اسالمي مركز
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۳۰۵ 

  تعالي بسمه

  جناب آقاي اسداهللا الجوردي

  دادستان انقالب اسالمي مرکز

 آبانماه و حمله به دفتر نهضت آزادي ايـران،          ۶ که مسبوق هستيد در جريان رويداد روز جمعه          طوري به

موران أ بعـد از ظهـر، مـوقعي کـه مـ     ۳۰/۵نمايندگان آن دادستاني نيز حضور پيدا کردند و در حدود ساعت         

ان مهنـدس    نفـر آقايـ    ۳کميته مرکزي انقالب اسالمي به منظور اجراي دسـتوري کـه داشـتند ترتيـب انتقـال                  

دادنـد در برابـر سـئوال بـرادران           توسلي، مهندس صباغيان و دکتر يزدي را از ساختمان به منازلـشان مـي             

مسئول نهضت در مورد سرنوشت ساختمان و اسناد و مدارک آن اظهار داشتند که سـاختمان بـه بـرادران                  

 اوراق و مدارکي در اثر حملـه بـه          در مورد اينکه آيا   . نمايند  شود و آنها حفاظت مي      دادستاني تحويل داده مي   

ساختمان بيرون برده شده باشد با صراحت گفتند و چند بار هم تکرار کردند که يک ورق هـم از سـاختمان                     

  . از آنها ضبط شده استنبرده نشده است و هرچه در درست اشخاص ديده شده موقع خروج از ساختما

موريتي را که بـه  أ خود و برگ مود کارت شناساييبرادري که به عنوان نماينده دادستاني معرفي شده ب        

 اسناد و مدارک و انتقال به دادسـتاني         ف از اتال   مبني بر جلوگيري   ۶۲ آبانماه   ۶ مورخه   ۶۸۱۷/۶۲/۳۰شماره  

يد کرد که از تمامي اسناد و مدارک و لـوازم حفاظـت      تأيد و   کيأبا مهر و امضاي جنابعالي بود ارائه داده و ت         

از ايـشان در حـضور نماينـده کميتـه         .  بدانند به دادستاني خواهنـد بـرد       م را هم که الز    خواهد شد و اسنادي   

اي از جانـب       بـردن اسـناد بـا حـضور نماينـده          ،موران کميته و دادستاني درخواست شـد      أمرکزي و ساير م   

. دسـفانه موافقـت ننمودنـ   أمت. و با تهيه صورت مجلس انجـام گيـرد  )  نفر آقايان فوق الذکر  ۳يکي از   (نهضت  

درخواست شد تمامي اطاقها و دفاتر الک و مهر بشود و در اختيار نمايندگان دادسـتاني باشـد و اول وقـت                      

با اين درخواست نيز موافقت     . روز بعد در حضور نمايندگان نهضت و با تهيه صورت مجلس اسناد را ببرند             

در ) باغيانصـ آقاي مهنـدس    ( الذکر    نفر آقايان فوق   ۳کيد تنها موافقت کردند يکي از       أبعد از اصرار و ت    . نشد

 يشبـه طبقـات مختلـف سرکـ       ) س تهـران  جناب سرهنگ فشارکي رئـيس پلـي      (موران حاضر   أمعيت يکي از م   

نموده و وضعيت هريک از اطاقها را بررسي کنند، که انجام شـد و مـشاهده گرديـد کـه بـسياري از اطاقهـا                         

  .دست نخورده مانده بودند

  .لذکر را از ساختمان خارج و به منازل منتقل ساختندبرادران فوق ا ۳۰/۶حدود ساعت 

 صبح از طرف نماينـدگان دادسـتاني مـستقر در سـاختمان             ۹، حدود ساعت    ۶۲ آبانماه   ۷روز بعد، شنبه    

نمايندگان نهـضت مراجعـه کردنـد و در         . اطالع داده شد که آماده براي تحويل ساختمان و لوازم آن هستند           

دستاني انقالب و کميته مرکـزي از تمـام طبقـات سـاختمان کـه در اختيـار                   شرکت نمايندگان دا   احضور و ب  

 و صورت مجلسي مبني بر وضع موجود تهيه و به امضا رسيد که قطعـاً               دمعمل آ  باشد بازديد به    نهضت مي 

  .ايد مالحظه نموده

هـا شکـسته و بيـرون ريختـه شـده،             ايـل فشکـسته،   هـا     در اين بازديد مالحظـه شـد کـه درهـا و پنجـره             

 تـشکيالتي و مـالي      ،مـدارک و اسـناد سياسـي      . ي نسوز مالي باز و محتويات خـارج شـده اسـت           ها  ندوقص

  .اند نهضت و همچنين لوازم مختلف مفقود شده

.  و تهيه ريز اقالم آنها بـه آسـاني ميـسر نيـست             اند   چه چيزهايي را از ساختمان بيرون برده       ،چه کساني 
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۳۰۶ 

 اجازه بدهند در حـضور       اوالً ،شود پيرو حکمي که داده بودند       يلهذا بدينوسيله از آن دادستاني درخواست م      

باشـد صـورت    اي از جانب نهضت آزادي از کليه اسناد و مـدارکي کـه در اختيـار آن دادسـتاني مـي              نماينده

 اسناد و مدارکي که دادستاني به آنها نيـاز دارد کپـي بـرداري نمـوده و بـه نهـضت                      مجلس تهيه گردد، ثانياً   

 ثالثاً. باشد   مدارک مالي که جهت پرداخت ديون و يا پيگيري مطالبات به آنها نياز مي              صوصاًعودت بدهند، خ  

هـا و آرشـيو       تيي شخـص  هـا    از قبيـل آرشـيو نـوار سـخنراني         اند  مدراک و اسنادي که از آرشيو برده شده       

ت عـودت   انتشارات احزاب و گروهها و دستجات و کتب و غيره، که مورد نياز آن دادستاني نيست به نهـض                  

  .داده شوند

عالوه بر اينها مهر رسمي نهضت آزادي ، وجوه نقدي و مقـاديري اثاثيـه ماننـد ماشـين تحريـر، ضـبط                       

  .شود ترتيب استرداد آنها داده شود  درخواست مي که جداًاند صوت، راديو و غيره از محل دفتر برده شده

   والسالم 

   تحب و ترضي لمافقنا واللهم 

  نهضت آزادي ايران

۱۲/۸/۶۲  

  

  تلگرام نهضت به دادستان انقالب اسالمي مركز

  تعالي بسمه

۱۷/۸/۶۲  

  تلگرام شهري

  جناب آقاي اسداهللا الجوردي دادستان انقالب اسالمي مركز

  :شود  مجدداً درخواست مي۱۲/۸/۶۲ مورخه ۴۲۴/۴/۲۱پيرو نامه شماره 

ن دادستاني با حضور نماينده نهـضت       اوالً اسناد و مدارك و لوازم برده شده از دفتر نهضت آزادي به آ             

  .مجلس گردد صورت

ثانياً به منظور ادامـه گـردش كـار نهـضت خـصوصاً پرداخـت ديـون و دريافـت مطالبـات از آنچـه كـه                           

  .دادستاني الزم دارد رونوشت برداشته و اصل آنها عودت داده شود

  والسالم ـ با تشكر

  نهضت آزادي ايران

  

  

   مجلسـ اعتراض نمايندگان به رئيس۱۳

االسالم آقاي هاشمي رفسنجاني در جلسه دهم آبان ماه، آقايان دكتر سحابي، مهندس               پيرو بيانات حجت  

بازرگان، دكتر يزدي و مهندس صـباغيان نماينـدگان مـردم تهـران در مجلـس شـوراي اسـالمي در تـاريخ                       

تخلفـاتي را كـه      يادداشت اعتراضيه مختصري به رياست محترم مجلس شوراي اسالمي نوشته و             ۱۲/۸/۶۲
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۳۰۷ 

مـتن نامـه نـامبرده ذيـالً از نظـر خواننـدگان       . در مجلس و نحوه اداره آن انجام پذيرفته است يادآور شـدند         

  :گذرد گرامي مي

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

طع اتصال راديـوئي    ماه جاري هنگام نطق قبل از دستور و بعد از ق            شنبه دهم آبان    در بياناتي كه روز سه    

اي از آقايـان    انگيـزي كـه از ناحيـه عـده          مذاكرات مجلس، براي اطالع مردم فرموديد، وضـع نـاگوار و شـرم            

نمايندگان عليه ناطق قبـل از دسـتور، آقـاي مهنـدس هاشـم صـباغيان در مجلـس برپـا گرديـد و تفـسير و                           

آزادي را عامل و مسبب اصـلي معرفـي         تعبيرهايي كه شخصاً ابراز داشتيد، به ناحق و من غيرواقع، نهضت            

تمـام و كمتـر از ده دقيقـه           ها كه در قبال نطق نيمـه        ها و حمله    نموديد، در حالي كه در تمام اظهارات و هتاكي        

نامه اداري مجلس صورت گرفت و انعكـاس خـارجي            آقاي مهندس صباغيان، عليرغم قانون و اخالق و آيين        

گـري و     ه مجلس كمترين ممانعت و مخالفتي به عمل نياورده، با نظاره          يافت، جنابعالي در مقام رياست و ادار      

داريـم و در ايـن مـورد نيـز      وسيله اعتراض خود را اعـالم مـي   لذا بدين . سكوت خود صحه بر آنها گذاشتيد   

هـا    هـاي نمـاز جمعـه و مـصاحبه          هايي كه در مقام رياست مجلس و خطبـه          كشي  مانند تعبيرهاي ناروا و حق    

  .نماييم كنيم و قضاوت را به خداي احكم الحاكمين واگذار مي داريد صبر مي  روا مينسبت به ما

  يداهللا سحابي ـ يزدي ـ صباغيان ـ مهدي بازرگان

  

  ـ سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در جمع سفرا و كاردانان۱۴

نجاني در گردهمايي سفرا و كاردانان جمهوري اسالمي ايران در كشورهاي خارجي، آقاي هاشمي رفـس              

در رابطه با حمله به دفتر نهضت آزادي ايران و فاجعه مجلس شوراي اسالمي بياناتي ايراد كردند كه داراي             

قسمتي از سـخنان ايـشان بـه شـرح زيـر            . باشد  كننده طرز تفكر حزب حاكم مي       نكات بسيار جالب و منعكس    

  :است

شـد مطـرح      ماً از راديـو پخـش مـي       هايشان در مجلس كه مستقي      مدتي پيش آقاي بازرگان ضمن صحبت     ... «

دادند فرد مخالفي مستقيماً از راديـو         كردند كه در ايران آزادي نيست اگر در ايران آزادي نبود كه اجازه نمي             

. سخنراني مستقيم در همه جاي دنيا فقط در اختيار افراد معدود و مطمـئن يـك سيـستم اسـت                   . حرف بزند 

 ماه ديگر تبليغات انتخاباتي مجلـس آغـاز شـود بـدون             ۶ يا    ماه ۴نهضت آزادي در شرايطي كه قرار است        

در يـك   . كنـد   كند كه سمينار تـأمين آزادي انتخابـات را برگـزار مـي              اجازه گرفتن از وزارت كشور اعالم مي      

كنند كه درباره موضوعي بحث كنند اما بحـث عمـومي و تجمـع مـردم در يـك                اي را دعوت مي     سمينار عده 

كننـد كـه     سمينار نيست، اينها همه حساب شده است و اين كار را با نظـامي مـي              ميدان و سخنراني يك نفر    

نام اين سمينار هم مفهوم مخالفت دارد يعنـي آزادي نيـست و مـا               . دهد  هايش را شهيد مي     دارد بهترين بچه  

.. .خواهيم آن را تأمين كنيم اگر وزارت كشور اجازه بدهد از مـا روزنامـه و وقـت راديـو و تلويزيـون و       مي

كنند كه به خاطر مخالفت وزارت كـشور آن را لغـو              خواهند و اگر هم وزارت كشور اجازه ندهد اعالم مي           مي

».اند كرده
١

  

گـردد از تمـام امكانـات تبليغـاتي عليـه نهـضت آزادي و مخـدوش جلـوه دادن                      به طوري كه مالحظه مي    

                                                      
 ۶۲ آبان ۱۲جمهوري اسالمي ـ پنجشنبه . 1
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۳۰۸ 

قـانوني بـراي ايفـاي وظيفـه امـر بـه            ها استفاده گرديده است، تا ما را به جرم درخواسـت امكانـات                واقعيت

معروف و نهي از منكر و ابراز نظرات خيرخواهانه درباره سونوشت انقالب و جمهـوري اسـالمي سـركوب                   

مفهـوم سـخنان ايـشان      . بنماييم» روزنامه«پيدا كرده و تقاضاي     » جسارت«تا مبادا به قول خودشان      . نمايند

دهـيم   اي اجازه و امكان ابـراز عقيـده را نمـي    ه هيچ خدا بنده  اين است كه به جز حزب و گروه حاكم نه تنها ب           

انـد كـه      ذنب اليغفري را مرتكب شـده     !! اي را بنمايند    بلكه اگر جسارت پيدا كنند و درخواست انتشار روزنامه        

  !!مستوجب گوشمالي خواهند بود

  

  ـ سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه نماز جمعه۱۵

 در رابطه با حمله به دفتر نهـضت آزادي          ۱۳/۸/۶۲به دوم نماز جمعه در      آقاي هاشمي رفسنجاني در خط    

  ١.و حوادث مجلس شوراي اسالمي مطالبي به شرح زير ايراد كردند

. کنـد   مساله خليج فـارس را مطـرح مـي        . کند  جويي مي   بهانه ، را نابود کند   نيكاراگوئهخواهد انقالب     آمريکا مي ...«

اينهـا  . افکار عمومي را آماده کند براي تجاوز      . اينکه در دنيا بحران درست کند     کند براي     مسائل ديگر را مطرح مي    

يک هجوم تبليغاتي . يک هجوم همين تروريستي بود که عرض کردم. امروز چند نوع هجوم عليه ما شروع کردند

 آمريکـايي  خواهم بگويم آنهايي که اين روزها ايـن حرکـت را کردنـد    در داخل کشور ما شروع کردند و البته نمي 

نمايي امريکـا   نمايي شبيه مظلوم انداختند يک مظلوم   آمدند حرکت راه   .ولي در جهت خواست آمريکا است     . هستند

 ۷ـ۶حاال ما هنوز . خواهيم سمينار تأمين آزادي انتخابات درست کنيم  آمدند گفتند که ما مي.در گرانادا و در لبنان

خواهند   آنها مي .  آزادي انتخابات تأمين نيست    ،بليغات انتخابات نيست  ماه داريم تا برسيم به انتخابات حاال که ت        

خيلي خوب از وزارت کشور نرفتند اجازه بگيرند تا اينکه اعالنش را پخش کنند که وزارت کشور را . تأمين بکنند

ار معنايش  سمين. وقتي که اين کار را کردند وزير کشور هم به حق گفت نه            . در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند      

ما منـع   . شب سمينار داريد    که هر  هشهمياي را دعوت کنيد بيايند توي جلسه بنشينند مثل             که يک عده   تاين اس 

چون موقـع   . دهيم  خواهد و االن ميتينگ را هنوز اجازه نمي         ميتينگ اجازه مي  . خواهد  کنيم سمينار اجازه نمي     نمي

کنم که    يد نمي أيالبته من ت  . يک کردند مردم هم ريختند آنجا     با همين کارهايشان مردم را تحر     . انتخاب نشده است  

حـاال ديگـر ايـن مـردم مـا از اول            .  مردم رفتند  ،توانيم جلوي آن را بگيريم       خود ما عاجز نيستيم مي     ،مردم بروند 

 است دادند حاال ديگر دولت مسلط رفتند و انجام مي ما از روز اول کارهايمان را خود مردم جلو مي       . اينطور بودند 

ولي به هرحـال رفتنـد و آنهـا هـم           . توانيم زور بگوييم    و نياز زيادي نيست ولي ما ديگر به مردم اينقدر هم نمي           

گفتند . دروغ گفتند. اي خواندند و ديديد که چه خواندند ت نامهبآمدند در مجلس و از تريبون آزاد مجلس يک مصي

ما تريبون آزاد و پخش مستقيم در اختيـارش بگـذاريم او            . نعوذباهللا که آدم اينقدر کج باشد     .  نفر مسلح آمد   ۳۰۰

 شـعار عليـه     حضار قـصد  در حالي که    (.  تا مسلح ريختند و سمينار را بهم زدند        ۳۰۰يد  وبيايد دروغ بگويد و بگ    

استحقاق : و گفت) حجت االسالم رفسنجاني خواهش کردند که شعار ندهند       . سردمداران جريانات اخير را داشتند    

اينهـا سـوابق   . من جزو دلسوزان اينهـا هـستم      . گويم  رد و من اين حرفها را جهت روشن شدن شما مي          مرگ را ندا  

هايشان نصيحت    کنم به آنها به خانواده      اما من اين را نصيحت مي     . خواهد تا آخر با ما باشند       دارند و ما دلمان مي    

رسد که فردا مثل محارب در  کارشان به جايي ميکنند اينها  اينها دارند اشتباه مي.  را بگيرندهاکنم که جلوي اين مي

اند کار  تو اش توطئه است با توطئه که آدم نمي      اينجور که شروع کردند همه    . مقابل جمهوري اسالمي قرار بگيرند    

 مسلحين.  اينجور نبوده  هللا و آنجا را به هم زدند وا       مسلح ريختند  نفر   ۳۰۰آمدند در مجلس دروغ گفتند که       . بکند

 مردم حزب اهللا دانم حاال توي مردم مسلح بوده يا نبوده اما مردم بودند،  من نمي.د اينها را نجات بدهندرفته بودن

                                                      
 ۱۲۰۰۶، شماره ۱۴/۸/۶۲كيهان شنبه .  1

327



 

۳۰۹ 

ا درگير شده بودند با اينها حاال من جخوب مردم هم آن. بعد آقايان رفتند اينها را نجات دادند و آنها را بردند. بودند

ا اينکه اين دروغ را بطور آزاد در مجلس گفـت و  با قبال گفتم آنر. خواهم باز هم بگويم مردم کار خوبي کردند    نمي

دم رکـ   کردم چراغ قرمز مـي      چه من اخطار مي    من مجلس را کنترل کردم که ده تا دوازده دقيقه ايشان حرف زد هر             

وقتـي کـه از   . اش همه تحمل کردند  سر رفته بود تا حد قانوني     ها  يخوب ديگر حوصله مجلس   . کرد  ايشان ول نمي  

منتهي من متوجه نشدم آمد . اش گذشت يکي از آقايان آمد آنجا که البته من اين کار او را هم قبول ندارم انونيحد ق

پشت تريبون هم آنجا يک مظلوم نمايي       . خواهد از پشت تريبون پايين بياورد       وقت ديدم ايشان را مي     نزديک يک 

من ديـدم دسـتش رفتـه بـود         . زد  ن آقا داشت او را مي      اي ، حاال ،زنيد   آمريکاييها که چرا ما را مي       همين جديدي مثل 

. زننـد  زنيد براي اينکه توي مردم بگويند در مجلس ما را دارند مي     گفت چرا ما را مي       آن آقا را بردارد اما مي      مهامع

کنيـد؟ بـا جمهـوري        شما با کي اينجـور مبـارزه مـي        . اگر آدم بخواهد اينجور مبارزه بکند     . اين که درست نيست   

شد  افتاد و مجلس بدنام مي زنند اگر جا مي ؟ با امام؟ با مجلس؟ اينجور که شما گفتيد توي مجلس ما را مياسالمي

خـواهيم شـما اگـر گـروه          خواهيم شما اينطور بشويد ما مي       براي شما خوب بود؟ اين خون شهداست ما که نمي         

توانيـد بـا مـا اخـتالف داشـته       مياختالف نظر آزاد است . مخالف سياسي هم هستيد و مخالف ما هستيد باشيد       

خواهيد شما مـشهور هـستيد اينجـور          اگر شهرت مي  . کند  آدم اين طور برخورد نمي    . ولي اين طور نکنيد   . باشيد

خورده وقتي که ديد برادرش آن همـه معـروف             اينها به درد برادر حاتم طائي مي       ،خورد  شهرتها به درد شما نمي    

 تو بچه هم که بودي شـير از پـستان مـن             ،تواني   تو نمي  ، تو خرج نکن   رفت خرج کند مادرش گفت      شده گاهي مي  

رفت عقب تا آن بچه شير بخـورد   آمد مي   اي ديگر مي    خورد بچه    او وقتي که شير مي     ،خوردي با او فرق داشتي      مي

 بـا   خواهيد  ها مي   شما. گذاشتي تا او نخورد     يد بر پستان ديگر من هم دست مي       آ  ديدي بچه ديگري مي     تو وقتي مي  

 به خدا ما مايليم که با هم باشـيم کـار            ،برادران. بدنام کردن انقالب با عالمت گذاشتن روي انتخابات پيش ببريد         

ها داديم و همان روز هم        بکنيم دليلش هم حسن نيتمان است که اول بار اين حکومت را با همه چيزش دست شما                

گفتيد حزب حاکم  و هيچ پستي در اختيارش نبود ميکرد  شما به حزب جمهوري که مخلصانه براي انقالب کار مي

آزاد اسـت هـزار   . انتخابات آزاد است. حاال آمديد رسيديد به اينجا. انداختيد و کم کاري خودتان را به گردن او مي     

دانيد البته ممکـن اسـت مـا روحـانيون      خوب شما مردم مي.  انتخابات گذشته را هم گفتند آزاد نبوده    .بار بگوييد 

زنـيم و همـه جـور         ما مسجد داريم ما زبان داريم ما تـو نمازجمعـه حـرف مـي              . بتوانيم تبليغ بکنيم  بيشتر  

هـا کـه      خودتان يادتان هست آن موقع    . اند تبليغ بکند    تو  روحانيت بيشتر مي  . توانيم بيشتر تبليغ بکنيم     مي

د چون اينهـا    وند نش کانديگفتيد به روحانيون بگوييد        بکنيم در انقالب شما مي     شوراخواستيم انتخابات     مي

. زديد  شما اين حرف را هميشه با صراحت به ما مي         . آورند  اگر کانديد شدند رأي مياورند و ديگران رأي نمي        

ها يـس نو ايـن در پـيش    . خواستيد اين شرط را بگذاريد که بيشتر از يک روحاني در جمعيت فالن نباشـد                مي

. دانـستند اينهـا رأي خواهنـد آورد          بخاطر اينکه مي   ،دخواستند بگذارن   هست اين را جزو شرايط قانوني مي      

ورد يا اگر روحانيـت کـسي را تاييـد          آ  خوب اين انتخابات آزاد امروز اگر يک روحاني کانديد بشود رأي مي           

مـا نيـاز نـداريم بـه        . انتخابات آزاد است  . اآزادند  گويي  شما اينجور انتخابات آزاد را مي     . آورد  بکند رأي مي  

  و کرد هيچ ابايي نداشتيم براي مـا انقـالب اصـل اسـت و امـام                 از داشتيم و انقالب ايجاب مي     اگر ني . خفقان

هنـوز  . اما امروز ايجـاب نکـرده     . آوريم  خفقان پيش مي   به خفقان پيدا کرد      نيازاگر اين انقالب روزي     . اسالم

چـه نيـازي هـست چـرا        بنـابراين   . اينها با انقالبنـد   . سازد  ملت ما و اکثريت مردم که رأيشان دمکراسي مي        

مـان   من شما را به عنوان برادران گذشـته . بياييد از اين به بعد اينجوري نکنيد .کنيد با همه   اينطور برخورد مي  

ما شـما  . م که آمريکايي هستيد يکن  شما را متهم نمي   . کارتان را انجام بدهيد    خواهم که با هم     کنم و مي    نصيحت مي 

ان را مثـل بقيـه انجـام کنيـد و           تاختالف نظر . دين هستيد اختالف نظر داريد     کنيم به يک معنايي بي      را متهم نمي  

 آمريکـا دارد  ،اين خواست آمريکاست  . نرسيد به جايي که همه همت اين باشد که جمهوري اسالمي را بدنام بکنيد             

بينيـد    ند مـي  زند و اين کار شما اينطور است که آدم وقتي قدري باز بک              صدام به ما موشک مي    . کند  اين کار را مي   

 جبههشان از   گردان مهندسي۶گيريم دستور داد   را ما داريم مينجوينوقتي که صدام ديد شهر پ. مطلب يکي است
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رونـد    حاال مـا کـه گـرفتيم خبرنگـاران مـي          . آمدند توي شهر و شهر را منفجر کردند و اکثر شهر را خراب کردند             

زنيد که چرا     خوب وقتي که شما از پشت تريبون داد مي        .  بکنند نمايي  مظلوم بعدبينند که چه کردند آنجا را تا          مي

مثل . يك قدري باز كنيد همين است     . گويد خراب كردند     و مي  کند  ه آنجا را خراب مي    كعين کار صدام است      زنيد  مي

خواهد به پـاي جمهـوري        شود مي   خاطر ظلمي كه خودش كرده منفجر مي        كار آمريكاست كه وقتي كه مقرشان به      

ترين كشورهاي دنيا است كه همه شـروع          ترين نهادها و مظلوم     جمهوري اسالمي امروز مظلوم   . سديي بنو اسالم

بعد بگويند ما   . فارس را از حيثيت بيندازد      دهد كه خليج    اند براي تبليغات عليه ما، فرانسه سوپراتاندارد مي         كرده

مـا  . بندنـد   ا خراب کند بعد به پـاي مـا مـي          براي اينکه محيط زيست ر    كند    زند چاه را خراب مي      صدام مي . بستيم

کنند باز هم صـحبت   هاي ما را اينطور شهيد و مجروح مي بنديم باز به نام ما بچه    رويم چاه خراب شده را مي       مي

 ما ديگر از داخل توقع نداريم و از دوستان ديروزمان           ، يک حمله تبليغاتي   .طلب است  کنند که ايران جنگ     از اين مي  

  »...خواهيم با هم کار بکنيم توقع نداريم که اينطور رفتار بکنند خواهيم در مقابل هم باشيم و مي يو کساني که نم

  

  ـ پاسخ نهضت به آقاي هاشمي رفسنجاني۱۶

نهضت آزادي ايران به منظور روشن شدن مطالب و انجام وظيفه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر طـي                        

  .اشمي رفسنجاني پاسخ داداي به شرح زير به بيانات جناب آقاي ه نامه

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 

  رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي و امام جمعه موقت تهران

پس از حمد پروردگار و سالم بر فرسـتادگان او و بـر بنـدگان صـالح و شـهداي راه حـق و بـا آرزوي                           

ي ملـت  هـا   و خواسـته   خـشنودي خـداي رحمـن      تأمينسالمت و توفيق جنابعالي و ساير متصديان امور در          

 عالقمنديم چند کلمه مشفقانه در زمينه سه جلسه اظهارات مفصلي که درباره نهـضت آزادي و آزادي                  ،ايران

 آبـان   ۱۳ در جمـع سـفرا و کـارداران ايـران و در خطبـه نمـاز جمعـه                    ،انتخابات در مجلس شوراي اسالمي    

ات نهضت آزادي ايـران نيفـزوده       ئاي بر دفتر سي     اميدواريم که اين خود برگ تازه     . ايد به قلم بياوريم     فرموده

  .وني و غيره نشوديبهانه ديگري براي حمالت زباني، قلمي، تلويز

 حق مـسلم هـر مظلـوم و مـتهم           ،ي دنيا ها  منظور ما از اين اقدام عالوه بر دفاع مشروع که قوانين و آئين            

لبي است در رابطه با انتخابات      ان مط  و از جهتي وظيفه شرعي و اجتماعي نيز هست، عرضه نمود           اند  شناخته

اي کـه هنگـام خطبـه نمـاز جمعـه در طـرف                به شهادت لوحه  ( هم مقام رهبري     ،الوقوع که اهميت آن را     قريب

 انـد   اهللا العظمي منتظري و هم رياست جمهوري از چند هفته قبل اعالم فرموده              ، هم آيت  )شد  راستتان ديده مي  

کـار  ه  ل از دستور بيستم مردادماه آقاي مهندس بازرگان دست بـ          و حزب جمهوري دو روز پيش از نطق قب        

  .آن شده بود

ياد آورده با اعالم حسن نيـت       ه  ي مبارزات گذشته را ب    ها  از اينکه در خطبه نماز جمعه سوابق و همکاري        

 از  کنيم و   ، سپاسگزاري مي  ايد  کرده» توطئه«آميز و تفاهم به جاي       نظر مسالمت  خودتان از ما دعوت به تبادل     

شود   و اختالف نظر داشتن جرم محسوب نمي      (!) دين ايد که ما نه امريکايي هستيم و نه بي          اينکه شهادت داده  

ي حـاکم مخالفنـد     هـا    جمهوري اسالمي وفادار و بـا سياسـت         به بر ما و همه مسلمانان و ساير آزادگاني که        

 خالف واقع از قبيل قانون شکني نهـضت   يتان شامل مطالبي  ها  گو آنکه گفته  . ايد  منت گذارده و اميدواري داده    

در حالي که بـه     ( انقضاء وقت قانوني نطق قبل از دستور آقاي مهندس صباغيان            ،در اقدام به تشکيل سمينار    
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شهادت صدها هزار نفر شنونده و نوار ضبط شده بيش از يک دقيقه از وقت قانوني و بيش از چند دقيقه از                      

 با آنکه مضروب قرار گرفتنشان برابر ديدگان حاضـرين در         (زدن ايشان   ، کتک   )مانده بود  وقت متداول باقي  

ايي امريکايي کردن، تحريفهايي همچون خون شهيدان را زير پا          من ، و اتهاماتي مانند مظلوم    )ه اتفاق افتاد  سلج

 کـار ه  ي ما دادن، بود که مـا بـا بـ          ها  گذاشتن، تهديدهايي در جهت محارب شدن و پيام دلسوزانه به خانواده          

از آنها صرف نظر نمـوده تنهـا   » اهللا يحب المحسنينن عن الناس ويفاعظ و الوالکاظمين الغي«بستن آيه کريمه  

سف و تحير ما، هم از جهت سوابق دوستي و روابط صميمانه گذشـته              أابراز ت . ميکن  سف و تحير مي   أابراز ت 

. حرمـت مجلـس شـوراي اسـالمي       به خاطر آن برادر ديرينه است و هم به خاطر انقالب و نظام جمهوري و                

آنچه را  . بريم  يش جانشين رکعات نماز است رنج مي      ها  همچنين از هتک احترام و قداست نمازجمعه که خطبه        

خواهيم پابرجا شود همان ارزشهاي واالي اسالمي و حقوق و تحقق آرزوهاي اعالي ملـت        که ما کماکان مي   

  .باشد عزيز ايران مي

کنـد بلکـه       تنها هرگز عليه نظام جمهوري اسالمي ايـران توطئـه نمـي             نه زاديدانيد که نهضت آ     شما خوب مي  

همواره توطئه گران را محکوم ساخته و از دوستان نادان خواسته است به هوش بوده تسليم توطئه دشمنان دانا 

  .نگردند

وژي  محارب شدن نهضت آزادي، جمعيتي که هفده سال قبل از پيـروزي انقـالب بـر پايـه ايـدئول                    احتمال

، انـد   شده است و سران و فعاالن آن همواره در راه اسالم و حکومت اسالمي قلم و قدم زده   تأسيساسالمي  

 که با تمکين به حقوق ملـت کـه در           ايم  ما همواره به دولتمردان تاکيد کرده     . ظني سوء و دور از انصاف است      

حال چگونـه  . ز دست دشمنان بگيرند  ها احتراز شود و حربه را ا        قانون اساسي آمده است از تشديد درگيري      

 اال جمعيتي راه توطئه و يا محاربه عليـه نظـام جمهـوري در پـيش گيـرد؟ معـاذاهللا ان هـذا              ممکن است چنين    

  !بهتان عظيم

خـاطر همـين دفـاع سرسـختانه از         ه  کـشد بـ     آنچه نهضت آزادي ايران از دوست و دشمن کشيده و مـي           

زادي و اسـتقالل اسـت و اگـر روزي بيايـد کـه بـدين جـرم                  جمهوري اسالمي، قانون اساسي و شعارهاي آ      

ها زندگي خاکي را از دست بدهند، طبـق وعـده قـرآن حيـات ابـدي و                    نهضت حيات سياسي خود، و نهضتي     

  .فضل و بشارت الهي در انتظارشان خواهد بود

جمهـوري  دلپذيرتر و روشنگرتر از بيانـات مثبـت شـما، تـذکرات و تعليمـات رهبـر انقـالب و بنيـانگزار                       

عقـل اقتـضا    «: ي داخله و خارجه مجلس فرمودند     ها  اسالمي بود که روز بعد در خطاب به اعضاي کميسيون         

اي مخالف داريم خودمان مخالفتمان را کنار بگذاريم تا با وحدت کلمه اين مملکت برسد                 کند که وقتي عده     مي

شتر از سائل ماليمـت و جهـت رحمـت بيـ    در مـ « توضيح داده بودند کـه    و قبالً » .خواهد  به آنجا که دلمان مي    

ميل دارم وضع و امور با ماليمت و اخالق حسنه صورت بگيـرد و ايـن خيلـي                  ... کند  ثير مي أجهت خشونت ت  

  .»با خودمان رئوف باشيم و در مقابل دشمنان سرسخت... بهتر است

 حرکت بعـد از پيـروزي        انقالب اسالمي ايران در    ،بستيم  کار مي ه  اگر اين رهنمودهاي قرآني را از آغاز ب       

فت منحرف به خشونت نگرديده مانند مومنين معاصـر  أ هموطنان و از رحمت و ر  همه خود از برنامه وحدت   

 مـشمول  ١بودند و به مصداق همان آيه سوره فتح   »  بينهم اء الکفار رحم  اشداء علي «شديم که     رسول اکرم مي  

                                                      
ـ هوالذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي باهللا شهيدا محمد رسول اهللا والذين معه                     ۲۹ و   ۲۸/ ـ فتح  1
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۳۱۲ 

ربـاني و بـا سـازندگي ناشـي از ايمـان و عمـل               با همـسازي و همکـاري و مه       . گشتيم   مي »االنجيل مثلهم في «

رسـانديم و دنيـا و    شايسته مانند گياه برومند باروري که قرآن مثل زده است به خودمـان نعمـت و خـدمت مـي       

ديديم که رحمت بيش از خـشونت         خود مي . انداختيم   به تحسين و به حسرت و غيظ مي        ، از اين طريق   ،دشمنان را 

. نـد دآور مـي انه روبه آن  ق عاش لد،اهده اينکه اسالم مکتبي است هم مبارز و هم مو         دهد و ديگران با مش      نتيجه مي 

  .اي در آينده مشمول رحمت الهي و فضل و نصرت وي بگرديم گرفتن چنين رويه کاره اهللا همگي با بءانشا

ل بـود در  که روز روشن در حالي که دفتر نهضت تعطيـ       » از مردم «آن آقايان مجهز متشکل به قول شما        

 کردند آنچه را    ،اي عام به دفاتر ما ريختند و زير نظارت و حمايت ماموران انتظامي و دادستاني              ئنظر و مر  م

 خـود بـه رسـاترين    ، با ما خالي نمودنـد ها  و كين و همچنين آن عده از نمايندگان مجلس که خشم        ،که کردند 

ر شرايط حاضر نه تنها امنيـت و         د . است بيان و آشکارترين وجه اعالم کردند که حق با مدعيان عدم آزادي           

 انتخابات قانوني براي غيرخوديها وجود ندارد بلکه فضولي آزادي خواستن را اول با توهين و                ةآزادي الزم 

 مقـصر البته ما نه خواهان و آمـر چنـين امـري بـوديم و نـه                 . دهند  تهمت و سپس با کتک و غارت جواب مي        

  .ها را داشتيم بهه و نه قصد تضعيف نظام يا جريز جريان برنامه

 گفتن دهان  حلوا آوريد ولي همانطور که با حلوا       فرماييد که آزادي هست و نام خدا را پشتوانه آن مي            شما مي 

کيـد گـردد امـا در عمـل خـالف آن مـشاهده شـود و                 أشود اگر دوصد بار هم ايـن کـالم تکـرار و ت              شيرين نمي 

عليـه آزادي طلبـان و قـانون خواهـان بـسيج گـردد              مطبوعات و صدا و سيما و همه امکانات گروهي انحصاري           

 بـديهي اسـت کـه بـراي دولتمـردان و            ».دو صد گفته چون نـيم کـردار نيـست         « که   ،آزادي وجود نخواهد داشت   

 آزادي کامل براي هرگونـه تهمـت بالدفـاع و هتـک حيثيـت و حقـوق مخـالفين و                     ،هاي گروهي انحصاري    رسانه

 در تلويزيون که بطـور وضـوح جنبـه تـدارکاتي      »از ظهور تا سقوط امريکا    «ازجمله برنامه   (سابقين برقرار است    

  ).منفي انتخابات را دارد

کنيم که در برابر آن حرکات غيرقانوني، بخاطر حفـظ آبـروي دولـت و                 البته ما موقعيت شما را درک مي      

ردنـد، مرتکـب    ها را بر سر ما شکسته و گفته باشيد اينهـا بودنـد کـه تمـرد و تحريـک ک                      مجلس، کاسه کوزه  

ما حرفي نـداريم    !... سازي نموده نمايندگان را زدند و مظلوم نمايي کردند          در مجلس هم صحنه    ،خالف شدند 

ولي در عين حال و با توجه بـه         . که بدينوسيله بالگردان حفظ حيثيت و اعتبار جمهوري اسالمي شده باشيم          

ز نيرو و نصرتي کـه خـدا بـه صـادقين وعـده              مجاز بودن اختالف نظر، اگر ما جاي شما بوديم با استفاده ا           

کرده است و همانطور که چند قدمي هم جلو آمديد و عدم تاييد از بعضي اعمال انجام شده را اعالم نموديد،                     

  .دکردي  مجاز و قاصرين مامور و ضاربين ناجور را محکوم مي مقصرينقاطعانه

اريـد و هروقـت احـساس نيـاز کنيـد اعمـال             ما قبول داريم که همانطور که فرموديد قدرت براي خفقان د          

 ولي قرآن کريم و قانون اساسي در هيچ حال آن را قبول ندارند و بدين دليل هيچ مقـامي عليـرغم        ،نماييد  مي

  .داشتن قدرت هرگز حق ايجاد خفقان و سلب آزاديهاي قانوني را ندارد

 اينها اگـر کانديـد شـدند      ...  تبليغ کنيم  توانيم  ما روحانيون بيشتر مي   « :اين را هم توجه کرديم که فرموديد      

آورد يا اگر روحانيت کسي را        مي  رأي اگر يک روحاني کانديد شود    ... آورد   نمي  رأي آورند و ديگري     مي رأي

                                                                                                                                                            
هم ركعاً سجداً يبتغون فضالً من اهللا و رضواناً سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مـثلهم                   الكفار رحماء بينهم تري     اشداء علي 

 ...في التوريه و مثلهم في االنجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
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۳۱۳ 

امـا آنچـه مـا اضـافه     .  که در اين صورت چه حاجت بـه اتخـاذ خفقـان خواهـد بـود           »آورد   مي  رأي تاييد کند 

اند بر پايـه مـساوي نـامزد معرفـي نمايـد،            تو  يرروحاني حق دارد و مي    کنيم اين است که روحاني مانند غ        مي

ه اي در کـشور بـ       ولي آنچه نبايد بشود اين است کـه طبقـه ممتـازه           .  بياورد  رأي  بدهد و   رأي کانديدا شود و  

 وسـيله بـراي سياسـت و        ،يد يا روحانيت و مسجد و جماعت با استفاده از امکانات عمـومي کـشور               آ وجود

ه سود نامزد و يا جمعيتي گردد و اگر چنان شد نامش ارشاد بـه سـوي خـدا و هـدايت خلـق                        اعمال قدرت ب  

 تـأمين  بود  »استقالل و آزادي و جمهوري اسالمي     «نخواهد بود و اهداف مشخص يا پيمان مقدس انقالب که           

  .و تحقق نخواهد يافت

  از حقيقـت و انـصاف در       جنابعالي در خطبه جمعه ضمن نثار يک سلسله نسبتهاي ناروا و اظهارات دور            

اما متاسفانه اختالفات و انتقادهـاي مـا و         » با هم باشيم کار کنيم    « اظهار تمايل و دعوت فرموديد که        ،باره ما 

بيان نظريات و دردهاي مردم يا دفاع از قرآن و قانون را که هميشه با متانت و منطق و از مجـاري قـانوني                        

 برخـورد خـصمانه يـا هـم      ،باشـد    استحکام جمهوري اسـالمي مـي      ت و در جهت اعتبار و     يکنيم و به ن     ادا مي 

 ايراد و پيشنهاد در هر نظام شـورايي   كه در حالي . ديدآهنگي با دشمنان خارجي و تاييد دشمنان داخلي نامي        

تـرين حقـوق و بلکـه از وظـايف هـر        چه اسالمي و چه غيراسـالمي و دموکراتيـک از بـديهي           ،و مردمي آزاد  

د رعيت در برابـر والـي اسـت و بـه فرمـوده رسـول                هبه فرموده موالي متقيان تع    . اشدب  نماينده و حزب مي   

معـذلک مـا    . شود نـه خـصومت      س و تصحيح امت است و در مجموع خدمت محسوب مي          يراه تقد  )ص(اکرم

جانبـه مـشمول و    ها کـه بـه طـور يـک          ، طردها و تهديدها و ضرب     ها  ، توهين ها  ، تلخي ها  حاال هم با همه تهمت    

 تا قبل از انقالب در راه برانـدازي  . قصد ادامه خدمت به ملت و جمهوري اسالمي را داريم         ايم  آن بوده مظلوم  

تـرين شـرايط بنـا بـه           پس از پيروزي در سـخت      ،ايم  استبداد سلطنتي با همه نيروهاي موجود همکاري کرده       

راي انتقـال از نظـام      وظيفه شرعي دعوت رهبري انقالب را اجابت کرده در دولت موقت و شوراي انقـالب بـ                

استبدادي به جمهوري اسالمي ايفاي وظيفه نموديم در کارهاي اجرايـي هرجـا کـه خواسـتند و امکـان داده                     

 اکنون نيـز بـراي تحقـق آرمانهـاي ملـت در زمينـه آزادي و اسـتقالل و                    ايم  شده است از خدمت دريغ نکرده     

  .م کردي کار خواه وم بوديين باشد خواهآباداني و اجراي همه جانبه قانون اساسي با هر گروهي که چن

مهريهاي   و از بيضاربينمانگوييم قهر و کينه از  در هرحال آنچه که پيش آمده است الخيرفي ما وقع مي         

کـه  (و جـاه و مقـام   ) که الحمـداهللا حاصـل اسـت   (دل نداريم، هيچگاه جوياي شهرت     ه  قسمتي از گفتار شما ب    

نبوده به هيچ وجه مبارزه با نظام جمهوري اسالمي و اسالم و با امام              ) ايم  هربار به سهولت آن را رها کرده      

اند گروه  تو  انصاف شما را هم که نهضت مي،داريم  و پاس مي    شهدا را بسيار عزيز    ن، خو ايم  و مجلس نکرده  

و بوده اختالف نظر و حق انتقـاد داشـته باشـد تقـدير         ) يا به تعبير پارلماني، مخالف وفادار     (سياسي مخالف   

انتقاد ما هميشه با منطق و متانت بنا به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر و فرموده         . نماييم  اتخاذ سند مي  

يعني النصيحه لالمرا انجام گرفته است و حاال هم چيزي خـارج و خـالف               ) امصلوات اهللا عليه  (علي و پيغمبر    

يـزه شخـصي و گروهـي نداشـته و بـه             و در انتخابـات انگ     خواهيم  قانون اساسي و مصلحت کشورمان نمي     

 شـعارهاي انقـالب و سـعادت ايـران را در گـروي آن      مصلحت مملكت و حقوق مردم نظري داشته و تحقـق        

قرآن است بـا جـان و       » تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه    «ي موکد و بجاي امام را که        ها  توصيه. دانيم  مي

 .م کرديدل خريدار بوده انشااهللا مانند گذشته رعايت خواه
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۳۱۴ 

هاي دفاع از حق و از ايران، به خـدمتگزاران             تقديم به رزمندگان جبهه     درود و دعاي ما نثارارواح شهداء،     

  .كشور و به تمام ملت عزيز ايران از وضيع تا شريف

  والسالم علينا و علي عباداهللا الصالحين

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۲آبانماه 

  اهللا منتظري به آيتـ گزارش عملكرد آقاي هاشمي رفسنجاني ۱۷

اهللا منتظري مسئوليت نظارت بر ائمه جمعه در سراسر كشور را به عهده دارند و            از آنجا كه حضرت آيت    

 مطـالبي خـالف واقـع در        ۱۳/۸/۶۲االسالم هاشمي رفسنجاني در خطبـه دوم نمـاز جمعـه              از آنجا كه حجت   

 ۱۰/۸/۶۲اي به انضمام نـوار جلـسه    ن، نامهرابطه با سمينار و حادثه مجلس بيان داشتند، نهضت آزادي ايرا  

اهللا منتظري استدعا نمـود تـا         مجلس شوراي اسالمي و ساير مدارك الزم به دفتر ايشان تقديم داشته از آيت             

مسئولين اين واقعه را نصيحت فرمايند تا به خاطر حفظ جمهوري اسالمي جانب انصاف را رعايت نموده و                  

اهللا  نامه نهـضت بـه حـضرت آيـت     . و ناراحتي بندگان وي را فراهم سازند      كاري نكنند كه موجبات خشم خدا       

  .گذرد منتظري ذيالً از نظر خوانندگان عزيز مي

  

  تعالي بسمه

  
  اهللا العظمي منتظري دامت بركاته حضرت آيت

  

با عرض سالم و آرزوي توفيق حضرتعالي در خدمت به اسالم و مسلمين و ارشاد متصديان به حـق و                    

 آبان به دفتر نهضت آزادي از آنجا كـه          ۶ درباره حوادث حمله روز جمعه       ۷/۸/۶۲ تلگراف مورخ    پيرو. تقوي

باشد الزم دانستيم مطالبي دربـاره گزارشـي    مراسم نماز جمعه در سراسر كشور تحت نظارت جنابعالي مي       

اي عمـومي از  هـ  اند و از رسـانه   آبان داده  ۱۳االسالم آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه دوم جمعه           كه حجت 

جمله صدا و سيماي جمهوري اسالمي پخش شده است به استحضار برسانيم شايد با ايـن عمـل گـامي در                     

جهت توصيه به حق، دفاع از مظلوم و انجام وظيفه خطير امر به معروف و نهي از منكر و اهتمـام بـه امـور                         

  .مسلمين برداشته شود

ايد نيـازي بـه شـنيدن          را از راديو استماع فرموده     اگر جنابعالي مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي      

ولي در صورتي كه اين مذاكرات را مستقيماً نشنيده باشيد نوار ضـميمه از              . برخي از مطالب ما نخواهد بود     

نطق قبل از دستور آقاي صباغيان و برخورد نمايندگان با اين نطق تهيه شده است كه بـا صـرف قريـب ده                       

اجـازه  . م بسياري از مطالبي را كه در ايـن بـاره گفتـه شـده اسـت روشـن كنـد                    تواند صحت و سق     دقيقه مي 

اند گزارش نموده و واقعيت       االسالم آقاي هاشمي رفسنجاني در اين باره فرموده         فرماييد مطالبي را كه حجت    

  .قضيه را با دالئل و شواهد از جمله نوار سخنان مجلسيان به عرض برسانيم

  :به دوم نماز جمعه گفتندآقاي هاشمي رفسنجاني در خط

و بنابراين عمل نهضت آزادي تعجيـل از روي سـوءنيت           (» حاال ما پنج تا شش ماه تا انتخابات داريم        «ـ  ۱
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۳۱۵ 

  .)بوده است

 به نقـل از وزارت كـشور        ۱۲/۸/۶۲آقاي موحدي ساوجي هنگام طرح اليحه انتخابات در جلسه پنجشنبه           

د بنـابراين از تـاريخ سـخنان آقـاي هاشـمي تـا برگـزاري                 بهمن خواهـد بـو     ۲۲اظهار داشتند انتخابات روز     

  . ماه و نه روز فاصله است۳انتخابات تنها 

از وزارت كـشور نرفتنـد اجـازه بگيرنـد تـا اينكـه         ) نهـضت آزادي ايـران    (آنهـا   «: ـ آقاي هاشمي گفتنـد    ۲

  ».اعالنشان را پخش كنند كه وزارت كشور را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند

 برگزاري سمينار را به اطالع وزارت كشور        ۳۰/۷/۶۲ت قضيه اين است كه نهضت آزادي در تاريخ          واقعي

رسانيد و اين مطلب در دفاتر وزارت كشور، پليس تهران، و كميته مركزي منعكس شده و بهتـرين دليـل آن                     

ه پخـش   در صـورتي كـ    . گرامهاي ضميمه است كه از پليس تهران و كميته مركزي دريافـت شـده اسـت                 تلفن

 آغاز شده است البته برگزاري سمينار در داخل ساختمان نهضت بر طبـق قـانون                ۳/۸/۶۲دعوتنامه در روز    

اساسي و قانون انتخابات هيچگونه نيازي به اجازه وزارت كشور نداشته است و تنها به دليل حفظ امنيت به                   

  .وزارت كشور اطالع داده شده است

»  نفـر مـسلح آمـد   ۳۰۰به دروغ گفتنـد كـه    «ن را متهم ساختند كه      ـ آقاي هاشمي، آقاي مهندس صباغيا     ۳

 نفر آقايان حاضـر در سـاختمان، ازجملـه آقايـان مهنـدس توسـلي و مهنـدس                   ۶واقعيت قضيه اين است كه      

رو    نفر در پيـاده    ۳۰۰اند كه جمعيتي در حدود        صباغيان و دكتر يزدي از طبقه سوم ساختمان مشاهده كرده         

اند كه همين جمعيـت در و         تمان دفتر نهضت تجمع نموده است سپس مشاهده نموده        و خيابان روبروي ساخ   

 نفري كه بـر سـر   ۲۰نمايند كه آن جمعيت   شوند و باز مشاهده مي      نرده آهنين را شكسته وارد ساختمان مي      

د البته ايـشان را مجـال آن نبـوده اسـت كـه بتواننـد فردفـر       . ها مسلحند ايشان ريختند با كلت و ساير اسلحه    

انـد بـه عـالوه        مهاجمين داخل و خارج را بازرسي بدني كنند و بدانند آيا همه مسلحند يا خير و از كجا آمده                  

اند معنـاي ايـن جملـه آن      نفري مسلح به تانك و هواپيما به فالن محل حمله كرده  ۶۰۰۰اگر بگويند يك لشكر     

  .اند نيست كه تمام افراد لشكر داراي تانك و طياره بوده

  »من كنترل كردم مجلس را كه ده دقيقه تا دوازده دقيقه ايشان حرف زد« هاشمي گفتند ـ آقاي۴

اهللا تا اخطار آقاي هاشمي به آقاي صباغيان دقيقاً هشت دقيقه و پنجـاه            واقعيت قضيه اين است كه از باء بسم       

  .آن را اندازه گرفتتوان مدت سخنراني  ثانيه طول كشيده و دليل صحت اين ادعا نواري است كه به راحتي مي

كـرد تـا حـد     كـردم ايـشان ول نمـي    كردم چـراغ قرمـز مـي    هرچه من اخطار مي« ـ آقاي هاشمي گفتند  ۵

  ».قانونيش همه تحمل كردند

واقعيت اين است كه حد قـانوني و يـا مجـاز نطـق قبـل از دسـتور ده تـا دوازده دقيقـه اسـت كـه آقـاي                      

ال اگر هم آقاي صباغيان از حد قانوني و متـداول تجـاوز   صباغيان هرگز به آن حد نرسيدند و بر فرض مح    

شايد مقايـسه رفتـار   . ايشان پايان دهند» تجاوز«توانستند با قطع ميكروفون به    كرده بودند آقاي هاشمي مي    

آقاي هاشمي با آقاي صباغيان كه سخنانشان توسط رئيس مجلس بيش از يك دقيقـه قبـل از حـداقل مـدت                      

 دقيقه چهار دقيقه    ۳ار ايشان با سخنران بعدي همان جلسه آقاي خلخالي كه به جاي             قانوني قطع شده با رفت    

سنت مجلـس ايـن بـوده       . هاي عملكرد رئيس مجلس باشد      و سي ثانيه طول كشيده است بتواند روشنگر پايه        

است كه تا به حال شصت هفتاد درصد نمايندگان نطق قبل از دستورشان را با وجود تذكرات رئيس مجلس                   
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۳۱۶ 

اي بـراي اجـراي دسـتور رئـيس      اند بدون آنكـه هـيچ نماينـده    داده  سه دقيقه و گاهي تا ده دقيقه ادامه مي      دو

ضـمناً آقـاي مهنـدس صـباغيان بـا شـنيدن ناسـزاها و جنجـال بعـضي از          . مبادرت به حمله و فحش بنمايد    

  .شنيدمگويد اصالً تذكر آقاي هاشمي را ن نمايندگان در چنان ناراحتي و حالتي بود كه مي

  ».وقتي كه از حد قانونيش گذشت يكي از نمايندگان آمدند«ـ آقاي هاشمي گفتند ۶

باغ، هادي  اي بودند كه از ميان آنها آقايان قره واقعيت قضيه اين است كه يكي از نمايندگان نبود بلكه عده    

 آقاي مهندس صـباغيان،     البته پس از گذشتن پنج دقيقه از آغاز صحبت        . توان نام برد    نيا را مي    غفاري، اسدي 

بـاغ    االسـالم قـره     سـپس حجـت   . طبق معمول چند نفر از نمايندگان به اخالل در سـخنراني ايـشان پرداختنـد              

زمـاني كـه بـا      . فريادزنان به طرف تريبون حمله برده قصد داشتند ايشان را از پشت تريبون پـايين بكـشند                

ذارم او صحبت كند و چنان آقاي صباغيان را به         گ  مقاومت آقاي صباغيان روبرو شدند فرياد كردند من نمي        

در طول اين مدت همـانطور كـه در نـوار مـنعكس شـده اسـت آقـاي                   (پايين كشاندند كه كت ايشان پاره شد        

در ايـن هنگـام آقايـان محمـدعلي هـادي، هـادي             ) باغ ننمودند   هاشمي كوچكترين اعتراضي به عمل آقاي قره      

فر كه    زاده بر سر آقاي صباغيان و آقاي مهندس معين          اهللا دهقان، عابدين  نيا، عزت     غفاري، اهللا بداشتي، اسدي   

به دفاع از آقاي صباغيان آمده بـود ريختـه و هـر دو را شـديداً مـضروب سـاختند و آخـر سـر دو نفـر از                              

كننـدگان را عقـب بزننـد دردنـاكترين ضـربات را بـه                بـه جـاي آنكـه حملـه       ) ظـاهراً (محافظين آقاي هاشمي    

در اينجا بايد بگوييم از ميان نمايندگان آقايان احمد ناطق نوري، عزت اهللا سـحابي،               . د ساختند مضروبين وار 

  .االسالم انصاري راد و زائري نيز به دفاع از مضروبين پرداختند كه به آنها نيز فحاشي شد حجت

هـا كـه      ايينمايي جديدي مثل همين قضيه آمريكـ        ديگر پشت تريبون با يك مظلوم     «ـ آقاي هاشمي گفتند     ۷

  ».زد زنيد، حال اين آقا داشت او را مي چرا ما را مي

واقعيت قضيه اين است كه آقاي مهندس صباغيان بود كه زير حمالت چندين نفر قرار گرفته بـود و اگـر                 

با آنكه به شهادت سـخن خـود   . توانست از خود دفاع كند اي در دست مهاجمين وجود نداشت نمي    هم اسلحه 

مشخص است كه يكي از مهاجمين به آقاي ) گويند آقا آن اسلحه را زمين بگذار در نوار مي كه  (آقاي هاشمي   

ور شده بود و در اينجا الزم است به استحضار برسـانيم كـه در ورود بـه مجلـس                   صباغيان با اسلحه حمله   

 مجلـس  گيرند كه اسلحه با خود حمـل نكننـد و اگـر كـسي اسـلحه وارد             نمايندگان تحت كنترل دقيق قرار مي     

كرده باشد احتماالً با اجازه مقامات مسئول در مجلس بوده است و در هر حال جا دارد كه قضيه رسـيدگي                     

  .گردد و مسئول به مجازات قانوني برسد

توانيد با ديدن اين      ها در مجلس شوراي اسالمي موجود است و جنابعالي مي           خوشبختانه فيلم اين صحنه   

ن مورد وثوقتان از آنچه گذشته است مستحضر گشته و اقدام مقتـضي را              فيلم يا شنيدن مشاهدات نمايندگا    

هـاي نـاروا بـه نهـضت آزادي و بـه              هـا و نـسبت      عالوه بر مطالب خالف واقع فـوق و تهمـت         . به عمل آوريد  

نمايندگان آن، آقاي هاشمي نهضت آزادي ايران را با تمايل به حركت بـه سـوي محـارب شـدن و در برابـر          

  .مي ايستادن متهم ساختند كه بايد بگوييم ان هذا اال بهتان عظيمنظام جمهوري اسال

در خاتمه با عرض معذرت استدعا داريم مسئولين ايـن واقعـه را نـصيحت فرماييـد تـا بـه خـاطر حفـظ                         

جمهوري اسالمي جانب انصاف را رعايت نموده و كاري نكنند كه موجبات خشم خدا و ناراحتي بندگان وي         

  .اخر دعوينا ان الحمدهللا رب العالمينو . را فراهم سازند
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۳۱۷ 

  والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

  نهضت آزادي ايران

۱۵/۸/۶۲  

  

  ـ حمالت هماهنگ عليه نهضت آزادي ايران ۱۸

اي كه از مدتها قبل عليـه نهـضت آزادي ايـران شـروع                عالوه بر جوسازيها و حمالت هماهنگ و گسترده       

ريب و غارت اموال و اسناد و ضرب و شتم اعـضاء و مـسئولين ادامـه                 شده و با حمله به دفتر نهضت و تخ        

اي از آن همراه با توضيحاتي در ايـن مجموعـه    آور مجلس به اوج خود رسيد كه شمه     يافته و با فاجعه شرم    

وزيـر، نماينـدگان مجلـس        به اطالع خوانندگان محترم رسيده، شخصيتها و مقامـات رسـمي دولتـي، نخـست              

طلبــان حمــالت مــشابهي را عليــه نهــضت نمــوده و تهمتهــا و  ديــو و نــشريات ســلطنتشــوراي اســالمي، را

پردازيم، بلكه    اند كه براي پرهيز از اطاله كالم به بحث و يا جوابگويي آنها نمي               دروغهايي را به ما نسبت داده     

واننـدگان عزيـز   هـا را بـر عهـده خ    به نقل مطالب اكتفا نموده مقايسه آنها با واقعيتها و تفسير ايـن همـاهنگي    

  :نماييم واگذار مي

  »آمريكا از ظهور تا سقوط«يك ـ حمالت مكرر صدا و سيماي جمهوري اسالمي تحت پوشش 

در اين برنامه بكرات نهضت آزادي و رهبران و مسئوالن آن آمـاج تهمـت و قربـاني دروغهـاي فـراوان                      

ه زيـر جهـت مـدير عامـل صـدا و سـيماي               نامـ  ۲/۹/۶۲هـا در تـاريخ        در رابطه با اين برنامـه     . اند  قرار گرفته 

  :جمهوري اسالمي فرستاده شده است

  مديرعامل محترم صدا و سيماي جمهوري اسالمي

هاي متعدد سيماي جمهوري اسالمي تحت عنـوان   به طوري كه مستحضر هستيد طي ماه گذشته، در برنامه       

ده كه به كلي عاري از حقيقت بوده به كرات مطالبي به اينجانبان نسبت داده ش» آمريكا از ظهور تا سقوط«

شـود بـه      باشد و لذا بر طبق مقررات شرع و قـوانين موجـود درخواسـت مـي                 و از مقوله دروغ و افتراء مي      

  .اينجانبان فرصت مساوي در سيماي جمهوري براي پاسخگويي به اين افترائات داده شود

  .نماييم از توجه و اقدام مساعد شما قبالًَ تشكر مي

  دي بازرگان، دكتر ابراهيم يزديمهندس مه

اما متاسفانه مسئوالن صدا و سيما نه تنها از اصول مصرحه در قـانون اساسـي تخلـف نمـوده و هتـك            

اند به مقررات شرعي و     اند، بلكه عليرغم درخواست بسيار ابتدايي نهضت حاضر نشده          حرمت و حيثيت كرده   

ادعـايي حاكميـت    » آزادي«ند و اين از مظاهر حـضور        قانوني تسليم شده و به اين درخواست ترتيب اثر بده         

  .باشد مي

  »نامزدهاي آمريكايي«: دو ـ روزنامه جمهوري اسالمي

اي تحت عنـوان       در مقاله  ۶۲ آبان ماه    ۵روزنامه جمهوري اسالمي، ارگان حزب حاكم در تاريخ پنجشنبه          

اي كه صفت اسالمي      شايسته روزنامه ها، دروغها و مطالبي كه درج آن          آنچه از تهمت  » نامزدهاي آمريكايي «

جالب توجه است كه اين مقاله بعـد از         . را در نام خود آورده است، نيست به نهضت آزادي نسبت داده است            

  : آبان ماه منتشر شده است۵لغو سمينار و يك روز قبل از حمله به دفتر نهضت يعني روز پنجشنبه 
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۳۱۸ 

هايي مبني بر تـشكيل سـميناري بـراي           ي و پخش اعالميه   پراكن  ليبرالهاي ورشكسته داخلي از طريق نامه     «

شوند و هيـزم      تامين آزادي انتخابات، با آمريكا و اسرائيل و انگليس و فرانسه و ديگر شياطين همصدا مي               

دانند كه در انتخابات مردم به آنهـا رأي   ليبرالها ظاهراً مي. اند ريزند كه آنها آن را روشن كرده      به تنوري مي  

دقيقـاً بـه    . اند نان خود را بپزنـد       توانند در تنوري كه آمريكا و همدستانش روشن كرده          اد و نمي  نخواهند د 

همين جهت است كه دست به تبليغات مسموم براي زير سـئوال بـردن نظـام و مخـدوش كـردن انتخابـات                    

  .اند زده

ننـد شـايد بـه    خـود را مالحظـه ك  ! بد نيست كه حضرات ليبرالها به پشت سر برگردند و سوابق درخـشان            

گـذارد و بـه گذاشـتن چـوب الي چـرخ انقـالب وادارشـان         كند و راحتشان نمي اي كه آنها را رها نمي     انگيزه

شايد بهتر باشد اين تذكر را به دستگاه قـضايي جمهـوري اسـالمي              . نمايد پي ببرند و كمي به خود آيند         مي

ي كردند آنچنان مهربـان برخـورد كـرد كـه           بدهيم كه با اين حضرات با همه خيانتهايي كه به انقالب اسالم           

اگر قوه قضاييه كساني را كه خود را شريك جرم جاسوسي مانند اميرانتظـام              . كنند  اكنون طلبكاري هم مي   

كردند اين چنـين بـا راديوهـاي بيگانـه همـصدا              كرد قطعاً اكنون همان افراد جرأت نمي        دانند محاكمه مي    مي

اگـر  . كنند تا انتخاباتي را كه هنوز انجام نشده است زير سئوال ببرنـد       اي زيركانه تالش      شوند و با توطئه   

دستگاه قضايي جمهوري اسالمي همراه با دسـتگيري و محاكمـه منـافقين تروريـست، كـساني را هـم كـه                      

ها آنها را به خاطر آنكه كانون اصلي فساد بودند بـه            دادند و در همه زمينه      منافقين را فرزندان خود لقب مي     

توانستند با استفاده از همه امكانات از تريبون مجلس گرفته تا نـشريات               سپرد، امروز اينان نمي     ميعدالت  

كجـي    به تحريف تاريخ انقالب بپردازند و به خون شهداي ملـت دهـن            » پرسش و پاسخ كيانوري   «به سبك   

ان نهـضت آزادي    سر. هاي رزمندگان اسالم بپردازند     آفريني  كنند و در پشت جبهه به سمپاشي عليه حماسه        

 خرداد منافقين را    ۳۰ يعني در اوج فسادانگيزيهاي منافقين و در آستانه فجايع           ۶۰اي در بهار سال       در بيانيه 

  :مورد خطاب قرار داده و نوشتند

مباني ...  كه در زندان بوديم به دنيا آمديد       ۱۳۴۳مجاهدين خلق شما فرزندان نهضت آزادي هستيد در سال          «

ميزان ... (داد  ها و تجربياتي كه از نهضت گرفتيد تشكيل مي          ليه را كتابها و بحث و تحليل      فكري و تعليمات او   

يكـديگر را گروهـك     «كننـد     در همين بيانيه سران نهضت آزادي خطاب بـه منـافقين اضـافه مـي              ). ۱۲/۲/۶۰

در آمـوز و دانـشجو و         مجاهدين عده قليل نيستند و نفوذ عجيـب در دخترهـا و پـسرهاي دانـش               . نخوانيد

اي از جوانان را فريب داد و به دامن           ها و تبليغات بود كه عده       همين حمايت ). ۱۲/۲/۶۰ميزان  (» مدارس دارند 

اسـلحه را ايـن حـضرات بـا همـين حمايتهـا بـه دسـت          . اي ساخت   هاي حرفه   كش  نفاق انداخت و از آنها آدم     

به زندانها برويـد    .  خود را كنار كشيدند    اي كه به دام منافقين افتاده بودند دادند و به موقع            جوانهاي ناپخته 

كننـد و آنهـا را        بدون استثناء به ليبرالها نفرين مي     . هاي منافقين را بخوانيد     خورده  و يا متن محاكمات فريب    

چرا كمي بيشتر بـه معرفـي       «: گفتند  ها بودند كه به منافقين مي       همين. دانند  مسببين اصلي انحراف خود مي    

مهندس بازرگان ـ روزنامه ميـزان   (» پردازند؟ سته آن و خدمات عظيم خود نميسازمان خود و اعضاي برج

هاي پـس از      تواند دنبال كند؟ آيا واقعاً منافقين كه در همه غائله           صاحب اين جمله چه هدفي را مي      ) ۲۰/۱/۶۲

... لي و ها در كردستان تا ماجراي خلق عرب تا ماجراجوييهاي گنبد و انز             پيروزي انقالب از فجايع ضدخلقي    

حضور داشتند و دستشان تا مرفق به خون فرزندان اين ملت آلوده بود شايسته چنين ستايشي بودند؟ آيا 

 ۱۳۶۰اين منطق مهندس بازرگان كه در مرحله دوم دور اول انتخابات مجلس شوراي اسالمي در ارديبهشت                 

ي از جوانـان بـا ايمـان لقـب          سر كرده منافقين را كه ضديتشان با مردم بر همه آشكار بود معرف پرشـور              

دهد دليل روشني بر همدستي او با منافقين و شركت او در جرائم آنها نيست؟ در شرايطي كه سـركرده                      مي

پرسي قانون اساسـي كـه خونبهـاي ملـت اسـت شايـستگي                منافقين، به فرموده امام، به خاطر تحريم همه       

براي تامين وحدت و    «: كند  ست پاچگي اعالم مي   شركت در انتخابات رياست جمهوري را ندارد، بازرگان با د         

باشـد    هاي اقليت اميدوارم آقاي مسعود رجوي كه معرف جناح پرشوري از جوانان با ايمان مي                حقوق گروه 
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۳۱۹ 

نيز به مجلس راه يافته موفق به همكاري صادقانه با گروههاي با حسن نيت از طريق خدمت به خدا و خلق                     

ـ ). ۱۶/۲/۵۲كيهـان   (» .بشود صـدر را وظيفـه خـود         ان و دارو دسـته او كـه تيـز كـردن چـاقوي بنـي               بازرگ

گيرند و مامورنـد انقـالب را         دانستند، از مدتها قبل آگاهي داشتند كه سران منافقين از آمريكا دستور مي              مي

آنها با آگـاهي بـه   . منحرف كنند و شيطان بزرگ را كه مردم از در بيرونش كرده بودند از پنجره وارد كنند    

زدند و با نماينده آمريكا در تهـران پـشت         كردند و به برژينسكي لبخند مي       مساله از منافقين حمايت مي    اين  

خـاطرات سـايروس ونـس      . كردند  نشستند و درباره چگونگي حفظ منافع شيطان بزرگ مذاكره مي           ميز مي 

 و ببينيـد كـه   شـود بخوانيـد   وزير خارجه كارتر را كه همين روزها در روزنامه جمهوري اسالمي چاپ مـي          

دهد كه دولت موقت كه بازرگان رئيسش         ابراهيم يزدي چگونه به نماينده آمريكا در پاريس قول مساعد مي          

اينها همه به   . خواهد بود همه مشكالتي را كه امام خميني براي آمريكا فراهم كرده است برطرف خواهد كرد               

ر و همنوا بودند همانگونه كه يزدي در پاريس دهند كه اين حضرات از ابتدا با آمريكا همفك وضوح نشان مي

  .تواند با آمريكا كنار بيايد دولت موقت مي: به نماينده آمريكا گفته بود

آمريكا كه هنوز هوس بازگشت به ايران را در سـر دارد، در رويـاي خـود بـراي مجلـس و حكومـت ايـران                          

شـايد  . الها بـاب طبـع آمريكـا نيـستند      طبعاً هيچ گروهي بيش از ليبر     . عناصري را هم در نظر گرفته است      

نتوان باور كرد كه آمريكا هنوز به اين نتيجه نرسيده است كه ليبرالها ديگر شـانس بـه دسـت آوردن آراء                

. بر همين اساس، چاره كار از نظر آمريكا در اين است كه انتخابات مجلس زير سئوال برود                . مردم را ندارند  

اين كار را ليبرالها .  در آن نباشد از نظر آمريكا بايد زير سئوال برودزيرا مجلسي كه عناصر مطلوب آمريكا

زيرا آنها هم معتقدند مجلسي كه خودشان در آن نباشند بايد زيـر سـئوال               . توانند به خوبي انجام دهند      مي

  .اين است فلسفه همنوايي ليبرالها با راديوهاي بيگانه. برود

توان در ايران به مقام و پايگـاه          اند كه با بازيهاي سياسي نمي       ميدهتاسف در اين است كه ليبرالها هنوز نفه       

از حدود دو سـال پـيش آغـاز         » پرسش و پاسخ كيانوري   «ها هم از طريق       اي  اين بازي را توده   . دست يافت 

ها نامزدهـاي شـوروي بودنـد و ليبرالهـا نامزدهـاي آمريكـا                اي  توده. كرده بودند ولي به نتيجه نرسيدند     

. شـود   هاي آنها در شهرهاي آمريكا در تيراژ وسيع چاپ و توزيع مـي              همين جهت است كه جزوه    به  . هستند

خدا كنـد ايـن چنـين    . دانند كنند ولي ليبرالها نمي     دانستند چه مي    ها مي   اي  شايد تفاوت در اين باشد كه توده      

  ».باشد

آمـده  » ...ائكم فاسـق بنبئـاً فتبينـوا   يا ايها الذين آمنوا ان جـ  : نويسنده مقاله يا فرماني را كه در آيه شريفه        

داند و بر اين اساس مطـالبي را          نمي» فاسق«است فراموش كرده يا سران و مقامات مسئول دولت آمريكا را            

ناپذير دانسته و بر اساس آن در حق          اند، خدشه   كه وانس وزير خارجه اسبق آمريكا در خاطرات خود آورده         

اند، فـارغ از پـرواي بازخواسـت الهـي و عواقـب نـاگوار                  ايران بوده  مسلماناني كه سالها در خدمت اسالم و      

  .دنيايي به قضاوت نشسته است

االسف، صداي جمهوري اسالمي، اين مقاله روزنامه جمهوري اسالمي را بعدازظهر همـان روز يعنـي                  مع

موجـود را بـه     نمايد و به اين ترتيب از يك طـرف دسـتورات قـرآن و قـوانين                    آبان ماه قرائت مي    ۵پنجشنبه  

بازي گرفته مهر تائيد بر نوشـتجات دولتمـردان آمريكـايي زد و از طـرف ديگـر نغمـه خـود را در اركـستر                 

حملـه بـه    «شكني را زيـر پوشـش نعـل وارونـه             عدالتي و قانون    هماهنگ توطئه عليه نهضت نواخت و اين بي       

  .انجام داد» آمريكا

  نماز جمعهخبري دروغ در پيش خطبه ! پيمايي نهضت؟ سه ـ راه

هاي اجرايـي برنامـه هماهنـگ عليـه            آبان ماه سخنان سخنران پيش خطبه نماز جمعه زمينه         ۶روز جمعه   
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۳۲۰ 

 در  ۶۲ آبـان مـاه      ۷اين سخنران طبق نوشته روزنامه جمهوري اسالمي        . نهضت آزادي ايران را فراهم آورد     

  :سخنان خود به دروغ در حق نهضت آزادي ايران چنين گفت

خواهند يك اشتباهي مرتكب شوند همين نماز جمعه بـساط آنهـا را               عضي از ليبرالها اگر مي    امروز هم ب  ... «

  ....گيرد كجيها را مي نماز جمعه جلوي دهن. كند برچيده مي

 نفر را جمع كننـد امـا ايـن    ۲۰۰هايي  خرج است ممكن است ليبرالها طي اعالميه نماز جمعه يك ميتينگ بي  ... 

  ...شوند كجا ي كه براي شركت در نماز جمعه جمع مي نفر كجا ميليونها نفر۲۰۰

هـا كـه دلـشان نـسوخته          راهپيمايي ورشكسته . هاي سياسي قصد دارند راهپيمايي برپا كنند        ورشكسته... 

آورند با ما چه كردند آنها با ما          رود گروهكهايي كه دارند بازي درمي       بلكه دماغشان سوخته است ما يادمان نمي      

شـان    انـد و آقايـان ورشكـستگي        تواند با ما بازي كند واليت فقيه را مردم پذيرفته           سي نمي بازي كردند ديگر ك   

بيند كانديـدا     زنند آن آقا زماني در صف اول نماز جمعه بود و االن كه مي                مي اهي نيش ثابت شده است و االن گ     

  »...گويد آزادي نيست و اين خيلي مهم است كه انسان در هر حال راضي باشد شود مي نمي

پايه و اساس بوده و تنها در جهت تحريـك و اغـواي               واضح است كه ادعاي اين سخنران تا چه اندازه بي         

  .اطالع و آماده كردن اذهان جهت اجراي برنامه هماهنگ عصر آن روز عمل نموده است مردم بي

رويـدادهاي  اي كه به هر حال مسئول مطالـب و   آيا سخنران پيش خطبه نماز جمعه و همچنين امام جمعه 

پردازيها جواب خدا و خلق را چه خواهد داد؟ خداونـد همـه مـا را بـه        باشد در برابر اين دروغ      نماز جمعه مي  

  .راه راست هدايت فرموده از لغزشهايمان درگذرد

در مجلس مطرح بود يادداشتي به شرح زير بـراي          » نهضت سوادآموزي «چند روز بعد موقعي كه اليحه       

  :ارسال شدسخنران آن پيش خطبه 

  تعالي بسمه

  جناب آقاي قرائتي

مـا بـه    » نيت و قصد  «برادر مسلمان مبلغ ايمان به خدا و صداقت و تقوي، شما از کجا به                  بعد از سالم    

 آبانماه پي برديد و مطلع شديد که آن را با آن قاطعيت در پيش خطبه نماز جمعه                  ۶راهپيمايي در روز جمعه     

 در حـالي کـه مطلـب کـامالً    . اطالع شـديد کـه بـه آن حادثـه انجاميـد             راد بي عنوان کرديد و موجب تحريک اف     

آيا اين است معني و مفهوم      . اساس بود و چنين قصدي در کار نبود و برنامه سمينار هم لغو گرديده بود                بي

  :عمل به آيه شريفه

  السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوال؟ والتقف ما ليس لک به علم ان

   تشکر و دعاي توفيق خدمت به اسالم و ايرانبا

  ابراهيم يزدي

۲۲/۸/۱۳۶۲  

توان پاسخگوي مردم در دنيا و  آفرين جمعه چگونه مي    واقعاً با ايراد چنين مطالبي آن هم در نماز وحدت         

  خداوند در روز جزا بود؟

  وزير چهار ـ اخطار و التيماتوم نخست

 شوراي مركزي حـزب جمهـوري اسـالمي در يـك            وزير، عضو   آقاي مهندس ميرحسين موسوي نخست    
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۳۲۱ 

 در مورد آزادي انتخابـات چنـين        ۶۲/آبان ماه / ۷مصاحبه اختصاصي با روزنامه جمهوري اسالمي مورخه        

  :گفتند

اند كه مردم بدانها رأي نخواهند داد براي آمريكا غـذا      مسئله ليبرالها روشن است چون آنها يقين پيدا كرده        «

دهم كه آنها اگر جرأت كنند خود را نامزد كنند رأي خـود را                به حضرات اطمينان مي   كنند، ولي بنده      تهيه مي 

اگر واقعاً مردم به آنهـا رأي دادنـد مـا بـه ايـن رأي                 خواهند داشت و ما آن را به مردم اعالم خواهيم كرد و           

دي انتخابـات  در عين حال بنده اين اخطار را مجبور هستم بكنم كه شعار تأمين آزا             . احترام خواهيم گذاشت  

ها به كار گرفته شود و واقعاً بنده از اين            اي جهت تضعيف جبهه     تواند در هنگامه جنگ به عنوان وسيله        نمي

  ».همه پررويي متعجبم

وزير در مورد جرأت كانديدا شدن آن هم بعد از ماجراهاي حمله به دفتر نهـضت                  هاي آقاي نخست    كنايه

معنــي اســت، واقعــاً اگــر كــسي از ميــان غيرمــوافقين و  و ضــرب شــستي كــه نــشان داده شــد، بــسيار پر 

نشدگان به حاكميت جرأت و جسارت شركت در انتخابات و معرفي كانديدا را پيدا كند خـصوصاً بعـد                تسليم

» پـررو «انـد بايـد خيلـي     وزير با صراحت بيان كـرده  از اين اخطار و تهديد، قطعاً همان طور كه جناب نخست       

آور خواهـد     وني چنين اقدامي از طرف غيرموافقين براي شخص ايشان خيلي تعجب          البته در شرايط كن   . باشد

  !!بود

  پنج ـ سوراخ دعا و نماينده قم

هـا    ماه، پس از اخالل در سخنان آقاي مهندس صباغيان و ضرب و شتم               آبان ۱۰شنبه    در جلسه روز سه   

صادق خلخالي نماينـده قـم، از       و فاجعه و بعد از سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني كه شرح آن گذشت، آقاي               

گيـري خـصمانه گذشـته نـسبت بـه حـزب              اوضاع حسن استفاده انتخاباتي را نموده و ضمن جبران موضع         

  :حاكم درباره نهضت آزادي ايران به هتاكي پرداخته چنين گفتند

انستند به تو اگر انتخابات مجلس شوراي اسالمي آزاد نبود ـ آقاي بازرگان، صباغيان و ابراهيم يزدي نمي«

خانه ملت راه پيدا كنند، وي افزود ما نبايد در صدد اين معنا باشيم كه ميزان انتخابات صحيح اين است كه             

كنند و بـراي ملـت توطئـه          بازي مي   اگر من در مجلس نباشم انتخابات باطل است و اين آقاياني كه دسيسه            

م رأئي ندارند لـذا از پـيش دسـتپاچه شـده            دانند كه براي آمدن به خانه ملت و خانه اسال           كنند خوب مي    مي

كننـد در ريخـتن خـون         كنند كه انتخابات آزاد نيست و آنهائي كه همواره بلوا درست كرده و مي               توطئه مي 

دسته مـردم     ريختند آمريكائي كه در لبنان دسته       شهداي ما شريك بودند و هميشه آب به آسياب آمريكا مي          

  »... آشوب درست كندخواهد كشد و در ايران هم مي را مي

 نيز مطالبي بـه شـرح زيـر عليـه           ۱۲/۹/۶۲ايشان عالوه بر سخنان مذكور، در جلسه علني روز پنجشنبه           

  :نهضت آزادي ايران ايراد نمودند

كردنـد، اينهـا آمدنـد و گفتنـد كـه اينهـا               اي از همين خودفروختگان كه عظمت ملت ايران را درك نمـي             عده«

. كنند كجي مي حاال هم دهن. كردند كجي مي ، نه در خط امام، به انقالب ما دهنجواناني هستند در خط شيطان

آنهايي كه رفتند با برژينسكي نشستند شهامت آن را دارند و داشتند كه نوار آن را در مـأل عـام بگذارنـد و            

انـد؟ اينهـا،   مردم ببينند كه در آنجا چه مذاكراتي رخ داده؟ تا چه وقت بايد اين مساله جزو اسـرار بـاقي بم              

كردنـد و خودشـان هـم         نهضت آزادي برداشتند درباره مجاهدين كه چاقوي آنها را عليه اين ملت تيـز مـي               

اهللا دكتر بهشتي را، ايـن همـه نماينـدگان مجلـس              متوجه بودند كه رجايي و باهنر و دكتر عاليمقاممان آيت         

دت رسـاندند، كـسي از اينهـا اظهـار     شوراي اسالمي را در دفتر حزب جمهوري اسالمي ايران به درجه شـها     

خـواهم بگـويم، نـه بـرعكس          گويند انتخابات آزاد نيست؟ من مي       گويند؟ مي   همدردي كرد؟ حاال اينها چه مي     
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در زمان شـما انتخابـات      ) اين مطالب را پريروز هم عرض كردم      (چه طور شد آن موقع      . انتخابات آزاد است  

كنيد كه انتخابات آزاد      أي مردم را در پشت سر نداريد، اعالم مي        حاال ر . بود و شما به مجلس آمديد آزاد بود       

توانيد به مجلس بيائيد معناي آزادي انتخابات اين نيست كه مـن              ولي شما نمي  . انتخابات آزاد است  . نيست

گوييد از طرف حزب جمهوري اسالمي ايران     به مجلس بيايم و اگر نيامدم، انتخابات آزاد نيست، اگر شما مي           

ما خودمان جزو حزب جمهوري اسـالمي       . اي هستند كه آنها بايستي بيايند، مساله اينجوري نيست          هيك عد 

ايران نبوديم ولي مردم ايران خادم خودشان را تشخيص داده بودند در حـدود متجـاوز از يـك ميليـون و                      

مهـوري چـه    صدهزار نفر به من رأي دادند با اينكه ابداً من وابستگي به حـزب جمهـوري نداشـتم، حـزب ج                    

غير از اين است كه در مقابل آمريكـاي جنايتكـار ايـستاده، در              . دانم  خطايي را مرتكب شده است كه من نمي       

خواران ايستاده، همين مردم هـستند يـك    مقابل ليبرالها ايستاده، در مقابل فئودالها ايستاده، در مقابل زمين         

  .ين وسط نيستاند غير از اين مساله ديگري در ا تشكلي به خودشان داده

هـستند كـه عليـه      .... گوييد؟ يك عـده از افرادتـان ماننـد اميرانتظـام و ديگـران و ديگـران                  حاال شما چه مي   

ايـد و هـر روز هـم     حاال شما آرام در اينجـا نشـسته       . اند  موجوديت ما و عليه اسالم ما هميشه فعاليت كرده        

 ماه به قول آقاي هاشمي شـايد       ۵ت، چهار ماه،    كنيد انتخابات آزاد نيس     رويد در آنجا يك بازي درست مي        مي

شـود شـما هـم     گوييد كه از حاال آزاد نيست، وقتي كه وقت آن مي  ماه مانده باشد براي انتخابات، شما مي  ۶

شان  حاال مردم اگر رأي. خودتان را كانديد كنيد. نويسي كنيد مثل همه مردم بياييد وارد بشويد و برويد اسم

گر رأي ندادند، خوب ندادند مالك در اين است كه من بايد به اين مجلس بيايم و اگر نيامدم،                   را دادند، دادند، ا   

اين آزادي در اين مجلس وجود دارد بـا اينكـه           . خير آقا اينجورها نيست   . خير، همه اوضاع دنيا خراب است     

  »....بعضي از مسائلي گفته بودند، چه كرده بودند

  شش ـ سخنان نماينده سربند

 آبان ماه مجلس شوراي اسالمي، آقاي اسماعيل فدايي نماينـده سـربند             ۱۲ه علني روز پنجشنبه     در جلس 

اراك، نيز براي عقب نماندن از قافله و تحكيم وضعيت انتخاباتي خود در رابطه با حاكميت، تمام و يا قسمت                    

 محتـرم مجلـس     جالب است كه رئيس   . اعظم وقت خود را صرف حمله و هتاكي به نهضت آزادي ايران نمود            

ــايين   باغ اقدامي كرد كه ايشان را  اما نه آقاي قره» آقا وقتتان تمام است«سه بار به ايشان اخطار كرد كه  پـ

  !!را قطع كردند» تريبون«بكشد و نه آقاي رئيس 

اي را كه دهها بار به آنها جواب داده شـده      به هر حال ايشان در سخنان خود همان مضامين قديمي كهنه          

  :ار كردنداست تكر

 اسفند و جناياتي    ۱۴اند كه آن اعمال روز        از همين تريبون بارها و بارها نمايندگان محترم مجلس خواسته         «

كردند و وقتي بـه   گري مي صدر خائن جلوه كه پيش آمد و اين افراد و سردمداران نهضت آزادي در كنار بني 

 كه مردم و دختران و زنان را از باالي ديوارها به كنيد اعمال آنها را شود شما چگونه توجيه مي آنها گفته مي  

 اسفند اين حقيـر مطـالبي گفـت و          ۱۳وقتي آن روز در     . گويند اشكالي نداشت    ريختند؟ مي   داخل دانشگاه مي  

بعد روايتي از حضرت امام صادق عليه السالم درباره نفاق، ايـشان اعتـراض كردنـد كـه چـرا شـما كلمـه             

صدر بوديد نشان داد، آيا  ض كردم همان گونه كه تلويزيون شما را در كنار بني   را به كار برديد؟ عر    » نفاق«

و آن اعمـالي  . آن كارها اشكال نداشت؟ بايد گفت، با كمال پررويي و جسارت گفتند، نه، هيچ اشكال نداشـت       

يك بار از كه انجام شد چرا نبايد تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار بگيرد؟ مگرنه اين است كه ما هرچندگاه،    

اعالميه چه كسي بايد برود كه آن روز در زمـان شـهيدرجايي   . اند ها الاقل مردم ما به شدت ناراحت شده  اين

شود گفت كه رجـايي   نوشته شد و در مملكت پخش گرديد، اين ناراحتي براي مردم به وجود نياورد؟ و نمي           

ـ               ا شـهداي هفـتم تيـر بـه واسـطه و بـا              خون شريفش، يا بايد گفت به واسطه به دست اينها ريخته شد و ي
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هـاي اطالعـاتي      كند به عنوان كانال     تحريكات اينها انجام نشد؟ و هر شكلي كه در بيانيه ديگرشان اعالم مي            

. لطفي دارند   ها كم   خوانده  پرسند چه چيز باعث شده كه امام اين قدر نسبت به درس             ها از خود مي     امام خيلي 

آيـا اينهـا    . اي كـه دربـاره امـام دارنـد          ز در مقابل مطالب بسيار زننـده      اين مطلبي است بسيار بسيار ناچي     

هايي بـا افـراد    خواهند مقام و در عين حال وجهه امام را حتي در ايران كم كنند؟ آيا اينهايي كه مصاحبه             نمي

طلبـي  كنند كه آنها را به پاي ميز محاكمـه بكـشاند؟ ايـن م    اند، كفايت نمي خارجي داشتند و مطالبي كه گفته 

شما فرزندان نهضت   ! مجاهدين خلق : است كه در روزنامه ميزان نوشته شده است خطاب به مجاهدين خلق           

و راه ) وقتتان تمام شد! رئيس ـ آقاي فدايي ( كه در زندان بوديم، به دنيا آمديد ۱۳۴۳آزادي هستيد در سال 

مباني فكري و تعليمات اوليـه را       . شيدخود را پيش گرفتيد بدون آنكه از خانه فرار كرده و يا اخراج شده با              

اگر بعداً بـه لحـاظ ايـدئولوژي و    . داد ها و تجربياتي كه از نهضت گرفتيد تشكيل مي كتابها و بحث و تحليل   

ها و اختالفهايي پيش آمد و از خود شما كساني جدا و مخالف شدند اينها مانع و منكر رابطه                     تاكتيك فاصله 

  .تواند بشود پدر و فرزندي نمي

  .رئيس ـ وقتتان تمام است

بينيم اينجا باز در بيانيـه   اي اين قسمت را عرض كنم كه ما مي خواهم فقط در چند جمله فدايي ـ معذرت مي 

  .كنند صدر جنايتكار حمايت و دفاع مي ديگرشان چگونه از بني

  .شود صحبت كرد رئيس ـ وقتتان تمام است ديگر نمي

همين اندازه از دستگاه قضايي محترم ايـن مملكـت خواسـتاريم كـه     . همد فدايي ـ من عرايضم را خاتمه مي 

هاي اينها الاقل آن وقايع و  افروزي هاي مردم و براي خاتمه دادن به اين آتش براي خاتمه دادن به اين نگراني

 والـسالم . فجايع روز چهاردهم اسفند را پيگيري كنند و هرچه زودتر به مجلس شوراي اسالمي اعالم دارند       

  ».عليكم و رحمه اهللا و بركاته

  هفت ـ سخنان پوراستاد

كنندگان بـه نـاطق       آقاي پوراستاد كه بر سر توزيع آهن گرفتاريها و مسائل فراوان دارند و خود از حمله               

 آبان ماه مجلس شوراي اسالمي      ۱۵ آبان ماه مجلس بودند، در جلسه علني يكشنبه          ۱۰قبل از دستور جلسه     

مده آن حمله به آقاي مهندس بازرگان بود مطالبي را بيان كردند كه نـه ربطـي بـه                   طي سخناني كه قسمت ع    

  :آزادي داشت و نه انتخابات و خود مطلب نيز گوياي مسائل خاص

ها و طبقه  هاي دنيا هميشه توسط پابرهنه انقالب"ام كه  هاي مرحوم دكتر شريعتي خوانده     در يكي از كتاب   «

" كـشانند   كنند و در آخر هـم بـه انحـراف مـي             برداري مي   كران از آن بهره   رسد و روشنف    ها به ثمر مي     سومي

اند دگراني به دنبال      كجايي اي دكتر شريعتي تا ببيني كه دوستان آنروزت درست مصداق همين جمله شده             

روحانيت مبارز و پيروي از مرجـع تقليدشـان و لبيـك بـه رهبرشـان انقـالب كردنـد و رهبـر انقـالب بـا                        

و انقـالب را    . خودشان حكومت را به آنها سپردند ديديم كه چه فضاحتي بـه بـار آوردنـد               بزرگواري خاص   

خواستند به بيراهه بكشند تا آنجا كه با برژينسكي مالقات كردند و عليه همين انقالب و رهبـر توطئـه                      مي

ي روي  آشـام   ترين گروهكهاي تاريخ بـشريت كـه در خـون           ترين، پست   ترين، رذل   نمودند منافقين اين كثيف   

اند كه نه به نواميس مردم و نه به زن و بچه شيرخوار رحم نكردند اين عناصر سـياه                     هيتلر را سفيد كرده   

را اوالد خود خواندند و ابوالمنافقين شدند اين يار صديق مصدق كه مصدق به طرفداري از شاه پشت قرآن 

پيرو مقلد شريعتمدار كه    »  حكومت شاه بايد سلطنت كند نه    «امضاء نموده بود و در آخرين نطقش هم گفت          

شريعتمداري تا اين اواخر هم يك كلمه عليه شاه صحبت نكرد اين رهبر نهـضت آزادي ورشكـسته كـه در                     

زاده، علي بابـايي، مهنـدس سـحابي كـه عليـه         حزبش افرادي هم چون حسن نزيه، اميرانتظام، صادق قطب        

ابان خزانه ميتينگ دادند را به دور خود جمع كرده          روحانيت و واليت فقيه در همكاري منافقين در همين خي         
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خواسـتند هـم چـون        كنند و به دستور اربابانشان مـي        است و هم اينها اين جمعيت را از پاريس رهبري مي          

اي ديگر به پا كنند كـه مـن در اينجـا از وزارت محتـرم                  صدر ايستادند فتنه    چهارده اسفند كه پا به پاي بني      

اهللا هـم   كنم كه حزب از اين فتنه، به خاطر جلوگيري به موقع از اين فتنه تشكر مي    كشور به خاطر جلوگيري     

كنند ولي ديگر حناي شما رنـگ نـدارد و            نمايي مي   جوابشان را دادند و حاال به خيال خام خود دارند مظلوم          

ـ    اگر بزرگواري امام عزيز و تذكرهاي برادر عزيز جناب آقاي هاشمي رفسنجاني نبـود حـزب                ه عنـوان   اهللا ب

ها بـود كـه عقـده شـد و روز جمعـه               فرستاد و همين جلوگيري     فريضه، بعد از هر نمازي بر شما نفرين مي        

مـن  . كـرد  برند وگرنه تا گور شماها را تعقيب مـي        كرد شماها را به اوين مي       اهللا فكر مي    گذشته تركيد و حزب   

رسم شايد به خـاطر        بعد به اين نتيجه مي     ام  كنم كه بعد از اين همه حوادث چرا من زنده مانده            گاهي فكر مي  

هاست كه بايد به عرض ملت ايران برسـد مـردم از ايـن روشـنفكرها در تـاريخ                     شهادت بعضي از موضوع   

اهللا و مردم  كردند و حزب گذشته هيچ خيري نديدند اين آقايان در گذشته يك مقداري مخالفت با شاه مثال مي

كردنـد كـه مـثالً يـك      ها اصالتي دارند هر عمل خودشان را سعي مـي       نكردند كه اي    كوچه و بازار هم فكر مي     

اي از    ها، مسجد آذربايجانيهـا در چهلـم شـهادت عـده            داستان چهلم مسجد ترك   . جوري به اينها متصل كنند    

برادرهايمان در تبريز اين آقايان مشهد تشريف داشتند آنجا مشغول زيارت بودند يك عده افـراد كوچـه و                   

 گرفتند كه چهلمي براي شهداي تبريز به پا كنند گفتند چكار كنيم؟ كجـا ايـن چلهـم را برگـزار              بازار تصميم 

هـا    هـا بهتـرين جاسـت ولـي چـون پـدر آقـاي مهنـدس بازرگـان در مـسجد تـرك                        كنيم ديديم مسجد ترك   

ي آن ها اندركار بودند ما تصميم گرفتيم به احترام پدر ايشان كه آنجا مشغول بودند و جو مسجد ترك دست

دادند لذا ما امضاي آقاي       روز هم جوي بود كه اگر امضاي ايشان نبود اجازه برگزاري آن چهلم را به ما نمي                

مهندس بازرگان الزممان بود تحقيق كرديم آقا مشهد تـشريف داشـتند در هتـل سـپيد همـين آقـاي دكتـر                       

ي مـا يـك همچنـين چهلمـي         شيباني كه االن من خدمتشان هستم رفتيم خدمت ايشان كه جناب دكتر شـيبان             

ها سمتي داشته الزممان  خواهيم بپا كنيم و امضاي مهندس بازرگان به خاطر اينكه پدرش در مسجد ترك مي

اي از آقاي مهندس بازرگـان دارم ايـشان پـاي آن           است ايشان فرمودند كه من براي اينطور مواقع يك اجازه         

هد تشريف آوردند و ما را احضار كردند به من گفتند كه اعالميه را امضاء كردند آقاي مهندس بازرگان از مش

ها به خاطر شهادت  كنم كه ايشان حتي حاضر نبودند در مسجد ترك من به جرم جعل امضاء تو را تعقيب مي

اي از برادرانمان در تبريز يك خـتم بـه پـا كننـد بنـده را بردنـد منـزل همـين آقـاي احمـد صـدر                               يك عده 

ي هم بودند چند نفر ديگر هم آنجا بودند به من گفتند كه آقا اين امضاء كه امضاء سيدجوادي آقاي پوالد حاج

من نيست من تو را تعقيب خواهم كرد بعد از مدتي صحبت ما از ايشان خواهش كرديم كه آقاي مهندس شما 

آقـا  اجازه بدهيد اين مجلس برگزار بشود اگر مجلس خوب بود افتخارش مال شما اگر بد شد بفرماييـد كـه                     

فالني سرخود اين كار را كرده وقتي آن مجلس با آن شكوه و عظمت كه برادر عزيزمان جناب حميدزاده آن                    

آمدند بروند آنجـا گفـتم        روز چهلم را اداره كردند به بهترين وجه از در مسجد كه آقاي مهندس بازرگان مي               

كنيد گفتند نه اين را من        جديد نمي گفتم ديگر ت  . آقاي مهندس خوب بود مجلس؟ تبسمي فرمودند و گفتند بله         

ها اگر حركتي هم برايشان شروع شده بـود حركتـي هـم انجـام                 گويم كه اين    به خاطر شهادت در تاريخ مي     

كردند كه خودشـان   دادند منتها فكر مي    اهللا و مردم كوچه و بازار بودند اين حركت را انجام مي             دادند حزب   مي

هايشان باشد اين را مـن فقـط بـه            شخصيت آنچناني آن روز پاي ورقه     توانند بايد يك امضاي مثال يك         نمي

خاطر شهادت تاريخ گفتم كه ثبت در تاريخ بشود اينها هيچ حركتي از خودشان نداشتند اگر حركتي بـوده    

  ».والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته. حركت مردم كوچه و بازار بوده است

 بـه   ۱۳۳۲ باشند كه پدر بزرگوار آقاي مهندس بازرگان در سال           شايد برخي از خوانندگان اطالع نداشته     

 ۵۷ يـا  ۱۳۵۶كنند ظاهراً مربوط به سـالهاي     اند و حوادثي كه آقاي پوراستاد اشاره مي         رحمت ايزدي پيوسته  

هـا   توانند با خواندن آن خود واقعيـت  بقيه مطلب ايشان نيازي به توضيح ندارد زيرا خوانندگان مي      !! گردد  مي
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۳۲۵ 

  .س كنندرا لم

  هشت ـ چند كلمه از نماينده زرند كرمان

 آبان ماه پس از بيان مطالب خود چنـين          ۱۵آقاي مجيد انصاري، نيز در جلسه علني مجلس روز يكشنبه           

  :گفتند

بست  بينيم كه به بن هاي وابسته چه از نظر فكري چه از نظر سياسي در كشور هم مي و مانده اين گروهك  «

زنند از برگـزاري ميتينـگ گرفتـه تـا            بست مذبوحانه دست و پا مي        شكستن اين بن   اند و براي    كامل رسيده 

  »...استفاده از تريبون آزاد مقدس مجلس شوراي اسالمي 

  .گذريم كه از اين گفته هم بدون تفسير با كرامت مي

  نه ـ سخنان نماينده سلماس

 آبـان   ۱۷شـنبه     جلسه علني روز سه   در ادامه اين برنامه هماهنگ، آقاي محمد غفاري نماينده سلماس در            

  : گفت۶۲ماه 

ثالثاً بسي جاي شكرگزاري است كه ملت ملسمان و دالور ايران با رهنمودهاي امـام بزرگـوار در آسـتانه                    «

اند بـه حكـم       چون آنها كه سوء نيت داشته     . اند  دومين دوره انتخابات با بصيرت و آگاهي كامل آماده رأي شده          

ها   در اين مدت اندك با گفتار و نوشته       » ن في قلوبهم مرض ان لن يخرج اهللا اضغانهم        ام حسب الذي  «: آيه شريفه 

و كردار خود انحرافشان را به همه مردم نشان دادند كه با اين وصف توفيق دريافت رأي از اين ملـت مـسلمان                       

ر مملكـت آزادي    اند داد و فريادشان بلند گشته كـه د           شده نخواهند داشت و به همين سبب كه نااميد و مأيوس         

  ». آزادي هست وليكن براي منحرفين رأي نيستنيست، نه

  االسالم موسوي تبريزي ده ـ افاضات حجت

آقاي سيدحسن موسوي تبريزي، نماينده هشترود كه هيچ فرصتي را براي هتاكي و فحاشي و تهمـت از                  

وي كـه در كـسوت      معلـوم نيـست     . دهد نيز نهضت و كينه خود را نـسبت بـه آن فرامـوش نكـرد                 دست نمي 

پروا و با جسارتي دور از تقـوا معيارهـا و ارزشـها و       كشد، چگونه بي    روحانيت بوده و القاب آن را يدك مي       

رسد از پشت بلندگوي مجلس كـه مظهـر عـدل علـي           گذارد و هرچه به ذهنش مي       تقواي اسالمي را زير پا مي     

  :آورد ناميده شده به زبان مي

نگها و حيله و مكرها كه اخيراً بعـد از دو سـال سـكوت در مجلـس شـوراي                    و آيا نهضت آزادي با اين نير      «

گر را به گور فرستادند بفريبانند؟ اينها         صدرها و هزاران توطئه     توانند مردمي كه منافقين و بني       اسالمي مي 

دانند و يقين دارند نه مردم و نه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسـالمي ديگـر خريـدار ايـن                        مي

بار و نيمه جان خود در ميان  با اين همه فقط و فقط به خاطر ادامه زندگي ذلت. چرنديات و الطائالت نيستند

ها و خانواده فراريان و هم مسلكهاي خود و براي اينكه در نظر غرب يك تيپ روشنفكر بمانند                    طلب  سلطنت

چون خود آنها يقين دارند . رأي آوردنزنند واال نه هدف كانديد شدن دارند و نه هدف  دست به اين كارها مي

دهند و تجربه تلخ براي يكبار كافي است و مـن جـرب المجـرب حلـت بـه       كه ديگر مردم ما به آنها رأي نمي   

تواننـد دوبـاره بـه ايـن          كجـا مـي   . الندامه واال مردم ما از رأي سابق كه براي اينها دادند پـشيمان هـستند              

ن رأي دهند؟ لذا حركـات اخيـر آنهـا در مجلـس شـوراي اسـالمي و                  جنايتكاران و سازشكاران و خيانتكارا    

برگزاري سمينار به اصطالح بررس آزادي انتخابات و از اين قبيل كارها فقط به خاطر حفظ آبرو از ديدگاه        

خودشان است و در بين دوستان آنها و بايد بدانند كه در ميان مـردم آبـرو ندارنـد و بـراي چنـدمين بـار                          

  »...شود زنده شود  مرده نمياند و يك مرده
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البته ايشان و يا دوستانشان بايد به اين سئوال مردم جواب بدهند كه به راسـتي اگـر نهـضت آزادي بـه                   

مـرده  «زعم ايشان مرده است و براي چندمين بار مرده است چـرا ايـشان و همفكرانـشان ايـن قـدر از ايـن                 

 يك سمينار محدود بـا افـرادي معـدود ايـن قـدر              اگر به راستي كشور از برگزاري     ! وحشت دارند؟ » سياسي

آيا اين ترس و وحشت مبين اين نيست كه ادعا و تظاهرشان از اقبال مردم به نهضت آزادي و                   ! ترس دارند؟ 

  .دهند جانبه قرار مي آبرويي خود در ميان مردم نگرانند و بدين دليل نهضت را مورد تهاجم همه از بي

  يازده ـ بيانات نماينده بابل

االسالم آقاي محمد فاضل نماينده بابل، نيز در جلسه علني مجلـس شـوراي اسـالمي در روز سـه                      حجت

تـامين  «و در رابطـه بـا       » انتخابـات رفتنـد   « در نطق قبل از دستور خود، به استقبال از           ۶۲ آبان ماه    ۲۴شنبه  

  :گفتند» آزادي انتخابات

ته باشد كه اميدوارم نباشد مسأله آزادي انتخابات        در رابطه با دوره دوم انتخابات اگر نگراني وجود داش         «

امـا در حـدي كـه       . نيست چون آزادي انتخابات با معيارهاي اسالمي تضمين شده است و مدارك قابل ارائه             

بتوان مدعيان و هواخواهان آزادي را راضي و خشنود نمود بايد گفت با وجود اين نظـام و حاكميـت خـط                      

 اين مدعيان را تأمين نكـرده و عطـش آنـان را بـه برقـراري آزادي هرگـز               واليت فقيه هيچ نوع آزادي نظر     

جز اينكه با تسليم قواي سه گانه كشور فعاليت مايشائي در كل جامعه به آنان سپرده . برطرف نخواهد كرد

اش جبـران     در حاليكه اختيار قوه مجريه در مدتي كوتاه به دست آنان بود و تاكنون خسارات ناشـي                . شود

تـر از     تواند مايه نگراني باشد مطلبي عميق       و اما آنچه مي   . ها قابل جبران نباشد      شايد به اين زودي    نشده و 

دهم طرح تأمين آزادي انتخابـات        ها است و آن موضوع عمق و محتواي مجلس آينده است و احتمال مي               اين

  ».اي باشد به منظور منحرف كردن اذهان از اين امر مهم نقشه

ب فاضل معتقدند كه تامين آزادي مانع از آن خواهد شد كـه عمـق و محتـواي مجلـس                    به زبان ديگر جنا   

آينده بر طبق دلخواه و معيار مورد نظرشان تامين گردد و هدف از طرح تامين آزادي انتخابات را انـصراف              

تـوان   اند كـه چگونـه بـدون تـامين آزادي انتخابـات مـي               اما ايشان فراموش كرده   . كنند  از آن برنامه ذكر مي    

  !!مجلسي داشت كه عمق و محتوا داشته و فرمايشي نباشد

  طلبان دوازده ـ حمالت سلطنت

برخـورد  » سـمينار تـامين آزادي انتخابـات      «ترين حمالت به نهضت آزادي ايران در رابطه بـا             قابل توجه 

خـصوصاً  بلندگوها و نشريات وابسته به گروههـاي ضـد انقـالب،            . باشد  طلبان با نهضت مي     رذيالنه سلطنت 

طلبان هيچ فرصتي را براي جوسازي و تبليغات سوء و دروغ عليه نهضت و سـران و فعـالين آن از                       سلطنت

گيـري صـريح و       پس از سخنان آقاي مهندس بازرگان در مجلـس شـوراي اسـالمي موضـع              . اند  دست نداده 

مي ايـران   هـشدار بـه ملـت قهرمـان و دولتمـردان جمهـوري اسـال              «آشكار عليه نهضت آزادي تحت عنـوان        

حمالت و جوسازيها عليه نهضت آزادي توسط ايـن گروههـا كـه از              » طلبان  پيرامون تالش مذبوحانه سلطنت   

پاشـي و تبليغـات دروغ عليـه          گردد، تقريباً اكثراً بخـشي از برنامـه خـود را بـه سـم                ماوراء مرزها پخش مي   

به اين گروهها نيز مطالب سخيف و       هاي راديويي، نشريات وابسته       عالوه بر برنامه  . نهضت اختصاص دادند  

براي تكميل اين مجموعه و نشان دادن سطح و محتواي حمـالت همـه   . اي عليه نهضت منتشر ساختند   پايه  بي

طلبان كـه در خـارج    ارگان سلطنت» ناسيوناليستها«اي را كه نشريه     جانبه عليه نهضت، شايد خوب بود مقاله      

آورديـم، امـا بـا عـرض معـذرت از             مورد نوشـته اسـت عينـاً مـي         در اين    ۶۲ مهرماه   ۱۸از كشور در تاريخ     
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۳۲۷ 

  .كنيم خوانندگان عزيز به خاطر لحن موهون آن صرفنظر مي

  سيزده ـ نامه سرگشاده دكتر شيباني و پاسخ به آن

اي خطـاب بـه آقـاي         باالخره فرزند قديم نهضت آزادي جناب دكتر عباس شـيباني طـي نامـه سرگـشاده               

هاي اطالعـات و       در روزنامه جمهوري اسالمي ارگان حزب حاكم و سپس روزنامه          مهندس بازرگان كه ابتدا   

  .صبح آزادگان منتشر شد مطالبي را درباره آقاي مهندس بازرگان و نهضت آزادي عنوان نمودند

هـاي صـبح آزادگـان و         آقاي مهندس بازرگان به ايـن نامـه جـواب دادنـد كـه خوشـبختانه در روزنامـه                  

اما دو روزنامه اخيرالذكر در كنار پاسخ آقاي مهندس بازرگـان          . عات عيناً چاپ شد   جمهوري اسالمي و اطال   

مطالبي را مجدداً عنوان نمودند و به نهضت نسبت دادند كه اوالً دور از رفتار و اخالق اسـالمي و بـرخالف                      

بـق قـانون    قانون مطبوعات است و ثانياً ايراد اين مطالـب خـود از مقولـه القـاء شـبهه و تحريـف بـوده و ط                        

كنيم زيرا معتقديم  اما به هر حال ما از اقدام اين دو روزنامه استقبال مي           . باشد  مطبوعات قابل پاسخ دادن مي    

مردم كه نامه آقاي شيباني و پاسخ آقـاي مهنـدس بازرگـان و توضـيحات و حواشـي دو روزنامـه را نيـز                         

  .راني وجود ندارداز اين بابت هيچ نگ. توانند قضاوت كنند خوانند به خوبي مي مي

  

  ـ همدردي و اعتراضات به مسئولين۱۹

انگيـز    به دنبال حوادث حمله به دفتر نهضت آزادي و ضرب و شتم بـرادران مـا و سـپس فاجعـه اسـف                      

 و بيانات مقامات مـسئول مملكـت، خـصوصاً آقـاي هاشـمي رفـسنجاني در        ۶۲ آبان ماه    ۱۰مجلس در روز    

آميز و متعددي از جانب تعدادي از نماينـدگان           هاي اعتراض   ه، نامه  آبان ما  ۱۳مجلس و در خطبه نماز جمعه       

و برخي از اقشار مردم به آقاي هاشمي رفسنجاني نوشـته شـد، كـه انـشاءاهللا مـتن كامـل آنهـا در فرصـت                 

  .ديگري منتشر خواهد شد

 ۶۲ن مـاه     آبـا  ۲۵ مورخه   ۶۹اما روزنامه پيام هاجر، ارگان جامعه زنان انقالب اسالمي ايران در شماره             

نوشـت كـه بـه    » حوادث مجلس و تذكري به مسئولين     «اي تحت عنوان      خود در رابطه با اين حوادث سرمقاله      

  :آوريم شرح زير مي

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

شنبه دهم آبان ماه در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي گذشت، بـار ديگـر دل          حوادثي كه در روز سه    

ه را كه به انقالب اسالمي و جمهوري پايبندند و آرزومند اعتالي اسالم و              هر مسلمان مومن و دردمند و آگا      

ما در اينجا بـر     . باشند، به سختي به درد آورد و باعث تاسف همگان شد            خواهان تحقق آرمانهاي انقالب مي    

 از بار درگيري به هنگام نطق قبل از دسـتور يكـي            نگاري كنيم و بگوييم كه حادثه تأسف        آن نيستيم كه وقايع   

نمايندگان چگونه آغاز شد و آغازگر چه كسي بود و چرا درگيري پـيش آمـد و چگونـه پايـان يافـت و چـه                          

اصـوالً كـاري بـه ايـن مـسئله نـداريم كـه در ايـن                 ... كلماتي رد و بدل شد و نقش رياست مجلس چه بود، و           

هاي درگير قضاوت و    خواهيم درباره جناح    درگيري چه كسي و يا چه كساني مقصر بودند و بطور كلي نمي            

داوري كنيم كه همه اينها را به خداوند و محكمه عدل الهي و وجدان بيدار ملت مـسلمان و آگاهـان و تـاريخ                        

كنيم آنچه اكنون براي ما مطرح است و سبب شده كه فقط و فقط به عنوان انجـام وظيفـه امـر بـه      واگذار مي 

نفـس حادثـه    .  به نمايندگان محترم مجلس بدهيم     معروف و نهي از منكر تذكراتي به مسئولين و به خصوص          
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راقـم ايـن    . و حوادث مشابه آن است كه متاسفانه تا كنون فراوان در گوشه و كنار مملكت ديده شـده اسـت                   

يادداشت كه مسلماني معتقد و حريص به صيانت و تحقق اسالم و آرزومند پيروزي جمهوري اسـالمي بـر                   

رخواهانه، با تمام وجود و با تمـام اخـالص و دلـسوزي بـه شـما               تمامي شياطين خارجي و داخلي است، خي      

  :گويد مسئولين مملكتي و نمايندگان مجلس مي

گيري كشور و نيرومندترين مكان براي حل مشكالت عديده مملكت      برادران، مجلس باالترين مقام تصميم    

تـرين،    د از بهتـرين، مـؤمن     شـوند بايـ     است و لذا كساني كه به عنوان نمايندگان مردم در اين مكان جمع مـي              

باتقواترين، آگاهترين، صابرترين، دلسوزترين باشند و از شرح صدر كامل و كافي برخـوردار باشـند و بـر              

همين اساس و با توجه به همين شرايط قطعي بود كـه امـام در روزهـاي اول افتتـاح مجلـس، نماينـدگان را                         

داراي اهميت و احترام خاصي است و در يك نظام          مجلس در همه جاي دنيا      . خواندند» عصاره فضائل ملت  «

اسالمي، آن هم نظامي كه برآمده از مـتن يـك انقـالب عظـيم و خـونين اسـت، بايـد مجلـس و فـضاي آن و                      

چـرا كـه در چنـين مجلـسي مـسلمانان آگـاه و           . نمايندگان آن از اهميت و احترام بيشتري برخوردار باشـند         

ند و لذا عالوه بر ديگر ويژگيها، مجلس اسـالمي بايـد از حرمـت               معلمين اخالق و مروجان شريعت جاي دار      

و نيز بر همين اساس بود كه در ماههاي اول افتتاح مجلس، با اصـرار فـراوان،                 . اخالقي نيز برخوردار باشد   

شد و مـاده    » مجلس شوراي اسالمي  «كه در قانون اساسي آمده بود، تبديل به         » مجلس شوراي ملي  «عنوان  

مجلـس  «و همه اينها اين اميـد را بـه وجـود آورد كـه ديگـر          . انتخاب گشت » مظهر عدل علي   «تاريخي آن نيز  

نخواهيم داشت و ملت مسلمان ايران، پس از سالها و بلكه قرنهـا، شـاهد مجلـسي اسـالمي بـا                    » شوراي ملي 

ن و عالقمند   و البته هنوز هم مردم مسلما     . تمام تبعات و ويژگيهاي آن، به عنوان مظهر عدل علي خواهند بود           

امـا بـا صـراحت و       . كننـد   با چنين ديد و چنين توقعي به مجلس شوراي اسـالمي و نماينـدگان آن نگـاه مـي                  

دردمندانه بايد گفت كه در طي اين مدت بيش از سـه سـال، گـاهي مـسائلي و برخوردهـايي لفظـي و اخيـراً                          

و نماينـدگان مـسلمان و   ) ع( يفيزيكي پيش آمده است كه مسلماً از مجلس شوراي اسالمي و مظهر عـدل علـ            

. چنين برخوردهايي قطعاً به سود هيچكس نيست و نخواهد بود         ! معلمان ايمان و اخالق و تقوي، توقع نيست       

اگر مجلس ملكوك و متهم شود از اعتبار و حرمت آن كاسته خواهد شد و اگر خـداي نخواسـته حرمـت آن                       

نقش سياسي و اجتماعي خود را در جامعه متحول مـا  توانند  شكسته شود، ديگر مجلس و نمايندگان آن نمي  

حرمتي، مصوبات مجلس و تـصميمات قـوه مقننـه نيـز اعتبـار الزم را       ايفا كنند و به دنبال اين تضعيف و بي 

قبـل از ديگـران، شـما     . مشهور است كه حرمت امامزاده را بايد متـولي آن نگهـدارد           ! برادران. نخواهد داشت 

عتبار مجلس را حفظ كنيد و اگر شما چنين نكرديـد از ديگـران چـه تـوقعي داريـد؟       نمايندگان بايد حرمت و ا    

شما كه عمدتاً سخنران و مبلغ اسالمي هستيد و در مجلـس و منبـر و نمازهـاي جمعـه و مـساجد مـردم را                          

كنيد، چرا برخـي از شـما گـاهي خـالف ايـن               دعوت به ايمان، وحدت و تقوي، شرح صدر، گذشت و ايثار مي           

تان ـ نه زبانهايتان ـ به حـق دعـوت كنيـد؟       ديگران را با عمل: كنيد؟ مگر امام صادق نفرمود عمل ميدعوتها 

مشكلي دارم  : بگويد كه » حافظ«اگر كسي هم همگام با      ! دوصد گفته چون نيم كردار نيست     : باور بفرماييد كه  

اسـخي داريـد؟ دشـمن كـه        چـه پ  » كننـد؟   فرمايان چرا خود توبه كمتر مـي        بازپرس توبه » مجلس«ز دانشمند   

افزاييـد؟    پرونده قطوري براي روحانيت و جمهوري اسالمي آماده كرده است، چرا شما بر صفحات آن مـي                

نامـه    نمايندگان محترم شما قبل از همه و بيش از ديگران بايد به قانون اساسي و ارزشهاي اسالمي و آئـين                   
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۳۲۹ 

احياناً فكري، نظري، عملي مطابق ميل و سليقه داخلي مجلس ـ كه مخصوص شماست ـ احترام بگذاريد، اگر   

. اي و يا عملي حق نبود، راهي جز عمل و پايبندي به قانون و مقررات قانوني نيست                  شما نبود و حتي انديشه    

قانون اساسي در اصل نهم آن آزادي و استقالل را دو جزء الينفك جمهوري اسالمي دانـسته كـه هيچكـدام                     

 هر نماينده را در برابر تمام ملـت مـسئول دانـسته و حـق اظهـارنظر در                   ۸۴ل  نبايد فداي ديگري شود و اص     

از " كـامالً " نماينده را در ايفاي وظايف نمايندگي        ۸۶تمام مسائل داخلي و خارجي را به او داده است و اصل             

  .و اظهارنظر آزاد گذاشته است" رأي"نظر 

ر نمايندگان را بـه عهـده خـود آنهـا گذاشـته             هاي قبل از دستو     نامه داخلي مجلس نيز مسئوليت نطق       آئين

اش خارج شد، فقط رئيس مجلس اسـت كـه مطـابق اختيـاراتش حـق                  است و اگر ناطقي از چهارچوب قانوني      

دخالت و اجراي قانون را دارد و اگر اين روند قانوني طي شود و همه به آن پايبند باشند، دليلـي نـدارد كـه                         

در سـطح جامعـه نيـز       . آميز پيش آيد و چهره مجلس را نازيبا كنـد           برخوردهاي زشت و غيراخالقي و اهانت     

يكي از مصائب و مشكالت مهم سياسي و اجتماعي كه گرفتاريهاي فراواني براي انقالب و دولت بـه وجـود                    

همـواره بـه امـاكن و       » اهللا  حـزب «اي غيرمسئول با سوء استفاده از عنـوان مقـدس             آورده همين است كه عده    

هـر چـه دلـشان    ... م برده، به بهانـه دفـاع از انقـالب و اسـالم و مبـارزه بـا آمريكـا و           اشخاص مختلف هجو  

اند و متاسفانه نه تنها از اين حركتهـاي غيرقـانوني و احيانـاً ضدارزشـهاي صـريح و آشـكار        خواسته كرده 

ئولين اسالمي جلوگيري جدي صورت نگرفته، بلكه گاهي مستقيم يا غيرمستقيم اينگونه اعمال به وسيله مـس               

رسمي كشور كه بايد سخت مجري قانون باشند، توجيه شده و در نهايت لباس مشروعيت بـر انـدام زشـت                     

 تهران مبني بر اينكه مـا  ۱۳/۸/۶۲آن حركات پوشانيده شده است ـ مانند سخن رئيس مجلس در نماز جمعه  

تقدان جمهـوري اسـالمي هـر    راستي خيلي عجيب است آيا مدافعان و مع... توانيم به مردم زور بگوييم و      نمي

هجوم، زدن، فحاشي و هتاكي، اتـالف  : عملي انجام بدهند از هر طريقي ولو خالف قانون و خالف شرع مانند 

بند مخالفان اسـت؟ اگـر        بخواهند مخالفان را سركوب كنند مجازند؟ آيا قانون فقط دهان         ... و... مال ديگران و  

 اسالمي را در خطر انداخت نبايد مجـازات شـود و اگـر جلـو        شكني كرد و آبروي جمهوري      قانون» اهللا  حزب«

آنان گرفته شود زورگويي است؟ اگر اين زورگويي است پس عمـل آنـان چـه نـام دارد؟ روشـن اسـت كـه                         

هدف، دفاع از مخالفان و متخلفان و احياناً منحرفان نيست و اصـوالً انحـراف و يـا عـدم انحـراف در اينجـا                         

است كه جلو يك فرد متخلف و منحرف و همچنين دسته و جمعيت منحـرف را                تمام سخن اين    . مطرح نيست 

چه كسي بايد بگيرد؟ چند نفري به نام مردم يا قانون و مقامات قانوني؟ اگر بنـا شـود بـا وجـود ارگانهـاي                         

اي ـ ولو صددرصد حق باشند ـ بخواهنـد مـستقيماً عمـل كننـد پـس اينهمـه          قانوني و نيروهاي انتظامي عده

 در ۶/۸/۶۲هاي عريض و طويل اجرايي و انتظامي براي چيست؟ اگر در همـين مـاجراي روز جمعـه             دستگاه

كردند، حوادث بعدي مانند حادثه مجلس اتفاق        خيابان استاد مطهري، افراد غيرمسئول دراين كار دخالت نمي        

مـاني كـه در خـود       از حق نبايد گذشـت كـه تـا ز         . آمد  افتاد و اين همه ضايعه اخالقي و معنوي پيش نمي           نمي

شـود از   مجلس ـ محل قانونگذاري ـ قانون اساسي و مقررات داخلي مجلس بـه وسـيله برخـي شكـسته مـي      

به هر حال، نمايندگان ارجمند، مسئولين اجرائـي  ! توان داشت اي در خارج مجلس توقع حرمت قانون نمي    عده

دت كشور، اجراي دقيق قـانون و       يكي از راههاي مشخص حفظ ثبات داخلي و امنيت و وح          ! و قضائي كشور  

با تحقيق اين آرمان، آمريكا و ديگر دشمنان خارجي و داخلـي انقـالب اسـالمي                . اقامه قاطع عدل و داد است     
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۳۳۰ 

آيا حقيقت را كسي منكر     . گردند  در اينصورت دوستان اميدوار و دشمنان نااميد مي       . نيز مأيوس خواهند شد   

  دهند؟ وجه، يك جمعيت و يا يك انقالبي را شكست ميت است كه دشمنان هميشه با دست دوستان بي

  هر شكستي كه به انسان برسد از خويش است    شيشه نزديكتر از سنگ ندارد خويشي

  

  ـ چند كلمه با خوانندگان۲۰

  

  !خوانندگان عزيز

انگيزي است كه قربانيان آن نه نهضت آزادي ايـران            آنچه در اين مجموعه مطالعه نموديد داستان تأسف       

مسلح بلكـه كـساني هـستند    » مردم«باشند و بعضي قهرمانان آن نه گروهي      ه آزادي و قانون اساسي مي     بلك

كه براي حفظ و صيانت قانون اساسي و جمهوري اسالمي سوگند ياد نموده و عالوه بر آن ادعاي حراست                   

  .كشند از اسالم و قوانين الهي را يدك مي

 آزادي به طور اعم بـدان دليـل مـورد درخواسـت نهـضت               تأمين آزادي انتخابات به طور اخص و تأمين       

آزادي ايران است كه سعادت آينده ملت، بقاي جمهوري اسالمي و مشروعيت مجلس آينده را در گرو تأمين              

و از  . دانـد   يا آفريده ويژه بودن وي را مرهون آزادي او مي         » خلقاً آخر «آزادي انتخابات و انسانيت انسان و       

 به بهانه حفظ انقالب، امام و اسالم به خود اجازه بدهند جو خفقان را حاكم كنند خـادم                   اين رو كساني را كه    

آري همانطور كه در آغاز اين مجموعه آمده است رسول          . شمرد  به اسالم، جمهوري اسالمي و انسانيت نمي      

 امي كه پيروي وي مـستوجب بـشارت رحمـت الهـي اسـت تابعـان خـود را از بنـدها رهـائي بخـشيده آزاد                          

حـال اگـر كـساني گمـان برنـد كـه            . گيـرد   مـي   سازد و بارهاي سنگين انسان ساخته را از دوش آنان بـر             مي

اي سعادت را به انسان بازگرداننـد، آيـا بـا چنـين گمـاني خواهنـد توانـست ادعـاي              توانند با بندهاي تازه     مي

ز سـنت پيـامبر و اسـتجابت        انـد كـه پيـروي ا        پيروي از آئين محمدي را داشته باشند؟ آيا در قرآن نخوانـده           

سازد؟ آيـا كـساني كـه در     دعوت او است كه انسان را زنده نگه داشته وي را از هواهاي نفساني به دور مي             

اي كـه از      اند نگـران آن نيـستند كـه فتنـه           رنج نشسته   طرفي گزيده به اميد فرا رسيدن آزادي بي         اين ميدان بي  

تفاوتان را نيز در آتـش   گروه ستمكاران محدود نبوده و بيكشي برخيزد دائره خسارتش به        خفقان و آزادي  

خود خواهد سوخت؟ و آيا آنان كه با انحصارگري درصددند تنها پيروان خود را برسرنوشت جامعه حاكم                 

انـد كـه در گوشـه حجـرات و احيانـاً زنـدانها بـا نگرانـي زنـدگي                      سازند روزهاي گذشته را فراموش نمـوده      

 وحدت توانستند طاغوت زمان را بـه زانـو درآورده تأييـد الهـي و نـصرت وي را                    كردند و تنها در سايه      مي

فرقه كردن بندگان خدا پرهيز نموده وحدت قشرهاي          دريافت دارند؟ آيا شكر اين نعمت آن نيست كه از فرقه          

ت اند كه حكومت امانتي اسـ       و باالخره آيا دولتمردان فراموش نموده     . مختلف جمهوري اسالمي را حفظ كنند     

  اند؟ كه از طرف مردم به آنان واگذار شده و خدا و رسول وي ما را از خيانت در امانت برحذر داشته

شـوند   چه بهتر كه به منظور حسن ختام آياتي از سوره انفال را كه به نحوي با مطالب فوق مربـوط مـي          

ده، اسـتقالل، آزادي و     نگاشته از خداي بزرگ بخواهيم ما را توفيق دهـد تـا شـكر نعمـت انقـالب را ادا نمـو                     

  .جمهوري اسالمي را گرامي داشته و كاري كنيم كه انجام كار او خشنود باشد و ما رستگار

  :اينك آيات
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۳۳۱ 

يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان اهللا يحول بـين المـرء و قلبـه و                    

واذكـروا اذ انـتم     . ين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان اهللا شديدالعقاب       واتقوا فتنه التصيبن الذ   . انه اليه تحشرون  

الطيبـات لعلكـم     االرض تخافون ان يتخطفكم الناس فاويكم و ايدكم بنصره و رزقكم مـن              قليل مستضعفون في  

  .ا اماناتكم و انتم تعلمونوا اهللا والرسول وتخونوتشكرون يا ايها الذين امنوا التخون

سازد دعوت كنند اجابت كنيد و بدانيد         تان مي   دا و رسول شما را به چيزي كه زنده        اي اهل ايمان چون خ    (

و همه به سـوي او محـشور        ) از اسرار دروني همه آگاه است     (كه خدا در ميان شخص و قلب او حائل است           

بلكه ظالمـان و مظلومـان   (خواهيد شد و بترسيد از بالئي كه چون آيد تنها مخصوص ستمكاران شما نباشد              

و ) همه را فراگيرد، ظالمان را به كيفر ظلم و ستم و مظلومان را به كيفر ترك امر به معروف و نهي از منكـر                       

بدانيد كه عقاب خدا بسيار سخت است و اي مؤمنان به ياد آريد زماني را كه عـده قليلـي در ميـان دشـمنان                         

. بـر خـود ترسـان بوديـد       ) شمناند(شمرند و از هجوم       بسيار بوديد كه شما را ضعيف و خوار در زمين مي          

سپس خدا شما را در پناه خود آورد و به ياري خود نيرومندي و نـصرت بـه شـما عطـا كـرد و از بهتـرين                      

اي كسانيكه ايمان آورديد زنهـار در كـار         . باشد كه شكر نعمتش به جا آوريد      . ها روزي فرمود    غنائم و طعام  

زشـتي خيانـت   (با يكديگر خيانت مورزيد در صورتيكه شما        دين با خدا و رسول خيانت نكنيد و در كار دنيا            

  )۲۵ـ۲۸انفال آيات .) (دايند را به خوبي مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۲آذر ماه 
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۳۳۲ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۰۱/۱۱/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  نامه به سرپرست كميته مركزي انقالب اسالمي

  

  جناب حجت االسالم آقاي فالحيان 

  سرپرست محترم کميته مرکزي انقالب اسالمي 

 پـنج نفـر از پاسـداران مـستقر در           ۲۱/۱۰/۶۲ استحضار داشته باشـند روز چهارشـنبه         طوري که بايد   به

  سـاعت نهايتـاً    ۲ براي ضبط کتب نهضت آزادي ايران به دفتر نهضت، مراجعه و پس از حـدود                 ۲۰کالنتري  

بار  سفأسرگذشت ت «و  » آزادي و انتخابات  «دو فقره از نشريات اخير نهضت پيرامون انتخابات تحت عنوان           

 که با اجازه مقامات ذيربط به چاپ رسيده است جمع آوري نموده و با خود                » آزادي انتخابات  تأمينمينار  س

 پاسـدار ديگـري کـه در همـين روز            و بـرادران   نظر به اينکه نحوه مراجعه و طرز عمل اين برادران         . برند  مي

 نبوده و اينگونه    يضوابط قانون  مطابق با    اند  اکز توزيع جرايد جمع آوري کرده     ري م ها  کتب نهضت را از دکه    

باشد ما به حکم وظيفه امر به معروف و نهي از منکـر عـين مـاوقع را بـراي                      اعمال متضمن اثرات سوئي مي    

  .کنيم جنابعالي گزارش ميبه رسيدگي و اقدام مقتضي 

  

  جمع کردن کتب نهضت از غرفه کتاب

 بـه غرفـه کتـاب واقـع در جلـوي            ۲۰ صبح پنج نفـر از پاسـداران مـستقر در کالنتـري              ۱۰حدود ساعت   

حـدود  ( کليـه کتـب موجـود در غرفـه را            ،ني و بدون اطالع و مراجعه به مـسئول        ساختمان دفتر نهضت آمده   

 شماره   رنو(به داخل دو دستگاه اتومبيل      ) پانصد جلد 
-تهران

 شـماره    و پيکان  
-تهران

 ريختنـد و    )

برادري که خـود    (ن نهضت به جلو غرفه رسيده و از مسئول پاسداران           ي يکي از مسئول   آماده رفتن بودند که   

اي   کند که مجوز آنان براي بردن کتابهـا چيـست؟ آقـاي مهـدوي نامـه                 سئوال مي ) درک  را مهدوي معرفي مي   

به ايشان گفتـه شـد کـه اينجـا دفتـر نهـضت              . نشان دادند که متضمن اجازه کلي در جلب افراد مشکوک بود          

باشد و توزيع اين کتابها طبق مقررات موجود     زادي ايران است که حزبي شناخته شده و قانوني و علني مي           آ

از ايـشان خواسـته شـد کـه     . باشند و مسئله مبهم و غيرمشخص و مشکوکي در اينجا وجود ندارد     مجاز مي 

 پيشنهاد مـورد قبـول قـرار        اين. قبل از تماس با کميته مرکزي انقالب اسالمي از بردن کتابها خودداري کنند            

يتي را دريافـت    مـأمور در پاسخ اين سئوال که از کجا چنين         . گرفت و آقاي مهدوي به داخل ساختمان آمدند       

تلفني به ايشان چنـين دسـتوري را   ) ۷۶۲۰۰۰تلفن ( ايشان اظهار داشتند که واحد عمليات ناحيه يک          اند  نموده

توضـيح داده شـد   . هها و روزنامه فروشيها جمـع آوري کننـد   که کليه کتابهاي نهضت را در فروشگا   اند  داده

بيش از صد نوع کتاب در غرفه وجـود دارد کـه فقـط تعـدادي از آنهـا از انتـشارات نهـضت و مـابقي کتـب                             

اسالمي و اجتماعي است که برخي از آنها مربوط به رهبر انقالب، مرحوم کاشاني، مرحوم مطهري، مرحوم                 

احمـد، آقـاي مهنـدس بازرگـان و سـايرين       آلوم دکتر شريعتي، مرحوم جالل بهشتي، مرحوم طالقاني، مرح  
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۳۳۳ 

آقاي مهدوي گفتند چون مسئول غرفه در محل نبوده و ماهم حق ورود بـه سـاختمان را نداشـتيم                    . باشد  مي

البتـه  . کرديم کليه کتابهاي غرفه از انتشارات نهضت باشـد          چون فکر مي  . تصميم گرفتيم کليه کتابها را ببريم     

 کالنتري در جلـو سـاختمان مـستقر اسـت و مـسئول غرفـه در داخـل                   مأمور ايشان توضيح داده شد که       به

  .آمد خواستيد مي کرديد يا ايشان را مي مل ميأساختمان بوده است که اگر چند دقيقه ت

در تماس تلفني با کميته مرکزي ما را به واحد عمليات کميته مرکزي و از آنجا بـه واحـد عمليـات ناحيـه                  

در آنجا برادر حسيني در مقابل اين سئوال که بـا چـه مجـوزي               . يک واقع در پادگان ولي عصر ارجاع دادند       

برند ابتدا اظهار داشتند به حکم دادستاني کل و سپس دادسـتاني کـل                ن شما کتب غرفه نهضت را مي      يمأمور

ماره اتومبيـل آنـان را      برادر حسيني اسـم پاسـداران و شـ        . شود  انقالب کليه کتابهاي نهضت جمع آوري مي      

ان مـا کـه     مـأمور ي که شماره اتومبيلهاي رنو و پيکان داده شـد ايـشان اظهـار داشـتند                 عموق. سئوال کردند 

در اينجا برادر مهدوي در مذاکره تلفني با برادر حسيني گفت تلفني دسـتور داريـم کليـه       . اتومبيل رنو ندارند  

 بـا دادسـتاني     مل کند تا بـرادر حـسيني مجـدداً        أ ت هدويقرار شد آقاي م   . آوري کنيم  نشريات نهضت را جمع   

 و  ۲۱ برادر حسيني اظهار داشتند کتابهاي تحـت شـماره           ،در تماس مجدد  . تماس بگيرند و کسب تکليف کنند     

 وجود  ۲۷شد کتابي تحت شماره       به ايشان گفته    . آوري شود   که مربوط به انتخابات است بايد جمع       ۲۷ و   ۲۳

عليرغم اين دستور بـرادر مهـدوي بـا تـشخيص خودشـان ابتـدا               .  است ۲۳بهاي ما   آخرين شماره کتا  . ندارد

سـرانجام بـا مـذاکره تلفنـي مجـدد و کـسب             . دستور دادند کليه کتب آقاي مهندس بازرگان را هم جمع کنند          

.  سه فقره کتاب ديگر را نيز برداشتند و صورتجلسه کردنـد ۲۳ و ۲۱تکليف ايشان عالوه بر کتابهاي شماره  

اين بار آقـاي    .  با واحد عمليات تماس گرفته شد       مجدداً ، اين عمل خالف دستور تلفني واحد عمليات بود        چون

 ضـمناً .  را بياورنـد   ۲۳ و   ۲۱مهدوي تصريح کردند که فقط کتابهاي راجع به انتخابات يعني کتابهاي شماره             

  .رکز صادر کرده استايشان اظهار داشتند ضمن تماس مشخص شده است که حکم را دادستاني انقالب م

کيدي که واحد عمليات ناحيه يک بـه بـرادر مهـدوي            أ و ت  ي با تماس مجدد تلفن    ۱۲سرانجام حدود ساعت    

تمجلس حذف و بر اسـاس حکـم تلفنـي دادسـتاني انقـالب مرکـز تعـدادي از                   ر سه فقره کتاب از صو     ،نددکر

اي از صـورتمجلس ضـميمه        نـسخه . ( که در غرفـه کتـاب موجـود بـود بـرده شـد              ۲۳ و   ۲۱کتابهاي شماره   

  )باشد مي

  

  بردن کتاب از مراکز توزيع جرايد و کتابفروشيها

ين مـأمور  روز چهارشـنبه     ، همزمان براساس گزارشهاي تلفني و اطالعات واصله از مراکز توزيع جرايد         

و کليـه  ي توزيع جرايد و برخي از کتابفروشيها مراجعه ها ي ثاراهللا به دکه ها   گشت  و کميته مرکزي، و مناطق   

 ۲۰ کتـاب شـماره     ۲۳ و   ۲۱عالوه بر کتابهـاي شـماره       . اند   رسيد نيز داده   آوري و بعضاً   کتب نهضت را جمع   

بيانيـه شـماره يـک پيرامـون انتخابـات مجلـس شـوراي              « و   »طالقاني در آينـه گفتـار و کـردار        «تحت عنوان   

ايـد مجمـوع نـشريات جمـع         توزيـع جر   مركـز  مسئول بر اساس گزارش  . اند  آوري کرده   را نيز جمع   »اسالمي

  .شود  جلد بالغ مي۳۶۷۳آوري شده به 

هـا مـورد اهانـت نيـز قـرار گرفتـه و        به عالوه بر اساس گزارشهاي دريافت شده برخي فروشندگان دکه     

 و ضمن تهديد به آنها گفته شده است که حق توزيع نشريا ت نهـضت  اند ها جلب شده    بعضي به مراکز کميته   
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۳۳۴ 

  .واردي نيز از آنان تعهد کتبي گرفته شده استدر م. آزادي را ندارند

جناب آقاي فالحيان، همانطور که گفته شد ارسال گزارش فوق به قصد انجام فريضه امر بـه معـروف و          

به نظر ما روش اقدامات انجام شده که به طور اختصار در باال اشـاره شـد، نـه تنهـا                     . باشد  نهي از منکر مي   

 بلکه متضمن اثـرات بـسيار سـوئي ازجملـه بـدبيني و              ، و قانوني نيست   مطابق ضوابط و معيارهاي اسالمي    

بويژه در شـرايطي کـه مقـدمات اجـراي          . باشد  تفاوتي مردم نسبت به ارزشهاي واالي انقالب اسالمي مي          بي

اهللا منتظـري     شود و رهبر عاليقدر انقالب و حضرت آيت         دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسالمي فراهم مي       

م جمهوري و ساير مسئوالن مملکتي تاکيد بر آزاد بودن انتخابات و عدم مداخله و کارشـکني           و رئيس محتر  

آوري کتبي کـه در ارتبـاط بـا مـسئله انتخابـات              ، جمع اند  دولت و نيروهاي انتظامي در کار گروهها را نموده        

ه نظـر مـا بـه       اي کـه اشـاره شـد، بـ          شود، آنهـم بـا شـيوه        است و با اجازه مقامات ذيربط چاپ و توزيع مي         

  .مصلحت انقالب و مملکت نيست

  :باشد موارد تخلف به شرح زير مي

  . در اختيار نداشتن حکم کتبي و اکتفا به دستور تلفني مبهمـ۱

  .اند يي که مراجعه نمودهها يت به محلمأمورا ي خود و ابالغ دستور  عدم معرفيـ۲

 و ۲۱ عالوه بر کتب شماره ۲۲ و ۲۰شماره آوري کتب   با حکم دادستاني انقالب مرکز و جمع   ت مخالف ـ۳

  . که در حکم تصريح شده است۲۳

  .آوري کليه کتب موجود در غرفه کتاب واقع در جلو ساختمان نهضت بدون توجه به نوع آنها  جمعـ۴

  . فروشندگان مراکز توزيع جرايد مبني بر عدم توزيع نشريات نهضت آزادي از گرفتن تعهد از بعضيـ۵

آوري کتابي را عليـرغم مطـالبي کـه گفتـه شـد ضـروري                دادستاني انقالب مرکز نيز جمع    درهرحال اگر   

آوري  کردند تا خود بـه جمـع         به دفتر نهضت آزادي ابالغ مي       آيا بهتر نبود حکم را مستقيماً      ،داد  تشخيص مي 

 به طور طبيعي بدون     کردند تا آنها    کرديم؟ يا الاقل اين حکم را به مرکز توزيع جرايد ابالغ مي             کتابها اقدام مي  

  کردند؟ آوري مي وجود آورد ظرف چند ساعت جمعه آنکه واکنش منفي در مردم ب

با توجه به مراتب باال خواهشمند است دستور فرماييد ضمن رسيدگي به موضوع در مواردي که خالف                 

ان بـشود و     اقدام نموده و جبران خسارت از ما و از فروشـندگ           ،معيارهاي قانوني عمل شده است      و ضوابط

نده همزمان روشها و برخوردهاي خالف قانون و اخالق اسالمي به برادران پاسدار تذکر داده شود تا در آي             

 و به مرکز توزيع جرايد و به فروشندگان خيابـاني و کتابفروشـيها اعـالم گـردد کـه تحويـل و                       دتکرار نشو 

ون از تعـرض و مزاحمـت       صزاد و مـ   توزيع نشريات مجاز نهضت آزادي و آنچه مربوط به انتخابات است آ           

  .باشد مي

  والسالم علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

۱/۱۱/۶۲   
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۳۳۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 :تاريخ

  

  

  پيرامون  ۲بيانيه شماره 

  انتخابات مجلس شوراي اسالمي

  تعالي بسمه

  

  :هموطنان عزيز

 دوره دوم مجلس شوراي اسالمي، جمهوري اسـالمي و انقـالب ملـت مـا را بـر سـر دو راهـي                   اتانتخاب

اند به حاکميت مردم و يـا خـداي نخواسـته بازگـشت بـه                 تو  سازي قرار داده است که مي      رگ و سرنوشت  بز

  .استبداد منتهي گردد

ترين خواستها و آرمانهاي ملت ايران در مبارزات ساليان دراز خود عليه رژيم خودکامـه                 يکي از اساسي  

ي اقـشار مـردم در تعيـين سرنوشـت          استبداد سلطنتي احراز حق حاکميت به معنـاي شـرکت آزادانـه تمـام             

با سقوط استبداد سلطنتي و اعالم استقرار جمهوري اسـالمي ايـن آرمانهـا بـه صـورت                  . خويش بوده است  

بهاي شهداي انقالب و ميثاق اجتمـاعي ميـان مـردم و حکومـت            ناصول قانون اساسي تدوين و به عنوان خو       

  .تصويب گرديد

سـازد    دولت جمهوري اسالمي را به شرح زير موظـف مـي  اصل سوم قانون اساسي،    ۸ و   ۷ و   ۶بندهاي  

  :کار برنده که تمام امکانات خود را براي تحقق اين اهداف و آرمانها ب

  .ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي۶بند«

  .ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون۷بند 

  ». اجتماعي و فرهنگي خويش، اقتصادي،يـ مشارکت عامه در تعيين سرنوشت سياس۸بند 

هدفهاي ياد شده در اين سه بند، ارتباط مستقيم با يکديگر دارند بـه صـورتي کـه تحقـق يـک بنـد بـدون             

  .سازد پذير نبوده و تحقق واقعي هر بند، تحقق بندهاي ديگر را ممکن مي ديگري امکان

اعتي در تعيـين سرنوشتـشان ميـسر    به عبارت ديگر، مشارکت عامه مـردم از هـر قـشر و گـروه و جمـ                 

شود مگر زماني که آزاديهاي سياسي و اجتماعي و کليه حقوق ملت، به شرحي که در فصل سوم قانون             نمي

 گشته و مردم در استفاده از اين آزاديها احـساس امنيـت کننـد و همگـان از تمـام                     تأميناساسي آمده است،    

 بشود، يعني حقـوق ملـت و آزاديهـاي مـصرحه در قـانون               امکانات بطور مساوي استفاده کنند، و اگر چنين       

صـورت همـانطور     در آن . تکلف تحقق پيدا خواهد کـرد        و بي   گردد، مشارکت عامه مردم عمالً     تأميناساسي  

 که ديکتـاتوري  اند که در ساير انقالبهاي جهان و کشورهاي ديگر ديده شده است و امام نيز تصريح فرموده 

استبداد، خودکامگي و انحصارطلبي در هر شـکل و هيئـت وزيـر هـر پوشـش کـه            : دکن   تحقق پيدا مي   تدريجاً

 بـه تـدريج      مسلماً ،ولي اگر مردم احساس کنند که امنيت و آزادي ندارند         .  محو خواهد گرديد   ،خودنمايي کند 

 ازگونـه تعهـد و فعاليتهـاي اجتمـاعي و      تفاوتي پيدا نموده و در آغاز خود را از هـر  دلسرد شده و حالت بي   
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تـر شـده و    ملمـوس  آنـان  کشند و سپس وقتي تجاوزات به حقوق اساسي ار مي نجمله شرکت در انتخابات ک    

 حکـام و    نابسامانيهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي که خود زاييده گسترش انحصارطلبي و خودکـامگي             

وجود خواهـد آمـد   ه  ب عصيانها و تشنجاتي آزاديهاي فردي و اجتماعي است، ادامه يافته الجرم احتماالً  محو

  .که نه دولتمردان را سودي بخشد و نه مردم را خوشايند باشد

 اشاره فرمودنـد،  نبر اين پايه است که همانطور که رهبر انقالب در بيانات اخير خود خطاب به فرماندارا          

داننـد   ا ميخواهند سرنوشتشان را خود تعيين کنند، آنه خواهند در انتخابات شرکت کنند، مي       مردم مسلما مي  

 مردم به منظور تحقـق ايـن امـر          که حل مشکالت و تمام مسائل در مجلس منتخبين خودشان است و اصوالً            

 و هنوز هم اکثريت مردم بـه انقـالب خـود وفـادار بـوده و عالقمندنـد کـه در سرنوشـت آن                         اند  انقالب کرده 

  .شرکت بکنند

ثير نقش خود اطمينان ندارنـد و  أان اعمال و تسفانه به دليل وضع موجود بسياري از مردم به امک       أاما مت 

ي مکرر و پي درپي مقامات عاليه، احساس آزادي و امنيت الزم براي شرکت در انتخابات را                 ها  عليرغم وعده 

  . نگران کننده استاين امر براي آينده انقالب و جمهوري اسالمي قطعاً. نمايند نمي

اهللا منتظـري و رياسـت        هبـر انقـالب و حـضرت آيـت        بيانـات ر  . اين يک نگراني عمـومي و همگـاني اسـت         

آقاي هاشمي رفسنجاني امام جمعه موقت   . باشد  جمهوري و ساير مقامات مملکتي نيز بيانگر اين نگرانيها مي         

انتخابات تحميلي نخواهد بود و شايعاتي از اين قبيل که اگر شناسـنامه  «کيد کردند که    أتهران در نمازجمعه ت   

دروغ اسـت و چنـين نخواهـد    ... دهنـد و  شود و کوپن ارزاق عمومي نمـي        ن و چنان مي   مهر نداشته باشد چني   

کيـدهاي  أت ١». ندهد، کسي مزاحم او نخواهـد شـد         رأي  بدهد و هرکس که نخواست      رأي هرکس خواست . شد

مکرر بر ضرورت آزادي انتخابات و بيان اينکه دولت در انتخابات دخالت نخواهـد کـرد، کـسي بـه زور بـر                       

خواهد به عنوان قـيم و متـولي مـردم و بـه جـاي مـردم تـصميم                     ميل نخواهد شد، و روحانيت نمي     مردم تح 

گيرنده باشد، همه اينها در واقع تالشهايي هستند که به منظور اطمينان دادن به مردم از آزاد و سـالم بـودن      

  .گيرند انتخابات انجام مي

هـا    هـا و وعـده      ، صرف اين گفـتن    ايم  را نشان داده  ي آن   ها  اما آيا همانطور که در بيانيه شماره يک نمونه        

ن اعتماد کرده، آزادي انتخابات را باور خواهند نمود؟ يا اينکـه عـالوه بـر گفـتن و                    است و مردم به آنا     کافي

. تا مـردم ببيننـد، حـس کننـد و قـانع شـوند           وعده دادن الزم است اقداماتي محسوس و ملموس انجام پذيرد         

به چند روز برگزاري انتخابات نباشد، بلکه از ماهها قبل از برگزاري انتخابات انجام              اقداماتي که تنها محدود     

  . مردم فراهم سازدهگيرد، تا اطمينان و اعتماد را در عموم به وجود آورده زمينه را براي شرکت عام

 فقهي اين است که مقدمه هرکـار واجبـي، واجـب اسـت و بنـابر آنچـه از بزرگـان                       مشهور يکي از اصول  

شنيده و خود نيز بدان معتقديم شرکت در تعيين سرنوشت و انتخابات نيز در صـورت وجـود شـرايط يـک                      

و بر ايـن پايـه آمـاده سـاختن مقـدمات ايـن امـر يعنـي برقـراري آزادي و                   . واجب سياسي و اجتماعي است    

المي و قـانون  دهندگان به جمهـوري اسـ    رأيزيرا انتخاباتي که مورد نظر. باشد تضمين امنيت نيز واجب مي 

پـذير    آزاديهاي مـصرحه در فـصل سـوم قـانون اساسـي، امکـان             تأميناساسي است، بدون تحقق و اجرا و        

  :گويند اهللا منتظري مي جهت نيست که آيت بي. نخواهد بود

                                                      
   ۱۲/۸/۶۲ روزنامه جمهوري اسالمي، –ـ خطبه هاي نماز جمعه 1
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  ١ ».آزادي انتخابات مجلس شوراي اسالمي بايد براي ما يک اصل باشد«

کـه مـردم احـساس يـا خيـال کننـد کـه کـساني مـشغول                  گوينـد کـاري نکنيـد         اهللا منتظري مـي     وقتي آيت 

و عمـل نماينـد،      خواهنـد اقـدام     درباره سرنوشت آنها هستند و يا روحانيون به جاي مردم مـي            گيري  تصميم

گويند   کنند، بلکه مي    وجود آزادي نمي  ه  دولتمردان را دعوت به ايراد خطابه و دادن وعده و سوگند خوردن ب            

بيننـد و در عمـل نيـز لمـس            هنگامي که مردم مي   . لموس و محسوس صورت گيرد    بايد در اين راه اقدامات م     

کنند که تمام آزاديها و امکانات فقط و فقط در اختيار گروه حاکم و روحـانيون و شخـصيتهاي موافـق و                  مي

 وابسته قرار گرفته و غير موافقين با دولتمردان و حاکميت از اين امکانات و آزاديها و حتي امنيـت اعتـراض                    

 و قـشر بـه عنـوان    ها آن گروتوانند باور کنند که انتخابات دوره دوم آزاد بوده و اين ي محرومند، چگونه مي  

توانند خود را قانع  و با چنين ناباوري چگونه مي!! متولي و قيم براي آنان تصميم نگرفته و يا نخواهند گرفت          

مـات حـق تعيـين نامزدهـاي انتخابـاتي را      بـه ويـژه کـه بعـضي از مقا    ! کنند که در انتخابات شرکت نماينـد؟     

دهند اعالم کنند که اجازه نخواهنـد داد ديگـران بـه              شمرند و به خود حق مي       منحصر به يک يا چند گروه مي      

  . مجلس راه يابند

  :فرمايند که رهبر انقالب توصيه مي

کن شـما بـه نظرتـان       س بودند، پيشنهاد بکنند که فالن آدم را شما وکيل بکنيد ل           أاگر هم کساني که در ر     «

درست نباشد جايز نيست براي شما تبعيت کنيد، بايد خودتان تـشخيص بدهيـد کـه آدم صـحيحي اسـت تـا         

  . ٢ بدهيد رأياينکه بتوانيد

اما در شـرايطي کـه آزادي بحـث و انتقـاد سـالم و بررسـي اعمـال و رفتارهـا وجـود نداشـته باشـد و                             

ر و خدمات و نظرات خود را به عموم عرضه نماينـد، مـردم              نامزدهاي مستقل و مخالف نتوانند سوابق، افکا      

توانند فرد صحيح و خادم ملت و مملکت و صالح براي نمايندگي را از شخص فرصت طلـب، متملـق،    کجا مي 

رياکار و يا انقالبي و مسلمان بعد از انقالب تشخيص دهند؟ و در شرايطي که کليه ابزار و امکانات تبليغـاتي                

، مجالت، راديو و تلويزيون و مسجد و منبر و حـق برگـزاري سـمينار و بحـث و بررسـي         ها اعم از روزنامه  

 در اختيار وابستگان به حاکميت است، مردم به چه طريق قادرنـد از واقعيـت عملکردهـا، آگـاهي پيـدا                      صرفاً

ولـي  د تا خادم را از خائن تشخيص بدهند؟ حال اگر هم شرايط انتخاب شوندگان به وضوح روشن شده                 نکن

  .راهي براي تشخيص وجود يا عدم اين شرايط نباشد، توضيح شرايط دردي را دوا نخواهد کرد

  :کنند که اهللا منتظري با صراحت اعالم مي آيت

داشتن اينهـا عقـل سياسـي و اطـالع از             يک نماينده مجلس در شرايط فعلي انقالب، بايد عالوه بر          يبرا... «

داشـتن امانـت و      يک نماينده مجلس بايد عـالوه بـر       ... فکر هم باشد  اوضاع سياسي دنيا و امانت و قدرت ت       

ديانت از نظر فهم و شعور سياسي و عقل اجتماعي و تدبير و کفايت قوي باشد، تا هم مـسائل روز و نيـاز                        

ثير قدرتها و اشـخاص  أکشور و انقالب را درک کند و هم در برابر دشمن و جريانات مختلف بايستد، تحت ت    

  ».قرار نگيرد

صرف تعيين اين شرايط براي رسيدن به مقصود کـافي   اما  شک بيان شرايط فوق جالب و الزم است        بي

                                                      
 ۱۵/۱۰/۶۲ روزنامه جمهوري اسالمي، –ت اهللا منتظري در ديدار با نخست وزير و اعضاي شوراي عالي کشاورزي ـ آي 1

 ۱۴/۱۰/۶۲ـ رهبر انقالب در ديدار با فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، روزنامه کيهان، 2
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توانند عقل سياسي و اطالع و آگاهي نامزدها از اوضاع سياسي     بايد روشن شود که مردم چگونه مي      . نيست

الم و بحث آزاد و تبادل نظر       دنيا و منطقه و ايران و قدرت تفکر آنها را ارزيابي کنند؟ آيا جز از طريق جو س                 

  درباره مسائل کشور چنين امري ممکن است؟

براي مردم مـا سـئواالت گونـاگوني        . جمهوري اسالمي با مشکالت و مسائل پيچيده متعددي روبروست        

مهمترين مسئله کشور جنگ است و مهمترين سئوال اين است که جنگ چگونه بايد با حفظ کليه                 . مطرح است 

لت ايران و با توجه به اهداف و احکام شرع انور خاتمه پذيرد؟ مردم بايد بدانند که کساني                  مصالح و منافع م   

کنند؟ چه راه حلهايي را       خواهند به نمايندگي آنها به مجلس بروند درباره اين مسئله حياتي چه فکر مي               که مي 

آيا نامزدهاي نماينـدگي    دهند؟ الزم است روشن شود روابط ايران با ساير کشورها چگونه است و                ارائه مي 

  .کنند ي ديگري پيشنهاد ميها حل با وضع موجود آشنا و بدان خشنودند يا روابطي ديگر و راه

که ايران را يکطرفه در برابر آمريکائيان متعهد و ملتزم ساخته            نامزدهاي انتخاباتي بايد با بيانيه الجزاير     

کنندگان آن چيـست؟ و چـرا       ءبر اين قرارداد و امضا     آشنا باشند و به مردم بگويند موضع آنان در برا          ،است

ي امضا شد؟ ايجاد جو و محيط باز و مناسب براي بحث منطقي و دور از شعارهاي تـو                   ا   چنين بيانيه  اصوالً

اند به شرکت مردم و شناسايي آنان از نامزدها کمک کنـد،   تو  مي خالي و اظهارنظر نامزدهاي انتخاباتي قطعاً     

  .اهللا منتظري عمل کنند  سياسي آنها را بسنجند و به توصيه آيتتا ميزان فهم و درک

 کشور با مشکالت و مسائل اقتصادي عظيمـي از قبيـل تـورم،              ،عالوه بر مسئله جنگ و سياست خارجي      

رکود، کمبود، توليد، سوءتوزيع، افزايش واردات و کاهش صادرات، حجم روزافزون پول در گردش، امنيـت                

بـر طبـق اصـل سـوم قـانون اساسـي دولـت              . است دهها مسئله مشابه روبرو    ...وقضايي، شغلي، اجتماعي    

کار اندازد تا سطح آگـاهي مـردم را در ايـن مـسائل              ه  جمهوري اسالمي موظف است کليه امکانات خود را ب        

نظران، اعم از موافق و مخالف حاکميت و تـشکيل      يکي از راههاي انجام اين وظيفه دعوت از صاحب        . باال برد 

کار گرفتن ايـن راه اجـازه       ه  ب. گرد و بحث آزاد و به دور از شعارهاي دهان پرکن ولي فاقد محتوا است              ميز  

توانند با نظـرات خـود راهگـشاي          دهد مردم بفهمند چه کساني به مسائل دنيا و منطقه آگاهي دارند و مي               مي

  حل مشکالت باشند و اعتقاد و تعهدات آنان در راه حل آينده مسائل چيست؟

دسـت يافـت؟ در     ي  ي مصرحه در قانون اساسي به چنين امـر        ها  توان در شرايط فقدان آزادي     ا آيا مي  ام

مـوافقين دولتمـردان از امکانـات الزم         شرايطي کـه زبانهـاي غيرموافـق حاکميـت آزادي بيـان ندارنـد، غيـر               

 ندارنـد و از توزيـع       تا، روزنامه ندارند، اجازه برگزاري ميتينگ و سمينار و بحث دربـاره انتخابـ             اند  بهره  بي

 به وجود ويژگيهايي که بايد      دتوانن  کنند، چگونه مردم مي     نشريات قانوني آنان بطور غيرقانوني جلوگيري مي      

  پـي ببرنـد؟ مخـصوصاً   اند اهللا منتظري برشمرده  مسئول در جمهوري اسالمي دارا باشد و آيت و يک نماينده 

  . داشته باشداي عليه آنان وجود  تبليغات يک طرفهاگر دائماً

 نهـضت آزادي بـا      » آزادي انتخابات  تأمينسمينار   «مردم شنيدند و خواندند که از يک طرف از برگزاري         

شکنيها  شکني و ضرب و شتم و غارت جلوگيري شد و چه داستانها براي توجيه اين قانون                فضاحت و قانون  

ر سطح شهر دعوتنامه عمـومي پخـش         و دليل آن هم اينکه د      !! گفتند نهضت قصد ميتينگ داشته     !که نساختند 

 بدهيم و اظهار نگراني کردند که البد بعـد از ميتينـگ     »ميتينگ« ايم  ما را متهم ساختند که خواسته     . کرده است 

  ! را نيز درخواست خواهند نمود؟»روزنامه«انتشار 
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گروههاي وابسته بينند که   ولي اکنون مياند  را ديده و شنيده    ها  گيري  تهامات و موضع  ا ،اين حوادث  مردم

 .کننـد   ي عمومي براي تشکيل آن در سطح شهرها پخش مي         ها  اطالعيه. دهند   تشکيل مي  »سمينار«به حاکميت   

 نـه بـه کـسب مجـوز از وزارت           .اند و در همه اين كارها هم آزادند         هاي برگزاري انتخابات تشكيل داده      كميته

 تلقي شده مـستوجب حملـه گروهـي         »ميتينگ«کشور نيازي دارند و نه پخش اطالعيه برگزاري سمينارشان          

شـود و نـه دادسـتاني انقـالب دسـتور جمـع کـردن و جلـوگيري از           مي »مردم«مسلح و غيرمسلح به عنوان      

  .دهد شان را مي نشريات انتخاباتي

طرفـه مـتهم    اسـاس بـه انحـصارطلبي و تبليغـات يـک      در اينجا براي آنکه نشان دهيم که کسي را مـا بـي   

 روحانيون مبارز اصفهان را که به طور آزادانه         »سمينار انتخاباتي «اي از اطالعيه برگزاري       نه، نمو ايم  ننموده

  .آوريم تا خوانندگان خود به داوري بنشينند  در صفحه بعد مي، عيناًاند در سطح شهر توزيع نموده

  
مکانات خـود   از اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسالمي را موظف نموده است که همه ا    ۱۶بند  

جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه و تساوي عموم                  حقوق همه  تأمين«را براي   

 از جانـب     را  هـوا  وامـا وقتـي مـردم اينگونـه رفتارهـاي متـضاد و يـک بـام و د                  .  بکار بـرد   »در برابر قانون  

اهللا منتظـري بـه حـق اظهـار      شـوند و آيـت   ر مـي تفاوت و نابـاو  بينند معلوم است که نگران، بي    دان مي ردولتم

  :کنند که نگراني مي

 ناجور است اقـدامي بـشود و رأي   ممکن است براي جلوگيري از انتخابات يک فردي که به نظر شما مثالً            ... «

نياورد ولي در اين صورت ممکن است کل انتخابات زير سئوال برود و در داخل و خارج بگوينـد انتخابـات     

  »... نشدآزاد انجام

توانند ضـرري بـراي مجلـس و انقـالب             چند نفري ناجور هم توانستند به مجلس بروند، نمي         اگر فرضاً ... «

ضرر دست زدن به بعضي کارها و اعمال فشار به منظور انتخاب نشدن افرادي که بـه نظـر                   . داشته باشند 

تر است و اين وظيفه همه است       دن کل انتخابات به مراتب بيش     نمواي صالح نيستند از ضرر خدشه دار          عده

که کاري نکنند که در اين شرايط که دشمن از هر راهي درصدد ضربه زدن به انقالب است بهانه بـه دسـت                       

  »...آورد و انتخابات آينده ما را مخدوش و غيرآزاد معرفي نمايند

ماه گذشـته  ي مهندس بازرگان در مرداده    است که آقا   حرفي.  حرف ماست   و خالصه  اين گفته جان کالم   

 اگـر  ،به سـخن ديگـر  . در مجلس شوراي اسالمي اعالم داشته و با اظهار آن سيل حمالت را به جان خريدند               

 بـراي  ، حـاکم اسـت ادامـه داده   ير شيوه و روش ندهد و کار را با وضعي که فعـالً         غيدولتمردان و حاکميت ت   

ستند، اعمال سـليقه نمـوده و آنـان را     ه»ناجور«جلوگيري از شرکت و انتخاب افرادي که به نظر دولتمردان       

 انتخابـات آينـده مخـدوش و غيرقابـل قبـول             قطعـاً  ، حق آنان است محروم سازند     از کليه امکاناتي که قانوناً    

 ،ن اسـت   شـيري  ، و قسم خوردن کـه آزاد اسـت        »آزاد است «ها و تکرار جمله       شعارها و مصاحبه  . خواهد بود 

  .باور نخواهد شد، بلکه نتيجه عکس خواهند داد... است وهيجان انگيز است، پرشور است، آزادترين 
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اي از نمايندگان فعلي      از اثرات اعمال اين روشهاي غيراسالمي رايج اين بوده است که تعداد قابل مالحظه             

 و  مجلس که تعدادشان به مراتب بيشتر از مخالفان شـناخته شـده دولتمرداننـد، حاضـر بـه قبـول نـامزدي                     

انتخاب مجدد براي مجلس شوراي اسالمي نيستند و در برابر درخواست شرکت در انتخابات با زبـان حـال                   

گويند که نه به آزادي و صحت انتخابات اطمينان دارند و نه به آزادي و امکان خدمت در مجلـس                      و مقال مي  

  .آينده اميدوارند

انتخابـات عليـه نامزدهـا تبليغـات منفـي کـرد،            گويند نبايد در زمان برگزاري        مقامات مسئول مملکتي مي   

پرسند که آيا در جمهوري اسـالمي حرمـت چنـين اعمـالي منحـصر بـه                   توهين نمود، تهمت زد، اما مردم مي      

روزهاي برگزاري انتخابات است و در سـاير ايـام اسـتفاده از تهمـت، دروغ و افتـرا عليـه گروههـا و افـراد                      

  ؟غيرموافق با حاکميت مباح و شرعي است

  

  ،هموطنان عزيز

گزاري انتخابات در شرايطي که مقدمه الزم آن يعني احساس آزادي و امنيت فراهم نشده است، نه در                  رب

نهضت آزادي ايران بـه حکـم       . دوخدمت جمهوري اسالمي و نه به نفع کارگزاران و مقامات مسئول خواهد ب            

اي که به سرنوشت جمهوري اسـالمي         القهوظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منکر و به حکم اعتقاد و ع              
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۳۴۱ 

 تـأمين ده اسـت تـا زمينـه بـراي          نمـو ايران داشته و دارد و با هدف بهروزي و سعادت ملـت ايـران، تـالش                 

هـا و اقـدامات نهـضت در          خواسـته . آزاديهاي مصرحه در قانون اساسي فراهم گشته و رفع نگرانيهـا شـود            

اگر دولت به ما امکان و اجازه تبليغات و روزنامـه و            . ه است زمينه آزادي انتخابات آزمايشي در اين راه بود       

ديدند که براي غيروابستگان به حاکميت و غيرموافقين نيـز آزادي و         مي  مردم عمالً  ،داد  سمينار و ميتينگ مي   

 و عقايـد و     ءدر اثر برخورد آرا   . کردند  ي آزادي انتخابات را باور مي     ها  امنيت وجود دارد و بر اين پايه وعده       

بررسي و تحليل عملکردهاي مقامات در زمينه مسائل مملکتي ازجمله جنگ، تورم، توليد و توزيع، واردات و                 

صادرات، حجم پول در گردش، سياست خارجي و روابط با کشورها، امنيـت قـضايي و شـغلي و اجتمـاعي                     

تـر در   ر و جـامع توانـستند بـه وسـايل تـشخيص بهتـ           نمودند و مـي      عمال آگاهي و بينش سياسي پيدا مي       ...و

کنون در اين جهـت     نظريهاي دولت تا   االسف اقدامات و تنگ    ولي مع . انتخابات مجهز شده فعاالنه شرکت کنند     

اهللا منتظري عمل شـده   ها و پيشنهاداتي است که از طرف رهبر انقالب و آيت        نبوده و درست برخالف توصيه    

ه درخواست تشکيل آن را مستمسکي براي حملـه         است، نه تنها سميناري از طرف غيرموافقين انجام نشده ک         

 براي تـشکيل سـمينار دربـاره         ما به نهضت و تخريب و بردن اموال و اسناد قرار دادند، و با تقاضاي مجدد              

 و بـه تقاضـاهاي      انـد   انتخابات، عليرغم عدم منع قانوني و تشکيل نظاير آن توسط مـوافقين، مخالفـت کـرده               

  .اند  يا مجله ترتيب اثر ندادهمکرر ما براي انتشار روزنامه و

 و مردم با رغبت و اطمينـان        اد خواهد بود  توانند ادعا کنند که انتخابات آز       آيا در چنين شرايط باز هم مي      

  مشارکت خواهند کرد؟

  

  هموطنان عزيز

  . آزادي انتخابات بکوشيدتأمينبخاطر خدا و براي صيانت و حفظ جمهوري نوپاي اسالمي در راه 

  :زيرا

  .جمهوري اسالمي به انتخابات آزاد بستگي داردبقاي 

   ربنا و التحمل علينا ما الطاقت لنا به واعف عنا 

  نهضت آزادي ايران 

۳/۱۱/۶۲  
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۳۴۲ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۰۳/۱۲/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  »انتخابات از دو ديدگاه«مقاله 

  

ولـي ايـن دو     . هاي كيهان و اطالعات ارسال شده اسـت         مقاله زير توسط نهضت آزادي ايران براي روزنامه       

  .ورزيم اند لذا ما خود به چاپ و انتشار آن مبادرت مي نون به چاپ آن اقدام ننمودهجريده تا ك

  

  تعالي بسمه

نزديک شدن انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسالمي و سئواالت و مسائلي کـه در ايـن بـاره مطـرح                     

بررسي قرار   مورد، اگرچه به اختصار،د فرصت مناسبي است تا انتخابات و مسائل مربوط به آن را        نشو  مي

اي براي روشن شدن ذهـن مـا و ديگـران و يـافتن راهـي بـه سـوي         شايد اين بررسي مختصر وسيله  . دهيم

  .رضاي خدا و خدمت به خلق گردد

ــت مــوردبرخــي از مــسائل  گــرد محورهــاي آزادي در انتخابــات، شــرکت وســيع مــردم، شــرايط  ءال اب

اي کـه ضـرورت برگـزاري          از فلـسفه    کـه عمومـاً    زننـد   شوندگان و مدت تبليغات انتخابـاتي دور مـي         انتخاب

بنابراين طبيعي است کـه قبـل از پـرداختن بـه            . گيرند  ت مي أگيرد، نش   انتخابات از اعتقاد به آن سرچشمه مي      

 بررسي اين مسائل، نظري کلي و اجمالي به ديدگاههاي فلسفي انتخابات بيانـدازيم و سـپس درک و احتمـاالً                   

  .به اين ديدگاهها جستجو کنيمحل مسائل موجود را با توجه 

  

  فلسفه ضرورت برگزاري انتخابات

شـوند،    اداره مـي  ) م از پارلمان حزبي يا ملي     عا(برگزاري انتخابات در کشورهايي که با سيستم پارلماني         

 اهميـت از دو  نايـ  ولي با آنکه اصل اهميت اين امر مـورد اخـتالف نيـست،   . شود امري مهم و حياتي تلقي مي    

  .باشد لف مورد توجه ميديدگاه مخت

 و يا غيرمستقيم، به طور موقت، ماند که از طريق انتخابات مستقي د ديدگاه، حاکميت را حق مسلم مردم مييک 

. کنـد    به عنـوان امانـت بـه گروهـي واگـذار مـي             ، به تصويب ملت رسيده است     و در چهارچوب اختياراتي که قبالً     

از . کنند ل ميمتمردان تنها به عنوان وکيل، امين و نماينده آنان عصاحبان اصلي اين حق آحاد مردم هستند و دول      

اي براي رد امانت و بازگردانيدن حق به صاحبان آن است و هرگونه تکاهل در رد و                   اين ديدگاه، انتخابات وسيله   

نتخابـات  از اين ديدگاه گردن نهادن بـه نتيجـه ا         . باشد  يا سهل انگاري در رعايت اين پيمان چيزي جز خيانت نمي          

  .شود اي انساني شمرده مي  اين نتيجه، امري طبيعي و وظيفه ماهيتآزاد و قانوني، صرف نظر از

از طرف ديگر، ديدگاه ديگري حـق حاکميـت را مولـود امتيـازات نـژادي، خـوني، علمـي، مبـارزاتي و يـا                   

ايـن  . دانـد   ه اين حق مي   شمرد و مردم را موظف به قبول و گردن نهادن ب            اي مي   ايدئولوژيکي گروه و يا طبقه    

داشتن ايـن امتيـازات رابطـه       ا   به اين گروه تخصيص دهد و يا ب        امتيازات ممکن است حق حاکميت را اصالتاً      

  برقـرار سـازد و در      – که حق حاکميت آن مورد قبـول عمـوم اسـت             –خاص ميان اين گروه و مقام ديگري        
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۳۴۳ 

اي   اين ديدگاه برگزاري انتخابات را وسـيله      . دهد   حق حاکميت را به اين طبقه و گروه اختصاص           نتيجه نهايتاً 

  بـه بيند که الزم است بـه صـورتي برگـزار شـود تـا جامعـه        براي جلب همکاري مردم در اعمال اين حق مي        

اي بـراي رسـيدن بـه نتـايجي           به عبارت ديگر انتخابات وسيله    . اهدافي که مورد نظر گروه ممتاز است برسد       

يي پيش سـاخته توسـط گروهـي ممتـاز و ويـژه      ها شده و اعمال سياستمشخص و هدفهايي از پيش تعيين      

  .است

بطور خالصه از ديدگاه اول انتخابات به منظور برگردانيدن حق به صاحبان آن، تجديد پيمـان، بررسـي                  

گيـرد و از ديـدگاه دوم بـا هـدف جلـب               اي کلي در سطح جامعه صورت مـي          مشاوره  و نظرات صاحبان حق  

ي مورد نظر طبقـه     ها  دانند و تسهيل اجراي سياست      ايي که متوليان به صالحشان مي     همکاري مردم در کاره   

  .پذيرد ممتاز انجام مي

کند تا مـسائلي از قبيـل آزادي انتخابـات، شـرکت وسـيع مـردم،                آشنايي با اين دو ديدگاه به ما کمک مي        

وده و بتـوانيم بـا شـناخت    را که امروز در جامعه ما مطرح است بهتر درک نمـ    ... و شرايط انتخاب شوندگان  

  .بهتري آنان را مورد بررسي قرار دهيم

امروز کليه مقامات تصميم گيرنده کشور اعم از مقام رهبري، رئيس جمهور، رئـيس ديوانعـالي کـشور،                  

وزير و همچنين مدرسين حوزه علميه و ائمه جمعه بـه نحـوي از آزادي انتخابـات و                   رئيس مجلس و نخست   

گوينـد و وفـاداران بـه رژيـم           شوندگان سخن مـي     دادن و شرايط انتخاب     رأي دردعوت شرکت وسيع مردم     

جمهوري اسالمي که با سياستهاي حاکميت مخالفند نيز همين مطالب را مورد نظر داشـته و بـه صـورتهاي                    

اختالفي که ميـان دولتمـردان و مخالفـان سياسـتهاي           . گوناگون در بررسي و طرح اين مسائل شرکت دارند        

بـسياري از   . کننـد    دارد ناشي از اختالف در ديدگاهي است کـه از فـراز آن بـه مـسئله نگـاه مـي                     آنان وجود 

گيرندگان ديدگاه دوم را پذيرفته و آزادي و شرکت مردم و شـرايط انتخـاب شـوندگان      دولتمردان و تصميم  

من دعـوت بـه      در صورتي که غيرموافقين دولت با قبـول ديـدگاه اول ضـ             ،دنساز  مي  را از اين ديدگاه مطرح    

بـراي  . بيننـد   آزادي، شرکت مردم و وظيفه دولتمردان در انتخابات را در جهت رد امانت و حاکميت ملي مـي                 

  .روشن شدن مطلب بهتر است با توجه به اين دو ديدگاه مسائل فوق را مورد بررسي قرار دهيم

  

  آزادي و انتخابات

وضـعي را کـه يـک ديـدگاه آزادي     .  دارديشخص دو ديدگاه مفهوم م اين هريک از  زآزادي در انتخابات ا   

 ،بينـد   و عواملي را که يـک ديـدگاه محدودکننـده و نـاقض آزادي مـي                اند  د   ديدگاه ديگر آزادي نمي    ،شمرد  مي

عوامل محدود سـازنده آزادي انتخابـات از ديـدگاه اول           . پندارد  ديدگاه ديگر حتي منافي با وجود آزادي نمي       

 و بـا    هآنـان بـه تـصويب رسـيد       ) بيعت ( رأي ردم به آنان پيشنهاد شده و با      پيمانهايي است که با مشورت م     

عوامـل  . انـد  نظـر کـرده   انعقاد اين پيمانها مردم آزادانه و به اختيار خود از مقداري از آزاديهاي خود صـرف              

د سازنده آزادي انتخابات از ديدگاه دوم مـوانعي هـستند کـه در سـر راه اهـدافي کـه حاکميـت بـراي             ومحد

ع بـا حقـوق مـسلم ملـت هـم           ندر اين ديدگاه اگر رفع اين موا      . کنند  عه در نظر گرفته است، خودنمايي مي      جام

در اينجا نظر مردم، پيمانهاي منعقده ميان آنان و حکومت          . مغايرت داشته باشد، بايد از ميان برداشته شوند       

  .ي ندارندو قوانين موجود تنها از نظر تاکتيکي مورد احترامند ولي قداست و اصالت
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۳۴۴ 

  شرکت در انتخابات

از ديدگاه اول شرکت وسيع مـردم در  . ق دو معناي مختلف داردوشرکت در انتخابات نيز از دو ديدگاه ف      

م و حاکميت، باال بردن سـطح آگـاهي ملـت، بهـره گـرفتن از                داي براي ارتباط سالم ميان مر       انتخابات وسيله 

راهي براي سنجش عالقه آنان به سرنوشت جامعـه خـود            و عقايد و نظرات آحاد مردم و در عين حال            ءآرا

اي براي تائيد حق حاکميـت طبقـه ممتـاز و     ي از ديدگاه دوم شرکت وسيع مردم، به مثابه وسيله        ل و .باشد  مي

اي از ارادت و عالقه مـردم         بازگذاشتن دست اين طبقه در اعمال سياستهاي مورد نظر و نيز به عنوان نشانه             

از اين ديدگاه شرکت وسيع مردم در انتخابات نمايشگر وضع سياسـي، اجتمـاعي              . ودش  به حاکميت تلقي مي   

و اقتصادي جامعه نيست بلکه به منزله امري است که سـنگيني و اعمـال سياسـتهاي حاکميـت را بـر دوش                       

  .کند مجريان سبکتر ساخته آنان را در راه رسيدن به مقاصد خويش کمک مي

  
  شرايط انتخاب شوندگان

ه اول مهمترين شرايط انتخاب شوندگان، صداقت و امانت در امر نمايندگي، توانـايي در اجـراي                 از ديدگا 

ها را  که برآوردن اين خواسته(ي انتخاب کنندگان، داشتن آگاهي از شرايط جهان، منطقه و کشور ها  خواسته

ه از ديـدگاه دوم،     در صـورتي کـ    . باشـد   و باالخره دفاع از حقوق حقه انتخاب کنندگان مـي         ) سازند  ممکن مي 

باالترين شرايط انتخاب شوندگان هماهنگي با سياست مورد نظـر طبقـه ممتـاز، تـسليم و اطاعـت در برابـر                      

از ايـن ديـدگاه در صـورت وجـود     . ي اين طبقه و دفاع از حق حاکميت اين گروه ويژه خواهد بود           ها  خواسته

فاع از حقوق حاکميت اولويت قائلند، واجد     تعارض ميان حقوق انتخاب کنندگان و حاکميت، کساني که براي د          

  . و کساني که دفاع از حقوق ملت را ارجح بدانند صالحيت نمايندگي را ندارنداند شرايط نمايندگي
  

  مدت تبليغات انتخاباتي

دن سـطح آگـاهي مـردم، آشـنا         راز ديدگاه اول طول زمان مدت تبليغات انتخاباتي رابطه مستقيم با باال ب            

 جامعـه و    ء، نظرات نامزدها، روشن شـدن مـسائل مـورد ابـتال           ها  ندگان به سوابق، تخصص   شدن انتخاب کن  

اي سالم ميان انتخاب کننده و انتخاب شونده داشته و در نتيجه طوالني بـودن آن را                   باالخره برقراري رابطه  

است که نماينـدگان    از ديدگاه دوم طول زمان مدت تبليغات انتخاباتي تا آنجا الزم            . داند  براي جامعه مفيد مي   

در اينجـا بـاال بـردن سـطح آگـاهي،      .  انتخاب شوند  يا رسماً  ند واقعاً نا  مورد نظر حاکميت شناخته شده و بتو      

اند رسيدن به اهـداف مـورد توجـه و عالقـه حاکميـت را       آشنا شدن با مسائل تا آنجا مورد نظر است که بتو  

ول براي آنکه مردم بتوانند تشخيص دهند چـه کـساني           از ديدگاه ا  . تسهيل نموده، به مجريان امر کمک نمايد      

 و عقايـد    ءمندند، داشتن مهلت بـراي برخـورد آرا        عالوه بر تعهد و تقوي از آگاهي و بينش سياسي نيز بهره           

از ديدگاه دوم همينقدر که حاکميت فرصت و زمان داشـته باشـد اشـخاص واجـد                 . ناپذير است   امري اجتناب 

  . معرفي کند کافي استصالحيت و آگاهي را به مردم

شـود ايـن      پس از بررسي آن دو ديدگاه و آشنايي با آثار آن در مسائل انتخابات، پرسشي که مطرح مي                 

 اسـالم حاکميـت   است که آيا جمهوري اسالمي ايران بر پايه ديدگاه اول و يا دوم بنا شده است و آيا اصوالً        

بـدون ترديـد   . و يا آن را حق آحاد مردم شـمرده اسـت    به طبقه خاصي اختصاص داده        و يا نيابتاً   را اصالتاً 

سئوال دوم سئوالي است که سالها وقت و انديشه بسياري از متفکرين اسالمي را بـه خـود مـشغول داشـته       
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۳۴۵ 

ولـي  . رسد که يافتن پاسخي که مورد قبول همگان باشد دورنماي روشني داشـته باشـد                است و به نظر نمي    

 به صورتي   ،حل اين مسئله را    اگرچه نبايد    . جعه به قانون اساسي پاسخ داد     سئوال اول را شايد بتوان با مرا      

  .که مورد پذيرش عموم قرار گيرد، انتظار داشت

  :گويد مقدمه قانون اساسي چنين مي

و در خـط    باشد   گونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي          هر  نفي قانون اساسي تضمين گر   «

ـ .(کنـد    مـي   تـالش   و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان       گسستن از سيستم استبدادي    ضع عـنهم   وي

  »).غالل التي کانت عليهم رهم و االصا

تـا  ) والـي اهللا المـصير  (و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظـام الهـي اسـت        

و ) تخلقـوا بـاخالق اهللا  (يـد   آ  زمينه رشد و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم           

بـا  . انـد باشـد     تـو   ي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي       مگرو مشارکت فعال و گسترده تما      اين جز در  

ي سياسـي و  هـا  گيـري  توجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مـشارکتي را در تمـام مراحـل تـصميم            

رکار اند  مسير تکامل انسان هر فردي خود دست      سازد تا در      ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي       سرنوشت

و . ( و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستـضعفين در زمـين خواهـد بـود                 ءو مسئول رشد و ارتقا    

  ).نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين

بـاال بـردن سـطح آگـاهي        «وظـف بـه     اصل سوم قانون اساسي در بند يک دولت جمهوري اسـالمي را م            

 و در بند هفت     »ي گروهي و وسايل ديگر    ها  ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه         عمومي در همه زمينه   

مـشارکت عامـه مـردم در تعيـين         « و در بنـد هـشت        » آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قـانون        تأمين«

  :گويد و اصل پنجاه و ششم چنين مي. نمايد  مي»سرنوشت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش

 و انسان از آن خداست و هم او انسان را بـر سرنوشـت اجتمـاعي خـويش حـاکم                     نحاکميت مطلق بر جها   «

اند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خـدمت منـافع فـرد يـا گروهـي                       تو  ساخته است و هيچکس نمي    

  »...خاص قرار دهد

  :کند که  مردم سوگند ياد ميو طبق اصل شصت و هفتم نماينده

جام وظيفه وکالـت امانـت و        کنم و در ان    اي را که ملت به ما سپرده به عنوان امين عادل پاسداري             وديعه... «

  ».تقوي را رعايت کنم

  : کهاند اعالم فرموده  مردم قرار داده رأيرهبر انقالب نيز ميزان را

ه فالن آدم را وکيل کنيد، لکن شما بـه نظرتـان درسـت              س بودند، پيشنهاد کنند ک    أاگر همه کساني که در ر     «

 ». بدهيد رأيدهيد که آدم صحيحي است تا بتوانيدبنباشد، جايز نيست تبعيت کنيد بايد خودتان تشخيص    

  )۱۴/۱۰/۶۲اطالعات (

کيـد نمـوده و حـق حاکميـت در ايـن امـر را از آن مـردم                   أ منتظري نيز بر لزوم آزادي انتخابات ت       هللا تآي

بعالوه انتخابات در دوره اول در محيطي که منبعث از روح انقالب بود و هنـوز بـه کشمکـشهاي                    . اند  هدانست

اينـدگان  مسياسي آلوده نشده بود، در محيطي آزاد و اعتقاد به حاکميت مردم در حـق انتخـاب نامزدهـا و ن                    

ه بـه ايـن حـق در        جمله افرادي که سـابقه مبـارزات سياسـي داشـته بـا توجـ               برگزار شد و عموم طبقات از     

  .گاه اول توسط مردم و دولتمردان بوددانتخابات شرکت کردند و اين نيز دليلي بر قبول دي

 اولين انتخابات مجلـس کـه حتـي بـدون دعـوت موکـد صـورت                  و ها  شرکت يکپارچه مردم در رفراندوم    
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۳۴۶ 

انتخابـات را   و   ديـده   گرفت نمايشگر اين واقعيت بود که مردم تعيين سرنوشـت را حـق مـسلم خـود مـي                    مي

و تجـاربي کـه از زمـان طـاغوت          . شـمردند   اي براي اعمال اين حق و ارتباط سالم بـا دولتمـردان مـي               وسيله

 حـوادث و يـافتن رونـد        بينـي   پـيش ها و     ها و نگراني     که براي از بين بردن دغدغه      ه بود داشتند به آنها آموخت   

مطالعه تاريخ سياسي ساير ملـل بـدين نتيجـه          در  .  و نظرات آنها را جويا شوند      ءانديشه مردم الزم است آرا    

  و ي سياسـي  هـا   رسيده بودند که براي تعيين محبوبيت دولتمردان و ارزيابي عملکرد آنان و گـشودن عقـده               

اجتماعي و باالخره جهت يابي افکار عمومي، تنها راه سـازنده انتخابـاتي آزاد اسـت کـه بـا مـشارکت عامـه         

انگيزه شرکت آنان عالقه    . سابقه در انتخابات شرکت کردند      ور و شوقي بي    ش  با بر اين پايه  . صورت گرفته باشد  

شرط مهم نمايندگي را نيـز  . به سرنوشت کشور و جمهوري اسالمي و نه تحصيل قدرت و جيره و امتيازات بود    

الت دانستند و از نمايندگان خود انتظار پاسخگويي به مشک دفاع از جمهوري نوپا، که سخت مورد تهاجم بود، مي

بـسياري از  ... اللهـي و ليبـرال و   هنوز بحث مکتب و تخـصص، راسـت و چـپ، حـزب    . و مسائل کشور را داشتند  

  .انگيز ديگر شروع نشده بود و هنوز بسياري از استعدادها فرصت شکوفايي داشتند مباحث تفرقه

از پيروزي  به هرحال اصول قانون اساسي و همچنين تجربياتي که به سرچشمه زالل روزهاي اول پس                

کنند و گردن نهادن به حق        ، ديدگاه اول را پايه انقالب شکوهمند اسالمي ما معرفي مي          اند  انقالب مربوط بوده  

امروز نيز اگر قرار است اين پيمان مقدس را گرامي داشته و            . دنشمار  حاکميت مردم را وظيفه دولتمردان مي     

 جمهـوري   ء فـضيلت مـردم باشـد، بـراي بقـا          با انتخاباتي که مشکل گشاي معضالت و مجلسي که عـصاره          

  :اسالمي بکوشيم الزم است

اي است که اين حـق         به مردم تفهيم شود که حق حاکميت متعلق به آنان است و انتخابات وسيله               عمالً ـ۱

  .سپارد اي مي را براي مدتي معين، به صورت امانت، به عده

م بتواننـد بداننـد چـه کـساني دارنـده ايـن             هـا داده شـود تـا مـرد           آزادي الزم براي شناسايي فضيلت     ـ۲

  .ها هستند فضيلت

تفاوتي مردم در مورد مجلس و جامعه سنجيده شـود و              با دادن آزادي، عالقه و يا خداي نخواسته بي         ـ۳

طرفي که حاضـر بـه قبـول نماينـدگي دوره             بررسي تعداد نمايندگان بي   . بر پايه آن اقدامات الزم به عمل آيد       

  .ند معيار مفيدي براي اين سنجش باشدتوا دوم هستند مي

 از طريق ميزگرد، راديو، تلويزيون و جرايـد امکـان پيـدا کنـد تـا مـردم بداننـد                 ء برخورد نظرات و آرا    ـ۴

  .سپارند چه تعهداتي مي  وها سرنوشت خود را به چه کساني با چه سوابقي و چه تخصص

ات خود را به مردم عرضـه کننـد تـا قـضاوت              نامزدهاي نمايندگي سوابق، تعهدات، ديدگاهها و تجربي       ـ۵

  .درباره آنان آسان گردد

فرما گردد و جـو تهمـت،   ماسالمي حک) حسن ظن( در کليه اقدامات روح برادري، رحمت و خوش بيني     ـ۶

  . و بدبيني از جامعه اسالمي رخت بربنددءافترا

  والسالم 

  رضا صدر

  ۱۳۶۲/بهمن/۴
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۳۴۷ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  مجلس شوراي اسالمي پيرامون انتخابات ۳بيانيه شماره 

  

   االمانات الي اهلهاارکم ان تودوأمان اهللا ي

  

  :هموطنان عزيز

ي شـماره يـک و دو اعـالم داشـت کـه انتخابـات دومـين دوره مجلـس                    هـا   نهضت آزادي ايران در بيانيه    

ماههـا قبـل    . سازي قرار داده است    شوراي اسالمي، جمهوري نوپاي ما را بر سر دو راهي مهم و سرنوشت            

، اهميت انتخابات در نطـق قبـل از دسـتور دبيرکـل             ۲۰/۵/۶۲ها براي اولين بار در تاريخ         ور اين بيانيه  از صد 

براي اطـالع بيـشتر بـه    (سفانه با جوسازي و تهمت و افترا روبرو گرديد أنهضت در مجلس مطرح شد که مت   

ي آن از سـوي      و سپس نقش عظـيم انتخابـات و مـشکالت برگـزار            ) مراجعه فرماييد  ۲۱پيک نهضت شماره    

رهبر عاليقدر انقالب ضمن توصيه به اجراي قانون و عدالت          . مقامات مسئول مورد تاکيد و توجه قرار گرفت       

  : تصريح فرمودند کامل انتخاب کنندگانو مشارکت عامه در انتخابات با بيانات ذيل به لزوم آزادي

 وکيل کنيد وليکن به نظرتان درست نباشد س پيشنهاد بکنند که فالن آدم را شماأاگر همه کساني که در ر... 

جايز نيست براي شما تبعيت کنيد بايد خودتان تشخيص بدهيد که آدم صحيحي است تا اينکه بتوانيد رأي 

  )۱۳/۱۰/۶۲. (بدهيد

  :اهللا متظري تاکيد فرمودند که آيت

ا بـه مـا تحميـل       مردم خودشان داراي رشد و عقل هستند به شکلي عمل نشود که مردم بگوينـد افـرادي ر                 «

  ) ۲۳/۹/۶۲(».دانند کردند و يا روحانيون و مقامات مسئول خود را قيم مردم مي

  :رئيس محترم جمهوري هم اعالم داشت که

. انتخابات آزاد خواهد بود و مسئوالن بايد راه را باز کنند تا مـردم بتواننـد در انتخابـات شـرکت کننـد                 ...«

طرف باشـند و بگذارنـد همـه     ر مقابل همه گروهها و تشکيالت بي دولت و وزارت کشور بايد در مقام عمل د        

  )۱۲/۱۰/۶۲(». انجام نگيردتراشي مطلقاً امکانات انتخابات در اختيارشان قرار بگيرد کارشکني، مانع

  :رئيس محترم مجلس نيز در خطبه نمازجمعه تهران چنين گفت که

»  آزاد آزاد است که در آن مردم شـرکت کننـد      ،باتدهيم و انتخا    هيچ اجباري ما از لحاظ قانوني انجام نمي       «

  )۱۲/۹/۶۲)(اگر هم نخواستند نکنند(

تواننـد راهگـشاي سـالمت انتخابـات و شـرکت             ها و بيانات فوق در صورتي مـي         ولي رهنمودها، توصيه  

اي  آزادي و امنيت بـر تأمين اين شرايط در   .ن امر مهم آماده گردد    مردم شوند که شرايط الزم براي انجام اي       

ي گروهـي ميـان موافقـان و        هـا   شـوندگان و تعمـيم عـدالت در اسـتفاده از رسـانه             کنندگان و انتخاب   انتخاب

  .شود غيرموافقان خالصه مي

کننـدگان    آزادي و امنيت شرکت    تأميناز آنجا که شرکت در انتخابات توسط مردم تکليف و وظيفه است،             

366



  

۳۴۸ 

هـا،   ي گروهـي، راهپيمـايي    ها  ها و رسانه     که روزنامه  در شرايط کنوني  . براي دولت نيز وظيفه و تکليف است      

اجتماعات، منابر و سنگر نماز جمعه در انحصار حزب و گروهي خاص قرار گرفتـه آيـا افـراد صـالحي کـه                       

وابسته به اين گروه نيستند راهي براي ابراز و حتي اعالم نامزدي خود دارند؟ درچنين شرايطي آيـا قاطبـه                    

ن را شناخته و درميان آنان انتخاب اصلح کنند؟ آيا بدون چنـين شـناختي شـرکت                 مردم قادرند همه داوطلبا   

  پذير است؟ واقعي در انتخابات امکان

از آن خداسـت  «سفانه برخي مقامات مسئول، حاکميت را که طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسـي    أمت

 سلب  را از انسان ن حق الهي   اي تواند  نميهيچکس  . و هم او انسان را بر سرنوشت خويش حاکم ساخته است          

  .شمارند  به طور انحصاري حق خود مي»کند و يا در خدمت منافع خود يا گروه خاصي قرار دهد

 شرايطي که مـردم بتواننـد آزادانـه از ايـن           تأميناين مقامات به جاي برگردانيدن اين حق الهي به ملت و            

دست کساني که مورد اطمينـان هـستند بـسپارند،    حق استفاده نموده و طبق قانون آن را به عنوان امانت به            

. زننـد    حقوق ملـت سـرباز مـي       تأمين اين حق را منکر بوده و از اداي امانت و اجراي قانون اساسي در                عمالً

گـواه زنـده    . گيرنـد    منتظري در مورد آزادي انتخابات را ناديده مـي         اهللاينان رهنمودهاي امام و نصايح آيت       

ت با درخواست انتشار مجله، درخواست برگزاري سمينار انتخاباتي توسط نهـضت            اين ادعاي ما عدم موافق    

 موقت چند تن ديگـر   حمله به دفاتر ما و تخريب محل و ضرب و شتم سه تن از همکاران و بازداشت    ،آزادي

ي تبليغـات منفـي در صـدا و    ها  و عدم استرداد آنان و اجراي برنامهو بردن اسناد و مدارك و اموال نهضت    

 قبل از دستور مجلس و عدم درج مقاالت ما در مطبوعـات             يها  ي نماز جمعه، نطق   ها  ، خطبه ها  يما، روزنامه س

  .باشد مي

 اسـت کـه طبـق       ۲۱/۱۰/۶۲تر و زنده تر، اقدام مجدد سـتاد عمليـات مرکـزي تهـران در تـاريخ                    گواه تازه 

 يـا   ۲۳ پيک   ،»آزادي و انتخابات  « تحت عنوان    ۲۱پيك  (هاي انتخاباتي نهضت      دادستاني انقالب نشريه  دستور  

يربط چاپ شـده بـود از غرفـه         ذرا که با اجازه مقامات      )  آزادي انتخابات  تأمينبار سمينار    سفأسرگذشت ت 

فروشيهاي تهران و شميران جمع نموده و در مواردي فروشندگان را مـورد              کتاب نهضت و از ميز روزنامه     

فروشيها و توزيـع جرايـد از پـذيرش و پخـش             دام امتناع روزنامه  نتيجه اين اق  . تهديد و توهين نيز قرار دادند     

جالب اينجاست که عليرغم شکايات و اعتراضات مکرر ما به تخلفات فوق، هيچيـک       . ي ما شده است   ها  نوشته

  .ندا از مقامات مسئول کشور قدمي موثر در اصالح برنداشته

شـرايط کنـوني مملکـت بـه دوش خـود           هموطنان عزيز، نهضت آزادي ايران به حکم بار سـنگين کـه در              

سـاز انتخابـات دارد، عليـرغم فـشارها،      کند و با اعتقاد عميقي که بـه اهميـت و نقـش سرنوشـت           احساس مي 

کوشـد و ايـن آزادي را در معرفـي کـردن، در اســتفاده از       آزادي انتخابـات مـي  تـأمين بـراي  ... ، وهـا  تهمـت 

هـا خـود انگيـزه      زيرا نهضتي،کند  مطالبه مي مبراي مرد  دادن    رأي ي عمومي، د ر نامزد شدن و در       ها  رسانه

شـوندگان و    کننـدگان و انتخـاب      آزادي براي انتخاب   تأمينکوشند با     بلکه تنها مي  . زير شدن ندارند  ووکيل و   

 تا با شوق و شور و       شتهدا تفاوتي به دور نگه      و ترس و بي    عفريت يأس تضمين امنيت و عدالت، مردم را از        

عتماد الزم در انتخابـات شـرکت کننـد و نماينـدگاني واقعـي بـه مجلـس مـورد قبـول همگـان                        با اطمينان و ا   

  . بديهي است که آزادي انتخاب کنندگان بدون آزادي انتخاب شوندگان ارزش و اثري ندارد.بفرستند

اند و از طرف ديگر همانطور        د  نهضت چنين انتخاب و چنان مجلسي را راهگشاي حل مشکالت کشور مي           

367



 

۳۴۹ 

  : معتقد است کهاند اي مهندس بازرگان اعالم نمودهکه آق

انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد کمترين اثر براي اهداف فوق و عاري از                     «

 کـه از    اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده هر اکثريتي کـه آورده شـود و هـر ادعـايي                      

  ».ايند مردود و باطل استييد مردم بنمتأاستقبال و 

تفاوتي و    به جاي بي  . هموطنان عزيز انتخابات آزاد ضامن بقاي جمهوري اسالمي و قانون اساسي است           

  . آزادي به منظور مشارکت جدي در آن کوشش کنيدتأمينفرعي پنداشتن انتخابات براي 

  .ليس لالنسان اال ماسعي و ان سعيه سوف يري

  نهضت آزادي ايران

۱۵/۱۱/۶۲  
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۳۵۰ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۲۰/۱۱/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  تداوم و تحول انقالب

  

  سخنراني آقاي مهندس بازرگان

  )۲۰/۱۱/۶۲(تدوين و تفصيل سخنراني در نهضت آزادي ايران 

  به مناسبت پنجمين سالگرد انقالب اسالمي ايران

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ١ امه هي اربي من امهو التکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا تتخذون ايمانکم دخال بينکم ان تکون

کنيم که ملت رزمنده و جمهـوري اسـالمي ايـران را وارد شـشمين                 خداوند عزيز حکيم رحيم را حمد مي      

نمايد در حالي که ارکان اداري و حکـومتي در داخلـه مـستقرتر از سـالگرد                سال بعد از پيروزي انقالبش مي     

  .گذشته است و آوازه و اثرش در دنيا بلندتر

 درود رحمـت بـر       خالف انـصاف و حـق اسـت کـه اوالً           ،م يشکرالمخلوق لم يشکرالخالق   به مصداق من ل   

گـزاران و مبـارزان و شـهيداني يـاد نکنـيم کـه در جريانهـاي                  گذشتگان انقالب نفرستيم و از پايداران و پايه       

انقالب مشروطيت، استبدادهاي پهلوي پدر و پسر، دورانهاي فترت و آزاديهـاي مختـصر، ملـي شـدن نفـت،                    

 خـرداد، قيامهـاي   ۱۵نهضت مقاومت، جبهه و احزاب و گروههاي ملي و مـذهبي، نهـضت روحانيـت و قيـام              

مسلحانه بعد از انقالب ادعايي شاه جهاد و جانبازي کردند و کليه مبارزاتي که منتهي به انقالب اسـالمي بـه           

ان، ان، رهبـران، متـصدي    ثانيـا سـالم تـشکر و تهنيـت بـه همـه رهـرو              . اهللا العظمي خميني گرديـد      رهبري آيت 

فرسـتيم کـه بـه نحـوي از      گناه بعد از پيروزي انقالب مـي   شهيدشدگان و قربانيان و مظلومان بي      ،رزمندگان

  . اند خاطر ايران و اسالم کرده ه اداي وظيفه و خدمت و فداکاري بءانحا

مان و هموطنـان    همراه با حمد و تجليل و تشکر، متاثر از تلفات و ضايعات و صـدمات وارده بـر کـشور                   

حد اعالي رحمت را براي اوليها و حـداکثر         . باشيم  عزيزمان و متنفر از مهاجمين و قاتلين و محرکين آنها مي          

  .خواهيم عذاب و ذلت را براي دوميها از درگاه حق مي

بينيم از خودمان است و آنچه حيات و نعمـت و عـزت               در وضع حاضر ما آنچه نقص و عيب و زيان مي          

  لهذا و ما کناالحمداهللا الذي هدينا: موطنان خدمتگزار و فداکار است و از خداي آفريدگار پروردگار       داريم از ه  

  !اهللاناهدي ان لنهتدي لوال

  

  سالگرد پيروزي

. ي انقـالب تـصديع داده شـد       هـا   ورداسال گذشته در چنين ايام، مراسم سالگرد داشتيم و راجع به دسـت            

                                                      
بيد نباشـيد کـه سـوگندها و پيمانهـاي خـود را             تا  را باز مي  ) خود(ـ و مانند زني که ريسمانهاي تابيده محکم شده          ۹۲/۹۴ـ نخل    1

  .وسيله فريب فيمابين قرار داده خواسته باشيد گروهي بر گروه ديگر فزوني و برتري بهم بزند
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جوييهـا و حمالتـي کـه عليـه مـا            توجه به شرايط حاضر و بهانـه      امسال صحبت بود که جشن و مراسمي با         

  .ريم تا دردسر براي خودمان و مدعوين عزيزمان درست نکنيميشود نگ مي

تصميم بر اين چربيد که خير، امسال هم مانند سابق، هم در برابر ملت خودمان که انقالب کرده و اميدها           

که اين نعمت را اعطا کرده است مديون و متعهـديم و هـم بـه                و انتظارات و مطالبات دارد و در برابر خدايي          

  .در هرحال وظيفه است. لحاظ حال و آينده چنين اقدامي الزم و مفيد است

، از آن ايـم   ما، هم انقالب و نظام جمهوري اسالمي را، با سهم ناچيزي کـه در اسـاس و ايجـادش داشـته                    

نـه  .  و هـم بـه اسـالم سـخت پايبنـديم و مـسئول              خـواهيم مـدافع و محـافظ آن باشـيم           دانيم و مـي     خود مي 

اي از هموطنـان بـدبين و پـشيمان شـده         خواهيم انقالب از مسير ملي و الهي صحيح منحرف گردد و عده             مي

شويم که چهره تابناک رحمت و سعادت اين آئين جهاني، در انظار              سر به دامن نااهل گذارند و نه راضي مي        

  .ي شده از آن روگردان گردندداخل و خارج، زشت و ترسناک معرف

سنت ما ايرانيان و ارادتمان به امامان چنين بوده است کـه در هـر شـرايطي روزهـاي تـاريخي را زنـده                

  .ها بکنيم و عبرت از خطاها بگيريم نگهداشته ياد از نعمت

  اما چه بگوييم و چه بکنيم؟

گذشـته و حـال تحويـل بـدهيم و     توانيم طبق روال مقبول و معمول يک سلسله شوق وشـعارها از    مي) ۱

مـزه کـردن    بـا مز  . مخواهي براي استعمار و امپرياليسم را چاشني آن قرار دهـي           فحش به ضدانقالب و مرگ    

ي گذشته، انداختن همه تقصيرها به گردن سايرين و دعوت امت به شهادت و انتقامجويي بيـشتر،                 ها  حماسه

  .هم خودمان را خرسند کنيم و هم متوليان امور را

کنـيم و   يوس از رحمت خدا و از ارزش و اثر خودمان شده و نه با ملت و انقالب و دولت قهر ميأنه م ) ۲

بلکه تا زنده هـستيم حرفمـان       . شناسيم  خود را منقطع از انقالب و معاف از همگامي و مجزي از مردم مي              نه

باشـيم، بلکـه فاتحـه الکتـاب و هـر      خوانيم ولي نه براي آنکه فاتحه همه چيز را خوانده          فاتحه مي . زنيم  را مي 

کنيم که رحمن و رحيم اسـت و کيفـر و پـاداش دهنـده                 حمد و سپاس خدا مي    . روزمان آغاز حيات و حرکت    

نهايي، چرا بنده کسي يا چيزي غير از او باشيم و دست تمنا و طلب به پيشگاه ديگري ببريم؟ جويـاي راه و                       

زل مقصود و به نعمت سالمت و امنيت و برکت و سـعادت             کج و کاست ما را به سرمن        ي هستيم که بي   يرهبر

بـه صـرف اينکـه انقالبمـان        . شـويم   اما مغرور به هدايت يافتنمان و آئين اعلي و عنوان اسـالم نمـي             . برساند

دانـيم    مـي . نـشينيم   اسالمي است، اسالم فقاهتي، و حکومتمان روحاني، اکتفا نکرده غافل و آسوده خيال نمي             

کند شيطان هم فريبکـاري خـود را ادامـه داده بايـد چـشم و                   و خدا خدايي مي    اند   بر زمين  که تا فرزندان آدم   

گوش باز کنيم و عقل و دل بيدار بداريم که نه با نافرمـاني خـود خـشم خـدا را بخـريم و نـه بـا نـاداني بـه                            

  .گمراهي و هالکت بيفتيم

انش در معـرض خطـا و اشـتباه و          در همه حال و در هر لحظه خود و ملتمان را بـا گرداننـدگان و رهبـر                 

  .بينيم محتاج به توجه و تفکر و تصحيح و توبه مي

توجـه بـه آثـار       بنابراين چنين مراسمي برپا کرديم تا دور هم نشسته خاطرات و حادثـات گذشـته را بـا                 

ي پيش از آنکـه کـار از کـار بگـذرد و پـشيمان             .  بنگريم، بسنجيم و نقادي کنيم      داده مربوطه از برابرمان رژه   

سودي نداشته باشد و پيش از آنکه به دادگاه الهي خوانده و محاکمه شـويم دسـته جمعـي بـه نماينـدگي از                        
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پردازيم تا بـه خواسـت خـدا نـسبت بـه              همگان به بررسي پنج ساله انقالب و جمهوري اسالمي خودمان مي          

ه بـوده اسـت اصـالح و        آنچه درست باشد اطمينان و استحکام پيدا کنيم و نسبت به آنچه بدراهـه يـا بيراهـ                 

  .ارشاد بيابيم

انقالبي که از اول خواهـان آن بـوديم       ببينيم ،مان تداوم و تحول انقالب خواهد بود        عنوان بحث و بررسي   

  .چگونه تحول يافته است و چگونه بايد تکامل يابد

د و  انقالب اسالمي ايران نه يک جهش ساده اجتماعي يا جرقه تصادفي بوده است که خاموش شده باشـ                 

. نه يک واقعه تاريخي يا تابلوي هنري است که مختـصر توصـيف و اظهـارنظري روي آن کـرده رد شـويم                      

 سال تاريخ کهن کـشور      ۲۵۰۰اي است که در تحرک و تبادل و تحول دائم بوده پا روي                همانند موجود زنده  

وشـت جهـان سـروکار      نمايد بلکه بـا سرن      گذارده امروز نه تنها سرنوشت يک ملت و يک کشور را تعيين مي            

 مـسئوليت   ،پيدا کرده است وبا منزلت و سرنوشت آئيني چون اسالم که نام آن را روي خود گـذارده اسـت                   

  .طلبيم از خدا هدايت و استقامت و امداد مي. بس سنگين و وظيفه شاق است

  

  ويژگيهاي انقالب اسالمي ما

تکرار آن آموزنده و ارزنده است، انقالب ما         و توجه و     ايم  همانطور که از اولين سال بعد از پيروزي گفته        

  : دارد  صفت ممتاز يا دو ويژگي برجستهود

پويـايي يـا    ) ۲خودانگيختگي طبيعي و عمومي يعني خودجوشي از تمام ملت و مشارکت همه قـشرها               ) ۱

  .ديناميسم و تعالي مستمر و سريع آن

 يعني از يک  . ي از دو خصيصه فوق باشد     هيچ انقالب اصيل و معتبري در دنيا نبوده است که به کلي عار            

اي  طرف تحميلي و تصنعي و بدون ارتباط و انبعاث از مردم مملکـت باشـد و از طـرف ديگـر حالـت ضـربه                 

 در انقالبات مهم تاريخ ساز دنيـا کـه از قـرن             ولي در هيچيک از آنها و مخصوصاً      . ثابت و راکد داشته باشد    

 چين و هندوچين رخ داده است، چنين کيفيـت          ، روسيه ،انسه، آمريکا هفدهم تا بيستم ميالدي در انگلستان، فر      

در آنها اگر دخالت و عامليت خارجي در کار نبوده اسـت ولـي تعلـق و تـراوش هـم از             . بينيم  و شدت را نمي   

 انقـالب   مثالً. همه قشرها نداشته و چنين مشارکت و وحدت يا همدردي و همکاري همگاني نشان نداده است               

انقالب کبير فرانسه نيـز کـه بـيش از يـک     . سيه عمل يک اقليت متحرک مصمم ولي کوچک بود      کمونيستي رو 

قرن روي آن از طرف نويسندگان و زبدگان و روشنفکران کار شده افکار را بيدار نموده بودنـد اختـصاص                    

آمريکـا کـه    طلبانـه     بانه انگليس و انقـالب اسـتقالل      آانقالب زاهدم .  داشت به همان روشنفکرها و طبقه بورژوا     

جنبه دوم يعني ديناميسم و تـداوم و تحـول کـه انقالبهـاي اروپـا و آمريکـا و                    . خيلي بيشتر اختصاصي بود   

 عليه استبداد يا حاکميت يـک سلـسله و    همه آنها اصوالً  . تر از مال ما بودند      تر و بسيط    ساير جاها خيلي عقب   

زادي و عدالت انـساني يـا اجتمـاعي بـراي           خاندان يا سلطه اجانب بر کشور آغاز گرديده و هدفشان کسب آ           

 ضمن آنکه تماماً  . ملت يا طبقه رنجبر و حاکميت قانون و اکثريت جامعه و يا استقالل از تسلط خارجي است                

اي نيز همراه بوده اسـت، ولـي از اول            دررفتهه  با يک نوع معنويت و پاکدامني يا مبارزه با فسادهاي از حد ب            

شـده اسـت محـور و مقـصد انقـالب عـوض               تـر مـي     ل و پنجاه سال هـم طـوالني       سا تا آخر انقالب که از ده     

  .کرده است شده، سهل است که انحطاط و انحراف و بازگشت هم پيدا مي نمي
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  . تغيير و ترقي داشته استانقالب ما از همان ابتدا قرارش بر تداوم بوده و مستمراً

هـم ميراثمـان و وظيفـه محافظـت و          هر دو قسمت يا خصوصيت، هم موجب افتخـار و اعجـاب اسـت و                

وظيفه ما اين اسـت     . سازد  مان را نسبت به حال و آينده دشوارتر مي           وظيفه ،تر ساخته   پاسداريمان را سنگين  

که نگذاريم آنچه سرمايه و ارزش و عامل توفيق در گذشته بوده است بـراي حـال و آينـده ضـايع شـود و                         

  .خالف آن رخ دهد

سوره آل عمران که در آغاز جلسه قرائت و ترجمه شد زبان حال مـا اسـت         ) ۱۰۵ تا   ۱۰۱(در اينجا آيات    

اهللا حق تقاته و التمـوتن اال     االذين آمنوا اتقو   يا ايها : ن انقالب اسالمي ايران نازل شده باشد      أو گويي که در ش    

عداء فالف بين قلوبکم کنتم ا  و التفرقوا و اذکروا نعمه اهللا عليکم اذ       واعتصموا بحبل اهللا جميعاً   . و انتم مسلمون  

.  و کنتم علي شفا حفره من النار فانقذکم منها کذلک يبين اهللا لکم آياتـه لعکـم تهتـدون     ه اخواناً تفاصبحتم بنعم 

 اوالتکونـو . المنکر و اولئک هم المفلحـون      ولتکن منکم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن           

  .١جائهم البينات و اولئک لهم عذاب عظيمکالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما 

.  احـد بـوده اسـت      ةآيات فوق به سالهاي اول و دوم هجرت بعـد از پيـروزي بـدر و شکـست آموزنـد                   نزول  

سازد که    منين را به ياد ناامني و دشمنيهاي جاهليت و تبديل بعدي آن به الفت و اخوت انداخته متوجهشان مي                  ؤم

دهـد کـه مبـادا بـه جاهليـت            سـپس هـشدار مـي     . به پرتگاه آتش نجاتشان داد    خداوند در اثر وحدت و هدايت از ل       

بنـدي و مخالفـت بـا همـديگر      جدايي و دسته ه  برگشته و تبعيت از گذشتگان نموده با وجود تعليمات و تذکرات، ب           

تـر از انـسانها و    شـناس  و چـون خـدا انـسان   . بپردازند که در اين صورت گرفتـار عـذاب دردنـاک خواهنـد شـد            

 در صـدر    شـان دارد قـبالً     ثباتي و ناسپاسي آنها يعني امکان فراموشي و سرکشي          دارشان بوده خبر از بي    دوست

  و کيد به رعايت تقوي و خودداري از تعدي در پايـان عمـر نمـوده دسـتور واعتـصموا بحبـل اهللا جميعـاً                       أآيات ت 

 و دوري دعـوت بـه       يا بجـاي دشـمن    بيند که گروهي به ميدان آمده جامعه ر         دهد و سپس الزم مي      التفرقوا را مي  

 خداونـد  اوالً. خير و خدمت به يکديگر نمايند و دامن همت به کمر زده آمرين به معروف و ناهيان ازمنکـر شـوند          

جمعـي و بـه دور از تفـرق و انحـصارگري زنـدگي               خواهد توسل به ريسمان و تحرک در راه او نموده دسته            مي

  . بنمايند راها نيکي و آنچه خير است و احتراز از ناشايستگي و ناروايي کساني به مردم گوشزد نمايند و ثانياً

دانيد مرام و برنامه نهضت آزادي نيز همين دعوت به خير و امر بـه معـروف و نهـي از                       همانطور که مي  

 و انحراف از تشخيص و تصميم صحيح را در کار هموطنان و همرزمـان و          رما اختالف نظ  . منکر بوده است  

گيريم، در عين واقع بيني و شـهامت   هانه براي دشمني و خصومت و دليل بر طرد و محکوميت نمي   متوليان ب 

شويم و اميدوار به رحمـت خـدا و برکـات        اصالح نمي   و يوس از هدايت و ارشاد    أبيان اشتباهات و خطاها، م    

  .انقالب و نظام هستيم

                                                      
گيريد آنطور که شايسته پرواي از خدا است و مرگتان نرسد مگـر آنکـه مـسلمان از              ايد تقوي پيشه    ـ اي کساني که ايمان آورده      1

ه جمعي به ريسمان الهي چنگ زده پراکنده کاري و جدايي ننمائيد و نعمتي را که خداوند بر شما ارزاني داشـته          و دست . دنيا برويد 

است به ياد آوريد، آنزمان که دشمن يکديگر بوديد، خدا دلهايتان را به هم پيوند داده و به لطف و رحمت او برادران يکديگر شديد       

ا از آن نجات داد، اين چنين خداوند آيات خود را برايتان بيان مي کند تا شـايد راهنمـايي            و بر لبة پرتگاه آتش بوديد و خدا شما ر         

دعوت به خير و خدمت نمايند و مردم را به          ) داوطلب شده يا برخاسته و ديگران را      (يابيد و حتماً بايد از ميان شما امت و گروهي           

د کساني نباشيد که پس از دريافـت شـواهد روشـن و آيـات، تفرقـه و      نيکي و خوبيها امر کنند و از بديها برحذرشان دارند و مانن       

  اختالف انداختند که آنها را عذابي بزرگ خواهد بود
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۳۵۴ 

ه اسـت، ارزش تکـرار و تفـصيل و     اما خصيصه دوم يا تداوم و تحول انقالب که بيـشتر بـه خـاطر آينـد                

 ،۱۳۵۷ بهمـن  ۲۲حقيقت اين است که عظمت، سرعت و سـهولت پيـروزي انقـالب در             . بررسي خاص را دارد   

انقالبيون و رهبران را چنان تشويق و تشجيع کرد و چنان مزه آن کامها را سرشار و سرمست نموده بـود                     

به ايـن اميـد     . دادند و شعار خود ساختند     را سر » قالبتداوم ان «العاده    همگان با شور و شعف فوق      اًبکه تقري 

و احساس وظيفه که با چنين نرخي چرا جلوتر و باالتر، تا سـرحد اعـالي آرزو و اعتقاداتمـان نـرويم و بـه             

 و لکـس بـه فراخـور آمـا     البتـه هـر  . مآلها توفيق نيابي ، تالفي همه دردها و تحقق همه ايده       ها   همه عقده  ةتخلي

 و انحرافها نيـز از همـين جـا          و افراط ها    ه و تخاصم  ق همه تفر  و اتفاقاً ...  به تشخيص خودش   افکار مربوطه و  

  .سرچشمه گرفت

 بـه کـار نيفتـاده در        ة سـرکوفت  ة نهفت عامل ديگر براي خيز و جهش تداوم انقالب کثرت و تجمع نيروهاي           

اندگيـشان را از قومهـاي     خواسـتند تالفـي عقـب م        ايرانيان مي .  سال استبداد و اسارت گذشته بود      ۲۵۰۰طي  

عالوه بر آن پيوند انقالب با اسالم يعني اثر ايمان و اعتقادات و ميراث تـشکيالت و تبليغـات                   . ديگر، درآورند 

خاص تشيع که نبوغ رهبري همه آنها را در اختيار و استفاده انقالب قـرار داد، عنـصر مهمـي در سـرعت و                        

ت نيز تمايزهايي با انقالبهاي ديگـر جهـان بـه وجـود آورده               انقالب بوده از اين جه      و تحول   تداوم  و وسعت

 آن شور و غرور باعث شد که بسياري از جهات و ضوابط و ضروريات طبيعي، بـشري، عقلـي     ضمناً. است

  .و علمي و حتي اخالقي و اسالمي فراموش و بلکه مردود شود

  مراحل تحول

 و اتخـاذ هـدفهاي متـوالي و متکامـل      تحولاينک به اختصار و بر سبيل اشاره به بررسي مراحل مختلف  

پردازيم که با هيجان و عواطف و غليان افکار اتخاذ گرديده است و گاهي اعتنا به عقل          تداوم و تب انقالب مي    

  . هالکتهايي را به دنبال آورده استو عمل و به دين و سنت خدا نشده مشکالت و خسارات و احياناً

هـاي امـام و همچنـين        هو مـصاحب  هـا     و گفتارهاي مبارزين و اعالميه    هدف اوليه، به شهادت نشريات      ) ۱

 حکومت  – استقالل   –آزادي  «شعار و پوسترهاي راهپيماييها، اخراج شاه و سرنگوني استبداد براي استقرار            

 – آزادي   –اسـتقالل   «و يـا شـعار واحـد        » نه شرقي نه غربي، جمهـوري اسـالمي       «کيد بر   أبا ت . بود» اسالمي

  .»ميجمهوري اسال

بديهي است که اخراج شاه همراه با شهبانو و قطع دخالت و چپاول خواهران و بـرادران و درباريـان يـا                      

غرض از سرنگوني استبداد نيز پايـان يـافتن سـلطنت شاهنـشاهي       . اطرافيان بالواسطه و ايادي مربوطه بود     

کردند، و تبديل آن بـه حکومـت           ساله و تعطيل نظام پهلوي با تعبير غلطي بود که از قانون اساسي مي              ۲۵۰۰

 آزاد و عـام  ء درصد آرا۲/۹۸دموکراتيک اسالمي و نظام جمهوري اسالمي که به رفراندوم گذارده شد و با       

  .مردم تصويب گرديد

. بالفاصله بعد از اخراج شاه با دربار و ايادي وابسته به آن، نفرت و طرد متوجه دوائر دورتر گرديـد                   ) ۲

 و به طور کلي برخورداران از قدرت و ثروت در دستگاه گذشـته، هـم بـه دليـل آنکـه                      يعني اعيان و دولتيان   

 کـه پـشت سـر شـاه،         خـصوصاً . انـد   اينها اذنـاب و عمـال شـاه بودنـد و هـم بالفعـل يـا بـالقوه ضـدانقالب                    

 دادند و کار اينها را سوءاستفاده از مقام و موقعيـت چپـاولگري امـوال                داري و استعمار را سراغ مي      سرمايه

  .دانستند ملت و دولت مي
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  .در اين تنفر و تحول، روحيات و تبليغات مارکسيستي اولين نقش خود را داخل نمود

بـه نظـام سياسـي و ايـدئولوژيک و       . نفرت و طرد اشخاص و اعمال، تسري و تعميم به نظام پيدا کرد            ) ۳

ا انقـالب فکـري و اصـولي تـدارک          با توجه به اينکه انقالب م     . نظام ارزشي، که تا اينجاي آن غيرطبيعي نبود       

بايستي متمرکز و متوقف روي شخص شاه نشده طرد و تخليه استبداد مالزم بـا    مي،شده از قبل بوده است    

محکوميت و تغيير نظام باشد، آنهم نه نظام سياسي تنهاي دولت بلکه در مجموع اجتماعي، فرهنگي، اخالقـي                  

دشمني نسبت به هرچه از گذشته است و اعالم جنـگ بـر آنچـه               توسعه و تعدي از اعتدال، با       . و اعتقادي آن  

داري و  در نظام و زندگي سابق وجود داشته، و به زعم آنهـا تعلـق و تناسـب بـا نظـام طـاغوتي و سـرمايه                

طـرد ارزشـها و اصـول       . مطامع امپرياليستي دارد، و بايد با خشونت و سـرعت واژگـون گـردد، آغـاز شـد                 

مـل، مـديريت علمـي، بـديهيات اقتـصادي و علـوم و           أصص، تجربه، تعقـل، ت    آزموده شده و مقبولي چون تخ     

نظريات جديد الزمه انقالب تلقي گرديد و واژگون کردن و با عداوت و شدت و سرعت برخورد داشـتن جـز                     

انقالب که وسيله بود و تنها در آخـرين مراحـل مبـارزات             . انقالبي بودن و خود انقالب هدف شد      . برنامه شد 

و فرهنـگ و   ثير و تلقين عناصر چـپ، وارد جامعـه  أ، بنا به مد زمان و تقليد غرب و تا حدودي ت        طوالني ملت 

تغيير دروني و خودجوشي جايش را .  و اين اول انحراف بود     دا کرد آئينمان گرديده بود، قداست و اصالت پي      

  .طم عوض کردالبا تغيير اجباري و تحميل و ت

وههاي چپ عقيده و اصرار داشتند که بـراي حفـظ و حاکميـت               گر ها و عموماً     مارکسيست ۱۳۵۸از سال   

  .اي در منطقه گسترش يابد انقالب خودمان، الزم است ناامني و جنگ مسلحانه توده

شد و نظام ارزشـها و     انقالب البته اسالمي بود نه غربي و نه شرقي، يا الاقل چنين خواسته و گفته مي               ) ۴

بـه  ). الدين  برخالف اصل الاکراه في   (انقالبي يعني سريع و اجباري      نظام حاکم بايد اسالمي شود، به صورت        

اين ترتيب بند سوم شعار انقالب يعني حکومت اسالمي يا جمهوري اسـالمي دامنـه وسـيع پيـدا کـرده تنهـا                       

سيستم حکومتي و اداره اجتماع نيست که بايد بر مبناي عدالت و احکام اسالمي تنظيم شود بلکه خود اسالم           

 ولي بـه    ءاي شبيه به رسالت انبيا      يهعدا. اده شود آن هدف است و بايد در دولت و ملت و مملکت پي           و اجراي   

 تعليم و با ارائه نمونه و شاهد، بـه مـصداق يـا ايهـاالنبي انـا ارسـلناک                     و صورت انقالبي، نه با ابالغ و انذار      

  ١ منيرا الي اهللا باذنه و سراجاً و داعياً و نذيراً و مبشراًشاهداً

 وقتي اسالم هدف شود و به نحوي جانشين خود انقالب يا حاکم بر آن گرديده انقالب و نظام عوامـل                     )۵

اجرايي آن باشند، طبيعي خواهد بود که نقش اصلي و مسئوليت شرعي و اجتماعي از آن افـراد يـا گروهـي                      

ش اول را در    روحانيـت تـشيع مقـام و نقـ        . داننـد   بشود که ديانت و شريعت را در تخصص و تعهد خود مـي            

 در نجـف اشـرف      ۱۳۴۶بنا به عقيده رهبري و درسي که از سال          . انقالب و جمهوري اسالمي ايران پيدا کرد      

 ةيـا بـه تعبيـر ديگـر و نظريـ          . دادند مابين سياست، ديانت و روحانيت يکنوع وحدت الزامـي وجـود دارد              مي

 هرکس بر روحانيت توهين کند به       اند  دهزبان بوده و فرمو     جان و بي     اسالم بدون روحانيت پيکر بي     ،متعارف

تحول و تکامـل يافتـه      » ا نقالب اسالمي ايران   «به اين ترتيب انقالب ملي ايران که به         . اسالم اهانت کرده است   

» واليـت فقيـه   «مظهر خارجي و ايدئولوژي اين تحول       . گرديد» انقالب روحاني ايران  «بود ملبس و مترادف با      

                                                      
 اي پيغمبر ما تو را به عنوان شاهد و الگو، بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم و مـأمور سـاختيم و دعـوت                         – ۴۵/۴۴ـ احزاب   1

  .وافکنکننده به سوي خدا به اذن او و چراغ پرت
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» ملـي «( و تصويب قانون اساسي و بعد از انتخابات مجلس شوراي اسـالمي              است که بعد از مجلس خبرگان     

   ١. وارد تعاريف رسمي و تبليغات انحصاري گرديد) در متن قانون اساسي

 اسـالم کـه بـه       ٢.انـد    انقالبهاي بزرگ دنيا کم و بيش خصلت و داعيه جهـاني داشـته             ةهمانطور که کلي  ) ۶

للناس يعني براي همه دنيا تا قيام يوم الدين بوده است و تعلق بـه قـوم                 طريق اولي و از ابتدا آئين الهي کافه         

توانـست    شـود نمـي      انقالبي که به نام و به خاطر آن برپا مي           قهراً ، نداشته است  عرب و به قرن هفتم ميالدي     

و مستـضعفين جهـان       بـراي نجـات مـسلمين همـسايه        جهان گستر نباشد، بلکه براي همه ملتها، مخـصوصاً        

ي معنوي جهاني و بين الملل مقام فرعي بعد از ملت و            ها  با اين امتياز که در انقالبهاي ديگر جنبه       . ودخواهد ب 

مملکت خودشان را داشته و ضمني بوده است ولي در اينجا جنبه معنوي و جهاني مقام اصلي را پيدا کـرده                     

فين در داخل و خارج ايران در نجات مستضع. گيرند الشعاع قرار مي   تحت اند  مردم و کشوري که انقالب کرده     

المللي آن قرار گرفت و در اين زمينه اشاره و استمداد به آيات سوره                صدر برنامه تداوم انقالب و تحول بين      

ي هـا   آنجا که خداوند اراده خود را براي منـت گذاشـتن و پيـشوا سـاختن مستـضعف شـده                   . شد  قصص مي 

ن يت و رسالت حضرت موسي را در مبارزه با قبطيا         مأموراسرائيل، اعالم فرموده والدت و       زمين، يعني بني  

  .دهد  بني اسرائيل براي کوچ دادنشان شرح ميةمصر و مواجهه با فرعون و مطالب

در مرحلـه اول    . سـاخت    اسـتعمارکنندگان آنهـا يـا مـستکبرين را مطـرح مـي             نجات مستضعفين، طبعاً  ) ۷

مرحلـه دوم دولتهـاي مرتجـع حـاکم بـر ملتهـاي              آمريکا مورد نظر بـود و در       ابرقدرتهاي جهان مخصوصاً  

شان مقابل اسالم يا عاصي نـسبت بـه عـدالت و              همه ضمناً. باشند  مسلمان، که متکي يا مزدور ابرقدرتها مي      

 که آمريکا براي روي کـار  خصوصاً. شوند احکام اسالم بوده معاند انقالب اسالمي ايران و کافر شناخته مي  

  .اه، سهم بسزايي داشته است و حاال چرا خودش نيز سرنگون نشودآوردن، نگاهداشتن و رهبري ش

ه بعدي مهم و اصلي انقالب ما مقابله با امپرياليسم يا آمريکاي جهانخوار و بطور کلـي                 دبه اين ترتيب ما   

شـوند بـديهي اسـت کـه      وقتي اهداف چنين مهم و مـشکل و متعـالي مـي   . کفرستيزي در سطح جهاني گرديد   

عمل آمده در حقيقت توافـق و تعهـد     هاري که در زير آن و بخاطر آن وحدت ملت و قيام ب            مراحل اوليه و شع   

  .گيرد الشعاع قرار مي اي مابين مردم و رهبري شده بود، تحت متقابله

ا امپرياليسم و ابرقـدرتهاي دنيـاي اسـتکبار چنـان اهميـت و اولويـت پيـدا                  بسرنگون کردن و در افتادن      

. گيرنـد  يابد که شعار مرگ بر آمريکا را همتراز با نمـاز يـا تعقيبـات نمـاز مـي                ميکند و با اسالم سنخيت        مي

کاريها و خسارت زيادي که به دنبال داشت، چون آبروريزي           تصرف النه جاسوسي نيز عليرغم وجود ندانم      

  .کند و آزار آمريکاييها است، ارزش و افتخار پيدا مي

                                                      
آنچـه  «:  چنـين آمـده اسـت      ۱۸۹ منتشر شده، ازجملـه در صـفحه         ۱۳۴۶در تقريرهاي امام در کتاب واليت فقيه که حدود سال            ـ1

باشد همان است کـه فقيـه         مربوط به نظارت و اداره عاليه کشور و بسط عدالت بين مردم و برقراري روابط عادله ميان مردم مي                  

رود و تـا پـاي جـان از حقـوق ملـت و از آزادي و                   ه زير بار ديگران و تحت نفوذ اجانب نمـي         اين فقيه است ک   . تحصيل کرده است  

 در  ۱۹۰و در صـفحه     » .کنـد   فقيه است که به چپ و راست انحـراف پيـدا نمـي            . استقالل و تماميت ارضي وطن اسالم دفاع مي کند        

  »...گران چطور بودند که شما نيستيد؟شما هم مي توانيد مملکت را اداره کنيد، مگر دي... «: خطاب به روحانيون

کـرده    ـانقالب انگلستان در قرن هفدهم پيام پايان فاعل مايشائي پادشاهان و تأسيس حکومت مردم يا دمکراسي را اعـالم مـي                     2

. انگيخترا گستراند و دولتهاي اروپا را عليه خود بر        »  برادري – برابري   –آزادي  «انقالب کبير فرانسه پرچم آزادي و شعار        . است

 .المللي کارگران و رنجبران را برنامه و هدف خود قرار داده بود انقالب اکتبر شوروي نيز مرام مارکسيسم و حاکميت بين
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اي چون عـراق قـرار بگيـريم کـه             که مورد حمله همسايه     عقيدتي، طبيعي است   ةن هدف و برنام   با چني ) ۸

برداري از ناتواني ما پيدا کرده بود و هم خـود را در معـرض تهديـد                  بيش از سايرين هم چشم طمع به بهره       

  .اي را بنمايد ديده تدارک و پيشدستي حمله

حمد خدا  ه  گي خودمان، ب  برخالف انتظار آنها و دنيا و نگرانيهاي داخلي در اثر عدم توازن نيروها و آماد              

ي عظيم ايمان و اخالص و ايثار، جو انقـالب،  ها و در اثر تصميم و توکل رهبري و به فعليت درآمدن سرمايه     

دت به امام و قدرت تبليغات و مديريت، ما پيروز شده دشمن مکار سفاک متجاوز را از خاکمان بيـرون                    اار و

  .کرديم

 حاصله از تحـرک سـنگين و شـتاب جنـگ دفـاعي،      )FORCE VIVE(ة  زنديا نيروي بنا به خاصيت جبر

پذير نبوده هرگونـه پيـشنهاد صـلح و     توقف ماشين جنگي سرشار از ايمان و عشق و انرژي و غرور، امکان   

شد و با همان قوت و شدت به پيـشروي ادامـه داده از حالـت مـشروع و مثـاب                       زده مي  شرايط آبرومند پس  

 که در اساس و در منطق قرآن چيزي جز وسيله و آنهـم وسـيله محـدود    جنگ. دفاع به حالت حمله درآمديم  

هدفي که نهـايتش در     . االطالق انقالب اسالمي گرديد    له و به تعبيري هدف علي     أن مس مشروط نيست بزرگتري  

 رفتن به کربال، تـصرف بغـداد، انقـالب اسـالمي و             ابتدا تسليم و استعفاي صدام بود ولي اوج گرفته متدرجاً         

المقـدس، آزاد کـردن قـدس و فلـسطينيها، نـابود سـاختن               اسالمي در عراق، جهش از بغداد به بيت       جمهوري  

اسرائيل، انقالب اسالمي در عربستان سعودي و مصر و سـاير کـشورهاي مـسلمان و بـاالخره سـرنگوني                    

  .نظام الحادي امپرياليستي آمريکا، با ساير دولتها و ابرقدرتها، را در بر گرفت

نيروي :  است که چنين جنگ اولويت درجه يک پيدا کند و همه چيز در خدمت آن قرار گيرد       باز هم طبيعي  

ي خدادادي و دست آوردهاي ملي، خودکفايي و توليدات يا اقتـصاد و اسـتقالل، آزادي و                 ها  انساني، سرمايه 

تـش کـشيده    و حتي شهرت و مقبوليت اسالم، ولو به بهاي نـابودي ايـران و بـه آ                ... عدالت و باالخره وحدت   

  .شدن جهان

  حسابرسي از خود و آينده نگري

از  ١. اين بود خطوط اصلي تداوم و مراحل تحول انقالب اسالمي ايران که به اختصار و اجمال بيان شـد                  

انـد    تو  شود و هم مي     ويژگيهاي ممتاز انقالب ما است که هم نقطه قوت و افتخار و آينده درخشان حساب مي               

  .ي نگراني و خداي نخواسته هالک باشداه حاوي نقاط ضعف و مايه

 انـد  فرمـوده . انقالبمان و خودمان را حـسابرسي کنـيم  . جا دارد که به نقد و بررسي و پيشگيري بنشينيم   

  .حاسبوا قبل ان تحاسبوا

مل نمودن و به گذشـته نگـاه   أ و خطرات، توقف و ت در تب و تاب حرکات و در گرماگرم پيشروي    معموالً

موقع و بيجـا تلقـي کـرده بـه فرصـت مناسـبتر                کس آن را بي    هر. ديدن، کار مشکلي است   کردن براي آينده    

 صحيح چنين نيـست و     و راه   مستلزم ضايعات و تلفات فراواني است و مصلحت        تأخيرنمايد ولي     موکول مي 

  . پشيماني سودي نداردبعداً

                                                      
از تغييرات خود نظام کـه چگونـه بـه          . ايم  جويي کرده   ـ البته از تفصيل و توضيحات و توجه به مراحل واسط و متفرعات صرفه              1

همچنين از تحول و تغييرات درون جامعه . ايم اً اختصاصي طبقه روحانيت شده است، حرفي نزدهانحصار خط خاص رفته و تقريب  

 .يا ملت و از قضاوت دنياي خارج ايران
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وم لـ عانـد، و م     کـرده ) ؟(به اعدامشان کنند که مجاب و محکوم        ايها را که گرفتند و افتخار مي        اين توده  مثالً

کاش از روز اول توجـه بـه تجربـه و داللـت و هـشدارهاي                 ، اي اند  ها داشته   ها و نفوذها و فتنه      شد چه نقشه  

  .فروختند کردند و خودي را به دشمن نمي مکرر ما مي

)  ب .ود انقالب  و خ  ناز نظر ملت و مردم کشورمان ايرا      ) الف: اينک از چند نظر بررسي و موضع سنجي کنيم        

  .از نظر رضاي خدا و راههاي قرآن) ج. از نظر بيگانگان و سود و زياني که نصيب آنها شده است

  

  از نظر ملت و انقالب ) الف

ي گروهـي رسـمي مجـاز و آنچـه در           هـا   قضاوت در اين قسمت و سنجش افکار ملت اگر از روي رسانه           

ييد صددرصد و بلکـه     أواب مثبت است و روشن يعني ت      شود باشد، ج    ها گفته مي    ها و مصاحبه    نطقها و خطبه  

همچنين است نظـر قـشرهاي موسـوم بـه        . تکريم تحول و تعالي انقالب آنطور که رخ داده و پيش رفته است            

روند يا در نهادها و جهادهـا   ها مي اللهي و غيره و بسياري از جوانان جان بر کفي که به جبهه   مکتبي و حزب  

، ولو به زبان و تظاهر، مدافع داغ و         اند و متمتع، قهراً      يا مزدور  اند   انقالب مأمورم که   افرادي ه . کنند  خدمت مي 

 .اند مبلغ شاد تحوالت انجام يافته

مان، که نه مسدود و سانسور       ا اطالع و در تماس مستقيم هستيم و کانالهاي ارتباطي         با  مولي تا آنجا که     

ي خـاص و مـستقيم و       هـا   و به گروههاي با منافع و سليقه      ، و نه محدود به قشرهاي مرفه و مخالف          ايم  کرده

غيرمستقيم گسترده در تمام قشرها و طبقات و شهرستانها اسـت، مـردم عـادي و متفـرق همگـي راضـي و                

  .اند سهل است که بسياري هم نگران و ناراحت و معترض. يد تحوالت انقالب و اوضاع موجود نيستندؤم

آيـد،   طرف به عمل مي مارگيري وجود دارد و پژوهشهاي علمي بيسسات آ ؤسفانه در کشورمان نه م    أمت

شود که بتوان از مقابلـه        نه در برابر مطبوعات و نشريات موافق و مطيع، نظريات مخالف يا مستقل ابراز مي              

کرد و نه از طرف مقامات و مسئولين مراجعه          گيري  و مقايسه آنها افکار و احوال را سبک و سنگين و نتيجه           

 ابـراز شـده و      ءيـد کـه از روي آرا      آ اي در موارد حساس به عمل مي        دارانه  امانت انةنظر  بي گيري  رأي آزاد و 

 و از جـو آزاد، در تهـران و شـهرها،            آنچـه احتمـاالً   . دنمـو مشارکت داوطلبانه مردم دريافت قضاوتي بتوان       

 از مـردم، مجموعـه وضـع        يد نارضايتي زياد است و به احتمال بسيار قوي تعداد خيلي کمتر از نيمي             آ برمي

 ابـراز و ادعـا      مگر آنکه خواسته باشيم همـانطور کـه غالبـاً         . نمايند  ييد مي أو کليه تحوالت انقالب را ت      حاضر

ها و راه پيماييها و تظاهرات شرکت کـرده در نهادهـا              شود، ملت را همان مردمي بگيريم که در نمازجمعه          مي

ساير افراد ملت را عليـرغم  . نهند خود مي زنند و نام خط امام بر اهللا به خود مي  و سپاه هستند و تابلوي حزب     

دهـد،    مالکيت و ميراث نسبي تاريخي و حق برابري و حاکميت ملي که قانون اساسي به کليه افراد ايراني مي                  

محروم از حقوق شهروندي شناخته مثـل انقالبهـاي بـزرگ اروپـا اقليـت انقالبـي حـاکم را مالـک و مختـار                         

عام به عمل نيامده است      گيري   رأي ر اين صورت و مادام که نسبت به اضافات و تحوالت انقالب           د. بشناسيم

 را آورد و نظام جمهوري ء آرا%۲/۹۸ي آنها بنماييم کهها خيانت به ملت انقالب کرده و به مصوبه و خواسته 

  .داده استمشروعيت و قانونيت »  جمهوري اسالمي– استقالل – ديآزا«اسالمي را با شعار مثلث 

  از نظر خارج کشور) ب

 قصد تبعيت از نظريـات ابرقـدرتها و سـاير کـشورها را نيـز                ايم  البته به خاطر خارجيان ما انقالب نکرده      
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کنيم و خواه ناخواه ارتباطهايي چه دوستانه و چه خصمانه            ولي چون در ظرف سربسته زيست نمي      . نداريم

کنيم، و    وه قصد صدور انقالب را داريم و براي اسالم تبليغ مي          يا اقتصادي و انساني با غير خود داريم، بعال        

دانيم، بنا به همه      مهمتر از همه اينکه ابرقدرتها و غرب را دشمن قسم خورده و عمل کننده روي خودمان مي                

طرف نسبت به برداشـتها، نظريـات و عکـس العملهـاي خارجيـان، اعـم از                   اعتنا و بي    توانيم بي   اين داليل نمي  

  .ن و غيرمسلمان و اعم از دولتها و ملتها، باشيممسلما

مل است که هرقـدر در دوران مبـارزات عمـومي ملـت تـا پيـروزي انقـالب افکـار                     أن مسئله قابل ت    اي اوالً

ن کرد و پيروزي ما با استقبال و تحـسي          ييد قيام ما سير مي    أل به ت  عمومي دنيا و مطبوعاتشان در جهت تماي      

 بعد از خشونتهاي انقالبـي، جريـان معکوسـي را در            حوالت انقالبمان مخصوصاً  شد، ت    عام روبرو مي   تاًنسب

و روي هم رفته، بـه      . وجود آورده است  ه  مجموع يا الاقل در بسياري از محافل دور و نزديک دنياي خارج ب            

ناحق، انقالب اسالمي ايران به ميزان قابل تـوجهي در کـشورهاي خـاص در ميـان اقـشار خـاص                     ه  حق يا ب  

  .و مطرود شده استمنفور 

مـل اسـت کـه آيـا        أ، نيـز ايـن مـسئله قابـل ت         ايـم    در رابطه با جنگ تحميلي که اولويت را بـه آن داده            ثانياً

دانـيم، از ايـن       بيـار اصـلي مـي       کشورهاي غربي و آمريکا که او را آتش افروز و آتش           ابرقدرتها و خصوصاً  

سعه آن کمرشان را در هم شکـسته امپرياليـسم          برند يا با ادامه و تو       جنگ راضي و برخوردارند و سود مي      

  سازيم؟ الحادي جهاني را بيچاره و انقالبمان را پيروز مي

  :باشد اين است که قابل انکار مي نکاتي که غير

 آنچه نفرات و نيرو و سرمايه در ظرف چهارسال جنگ، از ايران و عراق مقتـول و مجـروح و منهـدم                       ـ۱

چون باالخره هـر    . را داشته است  » ر طرف که شود کشته سود کفار است       ه ز«شده است، از نظر آنها حالت       

  .باشند دو ملت مسلمان و مقابل اسرائيل و مطامع شرق و غرب اروپا مي

شود و هواپيماهـا و تانکهـاي         ها و بمبها و موشکهايي که به جان و خاک ما يا عراق انداخته مي                 گلوله ـ۲

شود يا تبديل به خاکـستر و         ها آتش مي    بک و سنگين که در جبهه     ميليون دالري و ساير سالحها و مهمات س       

آيد؟ جز آنکه پولش و سودهاي هنگفتش به کارخانجات و بانکهـاي آمريکـا و                 گردد، از کجا مي     آهن پاره مي  

 آنهـا را حيـات تـازه و قـوت و            ة و اقتـصاد راکـد شـد       غرب و شرق اروپا سرازير گرديده صنايع تسليحاتي       

 و از آن    ١؟ آيا کارخانجات آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمـان و حتـي اسـپانيا            اند  رري برده نجات داده است، ض   

قـدر ايـن جنـگ       ؟ هـر  اند  طرف شوروي و اروپاي شرقي در عمرشان اين اندازه توليد و فروش اسلحه کرده             

  !٢ خير و برکتش براي آنها بيشتر،تر شديدتر و طوالني

پـردازد و چـه آنچـه     هاي خود مـي  ارزا، چه مبالغي که ايران با        پول خريد قانوني و قاچاق اين سالحه       ـ۳

 از  تمامـاً . سـازند   اش از کيسه فتوت اجباري فـراهم مـي         عراق ورشکست شده و همسايگان عرب کمک کننده       

فروش نفت کشورهاي اسالمي، و سرازير شدن آن به بهاي ارزان به سوي صـنايع و مـصارف اروپـايي و                     

                                                      
 ميليون دالر اسلحه از آمريكا در سال گذشته مقام اول را در خريد اسـلحه از آمريكـا كـسب    ۳۳۰۰دولت اسپانيا با خريد مبلغ     ـ1

  .زنند كه قسمت اعظم اين خريدها جهت فروش به ايران بوده است  ميآگاهان سياسي حدس. كرد

اكنون نيز به علت    . شد  هاي پيشرفته و پيچيده آمريكايي مي       زمان شاه هم قسمت اعظم درآمد نفت صرف ارتش و خريد سالح            ـ 2

  .گردد اي از درآمد نفت به مصرف خريد مهمات و نيازهاي جنگ مي جنگ تحميلي، سهم عمده

378



  

۳۶۰ 

گذاري بـراي    مان، سرمايه  ذخاير زيرزميني خداداد ما براي نسلهاي آينده      . گردد  مي تأمينژاپني و آمريکايي،    

  .شود دشمنانمان مي

مان را در پـاي       ي عمراني و ذخاير نفتي    ها  ترين نيروهاي انساني و سرمايه      دريغ ارزنده    وقتي چنين بي   ـ۴

م و اسـتقالل را کـه تعهـد         توانيم به سـازندگي و خودکفـايي کـشورمان برسـي             نمي جنگ قرباني کرديم طبعاً   

 بيـيش از زمـان شـاه        ايـم    نمـاييم و ناچـار شـده       تـأمين از ارکان شعار مثلث مقدس مصوب اسـت          انقالب و 

 چاههاي نفـت، از شـرق و غـرب اروپـا و از آمريکـا                ة استخراج از قاعد   امان را، ب  خواربار و لوازم و نيازهاي    

  !اند خواسته همان چيزي که آنها مي. وارد سازيم

ازه جنگ هم که انشااهللا تمام شود و به فرض که دو طرف دعوا زنده بمانند و بخواهند زندگي کننـد،                      ت ـ۵

همه خرابيها و نوسازي کـشورهايمان را از کجـا و بـا چـه پـولي خـواهيم کـرد؟ جـز اينکـه بـاز                            ترميم اين 

  بازارهاي خدمات و مصنوعات و توليدات آنها را براي مدتهاي مديد رونق خواهيم داد؟

 در کشورهاي خاورميانـه و همـسايگان    صدور انقالب و تعارض و تشنج و تهديدهايي که مخصوصاً       ـ۶

وجود آمده است، از نظر سياسـي ايـن اثـر مثبـت را بـراي آمريکـا و اسـرائيل                ه  مسلمان عليه دولتهايشان ب   

سارت و اتحـاد بـا      ي ا ها  سته انداخته است و ه    داشته است که بيش از پيش کشورهاي منطقه را به دامن آنها           

دولتهاي مسلمان و مرتجع و حتي اروپاي غربي را به دور امپرياليسم آمريکا تقويـت نمـوده اسـت کـه ايـن                    

 ايـم  بطور خالصه مـا وسـيله شـده   . خود از نظر ايدئولوژيکي و رسالت اسالمي قابل بررسي و مطالعه است     

  .ميان آنان و کفار وحدت ايجاد کنيم

  .ايم ه خشونت و خون، در دنيا بدنام و وحشتناک کردهفايع را با قي انقالب ما و اسالم تشـ۷

روي هم رفته يک حالت تعادلي مابين حکومت ما و قـدرتهاي خـارج برقـرار شـده کـه هـر دو طـرف را                          

دهيم و بدان خوشحاليم و آنها هـم منـافع و مقاصدشـان را                راضي ساخته است ما به آنها فحش و آزار مي         

  !و بدين دل خوشندبينند   شده ميتأمين

  

  نظر خدا و قرآن) ج

 و صددرصد در راه و رضاي خـدا بـوده اسـت و              مهمتر از همه همين است که آيا تحول انقالب ما واقعاً          

رويم يا خداي نکـرده انحـراف بـه مغـضوب             طبق خواسته و گفته اسالم و قرآن در صراط مستقيم پيش مي           

  عليهم و به ضالين داريم؟

باشد، همـين جـا اسـت، و اگـر          ل آن مي  ب حساسيتي که پل صراط روز قيامت سم       دقت و ظرافت مسئله و    

 به خدا و هدايتي که      ن حمد با وجود ايما    ةا در سور  نکم باهللا الغرور ي   ره والتغ كقرآن مکرر هشدار داده است      

 همـواره راه    ايـم   جوييم به خدا و هدايتي که به اسالم يافته           همواره راه نعمت و نجات را مي       ايم  به اسالم يافته  

 که نگران خشم خـدا و گمراهـي خودمـان باشـيم، بـراي احتـراز از                  اند  جوييم و فرموده    نعمت و نجات را مي    

  .ها است عصيان و اشتباهات و افراط و تفريط

 کار بجا و از جهتي واجب است، امـا         اجراي اسالم در ميان خودمان و در دنيا مسلماً          و  ابالغ و اشاعه   ـ۱

ت؟ به عالوه اسالم طريق است و مکتب و آنچه بايد معبـود و هـدف باشـد خـدا اسـت و      چگونه و در چه مد    

بزنيم و خدايي را که فرموده است    در هر حال آيا بايد کاسه داغتر از آش بوده از رسول خدا جلو             . خلق خدا 
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يغمبـر  الـدين، ليبـرال و سازشـکار دانـسته اجبـار و تفتـيش در ميـان بيـاوريم؟ ادامـه رسـالت پ                         الاکراه فـي  

 و موکل و مراقب و مسلط بر کسي نشده است و            کند مأمور  که مکرر قرآن آن را گوشزد مي       ،النبيين را  خاتم

باشد، وظيفه خـود دانـسته و بـه صـورت ديگـري               يتش ارائه آيات و تزکيه و تعليم کتاب و حکمت مي          مأمور

  انجام دهيم؟

ت، عـدالت، رحمـت و      نيـ رادروار سـالمت، ام   کـرديم بـ     اگر ما از ابتداي کار و در داخله خودمان سعي مي          

شـد؟ يـک مکتـب     شکوفايي و کمال را برقرار کنيم آيا اسالم و انقالبمان بهتر و راحتتر شناخته و صادر نمي   

 پيروانش را نجات و سعادت بخشد چگونه ممکـن اسـت اثبـات ارزش و نفـوذ در انـسانهاي                     اند عمالً   اگر نتو 

  ديگر بنمايد؟

 حضرت امير فرموده است يار مظلوم و خصم ظالم بايد بـود، مستـضعف را کمـک                   البته همانطور که   ـ۲

 بايد کرد و از چنگ مستکبر بايد نجاتش داد، اما سنت خدا و برخورد و برنامه انبيـاء در ايـن زمينـه چگونـه       

 است؟ خدا و حضرت موسي با طاغوت اعظم تاريخ چگونه عمل کردند؟ و آيا فرعـون دسـت آخـر بـه                       بوده

 پاک کردن خلقت و خاليق از ظلم و         مأموردش غرق و هالک نشد؟ آيا انقالب ما و ملت ما مسئول و              پاي خو 

  فساد و استکبار است و پيشوا ساختن مستضعفين جهان؟

 خيرات و حسنات و عامل تربيت و حيات بوده آنکـس کـه در              اء واجب است و منش     جنگ و جهاد قطعاً    ـ۳

اما آيا هر نوع جنگي مجاز اسـت        . برد  کثير مي   روزي و خير   هه بود  پروردگارش زند   نزد راه خدا شهيد شود   

 جنگ تعرضي تا براندازي و نابودي طرف؟ در اسالم آيا شـهادت بـه خـودي خـود و بـه هـر                        و مخصوصاً 

  آورد يا وسيله است؟  هدف است و ثواب و صالح مي،صورت که باشد

رسيده يا ليبرال بوده      آيا عقلش نمي   ١علي اهللا خدايي که فرموده است فان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل            

فرمـود و ان يريـدوا ان يخـدعوک فـان حـسبک اهللا هوالـذي ايـدک                  است؟ دلگرمي خدا بر رسول اکرم که مي       

  کند؟ مبتني بر چيست و چه چيز را توصيه مي٢... منين والف بين قلوبهمؤبنصره و بالم

البـر و    کيـد بـر تعـاونوا علـي       أحسنين را تکـرار نمـوده و ت       المتقين و مع الم    قرآن ان اهللا مع الصابرين، مع     

م و العدوان  ث اال کيد بر تعاونوا علي   أالمهلکين گفته و ت    المعتدين و مع   القاتلين، مع  التقوي کرده است يا ان اهللا مع      

آن تفـسير قـر  . خوانم  اوامر و آيات قرآن را مي،نمايم ي نميگيردرافرموده است؟ من از خود ارائه طريق و اي 

  .نمايم که بگويند استعماري يا من عندي است نيز نمي

بديهي است که ملت ما و انقالب ما رسالت يا تعهد و تکاليفي دارد که همه بايـد کارسـاز و فـداکار آن                 ) ۴

امـا آيـا از همـان روز يـا سـال اول           .  همانطور که هر انسان و هر فرد مسلمان تکليف و تعهدي دارد            .بشويم

بايستي قيام به تکليف در قبال سـايرين کـرده باشـيم؟ وقتـي بـه طبيعـت و بـه          انقالبي مي انقالب و فوري و   

شـود و از او نگاهـداري و          بينيم که به کودک و نوزاد سالها شير داده مي           کنيم مي   شريعت و دينمان نگاه مي    

تکليف .  شود يعني بالغ  »برسد«نمايند تا اندام و عواطف و عقلش و قدرت تشخيص و توليدش               سرپرستي مي 

                                                      
همانـا کـه او هـم    (ـ و اگر تواضع و تمايلي نسبت به صلح نشان دادند تو نيز ابراز تمايل نما و توکل بر خـدا بکـن            ۶۱/۶۳فال  ـ ان 1

 ).خوب مي شنود و هم بسيار دانا است

ت مـي   پس بدان که خدا تو را کفايـ       ) قبول صلح نما  (قصد فريب تو را داشته باشند       ) پيشنهادکنندگان صلح (ـ و اگر    ۶۲/۶۴ـ انفال   2

  ...همان خدايي که تو را با ياري و نصرتش تأييد کرد و با مؤمنين، و ميان قلوب آنان الفت برقرار ساخت. کند
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انقـالب مـا و جمهـوري اسـالمي مـا هـم مـادام کـه از نـاتواني و                     . پس از بلوغ و رشد تعيين گرديـده اسـت         

ناداريهاي بعد از پيروزي بيرون نيامده روي پايش نايستاده، خود را نساخته و خودکفا و مولد نـشده بـود،                    

مردهـا در سـنين     . ديگـران نبـوده اسـت     اي وظايف و اجراي مـسئوليت در قبـال          ف مکلف به اي    و منطقاً  شرعاً

. شـوند   پانزده سالگي و زنها در سنين نه سالگي پس از آنکه غدد جنسي قدرت توليدي پيدا کردند تکليف مي                  

 آنجا كه از جواني موسـي و تمـرين و تـدارك             تازه قرآن کريم که از جانب خداي عزيز حکيم آمده است چه           

کند   بنده صالح خدا را بيان مي      آل يا  ه دعا و زبان حال فرد ايده       آنجا ک  كند و چه    اش صحبت مي    رسالت آينده 

 دارد و قال رب اوزعني ان اشـکر نعمتـک           ٢ يا بلغ اشده و بلغ اربعين سنه       ١شده واستوي الما بلغ    عنايت به و  

پـس انجـام    . فرمايـد   مـي  ٣ ترضـيه و اصـلح لـي فـي ذريتـي           التي انعمت علي و علي والدي و ان اعمل صالحاً         

و ايفاي وظيفه که همان شکر نعمت است مستلزم و متعاقب دورانهـاي بلـوغ و رشـد و اسـتحکام                     يت  مأمور

بـراي دفـع کيـد و آزار مخـالفين نيـز کـه         . انداختن توان خـود    کاره  است، با استفاده از ميراث گذشتگان و ب       

ت حمله  أترسانده جر د تا دشمنان خودتان و دشمنان خدا را         يده بپرداز ده و عِ  فرمايد به تدارک ع      مي صريحاً

 کاري کنيد که جنگ پيش نيايد نه اينکه وظيفه و قدرت داشته باشيد تا شيطان                ٤.را از دل آنها بيرون بياوريد     

  .کاري که محال است. مهلت يافته از طرف خدا را از صحنه روزگار و از دسيسه کاري انسانها نابود نمائيد

  

  بندي جمع

   چه بايد بکنيم؟کرديم و حاال بايستي مي خوب، چه مي

  :بطور خالصه و پوست کنده

 برگشت به وحدت و الفت و همکاري همگان، يعني همان چيزي که بـه رحمـت خـدا مـا را از پرتگـاه                         اوالً

  .اند نجات دهد تو آتش مي

  .ي اوليه انقالب و به نيازهاي حياتي ملت و مملکتها  عنايت و برگشت به خواستهثانياً

  .»بازگشت به قرآن«سنت خدا و  توجه به مشيت و ثالثاً

  
 فجـر امـسال در      ة، در افتتـاح مراسـم بزرگداشـت دهـ         اي رئـيس محتـرم جمهـوري        آقاي سيدعلي خامنه  

 حتمـي الهـي     ةل اراد به دليل قوانين طبيعي قـرآن و بـه دليـ          « گفته بودند که انقالب و جمهوري ما         ۱۲/۱۱/۶۲

شرکت در مراسـم دهـه فجـر آمـده بودنـد توصـيه و         و در پذيرايي مهمانان خارجي که براي         »ماندني است 

  .اند را فرموده» بازگشت به قرآن«توصيف 

کنيم کـه قـوانين طبيعـي قـرآن و اراده             حاال هم اضافه مي   . ايم  گوييم و نگفته    ما هم غير از اين چيزي نمي      

                                                      
  .شد) يا اعتدال و همه چيز تمام(ـ و چون به استحکام و نيرومندي خود رسيد و منظم ۱۴/۱۳قصص  ـ1

  .ـ به توانايي و محکمي رسيد و به چهل سالگي درآمد۱۵/۱۴ـ احقاف 2

پروردگارا مرا الهام و امکان ببخش که شکر نعمت را بجا آورم، نعمتي که بر من و بر پدر                   ) يا مي گويد  (و گفت   : ـ دنبال آية فوق   3

   .اي انجام دهم که تو را خشنود سازد و براي من ذريه و نسلم را صالح بگردان اي و اينکه کار شايسته و مادرم ارزاني داشته

و آنچه بتوانيد (والهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواهللا و عدوکم و آخرين من دونهم ـ واعد۶۰/۶۲انقال   ـ4

شناسـيد، بـه      براي آنها از نيرو و سواره نظام آماده سازيد تا بدينوسيله دشمن خدا و دشمن خودتان و کسان ديگـر را کـه نمـي                        

  .ترس اندازيد
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۳۶۳ 

 مـا از آنهـا      انـد باشـد، مگـر آنکـه         تـو   حتمي الهي هيچيک به خودي خود دليل و ضامن بقا و پيروزي ما نمي             

ودنـد جـا دارد بـه خودشـان و بـه      نم توصيه و تاکيدي را هم که ايشان به مهمانان مسلمان مـي     . تبعيت کنيم 

  .همگي بازگشت به قرآن بکنيم: ان بفرمايند و آن را نصب العين قرار دهيممخود

  والسالم عليکم و رحمه اهللا و برکاته 

  

  

  

  

  

382



  

۳۶۴ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۵۴۵/۴/۲۱ :شماره

 ۲۳/۱۱/۱۳۶۲: تاريخ

  

  

   اطالعيه پيرامون حمالت موشکي عراق

  ه شهرهاي دزفول و اهوازب

  

  

العاده نسبت به برادران و خواهران عزيز شـهيد و مظلـوم و آواره شـدگان                 ثر فوق أبا ابراز همدردي و ت    

رين و نفـرت خـود را نثـار         فـ شهرهاي مقاوم دزفول و اهواز و ساير شهرهاي زيـر تهديـد صـدام، مراتـب ن                

او که از ادامـه جنـگ و از تـضعيف و عـدم توفيـق           ديکتاتور خونخوار و ديوانه عراق و پشتيبانان کمک کار          

هبر انقالب و فرمانده کل قوا و شوراي عالي دفـاع           رم و از    يدار  برند، اعالم مي    انقالب اسالمي ايران سود مي    

انتظار داريم با توکل به خداي عزيز حکيم و الهام از کالم مجيد و سنت کريم اقدامي شرافتمندانه و عادالنـه                     

  . پايان دادن به خونريزي به عمل آورندو عاقالنه براي

  .ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الکافرين

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۲ بهمن ماه ۲۳
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۳۶۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۰۳/۱۲/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  محرمانه مستقيم

۳/۱۲/۱۳۶۲  

  نامه محرمانه دبيركل نهضت به رهبر انقالب در مورد جنگ

  

  حيمبسم اهللا الرحمن الر

  حضور محترم رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران

  آيت اهللا العظمي امام خميني مدظله العالي

با حمد خداي يکتا و تقديم سالم و دعا، از طرف نهضت آزادي و شخص خودم، براي عافيت جنابعالي و                

خـواهم خواسـتار       گرديـده مـي    ام که بار ديگر مشاور ناخوانده       توفيق در رستگاري انقالب اسالمي، شرمنده     

، صـلي اهللا عليـه   دانم که رسول اکرم     چه مي . ملتان نسبت به مطالبي بشوم    أچند دقيقه تا نيم ساعت تحمل و ت       

فـاعف عـنهم    « با وجود دريافـت وحـي از جانـب خـدا و دارا بـودن عقـل کـل، بنـا بـه دسـتور                           و آله وسلم،  

نيـاز و      رهبر جامعه نيز بي    پرداخت و قاعدتاً    يگران مي  به شنيدن نظريات د    »واستغفرلهم و شاورهم في االمر    

  .ن يکطرفه و کارش تنها امر و ابالغ باشديبايستي روابطش با مردم و مسئول معاف از اين معني نبوده نمي

اي کـه مـولي المـوالي و مـرد اليتنـاهي، بـراي                طلبد، ما بنا به وظيفه      اينک که رهبر، ما را به مشورت نمي       

آيد، دسـتور     ري مي وي تعيين کرده است عمل نموده در آنچه به عقل قاصرمان حق و ضر             رعيت در حق وال   

  .نماييم را اجرا مي» و ذکر فان الذکري تنفع المومنين«الهي 

  
نويـسم رضـاي خـدا، خيـر شـما و        اميدوارم در آنچـه مـي     . ايد عرايضم از چه مقوله است       احتماال حدس زده  

 باشد و به دور از مسائل و منافع خصوصي و گروهي وظيفه عنداللهي انجام خدمت به مردم شرافتمند مملکتمان

  .گردد

ه  اخير عـراق و ايـران در کـشتار و ويرانـي بـ              ة و مسابق  شرايط بسيار حاد و وحشتناکي که مبارزطلبي      

تـر از جنـگ       وجود آورده و دارد جنگ تحميلي چهارساله را در منطقه به مراحل هالکـت بـارتر و وحـشيانه                  

رساند، چنان بار سنگين و سوزان بر دوش و جان ما انداخته است که چون طاقت آنـرا نداشـتيم،       ي مي جهان

 جنـگ و    ةرنـد  همه امـور و تـصميم گي       ةم که گردانند  رو به رهبري انقالب و به مقام فرماندهي کل قوا آوردي          

ل و اطمينان خود را به      شايد که با بينش خاص و ظرفيتي که داريد، يک گوشه از اطالع و از توک               . صلح است 

  .صل زير آتش و سنگ بدهيدأما و به مردم مضطرب و مست

بـار آنـرا     تر و خداي نکرده خفـت        خانمانسوز  محتمالً ةندتوانيم تحمل اين اوضاع و آي       ما از يک طرف نمي    

د بنماييم و از طرف ديگر قادر نيستيم واقعيات عيني و سنن الهـي را ناديـده گرفتـه سـلب مـسئوليت از خـو                  

اند و موفقيت نزديک و نهايي مسلم است، مـا مبـراي از               بگوييم چون ولي فقيه چنين ديده و خواسته       بکنيم و   

  .باشيم تکليف و تفکر و از تذکر الزم مي
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۳۶۶ 

ي ها  رهبري، در بکار گرفتن سرمايه     شک نيست که جنابعالي با ايمان و توکل مخصوص و قدرت و نبوغ            

اش وارد سـاخته    سـاله  ۲۵۰۰را در عظيمترين آزمايش يا ابتالي تاريخ        سرشار اسالم و تشيع، مملکت ايران       

ايد   وجود آورده به نسل حاضر ما، هم ارزش و افتخار داده          ه  شهرت و وحشتي از ايران و اسالم در جهان ب         

 ما را به يک دوراهـي فاجعـه يـا فـتح             ،در عين حال   و. العاده دشوار در برابر دنيا و خدا       و هم مسئوليت فوق   

ايـد و هـم سـکوت و     هم وظيفه سنگين انديشيدن و توصيه به حـق کـردن را بـه دوش مـا نهـاده       . ايد  ندهکشا

  !اعتنايي در برابر آن بسيار سهمناک است بي

را پـيش    »و التقف ما ليس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مـسئوال                  «ما که حکم    

خواهيم نه خودمان و نه هموطنمان، چشم و گوش بسته و به دور               ي مي رو داريم، بنا به وظيفه ملي و اسالم       

البته عـالوه بـر حـال خودمـان و حـال مردمـي کـه                . از عقل و عاطفه، تبعيت از احساسات و تبليغات ننماييم         

يشان را داريم و مملکتي که از پدران و مادران چندهزار ساله ميراث             ئ نمايندگي و سنخگو    يا تلويحاً  تصريحاً

دلسوز خود جنابعالي و نگران کسي نيز هستيم که ملت او را به  باشيم،  مفتخر و مسئول حفظ آن مي       و هبرد

 چه داوطلـب فعـال و چـه منفعـل     ـشکسته    وپرسيم جواب اين همه کشته از خود مي. رهبري برگزيده است

 و محروميتهـا و  تـوان داد؟ مـرگ   ه مـي نـ هـا را چگو  هـا و محروميـت   و از دسـت رفتـه    و ويرانيهـا ـبرکنار   

  !شود ويرانيهايي که پايان آن معلوم نبوده هردم بر وسعت و شدتش افزوده مي

  تجاوز آشکار به مرز و بوم      ۱۳۵۹ شهريور   ۳۰بديهي است آن زمان که صدام ديکتاتور عراق در تاريخ           

که با تمـام نيـرو تـا     به جان و مال ما کرد، وظيفه انقالبي و قانوني همگي و باالتر از آن حکم خدا اين بود                و

خرين نفر و نفس بجنگيم و دشمن غاصب غدار را از خاکمان بيرون کنيم، که خوشبختانه به همت جوانـان                    آ

. ن مصمم، موفـق شـديم  ير از رهبر متوکل و با تالش مسئولو پيران غيور و ايثارگر و پيروي ملت شهيدپرو  

 از آب و خاکمان، و خداوند رحمان عليم قدير، عليرغم           آن کارزار، قتال في سبيل اهللا بود، براي دفاع از آدمها          

 و نابرابري نيروها، نصرتمان داد تا آنجا که دشمن با خـواري و پـشيماني راه فـرار اتخـاذ کـرد و          عدد قلت

کـه در ابتـدا خـود جنابعـالي،         ( جنگ و تجاوز بـه داخـل عـراق           ةاما مجوز ادام  . م و تمنا گشود   زبان به تسلي  

بـا  ) دانـستيد  حق نمي و  مصلحتاشمي رفسنجاني شنيدم، آن رهاي تخليه خرمشهر از آقا   که در ايام     آنطور

  .و تعرضهاي ديگر، براي ما روشن نيست شعار سقوط صدام و حزب بعث

  
شـويم کـه      داريم و خوشحال و دعاگو مـي        کنيم عرضه مي    ما استداللها و استنباطهايي را که از قرآن مي        

  . ارشادمان بفرماييدهروشن کردن موارد انحراف و اشتبااگر تشخيصمان خطا باشد با 

هاي تا به حال و خداي نخواسـته از فـساد            يدرنمي دانيم اگر در روز قيامت از خون و خرابيها و از درب            

  شود داد؟ ي دو طرف، پرسش کنند چه جواب ميها هالک حرث و نسل  آينده وتر و تباهيهاي خيلي گسترده

، حاضـر   » للـسلم فـاجنح لهـا و توکـل علـي اهللا            افان جنحو « نص روشن و صريح      اگر بگويند چرا عليرغم   

هاي آتش بس و صلح، ولو مشروط و تضمين شده، را بپذيريـد و دسـت رد بـه سـينه همـه                       دنشديد پيشنها 

، که از کشورهاي مسلمان و از غير متعهدها آمـده بودنـد، زده هرگونـه مـذاکراه و بحـث                     ها  شفيع و ميانجي  

تر نخواهد بود؟ آيا استدالل عدم اعتماد به صداقت صـدام             ا هم رد کرديد، آيا جواب ما سخت       روي شرايط ر  

 مردود نخواهد شد؟ آنجا که بـا اطمينـان و    بعدي قرآن شديداًةپيش کشيدن آيبا ، ها و به حسن نيت ميانجي   

آيـا جـواب   . »لمومنينوان يريدوا ان يخدعوک فان حسبک اهللا هوالذي ايدک بنصره و با       « ،فرمايد  استحکام مي 
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۳۶۷ 

  باشيم؟ خواهيم داد که مخاطب اين فرمان پيغمبر رحمت و حکمت بوده ما مشمول آن نيستيم و مستثني مي

دانـستيم اسـتکبار و الحـاد و اسـتثمار و        ممکن است نمونه آورده يا ادعا شود که ما خود را موظف مـي             

بق قرآن و تاريخ، نوح و ابراهيم و موسي و           به ما خواهند گفت که ط      .استضعاف را در دنيا ريشه کن سازيم      

ذون آن نبودند، شما چطور به خود حـق داديـد بـا          أ و م  مأمورالنبيين عليهم السالم و الصلوه،       عيسي و خاتم  

ها و خرابيها درصدد صدور و حاکميت اسالم برآئيد؟ وقتي خدا در قرآن مکـرر بـه پيغمبـر                     زييقبول خونر 

ان انـت  «، »لست علـيهم بمـصيطر  «، »انت عليهم بوکيلما«و » ظاک عليهم حفي ماجعلنا«کند که     خود گوشزد مي  

 را داشـتيد، چگونـه   ء اجـرا و ادامـه رسـالت انبيـا    ة، شـما کـه داعيـ   »و ما علي الرسول اال البالغ    «، يا   »اال نذير 

خدا ها عمل نماييد، در حاليکه خود      ول مستکبرها، و مستضعف   ئ مس مأمورخواستيد مانند موکل مراقب و        مي

با مشيت اليزال و قدرت بينهايتش نخواسته است دين خود و عدالت و حق را بـا تعجيـل و تحميـل در ميـان             

آدمها پياده کند؟ خداي بزرگ از شما عمل به اسالم را خواسته است نه احياي اسالم از طريق الزام ديگـران                 

  ».الدين الاکراه في« اما به شرط رعايت دهد  و تبليغ و اجراي دين را پاداش مينديه خدا عمل ب. به اجراي آن

درست است که در انقالب اسالمي ما جوانان، پيران و داوطلبان قابل تقديري لبيک اجابت، روي اعتماد و           

شوند، اما همـين       و با اشک و عشق و اصل به چنان جانبازيها و پيروزيها مي             اند  اعتقاد و ارادت به امام گفته     

ايت آنها را که    ك آن ظاهر گردد، هم ش     ي و خالفي در اصل برنامه و هدف انتخاب        امر اگر خداي نخواسته خلل    

، بسيار سنگين خواهد کرد و هم مسئوليت رهبـري و کـساني             »انا اطعنا سادتنا و کبرائنا    « دروز قيامت بگوين  

  .نمايد کنند، دو صد چندان مي را که لب فرو بسته حق والي را در دريافت نصيحت ادا نمي

مطلب مهمي نيست، دزدي   : يي انداختند، فرموديد  ها  هواپيماهاي عراقي به فرودگاه مهرآباد بمب     روزي که   

ولـي آن ديوانـه يـا دزد، عليـرغم          . اي آمده سنگي انداخته و در رفته است و ديگر نخواهـد انـداخت               يا ديوانه 

نگيهـاي خطرنـاک کـرد،    ها انداختـه، ديوا     ها و موشک    تودهنيهايي که خورده است، بارها آمد و سنگها و بمب         

ملـت خـوب ايـستاد، خـوب     . ها خراب نمود و بسياري از فرزندان عزيز اين مملکت را به شهادت رساند  خانه

ها نثار صدام و پـشتيبانانش کـرد و دالوران جـان بـر کفمـان           ها و مشتها و تالفيگري      جان و مال داد، فحش    

نمايد که سپاس خدا و تشکر از          است و ايجاب مي     اينها درست  ةهم... آسا به دست آوردند     معجزه پيروزيهاي

بينـيم عليـرغم دفاعهـا و         کنـيم، مـي     بندي مي   اما وقتي ترازنامه چهارساله را جمع     . ملت شهيدپرور بجا آوريم   

ها و پذيرش انقالب اسالمي در بعضي جاها، آنچه هم که محصول مسلم اين مدت اسـت و اخـتالف                      موفقيت

  : استدر آن وجود ندارد نتايج ذيل

 جنگ و خصومت در منطقـه و تقليـل امنيـت، افـزايش تلفـات و ضـايعات دو طـرف،                      ةگسترش دائم دامن  

ر حـرث و نـسل در   م به طـور کلـي هـالک مـست     وکاهش طاقتها و توانها، ازدياد انزوا و اتهام ايران و اسالم        

  .ايران و عراق و بعضي نقاط ديگر

 از ادامـه و توسـعه و   ي مثبت داشته است و آنهـا مـسلماً  از ديدگاه ابرقدرتها نيز اين جنگ دست آوردها     

  :از آن جمله است. دنباش خاتمه نيافتن آن با حفظ بقاي هر دو طرف متخاصم، راضي مي

يي از انقالب و    ها  افتاده حد و حساب و پرمداخل اسلحه و مهمات به طرفين دعوي و به وحشت               فروش بي 

. سابقه بـوده اسـت      شان بي   که چنين بازار گرم در تاريخ گذشته        برکنار عمليات ما و حتي به کشورهاي فعالً      

 و صـنايع خودشـان، صـدور مـستقيم و غيرمـستقيم             هتـأمين رفـا   منت و به بهاي اندک نفت بـراي           خريد بي 
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پـول و محتـاج       خواربار و کاالهاي صنعتي و خدمات فني به ايران و عراق و کشورهاي ديگر خاورميانه، بي               

يعنـي  ) و بنابراين انقياد بـالقوه    (م ساختن انقالبمان از سازندگي و خودکفايي و توليد          نگه داشتن ما و محرو    

 سياه و خونين دادن به      ةو باالخره، دردناکتر از همه، چهر     عدم ايفاي وعده استقالل ابتدايي همراه با آزادي،         

قانيت و حيـات، در  ي سالمت، نعمت، رحمت، سعادت و بطور کلي حها  وعده وها اسالم و زدوده شدن نشانه 

منـدان، دسـته دسـته بـا نوحـه و سـرود عـازم                داخل و خارج ايران، حاال هم مخلـصين بـه انقـالب و بهـره              

صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران           . شـوند   قربانگاههاي جبهه به قصد کربال و آزاد کردن قدس مـي          

ات نظـامي و  تأسيـس ا شـهرها و    کنـد، توپهـا و هواپيماهـاي مـ          ها و موزيکهاي فتح و فجر پخش مـي          اطالعيه

ن و مردم به خود مژده سـقوط يـا          ي از مسئول  کوبند و بسياري     مي  مسکوني عراق را متقابالً    صنعتي و اخيراً  

شـايد هـم شـاهد پيروزيهـاي     . وندنشـ  دهنـد، يـا مـي     انتحار قريب الوقوع صدام و ذلت دشمنان انقالب را مي         

 با سرنگون شدن صدام و انحالل حزب بعث، آيـا غائلـه و              اما... درخشان جديد بشويم و خدا کند که بشويم       

نائره جنگ خاتمه خواهد يافت؟ فاتحه شيطان بزرگ و شيطان اصلي ازلي که مهلت يافتـه از جانـب خـدا تـا                       

ي جنـگ و مقابلـه بـا شـيطان نيازمنـد         هـا   روز رستاخيز است، در دنيا خوانده خواهد شد؟ آيا دفاع در جبهه           

   نيست؟خودسازي دروني و بروني

با آنکه آزادي قدس از دست صهيونيسم اميـد و آرزوي ماسـت، امـا معتقـد هـستيم کـه دشـمنان مـا و                          

حاکمان و همدردهايشان ساکت نخواهند نشست تا ما متالشي و مضمحلشان بکنيم و در اولين حمـالت مـا                   

ـ دالعملها نشان خواهنـد داد و آيـا بـا عـ        تسليم نگرديده مواضع جديد خواهند گرفت، عکس       ّيي کـه  هـا  دهه و ع

اگر . ي از ما نخواهند کرد؟ تابحال که چنين نبوده است         ف از خود و تجاوزات مجدد و تال       فراوان دارند، دفاعي  

 و نه هنوز تمام تـوان و        اند  ه دست از مقاومت و تجديد قوا کشيده       ن ،اند  شکستهايي داشته يا ضرباتي خورده    

 صـدام و پـس   ناس واقعيتهاي اجتماعي موجود در عراق، بـا مـرد      ، بر اس  اند  ا به ميدان آورده   رزاتشان  تجهي

صارگرش، به فرض که شورش يا کودتايي صورت بگيرد، هيچ معلوم نيست کـه فرمانـدهان            حرفتن حزب ان  

حال دست به   ه  ب همچنين اسرائيل مکار کهنه کار اگر تا      . و گردانندگان بعدي فرمانبر يا هم آهنگ با ما باشند         

يران و عراق نزده است، آيا خواهد گذاشت که سپاه و بـسيج مـا بـه راحتـي راهـي قـدس                       اي در ا    عمل عمده 

ها و پيـشرفتهاي      شود؟ غير از اسرائيل آيا آمريکا و ابرقدرتها و خود شوروي ممکن است تماشاچي صحنه              

باشـد  تـر، مهلکتـر و قـاطعتر از گذشـته اقـدام نکننـد؟ هرچـه                  ي عليه خودشان شوند و موذيانه     ها  ما، يا فتنه  

اسرائيل و امريکا و شوروي در شيطنت و ترور و جنگ، صد درجه استادتر و از ما داناتر و داراتر در ايـن                       

به فرض پيروزي و پيشروي، اين قافله تا به حشر لنگ است، و خالصه آنکه صـدور انقالبـي                   . کارها هستند 

قدرتها زمـاني ميـسر و قابـل طـرح          انقالب ما، سقوط صدام، نابودي اسرائيل و سرنگوني امريکا و ساير ابر           

ه ايمان، تقوي، خودسازي دروني و بروني و اتحاد مسلح گشته با ب خواهد بود که مسلمانان با حربه آگاهي، 

بستن کتاب و سنت، هم دفاع قوي از خود بنمايند و هم با شاهد و الگو شدن و تـسخير قلـوب و البـاب،                          کار

دهيم، تـا در      ملتهايي هم که انقالبمان را تعليمشان مي      . تکرار کنند حماسه پيروزي انقالب را بدست خود آنها        

 بـه پيروزيهـايي     شان شرايط اجتماعي، ايماني، اخالقي، نظامي و الهي الزم فراهم نشده باشـد، مـسلماً               داخله

  .مانند انقالب ما نخواهند رسيد

 و واژگـوني سـهل و سـاده    نه در تاريخ انقالبهاي دنيا چنين توسعه و تحولهاي سـريع و وسـيع انقـالب      

387



 

۳۶۹ 

 و دست آوردهـاي مـشيت خـدا چنـين امـدادها و              ءقدرتهاي قوي حاکم سابقه دارد، و نه در سرگذشت انبيا         

  .دگرگونيها سراغ داده شده يا در قرآن کريم آمده است

،  اسـت  »قتال فـي سـبيل اهللا     «، که   ها   دفاع نفس يا بازيابي خانه و خانواده و از دست رفته           زآيا خدا خارج ا   

، وعـده نـصرت و بـه ميـدان     »فاعتدوا عليـه بمثـل مااعتـدي علـيکم        «براي تعرض و تخريب، چيزي بيشتر از        

ه مجاهديني داده است؟ بلي، به حکـم قـرآن جلـوي مهـاجم را بايـد                 ب را به امتي يا      » لم تروها  جنوداً«آوردن  

 تدارک اسلحه، حتـي قـويتر و    وامر اکيد به تجمع نيروه  خيال و بيکار نبايد نشست، سهل است ک         گرفت و بي  

اما نه براي حملـه و نـابودکردن آنهـا، بلکـه بـراي ترسـاندن دشـمنان خـدا و                     . بيشتر از دشمنان شده است    

واعـدوا لهـم    «يعنـي در نگـرفتن جنـگ بـه حکـم            .  از حمله کردن به ما     ندشمنان خودمان و برحذر داشتنشا    

  ». و عدوکم و آخرين من دونهممااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواهللا

 پيش دستي بر دستور قرآن کرده، قبل از آنکه تدارک قشون و             ايم  ما در اين ماجراي پرمخاطره خواسته     

و معلـوم اسـت   (گيـريم    و ميايم ترتيب تجهيزات الزم و کافي را بدهيم و با سالحهايي که از خود آنها گرفته  

غافل از اينکـه    . بجنگشان برويم ) گذارند  ر نبينند در اختيارمان نمي    که تا نفع خودشان و زيان ما را در اين کا          

سياست هميشگي آنها جنگ افروزي در ميان اقوام و ممالک دنيا و بجان يکديگر انداختن آنها بوده اسـت تـا        

  .هم تجارت و منفعت بکنند و هم رقيبان و دشمنان احتمالي را مشغول و مفلوک نمايند

کـردن و عـصباني سـاختن صـدامها و اسـرائيل يـا امريکـا و فرانـسه و وحـشت                   البته که دردسر ايجاد     

شـود، امـا      پـذير بـوده و هـست و باعـث تـشفي قلـب مـومنين مـي                   انداختن دولتهاي ارتجاعي عـرب، امکـان      

ي هـا   نتيجـه بـه شـهادت تـاريخ غالبـاً    . برداري مطلوب و رسيدن نهايي به مقصود، مسئله ديگري اسـت        بهره

، انـد   ي استثنايي طبيعت محـسوب شـده      ها  حتي انقالبهاي بزرگ دنيا که از پديده      . ده است معکوس به بار آور   

  .العملها و بازگشتهاي فراوان داشته است عکس

اقدام براي افراشتن پرچم حق و عدالت در عالم و امحاء قطعي ظلم و ظالم و کافر از جهـان بـشريت، بـا                        

 قتل و خرابي در بالد کفر و ستمگري، اگر مـوثر و مجـاز               خشونت و سرعتهاي انقالبي، يا برانگيختن فتنه و       

چنين راهي که خدا ترسيم و      . داد   يا بدست پيغمبرانش انجام مي     ساًرأبود، خداي داناي توانا، به يقين آنرا          مي

هايش، سرابي و گردابي بيش نباشد      ؤلآيندها و اميدواريها و با تأل      اند با همه خوش     تو  تشريع نکرده است، مي   

در .  و به آثار ناخواسـته و هـالک کننـده غيرقابـل جبـران گـردد                 غرض رود که منتهي به نقض      م آن مي  و بي 

.  آمده اسـت   »رنکم باهللا الغرور  غوال ت «قرآن مجيد هم سفارش شده است که به خود مغرور نشويم و هم آيه               

  .ما حق نداريم روي حسابهاي خودمان روي خدا حساب کنيم

  
گويد دست تضرع و تمنا و توبـه          م است که نهضت آزادي ايران به هيچ وجه نمي         عرض اين تذکر نيز الز    

کار جهانخوارها و از خـدا بيخبرهـا بـشويم، يـا بـه              متسليم پيش عراق دراز کنيم يا سازشکار با ظالمها و ه          

  .باري تن در دهيم، و حتي انقالب خودمان و صدور صحيح اسالم را انکار کنيم صلح تحميلي خفت

اثبات و از تخريب و تجاوز به امنيت و دفاع است و            ه  تغيير کلي سياست جنگي و برنامه، از نفي ب        ما   نظر

  . استقبال از صلح شرافتمندانه و از سازندگي و استقالل و آزادي

  :نماييم عنايت به آيات شريفه ذيل است آنچه توصيه مي

  .فان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علي اهللا
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  دوان اال علي الظالمين فان انتهوا فالع

  و ال يجرمنکم شنان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي

  .العدوان وتعاونوا علي البر والتقوي و التعاونوا علي االثم

که به دنبالش در هر دو سوره        (»اهللا و قاتلوهم حتي التکون فتنه و يکون الدين       «کنيم که آيه      ضمنا فکر مي  

به منظور تحديد و تعطيل جنگ در داخـل امتـي           )  آمده است  »...فان انتهوا «وقف و تخفيف    بقره و انفال جمله ت    

، نه براي تعرض و توسعه قتال بـه         اند  است که مورد حمله و تجاوز کفار قرار گرفته مانع اقامه دينشان شده            

جيه و و ت  ها تصور   سراسر جهان، به قصد مسلمان کردن يا کوتاه کردن دست همگي آنان، آنطور که بعضي              

  .نمايند مي

 در مقابـل    تدر عين حال بايد بگوييم که اختالف نظر ما در اين مسائل موجب آن نيست کـه علـم مخالفـ                    

هدف نصيحت ائمه مسلمين است و توصيه به حق . جنگ اسالمي برافراشته و آب به آسياي دشمنان بريزيم     

  .و انجام وظيفه الهي با دعاي توفيق

بيان بيشتر در زمينه مـسائل    و مورد توجه قرار گيرد، آماده بحث ما اصوالًبديهي است چنانچه نظريات  

  .ي اجرايي هستيمها و پيشنهادها و تفصيل

در خاتمه با تجديد عهد و عذرخواهي و با امکان اينکه اقدام ما را ناشي از تـرس يـا ضـعف در ايمـان و                          

بزرگ، در برابر ملت و در قبال رهبري انقالب         توکل تلقي فرماييد، آنچه وظيفه خودمان در پيشگاه آفريدگار          

  . انجام داديم،دانستيم مي

بدخواه هستيم و نه نسبت به فجايع و مفاسدي که هشدار داديم قسم               و کنيم، نه بدبين    ما نه غيبگويي مي   

 آنچه هم که از جنابعالي توقع داريم، بيش از اين نيـست کـه در خلـوت بـا خـداي               . خوريم  حضرت عباس مي  

حق و حقيقتـي    ه  العاده خطير نموده، اگر ب     ل و تحقق بيشتر و سپس مشورت آزاد در اين امر فوق           أم، ت معبود

 صـدور اسـالم   ةودر گفتارمان برخورده باشيد تجديـدنظري در سياسـت جنـگ بـا عـراق و بـا دنيـا و شـي                

  .بفرماييد

  
  !خدايا شاهد باش که ما اتمام حجت و اداي تکليف کرديم

  .خدايا ما را ببخش

 خـودت و رسـتگاري ايـران و مـصلحت جهـان             يخدايا انقالب اسالمي ايران را در طريق اسـالم، رضـا          

  .راهنمايي فرما

  واهللا خيرالمستعان و هو العزيز الرحمن

  والسالم عليکم و رحمه اهللا و برکاته

  راندبيرکل نهضت آزادي اي

  مهدي بازرگان
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۳۷۱ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۱۱/۱۲/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  جمهور در مورد آزادي انتخابات نامه به رئيس

  

  اي  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي سيدعلي خامنه

  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

همانطور که استحضار داريـد رهبـر انقـالب و بنيـانگزار جمهـوري اسـالمي در پيـام پنجمـين سـالگرد                       

مي پيروزي انقالب اسالمي ما مطالب مهم ذيل را پيرامون مسئله انتخابات به ملت و مسئوالن جمهوري اسال                

  :متذکر شدند

از مسائل بسيار مهمي که در آينده نزديک با آن مواجه هستيم مسئله انتخابات دور دوم مجلـس شـوراي                    «

 آن گفتـه شـود   رهاين مسئله از جهات مختلف آنقدر حساس و حياتي اسـت کـه هرچـه دربـا             . اسالمي است 

الح کـشور حـضور در   پس يکي از وظايف مهـم شـرعي و عقلـي مـا بـراي حفـظ اسـالم و مـص                ... بجاست

هاي انتخابيه و رأي دادن به نمايندگان صالح و کاردان و مطلع بر اوضـاع سياسـي جهـان و سـاير                        حوزه

 مجلس امروز مواجه است با دنياي پرآشـوب صـنعتي و            ...دباش چيزهايي که کشور به آن احتياج دارد، مي       

چنين مجلسي بايد انباشته . المللي بين ءهاي تنازع بقا    سياسي پيچيده و فرهنگهاي غربي و شرقي و صحنه        

 يک امتحان الهي است که گروه       اتمسئله انتخاب ...  و دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد        ناز مطلعي 

مردم در سراسر ... نمايد کند و مومنين و متعهدين را از مدعيان جدا مي گرايان را از ضوابط گرايان ممتاز مي

  را احدي حق تحميل خود و يا کانديداهاي گـروه يـا گروههـا             ر خود آزادند و   کشور در انتخاب فرد مورد نظ     

 حق ندارد به ديگران که مخالف نظرشـان هـستند تـوهين             يهيچ مقامي و حزبي و گروهي و شخص       . ندارد

 حق تبليغات صحيح براي خود يا کانديداهاي خـود يـا            گرچه همه . نداي نخواسته افشاگري نماي   دکنند يا خ  

غات موافـق مقـررات   اند جلوگيري از اين حق نمايد و البته الزم است تبلي تو ارند و هيچکس نمي  ديگران را د  

 و بالجمله حکومت، حکومت اسالم و مردم است و مجلس از مردم اسـت و رأي نيـز از آن مـردم        دولت باشد 

رت دارا بـودن   افـراد در صـو  يبا تمام اين اوصاف تمـام ...  يا مقاماتي نيست    مقام احدي تحت فرمان   است و 

  ».شرايط الزم در تعيين کانديدا و يا کانديد شدن آزاد و مختارند

  : چنين فرمودند۹/۱۲/۶۲همچنين در ديدار با کارکنان صدا و سيماي جمهوري اسالمي در تاريخ 

وظيفه آحاد ملت هست کـه      ... آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است            «

  ».خالت کننددر آن د

تذکرات و رهنمودهاي رهبر انقالب پيرامون مسئله انتخابات روشنگر بسياري از مـسائل و ارشـادکننده                

 مـاه گذشـته روي همـين        ۶تـالش نهـضت آزادي ايـران نيـز در           . باشد  همه مردم بويژه مسئوالن کشور مي     

حکومـت،  « اسـت و چـون   »مسئله انتخابات دور دوم مجلس حساس و حياتي   «مفاهيم متمرکز بوده است که      

متـصديان و  « لـذا  » نيـز از آن مـردم اسـت    رأيم اسـت و دحکومت اسـالم و مـردم اسـت و مجلـس از مـر             

 بايـد امانـت و حقـي بداننـد کـه            اند  گردانندگان امور، قدرت و اختياراتي که به آنها داده شده يا بدست گرفته            

انه و مختارانه هرکس را مايل است به نماينـدگي           تا آزاد  شود   مي متعلق به ملت است و اينک به او برگردانده        

  ».براي اعمال حاکميت و نظارت برگزيند
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۳۷۲ 

مـسئول اجـراي    «تري متوجه جنابعالي کـه        جناب آقاي رئيس جمهور، رهنمودهاي امام مسئوليت سنگين       

  :مايندفر زيرا وقتي رهبر انقالب با صراحت اعالم مي. نمايد  هستيد مي»رئيس قوه مجريه« و »قانون اساسي

کسي کورکورانـه و بـدون تحقيـق رأي بدهـد و اگـر در صـالحيت شـخص يـا                     ه  اند ب   تو   نمي احدي شرعاً «

 برخالف همه آنها بود تبعيت      شدهنده تشخيص  ي رأي ول  تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند       ياشخاص

  ».از آنها صحيح نيست و نزد خداوند مسئوليت دارد

 بايـد طبـق قـانون       انـد    سوگندي که ياد نموده و مـسئوليتي کـه پذيرفتـه           مسئوالن اجرايي مملکت به حکم    

 شود تا خود را کانديدا نمايند  تأمينشرايطي را فراهم سازند تا از يک طرف آزادي و امنيت افراد ذي صالح               

و از طرف ديگر مردم بتوانند با نظرات و خصوصيات کانديداهاي مختلف آشنا شده و با تحقيـق کـافي، نـه                      

در .  بدهند و اداره جامعه را براي دوره بعدي به اشخاص صالح و قابل اعتمـادي بـسپارند                  رأي ،ورانهکورک

 ت نامزد شدن را نداشته و مـردم نيـز         أد داوطلبان نمايندگي امنيت و جر     نصورتي که اين شرايط فراهم نگرد     

  .کرد، جز کورکورانه عمل نخواهند اند که از شناخت افراد و نظريات آنان محروم شده

ي رهبـر انقـالب     هـا   کنون شرايط الزم براي اجراي انتخابات قانوني و آزاد و اجراي توصيه            نظر ما تا  ه  ب

ي گروهـي منجملـه     هـا   تنها در مورد موافقين گروه حاکم عملي شده اسـت زيـرا در حـالي کـه کليـه رسـانه                    

ده و غيرمـوافقين از داشـتن   ي نمازهاي جمعه در اختيار گروه حاکم بوها ها و صدا و سيما و خطبه     روزنامه

وم هـستند، چگونـه مـردم       رروزنامه و تشکيل اجتماعات و ساير امکانات الزم بـراي ارتبـاط بـا مـردم محـ                 

 برآينـد؟ و اگـر از ايـن امتحـان     »امتحـان الهـي  « عهـده ايـن   زا  ي الزمهـا  توانند با محروم بودن از آگاهي   مي

ي نيست که مسئول ايجـاد شـرايط الزم بـراي انجـام ايـن               سرافکنده بيرون آمدند آيا گناه آن به عهده کسان        

  وظيفه هستند؟

 حـاکم و تخلفـات مقامـات    ، جـو گواه و شاهد ما براي فراهم نبودن شرايط انجام انتخابات قانوني و آزاد  

  :کنيم مسئول اجرايي است که در اينجا بطور خالصه به آنها اشاره مي

س شوراي اسالمي به تصويب و براي اجرا به دولت ابـالغ             در مجل  ۷/۶/۶۰ قانون احزاب که در تاريخ       ـ۱

 بـراي  تواننـد   نمـي بـر اثـر ايـن تخلـف مـردم     . شده پس از گذشت قريب دوسال و نيم هنوز اجرا نشده است       

 به منظور صيانت جامعه از انحراف و        ١»دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر          «اجراي دستور الهي    

تمع شوند و در دوران انتخابات آزادانه افـراد صـالح را از ميـان خـود برگزيـده                  فساد با ضوابط قانوني مج    

  .معرفي نمايند

 چه در زمينه صدور امتياز روزنامه و مجله بـه غيرمـوافقين   ، قانون مطبوعات مصوب شوراي انقالب    ـ۲

راي انتـشار   به طوري که به درخواست ما ب      . شود  ي وابسته به گروه حاکم اجرا نمي      ها  و چه توسط روزنامه   

اي به کميـسيون تـشخيص صـالحيت          مجله پس از قريب دوسال به بهانه اينکه شوراي عالي قضايي نماينده           

ولي در همين دوران موافقان گروه حاکم به دريافـت امتيـاز و             . اند  متقاضيان معرفي نکرده است پاسخ نداده     

قبيل پاسخ قانوني ما بـه اتهامـات و حتـي    ترين مطالب از  مطبوعات از درج ساده . اند  انتشار مجله موفق شده   

 برداشتها و نظرات    توانند   مي  مردم فقط  نتيجتاً. اند   خودداري کرده   سياسي معموالً  –برنامه کالسهاي عقيدتي  

ها و مجالت ببينند و از بشارت الهي استماع نظرات مختلف و اتباع احسن و هدايت                 تفکر حاکم را در روزنامه    
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۳۷۳ 

کـه بـراي شـرکت      » تـشخيص «و  » تحقيـق « در چنين شرايطي انجام امر مهم        ١.ندمان  و رستگاري محروم مي   

  .باشد پذير نمي  دادن ضروري است امکان رأيمردم در انتخابات و

 يننـون غيرمـوافق   كي صدا و سيما که مهمترين رسانه گروهي کـشور اسـت نـه تنهـا تـا        ها   در برنامه  ـ۳

اي بـا جوسـازي و ايـراد تهمـت عليـه آنـان تبليـغ منفـي                 ه بلکه با هر فرصت و بهان      اند  حاکميت جايي نداشته  

و قانون و عرف به آنان اجازه        ي مکرر ايشان و برخالف موازين شرع      ها  گرديده است و عليرغم درخواست    

ي صدا و سيما در مکاتبات قبلي به        ها  يي از اين برنامه   ها  نمونه. دفاع از خود و اداي توضيح داده نشده است        

  .يده استاطالع جنابعالي رس

 مقامات قضايي به دهها شکايت قانوني ما عليه نويسندگان مطبوعات و افرادي که با اشاعه اکاذيـب و         ـ۴

در . انـد   عمل نياورده ه  کنون اقدام موثري ب     تا اند  ايراد تهمت هتک حرمت از نهضت آزادي و سران آن نموده          

 آيـا افـراد     . جو ترس و رعب حاکم است      شرايطي که امنيت قضايي براي غيرموافقين حاکميت وجود ندارد و         

غيروابسته به گروه حاکم امنيت کانديدا شدن دارند؟ و آيـا در صـورتي کـه مـردم آزادي انتخـاب شـدن را          

   شده است؟تأمينتوان گفت آزادي انتخابات  نداشته و تنها عده مخصوص بتوانند نامزد انتخابات شوند مي

بـه عنـوان جنابعـالي بـراي برگـزاري يـک ميتينـگ عمـومي               ۲۱/۷/۶۲ درخواست ما طي تلگرام مورخ       ـ۵

  .ون بالجواب مانده استنک کنندگان از طرف نيروهاي انتظامي تا  امنيت شرکتتأمينانتخاباتي و 

 آذرمـاه   ۲۵ آبانمـاه و     ۶ انتخابـاتي مـا در تاريخهـاي         ي وزارت کشور با درخواست تشکيل سمينارها      ـ۶

ن مخالف ورزيده اسـت و ايـن مخالفـت در دورانـي بـوده اسـت کـه                   جاري بدون ارائه دليل و برخالف قانو      

  .سمينارهاي انتخاباتي متعدد توسط گروههاي مختلف وابسته به حاکميت تشکيل گرديده است

 کليـه اسـناد و       آبانماه به دفتر نهضت آزادي رسماً      ۶ دادستاني انقالب اسالمي تهران در جريان حمله         ـ۷

ال اين دفتر را بـدون تهيـه صـورت مجلـس بـرده و بـا وجـود مراجعـات و         مدارک و نقدينه و بخشي از امو    

 و شـکايت مـا بـه        انـد   پيگيريهاي زياد ما حاضر به استرداد آنها و حفظ کپي براي بررسيهاي احتمالي نشده             

  .کنون به جايي نرسيده است مقامات قضايي و ساير مقامات تا

يطي که افراد و گروهها امنيت ندارند شرايط الزم         م آيا در چنين شرا    يپرس  آقاي رئيس جمهور از شما مي     

  براي انجام انتخابات آزاد و قانوني فراهم شده است؟

 ۲۱/۱۰/۶۲ ستاد عمليات کميته مرکزي انقالب به دستور دادسـتاني انقـالب اسـالمي مرکـز در تـاريخ        ـ۸

دند از مراکز توزيع جرايد     نشريات انتخاباتي نهضت آزادي ايران را که با اجازه مقامات ذيربط چاپ شده بو             

در سطح شهر تهران و شميران و کتابفروشيها و غرفه کتاب نهضت، جمع آوري کرده و برخي فروشندگان                  

 مرکـز توزيـع جرايـد بـه علـت نداشـتن امنيـت از                ، نتيجتاً اند  آنها را مورد تهديد و توهين و ارعاب قرار داده         

کنون قدمي در قبال     سفانه مقامات مسئول کشور تا    أمت. اند  پذيرفتن و پخش نشريات نهضت خودداري کرده      

  . اند شکايات و اعتراضات مکرر ما در مورد اينگونه تخلفات برنداشته

اي از واقعيتها و جـو حـاکم          جناب آقاي رئيس جمهور موارد تخلف از قانون که در باال اشاره شد گوشه             

 که قانون اساسي به عهده رئيس جمهور گذارده         لي با توجه به مسئوليتي    ابه نظر ما جنابع   . در جامعه ماست  

سـاز انتخابـات و نقـش و وظـايف           است به ويژه در شرايطي که رهبر انقالب نيز اهميت حياتي و سرنوشـت             
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، در قبال نـسل حاضـر و نـسلهاي آينـده مـسئوليت بـسيار                اند  مردم و مسئوالن را در اجراي آن بر شمرده        

ون و فراهم ساختن شرايط مناسب براي برگـزاري انتخابـات آزاد و             زيرا اجراي قان  . سنگيني بر دوش داريد   

س آن  أقانوني و انجام اين وظيفه و امتحان الهي به عهده مسئوالن اجرايي مملکت اسـت کـه جنابعـالي در ر                    

اگر جنابعالي به موقع عمل نکرده و شرايط قانوني الزم براي انتخابـات آزاد فـراهم نـشود و در                . قرار داريد 

 حاكميت زير سؤال برود چـه كـسي در برابـر خـدا و در                مشروعيت مجلس و به دنبال آن مشروعيت      نتيجه  

 ايثارگران پاسخگو خواهد بود؟ آيا عدم تمکين مسئوالن اجرايي به قـانون        مقابل ملت و خون پاك شهيدان و      

سالم در انظـار    اعتباري سخنان مهم رهبر انقالب و روحانيت و ا           آزادي انتخابات موجب بي    تأميناساسي و   

  مردم نخواهد شد؟

کنون به جنابعـالي داده اسـت        ها و تذکراتي که تا      نهضت آزادي ايران عليرغم آنکه هرگز پاسخي به نامه        

دريافت ننموده، بنا به وظيفه امر به معروف و نهي از منکـر بـه ويـژه در شـرايط حـساس کنـوني مملکـت،                          

اقعيات موجـود جلـب   و توجه جنابعالي را به      » تنفع المومنين  وذکر فان الذکري  « الزم دانست به فرمان      مجدداً

  .اند از تخلفات و تبعات آن جلوگيري کند نمايد تا در ِپيشگاه الهي معذور بوده و شايد بتو

توفيق جنابعالي و ساير مسئوالن را در انجام وظايف اسالمي و ملي به ويژه اجراي کامل قانون اساسي           

  . درگاه احديت خواستاريم آزادي انتخابات ازتأمينو 

  

  نهضت آزادي ايران 

۱۱/۱۲/۶۲  
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۳۷۵ 

  عاليت بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۱۵/۱۲/۱۳۶۲:تاريخ

  

  

  ۴بيانيه شماره 

   پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

  

  تعالي بسمه

  اگرهاي انتخابات

  

  :در پيام مفصل و پرمعناي امام به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقالب چنين آمده است

با آن مواجه هستيم مسئله انتخابات دوره دوم مجلس شـوراي  از مسائل بسيار مهمي که در آينده نزديک      «

اين مسئله از جهات مختلف آنقدر حساس و حياتي است که هرچه درباره آن گفته شـود بجـا    . اسالمي است 

  .»است

ييدکننـده صـحت اظهـارات و اقـدامات نهـضت آزادي            أخوشبختانه عالوه بـر تـذکر اساسـي فـوق کـه ت            

 و خـود امـام قـرار گرفتـه اسـت      ينولئکيد مکرر مقامات و مـس   أمورد قبول و ت   باشد، نکته ديگري هم که        مي

ضرورت شرکت عام و انبوه ملت در امر انتخابات به منظور اعتبار يافتن آن و مجلس آينده و تودهني زدن                     

از طرف ديگر الزمه مشارکت وسيع ملت آزادي واقعي و همـه            . باشد  به دشمنان جمهوري اسالمي ايران مي     

اي از مـردم   در غير اينصورت و همانطور کـه مـشهود اسـت قـشرهاي قابـل مالحظـه          .  انتخابات است  جانبه

شـرکت در    بيننـد،   يابنـد و آزادي و اطمينـان نمـي          چـون آگـاهي کـافي نمـي       . نمايند  تفاوتي اتخاذ مي    حالت بي 

  .نمايند تشريفاتي عبث و پايمال شدن حقوق قانوني خود تلقي مي انتخابات را امر

ف چند ماه اخير، از طرف حزب جمهوري اسالمي و گروههاي وابـسته و از طـرف ائمـه جمعـه و      در ظر 

برخي مقامات روحاني و بازاري، جواب مثبت به پيام فوق داده شده سمينارهاي متعدد و سخنراني تـشکيل                  

الم هـا صـادر کـرده و شـرايط انتخـاب شـوندگان را اعـ                 مشي تعيين نموده، قطعنامـه و بخـشنامه         داده، خط 

شـود کـه      حتـي شـنيده مـي     . ي گروهي و مطبوعات انعکاس مکرر پيدا کرده اسـت         ها  ، که در رسانه   اند  نموده

  .اند و نامزدهاي احتمالي را نيز در نظر گرفته ليستهاي ائتالفي

الحق بايد گفت که براي انتخاب کننـدگان و انتخـاب شـوندگان متعلـق يـا                 . تا اينجا يک طرف قضيه است     

اما در هيچيـک    .  موافقين، آزادي و امنيت مطلوب وجود داشته و خواهد داشت          براييت، يعني   مرتبط با حاکم  

مگر آنکه معادل عيني يـا      . گويند  از قاموسهاي سياسي، حقوقي و اجتماعي دنيا آزادي موافقين را آزادي نمي           

طرفـه در    يـک آزادي  . الاقل مشابه نسبي آن براي مخالفين در چارچوب قوانين مصوب وجود داشته باشـد             

 بوده تأمينهمه نظامهاي استبدادي مانند حکومت خائن پهلوي يا آلمان هيتلري و کمونيسم استاليني هميشه          

  .آمده است  تسهيل و تشويق هم به عمل مي،در کار طرفداران عالوه بر امنيت و

ي و قضايي دربـاره      باور کنند که وعده و وعيدهاي مقامات اجرايي و تقنين          اند  مردم ما که هنوز نتوانسته    
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۳۷۶ 

آزادي انتخابات و امنيت غيرموافقين لباس عمل خواهد پوشيد، ضرب المثل فارسي يا شعر فردوسي شـاعر                 

  :يد کهآ خاطرشان ميه ملي ب

   دو صد گفته چون نيم کردار نيست    بزرگي سراسر به گفتار نيست

مه محترم و مسلم است، امـا       مسئله انتخابات مجلس شوراي اسالمي و لزوم مشارکت عمومي، در نزد ه           

کرد يـا پيـدا بکنـد     دارد که اگر تحقق پيدا مي» اگرهايي«چيز محترم و مسلم به شرطها و شروطها يا      مثل هر 

و جان از آن     مردم بدون اجبار و فشار و حتي بدون تبليغ و انذار با سر            ) اگرچه در مواردي دير شده است     (

  .استقبال خواهند کرد

 ما حرفهاي الزم را زده و با اشاره بـه خلـف عهـدها و خـالف قانونهـا                    ،۳ و   ۲ و   ۱ه  ي شمار ها  در بيانيه 

اينـک  . ي خود را براي استفاده از حق قانوني مشارکت در انتخابات و معرفي نامزدها گفته بوديم               ها  خواسته

ز آنچـه نـاظر     اعم ا . نماييم  وار ذکر مي   آزادي واقعي انتخابات را فهرست    » اگرهاي«نيز شرايط عمده تحقق يا      

  .باشد ا آنچه مورد انتظار حال و آينده مييبه گذشته است 

عنوان وفادار به قانون اساسي و نظام جمهوري اسـالمي و مخـالف              هنظر به اينکه نهضت آزادي ايران، ب      

سياسي هيئت حاکمه، تنها گروه حذف نشده از صحنه است و نظريات اصولي خود را نـسبت بـه انتخابـات                     

شـود حالـت نمونـه را         دارد ميزاني براي سنجش آزادي گرديده است و با رفتاري که با ما مـي                 مي  ابراز علناً

ي ذيـل، مـسئله را بـا مـسئولين          هـا   ما هم، با طرح اگرها و نمونـه       . کنند   از ما پرسش مي    مرتباً و   ايم  پيدا کرده 

  :گذاريم محترم در ميان مي

 تـأمين  برگـزاري سـمينار      ةدبه جرم قصد انجام نش     ( آبانماه به دفتر نهضت آزادي     ۶ اگر حمله کذايي     ـ۱

کردنـد مـورد    ين کميته و دادستاني عمـل مـي      مأمورصورت نگرفته، مهاجميني که زير نظر       ) آزادي انتخابات 

داد،   تعقيب قرار گرفته بودند و اموال و اوراق و اسناد ضبط شده نهضت را دادستاني انقالب تهران پس مـي                   

  .خابات ممکن بود مورد شک و انکار قرار نگيردي آزادي انتها قول و قسم

 آذرمـاه را منـع ننمـوده بـود يـا            ۲۵براي  » آزادي انتخابات « اگر وزارت کشور تشکيل سمينار داخلي        ـ۲

همين معامله را با سمينارهاي منعقده در قم و تهران و اصفهان و جاهاي ديگـر، کـه از طـرف ائمـه محتـرم                         

داد ممکن بود گفته شـود کـه ظلـم      ب موافق دعوت شده بودند، انجام مي      احزا جمعه و گروههاي روحانيت يا    

  .وجود دارد» يبرابر«باشد الاقل   نميتأمينبراي انتخابات » آزادي«بالسويه عدل است و اگر هنوز 

 ماه از   ۳۳ن آن، بعد از     ليمسئواگر روزنامه ميزان چاپ کننده نظريات ما، بر طبق درخواستهاي مکرر            ـ  ۳

انوني خارج شده بود يا به درخواست دو سال قبل ما براي انتشار روزنامـه ارگـان ترتيـب اثـر               توقيف غيرق 

داشتند اميد و اطمينان مردم نسبت بـه آزادي قلـم    داده بودند و مخالفين با دولت يک نشريه عمومي آزاد مي        

» ه انتخابـات  صـفح «نـام   ه  بيـنم روزنامـه کيهـان قـسمتي را بـ            ولـي مـي   . شـد   و تبليغات تا حدودي جلب مي     

نمايـد ولـي از درج مقالـه          دهد و از صاحب نظران و عالقمندان دعوت بـه ارسـال مقـاالت مـي                 اختصاص مي 

  .کند  نهضت خودداري مي۴/۱۱/۶۲ارسالي مورخ » آزادي از دو ديدگاه«

ب ه کتافغره ها به دستور دادستاني انقالب تهران ب ين کميتهع مأمور اگر حمله مجدد ولي ماليم و وسي    ـ۴

 ديمـاه بـه عمـل       ۲۱نهضت آزادي و روزنامه فروشيهاي تهران و مراجعه بعدي به کتابفروشـيها در تـاريخ                

نمودنـد،   کردند و توزيع کنندگان را تهديد و توهين نمـي           نيامده، نشريات انتخاباتي نهضت را جمع آوري نمي       
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۳۷۷ 

ن استناد ناقصشان کـه نهـضت       شد و اي    دست نهضت از حداقل ارتباط با انتخاب کنندگان و مردم کوتاه نمي           

دند که قرار است قول و فعـل        کر   مردم نيز باور مي    ،گرديد  باشد تکذيب نمي    برخوردار از آزادي انتشارات مي    

  .ن با هم انطباق داشته باشد و قوانين رعايت گردديمسئول

  : بهمن امسال امام که۲۲آيا در پيام 

منين و متعهـدين را  ؤکند و م  از ضوابط گرايان ممتاز مي راگرايان انتخابات يک امتحان الهي است که گروه  «

  »سازد از مدعيان جدا مي

دهندگان و مردم طرف خطاب و عتاب باشند خود آقايان مسئولين مـدارج بـاال نيـستند              رأي بيش از آنکه  

   و الزم است از گروه گرايي به ضوابط گرايي برگشت نمايند؟اند که در معرض امتحان الهي قرار گرفته

 دادن و گـزينش      رأي هـا کـه آقايـان اصـرار بـه وجـود آزادي مـردم در                  اگر در کليه پيامهـا و خطبـه        ـ۵

فرماينـد يـک تاکيـدي هـم          واقع آزادي انتخاب کنندگان را اعالم مي       نمايند و در    نامزدهاي مورد قبولشان مي   

 نمودنـد و صـريحاً      مـردم مـي    ءيا داوطلبان، و از امانتـداري آرا      » انتخاب شوندگان «راجع به آزادي و امنيت      

از مخالفـت و مزاحمـت کانديـداها برحـذر          » مردمـي «نهادها و هر فرد يا گروه دخالتگر را اعـم از رسـمي و               

 نامزدهـاي آزاد و     نمودنـد، مـسلماً     داشته چنين اعمال را خالف شرع اعـالم کـرده تعيـين و تعهـد کيفـر مـي                  

  .کردند ابراز وجود مي  وت اظهارنظرأغيروابسته جر

و  يت شده از اين جهت الزام     ار بعضي از کشورهاي کمونيستي يا فاشيستي آزادي انتخاب کنندگان رع          د

ي حزبـي يـا دولتـي در اختيـار کـسي قـرار              هـا   يد ولي ليست و کانديدايي به جز ليست       آ اجباري به عمل نمي   

ما نيـز مـردم     حـال اگـر در کـشور      . آزادي انتخاب کردن هست، آزادي انتخاب شدن وجود نـدارد         . گيرد  نمي

شـوندگان وجـود نداشـته باشـد مـا وضـع             نتوانند از نام و نظر نامزدها آگاهي پيـدا کننـد و آزادي انتخـاب              

 از هرگونه ترس و تحميل آزاد باشـند       مشابهي را خواهيم داشت و اگر مردم براي رفتن پاي صندوقها واقعاً           

سند، به پاي صندوقها نخواهنـد رفـت و چنـان        شنا   خلق زيادي، چون به فرموده امام کانديداها را نمي         مسلماً

  .اعتبار و خالف شرع خواهد بود مجلسي بي

 مراجعـه و دريافـت      کس مـستقالً   بندي يا اعانه نيست که هر       انتخابات يک عمل فردي تک تک، مانند جيره       

ي داشـته  انـد ارزشـ   تو  تک تک روي نامزدهاي ناشناخته و متفرقه هيچگاه نميءآرا. سهميه يا پرداخت بنمايد  

الزمه حکومت مـردم و انتخابـات شـورايي قـانوني امکـان             . باشد و در برابر ليستهاي دولتي اکثريت بياورد       

اگر چنين اجازه و امکـان و       . است گيري   رأي تبليغات و تجمعات آزاد و آسان موافقين و مخالفين قبل از ايام           

دادند مردم فرصت تفاهم و توافق پيدا کرده         ميامنيت از چند ماه قبل، و حتي از هم اکنون، به غير طرفداران              

  .فرستادند در يک انتخابات آزاد مشارکت نموده و نمايندگان صحيح و سالم خود را به مجلس مي

  
دانـيم، و      مـي  کـامالً . که براي اطالع و اتمام حجت ذکر کـرديم         بود» اگرهاي انتخابات «يي از   ها  اينها نمونه 

 نداي ما به گوش يـک هـزارم   اند ها و محدوديتهايي که براي نهضت ايجاد کرده  يتدانند، با ممنوع    ها مي   خيلي

  .کند رسد ولي خدا بر ما شاهد است و شهادت خدا ما را کفايت مي بلکه يک ده هزارم جمعيت ايران هم نمي

 و اهانـت يـا      رر شدن دارد و نه نهضت قصد آزا       کنيم، نه کسي از نهضت هوس وکيل و وزي          بازتکرار مي 

  .پروراند مي سر ضعيف دولت و همکاري با دشمنان را در شرايط جنگي حاضر درت

ي ما اداي تکليف امر به معروف و نهي از منکر به منظور انجام وظيفه الهـي و ملـي و                     ها  تذکرات و تالش  
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۳۷۸ 

خـاطر  ه  کوشيم که اسم آن صفت انقالب و نظاممان شده است و بـ              خاطر آبروي اسالم مي   ه  ب. انقالبي است 

و وجـدانا عالقمنـد و متعهـد در          قانونـاً   و ت ملت و ميهن عزيزمان ايران کـه شـرعاً         دنيرومندي و سعا  و   بقا

  .باشيم برابر آن مي

 آزاد و صددرصد منطبق با اصول و موازين قانون اساسي صورت بگيـرد              خواهيم انتخابات واقعاً    ما مي 

 پاسـداري نظـام     ةاز عهد اند    ردمي بوده، بتو  شود مجلسي اسالمي، قانوني و م       تا مجلسي که از آن زاييده مي      

  :و تحقق پيمان مقدس يا شعار مثلث انقالب برآيد

   جمهوری اسالمی- آزادی-استقالل

  

  نهضت آزادي ايران

۱۵/۱۲/۶۲  
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۳۷۹ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

 

  

  قطعنامه ششمين كنگره نهضت آزادي ايران

  

  مندرجات

  مقدمه

  مواضع) الف

  ـ ملت و انقالب اسالمي۱

  ـ آزادي۲

  و امنيت قضاييـ حقوق ملت ۳

  ـ مديريت و نظم۴

  گيري تعداد مراكز تصميم) الف

  روحانيت و مديريت) ب

  ـ جنگ و صلح۵

  ـ انتخابات۶

  ـ اصالح جامعه و مبارزه با بحران اخالقي۷

  :ها ـ آموزش و پرورش و دانشگاه۸

  آموزش و پرورش ) الف

  ها دانشگاه) ب

  ـ اقتصاد ملي۹

  ـ سياست خارجي۱۰

  :مشي خط) ب

  ه رسالت تاريخيـ ادام۱

  ـ وفاداري به نظام جمهوري اسالمي و رابطه با دولت و نهادها۲

  سازي نگري و آينده ـ آينده۳
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۳۸۰ 

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  مقدمه

  االرض كمااسـتخلف   الـصالحات ليـستخلفنهم فـي      وعداهللا الذين آمنوا منكم و عملوا     

بـدلنهم مـن بعـد خـوفهم امنـا          الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم ولي         

  ١.شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون يعبدونني اليشركون بي

دعا و درخواست ششمين كنگره نهضت آزادي ايران از درگاه احديت، بعد از ستايش و سپاس او، تحقق              

توفيق ما در تحرك براي ملت انقالب كرده شريف ايران بوده و       ) استخالف، تمكن، امنيت  (گانه فوق    وعده سه 

سوي خدا، از طريق بندگي خالصانه او و طرد هرگونه شـرك            ه  و تعالي خودمان و هموطنان و خلق جهان ب        

خواهيم پس از پيروزي انقالب و سـرنگوني اسـتبداد سـلطنتي و اعـالم نظـام                   ما مي . باشد  و كفر و فسق مي    

 امكان اجرا و تمتع از آئـين و نظـامي را            جمهوري اسالمي، ملت ايران جانشين واقعي نظام گذشته گرديده و         

ها كـرده اسـت و هرچـه زودتـر و كـاملتر دوران        داشته باشد كه خدا رضا داده و برايش جهاد و جانفشاني          

ترس و تخاصم سپري گرديده در سايه امنيت و عبادت به سالمت و سـعادتي كـه مطلـوب و موعـود اسـت          

  .برسد

  
هـا و منتخبـين        بـا مـشاركت ارگـان      ۲۶/۱۲/۶۲ تـا    ۱۷ز تـاريخ    ششمين كنگره نهضت كه طي نه جلـسه ا        

شـود كـه كـشور عزيزمـان درگيـر بـا يكـي از          است، در ايـام و احـوالي برگـزار مـي     هها منعقد گرديد    حوزه

. باشـد   هاي تاريخ چندين هزار ساله خود و شش ساله انقالب پيروزمنـدش مـي               شديدترين ابتالها و آزمايش   

ثير خـود گرفتـه اسـت، از يـك طـرف شـاهد              أتـ   متوجه به ايران و از جهاتي تحت        دنيا را  ،درحاليكه سياست 

هـاي ملـت و        افتخار و ابراز اميد به چنين تحول درونـي نفـس           ،عظمت و ارزش ايمان و ايثار و شهادت بوده        

نمائيم، از طرف ديگر نگـران آينـده جنـگ و فرجـام نـامعلوم آن و                   هاي معنوي و به آينده انقالب مي        سرمايه

اي براي هر دو ملـت مـسلمان ايـران و             ها و خسارات مادي و معنوي، كه به صورت مسابقه           سترش خرابي گ

هـاي اجتمـاعي و       باشد و همچنين نگران تبعات شوم جنگ، چون آوارگـي و بيمـاري                عراق درآمده است، مي   

و سياسي كشور نيز باشيم، و بيم آن داريم كه در اين هنگامه، استقالل اقتصادي  اقتصادي حاصل از آن مي    

  .با خطرهاي جدي روبرو گردد

سـازترين حـوادث      هاي داخلي نيز، ملت و نظام جمهوري اسالمي مواجه با سرنوشت            در روابط و جريان   

از خـداي   . باشـد   و وظائف بعد از پيروزي انقالب يعني انتخابات دومين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي مـي                 

. با پيروزي حق بر باطل و رستگاري دنيا و آخرت بيرون بيـائيم          خواهيم كه از هر دو صحنه         عزيز حكيم مي  

ورزيم كه با اطاعت از كتاب خدا و تبعيت از سنت رسول اكرم و ائمه اطهار، ملت و دولـت مـا        رجاء واثق مي  

                                                      
ـ خداوند كساني از شما را كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند وعده داد كه البته ايشان را در زمين                      ۵۵/سوره نور . 1

ي را كه پيش از آنها بودند جانشين كرد و البته دينشان را كه بـراي آنهـا پـسنديده برقـرار سـازد                        جانشين كند، همچنان كه كسان    

گيرنـد و   پرسـتند و چيـزي را بـراي مـن شـريك نمـي       مرا مي. و ترسشان را نيز به آرامش بدل كند) مانعي نتواند آن را زائل كند    (

  .كساني كه پس از اين كافر شدند پس آنان فاسقانند
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۳۸۱ 

باشـيم و   » كذلك جعلناكم امه وسطا   «پيش گرفته مورد خطاب آيه مباركه        جانب عدل و عقل و علم رحمت را       

  .بر سراسر دنيا گردد» شهداء علي الناس«اند  مشي صحيح بتو ا اتخاذ خطانقالبمان ب

به لحاظ خود نهضت و فعاليت حزبي نيز سال پرتالطم و بحراني را پـشت سـر گـذارده خوشـوقتيم كـه          

هاي قانوني با مقاومت در برابر تهديد و تجاوزها، به شكر خدا              ها و تحديد آزادي     ها، تهمت   عليرغم جوسازي 

»  وسـيع شصـبر جميـل و تـال      «مـشي    در صحنه سياست و حيات و فعاليتمان برقرار بوده خـط           حضورمان

شـود    هايي كه بر ما اعمال مـي        ايم با توجه به محدوديت       سعي كرده  ،ايم  مصوب كنگره سال قبل را ادامه داده      

ا و مباحـث و     هـ   ليف و طرح كتاب   أها، ت   نظريهها و     هاي خصوصي و سرگشاده، انتشار اعالميه       با ارسال نامه  

ــا مــسئولين، نقــش شــاهد و واســط معهــود را ايفــا كــرده هموطنــان و    همچنــين مكاتبــه و مالقــات هــاي ب

اگرچـه بـازده مطلـوب چنـدان     . اندركاران را دعوت به خير و امر به معـروف و نهـي از منكـر بنمـائيم                  دست

ك در ميـان متـصديان ظـاهراً        كـه اينـ    طـوري  هحاصل نبوده، بـ     ها بي   ايم، ولي همين پايداري و پيگري       نداشته

هـا و مـسائلي ماننـد     ارزش. گردد  عالئمي از درك بيشتر به واقعيات و ضرورت تمكين به قانون مشاهده مي            

تخصص، علم، آزادي، حاكميت ملي، سازندگي و توليد، مـديريت و نظـم و امثـال آنهـا كـه زمـاني از طـرف                         

شد و مطرود بود رفته رفتـه بـه زبـان و قلـم                يهاي ضدارزش محسوب م     عنوان نمونه  هبرخي از مسئولين ب   

نمودند  نارضائي و اعتراضات عمومي را نيز كه انكار مي     . گيرند  آنها آمده گهگاه مورد دفاع يا تجليل قرار مي        

  .كنند اكنون تا حدودي پذيرفته و ابراز نگراني مي

  
هـا و     سـرا و مفقـودين جبهـه      كنگره ششم نهضت آزادي ايران با درود مجدد بـه شـهيدان و جانبـازان، ا               

 با خدا و با خلق تجديد ايمان و اميد           ديدگان و به مسئولين خدمتگزار با حسن نيت،         شهرها، آوارگان و آسيب   

مشي و مواضع گذشته نظريات جديد و تكميلي خود را بـه شـرح زيـر اعـالم              و پيمان نموده ضمن تاييد خط     

  :دارد مي

  

  مواضع) الف

   ايرانملت و انقالب اسالمي) ۱

ان اهللا اليغيـر مـا بقـوم    «كنگره ششم نهضت آزادي ايران با اعتقاد و استناد هميشگي خود به آيه شريفه    

، با تاييد مراتب مندرج در قطعنامه كنگـره پـنجم در زمينـه وحـدت ايـران و تعلـق                     ١»حتي يغيروا ما بانفسهم   

 و آگاهانه اكثريت قريب باتفاق مردم باعـث         كشور به تمام افراد ملت و با تاكيد بر اينكه مشاركت عالقمندانه           

نمايـد كـه شـرط الزم     كته تكيـه مـي  نپيروزي انقالب و تصويب نظام جمهوري اسالمي گرديده است، بر اين         

براي مديريت صحيح و تداوم و تحول طبيعي هر انقالب، در جهت اهداف مطلوب و مصوب، حفظ تماميـت و         

كننده، تفوق و تحميل افكـار يـك          نچه با تبليغات و شعارهاي تحريك      چنا ،وحدت اوليه تمام اقشار مردم بوده     

دهـد و انقـالب مـشروع مردمـي و روح             گروه يا ديدگاه خاص صورت گيرد انحراف و اجبار و فساد رخ مي            

 و استبداد و انحصار خواهد گشت و از تفرقه و تنازع، ضـعف و شكـست       ءعدالت و شهادت تبديل به استعال     

صار دادن انقالب و نظام برخاسته از آن به يك قشر يا طبقه خاص، عالوه بر اينكـه قلـب                انح. شود  نتيجه مي 

                                                      
  .نمايد مگر آنكه در نفوس خودشان تغيير به وجود آورند ـ به درستي كه خداوند وضع قومي را دگرگون نمي۱۳/۱۲رعد. 
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۳۸۲ 

نمايد كه خواسته  مي» انداز و حكومت كن تفرقه«شود كمك به سياست      واقعيات و تحريف تاريخ محسوب مي     

جود اتحـاد   الزمه اعتبار و مشروعيت يك نظام اسالمي و مردمي از و          . و اسباب كار استيالگران بيگانه است     

  .بخشد و همكاري مردم بوده و به رهبران و مديران و خدمتگزاران نظام مقبوليت مي

هـا عليـه مـردم محـروم كـشورهاي            گرانه و شيطاني ابرقـدرت      هاي حيله   ما ضمن محكوم كردن سياست    

شورمان هاي بيگانه در امور كـ  وقت توطئه ابرقدرت  جا و همه    جهان سوم، معتقديم اگر اصرار ورزيم كه همه       

حاضر و آمر بوده تقصير و تاثير افراد و عوامل خودي را ناديده گرفته و درصدد تجزيه و تحليل قـضايا و    

تجديد نظر در افكار و اصالح اعمال و افراد خودمان برنيـائيم پيوسـته در جهـل و فـساد و مـشكالت بـاقي                         

تـرين وسـيله را در        پرستي است، مطلـوب    اي از خودباختگي و بيگانه      ضمناً تفكر فوق كه نشانه    . خواهيم ماند 

  .نمايد گر قرار داده و از متصديان و ملت سلب مسئوليت و شخصيت مي اختيار بيگانگان استيالگر و دخالت

اي از ايرانيـان در كـشورهاي    باشد پديده آوارگـي عـده   موضوع ديگري كه در اين زمينه حائز اهميت مي    

اي مخالف مخرب و ضدانقالب در        وجود عده ه  ان ضمن اذعان ب   نهضت آزادي اير  . خارج پس از انقالب است    

هـاي انـساني مـورد نيـاز          ميان اين گروه، اكثريت آنان را قابل جذب و خدمت به كشور و در زمره سـرمايه                

غالـب ايـن گـروه بـه زادگـاه خـود عالقمنـد هـستند و بـدين دليـل هرگـز              . دانـد   جمهوري اسالمي ايران مـي    

ر كشورهاي بيگانه و تابعيت غيرايراني خوشدل باشند، اگر ايـن گـروه اطمينـان پيـدا         اند به اقامت د     نتوانسته

كنند كه حقوق مصرحه ملت در قانون اساسي جمهـوري اسـالمي در مـورد آنـان تحقـق پيـدا نمـوده و در                         

  .شك به خانه و كاشانه خود باز خواهند گشت زندگي عادي خود امنيت خواهند داشت، بي

  :در اين زمينه بيان داشتند) بهمن۲۲(م اخير خويش رهبر انقالب در پيا

توانند براي كشور خود خدمت و به ملت مظلوم خود كمك كنند              از هموطناني كه خارج كشور هستند و مي       «

هاي مختلف و چه ديگران تقاضا دارم كه قدري به حال ملتي كه  چه اطباي محترم و چه متخصصان در رشته

انـد و زيـر بـار ظلـم سـتمگران كمرشـان خميـده شـده اسـت                       زحمـت بـوده   در طول تاريخ گرفتار رنج و       

  ...بينديشند

اگـر بـه اسـالم    . د و دين خود را به كشور خـود ادا كنيـد  ين كبنابراين شما هم بيائيد و به ميهن خود خدمت        

مروز اگر ملي هستيد ببينيد كه ا. معتقد هستيد ببينيد مظاهر اسالم امروز چيست و در رژيم پهلوي چه بود

  ...عنوان تنها كشوري كه در مقابل امريكا و شوروي ايستاده است داراي چه قدرتي است ايران در جهان به

كيهـان يكـشنبه    (».انـد  البته روي سخن با اشخاص شريفي است كه وجدان انساني خود را از دسـت نـداده    

  )۱۲۰۸۷، شماره ۲۳/۱۱/۶۲

هـا و     و از دسـت دادن تخـصص        اثـر فـرار مغزهـا      از طرف ديگر بازگشت اين گروه جراحاتي را كـه در          

ها و شكاياتي كه موجب بدنام ساختن         ها بر پيكر جامعه وارد شده است التيام خواهد بخشيد و به ناله              تجربه

  . پايان خواهد داد،اسالم و انقالب ايران شده است

 شـرايط بازگـشت ايـن       نهضت آزادي اصرار دارد كه ملت و دولت به مسئله ايرانيان آواره توجه كنند و              

  .فرزندان سرگردان را به دامن اسالم و وطن فراهم سازند

  

  آزادي) ۲

بنـد و بـاري و        خواهي اخذ جواز بـي      تكرار اين توضيح خالي از فايده نيست كه غرض از آزادي و آزادي            
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۳۸۳ 

هـا يـا      ت انسان ها از اسار    منظور رهائي انسان  . باشد  تمرد از امر خدا و قانون يا تجاوز به حقوق اجتماع نمي           

هاي عقيدتي سياسـي و اقتـصادي و از حاكميـت     استبدادهاي زور و تزوير و از استيالي بيگانگان، در زمينه         

  .باشد جهل و اوهام مي

هـا و در نتيجـه        آزادي در يك جامعه اسالمي الزمه هدايت طبيعي مردم به انتخاب راه حق و تغيير نفـس                

لهي، نه عطيه دولتمردان، و تحقق آن در حكـم بازگردانـدن امانـت              رشد و تعالي جامعه است و امانتي است ا        

گيرنده در امـور مربوطـه و         دهنده و تصميم    باشد كه بايد تشخيص     الهي حكومت مردم بدست خود مردم مي      

ها، ريشه اصلي بحران سياسي و        تخلف از اين امر، از جانب دولت      . ين و مصالح جامعه باشند    مأمورگزيننده  

  .گردد ر مينهايتاً انفجا

ان اهللا يامركم ان تودوا االمانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اهللا                  «در آيه شريفه    

يكي دستور عام اداي    . دو دستور از مقام ربوبيت صادر شده است       »  اهللا كان سميعاً بصيرا    نعما يعظكم به ان   

به اين ترتيـب بـراي      . ت كه بايد بر مبناي عدالت باشد      امانات به صاحبان آنها و ديگري دستور خاص حكوم        

اداره جوامع انگشت روي عدالت و امانت گذارده شده است، عدم رعايت اين دو دستور ظلم بـوده و حـديث                     

  ».الملك يبقي مع الكفر و اليبقي مع الظلم«: نبوي صراحت دارد كه

د مردم و خطر هـرج و مـرج و اعمـال    سبك شمردن يا مضر دانستن آزادي در جوامع، به بهانه عدم رش    

قيم مآبانه و تبديل جامعه باز به جامعه بسته، بـراي مقابلـه بـا دسـائس       » ارشاد«هاي غالظ و شداد و        شيوه

بيگانگان و اغواي فريبكاران و اخاللگران، از دستاويزهاي هميشگي مستبدها، مستكبرها يا صـاحبان زور و                

هـاي اجراكننـده عـدالت، بينـا و      كاتب مبتني بر حق و حقيقت و حكومـت  در حاليكه التزام م   . تزوير بوده است  

هـا از رويـاروئي بـا افكـار و آرا مختلـف و                  چنـين مكاتـب و نظـام      . آگاه ساختن مردم با نور و هدايت است       

  .نمايند كنند و از آن استقبال مي مخالف، ثبات و استحكام پيدا مي

 ملـت در قـانون اساسـي        ه تمامي حقـوق مـصرح     تأمين خواست نهضت آزادي ايران در رابطه با آزادي       

  .باشد براي عموم مردم اعم از موافق و مخالف مي

  

  حقوق ملت و امنيت قضائي) ۳

انـد و همـانطور كـه در          د  تـرين مـسائل كـشور مـي         كنگره ششم بحران سياسي كنوني را يكي از اساسي        

از . داند  وارد مهمي از حقوق مصرحه ملت مي      قطعنامه كنگره پنجم آمده است آن را ناشي از ناديده گرفتن م           

اعتنـايي    بي.  قانون اساسي آمده است    ۱۶۸ و   ۳۹ـ۳۷ ۳۵ـ۳۲ـ۲۷ـ۲۵ـ۲۴ـ۲۳ـ۲۲ـ۲۱ـ۹ـ۸جمله آنچه در اصول     

با وجود عالئـم بهبـود و نظـم و سـرعت رسـيدگي كـه در                 . به اين اصول در سال گذشته ادامه داشته است        

هـاي انقـالب      عملكرد ايـن قـوه خـصوصاً وضـع دادگـاه          . گردد ده مي ههاي قوه قضائيه مشا     بعضي از بخش  

كثرت زندانيان و عدم رسـيدگي بـه اتهامـات آنـان از عوامـل عمـده                 . باشد  آور مي   سفأ ناهنجار و ت    همچنان

  .دار كردن انقالب شده است نارضايتي بوده، موجب خدشه

رحمـي و     هـا و زنـدانيان و بـي        سـابقه زنـدان     هاي انقالب و افزايش بـي       نهضت آزادي ايران وضع دادگاه    

باشـد، شـديداً محكـوم        اعتنايي به قوانين را كه برخالف سنت پيامبر اكـرم در برخـورد بـا مخـالفين مـي                    بي

  .نمايد مي
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۳۸۴ 

تـوان حـل      ها مشكالت و معضالت جامعه را نمـي         نهضت آزادي همچنين معتقد است كه با افزايش زندان        

  . گردد  سياسي ـ اجتماعي ميهاي كرد، بلكه اين امر موجب تشديد پيچيدگي

هـا و   مردان نيـز از ايـن خودسـري    خوشبختانه بعضي از بزرگان و مسئوالن انقالب و معدودي از دولت    

رسد كه امر انتخاب قضات و حكومت، با اهميت و            ها به تنگ آمده صداي اعتراضشان به گوش مي          رحمي  بي

نهضت آرزومند  . اند به وضع نامطلوبي درآمده است       عظمتي كه اديان الهي و سنت نبوي براي آن قائل بوده          

  .است كه اين توجهات موجبات اصالح وضع موجود را فراهم آورد

اعتنايي مـسئولين وزارت كـشور را، كـه موجـب تقويـت               كنگره خواستار اجراي قانون احزاب بوده و بي       

  .داند روندهاي انحصارگرانه كنوني شده است، غيرقانوني مي

تر به وضعيت زندانيان، بر طبق موازين قضا در اسـالم و              ستار رسيدگي هرچه سريع   نهضت آزادي خوا  

  .خواهد با قاطعيت جلوي تخلفات مسئولين را بگيرد آزادي بيگناهان بوده و همچنين از قوه قضائيه مي

  

  مديريت و نظم) ۴

محيطي سالم بـه رشـد      از آفاتي كه پس از پيروزي انقالب به اين نهال نورس حمله برده اجازه نداده در                 

. گيري از طرف ديگر بـود  نظمي و فقدان يا سوءمديريت از يك طرف و تعدد مراكز تصميم        خود ادامه دهد بي   

كننده مديريت لطمه بزرگي به رشد و تعالي جامعه مـا             و انكار نقش تعيين   » نظمي  نظم در بي  «حاكميت تئوري   

اورده، پس از قريب نـه مـاه تـالش بـه رهبـر انقـالب                به حدي كه دولت موقت در برابر اين آفت تحمل ني          . زد

باشـد بدينوسـيله     به ثمر رساندن انقالب بدون وحدت كلمه و وحـدت مـديريت ميـسر نمـي               «نوشت كه چون    

با توجه به اهميت مديريت و نظـم در اجتمـاع، كنگـره نظـر خـود را در دو                    . »دارد  استعفاي خود را تقديم مي    

  :داد بخش مجزاي زير بيان مي

هـاي    با گذشت پـنج سـال از پيـروزي انقـالب و كـسب تجربيـات، زيـان       :گيري تعدد مراكز تصميم ) فال

هاي غيرقانوني خوشبختانه به تدريج براي دولتمردان آشـكار           گيري و آمريت    نظمي و تعدد مراكز تصميم      بي

ر زبـان و  ريـزي، د  اتب تخصص و آمار و برنامـه رگرديده و ضرورت مقررات منطقي و مديريت و سلسله م  

هـا و   همچنـين مـسئولين و نماينـدگان از دخالـت انجمـن          . گـردد   قلم بعضي از متوليان و مسئولين جاري مي       

هاي  نمايند كه بعضي از دفاتر و دوائر سياسي ـ ايدئولوژي يا انجمن  شوراهاي خودرو و خودسر شكوه مي

عـزل و  ه  اسـت، دخالـت كـرده و بـ    هايي، كه خارج از اختيـارات آنهـا        اسالمي ادارات در وظايف و مسئوليت     

طور قاطع   هها بايد ب    ها و سوءاستفاده    نهضت معتقد است كه اينگونه دخالت     . پردازند  هاي غيرقانوني مي    نصب

  .هاي وارده جبران شود و قانوني متوقف گشته و ضايعات و زيان

 الزم است تـصدي   نهضت آزادي ايران اعتقاد دارد كه براي حسن انجام كارها          :روحانيت و مديريت  ) ب

هاي مربوطه قرار داده شـود و در تبيـين مـسائل و امـور           هاي مختلف در دست عالمان رشته       امور در رشته  

شناسـي و اقتـصاد و        اجتماعي از حـضور علمـاي ديـن در كنـار علمـاي گونـاگون اجتمـاعي چـون جامعـه                    

ر احكام شرعي فردي نياز به      زيرا همانطور كه صدور فتاوي گوناگون د      . روانشناسي و غيره استفاده گردد    

گيري پيرامون امور اجتماعي بـه طريـق اولـي بـه               تصميم ،كسب اطالعات از متخصصين علوم مربوطه دارد      

توجه به دو نكتـه مهـم ايـن نيـاز را بـه خـوبي روشـن                . باشد  حضور ساير متخصصين مربوطه نيازمند مي     
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۳۸۵ 

 اندازه علوم دقيقه پيچيدگي داشته و قلمرو آن         سازد، نخست آنكه علوم اجتماعي اگر نه بيشتر، حداقل به           مي

العاده گـسترده اسـت و بنـابراين همفكـري دانـشمندان مختلـف را الزم داد و                    فوق) »عالم اكبر «يعني انسان   (

ها انسان بستگي داشته و خطا و اشتباه در آن موجب هـالك               ديگر آنكه اعمال اين علوم با سرنوشت ميليون       

  .گردد حرث و نسل مي

 معتقد است توجه صرف به متخصصين علوم انساني ناديده گرفتن تخصص عالمان امـور دينـي          نهضت

بنــابراين . منتهــي بــه تبــاهي اجتمــاعي شــده بــا روح و انديــشه و انقــالب اســالمي در تــضاد خواهــد افتــاد

بـه عنـوان مثـال در       . ترين راه، رعايت تبادل نظر متخصصين در تبيين و حل مسائل اجتمـاعي اسـت                صحيح

 اهللا ، يـا بـه اصـطالح مرحـوم آيـه          »مكتـب اقتـصادي   «و  » علـم اقتـصاد   «مسائل اقتصادي دو زمينـه متفـاوت        

، وجود دارد كه در زمينه اول صرفاً متخصصين بايد تصدي امور را           »مذهب اقتصادي «سيدمحمدباقر صدر   

و روانـشناسي در    شناسـي، اقتـصاد       در دست گيرند و در زمينه دوم علماي دين بايد در كنار علماي جامعه             

  .تبيين شركت جويند

در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه در اين صورت نيز بايد ضوابط و مدارج روحانيـت توسـط مراجـع                      

دقيقـاً تعريـف گـشته و ارجـاع         ) مراجـع تقليـد و دانـشمندان مـسلم علـوم اسـالمي            (صالح و قابل قبـول        ذي

وطه به اين گـروه بـر مبنـاي ميـزان تحـصيالت و      هاي مرب ها و مناصب مختلف در زمينه تخصص       مسئوليت

به عبارت ديگر نهضت آزادي ايران با آنكه به عالمـاني كـه در تعلـم            . مدارج علمي و عدالت آنان انجام پذيرد      

وتفقه در دين تخصص داشته و به دليل تقوي و آزادگـي و تعهـد پناهگـاه مـردم در برابـر ظلـم و اسـتبداد                           

انـد بلكـه علـم و تقـوا را معيـار              د  اي منحصر نمي    ولي عالم ديني را در كسوت ويژه      گذارد    اند احترام مي      بوده

  .گذارد كه از اين دو خصوصيت برخوردار باشد روحانياني احترام ميه فضيلت شمرده و ب

باشند در مشاغلي كه نيـاز بـه تجربـه و      اشتغال روحانيوني كه فاقد صالحيت علمي و ديني و تقوائي مي          

 آينـده جمهـوري     ،ي سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشـته      ها  مدهاي زيانباري در زمينه   اارد پي دانش و تقوي د   

انـدازد و ايـن درسـت فرمـايش مـوالي متقيـان را                 ديني و حتي اسالم را به خطر مي        ءاسالمي و اعتبار علما   

  :کند که تداعي مي

وگند به پاسخ دادن پرسـشي کـه از    به خدا س–الملي واهللا باصدار ما ورد عليه و ال هو اهل لما فوض اليه       «

  ».شود با مايه و توانا نيست و لياقت آن چيزي را که به او تفويض شده ندارد او مي

 چيزي را که او انکار کرده گمان – لغيره اليحسب العلم في شي مما انکره و ال يري ان من وراء ما بلغ مذهباً«

  ».الف آنچه گفته ديگري را دانش استکند برخ برد ديگري بر آن علم دارد و باور نمي نمي

و باالخره نهضت آزادي ايران عالقمند است که انقالب و جمهوري اسالمي ما از تجربه قـرون وسـطاي                   

مسيحيت يعني انحراف کليسا به قـدرت و حکومـت را کـه بـه طـرد رهبـران مـذهبي، واپـسگرايي مملکـت و             

خطـر  ه  و ايـران و ملتـي فـداکار و ايثـارگر را بـ              انصراف از خدا و دين گـشته عبـرت گرفتـه، آينـده اسـالم              

  .نياندازند

  

  جنگ و صلح) ۵

ي قبلي نظريات نهـضت آزادي ايـران را بـه شـرح             ها  کنگره ششم ضمن تاييد مواضع مندرج در قطعنامه       
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۳۸۶ 

  :دارد ذيل اعالم مي

اق و  پايداريها، فـداکاريها و جانبازيهـاي رزمنـدگان ايـران در جبهـه جنـگ عليـه ارتـش متجـاوز عـر                      ـ  ۱

نگرد و اين روحيه ايثـارگري را بـه عنـوان             دريغ مردم پشت جبهه، به ديده تعظيم مي         حمايتهاي مستمر و بي   

  .باشد ستايد و براي آن ارج فراوان قائل بوده است و مي دستاورد انقالب مي

اي ازي و بمباران شـهرها و سياسـته       اند  آميز رژيم بعث عراق ازجمله موشک       جنايات سبعانه و جنون    ـ۲

 محکـوم   کـار بـردن سـالحهاي شـيميايي را شـديداً          ه  ضدانساني پشتيبانان جنگ افـروزش، و هـم چنـين بـ           

  .نمايد مي

دانـد، نـه      اي بـراي اصـالح و ارتقـاي ملـت ايـران مـي                با آنکه جنگ را در اصل ابتالي الهـي و وسـيله            ـ۳

 و استمرار جنـگ را مطـابق        شناسد و نه تشديد     رکاران را غيرمسئول و غيرمقصر مي     اند  گردانندگان و دست  

  .بيند دستور و رضاي خدا و به مصلحت انقالب و ايران و اسالم مي

 سياست خارجي و ديپلماسي جمهوري اسالمي هم چنان فاقد تحرک و ابتکار الزم در صـحنه روابـط      ـ۴

وده و از   باشد و نتوانسته است به موازات و هماهنگ با عمليات رزمي در صحنه جنگ عمل نمـ                  المللي مي   بين

برداري مناسب تبليغـاتي و ديپلماسـي را بنمايـد، در حـالي کـه بـدون همـاهنگي                    موفقيتهاي کسب شده بهره   

از  گيـري   المللـي امکـان بهـره       کارساز ميان عمليات رزمي در صحنه جنگ و ديپلماسي در صحنه روابط بين            

  .باشد گ ممکن نميتر جن موفقيتهاي حاصله براي پايان بخشيدن هرچه سريعتر و شرافتمندانه

انـد باشـد،      تو  انگيز مي  هي اجرايي جنگي، که افشا آنها مفسد      ها   جز در امور ستادي و تصميم و تفصيل        ـ۵

خير و مصلحت کشور در اين است که جريانات کلي و تصميمات اساسي جنگ و صـلح، بطـور مـستقيم بـا                       

کما آنکـه سـنت رسـول       . حث قرار گيرد  ملت و يا از طريق نمايندگان مردم در مجلس، عنوان گردد و مورد ب             

امتنـاع مقامـات    . طرح مسئله جنگ با مردم و مشورت با آنـان بـوده اسـت             ) ع(و حضرت اميرعلي  ) ص(اکرم

مسئول از طرح مسئله جنگ در جلسه غيرعلني مجلس عمل غيرقـانوني و خـالف مـصلحت عمـومي کـشور                     

  .باشد مي

  

  انتخابات) ۶

سياسي و هيئت اجرايي نهضت در اعالم اهميت و دفـاع بـراي آزادي              کنگره ششم ابتکار و اقدامات دفتر       

کنگره معتقد اسـت کـه حراسـت از ايـران و            . نمايد  انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسالمي را تاييد مي        

انقالب و بقاي نظام جمهوري و توفيق مملکت و ملت در نيل به اهداف ملـي و اسـالمي انقـالب و راهگـشايي        

 حاکميـت ملـي از طريـق تـشکيل يـک مجلـس مردمـي اسـت کـه                    تـأمين ن سياسي در گروي     براي حل بحرا  

  .نمايندگان آن آزادانه و آگاهانه و با اتحاد و اجتماع افکار و طبقات ملت انتخاب شده باشند

رکاران ما از تجربيات پنج سـاله بعـد از پيـروزي و     اند  کنگره عالقمند است متوليان و دولتمردان و دست       

 به قانون اساسي و حاکميت ملي و خون شهيدان راه آزادي و             ، انقالبها و نظامهاي دنيا درس گرفته      از تاريخ 

االمانـات الـي   ا ان اهللا يـامرکم ان تـودو  «استقالل و جمهوري اسالمي ايران احترام بگذارند و بـه حکـم ازلـي            

 ملـت و بـه تـشخيص و       نفـوس ه  اختيار مملکت و مردم را ميراث انحصاري خـود ندانـسته واگـذار بـ              » اهلها

براي آنکه انتخاب کننده و انتخاب شونده احـساس و اطمينـان بـه آزادي و امنيـت                 . دنتصميم خود آنها بنماي   
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۳۸۷ 

 تحميـل و تبعـيض و تهمـت و ارعـاب در اجتماعـات و              از بنمايند تا در محيط و شرايط عادله قـانوني خـالي          

بـا صـالحيت مطلـوب بپردازنـد و داوطلبانـه در            تبليغات و ارتباطات سالم به شناسايي و گزينش نامزدهاي          

بايستي مقدمات و شرايط الزم آن را مدتي قبل از برگزاري مراسم فـراهم آورده                 انتخابات شرکت نمايند مي   

  . نمايندتأمين در قانون اساسي تصريح شده است  كهو حقوق ملت را

  

  اصالح جامعه و مبارزه با بحران اخالقي) ۷

يکـي از ويژگيهـاي اصـلي انقـالب     » اني بعثت التمم مکارم االخالق«) ص(امبر اکرم با توجه به فرمايش پي    

  واسالمي ايران قيام عليه استبداد و به تبع آن انواع مختلف فساد اخالقي در طيف وسيع فـردي و اجتمـاعي      

ر فرهنگي آن بوده هدف اساسي انقالب و جمهوري اسالمي ايـران بـ   در ابعاد مختلف اقتصادي و سياسي و    

انطبـاق و    اساس اصل دوم قانون اساسي توجه به کرامت و مقام انسان و در مقايـسه بـا سـاير حکومتهـا،                    

  .تبعيت دقيق از ضوابط و معيارهاي اخالقي بود

انقالب و پس از پيروزي آن نهضت و تحولي اساسي به لحاظ روابط اخالقي در سطح جامعه                  در دوران 

وح اميد، وحدت و محبت و خدمت و ايثار گرديد و گروههاي مختلف             ظاهر گرديد و فضاي جامعه آکنده از ر       

جامعه نسبت به رعايت موازين اخالقي و بازگشت از عادات و زنـدگي خـالف اخـالق گذشـته، عالقمنـدي و                      

در چنين فضايي موارد فساد و اعمال و رفتارهاي غيراخالقي به حـداقل             . آمادگي بسيار از خود نشان دادند     

  .گرديد  تلقي ميء موارد نادر آن به عنوان استثناخود ميل کرده و

ي بـارز رشـد اخالقـي       هـا   سفانه در سالهاي بعد، عليرغم روح ايثـار و گذشـت و شـهادت کـه نمونـه                 أمت

باشد، فرصت طلبي، ريا و تزوير، فساد اقتصادي، خشونت، اعتيـاد بـه موادمخـدر، بيماريهـاي روانـي و                      مي

 جامعه ما را بـا بحـران اخالقـي شـديدي     و ادامه چنين روندي مسلماًعصبي از هر طرف افزايش يافته است        

گـسيختگي جامعـه      باعث از هـم    مواجه خواهد نمود که آن را از درون ضعيف و تهي خواهد ساخت و نهايتاً              

  .خواهد گرديد

نهضت آزادي ايران معتقد است پيدايش و رشد موارد مختلف فساد و انحرافات اخالقي ناشي از مـسائل             

 آنهــا ســلب شخــصيت و حيثيــت از انــسانها و  نادي سياســي و اقتــصادي جامعــه اســت کــه مهمتــري بنيــ

بجاي مبارزه با عوارض و معلولها، بايـد علـل و           . باشد  سرخوردگي و ياس و از دست دادن ايمان و اميد مي          

 فـساد و   ي ايجـاد  هـا   بـراي مبـارزه مـوثر بـا علـل زمينـه           . ي ايجاد و رشد فساد را از ميان برداشت        ها  زمينه

الکراه «ي و براي کمک به رشد و تعالي جامعه احترام و رعايت کامل اصل قرآني             ق از انحطاط اخال   جلوگيري

 اشتغال مفيـد و مولـد بـراي         تأمين و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و حل مسائل اقتصادي و             »الدين  في

  .باشد  جوانان الزم و حياتي ميمردم، مخصوصاً

  

  و دانشگاههاآموزش و پرورش ) ۸

ييد آنچه درباره توسعه کمي و کيفي تعليمات و تحقيقـات و راجـع بـه انتخابـات صـحيح                    أکنگره ضمن ت  

معلمان معتقد و ذيصالح در قطعنامه قبلي گفته شده بود، بطور کلي معتقد است پس از پيروزي انقالب توجه           

وزارت آمـوزش و پـرورش و       . ت و کافي نسبت به مسئله عمومي فرهنگ کشور به عمل نيامده اسـ             هشايست
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۳۸۸ 

وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا حدود زيادي دستخوش مبارزات سياسي متضاد گرديده و در هـردو جـا                   

ي انقالب و ها   خواسته تأميناي به وقوع پيوسته است که بدون اصالح و رفع آنها              انحرافها و اشتباهات عمده   

  .ش ميسر نخواهد بودنيازهاي جمهوري اسالمي ايران از نظر فرهنگ و آموز

  

   آموزش و پرورشـ الف

هـدفهاي مقـاطع مختلـف       مشي و نظـام آمـوزش و پـرورش مطلـوب کـشور و                تعيين سياستها و خط    ـ۱

آموزش و پرورش بايد بيش از اين به تعويق نيفتد و لذا ضرورت دارد کليه اين موضـوعات هرچـه زودتـر                      

  .تنظيم و تدوين و منتشر گردد

 از وقايع تاريخي کشور در کتابهاي درسي که ناشي از اغراض سياسـي خـاص                 تحريف موارد مهمي   ـ۲

  .باشد بايد جاي خود را به گزارش صحيح و منصفانه وقايع بدهد مي

فت کيفيت مباحث علمي و ادبي و فني در بعضي از کتابهاي درسي بايد نسبت به رعايـت                   با توجه به اُ    ـ۳

آموزان در تدوين ايـن کتـب          فکري و محلي و مقطعي دانش      بيشتر اصول روانشناسي و پداگوژيک و تناسب      

  .تاکيد گردد

 با آنکه از نظر علمي و اصول آمـوزش و پـرورش، تربيـت صـحيح از طريـق تعلـيم صـحيح بوسـيله              ـ۴

باشد، ولي آمـوزش و پـرورش          الينفک تربيت مي   ءمعلمان مجرب و با صالحيت بايد انجام گيرد و تعليم جز          

به اصطالح تربيتي و امور تعليماتي و با ايجاد واحدهاي مستقل و پرخرج موسوم به               با تفکيک تصنعي امور     

  .باعث دلسردي بسياري از معلمان زحمتکش شده است» امور تربيتي«

سفانه اين واحدها عليرغم حسن نيت بسياري از کارکنان آن قادر به ايفاي نقش سالمي در آموزش و    أمت

ا کميـسر سياسـي، سانـسور و محـدوديت شـديدي را در بـسياري                پرورش کشور نبوده و همچون پليس ي      

 و بـا    انـد    سلب شخصيت و امنيت و عالقه از معلم و شاگرد و دستگاه اداري نموده              ،وجود آورده ه  مدارس ب 

خواهند بجاي تبليغ صحيح دين، ايمان و اعتقاد و           ارعاب و اکراه و بدون رعايت مالطفت و اصول منطقي مي          

آمـوزان وارد کـرده، تحميـل ديـن کننـد، در حـالي کـه تـاثير                    ر دل و ذهن و رفتار دانـش       عمل به احکام را د    

  .گذارد معکوس اين روش نمايان است و جاي ترديد باقي نمي

 امکانـات آمـوزش   تأمين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران دولت موظف به   ۳۰ هرچند طبق اصل     ـ۵

 از اصـل سـوم قـانون اساسـي          ۸ اين امر با توجه به بند         ليکن ، کشور است  انآموز  بطور رايگان براي دانش   

معنوي مردم در    بايد با مشارکت مردم در امور فرهنگي و آموزشي هماهنگ باشد و مانع مشارکت مادي و               

انـد بطـور      تـو   در غير اين صورت بخش عظيمي از تعليمات عمومي که بـه وسـيله مـردم مـي                 . اين امر نگردد  

گردد   المال تحميل مي   ت قرار گرفته و ميلياردها تومان بر بودجه دولت و بيت          صحيح اداره شود به عهده دول     

، کيفيت آموزش عمومي اصالح نگرديـده و  ها  و عالوه بر آن به دليل وسعت و پراکندگي و حجم زياد فعاليت            

  .زل خواهد نمودنا تي

رورش واجـد    امـور اجرايـي آمـوزش و پـ         اجراي سياست عدم تمرکز در اداره امور کشور، مخـصوصاً         

امتيازات اصولي است، ازجمله ساده ساختن امر اداره سازمانهاي بزرگ و جلب مشارکت کارکنان و واگذار          

  .کردن کار مردم به مردم و در نتيجه فراهم ساختن شرايط رشد و حرکت مردم و جامعه
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ار سـال   تاکيد بر تمرکز امور در دست دولت، منجمله اجراي طرح دولتي کـردن مـدارس ملـي، طـي چهـ                    

 ايجـاد و اداره مـدارس بـه مرحلـه اجـرا              در گذشته، بدون آنکه طرح موازي و مکمل جلـب مـشارکت مـردم            

  .گذاشته شود، عوارض و اشکاالت فوق را به دنبال داشته است

کنگره نهضت معتقد است مشارکت مردم معتقد و با ايمان در امر آموزش و پرورش کـشور بـراي حـل                     

 و لذا طرح پيشنهاد شده به شواي عالي آموزش و پرورش که             باشد  و موثر مي   مسائل و مشکالت فوق الزم    

َآئين نامه مدارسي که با مشارکت مردم ايجـاد و          « تحت عنوان    ۱۳۶۲پس از مطالعه و بررسي ممتد در سال         

به تصويب رسيد، بايد بـه همـت و همکـاري مـسئوالن و مـردم خيـر و                   » ندوش  به طور غيرانتفاعي اداره مي    

ند، به مرحله اجرا گذاشته شود و تحريکات و افکار افراطي و چپگرا و ايجاد سوءتعبير و جنجـال، کـه                     عالقم

شـود، نبايـد مـانع         از طرف کساني که مايل به تمرکز کليه امور در در دست دولت هستند، عنوان مي                معموالً

  . کشور است، گرددترين راههاي اصالح آموزش و پرورش اجراي اين مصوبه شوراي عالي که از اساسي

هـا و شـکايات کثيـري         ي پاکسازي و يا بازسازي نيروي انـساني موجـب نارضـايتي           ها   عملکرد کميته  ـ۶

 ديوان عـدالت اداري کـه فعاليـت خـود را در جهـت صـحيح بطـور               مراجع مربوطه مخصوصاً  . گرديده است 

 و دقـت و بـا نظـر گذشـت و             موثر آغاز کرده است، بايد شکايات اين گـروه از معلمـان را بـا سـرعت                 نسبتاً

تساهل و ايجاد روحيه اميد و خدمت بيشتر در آينده مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار دهنـد تـا بـا جـذب                        

حداکثر نيروهايي که قابليت خدمت و رشد و تعالي دارند، قـدم در راه صـحيح آمـوزش و پـرورش کـشور                       

  .گذاشته شود

 سياســي خــاص و آمــوزش –رهــاي اعتقــادي  گــزينش دانــشجويان تربيــت معلــم بــر اســاس معيا ـــ۷

ي زياد تحت عنوان آموزش ايـدئولوژي، همچنـين         ها  روزي منتخبين تحت شرايط محدود و سختگيري       شبانه

آوري اطالعـات در ايـن خـصوص، همگـي           کنجکاوي و تجسس در مورد عقايد و افکار دانـشجويان و جمـع            

بـراي اصـالح ايـن      .  تربيت معلـم گرديـده اسـت       باعث پيدايش محيطي ناسالم و آزاردهنده براي دانشجويان       

وضع، انتخاب دانشجويان بايد بر اساس معيارهاي اخالقي و علمي مناسب براي شغل معلمي انجام گيـرد و              

تربيت آنان بايد در محيطي سالم و باز و با رعايت وا حترام به آزاديهاي مصرح در قـانون اساسـي انجـام                       

  .شود

اي که دراين زمينه وجود دارد         مهارتهاي علمي در جامعه و کمبودهاي عمده        با توجه به نياز و اهميت      ـ۸

 اجرايـي کـشور ماننـد وزارت    ايههاي با همکاري ساير سـازمانها و دسـتگا      است آموزش فني و حرفه     الزم

مورد توجـه جـدي قـرار گرفتـه و بـه صـورت يـک برنامـه آموزشـي                    ... کشاورزي، بهداري، نيرو و صنايع    

رت وزارت آموزش و پرورش، به مرحله اجرا گذاشـته شـود، تـا شـکايات عظـيم کمبـود                    مشترک، تحت نظا  

  . نيروي انساني ماهر کشور تقليل يابد

  

  دانشگاهها) ب

سـفانه  أدر دانشگاهها، تحول و تغييري که پس از يک دوران طوالني تالطم و تعطيل انجام يافته اسـت مت                 

  :باشد در اين قسمت نظريات کنگره به قرار زير مي. باشد  کننده کامل نيازهاي کشورمان نميتأمين

و دخالت مقامهاي غيرذيصالح و ناوارد در مسائل دانـشگاهي و در             گيري   وجود مراکز متعدد تصميم    ـ۱
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مورد باعث دلسردي و سرخوردگي بـسياري از          ها و تندرويهاي بي     نظري تعليمات عاليه کشور و اعمال تنگ     

 در راه پيشرفت واعتالي علمي کشور بوجود آورده است لذا نهضت آزادي             اي را   استادان شده و مانع عمده    

ن امر بايد به دور از مالحظات غيراصولي، سـازمان و           يدن مراتب فوق اعتقاد دارد مسئول     نموضمن محکوم   

ضوابطي را که الزمه تربيت سرمايه انساني جامعه و تربيت افراد توانا و صاحب صـالحيت باشـد ايجـاد و                     

  .ينداجرا نما

 با روش نـاموزون     باشد، عمالً    فکري صحيح مي   الًوصه و دانشگاه که ا    سي متقابل فيضي  أ همکاري و ت   ـ۲

 دانـشگاهيان مجـرب و متبحـر شـروع بـه تـدريس علـوم جديـد                  ،نـه در فيـضيه    . ده اسـت  نموشروع به کار    

بـراي واقعيـت    . اند  رداخته، و نه در دانشگاه مدرسين فاضل با پايگاه علمي و سابقه کافي به تعليم پ               اند  نموده

بخشيدن به اين خواسته نقص متقابل فوق بايد از ميان برداشته شود، و رابطه علمـي متعـادل و مفيـد آنهـا                       

  .بوجود آيد

ي دانشجويي در کـار تـدريس و کـم و کيـف دروس دخالـت نـامعقول نمـوده در                     ها  ها و کميته     انجمن ـ۳

 و  بدين ترتيـب احتـرام و ارتبـاط معنـوي ميـان اسـتاد             . نندك   را عمالً صادر مي    مواردي جواز تدريس استاد   

. انـد  عالقـه گرديـده   دانشجو متزلزل شده و بسياري از استادان ذي صالح نسبت به حرفه خود دلسرد و بـي         

د، تـا بـه     نـ استادان صاحب صالحيت و پرتالش بايد مورد حمايت و تـشويق مـديريت دانـشگاهها قـرار گير                 

  .ازي و هو و جنجال استقرار يابدتدريج فرهنگ علمي بجاي جوس

ي دانشجويي، در موارد بسيار در انتخاب دانشجويان جديد و يا ادامـه تحـصيل دانـشجويان                 ها   کميته ـ۴

نماينـد و بـه دليـل اعتقـادات           ترين مسائل فردي و اعتقادي تجسس مـي         ناحق نموده در خصوصي   ه  دخالت ب 

کننـد و از ايـن جهـت           ادامه تحصيل آنان جلوگيري مي     مختلف سياسي و يا مذهبي از ورود به دانشگاه و با          

جــو رعــب و ريــا و تظــاهر اشــاعه يافتــه، اعتمــاد و صــميميت و همکــاري و آزادي ابــراز عقيــده از ميــان  

با تعيين ضـوابط معقـول و عادالنـه در جهـت مـصالح علمـي و       . دانشجويان دانشگاهها رخت بر بسته است   

آنها از طريق مسئوالن دانشگاهها بايد به اينگونه انحرافـات پايـان            اجتماعي و اجراي يکسان صحيح و دقيق        

داد و جو بدبيني و عدم امنيت و صميميت را به فضاي سـالم و آکنـده از اطمينـان و امنيـت و آزادي تبـديل          

  .نمود

 نهضت آزادي ايران با وجود احترام و عالقه به مقام دانشجويي و مـشارکت صـحيح آنـان در امـور                      ـ۵

و دخالـت   » دانـشجومحوري «خاطر علم پروري و دينداري، و تربيـت علـم، تظـاهر بـه                ه آموزشي، ب  اداري و 

نامعقول گروه خاصي از دانـشجويان را بـه زيـان مـصالح علمـي و فرهنگـي جامعـه دانـسته آنـرا محکـوم             

ر طلبي کساني که بـدون توشـه علمـي کـافي مقـام تعلـيم و تـدريس را د                    فرصت  و در همين ارتباط    دنماي  مي

  .داند ، مصلحت نمياند دانشگاه پذيرفته

ي هـا  صصين و محققين دانشمند و مردان عمل در تمـامي رشـته  خش به مت کشور ما امروز بيش از پي     ـ۶

علوم و صنايع احتياج مبرم دارد و آماده ساختن اين نيروي زبده مستلزم ايمان به حق و احترام بـه علـم و                       

يرفـع اهللا الـذين آمنـوا مـنکم و          ... «:  سوره شـريفه مجادلـه     ۱۱در آيه   تعليم در محيط آزاد است و بيان الهي         

  .سند و سرمشق همين گفتار است» ...الذين اوتواالعلم درجات

ي جنـگ کـه بـا جانبازيهـاي خـود           هـا    ارزش فداکاريهاي جوانان مومن و رشـيد و ايثـارگر در جبهـه             ـ۷
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۳۹۱ 

 وصف ناکردني   اند  المت خود را از دست داده     ها آفريدند و در بسياري موارد عضوي از بدن و يا س             حماسه

 نماينـد و رفـاه   تـأمين وظيفه دولت و ملت است که احتياجات مالي و ازجمله هزينـه تحـصيلي آنهـا را     . است

زندگي آنان يا خانواده آنان را از هر جهـت فـراهم سـاخته و توانـايي ايـشان را در انجـام هـر امـر مقـدور                         

 هزينـه   تـأمين کـافي و عالقمنـدي و آمـادگي الزم را نيـز داشـته باشـند،                 پرورش دهند و اگر استعداد علمي       

اما در غير اين صـورت و چنانچـه در   . تحصيل آن را در دانشگاههاي داخل و يا خارج در اولويت قرار دهند 

اي براي وابستگان به نهادها، بدون توجـه بـه سـوابق تحـصيلي و                 گزينش دانشجويان سهميه و امتياز ويژه     

نظام علمي کشور دچار ضايعاتي خواهد شد که        ) آنطور که انجام گرفته است    (ي علمي قائل شوند     اه  آمادگي

  :شود  به بعضي از آنها اشاره ميذيالً

 خود اين فداکاران چنانچه مقدمات علمي الزم براي تحـصيل در دانـشگاه را نداشـته باشـند در ايـن                      اوالً

 چون جا و محـل افـراد        ثانياً. وردگيهايي پيدا خواهند کرد   تحصيالت ناموفق خواهند بود و ناراحتيها و سرخ       

اي براي مملکت بوده زيان و  شوند ضايعه  و اين افراد از تحصيل دانشگاهي محروم مي      اند  مستعدي را گرفته  

اي از دانشجويان با معلومـات         سيستم تعليماتي دانشگاه چون با عده      ثالثاً. آورند  ظلمي را در اجتماع پديد مي     

شود نظم و پيشرفت الزم را پيدا نخواهـد کـرد و کيفيـت آن                 دادهاي نامتناسب و ناموزون مواجه مي     و استع 

  .دنموتنزل خواهد 

نيز شيوه تقسيم غنائم بر طبـق قـدر و منزلـت و خـدمت افـراد را کـه از خليفـه دوم                        ) ع(اميرمومنان علي 

نظر از درجات ايماني     معه را صرف  معمول شده بود بعد از قبول خالفت ملغي نمود و مساوات همه آحاد جا             

  .و تمکين سياسي حاکم ساخت

شود بيش از آنکه از عقل و منطق دين پيروي کرده باشـد از عاطفـه و                   به نظر ما تبعيضي که معمول مي      

احساس گروهي و انقالبي پيروي نموده است و نوعي عدالت مخصوص و محدود را جايگزين عدالت مطلـق                  

جلـوگيري از ايجـاد ايـن ضـايعات از          . گـردد   ر در فوق را موجب گرديده و مي       کرده است که ضايعات مذکو    

  .وظايف دولت و ملت است

 از آنجا که وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي دو جزء اصلي از نظام تربيت                    ـ۸

 از ايـد قانونـاً  هـا ب  دهند همکاري و هماهنگي مطلوب آنان در کليـه زمينـه            نيروي انساني کشور را تشکيل مي     

  .طريق شورا و ارگانهاي مناسب انجام گيرد

 و باالخره، کنگره معتقد است براي رشد و پيشرفت علم و معرفت و تحقيق و به تبع آن غناي فرهنـگ                      ـ۹

و توسعه صنعت کشور و به منظور پرورش افکـار و اسـتعدادها، احتـرام و رعايـت آزادي و آزادمنـشي و                       

گونـه سياسـتي،     ل هر ا از شرايط ضروري است و اعم      ،ها و محافل علمي      و حوزه  آزادانديشي در دانشگاهها  

را چـه بطـور صـريح و آشـکار يـا بـه طـور        ) منجمله آزادي علمي و فکـري (که آزاديهاي مشروح و قانوني   

هـا و     هـا و زيـان      افتـادگي   ضمني و غيرمستقيم محدود و يا سلب نمايد، در بلندمدت باعث آثـار منفـي، عقـب                

  .ي در کليه امور امت مسلمان ايران خواهد گرديدعيوسعات ضاي

  

   اقتصاد مليـ۹

کنگره ششم ضمن تاييد مواضع اصولي اعالم شده در کنگره پنجم معتقد است بحران اقتصادي کـشور                 
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۳۹۲ 

در سال گذشته شدت و گسترش يافته و ضايعات سنگين انساني و مالي جنگ تحميلي وابـستگي اقتـصادي                   

  .شور به خارج را افزايش داده استو صنعتي و تسليحاتي ک

 حتي در زمينـه کـشاورزي از        ۶۲توليدات کشاورزي و صنعتي کاهش چشمگيري داشته و واردات سال           

 ۱۴نسبت واردات به صادرات غيرنفتي که در سال اول پس از پيروزي انقـالب               . سال پيش بيشتر شده است    

اي در    اند شـاخص هـشداردهنده      تو  که اين خود مي    برابر رسيده    ۷۰ به بيش از     ۶۲ در سال    ،برابر بوده است  

  .زمينه انحطاط اقتصاد کشور باشد

 قانون اساسي در مـورد بازرگـاني خـارجي         ۴۴سفانه بالتکليفي و کشمکشي که در پياده کردن اصل          أمت

ساالري مراکز تهيـه و توزيـع         جاي نظارت دولت در امر واردات، دولت      ه  بوجود آمده موجب شده است که ب      

اي مقابل وزارت بازرگاني گردند و با بوروکراسي گسترده، از يک طرف مشاغلي بيهـوده و                  وزارتخانهخود  

غيرتوليدي و دست و پاگير ايجاد نموده و از طرف ديگر براي بسياري از کاالها بـازار سـياه بوجـود آمـده              

 طـرف گروهـي     تـر سـاخته از يـک        مسئله توزيع از مسائلي است که وضع اقتصادي کـشور را وخـيم            . است

ي در زمينـه  ئهـا   قلـه هيدز امکان نداشته رسـان رکار را به منافعي سرشار که حتي در رژيم گذشته ني  اند  دست

شـود    بندي اعمال مـي     درآمد و ثروت ايجاد نموده است و از طرف ديگر با سياست غلطي که در مورد جيره                

خريد و مـصرف    ه  ، ب اند  هت وارداتي نداش  اي به مصرف کاالهاي     شهرونداني را که در گذشته توجه و يا عالقه        

در نتيجه مصرف جامعه از سابق بيشتر شـده اسـت عـالوه بـر     .  فروش اين کاالها عادت داده است     و احياناً 

تواننـد در بـازار رقابـت         گيرد واردکنندگان نيـز نمـي       آنکه توليد کاال در خارج از مرزهاي کشور صورت مي         

  .المللي به مصرف کنندگان عرضه کنند ها را به قيمتهاي بيناي ارائه داده کاال خدمت قابل مالحظه

المللي از سوئي با استفاده از انديشه، دانش و تجربيات افـرادي کـاردان بـسته                قراردادهاي اقتصادي بين  

شود و از طرف ديگر در مواردي به تصويب و حتي به استحضار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي که                    نمي

آور زيانباري همچون        قراردادهاي ننگ  نتيجتاً. رسد  ايد آنان را قبول و يا رد نمايند، نمي        طبق قانون اساسي ب   

جـان اقتـصاد کـشور افتـاده و هـر           ه  همچون سرطاني مهلک ب   » بيانيه الجزاير «قرارداد با آمريکا معروف به      

  . سازد تر مي روز بنيه اقتصادي ما را ضعيف

ي هـا   ي عمراني و افزايش بودجـه     ها   در هر سال، کاهش بودجه     برنامه مالي دولت، باال رفتن کسر بودجه      

جاري، وجود سازمانهايي معاف از نظارتهاي مالي دولت، ضعف عمومي کشور در جهت توليـد، بـاال رفـتن                   

ارزش شـدن     سطح مصرف، نزول و افول درآمد ملي، حرکت مداوم به سوي وابستگي بيشتر اقتصادي، بـي               

و باالخره پديـده نـاميمون رکـود اقتـصادي همزمـان بـا تـورم عـواملي           پول کشور و سرعت شکننده تورم       

. توانند کشورهايي را که داراي اقتصادي سالم هـم بـوده باشـند بـه آسـاني از پـاي درآورنـد          هستند که مي  

سـاالري در اقتـصاد جمهـوري         سفانه کليه اين بيماريها همـراه بـا سـوءمديريت در امـر توزيـع و دولـت                 أمت

تـوان بـه سـالمت و حتـي حيـات       باشند که اگر عـالج سـريعي بـراي آنـان نينديـشيم نمـي              اسالمي حاکم مي  

  .اقتصادي آينده کشور اميدوار بود

  

  سياست خارجي) ۱۰

در زمينه سياست خارجي نهضت، مواضع اتخاذي و مراتب مندرج در قطعنامه کنگـره پـنجم و همچنـين                   
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۳۹۳ 

سـف اسـت کـه دولتهـاي      أکنگـره مت  . باشـد   مفاد نشريات سياسي صادره طي سال گذشته مـورد تاييـد مـي            

 بـا  غيرموقت جمهوري اسالمي ايران درک کافي نسبت به اهميت و ظرافت مسئله سياست خارجي خصوصاً   

توانند با ستيز و سرسختي و با شعار و ناسزا، بدون              که مي  اند  صور کرده ت، نداشته   ي بزرگ جهاني  ها  داعيه

ناسي گليم خود را از دريـاي طوفـاني نيرنـگ و رقابـت بـه در            آشنايي و تسلط در فنون ديپلماسي و جهانش       

آنجايي که کمتر از هر جاي ديگر توجه به دانش، صالحيت، سـابقه، تقـوي و                . برده به ساحل نجات برسانند    

ابعـاد فاجعـه وقتـي      . ي آن اسـت   هـا   شود وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران و سـفارتخانه          تخصص مي 

ه نماييم در زمان جنگ، ديپلماسي کشور، بايد بيش از هر زمـان ديگـر فعـال                 گردد که توج    بيشتر روشن مي  

. المللـي اسـتفاده نمايـد       اند از پيروزيهاي کسب شده نظامي در جهت منافع ايران در صـحنه بـين                باشد تا بتو  

 وقتي يکي از اهداف اصلي نمايندگيهاي خارجي دفاع از استقالل ايران و اعتالي حيثيت و صدور                 مخصوصاً

همانطور که در قطعنامه کنگره قبلي نيـز تـذکر داده شـده اسـت عقـل سـليم       . انقالب و اسالم در جهان باشد   

ي همـدردي   ها  المقدور زمينه   جاي دفع و دشمني، سياست حفظ و جذب اتخاذ شود و حتي           ه  کند که ب    حکم مي 

 فني و فرهنگي خودمـان و  ي اقتصادي و نظامي وها و همکاري را جستجو نماييم نه آنکه پيش از ترميم بنيه      

از نقاط ضعف و نياز ديگران بايد كسب  . ها بپردازيم    الزم به تحريك قدرت    تدارک و آمادگي نيروهاي دفاعي    

  . و استفاده نماييم نه آنکه نقاط قوت و دارايي آنها را عليه خودمان تحريک نماييماطالع

م انـسجام و وجـود تناقـضات در         متاسفانه سياست خارجي جمهـوري اسـالمي ايـران، همچنـان از عـد             

عملکردهاي مقامات رسمي و غيررسمي رنجور است و فاقد هماهنگي کافي ميان معيارها و اصول مکتب، با                 

کـارگيري بمبهـاي     ه در حالي که ابتکار بـه مـورد و بـه موقـع طـرح مـسئله بـ                   مثالً. باشد  اعمال مسئوالن مي  

مبهـاي  بانـد     تـو    به نفع ايران بود، ادعاي اينکه ايران مـي         المللي و جهاني    شيميايي توسط عراق در محافل بين     

  .اي بر آثار ابتکار اولي داشته است زوم مصرف خواهد نمود، اثر منفي کنندهلشيميايي ساخته و عندال

  

  مشي خط) ب

   ادامه رسالت تاريخيـ۱

  كـه  ضت را خواهد فريضه اسالمي و رسالت ملي نه         نهضت مي  یکنگره ششم مانند کنگره پنجم از اعضا      

 آزادي، عـدالت، حاکميـت ملـي و     تـأمين عالوه بر تبيين مباني ايدئولوژيک تفهيم و تبليغ و دفاع و اقدام براي              

وحدت در کشور است با صبر جميل و تـالش وسـيع همچنـان ادامـه دهنـد و نقـش شـاهد و واسـط را در                            

ک گروه مـسلمان ايرانـي کـه خـود را      همچنين به عنوان ي   . جمهوري اسالمي ايران با توکل به خدا ايفا نمايند        

دانـد، در توسـعه و تحکـيم و         مديون و موظف به خدمت به خلق و دفاع از حقوق ملت و استقالل مملکت مـي                

  .تزکيه نهضت مجدانه فعاليت نمايند

  

   وفاداري به نظام جمهوري اسالمي و رابطه با دولت و نهادهاـ۲

و رابطـه بـا دولـت و نهادهـا            بـه نظـام جمهـوري      خط مشي مصوب در کنگره پنجم در زمينه وفـاداري         

  .کماکان ثابت است
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۳۹۴ 

  سازي نگري و آينده  آيندهـ۳

گنگره ششم مانند کنگره پـنجم توصـيه بـه عـدم توقـف در حـال و وحـشت از آنچـه زور و زود اسـت                   

ن مجلـس    اينکـه بـا خاتمـه يـافتن دورا         بينـي   پيشبا  . باشد  سازي مي  نمايد و عالقمند به دورنگري و آينده        مي

حاضر و تحوالت جنگ و رويدادهاي ديگر، ممکن است ادامه فعاليت خفيـف فعلـي دچـار دگرگونيهـا شـود،                     

عقيده دارد که نهضت نه استعفا از حيات و حيثيت و مـسئوليت خـويش بدهـد، نـه انـصراف از وفـاداري و                         

غييـري در روش علنـي و       پايداري به اهداف انقالب و نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي بنمايـد و نـه ت                

بلکه بحول و قوه الهي و توکـل بـه ذات حـي اليمـوت               . قانوني امر به معروف و نهي از منکر خود قائل شود          

  .دهد، انجام دهد بايستد، و آنچه را حق تشخيص مي

  ربنا عليک توکلنا و اليک انبنا و اليک المصير
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۳۹۵ 

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۵۵۵/۴/۲۱:شماره

 ۲۴/۱۲/۱۳۶۲:تاريخ

  

  تلگرام به رئيس جمهور و 

  وزنامه ميزاندرخواست رفع توقيف از ر

  

  تعالي بسمه

   ـ فوريتلگرام شهري

  اي رئيس جمهوري اسالمي ايران حجت االسالم جناب آقاي خامنه

اند و شـرکت در       د  با احترام از آنجا که نهضت آزادي ايران شرکت در انتخابات را حق و وظيفه خود مي                

 است که نظرات ما را بدون سانـسور  اي اين امر منوط به در اختيار داشتن امکانات و در درجه اول روزنامه   

منتشر کند، لذا بدينوسيله از جنابعالي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانـه            

 و امکـان از     ط اولـين شـر    تـأمين کشور و رئيس قوه مجريه تقاضا داريم ترتيبي فراهم آوريد که به عنـوان               

نمـود بالفاصـله رفـع توقيـف شـود تـا بتـوانيم در مـدت                   ه منتشر مـي   روزنامه ميزان که نظرات ما را آزادان      

با اميد آنکـه    . ر گرفته شده است اقدامات الزم را به عمل آوريم         ظ در ن  محدودي که براي فعاليتهاي انتخاباتي    

  .ي گذشته ما دچار نشده و از طرف جنابعالي بالجواب نماندها اين تلگراف به سرنوشت تلگرافات و نامه

  

  م عليکم و رحمه اهللا و برکاتهوالسال

  

  نهضت آزادي ايران 

 ۲۴/۱۲/۶۲  

  

   محترم نگهبان شوراي: رونوشت

  شوراي محترم عالي قضايي : رونوشت

  نخست وزير محترم: رونوشت

  وزير محترم کشور: رونوشت
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