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   پيرامون ٥بيانيه شماره 

  ات مجلس شوراي اسالميانتخاب
  

  چرا نهضت آزادي كانديدا معرفي نكرد؟

  
  :هموطنان عزيز

نهضت آزادي ايران پيش و بيش از هر گروه ديگر به اهميت انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسالمي                  

 بيانيـه پيرامـون   ۴ با نطق قبل از دستور آقـاي مهنـدس بازرگـان و انتـشار     ۱۳۶۲توجه كرد و در مردادماه  

هدف نهضت از طرح ايـن مـسأله        . ساز جلب نمود    خابات توجه عموم هموطنان را به اين مسأله سرنوشت        انت

تأمين آزادي و مشاركت طبقات مردم در تعيين سرنوشت و تحقق بخشيدن به آرمان مقـدس انقـالب يعنـي                    

  .هوري اسالمي و حفظ حاكميت ملي و اجراي كامل قانون اساسي بودماستقالل، آزادي، ج

و » تـأمين آزادي انتخابـات    «نبال طرح مسأله، نهـضت بـا درخواسـت اجـازه برگـزاري دو سـمينار                 به د 

در انجام اين وظيفه مقدس اسالمي و ملي اقدام نمود كه، عليـرغم تـشكيل سـمينارهاي                 » آزادي و انتخابات  «

ولين و  مشابه توسط موافقين، اولي با مخالفت وزارت كشور و حمله به دفتر نهضت و ضـرب و شـتم مـسئ                    

ها و اصرارهاي مقامات مـسئول بـر          همزمان با وعده  . هواداران و دومي به عدم اجازه اين وزارت منجر شد         

بـار    سرنوشـت تأسـف    «۲۳و پيك   » آزادي و انتخابات   «۲۱آزادي انتخابات، نشريات انتخاباتي نهضت، پيك       

هـاي   عمليات كميته مركزي از دكـه     ، به دستور دادستاني انقالب تهران توسط ستاد         »سمينار آزادي انتخابات  

آوري شـد و بـا ايـن اقـدام از يكطـرف               ها و حتي غرفه كتـاب نهـضت جمـع           فروشي  فروشي و كتاب    روزنامه

ــاب ــت و آزادي         انتخ ــدم امني ــر ع ــرف ديگ ــدند و از ط ــروم ش ــف مح ــرات مختل ــنيدن نظ ــدگان از ش كنن

  .شوندگان به خوبي روشن گرديد انتخاب

مأيوس نگشته، از پاي ننشست و پس از آنكـه          » فاستقم كما امرت  « فرمان   نهضت آزادي ايران در اجراي    

 فروردين را براي ثبت نام داوطلبان نمايندگي اعالم نمود و بـا توجـه بـه      ۴ اسفند تا    ۲۸وزارت كشور تاريخ    

ت مند بوده و نهض     ها بهره   ها و نامزدهاي موافق حاكميت از نشر نظريات خود در روزنامه            اين نكته كه گروه   

 ذيل را بـه منظـور تـأمين شـرايط الزم            ۲۴/۱۲/۶۲) مورخ (۵۵۵/۴/۳۹از چنين امكاناتي محروم است تلگراف     

  .جمهور مخابره نمود  هاي انتخاباتي به رئيس براي مشاركت در فعاليت

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 



 ٥

  تلگرام شهري ـ فوري

  بسمه تعالي

  جمهوري اسالمي ايران اي رئيس االسالم جناب آقاي خامنه ةحج

د و شـركت در  دان  ميز آنجا كه نهضت آزادي ايران شركت در انتخابات را حق و وظيفه خودبا احترام، ا 

اي است كه نظرات ما را بدون سانـسور   اين امر منوط به در اختيار داشتن امكانات و در درجه اول روزنامه  

گانـه   وابط قواي سهعنوان مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم ر وسيله از جنابعالي به لذا بدين . منتشر كند 

عنـوان تـأمين اولـين شـرط و امكـان از              كشور و رئيس قوه مجريه تقاضا داريم ترتيبي فراهم آوريد كه بـه            

نمـود بالفاصـله رفـع توقيـف شـود تـا بتـوانيم در مـدت                   روزنامه ميزان كه نظرات ما را آزادانه منتشر مـي         

با اميد آنكه . ست اقدامات الزم را به عمل آوريمهاي انتخاباتي در نظر گرفته شده ا    محدودي كه براي فعاليت   

  .هاي گذشته دچار نشده و از طرف جنابعالي بالجواب نماند اين تلگراف به سرنوشت تلگرافات و نامه

  اهللا و بركاته ةوالسالم عليكم و رحم

   نهضت آزادي ايران

۲۴/۱۲/۶۲  

  

تنها رئيس ديـوان عـالي كـشور در    . نشدمتأسفانه، از طرف مسئوالن مملكتي به اين تلگرام پاسخي داده        

  : با پاسخ ذيل وصول تلگرام را اعالم داشتند۲۶/۱۲/۶۲ نماز جمعه  خطبه

  

خواهيد انتخابـات آزاد باشـد، روزنامـه مـا را آزاد كنيـد واال                 هاي شب به من تلگراف زدند كه اگر مي          نيمه«

  »...د كنيم يا همه رامن هم نفهميدم روزنامه آنها را بايد آزا. انتخابات آزاد نيست

  

جمهـوري، شـوراي عـالي قـضائي،          با توجه به عدم صدور پاسخ و يا اقـدامي مقتـضي از طـرف رئـيس                

وزارت كشور و ادامه محدوديت فعاليت نهضت آزادي و عدم امكان در ميان نهادن مـسائل مهـم كـشور بـا                      

انديداها محروم مانـد و احقـاق ايـن         مردم، نهضت آزادي ايران اجباراً و عمالً از مشاركت مؤثر در معرفي ك            

  .حق اسالمي و انجام اين وظيفه ملي غيرممكن گشت

رسـانيم كـه نهـضت آزادي ايـران عليـرغم احـساس              لذا با ابراز تأسف به استحضار هموطنان عزيز مي        

هاي مقامات مسئول، بـه دليـل شـرائطي كـه بـه               تكليف و وظيفه براي مشاركت در انتخابات و عليرغم وعده         

ر حاكم است از انجام اين وظيفه بزرگ اسـالمي و ملـي محـروم گرديـده اسـت و بـراي دومـين دوره                         كشو

  .مجلس شوراي اسالمي كانديدا معرفي ننمود

  ربنا وال تحملنا ما الطاقه لنا به

    نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ فروردين ۴
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نامه به هيئت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات

   رياست محترم هيئت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات

   حضرت حجت االسالم آقاي امامي كاشاني

  پس از سالم با توجه به مسئوليت الهي و ملي بسيار سنگيني كه به عهده آن هيئت و شخص جنابعالي گذارده

شده و الحق در مواردي دقت قابل تقديري نشان داده ايد، نهضت آزادي ايران نيز به سهم خود الزم ديد من باب

همكاري تذكراتي در مورد انتخابات شهر تهران به اطالعتان برساند.

  كسان زيادي از آشنايان و مردم تهران شاهد بوده و خبر از خلوتي شهر و حوزه هاي رأي گيري روز 26 فروردين ماه

مي داده اند كه با گزارش ها و تبليغات رسمي تطبيق نمي نمايد و همچنين آراء سفيد و باطله كه ظاهراً به ميزان

هاي قابل توجهي ريخته شده بوده و تعداد كل اوراق آراء دريافتي و تعرفه هاي صادره كه مي بايستي بالفاصله

شمارش و اعالم شده باشد هيچيك به اطالع عموم نرسيده است.

  از آنجا كه افراد آزاد و كانديداها و حتي مخبرين اجازه نداشته اند در شعب اخذ رأي و در دفاتر قرائت و ثبت آراء

حضور و نظارت داشته باشند، اظهارنظر قطعي نسبت به صحت و سقم نتايج انتخابات تهران براي ما مشكل است و

خود آن هيئت مي بايستي رسيدگي كرده باشند، ولي از ارقام اعالم شده در روزنامه ها و با استفاده از حساب هاي

آماري و قانون احتماالت مطالب و نكاتي درمي آيد كه مي تواند داللت آشكار بر غيرعادي بودن و دستكاري احتمالي

در انتخابات تهران بنمايد.

  توضيح آنكه نتايج اعالم شده در روز بروز قرائت آراء حوزه هاي تهران، به نقل از روزنامه جمهوري اسالمي به شرح
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ذيل بوده است:

تعداد شعبه هاي تمام شدهجمع اوراق قرائت شدهتاريخ

30/1526/138259

1/2510/490/11750

2/2863/816/12030

3/2022/154/22431

4/2665/202/22480

6/2670/308/22562

  از جدول فوق مي توانيم با تفريق كردن ارقام سطرهاي متوالي تعداد اوراق قرائت شده و شعبه هاي تمام شده را

كه در هر روز يا در فواصل تاريخ هاي باال انجام و اعالم گرديده است استخراج نمائيم و سپس متوسط اوراق رأي

دريافتي يا تعرفه هاي صادره هر شعبه را محاسبه نمائيم:

 متوسط اوراق هر شعبهشعبه هاي تمام شدهاوراق رأي قرائت شده

ازتاريخ 27/1 تا 526/13825953430/1

984/351/1491/1907
از تاريخ 30/1 تا 1/2

(با يك جمعه فاصله)

از تاريخ 1/2 تا 353/326280165/12/2

از تاريخ 2/2 تا 159/3374018413/2

از تاريخ 3/2 تا 643/48499934/2

از تاريخ 4/2 تا 005/1068212936/2

  بطوريكه در جدول فوق ديده مي شود ميزان اوراق مأخوذه در 259 شعبه اي كه قرائت آراء آنها در 30/1 خاتمه يافته

اعالم گرديده است، 534 برگ بوده است كه نامعقول به نظر نمي آيد ولي همين ميزان متوسط يا محتواي صندوق

هاي پايان يافته در 1/2 ناگهان هفتاد درصد ترقي كرده 907 برگ شده است و باز هم تا 1165 باال رفته، بيش از دو

برابر شده است. پس از آن يك تنزل و ترقي باالخره به رقم 1293 رسيده است كه 4/2 برابر روز اول مي باشد.

  چنين نوسان هاي شديد بهيچ وجه نمي تواند معقول و محتمل باشد. البته ممكن است در مقايسه يك صندوق با

يك صندوق ديگر تعداد اوراق دريافتي رأي دهندگان بيست سي درصد زياد و كم و حتي دو برابر شود ولي در متوسط

اوراق دريافتي عده قابل مالحظه اي از صندوق ها كه از حوزه هاي مختلف شهر جمع آوري شده باشد چنين اختالف

قابل قبول نيست. خصوصاً كه در روز رأي گيري گزارشگران صدا و سيماي جمهوري تاكيد و تكرار مي كردند كه طول

صف ها و ازدحام رأي دهندگان در همه حوزه ها فوق العاده است و روزنامه جمهوري اسالمي فرداي آن روز تيتر كرده

بود كه «استقبال گسترده مردم سبب شد مقامات وزارت كشور ساعات اخذ رأي را براي تمامي حوزه هاي اخذ رأي

به مدت 4 ساعت تمديد كنند.» بنابراين اگر حوزه ها با تمام ظرفيت كار كرده اند آراء ماخوذه كليه آنها بايستي در يك
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حدود بوده متوسط ها حتي 5% اختالف هم نشان ندهند.

  اينها زبان آمار و قوانين رياضي است كه صحت انتخابات و نتايج اعالم شده را زير سئوال مي برد. به عهده وزارت

كشور است كه اگر توضيح و توجيهي دارند بدهند و آن هيئت با تعهد و مسئوليتي كه خود احساس مي نمايند اتخاذ

تصميم عاجل بفرمايند. در همين زمينه آمار و احتماالت نكته ديگري كه جلب توجه و ايجاد شك و سئوال مي نمايد

ثابت بودن رديف بندي حائزين اكثريت است كه حالت غيرطبيعي و ساختگي به آن داده است. در ميان 44 نفر اول

اعالم شده در گزارش هاي 30/1 تا 6/2 هيجده نفر موضع كامالً ثابت داشته اند و بقيه تقريباً ثابت بوده جابجائي

خفيف پيدا كرده اند. در حاليكه مي دانيم در انتخابات دوره اول مجلس شوراي اسالمي و همچنين در مجلس هاي

شوراي ملي در غيرانتخابات فرمايشي رديف ها مرتباً پس و پيش شده است.

با معذرت از تصديع و امتنان از توجه و ايفاي تعهدي كه خواهند داشت.

نهضت آزادي ايران

23 ارديبهشت 63
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بيانيه شماره 6 نهضت آزادي ايران پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

درسي كه انتخابات به ما داد

ثم جعلناكم خالئف في االرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون(1)

  در آستانه جانشين شدن دومين مجلس شوراي اسالمي به جاي دوره اول، ملت ايران، دنياي خارج و خداي

گرداننده جهان، كه تا به حال ناظر بر انقالب و جمهوري اسالمي ايران، با دولت و دادگاه ها و مجلس آن، بوده و

قضاوت هاي خود را كرده اند، بزودي به مجلس جديد، با نمايندگان و افكار و اعمال آنان، چشم خواهند دوخت.

  نهضت آزادي ايران ضمن انتقادها و ايرادهايش به مجلس اول و حفظ موضعش نسبت به انتخابات، آرزومند است

كسانيكه به مجلس مي روند خدا و ملت را ناظر و حاضر و مالك و حاكم دانسته با عبرت از گذشته و با تعهد به

ساختن آينده ايران تحقق شعار مقدس انقالب ( يعني آزادي ـ استقالل ـ جمهوري اسالمي)، و اجراي كامل قانون

اساسي را هدف خود قرار داده در جهت آن پيش بروند.

  انتخابات مجلس را نه مي توان يك عمل انجام يافته و پديده اي متعلق به گذشته كه فاقد اثر در آينده باشد دانست

و نه مي توان خط بطالن يا تاييد بر سراسر آن كشيده پرونده اش را بسته شده و تبليغات و برنامه هاي دست

اندركاران را جاافتاده تلقي كرد، زيرا انتخابات دوره دوم از وقايع برجسته و زنده جمهوري اسالمي نوپاي ما مي باشد

و چگونگي اجرا و دست آوردهاي آن تأثير عميق در اوضاع فعلي و آينده مملكت دارد. با توجه به اين واقعيت الزم

ديديم امر مهمي را كه در مردادماه 1362 طرح كرده و با پنج بيانيه و پنج نشريه دنبال نموديم، اينك كه مرحله اول آن

به پايان رسيده و مرحله دوم آغاز گرديده است، به تجزيه و تحليل روشنگرانه اي نسبت به آنچه انجام شده و

گفتگوهائي كه بين ما و متوليان رد و بدل گرديده است بپردازيم تا به رسالت آينده نگري و آينده سازي، در حد وسع

خودمان و جو حاكم، مبادرت نمائيم.

  بديهي است كه با پايان يافتن مجلس اول و عدم حضور نهضت در انتخابات كنوني و مجلس بعدي، تكليف و تعهد ما
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در قبال اسالم و ايران خاتمه نمي يابد و نهضت تعطيل نمي گردد بلكه فريضه امر به معروف و نهي از منكر كه بيشتر

ناظر به امور امت و مسائل اجتماعي است و موالي متقيان درباره اش فرموده اند اگر ترك شود اشرارتان بر شما

) ، كماكان بقوت خود باقي بوده اين وظيفه را با توكل مسلط گشته و خواسته ها و دعاهايتان برآورده نخواهد شد(2

به خدا و همراهي خلق انجام خواهيم داد. اين فريضه الهي بوده است كه ما را به تدوين و انتشار اين بيانيه (بيانيه

ششم) و بازنگري به آنچه گفتند و گفتيم كشانده است.

تبريك انتخابات

  پيش از آغاز سخن جا دارد از زحمات دستگاه حاكم كه توفيق يافتند انتخابات دومين مجلس شوراي اسالمي ايران

) استقبال و مشاركت مردم بيش از انتظار ) انتخابات آزاد بوده است، 2 را طوري اداره نمايند كه بتوانند ادعا كنند 1

درآمده است و 3) انتخابات به صورت قانوني كامالً منظم و آرام برگزار شده است، با اعجاب ياد كنيم.

ارزيابي انتخابات

  اولين سئوال اين است كه انتخابات دوره دوم مجلس چگونه برگزار شده است؟

  در نطق قبل از دستور مورخ 20 مرداد آقاي مهندس بازرگان در تعريف «انتخابات واقعاً آزاد و ملي بر طبق قانون

اساسي» چنين آمده بود:

  «از پشت اين تريبون اعالم مي نمايم كه انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد كمترين

اثر براي اهداف فوق (يعني آرمان مشترك انقالب) 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 تاييد مردم بنمايند مردود و باطل است.»

  براي جواب به سئوال فوق و ارزيابي انتخابات بررسي خود را براساس معيارهاي فوق در چهار بخش ذيل درباره سه

دوران و سه مرحله انتخابات و نتيجه نهائي آن به خوانندگان عزيز عرضه مي نمائيم:

  الف) دوران پيش از رأي گيري يا مقدمات انتخابات

  ب) دوران رأي گيري يا اجراي انتخابات

  ج) دوران رأي شماري و جمع بندي يا گزارش انتخابات

  د) پيام انتخابات

 

   الف) مقدمات انتخابات
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  مرحله مقدماتي انتخابات از مردادماه 62 تا روز رأي گيري 26/1/63 محسوب مي شود كه داوطلبان نمايندگي و

دولت و ملت به صحبت و تبادل نظريات و به تدارك و اقدامات مربوط به انتخابات پرداختند و ما در چهار بند ذيل به

تحليل آنها مي پردازيم.

 

   1ـ احياء اصولي از حاكميت ملي

  دوران مقدماتي انتخابات دومين مجلس شوراي اسالمي مسلماً به عنوان ايام فعال و موثري در تاريخ انقالب و

جمهوري اسالمي ايران ثبت خواهد شد. به احتمال قوي اگر با نطق قبل از دستور مردادماه در مجلس، موضوع

انتخابات مطرح و اهميت و ضرورت آزادي آن اعالم نگرديده و مبارزه افتتاح نشده بود، اين مسئله تحت الشعاع مسائل

ديگر روز قرار گرفته انتخابات به سكوت برگزار مي گرديد و فقط يكي دو ماه مانده به زمان رأي گيري مصلحت در اين

ديده و چنين گفته مي شد كه ائمه جمعه و روحانيت مبارز به اتفاق حزب، با واليت و صالحيتي كه دارند براي مردم

همه شهرها «انتخاب اصلح» نماينده و «مردم هم رأي خواهند داد». در اين صورت چيز قابل ذكري براي آزادي

انتخابات و استقالل رأي مردم باقي نمي ماند و به عنوان رويه و سنت جاريه براي ادوار آينده تثبيت مي شد. ولي

تذكرات و درگيري ها و پافشاري ها سبب گرديد كه تجديد نظر و تعديل و تاييدهائي در جهت مصرحات قانون اساسي

و نقش بنيادي انتخابات به عمل آيد و اصولي از حاكميت ملي كه در قانون اساسي در زمينه انتخابات آمده است

رسماً اعالم و تعهد شود. از جمله موارد و نكات اعالم شده ذيل را مي توان نام برد كه، صرف نظر از عملي شدن يا

نشدن آنها، ارزش ثبت در تاريخ را دارد:

  ـ دولت در كار مخالفين دخالت و اخالل نخواهد كرد، مخالفين مي توانند آن طور كه مي خواهند در مورد

كانديداهايشان تبليغات نمايند. هيچكس نمي تواند جلوگيري از حق تبليغات صحيح براي خود يا كانديداهاي خود را

بنمايد.

  ـ انتخابات آينده جزء آزادترين و پورشورترين انتخابات خواهد بود.

  ـ هيچ اجباري از لحاظ قانوني انجام نخواهد شد و انتخابات آزاد آزاد است كه مردم در آن شركت بكنند (يا نكنند) و

در مورد كانديداها محدوديتي غير از آنچه در قوانين آمده وجود ندارد. انتخابات تحميلي نخواهد بود و شايعات مربوط به

عواقب سوء عدم مشاركت در انتخابات دروغ است.

  ـ مسئوالن راه را باز كنند تا مردم بتوانند در انتخابات شركت كنند و دولت بايد در مقابل همه گروه ها بي طرف باشد

و همه امكانات در اختيار آنها قرار گيرد.

  ـ تبليغات انتخابات بايد مثبت باشد. بدنام كردن رقبا گناه است. تبليغات دولت بايد عادالنه باشد و روزنامه ها قانون
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مطبوعات را رعايت كنند.

  ـ مسئله انتخابات يك امتحان الهي است كه گروه گرايان را از ضوابط گرايان جدا مي نمايد.

  ـ اگر روحانيون خواستند در انتخابات دخالت و افراد خوبي را معرفي نمايند بايد به شكلي باشد كه مردم نگويند

تحميل كرده اند. مردم خودشان داراي رشد و عقل هستند و كافي است ما افرادي را به آنها معرفي كنيم ولي

احساس نكنند كه قيم دارند.

  ـ ائمه جمعه ضوابط و معيارهاي انتخابات اصلح و شيوه برخوردهاي تبليغاتي و رعايت اخالق و ضوابط اسالمي را

تشريح نمايند تا مردم با آگاهي كامل نسبت به كانديداهاي مورد عالقه خود رأي دهند. از تبليغات منفي نسبت به

ساير كانديداها خودداري شود.

  ـ مسئله خوب بودن خود شخص مهم است نه اينكه از دسته خاص، اهل علم، حزبي يا بازاري باشد. اگر عده اي

جمع شدند و افراد نااليق را معرفي كردند مردم به آنها رأي ندهند. بايد رأي دهنده تشخيص دهد كه كانديدا آدم

صحيحي است. انتخابات مال مردم است. «آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات

است... وظيفه آحاد ملت است كه در آن دخالت كنند.»

  ـ يك نماينده مجلس بايد عالوه بر داشتن امانت و ديانت از نظر فهم و شعور سياسي و عقل اجتماعي و تدبير و

كفايت قوي باشد تا هم مسائل روز و نياز كشور و انقالب را درك كند و هم در برابر دشمن و جريانات مختلف بايستد

و تحت تأثير قدرت ها و اشخاص قرار نگيرد.

  ـ ضرر جلوگيري از انتخاب شدن اشخاص ناموافق به مراتب بيشتر از ضرر خدشه دار نمودن كل انتخابات است و

نبايد بهانه به دست دشمن داده شود كه انتخابات مجلس را مخدوش و غيرآزاد معرفي نمايند.(3)

  رهبري انقالب در تاريخ 22 بهمن 62 رهنمودي در زمينه استقالل مردم شهرستان ها براي تعيين كانديداها صادر

فرمودند كه در سوق دادن مردم به پاي صندوق ها معني و اثر فوق العاده داشت. ايشان غدغن كرده بودند كه حزب

جمهوري اسالمي، روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين قم و سايرين براي شهرهاي خارج از تهران و قم تعيين

تكليف بكنند و «هيچ حوزه اي براي حوزه ديگر كانديدا تعيين ننمايد». در بخشنامه مورخ 25/11/62 دبير كل حزب

جمهوري صريحاً آمده بود كه با الهام از رهنمود حكيمانه رهبر عزيز «تعيين نامزد حزب در هر حوزه انتخابي به عهده

دفتر همان حوزه است و دفتر مركزي هيچگون مداخله اي در تعيين نامزدهاي انتخاباتي در غير شهر تهران نخواهد

كرد... تبليغات انتخاباتي هر حوزه در همان حوزه و بوسيله دفتر همان حوزه انجام مي گيرد». روزنامه جمهوري

اسالمي نيز در سرمقاله 30 فروردين ماه نوشته بود: «شيوه جديدي كه امام امت مبتكر آن بوده اند، نيز يكي از

عوامل موثر در افزايش تعداد رأي دهندگان بوده است. چرا كه اين شيوه باعث مي گردد چهره هاي منفرد و

سرشناس محلي در شهرستان ها نيز فرصت مطرح شدن در ليست هاي انتخاباتي را به خوبي پيدا كنند و همين
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نكته باعث گرايش بيشتر مردم به اظهار نظر مي شود...»

  البته بسياري از وعده هاي فوق الذكر، به طوريكه در بيانيه هاي گذشته روشن شده است، جامه عمل نپوشيد يا

به طور ناقص و نسبي و در مورد غيرمخالفين انجام گرديد ولي در هر حال وجوه بازيافتي براي ملت بود و صرف اعالم

و اثبات آنها نيز ارزشمند است.

  نهضت آزادي ايران اميد و انتظار دارد كه آنچه مثبت و حق بوده است به صورت سنت هاي ثابت باقي بماند و در

رأي گيري هاي آينده به عنوان حقوق مكتسبه ملت محفوظ مانده مايه و محرك گام هاي بلندتري در جهت آزادي و

حاكميت ملي و پاكي انتخابات و مجلس ها بگردد.

 

   2ـ تبعيض ها و عدم امنيت غيرموافق ها

  در بيانيه هاي قبلي و مخصوصاً در پيك 23 موارد مستند مشخص و متعددي از تبعيض ها و اختالف رفتارهائي كه

مقامات دولتي و قضائي و تقنيني در زمينه تبليغات انتخاباتي مابين موافقين و مخالفين حاكميت اعمال كرده اند و

ناامني هائي را كه به وجود آورده اند، نشان داده ايم. آنچه بايد در اينجا اضافه كنيم اين است كه به شكايات و

مراجعات رسمي مكرر ما ترتيب اثر داده نشد و فقط پس از انجام مرحله اول انتخابات، دادستاني انقالب تهران

قسمتي از دفاتر و اوراق و اسناد داخلي و اموال نهضت و وجوه نقدي را كه در حمله مورخ 6/8/62 از دفتر نهضت برده

بودند، به دستور امام، مسترد داشت كه اميدواريم بقيه آن را نيز تحويل دهند.

 

   3ـ آزادي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

  چنين تأكيد و تكرار مي شد كه انتخابات آزاد است، آزاد آزاد! ما مي گفتيم بلي آزاد است ولي براي موافقين. آزادي

داده شده است ولي به انتخاب كنندگان نه به انتخاب شوندگان. و اين ادعاي ما كامالً واقعيت يافت. دولت با

سماجت و استقامت موفق شد نگذارد تا آخرين لحظه قبل از اعالم انتخابات، هيچ گروه غيرموافق پا به ميدان تدارك

و تبليغات عمومي بگذارد، دعوت به ميتينگ و اجتماعات نمايد، سمينار و راهپيمائي تشكيل دهد، مقاله اي در

روزنامه هاي مجاز كثيراالنتشار درج كند و در صدا و سيما اظهار نظر نمايد يا الاقل جواب اتهامات و اهانت ها را بدهد،

كانديدا و نظريات و انتقادات خود را به صورت عام تشريح نمايد و هيچگونه بحث و مناظره و برخورد آراء و عقايد سالم

به وجود نيامد. صدا و سيماي جمهوري اسالمي عليرغم توصيه هاي آيه هللا منتظري حاضر نشد طرح مناظره ميزگرد

درباره انتخابات با شركت گروه هاي موافق و مخالف را اجرا نمايد. حتي كانديداهاي وابسته به گروه هاي مختلف

حاكميت نيز فرصت ارائه نظريات سياسي ـ اقتصادي خود را پيدا نكردند تا مردم بتوانند مستقيماً از مواضع كانديداها و
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اختالف نظرهاي مربوطه آگاهي پيدا كرده و براساس گرايش ها و نظريات آنان نسبت به مسائل مملكتي اتخاذ

تصميم كنند و رأي بدهند. اين سياست از قبل نيز اعالم شده بود كه به خارج خطي ها و ضدانقالب مردم رأي

نخواهند داد و به فرض هم كه انتخاب شوند به مجلس راه نخواهند يافت! انتخاباتي كه پيش درآمد آن با چنين اختناق

و انحصار باشد، چگونه مي تواند انتخابات آزاد و دموكراتيك و قانوني تلقي شود؟ رأي دهندگان، درهاي بسته و راه

هاي بسته ، چه امكاني داشته اند تا با داوطلبان و گروه ها تماس پيدا كرده به مسائل مهمه و به دالئل وارده آگاهي

و آشنائي پيدا نموده تشخيص صالحيت بدهند و اتخاذ تصميم درست بكنند؟

  روزنامه جمهوري اسالمي در سرمقاله مورخ 25/1/63 (روز پيش از رأي گيري) و براي اينكه بيانيه هاي 3 و 4 نهضت

بالجواب نمانده باشد نوشت:

  «آزادي انتخابات نه تنها براي انتخاب كنندگان بلكه براي انتخاب شوندگان هم كامالً تامين است» به اين دليل كه

«مجلس به 270 نفر نماينده نياز دارد درحاليكه بيش از 1500 نفر از افراد واجد صالحيت در معرض انتخاب قرار دارند...

و تنوع افرادي كه خود را براي نمايندگي كانديدا كرده اند به قدري زياد است كه دست مردم براي انتخاب افراد مورد

عالقه خود باز است. در ميان داوطلبان تعداد كساني كه به طور منفرد كانديد شده اند از تعداد كساني كه از سوي

احزاب و سازمان ها و جمعيت ها و انجمن ها معرفي شده اند، بيشتر است...»

  استدالل اين سرمقاله نشانگر آن است كه نويسنده يا خود ساده لوح بوده يا خوانندگان خود را ساده لوح پنداشته

است. زيرا داوطلبي 150 نفرد افراد غيرمخالف براي يك ليست 30 نفري تهران با حدود هفت ميليون جمعيت را

(درحاليكه براي مجلس اول بيش از 500 نفر كانديدا داوطلب شده بودند) بيش از آنكه دليل آزادي انتخاب شوندگان و

استقبال مردم باشد نشانه محدوديت و ممانعت آنان است.

  اما آزادي انتخاب كنندگان، اگرچه از طرف مقامات اعالم شده بود كه اجبار و آزار و هيچگونه تبعات وجود نخواهد

داشت و الزام شرعي رسمي نيز براي چنين كاري (كه از حقوق مردم است و وظيفه نيست) صورت نگرفت، ولي

بسياري از مردم به دليل سوابق و شرايط موجود اين ادعا را باور نمي كردند. در محيط هاي محدود شهرستان ها و

روستاها كه حركات و حاالت افراد نمي تواند نامرئي بماند مالحظات محلي و اخذ به حيا يا ارعاب و الزام هاي

تلويحي و مخفي كامالً محسوس و موثر بوده است. به طوريكه شوراي محترم نگهبان با ابطال بعضي از حوزه ها اين

مطلب را اعالم نمود. مردم فراواني، حتي در تهران، اعم از دانش آموزان، دانشجويان، معلمين و كارمندان، كاسب ها

و خانم هاي خانه دار، از ترس محروميت در كنكور و امتحان و كالس، حقوق و شغل، پروانه كسب و دريافت جنس يا

كوپن و نام نويسي فرزندان و گذرنامه و غيره، جانب احتياط را گرفته رأي سفيد يا گاهي متفرقه و مسخره (باطله)

داده اند كه قابل مالحظه بوده و اعالم نشده است.
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   4ـ تبليغات

  قدرت معجزآساي تبليغات در دنياي امروز و شستشوي مغزي كه بدينوسيله انجام مي شود، امر غيرقابل انكار مي

باشد. خصوصاً تبليغات وقتي انحصاري و متمركز بوده و از عواطف و اعتقادات مذهبي، در ميدان خالي از مدعي،

ماهرانه استفاده شود.

  در اين انتخابات كليه وسائل ارتباط جمعي قوي، از تلويزيون و راديو و مطبوعات گرفته تا منابر و خطبه هاي جمعه،

براي بسيج كردن مردم به طرف صندوق ها در خدمت گرفته شده بود، بدون آنكه اين وسائل در شناساندن نامزدها و

نظريات موافق و مخالف و آگاهي دادن هاي الزم به مردم به كار برده شود. (4)

  اگر قبول داشته باشيم كه رأي دادن و نماينده انتخاب كردن وظيفه نبوده بلكه حق قانوني و شرعي افراد است،

چنين نتيجه مي گيريم كه دولت مي بايستي به جاي آنكه به تشويق و تحريك و احياناً به تهديد مردم براي كاري كه

مربوط به خودشان است، بپردازد شرايط ايفاي صحيح و آزاد اين كار را تامين مي نمود، به ويژه كه تجربه نشان داده

است گاهي در اثر اختناق و استيصال يگانه راهي كه در اختيار ملت ها مي ماند خودداري آنها از شركت در انتخابات

است و يك نوع مقاومت منفي محسوب مي شود. در اين صورت اصرار و اعمال فشار حاكميت در كاري كه صددرصد

متعلق و مربوط به خود مردم است يك نوع تحميل و اختناق بوده و اعتراف ضمني به وجود نارضايتي هاي وسيع مي

باشد. مگر براي رفراندوم جمهوري اسالمي، انتخابات مجلس خبرگان و مجلس اول، مردم به تشخيص و تمايل

خودشان انبوه انبوه پاي صندوق ها نرفتند؟ آيا آن زمان ملت قيوم و معلم الزم نداشت و اين باز پس از گذشت پنج

سال از پيروزي انقالب رشد ملت رو به قهقرا رفته و جاهل و غافل شده اند؟... آيا تبليغات فشرده و متنوعي كه ظرف

چند هفته در اين زمينه به عمل آمد و از لحن ملتمسانه تكراري راديو تلويزيون در روز رأي گيري كامالً هويدا بود،

نگراني شديد دستگاه از عدم مشاركت عمومي استنباط نمي شد؟

  واعظ پيش خطبه نماز جمعه، دو روز مانده به رأي گيري گفت «مردم به خاطر پيامبر وضو بسازند و در رأي دادن

شركت كنند». آيا سعه صدر و تقوي ايجاب نمي كرد كه به جاي دبيركل حزب حاكم كه با بهره گيري از مقام رياست

جمهوري و امامت جمعه در آخرين فرصت مواضع انتخاباتي حزب را جا انداختند، امام جمعه موقت غيرحزبي در آن روز

خطبه را ايراد مي كرد؟

  اعالميه دسته جمعي عده اي از آقايان وزراء در توصيه بعضي از كانديداهاي تهران كه در شماره مورخ 21 فروردين

) نمونه ديگري از سوءاستفاده 63 كيهان و اطالعات منتشر شد و مورد اعتراض شديد شوراي نگهبان قرار گرفت(5

هاي تبليغاتي عناصر دستگاهي به شمار مي رود.

 

ب) اجراي انتخابات
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  اجراي انتخابات يا رأي گيري عمومي كشور كه روز يكشنبه 26 فروردين ماه 1363 مصادف با تعطيل روز والدت

پيشواي متقيان علي عليه السالم، با تداركات و زحمات وزارت كشور و مسئولين مربوطه انجام گرديد بلحاظ حجم و

سرعت و كار قابل تقدير مي باشد و به نوبه خود محتوي و مبين مطالب و حقايقي است كه ذيالً به تحليل آنها مي

پردازيم.

 

   1ـ ميزان مشاركت و استقبال مردم

  مشاركت و درجه استقبال مردم از انتخابات مجلس دوم مسئله بسيار مهمي بود كه حاكميت نسبت به آن

حساسيت داشته آن را رگ حياتي خود و رأي اعتماد مردم به حساب مي آورده است و بالفاصله پس از پايان رأي

گيري و حتي از ساعات قبل از ظهر، به طرق و بيان هاي مختلف ابراز مي داشت كه مشاركت بيش از دوره گذشته

و انتظار بوده است در حاليكه صحت و دقت ارقام و اظهارات و داللت آنها بر موافقت و رضايت مردم از جهات عديده اي

مورد سئوال و شك مي باشد.

  اوالً به فرض صحت ارقام و گزارش ها، نظر به دخالت ها و اعمال نفوذها و اعمال خالفي كه وجود داشته است و

بسياري از آنها مورد اعتراض و شكايت قرار گرفته، در قانوني بودن برخي از آراء و آمار حرف است، چنانكه بعضاً نيز به

تاييد هيئت نظارت شوراي محترم نگهبان رسيده و منجر به ابطال صندوق ها و حوزه ها شده است.

  ثانياً نظر به عدم آزادي واقعي در دوران مقدماتي كه در بخش الف اشاره كرديم از يك طرف، و مشاركت نيمه الزامي

و احتياطي مردم كه تا حدودي در تعداد قابل مالحظه اوراق سفيد و باطله انعكاس يافته و اكثراً اعالم نشده است،

نمي توان كثرت فرضي اوراق دريافتي را به حساب تاييد حاكميت و عملكرد گذشته ها قرار داد. بنا به پاره اي

اطالعات درز كرده و تخمين هائي كه از اظهارات بعضي از رأي دهندگان و دست اندركاران مورد وثوق به عمل آمده

است نسبت اوراق سفيد و باطله در صندوق ها از ده تا سي درصد بوده و در بعضي حوزه ها 40% هم گفته اند.

  ثالثاً جمع كل اوراق ماخوذه در سراسر كشور، بر طبق گزارش هاي دولتي ، را نبايد به صورت مطلق بدون در نظر

، از يك طرف و رأي دادن 15 ساله ها، از طرف ديگر نگاه گرفتن افزايش جمعيت كشور در چهار ساله 1358 تا 1363

كرد و به حساب آورد. اگر دو عامل فوق را در محاسبه و مقايسه وارد نمائيم ديده مي شود كه مشاركت مردم در

انتخابات دومين دوره مجلس، و با فرض صحت ارقام و اظهارات وزارت كشور، نقصان نسبي نيز داشته است.

  حجه االسالم امامي كاشاني رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در مصاحبه مورخ 20/2/63 گفته اند

كه مشاركت كلي مردم در مرحله اول انتخابات دومين مجلس شوراي اسالمي 15 تا 20 درصد بيش از دوره اول بوده

است. به فرض قبول اين تخمين، كه بر مبناي ارقام و آمار رسمي اظهار شده است، اگر در نظر بگيريم كه در فاصله
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دو دوره، هم جمعيت كشور از 37 ميليون به 43 ميليون افزايش يافته است و هم جوانان 15 ساله، كه حدوداً 5/2

درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، توانسته اند رأي دهند، معلوم مي شود تعداد كسانيكه حق مشاركت

داشته اند به مراتب بيش از 15 تا 20% بوده است.

 

   2ـ مورد خاص تهران

  در بسياري از مراكز استان و در خود تهران، بنا به اظهارات رأي دهندگان مختلف يا كسانيكه براي كنجكاوي و

آمارگيري به سركشي رفته بودند حوزه ها را به حدي خلوت ديده اند كه بهيچ وجه نمي توانستند امكان تعداد آراء

اعالم شده را بپذيرند. شهر تهران كه در روز تعطيلي يكشنبه 26 فروردين ماه جمع كثيري از آن به مسافرت و گردش

رفته بودند قيافه خلوت غيرعادي و خالي از سكنه را نشان مي داد و بسياري از حوزه هاي رأي گيري همين گونه

بود. كم نبودند افرادي كه خود ديده و گزارش نموده اند كه در بعضي حوزه ها عمداً عمليات بازرسي بدني، تطبيق

شناسنامه و تحرير تعرفه را طول مي دادند تا صف هاي انتظار ايجاد شود.

  معذلك رقم اعالم شده دولت با توجه به افزايش جمعيت تهران، در فاصله بين دو انتخابات و رأي دادن پانزده ساله

ها، داللت بر مشاركت كمتر مردم تهران بالنسبه به مجلس اول مي نمايد.

  توضيح آنكه، جمعيت شهرستان تهران در 1358 بر طبق نشريه مركز آمار ايران بالغ بر 5،302،900 نفر بوده است و

% از اين جمعيت را افراد 16 ساله به باال تشكيل مي دادند جمع كسانيكه مي توانستند براي مجلس اول چون 53

رأي دهند، 5،302،900*53/0= 2،810،537 نفر بوده است.

  در سال جاري جمعيت شهرستان تهران طبق برآورد مركز آمار ايران 6،250،000 شده است كه 58 درصد آن از 15

سال به باال هستند و تعداد كسانيكه مي توانستند رأي بدهند بالغ بر

  6،250،000*58/0= 3،625،000 نفر مي شود.

  به اين ترتيب مشاركت نسبي مردم تهران در انتخابات مجلس اول كه در حدود 2،100،000 نفر بوده 2،810،537(،2

100،000= 74% شده است.

  و در انتخابات مجلس دوم كه تعداد رأي دهندگان را 2،308،670 نفر اعالم كرده اند

  3،625،000/2،308،670= %64 درآمده است.

  يعني ده درصد كمتر از انتخابات مجلس اول و البته با فرض صحت آراء اعالم شده و سفيد و باطله نداشتن آنها و

چون مقامات مسئول شهري جمعيت شهر تهران را متجاوز از 7 ميليون اعالم نموده اند درصد مشاركت انتخابات
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مجلس دوم از 64% هم كمتر بوده است.

 

   3ـ نظارت مردم

  در انتخابات گذشته و حتي در انتخاباتي كه مصدق و مليون به آن راه يافتند و نفت ايران ملي گرديد و همچنين در

انتخابات خبرگان سال 58 و اولين مجلس شوراي اسالمي، معمول چنين بوده است كه بعضي از كانديداها يا

نمايندگان آنها و مردم اجازه حضور در حوزه ها داشته قرائت و ثبت آراء را نظارت مي كردند و به اين ترتيب مي

توانستند از فعل و انفعال هاي احتمالي به نحوي جلوگيري نمايند و در هر حال نسبت به جريان انتخابات اطالع و

احياناً اطمينان پيدا كنند. قانون انتخابات اخير كه نظارت را رسماً به عهده شوراي نگهبان گذارده است ذكري از حضور

و همكاري مردم آزاد و كانديداها نكرده ولي منع هم ننموده است و اگر وزارت كشور چنين اجازه و امكاني را مي داد

جلوي خيلي احتمال ها و اتهام ها گرفته مي شد و درجه اعتماد مردم به نتايج اعالم شده باال مي رفت. اخيراً بنا به

تجربيات حاصله از مرحله اول انتخابات، در مجلس يك طرح دو فوريتي به تصويب رسيد كه كانديداها بتوانند راساً يا به

وسيله نمايندگاني حوزه ها و قرائت آرا ء را نظارت نمايند.

  در هر حال با عدم امكان حضور و نظارت آزاد مردم و كانديداها در انتخابات حاضر راه براي ترديد در صحت عمليات و

شك كردن درباره ارقام گزارش شده، باز است.

 

   4ـ دخالت ها

  به طور كلي از اطالعات دريافتي و اظهارات كانديداها چنين برمي آيد كه مقامات باالي دولتي و استاندارها دخالت

واعمال نظر در انتخابات نكرده اند يا كم كرده اند ولي از ناحيه فرمانداران وضع در همه جا چنين نبوده است. بسيار

شنيده و حتي در مجلس گفته شده است كه نهادها (مانند جهاد سازندگي، بسيج و سپاه) و بعضي از آقايان ائمه

جمعه اعمال نفوذهاي مثبت و منفي فراوان و آشكار در شهرستان ها و روستاها داشته اند.

  حجه االسالم امامي كاشاني در مصاحبه مندرج در روزنامه جمهوري اسالمي 24 ارديبهشت ماه درباره علل ابطال

حوزه هاي شيراز و كوه دشت، از جمله چنين اظهار داشته اند:

  «... تعداد زيادي از صندوق ها تا ساعت 5/9 صبح روز اخذ رأي هنوز در محل فرمانداري شيراز بوده و در روز رأي

گيري و با عجله به كمك ستادهاي انتخاباتي كانديداها به شعب اخذ رأي منتقل شده است. همچنين آراء بي

سوادان را به ميزان زيادي به يك رديف از كانديداها اختصاص داده اند و جو ناسالم و فضاي رعب و وحشت در برخي

از شعب حاكم بوده است كه ناشي از اعمال نظر يك جمعيت خاص بوده است.» «در حوزه هاي انتخابيه كوه دشت
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(استان لرستان) دخالت برخي از اعضاي سپاه، بسيج و جهاد سازندگي در تبليغات به نفع يك كانديداي خاص... و

نوشتن آراء به نفع وي... زد و خورد در پاي بعضي از صندوق هاي اخذ آراء، ايجاد فضاي رعب و وحشت در بسياري از

شعب، بهره گيري از آراء بي سوادان و اعمال نظر در رأي آنان به نفع كانديداهاي مورد نظر...» وجود داشته است.

 

   5ـ امنيت و آرامش انتخابات

  برخالف تبليغات رسمي كه انتخابات سراسر كشور در آرامش و امنيت و سالمت صورت گرفته است، شواهد عديده

اي در تكذيب كليت اين ادعا رخ داده كه اولين و ناگوارترين آن در شهر زاهدان بوده است. در زاهدان داوطلبي يك

كانديداي بيرجندي كه منسوب به امام جمعه بوده است مورد اعتراض گروه اكثريت محلي قرار گرفته و باعث درگيري

مي شود به طوريكه استاندار اعالم حكومت نظامي مي نمايد و كميته مركزي تهران نيروي انتظامي كمكي مي

فرستد و نتيجه انتخابات با برقراري حكومت نظامي و بيش از 8 نفر كشته و 20 نفر زخمي برگزار مي گردد. در

كهكيلويه اعالم نتايج انتخابات ايجاد نارضايتي و اعتراض شديد در مردم كرده كار به بحران و تلفات مي كشد و

نيروهاي آرتشي اعزامي از بهبهان آرامش را برقرار مي سازند. طبق اطالعات دريافتي در شهرهاي ديگري نيز مانند

گرگان، قائم شهر و بروجرد درگيري هايي وجود داشته است.

  البته صرف درگيري و وقوع حوداث خونين يا سوء مديريت، دليل بر فساد انتخابات نمي شود و پس از اطالعات دقيق

و صحيح از وقايع و جريان ها مي توان قضاوت كرد ولي ابطال انتخابات دوازده شهر و از جمله اصفهان و شيراز توسط

هيئت نظارت شوراي نگهبان، حكايت از معايب و مفاسد عمده مي نمايد و حق به عدم اعتمادهايي مي دهد.

مهمترين دالئل ابطال به گفته آقاي امامي كاشاني «سوءاستفاده از قدرت و مقام اجرايي و يكطرفه بودن بعضي

نظارت ها بوده است.»

  شهرهائي كه انتخاباتشان از طرف هيئت نظارت شوراي نگهبان باطل اعالم شده است عبارتند از شيراز ـ داراب ـ

جيرفت ـ آمل ـ نور ـ بهشهر ـ اصفهان ـ كوه دشت ـ خميني شهر ـ فريدن ـ شهريار ـ قائم شهر.

 

ج) گزارش انتخابات

  گزارش هاي انتخابات انجام شده، آن طور كه روزنامه ها از قول مسئولين وزارت كشور به اطالع عموم رسانده اند،

به نوبه خود مي تواند داللت از چگونگي برگزاري انتخابات و اعالم نتايج مربوطه بنمايد و اجازه دهد استنباط ها و

تحليل هايي به شرح ذيل بنمائيم.
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   1ـ نظم و انسجام

  معمول طبيعي هر انتخاباتي كه در كشورها و در مجالس و نظام هاي شورائي غيراستبدادي صورت مي گيرد اين

است كه اوالً با انسجام هم آهنگ و ضابطه مشخص مشترك صورت گيرد و ثانياً آمار و گزارش هاي مربوطه روشن و

كامل و فوري ارائه شود. از همه ساده تر آنكه قبل از استخراج و اعالم نتيجه آراء و به منظور احتراز از اشتباه و

اختالف و هرگونه اخالل و ايراد بعدي، اوراق دريافتي يا تعداد رأي دهندگان، شمارش و صورت جلسه و اعالم گردد.

اين عمل با توجه به اينكه براي هر رأي دهنده يك تعرفه صادر مي شود و تعرفه ها در دسته هاي مثالً صدتائي بسته

بندي شده و هر تعرفه يك ته سوش دارد، با سرعت و سهولت امكان پذير است تا با تعداد اوراق ريخته شده در

صندوق مقايسه و صورت مجلس شود.

  در انتخابات مرحله اول، گزارش هاي واصله يا اعالم شده وضع پراكنده غيرمتجانس و مبهم داشت. جمع آراء يا

اوراق اخذ شده و تعداد آراء سفيد و باطله در غالب حوزه ها اعالم نمي شد. از جمله براي تهران كه آراء سفيد و

باطله در بسياري از صندوق ها درصدي قابل مالحظه و مفهومي خاص داشته است و مجموع اوراق دريافتي، يا برگ

هاي رأي، كه مي بايستي از ابتدا و بالفاصله بعد از پايان رأي گيري به اطالع عموم مي رسيد، مخفي نگاه داشته

شد و به جاي آن تدريجاً تعداد اوراق شعبه هاي اخذ رأي را كه قرائت آنها تمام مي شد، جمع زده و به روزنامه ها

مي دادند. حتي روزنامه كيهان يك بار در 4 ارديبهشت «نتايج نهايي» را 2،202،665 برگ نوشت و در روز بعد گفت

«نتايج قطعي» 2،308،670 برگ بوده است.

  بديهي است كه چنين ابهام ها، استتارها و تناقض ها مي تواند در اذهان مردم تداعي دخل و تصرف و تحريف

بنمايد. ارقام و آمار گزارش شده اي كه با هم اختالف داشته باشند از حاالتي غيرعادي حكايت مي كنند و عدم

اعتماد و احتمال رأي سازي را بيشتر مي نمايند. آمار براي خود زباني دارد و «حساب احتماالت» مي تواند واقعياتي

را روشن سازد.

  به طور نمونه تعداد كل آراء يا اوراق قرائت شده و تعداد شعبه هاي اخذ رأي مربوطه شهر تهران از 30/1 تا 6/2/63

را، به نقل از روزنامه جمهوري اسالمي، در نظر مي گيريم:

تا تاريختعداد شعب اخذ رأي مربوطهجمع اوراق قرائت شده

526/13825930/1/63

510/490/1750/11/2/63

863/816/1030/22/2/63

022/154/2431/23/2/63

665/202/2480/24/2/63

670/308/2562/26/2/63
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  از اين جدول مي توانيم جدول ديگري استخراج كرده جمع اوراق و تعداد شعب اخذ رأي را كه روز به روز در فواصل

تاريخ هاي فوق قرائت و گزارش شده است، تنظيم نمائيم و براي هر روز تعداد متوسط اوراق يا برگ رأي هاي محتوي

يك صندوق را حساب كنيم:

متوسط اوراق شعبهتاريختعداد شعبجمع روزانه اوراق

526/13825930/1/63534

907 (با فاصله يك جمعه)984/351/1491/11/2/63

353/3262802/2/63165/1

159/3374013/2/63841

643/48494/2/63993

005/106826/2/63293/1

  به طوريكه در ستون آخر جدول ديده مي شود تعداد مجموع اوراق يا برگ رأي هاي قرائت شده هر شعبه يا صندوق

كه مي بايستي بطور متوسط ثابت بوده تا %5 و حداكثر %10 اختالف نشان دهد، نوسان هاي شديد داشته در

حوزه ها يا صندوق هايي كه اوراقشان تا 30 فروردين ماه خوانده شده و جمعاً 259 صندوق بوده است بطور متوسط

هر صندوق حاوي 534 برگ رأي بوده است ولي شعبه هايي كه قرائت آرائشان در فاصله 30 فروردين تا 2 ارديبهشت

خاتمه يافته است هر يك بطور متوسط 907 برگ رأي اخذ كرده اند. يعني كمي كمتر از دو برابر و اين نسبت در روز

بعد 18/2 برابر شده و در روز آخر كه متوسط صندوق ها 293/1 برگ درآمده به 4/2 برابر رسيده است، ضمن آنكه از

% سقوط كرده است و ارقام 6/2/63 به اندازه50% نسبت 2/2/63 به 3/2/63 متوسط اوراق صندوق ها به اندازه 27

به 4/2/63 افزايش داشته است.

  نوساناتي چنين فاحش، بر طبق قانون احتماالت نمي تواند طبيعي باشد. البته ازيك صندوق به صندوق ديگر يا از

% اختالف داشته و دو برابر هم بشود ولي در متوسط يك شعبه به شعبه ديگر اشكال ندارد كه اوراق دريافتي تا 50

259 صندوق يا 491/1 صندوق امري غيرطبيعي است، به خصوص كه گزارشگرهاي صدا و سيماي جمهوري كه در روز

26/1 سركشي دائم به حوزه ها داشتند مرتباً مي گفتند كه ازدحام مردم و طول صف ها همه جا فوق العاده است و

فرداي آن روز روزنامه جمهوري اسالمي تيتر كرده بود كه «استقبال گسترده مردم سبب شد مقامات وزارت كشور

ساعات اخذ رأي را براي تمامي حوزه هاي اخذ رأي به مدت 4 ساعت تمديد كنند.»

  بنابراين گزارش ها، كليه شعبه ها با تمام ظرفيت كار كرده و قاعدتاً به ميزان تقريباً مساوي اخذ رأي داشته اند.

سنت و روش رأي شماري براي مردم روشن و مسلماً هيئت اجرائي انتخابات وزارت كشور تعمد و تفنني نداشته

است كه صورت مجلس هاي اوراق شعبه ها را دسته بندي و جابه جا كرده الغرها را جداي از چاق ها تحويل گروه

هاي آمارگيري براي روزهاي معيني بدهد و با اعداد بازي كند...

  در هر حال زبان آمار است كه از ناجوري ها و دستكاري هايي سخن مي گويد و به عهده وزارت كشور است كه
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براي رفع ابهام و هرگونه احتمال سوء توضيح قانع كننده اي بدهد و وظيفه شوراي نگهبان كه مسئول نظارت بوده اين

است كه در اين باره اظهارنظر نمايند.

)   )   )

  نكته آماري قابل تذكر ديگر در انتخابات تهران، رديف بندي منتخبين است. از روز 30 فروردين تا 6 ارديبهشت كه

گزارش قرائت آراء شعبه ها و حائزين اكثريت در روزنامه ها منعكس مي شد بسياري از مردم تعجب مي كردند كه

محل يا رديف بعضي از نامزدها ثابت بوده در ميان 44 نفر اعالم شده 18 نفرشان (يعني 40%) از جاي خود اصالً تكان

نخوردند (رديف هاي 1ـ 2ـ 8ـ 9ـ 10ـ 11ـ 15ـ 16ـ 17ـ 18ـ 19ـ 20ـ 21ـ 28ـ 31ـ 32ـ 43ـ 44) و 26 نفر بقيه تقريباً وضع

ثابت داشته فقط يك يا دو تغيير رديف دادند.

  چنين ثبات وضع منتخبين در رأي گيري هاي آزاد مخفي دو سه ميليون نفري در شهر وسيعي چون تهران، با اهالي

مختلف االحوال پراكنده در مناطق متنوع، امر غيرمتعارف و مغاير با قانون احتماالت است و صحت گزارش ها را زير

سئوال مي برد. نتايج قرائت انتخابات تهران براي دور اول مجلس شوراي اسالمي به اين شكل پيش نمي رفت.

انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي سابق كه مصدق و مليون اكثريت را بردند و دوره هاي نيمه آزاد چهارم و

پنجم كه مدرس ها و مستوفي ها و مصدق ها به مجلس راه يافتند نيز چنين نبود. دوره گذشته مجلس حاضر را

مردم تهران فراموش نكرده اند كه نامزدها چندين بار و گاهي سه چهار پله باال و پايين رفتند و روزهاي آخر بود كه

رديف بندي حائز اكثريت ترتيب نهايي پيدا كرد.

  الزمه ثبات رديف بندي اين است كه مردم شهر و آراء آنها با اختالفاتي كه قهراً دارند، بطور يكنواخت ثابت در كليه

محالت شهر تقسيم شده باشند و شهر از اين جهت چهره واحدي داشته باشد، كه بدون ترديد چنين نيست.

  البته به ضرس قاطع نمي توان جريان فوق را دليل بر دستبرد در اوراق و كنترل از راه دور دانست ولي همين قدر

هست كه انتخابات تهران را زير سئوال مي برد و به ويژه آنكه اجازه ندادند افرادي از مردم و كانديداها در حوزه ها و

مخصوصاً در قرائت و جمع بندي آراء حضور داشته باشند.

 

د) پيام انتخابات

  انتخابات اولين مرحله دومين دوره مجلس شوراي اسالمي، با قوت و ضعف هاي مربوطه و آزادي نسبي انتخاب

كنندگان چهره اي براي خود پيدا كرده پيام يا پيام هايي دارد كه قابل مطالعه و ثبت مي باشد. محدوديتي كه امام

براي محافل روحاني و حزب حاكم در تعيين كانديداهاي خارج تهران و قم تعيين كرده بودند موجب آن شد كه تمايز

آشكاري مابين پايتخت و شهرستان ها، چه به لحاظ مشاركت مردم و چه به لحاظ انتخاب شدگان (و انتخاب
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نشدگان) به وجود آيد. مردم شهرستان ها توانستند با استقالل و آزادي ناقص حاصله، قضاوت ضمني و ابراز نظر

معني داري نسبت به عملكرد نمايندگان دوره اول و دست اندركاران حاضر در صحنه بنمايند.

  پيام اشخاص بزرگ و اقوام بشر و همچنين رويدادهاي طبيعت و تاريخ، تنها با آنچه مي گويند و مي كنند نيست چه

بسا از نگفته ها و نكرده ها يا در قهر و امتناع هاي زبان بستگان و رد كردن ها پيام هاي بيشتري گرفته شود. از

دومين انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز پيام هاي زير دريافت شده است.

 

   1ـ ميزان رأي اعتماد ملت درباره مجلس

  پيام اول انتخابات، عدم تاييد نسبي مجلس يا مجلسيان بود. زيرا كه از 265 نفر نمايندگان فعلي كه 196 نفرشان

%) داوطلب تجديد وكالت شده بودند فقط 63 نفر (يا 24 درصد كل) با اكثريت مطلق انتخاب شدند. از 76 (يعني 74

درصد يا 202 نفر باقيمانده 66 نفر از طرف مردم مردود شدند، 66 نفر توانستند با وجود سابقه و شناسائي و نفوذ،

اكثريت مطلق بياورند و به مرحله دوم افتادند و 70 نفر اصالً تمايل يا سنخيت براي كانديد شدن يا وكيل شدن در جو و

شرايط حاكم نداشته كنار رفته بودند.

  جالب توجه آنكه در ميان مردودين انتخابات افراد زيادي از افراطي ها و تندروها ديده مي شوند كه نقش فعال در

انقالب و در مجلس به عهده گرفته بودند وانتظار بي مهري از ملت و موكلين را نداشتند.

 

   2ـ موضع حزب جمهوري

  نسبت هاي فوق در مورد وكالي عضو حزب جمهوري اسالمي، يا حزب حاكم صاحب مقامات و مسئوليت هاي

درجه اول كشور، كه تماماً خود را براي اشغال مجدد كرسي هاي نمايندگي معرفي كرده بودند، در اولين مرحله

انتخابات به قرار زير درآمده است:

% كل نمايندگان، انتخاب شدگان مرحله اول مجلس دوم   تعداد كل اعضاء حزب جمهوري در مجلس اول 80 نفر يا 30

52 نفر يا 35% كه كمي بيش از ثلث كل داوطلبان مي شود:

  مردودشدگان قطعي 42 نفر يا %28،

  موكول شدگان به مرحله دوم 49 نفر يا 33% از كل نمايندگان حزب.

  به اين ترتيب، ملت ايران نمره قبولي و تاييد به جناح پارلماني حزب نداده است. زبان ضمني انتخابات شكست
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نسبي حزب حاكم است.

 

   3ـ نمايندگان جديد و چهره مجلس آينده

  از آنجا كه مردم ايران مواجهه با كانديداهاي مخالف حاكميت را نداشتند، نمي توانستند با افراد و نظريات مختلف

آشنائي پيدا كرده آزادانه قضاوت و انتخاب اصلح نمايند، به سراغ داوطلبان يا توصيه شدگان محلي و «مجاز» رفتند و

عليرغم اعمال نفوذهاي تلويحي يا تصريحي بعضي از آقايان ائمه جمعه و فرمانداران دخالت هاي نهادها، نمايندگي

(روحاني و غيرروحاني) انتخاب كردند كه غالباً معلم و فرهنگي غيرتندرو بوده اند.

  نمايندگان انتخاب شده در مرحله اول به لحاظ معلومات و تخصص و تجربه چه در علوم و رشته هاي دانشگاهي و

چه حوزه اي، روي هم رفته در سطح نازلتري نسبت به مجلس اول قرار دارند و برخالف توجه و توصيه هايي كه در

ماه هاي اخير از طرف امام و آيه هللا منتظري و بعضي مقامات به عمل مي آمد نتيجه اي در جهت انتخاب و اعزام

عناصر مطلع در اقتصاد و صنايع و سياست به دست نيامد درحاليكه متخصصين و مطلعين مجلس اول غالباً همان

كنارزده ها و كناررفته ها هستند.

  ارزيابي مجلس آينده موكول به روشن شدن نتايج مرحله دوم انتخابات و حوزه هاي ابطال شده خواهد بود.

)   )   )  

  اميد و دعاي نهضت آزادي ايران اين است كه ملت ستمديده و قهرمان ما آزادي و حق حاكميتي را كه از طريق

مبارزه و تصويب قانون اساسي به دست آوره است پاس دارد و در مسير خدمت به ايران و اسالم و نظارت بر

حكومت، به وظيفه الهي امر به معروف و نهي از منكر عمل نمايد.

ربنا عليك توكلنا و اليك المصير

نهضت آزادي ايران

25/2/63

ـ و سپس شما را جانشينان پس از پيشينيان، در زمين (و مملكت) قرار داديم تا ببينيم چگونه ) . يونس 14/14 1)

عمل مي نمائيد

(2) التتركوا االمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي عليكم اشراركم ثم تدعون فاليستجاب لكم

(3) نام مقامات اعالم كننده اين اظهارات و عين بيانات اظهار شده، با ذكر زمان و مكان مربوطه، در بيانيه هاي 1 و 2 و
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3 آمده است

(4) به استثناي مصاحبه هاي مختصر كيهان و اطالعات با كانديدهاي موافق حاضر در صحنه

) . خوشبختانه شوراي نگهبان از نهادهاي مخلوق جمهوري اسالمي است كه توانسته است در موارد عديده اي 5)

استقالل و استقامت از خود نشان دهد

 

 

 

 

 



 ٢٢

  

  هاي عقيدتي ـ سياسي اطالعيه پذيرش دانشجو در دورة دهم كالس
  

  تعالي بسمه

  

بـراي كـسب   . پـذيرد   سياسـي دانـشجو مـي    ـ هـاي عقيـدتي   نهضت آزادي ايران براي دوره دهـم كـالس  

بقـه همكـف مراجعـه       ط ۲۳۴ پـالك    ، نرسـيده بـه مبـارزان      ،اطالعات بيشتر به آدرس خيابان اسـتاد مطهـري        

  .فرمائيد

  

  ۸۳۳۹۶۶تلفن 

  ۶۳ خرداد ۱شروع ثبت نام 

  ۶۳ تيرماه ۹ها  شروع كالس

  

  

  

  ه تعاليبسم

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 



 ٢٣

  

  مهندس بازرگان آخرين نطق قبل از دستور

  كه از ايراد آن جلوگيري شد 
  

  نطق ناانجام

نشريه حاضر متن كامل نطق قبل از دستور مهندس بازرگان است كه قرار بـود در                

، مصادف با روز آزادي خرمـشهر عزيـز از يـوغ ارتـش              ۶۳خرداد  روز پنجشنبه سوم    

. متجاوز، به جاي آقـاي مهنـدس صـباغيان در مجلـس شـوراي اسـالمي ايـراد گـردد                   

متأسفانه با آنكه وقت آن از دو هفته قبل تعيين شده بود اجازه ندادنـد ايـراد شـود و                    

 نيـز بـه بهانـه       در ايـن روز   .  خـرداد انجـام پـذيرد      ۵سپس موافقت نمودند روز شنبه      

هاي قبل از دستور را حذف كردند در حاليكه           ، آقاي رييس نطق     العاده بودن جلسه    فوق

 خرداد كه جلسات علني مجلـس دائـر بـوده و            ۳ ارديبهشت تا پنجشنبه     ۳۰از يكشنبه   

گردد همه روزه  العاده محسوب مي طبق سنت جاري جلسات دوشنبه و چهارشنبه فوق

 خردادمـاه عليـرغم     ۵در جلـسه    . مايندگان موافق ايراد گرديد   هاي قبل از دستور ن      نطق

اي آقاي مهندس صباغيان باز هم آقاي رئيس با ايـراد نطـق               نامه  اعتراض و تذكر آئين   

قبل از دستور فوق موافقـت ننمودنـد و در آخـرين روز عمـر مجلـس اسـتمرار نظـام                     

  .تبعيض ميان نمايندگان موافق و مخالف را به اثبات رساندند

∗∗∗  

 اين نطق پيام خداحافظي نهضت آزادي با مجلس شوراي اسالمي و با نظر به اينكه

هاي به حق و به صبر به نمايندگان و به ملت ايران بوده است  موكلين و حاوي توصيه

به جا ديديم عين آنرا به استحضار هموطنان شريف برسـانيم و توفيـق همگـي را در                  

  .هيمآنچه خواست خدا و خير خلق است بخوا

  نهضت آزادي 

  ۱۳۶۳تهران ـ خرداد 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ١االنسان لفي خسر االالذين آمنوا و عملواالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر والعصر ان

 در پايان چهار سال نمايندگي، در اين عصر عمر مجلس كه زمان حـسرت و حـساب خـسارت اسـت، و                      

 كه با ايمان و عمل صالح و با توصيه به حق و به صبر پاك نشود، زيـان بـردن و                       كار انسان، تا آنجا    تاًعاد

خواهم، از طرف خود و از طرف دوستان نهضت آزادي ايران، چند كلمه خداحافظي                زيان رساندن است، مي   

                                                 
يمان آورده عمل صالح انجام داده و همديگر را مگر كسانيكه ا. به درستيكه انسان به يقين در زيان است.  قسم به عصر و زمانه    ۱

  .حق و به صبر و پايداري كردند) پيروي از(سفارش به 

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 



 ٢٤

توديع با مجلس و نمايندگان محترم و با موكلين عزيـز و توصـيه بـه مجلـسيان                  . هائي بنمايم   بكنم و وصيت  

  .ينده و به ملت ايرانآ

تا هر زمان كـه خـدا خواسـته    . اين خداحافظي البته استعفا از مسئوليت و رسالت يا تعطيل نهضت نيست        

در دنيـا نـه حركـت رو بـه كمـال متوقـف       . باشد و در حد امكانات و قدرتمان، افتخار خدمت خواهيم داشـت  

يا امت، وظيفه امر به معروف و نهي از         شدني و مصون از انحراف و سقوط است و نه در عمر يك مسلمان               

  .منكر نقطه نهائي دارد

اميـدوارم نماينـدگان   . خواهم از آخرين فرصت ـ كه شايد ديگـر دسـت ندهـد ـ اسـتفاده نمـايم        اجازه مي

  .محترم به خاطر آزادي و تقوي سعه صدر و حسن استماع نشان دهند

از آنجـا كـه     . ايـم    تا به حال درآمـده اسـت گفتـه         راجع به انتخابات آنچه گفتني داشتيم در شش بيانيه كه         

هاي مصرح در قـانون اساسـي داده نـشد و حـق ملـت بـه طـور نـسبي و نـصفه ادا گرديـد                            حقوق و آزادي  

شود كه وجـود      ولي دليل نمي  . مصلحت نديديم كانديدا بدهيم و قسمت نشد كه در مجلس دوم حاضر باشيم            

  .مسئوليت و خدمت باشد ناديده بگيريم و چيزي به آنها نگوييم  و عمل مجلس را كه بايد خانه ملت و مبدأ

  

  گذشت از گذشته

كـنم كـه      در مقام توديع و قبل از هر چيز خدمت شـما همكـاران، چـه مانـدني و چـه رفتنـي، عـرض مـي                         

سروراني حسن ظن و همفكري و لطف داشتند كه سپاسگزارشـان هـستيم و از               . بريم  خاطرات بد همراه نمي   

رفتارشـان را  .  در حق ما نكردند، كينه بـه دل نـداريم          يواهراني كه دريغ از تهمت و تندي و تلخ        برادران و خ  

گيريم و احياناً اقتضاي جـواني        ناشي از غرض و منفعت ندانسته علت عمده را اختالف در بينش و روش مي              

در هـر  . كردنـد  د، مـي كنيم دفاع و دلسوزي به خاطر انقالب و اسالم، به زعم خـو   به عالوه فكر مي   . و جاهلي 

با گرمي دستـشان را     . ايم  حال اگر آنها هنوز متوجه حقيقت نشده و ما را نبخشيده باشند ما همه را بخشيده               

  .كنيم فشاريم و با رضا و دعا خداحافظي مي مي

  

  تشكر و توضيح براي موكلين عزيز

 از افتخار و اعتمـاد و ابـراز         نمائيم كه ما را سرشار      از موكلين ارجمند نيز خداحافظي و سپاسگزاري مي       

ايـم كـه در دوره نماينـدگي بـه طـور شايـسته و                 به پيشگاهـشان شـرمنده    . اند  هاي فراوان خود نموده     محبت

موكلين و هموطنان كثيـري اعتـراض داشـتند كـه           . ايم  بايسته اداي وظيفه نكرده و انتظاراتشان را برنياورده       

يع و فشارهاي اقتـصادي كمرشـكن و عـدم امنيـت قـضائي را               ايم، مظالم و فجا     چرا مهر سكوت بر لب نهاده     

دامنه تعرض و توقع برخي از مردم آنقدر باال اسـت           . كنيم  زنيم و از حقوق و افكار مردم دفاع نمي          فرياد نمي 

 عـالوه   البته جا داشت ما،  . ايم  دانند درحاليكه خود اولين قربانيان آن شده        كه ما را مسئول اوضاع حاضر مي      

هاي علنـي وارد شـده اظهـار نظرهـاي الزم و      ها و بحث هاي مجلس، در لوايح و طرح   در كميسيون بر خدمت   

داننـد كـه چـه بـسا دخالـت مـا در قـضايا                بايد عرض كنم و همه خوب مـي       . نموديم  ارائه حق و مصلحت مي    

ي كـرديم  سـع . اي نبود ها و شرايط حاكم كار ساده توانست لجاج و بدتري برانگيزد و تسلط بر جوسازي   مي

هاي   ، عليرغم محدوديت    هاي سرگشاده و سربسته     در خارج صحنه مجلس در نشريات و مذاكرات و در نامه          



 ٢٥

البته نتوانستيم  . هاي ضروري و امر به معروف و نهي از منكر بنمائيم            فراوان در ارتباطمان با اجتماع، داللت     

كسي جـرات نداشـت بـه زبـان آورد در           مصائب و معضالت را چاره كنيم ولي به توفيق حق مسائلي را كه              

گـشايي زلـف دوسـت        گـره «به گفته ميرزا ابوالحسن خان فروغي استاد مرحوممـان،          . جامعه مطرح ساختيم  

  ». كه هر چه گشوديم طرح مسئله بود،آسان نيست

اجـر و ثمـر نگـذارده         به شكر خدا جريان حوادث، حاصل تجربيات و تحول افكار، سعي و صبر ما را بي               

نظـر، نـسبت بـه         صاحب نها و شنونده توصيه و تاكيدها، در زبان بعضي از صاحبدال            وجه و تحرك  شاهد ت 

مانند تدريج و تأمـل، تجربـه و تخـصص، دانـش و مـديريت،        . خواستيم شديم   گفتيم و مي    اي از آنچه مي     پاره

گري و بـاالخره   واگذاري امور به مردم، تحبيب و توحيد، احتراز از طـرد و انحـصار   خودكفائي و سازندگي، 

  .حاكميت ملي و تعلق انتخابات به مردم

  

  ايمان و عمل صالح

امـا ايمـان و عمـل مـا در قلمـروي سياسـي ـ        . تا اينجا توديع بود و تا حـدودي تـصفيه حـساب گذشـته    

هاي ما به حق و به صبر، كه بايد جبران گذشته خسارات باشد، و به ملت عزيـز   اجتماعي ـ مذهبي و توصيه 

  :نمائيم يان جديد ميو به مجلس

ايمـان بـه اسـالم و       . ايمان به انقالب و به جمهوري اسـالمي ايـران         . ما ايمان داشتيم و انشاءاهللا داريم     ) ۱

سعي داشتيم زبانمان صادق و ايمانمان خـالص  .  همراه با احساس دين و تعهد نسبت به هر دوي آنها   ايران،

هـا شـعر حـافظ را         ه شما داديد و در برابر ناسازگاري      حضورمان در مجلس به دليل مأموريتي بود ك       . باشد

  گفتيم آويزه گوش قرار داده به خود مي

  قفائي خوري از دائره خويش مروگر     باش چو دف حلقه به گوش اندر اين دائره مي

نه افراط ها و اشتباهات و انحصارها ما را مايوس از انقالب و منصرف از اسالم كرده است و نه نيرنگ                     

بلكه ناروائيها و نسبتها عشق و اميدمان را به ملـت           . ا راهمان را به بيوفائي و براندازي كشانده است        و جفاه 

  .تر ساخته است عنايت مردم را به ما فزونو خدا استوارتر و اعتماد و 

قدر پاك و واال باشد بايـد بـا عمـل            دانيد و سوره عصر تصريح دارد كه ايمان به تنهايي هر            خوب مي ) ۲

 كـار  .مملكت نياز به عمل و كار، به جاي فحش و شعار، دارد . ه و فعاليت پيگير پسنديده آبياري گردد      شايست

  .صالحي كه از روي تشخيص صحيح و تخصص بر وفق حكمت و رحمت صورت گيرد نه آزار و بدعت

ه اصـلي و    حق، به نظر ما از ديدگاه سياسي و اجتماعي اوالً انقالب پيروزمند است، با اهداف سه گانـ                 ) ۳

 ثانياً خود نظام با كتاب آن يعني قانون اساسـي، كـه   .مصوب آن، يعني آزادي ـ استقالل ـ جمهوري اسالمي  

  .در رأسش حضور و حاكميت ملي در لواي آزادي قرار دارد

  

  هاي ما به ملت ايران توصيه

ه غربـي آن، و     كنندگان بازگشت به مباني مصوب و اصلي انقـالب، بـا شـعار نـه شـرقي نـ                      ما توصيه ) ۴

حراست جمهوري اسالمي از افراط و انحراف هـستيم و مخـصوصاً بازگـشت بـه سرچـشمه زالل قـرآن و              

  .سنت رسول، به جاي تحجر و تعصب در اسامي و مكاتب استنباطي و فرعي بشري
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 او   كه بـه نـاحق بـه نـام          هايي  كنيم كه نه از اسالم، به دليل ناهنجاري         ما به هموطنان عزيز توصيه مي     ) ۵

بگردانند و نه از انقالبي كـه تعلـق بـه عمـوم داشـته همـه قـشرها و طبقـات مـشاركت                         گيرد، رو   صورت مي 

امـام چنـدي قبـل بطـور        . ها، سرخورده و دلـسرد شـوند        ها و اجحاف    اي انحصارگري   اند، به دليل پاره     كرده

 سـال   ۷۰ و نظام ما، با حـداقل        نه انقالب . تمثيل فرموده بودند اگر از من خالف ديديد به اسالم بدبين نشويد           

تالش و شهادت، به رهبري قاطعانه نهايي امام، مفت به دسـت آمـده اسـت كـه مفـت از دسـت بدهيـد و نـه                            

باشد كه انصراف از حفظ     ها هر روز قابل تكرار و تعويض مي         هاي چنين درخشان در تاريخ ملت       پيروزمندي

. مي و نظام جمهـوري خـود شـما قاطبـه ملـت هـستيد              مسئول نگهباني از انقالب اسال    . و حراست آن بنماييد   

اش نوع ديگـري از   با كنار كشيدن از صحنه و وظيفه كه نيتجه . ميدان را براي مدعيان سرقفلي خالي نگذاريد      

  .د شديترين خيانت ملي و ديني و انتحار ايران خواه شود مرتكب بزرگ استبداد و استيالي خارجي مي

ه صبر، صبر قرآني به معناي پايداري فعال و سـازنده سـرافراز اسـت، بـا                 توصيه ما به ملت در زمين     ) ۶

هاي ناشـيه از آن را كـه از خـارج يـا داخـل عليـه                   ها و مشكالت، كه نه ذلت و ظلم و سختي           محروميتقبول  

هاي خالف كه بـه       استقالل مملكت يا عليه شخصيت و حاكميت ما باشد بپذيريد و نه سكوت در برابر جريان               

  .ديالب و اسالم اجرا گردد، بنماينام انق

گيـرد و دوايـت در وجـود          درد تو از تو سرچشمه مي     «: كالم گهربار علي را فراموش نكنيد كه فرمود       ) ۷

تقصير و تأثير از خودمان نمـوده   بايد در برابر طرز تفكر و تلقيني كه سلب مسئوليت و        . »خودت نهفته است  

ه امور و شئون مملكت حاضر و حاكم سراغ دهد و چاره كـار              خواهد دست و دسيسه بيگانگان را در هم         مي

جويي و فحاشي ببيند يا انگ مزدوري روي خودي بگذارد، بايستيد، چنين رويـه چيـزي جـز                    را يا در ستيزه   

  .سازي براي دشمنان خارجي نيست پرستي و راه نوع بيگانه يك

  

  به نمايندگان محترم هاي ما توصيه

توجه به مسئوليت خطيـر و وظيفـه الهـي و ملـي سـنگيني اسـت كـه بـه                      ه با به مجلسيان آيند   توصيه ما 

  .گردنتان افتاده است

اوالً اداي حق و دفاع از آبروي مجلس است كه با استقالل رأي و استقامت در برابـر دولـت و صـاحبان                       

  .شود قدرت تأمين مي

د شود و حاكميت او در امور       ثانياً علت وجودي و آبروي مجلس در اين است كه صداي ملت از اينجا بلن              

  .كشور تحقق يابد

ترين خدمت شما اين خواهد بود كه در كشور ما جامعه باز به جـاي جامعـه بـسته برقـرار                       ثالثاً اساسي 

فرمـوده رسـول اكـرم بـدون وحـشت و           ه  نماييد تا صداي مظلوم و مستضعف و هر صاحب درد و نظر، بـ             

 آزاد افكار و آراء هپذير شود و با عرض و نهي از منكر امكانها برسد، فريضه امر به معروف  لكنت، به گوش

  .حقايق آشكار گرديده رشد و خالقيت، همكاري و بركت، به حد اعالي شكوفايي برسد

ترين مسئله كشور يعني جنگ، خـارج از آگـاهي و    رابعاً نگذاريد مقدرات مملكت و سرنوشت ملت در مهم 

  .شما غيرمسئول پيش خلق و خدا نيستيد.  شود مجلس كه نماينده ملت است اتخاذهاراد
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  :اگر اجازه دهيد چند كلمه دعا بكنم

 ـ خدايا در چنين روز ميموني كه دو سال قبل به نصرت تو و با جهاد و شهادت رزمندگان مؤمن و پـر      ۱

 توان ما دشمن متجاوز مستكبر عراق با ذلت از خرمشهر خونين بيرون انداخته شد از تو مغفـرت و رحمـت             

 با كرامت براي دولت و ملت، آنطور كه   ه شرافتمندان هخواهيم و صلح پيروزمندان     پايان براي جهادگران مي     بي

  .مرضي درگاه تو باشد و نجات و رحمت براي ايران و جهان

هـدايتي كـه    . نمـاييم   ـ خدايا با تو پيمان اياك نعبد و اياك نـستعين را تجديـد و درخواسـت هـدايت مـي                    ۲

  . كننده ما از گناه و گمراهي باشد فظآفرين و ح نعمت

اي تأسي به رسول بزرگـوارت نمـوده بـا     ـ خدايا ما را موفق بدار همانطور كه در كتاب كريمت فرموده        ۳

پندار و گفتار و كردارمان امت واسط و كشور الگو و شاهد براي دنيا باشيم تا هم خود به سالمت و امنيـت                 

  . به جهان صادر نماييمو بركت زندگي كنيم و هم آئين تو را

ـ خدايا انقالب اسالمي را از جهل و غرور ايمن بدار و از اينكه خود را دانـاتر و توانـاتر از تـو دانـسته                          ۴

زدايي عالم، در الـزام نـاس بـه اسـالم و در حاكميـت عـدل و قـسط در جهـان از                          خواسته باشيم در شيطان   

  .  خسارت دنيا و ندامت عقبي بشويممان پيشي گرفته خريدار خودت و از پيغمبر و امامان

ـ خدايا مسلمانان و ملت ايران را فتنه و بازيچة طاغيان و جانيان دنياي فساد و ظلم قرار نـده و در راه         ۵

  .روشن و سايه رحمت خود ما را استوار و رستگارمان بگردان

ه معروف است، آنطـور     خير و امر ب   ه  ـ خدايا نهضت آزادي ايران را توفيق بده به دستورت كه دعوت ب            ۶

  .كه رضاي تو و مؤثر در خلق باشد عمل كند

.ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين
١

  

                  ۵/۳/۱۳۶۳  

                                                 
هايمان را استوار داشته بـر پيـروزي       در امورمان در گذر و گام     ) هاي  فراطكاري ا و(خدايا از گناهان و خطاهاي ما و از اسراف           .۱

 .بر قوم كافر ياريمان بفرما
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  جمهوري پيرامون  يسهشدار به رئ

  هاي اخير تظاهرات و درگيري
  

 
  جمهوري،  ياستمقام محترم ر

  اي االسالم والمسلمين جناب آقاي سيدعلي خامنه ةحج

  »واتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصه و اعلموا ان اهللا شديد العقاب«

رسـد و بدانيـد كـه         تنها به ظالمين شما نمـي     ) عواقب آن (اي كه     بپرهيزيد از فتنه  «

  )۲۵انفال (» خداوند سخت عقوبت است

كننده  هماهنگ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران جنابعالي       ۱۱۳توجه به اينكه طبق اصل      احتراماً و با    

 از طـرف متـصديان مربوطـه        گانـه مملكـت و مـسئول مراقبـت در حـسن اجـراي قـانون اساسـي                   قواي سه 

نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب سياسي مسئول و متعهد و عالقمند به اسالم و ايران الزم                  باشيد،  مي

هـا و نظريـات خـود را در قبـال جريـاني كـه مـردم را سـخت بـه وحـشت و نفـرت انداختـه                               دانست نگراني 

  .حضورتان ابراز دارد و درخواست اقدام قانوني موثر فوري نمايد

حجابي همـراه بـا دشـنام و تهديـد عـصر روز               آميزي كه به بهانه مبارزه با بي        يقيناً از تظاهرات خشونت     

توسط گروهي موتورسوار و پياده در برخي نواحي تهران رخ داده منجر به تخريـب و                 تير ماه    ۲۸پنجشنبه  

هاي صبح شـنبه در   خبر اين حادثه مهم اجتماعي را روزنامه. باشيد ضرب و شتم و جراحت گرديد مطلع مي   

ي حجابي زنـان  تظاهرات گروه كثيري از مردم مسلمان تهران در اعتراض به بي «چند سطر كوتاه و يكنواخت      

اعالم نمـوده و بـه سـادگي از    » اند را درك نكردهكه اين مهم را ناديده گرفته و لزوم رعايت پوشش اسالمي         

  .كنار آن گذشتند

شد و عوارض بعدي و عواقب سـوء   آور روز پنجشنبه محدود مي اگر اين جريانات به همان وقايع تاسف   

، اما متاسفانه با    توانستيم از كنار آن بگذريم      يداشت ما نيز به همان سادگي م        نميداخلي و خارجي به دنبال      

گذرد عليرغم اطالعيه رسـمي وزارت كـشور هنـوز در گوشـه و                اينكه قريب به يك هفته از شروع حادثه مي        

اي پيـدا كـرده از كنتـرل          هـا دامنـه گـسترده       رود خـشونت    ها ادامه دارد و بيم آن مـي         كنار شهر اين درگيري   

  .ها كشيده شود  دامنه اين تظاهرات به ساير شهرستان وه كلي خارج گرددمسئولين ب

ها ما را بر آن داشت به عنوان تكليف شرعي و بنا به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر به                        اين نگراني 

مقامات مسئول هشدار بدهيم، گرچه بسياري از دلسوختگان، با يـادآوري مـوارد مـشابهي كـه هـشدارهاي                   

 الي ربكم و لعلهـم  ةمعذر « به اميدكنند، اما ما را عبث تلقي مي اين كار  تاثير مانده، ناصحانه ما بالجواب و بي   

  .ناگزير هستيم به وظيفه خود عمل كنيم» يرجعون

بديهي است كه نهضت آزادي رعايت حجاب اسالمي را يكي از فرائض ديني دانسته و ايراد و اشكالي در          

ندارد بلكه به شـيوه غيراسـالمي و غيرانـساني عمـل معتـرض              انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر          

  بسمه تعالي

  اننهضت آزادي اير

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٦١٣/٤/٢١: شماره

 ٤/٥/١٣٦٣: تاريخ
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هاي ديگري بايد     اي را كه ريشه فرهنگي دارد از راه         نهضت آزادي ايران معتقد است اصالح يك مفسده       . است

و انـد ماليمـت       ما راه تزكيه و تربيت كساني را كه به حال و هواي دوران طـاغوت خـو گرفتـه                  . جستجو كرد 

دانيم، اگر جمهوري اسالمي ايران به جذب چنين مردم و حمايت آنها عالقمند است                ميرحمت و تاليف قلوب     

آيا مردم دنيـا كـه      . مين نخواهد كرد   شدت عمل چنين جذب و حمايتي را تأ        بايد بداند كه مسلماً با خشونت و      

مي كـه داعيـه     به دقت جريانات اين جامعه انقالب كرده را زير نظر دارند از خود نخواهند پرسيد چگونه رژي                

آميز را دارد پس از شـش سـال از پيـروزي انقـالب                صدور انقالب و اصالح مفاسد جهاني به طرق مسالمت        

  آميز عاجز مانده است؟ اي در رابطه با شهروندانش به شيوه مسالمت هنوز از حل مسئله ساده

د و ثبـاتي را كـه       شـو    و هـرج و مـرج مـي        جمهور، ادامه اين جريانات نه تنها باعـث آشـفتگي           آقاي رييس 

دار   ايـد خدشـه     خودتان در مصاحبه اخير با وزير خارجه كشور آلمان از افتخـارات پـس از انقـالب دانـسته                  

سازد، بلكه به اعتبار و منزلت دولت لطمه وارد كرده مسئوالن را مـتهم بـه ضـعف و نـاتواني در كنتـرل                    مي

  .ندك ها مي شكني ها و قانون نظمي بي

سازي براي هـرج و مـرج و آشـوب     ه تنها ايجاد نارضايتي و نفرت در مردم و زمينهادامه اين جريانات ن  

 شـود   يدگي مردم از احكام ديـن و اخـالق مـي          هاي تند عليه اسالم و انقالب و رم        العمل  نموده و موجب عكس   

جـز بـه    اند اسـالم      كرده  دهد كه از گذشته دور همواره تبليغ مي         رضيني مي بلكه حربه موثر به بيگانگان و مغ      

  .زور شمشير پيش نرفته است

دار  شـود آبـروي اسـالم را نـزد مـردم جهـان لكـه         از آنجايي كه به نام دين انجام مي       ادامه اين جريانات  

 و خداونـد او را بـه          بـود  »ي خلـق عظـيم    لانك لع «و مخاطب   »  للعالمين  رحمه«آئيني كه رسولش    . خواهد كرد 

 ةما رحمـ  فب«:  برابر آنها ستوده است كه     ونت و غلظت قلب در    ماليمت و رحمت در برابر مخالفين و عدم خش        

  . بدنام و مردم را روگردان خواهد نمود ،» القلب النفضوا من حولك اهللا لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ من

 وحـشتناك بـه بـار       ادامه اعمال فوق هر قدر براي آئين و انقالب و نظام جمهوريمان آثار سوء و عواقب               

سـازد و    در عوض دشمنان اسالم و ايران و انقالب را از هر جهت خوشحال و كامروا ميد،آور آورده و مي 

هاي موثري بـراي تبليـغ و         حركاتي از نوع فوق حربه    . گردد  چه بسا وسيله دسيسه و دخالت مخفي آنان مي        

  .سازد هاي داخل و توطئه و تخريب خارج هموار مي تحريك بوده راه را براي تشديد تفرقه و تشنج

الً ناراحـت و معتـرض هـم شـده          جمهور شايد شما نيز با اين جريانات موافق نبوده و احتمـا             آقاي رييس 

 نيز رسماً و علنـاً عليـه ايـن جريانـات بيـان و               وزارت كشور  مصاحبه رسمي وزير كشور و اطالعيه        .باشيد

 جدي نبوده است بلكه بـه        قانوني و   صادر شده است اما كيفيت برخورد مسئوالن با اين قضيه نه تنها قاطع،            

  .اند نحوي عمل شده كه تظاهركنندگان آن را چراغ سبزي براي خود تلقي كرده

 با برخي تظاهركنندگان به عمـل آورده از قـول آنهـا     )۳۰/۴مورخه شنبه (اي كه روزنامه كيهان   مصاحبه

  :نوشته است

ادند كه پياده تظاهرات نكنيد ولـي بـا         ها رفتند وزارت كشور و جريان را گفتند ولي آنها جواب د             خود بچه «

  »...بوده است  موتور اشكالي ندارد و شعارها نيز با تاييد وزارت كشور

  :يكي ديگر از تظاهركنندگان اظهار داشته است
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تواند هر گونه     دعاي كميل و اگر بخواهد و اراده كند مي         در نماز جمعه،     االن حزب اهللا در همه جا حاكم است       «

  »...برخورد كند  صالح باشدكه

وزير كشور نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود با اينكه اين جريانات را محكوم كـرده اسـت امـا بـا لحنـي                        

وار بود مانع توقف اين حركـات غيرمـسئوالنه گـردد، بـه طـوري كـه برخـي از           ميدتوان ا   سخن گفته كه نمي   

  :داند از سخنان ايشان چنين تيترهايي استخراج كنن ها توانسته روزنامه

ـ خواه اهللا را كه مي ما احساس پاك امت حزب  « د انقـالب را از اينگونـه مـوارد خـالف شـرع برحـذر دارنـد        ن

  ».ستائيم مي

  ».با اعمال خالف شرع قاطعانه برخورد خواهد شد«

 مجوز كتبي به تظاهركنندگان نداده است امـا مـانع آنهـا هـم                )به گفته مسئولين  (گرچه  وزارت كشور نيز    

نسبت بـه امنيـت راهپيمـايي اقـدامات         «ه مامورين انتظامي دستور داده است مواظب باشند و          نشده و حتي ب   

  ».الزم را بكنند

  :اند وزير كشور در مصاحبه خود گفته

اللهي هـستند، نخواسـتيم همـان اول     هاي حزب دهيم، و معموالً بچه   اند ما اين كار را انجام مي        اينها كه گفته  «

 خواستيم كه حسن نيت نشان دهيم و بـه نيروهايمـان دسـتور داديـم كـه                 برخورد خشني داشته باشيم و    

نسبت به امنيت راهپيمايي اقدامات الزم را بكنند و چنانچه برخوردي مشاهده شد به گردانندگان و رهبران       

  ».يمايان به همين عنوان پيش برونداين جريان اعالم كنيد كه راهپ

اهركنندگان غيرمسئول گرچه مجوزي كتبي داده نـشده امـا          دهد كه به تظ     مطالب فوق به خوبي نشان مي     

 بيني كنند ممكن اسـت      اند پيش   توانسته  آيا مسئوالن مربوطه نمي   . شفاهاً با راهپيمايي آنان موافقت شده است      

آوري را موجـب شـود كـه طبـق نوشـته جرائـد بـه                   تظاهرات از دست آنها خارج شده وقـايع تاسـف          كنترل

مشتريان آنهـا  ها و از بين بردن اموال و مجروح ساختن صاحبان مغازه و           ازههاي برخي مغ    شكستن شيشه 

دهند و از طرف ديگر       هاي ضدانقالب نسبت مي      و گروهك   !اين وقايع رابه افراد نفوذي    بينجامد؟ از يك طرف     

بـا  انـد     ها را كه با لباس مشخص و يا در مرخصي بـوده             همكاري برخي نيروهاي انتظامي از نهادها و ارگان       

جالب است كه دستگيرشدگان را نيز بـه ايـن عنـوان كـه مـستقيماً در                 دارند و     تظاهركنندگان رسماً اعالم مي   

شـود طـرح      در شرايط جنگي كـه مرتبـاً گفتـه مـي          . كنند  اند به سادگي آزاد مي      شتمي دخالت نداشته   ضرب و 

شـود؟ اگـر      رخـورد نمـي    مملكـت اسـت چـرا بـا ايـن انحرافـات قاطعانـه ب               رضربه  مسائل فرعي و انحرافي     

كنند؟ آيا منطقي     اند چرا آنها را دستگير و به مردم معرفي نمي           هاي ضدانقالب در اين فتنه نفوذ كرده        گروهك

است در يك شهر هشت ميليوني چند صد نفر غيرمسئول با وجود تاسيس نهادهايي كـه چنـين ماموريـت و                 

خـواه     رعب و هراس و سلب آزادي و امنيـت مـردم  مسئوليتي دارند خودسرانه عمل كنند؟ آيا ايجادكنندگان     

 نبوده قابل تعقيـب نيـستند؟ يـا          »حدود و قصاص  « قانون   ۱۹۶به وسيله سالح سرد يا گرم از مصاديق ماده          

  به هر كاري مجازند؟»  اهللا مردم حزب«آنكه به عنوان 

 و اكراه هم كه شده بايد       معتقدند احكام شرعي را با اجبار       ) نيتحتي با حسن    (جمهور، برخي     آقاي رييس 

ممكن است چنـين    ! ها عوض شود محتوا نيز به ناچار تغيير خواهد نمود            قالب رگويند اگ   به كرسي نشاند، مي   

اي مادام كه تهديد و اجباري دركار باشد مدت زماني كارگر افتد اما آيا در بلندمـدت ضـمانت اجرايـي                      شيوه
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اي را براي ابالغ  انان گذاشته است؟ و آيا رسولش چنين شيوهدارد؟ آيا خداوند چنين رسالتي به عهده مسلم       

  رسالت به كار برده است؟

خواسـتند بـا خـشونت مخـالفين را بـه جـاي خـود                 امام اول اين مكتب در نصيحت برخي يارانش كه مي         

ان آيـا مـدعي   » .گـردد   هـاي خـدا برپـا نمـي         با خشونت حجت   « »البطيشه اليقوم بها حجج اهللا    «: گفت  بنشانند مي 

 را در  )ع(هاي الهي به شيوه امام خـود عمـل كننـد؟ عظمـت علـي                  واليت علوي موظف نيستند در تبليغ حجت      

 در عـين آنكـه       بينـيم،   هاي دوران عثمان در عدالت و واسط و شاهد بودنش در جريانات انقالبـي مـي                 آشوب

نقالبيـون نيـز بـه دليـل        نسبت به عثمان به دليل انحرافات و فساد اطرافيـانش بـه شـدت معتـرض بـود بـه ا                    

نمـود و      مـي   دو طرف را محكوم     كرد،  هاي باطلي كه براي احقاق حق برگزيده بودند مرتباً اعتراض مي            شيوه

  )عثمـان (او  «.» االثره و جزعتم فاسائم الجزع و هللا حكم واقـع فـي المـستاثر و الجـازع                استاثر فاسأ    « :گفت  مي

 كرديـد كـه در ايـن    تـابي  بداد كرد و شـما نيـز بـي   كرد كه استاستبداد به خرج داد و خودسري نمود پس بد         

» . كـرده حكـم واقعـي اسـت    تـابي  باره كسي كه استبداد نموده و كسي كه بـي        خداي را در  . تابي بد كرديد    بي

  ).۳۰خطبه (

كـرد و     شد و عدم مشروعيت وسيله را با تقديس هدف توجيه مي            نه بر موج احساسات سوار مي     ) ع(علي

 خريـد و    هاي سازشكاري و عدم قاطعيت را به جان مـي           ا و تهمت  ه  شد، بلكه برچسب    انقالب مي يم جو   نه تسل 

  .شد  منحرف نمي )ص(از موازين كتاب اهللا و سنت رسول

خـشونت را در    و  خوب است به فرازي ديگري از اميرالمومنين در نصيحت برخي يارانش كه شدت عمل               

  :يمرابطه با مخالفين پيش گرفته بودند اشاره كن

  »حكم مسمحه و تقع القلوب مواقعها و يوخذ ال الناس،ي فاصبروا حتي يهد«

ها در جاي خود قرار گيرد و حقوق در موقع مناسب به آسـاني                پس شكيبا باشيد تا مردم آرامش يافته دل       «

  )۱۶۷خطبه . (»گرفته شود

  

  :جمهور آقاي رييس

اق اجراي كليه احكام اسالمي از جملـه رعايـت          م نهضت آزادي ايران مشت    يكيد كن أبگذاريد يك بار ديگر ت    

حجاب اسالمي توسط عموم مسلمين بوده و انجام وظيفه امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و نـصيحت بـه               

  .واليان مسلمين را همواره در نظر داشته و بر اين پايه است كه به نگاشتن اين نامه اقدام نموده است

 جمهـوري     اسـالم،   راه امي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه بـر سـر         آنچه مايه نگراني ماست احتمال وقوع د      

ن اسـت كـه پيامـد طبيعـي اينگونـه           ييـ ه و هرج و مرج و بدنامي اسـالم و آ          اسالمي و مسئوالن آن نهاده شد     

  .باشد حوادث مي

  اللهم قد بلغنا

  نهضت آزادي ايران

  ۶۳هارم مرداد ماه چ
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  تحليلي پيرامون جنگ و صلح

  

  :فهرست

  :مقدمه

               ـ مسئله جنگ و نقش مردم 

    هائي پيرامون جنگ    ـ پرسش        

    بخش اول ـ جنگ و صلح از ديدگاه عقيدتي

    ـ جنگ و صلح از ديدگاه قرآن۱  

    ـ جنگ و صلح از ديدگاه سنت۲  

    ـ جهاد ابتدائي در غيبت امام معصوم۳  

    ـ مذاكره با دشمنان از ديدگان اسالم۴  

    جنگ و صلح از ديدگاه سياسي و اقتصادي: بخش دوم

    پيروزي انقالبات و بروز جنگ: فال  

    ـ عوامل داخلي۱  

    ـ فانتزي انقالبي۱/۱  

    ـ باقي ماندن انقالب در مرحله سلبي۲/۱  

    ـ عوامل خارجي۲  

    ـ تأثيرات طبيعي وقوع انقالب در جوامع ديگر۱/۲  

    هاي غيرملي ـ ترس حكام و دولت۲/۲  

    نفع هاي بيگانه ذي ها و سياست ـ نقش ابرقدرت۳/۲  

    ـ تأثير جنگ در رشد اقتصادي۴/۲  

    پيروزي انقالب اسالمي ايران و جنگ: ب  

    بيني حمله عراق ـ پيش۱  

    گيري حمله عراق ـ پيش۲  

    ـ حمله و تجاوز عراق به ايران۳  

    ـ فتح خرمشهر و روند جنگ۴  

    پيامدهاي ادامه جنگ: ج  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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    اسلحهـ منافع كارخانجات توليدكننده و فروشنده ۱  

    ـ عدم سازندگي داخلي۲  

    زده ـ مخارج بازسازي مناطق جنگ۳  

    ـ اثر جنگ بر صادرات نفت و بهاي آن۴  

    ـ جنگ و جامعه بسته۵  

    ـ مشكالت داخلي پس از جنگ۶  

    ـ نگراني از آينده جنگ۷  

    امكان تحقق شرايط مورد نظر ايران: د  

     صدامـ امكان قيام ملي به سبك ايران عليه۱  

    ـ احتمال فتح بغداد توسط رزمندگان ايران۲  

    ـ كودتاي نظامي توسط ارتش عراق و بركناري صدام۳  

    امكان پايان جنگ و صلح شرافتمندانه: هـ  

    گيري بندي و نتيجه جمع: و  

    ضمائم

سـخنان دكتـر يـداهللا سـحابي در مجلـس شـوراي             . جنگ ايران و عـراق    : ۱ضميمه      

    ۶۲تيرماه اسالمي مورخه 

    »جنگ و صلح«قطعنامه كنگره ششم نهضت آزادي ايران، مبحث : ۲ضميمه   
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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  

اهللا  اهللا الــذين يقــاتلونكم والتعتــدوا ان   و قــاتلوا فــي ســبيل  

  )۱۹۰بقره ـ (المعتدين  اليحب

كننـد و     و جنگ كنيد، در راه خدا، با كسانيكه با شما جنگ مـي            

 تجاوز از حد نكنيـد، بدانيـد كـه خـدا تجاوزكـاران را               تعدي و 

  .دوست ندارد

  

  مقدمه

  

  مسأله جنگ و نقش مردم

 ماه از تصويب و استقرار نظام جمهوري اسالمي نگذشته بـود كـه              ۱۹ ماه از پيروزي انقالب و       ۲۱هنوز  

 دشـمنان خـارجي   هاي بزرگ تاريخ، دچـار جنـگ تحميلـي و درگيـري بـا               انقالب ما، مانند بسياري از انقالب     

 سـال و نـيم تجـاوز كـرد، و رهبـر انقـالب و بنيـانگزار        ۳ از ۱۳۶۳ماه  گشت، جنگي كه عمر آن در فروردين      

جمهوري اسالمي ايران هم آن را به حق مهمترين مسئله كشور دانسته اولويـت درجـه يـك بـراي آن قائـل                       

  .اند نظر را داشته و يا اتخاذ كردهمقامات باالي دولت و مجلس نيز به پيروي از رهبري همين . اند شده

بينيم كه همه مسائل و امور حال و آينـده مملكـت، انقـالب و جمهـوري اسـالمي وابـسته بـه                         در عمل مي  

هـاي عظـيم از ناحيـه ملـت شـهيدپرور و              ها و ايثـارگري     الشعاع آن قرار گرفته فداكاري      جريان جنگ و تحت   

ها بوده است و هـم بزرگتـرين          زرگترين افتخارات و فضيلت   رسد كه هم از ب      شرافتمند ما به منصه ظهور مي     

آن هـم نـه     . هاي انساني و عمراني بسيار سنگين به دنبال آورده است           گذاري  تلفات و ضايعات را، با سرمايه     

ضـمن آنكـه ايـن جنـگ رفتـه          . كيش است و انسان      ما كه در هر حال هم       تنها براي ما بلكه براي ملت همسايه      

ابتالهاي مهم منطقه گرديده است و روي اسـالم و آينـده آن در ايـران و جهـان تـأثيري                     رفته از عوارض و     

  .گذارد عظيم مي

اي به اين عظمت و اولويت، با عواقب سهمناكي كه دارد درخور آن است حداقل به انـدازه مـسائل                      مسئله

حب علـه و   عادي كشور در سطح عمومي مورد بحث و بررسـي قـرار گيـرد و دربـاره آن از ملـت كـه صـا                        

اي   گذار اصلي آن است و مجلس كه سمت نمايندگي مردم را دارد مشورت و كسب نظر و يـا اجـازه                      سرمايه

  .بشود

، به شرحي كه در بخـش جنـگ و صـلح از             )ع(و ائمه اطهار  ) ص(دستور صريح قرآن و سنت رسول خدا      

  .عت از مؤمنين بوده استگيري و كسب نظر و اخذ بي ديدگاه عقيدتي خواهد آمد، مشورت در مرحله تصميم

  : قانون اساسي جمهوري ما نيز، بر پايه اين تفكر اسالمي با صراحت مقرر داشته است۷۶اصل 

  ».مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد«

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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  .ترين امور كشور است بديهي است كه مسئله جنگ و صلح يكي از مهمترين و حياتي

نگ و صلح از ديدگاه قانون اساسي خود موضوع جالبي است كه شايد كـسي تـا                 بحث حقوقي درباره ج   

ولي آنچـه مـسلم اسـت ايـن اسـت كـه اصـل        .  يا منتشر نكرده باشد     به حال به صورت جدي و دقيق مطرح،       

مـشاركت عامـه مـردم در     «سازد همـه امكانـات خـود را بـراي              دولت جمهوري اسالمي را موظف مي      ،سوم

روشن است كه جنگ از كليـه       . به كار ببرد  » ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش     تعيين سرنوشت سياسي  

. جهات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دقيقاً در سرنوشت مملكت و كليه افراد ملـت تـأثير تـام دارد                   

 مجلس شوراي اسـالمي را       ،»المر  ا  وشاورهم في «و دستور   » وامرهم شوري بينهم  «اصل هفتم طبق توصيف     

بديهي است هيچ امـري از امـور كـشور بـاالتر از             . داند  مي» گيري و اداره امور كشور      اركان تصميم «كي از   ي

انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته         «۵۶اصل  . تواند باشد   جنگ، آن هم جنگي طوالني، نمي     

خدمت منافع فـرد يـا گروهـي        تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در              كس نمي   هيچ«گويد    و مي » است

  »...خاص قرار دهد

 نيز در اين رابطـه قابـل مطالعـه    ۱۵۴، ۱۵۱، ۱۳۷، ۷۸  ،۶۰، ۵۷اصول ديگر قانون اساسي، از جمله اصول    

  .باشد مي

در ابتداي غائله جنگ مجلس نقش نسبتاً فعالي در رابطه با آن داشـت بـه طوريكـه گهگـاه رئـيس سـتاد                        

ز فرماندهان ارتش و سپاه، به تقاضاي نمايندگان در مجلس حاضر شـده و              مشترك و وزير دفاع و بعضي ا      

با اداي توضيحات نمايندگان ملت را در جريـان مـسائل كلـي جنـگ قـرار داده و بـه سـئواالت آنـان پاسـخ                           

  .نمودند گفتند و نمايندگان هم نظرات خود را درباره سياست جنگي دولت اظهار و بعضاً انتقاداتي نيز مي مي

ه بر مجلس، به دليل آزاد بودن مطبوعات امكان آن بود كه اين مسئله در مطبوعات مطـرح و مـورد                     عالو

  .نظران قرار گيرد بحث و بررسي صاحب

اما پس از تحوالتي كه در مديريت و حاكميت مملكت رخ داد، اين رويه به كلي تعطيل گشت و از آن پـس                       

  .رار نگرفتمسئله جنگ هرگز به صورت جدي در مجلس مورد بحث ق

اطالعـي از     پس از فتح خرمشهر، مـسائلي كـه در آن مقطـع زمـاني مطـرح شـده بـود از يكطـرف، و بـي                         

 تعـداد   ۱۰/۶/۶۱وضعيت و نگراني عده كثيري از نمايندگان مجلس از طرف ديگر موجب گرديد كه در تاريخ                 

اي غيرعلني بـراي      جلسه قانون اساسي درخواست نمودند تا       ۸۴ نفر از نمايندگان مجلس به موجب اصل         ۱۱

   ∗١.بحث درباره جنگ تشكيل گردد

كننده جلسه غيرعلني بر اين باور بودند كه جنگ در هر كجاي دنيا و در هـر زمـان                     نمايندگان درخواست 

هائي دارد كه رعايت دقيق استتار، انحصار، انضباط و دوري از تفرق و تشتت از آن جمله      براي خود ويژگي  

نظمـي و شكـست       صورت، با افشاء اسرار، تعدد فرمانـدهي و عـدم اطاعـت از آن، بـي               چه در غير اين     . است

. گيـري كلـي     اما اين امر در مرحله اجراي كـار و اداره نبـرد اسـت نـه در مرحلـه تـصميم                    . مسلم خواهد بود  

متأسفانه به اين درخواست وقعـي      . درخواست تشكيل جلسه غيرعلني با توجه به اين امر صورت گرفته بود           

از )  نفـر  ۴۰ــ   ۳۵حـدود   (چنـد مـاه بعـد عـده بيـشتري           . شته نشد و رياست مجلس آن را ناديده انگاشت        گذا

                                                 
  . بخش ضمائم رجوع شودها به براي ستاره. ۱
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امـا ايـن تقاضـا نيـز     . اي مجدداً درخواست تشكيل جلسه غيرعلني دربـاره جنـگ نمودنـد           نمايندگان طي نامه  

   ∗.ناديده گرفته شد

 مجـدداً   ۴/۲/۶۲لذا در تاريخ    . ري شود كرد كه مسئله پيگي     اهميت جنگ و ايفاي وظيفه نمايندگي ايجاب مي       

نمايندگان عضو نهضت آزادي در مجلس شوراي اسالمي همراه بـا چنـد نفـر ديگـر از نماينـدگان تقاضـاي                    

 ايـن هـدف و اميـد كـه كليـه نماينـدگان ملـت        ه بـ ∗ .تشكيل جلسه غيرعلني و حتي غيررسمي را تكرار كردند

ها دستاويزي براي دشـمن   ها و گفته ا اطمينان از اينكه شنيدهنند دور از جوسازي و ارعاب و اختناق و ب   ابتو

د ننخواهد گشت، از طرفي اطالعاتي صحيح و سالم، و در حد امكان كامل، از مسئولين و مطلعين كسب بنماي                  

هـاي موكلينـشان را       و از طرف ديگر هم اطالعات و نظريات خودشان و امكانات مردم و هـم پيـام و درددل                  

اندركاران الزم و     هايي را كه براي دست      و و جوسازي دشمن شادكن ابزار دارند و راهنمايي        ترس از هياه    بي

  .دانند بازگو كنند براي خود وظيفه مي

لذا به دليل اهميت مسئله و عدم رعايت مقـررات قـانوني            . اما به اين درخواست نيز ترتيب اثري داده نشد        

ابي در نطق قبل از دستور خود كليـات مـسئله را عنـوان            آقاي دكتر سح   ۶۲ خرداد   ۵اداره مجلس، در تاريخ     

  ∗.نموده و مراتب را به اطالع عموم ملت رسانيدند

هاي مختلف نمايندگان داد ايـن بـود كـه            هاي مكرر گروه    تنها ترتيب اثري كه رياست مجلس به اين تالش        

 را روشن ننمـوده اسـت   نامه مجلس تكليف هيئت رئيسه پس از سخنان آقاي دكتر سحابي اظهار داشت آئين       

  !كه آيا موظف است درخواست تشكيل جلسه غيرعلني را بپذيرد يا نه؟

متأسفانه به اين ترتيب نقش مجلس در اين امر مهم و حياتي به كلي ناديده گرفته شد و اكثـر نماينـدگان                      

  .اطالع باقي ماندند مردم بي

هاي   داند و در فرصت     ساز مي    سرنوشت نهضت آزادي ايران مسئله جنگ را از مهمترين مسائل حياتي و          

اي تحـت عنـوان       ها از جملـه در نـشريه        ها و قطعنامه    مختلف نظرات كلي خود را درباره آن به صورت بيانيه         

  ∗. منتشر شد به اطالع ملت ايران رسانيده است۶۲كه در تيرماه » جنگ ايران و عراق«

 سران نهضت مسئله    ،ي با مقامات مسئول مملكت    هائ  عالوه بر اين تا آنجا كه ميسر بوده است در مالقات          

هـاي محرمانـه جهـت        حتي در مواردي اين نظرات به صـورت نامـه         . اند  را عنوان و نظرات خود را ارائه داده       

  .رهبري انقالب ارسال شده است

  

  هايي پيرامون جنگ پرسش

بـاره قابـل طـرح و         از ابتداي جنگ به اين طرف مسائل و موضوعات مبتالبه و ضروري فراواني در ايـن               

  :بررسي و شايسته نظرخواهي آزاد از ملت بوده است از قبيل اينكه

عامل اصلي و علل اوليه بروز جنگ چـه بـوده، چـه چيزهـائي بـه آن شـدت داده و مـسئله را بـدين                            

  صورت مشكل كرده است؟

صـالً جنـگ غيرقابـل      جوئي شود يا آنكـه ا       آيا امكان آن بود كه با جنگ و در برابر آن مقابله و چاره              

  بايستي دامن زده شود؟ جلوگيري و بلكه ضروري و مطلوب بوده مي

  پذير و الزم بوده است؟ هاي نظامي چه اقدامات ديگري امكان در كنار راه حل 
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آيا پس از فتح خرمشهر و شكست و هزيمت عراق در اين جبهه و احساس ضرورت تخليـه ايـران و                      

راق، ادامه جنگ و تبديل موضع دفاعي ايران به موضع تعرضـي ضـروري   رسيدن پيشنهاد صلح از طرف ع   

  و اجباري و به سود اسالم و ايران بوده است؟

اعتنائي و اعراض تلقي      هاي گوناگون و پيشنهادهاي صلح مكرر با بي         آيا صحيح بوده كه ميانجيگري     

  شوند يا بهتر بود اينگونه اقدامات مورد توجه قرار گيرند؟

شود چرا  كه جنگ هميشه تحميلي و به قصد شكست انقالب و نابودي اسالم اعالم شده و مي          حالي در 

اقدام و تدبير مؤثري در جهت خاموش كردن آن و اصالح شايسته كار به عمل نيامـده بلكـه از آن اسـتقبال                      

  هم شده است؟

از تخليـه خرمـشهر و      تجزيه و تحليل اعتقادي و قرآني مسئله و اينكه اصالً اين جنگ، خصوصاً بعد                

خروج از حالت دفاعي، تا چه حد با آنچه اسالم واجب، ثواب يا مجـاز دانـسته اسـت موافقـت دارد، و اينكـه                         

عمل ما تا چه اندازه مقبول و مرضي درگاه خدا است و در مجموع آيا به سود اسالم است يـا بـه زيـان آن،      

  دهد؟ چه رهنمودهائي به ما ارائه مي

هداف تدريجي و تصاعدي جنگ مانند فتح كربال، سقوط بغـداد و صـدام و حـزب بعـث،                   ها يا ا    برنامه 

هاي مرتجـع و مـزدور        ها، نجات برادران مسلمان زير ستم صدام و ساير دولت           آزاد كردن قدس و فلسطيني    

 امريكـا از منطقـه و       ها و مخصوصاً    اه كردن دست ابرقدرت   هاي اسالمي منطقه، كوت     اسالمي، كمك به انقالب   

از جهان و باالخره سركوبي و نابودي اسرائيل و كليه مستكبرين از جهان كه تدريجاً به مردم عرضه شد و                    

كنند، روي چه موازين شرعي و امـر الهـي    روند و از شهادت استقبال مي به خاطر آنها داوطلبان به جبهه مي  

  بوده است؟

  و تبعات بعدي آن چيست؟ها و اهداف فوق تا چه حديست و عواقب  امكان تحقق برنامه 

نگري آن از ديـدگان مملكـت و ملـت ايـران، بـه لحـاظ اسـتقالل و خودكفـائي،                       ترازنامه جنگ و آينده    

اقتصاد و توليد، عمران و رفاه، امنيت، ديانـت و تربيـت، روابـط خـارجي، تمـدن، ترقـي و غيـره چـه نـشان                           

  دهد؟ مي

هـا، در رابطـه بـا سـود و      هاي خارجي و ابرقـدرت  نگري آن از ديدگاه سياست ترازنامه جنگ و آينده   

برند و تامين يا تضييع منافعشان در قبال انقالب اسـالمي ايـران و همچنـين تـأثيري كـه                      زياني كه از آن مي    

  تواند داشته باشد، نمايانگر چيست؟ تامين منافع آنها روي تطويل و تداوم جنگ مي

كند و انعكـاس عينـي خـارج دارد، بـدون آنكـه               طور مي اين سئواالت و دهها سئوال ديگر كه در اذهان خ         

سـهل  . بخش باشد قابل بحث بوده و هست        ناشي از سوء نيت يا خدمت به دشمنان تلقي شود و اساساً زيان            

است كه اگر شكفته شدن حقايق و تعيين تكليف و اتخاذ راه حق را عين مصلحت و خير بـدانيم، نتيجـه ايـن                        

  .ا و ثواب آخرت ما خواهد بودكار به خودي خود به سود دني

اينجــا بايــد يــادآور شــويم كــه طــرح و مطالعــه مــسائل و مــشكالت جنــگ بــه منظــور مخالفــت بــا   در 

 پذيرفتن صلح اجباري و هرگونه       اندركاران، به معني مقابله با جنگ، طرفداري از دشمن و تسليم به او،              دست

داند خدا او را مختار و        تقل و هر انساني كه مي     كاري است كه هر ملت مس     . تصميم از پيش اتخاذ شده نيست     

متعهد و مسئول آفريده است كه در هر اقدام و حركت، به ويژه در اقدامات پرابهام و پرخطري چـون جنـگ،      
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هدايتي كه او را به نعمت و سعادت برساند و از خسران دنيا و آخرت نجـات                 . بايد انجام دهد تا هدايت شود     

  .دهد

ان زماني حائز اهميت است كه روي آگاهي و علـم باشـد و اگـر بـه دنبـال چنـين                      گيري هر مسلم    موضع

  :آگاهي و تشخيص نرفتيم خداوند به حكم

  )۳۶اسرا ـ(والتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسئوال «

  ».هستند) عمل(مسئول از آن و پيروي از آنچه علم و آگاهي نداري نكن و بدانكه گوش و چشم و دل تماماً 

  :اين استدالل و دفاع هم كه روز قيامت بگوئيم. عذري از ما نخواهد پذيرفت

  )۶۷ ـ احزاب(ربنا انا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلونا السبيالً «

  ». كه ما را از راه بدر كردندندپروردگارا، ما از سروران و بزرگانمان اطاعت كرديم و آنان بود

  . و مانع عقاب نخواهد بودمورد قبول

ما بدون ادعاي دانائي و راهنمائي يا ادعاي مصونيت از جهل و خطـا، صـرفاً بـه قـصد طـرح مـسائل و                         

نظران، براي رسيدن به آنچه رضاي خـالق و خيـر خلـق باشـد، بـه عنـوان يـك گـروه                         تبادل نظر با صاحب   

هيدپرورمان، اين مهم را بـا توكـل بـه          مسئول و به نمايندگي از طرف بسياري از هموطنان شريف و ملت ش            

  .خدا به عهده گرفتيم

در مرحلـه اول از ديـد       . هاي مختلف انجام خواهد گرفـت       در اين مجموعه بررسي جنگ و صلح از ديدگاه        

هائي كه مسبب اصـلي و مؤيـد     در مرحله دوم به لحاظ سياسي ـ اقتصادي و از ديد ابرقدرت ،مباني عقيدتي

در مرحله آخر يا از ديد خودمان، به لحاظ         . ه قصد نابودي آنها تداوم يافته است      جنگ معرفي شده و جنگ ب     

  .هائي كه از جهات عديده براي ايران و ملت ايران دارد سود و زيان

  

  :بخش اول

  جنگ و صلح از ديدگاه عقيدتي 

ر مـورد پيـدا     نمائيم و اگـ     طور كلي و از ديدگاه ايدئولوژيك و اعتقادي، مطرح و مطالعه مي             موضوع را به  

  .كرد به مصاديق نيز خواهيم پرداخت

جنگ و صلح از جمله موضوعاتي است كه در اسالم با صراحت و تفصيل تمام مطـرح گرديـده اسـت و                      

خصوصاً كه اكتفا به طرح نظري يـا توجـه بـه            . شايد بتوان گفت نقطه ابهامي در اصول آن باقي مانده است          

 در عمل نيز چه در زمان بنيانگزار اسالم و چه به دست اوليـاء و                هاي تئوري و فلسفي و حقوقي نشده        جنبه

هاي گوناگون پياده گرديـده       ها و خواسته    هاي موسوم به اسالمي، در چهره       اوصياي او، و همچنين در دولت     

باره در اختيار هر مؤمن يا محقـق          هم قرآن و سنت و هم تاريخ اسالم مباني و موازين فراواني در اين             . است

  .فقه اسالمي نيز جهاد را يكي از فصول مهم خود قرار داده است. ارندگذ مي

ي عليهماالسالم را پايه بررسي قرار      ل فصل آياتي از قرآن و شواهدي از سنت رسول اكرم و ع             ما در اين  

البته آنچه در اينجا آمده است به صورت اختصار و اشاره           . آوريم  دهيم و سپس رواياتي را هم نمونه مي         مي

  .باشد ه و مطالعه وسيع و دقيق مطلب موكول به فرصت بيشتر و تحقيق اهل فن ميبود

  



 ٣٥

  ـ جنگ و صلح از ديدگاه قرآن۱

قرآن كريم عموم مسلمانان را دعوت به داخل شدن در سلم و سازگاري فرموده آنـان را از خطـوات يـا     

  :باشد بر حذر داشته است هاي شيطان كه دشمنانشان مي گام

  )۲۰۸بقره ـ(الشيطان انه لكم عدو مبين  السلم كافه و التتبعوا خطوات دخلوا فياآمنوا يا ايهاالذين «

هاي شيطان را پيروي  شويد و گام) سالمتي و سازش و صلح(ايد همگي داخل سلم  اي كسانيكه ايمان آورده

  ». بدانيد كه او دشمن آشكار شما است نكرده

انسته كه مـورد ظلـم و حملـه قـرار گرفتـه باشـند يـا از                  وارد شدن در جنگ را تنها براي كساني مجاز د         

خانواده خود بيرون و بركنار شده باشند چنين كساني را مأذون به اين عمل و مشمول وعده نـصرت خـود             

  .قرار داده و چنين جنگي را قتال في سبيل اهللا خوانده است

  )۳۹حج ـ (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان اهللا علي نصرهم لقدير «

اينكه خداوند بر يـاري آنهـا       اند و     داده شده است زيرا كه مورد ستم قرار گرفته        ) جنگ(به جنگجويان اجازه    

  ». توانمند استمسلماً

  )۱۹۰بقره ـ (اهللا الذين يقاتلونكم  و قاتلوا في سبيل«

  ».جنگند و جنگ در راه خدا كنيد عليه كسانيكه با شما مي

  )۲۴۶بقره ـ( و قد اخرجنا من ديارنا و ابنائنا اهللا و مالنا اال نقاتل في سبيل«

فرزندانمان بيرون رانده ) زندگي با(شود كه ما در راه خدا جنگ نكنيم درحاليكه از ديارمان و از  طور ميو چ

  ».ايم شده

براي شدت، مدت و منتهاي جنگ نيز حد و مرزي، حداكثر به ميزان مقابله به مثل اجـازه داده تجـاوز از                      

انگيزي و خالف تقوي شناخته است و بيش از آنكه خود جنگ را تشريح و تشويق كنـد بـه                     عدي، فتنه آن را ت  

  :پردازد منع از ادامه آن و تالفيگري و از تجاوز و تعدي كه به قصد انتقام يا انهدام باشد، مي

  )۱۹۰بقره ـ (و قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا ان اهللا اليحب المعتدين «

كـه خداونـد     كـشند و تجـاوز و سـتمگري نكنيـد بدرسـتي             و جنگ كنيد در راه خدا با كسانيكه شما را مـي           

  ».تجاوزگران را دوست ندارد

القتـل وال تقـاتلوهم عندالمـسجد        قفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من        ثواقتلوهم حيث   «

بقـره  (كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان اهللا غفـور رحـيم            الحرام حتي يقاتلوكم فيه فان قاتلوهم فاقتلوهم        

  )۱۹۱ و۱۹۲ـ

گـري   و آنها را در آنجا كه يابيد بكشيد و بيرونشان كنيد از همانجـائي كـه شـما را بيـرون كردنـد و فتنـه             

پس دردناكتر از جنگ است و با آنها در مسجدالحرام نجنگيد مگر آنكه آنها با شما در آنجا آغاز جنگ نمايند 

) مثـل   مقابلـه بـه   (اگر شما را كشتند و جنگ كردند شما هم آنها را بكشيد و بجنگيد پاداش كافرها اين چنين                   

  .كشيدند مسلماً خداوند بخشايشگر مهربان است) از جنگ و تعرض(پس اگر دست . است

  )۱۹۳قره ـب(عدوان االعلي الظالمين  ين هللا فان انتهوا فالدوقاتلوهم حتي التكون فتنه و يكون ال«

از (پس اگـر    . باشد) بالمانع(برطرف شود و دين براي خدا       ) برخاسته(و تا آنجا جنگ را ادامه دهيد كه فتنه          

  .مورد نخواهد داشت) كنندگان به جنگ و برگشت(ها  دست برنداشتند دشمني جز با ظالم) جنگ با شما

  )۱۹۴بقره ـ( اهللا واعلموا ان اهللا مع المتقين فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه به مثل ما اعتدي عليكم و اتقوا«
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اند بر آنهـا       كرده  ميزان و اندازه كه به شما تعدي        به همان  نمايند  پس كسانيكه تجاوز و تعدي عليه شما مي       

) كه بيش از آن تجاوز و تالفيگري و قصد نابودي نكنيد   ( نمائيد و از خدا پروا داشته باشيد         تعرض و تعدي  

  ».كار صاحبان تقوي است كد همراه و كمو بدانيد كه خداون

        

قرآن نه تنها اجازه تعرض و جنگ با مشركين و با كفاري را كه پيشقدم در جنگ دينـي و آزار و اخـراج                        

بـر ايـن پايـه جنـگ        (نمايـد     اند نداده است بلكه توصيه به عدالت و نيكي كردن در حق آنها مي               مسلمين نشده 

  ):اند معني ندارد قدم نشده ه با كفر در زماني كه كفار پيشبراي مسلمان كردن و مبارز

الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبـروهم و تقـسطوا الـيهم ان اهللا                 الينهيكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في      «

يحب المقسطين انما ينهيكم اهللا عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا علي اخـراجكم                   

  )۸ و ۹ممتحنه ـ(تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون ان 

خداوند شما را از نيكوكاري و قسط و عدالت نسبت به كسانيكه در امر دين با شما كارزار نكردند و از خانه 

همانا شما را از دوستي و . پيشگان را دوست دارد نمايد بلكه خدا عدالت و ديار خود آواره نساختند نهي نمي

داري شما جنگ كردند و از كاشـانه و مـسكني كـه داشـتيد اخراجتـان                   كند كه با دين      كساني نهي مي   همدلي

  ».نمودند و همدست براي اخراجتان بودند و هر كس آنها را يار و ياور بگيرد همانا ظالم هستند

ه دشـمن  دهد همينك عنايت الهي به پايان دادن غائله جنگ به حدي است كه به رسولش صريحاً فرمان مي    

حتي اگر قصد خدعه و نيرنگ هم در اين پيـشنهاد نداشـته باشـند               . پيشنهاد صلح نمود با توكل به خدا بپذير       

  :نگران مشو، خدائي كه تو را به ياري خود و مؤمنين پشتيباني كرده است برايت كافي است

  )۶۱انفعال ـ(اهللا انه هوالسميع العليم  فان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي«

بدانكه خدا تو را كافي است همان كـسيكه         ) نگران از قبول صلح نبوده    (و اگر قصد دارند تو را بفريبند پس         

  ».تو را به ياري خود و به مؤمنين مويد ساخته است

  )۶۰حج ـ(ذلك و من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه اهللا ان اهللا لعفو غفور «

سپس بر او تجـاوزي  ) و چنانچه (كند  ) قصاص(مقابله به مثل    ) تنها( ستم رفته    مانند آنچه بر او   ه  هر كس ب  

همانـا خداونـد بـسيار    . وارد گردد قطعـاً خداونـد او را يـاري خواهـد كـرد            ) به دليل عدم اعمال شدت عمل     (

  ».درگذرنده و آمرزگار است

و توهم اينكه اگـر دشـمن       گذارد    توصيه و تأكيد و رفع نگراني بدين صراحت جائي براي ترديد باقي نمي            

در خاك خود به تجديد قوا بپردازد و از راه ديگر آغاز حمله و دسيسه نمايد، اقدامش مجوز آغـاز يـا ادامـه              

  .برد جنگ باشد را يكباره از ميان مي

دهـد و همچنـين ايـن سـئوال           قرآن جواب نگراني فوق و احتمال حمله دشمنان مسلمين را به روشني مي            

هايشان موظف به پيكار با كفار و جنـگ ابتـدائي بـا آنهـا هـستند يـا وظيفـه         سلمانان و دولتكلي را كه آيا م    

  :گويد ديگري از قبيل امر به معروف و نهي از منكر دارند نيز پاسخ مي

واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدواهللا و عـدوكم و آخـرين مـن دونهـم                    «

  )۶۰انفال  (اليعلمونهم اهللا يعلمهم

آنهـا  ) مقابلـه بـا   (بـراي   ) نظام  پياده و سواره  (سواري    و تا آنجا كه توانائي داريد از هرگونه نيرو و اسبان          

و از حملـه بـه شـما برحذرشـان         (وسيله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد          آماده سازيد تا بدان   
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ايـن  (» .دانـد   خدا مـي  ) ولي(شناسيد    نمي) فعالً(كه  ديگري غير از آنان را      ) دشمنان بالقوه (و همچنين   ) داريد

  ).باشد الذكر مشعر به صلح و سازش مي آيه قبل از دو آيه سابق

»  امـن اهـل الكتـاب       المنكر و تومنون باهللا ولـو        اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن       كنتم خير امه

  )۱۱۰ ـعمران آل(لكان خيراً لهم منهم المومنون و اكثرهم الفاسقون 

كنيـد و نهـي از    خروج كرده امر به خـوبي مـي  ) جهان(كه براي مردم    ) بوديد  يا مي (شما بهترين امت هستيد     

بود ) و به سودشان  (آورند حتماً برايشان بهتر       بدي و زشتي و ايمان به خدا داريد و اگر اهل كتاب ايمان مي             

  ١.اند و بيشترشان سركش برخي از آنان مؤمن

اصـطالح  ه  اي باشد كه ابتكار جنگ و حمله از طرف مـسلمين يـا بـ                د در قرآن آيه   م نيا در هر حال به نظر    

بلكه پيشگام شدن در حمله و جنگ تعرضـي را بـه مـشركين نـسبت داده و                  . را تشريح نمايد  » جنگ ابتدايي «

  :شمارد شكني و حمله آنها را علت دفاع و مجوز قتال مي پيمان

 هموا باخراج الرسول و هم بدوكم اول مره اتخشونهم فاهللا احق ان تخشوه اال تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم و  «

  )۱۳۴توبه ـ (ان كنتم مومنين 

 زير پا گذاشتند و اهتمام بـه اخـراج رسـول     )در عدم حمله به شما( چرا با قومي جنگ نكنيد كه عهد خود را  

از آنهـا تـرس داريـد درحاليكـه خـدا           با شما كردنـد آيـا       ) جنگ(ا بودند كه اولين بار آغاز       ه  نمودند و همان  

  ».سزاوارتر است كه اگر مومن هستيد از او بترسيد

دهد كـه هيچيـك از غـزوات     كه هم فرهنگ است و هم تفسير مشروحاً نشان مي  » قاموس قرآن «در كتاب   

 مـوالي  ٢.هاي تعرضـي نبـوده تمامـاً حالـت دفـاعي داشـته اسـت               رسول اكرم و سرايا جهاد ابتدائي يا جنگ       

دانيم كه در پنج سال خالفت كمترين لشكركشي به داخل يا به خـارج شـبه       يان علي ابن ابيطالب را هم مي      متق

جزيره عربستان به قصد كفرستيزي با مشركان و ملحدان ننمود، درحاليكه با روحيه مسلمانان و رعبي كـه    

ب پردرآمـد مـورد قبـول       در دل همسايگان دور و نزديك ايجاد نمـوده بودنـد چنـين اقـدام پرافتخـار و ثـوا                   

هاي داخلي نيز در برابر سه گروه         در جنگ . شد  مسلمين قرار گرفته حالل بسياري از مشكالت داخلي نيز مي         

ناكثين، قاسطين و مارقين همواره موضع دفاعي داشت و هرگز مبادرت به سركوبي و قلـع و قمـع                   : معروف

  .ابتدائي آنان نكرد

لط قهرآميز بر سالطين جور به قـصد سـرنگوني آنـان و رهـائي               در قرآن آيه و دستور صريح براي تس       

هاي پيشينيان و پيغمبراني مراجعه كنـيم كـه مـامور ارشـاد               اگر به سرگذشت  . رعاياي زير ستمشان، نداريم   

هـاي تربيـت و سرمـشق         ها پيـام عبـرت و نمونـه         كه خود اين داستان   (هاي سركش و گمراه شده بودند         امت

ميزد و  » انا ربكم االعلي  «وي كوس   . يابيم  تر از فرعون نمي     ثال و مستكبري برجسته   شاهد م ) براي ما هستند  

                                                 
شـود كـه خـروج و قيـام و دعوتـشان چگونـه                در اين آيه طرز مقابله مسلمين با مردم دنيا و بخصوص با اهل كتاب ديده مـي                . ۱

در آيه ديگري كه باز حركت يا ماموريت گروهي مـسلمانان، در            . بينانه و منصفانه باشد     خيرخواهانه، خدمتگزارانه، آزادانه و واقع    

. شـود  شود كالم با دعوت به خير آغاز و بـا وعـده رسـتگاري خـتم مـي       كي و نيكويي و امحاء بدي و زشتي، توصيه مي         اشاعه ني 

 ولتكن منكم امه يـدعون الـي         :معلوم است كه دعوت كردن و آنهم دعوت با خيرات و خدمات چقدر با خشونت و كشتار فرق دارد                  

) مـردم را (بايد از ميان شما امتي باشد تـا  ) (۱۰۴آل عمران (لئك هم المفلحون   الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و او         

  .) به سوي خير دعوت كند، امر به معروف و نهي از منكر كند و ايشان همانا رستگارانند
تـدائي و   توان بدست آورد كه قرآن نظـري بـه جنـگ اب             با مالحظه اين آيات مي    «: دهد كه   قاموس قرآن ذيل لغت قتل توضيح مي      . ۲

هاي رسول خدا جنبـه       دهد كه جنگ    بررسي تاريخ نشان مي   «دارد    و در دو صفحه بعد اعالم مي      » .تعرضي ندارد متوجه دفاع است    

  ».شكني ابتدا از جانب كفار بوده است تدافعي داشته و تجاوز و پيمان
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. رقيب خلق كثيري از دنياي آنزمـان بـود          الرقاب بي  صاحب ثروت و حشمت اقليم عظيمي چون مصر و مالك         

 در برابر او موسي با يد و بيضا و عصائي چون اژدها كه قادر بود فرعون را بـا همـه قـشون و اشـراف و                          

ولـي خـدا نـه چنـين        . امالكش بلعيده جهان را از لوث وجودشـان يكبـاره پـاك كنـد نيرومنـدترين انبياسـت                 

ماموريـت  . دهد و نه حتي اجـازه خـشونت و حكـم تحويـل و تخليـه تـاج و تخـت را             ماموريتي به موسي مي   

  :گرايانه با برخوردي ماليم و خوشبينانه موسي ماموريتي است كامالً قومي و ملي

ل موسي يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق علي ان الاقول علي اهللا اال الحق قد جئـتكم ببينـه                     و قا «

  )۱۰۵ و ۱۰۴اعراف (اسرائيل  من ربكم فارسل معي بني

يـا بـه   (ها سزاوار آنم كـه بـر خـدا     اي از جانب پروردگار جهان    و موسي به فرعون گفت من مأمور فرستاده       

ام پـس     ويم بـه يقـين بينـه و دليـل آشـكاري از طـرف پروردگارتـان آورده                 چيزي جز حـق نگـ     ) عهده خدا 

  .»اسرائيل را همراه من روانه كن بني

  )۴۴ و ۴۳طه (ي فقوال له قوال لينا لعله يتذكرا و يخشي غاذهبا الي فرعون انه ط«

 كه متـذكر    دو نفري به نزد فرعون برويد همانا كه طغيان كرده است پس سخن به نرمي با او بگوئيد شايد                  

  ».بترسد) از خدا(شود يا 

االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهـم الـوارثين          الذين استضعفوا في   و نريد ان نمن علي    : وعده الهي 
 كـه خداونـد     ١

اسـرائيل را از اسـارت بيـرون آورده پيـشوا و وارثـشان سـازد و پـوزه                     خواسته است قوم مستضعف بني    

لد، با تندي و تعرض و جنگ تحقـق نيافـت بلكـه بـا مقاومـت،                 فرعون و هامان و لشكريانشان را به خاك بما        

اسرائيل و موسي و سنگدلي و تكبـر        صبر، هجرت و عبوديت، ارائه آيات و بينات و اتمام حجت از سوي بني             

جالب توجه است كه خدا حتي درگيـري موسـي بـا            . بار فرعون به پاي خود انجام پذيرفت        و هالكت و فالكت   

  .ا نيز امضاء ننمودمرد قبطي و كشتن او ر

اصالً مشيت خدا و قرار خلقت آدميان اگر بر نابودي و امحاء مستكبرين و ظالمين در اين دنيا بـود خـدا                      

آفريد و بـه او تـا     و ابليس را هرگز نمي  داد،  كرد و اجازه و امكان كبر و ظلم به كسي نمي            خود اين كار را مي    

اند كه بايد به دفاع از حيات و حقوق و  الهي خود مردم مظلوم   طبق سنت   . داد  روز واپسين مهلت و ميدان نمي     

  :كه. منافع خويش بپردازند و صدمات و حمالت را دفع نمايند

  )۲۵۱بقره ـ(اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض ولكن اهللا ذوفضل علي العالمين  لوال دفع«

نمود حتمـاً زمـين تبـاه         ي ديگر دفع نمي   بعضي از مردم را بوسيله بعض     ) تجاوز و آزار  (و اگر نبود كه خدا      

همين غريزه و قـوت و غيرتـي كـه خداونـد بـه      (» شد ولكن خداوند صاحب فضل و كرم به آدميان است        مي

  ).اي از فضيلت خداوند بر مخلوق است ها براي دفاع از خود داده است نمونه انسان

هيچ جا قرآن فرمان    . ر دشمن است  همه جا صحبت از دفاع از خود و خودي و جلوگيري از تجاوز و آزا              

فرمايد او را دشمن خودتان دانسته به دوستي نگيريـد، بـه              دهد حتي شيطان را از ميان برداريد بلكه مي          نمي

هايش ننمائيد و راه تقوي و بندگي خالص خـدا را در پـيش بگيريـد                  ها و وسوسه    دامش نيفتيد، پيروي از گام    

  :كه

  )۴۲حجرـ(ال من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان ا ان عبادي ليس«

                                                 
 گذارده آنـان را پيـشوايان خلـق و وارثـين            اند منت   ـ و ما اراده كرديم بر كسانيكه ناتوان و مستضعف در زمين شده            ۵قصص  . ۱

  .قرار دهيم) مال و سلطنت مستكبرين(
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  ».كساني از گمراهان كه تبعيت از تو نمايند) بر(كه براي تو تسلطي بر بندگان من نيست مگر  به درستي

شـود كـه عمومـاً در     در چند آيه از استمداد مؤمنين و مستضعفين و از انتصار مظلومين نيز صحبت مي      

  :جهت دفاع و مقابله با تعدي هستند

اهللا و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من   التقاتلون في سبيلو مالكم«

  )۷۵نساء ـ(هذه القريه الظالم اهلها 

گوينـد   شود كه در راه خدا و ناتوانان و مستضعفين از مردان و زنـان و كودكـاني كـه مـي        و شما را چه مي    

  ١.»كنيد اند خارج ساز جنگ نمي ش ظالمپروردگارا ما را از اين قريه كه اهل

  )۳۹شوري ـ(صابهم البغي هم ينتصرون اوالذين اذا «

  ».خيزند ها برسد به ياري و مدافعه از يكديگر برمي هرگاه ظلمي بدان) امت نمونه(و كسانيكه 

  )۴۱شوري ـ(ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل «

ايراد ) يا مورد نصرت قرار گيرند   ( ظلم نصرت و مقابله و رفع ظلم نمايند          و مسلماً بر كسانيكه بعد از ديدن      

  .»و گناهي نيست

  )۲۲۷شعراـ(االالذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا اهللا كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا «

ن انتصار مگر كسانيكه ايمان آورده به شايستگي عمل نمايند و زياد به ياد خدا باشند و در صورت ظلم شد

  .»نمايند

        

دهنـد و ايـن       آياتي از قرآن هم كه اجازه و فرمان ابراز خشونت و غلظت و مقابله بـا سـران كفـر را مـي                      

گيرند اوالً اين اجازه تا خاموش شدن آتش فتنه يا بازگشت بـه امـر خداسـت و                    روزها مورد استناد قرار مي    

هـائي هـستند كـه دربـاره مـشركين عهدشـكن و متجـاوزين و                  ثانياً اين آيات عموماً در داخل آيات و سوره        

اند و يا مـسلماناني       كنندگان از عبادت خدا نازل شده       كنندگان مسلمانان از خانه و شهر خود يا ممانعت          آواره

  :هيچيك از اين آيات درباره جنگ و جهاد ابتدائي نيست. اند كه صلح و عدالت را شكسته

  )۱۴توبه ـ( و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مومنين قاتلوهم يعذبهم اهللا بايديكم«

هاي مردم  آنان را بكشيد خدا به دست شما عذابشان دهد و خوارشان كند و شما را عليه آنها ياري نموده دل

  .»مومن را شفا بخشد

  )۱۲توبه ـ(وقاتلوا الذين يلونك من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه «

  .»نزديك شما هستند جنگ كنيد و حتماً در رفتار شما شدت و خشونت بينندو با كساني از كفار كه 

  )۱۲توبه ـ(فقاتلوا ائمه الكفر انهم الايمان لهم لعلهم ينتهون «

  .»كننده عهد و پيمان نيستند شايد به اين ترتيب دست بردارند سران كفر را بكشيد بدرستيكه آنها رعايت

  )۱۹۳بقره ـ(لدين كله هللا ا وقاتلوهم حتي التكون فتنه و يكون«

  .»و تا آنجا جنگ كنيد كه فتنه ديگر نباشد و دين تماماً براي خدا باشد

  )۹حجرات ـ( حتي تفي الي امر اهللا  تبغي التيافقاتلو«

  .»به امر خدا برگردد) طائفه متجاوز(پس بجنگيد تا آنكه 

                                                 
باشد و ناظر به جنگ و         سوره نساء است كه توصيف و توبيخ منافقين معاصر پيغمبر مي           ۸۷ تا   ۶۴اين آيه جزو مجموعه آيات      . ۱

  . قريه است حمايت از ضعفاي هم
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 و دشمنان عقيدتي و بالقوه اسالم       طور خالصه در آيات جهاد هرگز تكليف سنگين امحاء كلي مخالفان            به

و مستكبران جهان و گرفتن انتقام مظلوميت مظلومان گذشته و مستضعفان حال بر عهـده مـسلمانان نهـاده                   

انـد و هـدف جلـوگيري از          نشده است، بلكه سخن از مجاز بودن مقابله با ظلمي است كه بر آنان روا داشـته                

  .باشد  سياسي، مقابله نظامي و باالخره قبول صلح ميچنين ستم از طريق آمادگي تسليحاتي، مذاكره

نه تنها به مسلمانان چنين تكليفي نشده است بلكه خداوند از پيغمبران خود و مخصوصاً از آخرين آنهـا                   

ه كاران در آئين اسـالم و بـ   نيز نخواسته است كه براي وارد كردن منكرين و مشركين يا مرددين و معصيت 

اسـت و تـذكر مكـرر بـه     » الـدين  الاكـراه فـي  «دستور كلي خـدا  . فشار و الزام بزندين حق دست به كمترين    د

كـار تـو ابـالغ و انـذار و          . ايـم   رسول اكرم كه ما تو را موكل و مأمور مراقب و مسلط بر كـسي قـرار نـداده                  

سرمشق دادن و دعوت نمودن به سوي خدا است، بدون آنكه مسئول اعمال آنان باشـي و حتـي افـسرده و                      

شود و يا تعجيل در عذابشان        كنند يا چرا خدا مانعشان نمي       حت بشوي كه چرا ايمان نياورده اطاعت نمي       نارا

  !كند نمي

كند كه جنگجوي قاتل جالوت و صاحب مقام نبـوت و سـلطنت و    قرآن از حضرت داود مكرر صحبت مي      

نابـه و توبـه و تـسبيح        خدا به او علم و خطابت و عدالت عطا كـرده و وي اهـل ا               . قضاوت هر سه بوده است    

به لحاظ جنگـي    . آورده است   ها و مرغان هوا را به آواز درمي         بوده است و با ذكر و سرودهاي زبورش كوه        

. گويد ما به داود تير و نيزه و شمشير داديم تا حمله كند و خراب سـازد              نيز نكته جالب اين است كه خدا نمي       

  :دفاعي است، به او آموختيمسازي را، كه اسلحه و اسباب كار  بلكه صنعت زره

  )۸۰انبياء ـ(و عملناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون «

سازي را تعليم داديم تا شما را از وحشت و صدمات جنگ حفظ كند، پس آيا شكرگزار و        و به او صنعت زره    

  .»هستيد؟) اين نعمت(قدرشناس 

طالوت همانطور كه قـبالً اشـاره شـد بنـا بـه درخواسـت               آوري قوا و حركت       اصالً كشتن جالوت و جمع    

اسرائيل براي قتال در راه خدا به منظور بازگشتشان به خانه و خانواده و ديارشان بوده است كه                    رجال بني 

  .اخراج شده و مورد تعرض و ظلم قرار گرفته بودند

م و حكمـت خـدائي و از        بعد از داود فرزندش سليمان وارث هر سه مقام و برخـوردار درخـشنده از علـ                

 و همراه با انابه و شكرگزاري به درگاه الهي آرزوي شـادمانه             ١گردد  العاده دنيائي مي    رحمت و امكانات فوق   

 و شـوكت و     ٣ خدا درخواستش را اجابت كـرده ملكـي بـا چنـان امنيـت              ٢.نمايد  براي خدمات خشنودكننده مي   

                                                 
لحمدهللا الذي فضلنا علي كثير من عباده المومنين و ورث سليمان داود و قال يا ايها النـاس   ولقد اتينا داود و سليمان علما و قاال ا        . ۱

  )۱۵ و ۱۶نمل ـ . (الطير و اوتينا من كل شي ان هذا لهوالفضل المبين علمنا منطق

گان و همانا ما به داود و سليمان دانشي عطا كرديم و گفتند ستايش و سپاس خـدا را كـه مـا را بـر بـسياري از بنـد                         

اي مـردم بـه مـا زبـان مرغـان      : داود را ارث بـرد و گفـت  ) ملـك (مومنش فضيلت و برتري عطا فرمود و سليمان كه    

  .و اين همان فضل آشكار است. آموخته شد و از هرگونه نعمت به ما عطا شد
عمل صالحا ترضيه وادخلنـي     ها و قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و علي والدي و ان ا                  فتبسم ضاحكا من قول   . ۲

  )۱۹نمل ـ. (برحمتك في عبادك الصالحين

بخنديد و گفت پروردگارا مرا توفيق ده تا شكر نعمت را كه به من و پدرم و مادرم ارزاني داشـتي بـه                  ) از گفتار مور  (پس سليمان   

  .ندگان شايسته خويش داخل فرما، و مرا به لطف و رحمتت در ب)توفيق ده(جا آورم و مرا به عمل صالحي كه ترا پسند آيد 
تا زمين فلسطينيان و تا سرحد مـصر        ) فرات(وسليمان بر تمامي ممالك از نهر       : ۲۱تورات كتاب اول پادشاهان باب چهارم آيه        . ۱

 را از   نمود و او    ـ زيرا كه بر تمامي ماوراي نهر از تفسح تا غزه بر جميع ملوك ماوراي نهر حكمراني مي                 ۲۴آيه  ... نمود  سلطنت مي 
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دهـد    وي مـي  ه   نشده است  و تنها دستوري كـه بـ          كند كه احدي در اين دنيا سزاوارش        حشمت به او عطا مي    

اي است كه بـر يمـن     معاصر و رقيب او ملكه١.مندي و قدرشناسي از نعمات و فعاليت و سازندگي است           بهره

 اسـت و عليـرغم آمـادگي و    ٢كند، او نيز برخوردار از همـه چيـز و صـاحب قـدرت عظـيم              و سبا سلطنت مي   

  :گويد ي و جنگ گرده ميپيشنهاد رجال درباري اعراض از لشكركش

  )۳۴نمل ـ(ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و كذلك يفعلون «

شوند فـساد و تبـاهي بـه بـار آورده             مي) يا شهري (وارد قريه   ) با جنگ و خشونت   (ملوك و سالطين وقتي     

  .»سازند عزيزان و بزرگان را ذليل و خوار مي

  :ملكه سبا با اظهار اينكه. نمايد كالمش را در حقيقت امضاء ميوسيله  و خداوند بدين

  )۴۵نمل (رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان هللا رب العالمين «

هـا    همراه و همگام با سـليمان تـسليم پروردگـار جهـان           ) اينك(ام و     پروردگارا حقا كه من به خود ظلم كرده       

  ».شدم

ادر شدن بعدي اسالم در اثر دعوت او به كاخ بلورين و با ديـدن               آورد اما اسالم آوردن وي و ص        اسالم مي 

آوردهاي دولت توحيدي و شنيدن شعارهاي حكيمانه سـليمان بـه صـورت               قدرت و نعمت و شوكت و دست      

  .وي معرفت و رضا انجام شده استرآزادانه از 

اثـر حكومـت اسـالمي    كشور سـبا در  . دهد باز هم جالب است     دنبال داستان و پيامي كه به مسلمانان مي       

سليمان يا مسلمان شدن بلقيس، با احداث سـد مـارب و بادهـاي بـارانزا بـه چنـان آبـادي و رفـاه و توليـد                            

  .گردد رسد كه زبانزد جهان مي مي

اما اهالي سبا سياست پرخاشگري و ويرانـساز و خـودآزاري و تخريـب را پـيش گرفتـه بـا اعـراض از                        

اسي بـه پروردگـار در گذرنـده از گناهـان گذشـته رنـج و محروميـت و        مندي از رفاه و آبادي و عدم ت       بهره

  :سختي معيشت را بر فراواني و امنيت ترجيح دادند

عليهم سـيل العـرم و بـدلناهم        كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه و رب غفور فاعرضوا فارسلنا              «... 

  )۱۶ و ۱۵سبا . (تين ذواتي اكل خمط و ائل و شيئي من سدر قليلجن

بخوريد از روزي پروردگار خويش و شكر او را به جاي آوريد كه مسكنتان شهري نيكوست و خـداي شـما                     

پس اعراض كردند پس سيلي سـخت برايـشان فـرو فرسـتاديم و بـه جـاي دو بـاغ                     . غفور و مهربان است   

  ».بودگز و اندكي درخت سدر  پرنعمت، دو باغ ديگرشان داديم كه بار درختانش تلخ و بدطعم، شوره

وجعلنا بينهم و بين القري التي باركنا فيها قري ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين                    «

  )۱۹ و ۱۸سبا . (ـ فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث و مزقناهم كل ممزق

                                                                                                                                               
ـ و يهودا و اسرائيل هر كس زير مو و انجير خود از دان تا بئـر شـبع در تمـامي ايـام                  ۲۵آيه  : هر جانب به همه اطرافش صلح بود      

مثل ريگ كنـاره دريـا      ) سعه صدر (ـ و خدا به سليمان حكمت و فطانت از حد زياده و وسعت دل               ۲۹آيه  . نشستند  سليمان ايمن مي  

آمدند تا حكمـت سـليمان        جميع طوائف و از تمام پادشاهان زمين كه آوازه حكمت او را شنيده بودند مي              ـ و از    ۳۴آيه  . عطا فرمود 

 .را استماع نمايند
  )۱۳سبا ـ. (اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادي الشكور. ۲

   .و اي خاندان داود شكر كنيد و چه كمند از بندگان من كه شكرگزار باشند
  )۲۳نمل ـ. (و لها عرش عظيمو اوتيت من كل شيئي . ۳

  .و به او از همه چيز داده شده بود و او داراي تختي بزرگ بود
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و بـراي   . هايي نزديك به هم قـرار داديـم         م، باز قريه  هايي كه بركتشان داده بودي      و ما ميان آنها و ميان قريه      

و باز آنهـا گفتنـد بـار خـدايا          . ها و روزها با ايمني كامل مسافرت كنيد         آنها مقدر كرديم كه در بين آنها شب       

هـا نمـوديم و در        و بر خويش ستم كردند، پس ما آنها را عبـرت داسـتان            ! سفرهاي ما را دور و دراز گردان      

  .»شان ساختيم پراكنده) پراكندگي(منتهاي پريشاني 

هـا و   شكني تمام باغات و آبادي    پس خدا نيز آنها را به كيفر كفران نعمت و جهالتشان رسانده سيل بنيان             

هاي وحشي تلـخ و حكايـت و عبرتـي بـراي آينـدگان بـه جـا                    هايشان را با خود برده چيزي جز بوته         زراعت

  !گذارد نمي

  االبصار فاعتبروا يا اولي

  
  نگ و صلح از ديدگاه سنتـ ج۲

هـاي رسـول اكـرم        همانطور كه گفتيم به عقيده بسياري از مفسرين و به شهادت اسـناد تـاريخي، جنـگ                

اهللا عليه و آلـه كـه هـم          النبيين صلي   حضرت خاتم . شته هيچيك جهاد ابتدائي نبوده است     اتماماً جنبه تدافعي د   

و «:  ارشاد كسان نزديك خود بوده است و هم فرمان          را داشته و مأمور    ١»وانذر عشيرتك االقربين  «: دستور

 را و پيامبر عموم مردم بوده و به صفت و سالح رحمه للعالمين مجهـز بـوده و   ٢»ما ارسلناك اال كافه للناس    

  :فرموده است نه با جنگ و اكـراه، كـه           با تذكار و تعليم و انذار و با هدايت و بينات، ارشاد و ابالغ دين را مي                

دهد كه آن حضرت بـراي نجـات و            سيره و تاريخ نيز نشان نمي      ٣.»في الدين قد تبين الرشد من الغي      الاكراه  «

وخ قبائـل يـا     ي شبه جزيره عربستان و كشورهاي ديگر اعالن جنگ عليه شـ           ٤حمايت مظلومين و مستضعفين   

  . جهان داده و براي نجات آن لشكركشي كرده باشد٥سالطين و مستكبرين

هائي به سران كـشورهاي مقتـدر آن روز    هاي ششم و هفتم هجري نامه در حوالي سالالبته پيامبر اكرم    

ها هرگز رنگ خشونت و تهديد بـه جنـگ بـه منظـور صـدور انقـالب توحيـدي و         دارد اما اين نامه   ارسال مي 

كلت و اند اما اسـ    ها گرچه با انشاء و عبارات متنوعي تحرير يافته          تمامي نامه . گسترش جهاني اسالم را ندارد    

  .نمايد اصول مشتركي دارند كه حكايت از مضمون و محتواي يكساني در جهت دعوت و سالمت مي

باشد، گويا پيامبر از اينكه آنها را با عناوين           مي... ها به عظيم فارس، عظيم قبط، عظيم الروم و           نامه  خطاب

سالم علي مـن    لا«ها با عبارت      نامهعالوه بر آن بسياري از      . اي خطاب نمايد استنكافي نداشته است       محترمانه

هم براي تشويق   » يوتك اهللا اجرك مرتين   «: شوند و از وعده اجر دوچندان خدائي        آغاز يا ختم مي   » اتبع الهدي 

  .آنها مدد گرفته شده است

همچنين عقوبت امتناع و عدم پذيرش اين دعوت را همانند اجـر پـذيرش اسـالم بـه خداونـد حوالـه داده                        

همچنـين پادشـاه    (ها خطاب به زمامداران دو ابرقدرت آنروز يعني ايـران و روم               ن اين نامه  در مهمتري . است

                                                 
  .ـ قبيله و خويشاوندان نزديكت را بيم بده۲۱۴شعراء . ۱
  .براي عموم مردمان و همگان) بشير و نذير(ـ و تو را مأمور نساختيم مگر ۲۸سبا . ۲
  .گمراهي و فريب از رشد آشكار و مشخص شدـ اكراه در دين نيست همانا كه ۲۵۶بقره . ۳
بعد اعتقـادي و فكـري دارد نـه      . البته مستضعف در قرآن معني و مفهومي غير از آنچه اخيراً در ايران مصطلح شده است دارد                . ۴

  .بعد اقتصادي و استثماري
بينـي     تكبـر در برابـر خـدا و خـودبزرگ          ريشه است بـه معنـاي       مستكبر نيز كه در قرآن مكرر آمده و با تكبر و كبر و كبريا هم               .۵

شـود و حتـي بـه ادعـاي خـدائي و فعـال               نيازي و انكار خالقيت و قدرت و مديريت باريتعالي مي           باشد كه منتهي به بي      شخص مي 

 .شناسي اخالقي و اعتقادي سياسي را دارد تا اقتصادي رسد، بيشتر جنبه روان االطالق مي مايشائي و استبداد علي
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هايتـان بگـردن خـود        نويسد كه اگر از دعوت حق رو گردانديد بدانيد گناه ملـت             صريحاً مي ) قبط، يعني مصر  

  ):نه اينكه من به جنگ شما خواهم آمد(شماست 

تسلم يوتك اهللا اجـرك مـرتين فـان توليـت فانمـا عليـك اثـم        اسلم «): امپراطور روم شرقي  (به هراكليوس   

  االريسين

اسالم بياور تا سالمت خود را تامين كني، در اين صورت خداوند پاداش تـرا در دو نوبـت خواهـد داد و در           

  .»صورتيكه سر باز زني، گناه گمراهي پيروان اريوسيه به عهده تو خواهد بود

  م يوتك اهللا اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم القبطاسلم تسل«): پادشاه قبط(به مقوقس 

اسالم بياور تا سالمت خود را تامين كني، در اين صورت خداوند پاداش تـرا در دو نوبـت خواهـد داد و در           

  .»صورتيكه سر باز زني گناه گمراهي قبطيان به عهده تو خواهد بود

  يت فعليك اثم المجوساسلم تسلم فان اب«): پادشاه ايران(به خسرو پرويز 

اسالم بياور تا سالمت خود را تامين كني، و در صورتيكه امتناع ورزي گناه گمراهي زرتشتيان به عهده تو               

  .»خواهد بود

كند بلكه حتي در مورد هراكليوس و مقوقس كه هـر دو              پيامبر نه تنها آنها را وادار به پذيرش اسالم نمي         

دعـوت بـه وحـدت حـول        )  سوره آل عمران   ۶۵با توجه دادن به آيه      (ا را   اهل كتاب بودند در انتهاي نامه آنه      

  .نمايد  مي ـ عدم اتخاذ ارباب باطل،۳ـ نفي شرك ۲ـ توحيد ۱: سه محور مشترك

در اين دعوت نه اكراه و اجباري وجود دارد و نه اصرار زيادي شده كه آنها از دين و آئين خـود دسـت    

  .بردارند و حتماً به اسالم بگروند

اكثر فتوحات مسلمانان پس از پيامبر نيز پيش از آنكه جنبه تعرضي  داشته باشد به دنبال دفاع حاصـل                    

اينكه در زمان عمر سپاه مسلمانان ايران را فتح كرد اين امر به دليل صـدور انقـالب اسـالمي يـا       . شده است 

 بلكـه   شود نبوده است، ا مياي كه تصور و ادع  نجات مردم مستضعف ايران از چنگال حكام ستمگر، به گونه         

به او كه براي جنگ با ايرانيان با آن حضرت مشورت كرده            ) ع(آنطور كه از نامه عمر و پاسخ حضرت علي          

انگيزه عمر نگراني و ترسي بود كه مـشاهده نقـل و انتقـاالت نظـامي و                 ) ۱۴۶البالغه كالم     نهج(آيد    بود برمي 

رز براي او به وجود آورده بود و قصد داشت قبل از اينكه آنهـا        شمار ايرانيان در م     آرايشات جنگي سپاه بي   

تازه چنين پيشگيري به ظاهر منطقـي و موجـه را           . دستي كرده ابتكار عمل را در دست بگيرد         حمله كنند پيش  

  :كنند پذيرند و به او گوشزد مي هم حضرت نمي

خداونـد  ) باكي نيـست زيـرا  (مودي، پس اما آنچه تو راجع به آمدن ايرانيان به جنگ مسلمين يادآوري ن     ... «

 تواناتر است و امـا       و او به برطرف نمودن آنچه كراهت دارد        سبحان از آمدن ايشان بيش از تو كراهت دارد        

بـه  ) در زمـان پيـامبر    (پـيش از ايـن      ) آن هم نگراني ندارد زيـرا     (آنچه از بسياري عدد آنان ذكر كردي پس         

  ».كمك و ياري خداوند متعال تكيه داشتيمكرديم، بلكه به  بسياري لشگر جنگ نمي

ها را ادامه نداد و به جاي         در دوران حكومت خود اين كشورگشائي     ) ع(دليل نيست كه حضرت علي        و بي 

  . آن به اصالح مفاسد و مشكالت داخلي پرداخت

  را نـابود كـرد امـا       ادرست است كه حضرت علي در سه جبهه با مخالفين خود جنگيد و بسياري از آنهـ                

هاي او بدون استثناء از موضع دفاعي بود و در هيچكدام آنها ابتداء بـه قتـال و جنـگ تعرضـي                        تمامي جنگ 
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تـوان    البالغه مي   آوري شده در نهج     هاي جمع   ها و خطابه    اين حقيقت هم گواه تاريخي دارد و هم از نامه         . نكرد

  .آن را استنباط نمود

  :نويسد مي) يس رياحيمعقل بن ق(علي در نامه به فرمانده لشكر خود 

  )۱۲نامه (التقاتلن اال من قاتلك «

  .»جز با كسي كه با تو بجنگد جنگ مكن

  :نمايد واضافه مي

  وال يحملنكم شنانهم علي قتالهم قبل دعائم و االعذار اليهم«

  .»قبل از دعوت آنان و اتمام حجت مبادا دشمني تو را به جنگ آنان وادارد

  :فرمايد ل نظر كلي خود را درباره جنگ به اين شرح بيان مياي به برادرش عقي در نامه و

  ) ۱۶نامه (و اما ماسالت عنه من رائي في القتال، فان رائي قتال المحلين حتي القي اهللا «

داننـد تـا       من درباره جنگ پرسيدي، پس انديشه من جنگ با كساني است كه جنگ را جائز مـي                  رأي آنچه از 

  .»ات خدا نائل گردمبه مالق) در اين راه(اينكه 

كردند حتـي در   عزيمت مي و در نامه ديگري خطاب به لشكريان خود كه به مصاف معاويه و لشكريانش               

  :دهد  را تذكر مي » نه تعرضي پيكار دفاعي،«مورد چنين دشمناني رعايت اصل 

  ي لكم عليهم اخرةدؤكم، فانكم بحمداهللا علي حجه، و ترككم اياهم حتي يبدوكم حجبيالتقاتلوهم حتي «

زيرا، سپاس خدا را، كـه شـما داراي حجـت هـستيد و              . با آنها نجنگيد مگر اينكه جنگ با شما را شروع كنند          

شروع نكردن جنگ با آنها تا زمانيكه آنان آغاز به حمله نمايند حجت و دليل ديگري اسـت بـه نفـع شـما و              

  .»عليه آنها

كنـد تـا     فراريان، مجروحان و درماندگان دشمن ميهاي اكيدي به خاطر  و در همين نامه است كه توصيه      

ايد و هدف از قتال را كـه        بشود تقوا را از كف مجاهدان بر        مبادا انتقام و خشمي كه در ميدان جنگ حاكم مي         

  .اثر كردن ضربات دشمن است فراموش نمايند تنها خنثي و بي

 اصحاب آن بزرگوار بـه شـجاعت و         كرد كه گاهي    اميرالمومنين در آغاز به جنگ آنقدر تأمل و درنگ مي         

از جمله در جنگ صفين پس از اينكه آب به تصرف سپاهش درآمد و آن را از اهل                  . بردند  يقينش گمان بد مي   

اي به ذهنـشان خطـور كـرد كـه گويـا       شام ممانعت نكرد چند روزي جنگ متاركه گشت و در اين هنگام عده      

امـا  . ر وجوب جنگيـدن بـا مـردم شـام شـك و ترديـد دارد      اي هم گفتند شايد د ترسد و عده    امام از جنگ مي   

  :دهد اميرالمومنين علت درنگ خود را چنين توضيح مي

سوگند به خدا يك روز جنگ كردن را به تاخير نينداختم مگر براي اينكه خواستم گروهي از دشمنان به من «

 اين تامـل و درنـگ در كـارزار          و. نور خود روشني راه مرا ببينند       ملحق گرديده هدايت شوند و به چشم كم       

  .»گردند بازمي) به سوي خدا(براي من محبوبتر است از اينكه گمراهان را بكشم، گرچه با گناهانشان 

انـد آنهـا را       شنود گروهي از سربازانش در جنگ صفين به لـشگر معاويـه دشـنام داده                كه مي  امام همين 

  :كند كه نصيحت مي
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دهنده باشيد، وليكن اگر كردار آنها را بيان كرده حالـشان را يـادآوري               پسندم كه دشنام    من براي شما نمي   «

اين كار از نظر گفتار بهتـر و در مقـام عـذر داشـتن بـراي جنـگ                   ) ظلم و ستم آنان را مطرح نمائيد      (نمائيد  

  .»تر و رساتر است بليغ

ينطور به درگاه   دهد كه به جاي فحش و كينه و نفرت و دشمني ا             و باالخره به سربازان خود آموزش مي      

  :خدا دعا نمايند

اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بيننا و بينهم واهدهم من ضاللتهم حتي يعرف الحق مـن جهلـه و                     «

  )۱۹۷خطبه (يرعوي عن الغي و العدوان من لهج به 

ن را از گمراهيشان    هاي ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما، ميان ما و آنها را اصالح كن و آنا                    خون  بار خدايا، 

كه نادان به حق است آن را بشناسد و آنكه حريص و شيفته گمراهي و دشـمني اسـت از آن             برهان تا كسي  

  .»باز ايستد

با اتكاء به كتاب الهي و سنت رسول        ) ع(نگ و ضوابط و مقرراتي است كه علي       اين سفارشات در مورد ج    

شنهاد آشـتي دشـمن نيـز دسـتوراتي دارد كـه بـه              اما در مـورد صـلح و قبـول پيـ          . اكرم بيان فرموده است   

  :نمائيم اشاره مي» مالك اشتر«ه معروف به ممهمترين آنها در عهدنا

الصلح دعه لجنودك، و راحه من همومـك، و امنـا             و ال تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك هللا فيه رضي، فان في           «

  لبالدك

زيرا در . ت تو را به آن خواند سرپيچي نكنو از صلح و آشتي كه رضا و خوشنودي خدا در آنست و دشمن         

  ».شهرهايت وجود دارد) اهل(ها، و آسودگي براي  صلح راحت لشكريان، آسايش اندوه

قيام سيدالشهدا و عمل او در كربال كه متعاقب امتناع از بيعت با يزيد صـورت گرفـت نيـز جنـگ ابتـدائي             

 مردم كوفه و انتخاب او براي اداره امورشان بود،          نبود زيرا اوالً حركت آن حضرت بنا به دعوت و استمداد          

آهنگ مراجعت فرمود و بـه مـذاكره پرداخـت، ثالثـاً وقتـي               ثانياً با مشاهده انصراف مردم از طرفداري خود       

خود را در محاصره و الزام به بيعت و تسليم و ذلت ديد و مورد حمله و تعـرض ناجوانمردانـه آنـان قـرار                         

  .هاي فراوان به ناچار اقدام به دفاع و جنگ نمود  اتمام حجتها و  گرفت پس از داللت

  
  ائي در غيبت امام معصومد جهاد ابتـ ۳

كه بگذريم احاديثي كه از ائمه معـصومين بـه مـا رسـيده اسـت                ) ع(و علي   ) ص(از قرآن و روش پيامبر      

 چون گوشت خـوك     ميته و   جهاد ابتدائي و جنگ تهاجمي بدون حضور و اجازه امام معصوم را همچون اكل             

  :اند حرام دانسته

ان القتال مع غيراالمام المفترض الطاعه حرام مثـل الميتـه و الـدم و               ): ... ع(عبداهللا   عن بشيرالدهان عن ابي   «

  )۱۱ صفحه ۲۱ حديث اول ـ جواهر الكالم كتاب الجهاد جلد ۱۲وسائل الشيعه كتاب الجهاد باب (لحم الخنزير 

امـام  (االطاعـه      جنگ به همراه كسي غيـر از امـام واجـب           همانا: ... السالم   عليه از بشيرالدهان از امام صادق    

  .»حرام است، همانند مرده و خون و گوشت خوك) معصوم

به جهـاد   ) معصوم نيست  (  كه ايمان به حكم و عدالت ندارد       اند كه مسلمان با كسي      و صريحاً اعالم نموده   

اش را بازيچه     بل از قيام قائم را عملي عبث تلقي نموده نتيجه         حتي در حديثي قيام مسلحانه ق     . رود  بيرون نمي 

قبل از ظهور قائم    ) براي جنگ تعرضي يا ابتدائي    (اند و در حديث ديگر برافراشتن پرچمي          قرار گرفتن دانسته  

  :اند را عمل طاغوتي شمرده
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الفـي   حكـم و ال تنفـذ فـي       اليخرج المسلم في الجهاد مع من اليومن علـي ال         ) ع(عبداهللا   عن ابي بصير عن ابي    «

امراهللا عزوجل فانه ان مات في ذلك المكان معينا لعدونا في حبس حقنـا واال شـاطه بـدمائنا و ميتتـه ميتـه                     

  )۱۲ صفحه ۲۱ و جواهر الكالم كتاب الجهاد جلد ۸ حديث ۱۲وسائل الشيعه كتاب الجهاد باب (الجاهليه 

يچگاه با كسي كه ايمني بـر حكـم نـدارد و در فيئـي               مسلمان ه : السالم  از ابي بصير از حضرت صادق عليه      

نمايد پس اگر در چنان محل بميرد به يقين كمك كار دشمن             نمايد خروج نمي    اجراي امر خداي عزوجل را نمي     

  .»شود ما در جلوگيري از حق ما و هدر دادن خون ما شده مرگ او چون مرگ در جاهليت محسوب مي

كان مثله كمثل فرخ طارمن و كره قبل         اال  منا قبل خروج القائم     اليخرج احد  قال و اهللا  ) ع(الحسين   عن علي بن  «

  ) ۲ حديث ۱۳الجهاد باب  الشيعه كتاب وسائل(به  ان يستوي جناحاه فاخذه الصبيان فعبثوا

كند مگر    الحسين فرمود به خدا قسم هيچ احدي از ما قبل از خروج قائم خروج نمي               از حضرت سجاد علي بن    

اي است كه قبل از كامل شدن بالهايش از آشيانه به بيرون پرواز كنـد، سـپس                   ان او مانند جوجه   اينكه داست 

  .كودكان او را گرفته با او بازي كنند

الجهـاد بـاب      الشيعه كتاب   وسائل(اهللا عزوجل    من دون ه ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد          رأي كل«

  )۶ حديث ۱۳

  .»كند م برافراشته شود پس صاحب آن طاغوت است كه غيرخدا را بندگي ميهر پرچمي كه پيش از قيام قائ

دفاع از جان و مـال و آبـرو بـراي    . هاي تعرضي و ابتدائي است نه تدافعي        البته اين روايات ناظر بر جنگ     

به حدي كه امامان ما شخصي را كـه در دفـاع از             . شود  حفظ بيضه اسالم در هر حال عمل مجاز شمرده مي         

  :اند سائل زندگي كشته شود شهيد دانستهمال و و

الجهـاد بـاب      الشيعه كتاب   وسائل(له و رحله فهو شهيد      امع امام عادل و من قاتل فقتل دون         والجهاد واجب م  «

  )۱۰ حديث ۱۲

واجب است و كسي كه در دفاع از مال و مايملك خويش كشته شود، پس ) معصوم(جهاد در معيت امام عادل 

  .»ددگر او شهيد محسوب مي

  )۱۹ حديث ۲الجهاد باب الشيعه كتاب وسائل(شهيد امام عادل و من قتل دون ماله فهو والجهاد واجب مع «

واجب است و كسي كه در دفاع از مـالش كـشته شـود شـهيد محـسوب          ) معصوم(جهاد در معيت امام عادل      

  .»گردد مي

 مـال و آبـروي او تجـاوز         شود كـه بـه      توجه شود كه در اين روايات جهاد صحبت از شهادت كسي مي           (

  ).شده باشد

، بـه   ١دانند  فقهاي شيعه مشروعيت جهاد ابتدائي را مشروط به وجود امام معصوم يا نائب خاص وي مي               

حدي كه صاحب رياض اختالف در اين مسئله را نفي نموده است ولي در صورت هجوم دشمن به سرزمين                

  :اند تد دفاع را واجب دانستهمسلمانان به طريقي كه اصل و مجتمع اسالم در خطر اف

ثغورها عدو يخشي منه علي بيضه االسالم و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها باي     لوغش بالدالمسلمين او  

  )۴۸۵تحريرالوسيله امام خميني جلد اول صفحه (وسيله ممكنه من بذل االموال و النفوس 

                                                 
االطـالق    ست كه اين شرط كردن جهاد به حضور امام معصوم بيشتر براي جلوگيري و خودداري است تـا جـواز علـي                     بديهي ا . ۱

 .الدين مانند الاكراه في. هاي تعرضي و خروج از حدودي كه قرآن معين كرده است جنگ
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دفاع مطـرح باشـد اقـدام جـائز بـوده و در      بطور كلي آيات، روايات و فتاوي در جهت آنند كه اگر مسئله        

البته در اين صـورت هـم چنانچـه         . شود  كننده جان خود را از دست بدهد شهيد محسوب مي           صورتيكه اقدام 

  .دشمن فرار يا تقاضاي صلح كرد بايد دست از او برداشت

  
  ـ مذاكره با دشمنان از ديدگاه اسالم۴

 باشد مذاكرات جنگ و صلح است كه آيا اصوالً          سي مي مسئله ديگري كه به لحاظ قرآن و سنت قابل برر         

تواند قابل قبول و اسـتقبال باشـد          مذاكره و ارتباط با دشمن كافر يا غيركافر جائز بوده و تحت شرايطي مي             

  .يا آنكه جائز نبوده و بايد آن را محكوم و ممنوع دانست

هـاجمين بـالقوه يـا بالفعـل، چـه بـراي       ين و مكاي، مـذاكره بـا مـشر       آيد در هيچ آيه     در قرآن، به نظر نمي    

آيات سـوره توبـه و سـيره        بالعكس، نص   . النبيين و چه در مورد انبياء گذشته، منع شده باشد           حضرت خاتم 

آميـز و   هـاي عـدم تعـرض و حتـي همزيـستي مـسالمت       هاي مكرر بـر انعقـاد پيمـان       داللت) ص(رسول اكرم 

بـديهي اسـت كـه هـيچ     . برخي از آنها نقض عهد كردنـد    همكاري دفاعي با قبائل مشرك و اهل كتاب دارد كه           

  .باشد پذير نمي قرارداد دوجانبه بدون مذاكره و برخورد غيرخصمانه امكان

رسول اكرم قـبالً از مـسلمانان بيعـت و اختيـار تـام              . ايم  صلح حديبيه به سال هفتم هجري را همه شنيده        

مشركين قريش نهايـت بزرگـواري و رعايـت حـال           گرفتند و در تنظيم توافقنامه با سهيل بن عمرو سرگروه           

لـه   سمك اللهم گذارده شود و نام معظـم       اهللا الرحمن الرحيم ب     حاضر شدند به جاي بسم    . طرف را نشان دادند   

اهللا، محمدبن عبداهللا بنويسند و همين صلحنامه كريمانه كه به موجب آن زيارت حج               را به عوض محمد رسول    

ين و ساكنين مكـه گـشت و        كولين سند شناسائي رسمي اسالم از طرف مشر       گرديد ا   به سال بعد موكول مي    

  .آميز و برادرانه مكه شد اي براي فتح مسالمت مقدمه

سـتاد در اواخـر   هاي محترمانه فر رسول خدا عالوه بر اينكه براي سران كشورهاي آنروز دنيا دعوتنامه    

الد پذيرايي فرمود مـذاكره را تـا سـرحد مباهلـه            طوايف و ب  ) وفد(هاي نمايندگي      از هيئت  دوران مدينه منظماً  

  .رسانيد مي

توانست و قـشون      هاي پنج سال خالفت خود تا آنجا كه مي          ها و مصاف    نيز در جنگ  ) ع(امير مومنان علي  

داد هيچگاه اولـين تيـر و حملـه از اردوي او              پرداخت و اجازه نمي     پذيرفت به مذاكره و نصيحت مي       طرف مي 

هـاي    ابي سفيان بود كه نه حضرت امير از مكاتبـه و بحـث             بن   دشمن اهل بيت معاويه    مكارترين. دصادر شو 

و نه فرزند عاليقدر او امام      ) البالغه آمده است    هاي متعدد آن در نهج      نمونه(فرمود    مستمر با او خودداري مي    

. كردنـد دوممان حضرت مجتبي پس از امضا كردن صلح از صحبت و مكاتبه با او اسـتنكاف و ابـراز ننـگ                      

هاي قبـل   نهضت كربال به دنيا نشان داد در شب     حتي حضرت سيدالشهداء با همه شجاعت و قاطعيتي كه در         

سـعد فرمانـده    ابـن از عاشورا تا رسيدن شمر، و براي اينكه كار به جنگ و خونريزي نكشد، بطور مـنظم بـا             

مـده اسـت بـا وجـود علـم بـه        بطوريكه در كتاب شـهيد جاويـد آ  ،اند سپاه خصم مجالست و مذاكرات داشته     

سوءنيت و عدم آمادگي يزيد بن معاويه، براي اتمام حجت و راهنمائي امت شخصاً پيشنهاد مالقات با يزيـد                   

  .و حل اختالف كرده بودند
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د از روبرو شـدن بـا مـدعيان و          رمعموالً كسي يا مكتبي كه اعتقاد به حقانيت و اطمينان به منطق خود دا             

نمايد و با شـاهد گـرفتن افكـار عمـومي و مـردم جهـان بهتـر و                     يش استقبال مي  طرح نظريات و مواضع خو    

  .رسد زودتر به منظور خود مي

  

   :بخش دوم

  جنگ و صلح از ديدگاه سياسي و اقتصادي

  :باشد به لحاظ سياسي مسئله جنگ از زواياي مختلفي قابل بحث و بررسي مي

  

  پيروزي انقالب و بروز جنگ: الف

ت جهان بعد از پيروزي با خطر حمله نظامي از خارج مرزها و جنـگ خـارجي توسـط                   بسياري از انقالبا  

 دورانديـشي خطـر را      بـا در برخي از مـوارد رهبـران انقـالب          . اند  همسايگان دور و نزديك خود روبرو شده      

ا انـد و يـ    هاي مناسب مانع بروز جنگ شـده        اند و با بكارگيري شيوه      جوئي پرداخته   بيني كرده و به چاره      پيش

اما در مواردي هم اين امر      . اند  تر بوده است به عقب انداخته       حداقل وقوع آن را به زماني كه نظام جديد آماده         

د پيشگيري نمايند و جنگ با نتايجي وحشتناك و به ضرر نظام نوپا             نا  پذير نبوده و يا رهبران نتوانسته       امكان

  .به وقوع پيوسته است

، تـرس و نگرانـي دولـت مـراكش از              پس از پيروزي جنـبش آزاديـبخش       مثالً به عنوان نمونه در الجزائر،     

گيري رو به رشد انقالب الجزائر و تحريكات فرانسوياني كه هنوز نتوانسته بودند واقعيت يـك الجزائـر              جهت

د، موجب شد كه نيروهاي مراكش در مرزهاي الجزائر مستقر و متمركز شـدند و     نمستقل از فرانسه را بپذير    

اي نيـز در      ه و جنگ سرتاسري دولت جديد الجزائر را تهديد نمود و حتي درگيريهـاي پراكنـده               خطر يك حمل  

هاي ذيقيمـت     گرائي رهبران الجزائر و كمك      هاي ديپلماسي و واقع     اما فعاليت . مرز دو كشور به وقوع پيوست     

  .دجمهوري فقيد مصر، مانع گسترش آن شد و بعد از مدتي منتفي گردي جمال عبدالناصر رئيس

در كوبا، بعد از پيروزي گروه كاسترو و سرنگوني رژيم باتيستا، خطر حمله مستقيم از جانب امريكـا و                   

هـاي بكـار      روش. زده كوبا در امريكاي جنوبي و مركزي بطور جدي بروز نمود            از جانب همسايگان وحشت   

 به كلي مانع آن وانستگرفته شده از طرف كاسترو و يارانش در منطقه و در صحنه روابط جهاني اگرچه نت        

دوران رياسـت جمهـوري كنـدي،         در طوري كه وقوع حمله احتمالي را به تعويق بيانـدازد توانـست             بشود به 

ايـت همـه جانبـه امريكـا در خلـيج           منيروهاي ضدكاسترو كه توسط امريكا بسيج و مجهز شده بودند بـه ح            

ه نظام جديد به رهبري كاسـترو توانـسته         اما اين حمله زماني صورت گرفت ك      . ها به كوبا حمله كردند      خوك

بود خود را كامالً تثبيت نمايد بطوريكه مهاجمين شكست سختي خوردند و به اعتبار دولت امريكا در داخـل                   

و در خارج آن كشور چنان ضربه بزرگي وارد شد كه فكر حمله به كوبا به منظور سرنگوني رژيم كاسترو                    

 در حاليكه اگر اين حمله در اوائل بعد از پيروزي كاسـترو صـورت               .عمالً شكست خورد و كناره گذارده شد      

  .كرد گرفت، به دليل اينكه نظام جديد هنوز تثبيت نشده بود، احتماالً سقوط مي مي

در حبشه، بعد از كودتايي كه منجر به سقوط هيالسالسي و روي كـار آمـدن نظاميـان گرديـد، رهبـران                     

بطوريكـه حبـشه بـه      . امريكائي و ماركسيستي به خـود گرفتنـد       جديد شديداً چهره ضدغربي، خصوصاً ضد     
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هـاي    براي مقابله با اين وضعيت بود كه جنگ       . عنوان يك پايگاه قوي كمونيستي در شرق آفريقا شناخته شد         

  .شاخ آفريقا شروع شد

هـا نيروهـاي خـارجي،         و روي كـار آمـدن بلـشويك        ۱۹۱۷در روسيه شوروي نيز بعد از حوادث اكتبـر          

  .ها، به كمك نيروهاي ضدبلشويك، به حكومت جديد حمله كردند ها و غربي  يانگليس

در ايران، بعد از پيروزي نهضت ضداستعماري ملي شدن نفت و روي كار آمـدن دولـت ملـي و مردمـي               

مرحوم دكتر مصدق، قبل از آنكه تحريكات داخلي علني از ناحيه دربار و مرتجعين و حـزب تـوده و ايـادي                      

هاي ايران در خلـيج فـارس موضـع            ناوگان دريائي بريتانيا در سواحل آب      ،يس شروع گردد  شركت نفت انگل  

  .گرفتند و صريحاً غرض خود را در حمله نظامي به خوزستان ابراز داشتند

هاي خارجي، به دولت جديد بعد از         بنابراين مسئله خطر حمله و تهاجم از جانب نيروها و عوامل و دولت            

نيز مطرح بوده و بعد از پيـروزي انقـالب اسـالمي             الباً صورت گرفته و در انقالب ما      يك نهضت يا انقالب، غ    

  .بيني دولتمردان آن روز بوده است ايران، نيز اين خطر مطرح و مورد توجه و قابل پيش

  .شوند گردند، معموالً به عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي عواملي كه موجب چنين خطري مي

  
  ـ عوامل داخلي۱

  .ماندن انقالب در مرحله سلبي فانتزي انقالبي و باقي: ل داخلي بروز جنگ عبارتند ازعوام

  :ـ فانتزي انقالبي۱/۱

هـاي وسـيع و گـسترده         اند و توده    ها و انقالبات، به خصوص آنها كه مردمي بوده          در بسياري از نهضت   

 هيجان مردم آنچنان بوده است      اند، بعد از پيروزي و استقرار نظام جديد، شور و           مردم در آن شركت داشته    

اند بـدون آنكـه توجـه كننـد كـه پيـروزي             كه انقالبيون درصدد صدور انقالب خود به ساير كشورها برآمده         

انقالب در يك جامعه خاص معلول شرايط و علل و اسباب متعدد و متنوعي است كه در كـشورها و جوامـع                      

هـاي    مده است تحقق پيدا نخواهـد كـرد و اگـر ملـت            ديگري كه آن شرايط و علل و اسباب هنوز به وجود نيا           

ديگر بخواهند دست به انقالب مشابهي بزنند، ابتدا الزم است كه مقدمات و شرايط و اسباب ويژه آن فـراهم                    

  .گردد

ريخي است كه مقدمات آن حداقل از حدود يكصد سال قبل آغاز مثالً انقالب ايران داراي يك شناسنامه تا   

بنــدي مبــارزات و   در واقــع حاصــل و جمــع۵۷ بهمــن ۲۲يــروزي ملــت ايــران در پ.  اســتهو فــراهم شــد

هـاي    در انقالب اسـالمي ايـران قبـل از احـراز پيـروزي سياسـي، گـام                . هاي چندين نسل بوده است      فداكاري

 ۴۰جريان اسالمي دانـشگاهي يـك سـابقه         . بزرگي در زمينه تجديد حيات انديشه اسالمي برداشته شده بود         

هاي قبل از پيـروزي انقـالب در محافـل و مجـامع دانـشگاهي ايـران، در داخـل و خـارج                  در سال . ساله دارد 

در ميـان قـشر و طبقـه روحـانيون ايـران نيـز              . اسالمي شده بود  كشور، اعم از استاد و دانشجو، جو غالب         

 و  ظ فرهنگي و هم بـه لحـاظ سياسـي، مـشاهده شـده بـود،                 عالئم يك تحول و دگرگوني جديدي، هم به لحا        

مهمتر از همه آنكه نارضايتي از نظام استبدادي و سلسله پهلوي از پنجاه سال به اين طرف در تمام طبقـات                     

  .شيوع پيدا كرده و با ملي شدن نفت ريشه عميق يافته بود

نگرديده اي وجود ندارد و شرايط الزم هنوز فراهم           اما در كشورهاي همسايه ما نظير عراق، چنين سابقه        

پـشتي سـربازان و    گيرد و انقالب هـم كـاال نيـست كـه در كولـه      حول انقالبي واقعي صورت نمي  است و لذا ت   
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هـاي    دهند و تـا در خـود مـردم زمينـه            انقالب واقعي را مردم انجام مي     . رزمندگان قابل حمل و صدور باشد     

ه و در   مناسب به وجود نيايد يا به وجود آورده نشود، هرگونـه تغييـري، روبنـائي، سـطحي و مـوقتي بـود                     

  .ناپذير خواهد بود نتيجه شكست آن اجتناب

اما تمايل و گرايش براي صدور انقالب تنها در ايران بعد از پيروزي نبوده است در بسياري از انقالبـات                    

  . اي مشاهده گرديده است جهان چنين پديده

 كه به جـاي مانـدن       گوارا، به حدي در اين زمينه جلو رفت        در انقالب كوبا يكي از رهبران برجسته آن چه        

در كوبا و شركت در بناي ساختمان كوباي جديد و سازندگي، آن كشور را ترك كـرد و بـه بوليـوي، يكـي                        

ديگر از كشورهاي امريكاي التين رفت تا انقالب را به آنجا صادر كند، امـا موفـق نـشد و در ايـن راه جـان                          

 داخلي كه موجب تهاجم خارجي بـه سـرزمين          به عبارت ديگر يكي از علل و اسباب       . خود را نيز از دست داد     

» فـانتزي انقالبـي   «ن درباره صدور انقالب است كه از آن به          اشود ذهنيات انقالبيون و رهبر      انقالب كرده مي  

  .تعبير شده است

 و   اصـلي  بروز اين پديده و گرايش و تمايل در ميان رهبران انقالب و اقدام براي تحقـق آن يكـي از علـل                     

  .باشد تهاجم از خارج مي عمدهساز  زمينه

بروز اين پديده در داخل موجب تحريك عوامل خارجي و تقويت و تـشديد اثـرات عوامـل خـارجي و در                      

 به عنوان مثال انقالب كبير فرانسه هم بعـد از پيـروزي در مرزهـاي فرانـسه محـدود                .گردد  نتيجه تهاجم مي  

ــام   ــادركننده آزادي و قي ــدار و ص ــد و پرچم ــتبداد  نمان ــاي ضداس ــل    ه ــين دلي ــه هم ــد و ب ــا ش ي در اروپ

 بـه رهبـري پـروس و همكـاري انگلـستان و عليـه               دهاي آن زمان كه احساس ترس كـرده بودنـ           امپراطوري

  .و شكست سختي به ناپلئون دادند جمهوري جديدالوالده فرانسه و ناپلئون متحد شدند

  :ماندن انقالب در مرحله سلبي ـ باقي۲/۱

  سلبي و ايجابي: كنند را طي ميتمام انقالبات جهان دو مرحله 

رسيدن به اهداف عاليه جـز بـا        . مرحله اول هر انقالبي، دوران نفي، تخريب و سرنگوني نظام حاكم است           

باشـد، لـذا تغييـر و تحـول       از بين بردن موانع و برداشتن سدها از سر راه رشد و تكامل انسان ميـسر نمـي                 

ها، نظام سياسي،      است، ابتدا با نفي و طرد نظام ارزش        اساسي چه در سطح فرد و چه در سطح اجتماع الزم          

شود و سپس وارد مرحله دوم يا مرحلـه ايجـابي كـه دوران سـازندگي اسـت                    شروع مي ... نظام اقتصادي و  

اي بـر     نفسه هدف انقالب نيست بلكه هدف اصلي همان ايجاد جامعـه            هاي سلبي في    رسيدن به هدف  . گردد  مي

لـذا بعـد از آنكـه در مرحلـه اول سـدها و              . باشد  بيني انقالب مي     اساس جهان  هاي حركت مردم و     طبق آرمان 

هـا    شوند انقالب بايد وارد مرحله دوم بشود تا بتواند جامعه نمونه و الگو براساس ارزش                موانع برداشته مي  

ي مرحله ايجابي دوراني است كه بناي نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگـي، اجتمـاع            . هاي خود بسازد    و آرمان 

هـر قـدر مرحلـه سـلبي،     . شود ريزي مي مورد قبول بر اساس آرمان مردم و مباني تفكر و انديشه انقالب پي          

يعني مرحله تخريب سريع، راديكال و انفجاري صورت گيرد، مرحله ايجابي، الجرم بطئي، تدريجي و گام به                 

زور . دگان امري تدريجي است   نظر از قدرت سازن     خالقيت و سازندگي صرف   . گام بوده و نياز به زمان دارد      

پايانش كـه هـر زمـان خلـق         تمام قدرت بي  تعالي با    خداوند باري . و زود با خالقيت و سازندگي منافات دارند       

فرمايد كه جهـان را   معذلك با صراحت مي» گردد كن، فيكون ـ باش، پس مي «: گويد شيئي را اراده فرمايد مي
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 تا بـه بـشر بيـاموزد كـه مـشيت الهـي در ايـن جهـان خلقـت                     تدريجاً در شش روز يا دوره خلق كرده است        

آفرينش خود انسان نيز كه از خاك و گل شروع شده است مراحل تحـول و تكامـل و تـسويه    . تدريجي است 

هاي قرآن    سازي  ها، ويران   البته تخريب . المصير ادامه دارد   بسيار طوالني و تدريجي داشته و باز هم سير الي         

بـرخالف  . ه، زلزله، طوفان يعني ناگهـاني و سـريع و بـه اصـطالح راديكـال هـستند                 عموماً به صورت صاعق   

   .گير است خالقيت كه تدريجي، بطئي و زمان

  . بنابراين مرحله دوم انقالب بايد كامالً برعكس مرحله اول باشد

 در مرحله اول، عالقه مردم به تخريب پديده طبيعي واكـنش آنـان نـسبت بـه محروميـت، ظلـم و سـتم و              

انـشناسي  وها فشار و اختنـاق و اسـتبداد اسـت، بـه تعبيـر ر                نشانگر عصيان ملي و عمومي مردم عليه سال       

هـاي     قـرار گيـرد واكـنش      ديـ داي مـورد ته     جامعه، هر زماني كه عالئق حيـاتي انـسان يـا هـر موجـود زنـده                

تـوان    بنـابراين مـي   . تترين نياز طبع بشر، آزادي اس       يكي از مهمترين و اساسي    . نمايد  گرانه بروز مي    پرخاش

در سرتاسـر تـاريخ     . اي از تاريخ نوع انسان در واقع تاريخ مبارزه به خاطر آزادي است              گفت كه بخش عمده   

ايـن  . اند  هاي مناسب و شرايط الزم فراهم گشته است مردم با ستمگران جنگيده             ها، هر زماني كه فرصت      ملت

د قرار گيرد، مانند هر تهديدي نسبت به عالئق حيـاتي،  امر حاكي از آنست كه هرگاه آزادي انسان مورد تهدي  

  .گردد جوئي مي موجب آغاز مبارزه و بروز پرخاش

جوئي دفاعي، يا خشم و نفرت ملت، خود از علل و اسبابي است كـه خداونـد                   پيدايش و بروز اين پرخاش    

 ١.گرفت  ن را فساد مي   براي دفع شر گروهي از مردم به دست خود مردم مقرر داشته است، كه اگر نبود جها                

دهد كه اگر چنانچه رعايت عـدالت و انـصاف            والي خود مالك اشتر هشدار مي     ه  ب) ع(جالب اينجاست كه علي   

  .اي در مردم پديد خواهد آمد را ننمايد چنين روحيه

رسـد حـال      بعد از پيروزي انقالب، يعني پس از موفقيت در برداشتن سدها و موانع، دوران سازندگي مي               

 اين دوران باز هم همين روحيه پرخاشجوئي كه حالت دفاعي داشت ادامه يابد به نـوعي  ويرانگـري                    اگر در 

د يا آنكه نوعي از استبداد و ظلم جايگزين ظلم          وش  گردد و موجب از بين رفتن و نابودي جامعه مي           تبديل مي 

ن كريم هر كجـا كـه اجـازه      و شايد به همين دليل باشد كه خداوند در قرآ         . و ستم و استبداد قبلي خواهد شد      

آن عدم تعدي را ذكر كرده و گذشت را اولي دانسته و ترمزي در              داده است در برابر     ... قتال، قصاص، انتقام  

چـرا كـه ادامـه روحيـه پرخاشـجوئي دفـاعي و انتقـام طبيعـي ممكـن اسـت بـه                       . برابر آن ايجاد كرده است    

  .ويرانگري برسد و نقض غرض شود

 در انقالب توجه به اين واكنش طبيعي مردم و روحيـه پرخاشـجوئي و                آگاه  رياز شرايط و وظائف رهب    

هاي مناسب براي هدايت اين روحيه در جهـت برانـدازي نظـام               قدرت تخريب و ويرانگري آنان و ابداع شيوه       

ولي وظيفـه مهمتـر و بـه مراتـب     . خارجي قبل از انقالب است   ظلم و ستم و سلطه استبداد داخلي يا استيالي          

تر و نيازمند به هنرنمائي رهبري، هدايت اين نيروي عظيم در جهت سازندگي، بعد از پيروزي انقـالب                    چيدهپي

  .باشد مي

هرگاه رهبران انقالب نتوانند پس از پيروزي نيروي عظيم ملت را كه طي دوران استبداد يا راكد بوده يـا                    

است، ولي در اثر حركت سياسـي ـ اجتمـاعي    بوده ...) قتل ـ جنايت (جهت نداشته، يا در جهت خود ويرانساز 

                                                 
   )٢٥١بقره (لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض . ۱
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سوق بدهند، نيروي ناشي از پرخاشـجوئي دفـاعي ملـت           بيدار و متحرك و فعال گرديده در جهت سازندگي          

ماند و انقالب راه خود را در مرحله ويرانگري ادامـه خواهـد داد و نيروهـا بـه                     در همان مرحله اول باقي مي     

در صـورتيكه   . به جان هم افتاده و يكديگر را نابود خواهند سـاخت          جاي تشكل و انسجام در راه سازندگي،        

توانند با استفاده از نفوذ و        كنندگان يا رهبران انقالب آگاه و هوشيار و متوجه و دورانديش باشند مي              انقالب

  .كار اندازنده قدرت رهبري خود اين نيروي عظيم را مهار كرده و در جهت خالقيت و سازندگي مورد نياز ب

  .شود هائي از هر دو نوع رهبري ديده مي ها و انقالبات سياسي ـ اجتماعي نمونه در تاريخ نهضت

اي  العـاده  در هند مهاتما گاندي كه فلسفه و مكتبش مسالمت و نفي خشونت بـود بـا هنـر و مهـارت فـوق                  

و نگـذارد   توانست در برابر اين نيروي پرخاشجو و قدرت تخريب و ظرفيت ويرانگري مـردم مقاومـت كنـد                   

گاندي بـه  .  موفق شوند،كردند تبليغ و دعوت مي» بار خونين عصيان خشونت«هائي كه مردم را به خط        گروه

او وظيفـه  . دانـست  روي از مردم را در شأن يك رهبري آگاه نمـي   قدرت مردم اعتماد واقعي داشت اما دنباله      

ديد كه آنچـه   دانست بلكه در اين مي نميساختند  رهبري را در تسليم شدن به هر شعاري كه مردم مطرح مي           

شـعار و نظـرات   باشد، هر چند مردم و برخي ديگر از رهبران  را به خير و صالح مردم هند در درازمدت مي  

تاريخ نشان داد كـه گانـدي روش صـحيحي انتخـاب            . د، با قاطعيت تبليغ و پيگيري نمايد      نمتفاوت داشته باش  

دار و فراوان مذهبي، قومي و فرهنگـي در هنـد، اگـر خـط خـشونت و                    شهبا توجه به اختالفات ري    . نموده بود 

منـد   توانـست از اسـتقالل بهـره    گشت هند هرگز نمـي   پرخاشجوئي ويرانساز بر نهضت آزادي هند مسلط مي       

  . در جهان را به دست آورددگشته و وحدت خود را حفظ كند و مقام كنوني خو

وانـستند پـس از پيـروزي روحيـه پرخاشـجوئي و خـط              برخالف هند در الئـوس و كـامبوج، رهبـران نت          

ويرانگر مرحله اول حركت سياسي ـ اجتماعي را كنتـرل و مهـار نماينـد و ادامـه آن بـه تخريـب و        خشونت 

  .انجاميده است كه هنوز هم ادامه دارد) چين ـ ويتنام(ويراني و جنگ با همسايگان 

 ويرانـسازي را در تـاريخ انقالبـات معاصـر           خمرهاي سرخ بهترين نمونه از پرخاشجوئي بدخيم و خود        

  .اند جهان ارائه داده

در انقالباتي كه رهبران به هدايت نيروها در جهت سازندگي باور نداشته و يا به علـل گونـاگون در ايـن                      

امر توفيق نيابند ادامه حركت مردم در همان مسير مرحلـه اول انقـالب، يعنـي تـدمير و تخريـب، موجـب آن        

ـ جنگ داخلي آغاز گشته، و انقالب به مرحله فرسودگي كامل روهاي خودي به جان هم افتاده  ه نيد كوش مي

  .برسد

راه » سردشـدن مـردم   «در برخي از انقالبات، رهبران براي مهار كردن نيروهاي مردمي و جلـوگيري از               

» صدور انقـالب  «هاي خارج از مرزها و دشمنان خارجي و           كنند و نيروها را به جهت هدف        ديگري را پيدا مي   

سـازگاري دارد و    » فانتزي انقالبي «اي كه قبالً بيان شد، يعني         و اين روش با توجه به روحيه      . كنند  هدايت مي 

  .كند بر آن زمينه حركت مي

دهد ولي    در واقع انقالب در مسير همان مرحله اول سلبي، يعني تخريب و تدمير به حركت خود ادامه مي                 

در بعضي موارد و مواقع اين امر انقالب را از درگيري داخلي ميـان          . رده است ميدان عمل آن گسترش پيدا ك     

  .دهد نيروهاي خودي نجات مي
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ها از عوامل عمده داخلي تشديدكننده ترس دشمنان بالقوه انقالب            ولي در عين حال اين روندها و گرايش       

  .گردد ساز بالفعل شدن و تهاجم آنان مي و زمينه

انـد،    هاي باقيمانده از نظام پيشين كه در درون مرزها از انقالب شكست خورده            بايد توجه داشت كه نيرو    

  .گردند كنند و گاه سبب حمله و تهاجم دشمن بالقوه از خارج مرزها مي ها استفاده مي نيز از همين زمينه

  
  ـ عوامل خارجي۲

 انقـالب در جوامـع     تأثيرات طبيعـي وقـوع    : عوامل خارجي بروز جنگ پس از پيروزي انقالبات عبارتند از         

نفع و تأثير جنگ در رشـد         هاي بيگانه ذي    ها و سياست    هاي غيرملي، نقش ابرقدرت     ديگر، ترس حكام و دولت    

  .اقتصادي

  :ـ تأثيرات طبيعي وقوع انقالب درجوامع ديگر۱/۲

 بطوريكه تغييرات در وضعيت يك جامعـه، بـر وضـعيت            ؛كنند  جوامع بشري نظير ظروف مرتبط عمل مي      

ش وسائل ارتبـاط جمعـي، كـه منجـر بـه كـوچكتر شـدن دنيـاي                  رشد و گستر  . گذارد  مسايه اثر مي  جامعه ه 

ها گرديده باعث آن شده است كه دامنـه تـأثيرات و تغييـرات و تحـوالت در يـك جامعـه را از حـدود                            انسان

مـردم دنيـاي سـوم از جهـت اوضـاع           . جامعه همسايه و يا منطقه گـسترش داده بـه سـطح جهـاني بكـشاند               

هر تغييري در وضعيت كشوري در دنيـاي       . اسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اشتراكات فراواني دارند       سي

  .گذارد سوم، بر وضعيت ساير كشورها اثر فوري و عميق باقي مي

به عنوان مثال پيروزي نهضت ضداستعماري ملي شدن نفت به رهبري دكتر مـصدق، در دنيـاي بعـد از                    

طلبانه در ميان     هاي استقالل    نمو عواطف و تمايالت ضداستعماري و آرمان       جنگ جهاني دوم، موجب رشد و     

همچنين پيروزي انقالب الجزائر و بـه دنبـال آن          . ها گرديد   و نهضت مردم دنياي سوم و سبب بروز تحوالت        

كوبا، و سپس جنگ ويتنام، هر كدام به سهم خود اثرات عميقي بـر تفكـرات مـردم تحـت سـتم و ظلـم بـاقي                       

موجي از احساسات و هيجانات عمومي عليه ظلم و ستم، استبداد داخلي و استيالي خـارجي را، بـه                   گذاشته  

تـأثيري كـه طبيعـي بـوده و         . اي بـر سـاير جوامـع گذاشـت          انقـالب ايـران نيـز اثـر گـسترده         . وجود آوردند 

  .باشد ناپذير مي اجتناب

  :هاي غيرملي ـ ترس حكام و دولت۲/۲

ستبدادي و وابسته، از پيروزي انقالب در يـك منطقـه عمومـاً بـه وحـشت      هاي ارتجاعي ـ ا  حكام و دولت

هـاي    ند و يكـي از راه     وشـ   آنها از توسعه روحيه انقالبـي در ميـان مـردم كـشور خـود نگـران مـي                  . افتند  مي

كننـده    هـاي خـصمانه و حتـي حملـه بـه كـشور انقـالب                جلوگيري از آن را، در برخي از موارد، اعمال روش         

ساز مؤثري بـراي   رات طبيعي يادشده در باال، به اضافه عوامل داخلي، به شرحي كه آمد، زمينه      تأثي. دانند  مي

گـردد   شان ميركشوهاي مشابهي در   از بروز قياماستبداديهاي غيرملي و وابسته و يا         ترس حكام و دولت   

  .كند ر پيدا ميهاي خصمانه عليه انقالب و حمله و تهاجم از سوي آنان بروز و ظهو كه در نتيجه واكنش

  :نفع هاي بيگانه ذي ها و سياست ـ نقش ابرقدرت۳/۲

ها از ايـن اسـتيال نفـع          ابرقدرت. حكام كشورهاي دنياي سوم عموماً تحت سلطه استيالي خارجي هستند         

هاي ارتجاعي ـ استبدادي وابسته نه تنهـا بـه غـارت و      انقالبات مردمي و سرنگوني رژيم. برند سرشاري مي

دهنـد بلكـه بـه دالئـل        مي ها در يك كشور خاتمه      هاي خلق تحت ستم توسط ابرقدرت        و سرمايه  چپاول منابع 
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شود كه منافع آنان در ساير منـاطق نيـز بـه شـدت مـورد        ذكر شده در باال خطر گسترش انقالب موجب مي        

  .گردد هاي داخلي و تدارك براي تهاجم خارجي مي تهديد قرار گيرد و اين خود موجب تشديد زمينه

هـا دخالـت دارد و آن تـرس           گيـري   در اينجا بايد توجه داشت كه علت مهمتر ديگري نيز در ايـن موضـع              

چـرا كـه چنـين مـوفقيتي        . باشـد   ها از استقالل و خودكفائي اقتصادي از يك كشور انقالب كرده مي             ابرقدرت

وابـط اقتـصادي بـا    هاي خارجي از ر براي يك كشور انقالب كرده نه تنها موجب قطع درآمدهاي كالن قدرت      

لـذا نگهـداري تـوان و نيـروي     . شـود  گردد بلكه نمونه و الگوئي براي ساير كشورها مي     كشور مورد نظر مي   

مردم در همان مرحله اول انقالب، يعني تخريب، و هدايت آن به پرخاشجوئي ويرانگر و از بين بردن يكديگر                   

ازندگي داخلـي و تحقـق هـدف خودكفـائي و           و احتماالً سرگرم ساختن آنان در يك جنگ، مـانع هرگونـه سـ             

  .گر خواهد ساخت اي نامطلوب جلوه استقالل اقتصادي خواهد شد و انقالب مردمي را به عنوان الگو و نمونه

  ـ تأثير جنگ در رشد اقتصادي۴/۲

جنگ در هر كجاي دنيا، براي كشورهائي كه داراي توليدي ملي هستند، نظير اروپا ـ امريكـا ـ روسـيه از     

جنـگ  .  سال گذشته با جنـگ رشـد كـرده اسـت           ۴۰اقتصاد امريكا طي    . امل موثر در رشد اقتصادي است     عو

متعاقب آن جنگ كره و سـپس      .  امريكا را از بين برد     ۱۹۳۰هاي    المللي دوم ركود و بحران اقتصادي سال        بين

  .  براي امريكا، موجبات رشد توليد را فراهم ساخت هاي سنگين ويتنام عليرغم هزينه

اي و محلي به دليل وابستگي اقتصادي و فقدان توليد ملي،             هاي منطقه   اما در كشورهاي دنياي سوم جنگ     

گردد بلكه موجب نابودي اقتـصاد ايـن كـشورها و ايجـاد منـافع سرشـار        نه تنها موجب رشد اقتصادي نمي     

  .شود ها و كشورهاي توليدكننده مي ابرقدرت

اول آنكه صنايع نظامي    . هاي خارجي سه نوع فايده دارد       و قدرت ها    هاي دنياي سوم، براي ابرقدرت      جنگ

. كننـد  فروشند و رونق خود را حفظ مي كنند و به كشورهاي متخاصم مي       كنند، توليد مي    چنان كار مي    آنها هم 

دوم اينكه، جنگ   . برند  كارخانجات و صاحبان صنايع نظامي در شرق و غرب باالترين سودها را از جنگ مي              

. خـورد  هاي ملت گشته و انقـالب را از درون مـي    كه گفته شد مانع سازندگي داخلي و تحقق آرمان        به دالئلي 

ديده بازار بسيار وسيعي براي كاالها و         زده و خسارات    جنگسوم اينكه بعد از خاتمه جنگ بازسازي مناطق         

ز توليـدي كـه پاسـخ    كند، زيرا كشورهاي درگير يـا اصـالً توليـد ملـي ندارنـد يـا ا              خدمات خارجي ايجاد مي   

  .گردد تر مي اند بنابراين اقتصاد وابسته در اثر جنگ وابسته بهره نيازهايشان باشد بي

بازدارنده رشد اقتصاد ملـي در كـشور و تـشديد           هاي جنگ به نوبه خود عامل         بنابراين بازسازي خرابي  

  .شود وابستگي مي

د و ظـاهراً دو  ن حضور و مشاركت نداشته باشـ ها ها خود راساً و مستقيماً در اين جنگ حال اگر ابرقدرت 

توانند كـشورهاي در      كشور دنياي سومي به جان هم افتاده باشند چون دخالت آنان مشهود نيست بهتر مي              

  .حال جنگ را استثمار كنند

  

  پيروزي انقالب اسالمي ايران و جنگ: ب

ها براي يـك      اند و تمام زمينه     يني بوده ب  كليه عوامل يادشده در باال درباره انقالب اسالمي ايران قابل پيش          

  .تهاجم و حمله احتمالي نظامي از جانب يك ارتش خارجي مشهود بوده است
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  :بيني حمله عراق ـ پيش۱

شواهدي وجود داشته است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران اين قرعه به نام رژيـم بعثـي عـراق                     

  .زده خواهد شد

انقالب اطالعات و حركات اوليه نشان داد كه چنـين خـوابي بـراي ايـران                به عبارت ديگر پس از پيروزي       

براي اينكـه روشـن شـود چـرا عـراق بـراي ايـن               . باشد  ديده شده است و عراق كانديدا براي اين حركت مي         

  .كنيم منظور در نظر گرفته شد وضع كشورهاي همسايه ايران را يك به يك بررسي مي

هـا از يـك طـرف از اينكـه      روس. اي را داشته باشد انست چنين برنامهتو  قطعاً نمي دولت روسيه شوروي،  

ملت ايران رژيم شاه را كه وابسته مستقيم به رقيب سرسخت آنان آمريكا بود از صحنه خارج كـرده اسـت                     

خواستند علناً در برابر ما بايستند و از طـرف ديگـر بـراي احـراز قـدرت و                     خوشحال بودند و بهيچوجه نمي    

حزب توده به عنوان يك گـروه مطيـع و وابـسته بـه              . ان نيازي به رو در روئي مستقيم نداشتند       سلطه در اير  

  .كرد اي درازمدت، اين مأموريت را بر عهده گرفته بود و زيركانه اجرا مي آنها با برنامه

نيـاً  باشـد و ثا     ، اوالً فاقد امكانات انساني و نظامي براي چنين مـأموريتي مـي            افغانستانهمسايه ديگرمان   

  .خود سرگرم يك جنگ فرسايشي است

 همسايه شرقيمان، اوالً از نظر اقتصادي قادر به تحمل مخارج يك جنـگ كـسترده نيـست، زيـرا                    پاكستان

جنگ هند و پاكستان و مشكالت داخلي لطمات شديدي به اقتـصاد از هـم پاشـيده ايـن كـشور وارد سـاخته                  

توانـست    ق، تازه به قدرت رسيده و شديداً متزلزل بود و نمي           هنگام پيروزي انقالب نظام ضياءالح     ثانياً. است

اي بر مسلمانان پاكستان گذاشته بود        ثالثاً انقالب ايران چنان تأثير گسترده     . اي خارجي درگير شود     در جبهه 

نمودند و باالخره در روابط       كه در صورت بروز جنگ ميان ايران و پاكستان، از حكومت خود پشتيباني نمي             

هـاي    داري كه زمينه براي كشمكش باشد وجود ندارد و عالئـق و وابـستگي                كشور اختالفات سابقه   ميان دو 

  .دار است  و ريشه فرهنگي ميان دو ملت گسترده

شدند كه در حمله پاكستان به ايران، بـه احتمـال بـسيار زيـاد رژيـم آن كـشور        عوامل فوق باعث آن مي  

  .امناسبي براي برنامه حمله به ايران بودپايه پاكستان كانديداي نبر اين . سقوط كند

  .اي مستقيماً وارد شوند فارس قدرتي نيستند كه حتي بتوانند در چنين برنامه همسايگان ما در خليج

توانست چنين نقشي را بر       ، از جهت امكانات نيروي انساني و تداركات نظامي مي         تركيههمسايه غربي ما    

هـاي سياسـي ـ     وزي انقـالب ايـران خـود دچـار تـشنجات و بحـران       ولي اين كشور پس از پيـر ،عهده بگيرد

كننده مخارج سنگين جنگ مانع طبيعي براي       عدم دسترسي تركيه به منابع مالي تأمين      . اقتصادي شديدي بود  

بـه علـت    . باشـد    عالوه بر ايـن تركيـه عـضو پيمـان نظـامي نـاتو مـي                .گرديد  ايفاي چنين نقشي محسوب مي    

 به احتمال زياد اعضاي اين پيمان نظامي، خصوصاً برخي از كـشورهاي اروپـائي،               پيچيدگي و پيامدهاي آن   

  .اند كرده با آن مخالفت مي

رژيم بعث عراق،   . توانست اين نقش را ايفا نمايد        بود كه مي   ي، تنها كشور  عراقبرخالف ساير همسايگان    

روابط . رش كردها را مهار كند    عليرغم مشكالت داخلي، از ثبات بيشتري برخوردار بوده و توانسته بود شو           

چنــين عــراق از  هــم. نزديكــي بــا برخــي از همــسايگان خــود، خــصوصاً عربــستان و اردن بــه وجــود آورد

  .هاي توليدكننده نفت و صاحب يكي از ذخائر عمده ارزي بودكشور
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اً هـاي عربـي، خـصوص       هـاي سـاير دولـت       توانـست روي كمـك      عالوه بر اين عراق، به دليل قوميت، مـي        

پيوند عـراق  . و از اين طريق به منابع ارزي فراواني دست يابد         . ستان در مسئله جنگ با ايران حساب كند       عرب

  .باشد تر از پيوند تركيه و يا پاكستان با عربستان مي تر و طبيعي به عربستان به مراتب ساده

نقـالب ايـران و     هاي داخلـي بـراي تـرس رژيـم بعـث از اثـرات ا                عالوه بر آنچه گفته شد، در عراق زمينه       

دهند كه بـه       درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي       ۶۰بيش از   . تحريك آنان به اين تهاجم نيز فراهم بود       

اگرچـه بـراي    . باشند و چشم اميـد بـه انقـالب ايـران دوختـه بودنـد                داليل عالئق مذهبي به ايران وابسته مي      

تحـوالت ايـران مـستقيماً ايـن گـروه را           . باشـد  ها، حتي شيعيان عراقي، مسئله قوميت عربي مطرح مي          عراقي

ساخت و دولت عراق بطور طبيعي از اين واقعيت وحشت داشته و براي مقابله با آن بـه تحريكـاتي    متأثر مي 

  .عراق در تحريك اعراب خوزستان سابقه درازمدتي دارد. در خوزستان پرداخته بود

گردد و به انـواع ابزارهـاي         نطقه محسوب مي  هاي عربي م    از طرف ديگر ارتش عراق از مجهزترين ارتش       

داري ميـان ايـران و عـراق          اخـتالف مـرزي سـابقه     . جنگي پيشرفته شرقي و غربي دسترسي داشـته و دارد         

هاي زيـاد     ها و رقابت    ها قبل نارضايتي    عراق از مدت  . ساخت  آماده مي وجود داشت كه زمينه را براي بحران        

  .زد ف به تحريكاتي دست ميهاي مختل عليه ايران داشت و در فرصت

بيني بود كه دير يا زود رژيم عراق به تهاجمي عليه ايـران دسـت         دهند قابل پيش    مالحظات فوق نشان مي   

  .زند مي

  
  گيري حمله عراق ـ پيش۲

 مـا براسـاس      شود اين است كه آيا اين جنگ قابل اجتنـاب بـوده يـا خيـر؟                 سئوالي كه در اينجا مطرح مي     

  .پاسخ اين سئوال مثبت و جنگ عراق با ايران قابل اجتناب بوده استتحليل ذيل معتقديم 

يكي از وظائف ديپلماسي هر كشوري، از جمله جمهوري اسالمي، اين است كه حركات و فعل و انفعاالت                  

هاي خارجي را مرتباً بررسي نموده و وضعيت كشورهاي ديگر را مطالعه كند و گرايـشات                  ها و قدرت    دولت

هاي آنان را نسبت به خود ارزيـابي نمايـد و از طريـق عمليـات سياسـي ـ ديپلماسـي          سياستها و و ديدگاه

بكوشد تا دشمنان بالفعل الاقل به دشمنان بالقوه تبديل شوند و برعكس دشمنان بالقوه به مخـالفين بالفعـل                   

صمانه جـدي   بر عهده ديپلماسي كشور است كه اگر نيروئـي درصـدد اقـدام خـ              . يا دشمنان ما تبديل نگردند    

  .هاي الزم را بنمايد گيري عليه جمهوري است براي خنثي نمودن آن اقدامات و پيش

يك تفكر بر اين بـاور      . پس از پيروزي انقالب اسالمي در مورد روابط خارجي دو نوع تفكر وجود داشت             

 بـه حركـت     بود كه بايد تمامي امكانات را براي سازندگي داخلي متمركز ساخت و نيروي عظيم ملـت را كـه                  

درآمده بود به جاي تشويق در جهت ادامه فاز يـك يـا مرحلـه اول انقـالب يعنـي تخريـب و ويرانگـري، بـه                           

هاي سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي هدايت نمايد، ايران انقالبي را به يـك نمونـه موفـق و       سازندگي در زمينه

قعي و سالم انقالب تنها از اين راه ميسر         اين تفكر بر اين باور بود كه صدور وا        . يك الگو در دنيا بدل ساخت     

معتقد بود كه جهان پرآشوب كنوني، دنياي خـسته و فرسـوده از ظلـم و سـتم، از ريـا و تزويـر و از                          . است

سياسـي تـشنه يـك مدينـه و نمونـه و الگـوي راسـتين و واقعـي اسـت و مـسلماً اگـر انقـالب مـا                هاي    بازي

 كـشورهاي ديگـر دنيـا بـه ملـت ايـران تأسـي نمـوده، ولـو بـه                     اي بـسازد،    توانست در ايران چنين مدينه      مي



 ٥٧

واقعـي انقـالب و   كردنـد و ايـن بـه معنـاي صـدور           هاي ويژه جامعه خود، از ايـن تجربـه پيـروي مـي              شيوه

  .هاي واالي اسالمي بود ارزش

 چنين بر اين باور بود كه تمركز نيروهـا در سـازندگي داخلـي بـه مـا امكـان خواهـد داد تـا                          اين تفكر هم  

ي اهـ   هاي اقتصادي، عـدالت اجتمـاعي، خودكفـائي و قطـع وابـستگي بـه قـدرت                  هاي انقالب، در زمينه     آرمان

  .گر خارجي تحقق واقعي پيدا كنند سلطه

تفكر ديگري كه در ميان رهبران و فعالين در انقالب حاكم بود چنين باور داشـت كـه اگـر انقـالب ايـران                      

دازد دشمن فرصت پيدا كرده ما را مورد حمله قرار داده و انقـالب              قدرت تهاجمي خود را در منطقه بكار نيان       

معتقدين به اين تفكر همچنين مدعي بودند كه بايد منافع امريكا را در هـر كجـا كـه                 . را منكوب خواهد ساخت   

عالوه بر ايـن  . و ميسر است مورد حمله قرار داد و به آنها ضربه زد و تمام منطقه را به آشوب كشيد ممكن  

 بودند اگر اينكارها انجام نگيرد، به تدريج شور و هيجان انقالبي مردم فروكش خواهد نمـود و مـردم                    مدعي

توانـست درسـت باشـد زيـرا در نقـاط ديگـري از               واضح است كه اين تفكر در اساس نمي       . سرد خواهند شد  

نـات مـردم را     هيجامـدت    جهان و همچنين در منطقه خاورميانه اين مسئله تجربـه شـده و اگرچـه در كوتـاه                 

  .برانگيخته و ضرباتي هم به دشمن زده است اما در درازمدت ناموفق بوده و نتايج معكوس داشته است

 به هر حال اين تفكر قدرت و نفوذ فـراوان و طرفـداران جـدي در ميـان رهبـران و مـسئوالن انقـالب                          اام

ي پرخاشـجوي مـردم بـه جهـت     شايد عدم قدرت يا عدم اعتقاد يا توانـائي رهبـران در هـدايت نيـرو               . داشت

تفكر حاكم بر دولت موقت از نوع اول، يعني ارتقاء از مرحلـه سـلبي               . سازندگي موجب رشد اين تفكر گرديد     

هـاي   نمود تا از طريـق بكـارگيري شـيوه    تخريب به مرحله ايجابي سازندگي بود و بر همان اساس تالش مي         

گـردد و در ايـن      هاي دشمنان بالفعل و بـالقوه         امهدرست ديپلماسي، بدون كمترين سازشي، مانع اجراي برن       

  .گيري نيز به دست آورد هاي چشم زمينه موفقيت

در غـرب   . دولت عـراق از همـان آغـاز پيـروزي انقـالب در خرمـشهر و اهـواز دسـت بـه تحريكـات زد                        

 و شـروع    ها را براي تحريك افكـار عمـومي در ايـران            هواپيماهاي عراقي، با بمباران دهات مرزي، اولين قدم       

  .جنگ گسترده فراهم ساختند

وقتي هواپيماهاي عراقي دهات مرزي ايران را بمباران كردند، دولت موقت از همه طرف تحت فشار قرار                 

كـرد در     ولـي اگـر چنـين مـي       . گرفت كه مقابله به مثل نمايد و ارتش را بـراي سـركوبي عـراق اعـزام نمايـد                  

  .شد ه ميان دو كشور آغاز ميشرايطي بسيار نامطلوب براي ايران جنگ گسترد

اعزام ارتش . دانست اي را به مصلحت كشور و انقالب نمي        تحليل دولت موقت وارد شدن در چنين معركه       

هـاي     نكـرده، تـصفيه    به منطقه و مقابله با عراق در حاليكه هنوز ارتـش جمـع و جـور نـشده، تجديـد حيـات                     

ه بود و نيروهاي انقالب به درستي كنترل ارتـش          ماركسيستي به عمل نيامد    ضروري از عوامل درباري و يا     

كنـد    اگر عراق تحريك مي   . شد  را به دست نگرفته بود، خطري بسيار جدي و مهلك براي انقالب محسوب مي             

نوازند، به همان دالئلي كه در صفحات قبلي ذكر آنها رفـت ايـن جنـگ                و اگر دشمنان انقالب طبل جنگ را مي       

عالوه بـر ايـن دولـت موقـت معتقـد بـود كـه        . لت مسلمان ايران و عراق باشد  توانست به نفع دو م      هرگز نمي 

هاي ديپلماسـي و شـناخت      لذا با تكيه بر روش    . توان باز كرد نبايد با دندان باز كرد         اي را كه با دست مي       گره

ك هاي عربي منطقه با يكديگر موفق شد دولت عراق را وادار سـازد تـا طـي يـ      عيني از منطقه و روابط دولت     



 ٥٨

هـاي مـرزي ايـران اعتـراف نمـوده و ضـمن               يادداشت رسمي بـه اشـتباه خـود در حادثـه بمبـاران دهكـده              

عذرخواهي از ملت و دولت ايران آمادگي خـود را بـراي پرداخـت غرامـت و جبـران خـسارات وارده اعـالم               

ن و اسـتاندار     استاندار آذربايجان غربي از طرف دولت ايـرا        ،متعاقب اين يادداشت رسمي دولت عراق     . نمايد

عراق مأموريت يافتند تا براي حل اخـتالف وارد مـذاكره شـوند و از دهـات مـرزي              سليمانيه از طرف دولت     

  .بمباران شده به منظور برآورد خسارات بازديد كنند

تواند بـه خـوبي درك    خواه و هر مسلمان باتقوا و شعور سياسي مي   هر انسان منصف و هر ايراني وطن      

متأسفانه اقدامات دولت موقت مرتبـاً توسـط گـروه ديگـر            . ه مصلحت و نفع ملت بوده است      كند كه اين راه ب    

  .شد خنثي مي

  
  :ـ حمله و تجاوز عراق به ايران۳

درحاليكه ديپلماسي بعد از انقالب توانسته بود بـا اسـتفاده از اختالفـات موجـود ميـان عـراق بـا سـاير                        

 مهاجمي بـالقوه فـراهم سـاخته و مـانع تهـاجم بالفعـل               كشورهاي عربي، موجبات انزواي عراق را به عنوان       

اي با تبليغات و تحريكات ناشيانه و ابتدائي خود عليه تمام كشورهاي منطقـه از جملـه                   ارتش بعثي گردد عده   

عراق، بهترين زمينه را براي تهاجم بالفعل عراق فراهم ساختند و عراق كه منتظر فرصت بـود، در شـرايطي                    

نمود، تهاجم خـود   هاي داخلي به تدريج بروز مي    بندي  ها و صف    بندي  فاز اول بود و جناح    كه انقالب هنوز در     

 ماه بعد از استعفاي دولت موقت آغاز كرد و توانست به سرعت بخش              ۱۰ يعني   ۵۹ شهريور   ۳۱را در تاريخ    

  .هاي اهواز پيش برود قابل توجهي از ميهن ما را اشغال نمايد و تا دروازه

اي بـراي     راق و يارانش درست از آب درنيامد، و نيروي پرخاشـجوي انقـالب راه تـازه               البته محاسبات ع  

 استقبال مشتاقانه از ايـن آزمـايش الهـي كـه از ناحيـه                و با خونسردي و توكل   . صرف انرژي خود پيدا كرد    

اثـرات  . طلبي آغـاز شـد      مقامات مسئول ابراز گرديد هم ارتش به حركت درآمد و هم جنگ مردمي و شهادت              

درست اسـت كـه     . سابقه و تحول بنيادي در اين زمينه بروز نمود          هاي بي   ها و فداكاري    آن به شكل ايثارگري   

ايران، زمين را از دست داده بود اما زمان به نفع ايران بود و عراق عليرغم اطميناني كه به پيـروزي فـوري                       

ارتشيان ايران، شكست خورد، و بـا        ماه مقاومت دالورانه و حمالت متقابله سپاهيان و          ۸خود داشت پس از     

  .هزيمت ارتش متجاوز عراق از جنوب كشور، خرمشهر آزاد گرديد

   
  ـ فتح خرمشهر و روند جنگ۴

تعريف درست و جامعي    » حل مسئله جنگ  «و  » پيروزي«توانستند از     اگر دولتمردان و مسئوالن ايران مي     

هـاي   سلحانه فعال بوده و در جهـت تحقـق هـدف   داشته باشند و در محور ديپلماسي، همگام با محور نبرد م   

آميـز جنـگ را بـه نفـع ايـران فـراهم               توانست آغازي براي پايان موفقيت      اصيل پيش بروند فتح خرمشهر مي     

  .سازد

اثرات سياسي ـ رواني فتح خرمشهر و هزيمت ارتش عراق از ايـران در دنيـا و منطقـه آنچنـان بـود كـه        

توانـست بـا اسـتفاده از اثـرات ايـن             ت غرامت را دادند و ايـران مـي        كشورهاي عربي پيشنهاد صلح و پرداخ     

  .پيروزي مسئله را به نفع جمهوري اسالمي ايران و اسالم فيصله دهد



 ٥٩

اما دولتمردان ايران نه تنها اين پيشنهاد را نپذيرفتند و دربـاره آن هـم حاضـر بـه مـذاكره نـشدند بلكـه                    

دامات بعدي عراق توانـست اثـرات شكـست را جبـران كنـد،              اق. برنامه تعرض و توسعه جنگ را پيش گرفتند       

بطوريكه در مرحله بعد كشورهاي عربي حاضر نشدند حتي همان شـرايط پيـشنهادي قبلـي خـود را تكـرار         

  .نمايند

كـرد، جنـگ      نمود و در مرزهاي خـود توقـف مـي           اگر ايران اقدامي نمي   . بست قرار گرفته بود     ايران در بن  

 به نفع عراق و به ضرر ايران بود زيرا اصوالً اگرچه عراق از خرمشهر بيرون رانده           اين توقف . ماند  راكد مي 

ي ايـن  رركود جنگ شناسائي دو فـاكتو . را در تصرف داشتهائي از خاك ايران      شده بود، ولي هنوز قسمت    

ثانياً عراق به اوضاع داخلي خـود رسـيدگي كـرده و اثـرات شكـست را جبـران                   . گرديد  تصرف محسوب مي  

. نمـود   ثالثاً ركود جنگ از طرفي روحيه رزمندگان ايران را تضعيف مي          . افزود  نمود و بر آمادگي خود مي      مي

 اين وضع از جهات تبليغاتي، ديپلماسي نيز بـراي          .داد  از طرف ديگر تداركات و آمادگي ايران را افزايش نمي         

 نـد كرار پيشنهادات قبلـي خـود نبود  در چنان شرايطي اعراب نه تنها حاضر به تجديد و ت         . ايران نفعي نداشت  

ناچـار ايـران بـراي اعمـال فـشار بـر عـراق و        . شد بلكه به احتمال زياد عراق حتي حاضر به مذاكره هم نمي 

عنـوان اهـرم فـشار،        تحقق شرايط خود، تداركات وسيعي ديد و به قصد تسخير بصره و اسـتفاده از آن بـه                 

  .حمله تهاجمي خود را آغاز كرد

عـالوه بـر ايـن نتـايج     . بار نياورد و ايران نتوانست به اهداف خود برسده  نتيجه مطلوب ب  اما اين حمالت  

بينـي بـود و در        چنين وضعي قابـل پـيش     . اثرات رواني پيروزي خرمشهر و هزيمت ارتش عراق از بين رفت          

در تـذكرات خـصوصي بـا رئـيس مجلـس           . همان زمان به مسئوالن مربوطه تذكراتي در اين بـاب داده شـد            

هاي گسترش جنگ بعد از فتح خرمشهر به ايشان ارائـه داديـم ولـي                 هائي نسبت به زيان     بيني  صوصاً پيش خ

  .ايشان با اطميناني كه از تأييد امام در فتح بصره داشتند به ما پاسخ دادند

 اما چرا ايران نتوانست به هدف خود يعني تسخير بصره دست يابد؟ براي روشن شدن اين مـسئله بايـد                   

  :نمودت زير توجه  نكابه

ايران . هاي سبك و سنگين و يا شيوه جنگ كالسيك به ايران حمله كرد           عراق با يك ارتش مجهز به سالح      

لذا ايـران شـيوه ديگـري      . توانست با شيوه جنگ كالسيك به مقابله با ارتش متجاوزي اين چنين برخيزد              نمي

نگ مردمـي، جنـگ غيـرمنظم يـا جنـگ پـارتيزاني             عنوان ج   را براي مقابله با ارتش مهاجم انتخاب نمود كه به         

  .شناخته شده است

هـاي   هاي متخاصم در واحـد  در جنگ كالسيك ارتش. ماهيت جنگ مردمي با جنگ كالسيك متفاوت است   

آرائي نموده و براساس اسـتراتژي و         اي سازمان يافته و با افزارهاي جنگي متناسب در برابر هم صف             ويژه

فرماندهي و رهبري جنگ كالسيك بسيار دقيق اسـت و نيـاز مبرمـي بـه                . كنند  يهاي كالسيك جنگ م     تاكتيك

هاي جنگي نه تنها آنهـا        توسعه و پيچيدگي تكنولوژي سالح    . العاده ميان نيروهاي مختلف دارد      هماهنگي فوق 

و هـا     زيرا تهيه و توليد اين افزارها انحـصاراً توسـط شـركت           . را بسيار گران بلكه بسيار مشكل نموده است       

و فـروش   هاي پيشرفته غربي يا شـرقي قـرار دارد            نظامي جهان و در دست و كنترل دولت       گ  مؤسسات بزر 

  .بار همراه است هاي اسارت آنها به كشورهاي دنياي سوم مشروط و مقيد و بدون شك با وابستگي

  .ه باشدحتي اگر زمان عمليات و جنگ كوتا. ها در جنگ كالسيك تلفات بسيار زياد است عالوه بر اين
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تلفـات و   . شـود   اما جنگ مردمي، درازمدت و فرسايـشي اسـت اثـراتش آنـي نبـوده و زود آشـكار نمـي                    

به وسائل و افزارهاي جنگي خيلي پيچيده نيازي نـدارد و تهيـه             . اش براي واحدهاي مردمي كمتر است       هزينه

چـرا كـه   . ي نيـست هماهنگي ميان نيروها و واحدهاي رزمي خيلي ضـرور  . وسائل مورد نيازش آسان است    

تواند مستقل عمل نمايد و براي انجام عمليـات خـود بـه سـاير واحـدهاي رزمـي                     هر واحد رزمنده تقريباً مي    

رزمندگان ارتش مردمـي عمومـاً داوطلبانـه        . ها كامالً متفاوت است     ها و تكنيك    شيوه. باشد  خيلي وابسته نمي  

درحاليكـه در ارتـش كالسـيك،       . دار هـستند  كنند و لـذا از روحيـه سـطح بـاالئي برخـور              در جنگ شركت مي   

اي بـه جنـگ ندارنـد، و در نتيجـه روحيـه               اند و الزاماً عالقه     رزمندگان به خدمت نظام وظيفه فرا خوانده شده       

  .تر است رزمي آنها ضعيف

باتوجه به نكات باال ارتش عراق در تهاجم خود به ايران به سـرعت پيـشرفت كـرد و منطقـه وسـيعي را                      

. هاي شرق و غرب مشكلي هم در راه تأمين افزارهاي پيچيده جنگي نداشـت               و به دليل پشتيباني   اشغال نمود   

ريزي عمليات متـأثر      ها آموزش نظامي ديده است و آرايش نيروهاي نظامي و برنامه            س  اين ارتش توسط رو   

هـاي نظـامي     تفكـرات و تئـوري    . هاي غربي ديده است     ولي ارتش ايران آموزش   . ها بوده است    از اين آموزش  

هـا و   در جنگ كالسيك و تقابل دو ارتش عادي، شناخت ايـن تئـوري  . ها با هم متفاوت است  ها و غربي    روس

اما بـه دالئـل     . چگونگي كاربرد آنها در صحنه نبرد توسط نيروهاي دشمن بسيار ضروري و كارساز است             

  .عديده دفاع ايران و مقابله با ارتش متجاوز به صورت جنگ كالسيك نبود

سـتاد عمليـات   «پس از حمله عراق به ايران شهيد دكتر چمـران رهبـري ارتـش مردمـي را تحـت عنـوان                

بر عهده گرفت و به دليل تأثير انقالب اسالمي ايران بر بدنه اصلي ارتش، و شركت واحدهاي مـنظم                   » نامنظم

ك و مردمي را بكـار      هاي جنگ كالسي    ارتش در نبرد عليه نيروهاي متجاوز، ايران توانست مخلوطي از شيوه          

ها آنچنان بـود كـه شـرايط الزم بـراي ادامـه جنـگ                 ماهيت انقالب و جمهوري اسالمي با مردم و توده        . ببرد

  .فرسايشي درازمدت عليه ارتش متجاوز را فراهم ساخته بود

 ارتش عراق توجيه كافي براي حملـه بـه ايـران و جنـگ در سـرزمين بيگانـه را                     عالوه بر اين بدنه اصلي    

توانـست در برابـر ضـربات رزمنـدگان ايـران مقاومـت               شت و لذا از روحيه پائيني برخوردار بود و نمـي          ندا

 رانـده و خرمـشهر را آزاد        نها طول كشيد تا ما توانستيم ارتـش مهـاجم را بيـرو              معذلك ماه . چنداني بنمايد 

  .سازيم

هـاي زودرس جنـگ،       دف هـ  .توانست به همين شكل بـاقي بمانـد         پس از فتح خرمشهر معادالت جنگي نمي      

يعنـي مـا    . داد ماهيت جنگ بـه همـان صـورت قبلـي بـاقي بمانـد                چنان بود كه اجازه نمي      نظير فتح بصره آن   

هاي مردمي در داخلي مرزهاي عـراق عليـه ارتـش كالسـيك دسـت بـه عمليـات                     توانستيم با شيوه جنگ     نمي

جنـگ  مـدت      هدفي نظير بصره در كوتاه     براي فتح . مدت به فتح بصره نائل شويم       السيري زده در كوتاه     سريع

. هاي جنگ كالسيك بتـوان بـه هـدف رسـيد     كالسيك و مقابله دو ارتش ضروري بود، تا با استفاده از شيوه         

العـاده نيروهـا نيـاز     پذير بود، اما به افزارهاي جنگـي متناسـب و فرمانـدهي و همـاهنگي فـوق               اين امر امكان  

تر از عراق است و عليرغم تجديد سازمان          ي ايران به مراتب مشكل    براهاي پيچيده سنگين      تهيه سالح . داشت

ارتش و روحيه رزمي قوي نظاميان معذلك شرايط سياسي و روابط نيروهاي مسلح هنوز آنچنان نيست كه                 

  .ايران بتواند در يك جنگ تمام عيار كالسيك شركت كند
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پـذير    اخل خاك عراق براي ايران امكان     هاي جنگ مردمي در آنسوي مرزها در د         بنابراين تنها ادامه شيوه   

  .ها تنها در درازمدت ممكن و ميسر است اما به دليل ماهيت فرسايشي اين نوع جنگ احراز هدف. بود

هـاي جنـگ مردمـي بـه          مـدت بـا شـيوه       بطور خالصه اينكه بعد از فتح خرمشهر امكان نداشت در كوتـاه           

عالوه بـر ايـن   .  اعمال فشار عليه عراق استفاده كردهاي مورد نظر تسخير بصره رسيد و از آنها براي     هدف

اي محـسوب   العـاده   فـوق گرديد، اگرچه از نظر سياسي پيروزي         اگر هم ايران در احراز چنان هدفي موفق مي        

شـد و ثانيـاً معلـوم نبـود كـه ايـران               شد اما اوالً معلوم نبود كه اين موفقيـت موجـب سـقوط صـدام مـي                  مي

سخير يك هدف نظامي به معناي قدرت بـراي         زيرا قدرت ت  . ه را نگهداري كند   توانست مواضع تسخير شد     مي

هــاي مــسئوالن ايــران، مــردم بــصره    ضفــر حفــظ آن نيــست خــصوصاً كــه بــرخالف تــصورات و پــيش 

ثانياً به دليل ضعف مزمن ديپلماسي ايران، معلـوم         . هاي مورد نظر و انتظار ايران را نشان ندادند          العمل  عكس

  .توانست موجب تحقق شرايط ايران بشود مينبود فتح بصره 

  .باشد سير حوادث و سرنوشت عمليات ايران بعد از فتح خرمشهر تماماٌ گواه بر صحت اين تحليل مي

  

  پيامدهاي ادامه جنگ) ج

اند و ادامه آن  هائي تا به حال از جنگ تحميلي سود برده عالوه بر آنچه گفته شد، ارزيابي اينكه چه قدرت     

توان سود و زيان اين جنـگ خانمانـسوز را            به نظر ما مي   . تواند سودمند باشد     كساني است؟ مي   به سود چه  

  :به صورت زير ارزيابي نمود

  
  :ـ منافع كارخانجات توليدكننده و فروشنده اسلحه۱

اي آنان خود توليدكننـده عمـده افزارهـاي         هيچيك از دو كشور ايران و عراق و پشتيبانان محلي و منطقه           

هـاي جنگـي، در غـرب و     لذا براي تأمين نيازهاي جنگ باالجبار به سراغ توليدكننـدگان سـالح           . يستندجنگي ن 

ارقام فروش اسلحه در سـال      . روند تا بتوانند مستقيم يا غيرمستقيم آنچه را نياز دارند تأمين كنند             شرق، مي 

المللي   حقيقاتي صلح بين  به موجب گزارشات رسمي موسسه ت     . دهد  گذشته به خوبي اين روندها را نشان مي       

كارخانجات توليد اسلحه در شرق و غرب بزرگترين سودها را از جنگ ايران             ) ۱۶/۱۲/۶۲مورخه  (در سوئد،   

از صـادرات تجهيـزات نظـامي بـه طـرفين بهـره             «:  كشور ۴۰به موجب اين گزارش بيش از       . اند  و عراق برده  

 و شـوروي خواهـان پايـان دادن بـه ايـن جنـگ               هيچيك از دو كشور امريكا    «: طبق اين گزارشات  » گيرند  مي

خواهند شاهد ظهور يك ايـران قدرتمنـد در مرزهـاي جنـوبي خـود باشـند درحاليكـه                     ها نمي   روس... نيستند

منافع بازرگاني  «: و اينكه . »فارس هستند   ها خواستار تداوم تسلط عربستان سعودي در منطقه خليج          امريكائي

  .»المللي جهت پايان دادن به جنگ است ار بينفروشندگان اسلحه مانع اصلي در فش

ها عالوه بر اينكه از عامل ترس شيوخ          امريكائي. برند  هاي مختلف سود مي     ها در اين جنگ از راه       ابرقدرت

اند از ادامه جنگ تحميلي       عرب از ايران استفاده برده و موجب تداوم تسلط عربستان سعودي بر منطقه شده             

دانـستند اسـتخراج و صـادر          در زمان شاه، نفت به ميزاني كه امريكائيان الزم مـي           .برند  نيز سود فراوان مي   

پـس از  . گرديـد   مي )اش يا متحدين غربي (اي از درآمد آن صرف خريد اسلحه از امريكا            شد و بخش عمده     مي

 در تحميـل  جنگ، كه اگراما امروز به علت . ها از ايران قطع شد    انقالب، اين بخش عمده درآمد امريكا و غربي       

ها شك نمائيد در تمديد آن ترديدي نيست، منابع عظيمي از درآمـد حاصـله از صـدور                    آن از طرف امريكائي   
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هاي بيگانه اعم از شـرق و غـرب      رسد و اين به نفع دولت       هاي جنگ مي    اسلحه و هزينه  نفت به مصرف خريد     

هـاي     اسلحه شده بود حـداقل سـالح       با اين تفاوت كه قبل از پيروزي انقالب اگر پول نفت صرف خريد            . است

شود كه در جريان جنگ       شد درحاليكه امروز اسلحه و مهماتي خريداري مي         پيچيده استراتژيك خريداري مي   

  .ماند رود و چيزي براي آينده نيروهاي مسلح در دست ملت باقي نمي از بين مي

  
  ـ عدم سازندگي داخلي۲

كـار سـازندگي و     ه  ملي در اين راه مانع از پرداختن ب       اي از درآمد      ادامه جنگ و صرف شدن بخش عمده      

مـردم  . هاسـت دچـار فقـر و محروميـت هـستند            اكثريت عظيمي از ملت ايـران سـال       . گردد  آباداني كشور مي  

كشاورزي ايـران بـه دليـل       . باشند  بسياري از مناطق كشورمان از حداقل وسائل معيشت محروم بوده و مي           

شته و عدم توجه به خودكفائي مملكت تقريباً نابود شده بود بسياري از             هاي غلط نظام استبدادي گذ      سياست

شـدند، تـوازن واردات و صـادرات كـشور، كـه در زمـان دولـت دكتـر                     مواد غذائي از خارج كشور وارد مي      

 به كلـي بـر هـم        ۳۲ مرداد   ۲۸حاصل شده بود، بعد از      » اقتصاد بدون نفت  «مصدق به بركت اجراي سياست      

بـه حـدي كـه صـادرات ايـران در           . ريخ روز به روز صادرات كمتـر و واردات بيـشتر شـد            خورد و از آن تا    

اكثر درآمـد نفـت صـرف خريـد كاالهـاي مـصرفي و              . آستانه پيروزي انقالب وضع اسفناكي پيدا كرده بود       

 تورم و ركـود و ... جي جهان، تبديل شده بود   ربازارهاي ايران به نمايشگاه كاالهاي خا     . شد  خدمات تفنني مي  

نارضـايتي مـردم و سـقوط رژيـم         بيكاري و در مجموع تشديد بحران اقتصادي مـزمن رژيـم يكـي از علـل                 

  .گرديد

 سال از پيروزي انقالب حاكميت نتوانسته است تخفيفي در بحران اقتصادي بـه وجـود بيـاورد                  ۵پس از   

اي بـاال رفتـه    سابقه  حجم واردات ايران بطور بي،وضع توليدات كشاورزي به مراتب بدتر از پيش شده است 

  .و صادرات ايران به همين طريق تنزل پيدا كرده است

 ميليارد دالر بوده است و چيـزي دسـتگير ملـت و سـازندگي مملكـت نـشده            ۹۰ سال   ۵درآمد ارزي طي    

  .است

هـائي   اند و وعده به عبارت ديگر جمهوري اسالمي هنوز نتوانسته است انتظارات مردمي كه انقالب نموده       

وضـع اقتـصادي كـشور و       . ود در زمينه يك اقتـصاد سـالم و خودكفـا داده اسـت بـرآورده سـازد                 را كه خ  

  .ندده هاي حاكم بر آن حتي نشاني از حركت به سوي يك اقتصاد سالم و خودكفا نمي سياست

گردد سخنان مقامـات     محسوب مي مسئله جنگ در كنار ساير عوامل، قطعاً از علل عمده اين عدم موفقيت              

  .باشد ت نيز مؤيد اين امر ميرسمي دول

عدم موفقيت در اين زمينه موجب بدنامي انقالب و خوشحالي دشمنان انقالب و جمهوري اسالمي ايـران                 

اگر حاكميت بطور جدي به اين مسئله نپردازد دير يا زود           . كند  هاي داخلي را تشديد مي      باشد و نارضايتي    مي

  عالوه عدم موفقيت جمهـوري اسـالمي       هرو خواهد ساخت ب     بهاي رو   كننده   را با خطر تهديد    جمهوري اسالمي 

در اين زمينه و بدتر شدن اقتصاد و رفاه عمومي به صورت يك نمونه منفـي در انظـار مـردم جهـان سـوم                         

  .گردد ارائه مي

  
  :زده ـ مخارج بازسازي مناطق جنگ۳
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. د ترميم و بازسازي شوند    هاي فراواني به بار آورده است كه پس از پايان جنگ باي             جنگ تحميلي خرابي  

هـر دو   .  ميليـارد دالر بـرآورد شـده اسـت         ۳۰۰ تـا    ۲۰۰زده در دو كشور بـه         مخارج بازسازي مناطق جنگ   

هاي غربي    ها به كمك خارجيان نيازمند هستند و طبق مرسوم به سراغ شركت             كشور براي ترميم اين خرابي    

ه در رابطه با ختم جنـگ احتمـال پنجمـي كـه در     بين باشيم ك و اگر اميدوار و خوش. خواهند رفت) و شرقي (

هاي خـارجي     صفحات بعد ذكر آن آمده است به وقوع بپيوندد، و كشورهاي عربي صادركننده نفت در بانك               

ايـن ذخـائر صـرف خريـد كـاال و        .  ميليارد دالر تخمين زده شده است به مصرف خواهـد رسـيد            ۳۰۰كه به   

هـا و در   حتاً از حساب اعراب بيرون آمـده و در همـان بانـك       هاي خارجي خواهد شد و نتي       خدمات از شركت  

ماند، و خطـر بيـرون كـشيدن ايـن ذخـائر توسـط                همان نظام تجارتي مالي خارجيان و به نفع آنان باقي مي          

از اين رهگذر، مسئله بغـرنج      . اعراب و سقوط مالي و تجارتي و سيستم بانكي غرب نيز از ميان خواهد رفت              

بـراي غربيـان    ) عمدتاً امريكائي و اروپـائي    (المللي    هاي بين  ارزي اعراب در سيستم بانك    ساز ذخائر     و بحران 

 جنـگ   نايـ اين مسئله خود يكي از علل عمده جنگ تحميلي و در واقـع لحـاف مالنـصرالدين                  . حل خواهد شد  

  .شود محسوب مي

  
  :ـ اثر جنگ بر صادرات نفت و بهاي آن۴

داد سلطنتي و به علت اعتصاب كاركنان شـركت نفـت، صـادرات           در دوران مبارزات ملت ايران عليه استب      

 ميليون بشكه بوده، قطع گرديد و عدم عرضه چنين حجمي از نفـت بـه بـازار           ۶نفت ايران، كه بالغ بر روزي       

بطوريكه بعد از انقالب، دولـت موقـت از ايـن امـر حـسن اسـتفاده                 . مصرف، موجب باال رفتن بهاي نفت شد      

 دالر هم به فروش رسانيد و ضمن ذخيره كردن ۴۵اي بيش از  راتي خود را تا بشكه    نموده و بهاي نفت صاد    

هـا    هاي نفتي خود را بر خريداران نفـت، كـه عمـدتاً غربـي               هاي زيرزميني خدادادي توانست سياست      سرمايه

 دو كشور در  . جنگ تحميلي و ناآگاهي متصديان بعدي اين وضعيت را بر هم زده است            . هستند تحميل نمايد  

) رهاي عربـي دسترسـي نـدارد    وشكـ كه برخالف عراق به ذخائر ارزي ساير        (حال جنگ، به خصوص ايران      

هاي نازل به بازارهـاي جهـاني عرضـه           اند براي تأمين نيازهاي مبرم خود نفت خود را به قيمت            مجبور شده 

هاي عظيم نفتـي و بـه         اين مسئله در كاهش بهاي نفت موثر بوده است و نتيجه نهائي آن به نفع كمپاني               . كنند

  .باشد هاي منطقه از جمله ايران مي ضرر ملت

  
  :ـ جنگ و جامعه بسته۵

اي براي عدم اجراي اصـول مـصرحه در قـانون اساسـي بـه كـار         عنوان پوشش و بهانه     جنگ از آغاز به   

محـور  . باشـد  گرفته شده است بطوري كه خود يكي از عوامل تشديدكننده بحران مهلك سياسي موجود مـي     

پاسخ بسياري از مقامات مسئول به ايراد منتقدان پيرامون عدم اجراي قوانيني همچون قانون احزاب، قانون                

هاي مصرح در قـانون اساسـي         همواره همين بوده است كه انتظار احقاق حقوق ملت و آزادي          ... مطبوعات و 

خود از اسالم و ميهن اسـالمي       در هنگاميكه جوانان برومند ما جان خود را در مرزها نثار نموده و با خون                

هـاي نارضـايتي را       اي را قانع سازد كه جنگ ريشه        هائي عده   شايد چنين پاسخ  . كنند توقعي بيجاست    دفاع مي 

  .از ميان برداشته است
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ولي بايد توجه داشت كه اگرچه جنگ سرپوشي بر نارضايتي مردم است و بخش قابل توجهي از مـردم                   

شت جمهوري اسالمي مايل نيستند در زمان جنگ نارضايتي خود را بروز            به خاطر عالقه به كشور و سرنو      

تـرين برآوردهـا    بينانـه  خـوش . دهند اما جنگ نارضايتي مردم را از بين نبرده و حتي تقليل هـم نـداده اسـت       

خيمي براي آينده جمهـوري اسـالمي    دهد كه نارضايتي مردم رو به رشد است و اين عالمت خوش   نشان مي 

  .باشد نمي

  
  :ـ مشكالت داخلي پس از جنگ۶

صـرف نظـر از اينكـه جنـگ چگونـه         . گردد  تر مي   تر و گسترده    با ادامه جنگ مشكالت بعد از جنگ پيچيده       

زده فشار اقتصادي بزرگي را براي جمهوري اسالمي بـه وجـود              پايان بپذيرد، مسئله بازسازي مناطق جنگ     

هـاي    عيد و ايـن بـه نوبـه خـود مـانع اجـراي برنامـه               اي از درآمد ملي را خواهد بل        خواهد آورد و سهم عمده    

  .عمراني ضروري در سطح كشور خواهد گشت

هـاي شـهداي جنـگ، رسـيدگي بـه وضـع اقتـصادي               عالوه بر مشكل بازسازي منـاطق جنگـي، خـانواده         

چنين مسئله معلولين يا جانبازان جنگ تحميلي به صورت مشكالت پيچيـده اجتمـاعي در        اجتماعي آنان و هم   

  .ه ما باقي خواهند ماندجامع

  
  :ـ نگراني از آينده جنگ۷

باالخره نگراني عمده ديگري كه در ادامه جنگ وجود دارد اين است كه اگر جنگ در شرايطي كه بـه نفـع      

انـدركاران    باشد، نظير پس از فتح خرمشهر، شرافتمندانه خاتمه نيابد، احتمال آن هست كه دسـت                ملت ما مي  

گروگانگيري در شرايطي بسيار نامساعد كه بهيچوجه به نفع ملت ايران نباشد آن             مجبور شوند نظير مسئله     

  . و بايد مورد توجه قرار بگيرداين يك نگراني واقعي است. را ختم كنند

  

  د ـ امكان تحقق شرايط مورد نظر ايران

انيـاً امكانـات   اكنون ببينيم اوالً تحقق شرايط مورد نظر ايران به چه شكلي ممكن و ميسر خواهد بـود و ث   

براي يك صلح شرافتمندانه كدامند؟ شرايط ايران براي صلح، آنچه تا بـه حـال از طـرف دولتمـردان عنـوان                  

بازپس دادن تمامي مناطق ايران كه هنـوز در دسـت دشـمن اسـت، پرداخـت غرامـت            : شده است، عبارتند از   

 و مجازات او تـا سـقوط حـزب          خسارات جنگي به ايران از طرف عراق، سقوط و بركناري صدام و محاكمه            

بعث عفلقي و تحقق انقالب اسالمي در عراق و استقرار يك جمهوري اسالمي مشابه و مطيع ايران به منظور                   

رود دو هدف اول      ط مشخص و اعالم شده، گمان نمي      راز اين چهار هدف يا ش     . سكوي پرتاب به طرف قدس    

مقامـات  . اي در راه رسيدن به صلح اسـت          عمده شرط سوم، يعني سقوط صدام، مانع     . اي باشند   مشكل عمده 

اند كه براي پايان جنگ شرط اصلي سقوط صدام و حزب بعث عـراق و    جمهوري اسالمي بارها اعالم داشته    

  .باشد استقرار جمهوري اسالمي از نوع ايران در عراق مي

مرگ و خوكشي، سـه  اما چگونه ممكن است صدام از بين برود يا سقوط كند؟ عالوه بر احتمال و امكان           

  :راه ديگر قابل بررسي است

  .ـ امكان قيام ملي به سبك ايران عليه صدام۱
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  .ـ احتمال فتح بغداد توسط رزمندگان ايران۲

  . كودتاي نظامي توسط ارتش عراق و بركناري صدامـ ۳

  
  :ـ امكان قيام ملي به سبك ايران عليه صدام۱

اق به تصديق تمامي كساني كه به اوضـاع داخلـي عـراق             احتمال يك قيام همگاني و ملي و مردمي در عر         

شرايط سياسي و تاريخي و سـير تحـوالت ايـران بـا عـراق قابـل                 . آشنائي كافي دارند، بسيار ضعيف است     

. گذارنـد   تجديد حيات انديشه اسالمي و حركت فرهنگي در عراق مراحل ابتـدائي خـود را مـي                . مقايسه نيست 

. هاي غيراسالمي و غيرملـي تعلـق دارد         به انديشه هاي عراق     كرده  تحصيلجو غالب در محافل روشنفكران و       

باشند، بدون حمايت و كمك ديگـران         مبارزين عراقي كه خارج از عراق سكونت دارند و آنها كه در ايران مي             

جنگيدنـد اعـم از    درحاليكـه مبـارزين ايرانـي كـه بـا رژيـم شـاه مـي        . باشند قادر به تأمين نيازهاي خود نمي  

رزان داخلي كشور يا مقيم خارج به دليل داشتن پايگـاه مردمـي و حمايـت اقـشار مختلـف مـردم بـدون                        مبا

در مـورد عـراق هنـوز چنـين         . دادنـد   هاي غيرايراني به مبارزه خود ادامـه مـي          كمترين كمكي از جانب قدرت    

  .وضعيتي مشاهده نشده است

  
  :ـ احتمال فتح بغداد توسط رزمندگان ايراني۲

مدت تنها وقتـي ميـسر و ممكـن اسـت كـه ايـران بتوانـد                   اد توسط رزمندگان ايراني در كوتاه     اما فتح بغد  

ها و امكانات رزمي مشابهي نظير ارتش عراق را تهيه نمايـد كـه ايـن خـود جـز بـا همكـاري و توافـق                             سالح

  .هايشان امكان ندارد هاي پيشرفته سنگين و موافقت دولت صاحبان كارخانجات توليد سالح

بينـي     موفقيت ايران و سقوط بغداد نتايج و پيامدهاي آني و فوري آن به شرح زيـر قابـل پـيش                    به فرض 

  :است

ـ سقوط بغداد و صدام يك پيروزي بسيار بزرگ سياسي براي ايران در منطقه، در دنيـاي عـرب، در     ۱/۲

خواهـد  اي نيـز بـه جـاي      سـابقه   كشورهاي اسالمي و در جهان محسوب خواهد شد و تأثيرات گـسترده بـي             

  .گذاشت

ـ پس از سقوط صدام، به دليل فقدان دولت مركزي قوي احتماالً تشكيل دولت كردسـتان مـستقل در                   ۲/۲

اي كـشورهاي عربـي نيـز آن را بـه      جملـه پـاره  هاي منطقه، از     برخي از دولت  . شمال عراق اعالم خواهد شد    

گيـري    غـداد و صـدام و اوج      اگرچه ممكن است متعاقب پيـروزي ايـران و سـقوط ب           . رسميت خواهند شناخت  

 طلب در كردستان ايران ضعيف و منكـوب شـوند امـا             هيجانات مردم در ايران نيروهاي ضدانقالب و تجزيه       

احتمال بيشتر اين است كه به دليل درگيري و اشتغال نيروهاي ايـران در جنـگ بـا عـراق و مـسائل بعـد از                          

مي در كردستان ايران ضعيف خواهـد گـشت و          سقوط بغداد، خواه و ناخواه كنترل نيروهاي جمهوري اسال        

اين امر به كردهاي ايـران فرصـت و امكـان آن را خواهـد داد كـه بـه كردهـاي عـراق و جمهـوري مـستقل                             

  .كردستان بپيوندند

عليرغم اين واقعيت كه دولت مركزي تركيه قوي است و ممكن است بتواند با كردها مقابلـه كنـد احتمـال                     

شـود كـه در صـورت         به هـر حـال ايـن احتمـال داده مـي           . ين دو نيز وجود دارد    پيوستن كردهاي تركيه به ا    

برخـي از   .  ميليـون اعـالم موجوديـت نمايـد        ۱۵سقوط بغداد يك دولت مـستقل كـرد بـا جمعيتـي در حـدود                
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انـد و سـرهنگ       هاي عربي نظير ليبي موافقت اصولي خود را با تشكيل چنين دولتـي قـبالً اعـالم كـرده                    دولت

  .از تشكيل يك دولت مستقل كرد حمايت نموده استقذافي بارها 

اما تأسيس چنين دولتي در منطقه نه بـه نفـع جمهـوري اسـالمي ايـران و نـه بـه نفـع هيچيـك از سـاير                          

  .ها خواهند بود باشد و برنده اين ميدان عمدتاً اسرائيل و كمونيست هاي منطقه حتي كردها نمي ملت

قرينه و شاهدي وجـود نـدارد كـه شـوراي انقـالب اسـالمي       ـ در صورت سقوط بغداد و صدام هيچ         ۳/۲

مردمـي و   تشكيل يك دولـت     . عنوان يك دولت منسجم در عراق مستقر گردد         عراق به رهبري حكيم بتواند به     

به صورتي كه از جانب برخي از دولتمردان ايـران مطـرح گرديـده اسـت در چنـان                   برگزاري انتخابات آزاد،    

در يك طـرف    . دهند   سياسي مخالف رژيم صدام طيف وسيعي را تشكيل مي         هاي  گروه. شرايطي عملي نيست  

هـاي    گـروه . ها و مليون ضدصـدام      ها و بعثي    هاي اسالمي قرار دارند و در طرف ديگر كمونيست          طيف گروه 

كمترين . باشند  ها در دمشق و برخي هم در ليبي مستقر مي           متمركز هستند ولي ساير گروه    اسالمي در ايران    

و اتحاد ولو تاكتيكي و موقتي در جهـت سـقوط صـدام ميـان ايـن           ا اميدي براي تفاهم و همكاري     عالمت و ي  

تجربه اتحاد نيروها در ايران براي سقوط شاه و مقابله آنان با يكديگر بعد از پيـروزي  . ها وجود ندارد   گروه

ري ميان اين نيروهـا در      اي براي امكان تفاهم و همكا       انقالب، به خصوص عملكرد روحانيت، اثرات بازدارنده      

هاي اسالمي عراق،     بطوريكه در اثر تبليغات حاكميت در ايران نه روحانيون و گروه          . عراق باقي گذارده است   

صـدام حاضـر بـه      هاي ملي و ساير مخـالفين         ها هستند و نه گروه      حاضر به همكاري و تفاهم با ساير گروه       

مهوري اسالمي در عراق از خود نشان نداده است بـه           ها و تشكيل يك دولت ج       قبول همكاري ميان اين گروه    

هر كس  . خورد  هاي اسالمي نيز به وضوح به چشم مي         عالوه عدم وحدت كلمه و تاكتيك حتي در ميان گروه         

داند كـه اختالفـات چـشمگيري ميـان           هاي اسالمي عراق داشته باشد مي       كه كمترين تماس و آشنائي با گروه      

  . خود آنان وجود دارد

ت سقوط بغداد و صدام، ارتش عراق از هم گسيخته، اقتصاد فلج، درآمد نفت قطع، خزانه خالي،               در صور 

  .گردد و مشكالت دولت فرضي بعدي را چند برابر خواهد نمود هرج و مرج حاكم مي

زده و ترميم خسارات وارده چه در عراق و چه در             ـ در چنان شرايطي مخارج بازسازي مناطق جنگ       ۴/۲

  .به عهده ايران و جمهوري مفروض عراق خواهد بودايران عمالً 

  
  :ـ كودتاي نظامي توسط ارتش عراق و بركناري صدام۳

حاميـان رژيـم عـراق عالقـه و     .  آنست كه سقوط صدام مترادف با سقوط بغـداد نگـردد      اما احتمال ديگر  

. خـود هـستند   آنهـا بـه دنبـال منـافع اسـتراتژيك و تـاكتيكي              . دنـ توجه خاصي نسبت به شخص صدام ندار      

نفـع، سـقوط      هـاي خـارجي ذي      ها و ابرقـدرت     كنند و قدرت    كشورهاي عرب منطقه كه از صدام پشتيباني مي       

هاي قومي كرد و      نظاميان امريكا با تشكيل دولت    . دانند  احتمالي بغداد را به شكل فرضي باال به نفع خود نمي          

خـصوصاً كـه اعـالم تأسـيس يـك          . نيـستند و برهم خوردن نقشه جغرافيائي منطقه موافق        ... بلوچ و ترك و   

هاي  امريكا در تركيه پايگاه. دولت مستقل كرد تماميت ارضي و ثبات كنوني تركيه را شديداً بر هم خواهد زد           

  .نظامي فراوان و منافع استراتژيك حياتي دارد و به سادگي تسليم چنان وضعيتي نخواهد شد
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د شد نه سقوط صدام مترادف با سقوط بغداد بشود نخواهلذا حاميان رژيم بغداد، تسليم بروز حوادثي ك    

مشاهده كننـد دسـت بـه كـار شـده و بـا يـك كودتـاي         هاي آن را   آگهي و در اولين فرصت كه عالئم و پيش     

  . س قدرت قرار خواهند دادأنظامي صدام را بركنار نموده و گروه جديدي را در ر

آمـدهاي چنـين وضـعيتي چـه          حال ببينيم پي  .  است احتمال وقوع چنين تحولي بيش از هر احتمال ديگري        

  :خواهد بود

و جنايتكار كه موجب بروز جنگ بـوده و دو          » صدام يزيد كافر  «گروه جديد بالفاصله با لعن و نفرين بر         

بس كـرده و پيـشنهاد مـذاكرات          ، اعالم آتش    ملت دوست و مسلمان و برادر و همسايه را به جان هم انداخته            

  .صلح خواهند داد

برداري كامل سياسي ـ تبليغاتي ايران، خصوصاً در داخل قرار گيرد و   تواند مورد بهره نين تغييري ميچ

در ميان مردم دنياي سوم و كشورهاي اسالمي بر اعتبار جمهوري اسالمي بيفزايد بنـابراين قاعـدتاً مـورد                   

  .فت، صدام نيز رفتاستقبال حاكميت ايران قرار خواهد گرفت و خواهند گفت كه شاه رفت، كارتر ر

حاكمان جديد، كه از درون ارتش و حزب بعث بيرون آمده و از همـان قمـاش خواهنـد بـود معـذلك بـه                         

در حـال حاضـر هـم رژيـم بعثـي           . احتمال زياد شكل و ظاهر مذهبي و اسالمي تندي به خود خواهند گرفت            

حتي ممكن است از افـراد مـذهبي        . ايدنم  هاي نظامي خود از آيات قرآني استفاده مي         عراق، عموماً در اعالميه   

هاي مخالف صدام كه در دمشق متمركـز هـستند            و روحانيون و احتماالً از برخي عناصر ملي و ساير گروه          

دولـت جديـد ممكـن اسـت نظيـر برخـي       . نيز در دولت جديد استفاده نموده و آنها را در قدرت سهيم نماينـد   

هاي شرع تشكيل بدهد و احكام اسـالمي تعزيـرات، حـدود،             هاي عربي و ضياءالحق و نميري دادگاه        حكومت

  .را اجرا نمايد...) نظير قطع يد سارق و حد زنا و شرب خمر و(قصاص 

نامه امضاء شـده ميـان رهبـران كـرد و دولـت مركـزي عـراق را در مـورد                       دولتمردان جديد مفاد توافق   

فعلـي كردسـتان نيـز دعـوت بـه همكـاري            ولو موقتاً به اجرا در خواهند آورد و از رهبـران            » خودمختاري«

چنين برخوردي با كردها هم زمينه و سابقه سياسي دارد و هم مورد تأييد كشورهاي عربـي،        . خواهند نمود 

به عالوه مانع انفصال فوري كردستان از عراق گـشته و خطـر             . باشد  از قبيل ليبي، الجزائر و سوريه نيز مي       

  .رساند  حداقل ميتشكيل دولت مستقل كرد را در منطقه به

هـاي جنـوب      نـشين   كشورهاي عربـي منطقـه، از جملـه عربـستان و كويـت و بـه تبـع آنهـا، اردن، شـيخ                      

چنين تركيه از تغيير جديـد اسـتقبال          فارس، يمن شمالي و حتي يمن جنوبي، سوريه، ليبي و مصر و هم              خليج

مي از قدرت جديـد بـراي كنتـرل         خواهند نمود و هر كدام سعي خواهند كرد به نسبت قدرت و نفوذ خود سه              

  .رويدادهاي بعدي به خود اختصاص بدهند

، ضمن استقبال از خاتمه احتمـالي جنـگ، از   )عموماً عربستان ـ كويت (كشورهاي عربي صادركننده نفت 

دولـت  «آمـادگي خـود را بـراي كمـك بـه        ) فـارس   و شايد هم شوراي امنيـت خلـيج       (طريق كنفرانس اسالمي    

عنـوان يـك وظيفـه اخـوت اسـالمي            ديده، بـه     ترميم خسارات و بازسازي مناطق آسيب       و  »زده  مسلمان جنگ 

 ميليارد دالر بـرآورد شـده       ۳۰۰ تا   ۲۰۰زده در دو كشور       مخارج بازسازي مناطق جنگ   . اعالم خواهند نمود  

  .است



 ٦٨

ه از  آنهـا كـ   . نفع در منطقه نيز از اين حركت اسـتقبال خواهنـد نمـود              هاي خارجي ذي    ها و ابرقدرت    قدرت

اند با اعالم پايان آن با استفاده از بازار عظيمي كه براي فـروش محـصوالت خـود                    جنگ منافع فراواني برده   

براي سوداگران نيمكـره شـمالي جهـان، كـه بـا            . زده خواهند پرداخت    خواهند يافت به بازسازي مناطق جنگ     

  .آميز است انداز آن وسوسه انگيز و چشم رو هستند، چنين بازاري بسيار هيجان ركود اقتصادي روبه

  .تواند به اجرا گذاشته شود به اين ترتيب راه حلي كه مورد رضايت تمامي نيروهاي درگير باشد مي

اند امـا وجـود يـك مـانع عمـده بـر سـر                 اي خودنمائي كرده    چندين بار عالئمي براي اجراي چنين برنامه      

  .اخير انداخته استآميز اين راه حل است، كه اجراي آن را به ت اجراي موفقيت

مانع احتمالي انجام اين امر اين است كه هر تغييري در حكومت مركزي عراق كه همراه به حـذف صـدام             

هـاي جنـگ متمركـز و سـرگرم هـستند       باشد، موجب تزلزل هرچه بيشتر روحيه نظاميان عراق، كه در جبهه      

ات شـديد گـروه جديـد حـاكم بغـداد           تزلزل روحيه ارتش عراق در مرزها، خصوصاً اگر با تبليغ         . خواهد شد 

مـت  وعليه صدام همراه باشد، كه به احتمال زياد چنين خواهد بود، موجب كاهش شديد قـدرت رزمـي و مقا                   

  .سربازان عراق در مرزها خواهد گشت

كز در مرزها هيجـان و شـوق        از طرف ديگر اعالم و انتشار چنين خبري در ميان رزمندگان ايراني متمر            

  .روحيه و قدرت تهاجمي آنان به شدت افزايش خواهد يافت. وجود خواهد آوردبه اي  هسابق بي

ها و تشديد هيجانات رزمندگان ايـران و بـاالرفتن روحيـه و قـدرت                 بروز چنان وضعيتي در ميان عراقي     

تهاجمي آنان شرايطي را ايجاد خواهد كرد كه رزمندگان ايران با سرعت و سهولت تا بغـداد و كـربال پـيش                      

اي به معناي سقوط بغداد خواهد بود، كه همان تحوالت و عوارضي را كـه قـبالً      اما وقوع چنين حادثه    .بروند

  .شرح داديم در پي خواهد داشت

  .بست كنوني درآورده است  به صورت گروه پيچيده و بن رامانع اجراي كار در همين جاست كه مسأله

 سر راه برداشته شوند و اين امـر از دو راه ذيـل            اگر اين راه حل بخواهد عملي شود الزم است موانع از            

  : تصور استقابل

ـ از طريق مذاكرات سياسي خصوصي پشت پرده با ايران و جلب توافق ايران در اجـراي ايـن طـرح و                      ۱

دريافت تعهد و تضمين كـه در صـورت بـروز كودتـا در بغـداد، نيروهـاي ايرانـي از مواضـع كنـوني خـود             

امـا نگرانـي    . چنين تعهدي از جانب دولتمردان ايران وجود دارد       امكان  . نمايندپيشروي به داخل خاك عراق ن     

كنندگان از آنجاست كه اگر در بغداد كودتا بشود و صدام سقوط نمايد شدت احساسات و هيجانـات                    مذاكره

رزمندگان ايران و عشق و شور آنان به رفتن و زيارت كـربال و نجـف و ضـعف روحيـه سـربازان عراقـي                         

اختيار، واله و شيدا بـه سـوي          خواهد بود كه نيروهاي ايراني به محض انتشار خبر سقوط صدام بي           آنچنان  

اين نگراني وجود دارد كه به فرض اعتماد به دولتمردان ايران آيـا             . نجف و كربال و بغداد پيش خواهند رفت       

  ي عتبات مقدسه شد؟توان از وقوع چنين حوادثي ممانعت نموده و مانع حركت رزمندگان ايران به سو مي

ـ راه حل دوم، اين است كه عمليات رزمي آنقدر ادامه پيدا كند و تعادل نيروهاي جنگنده آنچنـان حفـظ                     ۲

) نظير بصره (كننده ديگري     نقطه استراتژيك و تعيين   شود كه ايران نتواند با قدرت رزمي خود به بغداد يا هر             

تغييـرات مطلـوب در   ت و نـاتوان سـازد كـه در صـور     درپي چنان نيروها را ضـعيف         بلكه عمليات پي  . برسد
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ارتش عراق، ولو بغداد، نيروهاي رزمنده قابل كنترل بوده و قادر به پيشروي به جلو نباشند يا آنكه با همان                  

  .و اين روال كنوني در ادامه جنگ است. اي ضعيفتر، بتوان جلوي آنها را گرفت  با روحيه

  

  :مندانه امكان پايان جنگ و صلح شرافتـهـ 

نه اسالم چنين گفته و خواسته است و نه رهبـران جمهـوري             . نفسه هدف باشد    تواند في   جنگ مسلماً نمي  

هـاي تبليـغ و توسـعه و          اسـاس تفكـر و انديـشه اسـالمي و راه          . گوينـد   اسالمي با صراحت چنين سخني مي     

دفـاع از سـرزمين در      آنجا كه جنگ مجاز دانسته شده اسـت مـسئله           . صدور آن، تفاهم و تحبيب صلح است      

اندركاران بپذيرند كه هدف دفـع فتنـه          اگر چنين فكر شود و دست     . باشد  برابر تهاجمات نيروهاي خارجي مي    

  .هاي يك صلح شرافتمندانه بهتر باز خواهد شد متجاوز و ختم جنگ و تأمين صلح است راه

ريم رهنمودهـائي قـاطع و      ـ بطوريكه در بخش اول اين نشريه ارائه شده است آيـات الهـي در قـرآن كـ                  ۲

و تزلزل به كـار بـست و از سـنت           بايد آنها را بدون ترديد      . جنگ و صلح داده است     صريح و روشن در باب    

پيروي كرد و الزم است كه با توكل به خدا به استقبال شـرايط مـساعدي                ) ع ( و ائمه اطهار  ) ص(رسول خدا   

  .آيد برويم كه پيش مي

خود دشمن پيـشنهاد  هاي عالقمند و بيطرف يا از ناحيه  از طرف دولتـ يا قبولي صلحي كه صلح كردن  

ـ بهيچوجه عمل خالف شرع و اسالم نيست بلكه مورد تمجيد و تأكيد قرآن بـوده پيغمبـر   شود   و اصرار مي

هاي آن    اند و براي ابرقدرت     بند آن بوده    بسته و پاي    اكرم از آن دريغ نداشتند با مشركين محارب معاهده مي         

ائمه اطهار نيز در جاهـائي كـه ضـرورت و مـصلحت مـسلمين و        . اند  فرستاده   نامه دعوت به اسالم مي     زمان

قرآن وفاداري  . كردند  دمت درازمدت به اهدافشان بوده است حتي با امثال معاويه قرارداد صلح امضاء مي             خ

  .شناسد مي» تقوي«به صلح و پيمان را 

اهـداف هـيچ   . ارجي كشور با عمليات رزمي هماهنگ بـشوند ـ الزم است عمليات ديپلماسي و تبليغات خ   ۳

  . جنگي با عمليات صرفاً رزمي تحقق پيدا نخواهد كرد

آفرينـي نمـوده و       اند حماسه   هرچند رزمندگان ايران در مصاف با دشمن ايثارگرانه عمل كرده و توانسته           

ف ديپلماسي ايـران ضـعيف و فاقـد         آبرو و اعتباري براي اين انقالب و ملت فراهم سازند، ليكن با كمال تأس             

درحاليكه ديپلماسي وظيفـه دارد،     . حركت ابتكاري بوده و گهگاه حركات مضري نيز از خود بروز داده است            

آمـدها و     هـاي بـه دسـت آمـده تـالش نمايـد و از پـيش                 برداري از پيـروزي     در كنار ساير عمليات براي بهره     

براي روشـن شـدن نقـش مهـم ديپلماسـي و            . ستقبال كند شود ا   پيشنهادهائي كه به سود ما شده است و مي        

  :زنيم هائي مي تبليغات مثال

هاي   نامهت بعد از حمله ايران به جزائر مجنون و فتح آن، دولت عراق برخالف تمامي معاهدات و موافق                 

شـود   گفتـه مـي   . هاي شيميائي، به نام نيتروژن خـردل و بـاران زرد اسـتفاده كـرد                المللي از دو نوع بمب      بين

هاي باران زرد را بلوك شرق در اختيـار   هاي نيتروژن خردل را كشورهاي غربي از جمله امريكا و بمب      بمب

دولت ايران دست به ابتكار جالبي زد و با اعزام مجروحين جنگ شيميائي بـه كـشورهاي                 . عراق گذارده بود  

از آنجـا   .  عمل عراق به وجـود آورد       دنيا عليه  عمده غربي، اروپا و ژاپن توانست موج تبليغاتي وسيعي را در          

هاي شيميائي مصرف شده از نوعي است كـه معمـوالً كـشورهاي شـرقي سـازنده آن                    كه يكي از انواع بمب    
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باشند و از آن در افغانستان و آسياي دور هم اسـتفاده شـده اسـت محافـل غربـي نيـز از ابتكـار ايـران                           مي

هـا و     اين امر به دليل اختالف موجود ميان قدرت       . ودندرا در سطح وسيعي مطرح نم     استفاده كردند و مسئله     

بايـستي    و يا ديپلماسي در سطح جهاني مي      قطعاً هرگونه اقدامات تبليغاتي     . ها به نفع ايران تمام شد       ابرقدرت

هـا و رونـدهاي كنـوني جهـان           هـا و ابرقـدرت      با توجه و هوشياري نسبت به اختالفات موجود ميـان قـدرت           

امـا  . به هر حال ابتكار اوليـه ايـران حـسن اثـر داشـت             . ن حسن استفاده از شرايط است     گيرد، كه اي       صورت

هـاي شـيميائي      متأسفانه امام جمعه موقت تهران در خطبه نماز جمعه خود اعالم كرد كه ايران نيز بـه بمـب                  

 چنـين   اعـالم . تواند آنها را توليد و در صورت لـزوم از آنهـا در جنـگ اسـتفاده نمايـد                    دسترسي دارد و مي   

اي در نماز جمعه انعكاس جهاني منفي پيدا كرد و اثرات تبليغاتي مثبت ابتكار اول را به مقدار وسـيعي        مسئله

  .خنثي نمود

توانست به يك مانور سازنده و مثبتـي          بعد از عمليات خيبر و فتح جزائر مجنون، ديپلماسي ايران مي           

بـه ايـن ترتيـب كـه از طريـق دوسـتان ايـران در                . بدهـد بست قرار     به نفع ايران دست بزند و عراق را در بن         

چنـين  . شـد   داده مـي  » بـس   آتـش «اي در مـورد       سازمان ملل متحد، نظير سوريه و الجزائر، پيشنهاد قطعنامه        

كرد،  گشت و ايران موافقت خود را اعالم مي       پيشنهادي در جو كنوني سازمان ملل متحد، احتماالً تصويب مي         

ايران صرف نظر از قبول يا رد آن از طرف عراق دشمن را در هر               . به نفع ايران بود   ن  آاين پيشنهاد و قبول     

  :چرا كه. داد بست قرار مي حال در بن

بـس    آتش. المللي نه به معناي قبول مذاكره و نه به معناي صلح است             در عرف روابط بين   » بس  آتش«: اوالً

ماننـد و جنـگ بطـور موقـت راكـد          ند باقي مـي   به اين معناست كه هر يك از طرفين جنگ در هر كجا كه هست             

  .ماند مي

پذيرد كه پيشرفت كـرده       كند و يا مي     بس را مطرح مي     ها آن طرفي آتش     المللي، در جنگ    در عرف بين  : ثانياً

هـاي    در جنـگ  . هاي به دست آمـده نيـاز بـه زمـان دارد             است و براي تقويت نيروهاي خود و تثبيت پيروزي        

بس توسط دوسـتان اسـرائيل داده    پس از مرحله و پيشرفت اسرائيل پيشنهاد آتش   اسرائيل با اعراب هميشه     

در مرحله اول جنگ تحميلي و تجاوز عراق بـه          . شد و هدف آن تثبيت وضعيت به نفع اسرائيل بوده است            مي

يـاران  هاي ما را در جنـوب بـه اشـغال خـود درآورده بـود،                  ايران كه ارتش عراق بخش عظيمي از سرزمين       

ايران به حـق آنهـا را نپـذيرفت و رد    . بس دادند ر سازمان ملل و ساير محافل و مجامع پيشنهاد آتش      عراق د 

بس پس از فتح جزائر مجنون به نفع ايران بود و         اما آتش . بسي به ضرر ايران بود      كرد زيرا قبول چنين آتش    

  . آن را بپذيردتوانست ايران مي

پرداخت بدون آنكه  عراق، ايران به تثبيت مواضع خود ميبس توسط   در صورت پذيرفته شدن آتش    : ثالثاً

طـوري كـه در    سـاخت و بـه   جاده تداركاتي و ساير نيازهاي خود را تأمين و برقرار مي    . تلفات سنگيني بدهد  

تـري    از موضع قوي   شد، كه احتمال شكستن آن بسيار زياد بود،ايران         بس شكسته مي     اگر آتش  ىمرحله بعد 

  . حمله كندتوانست مي

بـس   بـس را بپـذيرد، پـذيرفتن آتـش     توانست آتش به همين دليلي كه در باال ذكر آن رفت عراق نمي       : رابعاً

درحاليكه جزائر مجنون در دست ايران است، يك نقطه قوت براي توسعه تداركات و آمادگي نيروهاي ايران                 

  .شد محسوب مي
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كرد درحاليكـه عـراق را در موضـع           ت مي نپذيرفتن عراق، موضع ايران را در جنگ تبليغاتي تقوي        : خامساً

  .داد تبليغاتي ضعيفي قرار مي

بس را بپذيرد و از آن براي تقويت نيروهاي خـود و يـا مـسئله صـدور                    احتمال اينكه عراق آتش   : سادساً

  .برداري نمايد بسيار ضعيف بود نفت خود بهره

ز مـسائل جنـگ در اختيـار دارنـد در           قطعاً آنها كه اطالعـات بيـشتري ا       . به هر حال اين تنها دو مثال بود       

  .توانند حركات ديپلماسي خود را با عمليات رزمي هماهنگ نمايند صورتيكه بخواهند مي

  

  گيري  بندي و نتيجه وـ جمع

تحليلي كه از نظر خوانندگان گرامي گذشت بر پايه اطالعات و واقعيـاتي اسـت كـه در دسـترس نهـضت                      

ه مدعي است كه از كليه اطالعات اسـرار و دقـائق مربـوط بـه جنـگ                  نهضت ن . آزادي ايران قرار گرفته است    

و نه معتقد است كه بدون در دست داشتن         ) شماري است   كه اين اطالعات در اختيار گروه انگشت      (آگاه است   

ولـي در عـين حـال، كمـي اطالعـات و كامـل            . توان به تحليلي جامع و راهگشا دست يافـت          اطالعات كافي مي  

سـاز ماننـد      اي سرنوشت   ذري موجه براي عدم مطالعه و خودداري از اظهارنظر در مسأله          نبودن تحليل را ع   

باره مانع ادامـه خـونريزي و يـا الاقـل تقليـل آن                اگر احتمال آن باشد كه اقدام نهضت در اين        . داند  جنگ نمي 

ه كار برده   جوئي در جهت سازندگي ب      شود و در نتيجه نيروي دو ملت مسلمان ايران و عراق به جاي ستيزه             

از پــاي ننــشيند و از ســرزنش مالمتگــران و تهمــت بــاره  اســالمي نهــضت اســت كــه در ايــنشــود، وظيفــه 

عنـوان گروهـي    بر اين پايه است كـه نهـضت بـه   . كار نخواهند نشست ـ نهراسد  شك بي سرايان ـ كه بي  ياوه

سـاز گوشـزد      رنوشـت  مـسأله س    اهميت حياتي شركت فعاالنه عموم اقـشار ملـت را در ايـن             شاهد و واسط  

 پايـان دادن بـه ايـن     خواهد كه با مشاركت فكري، مالي، جـاني خـود در راه   نمايد و از هموطنان عزيز مي       مي

  .فاجعه خانمانسوز و رسيدن به صلحي اسالمي و شرافتمندانه ميان دو ملت مسلمان كوشش كنند

اي از مـردم ـ بـسيار قـوي و      زنـده اگرچه از آغاز جنگ تاكنون مشاركت مردم ـ يا گروه قابل توجه و ار 

مؤثر بوده اما اين مشاركت بيشتر در جهت اجرا و ايثار به صورت انفعالي نه به صورت ابتكـار و صـاحب                      

دريافت اطالعات و اتخاذ تصميمات در محافل محدود و به دور از مردم و مجلس               . نظر و تصميم بوده است    

هـا و تبليغـات       هاي مختـصري بعـد از وقـوع جريـان           عيهشود اطال   گيرد، آنچه بر ملت عرضه مي       صورت مي 

گفتارهـا، نوشـتارها،    . مفصل و تشويق و تحريك براي شهادت و مقاومت يا ايثـار و تحمـل و خـدمت اسـت                   

شود كه در تأييد سياسـت اتخـاذ         نظرها و اوامر كالً در جهت واحد بوده چيزي گفته و نوشته و خواسته مي              

كـه در بـاال تـشخيص داده و         عه آن است، آن هـم طبـق تـدبير و ترتيبـي              شده درباره جنگ و تشديد و توس      

  .تصميم گرفته شده باشد

فرسـتند يـا در پـشت     هـا مـي   چنين نيست كه صدائي از مردم ـ از مردمي كه جان و مالشان را به جبهـه  

 نقـل نـشود   دهند ـ برنخيزد و كالمي از آنهـا   دفاع خانه و حياتشان را از دست مي ها و در شهرهاي بي جبهه

كنـد و   هـا و تلويزيـون انعكـاس پيـدا مـي      هـا و در خطبـه     هائي در راديـو و روزنامـه        ولي تنها صداها و كالم    

دهند كـه در جهـت پـذيرش و گـسترش      شود و به آن اجتماعات و اظهاراتي اجازه ابراز مي      گرانديسمان مي آ
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اله مخالف و معتـرض داده شـود و يـا    جنگ باشد، بدون آنكه كمترين مجال و ميدان به كوچكترين نغمه يا ن       

  .گوينده و نويسنده شديداً متهم به خيانت و مزدوري و ضدانقالب بودن نگردد

هـائي دارد كـه       البته همانطور كه قبالً گفته شد جنگ در هر كجاي دنيا و در هر زمان براي خـود ويژگـي                   

چـه در غيـر ايـن       .  جملـه اسـت    رعايت دقيق استتار، انحـصار و انـضباط و دوري از تفـرق و تـشتت از آن                 

در . نظمـي و شكـست مـسلم خواهـد بـود            صورت، با افشاء اسرار، تعدد فرماندهي و عدم اطاعت از آن، بـي            

گيري كلي، همينطور اسـت و اصـول نظـامي هميـشه              مرحله اجراي كار و اداره نبرد، و نه در مرحله تصميم          

  :مطلب دارد اينآيه قرآني زير نيز داللت صريح به . چنين بوده است

و اذا جاءهم امر من االمن اوالخوف اذا عوابه ولو ردوه الي الرسول و الي اولـي االمـر مـنهم لعلمـه الـذين                         «

  )۸۵نساء ـ(يستنبطونه منهم 

سازند درحاليكه    رسد آن را منتشر مي      و هر زمان كه براي آنها خبري در رابطه با امنيت و خطرات جنگ مي              

دانند  استنباط دارند مي) صالحيت(اندهان صاحب امر برگردانند حتماً كسانيكه اگر آن را به رسول و به فرم

  .»چه بكنند

» االمـر   وشـاورهم فـي   «همه جا بـه دسـتور       ) ص(رسول اكرم . گيري اينطور نيست    ميمولي در مرحله تص   

اخـذ  فرمود و آنجا كه ضرورت و فوريت وجود داشت ـ مثالً در داستان حديبيه ـ مـشورت و قـبالً      عمل مي

موالي متقيان نيـز در پـنج سـال خالفـت مـسائل             . گرفت  بيعت نموده و از مؤمنين وكالت و اختيارات تام مي         

گذاشـت و     هـاي نبـرد بـا مـردم در ميـان مـي              مربوط به صلح و جنگ را در مسجد و منبر و حتي در معركه             

  .هديد و اجباركرد، البته با داللت و هدايت نه با ت  آنان را جلب ميپيشاپيش نظر و همراهي

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعالن جنگ و صـلح و                 ۱۱۰اصل  

اما در هيچ كجا نه مشورت بـا        . به عهده مقام رهبري گذارده است     بسيج قوا را، از طريق شوراي عالي دفاع،         

هاي غيراسـتبدادي بـه معنـاي          نظام ملت و با مقامات ذيصالحيت منع شده و نه توشيح يا صدور فرامين در             

و فاعل مايشائي و حق انحصاري و غيابي اسـت بلكـه امـضاء احكـام مقامـات اعلـي اوالً بـه منظـور اطـالع                  

هاي اساسي و اهميت دادن به موضـوع اسـت و ثانيـاً اطمينـان و تـضمين بـر اينكـه               حضور آنان در جريان   

مـصالح و جوانـب امـر طـي گـشته            ح و با رعايـت    مراحل و مراتب قانوني مادون به صورت طبيعي و صحي         

تـرين حقـوق هـر ملـت كـه ارتبـاط              از مهم . اعمال غرض و سلب حقوق حقه الهي و حاكميت ملي نشده باشد           

مستقيم با جان فرد فرد آنها و با مال و خانه و مملكت و با گذشته اجدادي و نسل آينـده و تاريخـشان پيـدا                 

دهـد    كدام آئين و اصول، چه الهي و چه بشري، اجازه مي          . و صلح است  كند، حق اظهار نظر درباره جنگ         مي

دربسته در امري مربوط به نفوس و اموال آنان اتخاذ تصميم به عمـل آيـد             هاي  كه در غياب ملت و در اطاق      

  !و سپس به منظور اجراي تصميمات به ملت اعالم و ابالغ و تبليغات بشود؟

 يهـا   گيـري   م كه چرا مسئله جنگ، در كليت و خطوط كلـي و تـصميم             نمائي  اگر ما اظهار تعجب و ايراد مي      

شود و سهم مردم، تنهـا   اصولي آن، به صورت انحصاري و به دور از افكار و آراء عمومي، حل و فصل مي 

نه به معني و به منظور طرد كلي و اصولي جنگ           ها و ايثارها است،       دريافت اوامر و نصايح و انجام فداكاري      

فت با رهبري و فرماندهي كل قوا يا قبول خفت و خـواري و امـضاي صـلح بـه هـر صـورت و                         و دفاع، مخال  

ها براي ملت     گيري  كيفيت است، بلكه به خاطر قبول مسئوليت و اداي وظيفه مشورت در اساس امر و تصميم               

د انـ   اعتراض به اين است كه چرا مسئله جنگ را يك امـر سـاده خـصوصي گرفتـه                 . باشد  و نمايندگان آن مي   
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بدون آنكه ابعاد گوناگون پيچيده و عوامل و تبعات عديده آن را با صاحب نظران كشور در ميان نهنـد؟ تـصور                      

تـوان تنهـا بـا شـعارهائي ضدامپرياليـستي و             هاي كهنه كار خـارجي را مـي         هاي سياست   اند ترفند و توطئه     كرده

  .مسخر انقالب و اراده خود ساختخواهي، كشف و خنثي نمود و با صرف ايمان و احساسات دنيا را   مرگ

  :اندركاران را به نكات زير جلب نمايد ميهنان عزيز به ويژه دست داند نظر هم در هر حال نهضت الزم مي

گيرنده نهائي درباره صلح و جنگ مردم بوده و الزمه عـدالت و نـصفت                 ـ توجه به اين اصل كه تصميم      ۱

 اختيار ملت بگذارند و سـپس از آنـان كـسب نظـر نمـوده و      اندركاران اطالعات الزم را در  آن است كه دست   

بيعت بگيرند، جنگ را از صورت كنوني خارج خواهد ساخت به شركت فعاالنه مردم در ادامه يا پايـان دادن                    

  .به آن وسعت خواهد بخشيد

مات ـ پذيرفتن اين واقعيت كه اسالم جنگ ابتدائي را در زمان غيبت امام معصوم مجاز نـشمرده و اقـدا                  ۲

وان كـادوا   : دفاعي را محدود به مرزهاي تجاوز متجاوز ساخته و بهانه ترس از خدعـه دشـمن را بـا جملـه                    

انـدركاران را بـر آن    المومنين از دست مسلمانان گرفتـه اسـت، دسـت     اتبعك من  اهللا ومن  يخدعوك فان حسبك  

 استفاده از شرايط داخلـي و  خواهد داشت كه به پيشنهادات صلح و ميانجيگري به نظر مساعد نگريسته و با        

شرافتمندانه به نفع دو ملت مسلمان انعطـاف بيـشتري در ايـن زمينـه از خـود         المللي جهت تحقق صلحي       بين

  .نشان دهند

هـا،    هاي ديپلماسي در جنگ باعث آن خواهد شد كه مقامات مـسئول در خطبـه                ـ توجه به اهميت فعاليت    ۳

به خرج داده، از توجـه بـه محـدوده مـستمعين بـومي قـدمي                هاي خود احتياط بيشتري       مصاحبات و نوشته  

فراتر نهند و قبل از ايراد هـر مطلـب اثـرات آن را در تـشديد جنـگ و خـونريزي ارزيـابي نمـوده و از دادن                             

  .اي از مسلمانان تمام بشود خودداري كنند شعارهائي كه ممكن است به قيمت جان عده

هائي كه در برابـر آنـان قـرار            كشورهاي اسالمي و ابرقدرت    ـ آشنائي با بيالن سود و زيان جنگ براي        ۴

گيرندگان در اين مساله را وادار خواهد ساخت كه با دقت بيشتري تصميمات خود را اتخـاذ         اند تصميم   گرفته

  .نموده و كاري نكنند كه در نهايت خسران جنگ نصيب مسلمانان و سودش بهره كفار گردد

ــ  ــه خواســتار ت ــران ن ــه خواهــان تــضعيف   نهــضت آزادي اي ــم متجــاوز عــراق و ن ــر رژي سليم در براب

اندركاران جنـگ در امـر دفـاع از مـرز و بـوم مـيهن اسـالمي اسـت بلكـه طالـب اجـراي رهنمودهـاي                              دست

هائي عاقالنه و مبتنـي بـر مـصالح دو            بخش قرآن، حفظ جان و مال و آبروي مسلمانان و اتخاذ روش             حيات

است آنچه رفع شر متجـاوز و دفـاع از مـال و جـان مـسلمين و حفـظ                    نهضت معتقد   . باشد  ملت مسلمان مي  

و روش ائمـه طـاهرين و       ) ص(كند گردن نهادن بـه كتـاب الهـي و سـنت پيـامبر                 بيضه اسالم را تضمين مي    

  .گيري به آنان است احترام به حق حاكميت مردم و بازگرداندن امانت تصميم

  الشاهدين  عا منربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتب

پروردگارا ما به كتابي كه فرستادي ايمان آورده و از رسول نيز پيروي كرديم نـام مـا را در صـحيفه اهـل                      

  )۵۲/عمران آل (يقين ثبت فرما

  نهضت آزادي ايران

  ۶۳مردادماه 

  



 ٧٤

  ضمائم
  

  مقدمه 

 شوراي اسالمي    جناب آقاي دكتر يداهللا سحابي، نماينده مردم تهران در مجلس          ۶۲ خردادماه   ۵در تاريخ   

طي نطق قبل از دستور خود مطلبي را درباره جنگ و ضـرورت اطـالع ملـت و نماينـدگان مجلـس از نحـوه                         

هاي مكرر جمعي از نمايندگان مجلس جهت تشكيل جلسه غيرعلني ابـراز              چنين درخواست   پيشرفت آن، و هم   

  .داشتند

مجلس همراه با توضيحاتي جهت اطـالع       هاي نمايندگان     در اين مجموعه، متن كامل سخنان ايشان و نامه        

  .اميد كه مفيد افتد. گردد عموم منتشر مي

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران 

  ۶۲خرداد 

  

  متن نطق قبل از دستور آقاي دكتر يداهللا سحابي

   در مجلس شوراي اسالمي

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  »نت خيرالفاتحيناهللا توكلنا ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و ا علي«

ابـن   مـولي حجـت   با سالم و صلوات بر سيد كائنات و خاتم پيغمبران و همه انبياء و اوليـاء و خـصوصاً                    

رحمت و مغفرت پروردگار به روان پاك شهيدان راه اسـالم و وطـن              ) اهللا تعالي فرجه   عجل(العسكري   الحسن

ار نمودنـد و دعـا بـراي رزمنـدگان       كه در دفاع از دين و حـريم مملكـت عاشـقانه خـون پـاك خـويش را نثـ                    

سلحشور كه به رهبري فائقه رهبر انقالب در مقابـل تعـدي صـدام بـدفرجام كـه نمونـه جنايـات مـستمر او                

گناه بانه هنگام ديـروز اسـت و تحريكـات شـيطاني شـرق و غـرب و دشـمنان و                       بمباران و كشتار مردم بي    

جامعه فعلي مـا    . اند  را در تاريخ ملت ما پديد آورده      اي    سابقه  ها نموده و عزت و شرف بي        بدخواهان مقاومت 

كه در انتظار حكومت عدل الهي و در آرزوي تحكيم جمهوري اسالمي و در اشـتياق زنـدگي بـا اسـتقالل و                       

كند و با مشكالت فـراوان درگيـر          اي را طي مي      در اين ايام روزگار سخت و پرحادثه       ؛آزادي و برادري است   

غلبه بر اين مـشكالت نيـز جـز بـا           .  رفع آنها كوشيد تا از مهلكه آنها خالصي يافت         است كه به ناچار بايد در     

پـذير     اسـتعانت از خداونـد امكـان        و همت و اخالص و تفاهم و گذشـت و تبـادل علـم و فكـر آن هـم بـا يـاد                      

تـي  اما در ميان آنها يكـي از همـه بـاالتر و پراثرتـر و ح    . مسائل موجود در زندگي ما بسيار است   . باشد  نمي

خـواهم چنـد كلمـه      له جنگ است كه امروز ميأسمباشد و آن      مانع و حاجبي براي انجام هر اصالح ديگر مي        

  :راجع به آن در مجلس محترم عرض كنم

ايـم نـه فقـط        جنگ فعلي با عراق همانطور كه از بيانـات بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي ايـران هـم شـنيده                    

مهمترين رويداد تاريخ چنـد هـزار سـاله كـشورمان چـه از نظـر                بلكه  . مهمترين مساله فعلي مملكت ما است     
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هاي اعالي شهادت و ايثار و فداكاري و افتخار و پيروزي و چه از لحاظ كميـت و كيفيـت صـدمات و                         ارزش

. باشـد   هـاي آينـده وارد شـده اسـت، نيـز مـي              خسارات و تلفات كه بر نسل شهيد پرور حاضر ايران و نسل           

نـام و نـشان همـوطن چـون از             واالي رزمندگان جان بركـف و ايثـارگران بـي          اينجانب ضمن تعظيم خدمات   

خواهم بيان و يا      هاي دفاعي و نحوه عمل شوراي عالي دفاع اطالع ندارم و يا اطالع كافي ندارم، نمي                 سياست

ولي نـسبت بـه مجلـس كـه حـق           . اظهارنظري نسبت به شوراي مزبور و متصديان دفاع كشور داشته باشم          

 كليه امور كشور را دارد و با توجه به وظيفه ديني و مـسئوليت قـانوني كـه بـه ماننـد شـما در                          رسيدگي در 

اي را كه ناگزير از اختـصار آن          برابر قانون اساسي و ملت عزيز ايران و موكلين خود دارم، عرايض فشرده            

گان آثار جنـگ  در مجلس در جريان جنگ و در هر موقع مقتضي غالب نمايند. رسانم هستم به استحضار مي 

اند و اين آقايان همواره جنايات صـداميان و همكـاران شـرق و                هاي حاصل از آن را منعكس نموده        و آسيب 

هـاي    هاي حاصله و تلفات جانگداز و همدردي بـا مـصدومين و عـزاداران و كمـك                  غرب بدكار آنها و خرابي    

انـد ولـي در       ب توجه اذهـان بـازگو كـرده       سابقه مردم را براي ثبت در تاريخ و جل          هاي بي   ريا و ايثارگري    بي

هـاي     انـساني، جنبـه فنـي و خـصوصاً جنبـه           هاي اجرائي جنگ از قبيل جنبه       شوراي اسالمي از جنبه   مجلس  

 نظامي است تا حـدي كـه بتـوان در جلـسات علنـي و يـا در جلـسات                     سياسي كه اصوالً جزء الينفك عمليات     

 عمل نيامده است و مـسئوالن و فرمانـدهان هـم از ايـن               غيرعلني مطرح نمود جز در اوايل جنگ گفتگوئي به        

انـد و نظـر       مقوالت تا همان حد كه وظيفه آنان اقتضاء دارد و قابل طـرح در مجلـس باشـد، گزارشـي نـداده                     

اش را     وقتي خداي متعال پيغمبر گرامـي و برگزيـده         .اند  مشورتي نمايندگان مطلع و ذي نظر را جويا نگرديده        

از او را تـالي تلـو اطاعـت از        اسـت و اطاعـت      » خلـق عظـيم   «و متصف بـه     » نذير مبين «با آنكه به نص قرآن      

او را موظـف و     » االمـر   و شاورهم في  « خودش قرار داده و واجب شمرده است و معذلك به مصداق دستور             

گيرندگان راجع به     كه تصميم  ن است پس چگونه ممك  . نظر و مجريان هر امر كرده است      مقيد مشورت با اهل     

غـرض را     نظـران بـي      خود را مصون از خطـا و اشـتباه دانـسته و بـا تـصوراتي مـشورت بـا صـاحب                      جنگ

ت بـه حـسن     بغيرضرور بدانند و از همين جا نگراني مومنان و عالقمندان به دين و وطن و جمهوري را نـس                  

ام كـه     ردهام چند بـار تكـرار كـ         اينجانب خود متذكر و معترفم و در عرايضي كه نموده         . ختام جنگ برانگيزند  

هاي فني و تاكتيكي و استراتژيكي آن كه بايد محرمانـه و     تمام مسائل مربوط به جنگ و مخصوصاً موضوع       

هـاي   محفوظ باشد، نبايد در جلسات علني به بحث گذاشته شود و در جلسات غيرعلني هم با رعايت احتيـاط         

ولي نمايندگان ملـت كـه شـرعاً و    . توگو پرداخ الزم فقط در مسائل محوري و كلي دفاع و جنگ بايد به گفت  

اطالع بمانند    قانوناً ناظر و مشاور در امور اجرائي مملكت هستند نبايد از همان مسائل محوري و كلي هم بي                 

شد بـه بركـت تـضميني كـه      و كمك فكري هم نكنند و به نظر من اگر آنطور كه بايد در اين موضوع عمل مي     

خواهانـه قـرار داده اسـت و بـه بركـت خـون شـهيدان راه حـق و                    هاي بجـا و خير      خداوند عالم در مشورت   

تـر از ايـن جنـگ تحميلـي عايـد مـا         و باشـكوه  تر    پرست ثمرهاي سريع    هاي مردم حق    ها و فداكاري      ايثارگري

بنا بر همين سابقه و سائقه بود كه در شهريور ماه گذشته يعني در حدود نه ماه قبـل بـيش از ده                  . گرديد  مي

 ۹۶نمايندگان و از جمله اينجانب از مقام محترم رياست مجلس شوراي اسالمي بر طبق اصـل                 نفر از آقايان    

قانون اساسي تشكيل يك جلسه غيرعلني را نمودنـد بـه ايـن منظـور كـه نماينـدگان محتـرم در يـك محـيط                      

عـاتي  هـاي تبليغـاتي و اطال        اسـتفاده   تفـاهم و بـه دور ازسـوء         محفوظ و آزاد و به دور از سوءتعبير و سوء         
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دشمنان اطالعات و نظريات مسئوالن خدمتگزار را نسبت به واقعيات و امكانـات و ضـروريات جنـگ تـا آن                     

احـساس مـسئوليت الهـي و     اندازه كه قابل ذكر در جلسه باشد بشنوند و سپس با وجدان آرام و پـاك و بـا           

اني و حصول پيروزي قطعي و      رسد ارائه پيشنهاد براي احتراز از نابسام        ملي كه دارند آنچه به نظرشان مي      

  .اما متاسفانه ترتيب اثري  به اين درخواست داده نشد. تر بنمايند سريع

چون در تـاريخ    . اند  چندي بعد هم شنيدم كه جمع ديگري از نمايندگان چنين تقاضا را جداگانه نيز نموده              

قام رياست گرديـد كـه بـاز     چهار ارديبهشت ماه گذشته يادآوري كتبي مجددي با امضاء دوازده نفر تقديم م            

بر خالف انتظار و به دور از اصول پارلماني مورد توجه قرار نگرفت و حتي يك جواب شـفاهي سـاده و يـا          

كنندگان آن نامـه بـودم        توضيح حضوري به آن داده نشد از اين جهت اينجانب كه يكي از يادآوران و امضا               

. رت به اين عرايض مختصر در مجلس محتـرم نمـايم          ناچار شدم كه از باب تكميل وظيفه و اتمام حجت مباد          

گـشاي پيـروزي و رسـتگاري ملـت      اميد است كه رحمت و هدايت خداي منان و دعـاي خيـر صـاحبدالن راه         

  .اهللا و بركاته  والسالم عليكم و رحمه. عزيزمان باشد

  

  توضيح نهضت آزادي ايران پيرامون

   يداهللا سحابي دكترنطق قبل از دستور آقاي

  

  نان عزيزهموط

  گذرد، جنگي كه حيـات سياسـي،   برانداز تحميلي عراق عليه ايران مي ماه از جنگ خانمان قريب سي و پنج  

 قـرار داده اسـت و اثـرات آن           خود اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نظامي و مالي ميهن ما را شديداً تحت تاثير           

  .چنان عميق است كه ساليان دراز باقي خواهد ماند

سـابقه بـوده اسـت، ملـت مـا            هاي گذشته ازجهات عديده و ابعـاد گونـاگون بـي            ه طي قرن  در اين جنگ ك   

نظيري را نشان داد و همين امر يكي از موجبات عمـده و اصـلي                 هاي بي   ها و ايثار و ازخودگذشتگي      فداكاري

اي هـ  اي ايران و فتح خرمشهر و اخراج سربازان ارتش متجاوز بعـث عـراق از سـرزمين              هاي مرحله   پيروزي

  .اشغالي گرديد

  . است نهضت آزادي ايران، بارها نظرات خود را در مورد جنگ و شرايط خاتمه آن ابراز و اعالم داشته

، در بند چهـارم تحـت       )۱۳۶۰كنگره شهيد چمران آبان     (در قطعنامه چهارمين كنگره نهضت آزادي ايران        

  :آمده است» جنگ و رزمندگان و شهداء«عنوان 

 عراق عليه ايران را محكوم كرده و آن را بخشي از تحريكـات و                جنگ تجاوزكارانه  آزادي ايران نهضت  «

دانـد و   ها، بخصوص امپرياليسم آمريكا و صهيونيسم عليه جمهوري اسالمي ايـران مـي          هاي ابرقدرت   توطئه

ي ها و نيروهاي ملـي را بـراي پيـروز    دفاع كامل از استقالل و تماميت ارضي كشور و تجهيز و تمركز تالش         

  .داند در جنگ تا اخراج متجاوزين واجب و ضروري مي

نهضت آزادي ايران با تجليل فراوان از نيروهاي نظامي و سپاه پاسـداران و بـسيج و نيروهـاي نـامنظم                     

 نهـايي سـپاه     يآفرين كربالي جنوب و غرب پيـروز        حماسهداوطلب و عشايري و با درود بسيار به شهداي          

  .نمايد تجاوز را از درگاه حضرت احديت مسئلت مياسالم و شكست و نابودي دشمن م
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نهضت آزادي ايران به مردم قهرمان شهرها و روستاهاي مناطق جنگـي خـصوصاً دزفـول و آبـادان و                    

كننـد و مايـه غـرور و          هاي ناجوانمردانه دشمن، دليرانـه مقاومـت مـي          اهواز و خرمشهر كه عليرغم بمباران     

 در شهرها و روسـتاها       فرستد و از مردم فداكار پشت جبهه،        و سالم مي  اند درود     افتخار اسالم و ايران شده    

هاي ايثارگرانه خود موجبات تقويـت جبهـه جنـگ و ادامـه مقاومـت رزمنـدگان اسـالم را ميـسر                        كه با كمك  

بر دولت جمهوري اسالمي است كه خدمات صادقانه و راستين همه اقـشار       . نمايد  اند سپاسگذاري مي    ساخته

  .يرا باشدگونه تعصب گروهي پذ هرر ازا به دوملت ر

نهضت آزادي ايران ضمن ابراز همدردي همه جانبه با آوارگان جنگ، رسيدگي هر چـه بيـشتر دولـت و                    

وضع اين هموطنان عزيز خواستار است و از برادران و خواهران ايمـاني در سراسـر                ه  مقامات مسئول را ب   

از اسـتقبال كننـد و در غـم و نـاراحتي آنـان شـركت       كند از اين هموطنان با آغـوش بـ          كشور درخواست مي  

  . جويند

  :نهضت آزادي ايران معتقد است كه

هـاي نظـامي عليـه ارتـش تجـاوزگر            موازات فعاليت ه  بايستي ب   براي پيروزي در جنگ دولت ايران مي       ـ ۱

 آغـاز  هـاي سياسـي، ديپلماسـي و تبليغـاتي     هاي شايسته مناسبي را در سطح جهاني در بخش     عراق، فعاليت 

  .نمايد

نـشيني و خـروج فـوري و بالقيـد و شـرط            بس را بپذيرد كه بـا عقـب         ـ دولت ايران تنها وقتي بايد آتش      ۲

  .تمامي نيروهاي دشمن از خاك ايران همراه باشد

غرامـت  بس و تخليه كامل مناطق اشغالي هيئتي براي مذاكرات جهت تعيين تكليـف              ـ پس از اجراي آتش    ۳

  ».ات دو كشور معين گرددخسارات وارده و اختالف

» در قبـال جنـگ    « نيـز تحـت عنـوان        ۶۱در قطعنامه پنجمين كنگره نهضت آزادي ايران مورخ اسفند مـاه            

  :نهضت آزادي ايران به شرح زير بيان شده است مواضع

، ١ »لكـم  و عسي ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسي ان تحبوا شيئا و هو شـر                  « »به موجب آيه كريمه   «

» عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد      «زادي ايران ضربه اوليه ناجوانمردانه ارتش عراق را مصداق          نهضت آ 

هاي پاسداران    تلقي نموده، همواره از خونسردي، توكل و تصميم مسئولين و از شهامت ارتشيان و شجاعت              

 افتخـار و اميـد      تـرين   تجليل كرده پايداري و پيروزي رزمنـدگان را كـه برجـسته              )بسيج(و نيروهاي مردمي    

 دولـت   در عين حال مكرراً پيشنهاد كرده كه براي پيروزي در جنگ،. باشند آرزو نموده است تاريخ ايران مي 

 مناسبي را در سطح جهاني       هاي شايسته   به موازات اجراي عمليات نظامي عليه ارتش تجاوزگر عراق فعاليت         

بـه نظـر نهـضت آزادي، بعـد از فـتح خرمـشهر كـه        . هاي سياسي، ديپلماسي و تبليغاتي آغاز نمايد     در بخش 

موفقيت ممتازي در جهت نظامي، سياسي و اسالمي براي ايران پيدا شده و خصم خود را ناچـار ديـده بـود         

توانـست بـه      هـايي بدهنـد، دولـت مـي         راه توبه و تسليم پيش گيرد و همسايگان حاضر شده بودنـد تـضمين             

هـاي   از فرصـت  ٢» اهللا انـه هوالـسميع العلـيم     ح لهـا و توكـل علـي   وان جنحوا للسلم فـاجن «مصداق آيه كريمه   

                                                 
 چيزي را ناگوار شماريد ولي به حقيقت خير و صالح شما در آن بوده و چه بسا كـه شـما دوسـتدار    ـ چه بسا شما   ۲۱۶/ بقره  . ۱

 .چيزي هستيد كه در واقع شر و فساد شما در آنست
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 .1

  .تآگاه اس
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آميز جنگ فـراهم شـده بـود اسـتفاده            هاي موثر جهت ختم موفقيت      مشي  مناسبي كه براي اتخاذ و اعمال خط      

  .كرده و مطابق مصالح و منافع ملت ايران اقدام نمايد

هـا    آن شـرايط و فرصـت      ه طـور مناسـب از     بينانه و رويدادهاي بعدي ب      هاي غيرواقع   اما به دليل ارزيابي   

  .استفاده نشده است

سفانه به مردم خيرانـديش هـم امكـان ابـراز نظـر داده نـشده و حتـي بـا تقاضـاي مكـرر بعـضي از                       أمت

اي غيرعلنـي و خـصوصي بـه منظـور كـسب اطـالع و               تشكيل جلـسه   براي    ) نفر ۵۰حدود  (نمايندگان مجلس   

  .تا اين تاريخ موافقت نگرديده استاظهارنظر درباره مسائل و شرايط جنگ 

هـا كـه موجـب از         االمر در وضعي مشابه با آزاد كردن آخر وقت گروگـان            اينك با نگراني از اينكه عاقبت     

شد، قـرار نگيـريم و     ) بيانيه الجزاير ( آمريكا    با  شرايط مساعد و امضاي عجوالنه قرارداد زيانبار       ندست داد 

عركه برنگردد، نهـضت آزادي عقيـده دارد   مد و ضايعات دست خالي از       انقالب اسالمي ايران با آن همه شهي      

 خواهـان سـالمت و       با توجه به اينكه خداوند حكيم رحيم براي بندگانش پس از پيـروزي و خاموشـي فتنـه،                 

 چنانچه هنوز هم شرايط مساعد و به سود ايران باشد اقدام            ،صلح و امنيت و محيط سازندگي و بركت است        

  ».اي براي سرفراز بيرون آمدن از اين ابتالي الهي صورت گيرد طلبانه ندانه و حقعاجل و شرافتم

  

عالوه بر اينها، نهضت آزادي، به عنوان يك جمعيت سياسـي ـ اسـالمي، كـه متعهـد بـه حفـظ و دفـاع از         

ته  نظرات خود را در اين امر حيـاتي اعـالم داشـ            در هر فرصت مناسبي،   . باشد  مصالح و منافع ملت ايران مي     

مضافاً اينكه برخـي ازمـسئوالن نهـضت در ديـدارهاي مكـرر بـا مقامـات مـسئول مملكـت نظـرات و                        . است

 ديپلماسي، تبليغاتي و نظامي و بر اساس مصالح  خود را در مورد جنگ، در محورهاي سياسي ـ پيشنهادات 

  .اند و منافع ملت ايران ارائه و توصيه نموده

ملـت  اي، مـردم و نماينـدگان         در موضوعي با چنين ابعاد گسترده     نهضت آزادي، همچنين معتقد است كه       

ها و رويدادها و فعـل و انفعـاالت       بايستي دائم در جريان واقعي پيشرفت      در مجلس شوراي اسالمي قطعاً مي     

  .مختلف مربوطه قرار داشته باشند

 شـده اسـت   خوانـده » )ع(مظهر عـدل علـي   «مجلس شوراي اسالمي كه عصاره فضيلت ملت نام گرفته و       

  .بايستي در اين امرحياتي بيش از تمامي امور ديگر ناظر و حاضر بوده و تفحص نمايد مي

  :دارد اصل هفتاد و ششم قانون اساسي مقرر مي

   .»مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد«

كرد و مرتباً مسئوالن نظامي      يدر اوائل شروع جنگ، مجلس با عالقه و جديت موضوع جنگ را پيگيري م             

شدند و گزارشات و توضـيحات خـود را، تـا آنجـا كـه امنيـت عمليـات و                      مجلس حاضر مي   و غيرنظامي در  

رسـانيدند و نماينـدگان نيـز متقـابالً           داد، در جلسات غيرعلني به اطالع نمايندگان ملت مي          ها اجازه مي    برنامه

  .ساختند نظرات خود را مطرح مي

كلـي متـروك گرديـد و نماينـدگان مجلـس شـوراي             ه   به بعد ايـن رويـه بـ        ۶۰ تابستان سال    متاسفانه از 

اسالمي، جز تعداد بسيار معدودي از نمايندگان كه بنا به مالحظاتي در جريان مسائل جنگ هستند، بقيـه يـا                    
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يـا خـارجي    اطالع هستند يا اطالعات آنان از حدود اخبار مطبوعات و راديوهاي داخلـي و                 خبر و بي    بكلي بي 

  .كند تجاوز نمي

باشـد، و   ن مجلس شوراي اسالمي نميأنفع مملكت و مسئوالن امور و در شه اي ب از آنجا كه چنين رويه    

باشد و آينده كشور بـا سرنوشـت          هاي كشورمان مي    ترين مسائل و درگيري     از آنجا كه مسئله جنگ ازعمده     

  :دارد كه هارم قانون اساسي مقرر مياين جنگ پيوند خورده است و از آنجا كه اصل هشتاد و چ

 در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خـارجي كـشور اظهـار                    هر نماينده «

  ».نظر نمايد

نامـه را     و هر يك از نمايندگان مجلس بر طبق اصل شصت و هفتم، به شرح زير سوگند ياد كرده و قسم                   

  :اند امضا كرده

  لرحيمبسم اهللا الرحمن ا

كـنم و بـا تكيـه بـر شـرف             من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي           «

نمايم كه پاسدار حـريم اسـالم و نگاهبـان دسـتاوردهاي انقـالب                انساني خويش تعهد مي   

اي را كه ملت به ما سپرده بـه           اسالمي ملت ايران و مباني جمهوري اسالمي باشم، وديعه        

سداري كنم و در انجـام وظـايف وكالـت، امانـت و تقـوي را رعايـت                  عنوان اميني عادل پا   

نمايم و همواره به استقالل و اعتالي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مـردم پايبنـد                   

ها و اظهارنظرها، استقالل كـشور        ها و نوشته     از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته        .باشم

  ».داشته باشمنظر  و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد

اي درخواسـت      نفر از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي طـي نامـه            ۱۱ تعداد   ۱۰/۶/۶۱در تاريخ   

  :متن اين نامه به شرح زير است .تشكيل جلسه غيرعلني براي بحث درباره جنگ را نمودند

  

  تعالي بسمه

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

راق و لزوم همفكري و همكـاري مجلـس شـوراي            تحميلي ع   جنگ با توجه به جريان اخير    

 يشود يك جلسه غيرعلني، قبل از تعطيـل تابـستان           اسالمي در اين امر حياتي پيشنهاد مي      

  .مجلس، تشكيل شود و نمايندگان دولت و شوراي عالي دفاع نير حضورداشته باشند

  

  .به اين درخواست قانوني و موجه ترتيب اثري ندادند

 از   ديگـر  سـي نفـر    ، از قـرار معلـوم بـيش از        ۱۳۶۱ تابستاني در حدود بهمـن مـاه         پس از پايان تعطيالت   

اي   نمودند، طـي نامـه      نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي، كه احساس نگراني از سرنوشت جنگ را مي            

  .اي تشكيل نشد اما باز چنين جلسه. تشكيل جلسه غيرعلني براي بحث درباره جنگ را درخواست نمودند

 در   نفع ملت و مملكت تشخيص داده نشد،       مجلس شوراي اسالمي در اين امر به       كه رويه رياست     از آنجا 

اي بـه رياسـت محتـرم          پنج نفر از نمايندگان مردم در مجلـس شـوراي اسـالمي طـي نامـه                ۲۳/۱۲/۶۱تاريخ  

  .مجلس، رعايت قانون اساسي و قبول درخواست قانوني نمايندگان را توصيه نمودند
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  :به شرح زير استمتن اين نامه 

  

  بسمه تعالي

  ۲۳/۱۲/۶۱تاريخ 

  ۱۷۸۸: شماره

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

 از جملـه      جمعي از نمايندگان مجلس،    ۱۱/۶/۶۱به طوري كه مسبوق هستيد در تاريخ        

كنندگان زير كتبـاً درخواسـت تـشكيل جلـسه غيرعلنـي مجلـس بـراي اسـتماع                    امضا

 نظامي جنگ با عراق و بررسـي مـسائل آن را    مربوط به وضعيت سياسي ـ گزارش 

متاسفانه به اين درخواسـت قـانوني و منطقـي نماينـدگان، بـر خـالف                . تقديم نموديم 

  .مقررات ترتيب اثر داده نشد

اي از نماينــدگان محتــرم مجلــس  اخيــراً هــم مــسموع شــد كــه تعــداد قابــل مالحظــه

  . ترتيب اثري به آن داده نشده استفاالس كه معاند  درخواست مشابهي را نموده

با توجه به انتشار اخبار ضد و نقيض درباره جنـگ و اظهارنظرهـاي متناقـضي كـه                  

توسط مسئوالن طراز اول امور مملكت در اين مورد شده است و با توجه به اهميـت                 

گان اي كه مسئله جنگ در سرنوشت كشور دارد، ما احساس نگراني نمايند         العاده  فوق

مجلس را امري طبيعي و اقدام آنان را الزم دانسته و معتقـديم كـه مـصالح و منـافع                    

تشكيل جلسه  كند كه به درخواست نمايندگان در مورد          فعلي و آتي مملكت ايجاب مي     

اي مطـرح گـردد       غيرعلني تمكين شود و مسئله جنگ به طور مقتضي در چنين جلسه           

ــد اوالً در ج   ــس بتوانن ــدگان مجل ــا نماين ــاريخي و    ت ــاتي و ت ــسئله حي ــن م ــان اي ري

. ساز مملكت گذارده شوند و ثانياً نظرات خود را پيرامون آن ابـراز دارنـد                سرنوشت

ايم   ما به حكم وظيفه قانوني خود و برحسب تعهدي كه در پيشگاه خدا و ملت سپرده               

  .نماييم  توصيه ميجنابعالي را به قبول و اجراي درخواست قانوني نمايندگان مصراً

  ۶۱ اسفند ۲۳ تهران ـ   با تشكر والسالم                                                                          

 احمد صـدر حـاج سـيدجوادي ـ دكتـر        مهندس مهدي بازرگان ـ  دكتر يداهللا سحابي ـ 

   مهندس هاشم صباغيان ابراهيم يزدي ـ
  

ها صورت نگرفت و جوابي هم به نامه          شهودي نسبت به درخواست   اما متاسفانه باز هم هيچگونه اقدام م      

  .داده نشد

، دوازده نفـر از نماينـدگان مجلـس         ۶۲لذا به دليل اهميت مسئله، مجدداً در تاريخ چهارم ارديبهـشت مـاه              

  .اي درخواست تشكيل جلسه غيرعلني را تجديد نمودند شوراي اسالمي طي نامه

  :متن اين نامه به شرح زير است
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  تعالي بسمه

۴/۲/۱۳۶۲  

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي 

از آنجا كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بايد در جريان جزئيات امور كـشور              

گيـري    ه مسئله جنگ مهمترين مسئله بـوده و هـر گونـه تـصميم             كباشند و از آنجا     

كه از  درباره آن در سرنوشت كشور و جمهوري اسالمي تاثير دارد با توجه به اين             

اي ديگر از نمايندگان مجلس شـوراي         حدود هشت ماه قبل توسط اينجانبان و عده       

اسالمي درخواست جلسه غيرعلني شده ولي متاسفانه تـاكنون ترتيـب اثـري داده              

 درخواست داريم كه هر چه زودتر نسبت        نشده است ما امضاءكنندگان زير مصراً     

ي اقدام فرماييد تا مسئولين     به تشكيل جلسه رسمي غيرعلني مجلس شوراي اسالم       

مربوط در مجلس حضور يافته و نمايندگان ملت را در جريان مـسائل مربـوط بـه        

  .جنگ قرار دهند

  

 حتـي از يـك جـواب كتبـي يـا         ها ترتيب اثـري داده نـشد،        ها و نامه    متاسفانه به هيچ يك ازاين درخواست     

  .شفاهي هم دريغ نمودند

ها، و از باب اتمام حجت و انجـام تكليـف             ئله جنگ و تشديد نگراني    با توجه به رويدادهاي مختلف در مس      

 ۵ملي و اسالمي جناب آقاي دكتر يداهللا سحابي نماينده مردم تهران در مجلـس شـوراي اسـالمي در تـاريخ                      

 نطق قبل از دستور خود را به اين مسئله حياتي مملكت اختـصاص دادنـد و ضـمن شـرح اهميـت                       ۶۲خرداد  

هاي مكرري را كه بـراي تـشكيل          مسائل مربوطه، درخواست    اطالع ملت و مجلس از     مسئله جنگ و ضرورت   

جلسه غيرعلني مجلس و بحث درباره جنگ ترتيب اثر داده نشده بـود بـه اطـالع نماينـدگان مجلـس و ملـت                        

  .ايران رسانيدند

  :پس از بيانات آقاي دكتر سحابي، رياست مجلس در رابطه با سخنان ايشان گفتند

نامه ما چنين  اند اما در آيين تقاضاي جلسه سري كرده.  آقاي دكتر مطرح كردند، مشكلي است     مطلبي كه «

. چيزي نيست كه نمايندگان بتوانند خودشان چيزي را در دستور بگذارند و بگويند ايـن جلـسه سـري اسـت        

اينكـه هـر    امـا    .تواننـد تقاضـا بكننـد كـه در جلـسه سـري باشـد                  مطلبي كه در دستور هست، ده نماينده مي       

اي يا ده نماينده يا بيشتر خودشان يك مطلبي را مطـرح كننـد و بگوينـد ايـن در جلـسه سـري باشـد          نماينده

ما در هيئت رئيسه مطرح كرديم، ديديم راهي بـراي ايـن        . الاقل ساكت است  . اي را نداده     چنين اجازه   نامه  آيين

داننـد ايـن    نامه اصالحي بشود كه اگـر الزم مـي       يينتوانند پيشنهادي بدهند كه در آ       آقايان مي . مسئله نداريم   

  .باب باز بشود

  .يكي از نمايندگان ـ آقاي هاشمي قبالً بوده

اينكه ايشان فرمودند درست هم هـست، دو مرتبـه از مـا تقاضـا شـد كـه       .  ـ آن بحث ديگري است  رئيس

حـاال  . انـد    تنظـيم نكـرده    نامه چنـين چيـزي را       در آيين . جلسه سري تشكيل بدهيم براي بررسي مسئله جنگ       
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آيـد يـك     مـوردي پـيش مـي      اگر اينطـور   نامه را اصالح كنيم كه بتوانيم از اين بعد          آقايان پيشنهاد بدهند آيين   

  ».مورد روشني داشته باشيم

  

اين اظهارنظر رياست محترم جمهور مجلس منطبق بـا هـيچ يـك از مـوازين قـانوني و مقـررات اجرايـي                     

از نماينـدگان مجلـس      قانون اساسي، اقالً ده نفر     ۶۹نص اصل   ه  طقي ندارد زيرا ب   باشد و بنيان من     لس نمي مج

 حق درخواست تشكيل جلسه غيرعلني رسمي را         مواقع اضطراري،  وزير و يا يكي از وزيران، در        و يا نخست  

ل  هيئت رئيسه ترتيب تشكيل جلسه را خواهند داد به همان قسم كـه در اوايـ                 دارند و به محض چنين تقاضا،     

نامه داخلي فعلي هم به تصويب نرسيده بود، چند جلسه غيرعلنـي در مجلـس بنـا             جنگ و با وجود آنكه آيين     

  .به تقاضاي وزارت دفاع تشكيل گرديد

كند كه موضوع مورد تقاضاي اقالً ده نفر از نمايندگان براي              ايجاب مي   )۶۹اصل  (تصريح قانون اساسي    

تور كار مجلس قرار گيرد و به همين نحو هم در اوايل جنگ عمـل               خود در دس   هتشكيل جلسه غيرعلني خودب   

 قانون اساسي را موكول به تصويب مـاده         ۶۹شده و چند جلسه غيرعلني تشكيل گرديد و حاال اجراي اصل            

  .رسد نامه داخلي مجلس كردن بر خالف نص قانون اساسي است و منطقي به نظر نمي مخصوص در آيين

رد بحث در جلسه غيرعلنـي درخواسـت شـده بـا موضـوع تعيـين شـده در                   در لزوم انطباق موضوع مو    

و  مرحـوم رجـايي بنـا بـه درخواسـت آن مرحـوم               شود كه در دولت     برنامه هفتگي مجلس، لزوماً متذكر مي     

درخواست آقاي نبوي وزير مشاور آن دولت جلسات متعدد رسمي غيرعلني در مشورت راجع به وزيرانـي                 

ند و مسئله گروگانگيري و قرارداد ايران و آمريكا معروف به بيانيه الجزايـر و               كه بايد به مجلس معرفي شو     

  .هاي معين شده در برنامه هفتگي كار مجلس نداشت غيره تشكيل شد كه هيچ انطباق با موضوع

غير از اشكاالت قانوني فوق كه بر اظهار نظر رياست محترم مترتب است، همانطور كـه در نطـق قبـل از                      

دكتر سحابي توضيح داده شد اولين تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني براي رسيدگي به جريـان               دستور آقاي   

 نفر از نمايندگان تقديم رياست مجلس گرديـد و پـس از آن              ۱۱ با امضاي    ۱۳۶۱ شهريور   ۱۰جنگ در تاريخ    

ين تقاضـا،   اگر چنـ  . نيز چند بار اين تقاضا از طرف عده ديگر نمايندگان و تقاضاكنندگان سابق تكرار گرديد              

به فرض محال، منطبق با مقررات اجرايي مجلس نبود چگونه رياست مجلس در جلسه رسمي و يـا اقـالً بـه                      

طور خصوصي و خارج از مجلس تقاضاكنندگان را متذكر نشدند و نسبت به اين تقاضاهاي قـانوني متعـدد                   

  !اند توجه مانده اعتنا و بي و مكرر بي

و مصالح و منافع    ئله جنگ و وضعيت فعلي و تاثير جنگ در سرنوشت           ما معتقديم با توجه به اهميت مس      

كند كه مردم و نمايندگانشان در مجلس شوراي اسالمي از اين امر حياتي مطلع و به طـور                    كشور ايجاب مي  

  .ن نظارت داشته باشندآجدي و فعال بر 

اي كـه توسـط جمعـي از     و به دليل اهميت اين مسئله حيـاتي و اقـدام منطقـي و قـانوني مهـم و شايـسته       

اين گزارش بـه ملـت قهرمـان و شـهيدپرور ايـران تقـديم و قـضاوت           . نمايندگان مجلس صورت گرفته است    

  .نماييم نهايي را به مردم صاحب بصيرت واگذار مي

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي 

  ۶۲ خرداد ۱۵ -نهضت آزادي ايران
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  استخراج از قطعنامه كنگره ششم نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۲اسفند 

  

   جنگ و صلح )۵

هاي قبلي نظريات نهـضت آزادي ايـران را بـه شـرح               كنگره ششم ضمن تاييد مواضع مندرج در قطعنامه       

  :دارد ذيل اعالم مي

هاي جنگ عليه ارتش متجاوز عراق و         هاي رزمندگان ايران در جبهه      ها و جانبازي    ها، فداكاري   ـ پايداري ۱

نگرد و اين روحيه ايثارگري را به عنـوان           م پشت جبهه، به ديده تعظيم مي      دريغ مرد   هاي مستمر و بي     حمايت

  .باشد  و براي آن ارج فراوان قائل بوده است و ميستايد يدستاورد انقالب م

هـاي    اندازي و بمباران شهرها و سياست       آميز رژيم بعث عراق از جمله موشك        ـ جنايت سبعانه و جنون    ۲

  .نمايد هاي شيميايي را شديداً محكوم مي ، و همچنين بكار بردن سالحافروزش ضدانساني پشتيبانان جنگ

دانـد، نـه      اي بـراي اصـالح و ارتقـا ملـت ايـران مـي               با آنكه جنگ را در اصـل ابـتالي الهـي و وسـيله              ـ ۳

شناسد و نه تشديد و استمرار جنـگ را مطـابق             اندركاران را غيرمسئول و غيرمقصر مي       گردانندگان و دست  

  .بيند اي خدا و به مصلحت انقالب و ايران و اسالم ميدستور و رض

ـ سياست خارجي و ديپلماسي جمهوري اسالمي همچنان فاقد تحرك و ابتكـار الزم در صـحنه روابـط       ۴

باشد و نتوانسته است به موازات و هماهنگ با عمليات رزمي در صحنه جنگ عمل نمـوده و از                     المللي مي   بين

داري مناسب تبليغاتي و ديپلماسي را بنمايـد، در حـالي كـه بـدون همـاهنگي                 بر  هاي كسب شده بهره     موفقيت

گيـري از     المللـي امكـان بهـره       كارساز ميان عمليات رزمي در صحنه جنگ و ديپلماسي در صحنه روابط بين            

  .باشد تر و شرافتمندانه جنگ ممكن نمي هاي حاصله براي پايان بخشيدن هر چه سريع موفقيت

توانـد باشـد،      هاي اجرايي جنگي، كه افشا آنها مفسدانگيز مـي          ادي و تصميم و تفصيل     جز در امور ست    ـ ۵

 به طور مـستقيم بـا    خير و مصلحت كشور در اين است كه جريانات كلي و تصميمات اساسي جنگ و صلح،            

كما آنكـه سـنت رسـول       . ملت و يا از طريق نمايندگان مردم در مجلس، عنوان گردد و مورد بحث قرار گيرد               

امتنـاع مقامـات    . طرح مسئله جنگ با مردم و مشورت با آنان بوده اسـت           ) ع(و حضرت امير علي     ) ص(كرم  ا

مسئول از طرح مسئله جنگ در جلسه غيرعلني مجلس عمل غيرقـانوني و خـالف مـصلحت عمـومي كـشور                     

  .باشد مي
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  اطالعيه پيرامون 

  آهن تهران انفجار در ميدان راه
ها تومان خسارت وارد  يوناهللا پيوسته و صدها تن مجروح و ميل كه در نتيجه آن چندين نفر به لقاء

  شده است

  

بار در شهر تهران رخ داده ملت انقالب كرده و تشنه امنيت و عدالت ما را عـزادار                    باز هم انفجاري جنايت   

  . آن معرفي نمودو خشمگين ساخت و تبليغات دولتي استكبار جهاني را عامل

يـابي    عجيب است كه در چند سال استقرار جمهوري اسالمي، هر زمـان مقـدمات و شـرايطي بـراي ريـشه                    

آيد و مختصر نسيمي در جهت عدالت، مـديريت و            صحيح مشكالت كشور و توجه به اعتدال و اصالح پيش مي          

هـا سـر     خـارج و در رسـانه   داخـل و افروزانـه از   هـاي كينـه     وزد بالفاصله عمليات وحشيانه و نمايش       تدبير مي 

  .سازد اي روانه مي سوي گرداب تازهه كشتي طوفانزده كشور را بدرآورده 

        

هاي مكرر خود همواره عليه روحيات و رفتارهاي ماركسيـستي            ها و نوشته    نهضت آزادي ايران در گفته    

جنايـت مـشابهي در ميـدان سـپاه      كـه  ۳/۱۲/۶۰عنـوان مثـال در تـاريخ     بـه . و ضداسالمي هشدار داده است   

صورت گرفت، نهضت، ضمن محكوم ساختن شديد آن اعالم داشت كـه انگيـزه عـاملين ايـن جنايـت خنثـي                      

اندركاران در اعمال رأفت اسـالمي و عفـو زنـدانيان             ساختن رهنمودهاي رهبري انقالب به مسئوالن و دست       

  .سياسي است

سالم هاشمي رفسنجاني در خطبه جمعه دوم شهريور        اال  ما خوشوقتيم كه امام جمعه موقت تهران حجت       

  :اند ماه نظر ديرين ما را تأييد نموده صريحاً گفته

... ها حركت وسيعي در حال انجـام شـدن اسـت          اينها احساس كردند كه اخيراً براي آزادي زندانيان و تواب         «

اي   العمل حاد كنند كه يك عده      براي اين است كه جمهوري اسالمي را وادار به خشونت كنند و وادار به عكس              

ما بايد منطقي برخورد كنيم نه اين باعث        ... خواستند آزاد كنند آزاد نكنند      اي را كه مي     را برانگيزد و يك عده    

باشد افرادي كه استحقاق آزادي دارند آزادشان نكنيم آنها كه استحقاق عفو دارنـد عفوشـان نكيـنم، نبايـد       

هـا و   هـا و زنـدانبان      مي خودمان را انجام دهيم و من به قضات و دادسـتان           اينطور باشد، ما بايد رويه اسال     

العملي عمل كنيد و طوري رفتار كنيد كه حاال كه آنها اينطور عمل كردند پس                 گويم كه مبادا عكس     ديگران مي 

  .»ما هم بر سر زندانيانشان بياوريم

كنـيم كـه تجربيـات تلـخ و           ا مـي  ما ضمن محكوم كردن مجدد جنايت ميدان راه آهـن تهـران آرزو و دعـ               

خونين پنجساله بعد از پيروزي انقـالب متـصديان، مـسئوالن و قـضات را وادار سـازد كـه از يكطـرف بـه                         

مراقبت و محافظت نفوس و اموال مردم بيفزايند و از طرف ديگر با الهام گرفتن از اصول عـدالت، رحمـت و                      

كاري كنند كـه آتـش خـشم ملـت فـرو بنـشيند و               تري در پيش گرفته       انديشي اسالمي سياست صحيح     صالح

  .رحمت الهي شامل حال اين مردم فداكار بگردد

  نهضت آزادي ايران

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٦٢٢/٤/٢١: شماره

 ٣/٦/١٣٦٣: تاريخ
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  بيانيه نهضت آزادي ايران

 هفته دولت پيرامون 
  

  » يدعون الي الخير و يامرون و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحونولتكن منكم امه«

باشند كه مردم را به خير دعوت كنند و به خوبيها امر و از بـديها نهـي                  و بايد از ميان شما گروه همفكري        «

  )۱۰۴آل عمران ـ (».نمايند و اينها همان رستگارانند

فرارسيدن هفته دولت موقعيت مناسبي براي دولتمردان است تا عملكرد يكساله گذشته خود را بـه ملـت                  

  .را ارزيابي كنندعرضه نمايند و فرصت خوبي براي مردم است تا عملكرد دولت 

در اين زمينه دولتمردان به توصيه رهبر انقالب هـر روز كارهـاي انجـام پذيرفتـه و آمـار تهيـه شـده و                   

هاي نمـاز جمعـه و غيـره اعـالم      ها، تريبون هاي عمومي اعم از راديو، روزنامه هاي آينده را در رسانه    برنامه

بيننـد    و مقايسه نظرات آنان با آنچه روزانه مي       (دان  خواهند با شنيدن سخنان دولتمر      دارند و از مردم مي      مي

  .قضاوت بنشينند و ابراز نظر كننده ، ب)كنند طور خالصه لمس مي شنوند و به و مي

ملت ما از لحاظ سياسي     «:  شهريور تهران اعالم داشت كه     ۲وزير در پيش خطبه نماز جمعه         آقاي نخست 

گيـرد و در   اين حد مسائل كشور مـورد بحـث قـرار نمـي    آگاهترين ملت جهان است و در هيچ جاي جهان تا       

  ».هيچ جا سابقه ندارد

وزير اجازه نداده است تا از اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي               رسد اشتغاالت فراوان آقاي نخست      به نظر مي  

دانـستند كـه در بـسياري از كـشورهاي جهـان              خوبي مـي    ساير كشورها اطالع كافي بدست آورند وگرنه به       

تواننـد    از جمهوري اسالمي اسـت، در آن كـشورها مـردم مـي              فعال مردم در مسائل بيشتر     امكان مشاركت 

ها مشاركت نمايند، مطبوعات آزادنـد نظـرات افـراد، احـزاب و               ها، تظاهرات و سخنراني     آزادانه در راهپيمائي  

ايطي در چنـين شـر    . هائي را كه صددرصد مخالف دولت و حتي نظامند براي عموم منعكس كننـد               حتي گروه 

  :وزير كه نظارت مردم بطور اتوماتيك عملي است وگرنه تنها گفتن آقاي نخست

مردم در تمام سطوح بايد نظارت كنند، مردم بايد بگويند كه فالن سياست اقتصادي يا امنيتي يا فـالن راه           «

  »توانيم حركات دولت را تضمين كنيم دولت صحيح است يا نه و ما تنها به اين ترتيب مي

اگر مردم امكان آن را نداشـته       . هاي الزم دردي را دوا و كسي را مطمئن نخواهد كرد            حقق آزادي بدون ت 

باشند تا همانطور كه اسالم و قانون اساسي مقرر داشته است، آزادانه مشاهده كننـد، آزادانـه سـؤال كننـد،              

ت داشته باشـند؟ كـدام رسـانه      آزادانه پيشنهاد نمايند چگونه ممكن است بر كارها نظار          آزادانه انتقاد كنند و   

هـا،    حوادث پشت پرده از قبيـل اسـرار زنـدان         ه  عمومي است كه خارج از كنترل دولت بوده و در عين حال ب            

هـاي اقتـصادي و اداري و غيـره دسترسـي      ها، اخبار جنگ، قراردادهـاي خـارجي و سياسـت     حوادث دادگاه 

تـصحيح  ه  د و از آنان بخواهد تا با نظـارت خـويش بـ            داشته و بتوانند اينگونه مطالب را با مردم در ميان نه          

  ها بپردازند؟ حل اشتباهات و جلوگيري از خطاها و پيشنهاد راه

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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نام هفته دولت اعالم و از مردم دعوت به اظهارنظر شده و ما نيز بعنـوان يـك                  ه  اي ب   در هر صورت هفته   

خيـر و امـر   ه راه انجام وظيفه دعوت بگروه سياسي وفادار به نظام جمهوري اسالمي اين اقدام را قدمي در         

   .پردازيم به معروف و نهي از منكر تلقي نموده به ارزيابي عملكرد دولت مي

  

  معياري براي ارزيابي

توانـد صـرفاً بـر مبنـاي ادعاهـاي دولتمـردان و               ارزيابي عملكرد دولت و داوري صحيح درباره آن نمي        

نظرهـا، نيازهـا      كننده نقطه   نظرات دولتمردان منعكس  . باشداندركاران و آمار منتشر شده از طرف آنان           دست

از طـرف ديگـر، متاسـفانه،       . گـردد   هاي آنان است كه الزاماً با نظرات همه اقشار ملت منطبـق نمـي               و سياست 

آزادي و امنيت ابزار نظر و انتشار وسيع نظرات تنها براي موافقين و طرفداران حاكميت به رسميت شناخته                  

.باشد ليت مطبوعاتي مخالفان دولت تعطيل و يا در حد تعطيل محدود ميشده است و فعا
١

  

هاي گروهـي اعـم    در شرايطي كه غيرموافقان از آزادي بيان و مطبوعات و امنيت محروم مانده و رسانه             

 آمـار   جمعه تنها به انتشار    هاي نماز   ، صدا و سيماي جمهوري اسالمي، تريبون      هاي كثيراالنتشار   از روزنامه 

توانند قـضاوت درسـتي    پردازند، مردم نمي  العاتي كه از جانب دولتمردان در اختيارشان قرار گرفته مي         و اط 

  .درباره عملكرد دولت بنمايند

بديهي است كه در صورت نبودن اطالعات الزم و كافي براي ارزيابي و داوري بايـد معيـار ديگـري كـه                      

هـاي انقـالب و       رسـد در شـرايط موجـود، آرمـان          مـي نظـر   ه  بـ . كار انتخاب نمـود    قابل قبول باشد براي اين    

از آنجـا كـه     . تواننـد چنـين معيـاري باشـند         هاي حاكميت و وظائف دولت مذكور در قانون اساسي مي           وعده

قانون اساسي تنها سند معتبري است كه مورد قبول ملت و دولت و در دسترس هر دو بوده و ميزان دقيقي                     

كند، ما عملكـرد دولـت را در تـرازوي قـانون اساسـي                مشخص مي است كه صحت و سقم عملكرد دولت را         

  .سنجيم مي

  

  عملكرد دولت در آينه قانون اساسي

ف سـاخته اسـت     لـ كبند معين نموده و دولتمـردان را م        ۱۶اصل سوم قانون اساسي وظائف دولت را در         

بنـد آورده و عملكـرد        دبـه كوشيم اين وظـايف را بن       ما مي . كار برند ه  براي انجام آن ب   » همه امكانات خود را   «

خواهيم در اين كار دچار اشتباه، تعـصب و يـا خودخـواهي همچنـين                 از خدا مي  . دولت را با آن مقايسه كنيم     

  :اينك وظائف دولت و عملكرد آن. بدخواهي و گروهگرائي نشويم

هر فـساد  ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخالقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظا «ـ  ۱

  .»و تباهي

هـا،    هـا، ميخانـه     فروشي  از قبيل پياله  » مبارزه با مظاهر فساد و تباهي     «بدون ترديد، انقالب اسالمي ما در       

                                                 
توضـيح آنكـه در اثـر    . پايـه اسـت   احتماالً دولتمردان انتشار اين بيانيه را دليلي بر وجود آزادي خواهند شمرد كه ادعـائي بـي      . (۱

در صـورتيكه دولتمـردان     . گردد  تضييقاتي كه براي نهضت آزادي ايران ايجاد شده نشريات نهضت در سطح محدودي توزيع مي              

هائي كه در اختيار دارند اجازه دهند ايـن   نند به صدا و سيماي جمهوري اسالمي و يا روزنامه توا  در ادعاي خود صادق باشند مي     

بيانيه را به اطالع عموم برسانند و يا الاقل به نهضت آزادي ايران اطمينان دهند كه پخش اين بيانيه در جامعه عواقبي نظير پخـش      

 .)داشتبه دنبال نخواهد » تأمين آزادي انتخابات«تراكت سمينار 
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هاي مبتذل و خالف اخالق موفق بوده است، اينگونه مظاهر پـس              هاي علني، به نمايش گذاشتن فيلم       عشرتكده

عفتي و برهنگي نيـز از        بند و باري، بي     بي. ع ناپديد شدند  ااز پيروزي انقالب به طور اتوماتيك از صحنه اجتم        

  .مظاهري است كه مورد حمله دولتمردان بوده و كمابيش از محيط جامعه رخت بربسته است

  »رشد فضائل اخالقي براساس ايمان و تقوي«

بـدون شـك روح     . اگر رشد فضائل اخالقي در سال گذشته مورد انكار نباشد الاقـل مـورد ترديـد اسـت                 

هـاي   نمونـه . تظاهر، ريا، خودنمائي مذهبي پس از انقالب و بويژه در ادارات رشـد چـشمگيري نمـوده اسـت                 

و ايـن خـود   . زبانزد مردم است... استفاده مالي و فساد در ادارات و نهادها و خواري، سوء بسياري از رشوه  

  .نتيجه طبيعي فقدان آزادي و تجسس، تفتيش و تحميل عقايد است

  :زير هم در پيش خطبه نماز جمعه ابراز داشتو آقاي نخست

  »شود هاي فساد در ادارات مي اين روزها صحبت از جوانه«

  :و آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور در خطبه نماز جمعه چنين گفت

هزارم  خواهيد بدانيد هنوز يك عنوان رشاء و ارتشاء در زندان هستند و مي     د بدانيد چقدر افراد به    يخواه  مي«

  »اند گرفتار نشده

هـاي   ها بـا اسـتفاده صـحيح از مطبوعـات و رسـانه      هاي عمومي در همه زمينه  يـ باال بردن سطح آگاه   ۲

  »گروهي و وسايل ديگر

يقيناً ملت ما از لحاظ سياسي آگـاهترين ملـت          «خطبه نماز جمعه اعالم داشتند       وزير در پيش    آقاي نخست 

در بـاال بـردن   «هاي مردم از طريق كوشش دولت   بدون ترديد آگاهي اگر اين گفته صحيح باشد    » جهان است 

مردم از  . بدست نيامده است  » هاي گروهي   هاي عمومي و استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه          سطح آگاهي 

توجـه بـسياري از مـردم بـه راديوهـاي      . كنند ناراضي هستند هايي كه از طريق دولت دريافت مي   قلت آگاهي 

 همه و همه گواه بر عدم توفيـق دولـت بـر اجـراي          وجود مطبوعات دولتي و    يعات گوناگون بيگانه، شيوع شا  

  .باشد اين بند مي

گان بـراي همـه در تمـام سـطوح و تـسهيل و تعمـيم آمـوزش           رأي آموزش و پرورش و تربيت بدني      «-۳

  »عالي

بينـي     دور از واقـع    حد اعلي تأمين كند انتظاري    ه  انتظار آنكه دولت توانسته باشد آموزش و پرورش را ب         

هـاي امـور    هـا و روش     دولت در مسأله آموزش و پرورش با وجود مـوانعي از قبيـل مـسائل گـزينش                . است

در زمينـه تعمـيم آمـوزش    . تربيتي با مشكالت بزرگي روبرو بوده و كمتر توانسته است به حل آنها بپردازد       

بـراي  «گان جملـه     رأي  اساسي بعد از كلمه    با آنكه در متن قانون    . عالي، بدون شك دولت توفيقي نداشته است      

هـاي مـا، در تمـام          دانـشگاه  آمده است متاسفانه در مدارس آمـوزش و پـرورش و در           » همه در تمام سطوح   

هـا و شـوراهاي        ادارات گـزينش و انجمـن      سطوح مربوطـه، آنچـه در ايـن چنـد سـال رواج داشـته اسـت و                 

انـد سياسـت محـروم         نمـوده  اء قانوني مربوطه اعمال   غيرمسئول، در مقابله با قوانين پاكسازي و حتي رؤس        

ايـن سياسـت    .  كثيري از آموزش و پرورش و دور كردن معلمين از تدريس و خدمت بوده است               نمودن عدة 

خـط، مطيـع يـا الاقـل          هاي هـم    دستهه  هاي تحصيلي و تحقيقي و تخصصي كشور را ب          كوشيده است دستگاه  
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پاشـيدگي مـديريت آمـوزش و پـرورش و            هـا از هـم      روشموافق خـود اختـصاص دهـد نتيجـه اعمـال ايـن              

  .ها جبران نخواهد شد اين سادگيه است كه ضايعات آن به دانشگاه

سـيس   طريـق تأ هاي علمي و فرهنگي و اسالمي از تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمنيه     «ـ  ۴

  ».مراكز تحقيق و تشويق محققان

د با اساتيد و محققين دانشگاهي و طرد قشرهاي تحصيل كـرده            ها و نحوه برخور     وضع موجود دانشگاه  

  .باشد  اين زمينه ميرده است خود نمودار عملكرد دولت دربار آوه و يأس و نااميدي كه ب

ها اعمال نموده و امكان       فروشي  ها و روزنامه    ها، صحافي   طبيعي است با سانسوري كه دولت بر چاپخانه       

حقيق در مسائل سياسي و اجتمـاعي را مـشكل سـاخته اسـت نـه تنهـا روح                   انتشار بعضي از نتايج تتبع و ت      

  .گردد شود كه تضعيف هم مي بررسي و تتبع و تحقيق تقويت نمي

  »طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب«ـ ۵

هايي كه داشته در اين قـسمت از نظـر سياسـي موفـق بـوده                  كاري  گيها و پراكنده    برنامه  دولت عليرغم بي  

هـاي قبـل بيـشتر شـده          دهد كه ميزان وابستگي اقتصادي ما از سال          ولي آمار واردات كشور نشان مي      است

  .هاي سياسي و فرهنگي در آينده باشد ساز وابستگي تواند زمينه است كه اين خود مي

  » خودكامگي و انحصارطلبي، هر گونه استبدادمحو«ـ ۶

 ننموده بلكه خـود از عوامـل اسـتبداد، خودكـامگي و             بدون ترديد دولت نه تنها در اين امر توفيق حاصل         

اسـتفاده از امكانـات عمـومي بـراي تبليغـات حزبـي،             . حزبـي بـوده اسـت       انحصارطلبي و تقويت سيستم تك    

هاي روزنامه ارگان حزب در صداي جمهوري، واگذاري مشاغل حساس كشور به اعضاء،               خواندن سرمقاله 

  .اي براي صحت اين ادعا ذكر نمود توان ادله لتي و غيره را ميالصاق پوسترهاي سران حزب در ادارات دو

  »هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون ـ تأمين آزادي۷

عليرغم تصويب قانون احزاب و وجود قانون مطبوعات، دولت از اجراي اين قـوانين سـرپيچي نمـوده و                   

سـمينار تـأمين آزادي     «ز انعقـاد    جلـوگيري دولـت ا    . هاي سياسي و اجتماعي را زيـر پـا نهـاده اسـت              آزادي

هـاي بـارزي از       و عدم اقدام در رفع توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان در سه سال گذشته نـشانه              » انتخابات

درخواست مخالفان دولت براي گرفتن امتياز نشريه در سه ساله گذشته بالجـواب مانـده               . اين واقعيت است  

  .تن چنين امتيازي موفق گشته نظرات خود را منتشر كننداند به گرف است در صورتيكه موافقان توانسته

  »مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش«ـ ۸

ها از سوي دولت از يك طرف و اصغاء و اسـتماع              ها و برنامه    اگر مشاركت عامه مردم را اعالم سياست      

ذشته تحقق يافتـه اسـت ولـي اگـر مـشاركت را همكـاري دو                مردم از طرف ديگر بدانيم مشاركت در سال گ        

آميـزي از طـرف مـردم در كـار      ها تلقي كنيم، بدون ترديد مـشاركت موفقيـت     جانبه در طرح و اجراي برنامه     

  .تفاوتي در ميان مردم بيش از پيش پديد آمده است نبوده و بي

  »هاي مادي و معنوي تمام زمينهرفع تبليغات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، در «ـ ۹

توفيق يافته است اين مطلبي است كه به » رفع تبعيضات و ايجاد امكانات عادالنه براي همه    «اگر دولت در    

يافتن بـه ادارات، نهادهـا،        دانند كه در جمهوري اسالمي ايران راه        مردم بخوبي مي  . اطالع مردم نرسيده است   

ا موانـع بزرگـي، از قبيـل        ميسر است در حاليكه گروه كثيـري از مـردم بـ           اي به راحتي      ها، براي عده   ه  دانشگا
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نفـوذ، بـسياري از       البتـه توصـيه يـك امـام جمعـه و يـا روحـاني ذي               . باشند  ها روبرو مي     و گزينش  ها  انجمن

طور كلي عليـرغم تبلغـات وسـيعي كـه در رفـع               به. برد  مشكالت را حل كرده و امكان انجام كارها را باال مي          

  .اند شود در بسياري از موارد روابط جاي ضوابط را گرفته  ميتبعيضات

  »ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضروري«ـ ۱۰

 نفـر بـوده و طبـق آمـار سـازمان امـور اداري و                ۷۰۰۰۰۰تعداد كارمندان دولت قبل از پيروزي انقـالب         

اگـر  .  رسيده اسـت    نفر ۱۱۸۰۰۰۰ به   هاي دولتي   سازمانها و      در وزارتخانه  ۱۳۶۱استخدامي كشور در سال     

د شكـست دولـت     ه اين رقم اضافه شو    هاي جديد و نهادهاي انقالبي ب       تعداد قابل مالحظه كاركنان وزارتخانه    

  .شود در اجراي اين بند به خوبي روشن مي

تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقالل و تماميت اراضي و                 «ـ  ۱۱

  »م اسالمي كشورنظا

هـاي سـپاه و بـسيج نـصيب كـشور شـده و بـا                  خوشبختانه در اين قسمت توفيق چشمگيري در قـسمت        

  .امكانات محدودي كه در دست بوده آموزش نظامي عمومي به خوبي عملي گرديده است

ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقـر و برطـرف                     پي«ـ  ۱۲

  »هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه اختن هر نوع محروميت در زمينهس

اگر چه ضـوابط اسـالمي روشـني در دسـت      . دولت در اجراي اين بند با شكست كامل روبرو شده است          

شناخته است ولي در عين حال از امكاناتي هم كه            ها ايجاد رفاه را جزء وظايف خود نمي         نداشته و حتي مدت   

هاي تغذيه، مـسكن و كـار و بهداشـت را              دست داشته حسن استفاده را ننموده است و نه تنها محروميت           در

برطرف نساخته بلكه گام مؤثري در جهت برطرف ساختن آنان نيز بر نداشته است، افزايش واردات، كاهش                 

  .باشند عا ميكاري و تورم روزافزون گواهاني بر اين مد صادرات، سوءمديريت در توزيع، افزايش بي

  »تأمين خودكفائي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها«ـ ۱۳

هـا    الـذكر گـام بـردارد دانـشگاه         هاي فـوق    توانسته است در جهت خودكفائي در رشته        جائي كه دولت مي   

هـاي   بـازي  سياسـت هـاي اسـتعدادكش و      رويـه، انحـصارگري     اند كه متأسفانه جوالنگاه تندوريهاي بـي        بوده

طبيعـي  . بطور كلي دولت نتوانسته است در آموزش عالي توفيـق حاصـل نمايـد             . اند  برانداز قرار گرفته    دانش

نبـوده و   » تعمـيم آمـوزش عـالي     «است كه توفيق دولت در اجراي ايـن بنـد بيـشتر از مـوفقيتش در اجـراي                   

  .توانسته است باشد نمي

 و مرد و ايجـاد امنيـت قـضائي عادالنـه بـراي همـه و تـساوي        تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن    «ـ  ۱۴

  »عموم در برابر قانون

دولت نه مدعي است كه اين بند       . سادگي انكار كرد  ه  اي نيست كه بتوان ب      عدم وجود امنيت قضائي مسأله    

  .داند را به اجرا درآورده و نه خود را مسئول اجراي آن مي

  »عاون عمومي بين همه مردمتوسعه و تحكيم برادري اسالمي و ت«ـ ۱۵

بعـد رو بـه كـاهش      ه   ب ۵۸از سال   » توسعه و تحكيم برادري اسالمي و تعاون عمومي       «بدون ترديد روند    

. بوده در بسياري از موارد روح خصومت و دشمني جاي برادري اسالمي و تعاون عمومي را گرفتـه اسـت                   
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. ، همكاري و همدلي بـا يكـديگر دعـوت كننـد           عفو و اغماض  ه  اند مردم را ب     كه سران قوم ناچار شده     حديه  ب

  :هاي داخله و خارجه مجلس چنين گفتند  خطاب به اعضاء كميسيون۱۴/۸/۶۲رهبر انقالب در تاريخ 

ميل دارم وضع و امور با ماليمت       ... كند  در مسائل ماليمت و جهت رحمت بيشتر از جهت خشونت تأثير مي           «

بـا خودمـان رئـوف باشـيم و در مقابـل دشـمنان              ...  اسـت  و اخالق حسنه صورت بگيرد و اين خيلي بهتـر         

  »...سرسخت

تنظيم سياسـت خـارجي كـشور براسـاس معيارهـاي اسـالمي، تعهـد برادرانـه ـ نـسبت بـه همـه              «-١٦

  »دريغ از مستضعفان جهان مسلمانان و حمايت بي

. ده اسـت  سياست خارجي دولت از مواردي است كه بيشتر از ساير موارد از عـدم انـسجام لطمـه خـور                   

هاي غلط موجب آن شده است كه كشور ما در انزواي كامل بـسر بـرده، از حمايـت اكثريـت                       اعمال سياست 

آوري از قبيل بيانيه الجزايـر        بهره بماند و در نتيجه به انجام تعهدات ننگ          هاي اسالمي بي    اتفاق دولت   قريب به 

  .تن در دهد

        

نكات زير  ه  جانبه درباره عملكرد دولت بنمائيم الزم است ب         همهدر خاتمه براي آنكه قضاوتي منصفانه و        

  :توجه كنيم

ـ در ارزيابي عملكرد دولـت بايـد توجـه داشـت كـه مـشكالت كنـوني كـشور از سـه منـشاء جداگانـه                           ۱

هاي رژيم گذشته و بخـش ديگـر از عـوارض تغييـر و تحـول در                   بخشي موارد سياست  . اند  سرچشمه گرفته 

انصافي است اگـر هـر        بي. باشد  وم موارد سوءمديريت و عملكرد دولت حاضر مي       مديريت كشور و بخش س    

در عـين حـال     . حساب عملكرد دولت گذاشته، دولتمـردان را مـسئول همـه مـشكالت بـدانيم              ه  سه بخش را ب   

ته عملكرد دولت و حاكميت فعلي منشاء اول را علت همه مسائل شناخبيني و انصاف است كه دو      خالف واقع 

  .كالت موجود مؤثر نشناسيمرا در مش

ـ دولت آقاي موسوي دولت حزبي است كه در سه سال گذشته كليه مواضع قدرت كشور را در دسـت          ۲

وزيـر در     به اعتراف آقاي نخست   . (داشته و عملكرد آن عملكرد گروهي است پشتيبان و روي كارآورنده آن           

گرفته و وزراء پس از تصويب شـوراي        مجلس صالحيت وزراء جديد قبالً در حزب مورد بحث و شور قرار             

توانـد دليـل      عـدم وجـود قـوانين الزم بـراي انجـام وظـايف نمـي              ). انـد   مركزي حزب به مجلس معرفي شـده      

هـاي حـزب را       زيرا اوالً مجلس كه اكثريت قـاطع آن سياسـت         . اي براي دفاع از عملكرد دولت باشد        كننده  قانع

كه دولت لوايح صـالح و الزمـي آورده و در تبيـين و               ر صورتي نمايد دولت را پشتيباني نموده و د        تأييد مي 

گرفت و ثانياً دولت حتي نتوانسته        كوشيد آن لوايح مورد تصويب مجلس قرار مي         ضرورت و دفاع از آن مي     

است قوانين مصوب مجلس از قبيل قانون اراضي شهري و قانون احزاب را اجرا نمـوده مـشكالت مربوطـه                    

  . كندها را حل در اين زمنيه

بطور كلي دولت نه تنها نتوانسته اسـت مـشكالت اساسـي كـشور را حـل كنـد بلكـه قـادر نبـوده اسـت                           

ي از عـدم كـارآئي حـزب جمهـوري          اسـ و ايـن نـاتواني انعك     . رد روشن سازد  اهاي خود را در اين مو       برنامه

  .اسالمي است كه مواضع قدرت را در دست داشته چنين دولتي را منصوب و حمايت نموده است
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دنبـال فاجعـه    ه  ايـن دولـت بـ     . ـ دولت آقاي موسوي براي مدت سه سـال در رأس قـدرت بـوده اسـت                ۴

وزير، آن هـم در كميـسيون امنيـت     وزيري و از دست رفتن رئيس جمهور و نخست انگيز انفجار نخست    اسف

 اقـدامات دولـت در پيگيـري نكـردن ايـن جنايـت و             . (كشور توسط عناصر نفوذي دشمن، بر سـر كـار آمـد           

اصطالح اسالمي و انقالبي    ه  هاي ب   شناخت، دستگيري و معرفي عواملي كه زير پوشش عضويت در سازمان          

اند و عدم معرفي كساني كـه در نفـوذ ايـن              اي را آفريده    ها و مناصب باال رفته و چنين فاجعه         تا باالترين رده  

بنابراين عملكرد دولـت بايـد بـا        ) دار ديگري براي ارزيابي دولت باش     تواند معي   اند خود مي    عناصر مؤثر بوده  

طرف و دوام و ثباتي كه پشتيباني حزب حاكم در سـه سـال               پاشيدگي اوضاع آن روز از يك       توجه به از هم   

  .گذشته براي دولت ايجاد نموده است ارزيابي گردد

مـشكالت  . باشـد  اي است كه تأثير آن در عملكرد دولت داراي اهميـت خاصـي مـي             ـ مسأله جنگ مسأله   ۵

نگ و فشارهاي اقتصادي مولود آن از يكطرف بار سنگيني بر دوش دولت نهاده و از طرف ديگـر موجـب                     ج

جانفشاني، ايثار و از خود گذشتگي مردم گشته است و نه تنهـا جلـو ابـراز نارضـايتي و شـكايت مـردم را                         

  .گرفته كه ملت را در كشيدن بار سنگين بطور فعاالنه بسيج نموده است

        

 آزادي ايران دعوت به ارزيابي دولت و نظارت مردم را اقدامي مفيد در جهت اجـراي وظيفـه امـر           نهضت

داند ولي معتقـد اسـت مـشاركت و نظـارت ملـت               به معروف و نهي از منكر و اصل هشتم قانون اساسي مي           

د شـعار   پـذير نبـوده و از سـرح         بدون آزادي بيان، مطبوعات، احزاب و اجتماعات در چارچوب قانون امكان          

هـا نظـارت    اميد و دعاي ما اين است كه ملت عزيز ايران موفق شوند با كسب اين آزادي . تجاوز نخواهد كرد  

واقعي بر امور دولت داشته و با استفاده از حقوقي كه اسالم و قانون اساسي براي آنان تأمين نموده اسـت                     

  :گفته قرآنه ي گردند زيرا بدولتمردان را در انجام وظائف خود كمك كنند تا مشمول رحمت اله

المنكـر و يقيمـون الـصلوه و     والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عـن      «

  »يوتون الزكوه و يطيعون اهللا و رسوله اولئك سيرحمهم اهللا ان اهللا عزيز حكيم

كننـد   ادار و از كار زشت منـع مـي  كار نيكو وه مردان و زنان مؤمن همه يار و دوستدار يكديگرند خلق را ب        «

كنند آنان را خدا البته مشمول رحمـت   دهند و حكم خدا و رسول را اطاعت مي  ميدارند و زكات ه پا مي نماز ب 

  )۷۲توبه ـ (» .خود خواهد گردانيد كه خدا صاحب اقتدار و درست كردار است

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۳ شهريور ماه ۶
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  ارجه در موردنامه به وزير امور خ

   سفر نمايندگان مجلس آلمان به ايران 
  

  جناب آقاي دكتر واليتي

  وزير محترم امورخارجه جمهوري اسالمي

  

 نفر نمايندگان مجلس فدرال آلمـان بـراي يـك بازديـد عمـومي بـه                 ۳ شهريور جاري    ۴در تاريخ يكشنبه    

از طـرف سـفارت آلمـان بـه دفتـر نهـضت             اي    چند روز قبل از ورود اين هيئت آلماني، نماينـده         . ايران آمدند 

آزادي مراجعه و ضمن اطالع ورود اين هيئت اظهار داشت كه اعضاي هيئت عالقمند به ديدار بـا نماينـدگان                    

وي ضـمناً اظهـار داشـت كـه مراتـب بـه             . باشند  سابق مجلس شوراي اسالمي از اعضاي نهضت آزادي مي        

المي نيز رسيده است و ظاهراً ابراز مخالفتي نـشده  اطالع مسئول تشريفات وزارت امورخارجه جمهوري اس  

لذا از نمايندگان نهضت دعوت كردند كه در مهماني شام سـفارت آلمـان بـه مناسـبت                  . و تأييد گرديده است   

  . شهريور شركت نمايند۴ورود هيئت مذكور در روز يكشنبه 

ت امـور خارجــه  در روز شـنبه سـوم شـهريورماه از طـرف نهـضت آزادي بـا مـسئول تـشريفات وزار        

ايـشان متعاقبـاً بـا نهـضت تمـاس          . جمهوري اسالمي تماس تلفني گرفته و مراتب به ايشان اطـالع داده شـد             

اند و جنابعالي قبول اين دعوت را به مصلحت           گرفته و اظهار داشتند كه مطلب را به اطالع جنابعالي رسانيده          

 سفارت آلمان اطالع داده شد كـه از قبـول دعـوت و     دنبال اين امر، از طرف نهضت به نماينده       ه  ب. ايد  ندانسته

  .شركت در شام سفارت و ديدار با هيئت آلماني معذورند

دانـيم    انـد الزم مـي      اينك كه سفر اين هيئت به ايران پايان يافته است و به كـشور خـود مراجعـت نمـوده                   

  .نظرات خود را در اين مورد و موارد مشابه به اطالع برسانيم

هاي سياسي، اقتصادي و اعتقادي متفاوت و متضاد در كنار هـم قـرار                شورهاي مختلف با نظام   در جهاني كه ك   

تي متقابـل و  سـ ولمللـي براسـاس احتـرام و تفـاهم و د    ا دارند، و مجبور به ارتباط و زندگي با هم هستند، روابط بين      

ناپـذير   ل مسلم و اجتنابحاصل زيانبار از اصو هاي بي هاي خطرناك و جنگ كوشش در جهت جلوگيري از درگيري    

نياز از چنين روابط دانسته و بريده از جهان در انزوا بـه زنـدگي                 تواند خود را بي     هيچ كشور و دولتي نمي    . باشد  مي

حفـظ اسـتقالل كـشور در       . گـردد   اين روابط به خودي خود، وابستگي و قبول سلطه محسوب نمي          . عادي ادامه دهد  

هاي نـشأت   ي، براساس مباني فكري و اعتقادي، سياسي و اقتصادي و ارزشهمه ابعاد، و حركت بر خط مصالح مل       

المللـي و   گرفته از آن، تنها از طريق ايجاد يك نيروي ورزيده آگاه سياسي و حـضور فعـال در صـحنه روابـط بـين        

هاي سياسي فرهنگـي، اقتـصادي بـه كـشورهاي            مسافرت هيئت . اعمال يك ديپلماسي سنجيده ممكن و ميسر است       

. وگو در سطوح مختلف يكي از اجزاء ايـن ديپلماسـي و امـري رايـج و عـادي اسـت                       مرتبط و تماس و گفت     جيخار

 اعـزام  هايي بـه كـشورهاي خـارجي    دولت جمهوري اسالمي نيز اين شيوه ديپلماسي را پذيرفته است و مرتباً هيئت  

ها بـسته بـه تركيـب         اين هيئت . آيند  ميهاي گوناگون از كشورهاي مرتبط با ايران به كشورمان            نمايد و هم هيئت     مي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٦٣٤/٤/٢١: شماره

١٤/٦/١٣٦٣: تاريخ
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اعضايش، در سفرهاي خود عالوه بر ديدارهاي رسمي و مذاكره با مقامات دولتي، بـه گـشت و گـذار در كـشور و            

المللي به رسميت شناخته      اين امر نيز در عرف روابط بين      . پردازند  ها و شناخت حقايق اوضاع مي       برخورد با واقعيت  

  . مرسوم است،دن نباشبه نوعيجهان كه زير سلطه استبداد شده و در اكثر كشورهاي 

سفر هيئت نمايندگان مجلس فدرال آلمان، به دنبال سفر وزير امورخارجه اين كشور به ايـران در چنـين                   

ر ايـران   دها دولـت ايـران اصـرار دارد تـا خارجيـان بپذيرنـد كـه                   در اين برنامه  . چهارچوبي صورت گرفت  

عي، بر طبـق اصـول مـصرحه در قـانون اساسـي وجـود دارد و اگـر گـروه يـا                       هاي سياسي و اجتما     آزادي

انـد، و اعـضا و هوادارانـشان دسـتگير، زنـداني،       گروههائي تحت پيگرد هستند، و يا غيرقـانوني اعـالم شـده    

مـشي آنهـا    شوند، به دليل مخالفت با دولتمردان و حزب حاكم نيست بلكه به دليل خط     محاكمه و مجازات مي   

هاي بيگانه و جاسوسي براي آنهـا         ازي نظام جمهوري اسالمي و قيام مسلحانه و يا ارتباط با دولت           در براند 

يند به صرف ادعاي دولت ايران اكتفا ننمـوده و          آ هاي خارجي كه به ايران مي       طبيعي است كه هيئت   . باشد  مي

هاي دولت است كـه   رنامه و لذا در رابطه با اين بررسي اوضاع و كشف حقيقت بپردازند   سعي كنند خود به ب    

هاي سياسي ـ اسالمي شناخته شده و بـه عنـوان     ترين سازمان ادي ايران، به عنوان يكي از قديمينهضت آز

 نقـش   ۱۳۵۷گروهي كه در گسترش جنبش ملت در داخل و خارج كشور و پيروزي انقالب اسالمي در بهمن                  

اسي علني و قانوني ولي غيرموافق با حاكميـت         عنوان يك سازمان سي     كننده داشته است، و هم چنين به        تعيين

  .گيرد كه هنوز هم در صحنه سياسي ايران حضور دارد، الجرم مورد مراجعه قرار گرفته و مي

مشي خود را  ها و خط توضيح اين مطلب نيز ضروري است كه نهضت آزادي ايران مواضع اصولي، سياست    

هاي سياسي و تحليلي خـود        ها و بيانيه    لكتي طي قطعنامه  در رابطه با دولت و حاكميت و موضوعات و مسائل مم          

  و بر همين اسـاس و در چهـارچوب مقـررات قـانون احـزاب                است و در دسترس همگان قرار دارد       منتشر كرده 

كنند، از جمله     هاي خارجي كه به ايران سفر مي        ها و هيئت     پذيرفتن دعوت خبرگزاري   .نمايد  نموده و مي    حركت مي 

نهضت آزادي ايران همچنـين معتقـد   . دگان مجلس فدرال آلمان، در همين چهارچوب بوده استدعوت هيئت نماين  

الخـصوص    توانند به دنيا نشان بدهند كه به اصول مـصرحه در قـانون اساسـي، علـي                  است دولتمردان وقتي مي   

هـا و احـزاب     فصل سوم آن در باب حقوق ملت، پايبند هستند و بر اجراي آن مصمم، كه عمالً نشان بدهند گروه                  

  .ها، در چهارچوب اصول قانوني را دارند غيرموافق با دولت و حزب حاكم حق حيات و فعاليت در تمامي زمينه

براساس توضيحات باال بود كه نهضت آزادي ايران دعوت سفارت آلمان را در ابتدا پذيرفت و آن را بـه                  

لـت عـدم موافقـت وزارت امورخارجـه         اطالع وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي رسانيد ولـي بعـداً بـه ع            

 بـراي مـا متـصور       هـا   جمهوري اسالمي، و از آنجا كه هيچگونه نفع گروهي خاصي در قبول اين نوع دعوت              

 خارجـه را در ايـن مـورد         اما تصميم وزارت امور   . باشد، از قبول دعوت سفارت آلمان خودداري كرديم         نمي

وزارت امورخارجه بـا    . دانيم  دولت و مصالح مملكت نمي    هاي اعالم شده      مطابق با موازين قانوني و سياست     

 كه عليرغم ادعـاي مقامـات دولتـي، در ايـران            ت نامبرده اعالم كرد و نشان داد      اين تصميم خود عمالً به هيئ     

  .باشند هاي سياسي ـ اجتماعي برخوردار مي هاي موافق با حاكميت از آزادي ها و شخصيت فقط گروه

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳يور  شهر۱۲



 ٩٨

  

  هشدارهاي ما و 

  اعترافات سران حزب خائن توده
  

    فهرست مندرجات

    ـ پيشگفتار۱

    ـ روند انقالب اسالمي۱ـ۱  

    »ارتجاع ـ ليبرال«ـ شعار ۱ـ۲  

    ـ شيوه عمل حزب توده۱ـ۳  

    ـ برخورد نهضت آزادي با مسئله۱ـ۴  

    ـ برخورد مسئولين امور۱ـ۵  

    ـ مقدمه۲

    رويي حزب تودهـ نفاق و دو۳

    ـ سرسپردگي به مسكو۴

    ـ خيانت به انقالب اسالمي۵

    ها ها و سازمان ـ نفوذ در ارگان۶

    ـ نفوذ فرهنگي۷

    ـ گزارش شهردار تهران به امام۷ـ۱  

    )سرمقاله ميزان(روي به تركستان شوروي است  ـ اين ره كه تو مي۷ـ۲  

    )سرمقاله ميزان(شناسان جديد  ـ اسالم۷ـ۳  

    ـ سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني۷ـ۴  

    ـ پرسش از آقاي هاشمي رفسنجاني۷ـ۵  

    ـ القاء ايدئولوژي۷ـ۶  

    ـ خط امام از نظر رفقا۷ـ۷  

    ـ سخنراني مهندس بازرگان در زنجان۷ـ۸  

    حضور عيني و اقدامات عملي: اول  

    حضور فكري و فساد روحي: دوم  

    حضور فردي: سوم  

    م حزب تودهـ اعالم جر۸

    ـ نامه شهيد رجايي به مهندس بازرگان۹

    ـ پاسخ مهندس بازرگان به شهيد رجايي۱۰

    ـ پيامدهاي اين پاسخ۱۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 



 ٩٩

    ۶۰ـ تذكرات ما پس از خرداد ۱۲

    ـ اعترافات سران حزب خائن توده۱۳

    پناه ـ قائم ۱۳ـ۱  

    ـ شلتوكي۱۳ـ۲  

    ـ عموئي۱۳ـ۳  

    ـ كيانوري۱۳ـ۴  

    هاي ما به مسئولين و مردمـ هشدار۱۴

    ها ـ ماخذ و يادداشت۱۵

    ضمائم

     لوح افتخار۴۳۵ـ نامه مردم، شماره ۱  

     پيكر خونين ۳۵۹ـ نامه مردم، شماره ۲  

ها،   ، شناسنامه احزاب و گروه    ۳۹ـ۳۱هاي    ـ نشريه نگهبان انقالب اسالمي، شماره     ۳  

  حزب توده

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  پيشگفتار

يا ايهاالذين آمنوا التتخذوا بطانه من دونكم اليالونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما                   «

  .تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم االيات ان كنتم تعقلون

 ها انتم اوالء تحبونهم و اليحبونكم و تومنون بالكتاب كله، و اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلـوا عـضوا علـيكم                      

  )۱۱۹ و ۱۱۸ن ـ  آل عمرا( ».الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اهللا عليم بذات الصدور االنامل من

اي اهل ايمان از غير همدينان خود دوست صميمي و همراز نگيريد چه آنكه آنها از خلل و فساد در كار شما «

ان هم آشكار سـازند     دشمني شما را بر زب    . اي كوتاهي نكنند دوست دارند شما در رنج و سختي باشيد            ذره

ما آيات خود را براي شـما بـه         . آورند  كنند بيش از آن است كه بر زبان مي          ولي محققاً آنچه در دل پنهان مي      

  .خوبي بيان كرديم اگر عقل و انديشه را به كار ببنديد

شما به  داريد آنان شما را دوست ندارند در صورتي كه            را دوست مي  ) غيرهمدينان(آگاه باشيد چنانكه آنها     

كننـد در مجـامع    كنيد اما آنها با شما نفـاق مـي   دليل آنكه به همه كتب آسماني ايمان داريد با آنها محبت مي   

بگـو بـدين خـشم      . شما اظهار ايمان كرده و چون تنها شوند از شدت كينه سرانگشت خشم به دندان گيرند               

  ».ها كامالً آگاه است  خدا از درون دل. بميريد

  

  ب اسالميـ روند انقال۱ـ۱

ايـن پيـروزي، نهـالي رسـته از ميـان امـواج             .  به پيروزي رسـيد    ۱۳۵۷ بهمن   ۲۲انقالب اسالمي ايران در     

هاي پاك صدها و هزارها مرد و زن و پير و جوان عاشقي بـود كـه در وادي ايثـار يـك شـبه ره صـد                    خون
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م  اين سرزمين و گسترش آن       اين پيروزي نويد برآمدن اشعه طاليي و حياتبخش آزادي از با          . ساله پيمودند 

  .داد در پهنه خاك ايران را مي

 بهمن به منزله كـسب قـدرت سياسـي جامعـه توسـط مـردم و اسـالم بـراي تحقـق                       ۲۲اما در عين حال     

همانگونه كه در آغاز هم بارها ( بهمن ۲۲هاي ملت منجمله آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي بود،       خواست

  .به منزله آغاز راه بود، نه پايان آن) گرفته شداعالم گرديد ولي كمتر  جدي 

ها تـالش و مبـارزه         انجام گرفت، دفعتاً به وقوع نپيوست، بلكه حاصل و ثمره سال           ۵۷ بهمن   ۲۲آنچه در   

هاي سيدجمال، خياباني، ميرزا كوچـك خـان، مـدرس، مـصدق،      تالش. ناپذير ملت مسلمان ايران بود  خستگي

همه و همه در اين راستا قرار داشت و انبوه قربانيـان، مجاهـدين   ... م خميني طالقاني، مطهري، شريعتي و اما    

  . بر زمين ريختمومن و مومنين ايثارگر بود كه در بارور ساختن اين نهال خونشان

 و تشكيالت نهـضت آزادي كـه از اولـين احـزاب اسـالمي               ۱۳۲۰هاي    جريان فكري نوين اسالمي از سال     

نهضت آزادي و . اند  چارچوب قدم برداشته، تالش نموده و به آن شكل داده    در همين  ۱۳۴۰باشد از سال      مي

اعضاي آن، چه به صفت تـشكيالتي و سـازماني، و چـه بـه صـفت فـردي و شخـصي پيوسـته در صـحنه                           

  . اند مبارزات اجتماعي حضور و مشاركت داشته

 دشمنان خـارجي نيـز در       ها و   در طول اين مدت همزمان با رشد كيفي و كمي مبارزات ملت ايران، قدرت             

هاي گونه گوني در مقابل ايـن حركـت           اي زده و با ترفندهاي جديد و چهره         هاي تازه   هر دوره دست به تالش    

و حتي تشويق دوستانه، و     ... چه به وسيله تهاجم نظامي، تهديد اقتصادي، تطميع سياسي و           . گرفتند  قرار مي 

تجربه يـك قـرن اخيـر       . مودندن  خويش در اين سرزمين مي    چه از هر راه ممكن ديگر تالش در استمرار بقاي           

بخش در كشورهاي تحـت سـلطه نـشان           هاي آزادي   مبارزات خلق ما، و تجربه اكثريت قريب به اتفاق نهضت         

و » لبخنــدها«داده اســت كــه بــراي رانــدن يــك قــدرت نبايــد بــر قــدرت ديگــري تكيــه نمــوده و در مقابــل   

تجربه نـشان داده اسـت كـه در پـشت تمـام ايـن       .  خيالش فارغ كشت   دلي برگزيد و از     يش، ساده »ها  تشويق«

لبخندهاي سياسي و حركات و روابط دوستانه، ماهيتي تجاوزكارانه پنهان است كه در موقعي حساس و در         

ها بيش از هر چيـز و         تجربه نشان داده است كه براي ابرقدرت      . اي بحراني پرده از رخ بر خواهد كشيد         لحظه

و ... هائي كـه بـا يكـديگر دارنـد           منافع و اهداف خودشان مهم است و موفقيت در بند و بست            پيش از هر چيز   

هـا و   كنند، و هميشه عناصر، جريـان      تجربه نشان داده است كه دشمنان مردم هيچگاه فقط مستقيم عمل نمي           

  .دهند گروههائي را در داخل جامعه، پرورش داده و در جهت آماده ساختن جو به نفع خويش آموزش مي

خان، نهضت ملي زمان دكتر مصدق و         با توجه به همين حقايق و با توجه به تجربه نهضت ميرزا كوچك            

نمـاي    بود كه پس از پيروزي انقالب اسالمي، نهضت آزادي ايران پيوسته در مورد خطر ابرقدرت دوست               ... 

آنچه مـورد   . داد  هشدار مي به مسئولين   » حزب توده «صفت شرق، و جناح داخلي وابسته به آن، يعني            دشمن

بلكـه هـدف آشـنا    . باشـد  نظر نهضت است، به معني رو در روئي مستقيم و ايجاد درگيري با شـوروي نمـي             

هاي نفوذي حزب توده، روش كار آنها بـراي انجـام كودتـاي خيزشـي و گوشـزد         ساختن مسئولين با شيوه   

  .نمودن خطر بالقوه ابرقدرت روسيه است
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  » ليبرالارتجاع ـ«ـ شعار ۱ـ۲

در دستوركار طيفـي از مخـالفين و معانـدين انقـالب قـرار      » ارتجاع ـ ليبرال «از صبح پيروزي انقالب تز 

اگر به تركيب نيروهاي فعال در پيشبرد امر انقالب نظري بيفكنيم، عمدتاً دو گروه مـشخص و معـين                    . گرفت

  : باشند قابل تفكيك مي

  .اه مردمي وسيعبين با پايگ الف ـ روحانيون مبارز و روشن

  .ب ـ روشنفكران مسلمان با تخصص و تجربه مديريت الزم

تجربه نشان داده است كه در كشور ما هر گاه اين دو جناح در كنار يكديگر قرار گرفته و مبارزه مـردم                      

در نهضت ملي شـدن نفـت، در جريـان          . اند  هائي بدست آورده    اند، ره بجائي برده و پيروزي       را رهبري نموده  

 كه سـرانجام  ۵۷ و ۵۶هاي   خرداد را برپا ساخت و در مبارزات سال۱۵ كه قيام ۴۲ تا ۴۰هاي  زات سال مبار

اين مسئله . بينيم منجر به پيروزي انقالب اسالمي مردم ما گرديد، همه جا اين دو جناح را در كنار يكديگر مي            

يرشان در جهت جداسازي ايـن دو از  اند و تالش پيگ     را دشمنان اسالم در اين سرزمين نيز به خوبي دريافته         

وقـوع  ه   مرداد آنگاه ب   ۲۸شود، و كودتاي آمريكائي       نهضت ملي ايران آن موقعي سركوب مي      . هم بوده است  

 نهضت ۴۲ تا ۴۰هاي  در جريان مبارزات سال  . اند  پيوندد كه رهبري دو جناح در مقابل يكديگر قرار گرفته           مي

لمان و جناح اسالمي دانشگاه، پيوسته در تماس با روحانيت مبـارز            آزادي به عنوان نماينده روشنفكران مس     

 آنگاه كه رهبران نهـضت توسـط رژيـم         .نمود  بود و در ايجاد و تقويت پل ارتباطي ميان دو جريان تالش مي            

 و زماني كه رهبر انقـالب       در دفاع از آنان قدم به پيش نهاد       زندان افكنده شدند روحانيت مبارز      ه  دستگير و ب  

پاي ديگران در بسيج مردم و برگزاري تظـاهرات   اواك شبانه دستگير و به تهران آورد، نهضت نيز پابه  را س 

  .نمود  خرداد عمل مي۱۵پرشور 

  . خرداد بود۱۵ها در وقايع  يكي از مراكز مهم درگيري» بازار«و » توپخانه«چون  ، هم»دانشگاه تهران«

نيه ارشـاد، در ايجـاد   دكتـر شـريعتي، از پايگـاه حـسي     هنگامي كه معلـم بـزرگ انقـالب          ۵۰در اوايل دهه    

نمود، رژيم شـاه   تدريس مي» شهادت«هاي خويش،  كوشيد، و در كالس كري مبارزه و انقالب مي    هاي ف   زمينه

پروردگان خويش را حتـي در لبـاس روحانيـت بـه مقابلـه بـا وي                   دالن يا دست    و ساواك، معدودي از ساده    

 از روحانيون مبارز و آگاه را يار و همفكر شـريعتي يافتـه بـود، و از ايـن                    چرا كه بسياري  . نمود  تشويق مي 

  .نمود و همكاري وحشت داشته، احساس خطر مي» تقريب«

اي به پيروزي رسيد، و دشـمنان و           بهمن با چنين ياري و همگامي دو جانبه        ۲۲انقالب اسالمي ما نيز در      

ايـن بـود    . ديدنـد   ي از اين دو جناح را در كنار هم مي         هائ  جا، در پيشاپيش صفوف ملت چهره       مخالفين در همه  

در همين رابطـه اسـت كـه        . كه ديگر بار براي ايجاد انشقاق، و جدائي افكندن در صفوف دست بكار گرديدند             

در عمـل نيـز ديـديم، كـه منظـور مبلغـين و       . ، مطرح شد»ارتجاع ـ ليبرال «تز به غايت انحرافي و ضدانقالبي 

برچـسب كـساني    » ليبـرال «، روحانيت مبارز و مبارزترين روحانيون بود، و         »ارتجاع«ز  مدافعين اين شعار، ا   

ها در دانشگاه، در مراكز علمي، در صحنه مبارزه و در ميان جوانان به تبليغ و آموزش مكتب             گشت كه سال  

 سـوق   خدمت گرفتن علم و انديشه و تحقيـق بـراي مكتـب و            ه  اسالم و يافتن نيازهاي زمان از درون آن و ب         

  !اند سوي مبارزه مكتبي و انقالب اسالمي بودهه دادن جوانان و دانشجويان و روشنفكران ب

  



 ١٠٢

  ـ شيوه عمل حزب توده۱ـ۳

هاي مخالف و معاند، بر اين آتش خانمانسوز دامن زدنـد و تعـدادي                با طرح اين شعار، گروهها و جريان      

كه همواره در راستاي منافع روسيه حركت       » ب توده حز«در اين ميان    . نيز شايد ناآگاهانه در اين دام افتادند      

كند و در جهت تطبيق انقالب اسالمي با انقالب اكتبر، و وقايع قبل از آن بـود و بـا الگـوبرداري از شـيوه                        مي

عملكرد لنين بـراي انجـام كودتـاي خيزشـي از درون جامعـه، نـوك تيـز حملـه خـود را متوجـه مـسلمانان                           

نام نهاده بودند سكوت كرده     » ارتجاع«نموده در مقابل آنچه كه ديگر مخالفين        » ليبرال«روشنفكر با برچسب    

  .نمود و حتي تأييد نيز مي

  ؛»مرتجعين«، و دفاع از »ها ليبرال«عملكرد حزب توده بر اين پايه قرار داشت كه با حمله به 

 نيروهـاي متخـصص   شـوند و عمـالً   كناري رانـده مـي  ه ي شده و بها افشاء گرديده و منزو ـ ليبرالاوالً  

  .شوند راني مي مسلمان پاك

دليل عدم تجربه و كارائي امكان كنترل امور را نخواهند داشت ه ، ب»مرتجعين«قدرت رسيدن ه ثانياً ـ با ب 

هاي مختلف منجمله توليد و خدمات عمومي نارضايتي مردم گـسترش يافتـه و     و با ايجاد نارسائي در زمينه     

  .گردد زمينه براي كودتا آماده مي

هاي فرهنگي  ثالثاً ـ با ريختن طرح دوستي و دفاع مدام از بعضي دولتمردان، سران و مسئولين و فعاليت 

هـاي ماركسيـستي      هاي نفوذ فرهنگ و شيوه      وسيع و گسترده منجمله انتشار روزنامه و مجله و كتاب زمينه          

  .ساختند هاي حاكم و نهادها فراهم مي ويژه بين گروه را در جامعه به

هـاي دولتـي، در نهادهـاي انقالبـي، در كارخانجـات و ديگـر        رابعاً ـ با نفوذ عناصر در ادارات و دستگاه 

محتـوي    طرف در تشديد جـو اخـتالف و انـشقاق ميـان مـسلمانان و بـي                 مؤسسات و حتي در ارتش، از يك      

انـه بـراي    نمايند، و از طرف ديگر بـه كـسب اطالعـات و اخبـار خـصوصي و محرم                   ساختن انقالب كمك مي   

  .يازند ارسال به روسيه و براي تدارك مقدمات خيزش دست مي

  

  ـ برخورد نهضت آزادي با مسئله۱ـ۴

ها باال رفت و رازها برمال گرديد، ديديم كه عناصر وابسته به حزب توده، حتي تا              متاسفانه آنگاه كه پرده   

توانست عملي گـردد، مگـر        ين كار نمي   و ا   نموده بودند  گيري در مورد جنگ نيز نفوذ       باالترين مراجع تصميم  

دهنـد و ديـديم كـه         انجام مي » غيرليبرال« مسئولين امر    و پشتيباني  مزورانه از هر چه كه       با دفاع همه جانبه     

  .شد چنين نيز عمل مي

تالش نهضت آزادي در طول اين چند سال بعد از انقالب همواره بر اين اسـتوار بـوده اسـت كـه نـشان                        

  :دهد

دريـغ آنـان از جمهـوري     هـاي بـي    روش حزب توده بر پايه فريبكـاري اسـت و پـشتيباني   الف ـ شيوه و 

 ايـن پـشتيباني بـا مبـاني عقيـدتي و فكـري ماركسيـسم ـ         .الب اسالمي رياكارانه و دروغ استاسالمي و انق

  .باشد ها در جهت تثبيت موقعيت خويش مي خواند و تمامي اين تالش لنينيسم  نمي

به روشـنفكران مـسلمان و بـه نهـضت          » ها  ليبرال« حزب توده، تحت عنوان مبارزه با        جانبه  ـ حمله همه    ب

 در جهت ايجاد جدايي و بروز انشقاق در      گيرد،  كه با پوشش حفظ دستاوردهاي انقالب انجام مي       ... آزادي و   
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الب و  مدت و چه در درازمـدت بـه نفـع اسـالم و انقـ                ميان نيروهاي مسلمان است و اين جدايي چه در كوتاه         

  .باشد ايران نمي

وقفه حزب تـوده از عملكردهـاي دولـت و مـسئولين و متوليـان امـور، و پـشتيباني آنـان از          ج ـ دفاع بي 

زيرا هدف اين اعمـال، ايجـاد رابطـه و طـرح دوسـتي بـراي                . را نبايد جدي گرفت   (!) روحانيت و از خط امام      

  .باشد  جاري در مسئولين ميسوءاستفاده و ايجاد اطمينان كاذب نسبت به امور و وقايع

د ـ حزب توده با داشتن امكانات فراوان، با چاپ نشريات متعدد، با نفوذ در جهاد، در سپاه و بـسيج، در   

هاي دولتـي، و در همـه جـا خطـري بـراي انقـالب محـسوب                   ها، در صدا و سيما، در ادارات و دستگاه          كميته

 هاي آنها را نخـوريم و مواظـب باشـيم يـك             خواهي  المفريب ظاهرسازي و اس   . وش باشيم  ه شود، بايد به    مي

  !وقت توسط آنها تحريك نشويم

ها براي كـسب   رو همان شيوه هـ ـ حزب توده با پيروي ماركسيسم ـ لنينيسم و رهروي همان راه، دنباله  

انديشي مردم، مسئوالن و متوليـان در مـورد اهـداف و امكانـات حـزب تـوده بايـد                      از ساده . باشد  قدرت مي 

  .هاي آنها نگريسته شود پيشگيري شده و با چشم بازتري به فعاليت

كه از اصول اساسي انقالب اسالمي ما است، دولت و » نه شرقي ـ نه غربي « تنها با تذكر مداوم اصل ـو  

بـاوران،    هـاي شـرق     هـا و ظاهرسـازي      تواند از انحراف به چپ و راست مـصون مانـده و حمايـت               انقالب مي 

  .خيالي را در جامعه پديد نياورد ي خاطر و خوشهاي آسودگ زمينه

نـدان خلـف و اصـالً    زهاي زمان نهضت ملي و اينكه اينها نيز فر»اي ـ نفتي  توده«ز ـ با يادآوري ماجراي  

هاي زمان مرحوم مصدق هستند، الزم اسـت مـردم را آگـاه سـاخت كـه عليـرغم ظـاهر                       اي  خود همان توده  

اگر صالح باشد، اگر دسـتور رسـد و اگـر شـرايط مناسـب افتـد، سـر از                    اي و چپشان، اگر وقت يابند،         توده

  .خويش را برمال خواهند ساخت» نفتي«راست درآورده و ماهيت 

  

  ـ برخورد مسئولين امور۱ـ۵

رسد كه گويا تبليغات وسـيع حـزب تـوده، تيترهـاي درشـتي كـه بـه طرفـداري از                       اما متأسفانه بنظر مي   

... و  (!!) » سال پيروي از خـط امـام       ۱۸«هايي كه تحت عنوان       زد؛ كتاب   ميهايش    بعضي مسئولين در روزنامه   

اي كـه از همـه آنچـه كـه            و خالصه دفاع مزورانـه    ... هايش از آيات قرآن و      رساند، تفسير نوشتن    به چاپ مي  

هـاي    وسوسـه «رسـيد كـه ايـن         بـه نظـر مـي     . گـشت   داد، در مواردي مؤثر واقـع مـي         افتاد انجام مي    اتفاق مي 

ديـديم كـه در قبـال     چرا كه به روشـني مـي  . برخي مسئولين مؤثر افتاده بود    » صدور«باالخره در   » هخناسان

انـدركاران هـم مـورد اتهـام واقـع            ها، حتي از سوي مسئولين، متوليان و دست         هشدارها، انذارها و يادآوري   

ه و ابرقـدرت شـرق،      سازيم، يا اينكه با طرح حـزب تـود        » مطرح«خواهيم حزب توده را       شديم كه گويا مي     مي

هـستيم، چـرا كـه      » وابسته به غرب  «گرفتند كه ما      و نتيجه مي  ! خواهيم آمريكاي جهانخوار فراموش شود      مي

دادند كه  گفتيم و پاسخ مي ها سخن مي»اي ـ نفتي  توده«ما از خطر . دهيم خطر وابستگان به شرق را تذكر مي

كـرديم و   هاي نفوذي حزب توده صحبت مـي   ما از شيوه!به جانمان افتاده است» اي ـ نفتي  بختك توده«گويا 

هـا،    نگري و برقراري ضوابط صحيح در اسـتخدام         ما از روشن  . خواستند  افراد را مي  » ليست«مسئولين از ما    

بـه مراجـع قـضائي    » زدن بـه مـسئولين   تهمـت «زديم، ما را بخاطر       ها و در انتخاب ياران حرف مي        درگزينش
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و اظهـار   » اي در كـشور مرتـضي علـي؟         تـوده «گفتنـد     مـي . تند رفـع اتهـام گـردد      خواس  دادند و مي    ارجاع مي 

  ...»!خواهيد خط امام را بكوبيد شما مي«داشتند كه  مي

عليرغم همه اين اتهامـات، نهـضت همچنـان بـر مواضـع خـويش بـاقي مانـد و راهـش را ادامـه داده در                           

هـاي سرگـشاده، در       هـا، در نامـه      هـا و بيانيـه      ميهها، در اعال    ها، در مقاالت روزنامه     ها، در مصاحبه    سخنراني

و باالخره از هر راهي كه ممكن بود براي پـرده برداشـتن از چهـره مـردم فريـب                    ... هاي خصوصي و    تماس

  .حزب توده اقدام نمود

هاي حـزب   اي كه به مسئولين رسيده بود، باالخره پرده از خيانت      گيري اطالعات غيرمنتظره    تا اينكه با پي   

سران فريبكـار حـزب تـوده دسـتگير شـدند و            . رداشته شد، و صدق گفتار ما بر همگان معلوم گرديد         توده ب 

هـا رسـوخ    مشخص گرديد كه تا چه ميزان وسيعي اعضا، عوامل و هواداران اين حزب در نهادها و دسـتگاه     

  !...اند نموده و درصدد انجام كودتا بوده

انـدركاران رسـيده،    راستي اگر ايـن اطالعـات بـه دسـت    ه ماند اينست كه ب در خاتمه، سئوالي كه باقي مي     

هـا در نهـان بـه         اي  حال بساط حزب توده برچيده شده بود؟ و يا اينكه هنوز توده           ه  داشت، آيا تا ب     وجود نمي 

نمود كه    فعاليت خرابكارانه، و در ظاهر به تعريف و تمجيد از مسئولين و متوليان مشغول بودند؟ و الزم مي                 

  .واهللا اعلم! دارهاي خويش ادامه دهيمهنوز ما به هش

هاي حزب  ها، هشدارها و انذارهاي ما در قبال فريبكاري      اي از يادآوري    آنچه در اين مجموعه آمده گوشه     

باشد كه به عنوان شاهدي بر مدعايمان ارائه داده اميدواريم موجـب رضـاي خـدا و راهيـابي خلـق                       توده مي 

  .آيدتا چه قبول افتد و چه در نظر . گردد

  

  اعترافات سران حزب خائن توده هشدارهاي ما به مسئولين و

  

  بسمه تعالي

  ـ مقدمه۲

  الذين يبلغون رساالت اهللا و يخشونه و اليخشون احدا اال اهللا و كفي باهللا حسيبا

ترسـند و خـدا بـراي         ترسند و از هيچكس جز خـدا نمـي          آنانكه تبليغ رسالت خدا به خلق كنند و از خدا مي          

  )۳۹/ احزاب . (كند راقبت كار خلق به تنهائي كفايت ميحساب و م

 ،ها و در صدا و سيما و وزارت كـار           شناخته كه قبالً در روزنامه       زيادي از افراد ناشناخته يا نيمه       عده«

فـوج از خـارج وارد و يـا در مـدارس و مؤسـسات       ها و مؤسسات بودند و عده جديدي كه فوج     شركت

هـاي اسـالمي،      ريش و مقدس شدن و شور انقالبي، خود را وارد انجمـن           تربيت شده بودند با گذاشتن      

سـازندگي و    هـاي انقـالب، جهـاد       ها، بازپرسان و پاسداران دادگـاه       شوراي كارخانجات، ادارات، كميته   

ها و گردانندگان  هاي جنگ نمودند و از دوآتشه       ها و حتي در جبهه      بنياد مستضعفين، احزاب و سازمان    

  ». پشت پرده شدنددهندگان يا الهام

  ۱۳۶۰فروردين ۱۲ان مهندس بازرگان سخنراني در زنج
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ها در    اي  ها و توده    مسئله رخنه كمونيست  ) پاسخ گذاشتن آنها مضاري دارد      كه بي (يكي از اين مسائل     «

اي از اطرافيـان و       و عـده  سـفانه پـيش از همـه توسـط جنابعـالي            أدولت و نهادهاي انقالبي است كه مت      

  ».شود مسلكان شما در جامعه مطرح شده و مي فكران و هم هم

  ۲۲/۱/۱۳۶۰شهيد رجايي، نامه به مهندس بازرگان                  

تر از هر كس بنده در اعـالم دشـمني و    تر و بيش    ايد كه پيش    دانيد و در نامه نيز اشاره كرده        خوب مي «

كتـاب اسـالم يـا كمونيـسم كـه        از جملـه در     (ام    خطرات ماركسيسم براي اسالم و ايران گفته و نوشته        

علمـي بـودن    «،  »بررسي نظريه اريك فروم   «هاي     منتشر شد و كتاب    ۳۲ مرداد   ۲۸خيلي قبل از كودتاي     

كه قبل از پيروزي انقالب نوشـته شـده اسـت و از ايـن جهـات مرحـوم                   » آفات توحيد «و  » ماركسيسم

  ).مطهري تاييد و توافق كامل با من داشت

به شيوه پيغمبران خـدا نـسبت بـه يـك           » و ذكر فان الذكري تنفع المومنين     «اب  ملت و دولت را من ب     ...  

ام و بنا بـه مثـل معـروف           دار وحشتناك مملكت انذار و هشدار داده        مسئله اساسي عميق زنده و ريشه     

كـه  (هـايي از قبيـل اينكـه خارجيـان از يـادآوري ايـن حقـايق                   كبك صفت سر زير برف نكرده و بهانه       

شـود   نمايند و يا حزب توده تقويت مي  تبليغاتي مي  سوءاستفاده) دانند  بنده و شما مي خودشان بهتر از  

  ».ام براي خود نتراشيده

  ۲۷/۱/۱۳۶۰مهندس بازرگان، پاسخ به شهيد رجايي     

هاي سياسـي در حـد بـااليي هـستند از جملـه                سازمان  هاي كارگري،   مخالفين اصلي انقالب در محيط    «

 نام برد و براي پاكسازي محيط ضرورت دارد كه به ايـن گـروه توجـه خـاص                   شود  حزب توده را مي   

شده هستند و حرفشان معلوم است ولي آنچه كه         كنند شناخته     بشود آنها كه با ما مبارزه مسلحانه مي       

كنند و متاسفانه خودشـان را در خـط امـام       هايي هستند كه موذيانه عمل مي       براي ما مطرح است گروه    

اينهـا از دشـمنان     . و از خداي امام گرفته تا مستضعف امام به هيچ كدام اعتقاد ندارنـد             كنند    معرفي مي 

سرسخت اسالم هستند و به اعتقاد من اينها كساني هستند كـه مـستقيماً از خـارج از كـشور دسـتور                      

كنند و اگـر دسـتور    ترين حمالت شما صبر مي   گيرند و هرگاه دستور سازش باشد در مقابل بزرگ          مي

  »...برند ترين افراد جامعه را سر مي اشد مظلومحمله ب

  ۲۹/۲/۶۰شهيد رجايي، سخنراني در سمينار بررسي مسائل كارگري  

  

هاست هنوز هم از مسائل مهم        اره بر سر زبان   بدستگيري سران حزب خائن توده و شايعاتي كه در اين           

در صورتي كـه علنـي و       ( حزب   محاكمه آقاي كيانوري و ساير سردمداران     . رود  سياسي كشور به شمار مي    

  .ترين محاكمات تاريخ معاصر ايران خواهد بود شك از ديدني بي) آزاد باشد

هدف از تهيه و توزيع اين نشريه اين نيست كـه قبـل از رسـيدگي و صـدور حكـم از جانـب يـك دادگـاه              

   عمـومي محكـوم    صالحه سران حزب توده را در مورد اتهاماتي كه بر آنها زده شده است در دادگـاه افكـار                  

عنوان حزبي اسالمي     منظور اين است كه نهضت آزادي ايران به       . كنيم و يا حتي پرده از رازي پنهان برداريم        

 اطالعات خود   ،ويژه حزب توده داشته است      كه در اثر تجربه و برخورد، آشنايي بيشتري با ماركسيسم و به           

حـق و امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـاز هـم         را در دسترس عموم قرار داده با انجام وظيفه توصيه به            

كنـد هـشدار داده، و يـك بـار ديگـر           همچون گذشته درباره يكي از خطراتي كه جامعه اسالمي را تهديـد مـي             
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ملت مسلمان ايران گذاشته پيشنهاداتي در جهت اصالح امـور           نتيجه مشاهدات و تجربيات خود را در اختيار       

رود همانطور كه در گذشته بيان اين         انتظار مي . گروه به دولتمردان بنمايد   اثر ساختن نتايج عملكرد اين        و بي 

 اين بار نيز بلندگوهاي مختلف آنان از         ها عليه نهضت بوده است،      اي  حقايق موجب حمالت ناجوانمردانه توده    

افتراهـا  ها و     شان آماج تهمت     راديو مسكو و هواداران شناخته و ناشناخته        صطالح صداي ملي،  اقبيل راديو ب  

البته نهضت آزادي ايران آماده است براي جلب رضايت خداوند و نجـات خلـق چنـين بهـايي را                    . قرار گيريم 

  .بپردازد و همچون گذشته خود را سپر بال سازد

 خـائن  نهضت آزادي ايران، پيرامون دسـتگيري سـران حـزب            ۲۰/۲/۱۳۶۲همانطور كه در بيانيه مورخه       

 يارانش مطلبي بر اطالعات مـا دربـاره ايـن حـزب نيفـزود و فـصلي نـو در                     آمده است اعترافات كيانوري و    

ها بويژه حزب توده ايران، الاقل جول چشم ما و مردم آشـنا بـه سـوابق ايـن حـزب                       هاي ماركسيست   ورش

هنـگ بـا سياسـت چهـل سـاله آنهـا در نفـاق،               اانـد هم    كارهائي كه سران حزب بدان اعتـراف نمـوده        . نگشود

شـناخت مـا    . بوده است ... ني، جاسوسي براي شوروي، نفوذ فرهنگي، سياسي و نظامي و         افك  دوروئي، تفرقه 

شد،  از اين سياست اين بود كه هنگام خدمت در دولت موقت، عليرغم فشارهائي كه از هر سو بر ما وارد مي               

ي روسـيه و اروپـا    (هاي دراز در كـشورهاي بلـوك شـرق            هائي كه سال    اي  ه توده ه فوج انبو  حاضر نشديم ب  

هـا گذرانـده بودنـد و پـس از            هائي را در مـدارس مخـصوص كمونيـست          ساكن بوده و عموماً دوره    ) شرقي

پيروزي انقالب براي مراجعت به وطن اقدام نموده بودند، پاسخ مثبـت بـدهيم و تنهـا كـساني از آنـان را در           

ه بـ . سوسي برداشـته بودنـد    ايران پذيرفتيم كه در اثر كهولت يا طبق قرائن دست از وابستگي به بيگانه و جا               

بينـي از     اطالعـي يـا خـوش       دالني از شنيدن اين اعترافات به شگفت آمدنـد كـه در اثـر بـي                 هر حال تنها ساده   

رو حاضـر نبودنـد هـشدارهاي بـرادران مـسلمان بـا               ها خالف چنين اعمالي انتظار داشتند و از ايـن           اي  توده

  .تجربه و آگاه خود را جدي بگيرند

 اين گروه از ديرباز، آشنا بوده و در نشريات نهضت و همچنين در روزنامـه ميـزان، كـه              ما با ترفندهاي  

اي بود كه نظرات نهضت را بـدون اعمـال سانـسور     گرچه ارگان نهضت آزادي ايران نبود ولي تنها روزنامه     

اي از  هايـم و اينـك نيـز خالصـ     نمود، مكرراً خطرات اين حزب وابسته به اجنبي را گوشـزد نمـوده   منتشر مي 

ايـم بـراي اطـالع هموطنـان          كارنامه سياه اين حزب و هشدارهائي كه در سه سال گذشته به دولتمردان داده             

  .سازيم ارجمند منتشر مي

  

  ـ نفاق و دوروئي حزب توده۳

  : اعالم نمود كه۲۰هاي  حزب توده ايران در نشريه رسمي خود در سال

  )۱(»يعت حقه محمدي استحزب توده ايران طرفدار مذهب حنيف اسالم و شر«

زاده هستند و نسبت به شريعت محمدي عالقه و حرمـت خاصـي دارنـد و هرگـز                    اكثر افراد حزب مسلمان   «

  )۲(»...پذيرند پيمايند و مرامي را كه با آن تضادي داشته باشد نمي راهي را كه منافي با اين باشد نمي

گرائـي را   نيـسم تـشكيل شـده و الحـاد و مـاده     توان به صداقت حزبي كه بر پايه ماركسيـسم ـ لني   آيا مي

اساس اعتقادات خود قرار داده است و در عين حـال چنـين موضـعي را در رابطـه بـا اسـالم رسـماً اعـالم                           
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كند، معتقد بود و تأئيد آن از جمهوري اسالمي را منافقانه و تزويرگونه ندانست و پذيرفت كه اين حـزب،                      مي

  ها نيست؟ واقعاً معتقد است كه دين افيون تودهعليرغم اعتقاد به ماركس و لنين 

همكـاري  » ميـزان «تائيد مستمر حزب توده از هيئت حاكمه و حزب جمهوري اسالمي، برادراني را كه بـا               

آيا حزب تـوده    «داشتند مانند بسياري از مردم آگاه كشور بر آن داشت كه در نوشتاري بشرح زير بپرسند                 

  :»...مسلمان انقالبي شده است يا

شـود، آمـده اسـت كـه      هاي صبح منتشر مي در بيانيه يكي از احزاب كه چند روز است در يكي از روزنامه      «

اي   شرمانه  هائي كه به نحوي وابستگي فكري و يا تشكيالتي به شرق و غرب دارند با وقاحت بي                  تمام گروه 

  .كنند به ما حمله مي

يري دوستان حزب در برابـر ناشـرين بيانيـه فـوق            گ  خواند و با موضع     را مي » نامه مردم «پرداز كه     حاشيه

زده شد، زيرا اگر اين ادعا صحت داشته باشد آب تطهير بر              العاده شگفت   آشناست از خواندن جمله باال فوق     

سر حزب توده ريخته و اين حزب هم نه ار لحاظ فكري و نه از لحاظ تشكيالتي به ابرقدرت شرق وابـسته                      

نامه «نظري اجمالي به .  حزب توده جرأت آن را ندارند كه چنين ادعائي كنندبدون ترديد سران. نخواهد بود

پـرداز متحيـر    حاشـيه . دهد كه حزب توده اغلب مواضع ناشرين بيانيه را تأييد كرده است           نشان مي » مردم

رونـد كـه      است كه آيا اين روزها حزب توده مسلمان انقالبي شده است و يا زبانم الل ديگران به راهي مـي                   

  )۳(».دلخواه حزب توده است

 همـين كـساني كـه       .دانست و كامالً آگاه بـود       نهضت آزادي تاريخچه حزب و رهبران آن را به خوبي مي          

نــام ليبراليــسم محكــوم كــرده و آن را ســاخته و پرداختــه امپرياليــسم آمريكــا ه امــروز آزاديخــواهي را بــ

  :اند كه خوانند خود روزي اعالم نموده مي

يران يك دموكراسي از نوع دموكراسي آمريكا و انگلستان كه تمايل به حفظ منـافع اكثريـت        الزم است در ا   «

  )۴(».داشته باشد ايجاد نمود

و همين كساني كه امروز سنگ انترناسيوناليسم را به سينه زده و تحت اين نام سرسپردگي خود را بـه                    

  :اند كه كنند زماني گفته كرملين پنهان مي

المللي بـستگي نـدارد و از        هاي بين   دارد كه به هيچ يك از احزاب و مرام          حاً اعالم مي  حزب توده ايران صري   «

  )۵(».كند آنها متابعت نمي

دارد كـه      شهيد رجـائي اعـالم مـي       ۱۳۶۰ ارديبهشت   ۳۰در پاسخ مطلب    » نامه مردم «بنابراين هنگامي كه    

ز روي ريا و نـه بـه اميـد چـشم داشـت              پشتيباني حزب توده ايران از انقالب اسالمي ايران نه از ترس، نه ا            «

 قابـل   ،انـد   هاي حزب سـروكار داشـته       ها با روش    اين ادعا براي ما و ساير مسلماناني كه سال        » خاصي است 

  .قبول نبود

  

  ـ سرسپردگي به مسكو۴

» حفظ اسـتقالل و تماميـت ايـران       «حزبي كه رياكارانه اولين بند اصول مرامنامه خود را در بدو تأسيس             

ه ولي در طول حيات چهل ساله خود همواره گوش به فرمان كرملين بوده و تحت پوشـش سـتاد                    اعالم كرد 

دانـسته اسـت      زحمتكشان جهان و دژ تسخيرناپذير پرولتاريا، حفظ منافع مسكو را وظيفه حزبـي خـود مـي                

  ايران صادق باشد؟» حفظ استقالل و تماميت«تواند در ادعاي  چگونه مي
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اي تحـت عنـوان       ل از اعترافات سران حـزب تـوده ايـن صـداقت را در مقالـه               بيش از دو سال قب    » ميزان«

  :مورد سئوال قرار داده چنين نوشت» نظري به صداقت رفقا«

 مورخـه   تـوده !! ارگـان حـزب غيروابـسته     » نامـه مـردم   «اي از     پرداز بـه صـفحه      روز گذشته نظر حاشيه   «

دانند كه حـزب تـوده ايـران طـي چهـل سـال           مي همه مردم ايران  : " افتاد كه در آن چنين آمده بود       ۲۵/۱۱/۵۹

ناپذيرترين دشمن امپرياليسم غدار به سركردگي آمريكا بوده است         و آشتي ترين    موجوديت خود، سرسخت  

ايم كه هر نظام سياسي و هر دولتي كه در جهت تحقق اسـتقالل      طي اين چهل سال ما همواره اعالم داشته       ... 

كند ما از آن نظام و از آن عمل پـشتيباني خـواهيم        كش ما عمل    م زحمت و آزادي و بهبود شرايط زندگي مرد      

هاي حزب تـوده كـه    پرداز بر آن شد كه درستي يا نادرستي اين ادعا را، با مراجعه به روزنامه             حاشيه ".كرد

بدين منظور به عقب برگشت و موضـع حـزب را در قبـال اسـتقالل                .  بداند  طي چهل سال منتشر شده است،     

سـركردگي  «ادن امتياز نفت شمال به شوروي و قرارداد نفت جنوب به انگلـستان كـه در آن زمـان                    د ايران،

اي از آقاي احسان طبري برخـورد كـه           مقالهبه  در اين راه    . را به عهده داشت بررسي كرد     » امپرياليسم غدار 

آقـاي طبـري   . ت سال قبل نگارش يافته اس     ۳۶ يعني   ۱۹/۸/۲۳مورخ  » مردم براي روشنفكران   «۱۲در شماره   

به همان ترتيب كه ما براي انگلستان در ايران منافعي قائليم و بر عليه آن صـحبتي                 «: گويد  در اين مقاله مي   

  ... بايد معترف باشيم كه دولت شوروي هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدي دارد كنيم، نمي

كه با دول جهـاني يعنـي انگلـستان و آمريكـا و             بايد در ايران دولت به تمام معني دمكراتي به وجود بيايد            

شوروي روابط واقعاً صميمانه خود را حفظ كند و مهمتر و باالتر از همه اينكه اين دولت عامل ائتالف ايـن                     

  ».سه قدرت بزرگ در محيط ايران باشد

نامـه  « از اين است كه يك بار ديگر دو قسمت نقل شده      » ميزان«پرداز از خوانندگان عزيز       درخواست حاشيه 

طـي چهـل    «كـه   توده  !! را خوانده سپس درباره ادعاي حزب غيروابسته      » مردم براي روشنفكران  «و  » مردم

سركردگي آمريكا بوده و از هر دولت و هر عملي          ه  ترين دشمن امپرياليسم ب     سال موجوديت خود سرسخت   

» رده پشتيباني كرده استتحقق استقالل، آزادي و بهبود شرائط زندگي مردم زحمتكش عمل ك«كه در جهت 

  )۶(»...به داوري بنشيند

  

  ـ خيانت به انقالب اسالمي۵

ها در دفـاع از انقـالب اسـالمي را زيـر              اي  هاي فوق كه صداقت توده      پردازي  ها و دروغ    عالوه بر دوروئي  

ا هاي پس از انقالب سران حزب توده حاوي مطالبي بود كه به خـوبي تـصميم آنـان ر                   كشيد، گفته   سئوال مي 

بر پايـه سـوابق چهـل       . گذاشت  نمود و جائي براي ترديد نمي       در براندازي رژيم جمهوري اسالمي روشن مي      

شك حزب توده مصمم بود تدريجاً رهبـري انقـالب را    ساله و حتي اظهارات پس از انقالب آقاي كيانوري بي    

ه هاي كيانوري ب پرسش و پاسخمطالعه . به عهده گرفته و آن را به انقالب ماركسيست ـ لنينيستي تبديل كند 

» نگـرد  حزب تـوده ايـران چگونـه مـي    «وي در پاسخ به اين پرسش كه      . خوبي روشنگر اين برنامه شوم بود     

  :گويد چنين مي

كوشش و تالش و نيروي ما نيـز همـواره در           . كردند  خيلي بهتر بود كه اكثريت مردم حرف ما را گوش مي          «

  )۷.(»همين جهت بوده است

  :كند كه اظهار اميدواري ميوي اين چنين 
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ها سرانجام طي يك نبرد طوالني بر پايه همكاري همه مبارزان انقالبـي هـوادار            بر خاكستر همه اين دروغ    «

  )۸(».اهتزاز درخواهد آمده سوسياليسم علمي با مبارزان مذهبي، پرچم سوسياليسم در ايران ب

جهـت تغييـر مـسير انقـالب بـوده و پـرچم             كنـد كـه نبـرد حـزب در            در اينجا كيانوري رسماً اعـالم مـي       

  .سوسياليسم به زودي در ايران برافراشته خواهد شد

  

  ها ها و سازمان ـ نفوذ در ارگان۶

هاي مختلف رخنه كـرده و از طريـق           حزب توده از بدو تأسيس همواره كوشش داشته است در سازمان          

د را اعمـال نمـوده راه انقـالب         هـاي خـو     بدست آوردن اطالعات و در دست گرفتن مواضع قـدرت، سياسـت           

هاي دولتي رژيم گذشته به ويـژه در ارتـش شـاه و               ها در دستگاه    اي  نفوذ توده . ماركسيستي را هموار سازد   

 نايـ  در آن زمـان بدسـت آورده بـود، شـاهدي تـاريخي بـر              ) ۹(قدرت عظيمي كه اين گروه ششـصد نفـري        

ش شاهنـشاهي تـا بـدانجا بـود كـه اگـر            ميـزان نفـوذ حـزب تـوده در ارتـ          . سياست حزب توده بـوده اسـت      

هـا براحتـي      اي  نـشينان بـه برانـدازي شـاه نبـود، تـوده             رضـايت كـرملين     سرسپردگي حزب به مسكو و عدم     

  . مرداد رژيم شاه را سرنگون كنند۲۸توانستند بعد از كودتاي  مي

اسـت را بـه   بعد از انقالب نيز حزب هرگز دست از اين سياست برنداشت و حتي كيانوري قبـول ايـن سي           

  :طور صريح اعالم داشته چنين گفت

هاي انقالبي رخنه     كوشد از طريق مرتدين و وازدگان و يا عوامل پنهان خود در احزاب و سازمان                دشمن مي «

ايـن نبـرد بيـشتر       ها وجود دارد البته ما در       هاي ارتجاعي اين پديده     در نبرد نيروهاي انقالبي با رژيم     . كند

  )۱۰(».هاي دشمن نفوذ كنيم ازمان به درون سماي توانسته

اي بـراي آمـوزش نظـامي اعـضاء و هـواداران       آيا حزب توده برنامه ويژه«و در پاسخ به اين سئوال كه    

  :گويد چنين مي» خود دارد

كنم كه بروند به مراكز بسيج مراجعه كنند و در اين آموزش نظامي مانند                به تمام دوستان نيز توصيه مي     «

  ...لق شركت جويندتمام افراد ديگر خ

هنگامي كه چنين امكاني فراهم آمده است كه بتوانند با هزاران هزار جوان ديگر از دختـر و پـسر برونـد و                       

  »)۱۱(طرز كار با اسلحه را بياموزند چرا بايد فرصت به اين خوبي را از دست بدهند؟

كـه حـزب تـوده در نهادهـا و          توانست ترديد كنـد       چنان و اعترافاتي اين چنين كسي مي        آيا با سوابقي آن   

ها نفوذ كرده و در صدد است با خيزش لنيني مواضع قدرت را در دست بگيرد؟ حزب توده از اعمـال                       ارگان

زده شـده بـود كـه در مـواردي دم      آميز اين سياست موذيانه و رياكارانـه آنچنـان سرمـست و ذوق       موفقيت

هـا را انكـار     توانستند نفـوذ حـزب در ارگـان         ميداد به طوري كه حتي دولتمردان ن        خروس را كامل نشان مي    

شـد پاسـخ      سئواالت و اعتراضاتي مانند سئوال زير از وزارت كـار كـه در ايـن بـاره مطـرح مـي                    ه  كرده و ب  

  :اي بدهند كننده قانع

كساني هنوز مقامـات وزارت     «كند كه      خود با اينكه اعتراف مي     ۳۸۱نامه مردم ارگان حزب توده در شماره        «

يـاد كـرده او را      » رفيقانـه «از وزيـر كـار      »  تصدي دارند كه پرورش يافته مكتب طاغوت هـستند         كار را در  

  .نامد  طبقه كارگر برخاسته است مي حقانيتنخستين وزيري در وزارت كار كه به تأييد
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شناسد و از طرف ديگر از عدم اعتقـاد حـزب             طرف طاغوت را خداياني غير از اهللا مي        پرداز كه از يك     حاشيه

خواهد بدانـد     بشنود و بخصوص مي   » رفقا«ده به اهللا آگاه است عالقمند است تعريف طاغوت را از زبان             تو

  نشينيان طاغوت و طاغوتي هستند يا نه؟ آيا كرملين» رفقا«در نظر 

وجو اطالع  پس از مدتي پرس. نسبت به وزير جديد را بفهمد     » رفقا«پرداز كوشيده علت محبت       ضمناً حاشيه 

ه مانيل مسافرت كرده و حتي نطق ه يكي از مشاورين مقام وزارت كه اخيراً هم در خدمت ايشان ب   پيدا كرد ك  

به جناب وزير داشـتن     » رفقا«باشد و علت لطف       مي» رفقا« وزير در مانيل را تهيه كرده است در زمره           آقاي

  )۱۲(».است» ناصح و امين«مشاوري چنين 

» پايـه  بي«عمومي وزارت كار ابتدا در پاسخ مطلب فوق آن را اگر چه دفتر اطالعات و انتشارات و روابط      

  :خواند ولي وقتي اعالم شد كه

برخالف اظهارنظر دفتر اطالعات و انتشارات و روابط عمـومي وزارت كـار و امـور اجتمـاعي مطلـب بـه                      «

را بـه اطـالع     » رفيق«توانيم نام آن      پايه نبوده و در صورتيكه وزارت كار عالقمند باشد ما مي            وجه بي   هيچ

  )۱۳.(»همگان برسانيم

  .وزارت كار ترجيح داد سكوت كامل اختيار كند

  

  ـ نفوذ فرهنگي۷

بـار ماركسيـستي از نـوع         ديد كه فرهنگ تضاد ديـالكتيكي و خـشونت          العين مي   نهضت آزادي ايران برأي   

يابـد و ايـادي      هاي الحادي خود با سرعت عجيبي در جمهوري نوپاي ما گسترش مـي              استاليني آن با ويژگي   

دهنـد و ايـن اصـطالحات     هـا اشـاعه مـي    حزب توده اصطالحات اين فرهنگ را در راديو، تلويزيون، روزنامه        

نهـضت از حاكميـت     . كننـد   هاي نماز جمعه پيدا مـي       تدريجاً راه خود را در مجامع مذهبي، منابر و حتي خطبه          

مـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در هـر               برد و به حكـم وظيفـه ا         فرهنگ بيگانه بر جمهوري اسالمي رنج مي      

نمود و در مواردي هم مراتب را بـه اطـالع رهبـر         فرصتي به برادران مسئول تذكر داده و توصيه به حق مي          

  .رساند انقالب مي

  
  ـ گزارش شهردار تهران به امام۷ـ۱

مـت در    خـود بـا امـام ا       ۲/۹/۵۹به عنوان نمونه آقاي مهندس توسلي شهردار تهران در گزارش مالقـات             

  :مورد مسائل شهر تهران و مشكالت عمومي به خبرنگاران چنين گفت

اي كـه ايـن سـازمان دولتـي بـه عهـده گرفتـه و                  افكنانـه    مسئله راديو تلويزيون و نقش تفرقه      بخصوص«

هـا،   شود و بـاالخره در زمينـه اتحـاد ماركسيـست       هاي آن اجرا مي     اي كه در برنامه     طرفه هاي يك   سخنراني

هـاي   هاي مؤثر مملكتي منجمله وسايل ارتباط جمعي نمونـه     ها و نفوذ آنها در ارگان       اي  و توده ها    كمونيست

ها در رژيم گذشته خودشان را بـا سـاواك و عوامـل اجرائـي                 چون همانگونه كه اين گروه    . زيادي ارائه شد  

انـد و     هنگ ساخته رژيم هماهنگ كرده بودند حاال هم در لباس حمايت خود را ظاهراً با روحانيت متعهد هما               

انـد، كـه    شماري را هم براي موفقيت انقالب اسالمي مـا پديـد آورده       در پشت اين حمايت ظاهري خطرات بي      

دربـاره كليـه    «امام امـت در پايـان ايـن مـذاكرات فرمودنـد             . بايستي دقيقاً مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد       

  )۱۴(».مشكالت رسيدگي خواهد شد

  

  ي به تركستان شوروي است ـ سرمقاله ميزانرو ـ اين ره كه تو مي۷ـ۲
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برادران مسلمان  » روي به تركستان شوروي است      اين ره كه تو مي    «برادر ديگري از نهضت تحت عنوان       

  :را مخاطب قرار داده و تذكراتي بدين شرح داد

  ..و التلمزوا انفسكم و التنابزوا بااللقاب بئس االسم الفسوق بعد االيمان«

زشت اسـت كـه بعـد از ايمـان     . خطاب نكنيد) برچسب(گيري نكنيد و يكديگر را با لقب بد       ها خرده   از خودي 

  .اسم فاسقانه بكار بريد

كرديم كه اگر دلخوري و مخالفتي بعد از انقالب بـا مـا پيـدا                 ها بود برادران قديمي خود را نصيحت مي         مدت

همـه    مسلمان منظور شما را بفهمد و اين دهيد الاقل فحش مكتبي بدهيد كه امت        ايد و فحش و ناسزا مي       كرده

دچار سردرگمي و ابهام نشود كه آقايان براي توجيه و تفسير لقـب و برچـسب الـصاق شـده مجبـور بـه                        

اي دارد كـه نيـازي بـه          هاي گـسترده    آخر اسالم براي خودش فرهنگ و واژه      . هاي مبسوط گردند    سخنراني

ر از اينكه آيه صدر مقاله هر گونـه بـدگوئي و برچـسب و    وارد كردن اينهمه كلمات و القاب نداريم، صرفنظ    

اي از ناسزاگوئي و طرد و تحقير و تفرقه نيست چـرا              شمارد اگر چاره    گذاري را عملي در جهت فسق مي        لقب

هاي   استفاده كنيم؟ اسالم و قرآن براي خودش واژه       ... و» بورژوا«،  »دموكرات«،  »ليبرال«از كلمات وارداتي    

، »متـرف «،  »مـستكبر «هـاي     شما بهتر از مـا واژه     . راحتي پيدا كرد  ه  توان مصداقش را ب     ه مي فراواني دارد ك  

هاي خود مـا را در   شناسيد، چرا در نوشته  و امثالهم را مي   » منافق«،  »مشرك«،  »كافر«،  »مستضعف«،  »مالء«

 و نقـائص و     دهيد كه نه خودمان منظورتـان را بفهمـيم          هاي معرفي شده توسط ماركس قرار مي        بندي  طبقه

آخر همه كـه    . ايرادهاي خود را اصالح نمائيم و نه مردم كوچه و بازار از مقاالت شما چيزي سر در بياورند                 

اند كه بدانند مثالً ليبراليسم يعني چه و لنين آن را براي از صـحنه خـارج                   هاي ماركسيستي نخوانده    كتاب

مه اولين بار در چه تاريخي و با ترجمه كـدام كتـاب         كردن كدام دسته از مخالفينش ابداع نمود و مثالً اين كل          

  ...لنين وارد فرهنگ و زبان فارسي شد

كنيد چرا خودتان براي كوبيدن ما  باوري مي ما هر چه گفتيم برادران، شما كه ما را متهم به غربزدگي و غرب 

رهبر ما يكي اسـت ايـن       ... م و گفتيم برادران، خدا و پيامبر و قبله و اما        ! كنيد؟  هاي غربي استفاده مي     از واژه 

ها   ها، مصدق   خان  اندازند كه از پشت به نهضت ميرزا كوچك         ها مي   ها بر سر زبان     ها و شعارها را همان      حرف

وار به مكر و حيله و تفرقه بين »وسواس الخناس«و پيكارگران مسلح قبل از انقالب خنجر زدند و هنوز هم 

هاي آنهـا تبعيـت نكنيـد،         ها و تاكتيك    اند و از شيوه      جنود شيطان  گفتيم اينها . اند  نيروهاي اسالمي مشغول  

  :براي شما آيه

در شماره » نامه مردم«تا اينكه . را مثال زديم اعتنائي نكرديد... يا ايها الذين آمنوا التتبعوا خطوات الشيطان

: مـود كـه    صدق عـرايض مـا را بـراي شـما ثابـت كـرد و اعتـراف ن                  ۶ آذر ماه خود در صفحه       ۲۰پنجشنبه  

بار حزب توده ايران در مطبوعات ايـران و در            ها و اصطالحات علوم اجتماعي را نخستين        بسياري از واژه  «

هم كه امروز ديگر به فحش      » بورژوازي ليبرال «و  » ليبراليسم«همين واژه   . زبان فارسي به كار گرفته است     

كند، مثل اين كـه اولـين         شده تلقي مي  تبديل شده و اگر در مجلس به كسي بگويند ليبرال خودش را توهين              

بار توسط ما در فرهنگ سياسي ايران وارد شده است، زيرا نخستين بار ما بوديم كه در مبارزات سياسـي                    

اند و پس طبيعي است نيورهـاي اصـيل        روي اين مفهوم تكيه كرديم و حاال در مقياس وسيع آن را شناخته            

  »...اند  در گذشته نداشتههائي برسند كه تدريج به شناخته انقالبي ب

داديم بـرادران از چالـه بـه چـاه نيفتـيم؟ نگفتـيم بـرادران                 آيا ما ناصح اميني نبوديم؟ آيا ما هشدار نمي         

  ...دوستان خود را به سفارش دشمنان نرانيد؟
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بخـشي از   «: كنـد   كيـانوري چگونـه اعتـراف مـي       » رفيـق «خودتان دنباله مقاله روزنامه را بخوانيد ببينيد        

ها كه در دولت بودنـد همكـاري     كنند با همين ليبرال     وهائي كه امروز شديداً عليه امپرياليسم مبارزه مي       نير

  »...كامالً نزديك داشتند و اگر ما

اي كه جز خودتان بقيـه را مـشرك،           برادران ما يكسال قبل هم كه اين خطر را احساس كرديم در جواب مقاله             

اي به شما هشدار برادرانه داديم و گفتيم راهـي كـه تـو     يد طي نامهباور معرفي كرده بود  باور و شرق    غرب

  .روي به تركستان شوروي است مي

هـائي از آن نامـه را مجـدداً بـه نظرتـان               شايد شما فراموش كرده باشيد امـا بـراي حـضور ذهـن قـسمت              

  ...رسانيم مي

اي دوران انقالب صنعتي اروپا     ه  مبارزه و مخالفت با دموكراسي و ليبراليسم ابتدا از ناحيه سوسياليست          «

آزادي عمـومي   » ديكتـاتوري پرولتاريـا   «چرا كه براي طرفداران تز      . و شيفتگان مكتب ماركسيسم آغاز شد     

خواهي و دمكراسي هم يعني حكومـت مـردم يـا حـق حاكميـت                 ليبراليسم يعني آزادي و آزادي    . بيگانه بود 

هـاي    و ابدي آن را كنار بگذاريم و به مكاتـب و ايـسم     هاي واال   گويد ما اسالم عزيز و ارزش       كسي نمي . مردم

مسئله اينست كه كجاي آزادي و حـق حاكميـت مـردم مخـالف اسـالم و                 . محدود و دنيائي غرب پناه ببريم     

ـ     مسلماني است كه اگر كسي چنين بينشي داشت فوراً برچسب غرب           او بچـسبانيم؟ اگـر در دنيـا        ه  زدگـي ب

تـوان بـه ديكتـاتوري و هـرج و            شود آيا مي    سوءاستفاده شده و مي   ...  و   هميشه از آزادي، قانون، علم، دين     

هـا همـه      ترين لحظات انقالب با اين روش       ديني پناه برد؟ مسئله اينست كه در اين حساس          مرج و جهل و بي    

كننـدگان از آن معرفـي    ها، نه دشمن سوءاسـتفاده  يكي طرد كرده و اسالم را دشمن اين ارزش          طبقات را يكي  

كنند ما قصد ديكتاتوري مذهبي داريم و حاكميت مردم و اصل آزادي را نفي                آيا مردم تصور نمي   . ائيمنم  مي

  كنيم؟ آيا اين روش ساختن خانه خود با طرح و نقشه بيگانگان نيست؟ نمي

بـه  » نه شرقي و نه غربي، جمهـوري اسـالمي        «و شعار مقدس    » اسوه پيامبر «كنيد ما در تأسي به        فكر نمي 

ايم تا مبارزه اصولي؟ مـا        خرج داده ه  ايم و در مورد دومي نيز بيشتر شعار و احساسات ب             داده بهام  اولي ك 

صـراط مـستقيم نـه چـپ        . خواهيم ما را به صراط مستقيم هدايت كند          بار از خدا مي    ۱۰در نمازهاي يوميه    

گـذرد    خصص مي عبارتي از تقوي و ت    ه  است نه راست، وسط است راه وسط هم از ايمان و عمل صالح يا ب              

  ):ع(آن هم تواماً مانند پاي چپ و راست بفرموده علي

  الْايماِن فَِبااليمان يستَدلُّ علَي الْصاِلحاِت و ِبالصّاِلحاِت يستَدلُّ علَي

  .)توان تشخيص داد از ايمان، عمل و از عمل، ايمان هر كس را مي(

تـر و     آفـت اصـولي   . دموكراسي نه ارتجاع و نه التقاط     برادران، آفت اصلي انقالب ما نه ليبراليسم است نه          

  :دهد اين سه عامل را نشان مي) ع(باز هم ابرمرد تاريخ امام علي. تر است دارتر و دروني ريشه

  )تر ديدن تر و صالح حزب و گروه و دسته خود را برتر و انقالبي(ـ تكبر ۱

  )طلبي گرچه براي خدمت طلبي، مقام دنياطلبي، قدرت(ـ حرص ۲

  ...)ها و ها و بدخواهي هاي حزبي و گروهي براي كوبيدن رقبا ناشي از كينه رقابت(ـ حسد ۳

شدت جانبداري و حمايـت فـرد از        (هر سه بند فوق از استكبار كه مادر گناهان است و از عصبيت و حميت                

  .كند حكايت مي) گروه و دسته خود بدون توجه به حق و معيارهاي آن

گيرد   اف سرچشمه پس از عبور از بستر رودخانه رنگ و طعم و رسوب مسير را مي               آب زالل و ص   ! برادران

و در قرن ما كه جريان خروشان       ... ها و شبهات    ها، فرهنگ   و مذاهب توحيدي نيز در بستر تاريخ رنگ فلسفه        

از با  گذشته اكنون براي نخستين كنون عمدتاً از بستر فرهنگ سوسياليستي مي ها تا بخش خلق سيل رهائي

بگذاريم اين جريـان  . هاي آذرين صاف و صيقلي جريان پيدا كرده است        به مسير سنگ  » اهللا«سرچشمه زالل   



 ١١٣

ها و مـزارع تـشنه دوردسـت را سـيراب             خالص رسوب مسيرهاي انحرافي را نگيرد و صاف و گوارا دشت          

  .اي به دنياي سراسر ظلم و خشكي بدمد نمايد و روح و حيات تازه

ال الذين اتوه من بعد ما جائتهم البينات بغيا بينهم فهدي اهللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من و ما اختلف فيه ا«

  ۲۱۰/بقره» الحق باذنه

هم بعد از آنكه  آن) ها روشنفكران و مكتبي(به آنها داده شده بود ) كتاب(دچار اختالف نشدند مگر كسانيكه 

) اين اختالف نه از روي منطق و دليل بلكه       (صل شده بود    براي آنها حا  ) براي شناخت (دالئل و بينات زيادي     

هاي ديگران حاصل شده است پس خدا كساني را كه ايمان آوردنـد               خاطر تمايل تجاوز به حقوق و آزادي      ه  ب

  )۱۵(».در آنچه مورد اختالف است هدايت نمود

  
  شناسان جديد ـ مقاله ميزان ـ اسالم۷ـ۳

اي دربـاره   هم چنان رياكارانه و به قصد القـاء ايـدئولوژي مقالـه    ، وقتي رهبري حزب توده،      ۵۹در اسفند   

» شناسان جديـد    اسالم«اساس نظرات پتروشفسكي انتشار داد يكي از برادران تحت عنوان            بر» )ع(امام علي «

  :چنين نوشت

پرداز روزي را كه حزب غيروابسته توده بـه انتـشار تفاسـيري از قـرآن از مـاركس و        ماهها پيش حاشيه  «

احـسان  » رفيـق «اگر مطالب ذكر شده توسـط       . بيني كرد   گلس بپردازد براي خوانندگان عزيز ميزان پيش      ان

جهـت بـودن آن بـا        بودن حزب و همگـام و هـم       » خط امامي «طبري در برنامه مناظره تلويزيوني در مورد        

انتشار يافت و » مردمنامه «كه اخيراً در » امام علي«گذاشت مقاله    الهيون در خط امام براي ما شكي باقي مي        

پـرداز   بينـي حاشـيه   آغاز گشت نشان داد كـه پـيش  ) ع(با نظرات ايليا پاولوويچ پتروشفسكي درباره علي    

كننـد    شناسان جديد را به همه آنان كه التقاط را خطري تلقي مي             ما خطر ورود اسالم   . نزديك به تحقق است   

دانند، كوشش   ها مي   هستند كه دين را افيون توده     شويم كه اينان همان گروهي        دهيم و يادآور مي     هشدار مي 

  )۱۶(».را نيز با موازين ماركسيستي ارزيابي كرده و به مردم معرفي كنند) ع(دارند علي

با اين وصف، برخي برادران مسئول مملكتي به اين تذكرات مشفقانه نهضت آزادي ايـران وقعـي ننهـاده        

ود بر ما تاختند و چنـين گفتنـد كـه نهـضت بـراي كوچـك                 نم  به همان صورتي كه حزب توده به ما حمله مي         

دهد و رسماً اعـالم كردنـد كـه از             و ماركسيسم را بزرگ جلوه مي      دهلوه دادن خطر آمريكا، خطر حزب تو      ج

  . خطري متوجه جمهوري اسالمي ايران نيستطرف حزب توده

  
  ـ سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني۷ـ۴

  :س شوراي اسالمي در يك سخنراني چنين گفتاالسالم هاشمي رفسنجاني رئيس مجل حجت

كند كه امروز هم كه اين مجلس اسالمي و اين شوراي نگهبان و اين همـه روحـاني و ايـن                       آمريكا خيال مي  «

هـا را زد؟ و   شـود ايـن حـرف     الشأن، رهبر بزرگ و روحاني خالص در اين كشور نفـوذ دارد مـي               امام عظيم 

اي در ايـن      تـوده . آيند بر سر كار و خطر كمونيسم وجود دارد           دارند مي  ها  اي  گويد در ايران توده     آمريكا مي 

شـود   هـا سـاز مـي    كشور در مملكت امام مرتضي علي در حوزه علميه امام صادق آيا معني دارد؟ اين نغمه           

  )۱۷(».گويند اي مي دهد توده و چيزي را كه خط امام انجام مي... براي اينكه خط امام را بكوبند

  
  از آقاي هاشمي رفسنجانيـ پرسش ۷ـ۵

  :در پاسخ اين سئوال و در جهت آزمايش صحت نظرات رئيس مجلس شوراي اسالمي ما نوشتيم كه
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هاي شيطان بزرگ و لزوم هشياري ما امري نيست كه بتوان به آسـاني از آن گذشـت ولـي       شك توطئه   بي«

 آقاي هاشـمي رفـسنجاني مطـرح    هاي ذيل را با پرداز را بر آن داشت كه پرسش شنيدن اين سخنان، حاشيه 

  :كند

اند و بخصوص آيـا برنامـه         هاي صدا و سيماي جمهوري توجه كرده        ـ آيا آقاي رفسنجاني به همه برنامه      ۱

  بينند؟ كنند؟ و در صورتيكه پاسخ مثبت است آيا آن را كامالً در خط امام مي را تماشا مي» جنگ سياسي«

ها و  كنند آيا همه تحليل كنند و اگر مي ها نگاه مي رخي از روزنامه اي از مقاالت ب     ـ آيا رئيس مجلس به پاره     ۲

  دانند؟ اصطالحات بكار برده شده را اسالمي و در خط امام مي

كنند و آيا توجه دارند كه كلمه اسالمي از دنبال شعارهائي   ـ آيا رئيس مجلس به ديوارهاي تهران نگاه مي        ۳

؟ اگر پاسخ مثبت است آيا اين عمـل را اسـالمي و در خـط امـام                  كه كلمه انقالب دارد اخيراً حذف شده است       

  دانند؟ مي

ـ آيا آقاي رفسنجاني وجود مجلس اسالمي و روحانيون و امام را اگر چه همه ساكت بنشينند، صرفاً مانع ۴

دانند؟ اگر پاسخ منفي است آقاي رفـسنجاني تـا بـه حـال چـه اقـداماتي در ايـن مـورد                         ها مي   اي  نفوذ توده 

  اند؟ كرده

ـ و باالخره آيا آقاي رفسنجاني به پيام امـام كـه روز چهارشـنبه گذشـته بـه مناسـبت سـالگرد انقـالب                         ۵

الملل چيزي نيست كه به سادگي  خطر كمونيزم بين«اند  اند؟ امام در اين پيام فرموده اند توجه كرده فرستاده

 و مردم عزيـز ايـران بايـد در مقابـل     داري غرب كمتر نيست خطر كمونيزم از سرمايه... بشود از آن گذشت   

الملل جدا دانسته  اند، آيا حزب توده را از كمونيزم بين اگر پيام را خوانده   » هاي آنان هوشيار باشند     دسيسه

پرداز اين اسـت كـه رئـيس مجلـس      دانند؟ اميد حاشيه ها را آن طور كه ادعا دارند در خط امام مي اي  و توده 

  )۱۸(» .سخ دهند كه مردم تكليف خود را بدانندپا» ميزان«ها به  بدين پرسش

هـا و گروههـاي اسـالمي بـدين           و چون پاسخي از جانب آقـاي هاشـمي رفـسنجاني و سـاير شخـصيت               

سئواالت داده نشد ما وظيفه خود دانستيم كه مجدداً مسئله را بشرح زير همراه با شواهدي بدون حاشـيه و                    

  :اظهارنظر منتشر سازيم

  :اي بنويسيد كه عالقمنديد خود بر آنها حاشيه در صورتي زير توجه فرموده ولطفاً به سه قسمت «

اي در اين كشور در مملكت امام مرتضي علي در حـوزه علميـه امـام صـادق آيـا معنـي دارد؟ ايـن         ـ توده ۱

اي   دهـد تـوده     و چيـزي را كـه خـط امـام انجـام مـي             ... شود براي اينكه خط امام را بكوبند        ها ساز مي    نغمه

  )۲۴/۱۱/۵۹از بيانات رئيس مجلس در سخنراني قبل از نماز جمعه ... (گويند مي

هـاي سياسـي دسـت بـه انتـشار            توده اخيراً پـس از تفـسيرها و تحليـل         !!  حزب  معروف و غيروابسته     ـ ۲

توان آن را در بازار تهيـه كـرد،           اكنون مي   هاي حزبي كه هم     روي جلد اين دفترچه   . زده است » دفترچه مشق «

به همـراه سـخنان     ) نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي     (ميشگي ملت مسلمان و شهيدپرور ايران       شعار ه 

ارگان حزب توده معرفـي  » مردم«و ترجمه آياتي از قرآن مجيد درج و در داخل جلد نيز نشريه       ) ع(امام علي 

  )۲۶/۱۱/۵۹به نقل از انتقاديه روزنامه جمهوري اسالمي مورخ . (شده است

هاي جامعه سوسياليـستي را       خواهيم از نزديك با تجربه انقالب اكتبر آشنا شويم، پديده            مي ـ ما همچنين  ۳

اينك كه روابط مـا بـا دولـت اتحاديـه     ... اي انجام دهيم شناسي تطبيقي ـ مقايسه  مطالعه كنيم و يك انقالب

بـا مـردم و   نظـر، ديـدار    شوروي بيش از پيش صميمانه شده است از فرصت استفاده كرديم بـراي تبـادل              

الـدين فارسـي در       بيانـات آقـاي جـالل     . (هـاي فرهنگـي بيـشتر       هاي از مردم برخاسته و همكاري       شخصيت

  )۱۹.)( كه در مسكو تشكيل شد۲۳/۵/۵۹كنفرانس مطبوعاتي 
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اي از روزنامه جمهـوري        خبر تاكتيك جديد توده    رخوانندگان عزيز اين مجموعه توجه فرمايند كه اين با        (

  .) جمهوري كه مسئوليت اداره آن را خود آقايان به عهده دارند منتشر شده بوداسالمي ارگان حزب

  
  ـ القاء ايدئولوژي۷ـ۶

اعتبـار نمـودن جمهـوري        ها از جمله حزب تـوده ايـران در جهـت بـي              هاي بازر تالش كمونيست     از نمونه 

اي فـراوان ايـن     اسالمي ايران و تهي ساختن تدريجي انقـالب ايـران از محتـوا و رنـگ اسـالمي آن شـعاره                    

بـه  . را از انقالب حذف كرده بودند     » اسالمي «دي بهمن بود كه در آنها ق      ۲۲مناسبت  ها به در و ديوار به         گروه

  :هاي موذيانه بود كه ما نوشتيم منظور مقابله با اين تالش

  

  گفتم، گفت

  آنجلس تظاهرات كردند؟ طلبان در لوس شنيديد سلطنت: گفتم«

  .ها نيز دست به تظاهر زدند  نبودند، كمونيستآري ولي آنها تنها: گفت

  ها هم براي بازگشت سلطنت بود؟ تظاهرات كمونيست: گفتم

  !!نه براي حمايت از جمهوري اسالمي: گفت

  تند؟ب حذف كردند مگر آنها كمونيست نيسپس چرا مطبوعات شوروي صفت اسالمي را از انقال: گفتم

كنند با حمايـت، اسـالم را    آنجلس سعي مي كمونيست در لوسگروهي  . چرا هدف هر دو كار يكي است      : گفت

  .كنند با حذف صفت، ماهيت اسالمي انقالب را از بين ببرند نابود كنند و گروه ديگر در شوري كوشش مي

  كنند؟ داري تظاهر مي طلبان تنها در كشورهاي سرمايه چرا سلطنت: گفتم

  .طلب مخالفند لطنتداني كشورهاي كمونيست با سلطنت و س مگر نمي: گفت

پس چرا شاه معدوم تنها در مسافرت به كشورهاي كمونيست از شر تظاهركنندگان در امان بود و در             : گفتم

  شد؟ فرنگي تظاهركنندگان روبرو مي داري با گوجه كشورهاي سرمايه

 مسكو بعد تر ساخت اگر باور نداري به تفسير راديو  انقالب سفيد شاه را از هر كمونيستي، كمونيست       : گفت

 مراجعـه كـن و صـداقت امـروز مـسكويان را در طرفـداري از       ۴۲از دستگيري امام و كشتار پانزده خـرداد     

  .جمهوري اسالمي درياب

بيني كـه چگونـه در راه انقـالب     را خوش نيايد مگر نمي» رفقا«از تهمت زدن به مسكو دست بردار كه      : گفتم

  اسالمي سينه چاكند؟

وطني نگاه كن كه قبل از مطبوعات شوروي، صفت اسالمي را از » رفقاي«ي جديد آري ولي به شعارها: گفت

  .اند انقالب حذف كرده

  گيرند؟ از مسكو درس مي» رفقا« نكرده يخواهي بگوئي، خدا مي: گفتم

  اي؟ آنها به جاهاي ديگر هم وابستگي دارند مگر اصطالح توده ـ نفتي را نشنيده! هرگز: گفت

  شود؟ هاي اسالمي شنيده مي آنان پس از دو روز از زبان برخي روزنامهپس چرا سخنان : گفتم

  )۲۰(؟»خواهي مسئله القاء ايدئولوژي را مطرح كني باز هم مي: گفت

  

نه غربي نه «به » نه شرقي نه غربي«كوشش نهضت آزادي ايران همواره اين بوده است كه نگذارد شعار       

اي  تبديل شود و سرگرمي مبارزه با آمريكا كـه وظيفـه       » غربيهم شرقي و هم     «و يا   » نه شرقي «و يا   » غربي
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هـاي شـوم حـزب تـوده در زدودن فرهنـگ              بزرگ است امت انقالبي ما را از خطر ماركسيسم بـويژه نقـشه            

. ها و تمهيد مقدمات براي برقراري حكومت ماركسيستي غافـل سـازد         ها و سازمان    اسالمي و نفوذ در ارگان    

ها را نيـز   يد بر خطر آمريكاي جهانخوار خطر معتقدين به ماركسيسم و كمونيستبنابراين همواره ضمن تأك 

  :آوريم ايم ذيالً مي دو نمونه از تذكراتي را كه در اين جهت داده. ايم گوشزد نموده

  

  :گفت:گفتم

  . اثبات رسانده مگر نه اين است كه حزب توده خيانت خود را در ملي شدن نفت ب: گفتم

  .گرايان و نهضت آنان خيانت نيست نت به مليآري، ولي خيا: گفت

  ها به مسكو شكي است؟ اي مگر در وابسته بودن توده: گفتم

  نه ولي مگر ليبي و سوريه نيز به مسكو دلبستگي ندارند؟: گفت

  ها نبودند، پس چرا كسي افشاگري نكرد؟ اي مگر گردانندگان حزب رستاخيز توده: گفتم

ولت موقت همة وقت دانشجويان پيرو خط امام را گرفت و فرصتي براي             آري ولي افشاگري اعضاي د    : گفت

  .افشاگري ديگران نماند

هـا را دنبـال       اي  اي بودند؟ چرا دولت مسئله توده       رتبه توده   مگر نه اين بود كه بعضي مشاورين عالي       : گفتم

  نكرد؟

  دولت را با تفتيش عقايد چكار؟: گفت

اي پوشيده اسـت ولـي ديگـران را چنـين نـصيبي                شعارهاي توده  ها و   چرا ديوارهاي شهر با نقاشي    : گفتم

  نيست؟

  .ها بيشتر است پاداش كوبيدن دولت موقت از اين: گفت

  هاي كثيراالنتشار برگشتند؟ اي به روزنامه چرا نويسندگان پاكسازي شده توده: گفتم

  .براي پاكسازي مسلمانان غيرمكتبي وجود چنين عناصري الزم است: گفت

  كند؟ هاي توبه كرده و رستاخيزي شده را منتشر نمي اي ا دولت ليست تودهچر: گفتم

  )۲۱(».هاي دولتي اخالل مكن ها و دستگاه در كار راديو وتلويزيون، روزنامه: گفت

  

  :گفت: گفتم

  .ذكر است» مرگ بر آمريكا«: گفت

نيز هستند كـه  » سممرگ بر كموني«آري ذكري الزم و واجب است ولي ذكرهاي واجب ديگري همچون         : گفتم

  .نبايد فراموش كنيم

  .بيش از دويست سال است كه فرهنگ ضدبشري غربي بر ما حاكم است: گفت

آري بيش از دويست سال است كه فرهنگ اسالمي فراموش شده و خالئي براي فرهنگ غربـي ايجـاد                   : گفتم

  .كرده است

  .ذيردزماني طوالني الزم است تا تزكيه كامل در فرهنگ ما صورت پ: گفت

را ) آمريكـائي (هاي اسالمي بايد بر ما حاكم شوند تا يك نوع فرهنگ غربـي       همراه با اين تزكيه ارزش    : گفتم

  .تبديل نكنيم) روسي(نوع ديگر آن ه ب



 ١١٧

كنـيم؟ آيـا ايـن فاجعـه          هاي آمريكائي اسـتفاده مـي       مگر نه اين است كه در راديو و تلويزيون از فيلم          : گفت

  نيست؟

اند به تـازگي، تعـداد        هاي روسي و نظاير آن هم كم نيست و به قراري كه اطالع داده               اد فيلم اخيراً تعد : گفتم

تنابهي فيلم در روسيه تهيه شده و براي حل مشكل فرهنگي ما در اختيار سيماي جمهوري اسالمي قـرار                   عم

خوار پناه   آدمفاجعه اين است كه به جاي تهيه خوراك فكري اسالمي از پلنگي شرزه به خرسي!! گرفته است

  .بريم

  .دارد جوئي و دخالت در ايران باز مي شوروي را از بهانه» مرگ بر آمريكا«شعار : گفت

كند و حتي ابلـيس را از    سالح ميهر دو حريف را خلع» رگ بر كمونيسم  م«و  » مرگ بر آمريكا  «شعار  : گفتم

كه خواست ملت ماست پاسـخ مثبـت        » نه شرقي نه غربي   «به عالوه به شعار     . دارد  اغواء جوانان ما باز مي    

  . دهد مي

  .كند شعاريست كه دين ما را به يك ميليارد مسلمان ادا مي» مرگ بر آمريكا«شعار : گفت

تـوانيم ديـن خـود را بـه همـه       مـي » مرگ بـر كمونيـسم    «اين درست است ولي با اضافه كردن شعار         : گفتم

ـ » نه شرقي نـه غربـي     «مسلمانان به ويژه ملت خود كه        هـا مـسلمان كـه در         د و همچنـين بـه ميليـون       گفتن

  .افغانستان، شوروي، آلباني و كشورهاي اروپاي شرقي اسيرند ادا كنيم

نما را گرفتـه و آن را خلـع سـالح       دستاويز گروههاي ماركسيست چپ   » مرگ بر آمريكا  «با دادن شعار    : گفت

  .كنيم مي

 ولي آيا بهتر نيست با اضافه كـردن شـعار   شك نيست» مرگ بر آمريكا«كسي را در لزوم دادن شعار   : گفتم

  كنند نيز خلع سالح كنيم؟ آنان را كه ما را متهم به افتادن در كام شوروي مي» مرگ بر كمونيسم«

مگر نه اين بود كه آمريكا شاه را تا آخرين لحظه ياري كرد و با خريد نفت و فروش اسلحه او را بر ما                        : گفت

  مسلط ساخت؟

ولي شوروي را از ياد مبر كه گاز ما را » مرگ بر آمريكا«گوئيم   دليل است كه ما هم ميآري و به همين: گفتم

  .كرد هاي كذائي به شاه خدمت مي خريد و با فروش اسلحه و پذيرائي به ثمن بخس مي

 بـه تربيـت   ها توده را پناه داد و سال     ! بستهكرد چرا سران حزب غيروا      اگر شوروي شاه را حمايت مي     : گفت

  رداخت؟آنان پ

از پـيش   » رفقـا «چـه بهتـر     . آخر براي بعد از شاه هم بايد فكري كرد كه منافع شـوروي حفـظ شـود                : گفتم

  .آموزش ببينند و پس از شاه پشتيبان انقالب شوند

يك شعار تك بعدي نيست و در آن مفهوم مرگ بر استكبار جهاني از شـرق و                 » مرگ بر آمريكا  «شعار  : گفت

  .غرب خوابيده است

چرا به زبـان همـه فهـم    . را به راحتي درك كنند    » خوابيده« نيستند كه مفاهيم      تو تيزبين  همه همچون : گفتم

  .گوئي مرگ بر آمريكا، مرگ بر كمونيستم، نه شرقي نه غربي جمهوري اسالمي نمي

  .»مرگ بر آمريكا«خواند پس  امام امت آمريكا را شيطان بزرگ مي: گفت

الملـل بـه همـان انـدازه در سـتيزيم كـه بـا                 ما با كمونيسم بـين    «ته است   قبول دارم ولي امام نيز گف     : گفتم

مـرگ بـر آمريكـا، مـرگ بـر      «چرا شعاري جامع نـدهيم و نگـوييم   » جهانخواران غرب به سركردگي آمريكا 

  .»كمونيسم

  هر چه گفتم پاسخ گفتي آيا تو هم حرفي داري؟: گفت



 ١١٨

هـا را نخـوريم و    وش نكنيم و فريب توده ـ نفتي حرف من حرف همه مردم است كه شعار ملت را فرام: گفتم

  )۲۲(».نه شرقي نه غربي جمهوري اسالمي، مرگ بر آمريكا، مرگ بر كمونيسم«همه با هم بگوئيم 

  

هاي انقالب اسالمي و جلـوگيري از غلطيـدن آن             اين ترتيب ما از هر فرصتي براي حفظ اصالت ارزش          به

  .ايم  وظيفه نمودهاستفاده كرده و ايفاي» غرب«يا » شرق«به 

  
  ـ خط امام از نظر رفقا۷ـ۷

هاي مختلف دشمنان انقالب اسالمي، بخصوص رهبري حزب توده سعي داشـت          موضوع جالبي كه جناح   

نفع مقاصد خود تغيير دهـد      ه  خود را زير پوشش آن پنهان ساخته و در سايه آن مفاهيم و جو سياسي را ب                

» خـط امـام از نظـر رفقـا        «اين گرايش و تالش انحرافي تحت عنوان        ما در مقابله با     . بود» خط امام «اصطالح  

  :نوشتيم

اعتبار شدن تخصص است به حدي كه يكي از نماينـدگان مكتبـي مجلـس دم                  هاي اين روزها، بي     از ويژگي «

  .داند زدن از تخصص را با پيروي از خط آمريكا مترادف مي

انـد اخيـراً     مـسكو را فرامـوش نكـرده   كـه هرگـز تخـصص خـود در توجيـه و پيـروي از سياسـت              » رفقا«

حـزب مـا ذيحـق      » نويـسند   كنند و مي    شناس شده و حتي خط امام را هم براي بقيه مردم تعريف مي              اسالم

بدل كننـد،   » كفر«خواهند خط امام خميني را به خط مبارزه با            ها و قشريون كه مي      است كه در مقابل ليبرال    

  .»زه با استبداد، استثمار و استعمار بداندسه محتواي اساسي خط امام خميني را مبار

اند كه كفـار بـزرگ همچـون     از خط امام، نه تنها آنان در اين خط» رفقا«پرداز معتقد است با شناخت      حاشيه

بزرگوار ضمن فـروش تجهيـزات نظـامي بـه شـاه            » رفقاي«زيرا اين   . اند  نشينان هم پيرو خط امام      كرملين

اروپـاي شـرقي و     » رفقـاي « بخش و فروختن آن به چند برابـر قيمـت بـه              معدوم و خريد گاز ايران به ثمن      

همچنين پياده كردن بيش از هشتاد هزار سرباز روسي در افغانستان و كشتار فجيع مسلمانان، خط فكري                 

خوانند ديگر گناه  حال اگر قشريون آن را خط كفر مي. اند خود در مبارزه با استبداد و استثمار را نشان داده         

هاي ماركسيستي تبديل كـرده و نـه    هاي اسالمي را به واژه اند واژه  كوشيده» رفقا«تا امروز   . نيست» ارفق«

» رفقا«ولي اين نخستين بار است كه . خورد امت اسالمي بدهنده هاي ديگر ب  تنها خود، كه از طريق روزنامه     

  . را از مبارزه با كفر جدا كننداز فرهنگ اسالمي برآمده و كوشش دارند خط امام» كفر«درصدد زدودن كلمه 

هـا و صـدا و سـيماي جمهـوري پـيش              اي كه برخـي روزنامـه       پرداز از آنجاست كه با شيوه       نگراني حاشيه 

 پرداخته و پيغمبري ماركس و انگلس را با تمـسك بـه             يديدبه نوشتن تفسير ج   » رفقا«ه زودي   اند ب   گرفته

  )۲۳(»!!بصاِرفَاعتَِبروا يا اُوِلي الْاََ. قرآن اثبات كنند

  

طرح اين گونه مسائل و هشدارهاي مكرر در شرايطي كه تفكر حاكم به گونـه ديگـري بـود يكـي از علـل            

البتـه  . هاي وابسته بـه آن بـوده اسـت       ها و افتراها عليه نهضت آزادي و شخصيت         اساسي جوسازي  عمده و 

هاي ايرانـي متوجـه    تيز ماركسيست لبه  ۱۳۲۰بعد از شهريور    . مواجهه با چنين جوي براي ما تازگي نداشت       

ها حركت نوين  اي  از همان زمان توده   . ها بوده است    حركت اسالمي منبعث از دانشگاه و ايراد اين گونه تهمت         

سـاختند و در      ديدنـد بـه وابـستگي مـتهم مـي           اسالمي را كه سد اساسي و عمـده پيـشرفت افكـار خـود مـي               

البته نه آن قبيـل  . »گيرند ها از سفارت آمريكا دستور مي      تپان اسالميس «شدند كه     هاي خود مدعي مي     نوشته

ها بوده و نه اين پايداري و تحمل منحـصر       ها و يا ماركسيست     اي  ها مخصوص به توده     زدن تهمت و برچسب  



 ١١٩

خورد با داعيـان راه حـق   قرآن به ما آموخته است كه همواره احزاب كفرپيشه در بر. به نهضت آزادي ايران 

هـاي    اند و هميشه پيامبران و پيروانشان با همين برچسب          ها استفاده كرده    ي از همين شيوه   ان اله و فرستادگ 

  .اند ناچسب روبرو شده و دليرانه مقاومت كرده

. رحال حركت تاريخ و گذشت زمان نشان داد كه نگراني ما تا چه حد منطقي و اساسـي بـوده اسـت                      ه به

گـرفتيم،    كرديم و از همـه طـرف مـورد حملـه قـرار مـي               هايي كه ما مطرح مي    »گفتم گفت «ها و     پاسخ پرسش 

  .هائي از اعترافات سران حزب توده روشن گرديد سرانجام با انتشار بخش

  
  ـ سخنراني آقاي مهندس بازرگان در زنجان۷ـ۸

ولي شرايط سخت و جو سياسي حاكم در آن روزها و عدم توجه دولتمردان به هشدارهاي مـا و مفيـد                      

 ت به طوري كه آقاي مهندس بازرگـان مشفقانه و اسالمي ما را از انجام وظيفه باز نداشنيفتادن اين تذكرات   

اگـر  :  در زنجان ايراد گرديد تحت عنـوان       ۱۲/۱/۶۰سخنراني خود را به مناسبت روز جمهوري كه در تاريخ           

 نظـر بـه   . بـه همـين مـسئله اختـصاص دادنـد         ) ۲۴(»آمريكا شيطان كبير است، ماركسيسم شيطان اكبر است       

دنبال داشته است،   ه  بيني خاصي كه در اين سخنراني بكار برده شده و نتايجي كه ب              اهميت تاريخي و روشن   

  :كنيم متن كامل آنرا عيناً نقل مي

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .جانب بر همه شمانهضت آزادي ايران و همراهان و اينبرادران و خواهران عزيز زنجاني، سالم 

و لقـد فتناالـذين مـن قـبلهم فلـيعلمن اهللا الـذين              .  ان يقولوا آمنا و هم ال يفتنون       يتركوا الم احسب الناس ان   

  )۲۵ .... (صدقوا وليعلمن الكاذبين

م در آخرين روز ايام نوروز، اين جشن قديمي ملـي و حتـي اسـالمي ايـران، خـدمتتان عـرض                      خوشبخت

يعه بهار، اميدوار و مسرور گـشته و رفـتن          بيش از دو هزار سال است كه ايرانيان هميشه با طل          . تبريك بكنم 

سرما و سختي زمستان را نشانه و رمزي از وعده طبيعت و خدا براي خالصي از ظلم و فساد و زورگويان                    

در دوران نهـضت مقاومـت هميـشه        . اند  و رسيدن به آزادي و عدالت و سعادت ديده و براي آن تالش كرده             

كنيم خدا را كـه بعـد از آن مـدت     پس شكر مي  . ين معني و اميد بود    شد با ا    هاي تبريكي كه فرستاده مي      كارت

هاي سرد و تاريك و وحشتناك تاريخ به بهـار            الشأن امام خميني از زمستان      ملت ايران به رهبري قائد عظيم     

اسالم يعني بهار شكوفائي، بهار عدل، بهار سعادت و سالمت و انشاءاهللا بهار رحمت و بركـت وارد گرديـده                    

  .است

بريك دوم به مناسبت سومين سال رفراندوم و وحدت عظيمي كه ملت ايران نشان داد و با عدد و رقـم                     ت

اي از دوستان     دعوتي كه عده  . موافقت و وحدت خود را نسبت به برقراري جمهوري اسالمي ايران بيان كرد            

پيمـائي  ئيم و در راههمشهري شما و هموطن ما از من كردند، اين سعادت را به بنده و دوسـتان داد كـه بيـا                 

ن مسجد عبادت خدا و شكر خلق خدا را بگزاريم، كه متأسفانه به علت بـرف                امروز شما شركت كنيم و در اي      

اي كه مقرر بـود آقـاي مـدني بفرماينـد             و سرماي راه موفق به شركت در راهپيمائي و حضور در سخنراني           

ن است كه دومين تبريك را خـدمت شـما عـرض            اي. دهيم  نشديم و حاال قضاي آن عمل را در اينجا انجام مي          



 ١٢٠

كنـد و از خـدا        كنم و دعائي را كه هر نمازگزاري بعد از قيام و قعود و ركوع و سجود به درگاه خـدا مـي                       مي

  .خوانم خواهد مي پاداش مي

 قاِضي الْحاجاِت و يا كاِفي الْمِهماِت يا اَُهللا يا رحمن يا رحيم يا مقَلِّب الْقُلُوِب ثَبتْ قُلُوبنا علي ديِنك و اكِْفنا يا          

  )۲۶. (ِانَّك علي كُلِّ شَييٍء قَدير

ولي شايد به عمق و عظمت آن توجه نداريد كه از           . خوانيد  البته شما اين دعا را هميشه بعد از نمازتان مي         

. اط محفـوظ بـدارد    هاي ما را در دين خودش مـستمر بـدارد و از اشـتباه، اخـتالف و التقـ                    خواهم دل   خدا مي 

ها و مشكالت ما را بكند و ما متوسل و محتاج به غير او                دهنده حاجات است كفايت گرفتاري      خدائي كه انجام  

  .نشويم و اوست كه تواناي هر چيز است

اين روز يادگار و افتخاري اسـت بـراي دولـت موقـت كـه بـه                 . گذرد  االن دو سال از آن روز تاريخي مي       

هـاي چـپ و       وان و كارشـكني   اهـاي فـر     ان امام موفق شد عليرغم مـشكالت و توطئـه         عنوان دومين ماده فرم   

در چنين روزي بود كه ملت ايران وحدت خودش را          . راست مراجعه به آراء عمومي را با موفقيت انجام دهد         

گتـرين جمعيتـي   دانيـد بزر  در تبديل نظام شاهنشاهي به نظام جمهوري نشان داد و همانطور كه خودتان مي             

بـدون آن كـه در آن زمـان هـيچ اخـتالف و      .  بـود ۱۳۵۸ فـروردين  ۱۲ رفتنـد، در روز    ها  به پاي صندوق  كه  

وگوئي روي عناوين بشود و كـسي صـحبت از ايـن بكنـد كـه ايـن آقـا، روحـاني اسـت يـا اداري، ايـن                               گفت

كدسـته  فقط ي. روشنفكر است و آن بازاري، ديگري كارگر است، فالن شخص كشاورز است، يا زن و يا مرد 

 منفي يا خودداري از شركت در رفراندوم جدا كرده و مـچ            رأي بودند كه از همان روز حسابشان را با دادن        

ها و فدائيان خلق بودند كه معلوم شد يك درصد مـردم ايـران     خودشان را براي ملت باز نمودند و آنها چپي        

  .دهند را نيز تشكيل نمي

همانطور كه در آيـه     . ي تازه اول مسئله و اول عشق بود        رأي ينها و دادن چن     اما اين رفتن به پاي صندوق     

مـثالً پـاي    (پرسد كه آيا مردم تصور كردند همين كه گفتند ما ايمـان آورديـم                 صدر مقال شنيديد خداوند مي    

شود؟ نه چنين نيست، مـسلم بدانيـد كـه     كار تمام مي)  مثبت دادند رأيصندوق رفتند و به جمهوري اسالمي   

ها ساختيم تا در نتيجه آنها معلوم شود كه           از شما را آزمايش كرديم، گرفتار كرديم، دچار فتنه        هاي قبل     امت

 ايـن ابـتال و      بعد از رفتن بـه پـاي صـندوق ايـن آزمـايش و             . گويند و چه كساني دروغ      چه كساني راست مي   

  .شد روز شديدتر مي  براي ملت انقالب كرده ادامه داشت و روزبهها گرفتاري به فتنه

خواهم بكنم، و تبريك به شما و تمامي ملت ايران بگـويم اينـست كـه ثابـت كرديـد از                  كر سومي كه مي   ش

آخـرين آنهـا و از همـه      . آئيـد   ها در عمل به خوبي و تـا سـر حـد شـهادت برمـي                 ها و گرفتاري    عهده آن فتنه  

 مقاومـت و     سـال تـاريخ ايـران ملـت چنـين          ۲۵۰۰شديدتر همين حمله دولت بعثي عراق است كـه هرگـز در             

.  اخراج دشمن غدار و ستمگر خواهـد انجاميـد         واستقامتي ابراز نداشته است و انشاءاهللا به پيروزي كامل ما           

وحدتي كه اينقدر طالب آن هـستيد و امـام شـديداً        . اين براي سومين بار بود كه واقعاً وحدت نشان داده شد          

 بـراي حفـظ و دفـاع از وطـن و مـيهن              وحدت در خون، وحدت در سـنگر، وحـدت در عمـل           . كنند  توصيه مي 

دهنـد كـه در تـاريخ ايـران      خرج مـي ه هاي ما مقاومت و شهامتي ب  بينيد كه چگونه تمامي ارتشي      مي. اسالمي

بينيم كه بحمداهللا آنها به خوبي و با صـميميت            همينطور سپاه انقالب را مي    ) تكبير مردم . (سابقه نداشته است  

چه آنهـا و چـه بـسيج و عـشاير و چـه تمـام قـشرهاي مختلـف                    . كنند  يو برادروار دوشادوش با هم نبرد م      
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مـن المـؤمنين رجـال      «انسان به ياد آيـه شـريفه        . مملكت در جبهه و پشت جبهه اينطور با هم همكاري دارند          

افتـد، يعنـي مردانـي     مـي »  تبـديال  بدلواصدقوا ما عاهدوااهللا عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما            

 استوار ماندند، ملت مـا نيـز از روز اول كـه ايـن عهـد و                   ه نسبت به عهد و پيماني كه با خدا بستند،         هستند ك 

اي چـه قبـل از انقـالب و           عده. ها و در آن مبارزات با خدا بست بر آن استوار ماند             پيمان را در آن راهپيمائي    

مـا  . نتظار و اشـتياق آن هـستند  اي در ا   در پيروزي انقالب و چه در اين جنگ شربت شهادت نوشيدند و عده            

 فراوانـي و بلنـدي روزي و مقامـشان را در نـزد خـدا                بـا از خداوند ارتقاء درجات و شادي و غفران همـراه           

  .نمائيم مسئلت مي

قبل از آن هم داشتيم و بعد از آن هم . هاي ما منحصر به اين جنگ تحميلي عراق نبود         اما فتنه و گرفتاري   

دنيــا . هاسـت  هـا و فتنـه   انــسان بـرخالف حيوانـات دائمـاً همـراه بــا گرفتـاري     زنـدگي  . نيـز خـواهيم داشـت   

كند و ديگران را نيز به آنجا  آزمايشگاهي است كه خداوند كساني را كه در جهت او باشند، خالص و پاك مي          

خـدا  چون هر كجا حق هست، هر كجا        . ها ما زياد داشتيم و خواهيم داشت        از اين فتنه  . برد  كه بايد بروند، مي   

. شـيطان در تمـامي شـئون و زوايـاي زنـدگي مـا حلـول دارد                . عوامل فتنه زيادنـد   . هست، شيطان هم هست   

ولي اگر آمريكا شيطان كبير است، شـيطان        . اند  شيطان بزرگ داريم كه امام اين اسم را روي آمريكا گذاشته          

  ).تكبير مردم. (بزرگتر يا اكبر هم داريم و آن ماركسيسم است

همانجـا كـه   . وجود آمده بود  ه  د آدم و ضدمؤمن كه شيطان باشد، ب       آدم اصالً خلق شود، ض    قبل از آنكه    

كند صـريحاً بـه خـدا         دهد، ابليس كه تمرد مي      كند و به آدم علم مي        آدم مي  هخداوند به فرشتگان امر به سجد     

ايمـانهم و عـن     ثم التينهم من بـين ايـديهم و مـن خلفهـم و عـن                . القعدن لهم صراطك المستقيم   «: گويد كه   مي

گيـرم، از جلـوي       نشينم و جلوي آنهـا را مـي         من بر راه راست تو مي     ) ۲۷(»شمائلهم و التجد اكثرهم شاكرين    

كنم، به طوري كه خـواهي ديـد اكثريتـشان شـكرگزار و               شان مي   رو، از پشت سر، از راست و از چپ احاطه         

 دعاي حضرت سجاد هم آمده است آنجا كـه          اين مسئله در  . بردار از تعليمات تو نخواهند بود       قدردان و بهره  

اي در  كـشد، او را بـر مـا تـسلط داده     اي كه عليه ما نقـشه مـي   خدايا تو براي ما دشمني قرار داده  : فرمايد  مي

اي، در خـون و در رگ و          هـاي مـا جـا داده        شـيطان را در دل    . حالي كه ما نسبت به او چنين تسلطي نـداريم         

خواهد كه مـا را پـشتيباني داده و موفـق             مفصل است و در پايان از خدا مي       دعا  ... اي  ريشه ما جاري ساخته   

  .بدارد كه از شر اين شيطان خالص شويم و بر او پيروز گرديم

در برد، همانطور كه در بهشت، اولين محـل         ه  البته اين شيطان وقتي بخواهد انسان را اغوا كند و از راه ب            

خواهم ترا آزار برسـانم و از نعمـت و بهـشت و               گويد كه مي    ميسكونت آدم و حوا آمد، هيچوقت به انسان ن        

. انـدازد   دهد و به آرزوهاي شيرين مي       به آنها وعده مي   » يِعدهم و يمنيِهم  «بر عكس هميشه    . سالمت دور كنم  

خدا شما را از نزديك شدن بـه ايـن درخـت            : اش آمده گفت    در بهشت وقتي شيطان براي اغواي آدم و زوجه        

اما مـن دلـسوز شـما       . خواهد شما در اين بهشت جاويدان و مانند فرشتگان باشيد           رده است چون نمي   منع ك 

ت بخوريد، تا اوالً زندگيتان جاويد و ابدي باشـد و ثانيـاً بـه               رخكنم كه از اين د      هستم و شما را نصيحت مي     

هـا     آدم  بـراي فريـب    يطان اعم از جـن و انـس       اين راهي است كه شيطان و وزيران ش       . مقام فرشتگان برسيد  

خواهد بـرود بـاال،       گويند دستمزدتان مي    به كارگران مي  . دهند  چيزهاي خوب به ما وعده مي     . كنند  انتخاب مي 

دهنـد، مـا را بـه         هاي زيـادي مـي      كنيد وعده   صاحب اراضي راحتي خواهيد بود و از اين وضع نجات پيدا مي           
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راه . كننـد   از سـعادت و سـالمتي كـه داريـم دورمـان مـي      دهند و اندازند، ما را فريب مي ها مي   آرزوها و فتنه  

دهند و انقالب اسالمي را تبديل به انقالب ماركسيستي           الشيطان است جلوي ما قرار مي      خودشان را كه حزب   

  .كنند مي

ها روبرو    ها و كمونيست    ما در تمام موارد، هر جا رفيتم و هر كاري كه كرديم هميشه با اين ماركسيست               

ن هر وقت خواست عليه استيالي خارجي، عليه سياست انگليس، روس و يا آمريكـا، عليـه ظلـم و              ايرا. بوديم

  .زنيم دو سه موردش را مثال مي. اينها آمدند جلو. ستم و فقر كاري بكند

  

  حضور عيني و اقدامات علمي: اول

  ـ اخالل در دانشگاه۱

د كه براي خود استقالل گرفته بود و به آن آن موقع كه در دانشگاه تهران بوديم و دانشگاه تنها جائي بو  

ولي مواجه شديم  . خواست خودش تصميم بگيرد و خود را اداره كند          حد از رشد و دانائي رسيده بود كه مي        

ه انداختند و اغتشاش و مـشكالت بـ   اي راه مي   هائي كه اين آقايان توده      هاي فراوان و سوءاستفاده     با مزاحمت 

گفتـيم كـه      كردند و هر چه به دانشجويان مي        نشجويان را عليه استادان تحريك مي     دائماً دا . آوردند  وجود مي 

ما كارفرما و شما كارگر نيستيد كه بخواهيم شما زياد كار كنيد تا ما زيـاد اسـتفاده                  . ما مخالف شما نيستيم   

 شـويد و مهنـدس و صـاحب معلومـات و           رسد كه دكتـر مـي       نتيجه كار و كوشش شما به خودتان مي       . ببريم

به انواع  .  ولي فايده نداشت   ،كنيم  ما نيز در اين بين با درس دادن فقط زحمت خودمان را بيشتر مي             . تخصص

تا آنجا كه يك روز شوراي دانشگاه را محاصره كردند و همه را در يك اطاق                . مختلف مزاحمت ايجاد كردند   

اه دانشـسراي عـالي تنبيـه    اي را كـه بـه علـت رفتارشـان در خوابگـ          حبس نمودند تا مجبور شوند يـك عـده        

  .انظباطي شده بودند، ببخشند

  ـ اخالل در نهضت ملي ايران۲

هاي كمونيست    در نهضت ملي شدن نفت و آن قيام عظيم ملت ايران براي بيرون كردن انگلستان كه چپي                

 يعني از آن موقعي كه اقليت زمان مصدق از مجلـس خـارج شـدند و نگذاشـتند               . از قدم اول كارشكني كردند    

كم زمينه را آماده كردند براي تصويب قانون ملي شـدن             ها و سيدضياءها روي كار بيايند و كم         السلطنه  قوام

نفت، شروع كردند به اينكه به مصدق بگويند از اشراف است، فئودال است، بنـابراين نـوكر انگلـيس اسـت و                   

اند براي گذراندن قـانون   ريباً آمادهديدند پيشرفت نكردند و ملت و مجلس تق     . بعدها گفتند همكار آمريكا است    

ملي كردن نفت كه يگانه راه بود براي اينكه دست شركت غاصب نفت انگليس و ايران، يعني چشم و گوش و                  

قلب و دست و پاي امپراطوري انگلستان را در ايران كوتاه كنند و او را بيرون اندازند، كاسـة داغتـر از آش                       

خواهم تو مخلد در بهـشت      گفت مي   هم بيشتر آدم را دوست داشت و مي       شدند و همانطور كه شيطان از خدا        

وقتي نفت را ملي كنـي يعنـي آن را بخـري بايـد پـول تأسيـسات و                   . باشي، گفتند ملي شدن نفت معني ندارد      

اين حرف  . باشد» لغو قرارداد نفت  «به اينها ما نبايد خسارت بدهيم شعارمان بايد         . خسارات به انگليس بدهي   

گفتيم لغو قرارداد، عملي بر خالف تعهـدات          آمد ولي غافل از اينكه اگر ما مي         نديده و زيبا به نظر مي     چقدر پس 

كـرد، در صـورتي كـه ملـي           شد و دنيا ما را به همين خاطر محكوم مـي            و اصول و قوانين جاري در دنيا مي       

را كـرده بـود، بنـابراين       كردن نفت عملي بود قانوني كه انگلستان آن را در داخل مملكت خود تصويب و اجـ                
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وقتي دكتر مصدق به دادگاه الهه رفت، از بين قضات دادگاه           . توانستند بما بگويند كه كار شما غلط است         نمي

. توانست غيـر از ايـن بكنـد          داد و نمي    رأي گيري كرد ولي قاضي انگليسي به نفع ايران         قاضي شوروي كناره  

جمعيت مبـارزه بـا شـركت اسـتعماري         « كردند به نام     پس از تصويب قانون ملي شدن نفت، جمعيتي درست        

وجـود  ه  هـايي بـ     انداختنـد، فجـايع و دردسـرها و توطئـه           راه مـي  ه  و در تظاهرات خياباني كه بـ      » نفت جنوب 

. تا بهانه براي روي كار آمدن دولت درباري فراهم شود و قانون ملي شدن نفت به اجرا در نيايـد        آوردند  مي

اهللا كاشـاني و كـساني كـه در ايـن راه بودنـد، نفـس                  ، دكتر مصدق، مرحوم آيـت     گذاشتند مليون   خالصه نمي 

راحتي بكشند، تا اينكه در آخر، انگليس موفق شد رگ حساس آمريكا را به حركت در آورد و بگويد كه اگـر                      

در آن موقـع    . دولت ملي مصدق روي كار باشد، ايران دربست در اختيار كمونيسم و شوروي خواهد افتـاد               

اعلي رسانده بودند، به طوري كه يك عده اوباش و اراذل را به قم فرستادند به باغي كه  عمل را به حد  شدت  

اهللا بروجردي در آنجا در يـيالق تابـستاني بودنـد و دسـت بـه شـرابخواري زدنـد و بـه زدن و               مرحوم آيت 

آئـيم و   قريـب روي كـار مـي   هائي با جوهر قرمز براي تمام علما فرستادند كه مـا عن       كوبيدن پرداختند و نامه   

اين كارها را كردند براي اينكه روحانيت را عليه مصدق، عليه ملـي كـردن         . گذرانيم  همه شما را از لب تيغ مي      

مـاه ديگـر مـصدق روي كـار بمانـد            نفت و مليون برانگيزانند و براي اينكه آمريكا را بترسانند كـه اگـر يـك               

ها موفق شدند آمريكـا را بـا خودشـان همـراه              ن نيرنگ انگليس  با اي . افتد  ها مي   دست روس ه  مملكت يكسره ب  

ها گفتند ما نفهميـديم،       اي  وقتي كودتا راه افتاد و آبها از آسياب ريخت توده         . كنند و آن كودتا را، راه بيندازند      

عنـوان نابغـه ملـي      ه  او را بـ   . دارهـا نيـست     ها و سرمايه    ببخشيد اشتباه كرديم و مصدق از اشراف و فئودال        

حـاجي انـا    «: رفي كردند و مثل همان عرب بياباني كه موشش را توي ديگ حاجي ايراني انداختـه و گفـت                  مع

عنوان شريك  ه  ، با ادعاي قصد كنار آمدن روزهاي قبل از كودتا با مصدق خود را با مبارزات آنها ب                 »شريك

  .جا زدند و كار را خراب كردند

  ـ اخالل در كار كميته امام خميني۳

يران، امام به اينجانب    قبل از پيروزي قطعي انقالب و مراجعت به ا        : ن نفت براي مصارف داخلي    راه انداخت 

هـاي    مين مصارف داخلي نفت و جلوگيري از تلفات و خـسارات و نـاراحتي             و هيئتي مأموريت دادند براي تأ     

ن صدور نفـت بـه خـارج و ضـمن شكـسته شـد              ملت در حال اعتصاب به خوزستان رفته، ضمن ممانعت از         

ها و عمليات را كه براي توزيع حداقل مصارف جهت حيـات              اعتصاب عمومي كارگران، آن قسمت از دستگاه      

هنوز اعالميه اين فرمان در نيامده و افراد و مقدمات الزم براي عزيمـت بـه                . كشور الزم است به راه اندازيم     

ريس و دريافت دستور امام از طريـق        اهواز را آماده نكرده بوديم يعني چهار ساعت بعد از تماس تلفني با پا             

يكي از آن آقايان را كه قدبلنـدتر        .  سه نفر جوان به دفتر كارم آمده تقاضاي مالقات كردند          ،آقاي دكتر يزدي  

و قدرت بيان و تحميل كالم بيشتر و سبيل مخصوص استاليني داشت و سخنگو و گرداننـده سـايرين بـود،                     

 ديديم كه چگونه سفسطه و توطئه براي عدم توفيق هيئت و نقـشه              بعداً در مراجعه هيئت به خوزستان مكرر      

گفـت مـادران و    هاي نفت مـي  تر از آش شده همزبان با ساير چپي       طبق سنت شيطاني كاسه داغ    . كرد  امام مي 

پيرمردان ايران حاضرند خود و فرزندانشان در سرماي زمـستان امـسال فـداي انقـالب شـده بميرنـد ولـي             

اي نفت و بنـزين بـه شـهرها فرسـتاده شـود شكـست                 ب كارگران نخورد و اگر قطره     دست به تركيب اعتصا   

پس از پيروزي انقالب و روي كار آمـدن دولـت موقـت اسـم و عكـس ايـن آقـا و                       . انقالب حتمي خواهد بود   
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طلب خوزسـتان پـيش    جمعيت تجزيه(دوستانش را در كشف اسلحه و عملياتي كه جمعيت التحرير عربستان            

قـالب توقيفـشان كـرد،      راه انداخته بودنـد و دادگـاه ان       ) ار عمليات بعدي دولت تجاوزگر عراق     آهنگ و كارگز  

فر وزير نفـت در زمينـه اوپـك و             و همچنين در تحريكاتي كه عليه اقدامات آقاي مهندس معين          شنيدم و ديدم  

  .شد مقابله با صدور گاز ارزان به شوروي و غيره مي

  ولت جمهوري اسالميـ اخالل در انقالب اسالمي و در د۴

چون شهر شما و مردم زنجان پيشرو امور كشاورزي است دو نمونه از آفـات كـشاورزي را خـدمتتان                    

  .زنم تا بهتر طرز كار شيطان را بفهميم مثال مي

هاي بـنفش رنـگ قـشنگ         هاي لطيف و ظريف شبيه به مار خوش خط و خال با گل              اي هست با ساقه     بوته

اين بوته از بغل بوته خيار مـوقعي كـه شـاخه و بـرگ               . گويند  به آن گل خيار مي    كه در واليات فارسي زبان      

در جاليزهاي خربـزه و هندوانـه و طـالبي هـم گـاهي              . آورد  خواهد بنشيند سر در مي      شادابي داده به گل مي    

افتد عـرق سـرد از        شود و طوري است كه وقتي كشاورز صاحب خيار يا خربزه چشمش به آن مي                ديده مي 

خواند   اش سرازير و لرزه بر بدنش مستولي شده فاتحه جاليز و خرج زحماتش را مي                فتاب سوخته صورت آ 

بذرش به صـورت    . اين بوته حرامزاده تخم و ريشه ندارد كه قبالً شناخته و دور انداخته شود             . رود  و در مي  

ماركسيسم نيـز   .  است هاي خيار يا خربزه چسبيده و قبالً جا گرفته          رنگي است كه روي تخمه      قارچ و گرد بي   

شود از زمان رضاشاه و حتي از انقالب مشروطيت و مخـصوصاً   مثل شيطان كه در لقمه و نطفه نزديك مي        

هـا و در نـشريات و محافـل و     ها و زبـان  ها و ديده  قارچ خود را در دل     ۱۳۲۰هاي بعد از شهريور       در جريان 

  .مدارس ما پاشيده بود

هاي زرد رنگ و زيبـاي خربـزه آبـستن شـده و باصـطالح           ي كه گل  موقع. نمونه ديگر خربزه كرمو است    

روي نـوزاد   ) دانـم، شـايد پروانـه       درست نمـي  (اند يك نوع مگس يا پشه         كونه كوچكي بسته اما هنوز نريخته     

زن از پوست نرم و نـازك نـوزاد بـه وسـط آن رسـانده                  نشيند و نيش خود را مثل سوزن آمپول         خربزه مي 

. رسـاند   باغبـان بيچـاره مرتـب آب و كـود بـه جـاليز مـي               . آيـد   د و بـه پـرواز در مـي        نماي  اي مي   تزريق نطفه 

 تر و خـشك  ايـن رو و آن رو      ها را مثل مادر عاشق در برابر باد و حيوانات           كند و بوته    ها مي   داري  زنده  شب

 وزن آن موقع كه خربزه. داند آن مگس ناكس چه سمومي در دل فرزندان دلبندش كاشته است د و نمي  كن  مي

هاي   شود كه از گوشت خربزه و تخمه        هايي درست مي    هاي تزريق شده الرو يا كرم       و شكلي پيدا كرد از تخم     

برند و يـك      كنند و تشريف مي     داخل آن تغذيه كرده چاق و چله و پروانه كه شدند سوراخي به خارج باز مي               

  ...دهند ميوه تلخ سنگ شده تحويل باغبان و بازار و بنده و شما مي

هـاي ماركسيـسم در جريـان انقـالب پيروزمنـد اسـالمي خودمـان بـه طـور                     اال برويم سر دوز و كلك     ح

  :وار فهرست

اسـتقالل ـ آزادي ـ    «هاي امـام و شـعارهاي    پاي سايرين با عكس هاي قبل از پيروزي پابه پيمائي ـ در راه

هـاي تيـز و تنـد چپـي در      يش ن۴۲ها قبل حتي پيش از خرداد   و غيره در حالي كه از سال      » جمهوري اسالمي 

چيـزي  (هاي ما تلقين و تأثيرهائي كرده بـود         هاي نازنين جوانان دانشگاهي و دبيرستاني و طلبه         مغزها و دل  

توانيد بـه سـخنراني مرحـوم مطهـري كـه             الن بودند، مي  اكه مرحوم مطهري و مراجع عظام خيلي نگران و ن         

  .)ست، مراجعه فرمائيدچاپ شده ا» نقش ماترياليسم در اسالم«تحت عنوان 
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ي تبـديل محوطـه     ـ بالفاصله بعد از پيروزي موضعگيري و تحريك در دانشگاه تهران و در مدارس بـرا               

 به انبارهاي اسلحه و تعليم جنگ و مناقشات ايدئولوژيك و مخالفت بـا دولـت موقـت در                   ها  دانشگاه و كالس  

  .ها افتتاح كالس

رئيس شهرباني، فرمانـدهان    (اولين انتصابات فوري دولت موقت      ها عليه     ها و نيش و طعنه      ـ اولين زمزمه  

  ).نظامي و بعضي رؤساي ديگر

از جمله عليه دكتر چمـران بـه        (هاي اختراعي عليه منتخبين و مسئولين امور          ها و افشاگري    ـ اولين تهمت  

نـي بـه       قـره  عنوان عضو موساد بودن، دكتر يزدي به اتهام پاسپورت و مأموريت آمريكائي داشتن، تيمسار             

  .)ونيست و اصالت يهودي داشتن و از اين قبيل ترهاتيعنوان مأمور شاه بودن، اميرانتظام به عنوان صه

هايشان عليـه ارتـش و نيروهـاي انتظـامي بـه عنـوان        ـ افشاگري و تضعيف و حمالت شديد در روزنامه    

آنها با ايجاد ارتش و پليس خلقي       امپرياليستي بودن و نقشه كودتا داشتن و به منظور انحالل فوري و كامل              

  .انقالبي

هاي اجتماعي و تكاملي مسلحانه در گنبد و گرگان و سپس كردستان و بلوچستان و خوزسـتان                   ـ توطئه 

ها و غيربوميـان، اختالفـات سـني و شـيعه يـا               تحت عناوين مختلف استرداد و تقسيم اراضي، اخراج فئودال        

هـاي گذشـته روسـتائيان و مرزنـشينان و همچنـين اغـواي         عرب و فارس و ترك و اجحافـات و محروميـت          

  .هاي خودمختاري زبان و زمزمه بعضي از علما و سران سني مذهب يا شيعه يا عرب

م و حتــي اشــغال بعــضي از هــاي مــزاح شــهري و اجتمــاعي و ازدحــامهــاي  ـــ راه انــداختن راهپيمــائي

 تعهـدات خـدمتي، دريافـت حقـوق و مزايـاي            حجـابي، نمـره امتحـاني، لغـو         هـاي بـي     ها به بهانـه     خانه  وزارت

هـا و هـر       ها، شهرنوئي   هاي طاغوتي، جگركي    هاي كاركنان شركت    ها، تحويل كاميون، تصفيه حساب      ساواكي

  ... و بازيروز يك بساط

هـاي اعتـصابات دوران انقـالب و پـس از آن تـشكيل و تحريـك و تـسلط بـر                   ـ در دسـت گـرفتن كميتـه       

داران يـا وصـول       ها و ادارات به بهانه اخراج عمال و ايادي شـاه و سـرمايه              شوراهاي كارخانجات و شركت   

هـا    ها و شركت    ها و كارگاه    هاي گذشته كه نتيجه نهائي آنها تعطيل كلي يا نسبي كارخانه            سهم سودهاي سال  

سازي براي اقدامات وسيع ضدانقالبي و تـسلط آينـده بـر              و خوابيدن توليدات صنعتي و كشاورزي و زمينه       

  .ور بودكش

  ...ها و مزارع براي تحريك دهقانان و اخراج و ارعاب مالكين ـ پخش شدن در روستا

اگر كار محدود به خـود      . ماركسيستي بود » رفقاي«اي به اعمال و خطرات شيطاني         اي و اشاره    اينها شمه 

تأسـف  شد هيچ غصه نداشتيم، چون جمعشان قليل و كيدشان ضعيف است ولي و متأسـفانه و صد                  آنها مي 

هاي خودي مسلمان و انقالبي  آهنگ شدند و با بذرريزي و سمپاشي كه كردند بعضي افراد و گروه     آنها پيش 

  .روهاي شيطان شدند خبري با اغوا و انحراف دنباله از روي جهل و بي

  

  حضور فكري و فساد روحي: دوم

در مبارزات و انقـالب ايـران       هاي حضور عيني و اقدامات عملي ماركسيسم          آنچه تا اينجا گفته شد نمونه     

هـاي كمونيـستي اروپـاي شـرقي و           ماركسيسم يك سلسله ايادي و عوامل اجرائي دارد كه همان دولت          . بود
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چين و غيره هستند و احزاب كمونيستي پراكنده در جهان و كارهايشان قابل قياس با آمريكـا و امپرياليـسم                 

هاي سياسي و حزبي، حضور فكري و فساد روحـي           مهتر از حضور عيني و برنا       اما خطرناك . باشد  غرب مي 

اي است كه به فرموده حـضرت         باشد، سكونت و رخنه     ماركسيسم در اذهان و افكار يا در آمال و اهداف مي          

ها و مجاري دماء افراد بشر و كـشورهاي زيـر سـتم دنياپرسـتان و مخـصوصاً مـسلمانان                      سجاد در سينه  

هاي كمونيستي نيز پراكنده و پاشيده شده بـوده       قبل از تأسيس دولت    اين سلسله عقايد و روحيات كه     . دارند

  :نمايم باز براي توجه شما به چندتاي از اينها اشاره مي. است

هـاي    ها ظلم و تبعيض و تحقير يا سـوابق و سـختي             داري و بدخواهي ميراث قرن      ـ روحيه بدبيني و عقده    

بينـي و توكـل       دهنده اميد و خوش     هي و قرآن كه الهام    دوران كودكي و جواني به طوري كه برخالف اديان ال         

  . گيرند بينند و همه كس را دشمن مي به خدا و انتظار قيامت است، همه چيز را به چشم بد مي

ـ عطش انقالب و واژگوني هر نظام و هر جريان مالزم با روح انتقال و تـصميم بـه انهـدام تـا آنجـا كـه                           

ان اهللا اليغير مـا بقـوم حتـي    «شود و با انقالب قرآني كه  هدف محسوب ميانقالب و انتقام براي آنها اصل و   

هاي سالم و مبارك دروني در جهت پاكي و درستي و             اي براي تغيير و تحول      وسيله) ۲۸(»يغيروا ما بانفسهم  

  .عدل و محبت و خدمت و خيرات است، تفاوت از زمين تا آسمان دارد

ها جوشيده بـه صـورت قهـر و دشـمني و نـابودي                مور و پديده  ـ اصل تضاد كه از درون همه اشياء و ا         

كنـد و بـا تفـاهم و بـرادري            شود و جنگ تعرضي را به عنوان وظيفه طبيعي و اصلي عرضه مي              گر مي   جلوه

  .نمايد آدميزادي و تركيب و همكاري اسالمي معارضه مي

هـا و      تقسيم و تفرقه انـسان     ـ اصالت طبقه و طبقات به عنوان اولين فلسفه اجتماعي تضاد كه حاصل آن             

را » يفرقـون بـه بـين المـرء و زوجـه          « جادوي شيطاني    .ها  وحدت است تا درون خانواده     تخاصم دائمي ضد  

و التكونوا من المشركين من الذين فرقوا ديـنهم  «زده  رخنه كرده، جامعه توحيدي اسالمي را به جامعه شرك      

  .سازد ل و متالطم ميمبد) ۲۹(» لديهم فرحون و كانوا شيعا كل حزب بما

ـ اصالت اقتصاد به عنوان زيربناي جوامع و محرك و مبدأ تمام اعمـال و احـوال و افكـار و مخالفـت بـا             

مالكيت و درآمدهاي مشروع و مشروط به بهانـه دشـمن شـماره يـك بـودن سـرمايه و ضـديت مكتبـي بـا                    

كه خود براي آنها غنيمت     ( و نابساماني    داري، و اگر چه مبناي فقر و بيكاري         استثمار و فئوداليسم و سرمايه    

 منه و   ةمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفر    الشيطان يعدكم الفقر و يأ    «همانطور كه بگفته قرآن     . تمام شود ) است

شـوند، در حاليكـه       اينهـا عامـل فقـر و فحـشا مـي          . دهنده فقر اسـت     شيطان وعده ) ۳۰( و اهللا واسع عليم    فضالً

  .دهنده بسيار دانا است بخشد و وسعت يخداوند وعده عفو و فزوني م

  .ـ ديكتاتوري طبقه ممتازه خودشان با روح ضدآزادي و برقرار كردن حاكميت چماق و تهديد و ترور

و انحـصار و    » نه شـرقي، نـه غربـي، جمهـوري اسـالمي          «طرفه ساختن شعار اصيل      ـ مثله كردن و يك    

  .روي استشدت حمالت بر يك طرف آنطور كه سياست اصلي به نفع شو

كند، دشمني و تفرقه و بدبيني اسـت بـا    بينيم در جامعه امروزي حكمفرمائي مي       به طور خالصه آنچه مي    

  .ها ها و نظام ها، تخصص ميل شديد به تخريب و رواج تهمت و افترا و برنامه واژگوني همه اصول، اساس
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  حضور فردي: سوم

ي نظامي و ساواك به تـشكيالت و رهبـران و افـراد              و دست يافتن فرماندار    ۳۲ مرداد   ۲۸بعد از كودتاي    

هـا دو راه در پـيش         هـا و محاكمـات، ماركسيـست        هاي بعدي و زنـداني كـردن و شـكنجه           حزب توده يا چپي   

نامـه و دادن تعهدنامـه بـراي عفـو و      هـاي طـوالني يـا امـضاي توبـه           تحمل شكنجه و اعدام و زندان     : داشتند

ابـراز تنفـر از مـرام و از رهبـران بـا خـودداري از فعاليـت            :  نوع بود  تعهد نيز دو  . استخالص با اجازه حزب   

كـه   كـساني . رسيدند  هاي چرب و نرم مي      شد و به پست     سياسي يا قبول و قول همكاري كه همينطور هم مي         

گفتنـد مـا وارد       تن به چنين مذلت داده بودند براي توجيه عملشان بـه محرمـان و بـه طـور خـصوصي مـي                     

 اوالً فرصت مناسبي پـيش آيـد و ثانيـاً در ايـن مـدت از طريـق نفـوذ و تبليغـات نظـري               شويم تا   دستگاه مي 

  .كنيم سازي براي قيام بعدي مي زمينه

هـا   به مرحوم دكتـر شـريعتي گفتـه بـود شـما مـذهبي      ) معروف به مقام امنيتي   (يك وقتي آن آقاي ثابتي      

 شما مبـارزتر و تنـدتر و عاقلترنـد وقتـي     ها كه از گرديد اما چپي خشك و خرفت هستيد و از حرفتان بر نمي    

پذيرنـد و     بيننـد، مـي     ها را مـي     گوئيم و پيشرفت    دو كلمه از ترقيات كشور و خدمات شاهنشاه را برايشان مي          

مرحوم دكتـر جـواب داده بـود بلـي همينطـور اسـت مـا در اروپـا در فحـش دادن بـه شـاه و              ... گردند  برمي

تر و مرتجـع بـوديم حـاال هـم در زنـدان در ابـراز نـدامت و                  ها عقب   هشعارهاي تند و مترقي از امثال نيكخوا      

  .مترقي شدن از آنها عقبتريم

به اين ترتيب كه آن حضرات با سرسپردن به دسـتگاه مـشاغل و مقامـات را در وزارت كـار و فرهنـگ،       

ب هـاي معـروف درجـه يـك، راديـو تلويزيـون، سـاواك و حـز         دانشگاه و اطالعات و تـسليحات و روزنامـه      

رستاخيز پر كردند، حتي به رياست دانشگاه و وزارت هم رسيدند و از بهتـرين مـشاورين و انديـشمندان و                     

هـاي تـزيين و تملـق         هاي گروهي ضمن اينكـه بـه خـوبي از عهـده برنامـه               مثالً در رسانه  . گردانندگان شدند 

و غيره با زيركي تمـام افكـار        ها    هاي فلسفي و نمايشنامه     هاي سياسي و بحث     در تجزيه و تحليل   . آمدند  برمي

  .كردند سوسياليستي و مباني ماركسيستي را به خوانندگان و شنوندگان و بينندگان قالب مي

بعد از پيروزي انقالب با تجربه تلخي كه از مخالفـت بـا مـذهب در دوران تأسـيس و فعاليـت رسـمي حـزب                          

 دست از انكار خدا و معارضه آشكار با اسـالم و            داشتند و درسي كه در زندان و بعد از زندان گرفته بودند اوالً            

ثانيـاً سـعي نمودنـد بـا حفـظ          . كردنـد    مي ديدند،  و تجليل هم هر وقت الزم مي      با روحانيت برداشتند و حتي تأييد       

عـده زيـادي از افـراد    . مواضع گذشته مواضع جديدي را نيز با لبـاس مبـدل و تغييـر چهـره بـه دسـت بياورنـد               

ها و مؤسسات بودند و  ها و در صدا و سيما و وزارت كار و شركت خته كه قبالً در روزنامهشنا ناشناخته يا نيمه

فوج از خارج وارد يا در مدارس و مؤسسات تربيت شده بودند، با گذاشـتن ريـش و مقـدس                  عده جديدي كه فوج   

هـا، بازپرسـان،       كارخانجـات و ادارات، كميتـه      يهاي اسالمي، شـوراها     شدن و شور انقالبي خود را وارد انجمن       

هـاي جنـگ      ها و حتي در جبهـه       هاي انقالب، جهادسازندگي، بنياد مستضعين، احزاب و سازمان         پاسداران، دادگاه 

حضور فردي اين اشخاص، چه آنها كـه  . دهندگان پشت پرده شدند ها و گردانندگان يا الهام   نمودند و از دو آتشه    

ها بودند و چـه آنهـا     ماركسيستي بودند و شناخته شده بعضيهاي قبالً در رابطه با ساواك و رستاخيز و حوزه 

هـاي گروهـي و       نمود، در بسياري از رسـانه       هايشان حكايت از سابقه و افكارشان مي        كه تندي و تحرك و توطئه     
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فرض ه  در ميان گردانندگان امور و حتي در هيئت وزيران نيز كساني هستند كه ب             . ها آشكار است    نهادها و گروه  

  .عقيده، زمينه تربيتي و عمق آمال و افكارشان ماركسيستي استتوبه و 

نان عزيزي كه در نهادها هـستند و غالبـشان كمـال حـسن نيـت و                 اوظيفه شرعي و انقالبي و قانوني جو      

اخالص و عشق به فداكاري را دارند، اين است كه هم دل و مغـز خـود را از روحيـات و افكـار غيراسـالمي                          

صـفت را كـه    ند و هم افراد خطرناك پرجوش و خروش خوش خط و خال شـيطان     خاص اين مكتب پاك نماي    

باشند شناسائي    ها قابل تشخيص مي     ها و خواسته    با مختصر دقت و يا توجه به آنچه گذشت و از روي گفته            

هـاي دراز مبـارزه و شـكنجه و شـهادت بهتـرين فرزنـدان ايـران                   حيف است كه نتيجـه سـال      . و طرد نمايند  

  !براي نجات خودمان و انقالب و اسالممان چاره بكنيم! هميده به دست شيطان هباء منثورا شودندانسته و نف

نمـاي مقاصـد      براي تذكر و بركت و براي توجه عالقمندان به اينان آياتي از قرآن كريم را كه آئينه تمـام                  

 ملوخرجـوا فـيك    ۴۸ و   ۴۷سـوره توبـه آيـات       : نمايم  هاي پيرو شيطان است نقل مي       پليد و اعمال ماركسيست   

لقـدابتغوا  . وضعوا خاللكم يبغونكم الفتنه و فـيكم سـماعون لهـم واهللا علـيم بالظـالمين                 وال  خباال  اال مازادوكم

  )۳۱(الفتنه من قبل و قلبوا لك االمور حتي جاء الحق و ظهر امراهللا و هم كارهون

  . بكنيماجازه دهيد در پايان با تشكر از عنايت و استماعتان دسته جمعي دعائي

دهم به دعاي مخلصان، به خون شهيدان و به حق مظلومان روحيه ماركسيـستي را                 خدايا تو را قسم مي    

فرمـا، افكـار ماركسيـستي را از مغزهـا و            هاي ما بيرون ببر و به جاي آن روحيه انـساني الهـي عطـا                از دل 

افراد ماركسيستي را از    . ببخشنما و اصالت اسالمي به ما         اندركاران خارج   مخصوصاً از دولتمردان و دست    

  .ادارات دولتي و نهادهاي انقالبي پاك بفرما، جاي آنها را با افراد پاك پر نما

  آمين يا رب العالمين

  

  ـ اعالم جرم حزب توده۸

» نامه مـردم  «العمل به سخنراني آقاي مهندس بازرگان از طرف حزب توده نشان داده شد و                 اولين عكس 

  : منتشر ساختاعالم جرمي به شرح زير

  اعالم جرم عليه مهندس مهدي بازرگان

گوئي و افترازني عليه حزب توده ايران         مهندس مهدي بازرگان، كه از هر فرصتي براي دشنام        

 ۱۲_ كند، سخنراني خود را به مناسبت سالگرد تأسيس جمهوري اسـالمي ايـران                استفاده مي 

افترازنـي عليـه حـزب تـوده ايـران      گـوئي و    ـ در زنجـان در واقـع بـه دشـنام     ۱۳۶۰فروردين 

  .اختصاص داد و آن را به اوج خود رساند

مـورد ادعـاي    » اخالق اسـالمي  «اي هم با موازين انساني، اخالقي و قانوني، هم با             چنين شيوه 

ما بدينوسيله عليه مهنـدس     . مهندس بازرگان و هم با رهنمود امام خميني آشكارا مباينت دارد          

كنيم و از مقامات قضائي خواهان رسيدگي به افتراهاي مهندس            ميمهدي بازرگان اعالم جرم     

  .بازرگان عليه حزب توده ايران هستيم

هاي مشابه ما رسيدگي نـشده اسـت و بـه همـين               كنون به اعالم جرم    ضمناً چون متأسفانه تا   

جهت ما اميد نداريم كه به اين اعالم جرم هم رسيدگي شود، لذا ما از خـود مهنـدس بازرگـان            
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وگو روي نوار ضبط شود و در  وگو بنشيند، اين بحث و گفت       طلبيم كه با ما به بحث و گفت         مي

  .اختيار مردم ايران قرار گيرد

  )۳۲(».مردم ـ به گفته امام خميني ـ ميزان هستند و قضاوت خواهند كرد

  

  ـ نامه شهيد رجائي به مهندس بازرگان۹

بل انتظار بود ولي آنچـه موجـب تعجـب نهـضت آزادي     العمل حزب توده براي ما كامالً طبيعي و قا        عكس

وزيـر وقـت بـدين سـخنراني نـشان داده          ايران گشت واكنش شديدي بود كه از طرف مرحوم رجائي نخست          

  .شد

شـود، سـخنان آقـاي مهنـدس          اي، كه در اينجا بـراي اولـين بـار منتـشر مـي               وزير اسبق طي نامه     نخست

بـه تكليـف شـرعي و    ... ت كه با روشـن شـدن كامـل ايـن اتهامـات     بازرگان را رد كرد و در پايان اعالم داش       

  .و ضمناً رونوشت نامه خود را براي مقامات قضائي مملكت فرستاد. »اخالقي خود، عمل خواهد كرد

  :متن كامل نامه مرحوم رجايي به آقاي مهندس بازرگان بدين شرح است

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جناب آقاي مهندس بازرگان

 روز دوشـنبه هفـدهم   ۶۲رديـد و در شـماره        كه در اجتماع مردم زنجـان ايـراد ك         ش آخر سخناني  در بخ 

ايـد كـه بـه گمـان اينجانـب اگـر        فروردين ماه روزنامه ميزان نيز به چـاپ رسـيده، مطـالبي عنـوان فرمـوده              

ق را  رود كه خداي نكرده حقي پايمال شـود و بـاطلي جـاي حـ                توضيحاتي درباره آن داده نشود بيم آن مي       

اي باشد و با انتخـاب عنـاوين و تيترهـائي بـراي               اي نيز در پي القاء شبهه       الخصوص كه روزنامه    علي. بگيرد

  .سخنان شما، ابعادي به آن سخنان ببخشد كه شايد منظور شما همچنان نبوده است

هــا و  گمــان در جريــان اتهامــاتي كــه بعــضي از ســخنرانان و نويــسندگان و احــزاب و گــروه  شــما بــي

ايد موافق تشكيل دولت از طـرف         خود شما نيز گفته و نوشته     . كنند، هستيد   ها به اين دولت وارد مي       خصيتش

 سـخناني بـه ايـن مـضمون     ۵۹ضمناً خود شما باز در امجديه و در تاريخ هفتم اسفند ماه . ايد  اينجانب نبوده 

ت مورد تأييد مجلس شوراي اسـالمي       ايد ولي مادام كه اين دول        مخالف داده   رأي ايد كه اگر چه به دولت       گفته

از روز اول تشكيل دولت تا امـروز هـر انتقـادي بـه اعمـال و                 . و ملت است، در پي تضعيف آن نخواهيد بود        

ام و وظيفـه اسـالمي و    ايد و اينجانب نيز تا آنجا كه در تـوان داشـته             ايد، عنوان كرده    هاي دولت داشته    برنامه

 كه انتقادات را از هر كس كه هست بشنوم و اگر نقايصي در كار است       ام  كرده است كوشيده    اخالقي حكم مي  

  .ان برآيم و نقايص و معايب را رفع كنمربهست با توجه به امكانات، درصدد جكه حتماً هم 

اند، صفاتي كـه    ايرادهاي بجا و نابجائي كه از دولت و اينجانب گرفته    اند،  هاماتي كه به دولت نسبت داده     ات

 و اطالع بـوده باشـيد   شما از آنها بياند، مسائلي نيست كه   به اينجانب و همكارانم نسبت داده    بحق و يا ناحق   

دانيد كه اينجانب كمتر درصـدد پاسـخگويي بـه ايـن نـوع مـسائل و مطالـب                     در عين حال اين نكته را نيز مي       

يد، بهتر از هـر كـس       ا  خود شما كه بالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي رئيس دولت موقت بوده            . ام  بوده
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 مـشكالت  دانيد كه به اين ها اطالع داريد و مسلماً اين نكته را نيز مي        مشكالت و كمبودها و نارسايي     از ميزان 

ها، مسائل ديگري هم افزوده شده است كه تنها اشاره بـه مـسئله جنـگ، شـايد كـافي                      و كمبودها و نارسائي   

  .باشد

ند متعال و حمايت امام  و پـشتيباني امـت بپاخاسـته و تـالش                اعتقاد اينجانب اين است كه به ياري خداو       

دولت و همكاران، هيچ مشكلي نيست كه حل نشود، اينجانب و اعضاء دولت با توكل بـه خـداي بـزرگ و بـا                        

روزي و استفاده از نظريات و انتقادات و افراد           الهام از تعاليم اسالم عزيز و رهنمود امام امت و تالش شبانه           

كنيم تا آنچه در تـوان داريـم خالـصانه در حـق انقـالب و امـت                    من به انقالب اسالمي، سعي مي     دلسوز و مؤ  

ولـي مـا كـه در       ! كنند  اگر چه هستند كساني كه حتي در اعتقاد و صداقت ما نيز شك مي             . انقالبي انجام دهيم  

اجر و مزد كـار خـود   دانيم بديهي است كه  داريم و در اعمال خود خدا را ناظر مي          راه رضاي خدا گام بر مي     

با اينهمه گـاهي مـسائلي در جامعـه         . خواهيم و جز به خدا توكل نكرده و نخواهيم كرد           را نيز فقط از خدا مي     

پاسخ گذاشتن آنها، مضاري دارد كه خطر آن احتماالً، انقالب را نيز مورد تهديـد قـرار                   شود كه بي    مطرح مي 

ها در دولت و نهادهاي انقالبي است كـه         اي  ها و توده    نيستخواهد داد و يكي از اين مسائل، مسئله رخنه كمو         

مسلكان شما در  اي از اطرافيان و همفكران و هم     متأسفانه پيش از همه و بيش از همه توسط جنابعالي و عده           

ايـد و   تـان در زنجـان نيـز تجديـد مطلـع فرمـوده       شود و شما در آخـرين سـخنراني    جامعه مطرح شده و مي    

كند، با انتخاب عنوان و تيترهاي انحرافـي،    كه نقش ارگان شما و نهضت آزادي را ايفا ميروزنامه ميزان نيز  

شـما  . بيشتر به اين آتش دامن زده است و تهمتي ناروا را با تيتر درشت، در معرض عموم قـرار داده اسـت                

 اذهـان كـه   ولـي القـاء ايـن شـبهه بـه افكـار و      . دانيد كسي را كه حساب پاكست، از محاسبه باكي نيـست       مي

اي نيست كه دامنه محدودي داشته باشد و  اند، مسئله ها در دولت و نهادها رخنه كرده      اي  ها و توده    كمونيست

كما اينكه پس از هر سخنراني شما و اطرافيـان شـما و تكـرار ايـن                 . دشمن از سخنان شما به سادگي بگذرد      

كنند كه روي اين موضوع تبليـغ كننـد تـا     يدا مي يكبار بلندگوهاي خارجي و راديوهاي بيگانه فرصتي پ    اتهام،

  .آلود ماهي بگيرند به خيال خود از آب گل

تي كه از همين نوع     هاي سخ    و ضربه  ديياد دار ه   مرداد را ب   ۲۸شما كه حوادث جريانات منجر به كودتاي        

رگبـار همـين     آوريد كه نهضت ملـي در آن زمـان چگونـه زيـر              ياد نمي ه  ايد، چگونه ب    اتهامات را تحمل كرده   

  اتهامات قرار گرفت؟

اي ديگر آلت دست حـزب        اي از مخالفان در آن زمان عامل آمريكا و عده           آيا مرحوم دكتر مصدق را عده     

انداختند؟ و يا ضرباتي كه همين اتهامات به دولـت مـصدق              راه نمي ه  كردند و عليه او تبليغ ب       توده قلمداد نمي  

ئه و خيانت دشمنان شده، خـود را بـه   ند تا متوجه دام فريب و توطشيار كوارد كرد كافي نيست كه ما را هو    

هـا، بـه      شود كه با حال مسئله گروگـان        دست خود در مهلكه نياندازيم؟ چگونه است كه دولت يكبار متهم مي           

هاسـت؟ شـما كـه     اي شود كه تحت القائات و نفوذ تـوده  امپرياليسم آمريكا كمك كرده است و يكبار متهم مي       

ايد، آيا واقعاً متوجه ايـن اتهـام مـشابه و اثـرات و تبعـات آن                 مرداد از يك نقشه مشابه لطمه ديده       ۲۸قبل از   

  نيستيد؟
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آيا شما از نحوه انعكاس سخنراني زنجان خود در روزنامه ميزان خبر داريد؟ و اگر خبـر داريـد، آيـا از                

خنراني شما، ايـن مطالـب را تيتـر         دانيد كه روزنامه ميزان در آخرين بخش س         اين كار راضي هستيد؟ آيا مي     

  :كرده است كه

هاي انقالبي شده و از  پس از انقالب عده زيادي از اعضاي حزب توده با ريش گذاشتن وارد نهادها و ارگان«

  ».دهندگان پشت پرده شدند گردانندگان و الهام

 را آنچنـان مـبهم و       پرده خبر داريد چرا موضـوع       كنم شما كه از پرده و پشت        اينجانب از شما سئوال مي    

اي پـيش     كنيد كه دشمنان انقالب اسالمي ايران از آن سوءاسـتفاده كننـد و هـر جـا مـسئله                    در لفافه بيان مي   

د؟ آيـا ايـن حـرف شـما موجـب تـضعيف             ندهنده بشناسند و بـشناسان      ها را گرداننده و الهام      اي  آيد، توده   مي

  نهادها و تقويت حزب توده نخواهد شد؟

اران شما به گفته شما استناد نكرده و از خود نخواهند پرسيد كه ايـن حـزب تـوده چـه     آيا مردم و طرفد  

دهنده و گرداننده پشت پرده شده اسـت؟ شـما در لبـاس               جا رخنه و نفوذ كرده و الهام        هيوالئي است كه همه   

ي كنيـد كـه هـيچ مـوافق         مخالفت با حزب توده و ماركسيسم آنچنان خدمتي به حزب توده و ماركسيسم مـي              

كنيد كه هر اقدامي در نهادها صورت بگيرد، در ذهن مردم             شما كاري مي  . تواند چنين كمكي به آنها بكند       نمي

آيا اين به ضرر حزب توده اسـت؟      . ها هستند   اي  دهنده آن اقدامات، توده     چنين نقش ببندد كه گرداننده و الهام      

  :كند كه شما چاپ ميو وقتي روزنامه ميزان باال همين تيتر، عنوان ديگري از قول 

آيا چه چيـزي    » .اعضاي حزب توده از بهترين مشاورين و انديشمندان و گردانندگان رژيم سابق بودند            «

  شود؟ از خواندن پشت سر هم اين دو تيتر به ذهن القاء مي

ها در رژيم سابق، گرداننده مسائل بودنـد و حـاال هـم              اي  گوئيد توده   شما خودتان قضاوت كنيد وقتي مي     

اي   القـاي مـسئله   در پـي    داننده مسائل هستند، در پي اثبات و القاء چه چيـزي هـستيد؟ و گيـرم كـه شـما                     گر

  نباشيد، خود اين مطلب گوياي چه مسئله است؟

رساند و به دولت مورد تأييـد امـام و مجلـس و ملـت لطمـه       آيا اين سخنان شما به حزب توده فايده نمي      

تان خلوت كنيـد و ببينيـد كـه ايـن             زنده اعتقاد داريد، يك لحظه با خداي      زند؟ شما كه به انتقاد سالم و سا         نمي

  اتهام، در جهت سالمت و سازندگي است يا در جهت تخريب و تضعيف؟

وشـنودهاي    جـاي اينكـه درگيـر گفـت       ه  به اعتقاد من دولت كه بيش از هر چيز يك ارگان اجرائي است بـ              

ائي كه مملكت بـيش از هـر وقـت نيازمنـد كـار و تـالش       در روزه. حاصل شود، بايد براي جامعه كار كند      بي

است، مرد حق و حقيقت و مرد اعتقاد و آئين و مرد اسالم و انقالب و مرد وطن و آرمان، كسي است كه بـا                         

هـا، بـه دولـت و تـوده مستـضعف و              طرح و برنامه و ياري و همكاري و انتقاد و بيـان نقـايص و نارسـائي                

 نـه اينكـه بـا وارد كـردن اتهامـات نـاروا و               در راه اصـالح امـور بـردارد،       و قـدمي    محروم جامعه كمك كند     

هاي خالف واقع، بكوشد كه اعتقاد و اعتماد مردم را نسبت به دولتي كـه جـز خـدمتگزاري قـصد و                        برچسب

  .هدف ديگري ندارد، سست و متزلزل و نابود كند

هــا، بازپرســان، پاســداران،  تــههــاي اســالمي، شــوراهاي كارخانجــات و ادارات، كمي شــما، تمــام انجمــن

هـا در     اي  هاي جنگ را با اين بيان كه تـوده          هاي انقالب، جهادسازندگي، بنياد مستضعفان و حتي جبهه         دادگاه
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كـنم چـرا تمـام     من از شما سئوال مي. ايد اند بدون ارائه حتي يك نمونه مورد اتهام قرار داده          آنها رخنه كرده  

  اعتبار جلوه داده شوند؟  از ناحيه شما بينهادهاي انقالبي بايد بدينوسيله

ايد، ديگر چه چيزي   داده خبرها در آنها اي  انقالب اسالمي ما جز همين نهادها كه شما اخيراً از رخنه توده           

  دارد كه سمبل انقالب ما باشد؟

انـد، در     ردهاند، در نهادها رخنه كـ       اند، در دولت رخنه كرده      ها در كارها رخنه كرده      اي  اگر بزعم شما توده   

پـس بـر شماسـت كـه محـض          ... دهنده دارنـد و     اند، در پشت پرده، نقش گرداننده و الهام         همه جا رخنه كرده   

رضاي خدا، محض دوام و قوام اسالم، محض اصالح امور مسلمين، اسم و مشخـصات آنهـا را بـه مـا هـم                   

ما را بـه راسـتگوئي و مـسلماني    اي كه هنوز ش راضي نشويد همان عده. بدهيد، اينقدر در پرده سخن نگوئيد   

محـض رضـاي خـدا، در مقـام         . اند  ها در كارها رخنه كرده      اي  شناسند، به استناد سخن شما، بگويند توده        مي

شـما كـه بـا حـزب        . اتهامات خالف واقـع نـسبت ندهيـد       . مخالفت با دولت، از معايب موجود و واقعي بگوئيد        

خواهيـد يـا      اگـر نمـي   . ايـد بـه وضـوح اعـالم كنيـد           شاهده كـرده  اي را مـ     ها تعارفي نداريد، اگر نمونه      اي  توده

اگر . ها را با ذكر نمونه به خود من بنويسيد          اي  توانيد در ميان جمع بگوئيد، كتباً موارد رخنه و نفوذ توده            نمي

ارم كـه   مـن اعتقـاد د    . من ادعاي مسلماني دارم   . نويسيد، شفاهي بگوئيد تا به تكليف خود عمل كنم          كتبي نمي 

ايـد و اعـالم    اي مـشاهده كـرده   ها داريـد و نمونـه   اي اگر شما خبر از رخنه توده . ِه يعلي علَي  لِْاسالم يعلُو و ال   اَ

در ميان گردانندگان امـور و حتـي در هيئـت    «شما در زنجان گفتيد كه . نكنيد، در پيشگاه حق تعالي مسئوليد 

اركسيـستي  وزيران نيز كساني هستند كه به فرض توبه و عقيده؟ زمينه تربيتي و عمق آمال و افكارشـان م                  

  .در اين مورد دو موضوع را خاطرنشان ساخته، انتظار جواب فوري دارم» است

شما كه ايـن عبـارت را بكـار     . چه كساني هستند  » گردانندگان امور «دانم قصد شما از       ـ من به واقع نمي    ۱

دگان امور را   ايد، بدون شك بايد بدانيد كه منظورتان چه بوده است؟ تقاضا دارم اسم آن عده از گردانن                  برده

كه در ارتباط با دولت هستند و به گفته شما عمق آمال و افكارشان ماركسيـستي اسـت بـه اينجانـب اعـالم                        

  .كنيد

فرستم تا    ـ در مورد هيئت وزيران نيز فهرست كامل وزراي كابينه را به ضميمه اين نامه براي شما مي                 ۲

كسيستي است تـا مـن اسـم و رسـم آنهـا را بـراي                اعالم كنيد عمق آمال و افكار كداميك از اين وزيران مار          

  .اطالع عموم ملت مسلمان ايران اعالم كنم و خواستار اقدامات قانوني باشم

دانم تا روشن شدن كامل اين اتهامات در رابطه با مـسئوليتي              بديهي است كه اينجانب خود را موظف مي       

انون اساسـي، بـه عنـوان رئـيس دولـت           كه طبق فرامين اسالم به عنوان يك فرد مسلمان، و طبـق اصـول قـ               

  .جمهوري اسالمي ايران دارم، به تكليف شرعي و اخالقي خود عمل كنم

  »خداوند خدمتگزاران اسالم را موفق و مؤيد بدارد«

  محمدعلي رجائي

  وزير جمهوري اسالمي ايران نخست

  :رونوشت

االسـالم و   السالم و المسلمين محمد يزدي ـ حجت ا االسالم مهدوي كني ـ حجت  ـ هيئت بررسي حل اختالفات، برادران حجت۱

  .المسلمين اشراقي جهت رسيدگي

  .اهللا موسوي اردبيلي دادستاني كل كشور جهت رسيدگي ـ آيت۲
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  :پيوست نامه مرحوم رجائي

  فهرست اسامي وزراء

  وزير ارشاد اسالمي      ـ عباس دوزدوزاني ۱

  كفيل وزارت نفت       ـ حسن سادات ۲

  وزير مسكن و شهرسازي      اديـ محمدشهاب گناب۳

  وزير مشاور و سرپرست سازمان بهزيستي    بخش ـ دكتر محمدعلي فياض۴

  وزير كشور    االسالم مهدوي كني ـ حجت۵

  وزير بهداري      ـ دكتر هادي منافي۶

  وزير عوم و آموزش عالي و فرهنگ        ـ حسن عارفي ۷

  وزير صنايع و معادن        زاده ـ نعمت۸

  وزير نيرو      ورپ ـ دكتر حسن عباس۹

  وزير دفاع      ـ سرهنگ فكوري۱۰

  وزير پست و تلگراف و تلفن        ـ دكتر قندي۱۱

  وزير راه و ترابري      ـ موسي كالنتري۱۲

  وزير كشاورزي        ـ سالمتي۱۳

  وزير كار و امور اجتماعي      ـ ميرمحمد صادقي۱۴

  وزير مشاور در امور اجرائي        ـ بهزاد نبوي۱۵

  وزير آموزش و پرورش    د جواد باهنر  االسالم محم ـ حجت۱۶

  وزير مشاور و سرپرست صنايع فوالد      ـ دكتر احمدزاده۱۷

  سرپرست سازمان برنامه و بودجه        ـ مهندس خير۱۸

  وزير اقتصاد و دارائي      ـ حسين نمازي۱۹

  وزير بازرگاني      پور اردبيلي ـ كاظم۲۰

  نخست وزير      ـ محمدعلي رجائي۲۱

  

  

  ازرگان به شهيد رجائيـ پاسخ مهندس ب۱۰

دبيركل نهضت آزادي ايران باز هم مثل هميشه با لحني مشفقانه اتهامات اين عضو سابق نهـضت و يـار        

  .ها به وي ارائه داد ها و ماركسيست اي اي رد كرد و شواهدي دال بر نفوذ توده قديم را طي نامه

  :متن پاسخ آقاي مهندس بازرگان به شهيد رجائي چنين بود

  

            تعاليبسمه

  ۲۲/۱/۶۰تهران 

  جناب آقاي محمدعلي رجائي

  وزير محترم جمهوري اسالمي ايران نخست

ن و با تـشكر، اوالً از تـوجهي كـه بـه سـخنراني                 م/۲۹۰۶ به شماره    ۲۲/۱/۶۰عطف به نامه مفصل مورخ      

نظر از تهديد و      صرف (ايد  ايد و ثانياً مطلب و ايرادتان را با خودم در ميان گذارده              زنجان بنده كرده   ۱۲/۱/۶۰

  :دارم بدينوسيله خيرخواهانه اشعار مي) سازي آخر پرونده
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هاي روزنامه ميزان بخش آخر سخنراني        تان بيشتر به تيترگذاري     آيد كه توجه    ظاهراً از نامه چنين بر مي     

 غـرض   تان اين بوده اسـت كـه        ايد و برداشت عمده     رفته دقت چنداني در متن و منطق سراسر مقاله نفرموده         

دانيد و در نامه نيز اشاره        گوينده و نويسنده حمله و تضعيف دولت حاضر بوده است در حالي كه خوب مي              

ايد كه پيشتر و بيشتر از هر كس بنده در اعالم دشمني و خطرات ماركسيسم براي اسالم و ايران گفته                      كرده

ها    منتشر شد و كتاب    ۳۲ مرداد   ۲۸دتاي  از جمله در كتاب اسالم يا كمونيسم كه خيلي قبل از كو           (ام    و نوشته 

بررسي نظريه اريك فروم، علمي بودن ماركسيسم و آفات توحيد كه قبـل از پيـروزي انقـالب نوشـته شـده                      

  ).است و از اين جهات مرحوم مطهري تأييد و توافق كامل با من داشت

د زيـرا كـه بـدون حملـه بـه      فرموديـ  اگر چنين توجهاتي را كرده بوديد به جاي گاليه اظهار امتنان هم مي  

ملـت و   ) داد  جهـت بـه آن مـي        آفرينـي بـي     كه رنگ غرض و نظر و جنجال      (دولت و وارد شدن در شخصيات       

شيوه پيغمبران خدا نـسبت بـه يـك مـسئله اساسـي             ه  ب» و ذكر فان الذكري تنفع المؤمنين     «دولت را من باب     

و بنا به مثل معروف كبك صفت سر زير بـرف  ام  دار وحشتناك مملكت انذار و هشدار داده    عميق زنده ريشه  

) داننـد  كه خودشان بهتر از بنده و شـما مـي  (هائي از قبيل اينكه خارجيان از يادآوري اين حقايق        نكرده بهانه 

! خارجيـان بحمـداهللا   . ام  شود براي خـود نتراشـيده       نمايند و يا حزب توده تقويت مي        سوءاستفاده تبليغاتي مي  

ي تبليغ عليه ما دارند و ماركسيسم هر قدر نقشه و دستش رو شود از قـدرت و                  صدها مستمسك و سند برا    

  .اثرش كاسته خواهد شد

هاي اصـولي     ها و افشاگري    د ديد كه اوالً با راهنمائي     ياگر به متن و منطق آن مقاله مراجعه فرمائيد خواه         

و ذريـه شـيطان چنـدان    » نخطـوات الـشيطا  «ام شناسائي  هاي نفوذ ماركسيسم كرده  ها و طريقه    كه از شيوه  

ثانيـاً منـشأ قـضايا را    . مشكل نبوده، دولت شما و مشاورينتان اگر بخواهند، قادر به تشخيص آنـان هـستند           

معـذالك و بـا آنكـه پيـشتر و          . ام  خيلي جلوتر از تشكيل كابينه رجائي و حتي پيروزي انقالب اسـالمي بـرده             

اي آنكه در انتشارات و جريانات روز هم ببينيد كـه آنچـه             ام بر   بيشتر از سايرين در اين امر پافشاري داشته       

ام از طرف نهادهاي انقالب و حزب توده و حتي            درباره رخنه ماركسيسم در نهادها و گردانندگان امور گفته        

شخص امام نيز صريحاً، مستنداً و مصراً ابراز شده است و ايرادتان نبايد انحصاراً به سـخنراني زنجـان و                    

  :آورم يزان باشد ذيالً چندان نمونه برايتان ميبه روزنامه م

 ارگان كميته مركزي انقـالب اسـالمي در مقـاالتي تحـت             ۱۲/۱/۶۰ مورخ   ۳۵ـ در نشريه نگهبان شماره      ۱

  ١:خوانيم چنين مي» اسناد رخنه عوامل حزب توده در مراكز مهم«عنوان 

اي مختلف گذارد تا از اين طريق بتواند حزب توده پس از انقالب تمام سعي خود را بر روي نفوذ در نهاده      «

كارانـه بـه خـود گرفتـه و در      هـا چهـره مـذهبي و فريـب     اي تـوده . قدرت خود را در بين مردم بيشتر نمايد    

ها   ها، انجمن   هاي پيكار با بيسوادي، مساجد و حسينيه        ها و نيروهاي مسلح، جهاد سازندگي، كالس        كارخانه

ذ كرده و با صبر و حوصله بسيار يك برنامه درازمدت را جهـت جـذب                ها نفو   و شوراها، مدارس و دانشگاه    

  .»كنند اعضاء براي خود پيدا مي

                                                 
دارد كه براي مزيد    ) ها، حرب توده    شناسنامه احزاب و گروه    (۳۹ تا   ۳۱هاي    نشريه نگهبان تحت همين عنوان مقاالتي در شماره       . ۱

واحـد  . به منظور پرهيز از اطالـه كـالم از نقـل مقـاالت خـودداري شـد       [.ايم اطالعات خوانندگان در پايان اين مجموعه عيناً آورده

 ].ا.آ.انتشارات ن
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تـرين    ترين و مهـم     هائي در سپاه پاسداران كه يكي از حساس         ها باعث شده است كه تصفيه       همين پيگيري 

 حتــي بــا هــا، كــه در برخــي از مراكــز ايــن تــصفيه. نهادهــاي انقــالب اســالمي ايــران اســت، صــورت گيــرد

باعـث سـر و صـدا و جنجـال و           ) نظير تغيير فرماندهي سپاه دراروميـه     (هائي نيز همراه بوده است        درگيري

براي اطـالع شـما، يـك       . تحريكات وسيع همين عناصر ضدانقالب و دشمنان انقالب اسالمي ايران شده است           

  :كنيم نمونه اخير آن را فقط ذكر مي

اي   ه جانبـه  ماه گذشته به طور وسيع و هم       هاي وابسته بدان دراسفند   سپاه پاسداران اروميه و ساير نهاد     «

 و بسياري از افراد مترقي و مبارز آن از جملـه شـوراي فرمانـدهي سـپاه توسـط                    مورد تصفيه قرار گرفت   

كار ـ ارگـان سراسـري    . (»از كار بركنار شدند» اهللا محالتي آيت«هيئت به اصطالح پاكسازي به سرپرستي 

 ۱۰۳ ـ سـال سـوم ـ شـماره      ۶۰ فروردين ماه ۱۱شنبه  ـ سه) اكثريت(اي فدائي خلق ايران ه سازمان چريك

  ).۱۷صفحه 

ها و افتراهاي زيادي به استاندار سابق آذربايجان غربـي            ها و تهمت    ، فحاشي »كار«و در همين شماره از      

ال گذشته مرتباً   همين شوراي فرماندهي تصفيه شده در طي دو س        . آقاي دكتر جمشيد حقگو زده شده است      

توانيد گـزارش مبـسوط عمليـات         شما مي . ها به طور غيرمستقيم دست داشته است        در بسياري از خرابكاري   

  .اين عناصر را از استاندار سابق و همچنين آقاي مالحسني نماينده اورميه بخواهيد

گيري كـرده ببينيـد آيـا       ام تا بفرمائيد پي     ارگان حزب توده را پيوست كرده     » نامه مردم «ـ چند شماره از     ۲

ادعاي حزب توده درمورد افراد وابسته به خود تا چه حد درست است و اين افـراد تحـت چـه پوشـشي بـه                         

اند يا از طريق رخنه در نهادهـاي انقالبـي؟            آيا مستقيماً به نام واحد حزب توده رفته       . اند  هاي جنگ رفته    جبهه

انـد و     اند به جبهه جنگ و عليه دشمن جنگيـده          ارد آنها رفته  البته ممكن است آقايان بفرمايند كه چه اشكالي د        

اند، در آن صورت بايد اين امر را بـا صـراحت بيـان كـرد و از بيـان و بـازگو كـردن و گوشـزد                   كشته شده 

  ١.معرفي نكرد» اعتباري بي«نمودن آن به مردم ناراحت نشد و آن را دليل، 

لروز جمهـوري اسـالمي ايـران مـثالً در مـورد سـپاه              ـ امام در پيام اخير خود به مناسبت سومين سـا          ۳

  :اند كه پاسداران انقالب اسالمي گفته

بعضي از پاسداران در بعضي نقاط كشور از طريق اعتـدال و شـرع خـارج و از مأموريـت قـانوني خـود          «

ي كننـد، بـر رؤسـا    باشـد دخالـت نـاروا مـي     ها يا نهادهاي ديگر مي   تجاوز ودر اموري كه مربوط به دادگاه      

هـا كـه خـالف قـانون و خـالف طريقـه اسـالم اسـت          پاسداران در سطح كشور است تا از اين نحو دخالـت      

هـاي    كنند و ممكن است از گـروه        ها مي   و اگر بعضي اشخاص اين نحو دخالت      . جلوگيري و خودداري نمايند   

هـا    حويـل دادگـاه   انـد ت    منحرف بين آنان رخنه كرده باشند آنان را تصفيه نموده و اگر خـالف انجـام داده                

  .»نمايند

  :اند كه سپس امام اظهار نگراني كرده

اين ارگان فداكار مؤمن و متعهـد حيثيـت خـود را در بـين ملـت از دسـت بدهـد و نفـوذ افـراد بعـضي از                              «

هاي منحرف و اعمال خالف عقل و شرع آنان خداي نخواسته اين جوانان عزيز و انقالبـي را بـدنام                      گروهك

  .»كنند

                                                 
بـه منظـور پرهيـز از اطالـه     [.  در بخش ضمائم در اين مجموعه آمده اسـت ]۴۳۵ و   ۳۵۹هاي    شماره[» مردم«هاي    كپي روزنامه . ۱

  ].ا.آ.واحد انتشارات ن. كالم از نقل مطالب خودداري شد
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هاي اسالمي در رابطه با نفـوذ عناصـر منحـرف و غيرمتعهـد بـه اسـالم و دشـمن                       ماع انجمن اما در اجت  

  :اند انقالب اسالمي چنين فرموده

ها اشخاص منحرف غيرمتعهد به اسالم بلكه دشـمن بـه اسـالم               توجه به اين معني باشد كه در اين انجمن        «

اند آنهـا در همـه        ند و از اسالم سيلي خورده     خواهند اسالم در اين كشور تحقق پيدا نك         آنهائي كه مي  . نباشد

جاهائي كه به اسم اسالم يك انجمني و مساجدي است و جاهائي ديگر كوشش دارنـد كـه در آنجاهـا نفـوذ                 

  ».كنند

  :در همين پيام باز آمده است

هاي اسالمي اشخاصي هـستند كـه اسـالمي نيـستند،             مكرر اين مطلب به من گفته شده است كه در انجمن          «

خواهنـد انحـراف ايجـاد     انـد و مـي   ها آمده صي هستند كه به نام اسالم و صورت اسالم در اين انجمن   اشخا

  ».كنند

  : آمده است۵/۱۲/۵۹در سخنان امام خطاب به جمع پرسنل شهرباني و افراد پليس تهران در 

دل هـستيد و بعـضي از سياسـيوني كـه نفـوذ پيـدا                 شماها يك مردم صحيح، يك مردم صادق و صاف        «

خواهند با همان مسائل شـما   اند از طرف اجانب در بعضي از جاها اينها يك مردم شيطاني هستند و مي           كرده

  .»هاي شيطاني و افتراق بين شما بياندازند را وادار كنند در سياست

  :اند  عنوان كرده۲۰/۱۱/۵۹همين مضامين را امام در سخنان خود خطاب به پرسنل نيروي هوائي در 

هاي سياسي، يك تبليغات سياسي در ايران هـست و شـايد               توجه داشته باشيد كه يك گرايش      شما آقايان «

ها و يا اشخاصي بيايند در بين شما نفوذ كنند در بين شما، و با آن ديدهاي سياسي كه انطباق با دين  گروه

اسـي و در ايـن      هـاي سي    شما در اين گـرايش    . هاي شرقي يا غربي مسائل را القاء كنند         اسالم ندارد، سياست  

  .»ديدهاي سياسي را داشته باشيد، مطالعات سياسي مانع ندارد. مسائل سياسي وارد نشويد

 بر مسئله رخنـه عناصـر       ۱۸/۱۱/۵۹باز امام در جاي ديگري خطاب به شوراي عالي تبليغات اسالمي در             

  .اند هها و نهادهاي انقالبي تأكيد نمود ناباب و دشمنان انقالب اسالمي ايران در ارگان

هـا نفـوذ      هائي داريم و اشخاص فاسدي هستند كه در همه ارگـان            دانيم كه االن ما گرفتاري      نه اينكه ما نمي   «

ها، در همه جاهاي ديگر نفوذ كردند، و براي خاطر مشوه كـردن ايـن                 ها، در همه دادگاه     كردند، در همه كميته   

  .»كنند جمهوري كارهاي خالف مي

ولين كـشور هـشدار شـديدي    ئ به مس ۱۶/۱۱/۵۹  در ها در گفتاري     و ضرورت  امام با توجه به اين مسائل     

  .ايد ايد و به عمق گفتار ايشان توجه كرده اند كه البد خوانده در همين مورد داده

  :گويد امام خطاب به دولتمردان مي

 مسائلي كه بايد اين سران و دولتمردان شم سياسي پيدا كنند، اينها شم سياسي ندارند، توجه به مسائل و«

كنند چه از خـارج و چـه از           اينها را اشخاصي كه تعهد به اسالم ندارند تحريك مي         . براي كشور است ندارند   

  .»كنند اندازند و برخالف مصالح كشور خودشان عمل مي داخل و به جان هم مي

  

ران نسخه چاپ اين مطالب در هزا  . نمايد  باالخره با ارسال سند پيوست توجه شما را به مفاد آن جلب مي            

اند و به دست نه تنها هزاران هموطن ايراني رسـيده اسـت، بـه دسـت دههـا                     و در سرتاسر ايران پخش شده     
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اي بـه پيگيـري قـضيه داشـته باشـيد             در صـورتي كـه جنابعـالي عالقـه        . خبرگزاري خارجي هم افتاده است    

  ١. نامبرده دريافت نمائيدتوانيد با شخص نويسنده اين مقاالت تماس بگيريد و مدارك الزم را از مي

كنم توضيحات و شواهد فوق كافي براي رفع شبهه و كدورت و غفلت از ذهـن آن يـار قـديم و                        گمان مي 

معذالك اگر اصرار به داشتن نام      . براي راهنمائي به آنچه وظيفه اسالمي و ملي هر دوي ما است كافي باشد             

  .قاتي بگذاريمتوانيم قرار مال يا نشان افرادي هم داشته باشيد مي

  .با سالم و آرزوي توفيق در آنچه رضاي حق و خير ملت ايران است

  مهدي بازرگان

  

  :رونوشت

  .اهللا محمدي يزدي اهللا اشراقي ـ حضرت آيت اهللا مهدوي كني ـ حضرت آيت ـ هيئت بررسي حل اختالفات ـ حضرت آيت۱

  .اهللا موسوي اردبيلي دادستان كل كشور ـ حضرت آيت۲

        

  ـ پيامدهاي اين پاسخ۱۱

وزير اسبق دريافت نشد و از اقدامات ايشان اطالعي بـه             اگر چه بعد از ارسال اين نامه پاسخي از نخست         

دست نيامد ولي شايد اثر اين نامه بود كه شهيد رجـائي خـود چنـدي بعـد در سـمينار مـسائل كـارگري در                

  :ده و چنين گفت خطرات حزب توده را به كارگران گوشزد نمو۲۹/۲/۶۰تاريخ 

هاي سياسي در حد بـاالئي هـستند از جملـه حـزب               هاي كارگري، سازمان    مخالفين اصلي انقالب در محيط    «

آنها كـه   . شود نام برد و براي پاكسازي محيط ضرورت دارد كه به اين گروه توجه خاص بشود                 توده را مي  

 است ولي آنچه كه بـراي مـا مطـرح           كنند شناخته شده هستند و حرفشان معلوم        با ما مبارزه مسلحانه مي    

كننـد و از       مـي   معرفي كنند و متأسفانه خودشان را در خط امام         است گروههائي هستند كه موذيانه عمل مي      

اينها از دشمنان سرسخت اسـالم هـستند و         . دنخداي امام گرفته تا مستضعف امام به هيچ كدام اعتقاد ندار          

گيرند و هر گاه دستور سـازش         ماً از خارج از كشور دستور مي      به اعتقاد من اينها كساني هستند كه مستقي       

ترين افراد جامعه را سر  كنند و اگر دستور حمله باشد مظلوم باشد در مقابل بزرگترين حمالت شما صبر مي

  .اند  دو دوره مشخص خودشان را شناساندهدربرند اينها  مي

.  اين مرد كه به كار مبارزه با انگلستان بپـردازد          اي مجال ندادند به     در دوره نهضت دكتر مصدق اينها لحظه      

شـد و در معـرض ديـد          آمديم از صبح روزنامه چلنگر و به سوي آينده پخش مي            هر روز كه به خيابان مي     

مايه كردن مسئله     رفتند براي بي    انداختند و آنقدر پيش مي      گرفت و اعتصابات كارخانجات را راه مي        قرار مي 

هـا    هـر شـب در خيابـان      . كردنـد   ها پخـش مـي      تحانات نهائي را هم در بين كوچه      دولت كه حتي سئواالت ام    

. افتادنـد  خنديدند و اينها به جان نيروهـاي ملـي مـي            شاه و پليس به اينها مي     . آوردند  درگيري به وجود مي   

هـاي  پرسيدند آيا خدا هست؟ در نتيجه بزرگترين نيرو         كردند و مي    رفتند و تبليغ مي     اينها به ميان مردم مي    

ما در آن موقع مجبور شدند در جهت اثبات وجود خدا كتاب بنويسند از قبيل آقاي مهندس مهدي بازرگان و                    

  )۳۴(»....عبدالعلي كافي و بسياري از دوستان ديگر

  

كرد به مقابله با مرحوم رجـائي پرداخـت و            حزب توده كه تا آن زمان از خط و گرايش دولت حمايت مي            

                                                 
  . آمده است۳۳توضيحات درباره اين سند در پاورقي شماره . ۱
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 آقاي رجائي عليه حزب توده ايران متعجـب و متأسـفيم و نـسبت بـه آن بـه شـدت       از اظهارات «تحت عنوان   

  :وزير اسبق وي را به پيروي از خط امام دعوت كرد و نوشت ضمن رد سخنان نخست» معترضيم

وزير، در سمينار بررسي مسائل كارگري، كه اخيراً در سـالن اجتماعـات               آقاي محمدعلي رجائي نخست   «

  :ماعي تشكيل شد، طي نطقي از جمله گفتوزارت كار و امور اجت

هاي سياسي در حد بـاالئي هـستند از جملـه حـزب               هاي كارگري، سازمان    مخالفين اصلي انقالب در محيط    «

آنچه كه . شود نام برد و براي پاكسازي محيط ضرورت دارد كه به اين گروه توجه خاص بشود            توده را مي  

كنند  كنند و متأسفانه خودشان را در خط امام مي انه عمل ميبراي ما مطرح است گروههائي هستند كه موذي

اينها از دشمنان سرسخت اسالم هستند . دنو از خداي امام گرفته تا مستضعف امام به هيچ كدام اعتقاد ندار

گيرند و هر گاه دستور سازش  و به اعتقاد من اينها كساني هستند كه مستقيماً از خارج از كشور دستور مي

ترين افراد جامعه را سر  كنند و اگر دستور حمله باشد مظلوم  مقابل بزرگترين حمالت شما صبر ميباشد در

اي   در دوره نهضت دكتر مـصدق اينهـا لحظـه         . اند  برند اينها از دو دوره مشخص خودشان را شناسانده          مي

  )۳۰/۲/۶۰ميزان (» .مجال ندادند به اين مرد كه به كار مبارزه با انگلستان بپردازد

كـه   دهـيم، ولـي مـوقعي       شود كمتر پاسـخ مـي       هائي كه عليه حزب توده ايران مي        ما معموالً به ناسزاگوئي   

  .وزير باشد، از بررسي مطلب و دادن پاسخ ناگزيريم گوينده نخست

  :خالصه سخنان آقاي رجائي عليه حزب توده ايران چنين است

  . استحزب توده ايران» مخالفين اصلي انقالب«اوالً ـ يكي از 

  .توجه خاص بشود» ها اي توده«بايد به » پاكسازي محيط«ثانياً ـ در 

  .نيز اعتقاد ندارد» مستضعف امام«حتي به » خداي امام«ثالثاً ـ حزب توده ايران نه تنها به 

» و اگـر دسـتور حملـه داده شـود    «گيـرد   از خـارج از كـشور دسـتور مـي    » مـستقيماً «رابعاً ـ اين حـزب   

  .»برد د جامعه را سر ميترين افرا مظلوم

به مصدق مجال نداده كه ايـن       «ها هم اين است كه حزب توده ايران           و دليل همه اين افتراها و ناسزاگوئي      

  »...مرد به كار مبارزه با انگلستان بپردازد

گويـد كـه نـه بـه سـود       وزير جمهوري اسالمي ايران مطـالبي مـي     به شدت متعجب و متاسفيم كه نخست      

  :ه با واقعيت مطابقت دارد و نه با موازين معمولي رفتار اجتماعي، زيرا كهانقالب است، ن

امپرياليـسم، بـه سـركردگي آمريكاسـت و نـه حـزب تـوده ايـران، كـه دفـاع                     » دشمن اصلي انقـالب   «ـ  ۱

  .اش از انقالب و جمهوري اسالمي ايران مشهور خواص و عوام ايران و پنج قاره جهانست جانانه

كند كه مرز دوست و دشمن را مخـدوش كنـد و دوسـت     ول و متعهد را مجبور مي    چه چيز يك مقام مسئ    

صميمي و فداكاري چون حزب توده ايران را، كه گروهي از بهترين فرزندانش در جبهه جنگ بـراي دفـاع از                     

  بنشاند؟» مخالفين اصلي«دهند، در صف  انقالب جان مي

قبل از هر چيز برخالف عدل و قـسط و  »  محيطپاكسازي«ها در امر  اي به توده» توجه خاص«ـ دستور   ۲

داشـتن  » گنـاه « بـه  راتـرين و فـداكارترين مـدافعان انقـالب        توان جمعي از صـادق      منافع انقالبست، زيرا نمي   

عـالوه بـر ايـن، پاكـسازي شـدن بـه علـت              . بيني سوسياليسم علمي، از صف مدافعان انقالب طرد كرد          جهان

همـين  . كنـد   هوري اسالمي ايران است كه تفتيش عقايد را ممنـوع مـي           اي بودن، نقض قانون اساسي جم       توده

عالي كشور و دادستان كل كشور گفتند كسي را كه هوادار انقالب اسـت،                چند روز پيش بود كه رئيس ديوان      
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ها را، كه در راه       اي  توان توده   پس چگونه مي  . توان از كار اخراج كرد      به جرم داشتن عقايد سياسي معين نمي      

  اند، مشمول پاكسازي كرد؟ از انقالب و جمهوري اسالمي ايران جان خود را بر طبق اخالص نهادهدفاع 

ايم كه حزب توده ايران حزب مذهبي نيست، حـزب سياسـي اسـت، حـزب طبقـه                    ـ هزار بار اعالم كرده    ۳

د و يـا    ان  ضمن اينكه در صفوف حزب ما كارگران و زحمتكشاني هم وجود دارند كه يا مسلمان              . كارگر است 

  .كنند از اديان و مذاهب مختلف ديگر پيروي مي

بايد بگوئيم كـه حـزب تـوده ايـران، حـزب            » مستضعف امام «ها به     اي  و اما در مورد اعتقاد نداشتن توده      

اي  ما حزب همـان طبقـه  . طراز نوين طبقه كارگر ايران، حزب همه مردم زحمتكش و محروم اين جامعه است             

نامـد و يـك مـوي آنهـا را بـاالتر از همـه                 مـي » گودنـشينان «و  » نـشينان   كوخ« را   هستيم كه امام خميني آنها    

بينـي خـودش، بـا طبقـه كـارگر و       حزب ما با تمام تاروپود وجودش، با سياست و جهان. داند نشينان مي  كاخ

حزب ما در راه دفاع از همـين مستـضعفين در طـول             . همه زحمتكشان يدي و فكري ارتباط ناگسستني دارد       

  .ساز زندگي خود، هزارها قرباني داده استچهل 

  توان چنين حزبي را مخالف مستضعفان ناميد؟ چگونه مي

اند، چنان عجيب است كه انسان از سخن گفتن بـاز             گفته» سربريدن«ـ مطالبي كه آقاي رجائي در مورد        ۴

انـد و   ون سركسي را نبريـده نيستند و تاكن» سر بر«ها  اي دانند كه توده ايشان بايد بدانند و خوب مي    . ماند  مي

ها بوده كه به وسيله دشمنان استقالل و آزادي و ترقي ايران بـه بـاد فنـا رفتـه                      اي  برعكس هميشه سر توده   

  .است

  توان چنين اتهام فجيعي را به حزب توده ايران زد؟ چگونه مي

ت دربـاره حـزب      سال اسـ   ۶۰اي است كه      نيز افتراي كهنه  » گرفتن دستور مستقيم از خارج از كشور      «ـ  ۵

آور و    بـه غايـت تعجـب     . شـود   طراز نوين طبقـه كـارگر ايـران، از جانـب دشـمنان مـردم ايـران، تكـرار مـي                    

هـاي سـاخت      وزيـر حكومـت انقالبـي ايـران، بـا الفـاظ و اصـطالحات و سـالح                   انگيز است كه نخـست      تاسف

ين حـزب كـشورمان سـخن       تـر   هاي امپرياليستي و طاغوتي عليه مبارزترين و بـا سـابقه            ترين دستگاه   خبيث

  .بگويد

يعني در واقـع مبـارزه حـزب تـوده          » مبارزه با انگلستان  «به دكتر مصدق براي     » مجال ندادن «ـ درباره   ۶

ايران در دوران نهضت ملي كردن نفت و مناسبات آن با دولـت دكتـر مـصدق، مـا بارهـا و بارهـا توضـيح                          

وقت قضاوت     تاريخ را بدون پيشداوري خواند و آن       بايد. است»  مرداد ۲۸تجربه  «ايم و آخرين آن كتاب        داده

شود به حزبي كه پرچمدار مبارزه با امپرياليسم انگلستان و امپرياليسم آمريكا بـود، حزبـي                  چگونه مي . كرد

 مـرداد تنهـا   ۲۸كه حداقل سه بار حكومت دكتر مصدق را از سقوط نجات داد، حزبي كه در آستانه كودتاي            

 مـرداد، دههـا نفـر از بهتـرين          ۲۸كتر مصدق بـود، حزبـي كـه بـر اثـر كودتـاي               سازمان سياسي پشتيبان د   

هـاي    اعضايش، كه بهترين فرزندان اين خلق نيز بودند، تيرباران شدند و صدها نفر از آنها را بـه سـياهچال                   

  زندان افكندند، چنين نسبتي داد؟

گي آمريكا دشـمن اصـلي مـردم    هاي گوناگون امپرياليسم به سركرد ـ در شرايط كنوني كه ما با توطئه    ۷

بايـد محـيط آرامـش     اش روبرو هستيم، در شرايطي كه طبق فرمان امام خميني مي ايران و ضدانقالب پروده  

بر قرار باشد، از اختالف و تشديد اختالف بين نيروهاي هوادار انقالب پرهيـز شـود، تمـام نيرهـاي انقـالب،            
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 عليه دشمن اصلي، عليه جنگي كه توسط دشـمن اصـلي            نظر از عقايد سياسي، مسلكي و مذهبي، بايد         صرف

هـاي   به ميهن انقالبي ما تحميل شده، بسيج و متحد شوند، ناسزاها و افتراهاي آقاي رجائي به يكي از گردان       

شـود؟ مـا از    اصلي مدافع انقالب و جمهوري اسالمي ايران ـ حزب توده ايران ـ به سود چه كسي تمـام مـي    

ما نسبت بـه ايـن اظهـارات خـالف          . يه حزب توده ايران به غايت متعجب و متاسفيم        اظهارات آقاي رجائي عل   

ولي ما، عليرغم همـه اينهـا، از راه راسـت خـود منحـرف               . واقع، غيرمنصفانه و افتراآميز به شدت معترضيم      

يران دريغ حزب توده ا     پشتيباني بي . نخواهيم شد و مشي اصولي انقالب خود را با پيگيري ادامه خواهيم داد            

هـا    اي  ما تـوده  . از انقالب جمهوري اسالمي ايران نه از ترس، نه از روي ريا و نه به اميد چشم خاصي است                  

هـا و     ما در اين راه دشنام    . رويم  دهها سال است در پيشاپيش كاروان انقالب همراه با خلق خود، به پيش مي             

مـا در راه دفـاع از انقـالب و جمهـوري            , ايـم   ردهها را تحمل كـ      ها و اعدام    ها، شكنجه   افتراها، تبعيدها و زندان   

ولي ما  ! اسالمي ايران نيز آماده تحمل هر گونه ناماليمي هستيم، زيرا كه در طريقت ما كافري است رنجيدن                

شويم كه خلق ما با وحـدت انقـالب كـرده و بـر طـاغوت و                   بار ديگر كالم حكيمانه امام خميني را يادآور مي        

خلق ما فقط با وحـدت خواهـد توانـست انقـالب را بـه پيـروزي قطعـي و نهـائي                      شيطان بزرگ پيروز شد و      

  .برساند

وزير پيرو خط امام، كالم حكيمانه امـام خمينـي را             اميد و انتظار داريم كه آقاي رجائي، به عنوان نخست         

  )۳۵.(»همواره در مد نظر داشته باشند

  

پرچمدار مبارزه بـا امپرياليـسم      «توده مبني بر    توانند ادعاي حزب      البته خوانندگان عزيز اين مجموعه مي     

به همان ترتيـب كـه مـا بـراي انگلـستان در ايـران               «بودن را با محك نوشتار آقاي احسان طبري         » انگلستان

دفـاع جانانـه از     «هـا در      اي  آزمايش كرده و صداقت تـوده     ) ۷(» كنيم  منافعي قائليم و بر عليه آن صحبتي نمي       

  .را با دقت در اعترافات اخير سران حزب ارزيابي كنند» يرانانقالب و جمهوري اسالمي ا

        

  ۶۰ـ تذكرات ما پس از خرداد ۱۲

 در كشور رخ داد، به توقيف روزنامه ميزان منجر شد و ديگر قلمي ۱۳۶۰حوادثي كه در خرداد ماه سال       

نامـه  «اگر چه . ها پرده بردارد فتيهاي ايادي شرق و غرب و توده ـ ن  ها و نقشه آزاد نبود كه بتواند از برنامه

، »اتحاد مـردم «هاي ماركسيستي از قبيل  نيز توقيف شد ولي نشريات متعدد حزب توده و ساير گروه        » مردم

افكنـي، فحاشـي، تبليـغ و تـرويج           ماننـد گذشـته بـه سياسـت تفرقـه         ) هاي فدائي اكثريـت     ارگان چريك (» كار«

دمتگزاران مردم و انقالب اسـالمي را گـستاخانه مـورد يـورش             جاسوسي و القاء ايدئولوژي ادامه داده و خ       

ها سابقه مبـارزه بـا    و اين روش شوم در حالي ادامه داشت كه برخي افراد و احزابي كه سال    . دادند  قرار مي 

توانـستند در برابـر       استبداد و الحاد و خدمت به اسالم را داشتند از داشـتن روزنامـه محـروم بـوده و نمـي                    

هاي اين گروه از جمهـوري اسـالمي و خـود دفـاع      ها و سمپاشي ها، تهمت ، فحاشيها پرستي  گانهها، بي   خيانت

  .كنند

گرفـت حتـي كـساني چـون سـردار            ها نشئات مي    هاي ضداسالمي تهمت و افتراء كه از همين گروه          روش

گيـد در بـر     جن  ها عليه دشمن متجاوز مـي       ترين وجه ممكن در جبهه      شهيد اسالم دكتر چمران را كه با خالص       
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هاي مطبوعات و راديـوي ملـي و صـداي فارسـي راديـو       ها و فحاشي گرفته بود تا آنجا كه همزمان با تهمت     

هاي اسالمي نيز تا آخرين روز شهادت دكتر چمران او را جاسـوس               مسكو برخي از محافل وابسته به گروه      

  .موساد و سيا معرفي كرده و خواستار محاكمه و اعدام او بودند

بـه دليـل عـدم چـاپ        (توانست بـه وسـيله نـشريات زيراكـسي             دوره نهضت آزادي ايران تنها مي      در اين 

هائي از قبيل     العمل  خود به مسئوالن دولتي هشدار دهد كه اين عمل نيز عكس          ) ها  نشريات آن توسط چاپخانه   

  .القدر را به دنبال داشت آور ليله حمالت مكرر به دفتر نهضت و حادثه شرم

ين برخوردهاي خالف قانون و تـضييقات فـراوان عليـه نهـضت و فقـدان امكانـات وسـيع،                  ولي عليرغم ا  

  .هاي مختلف دشمنان انقالب اسالمي ايران ادامه داديم همچنان به انجام وظائف خود در شناساندن چهره

  : در مجلس شورا چنين گفت۱۰/۱۰/۶۰از جمله آقاي مهندس صباغيان در جلسه 

هـاي   ماركسيـست «عنـوان   نفتي معروفند و رهبر انقـالب هـم بارهـا از آنـان بـه     ـ گروه ديگر كه به توده  

اند تحت پوشش ظاهر فريب همراهي با انقالب به صورت خزنده و نفوذ در نهادهـا بـه                نام برده » امريكائي

و در توطئه پرداختند تا بتوانند عالوه بر مختل كردن امور از داخل، محتواي اسالمي انقالب را از بين ببرند 

هنگام مقتضي ضربات الزم را بر پيكر اسالم و انقالب اسالمي وارد آورنـد و مجـدداً مملكـت را بـه دسـت                        

  ...ها يعني اربابان خود بسپارند ابرقدرت

كنند  ها مقاصد خود را در خالي ساختن انقالب از محتواي اسالمي آن دنبال مي جريان خزنده توده ـ نفتي ...

هـاي    هاي قرآني را از مـا بگيرنـد و واژه           واژه. دي و ماديگري را جانشين آن كنند      و قصد دارند فرهنگ الحا    

مكاتبي كه منكر خدا، وحي، نبوت و معادند، به ما بدهند و با مثله سـاختن سـخنان رهبـر انقـالب و مـسخ                       

ه نابود ها و باالخر دار نمودن خدمتگزاران صديق اسالم و ايران و جوسازي هاي تاريخي انقالب، لكه واقعيت

  ...كنند ساختن تدريجي اسالم و انقالب اسالمي را دنبال مي

 و همگـام و همزمـان بـا    كنـد  خط مشي كلي جريان توده ـ نفتي اقدام به جنگ سياسي ـ رواني مستمر مـي   

... پـردازد  پراكنـي مـي   سي لندن و صداي ملي به نشر اكاذيب و شايعه بي صداي آمريكا، صداي اسرائيل، بي   

شـوند   ه در مطبوعات، اين جريان كه تعدادشان هم كم نبوده و در حال حاضر هـم منتـشر مـي    كافي است ك  

هاي رياكارانه و مرموز آنها را در برابر موضوعات و مسائل مختلـف انقـالب                 گيري  جستجو كنيم و موضع   

  ...بررسي كنيم

زنده در كارهـاي برخـي از   ها بيرون آمده و اين جريان خ ها از آستين توده ـ نفتي  دست جنايتكار ابرقدرت

  »...ها و نهادهاي انقالبي مشغول توطئه است ارگان

  : تذكر داديم كه۱۷/۱۰/۶۰مورخ » توضيح نهضت آزادي ايران پيرامون مكتوب هفته اطالعات«ما در 

... كه مدعي خط امام است بخوريـد ) »نامه مردم«نويسنده  (هشدار مبادا فريب قسم و آيه و سوگندهاي او          «

هاي عملكرد دشمنان انقالب اسالمي ايران از جمله رهبـري خـائن و وابـسته                 از طيف وسيع شيوه   صحبت  

صحبت از آن است كه دشـمنان انقـالب اسـالمي از جملـه عناصـر و ايـادي وابـسته بـه                       . حزب توده است  

كننـد     عمل مـي   اند و   كنون مسلحانه در برابر انقالب ايستاده      ها كه از بدو انقالب تا       امپرياليسم آمريكا همان  

ترين شعارها رفته و      نمائي، زير پوشش كمونيزم و ماركسيسم، زير پوشش افراطي          زير پوشش چپ و چپ    

  .اند در برابر انقالب ايستاده

  »...هاي شرق و غرب است كه در هر حال دو روي يك سكه هستند صحبت از وابستگي به ابرقدرت... 
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نهضت آزادي ايـران، احـزاب و       «: ماً اعالم نمود كه   سود ر نهضت آزادي ايران در قطعنامه كنگره سوم خ       

گروههاي الحادي را كه در مرامشان اعتقاد و اعتراف به خدا و انبياء وجـود نـدارد و رسـماً و علنـاً مبلـغ و             

كننـد و     هاي بيگانه هستند و منافقانه خود را پيرو خط امام و جمهـوري اسـالمي معرفـي مـي                    مدافع سياست 

كنـون از هـر گونـه ضـربه          ها و اشاعه اكاذيب عليه انقالب اسالمي ايران هستند و تـا             تهمتمنشأ اتهامات و    

  ».نمايد اند شديداً محكوم مي بست كشانيدن آن خودداري نكرده زدن به انقالب و تالش براي به بن

  :چنين نوشت كه» پاسخ به حمالت وسيع«نهضت در نشريه 

له و بعضي گروههاي اسالمي و روحانيت را تأييد و حمايـت            حزب توده كه اين چنين به نهضت آزادي حم        «

كند در واقع نه به خاطر اعتقادي است كه به امام يا آن احزاب و گروههاي اسالمي و يـا روحانيـت دارد                         مي

پايـان چنـين خطـي تـشتت و فرسـودگي و            . باشد  ها مي   بلكه دقيقاً به خاطر تشديد بحران در ميان مسلمان        

  .»هاي مؤثر اسالمي و يكپارچه و محفوظ ماندن نيروهاي كمونيستي آنها خواهد بودنابودي تمامي نيرو

        

  ـ اعترافات سران حزب خائن توده۱۳

 اثمـا ولهـم    اسرانجام به مصداق واليحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير النفسهم انما نملي لهم ليزدادو              

هـاي فـدائي اكثريـت بـه          از جمله حزب توده و چريك     كوس رسوائي گروههاي ماركسيستي     ) ۲۶(عذاب مهين 

دريغ   و حمايت بي  ... آذين، كيانوري، عموئي و      اعترافات به  اصدا درآمد و صدق گفتار و خيرخواهي نهضت ب        

  .هاي فدائي اكثريت از آنان بر همه آشكار شد چريك

   قائم پناه۱۳ـ۱

  :ي اتحاد جماهير شوروي چنين گفتپناه يكي از سران حزب توده ضمن اعتراف به جاسوسي برا قائم

  .شود اين مورد را روي سه محور تقسيم كرد در موارد جاسوسي مي«

  .هاي جاسوسي بلوك شرق و اتحاد شوروي اول ـ عضويت اعضاي رهبري مركزيت حزب در سازمان

ر و آوري اخبار به طور كلي در داخل حزب و جمع شدن ايـن اخبـار و اطالعـات در شـبكه اخبـا      دوم ـ جمع 

  .اطالعات و رسيدن به دست مركز يعني كميته مركزي حزب و شخص كيانوري

هـا و     من به علت شغل و مسئوليتي كه در كميسيون رسيدگي و بازرسي داشتم به بـسياري از شهرسـتان                  

هاي حزبي و در جلسات حزبي كامالً ديدم اصوالً يكي            هاي حزبي سركشي كردم و در آنجا درحوزه         سازمان

آيند گزارش بدهند كه در اين هفته از كجا خبـر             اعضاء حزب اين بود كه موقعي كه به جلسات مي         از وظايف   

شـود و بـه       و تمام اين اخبار به ترتيب جمع مي       . آوري كردند يا در كدام نهاد آشنا دارند و نفوذ كردند            جمع

  .رسد  ميبندي شده به دست رهبري حزب آيد و به صورت كلياتي از اخبار، طبقه مركز حزب مي

  ها نفوذ حزب توده در نهادها و ارگان

ها و يـا      هائي كه اعضاي حزب داشتند يا عوامل نفوذي كه حزب در داخل نهادها و ارگان                طرف ديگر آشنائي  

گرفت و او هم بـه موقـع خـودش     اشخاص شناخته نشده داشت تمام اين اخبار در اختيار دبير اول قرار مي        

  .ددا اين اخبار را به سفارت مي

آوري اخبار و اطالعات تـشكيل داده بودنـد كـه     شود گفت كه از حزب يك شبكه وسيع جمع به طور كلي مي   

آمدند و عمالً در جريان       گناه كه واقعاً تصورات نادرستي از حزب دارند و داشتند اينها مي             يك عده جوان بي   

شايد قسمتي از اين اخبار هـم بـه   گرفتند كه  آوري اخبار به نفع يك كشور بيگانه قرار مي       جاسوسي و جمع  

  .شد سفارت افغانستان داده مي
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بـرد    گرفت و بـه سـفارت شـوروي مـي           ن شخصي كه در اين شركت بود و اخبار را از من مي            يمثالً خود هم  

درباره اينكه با سفارت افغانستان هم رابطه دارد كه من در بازجوئي خودم مفصل اين جريان را گفتم رسماً              

  )۳۷(» . كه يك مالقاتي داشته و اينطور تبادل اخباري با سفارت افغانستان داشته استخودش بيان كرد

   شلتوكي۱۳ـ۲

آوري سـالح و      شلتوكي چهره ديگري از رهبران حزب توده در رابطه با جاسوسي براي شوروي، جمـع              

  :گونه اعتراف كرد كه مقابله با حاكميت جمهوري اسالمي ايران اين

  نجاسوسي براي بيگانگا«

مسئله مهمتر از همه آنها مسئله جاسوسي است، كه واقعاً انسان شرم دارد از بيان جاسوسي، من گوياترين 

المثـل    توانم به زبان بياورم عبارت از اينكه در جامعه خودمـان ضـرب              مثالي كه براي شيوه جاسوسي مي     

خورنـد پـستان مـادر را گـاز      هاي ناخلفي كه موقعي كه شير مادرشان را مي العاده جالبي است كه بچه     فوق

به نظر مـن هـيچ لفظـي و هـيچ مثـالي گويـاتر از ايـن بـراي لفـظ                     .اند  گيرند اينها زبانزد عام و خاص       مي

جاسوسي نيست كه يك انسان از دسترنج زحمتكشان يك آب و خاك يك مملكت اعاشه و زندگي كند، از آب        

ر عليه منافع همين مردم، همين مردمي كه با همه          و هواي يك مملكت پرورش پيدا كند و بعد با تمام قدرت ب            

ترين نقـشي در ايـن انقـالب داشـته            ها كوچك   قدرت با قواي خودشان انقالب كردند بدون اينكه اين گروهك         

باشند و حاال حاصل مبارزات اينها را بدست جاسوسي و به دست خبرچيني سپردن آيا اين كـار انـسانيت                    

  .اسمي بر روي آن گذاشتتوان  است؟ اين كاري است كه مي

بـه خـصوص بـا    . شود بر روي آن گذاشت      جاسوسي يكي از آن مواردي است كه جز خيانت هيچ نامي نمي           

كسيكه محرم زندگي خودش . كسيكه محرم خانه خودش است. دانيم فرهنگ جامعه ما كه جاسوسي را بد مي 

  .اش و به حريم خودش گناه نابخشودني است است خيانت به خانواده

  آوري سالح در حزب معج

بايست به عنوان يـك حـزب در          حزبي كه مي  . مسئله بعدي كه بايد به آن اشاره كنم، مسئله تهيه سالح بود           

عهده دارد بايد عمل كنـد آيـا مـا چنـين            ه  درون يك حاكميت طبق تعهداتي كه نسبت به قوانين آن مملكت ب           

ثل يك دولت كوچك و ناتوان عمل كـرديم، در قبـال            ما در واقع هر جا كه توانستيم م       . كرديم؟ به نظر من نه    

ما حاكميت را نقض كرديم ما روي قوانين پا گذاشتيم يك حزب قانوني كه به شكل قـانوني                  . يك دولت ديگر  

خواهد زندگي كند تهيه سالح چه معنـائي دارد؟ گيـرم امـروز ايـن سـالح مـصرف                     در درون يك جامعه مي    

دانـه آن را      هيه اين كارها و توجيه اعمالي از اين قبيل كه از اول من دانه             نداشته باشد ولي آيا در درازمدت ت      

نه، به نظر من همه اين اعمال هر         ها به شكل تصادفي در كنار همديگر قرار گرفته بودند؟           بر شمردم همه اين   

ريزي شده عمـل كردنـد و ايـن           بيني شده و طرح     كدام در جاي خودشان به طور حساب شده و از قبل پيش           

نيست مگر اينكه انسان يكبار و براي هميشه به اعمالي از اين قبيل خط بطالن بكشد و اعمالي از اين نوع را 

توانـد مـانع ايـن        اگر هدف انسانيت است، اگر هدف رفاه انسان است چه چيز مي            .براي هميشه محكوم كند   

 و بزرگـي بـشود بـه راحتـي          آنجائي كه تعلقات فكري، حزبي مانعي بر سر راه يك چنين هدف واال            . بشود

  )۳۸(».تواند پا روي تعلقات فكري و حزبي بگذارد انسان مي

   عموئي۱۳ـ۳

آوري اسـلحه،     كـاري، جمـع     دار حـزب دربـاره اقـدامات حـزب تـوده در فريـب               عموئي از رهبران سـابقه    

  :وابستگي به شوروي چنين اظهار نظر كرد كه

ا، طومـاري از خيانـت و اقـدامات غيرقـانوني، بـه وزارت         عمل چه بود، يك دنيا دروغ و فريب، يك دنيا ري          «

داعيه قانونيـت   . دهد   نفري را به جاي صورت اسامي تمام رهبري حزب ارائه مي           ۲۴كشور رياكارانه ليست    
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دهـي تـشكيالت      كند پروانه فعاليت قانوني براي حزب دريافت كند ولي همزمان به سازمان             دارد و سعي مي   

  .پردازد مخفي مي

هـا از طـرق       كنـد ولـي سـعي در نفـوذ و رسـوخ در ادارات و ارگـان                  قررات و ضوابط را ادعا مـي      رعايت م 

كند ولـي در عمـل    حزبي داير بر منع نگهداري سالح براي اعضاء صادر مي   بخشنامه درون . غيرقانوني دارد 

مبستگي بر استقالل و ه   . گويد  شود و حتي به اعضاي خودش هم دروغ مي          مي مانع از تحويل سالح موجود    

دهد دستورالعملي اسـت كـه از طريـق           ورزد ولي آنچه در عمل انجام مي        به اصطالح احزاب برادر تأكيد مي     

  .كند هاي پنهاني از شوروي دريافت مي تماس

  وابستگي حزب به شوروي

واقعيت اينست كـه    . شود  رساند كه جاسوسي يكي از وظائف اساسي او مي          درجه وابستگي را به آن حد مي      

ه صـورت صـفت مشخـصه آن در         ابستگي حزب به شوروي از همان آغاز فعاليت به حدي بود كه ب            درجه و 

دهنده اين واقعيت است كه شعب و دفـاتر آن بـدواً در               نظري اجمالي بر آغاز فعاليت حزب نشان      . ده بود آم

ازنـدران و  هـاي گـيالن و م   به طور كلي اسـتان   . شود  چه شهرها و مناطقي، رشت، انزلي، آستارا، پديدار مي        

  )۳۹(».هايي بودند كه فعاليت حزب در آن نقاط آغاز شد آذربايجان نخستين مناطق و استان

   كيانوري۱۳ـ۴

ها و تخلفات خود در حزب توده ايران را به تفصيل       باالخره كيانوري دبير اول حزب تودة ايران خيانت       و  

ــام فرســتاد    ــان حــزب پي ــراي جوان ــرده و ب ــان ك ــل بي ــات . ذي ــتن اعتراف ــدهم ــانوري از آموزن ــرين و  كي ت

مـا بـه    . هـاي آينـده باشـد       تواند راهنماي آيندة دولتمردان و حتي نسل        ترين مطالبي است كه مي      هشداردهنده

  :كنيم دليل اهميت اين اعترافات قسمتي از آن را ذيالً نقل مي

  محور تخلفات عمده ما«

البته به اين معني نيست كه ما غير از         . ه كردم  محور عمده اينها را خالص     ۶من در   . اين تخلفاتي كه ما كرديم    

 مـورد  ۶بلكـه تخلفـات ديگـري هـم داشـتيم ولـي بـه نظـر مـن               .  محور عمده تخلف ديگري نداشتيم     ۶اين  

ترين تخلف ما عبارتـست   اولين و شايد مهم. ترين محورهاي تخلفات ما بوده است كننده ترين و تعيين  عمده

 سياست خارجي جمهوري اسالمي كه به وسيله امام خميني اعالم شد            از زيرپا گذاشتن شعار عمده و اصلي      

اين شعار نه شرقي نه غربي مفهوم درستش اين اسـت  . شعار نه شرقي نه غربي .و بعد رسميت كامل يافت 

بايستي اجتنـاب     كه افرادي در ايران هستند كه مطابق قوانين ايران حق فعاليت آزاد سياسي دارند اينها مي               

 گونه تماس با كشورهاي خارجي، با نيروهاي خارجي اعم از شـرق يـا غـرب، اعـم از ابرقـدرت               كنند از هر  

ما اين شـعار را در حـرف پـذيرفتيم ولـي در عمـل بـه علـت آن چـسبندگي و                       . آمريكا يا ابرقدرت شوروي   

 سال بين حزب ما و حزب كمونيست اتحاد شوروي برقرار شده بود نتوانستيم        ۱۰وابستگي كه طي چندين     

خودمان را از اين وابستگي خالص كنيم و صرفاً در چهـارچوب قـوانين جمهـوري اسـالمي ايـران فعاليـت                      

نتيجه اين شـد كـه مـا بـه گمراهـي            . داد انجام دهيم    سياسي خودمان را آن قدر كه قانون اساسي اجازه مي         

يعنـي در  .  كـشاند تري افتاديم و اين گمراهي ما را روز به روز به طرف عمق بيشتري يعني ورطه خطرناك         

فعاليت ما ديگر مسائل سياسي جاي خودشان را در مواردي به مسائل جاسوسـي و خيانـت بـه جمهـوري                     

دم و مسائلي از قبيل مسائل ها تكيه كر ها روي اين نكته اسالمي كشاند و من در موارد مشخص در بازجوئي

  ».دش هاي ما به طرف شوروي داده مي  به نظامي، سياسي در گزارشمربوط

  موارد جاسوسي

  :سپس كيانوري موارد جاسوسي را به شكل كلي بيان كرد و گفت
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هاي نظامي و سياسي بوده است يعني مـسائلي مربـوط بـه موقعيـت نظـامي                  موارد جاسوسي در زمينه   «

آنچه كه مربوط به سياست كلي بـود در         . ايران و نيروهاي نظامي و مسائلي مربوط به سياست كلي ايران          

هـا فرسـتاد      شد و هر چند وقت يك مرتبه بـراي شـوروي            هائي از طرف من به طور كلي تهيه مي         يك تحليل 

هاي مختلف نفوذي كه پيدا كرده بـوديم بـه دسـت     اخبار نظامي هم چيزهائي بود كه براي ما از راه      . شد  مي

 مـن مـادر كليـه       ترين تخلف ما كه مسلماً خيانت است بوده و به نظر            اين بزرگ . رسانديم  مد به آنها مي   آ مي

تخلفات ديگر است، يعني اگر اين تخلف نبود ما امكان داشت تخلفات ديگر را بتوانيم خودمـان را از آن آزاد                     

دومين تخلف ما مسئله سالح است، اين امروز مـشخص اسـت كـه در روزهـاي                 . كنيم و به طرف آن نرويم     

به دست نيروهاي مختلفي كه در جريـان        هاي مربوط به ارتش       اي از سالح    هاي قابل مالحظه     سالح ۵۷بهمن  

اي كوچكي كـه    ه   و از آنجمله هم مقداري به دست بعضي از گروه          تند افتاده است  روزهاي بهمن شركت داش   

هـاي وسـيع مـردم     واقعيت اينست كه انقالب بهمن را تـوده . كردند افتاد ان فعاليت ميبه نام حزب توده اير 

 اسالمي، زير شعار واقعـي اسـتقالل، آزادي، جمهـوري اسـالمي        ايران به رهبري امام خميني زير شعارهاي      

هاي كوچك سياسي ديگر از هر قبيل و از آنجمله ما، نقـش               انجام دادند و به موفقيت رساندند و نقش گروه        

. شـد  شد و هيچ تغييري هـم پيـدا نمـي    فرعي بسيار كوچكي بوده است كه اگر هم نبودند انقالب پيروز مي       

اي اينكه واقعيـت را بـه طـور عميـق درك كنـيم و بفهمـيم چـه در كـشور مـا روي داده                          ولي بعداً ما به ج    

هاي گذشته كه در مورد       ها و چسبندگي    نتوانستيم اين واقعيت را درك كنيم و در همان چهارچوب وابستگي          

  .اول شرح دادم باقي مانديم

هـا    مات جمهـوري اسـالمي و كميتـه       ها به مقا    از جمله در مورد سالح، وقتي امام دستور دادند كه همه سالح           

تحويل داده بشود ما به جاي اينكه اين دستور را اجرا كنيم ظاهراً به افراد دستور داديم ولي واقعيـت ايـن                      

ها را نگاه داشتيم و مقاديري را جاسازي كرديم و مقاديري را مخفي نموديم و                 است كه مقداري از اين سالح     

من در بازجوئي هم اين را گفتم به نظر من اگر تا قبـل از               . ا انجام داديم  با اين كار يك تخلف بسيار بزرگي ر       

ها فقط يك تخلف بزرگ و خيلي شديدي ممكن بود به حساب بيايد               تجاوز عراق به ايران نگهداري اين سالح      

از اين  . ها هر كدامش براي جبهه ضرورت داشته است         از آن تاريخ مسلماً خيانت است براي اينكه اين سالح         

  .دانم جهت من خود را مسئول سنگين مي

به نظـر مـا ايـن اعالميـه         . اي دادستان كل كشور است       ماده ۱۰ترين موارد تخلف ما از اعالميه         يكي از عمده  

ايـشان  . گرفـت   هـا انجـام مـي       ها و گروهك     نسبت به گروه   ممااعبارت بود از يك رحمت بزرگي كه از طرف          

هـا بياينـد      هـا و دسـته      ه است به جاي خودش از اين تاريخ گروه        دستور دادند كه هر كس هر كاري كه كرد        

اند تحويل بدهند و به كار سياسي  هائي را كه جمع كرده هاي مخفي خودشان را منحل بكنند و سالح سازمان

مـا قـدر و ارزش      . العاده پرارزشي بود    اعالميه فوق . بپردازند مطابق عقايد و اعتقادات و نظريات خودشان       

بـه جـاي    . اين هم باز به علت همان خواصي بود كه حزب ما متأسـفانه داشـت              . ه را درك نكرديم   اين اعالمي 

. اينكه سازمان مخفي خودمان را كه تا آن وقت هنوز وسعتي نداشت  آن را منحل كنيم آن را تقويت كـرديم                     

ه كارش عبارت بـود     اي از افراد را به آنجا اضافه كرديم و اين سازمان را تبديل به يك سازمان مخفي ك                   عده

بـه ايـن    . رفـت   آوري اطالعات و چيزهاي ديگر تا حد اطالعاتي كه به طرف جاسوسـي مـي                از سعي در جمع   

  .ترتيب ما يك خطاي بزرگي را انجام داديم كه قابل مجازات است

  تشكيل شبكه مخفي در ميان افسران

 اعالم كردند كه نيروهاي مـسلح       امام به درستي  . چهارمين محور در خطاهاي بزرگ ما مسئله افسران است        

بايستي از برخوردهاي احزاب سياسي بركنار باشند و در جهت فرمان حاكميت جمهوري اسـالمي عمـل                   مي

  .اين دستور سياسي بسيار درستي بود. كنند، نه اينكه هر كسي مطابق سليقه سياسي خودش عمل كند
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اي از  تـا آن وقـت عـده   . ور را زيـر پـا گذاشـتيم   هاي گذشته اين دست    ما با كمال تأسف باز هم به همان علت        

گرفتند و به طور متشكل مـا كـاري    شدند و تماس مي  افسران به وسيله دوست خودشان با حزب نزديك مي        

اي كـه داخـل شـبكه         داديم ولي از آن تاريخ ما اين افسران را از آن شكل پراكنـده               در بين افسران انجام نمي    

ـ          ) يوستنبا پ (حزبي بودند جدا كرديم و       وجـود آورديـم بـراي    ه  به شبكه مخفي يك جريـان مشخـصي را ب

 گرفتن خبـر و در مـواردي         و اي شد براي ما     تر از سابق شد و وسيله       ارتباط با آنها و به اين ترتيب متشكل       

به نظر ما اين خودش يـك  . داديم هم انتقال خبر به مقامات شوروي يعني همان كاري كه سابقاً هم انجام مي             

  . به جمهوري اسالمي بوده استخيانتي

دهم محور برخورد ما است با قانون پاكسازي تصويب شده از             تر از همه تشخيص مي      محور پنجمي كه مهم   

در اين قانون حق هر حاكميتي است كه افـرادي كـه سياسـت آن حاكميـت را                  . طرف مجلس شوراي اسالمي   

در اين قانون درعين حال كه اسمي از حـزب          . ندپذيرند در مقامات مسئول كشوري و انتظامي باقي نمان          نمي

توده ايران صريحاً برده نشده ولي به طور تلويحي گفته شده است كه افراد وابسته به حزب توده ايران يا 

بايستي از دستگاه دولتي، فرهنـگ و         به احزاب وابسته به خارج كه مقصود حزب توده ايران است اينها مي            

ايـن  .  و به ويژه از نيروهاي انتظامي تصفيه بـشوند و كنـار گذاشـته شـوند                دانشگاه از بعضي از مقامات    

شود گرفت حق جمهوري اسالمي ايران است كه چنـين   هيچگونه ايرادي به آن نمي  . قانون كامالً به حق است    

 كه اين را بپذيريم و افراد را آزاد كنـيم از عـضويت حـزب تـوده ايـران،          قانوني را بگذراند و ما به جاي اين       

دانـد كـه    كسانيكه در مشاغل دولتي بودند، يا به آنها بگوئيم خودشان را معرفي كنند و اگر مقامي مجاز مي       

بمانند و كارشان را ادامه بدهند وگرنه كار ديگري بكنند ما اينجا رياكارانه برخورد كرديم و كوشش كرديم               

زب توده انكـار بكننـد در همـان مقامـات        افراد را با توسل به دروغ و ريا به اينكه بستگي خودشان را به ح              

ما سعي كرديم كـه بـا افـراد مختلفـي در     . خودشان نگاه داريم و جاهائي حتي كوشش كنيم كه جلو بگيريم          

اي را براي تماس      تري بگذاريم و يا اينكه افراد تازه        دستگاه تماس بگيريم و اينكه افراد را به جاهاي حساس         

از همان كار نفوذي كه از طرف جمهوري اسـالمي ايـران محكـوم شـده                با حزب جلب كنيم كه آن عبارتست        

  .است

ششمين محوري كه باز به عنوان يكي از خطاهاي بزرگ قائل هستيم عبارتست از اين كاري كه ما در دوران 

در درجـة اول    . اخير شروع كرديم كه كوشش براي پيدا كردن راههائي براي عبور غيرقانوني از مرز اسـت               

كرديم كه حزب زير ضربه       براي اينكه ما احساس مي    . اي از كادر رهبري حزب بود       برون بردن عده  اين براي   

خواستم استفاده كنم براي   قرار خواهد گرفت به علت همين تخلفاتي كه انجام داده و در يك مورد هم من مي                

ت اصـول اساسـي     اينهـا اسـ   . هم يكي از گناهان بزرگ و كبيره ما اسـت          يك مشورتي به خارج بروم و اين      

  ».دهد ترين تخلفات را تشكيل مي كنم مهم تخلفات ما كه من فكر مي

  مشورت با حزب كمونيست شوروي

  :كيانوري در مورد مشورت و مذاكره با حزب كمونيست شوروي گفت

العـاده    حزب كمونيست اتحاد شوروي كـه اوضـاع منطقـه فـوق       كزيه مر من تقاضائي كرده بودم از كميت     «

شود در نتيجه وضعي كه االن به وجود آمده من دچار سـردرگمي               تر مي    روز به روز بغرنج    بغرنج است و  

  .»هستم و عالقمند هستم كه با آنها مشورت كنم و نظرخواهي نمايم

  :سپس كيانوري چگونگي ارتباط خود و ديگر اعضاي حزب را با سفارت شوروي شرح داد

ضاء سـفارت شـوروي آشـنا شـدم بـه وسـيله عبدالـصمد                براي اولين بار با يكي از اع       ۱۳۲۴من در سال    «

كامبخش، ولي اين طول زيادي نكشيد براي اينكه جريانات آذربايجان پيش آمد و به كلي اين ارتباط مختل                  

 پيش آمد كه ما زنـداني شـديم و از زنـدان هـم كـه بيـرون آمـديم ديگـر                       ۱۳۲۷بعداً جريان بهمن سال     . شد

در آنجا من مـدتي در اتحـاد        . وجود نداشت، تا وقتي كه به مهاجرت رفتيم       برقراري چنين ارتباطي براي من      
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در اين دوران من با . شوروي بودم تقريباً يكسال و نيم و بعد از آنجا هم به جمهوري دمكراتيك آلمان رفتيم

 حزب كمونيست اتحاد شوروي در ارتباط بودم البته چند سالي كه من از فعاليت مستقيم در رهبري بركنار

اثر بود ولي پس از آنكه دوباره به مركـز رهبـري آمـدم و فعـال                   العاده ضعيف و بي     بودم اين ارتباط فوق   

كه در دستگاه حـزب و كميتـه مركـزي بـا مقامـات                به بعد اين دربارة ارتباط ساير افرادي       ۵۱شدم از سال    

ها توضيح دادم آنها  ازجوئيمن آنهائي را كه در جريان ب. اش به نظر من نبوده شوروي ارتباط داشتند همه

بايستي ارتباطات ديگري هم بين ساير افراد كميته مركزي و رهبـري مـا        با نظر من بوده ولي با احتمال مي       

  ».وجود داشته و دارد كه از آنها در بازجوئي بهتر اطالع پيدا كرديد

  : گفتآنگاه كيانوري نظرات خود را در مورد تخلفاتي كه انجام داده ذكر كرد و چنين

هـا در آن   به نظر من اين تخلفات خيلي سنگين اسـت در چـارچوب جاسوسـي، خيانـت، تخلـف همـه ايـن                «

هائي كه جمهوري اسالمي بخواهد حـق   ترين مجازات گنجد و به قدري سنگين است كه به نظر من سنگين    مي

ن ديگر بسته است بـه      اي. دارد كه در مورد اين تخلفات ما و من كه مسئول اين تخلفات هستم تصميم بگيرد               

جمهوري اسـالمي و برخـوردي كـه بـا ايـن نـوع جريانـات در جمهـوري اسـالمي مطـابق قـوانين انجـام                           

  )۴۰(».گيرد مي

        

 شـده و حتـي كـساني كـه تـا             اينك كه براي مقامات مسئول مملكتي پرده از خيانات حزب توده برداشته           

 نهـضت آزادي ايـران دانـسته و معتقـد بودنـد كـه در       تاديروز خطر كمونيسم و حزب توده را زائيده توهم     

كودتـاي ايـن    چنين خطري وجود ندارد، در خلوت و جلـوت از خطـر نقـشة             ) ع(كشور حضرت مرتضي علي   

دانيم به حكم وظيفة اسالمي و توصـيه بـه حـق تـذكراتي            باز هم الزم مي   . اند  سرسپردگان بيگانه سخن گفته   

 وسيله تا حدي اشتباهات گذشته جبران شود و يا الاقـل از تكـرار آنهـا                 چند به دولتمردان بدهيم شايد بدين     

كنيم هدف اصلي از اين تذكرات و هشدارها چيزي جز انجام وظيفـه امـر بـه              تأكيد مي . جلوگيري به عمل آيد   

معروف و نهي از منكر و حفظ نظام جمهوري اسـالمي ايـران و تحقـق كامـل شـعارهاي آزادي و اسـتقالل                        

  .باشد نمي

  

  ـ هشدارهاي ما به مسئولين و مردم۱۴

ـ ما معتقديم حضور افراد يا گروههائي با اعتقادات مخالف اسالم و يـا بـا آرزوي برانـدازي رژيـم                     ۱۴ـ۱

اسالمي زماني ممكن است خطرناك باشد كه اين اعتقادات و آرزوها در متن فرهنگ جامعه نفوذ كرده و بـه                    

اگر افـرادي در جامعـه وجـود        . ر گوشه و كنار خودنمائي كنند     د... ها، شعارها، اصطالحات و       صورت روش 

داشته باشند كه اعتقادات خود را در دل پنهان دارند و در راه پياده ساختن آنان هرگز اقـدامي نكننـد چنـين                      

از طرف ديگر اگـر كليـه رهبـران و          . افرادي نخواهند توانست خطري براي نظام حاكم در جامعه پديد آورند          

ان يك گروه مخالف نظام حاكم قلع و قمع شوند ولي بقاياي فرهنگي آن گروه در جامعه باقي                  حتي هواخواه 

  .باشد چنين شرايطي براي سالمت و بقاء نظام حاكم خطرناك خواهد بود

دولتمردان ما برخي از رهبران حزب تـوده نظيـر، كيـانوري، عمـوئي و شـلتوكي و بـاالخره بـه ادعـاي                        

ران حزب توده را دستگير كرده و به زندان انداختنـد، ولـي آيـا در مقابلـه بـا                    خودشان هزار نفر از سردمدا    

بـازي سياسـتمداران در جامعـه،         ها، به دليل مسامحه دولتمردان و يا سياست         فرهنگي كه اين حزب طي سال     

اند؟ آيا پس از دستگيري سران حزب توده كسي را شـهامت آن هـست كـه            رائج ساخته است قدمي برداشته    
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كـه  ... افكنـي، افـشاگري و      زني، هتـاكي، تفرقـه      هائي از قبيل فحاشي، تهمت      اقعيت اعتراف كند كه روش    بدين و 

ها و گهگاه ستادهاي نماز جمعـه بـه كـار             امروز در ميان ما حاكم شده و حتي در راديو تلويزيون، روزنامه           

ان مكتب ماركس و مهاجران     شدگ  آوردهاي تربيت   اي با فرهنگ اسالمي نداشته و از ره         شود، رابطه   گرفته مي 

باشد كه از مردم بخواهد اينك كه سـران حـزب             باشند؟ آيا كسي را ياراي آن مي        مسكو و اروپاي شرقي مي    

هاي اهريمني را در  توده به زندان افكنده شدند وقت آن رسيده است كه مسلمانان انقالب كرده نيز اين شيوه           

هاي جاهلي به دامن پرمهـر اخـالق اسـالمي بـاز              اين روش چاه فراموشي دفن نموده و با دست برداشتن از          

  گردند؟

در هر حال پيشنهاد ما به دولتمردان است كه در اين راه به خاطر رضاي خدا و نجات خلـق، از هرگونـه          

بازي دست بردارنـد و جمهـوري اسـالمي را از خطراتـي كـه نفـوذ فرهنـگ ماركسيـسم، بـه ويـژه                           سياست

  .ايجاد نموده است نجات دهندهاي حزب توده براي آن  روش

ـ هر چند آمريكاي جهانخوار و روسيه متجاوز در دشمني با انقالب و جمهـوري اسـالمي ايـران و                    ۱۴ـ۲

ــدنام ســاختن     ــدازي ايــن نظــام و ب ــوده و هــر دو درصــدد بران خــدمتگزارانش داراي سياســت واحــدي ب

يگري دشمني و رقابـت داشـته و بـدون          شك، هر يك از اين دو ابرقدرت با د          خدمتگزاران آن هستند ولي، بي    

بنابراين آمريكا در طول ربع قرن تـسلط كامـل بـر ايـران              . كنند  هاي سياسي رقيب را دنبال مي       ترديد فعاليت 

اقـدامات اعـضاء و سـران حـزب تـوده را زيـر نظـر داشـته و گزارشـات                      هاي جاسوسي شوروي و     فعاليت

سـئوالي  . مندي در النه جاسوسي به جاي گذاشـته اسـت   مفصلي نيز در اين باره تهيه نموده و مدارك ارزش         

شود اين است كه چگونه در نشرياتي كه توسط دانشجويان پيرو خط امام منتـشر شـده                   كه اينجا مطرح مي   

؟ آيـا كليـه     )۴۱(خـورد     ارزش سند ديگري درباره حزب توده به چشم نمي          است به جز چند سند قديمي و بي       

 حتـي قبـل از آن نـابود شـده اسـت؟ و اگـر چنـين        ايـ  جاسوسـخانه و    ر روزهاي اول اشـغال    اسناد حزب د  

هاي   ماركسيست«اي صحيح باشد آيا نبايد علت اين امر را جستجو كرد؟ هنگامي كه امام بارها خطر                   فرضيه

هـاي آمريكـائي در النـه         تـوان بـاور كـرد اسـنادي از ماركسيـست            انـد آيـا مـي       را گوشزد نموده  » آمريكائي

  !؟جاسوسي نبوده است

انـد    بهر حال اگر چنين اسنادي موجود بوده و دانشجويان به مالحظاتي به ترجمـه و نـشر آن نپرداختـه                   

پيشنهاد ما اين است كه دولتمردان ضمن ترجمه و انتشار اين مدارك علـت تـأخير را بـراي مـردم توضـيح                       

  .دهند تا سوءتعبيري به وجود نيايد

خي از فرماندهان عالي نيروهاي مسلح در حزب تـوده          ـ با آنكه خبري رسمي در مورد عضويت بر        ۱۴ـ۳

 از يـك طـرف    زمان با دستگيري سران حزب تودهاعالم نشده است ولي بركناري فرمانده نيروي دريائي هم      

و اعترافات سران حزب به تشكيل سازمان افسري از طرف ديگـر شـايعاتي را در ميـان مـردم پديـد آورده                       

گـذرد و     به نظر ما پنهان نگاه داشـتن حـوادثي كـه در كـشور مـي               .  دارد است كه نياز به توضيح دولتمردان     

نامحرم انگاشتن افراد جامعة اسالمي به همان اندازه خطرناك است كه آزاد گذاشتن گروهي كـه طـي چهـل                    

تـوان از مـردم    چگونه مي. اند سال سابقه خيانت به استقالل كشور و خصومت با اسالم را به اثبات رسانيده    

داشت كه در صحنه حاضر باشند و در عين حال مشاهده كنند دولتمردان حوادثي را كـه در صـحنه                    انتظار  

دارند؟ پيشنهاد ما به مسئوالن اين است كه افسراني را كه در رابطه با حزب توده                  گذرد از آنان پنهان مي      مي
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ان را همچـون اعترافـات   اند به مردم معرفـي كننـد و اعترافـات آنـ        دستگير شده و به گناه خود اعتراف كرده       

  .سران حزب در معرض قضاوت عموم بگذارند

به ويژه كه   . هاي اخير ايران باشد     ترين حوادث سال    تواند از آموزنده    ـ محاكمه سران حزب توده مي     ۱۴ـ۴

تا بحال قسمتي از اعترافات اين افراد از طريق سيماي جمهوري اسالمي بـه نمـايش گذاشـته شـده و مـردم                       

  . مسائل را با دقت دنبال كنندعالقمندند اين

هائي كه طبق قانون اساسي جمهوري تـشكيل شـود            به نظر ما محاكمه علني سران حزب توده در دادگاه         

خبران دفاع كنند به روشـن شـدن بيـشتر ماهيـت ايـن حـزب و                   و وكيالني خوشنام بتوانند از اين از خدا بي        

طـرف ديگـر    از  . خوردگان خواهـد بـود       همه فريب  اي براي   ضمناً درس آموزنده  . سران آن كمك خواهد كرد    

پردازي راديوهاي بيگانـه و       سري بودن اين محاكمات و يا تأخير در آغاز آنها موجب بروز شايعات و دروغ              

بـر  . ضدانقالب و تفاسير گوناگون خواهد شد كه مقابله با آن مستوجب صرف وقت و انرژي خواهد گـشت                 

كنـيم    ضمناً پيـشنهاد مـي    . طر حفظ منافع كشور اين محاكمات علني باشند       كنيم به خا    اين پايه ما پيشنهاد مي    

هاي سياسي، نظير شادروان محمد مسعود، كـه بـه اعتـراف رهبـران حـزب                  در اين محاكمات به پرونده قتل     

و ) ۴۲(توده توسط باند كيانوري اما به حساب دربار منفـور پهلـوي صـورت گرفتـه اسـت رسـيدگي شـود                     

ار گرفتن همان شگردهاي قديمي در ترورها و انفجارات اخير توسط عناصـر نفـوذي               مخصوصاً امكان به ك   

  .احتماالً وابسته به حزب توده مورد بررسي قرار گيرد

كند در مواردي كه مسائل امنيتي مطرح نيست گـزارش   ـ و باالخره نهضت آزادي ايران پيشنهاد مي     ۱۴ـ۵

اند در اختيار مردم قـرار گيـرد تـا امكـان              ه دستگير شده  هائي ك   كامل از تشكيالت از هم پاشيده حزب و رده        

ها به شـوروي و عقـيم سـاختن نقـشه دولـت در پيگيـري ايـن                    اي  رشد شايعاتي از قبيل فرار برخي از توده       

از ميان برود و دشمنان اسالم نتواننـد اذهـان عمـومي را مـشوش سـاخته از اعتمـاد مـردم بـه                        ... مسئله و 

  .جمهوري اسالمي بكاهند

ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا       . نا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب             رب

  .وانصرنا علي القوم الكافرين

  نهضت آزادي ايران

۱۵/۶/۱۳۶۲  

  

  

  :ها ادداشتويـ مآخذ ۱۵

  »اين پاسخ ماست« مقاله ۱۸/۲/۲۳ مورخه ۲۸۱ـ روزنامه رهبر شماره ۱

  »مذهب اسالم در نظر ما« مقاله ۲/۱۲/۲۲ مورخه ۲۷۵بر شماره ـ روزنامه ره۲

  ۲۴/۹/۵۹ـ ميزان مورخه ۳

  ۳/۱۲/۱۳۲۰ـ روزنامه سياست مورخه ۴

  ۱۶/۳/۲۳ مورخه ۳۰۶ـ روزنامه رهبر شماره ۵

  ۲۸/۱۱/۵۹ـ ميزان مورخه ۶

   انتشارات توده۷۷ صفحه ۵۸ـ بررسي مسائل گوناگون ايران در سال ۷
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تواند به كلمه همكاري و هم نبرد مربـوط    ـ لطفاً به اين جمله با مبارزان انقالبي و مذهبي كه هم مي ۹۶ـ همان مدرك صفحه ۸

  .شود توجه فرمايند

هاي مخصوص به خود كوشيده اسـت از اهميـت و قـدرت     ـ كيانوري اين رقم را كمتر از پانصد شمرده و با تجزيه و تحليل          ۹

 عدم اقدام اين سازمان عليه رژيم شاه را كه به دسـتور مـسكو انجـام گرفتـه اسـت               سازمان نظامي حزب توده بكاهد و در نتيجه       

  .همان مدرك. توجيه كند

   ـ انتشارات توده۸۳ ـ صفحه ۵۸ـ بررسي مسائل گوناگون ايران در سال ۱۰

  ـ همان مدرك۱۱

  ۴/۱۰/۵۹ـ روزنامه ميزان مورخه ۱۲

  ۹/۱۰/۵۹ـ ميزان مورخه ۱۳

  ۳/۹/۵۹يزان مورخه ـ گزارش شهردار تهران ـ م۱۴

   ـ سرمقاله۲۰/۹/۵۹ـ ميزان مورخه ۱۵

  ۳/۱۲/۵۹شناسان جديد ـ ميزان مورخه  ـ اسالم۱۶

  ۲۴/۱۱/۱۳۵۹ نماز جمعه ـ جمهوري اسالمي مورخهاالسالم هاشمي رفسنجاني ـ خطبه  ـ حجت۱۷

  ۲۶/۱۱/۵۹ـ ميزان ـ مورخه ۱۸

  ۲۶/۱۱/۵۹ـ روزنامه مردم مورخه ۱۹

  ۱۲/۱۲/۵۹ـ ميزان مورخه ۲۰

  ۱۷/۱۱/۵۹ـ ميزان مورخه ۲۱

  ۱۷/۱/۶۱ـ ميزان مورخه ۲۲

  ۶/۱۲/۵۹ـ ميزان مورخه ۲۳

  ۱۵/۱/۶۰ـ ميزان مورخه ۲۴

ايم رهايشان كنند و بر اين دعوي  ـ آيا مردم چنين پنداشتند كه به صرف اينكه گفتند ما به خدا ايمان آورده۱ـ۳ـ عنكبوت ـ ۲۵

  . ايشان بودند به امتحان آورديم تا خدا دروغگويان را از راستگويان كامالً معلوم كندامتحانشان ننمايند؟ و ما كساني كه پيش از

هاي ما را در دين خودت استوار بدار و كفايت مشكالت مـا را،   ها، دل ـ اي خدا ـ اي بخشاينده، اي مهربان، اي گرداننده دل ۲۶

  .نا تو بر همه چيز توانائيهما. كننده امور مهم، بفرما ها و اي كفايت تو اي برآورنده حاجت

نيز بندگانت را از راه راست تو گمراه گردانم، آنگاه از پـيش روي و از پـشت سـر و از طـرف     ) شيطان( من ۱۷ـ اعراف ـ   ۲۷

  .ر نعمت به جاي نياورندكآيم تا بيشتر آنان ش راست و چپ آنان در مي

  . كه آن گروه شرايط خود را دگرگون نسازنددهد، تا وقتي  خداوند وضع هيچ گروهي را تغيير نمي۱۱ـ رعدـ ۲۸

هر گروهي بدانچـه دارد شـادمان   . گروه شدند نباشيد  از مشركيني كه تفرقه در دين فطرت افكندند و گروه۳۱ـ۳۲ـ روم ـ  ۲۹

  .است

رزش و كنـد و خداونـد بـه شـما وعـده آمـ       ها وادار مي  شيطان بر شما وعده بينوائي داده و شما را به زشتي۲۶۸ـ بقره ـ  ۳۰

  .دهد و او واسع و داناست فضل مي

افزاينـد و حتمـاً       خيري بر شـما نمـي     ) مراكز حساس (به داخل شما خارج شوند، جز تباهي و تضعيف          ) از جمع خود  (ـ اگر   ۳۱

كـه    بـراي آنهـا هـست در حـالي        ) جاسوسـاني (هـا     دهند و در ميان شما گوش       انگيزي در البالي شما قرار مي       خود را به قصد فتنه    

انگيزي بودند و براي تو انقالب در كارها كردند  مسلماً پيش از اين نيز درصدد فتنه. وند نسبت به كار ظالمين بسيار آگاه استخدا

  .و تا باالخره حق رسيد و امر خدا عليرغم اكراه آنها آشكار گشت

  ۱۸/۱/۶۰ـ روزنامه مردم مورخه ۳۲

 اشاره كرده و پيگيري آن را به عالقمنـدي مرحـوم رجـائي واگـذار                ـ سندي كه آقاي مهندس بازرگان در نامه خود به آن          ۳۳

 ۱۰/۱۰/۵۸در تـاريخ  » هـاي منـافقين     استمرار توطئه « به قلم مرحوم آقاي محمدمنتظري كه تحت عنوان           است اي  اند مجموعه   نموده

ئل مختلفـي را بـه      در ايـن مقـاالت نويـسنده مـسا        . هـاي جمهـوري اسـالمي بـه چـاپ رسـيده اسـت               توسط سازمان انقالبي توده   
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در ) وزير مشاور در امور اجرائي دولـت مرحـوم رجـائي          (هاي سياسي و اسالمي از جمله به آقاي مهندس بهزاد نبوي              شخصيت

  . نسبت داده است۹۱ و ۹۰، ۸۴نشريه فوق صفحات 

دانيم كه در  مت و افترا مي   توانيم بر هيچيك از اين ادعاها صحه بگذاريم و آنان را از مقوله ته               ما بر اساس اخالق اسالمي نمي     

علت اشاره به آن در ايـن مجموعـه بـه خـاطر بهـائي اسـت كـه آقايـان بـه                       . جهت حفظ مصالح كشور بايد به آنها رسيدگي شود        

  .نمايند ها و سخنان آن مرحوم داده و در مبارزات قدرت عليه ديگران از آنان استفاده و به آنها استناد مي نوشته

  ۳۰/۲/۶۲ـ ميزان مورخه ۳۴

  ۱۳۶۰ خرداد ۵ـ نامه مردم ارگان حزب توده ايران ـ مورخه ۳۵

دهيم به حال آنها بهتر خواهـد بـود     و البته آنان كه به راه كفر رفتند گمان نكنند كه مهلتي كه ما به آنها مي              ۱۷۸عمران    ـ آل ۳۶

  .ي رسد كه با آن سخت خوار و ذليل شونددهيم براي امتحان تا بر سركشي و طغيان خود بيفزايند و آنان را عذاب بلكه مهلت مي

  ۱۳/۲/۶۲، مورخه ۱۱۸۵۸ـ روزنامه كيهان، شماره ۳۷

  ۲۰/۲/۶۲، مورخه ۱۱۸۶۴ـ روزنامه كيهان، شماره ۳۸

  ۱۵/۲/۶۲، مورخه ۱۱۸۶۰ ـ روزنامه كيهان، شماره ۳۹

  ۱۱/۲/۶۲، مورخه ۱۱۸۵۶ ـ روزنامه كيهان، شماره ۴۰

  )بدون تاريخ) (۵(اب سياسي در ايران ـ احز۲۴ـ اسناد النه جاسوسي جلد ۴۱

هاي متعددي درباره حزب تـوده اسـنادي را منتـشر     ـ پيام انقالب ـ ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران طي شماره ۴۲

 مـورخ  ۵۴ و   ۵۲ و   ۵۰هـاي     ها و ترورهاي سياسي به خصوص به شـماره          براي دخالت و شركت حزب توده در قتل       . ساخته است 

به قلم دكتر فريدون كـشاورز، آذر       » كنم كميته مركزي حزب توده را       من متهم مي  «همچنين به كتاب    .  رجوع كنيد  ۶۰سفند  بهمن و ا  

  .۱۹۷۸، دسامبر ۱۳۵۷ماه 
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  نامه به رئيس كميته مركزي انقالب اسالمي

   در مورد تضييقات براي نهضت
  

  االسالم فالحيان جناب آقاي حجت

  انقالب اسالمي ايرانرياست محترم كميته مركزي 

  

 مورد تهاجم افرادي مـسلح قـرار   ۶۲ آبانماه ۶به طوري كه مسبوق هستيد، دفتر نهضت آزادي ايران در        

گرفت كه عالوه بر وارد ساختن خسارت به ساختمان و ضرب و جرح افراد حاضر در دفتر، اموال، اسناد و          

آور كه موجب آبروريزي برخـي مـسئوالن          أسفپس از آن واقعه ت    . وجوه نقدي نهضت را نيز به يغما بردند       

جمهوري اسالمي شد، اگر چه بنا به دستور رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، قـسمت عمـدة                   

اموال و اسناد و اوراق و مدارك و وجوه نقدي به يغما رفته، توسـط دادسـتاني انقـالب اسـالمي مركـز بـه                         

صمانه غيرقانوني از طرف افـراد شـناخته شـده و يـا ناشـناس، زيـر                 نهضت تحويل داده شد، اما اقدامات خ      

هاي تهـران پـارس و نارمـك همچنـان ادامـه       پوشش نهادهاي انقالبي، از جمله كميته مركزي انقالب و كميته      

  :آوريم داشته و دارد، كه اهم آنها را به طور اجمال در دو بخش بشرح زير مي

هـا و سـاير مراكـز         فروشـي   هاي روزنامه    و امكانات كميته به دكه     ـ افرادي بنام كميته مركزي، با كارت      ۱

فروش كتب و نشريات مراجعه كرده و صاحبان و فروشـندگان ايـن مراكـز را در صـورت ارائـه و فـروش               

نشريات نهضت آزادي مورد تهديد قرار داده و با ايجاد رعب و ترس در آنهـا، از ارائـه و فـروش نـشريات                        

  .اند ودهنهضت آزادي جلوگيري نم

هـا و جلـسات همگـاني و سـاير            ـ كساني به نام مأموران كميته افرادي را كه بـراي شـركت در كـالس               ۲

نماينـد بـه ايـن        كنند شناسائي، تعقيب، تهديـد و ارعـاب مـي           اجتماعات به نهضت آزادي ايران رفت و آمد مي        

عـات موجـود در اداره راهنمـائي و         ترتيب كه شماره وسايل نقليه اين افراد را برداشته و با اسـتفاده از اطال              

هـاي منـاطق مـثالً        رانندگي صاحبان آنها را شناسائي نموده و به عنوان مأمورين كميته مركزي و يا كميتـه               

پارس و نارمك به بهانه بازجوئي درباره مسائل مالك و مستأجر و در مـواردي بـه عنـوان       هاي تهران   كميته

مـستقيماً و   . نماينـد   زل، محل كسب يا اداره آنان مراجعه مـي        پرسش درباره شركت در جلسات نهضت به من       

هم چنين از طريق بستگان و همسايگان درباره رفت و آمد آنان بـازجوئي و تحقيقـات نمـوده ضـمن بـدنام                       

  .آورند ساختن آنان ميان همسايگان موجبات تهديد ضمني و يا صريح آنان را فراهم مي

نهـضت آزادي   . باشـد   خالف قانون اساسي و قوانين مصوب مي      بدون شك مطلع هستيد كه اين اعمال بر       

تـوان بـه    ايران يك سازمان سياسي ـ اسالمي علني و قانوني است كه طبق قانون اساسـي هـيچكس را نمـي    

نشريات نهـضت بعـد از صـدور        . زور و يا تهديد و ارعاب به شركت و يا عدم شركت در آن مجبور ساخت               

توانـد و نبايـد مـانع         گردند و لذا هيچكس قانوناً نمـي        اسالمي توزيع مي  مجوز رسمي از طرف وزارت ارشاد       

توزيع آنها بشود و يا موزعين و فروشندگان و يا خريداران اين نشريات را، صرفاً به اين دليل مورد تعقيب                    

  ٦٣٨/٤/٢١: شماره

 ٢٤/٦/١٣٦٣: تاريخ
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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در صورتيكه وزير محترم كشور و يا مسئول كميته مركـزي انقـالب اسـالمي در مـورد                  . و تهديد قرار بدهد   

توانند بر طبق اختياراتي كـه        هاي نهضت آزادي سئوال و يا ابهامي در ذهنشان باشد مي            اضع و يا فعاليت   مو

قانون به آنها داده است مراتب را از مسئوالن نهضت آزادي سئوال كننـد و يـا از مقامـات صـالحه قـضائي                        

هاي انقالب   به نام كميته  آنچه قطعي است اين است كه دخالت افراد و اشخاصي           . درخواست رسيدگي بنمايند  

كنـد بلكـه عملـي        هاي تهديد و ارعاب نه تنها به اهداف جمهوري اسالمي ايران كمكي نمـي               و بكارگيري شيوه  

  .باشد غيرقانوني بوده و طبق مقررات موجود كشور قابل تعقيب مي

ه صـرف تـذكر     ما دراين نامه بدون آنكه به شرح جزئيات مراجعات و ارائه شواهد و اسناد بپـردازيم، بـ                 

ريزي شـده   كنيم در صورتيكه اين حركات حساب شده و برنامه   نمائيم و از جنابعالي درخواست مي       اكتفا مي 

هـا    از جانب وزارت كشور و كميته مركزي انقالب نبوده و خودسـرانه از جانـب برخـي از مـأمورين كميتـه                     

ر غير اينصورت مجبور خواهيم بود با       د. گيرد، دستور فرمائيد از ادامه آن جلوگيري به عمل آيد           صورت مي 

ارائه اسناد و شواهد به مقامات صالحه قضائي كشور شكايت نموده و خواسـتار رسـيدگي بـه ايـن اعمـال                      

  .رويه و غيرقانوني و مجازات متخلفين بشويم بي

  با تشكر والسالم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ شهريور ۲۰



 ١٥٤

  

  زير ارشاد اسالمي در مورد نامه به و

  چاپ و انتشار نشريات نهضتازه اج
  

  االسالم خاتمي وزير محترم ارشاد اسالمي جناب حجه

  

  :رساند با سالم و آرزوي توفيق جنابعالي در انجام وظائف اسالمي و ملي به استحضار مي

جنـگ و   «، نسخي از دو نشريه يكـي تحـت عنـوان            ۴/۶/۶۳ و   ۱۴/۵/۶۳هاي    نهضت آزادي ايران در تاريخ    

به آن وزارت تسليم كرده و تقاضـاي اجـازه          » هشدارهاي ما و اعترافات سران حزب توده       «و ديگري » صلح

 ۲۷، ۲۳، ۲۲، ۲۰، ۱۴هـاي   چاپ و انتشار آنها را نموده، متاسفانه عليرغم مراجعات مكرر از جملـه در تـاريخ               

  . تا كنون وزارت ارشاد در اين مورد اقدامي ننموده است۶۳ شهريور ۱۳ و ۱مرداد و 

ريكه مسبوق هستيد، طبق قانون اساسي و قـوانين موجـود، نـشريات آزادنـد و نيـازي بـه اجـازه                     به طو 

باشد اگر چه وزارت ارشاد برخالف قانون، و با كمك مـأمورين انتظـامي و كنتـرل دقيـق               وزارت ارشاد نمي  

دريافـت  هـا بـدون    ها ناشرين را به كسب اجازه از وزارت ارشاد مجبـور سـاخته اسـت و چاپخانـه         چاپخانه

متأسـفانه در  . باشـند  اجازه رسمي وزارت ارشاد حاضر به قبول خـط و تحويـل نـشريات چـاپ شـده نمـي                   

كننـده   مواردي، از جمله دو نشريه فوق، مقامات مسئول در وزارت ارشاد، بدون ذكر دليل قانوني و يـا قـانع             

  .اند نامه را به تعويق انداخته صدور اجازه

ر در وزارت ارشاد كه در اين قسمت مأمورند دليل تـأخير در صـدور               جالب اين است كه مسئوالن حاض     

گيري در    اهللا الحرام ذكر نموده و تصميم       مجوز براي دو نشريه فوق را، مسافرت مسئوالن اين قسمت به بيت           

  .اند اين امر را موكول به مراجعت اين زائران خانه خدا كرده

گردد، نه تنها در اين مورد چنين » ليشهدوا منافع للناس  «اي براي   عجبا حجي كه به گفته قرآن بايد وسيله       

عمل ننموده بلكه مانعي در راه انجام وظيفه توصيه به حق و امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، كـه انگيـزه                            

رسد كه مـسافرت مـسئوالن دولتـي بـه      به نظر نمي. باشد، شده است اصلي نشريات نهضت آزادي ايران مي  

تعطيل كارهاي كشور به ويژه در انجام وظيفه امر به معـروف و نهـي از منكـر كـه                    خانه خدا مجوزي براي     

  .اصل هشتم قانون اساسي آن را از وظائف دولت و مردم شمرده است، گردد

جنـگ و  «در هر صورت با توجه به نكات فوق لطفـاً دسـتور فرمائيـد آن وزارت در مـورد دو مجموعـة                    

اقدام فوري به عمل آورند تا ما و شما در پيش »  حزب خائن توده   هشدارهاي ما و اعترافات سران    «و  » صلح

  .خدا و خلق شرمنده نباشيم

   و بركاتههللا والسالم عليكم و رحمه

  نهضت آزادي ايران

۲۶/۶/۶۳  

  بسمه تعالي

  ي ايراننهضت آزاد

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٦٣٩/٤/٢١: شماره

 ٢٦/٦/١٣٦٣: تاريخ
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  دانشگاه قبل و بعد از انقالب تحليلي پيرامون
  

  

  

  فهرست مطالب 

    مقدمه

    ـ دانشگاه از آغاز تاسيس تا پيروزي انقالب۱

    هاي فكري ـ جريان۱/۱  

    حركت ماركسيستي  

    حركت ملي  

    حركت نوين اسالمي  

    هاي اسالمي دانشجويي ـ تشكيل اولين انجمن۲/۱  

    ـ نقش ضداستبدادي ـ استعماري دانشگاه۳/۱  

     مرداد۲۸پس از كودتاي   

    هاي اسالمي ـ تشكيل انجمن۴/۱  

    انجمن اسالمي مهندسين  

     پزشكانانجمن اسالمي  

    انجمن اسالمي معلمان  

    انجمن اسالمي بانوان  

    هاي اسالمي اولين كنگره انجمن  

    ـ مبارزات خارج از كشور۵/۱  

    ـ پيوند دو جريان اسالمي۶/۱  

    ـ آغاز مبارزات مخفي و نقش دانشگاه۷/۱  

    در پيروزي انقالب  

    ـ دانشگاه پس از پيروزي انقالب۲

     بدو پيروزيـ دانشگاه در۱/۲  

    ـ انقالب فرهنگي۲/۲  

    ـ انقالب آموزشي۳/۲  

    ها حل مسايل دانشگاه ـ راه۳

    ـ دانشگاه علم و دين۱/۳  

    ـ دانشگاه و آزادي۲/۳  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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    ـ انتخاب دانشجو۳/۳  

    ـ انتخاب استاد۴/۳  

    ها ـ مديريت دانشگاه۵/۳  

    بندي جمع

  



 ١٥٧

  

  تعالي بسمه

  

  مقدمه

نوا منكم والذين اوتوالعلم درجات واهللا بما يرفع اهللا الذين آم

  ١اتعملون خبير

  

كننـده در   شود كه نقشي مـوثر و تعيـين   دانشگاه در اكثر كشورها و جوامع محيطي ارزشمند شناخته مي    

هاي جديـد     با پيشرفت روزافزون علوم و پيدايش تكنولوژي      . آينده اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور دارد      

عنـوان      موقعيت منزلت جوامع در جهان كنوني، لزوم توجه و بسط اين مركز فرهنگي به             و نقش آن در تعيين      

  .ها بوده است ها و ملت يكي از اركان ترقي كشورها هميشه مورد نظر دولت

گيري آن در     رشد و شكوفائي هر كشور مآالً به چگونگي برخورداري آن جامعه از علوم جديد و سرعت               

سازد وجود مراكز علمي قوي، پربار        ها را ممكن مي     چه حصول اين برخورداري   اين زمينه وابسته است و آن     

هاي جديد در سياست كلي حاكم بر دنيـاي امـروز بخـصوص               اهميت بكارگيري تكنولوژي  . و پيشرفته است  

كنـد كـه كـسب رفـاه مـادي و حـل معـضالت               در مسابقه جهاني كسب قدرت آنچنان نقش حياتي را ايفا مـي           

  .الشعاع خود قرار داده است س كنجكاوي را تحتحجهوالت و ارضاء بشري در شناخت م

اي از مـردم از سـواد و فرهنـگ كـافي              در كشورهاي رشد نيافته يا جهان سوم كه درصد قابل مالحظـه           

 كـه ايـن قـشر       اچر. تر است   تر و سنگين    اند نقش و رسالت دانشگاه و دانشگاهيان به مراتب با اهميت            بهره  بي

به همين  . دارند  شان و رسيدن به مرزهايي از ترقي و تكامل گام بر             رشد و شكوفايي جامعه    بايستي براي   مي

هاي استيالگر براي نفوذ و بسط سلطه خود در اينگونه كشورها، جذب ايـن قـشر را در                    دليل است كه قدرت   

  .نمايند  ميهاي مختلف براي وابستگي فرهنگي استفاده دهند و از شيوه هاي خود قرار مي سرلوحه برنامه

هـا و تـالش گـسترده     موقعيت ويژه و استثنايي كشور ما نيز هميشه باعث جلب توجه و نظر ايـن قـدرت                

  .آنان براي نفوذ فرهنگي و به انحراف كشانيدن و وابسته كردن قشرهاي تحصيلكرده بوده است

ب شده است كـه     اما همواره عليرغم اشتياق و طمع بيگانگان، كوشش، تالش و شهامت دانشگاهيان موج            

هايي كه گهگاه     ها و خودباختگي    جريان كلي حاكم بر دانشگاه مسيري مثبت را طي كرده و در مقابل انحراف             

همـين گـرايش مثبـت بـود كـه نهايتـاً منـشاء اثـرات                . نمـوده در راه رشـد و ترقـي بـه پـيش رود               بروز مـي  

  .انكارناپذيري در به ثمر رسيدن انقالب اسالمي ايران گشت

از . هـا شـد     اي در سراسـر جامعـه و بـه ويـژه دانـشگاه              انقالب اسالمي باعث تحوالت گـسترده     پيروزي  

هايي شد كـه       از جو آزاد حاكم بر جامعه و دانشگاه باعث افراط و چپروي             روزهاي اول انقالب سوءاستفاده   

اي دانـشگاه و    بستن دره .  انحصارگران آماده ساخت    رفته رفته زمينه و بهانه مناسبي را براي سوءاستفاده        

بـه منظـور توجيـه ايـن عمـل و همچنـين حـذف               . آور اين روند بـود      سفأها يكي از پيامدهاي ت      تعطيل كالس 

                                                 
.گرداند و او به هر چيزي آگاه است انشمندان را رفيع ميخداوند مقام اهل ايمان و د: ۱۱/مجادله. ۱



 ١٥٨

اي جهت تحريـف      روشنفكران مذهبي برخاسته از جريان دانشگاه از صحنه سياسي مملكت كوشش گسترده           

  .ي گروهي رواج يافتها و محو همه سوابق مثبت و طرح تنها نقاط ضعف دانشگاه در منابر و رسانه

متاسفانه اين جريان عمالً باعث شد كـه ارتبـاط نـسل فعلـي دانـشگاهي بـا گذشـته خـود قطـع گـشته و                          

 با خطر چنين جوي ما را بـر آن داشـت تـا سـير                همقابل. تفاوتي و سرخوردگي آنان فراهم شود       موجبات بي 

خالصـه بـه ذكـر مـشكالت و مـسائل           حركت دانشگاه را هر چند به اجمال بازگو نماييم و همچنين به طـور               

اميدواريم اين تالش در جهت آگاهي دانـشگاهيان بـه          . دانشگاهي پس از پيروزي انقالب و علل آنها بپردازيم        

شك دريافت نظرات و پيشنهادات و انتقادات در اين زمينه مورد تقـدير               بي. ويژه دانشجويان عزيز موثر افتد    

  .و تشكر خواهد بود

  ١نرفع درجات من تشاء و فوق كل ذي علم عليم                      

  

   دانشگاه از آغاز تاسيس تا پيروزي انقالبـ ۱

  :هاي فكري ـ جريان۱/۱

زده ايـران بـود، بـذري كـه بعـدها بـا وجـود          سال كاشته شدن بذر دانـشگاه در زمـين آفـت          ۱۳۱۷سال  

  . را به لرزه درآوردبسياري از موانع در عمق خاك ايران ريشه دواند و بارها طغيانگران

اگر چه با گشايش درهاي دانشگاه، جوانان تشنه و مستعد به درياي بيكران علم و آگاهي راه بردنـد امـا        

هــاي مختلـف، راهنمـا و سـوق دهنــده     از ابتـداي امـر، و در خـال فكـري موجــود آن زمـان، هجـوم گـرايش       

ه غـرب را سرمـشق و الگـو قـرار داده            طيفي از افكار روشفكران كـ     . دانشجويان به مسيرهاي گوناگون بود    

ها به آرامي شكل گرفت و رفته رفته سه جريان اصلي را در رونـد                 بودند تا ماركسيسم، در اذهان و انديشه      

  :هاي دانشجويي بنيان گذاشت حركت

   حركت اسالميـ ۳ـ حركت ملي ۲ـ حركت ماركسيستي ۱

طور كلـي    دين و دنيا به كر كه حاكي از انفكاك به مرور زمان نوعي تف۲۰عالوه بر آن تا قبل از شهريور        

ساخت و با پيـشرفت، رشـد و مطـرح            و دين و سياست به طور خاص بود جاي خود را در اذهان محكم مي              

تفكر اول نوعي خودبـاختگي     . العمل به وجود آورد     شدن مسائل علمي و دانشگاهي در اجتماع سه نوع عكس         

هاي بومي بود، جريان دوم با حربـه طـرد و نفـي كلـي و همـه                    ارزشدر مقابل فرهنگ بيگانه و نفي هر نوع         

جانبه علم و تفكر وارداتي غرب به ميدان مبارزه با آن درآمد و جريان سوم به خودبـاختگي و طـرد مطلـق                       

علوم و نظريات مختلف ايمان نداشته، معتقد بود كه تضادي بين علم و دين وجود ندارد و ايـن همـان تفكـر                       

  . دانشگاه استجريان اسالمي

  

  :حركت ماركسيستي

هاي سياسي آن در دانـشگاه آغـاز شـد،     حركت ماركسيستي پس از تشكيل حزب توده تبليغات و فعاليت 

در حقيقـت   » سازمان دانشجويان دانشگاه تهران   «. به صورتي كه دانشگاه را مركز مبارزات سياسي ساخت        

گـذاري شـد و    هـا بنيـان   اي هاي تـوده   و با فعاليتاولين سازمان موجود در دانشگاه بود كه با مشي سياسي       

  .شد  نيز منتشر مي۳۲ مرداد ۲۸ انتشار يافت كه تا »دانشجو«اي با نام  نشريه

                                                 
  .درجات هر كه را خواهيم باال بريم و خداوند عليم برتر از هر عالمي است: ۷۶/ يوسف . ۱
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  :حركت ملي

در آن  . شـد  هـاي مليـون در دانـشگاه آغـاز          هاي ماركسيستي، فعاليـت     با گذشت زمان و به دنبال حركت      

اسـتادي دانـشگاه همكـاري و همگـامي چنـين نهـضتي را              سمت   زمان بسياري از همكاران دكتر مصدق در      

گيري حركت ملـي در       هاي اوج    در حقيقت مصادف با سال     ۱۶ و   ۱۵ و   ۱۴هاي    انتخابات دوره . دار بودند   عهده

، حركت ملي در دو محور مبارزه با هيئت حاكمه          ۱۳۳۰ها، خصوصاً درسال      دراين سال . دانشگاه تهران بود  

ان همان سال، ابتدا در دانشكده فنـي مليـون گـوي        ي در انتخابات سازمان دانشجو    .رفت  ها پيش مي    اي  و توده 

هـا ايـن موفقيـت تكـرار      ها ربودند و سپس به تدريج در دانشكده علوم و ساير دانـشكده  اي  سبقت را از توده   

 به مرور دو سازمان دانشجويي با دو منش سياسي در دانـشگاه             ۳۰اين تحوالت باعث شد كه در سال        . شد

 بـا مـرام و ايـدئولوژي ماركسيـستي      »سازمان دانشجويان دانشگاه تهران   «تهران به وجود آيد، يكي از آنها        

 كـه مركـز تجمـع و كـار          »سازمان صنفي دانشجويان دانشگاه تهران    «وابسته به حزب توده ايران و ديگري        

دين يا احزاب ملي نظيـر  هاي اسالمي و غيراسالمي اعم از منفر      مشترك سياسي همه نيروهاي ملي با انديشه      

هـايي    تبليـغ و فعاليـت    .  )نيروي سوم ( جمعيت مردم ايران و زحمتكشان ملت ايران         ،ايرانيسم  حزب ايران، پان  

 ۳۰نظير انتشار روزنامه ارگان به نام دانشجويان، خريد و توزيع اوراق قرضه ملي و سازماندهي تظاهرات                 

هـاي ايـن سـازمان        بـا مبـارزات مـردم  از جملـه فعاليـت           تير، حمايت از دولت ملي دكتر مصدق و همگـامي           

  .دانشجويي بوده است

  

  :حركت نوين اسالمي

شد، حركتي كـه غبـار    بخش اسالم بيش از پيش حس مي     حركتي بر مبناي تعاليم نجات     ءدر اين ميان خال   

در مقابـل   اين راه را زدوده و حامل رسالت واقعي دانشگاه و نسل جوان و تحصيلكرده باشـد، حركتـي كـه                     

 تـاب مقاومـت آورده جوانـان را جوابگـو و             )با استفاده از غناي فرهنگ اسالمي     (ها و مكاتب مختلف       گرايش

كننده باشد و از آن هم گذشته جو مسموم الحادي و ضدمذهبي و هم جو اعتقادات خرافـي و ارتجـاعي       اقناع

هايي در دل تاريكي درخـشيد و   هابدر چنين شرايطي ش. غيراسالمي را درهم شكسته و طرحي نو دراندازد     

  .سيماي اين راه را روشن ساخت و حركت نوين اسالمي در بعد فرهنگي ـ عقيدتي شكل گرفت

  

  :هاي اسالمي دانشجويي ـ تشكيل اولين انجمن۲/۱

 انگيزه و هدف    .بود» دانشكده پزشكي تهران  « سال تولد اولين انجمن اسالمي دانشجويان در         ۱۳۲۱سال  

 مبارزه براي قطع دو دسـت كـه تبليغـات دانـشگاه را بـا                .ه گفته مؤسسين، مبارزه و دفاع بود      تأسيس آن، ب  

هـاي    اين بذر كاشته شده نيز بـه زودي در تمـام دانـشكده            . »ها  ها و بهايي    اي  توده«: جديت در اختيار داشتند   

ه  ايـن انجمـن بـ   اهـداف . تهران سر از خاك برآورده و عليرغم موانع و كمبودها ريـشه دوانـد و رشـد كـرد            

  : ماده به شرح زير اعالم شد۴استناد اساسنامه آن در 

  ـ اصالح جامعه بر طبق دستورات اسالم۱

  ـ كوشش در ايجاد دوستي و اتحاد بين افراد مسلمان مخصوصاً جوانان روشنفكر۲
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   انتشار حقايق اسالمي به وسيله ايجاد موسسه تبليغاتي و نشر مطبوعاتـ ۳

  افاتـ مبارزه با انحر۴

  :در مقدمه اساسنامه انجمن اسالمي دانشجويان تهران كه بعدها انتشار يافت چنين آمده است

با اعتقاد به اصل توحيد و تعليمات عاليه اسالمي و كتاب آسـماني قـرآن و توجـه بـه تجـارب تـاريخي،                        «

 اجـراي احكـام     روزي خود و خانواده و اجتماع خـويش را در عـدم             گروهي از جوانان كه نابساماني و تيره      

انجمن اسالمي  «دانند براي تامين روابط عادالنه و استقرار قوانين اسالمي و تحقق مباني ديني                اسالمي مي 

طلـب و آزاده و جوانـان متـدين و معتقـد مـا                براي آنكه همه افراد حـق     . اند  را به وجود آورده   » دانشجويان

آن آشنا شده و براي ساختمان دنياي سعادتمند   بتوانند در پناه چنين طرز فكري با منطق محكم و علمي قر           

 ۱۶ مـاده و     ۴۳فردا استعداد و لياقت و مساعي خود را به كار اندازند اساسـنامه انجمـن در چهـار فـصل و                      

بينـي كـرده    تبصره اصول تشكيالت خود را تعيين و دستگاه منظمي را براي تقسيم كار ثمربخـشي پـيش               

  »...است

من، معتقد و مصمم و استادان و معلمان برجسته و متقي، سدي پـوالدين         اتصال دو حلقه دانشجويان مؤ    

هاي انحرافي مصون و چهره واقعي و اصـيل اسـالم را از               ساخت كه جوانان را در رودررويي با گرايش         مي

اهللا طالقـاني، مهنـدس بازرگـان،     نقش علما و استاداني نظير آيـت      . تساخ  ها نمايان مي    ها و نقاب    پس صورتك 

هـا و     نوشـته . سـاز بـود     هاي فرهنگي دانشجويان، اساسـي و سرنوشـت         گيري حركت   حابي در شكل  دكتر س 

هاي اسالمي و تفسير قرآن در        هاي قبل از تشكيل انجمن      آموز در سال    له دانش ج طالقاني در م    اهللا تفاسير آيت 

  .كانون اسالم و مسجد هدايت راهگشا و روشنگر بسياري از جوانان بود

هـاي تاريـك و       ه ازسرچشمه قرآن پرتو و زيبايي گرفته بود مشعلي فروزنده در گـذرگاه            كالم طالقاني ك  

اين انتظار و اصرار و پيگيري طالقاني در آموزش قرآن بـه نـسل جـوان      . دهشتناك اجتماع در آن دوره بود     

 .هـاي علميـه متـروك بـود         تحصيلكرده در زمان و شرايطي بود كه مطالعه و تفـسير قـرآن حتـي در حـوزه                 

 چاپ شد طالقاني، همـواره يـادآور ايـن          ۱۳۲۰آموز شماره يك سال هفتم كه در آبان           ه در مجله دانش   كچنان

  ١فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن: نكته بود كه

هـاي    هـا در گـوش تـوده        اي فرا راه جوانان قرار داشت در گذشـت سـال            انعكاس اين پيام كه چون لوحه     

 زد و قـرآن را از روي        رهاي ضخيم و تارهاي كهن صـدها سـال جهالـت را كنـا                پرده   طنين انداخت،  مختلف

شـاگردان   ه خـود از   كـ » دكترچمـران «به گفته شهيد عارف     . ها آورد   هاي عقد به ميان توده      ها و سفره    طاقچه

  :طالقاني و مكتب هدايت بود

ز رحمت و محبت بود بخصوص كـه مـا از او وحـشت              او براي ما منبع جوشاني از ايمان و ابر پرباري ا          ... «

كشيديم و هر حرفي را و هر مشكلي را           پايانش ايمان داشتيم و از او خجالت نمي         نداشتيم زيرا به محبت بي    

  ٢»...كرديم و او ستارالعيوب بود با او مطرح مي

هنگـي بـه شـمار      اقبال دانشجويان به استادان و علماي مترقـي و نويـسندگان گـامي مـوثر در تغذيـه فر                  

هاي دانشگاهي و فرهنگي توسط افرادي بـا تفكـر اسـالمي و               ها و پست    از طرف ديگر احراز كرسي    . رفت  مي

                                                 
هاي هدايت و سعادت را پوشاند پس برشماست رساندن خود بـه        هنگامي كه ابرهاي تيره فتنه به سان شب ديجور بر شما راه           . ۱

  .قرآن

 .۱۹/۶/۵۸يد چمران مصاحبه با روزنامه كيهان شه. ۲
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خدمات اداري و سياسي آنها موجب شد كه توجه و اعتماد جوانان مملكت و شيفتگان آزادي به آنها جلب و                    

  :ه مهندس بازرگانبه گفت. كالمشان در هر دو جبهه انعكاس و تاثير مطلوب پيدا كند

هاي داغ و پيكرهاي سراپا گوش كـه ايـن جوانـان مـودب و                  مغزهاي روشن و دل     چشمان درخشان، ... «

آورد و هر ذهن كور را  دادند بهترين عامل و مشوقي بود كه هر زبان بسته را به سخن مي      مهربان نشان مي  

ي جـواب آنهـا را مطـابق افكـار و           كردنـد و وقتـ      كـرد، بـه زبـان حـال مـسائل و مطـالبي مطـرح مـي                  باز مي 

 اين جوانان، در آن شرايط با مسائل و سواالت فراوان و            ١.»قاپيدند  بلعيدند و مي    شنيدند، مي   استعدادشان مي 

سـوادي، محروميـت، جهـل،        از يـك طـرف بـي      . نمودنـد   متنوعي روبرو بودند و احساس رسالت عظيمي مـي        

گران غربـي      در دست استعمار و سلطه     هاي مسلمان    ملت  و اسارت  هاي مسلمان   ماندگي توده   خرافات و عقب  

از جانب ديگر جـذابيت فرهنـگ و علـوم و تكنولـوژي غربـي همـراه بـا تبليغـات                     . داد  اين جوانان را زجر مي    

هاي فعال سياسي و ضدمذهبي سواالت فراوان و بعـضاً شـبهات و ترديـدهايي در ذهـن          كننده گروه   مسموم

  .آنان بوجود آورده بود

بجز عده معدودي از افراد زبده كه آنها نيز مطرود جامعه اصـلي        (نب ديگر برخورد روحانيت وقت      از جا 

ايـن گـروه بـه جـاي     . گرايانه و دور از واقعيـت بـود    و مسلمانان سنتي، با علوم غربي ذهن        )روحانيت بودند 

ضمن طـرد كامـل و   جوابگويي به مشكالت و رهبري جريانات و ايفاي نقش دفاعي و احيايي متناسب زمان،          

. مطلق علوم و فنون جديد، رفته رفته از كـوران مـسائل روز كنـار كـشيده و بـه نـوعي انـزوا تـن در دادنـد               

بسياري از اقشار مسلمان نيز به تبعيت از روحانيت روز خواندن دروس جديد فيزيك و شيمي و هندسـه و                    

 فرزندان خود را بـه تحـصيل علـوم جديـد            ديني دانسته و به زحمت حاضر بودند        را علت و مترادف با بي     ... 

اي نيز آنچنان در برابر غـرب خودباختـه بودنـد كـه فراگيـري علـوم جديـد را              اما در مقابل عده   . اجازه دهند 

اطـالع دامـن      كـار و بـي      مالزم با نفي دين و خدا و معنويت دانسته و عمالً به ترس و نگراني اقـشار محافظـه                  

كردند كه بايد عمالً نشان دهند، فرا گـرفتن علـوم             لمان احساس رسالت مي   در اين ميان جوانان مس    . زدند  مي

گردد بلكه در صـورت برخـورد صـحيح، موجـب تقويـت       جديد نه تنها باعث سست شدن اعتقادات ديني نمي 

  .اين جوانان در جريان اسالمي دانشگاه رسالت خود را به خوبي انجام دادند. شود معرفت دين نيز مي

حركت براي پاسخگويي به سواالت و شبهات روز دست به كار شدند و عـالوه بـر ايـراد                   پيشگامان اين   

  .هاي متعددي منتشر ساختند سخنراني، مقاالت، نشريات و كتاب

اروپا، مطهرات در اسالم، كار در اسالم كه جنبه دفاع از ديانـت و حقيقـت و عمـق           انتشار كتب مذهب در   

 مجموعـه   ،مجالت ايمان، فروغ علم، گنج شـايگان      .  بسيار موثر افتاد   اسالم داشت در مبارزه با جو ضد ديني       

هاي آنان منتـشر      هاي اسالمي و يا به دنبال حركت        حكمت و پيكار انديشه يكي پس از ديگري به همت انجمن          

  .كننده مقاالت آموزنده و مفيد بود شد و درج مي

مـده  آ انتـشار يافـت در مقدمـه         ۱۳۲۹ال   كه در فروردين ماه س     »نامه فروغ علم  «در اولين شماره نشريه     

كند كه هدف ما تحول در اجتماع است و راه آن تحول در               ايران نيازمند تحول فكري است و اضافه مي       : است

 شـماره منتـشر   ۵سپس مجله ماهانه گنج شـايگان در   .  شماره تعطيل گرديد   ۹اين مجله بعد از انتشار      . افكار

اي تحـت عنـوان        بود كه به علت درج سرمقاله      ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸دتاي  شد و چاپ آخرين شماره آن بعد از كو        

                                                 
 .۸۸مدافعات مهندس بازرگان صفحه . ۱
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ان انجمـن اسـالمي     گ ار »پيكار انديشه «و نشريه    خواهد توقيف شد    ملت مسلمان ايران مستشار مسيحي نمي     

در اولين شماره نشريه پيكار آمده      .  در دو شماره منتشر و سپس توقيف شد        ۱۳۴۰دانشجويان نيز در سال     

  :است

هـاي    بخشي است كه به خاطر تحقق بخشيدن به هـدف            حاوي نظريات طرز فكر مترقي و نجات       اين نشريه «

  :كوشد زير مي

  .ـ كوشش در باال بردن آگاهي نسل جوان نسبت به حقايق و اصول عقيدتي اسالم۱

  .ـ اشاعه هر چه بيشتر اين اصول در ميان مردم و مبارزه با خرافات و جهل و فساد۲

طلبـي    نان دانشجو به پيروي از يك زندگي شرافتمندانه بر اساس ايمان به خدا، حق             ـ تشكل و ترغيب جوا    ۳

  .خواهي عدالت و

 ايجاد همبستگي جوانان مسلمان در همه نقاط و كمك به نهضت جهاني اسالم در راه ايجـاد يـك دنيـاي                      ـ ۴

  »بهتر

هاي    نمازخانه .داشتند   مي به تدريج امواج مختلف از هر سو جمع گشته و اين زورق نوپا را به جلو گسيل                

دانشگاه نظير دانشكده فني ابتدا با ده پانزده نفر افتتاح شـد و بـا پـشتكار و مقاومـت دانـشجويان مـومن و                         

  .فداكار بعدها به بار نشست

از جملـه انـشعاب     . هاي بعد عواملي در ايجاد حركت و يا محدوديت در جو دانشگاه موثر بودنـد                در سال 

 از حزب توده ايران و تشكيل جمعيـت سوسياليـست تـوده ايـران كـه نقـش                   ۲۶سال  خليل ملكي و خنجي در    

 ۱۵همچنـين در  . هاي سياسي دانشگاه در آن زمان به عهـده داشـتند   فعالي در مبارزات دانشجويي و فعاليت   

  هنگامي كه شاه بـراي شـركت در سـالروز تاسـيس دانـشگاه در مقابـل دانـشكده حقـوق از                      ۲۷بهمن سال   

  به سمت خبرنگار روزنامه پرچم اسـالم در هشد به وسيله شخصي به نام ناصر فخرايي ك     ده مي اتومبيل پيا 

مراسم شركت كرده بود مورد سوءقصد قـرار گرفـت، از اثـرات محـسوس ايـن سوءقـصد ايجـاد فـشار و                        

  .محدوديت بيشتر براي نيروهاي موجود در دانشگاه بود

  

   نقش ضداستبدادي ـ استعماريـ ۳/۱

   مرداد۲۸ از كودتاي دانشگاه پس

هـاي     و پيدايش جو خفقان، احزاب و دستجات سياسي منحل و روزنامـه            ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸پس از كودتاي    

  اما مبارزه تعطيل نشد و دانـشگاه بـه        . شدند و مبارزين فراواني دستگير و به زندان افتادند        آزاد همه تعطيل    

  .عنوان مركز مقاومت باقي ماند

هـاي مخفـي      ا همچنان سازمان خود را به صورت مخفي حفـظ كردنـد و فعاليـت              ه  اي  دراين شرايط توده  

در شهريور همان سال نهضت مقاومت ملـي بـه ابتكـار افـرادي چـون                . دانشگاهي آنان كماكان ادامه داشت    

اهللا انگجـي، مرحـوم عبـاس         مرحـوم آيـت      دكتر سـحابي،    ازرگان،اهللا سيدرضا زنجاني، مهندس ب     مرحوم آيت 

اهللا رضـوي قمـي      اهللا رسـولي و آيـت       وم دكتر محمد نخشب، مرحوم رحيم عطايي، مرحـوم آيـت          رادنيا، مرح 

در همين زمان كميته دانشگاهي نهضت مقاومت ملـي       . تشكيل گرديد و پرچم مبارزه را برافراشته نگه داشت        
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هـا،   يمـايي هـايي نظيـر راهپ   هاي موثر خود جبهه مقابلـه بـا اسـتبداد را بـه عهـده داشـت و فعاليـت           با فعاليت 

  .كرد اعتراضات خياباني، اعتصابات و پخش اعالميه و غيره را رهبري مي

در زمـاني كـه   . تشكيل نهضت مقاومت ملي بعد از كودتا رژيم را وادار به رودررويي بـا دانـشگاه نمـود       

ا، جمهوري آمريكـ    كشيدند، نيكسون، معاون رييس     ن نقشه مي  اهاي نفتي براي تسلط مجدد بر نفت اير         كمپاني

 نـاراحتي و نارضـايتي مـردم هـر روز             ميليون دالري آمريكا را ببينـد،      ۲۱آمد تا نتيجه كودتاي       به ايران مي  

رسـيد، دولـت و اسـتعمار خـارجي           گرفت و فرياد اعتراض از هر گوشه و كناري به گوش مي             بيشتر اوج مي  

دندان تيز كرده بـود كـه فاجعـه         نيز براي انتقام از مردم مبارز ايران بخصوص دانشجويان دانشگاه تهران،            

  :خوانيم مي» شهيد دكتر چمران« آن از زبان  رااختصار وقايع.  آذر بروز كرد۱۶

گذرد ولي وقايع آن روز چنان در نظرم مجسم است كه گـويي               ، نه سال مي   ۱۳۳۲ آذر   ۱۶از آن روز يعني     ...«

د، سكوت موحش بعد از رگبار بـدنم   انداز   صداي رگبار مسلسل در گوشم طنين مي       .بينم  همه را به چشم مي    

دانـشكده فنـي    . شـنوم   از مجروحين را در ميان اين سـكوت دردنـاك مـي           دآه بلند و ناله جانگ    . لرزاند  را مي 

ترين روزها بود و چون شواهد و         آن روز ساكت  . بينم  العين مي  يأآلود را در آن روز و روزهاي بعد بر          خون

اندازه آرام و هشيار بودند، كـه بـه هـيچ وجـه                دانشجويان بي  ،داد  اي را نشان مي     آثار احتمال وقوع حادثه   

باران شد و چطور سه نفـر   پس چرا و چگونه دانشگاه گلوله. ساز ندهند اي به دست كودتاچيان حادثه     بهانه

   ١»...نيا، قندي و رضوي به شهادت رسيدند؟ ا بزرگماز بهترين دوستان 

 موج ايجاد كرده و امواج توفنده حاصل از آن هـستي رژيـم              هاي دانشجويي به راستي در اجتماع       حركت

نيا و بدن غرقه       باران شده بزرگ     پيكرگلوله  رضوي،  را به بازي گرفته بود، اكنون سينه شكافته شده شريعت         

  .به خون قندچي گواه بر اين بود كه دانشگاه دژي تسخيرناپذير است

روز ) كوسـك (ه بعدها سازمان جهاني دانشجويان       آذر به حدي بود ك     ۱۶انعكاس جهاني واقعه دلخراش     

 آذر را به روز جهاني دانشجو اعـالم كـرد و همـه سـاله در ايـن روز دانـشجويان سراسـر جهـان روز                           ۱۶

  .دارند مي دانشجو را گرامي 

 استاد برجـسته دانـشگاه بـا      ۱۲هاي سياسي و روحاني از جمله          مخالفت برخي از شخصيت    ۳۳در سال   

جهت اخراج استادان از دانشگاه فشار زيـادي اعمـال كنـد و              م نفت باعث شد كه رژيم در      داد كنسرسيو رقرا

 مواجه شـد، بـر خـالف قـانون تاسـيس             )اكبر سياسي   مرحوم دكتر علي  (وقتي كه با مقاومت رييس دانشگاه       

سـتاد   ا۱۲اسـامي ايـن   . دانشگاه به دستور كفيل وقت وزارت فرهنگ، استادان دانشگاه از كار بركنار شـدند            

 مهنـدس خليلـي، دكتـر سـحابي،          مهندس انتظام، مهندس بازرگان، دكتر بيژن، دكتر جنـاب،        : بدين شرح است  

  .اللهي  دكتر معظمي، دكتر ميربابايي و دكتر نعمت دكتر عابدي، مهندس عطايي، دكتر قريب،

ره واقعـي  هايي نظير راه مصدق، ارگان نهضت مقاومـت ملـي افـشاگر چهـ      روزنامه۳۵ ـ  ۳۲هاي در سال

  .رژيم و جريانات اخير بود

  

  :هاي اسالمي  تشكيل انجمنـ ۴/۱

                                                 
 انتشارات نهـضت آزادي     ـ »  آذر به ياد حماسه مقاومت دانشگاه و سه قطره خون ياران دانشجو            ۱۶«شهيد دكتر چمران، مقاله     . ۱

 .ايران
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 و متعاقـب آن     ۳۸در سـال    » جامعـه اسـالمي معلمـين     « و   ۳۶در سال   »  اسالمي مهندسين   انجمن«تشكيل  

هـاي   هاي دانشجويي، و در حقيقت ايجـاد كانـال          تكميل كننده و ادامه دهنده حركت     » انجمن اسالمي پزشكان  «

ي ورود مهندسين و معلمين و پزشكان با ايمان به گود و كوران مبارزات و تشكيل جوامـع و                   مستحكمي برا 

  .جلسات مختلف مذهبي و فرهنگي سيراب كننده قشر تشنه و فعال بود

  : آمده است۳۶در اساسنامه انجمن اسالمي مهندسين در سال 

بـه اينكـه اجتمـاع افـراد و همكـاري           و نظـر     »اهللا جميعـاً والتفرقـوا     واعتصموا بحبل «ه حكم دستور ازلي     ب

دنيـا و    صميمانه مثبت مردان معتقد صالح در اقدامات مفيد مرضي خدا و موجـب انتفـاع و اسـتحكام امـر                   

شود و با توجه به فساد و بيچارگي مملكت از يك طرف و تشتت و تزاحم عمومي از طرفي  سعادت عقبي مي

 وسائل ضروري تربيت اخالقي افراد و تمرين آنها بـراي           ديگر، اين عمل يكي از احتياجات اساسي روز و از         

باشد، و مسلمانان روشنفكر بيش از سايرين خود را محتاج و موظف به تربيـت و                  اداره صحيح جامعه مي   

اي و تجـانس فكـري و مردمـي           بينند، انجمن مهندسين مسلمان ايران كـه توافـق عقيـده            تقويت و تجمع مي   

  .شود المي مهندسين به اميد تاييدات الهي طبق مواد ذيل تشكيل ميبيشتر دارند به نام انجمن اس

  :پردازد سپس به شرح مرام و مواد انجمن مي

  ـ اجتماع و ارتباط و تعاون مابين مهندسين مسلمان۱«

  ـ تقويت ايمان و كسب معرفت و تعظيم شعائر اسالمي۲

  .»هاي مشابه  مشاركت و همكاري جمعيتـ اصالحات و اقدامات اجتماعي عملي مفيد به طور مستقيم يا با۳

آساي پندار، گفتار و كردار معلـم بـه ايـن نكتـه               در اساسنامه جامعه اسالمي معلمين پس از ذكر اثر موج         

  :كند كه اشاره مي

گيرد و    تر انجام مي    تر و محكم    از آنجايي كه هر اصالح و اقدام بزرگ با ارتباط و اتحاد به وضع صحيح              ... «

تر پذيرفته و  در جماعت مقبول» اهللا جميعاً والتفرقوا واعتصموا بحبل«دت و اطاعت خدا به حكم در اسالم عبا

شود و امروز عساكر شيطان و دشمنان اين اندازه متشكل و مقتدر هستند مردان خدا بيش از             موثر واقع مي  

  ».هر زمان احتياج به آشنايي و همفكري و همكاري با يكديگر دارند

: خـورد    تن بودند و اسامي اين اشخاص در بين آنها به چشم مـي             ۱۲اسالمي مهندسين   موسسين انجمن   

اكبـر   نيا، يوسف طاهري، مـصطفي كتيرايـي و علـي          اهللا سحابي، قاسم شكيب      عزت  مهدي بازرگان، عباس تاج،   

: سـت اي از آنها بدين شـرح ا       نفر بودند كه اسامي عده     ۱۵همچنين موسسين انجمن اسالمي معلمين      . فر  معين

  . يداهللا سحابي، سيدمحمود طالقاني، مرتضي مطهري مهدي بازرگان، غالمعباس توسلي،

انجمن اسالمي پزشكان نيز كه با هدف و مرام همكاري و ايجاد ارتباط بين افراد مسلمان جامعه پزشكي بـه                    

ن ايـن اسـامي بـه       در ميان هيئت موسس انجم    . هاي اسالمي بود    وجود آمده بود، ادامه دهنده مسير ساير انجمن       

  . دكتر عالي، دكتر ممكن و دكتر كاظم يزدي دكتر جواهريان، دكتر عباس حائري، دكتر صائبي،: خورد چشم مي

انجمن اسالمي بانوان نيز كه به منظور اصالح جامعه با تقويت ايمـان و اشـاعه مبـاني و تعظـيم شـعائر                      

وحدت و تعـاون بـين بـانوان مـسلمان فعاليـت      ديني و اجراي احكام اسالمي به وجود آمد و در جهت ايجاد      

  . تشكيل شد۱۳۳۷كرد، در سال  مي

شـد و پـي در پـي در           هاي اسالمي و دانشجويان براي كشف حقيقت به آساني اقنـاع نمـي              تشنگي انجمن 

  .اي در تكاپو بود جستجوي گمشده
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 صـورت   ۳۵ـ  ۳۶اي  ه  هاي اسالمي دانشجويان در سال      ورود مرحوم مطهري به دانشگاه از كانال انجمن       

هـا و سـواالت روز        برخورد ايشان با قشر دانشجو سبب شد كه آشـنايي كامـل نـسبت بـه خواسـته                 . گرفت

هـا و رهنمودهـاي      هنـوز اثـر سـخنراني     . جوانان پيدا نموده و به فرهنگ اسالمي دانشگاه غنايي تازه بخـشد           

همچنـين  . ضوح قابل رويت است   مختلف آن دوران در زواياي مغزهاي پوياي قشر تحصيلكرده مذهبي به و           

 در حدود سال    مطهرات در اسالم، راه طي شده، دل و دماغ، حكومت جهاني واحد،            « :هاي  ها و كتاب    سخنراني

  .كننده اين راه بود در همين جهت و تكميل»  توسط مهندس بازرگان۳۷

  
  :هاي اسالمي اولين كنگره انجمن

ناپـذير پيـشگامان جوانـان اسـالمي           سال فعاليت خستگي   هاي اسالمي كه ثمره بيست      اولين كنگره انجمن  

  : انجمن افتتاح شد، در قطعنامه اين كنگره چنين آمده است۱۳ با شركت ۱۳۴۰دانشگاه بود در شهريور 

ها و استوارترين روش تربيت و تكامل         ها و گرفتاري    بخش بشريت از گمراهي     ترين مسلك نجات     كامل 

ان هذا القرآن يهدي للتي     «:  اسالم و كتاب راهنماي روشن او قرآن است كه         در راه سعادت ابدي آيين خدايي     

  .»هي اقوم

اي نباشد مگر اينكه با فعاليـت و خـدمت و كـار صـحيح                 تواند اميد فايده     تنها ايمان به يك حقيقت نمي      

  .م باشدأتو

ن اخيـر در     جامعه مسلمان براي بخشودگي از گناهان گذشته و خالصـي از زبـوني و نـاتواني قـرو                  

هـاي   افتادگي  بايستي بهترين امت دنيا باشد الزم است با جميع وسايل عقب            طريق اجراي  رسالت الهي كه مي      

فكري و اخالقي و علمي و حقي را جبران نموده به سالح آخرين تجهيـزات علـم و كمـال و تمـدن درآيـد تـا                        

  . وظيفه و وعده الهي را ايفا كند »لي الناسو كذالك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء ع « :بتواند به مصداق

 ما معتقديم كه منحصراً اقامه شعار و تظاهرات متداول مذهبي مشخص و معرف يك جامعـه واقعـي                   

هاي نظام اجتماعي منطبق با اصـول اسـالمي باشـد و تنهـا در ايـن                   اسالمي نيست بلكه الزم است همه جنبه      

  ». نگرفته و ضامن سعادت همگان استصورت است كه دين در خدمت طبقه خاص قرار

  :كند كه اين قطعنامه در پايان اضافه مي

كنگره توجه خاصي نسبت به همكاري صميمانه بين كليه ملـل اسـالمي داشـته و پـشتيباني خـود را در                      «

خواهانه ملل مسلمان به ويژه ملت قهرمـان الجزائـر و نيـز بـرادران آواره فلـسطين اعـالم                      مبارزات آزادي 

  ».رددا مي

  : قطعنامه بدين شرح بودهكنند  جمعيت و انجمن امضا۱۳اسامي 

   انجمـن تبليغـات اسـالمي مـشهد ـ       اسالمي مهندسين تهران ـ كانون نشر حقايق اسالمي مـشهد ـ    انجمن

 اسـالمي دانـشجويان مـشهد ـ       جامعه اسـالمي معلمـين تهـران ـ انجمـن       اسالمي دانشجويان تهران ـ  انجمن

 اسالمي دانـشجويان اصـفهان ـ      انجمن آموزان مشهد ـ انجمن تبليغات اسالمي تهران ـ    دانش اسالمي انجمن

 اسـالمي    مكتـب توحيـد تهـران ـ انجمـن       اسالمي معلمين شيراز ـ   انجمن  اسالمي دانشجويان آبادان ـ  انجمن

  .دانشجويان شيراز

  

  :ـ مبارزات خارج از كشور۵/۱
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گـاهي مطمـئن      ط با حلقه مبارزات خارج از كشور استوارتر شده و تكيه          اثر ارتبا  حلقه مبارزات داخلي در   

  .براي ملت مبارز ايران ساخت

 اسالمي به ترتيب و تـدريج بـه          هاي ماركسيستي، ملي،    مبارزات خارج از كشور نيز در سه محور حركت        

  .هاي دانشجويي داخل كشور بود وجود آمده و ادامه دهنده روند حركت

 مقـارن بـا      )  مـيالدي  ۱۹۶۰ (۱۳۳۹رج ازكشور كـه بـه طـور علنـي و مفيـد از سـال                 در جريان جنبش خا   

شـود،    گذاري مي   ابتدا به صورت كنفدراسيون دانشجويي پايه     ) ۴۰ و   ۳۹هاي    سال(گيري حركات داخلي      شكل

 ملي در جهت افشاي مفاسد رژيـم    ـ  هاي دانشجويي در آغاز به دست عناصر مذهبي رهبري و كنترل انجمن

  .ها افتاد ان بوده است ولي متاسفانه پس از مدتي به دست ماركسيستاير

 هفده نفر از دانشجويان در مقابل سازمان ملل دست به تظاهرات عليه دولت ايـران زدنـد،   ۱۹۶۰در سال   

نتيجـه ايـن اعتراضـات و       . خواست عمده آنها آزادي انتخابات در ايران و آزادي دكتر مصدق از زندان بـود              

 خود نقطه عطفي در جنبش دانشجويي خارج از كشور گشت، اين شـد كـه اردشـير زاهـدي در                     تظاهرات كه 

كنگره ساالنه همان سال كه يك سال كه يك ماه بعد از اين واقعه تشكيل شده بود طي نطقي تظاهركننـدگان                     

 مواجـه   اين نطق با اعتـراض شـديد دانـشجويان        . ناميد» كنند  وطن خائن كه تظاهرات برپا مي       مصدقي بي «را  

خـواه و     شد چنانچه زاهدي مجبور بـه تـرك جلـسه و واگـذاري انجمـن دانـشجويي بـه دانـشجويان آزادي                     

  .معترض گرديد

رفتنـد     اسالمي دانشجويان داخل كشور كه براي ادامه تحصيل به اروپا و آمريكا مـي               هاي  اعضاي انجمن 

در » مرحوم دكتـر شـريعتي    «دي چون   افرا. در كنار تحصيل خود به رسالت اجتماعي خود نيز توجه داشتند          

انتـشار  (اروپا هم در حركت دانشجويي خارج از كشور و هم در محتوي دادن به حركـت جبهـه ملـي اروپـا            

 و هم جهت و محتوي دادن به حركت اسالمي دانـشجويان             )حدوداً به مدت چهار سال    » ايران آزاد «روزنامه  

در آمريكـا مرحـوم   . نقش مـوثري ايفـا كردنـد   » ازكشورنهضت آزادي ايران ـ خارج  «تاسيس  و باالخره در

گيري حركت دانـشجويي و       شكل  و دكتر ابراهيم يزدي در      زاده، دكتر نخشب     صادق قطب   شهيد دكتر چمران،  

محتوي دادن به جبهه ملي آمريكا و سپس متكامل ساختن انجمن اسالمي دانشجويان در آمريكا و كانـادا و                   

و باالخره در ايجاد هسته مسلحانه در خارج كـشور و           »  ايران خارج از كشور    نهضت آزادي «گذاري    در پايه 

نقـش  » امـام موسـي صـدر     «بعدها مرحوم دكتـر چمـران در آمـوزش محرومـان شـيعه در لبنـان در كنـار                    

  .اند اي داشته برجسته

حمـد  مهنـدس م  « به همت    ۱۳۴۲هاي اسالمي دانشجويان ايراني در اروپا در سال           هاي انجمن   اولين هسته 

 در همين زمان انجمن اسالمي دانشجويان در آمريكا و كانادا به همـت آقـاي                . در آلمان شكل گرفت     »توسلي

پيـروزي   (۱۳۵۷ تـا    ۱۳۴۲هـاي     هاي اسـالمي از سـال       ادامه فعاليت اين انجمن   . گذاري شد   پايه» نژاد  بهادري«

ناپـذير افـرادي       گـسترده و خـستگي      در خارج از كشور به ويژه در آمريكا به همت و كوشش پيگير،            ) انقالب

آنچنان جو فرهنگي مـوثري در اسـتقرار و پيـشبرد حركـت             » زاده  دكتر يزدي، مرحوم نخشب و قطب     «چون  

 را در خـارج از كـشور         )ماركسيسم(مذهبي ملي به وجود آورد كه مجدداً حركت اسالمي توانست جو غالب             

پيدا كنند به طوري كـه امـروز بـسياري از مـسئولين     كننده   هاي اسالمي نقشي تعيين     درهم بشكند و سازمان   
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شـدگان سـابق      جمهوري اسالمي كه بار مسئوليت كارهـاي اجرايـي را بـر دوش دارنـد، از اعـضا و تربيـت                    

  .هستند هاي اسالمي خارج از كشور انجمن

  

  :ـ پيوند دو جريان اسالمي۶/۱

يهن نياز به تقويت و پشتگرمي داشت       هاي اسالمي به سوي آسمان استقالل و آزادي م          پرواز بلند انجمن  

لذا كوشش دانشگاه بر اين قرار گرفت كه فاصـله ميـان روحانيـت و دانـشجو را هـر روز كمتـر كـرده و از                 

  . جنبش جاليي تازه بخشد بهريق كشاندن قشر روحاني و حوزه به ميدان مبارزاتط

جريـان  . شت زمان صورت گرفـت    پيوند اين دو جريان اسالمي عليرغم وجود دو نقطه نظر مخالف با گذ            

هـاي اسـالمي، خـود     دانشگاه به دليل تحليل و بررسي وضعيت كشور و تشخيص ضرورت همكاري جريان         

جوياي روحانيت شد و به سوي اتحاد گام برداشت و جريان فيـضيه عليـرغم داشـتن نگـرش قهـر و طـرد                        

 همت قشر دانشجو آغاز شده بود تن در         دانشگاه و علوم جديد رفته رفته به اين اتحاد مقدس كه به ابتكار و             

 و سقوط دولت ملـي دكتـر مـصدق شـركت تعـدادي از               ۳۲ مرداد سال    ۲۸چنانكه بعد از كودتاي ننگين      . داد

روحانيون در نهضت مقاومت ملي همكاري اين دو جناح را تقويت كرد و قشر روحـانيون فعـال سياسـي را          

شگاه بود، و اين برخـورد و همكـاري         نهيد مطهري به دا    چنانچه ذكر شد، سال ورود ش      ۳۵سال  . تشكيل داد 

  .ها و كتبي بود كه نقش به سزايي در تربيت جديد داشته و دارد خود انگيزه بسياري از سخنراني

كه بدنه اصـلي آن را اسـتادان و دانـشجويان            (۱۳۴۰ نهضت آزادي ايران در ارديبهشت سال        سيسأبا ت 

اي   حـه  رأي ضت فرهنگي گامي ديگر برداشت و مشام همگـان آكنـده از           ، نه )دادند  مسلمان و مبارز تشكيل مي    

شد كه آزادي ايران را مرام نهضت خويش قرار داده بود نهضتي كه با همان تفكر اسالمي و غناي علمي پـا                      

  .به ميدان مبارزه گذارده بود

يان بـه قـم و      اي براي حركت انجمن اسـالمي دانـشجو         اهللا بروجردي انگيزه    فوت مرحوم آيت   ۴۰در سال   

 به رهبري   ۴۲اين همكاري و همياري بعدها در سال        . برپايي اولين راهپيمايي مشترك با طالب مبارز قم بود        

 و تبعيـد   ۴۲امام خميني نمود و سرعت بيشتري به خود گرفت، اخبار رودررويي رژيـم بـا حـوزه در سـال                     

 ۴۲ خـرداد سـال      ۱۵توان گفت كـه       يقين مي به  . امام خميني دامنه وسيعي پيدا كرد و ايران را متالطم ساخت          

چرا كه سياست سـركوبگرانه رژيـم در آن سـال مبـارزات             . نقطه عطفي براي مبارزات مردمي در ايران بود       

  .به مبارزات زيرزميني و جهاد مسلحانه تبديل ساخت سياسي و علني را

  

  :ـ آغاز مبارزات مخفي۷/۱

 بود كـه در تـاريكي دهـشتناك آن مـشعلداران مبـارزات      اي ، ايران شاهد ظلمتكده۴۲هاي پس از     در سال 

هـاي رژيـم از پـا ننشـستند و      گـري  هايي كه عليرغم وحشي   گروه. مخفي نقشي روشن و فروزان ايفا نمودند      

هـاي مبـارزه مـسلحانه        هـا هـسته     در اين سال  . هركدام براي رهايي از سلطه استبداد به راهي متمسك شدند         

  .شكل گرفت

 هاي مـسلحانه ماركسيـستي      رها و فشارهاي روحي جهاد مسلحانه مسلمانان و حركت        كشتابا مطرح شدن    

 و  »فرهنـگ «هـا بـيش از پـيش نيـازي شـديد بـه            لذا با شروع اين حركـت     . شدند  ماً براي مبارزه آماده مي    تؤا
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ي كـه همـه را سـخت بـه تكـاپو            ئـ خال. كه پاسخگوي نيازهاي زمان باشـد احـساس شـد         » ايدئولوژي مدون 

هاي خود اوقـات خـود را         گاه  انقالبيون در مخفي  .  حركتي در جهت انقالبي فرهنگي صورت گرفت       واداشت و 

اين زمينه مساعد در جامعه و در نيروهـاي         . كردند  به مطالعه، خودسازي و فراگرفتن فن مبارزه، سپري مي        

 مـساعدي،   هـاي مرحـوم دكتـر شـريعتي، بـا چنـين زمينـه               تالقي ارشادگري . مبارز نياز به يك جرقه داشت     

 هـزار نفـري     ۵هاي اسالمي به اجتماعـات        اجتماع ده پانزده نفري انجمن    .آغازگر انفجاري عظيم و وسيع بود     

 آفرين شريعتي بر صفحه روشن افكار جوانان   سخن اعجازگونه و آگاهي    .در حسينيه ارشاد مبدل شده بود     

  .بخشيد بست و به زندگي هدف و به مبارزه معني مي نقش مي

 حركت مجاهدين خلق ايران ناگهـان چـون شـهابي درخـشيدن     ۵۰هاي مسلحانه در سال        حركت در ميان 

اميدي در دل مسلمانان مبارز ايجاد كرد و قشرهاي مختلف از روحانيون و نيروهاي ديگـر را جـذب                   . گرفت

حـراف   ان ۱۳۵۴هاي اسالمي تغيير داد به صورتي كـه در سـال             به نفع حركت   نمود و در نهايت كفه ترازو را      

هاي آن از قبل فراهم شده بـود، بـا وجـود اثـرات زيـاد منفـي نتوانـست                      دروني سازمان مجاهدين كه زمينه    

هـاي   رفتـه رفتـه فعاليـت   . حركت اسالمي ملت ما را كه به طور وسيعي گسترده شده بود از پويايي باز دارد         

ب اكار و شخـصيت بـانوان، حجـ     با رشد حركت اسالمي در اف      ۵۵در سال   . مذهبي جنبه مبارزاتي پيدا كردند    

سابقه رواج يافت و بـا فـشار اشـرف خـواهر شـاه                اي جدي به خود گرفت و در دانشگاه به طرزي بي            چهره

خائن مبني بر جلوگيري از ورود بانوان با حجاب به دانشگاه، حجاب اسالمي در اكثر طبقات نيز مطرح شـد                    

  .و جنبه مبارزاتي پيدا كرد

جوانـان روشـنفكر، در پـاي تفاسـير كـانون اسـالم و مـسجد هـدايت                   ان آگـاه و   در اين زمان افكار بانو    

آفـرين    هـاي دلـسوزانه و انقـالب         در ميان كتب حيـاتي و زيربنـايي بازرگـان، در پرتـو ارشـادگري                طالقاني،

هاي غني و اصالحگرانه مطهري شكل گرفته بود و ايـن سـاختمان فكـري     ها و نوشته  شريعتي، در سخنراني  

نام و نشان، رفته رفته جوانان و          فعاليت مداوم و پيگير صدها نفر از مسلمانان متعهد با نام و يا بي              همراه با 

قشرهاي تحصيلكرده را از جا كند، به حركت درآورد و بـه تـدريج و در كنـار جريـان اسـالمي فيـضيه كـه                

هايي شد كـه در انقـالب سـال          ها، اجتماعات، تظاهرات و جانفشاني      كرد، بنيانگذار حركت    ها را بسيج مي     توده

  . نقشي اساسي و غيرقابل انكار ايفا نمود۵۷

 دانـشگاه تهـران       انجاميد، ۵۷ بهمن   ۲۲ تا آنجا كه به پيروزي ملت در          به طور خالصه در تمام اين مبارزات،      

 اي داشته است و به حـق دانـشگاه سـنگر مقاومـت و مبـارزه             هاي ايران سهم برجسته و عمده       و ساير دانشگاه  

عليه استبداد و استيالي خارجي بوده است و عليرغم فشار گسترده نظـام اسـتبدادي شـاه بـراي مهـار كـردن              

  ١.دانشگاه، اين سنگر ملت هرگز سر تسليم فرود نياورد و هميشه در پيشاپيش صفوف مبارزات قرار داشت

  

  

                                                 
ديگري نير در شهرها و نقاط كشور، از جملـه تـشكيل كـانون              هاي موازي ارزشمند      هاي قبل از پيروزي انقالب فعاليت       در سال . ۱

توضيح .  انجام گرفته است، كه منشا خدمات و آثار گرانبهايي بودند         نشر حقايق اسالم در مشهد توسط استاد محمدتقي شريعتي،        

 آنها در اينجـا از ارزش و  ها از حوصله اين مجموعه بيرون است، ولي بايد متذكر شويم كه نياوردن نام و تشريح همه اين فعاليت    

اي كـه   بدون ترديد اين بانيان و فعالين در پيـشگاه حـضرت احـديت مـاجور بـوده و در سـنت حـسنه           . كاهد  ها نمي   اثر اين فعاليت  

 .نمايند اند پاداش خود را از ذات اليزال دريافت نموده و مي نهاده
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  ـ دانشگاه پس از پيروزي انقالب۲

  : دانشگاه در بدو پيروزيـ۱/۲

اي كـه در واقـع         بـراي جامعـه     و پيدايش محيطي كامالً آزاد در بـدو امـر،         زي انقالب اسالمي    پس از پيرو  

 كـه   هـاي كوتـاه و مـوقتي ـ     قريب چندين قرن زير يوغ استبداد وحكومت خودسرانه بسر برده به جز زمـان 

تفاده صـحيح  تاريخش حذف گرديده ـ و هيچگاه از نعمت آزادي برخوردار نبوده و نتيجتاً شيوه اس  آنهم از

  .رفت گير در گوشه و كنار آن امري طبيعي به شمار مي دانست بروز هرج و مرجي همه از آن را نمي

تر از همـه در       اي كه در مبارزه با استبداد و اختناق داشت، طبيعتاً خود را محق               به واسطه سابقه   دانشگاه

ها يك يـك       روزهاي پيروزي انقالب گروه    دانست و دقيقاً از همان اولين       حد و حصر از آزادي مي       استفاده بي 

چهـره  . ها با شتابي چشمگير آغاز شده و رو به افزايش نهـاد             دانشگاههاي سياسي در      سر برآوردند فعاليت  

هـاي   هاي آموزشي به سرعت تغيير يافت و صـحنه اصـطكاكات و محـل رويـارويي عقايـد و گـرايش                     محيط

هـا جـز      ابسته گشت و از آنجا كه اين عقايد و انديـشه          گوناگون توسط عناصر صادق يا عوامل مشكوك و و        

هـا بـه ميـزان برخـورداري از آراء            توانست تبلور يابد هر يـك از ايـن گـروه            هاي سياسي نمي    در قالب گروه  

ها   لذا آنچه براي اين گروه    . آوردند  هاي مختلف دانشگاه را تحت نفوذ و كنترل خود درمي           دانشجويان، ارگان 

 چشمگيري در بعـد      داشت، جلب آراء و جذب دانشجويان بود، اين امر سبب شد كه فعاليت            العاده    اهميت فوق 

ها، بر در و ديوار       ها و بيانيه    ها و اعالميه    دنيايي از پوسترها و تراكت    . ها پديد آيد    تبليغات در عرصه دانشگاه   

سـعه و بـسط محـيط    تو.  كتاب و درس و استاد و كالس بود        دانشگاه نقش بست و شايد آنچه فراموش شد،       

هـاي آموزشـي محـسوب        آل محـيط    عنـوان ايـده     مناظره، بخصوص براي قشر جوان تحصيلكرده هميشه به       

ولي در عمل برخي مشكالت ظـاهر       . رفت  ها اميد به ايجاد چنان محيطي مي        گونه فعاليت   شد كه با آغاز اين      مي

تي تلقي كردند كه در پيكـار بـا رژيـم    عنوان حداقل سهميه خود از غنيم شد، دستجات سياسي، دانشگاه را به    

 چنين .پنداشتند چون و چراي آن مي گذشته حاصل شده بود، و بدين لحاظ خود را حاكم مطلق و صاحب بي    

تـرين آنـان طـرح        نگرشي نسبت به دانشگاه، خود به وجود آورنـده مـشكالت بـسياري بـود كـه از ابتـدائي                   

نتظار داشت درك فهم و فرهنگ مردم دفعتـاً بـه چنـان رشـدي               توان ا   اگرچه نمي «: سئواالتي از اين قبيل بود    

 به نگهداري از آن گردن نهند ولي آنچه مورد سئوال اسـت،              و برسد كه از بدو امر حد و مرزها را بشناسند         

آيـا  «. »ب است واي روشن و مطل     آل و با آينده     اين است كه آيا واقعاً جهت حركت كلي دانشگاه در مسير ايده           

حد و حـصر هـر يـك از آنـان كـه در                ختلف از چپ و راست در محيط دانشگاه و تبليغات بي          حضور افكار م  

توانست همان نتـايج مـورد نظـر از محـيط آزاد را بـه دنبـال                   مواردي به خشونت و نزاع بدل گشته بود، مي        

ته از آيا در واقع برخوردهاي افكار موجود، در آن هنگـام امـري كـامالً طبيعـي و برخاسـ                 «و  » داشته باشد؟ 

  »هاي آزاد و پوياي دانشجويان بود؟ روحيه فعال و انديشه

ها كه با ادعاي سابقه طوالني در مبارزه با           هاي سياسي حاضر در دانشگاه      بدون ترديد بسياري از گروه    

رژيم طاغوت هر يك متولي انقالب و دستاوردهاي آن شده، و پيروزي انقـالب را تنهـا مرهـون مبـارزات و                      

دانستند، به سبب بيگانگي عقيدتي و فكري با مردم عادي و فقدان هرگونه پايگـاه اساسـي                 يمجاهدات خود م  

 خويش يافتـه عمـده پايگـاه خـود را در آنجـا بنـا                ءمن و ملجا  أعنوان تنها م    مردمي در جامعه، دانشگاه را به     
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شد، چه رسد  ينهادند، و چه محيطي بهتر از دانشگاه كه حرمت آن در زمان طاغوت نيز به سختي شكسته م     

  .به دوران آزادي پس از انقالب

هاي تازه رشد يافته كه اغلب ماركسيست و يا متمايـل بـه آن بودنـد،                  نياز به توضيح نيست كه اين گروه      

اي اختصاص داده، عليرغم آنكه تعدادشان نـسبت بـه      هر يك براي خود تريبون و اعالميه و دفتر و روزنامه          

 از همـان    .شـدند   هان تساوي حقوق در استفاده از امكانـات دانـشگاهي مـي           كل دانشجويان چندان نبود، خوا    

 نظـرات و    هـا و    گيري در قبال مسئولين و دولت هـر يـك خواهـان اجـراي طـرح                 روزهاي نخستين با موضع   

هـا،   خود شده، و بدين حد نيز اكتفا نكرده با نفوذ و رسـوخ بـه درون كارگـاه   (!) هاي به حق  خالصه خواسته 

موسسات دولتي و غيردولتي و زير نام كارگر، كارمنـد، مستـضعف، محـروم، خلـق و تـوده                   كارخانجات و   

حتـي از ايـن حـد نيـز گذشـته           . ها را به وجود آوردند      ها و اعتصابات و هرج و مرج        عمالً موجبات كارشكني  

 در  هائي كه در گوشه و كنار كشور چون كردستان، با دولت مركزي در جنگ و نـزاع بودنـد، آزادانـه                      گروه

شـان    ها به تبليغ و نشر عقايد و توجيه اعمـال خـود پرداختـه از آنجـا بـه تقويـت موضـع سياسـي                          دانشگاه

هـا و     ها، و خواست بسياري از آنان چيزي جز تضعيف دولت و كارشكني             نتيجه عمل اين گروه   . پرداختند  مي

ابقه تـضعيف دولـت بـه شـمار         هاي مذكور اولين قهرمانان مـس       توان گفت كه گروه       ها نبود و مي     تراشي  مانع

  .رفتند مي

ها ناخودآگاه اين سئوال را در اذهـان بـه وجـود           هاي موجود در دانشگاه     پيشرفت اين روند توسط گروه    

عنوان پايگاهي امن و مصون از هرگونه بازپرسي و سئوال و جواب به تدريج به                 آورد، كه آيا دانشگاه به      مي

ته و غيروابسته تبديل نشده اسـت؟ آيـا دانـشگاه از مـسير اصـلي                هاي وابس   مكان پياده كردن اغراض گروه    

رسالت خويش كه همانا تقويت بنيه علمي كشور و ايجاد زمينه براي قطع وابستگي و همچنين اعتالي سـطح              

اي سخت گمراه نيفتاده است؟ اينگونه سـئواالت بـه            باشد، دور نشده، و در بيراهه       آگاهي و شعور جامعه مي    

اي كه بعدها حركتـي بـه نـام     اي در سطوح مختلف ـ و آن عده  زها و بعد از آن از سوي عدهكرات در آن رو

. گـشت  ها را باعث شدند ـ مطرح مـي    سال تعطيل دانشگاه۳ها  را بنا نهادند و با همين بهانه» انقالب فرهنگي«

سـت كـم كـم زمينـه        پيو  در واقع آنچه در آخرين روزهاي عمر دانشگاه قبل از انقالب فرهنگي به وقـوع مـي                

ذهني هر فرد دلسوز به دانشگاه و دين و كشور را بر لزوم تغييرات اساسي و تحوالت بنيادي در روابـط و                      

  .ها آماده ساخته بود ضوابط حاكم بر دانشگاه

اما آنان كه با استفاده از اين زمينه ذهني اقدام به تغيير و تحول نمودند، تنها سوداي اصالح ايـن محـيط                      

مقاصد سياسي و انحصارطلبي باعث شد كه به جاي سعي در يافتن يك راه حل اصولي                .  نداشتند را در سر  

هـا و حفـظ نكـات مثبـت و اصـالح نكـات منفـي و برپـا نگهداشـتن                       براي تصحيح روند موجود در دانـشگاه      

هاي محيط دانشجوئي دست به عملي بزننـد كـه عمـده هـدفش خالصـي از شـر هرگونـه                       ها و ارزش    اصالت

ر و مخالفت و مشكالت ناشي از آن و جلوگيري از بيـان اعتراضـات و انتقـادات، اگرچـه در مـسيري                       دردس

ها چيزي جدا از آنچه كه در كل جامعـه ايـران بعـد از پيـروزي                   جويي  گونه چاره   صحيح هم باشد، بود و اين     

  .انقالب رخ داد، نبود

ت و مشكالت اجتماعي، سياسي اعمال شد، عنوان كانوني مبتال به برخي معضال      آنچه در قبال دانشگاه به    

هـا، بلكـه برخـوردي        بينانه نسبت بـه آن      ها، و نگرشي واقع     نه در جهت درمان و مداواي صحيح آن نارسائي        
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هاي بالقوه و بالفعـل موجـود در جامعـه و از              حذف كليه گروه  .  سياسي و از دريچه منافع گروهي بود       كامالً

.  افكار غيرخودي و سركوب آنان طرحي كلي براي تمـام جامعـه بـود   ها و   صحنه خارج كردن تمامي انديشه    

ها را نيز دربرگرفت و برخورد كردن از اين زاويه به مسائل دانشگاه نتايجي جـز وضـع كنـوني                      كه دانشگاه 

ز و رشد ورموجب ب » چپ«ه و مغرضانه نيروهاي     روي كودكان   به زباني ساده چپ   . توانست به بار آورد     نمي

امـروز تبـديل    » جامعـه بـسته   «دوران پس از انقالب را به       » جامعه باز «كه   اي گشت   گرايانه  سروي واپ   راست

  .كرد

هـاي گـرم و       دانشگاهي كه به اقرار تمامي افراد چه آنها كه اكنون حاكمند و چه محكـوم يكـي از كـانون                   

 بـه سـيئات تبـديل    رفت به يكباره تمامي حـسنات آن  موثر در مبارزات بر عليه استبداد طاغوتي به شمار مي       

هـا تنهـا و تنهـا       گشت و همگي آن سوابق ناديده انگاشته شد، و از اين محيط در منـابر و مـساجد و رسـانه                    

هـا يـاد      باوران و مهد پرورش شريف امـامي        زدگان و شرق     غرب  هاي غيرمتعهد،   عنوان مراكز تحصيلكرده    به

» دانـشگاه «انـصافي تمـام    جاه ساله اخير بـا بـي  هاي پن  ماندگي  ها و عقب     و باالخره ريشه تمامي بدبختي     ١شد

  !شناخته شد

هـاي دو   هاي ما آمد چيزي نبود جز محـصول مـشترك اقـدامات و فعاليـت     در واقع آنچه بر سر دانشگاه  

استفاده از آزادي را در پـيش گرفـت و          روي و افراط و سوء      و مرج و زياده   گروه متخاصم، كه يكي راه هرج       

ها، در كل از هرگونه آزادي بيان و فعاليت و جنـب و               نظمي  ها و بي    ين هرج و مرج   ديگري با دستاويز كردن ا    

جوش كه الزمه محيط دانشجوئي است ممانعت به عمل آورد و حاصل اين همه، جـز بـسته شـدن دانـشگاه                      

حال با دانشگاهي مـواجهيم  . ناپذير در مسئله آموزش كشور نبود  سال و توقفي جبران ۲براي مدتي بيش از     

طلبيد و براي دانشگاه رسالت قائل بود و تاريخ دانـشگاه ايـران در طـول                   كامالً با آنچه آرمان انقالب مي      كه

انـد چـه آنـان كـه از       شده  آن عده از دانشجوياني كه به دانشگاه پذيرفته       . عمرش به ياد داشت، متفاوت است     

باشند، تنها هم و      ها مي   ره توابين گروه  خط و يا در زم      هاي اسالمي بوده و چه آنها كه يا بي          طرفداران انجمن 

غم، توجه و هدفشان سپري كردن دوران تحصيل و فراغت است، گوئي خـود آنـان نيـز چنـدان تمـايلي بـه                        

آنان كه از واخوردگان سياسي هستند، باري از تعهد و ضـمانت و امـان             . كاري غير از درس خواندن ندارند     

اند كـه     ه و از همان ابتدا كاري به اين كارها نداشتند تازه دريافته           خط بود   كشند، آنان كه بي     نامه بر دوش مي   

هـاي    انـد، و آنـان كـه از طرفـداران و هـواداران انجمـن                كـرده   و صحيحي طي طريق مـي     ! خطر  در چه راه بي   

هاي وابسته به آن بودند اكنون مطلب چنداني براي گفتن ندارند، چرا كه تاريخ اين چند ساله        اسالمي و گروه  

  .بر اين جامعه و دانشگاه آن رفت خود گوياي همه چيز استكه 

  

  ـ انقالب فرهنگي۲/۲

كنون سيري هرچند كوتاه و اجمالي در تحوالت و تغييـرات دانـشگاه در ايـران داشـته، سـعي كـرديم               تا

ت و تعطيلي سه ساله حرك» انقالب فرهنگي«سيس تا دوران   أهمگام و همراه با دانشگاه از ابتداي پيدايش و ت         

ثير مستقيم به سزائي در نحوه رو در روئي با          أدر نظر داشتن اين سابقه و شناخت تحوالت دانشگاه ت         . كنيم

                                                 
 نبوده است و تحصيالت عاليه او عبـارت از گذرانـدن يـك دوره               هاي ايران دانشجو يا استاد      شريف امامي هيچگاه در دانشگاه    . ۱

  .آهن در سوئد و در حد ديپلم فني بوده است كارآموزي راه
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  . باشد هاي اصولي مي حل مسائل و مشكالت و ارائه راه

: هاي معقولي به سئواالتي از اين قبيـل داد كـه بـه راسـتي                با در نظر داشتن اين سابقه شايد بتوان پاسخ        

هاي مختلف چيست و چـه        چه بوده است؟ اصوالً رسالت دانشگاه در زمينه       » انقالب فرهنگي «عاقبت و نتيجه    

 چه كساني و چگونه بايستي براي تحصيل به دانشگاه راه يابنـد؟ جـذب و                 انتظاراتي از دانشگاه بايد داشت؟    

ه كسي اسـت؟    انتخاب اساتيد دانشگاه چگونه بايد باشد؟ نحوه صحيح مديريت دانشگاه چگونه و به عهده چ              

  ؟...ها دارد؟ و آل ها چه اشتراكات و تمايزاتي با ايده وضع موجود دانشگاه

البته پاسخ كامل و دقيق به همه اين سئواالت نه تنها ممكن و مقدور نيست بلكه از حدود اين نوشته نيـز                      

 توجـه و بررسـي      شود موجـب    اما اميدواريم ذكر اجمالي نظريات و نكاتي كه ذيالً آورده مي          . باشد  خارج مي 

  .اين مسائل  گشته راهگشاي حركت صحيح دانشگاهي باشد

قبل از ورود به بررسي مسائله و موضوعات پس از انقالب فرهنگي الزم است دو مقوله جدا ولي مرتبط             

. شود از يكـديگر تفكيـك كنـيم         را كه عموماً تحت نام انقالب فرهنگي در شعارها و گفتارها عنوان شده و مي              

هـا تكـرار    ها و بحـث  بود كه مرتباً، در سخنراني» انقالب فرهنگي «ها    لي هنگام تعطيل شدن دانشگاه    شعار اص 

انقـالب  «بود كه به غلط يا به دالئل ديگري بـه نـام           » انقالب آموزشي «شد، اما آنچه بيشتر مورد نظر بود          مي

 عدم درك صحيح مشكل     همين مخلوط و ممزوج شدن دو مفهوم اصلي و كلي باعث          . شد  عنوان مي » فرهنگي

  .هاي پس از تعطيلي بود ريزي مناسب براي سال و فقدان برنامه

اصوالً انقالب فرهنگي قلمرو بسيار وسيع داشته بستگي مستقيم به روابط انـساني مـابين افـراد اجتمـاع                   

ركتـي  نه تنها محدود به دانشگاه نيست بلكه ارتبـاط بـا كـل و مجموعـه جامعـه دارد و نيازمنـد بـه ح                        . دارد

  .هاي زندگي يك ملت است ها و دوران تدريجي و عميق در طي نسل

عنوان شده اسـت كـه اصـوالً اسـاس و هـدف اصـلي               » تزكيه«در فرهنگ اسالمي انقالب فرهنگي به نام        

ين رسوالً منهم يتلـوا علـيهم آياتـه ويـزكيهم ويعلمهـم الكتـاب و       ياالم  هوالذي بعث في  : ركت پيامبران است  ح

هـا رسـولي برايـشان     او كـسي اسـت كـه از ميـان امـي     ) ۲/جمعه(انوا من قبل لفي ضالل مبين الحكمه وان ك  

را بـه آنـان بيـاموزد       » حكمت«كند و سپس كتاب و      » شان  تزكيه«برانگيخت تا با تالوت آيات خداوند بر آنان         

  .در حالي كه تا پيش از آن در گمراهي سخت آشكاري بودند

 رسـيدند امـا چـون       زند كه به درجـاتي از رشـد و تزكيـه نيـز              مثال مي هاي ديگري را      آن همچنين امت    قر

آميـز اوليـه      اه به خود واگذاشته شدند مجدداً با بـروز اتفاقـاتي بـه همـان روابـط شـرك                  زماني هر چند كوت   

پذير بوده و     حركتي بازگشت » تزكيه«يا  » انقالب فرهنگي «دهد كه     ها نشان مي    اين مثال . خويش رجعت كردند  

گردد بلكـه بـه درجـاتي از     هاي خاصي دنبال نگردد نه تنها به تدريج حركت اصلي متوقف مي    رنامهچنانچه ب 

ها و وظائف جمعي و فردي        برنامه. نمايد  تر نزول و بازگشت مي      همان روابط قبلي و شايد در سطوحي پست       

عوامل اصلي حفـظ    مسلمانان چون نماز، روزه، و خصوصاً انفاق و امر به معروف و نهي از منكر همگي از                  

  .و نگهداري اين حركت عميق فرهنگي در بطن جامعه مسلمانان است

العـاده داشـته و ريـشه و          هائي كه ضرورت و اهميت فـوق        پس روشن است كه انقالب فرهنگي با ويژگي       

است ابعادي بسيار وسيع داشته كه به هيچ وجه محـدود           ) تعليم كتاب و حكمت   (پايه  اصلي رسيدن به رشد       
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تحقق انقالب فرهنگي نيازمند به حركتي است كه بايـد در كـل جامعـه و مـسلمانان در                   . باشد  نشگاه نمي به دا 

  .ها ادامه يابد صورت گرفته، در نسل» مسجد«و » مدرسه«، »خانه«سه ركن عمده و اساسي جامعه يعني 

هـائي در ايـن        روش هـا و    دهنده يك اجتماع است بايد برنامه       بنابراين در خانه كه كوچكترين واحد تشكيل      

جهت شكل گيرد و روابطي حاكم شود كه فرد فرد جامعه مسلمين در مسير تزكيه قرار گيرنـد و نيـز چنـين              

گيرد ادامه يافته و دنبـال        هاي آماده و پاك فرزندان اجتماع در آنجا شكل مي           حركتي بايد در مدرسه كه ذهن     

ها و دستورات اصيل اسالم را در متن          يستي برنامه با  گردد و مسجد نيز به عنوان محل اجتماع مسلمانان مي         

در حقيقت نقش عمده اساسي، اينجا به عهده مسجد است كه بايد اين انقالب و تحول عظيم                 . اجتماع نشر دهد  

اگـر علمـاي   . گـردد  فرهنگي را هدايت كند و همين جاست كه وظيفه اصلي علماي دين مشخص و روشن مـي  

 اسالم، فرهنگ صحيح و غني تشيع را كه همان فرامين الهي قرآن و سـنت                عامل به معيارهاي اصيل اخالقي    

واالي رسول اكرم و ائمه اطهار است دريافت نموده، ابتدا با عمل و سپس بـا بيـان ميـان مـسلمانان نـشر و           

توانـد راهگـشاي رسـيدن بـه          گيرد كـه مـي      تبليغ نمايند انقالب و حركتي فرهنگي در جهت تزكيه صورت مي          

  .اشدب» حكمت«

  

  ـ انقالب آموزشي۳/۲

اي كـه     تـوان تـشخيص داد كـه حركـت عمـده            بهتـر مـي   » انقـالب فرهنگـي   «اكنون با روشن شدن مفهوم      

، كـه   »انقـالب فرهنگـي   «باشـد نـه       مـي » انقـالب آموزشـي   «ها صورت گيرد درحقيقت       بايستي در دانشگاه    مي

  .ها و نظام آموزشي است محدود و مربوط به دانشگاه

مدت و بلندمدت خود را تعيـين و تبيـين            بايستي ابتدا اهداف كوتاه     گاه و نظام حكومتي مي    اصوالً هر دست  

پـس از ايـن     . بندي كنـد    ها، نيازها و كمبودها را مشخص نموده طبقه         سپس با توجه به هر يك از هدف       . نمايد

 جهت تربيت و    ريزي الزم را در     مرحله وظيفه دستگاه آموزشي سيستم است كه بر اساس اين نيازها برنامه           

شـده و     هاي تعيـين    تعليم نيروهاي متخصص در هر مورد نموده بر اين اساس عمل نمايد، تا بتواند در زمان               

انقـالب  «شـود كـه       با توجه به اين مطالب روشن مي      . از روي برنامه به مراحلي از رشد و توسعه دست يابد          

  .زي شده مملكتي داردري هاي برنامه مستقيماً ارتباط با نيازها و اولويت» آموزشي

از . دانشگاه و نظام آموزشي پـس از انقـالب مـا نيـز دقيقـاً بـه چنـين تحـول و تغييـري احتيـاج داشـت                           

شـد عـدم      عنـوان مـي   » انقـالب فرهنگـي   «هاي بـا داعيـه        شعارهاي اصلي و اساسي كه به هنگام آغاز حركت        

مين خودكفـايي و اسـتقالل     أن و به ويژه ت    ها با نيازهاي مبرم تكنيكي مناسب با جامعه ايرا          هماهنگي دانشگاه 

شـد كـه برنامـه       ات عنـوان مـي    كـر ه  بـ . الخـصوص پـس از انقـالب بـود          فرهنگي و علمي ايران از غرب علـي       

هاي كشور متناسب با نيازهاي واقعي مملكت تنظيم نـشده و پتانـسيل الزم جهـت تربيـت نيروهـاي                     دانشگاه

ژ خارج نموده و به صنعتي مبتكر تبديل نمايـد ندارنـد و               نتاخالق كه صنعت مورد نياز كشور را از حالت مو         

روند كنوني آنها با وابستگي بيشتر صنعت كشور به صنايع خارجي همراه است و لـذا بايـستي ايـن شـيوه                      

  .حركت متوقف شده و طرحي نو در راه رسيدن به خودكفائي علمي ريخته شود

توان گفت نياز رسيدگي بـه   ها نبود اما مي  دن دانشگاه هرچند مورد فوق، تنها دليل اصلي به تعطيلي كشان        

حلي   سال تعطيلي دانشگاه راه    ۳ تا   ۲رفت كه در طي       شد و انتظار مي     مشكل مذكور تا حد زيادي احساس مي      
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 به قضاوت   توان  هاي علمي ستاد انقالب فرهنگي هنوز نمي        در مورد فعاليت  . اساسي در اين زمينه ارائه گردد     

هـاي مختلـف از سـوي     البتـه در دوران تعطيلـي دانـشگاه در زمينـه    . نظر نمـود  اظهـار نشست و به روشـني    

كه از آن جمله، ترجمه و تاليف برخي كتـب علمـي اسـت كـه      . ها كارهايي انجام گرفته است      استادان دانشگاه 

وي هـاي ارائـه شـده نـه تنهـا جوابگـ       اما مسلم است كـه فعاليـت   . باشند  رفته رفته در حال چاپ و انتشار مي       

. باشد   سال تعطيلي دانشگاه نيز نمي     ۳ تا   ۲هاي اساسي عنوان شده نيست، بلكه متناسب با           آل  شعارها و ايده  

تـوان گفـت كـه     اند و در مجموع مي  ريزي دقيق و هماهنگ صورت گرفته       ها بدون برنامه    زيرا اكثر اين فعاليت   

  .د شده استاي عاي پس از اين مدت تعطيلي طوالني بازدهي ناچيز و غيرمنتظره

شـدند    هاي مختلف تدوين مي     هاي تنظيم شده براي موضوعات درسي كه در رشته          از اينها گذشته برنامه   

هـاي عملـي و       البتـه ايـن موضـوعات و دروس خـصوصاً در رشـته            . اند  نيز هنوز به نحو مطلوب جا نيفتاده      

تغييرات ظاهري و روبنـايي بـه       ها هستند و چيزي جز        تجربي اكثراً همان موضوعات قبل از تعطيلي دانشگاه       

هـاي شـداد و غـالظ         خورد، تغييراتي كـه در اضـافه و كـم كـردن چنـد درس و واحـد و اعالميـه                      چشم نمي 

آيد كه آيا اين تغييرات جزئـي در حـين حركـت              حال در اينجا اين سوال پيش مي      . شود  انضباطي خالصه مي  

اي را كه از نظر تربيت كادر متخـصص           به و ضايعه  داشت؟ آيا ضر    اي اندك امكان نمي     دانشگاه، و يا با وقفه    

  ساز در اين دو سال به كشور وارد شده با اين تغييرات ناچيز قابل مقايسه است؟ و نيروي آينده

اي از اسـاتيد      عـده . سفانه دچار لطمات زيادي گشته است     أها نيز پس از بازگشايي مت       كادر علمي دانشگاه  

هاي   سف به دانشگاه  اال  اند مع   شود نداشته   ا كه به جامعه استادان وارد مي      كه تحمل فشارهاي اكثراً ناروايي ر     

همچنين مشكالت ديگر جامعه مـا، از جملـه مـسائل اقتـصادي و رفـاهي نيـز                  . اند  خارج از كشور جذب شده    

تيد به  ه در اثر اين مسائل تعداد قابل توجهي از اسا         ك چنان  اثر باشد،   توانستند در ادامه فعاليت استادان بي       نمي

مورد حذف و رانده      هايي اكثراً بي    همچنين عده زيادي با برچسب    . اند  كارهاي خصوصي و اجرايي رو آورده     

انـد   اند و آن عده از اساتيد فداكار و مومني هم كه بـاقي مانـده        اي هم به حق تصفيه شده       اند، و البته عده     شده

و مطالعه و تحقيق و بـه وجـود آوردن جـوي            كشند كه وقتي براي فراغت        چنان بار سنگيني را بر دوش مي      

اهللا منتظري در اين باره لب كـالم و جـان مطلـب را             نصايح و هشدارهاي به حق آيت     . علمي و تحققاتي ندارند   

  :كنيم  نقل مي۱۳/۱۱/۶۲هاي ايشان را از روزنامه جمهوري اسالمي مورخ  رساند كه عين صحبت مي

ها و ادارات دولتي مجـدداً تاكيـد نمودنـد مـن بـا                فراطي در ارگان  هاي افراد ا    ايشان در رابطه با تندروي    «

ها   خواهند خدمتي كرده باشند ولي بدانند كه ضرر اين تندروي           دانم اين افراد حسن نيت دارند و مي         اينكه مي 

هـا و   ها و انگ زدن به اساتيد و افراد متخـصص در كارخانجـات و دانـشگاه               و دخالت كردن در كار مديريت     

 اگـر بـه جـاي اسـتفاده از اسـتادان خـارجي بـراي تربيـت           .وسسات از ضرر ضدانقالب كمتر نيست     ساير م 

جوانان خودمان از همين اساتيدي كه در داخل كشور هستند و به كشورشان و انقالب وفادارند براي تعلـيم   

و ائمـه اطهـار     ) ص(اين جوانان استفاده كنيم به مراتب بهتر و مثمرتر خواهد بود مـا نبايـد از پيـامبر اكـرم                     

پذيرفتند و به آبروي اشخاص محترم و حيثيـت آنهـا احتـرام     تر باشيم آنان افراد را با آغوش باز مي     انقالبي

  ».كردند گذاشتند اگر كسي در گذشته لغزشي داشت توبه او را قبول مي مي
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ه اشـاره شـد،     هـا، آنچنـان كـ       هـاي جنبـي در دانـشگاه        از سوي ديگر به سبب از ميان رفتن كليه فعاليـت          

عنوان تنها هدف در اين مقطع از زندگي خـود      به» درس خواندن «دانشجويان فعلي توجه و تمركز خاصي بر        

  .كوشند حدت تمام براي به پايان بردن دوران دانشجويي خود مي داشته و با شدت و

 مراتـب   هـا، از حجـم بـه        هاي عرضه شده پس از بازگشائي دانشگاه در بـسياري رشـته             در مقابل، درس  

در ارزيابي اين شيوه از ديـدگاه علمـي         . بيشتري نسبت به زمان قبل از انقالب فرهنگي برخوردار بوده است          

توان افزايش حجم درسي را به طور عام، عـاملي در جهـت بـاال بـردن معلومـات دانـشجويان بـه                         گرچه مي 

 شرطي با افزودن مطالـب بيـشتر        ها، به   حساب آورد، ليكن بايد متذكر آن شد كه ارتقاء سطح علمي دانشگاه           

. اي حساب شده و متناسب با امكانات تحقيقاتي و آزمايشگاهي نيز همراه باشد              گردد كه با برنامه     حاصل مي 

رويه حجم دروس و بالنتيجه بازداشتن دانشجويان از توجه و تفكر در سـاير             هاي تراكم بي    اشكاالت و زيان  

يت و محتاج بحث ديگري است كه خـارج از  متماعي خود حائز اهامور و شئون مختلفه از جمله سياسي و اج    

  .باشد موضوع علمي آن مي

  

  ها حل مسايل دانشگاه ـ راه۳

  ـ دانشگاه علم و دين۳/۱

تر در البالي سطور مبارزات پيش از انقالب اسالمي هميـشه دو جريـان بـارز فكـري كـه                      با نگاهي دقيق  

جرياني كه از دانـشگاه برخاسـت و جريـاني          . خورد  به چشم مي  باشند    ملهم از ايدئولوژي اصيل اسالمي مي     

سير تاريخي، سياسي، اجتمـاعي و مبـارزاتي جريـان اول را در ابتـدا ديـديم كـه             . ت گرفت أكه از فيضيه نش   

 تفكر مـذهبي بـه ديـده تحقيـر      دانشگاهي كه به سبب ارتباط با علوم و فنون و افكار جديد به هرگونه            چگونه

گرفت رفته رفته با مباني اصيل تفكـر          ر و عقايد مختلف انحرافي از هر سو در آن مايه مي           نگريست و افكا    مي

ه جو حاكم فكري پيش از انقالب اسالمي        كاسالمي آشنا شد و تحولي فرهنگي و دروني صورت گرفت، چنان          

گرگوني فرهنگي  نشانه بارز اين تحول و د     . ها كامالً به نفع دانشجويان مسلمان و مومن بود          در اكثر دانشگاه  

هاي دهه اخير پيش از       سيس دانشگاه و سال   أهاي دهه اوليه ت     مقايسه وضع حجاب دختران دانشجو در سال      

  .پيروزي انقالب است

گـرايش دانـشجويان بـه      . بخش، چيزي جز نتيجه همياري دو نيـروي علـم و ديـن نبـود                اين تحول تكامل  

و مدون و توجه طالب علوم ديني به علوم و فنون           دروس ديني و كسب فرهنگ مذهبي و ايدئولوژي استوار          

جديد و شكافتن تحجر و تعصب فرهنگ نظري، پيكاني خواهد ساخت كه قدرت شكافتن موانـع سـازندگي را                

  .به خوبي داراست

دانيم كه هرگاه اين دو جريان اساسـي اسـالمي      هائي كه در ابتدا ذكر شد امروز به خوبي مي           ما با تجربه  

اند هر يك نقاط ضعف ديگري را پوشانيده و حركتي كامل و داراي  ر گرفته و با هم كار كرده      در كنار هم قرا   

اند كه بارزترين مثال همكـاري و همگـامي ايـن دو حركـت در انقـالب اسـالمي         ابعاد مختلف را به پيش برده     

  .ايران است

 مسائل اسالمي پرداختند    ديديم، آنگاه كه طالقاني و بازرگان و مطهري در كنار هم به بررسي و توضيح              

ديـديم  . اي چون شريعتي تربيت شد   چگونه در طي بيست سال ثمراتي فرهنگي به وجود آمد و الگوي ارزنده            
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زده و تحـت      هاي فرهنگي و فكري انقالب اسالمي رفته رفته آماده گـشت و جامعـه طـاغوت                 كه چگونه زمينه  

هـاي اصـيل اسـالمي        غوش باز به اسـتقبال ارزش      با آ  ۱۳۵۷سلطه دو هزار و پانصد ساله استبداد در سال          

هاي امـام همـين ايجـاد وحـدت      ترين نقش در همان سال آخر پيش از پيروزي انقالب نيز از برجسته      . شتافت

هاي مختلف روشنفكر و مذهبي و كشانيدن همه آنها به زير يك چتر در راه مبارزه با اسـتبداد و                      ميان گروه 

  .استعمار بود

خ نيم قرن مبارزات ملت ما هميشه گوياي اين حقيقت بوده اسـت كـه هرگـاه ايـن دو                    در هر صورت تاري   

اند و هرگـاه      اند منشأ اثرات و تحوالت سودمند عميق و بزرگي بوده           جريان با هم و در كنار هم حركت كرده        

 اند نـه تنهـا پيـشرفتي حاصـل نـشده، بلكـه بـه ورطـه شكـست و تبـاهي                       از يكديگر جدا شده و بر هم تاخته       

  .اند افتاده

پس از پيروزي انقالب اسالمي لزوم اين همبستگي و همكـاري و همـسوئي بـه مراتـب بيـشتر احـساس                      

شود چرا كه انقالبي كه داعيه رهائي از سلطه مستكبران و دستيابي به اسـتقالل و خودكفـائي اقتـصادي              مي

علـت اصـلي بـه سـلطه        .  كنـد   آن حركت را دارد مسلماً بايستي با چراغ ايمان راه را بيابد و با مركب علم در                

ايمـان  . هاي مسلمان دنياي امروز نيز فقدان همين دو ركـن اساسـي يعنـي ايمـان و علـم اسـت                      درآمدن ملت 

سازد و علم سـالك راه ايمـان را از قـدرت الزم بـراي                 انسانيت را به سوي نور و هدف وااليش رهنمون مي         

  .سازد ر مياش برخوردا حركت و مقابله با عوامل بازدارنده

ها خـارج     ملت ما پس از انقالب و تحول فرهنگي بيش از هر چيز احتياج دارد تا از سلطه تكنيكي ابرقدرت                  

جاسـت كـه لـزوم        همـين . هاي علمي و عملـي هرگـز ميـسر نيـست            شود و اين جز با رشدي سريع در زمينه        

ي داشـته و ديگـري در عـين     همكاري و همگامي اين دو جريان كه يكي تخصص و تبحر در علوم ديني و اله               

بايـستي ايـن دو بـرادر       . گـردد   مسلمان و مومن و معتقد بودن عالم به علم زمان است به خوبي نمايـان مـي                

اي سالم و نيرومند اسالمي بـه وجـود بيايـد و              دست در دست هم داده با تمام توان به پيش برانند تا جامعه            

  .اي اميدواركننده چشم دوخت توان به آينده ه و ميتنها در اين صورت است كه بقاي انقالب تضمين گشت

. پس از انقالب فرهنگي حداقل خواست و انتظار اين بود كه رسالت مهم به نحوي مطلوب به انجـام رسـد   

 در   با اينكه الزمه جريانات فكري و اجتماعي آنست كه با سير طبيعي خود حركت كرده رفته رفته و تـدريجاً                   

رفت كه پس از دو سال و نيم كـه از تكـرار شـعارهاي     د، اما در عين حال انتظار مي    متن هر جامعه رواج يابن    

اي   هـا، برنامـه     عنـوان اولـين گـام       گذشـت بـه     مي... ها و مكتبي نمودن آموزش عالي و        اسالمي كردن دانشگاه  

  .هاي فكري و پيوند بين دين و دانش ارائه گردد متناسب با دانشگاه اسالمي در زمينه

خـورد   ها، تنها فعاليت مشخصي كه در ايـن زمينـه بـه چـشم مـي      نه پس از بازگشائي دانشگاه  اما متاسفا 

هاي موجود انتخاب شده بودند كه        تدريس جزواتي بود كه به صورت تركيبي عجوالنه از ميان بعضي كتاب           

انه متاسـف . به اعتراف خود مسئولين نيز متناسب با خواسـت و نيازهـاي جامعـه امـروز دانـشگاهي نيـستند       

ها حاكم شده است جو آزاد و سالمي نيست كـه دانـشجويان بتواننـد بـدون واهمـه       جوي هم كه در دانشگاه    

و از راه برخورد صحيح عقايد و اعتقادات و بـا كمـك ارشـادات و      . مسائل مورد نظرشان را به بحث گذارند      

دد بـه سـوي هـدف اصـلي         هاي الزمي كه از روي آگاهي و بصيرت به روحيه دانشجوئي ابراز گر              راهنمائي

مسئولين انقالب فرهنگي و همچنين آن دست از دانـشجويان صـادقي كـه              . پيش بروند » رشد و تعالي  «يعني  



 ١٧٧

هاي كشور را در سر دارند بايد توجه كننـد و بپذيرنـد كـه تـا              آرزوي محيط دانشجوئي اسالمي در دانشگاه     

نشجو نتواند بـا احـساس شخـصيت و بـا عالقـه،             ها ايجاد نگردد، تا دا      وقتي فضائي باز و سالم در دانشگاه      

اش برود، هـر كوشـشي در جهـت اجبـار او بـه پـذيرفتن عقايـد                    هاي اجتماعي و مذهبي     خود در پي خواسته   

اي ندارد بلكه در بسياري موارد اثري منفي و سوء داشته و دانشجو را به           مذهبي نه تنها اثر مثبت و سازنده      

همچنين بايد توجه داشـت كـه در مـسائل          . كشاند  ايتاً عصيان بارز مي   نوعي لجاجت و معارضه دورني و نه      

توان انتظار تحوالت شديد و سريع داشت، بلكه به عكـس در ايـن امـور الزمـست بـا سـعه                        ز نمي گفكري هر 

  .صدر و صبري پيامبرانه قدم برداشت و اميدوار به هدايت خداوندي بود

كـه بـه دسـتور قـرآن        ) عليهم الـسالم  (و ائمه معصومين    ) ص(تنها با توجه به شيوه حركت پيامبر اكرم         

هـا و     خـصوصاً كـه اسـوه     . توان به ايـن مهـم نائـل شـد           اند مي   ها نفوذ كرده    عمل نموده و بدين دليل در قلب      

در دست است كه اولي مهد      ) ع(و جامعه امام صادق     ) ص(هاي بارزي چون مدينه مطهره پيامبر اكرم          نمونه

در جامعه جاهلي و دومي مهد پـرورش علـم و تمـدن    » آزادي كامل صحيح« در شكل گرفتن فرهنگ اسالمي 

هاي عظـيم غيراسـالمي داشـته و         در دوران تاريك خالفت عباسي بوده و اثرات عيمق حتي در تفكرات تمدن            

  .شاگردان با ارزشي به جامعه بشري عرضه نموده است

بايـستي جـداً بـه ايـن روش بهـا داده و خـود               آينـد     اساتيدي كه براي تعليم علوم اسالمي به دانشگاه مي        

نه تنها از غناي علمي و فرهنگي برخوردار باشند بلكه داراي اخالق اسالمي بـوده               . باشند» نمونه«و  » اسوه«

معلم اخالق و معيارهاي اصيل و غني       . نظري و با سعه صدر به محيط دانشجوئي قدم گذارند           به دور از تنگ   

هـا بـه مراتـب بـيش از هـر كـالم ديگـري اسـت بـا                     م قرآن كـه نفـوذش در دل       با كال . فرهنگ اسالمي باشند  

به محيط خاص دانشگاه توجه نموده در نظر داشـته باشـند كـه دانـشگاه محـيط                  . دانشجويان سخن بگويند  

پس بايستي از مطالعات و تحقيقات متناسـب        . هاي علمي زمان است     كسب علم و تكنيك جديد و آخرين پديده       

باشند از پرداختن به مسائل كامالً جزئي و تخصصي فقهي كه حتي مورد بحـث و اخـتالف                  جنبي برخوردار   

هـا را بـا زمـان و          باشد و ارتباطي به محيط دانشگاه ندارد پرهيز نموده رابطه موضـوع بحـث               علماي فقه مي  

  .مكان در نظر بگيرند

تنهـا راه   » ايمـان و علـم    «به طور خالصه بايد گفت كه مالزمت و همبستگي دو نيروي سـازنده و مكمـل                 

نجات از هدر رفـتن نيروهـاي جـوان و پوياسـت و اولـين قـدم ايجـاد چنـين همبـستگي از بـين بـردن جـو                              

نظري، بدبيني و دعوت آزادانه دانشجويان به مباحثات مذهبي و ديني و تـشويق طـالب علـوم دينـي بـه        تنگ

جذب نيروهاي متخصص و دادن امنيـت و        كسب علم و آشنائي با علوم و فنون متناسب با زمان است كه با               

توان چنين جوي را پديد آورد و اين دو دسـت قدرتمنـد را بـه آرامـي بـه هـم                       آزادي به افكار، رفته رفته مي     

  .سپرد و با دلگرمي پيش راند

طالقـاني و مطهـري از جريـان فكـري حـوزه و بازرگـان و        «آري از همين طريق بود كـه مردانـي چـون            

شـريعتي و   «با هم همگام و همسفر شـدند و بـا پيـدايش الگوهـاي عينـي چـون                   » شگاهسحابي از جريان دان   

نمونه روشن و بارز روشنفكران مسلمان و متعهد در دانشگاه پديدار در دانشگاه پديدار گشت و به                 » چمران

  .جامعه ارائه شد
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  ـ دانشگاه و آزادي۲/۳

ز هر چيز بايد توجـه داشـت كـه هـدف و             شود، قبل ا    هنگامي كه صحبت از آزادي در محيط دانشگاه مي        

بنـد و بـاري و هـرج و     مقصود نهائي، فراهم آمدن محيطي به دور از هرگونه تعهد و مسئوليت، همراه با بـي             

هـا را در دانـشگاه ابتـداي انقـالب ديـده و تلخـي آن را بـه                     گونه تشتت و تندروي     تجربه تلخ اين  . مرج نيست 

  .وضوح چشيديم

ن جوي هرگز افتادن از آن سوي بام نيست و اين نكته اساسي نبايد فرامـوش شـود   اما راه مقابله با چنا   

كه آزادي فكر و انديشه در محيط دانشگاه از عوامل مهم رشد و شكوفائي اسـتعدادها و تـشويق و ترغيـب                      

  . جو فعاليت و كوشش است

 حـداقل محيطـي آزاد      رفـت كـه     پس از انقالب فرهنگي با ادعاي اسالمي كردن محتوي دانشگاه انتظار مي           

چرا كه اسالم همواره حامي محيطي آزاد و به دور          . براي برخورد سالم و پرورش افكار وجود داشته باشد        

. از هرگونه فشار فكري است و در اين راه نه تنها سفارش نموده بلكه خود عـاملي صـادق نيـز بـوده اسـت                     

هـا و   رآن اصرار دارد همه جا ايرادها، اشـكال    ق. خود قرآن گوياترين نمونه بحث و برخورد آزاد عقايد است         

هـاي    منكرين را صريحاً بازگو كرده با توجـه بـه آنهـا جـواب دهـد و قـضاوت       وحتي استهزاءهاي مخالفين 

در تاريخ . نمايد شوند و نه تهديد بلكه از آنها مطالبه برهان مي          مخالفين و منكرين نه تخطئه مي     . منصفانه كند 

هـاي    در حكومـت  . پردازنـد    مخالف در بستر جامعه اسالمي با آزادي به خودنمائي مـي           بينيم كه افكار    نيز مي 

اسالمي هم بسياري از علماي يهودي و مـسيحي در مـتن رژيـم و مركـز خالفـت داراي عـزت و بزرگـي و                          

ا بزرگان معـصومي همچـون امـام صـادق          دان در مجالس و سمينارهاي مذهبي ب      اين دانشمن . احترام هستند 

توانستند حتـي در      علماي مذاهب مي  . گرفت  كردند و با سعه صدر با آنها مناظره صورت مي           حث مي آزادانه ب 

رد كردن اسالم بحث كرده و كتبي به مقابله با قرآن بنويسند و اين برخورد در اوج حكومـت اسـالمي و در                  

در مجامع اسالمي بـه     العوجا و ساير دهريون       بسياري مانند ابوالعال، ابن ابي     .گرفت  كمال آزادي صورت مي   

و اين آزادي فكـر كـه از قـرن          . بينيم  نشستند و نتايج آن مباحثات را امروزه در كتب احتجاجات مي            بحث مي 

اول تا چهارم حاكم بود همه و همه دليل بر اين است كه اسالم تحمل افكار مخالف را به دليل غنـاي فرهنـگ         

لف بـيم دارنـد و كـساني افكـار را محـدود بـه               تنها كـساني از مطـرح شـدن نظريـات مخـا           . خويش داراست 

انـد و تـرس شكـست         كنند كه از استواري فرهنگ خويش بيمناك        هاي فكري ايجاد مي     چهارچوب كرده، كانال  

  .در دل دارند

اي آزاد، اكراهـي در ديـن قـرار نـداده و              اسالم با سعه صدر و گذاردن راهنماهـا و عطـا كـردن انديـشه              

هاي   هاي مخلوق انسان    يش سپرده است و هيچ انساني را در تنگناي انديشه         سرنوشت انسان را به دست خو     

 قـرآن   ١.»والتكونوا في شيئي مـن حـاالتكم مكـرهين        «: فرمايد  مي) ص(پيامبر اكرم .  زنداني ننموده است   ديگر

» الحـسنه  الموعظـه «و » بالحكمه«ادع الي سبيل ربك : دهد كه   كريم در طريق ارشاد و هدايت مردم دستور مي        

واصـبر علـي مـايقولون و    «: فرمايـد   و در مقابـل هجـوم نظريـات مخـالف مـي          ٢»احسن«و جادلهم بالتي هي     

  ٣.اهجرهم هجراً جميالً

                                                 
  .در هيچ حالتي در فشار و اجبار قرار نگيريد. ۱
  .به راه پروردگارت با حكمت و پند نيكو دعوت كرده و به بهترين نحو با آنها برخورد كن: ١٢٥/نمل. ۲
  .گويند شكيبا باش و به نيكوئي آنها را ترك كن بر آنچه كه مي: ١٠/مزمل. ۳
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 و انسان اجباري در پـذيرفت  ١»الطرق الي اهللا بعدد نفوس الخالئق    «: تفكر اسالمي بيانگر اين نكته است كه      

و . سـاخته را نـدارد      قرار گرفتن در حصارهائي انسان    طوق بندگي و تقليد كوركورانه از ديگران و در نتيجه           

چه اخـتالف را بـه معنـاي برخـورد          ( ناظر بر همين تفكر است       ٢»ةاختالف امتي رحم  «: تاكيد پيامبر اسالم بر   

عقايد بگيريم و يا آن را به مفهوم آمد و رفت تلقي كنيم زيرا در آمد و رفت نيـز برخـورد عقايـد بـه وجـود                            

اخـتالف  . گويد كه ملتي با تفكـر الگـوئي و قـالبي در حقيقـت ملتـي مـرده هـستند                     ه ما مي  و آشكارا ب  ) آيد  مي

هاسـت و دانـشگاه اسـالمي         نظرها، جو مباحثه و تبادل افكار است كه ضامن رشد، تعـالي و تكامـل انديـشه                

وش بايد بدانيم و بپذيريم كه كنتـرل ورود هـر فكـر و نغمـه مخـالف سـرپ                  . چيزي جداي از اين مقوله نيست     

اي جـز مـردن       گذاشتن روي اظهارنظرها و بيان عقايد و به بنـد كـشيدن و تكفيـر نظريـات گونـاگون نتيجـه                    

كنـد كـه شـاگرد        اي مـي    خانه در نهايت دانشگاه را بدل به مكتب      استعداد، ابتكار و ذوق دانشجو دربرندارد و        

 نسيم مخالف به دليـل نداشـتن        پروراند، شاگردي كه در برخورد با اولين        اراده مي   چشم و گوش بسته و بي     

چنـين  . دهـد  تجربه روياروئي با نظريات متفاوت و مباحثات سازنده متزلزل شده و خودبـاختگي نـشان مـي            

هاي علمي دست به ابتكار زده و كادر علمي الزم را براي سـوق                دانشگاهي هرگز قادر نخواهد بود در زمينه      

  .كشور به سوي خودكفائي تربيت نمايد

  :ي استاد شهيد مطهري در اين زمينه به خوبي بيانگر اين مطلب استنظرها نقطه

از اسالم فقـط بـا يـك نيـرو     . خيال نكنند راه حفظ معتقدات اسالمي جلوگيري از ابراز عقيده ديگران است    «

 هـر  ...شود پاسداري كرد و آن علم است و آزادي دادن به افكار مخالف و مواجهه صريح و روشن با آنها           مي

  ٣».كه به ايدئولوژي خود ايمان و اعتقاد داشته باشد، ناچار بايد طرفدار آزادي انديشه و تفكر باشدمكتبي 

و حتي استاد شهيد پيشنهاد كرده بودند كه براي تعليم و مطرح كردن مكاتب ديگر از استادان آن مكاتب                   

  .براي تدريس دعوت به عمل آيد

اداري كامـل بـراي صـاحبان آراي         عقايد امنيت قضائي و   اما الزمه آزادي فكري و برخورد سالم آراء و          

مخالف و اعتراضات است و همينكه دانشجو يا استاد احساس كند كه در صورت اختالف و عـدم تبعيـت از                     

گـردد، صـحبت از آزادي    جو حاكم نه تنها اخراج خواهد شد بلكه امكان ادامه زنـدگي سـالم از او سـلب مـي           

  .محتوا خواهد بود  بيبرخوردها و عقايد حرفي پوچ و

بنـد و     به طور خالصه بايد گفت كه هدف از آزادي محيط علمي چيزي جداي از افـسار گـسيختگي و بـي                    

ها در چهارچوب قوانين و ضوابط حـاكم          نظر و مطرح كردن انديشه    امكان اظهار . آفريني است    و تشتت  باري

ن هـدف اصـلي دانـشگاه تنهـا ضـامن           بر دانشگاه، بدون لطمه زدن به حقوق ديگران و بدون مخدوش كـرد            

اسـتعدادهائي كـه    . استقالل و بقاي محيط علمي و رشد و تعالي افكار و پرورش شكوفائي اسـتعدادها اسـت                

  .هاي امروز و فرداي كشورند اي موثر در به حركت درآوردن چرخ تك تك آنها مهره

  
  ـ انتخاب دانشجو۳/۳

هدف اصـلي از تحـصيالت و       . له انتخاب دانشجو است   نكته ديگري كه الزم است در اينجا ذكر شود مسئ         

                                                 
  .هاي به سوي خدا به تعداد مخلوقات است راه. ۴
  .رحمت است) و يا نتيجه(اختالف ميان امت من باعث . ۵
  .ـ انتشارات صدرا، قم» پيرامون انقالب اسالمي«: استاد مطهري. ۱
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كند افرادي كه در جهت باال بردن نيروي فكري و تخصصي و سـطح فرهنـگ و                   آموزش دانشگاهي حكم مي   

اي كـه     اند براي ورود به دانشگاه انتخاب شوند و خانـه           دانش خود و جامعه كوششي بيش از ديگران داشته        

هد پذيرفت كه در جهت غنـاي علمـي و فرهنگـي خـود شـتاب و اوج                  شك كساني را خوا     جايگاه علم است بي   

هـاي مختلـف در       بنـدي   هـا و سـهميه      بنـدي   نظري در گزينش دانشجو و كانـال        داشتن تنگ . اند  بيشتري داشته 

اي را    هائي را با سطح معلومات و سواد متفاوت در كالس گرد آورده و عـده                ها، گروه   مرحله كنكور دانشگاه  

هـا، دادن   نظري  ها و تنگ    بندي  داشته است و اين دسته     پايان پشت درهاي دانشگاه نگه      ري بي همچنان به انتظا  

هاي كنكور  برنامگي در تصحيح اوراق و اعالم اسامي در آزمون      نظمي و بي    مورد، بي   جا و بي    هاي بي   اولويت

رعادالنـه و   هـاي غي    نظـري   هـا و تنـگ      و حتي اعزام دانشجو به خـارج نيـز بـه روشـني نمايـانگر حـق كـشي                  

  .غيرشرعي است

  

  ـ انتخاب استاد۴/۳

بايستي مورد توجه قرار گيرد، عامل        همانگونه كه در مباحث ديگر ذكر گرديد، از جمله موارد مهم كه مي            

هـا يكـي از       شرايط و چگونگي انتخاب استاد پس از انقالب فرهنگي و بازگـشائي دانـشگاه             . باشد  مي» استاد«

به خـوبي نمايـان اسـت كـه يـك دانـشگاه          . عدم تفاهم بين مسئولين بوده است     آفرين و موجب      موارد اشكال 

التحصيالني با دانـش روز و خـالق          تواند در جهت رفع نيازهاي اجتماع گام بردارد كه بتواند فارغ            موقعي مي 

يك استاد تا دانش    . تواند به هر شخصي محول گردد       به همين خاطر مسئوليت خطير استادي نمي      . تربيت كند 

  .باشد نگرفته باشد عمل وي و محصول دانشگاه پوچ و بيهوده مي  تخصص الزم و علم تدريس را فراو

جـائي كـه در گـزينش اسـتاد      مورد و بي فيلترهاي بي. لذا بايد تغييراتي در شرايط انتخاب به وجود آورد   

اينـان  . ه برگردنـد وجود دارد حذف گردد و آنان كه وجدان كار و عالقه به تعليم و تدريس دارنـد بـه صـحن      

توان به خاطر اشتباهات و ابهامات گذشته امكان تغييـر و تـدريس را                هاي راكد مملكت هستند و نمي       سرمايه

كننـد توسـط چـه اسـتاداني تعلـيم            مگر دانشجويان ايراني كه در خارج از كشور تحصيل مي         . از آنان گرفت  

نيست؟ هدف از تحصيل دانـشجويان درخـارج از         برانگيز   ها خود سؤال     اين تفاوت در سياست    گيرند؟ آيا   مي

  هاي داخل تحصيل علم نيست؟  آيا هدف از تحصيل در دانشگاه كشور جز تحصيل علم چيست؟

غلـط در   هـاي  مشكل عمده و اصلي در مورد كادرهاي علمي دانشگاهها كمبود استاد نيست بلكه سياست         

هاي شعاري بـا ايـن مـسئله عامـل اصـلي و              به جامعه استادان و برخورد     ١و نگرش ناصحيح  » جذب استاد «

 تا زماني كه عدم اطمينان شغلي و برخوردهاي غلط و غيرمنطقي با نقش استاد و علـم                  مسلماً. اساسي است 

                                                 
روزنامه اطالعات  : (اند جالب توجه است     مورد استاداني كه از دانشگاه كنار گذاشته شده       سخنان رئيس مدرسه تربيت معلم در       . ۱

۱۶/۶/۶۲(  

اي   عـده . ها نيـستند    ها به هيچ وجه قابل برگشت به دانشگاه         يك عده كه واقعاً معاند هستند نسبت به جمهوري اسالمي ايران، اين           «

كنند كه به هيچ وجه ادامـه خـدمت و كمـك              نها نيز اهداف غربي را دنبال مي      ديگر وابسته به فرامانسونر و در اين مقوله بودند، اي         

از اين دو گروه باال خيلي بعيد است كه استاد بگيريم اما كساني هستند كه به دالئلي از جملـه غيبـت زيـاد                        . آنها نيز مقدور نيست   

اند كـه انـشاءاهللا ايـن دسـته            يا غربي نداشته   يعني مسئله سياسي خاص شرقي    . اند  مطابق قانون پاكسازي از دانشگاه اخراج شده      

گيرند تا آنهائي را كه مجرب هستند براي تدريس در مدرسه تربيت مدرس بكار بگيريم زيرا كـه ايـن    افراد مورد ارزيابي قرار مي  

  .»ين ملت برسنداند و درست نيست كه نخواسته باشند به فرياد ا اند و درس خوانده تعداد افراد از بودجه كشور استفاده كرده

تري وجود ندارند كه بـه خـاطر عـدم        شوند وگروه عظيم    نظم تشكيل مي    آيا واقعاً اين استادان از سه دسته معاند، فراماسون و بي          

  اند؟ كار آزاد را به شغل شريف استادي ترجيح داده... امنيت شغلي و جو حاكم بر دانشگاه و به جهت نبودن مشي مشخص و 
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هـاي آزاد را بـه دانـشگاه          ادامه دارد و عده زيادي از دانشگاهيان خروج از دانشگاه و پنـاه بـردن بـه شـغل                  

هـاي   هـا و روش  خصص مسلمان و معتقد ولي غيرموافق بـا سياسـت  دهند و همچنين نيروهاي مت    ترجيح مي 

شوند انتظاري براي جذب آن دسته از نيروهاي متخصص كه در خارج از كـشور                 دولت از دانشگاه طرد مي    

  ١.توان داشت باشند نمي مي

  :جا نقل كنيم اهللا منتظري را در اين خوبست باز هم نظر آيت

ران سوءنيتي ندارند ولي بايد توجه كنند كه ما امروز كمبـود نيـرو داريـم                ام گرچه اين براد      گفته من كراراً «

خواهند خدمت نمايند توجه كرد و آنها را   نادم هستند و مينبايد به بعضي از مسائل گذشته افرادي كه فعالً

ل ايـن كـه     علم نمود اگراستاد يا دانشجو و يا كارمندي در گذشته اشتباه و يا انحرافي داشته و مثالً به خيا                  

خواهـد    رژيم شاه هميشگي است بعضي كارها را انجام داده ولي اكنون باور كرده كه انقـالب شـده و مـي                    

شـود نبايـد او را        واقعاً به كشورش خدمت كند و آثار توطئه يا تبليغ عليه اسالم و انقالب از او ديده نمـي                  

شـما مالحظـه    .  اسالمي استفاده نمود   شان به نفع كشور و انقالب       طرد كرد بايد از تخصص و علم و تجربه        

كنيد پيامبر اسالم در بدو بعثت و پيروزي اسالم به خاطر نياز و كمبودي كه وجود داشت چگونه از افرادي 

كـرد و     برداري مـي    كه حتي سوابق فساد و انحراف داشتند ولي تسليم اسالم و مسلمانان شده بودند بهره              

  )۱۴/۸/۶۲روزنامه جمهوري اسالمي شنبه . (داشت  مسلمانان واميمثالً آنها را به تعليم خط و دانش به

  :اند ايشان در فرصت ديگري مجدداً به اين مسئله مهم اشاره كرده

مـا اگـر    . هاسـت   العاده به آن توجه كنند بعـد علمـي دانـشگاه            يكي از مسائلي كه بايد دانشجويان ما فوق       «

هاي ما از نظر  حتياجمان به خارج قطع شود بايد دانشگاهبخواهيم در تمام امور مستقل و خودكفا باشيم و ا

پرور شوند و ترتيبي دهيم كه در تمام امـور مـورد نيـاز كـشور، خودمـان فكـر كنـيم و                         علمي غني و عالم   

  .»متخصص تربيت كنيم

هـا خواسـتند كـه بـيش از پـيش جاذبـه داشـته باشـند و                    در همين رابطه از انجمـن اسـالمي دانـشگاه         و  

خواهنـد تـدريس كننـد و بـه           انـد و اكنـون مـي        ر اساتيدي را كه در گذشته احياناً لغزشـي داشـته          المقدو  حتي

هـاي    دانشگاه خدمت كنند به آنان مجال تدريس و تربيت دانشجو بدهند و آنها را جذب انقالب كنند و انجمن                  

. »ي وحـشت داشـته باشـند   اسالمي كاري كنند كه پناهگاه اينگونه افراد باشند نه اينكه افراد از انجمن اسـالم             

  )۱۸/۱۲/۶۲روزنامه جمهوري اسالمي پنجشنبه (

                                                 
  ):۱۶/۶/۶۲روزنامه اطالعات . (نشگاه تهران در مورد عدم موفقيت در جذب استاد نيز جالب توجه استنظرات معاون دا. ۲

و اما برگريدم به مسئله اصلي يعني چگونگي جذب اساتيد، در اين مورد بايد بگويم كه براي جذب استاد اعتقاد بنده اين است كه                     «

دارم، چندان اميدي به جذب دانـشگاهيان و متخصـصيني كـه در خـارج در                اي كه در دو سال اخير در دانشگاه           با توجه به تجربه   

هائي كـه در      كنند، با وجود هزينه     هايي كه به خارج سفر مي       حال زندگي كردن هستند الاقل در شرايط فعلي نيست و اين همه هيأت            

تعدادي از افـرادي كـه بـه ايـران     . اند هاي محدودي داشته كنند تا پزشك و متخصص جذب كنند، موفقيت اروپا و امريكا صرف مي 

اند كه بيش از نيمي از آنها خودشان مايل به خدمت در كشور بوده و احتماالً  اند، آن دسته از اشخاصي بوده اند و جذب شده   آمده

. انـد   انـد، برگـشته      آمده اند و يا اگر     ولي تعداد زيادي از آنها يا نيامده      . اند كه بيايند    اند يعني آنقدر تعهد داشته      در آستانه آمدن بوده   

انـد    چون وقتي به ايـران آمـده      . ايم  بخصوص در زمينه جذب پزشك خيلي فعاليت شده است كه متاسفانه حداقل موفقيت را داشته              

بنابراين تعدادي خيلي   . كرده كه جذب بشوند     اند و در تهران هم سياست كشور اقتضا نمي          ها نشده   حاضر به خدمت در شهرستان    

من نظرم اين است كه اگر بخواهيم مشكل كمبـود اسـتاد را             . خواهم آمار بدهم    اندكه نمي    خارج از كشور جذب شده     كم از پزشكان  

بري را داشته باشيم و براي اين منظور بايد سـعي كنـيم              حل كنيم راه حل اين است كه سعي كنيم از امكانات موجود حداكثر بهره             

  . فراهم بكنيمتسهيالت معنوي و مادي بيشتري را در حال حاضر



 ١٨٢

با توجه به كالم فوق و نظريات كامالً مشابه ديگري كه بارها از سـوي امـام و ديگـر مـسئوالن مملكتـي             

ها و اهدافي نامعلوم همچنان به روند ناصحيح كنـوني دامـن    شود معلوم نيست چرا افرادي با بينش  ابراز مي 

  نمايند؟  و چه مقاصدي را از اين راه دنبال ميزنند مي

  
  ها ـ مديريت دانشگاه۵/۳

از مسائل عمده ديگر كه در ميزان بازدهي و حركت صحيح دانشگاه تاثير عمـده و مـستقيم دارد، نحـوه                     

كننـده و حـساسي برخـوردار         نظام مديريت در هر سيستمي از نقش تعيـين        . باشد  ها مي   مديريت در دانشگاه  

 كه اگر تمام اجزاء يك نظام هم داراي كيفيت مطلوب و سالمت الزم باشند تا وقتـي كـه همـاهنگي                      چرا. است

  . گيري مطلوب از سيستم را داشت توان انتظار نتيجه كافي ميان اين اجزاء فراهم نيايد هرگز نمي

ي مملكتـي  متاسفانه با گذشت پنج سال از پيروزي انقالب اسالمي هنوز مسئله مـديريت در اكثـر نهادهـا       

هاي مختلفي كه براي كسب قـدرت در هـر            عمالً برخوردهاي گروه  . دهد  مسئله عمده و اساسي را تشكيل مي      

كوشند باعث عدم تمركز صحيح قـدرت بـراي همـاهنگي و              هاي گوناگون مي    محل به وسائل مختلف و از راه      

د شعار به جاي شعور و عمـل        به همين دليل در اكثر موار     . باشد  نظم دادن كارها در مجراي صحيح خود مي       

كوشد با تمسك به شعارهاي مختلف خود را اليق و محق براي در اختيـار   عقالئي حاكم شده و هر گروه مي    

هـا يـا مرجـع        در بيـشتر دانـشگاه    . اند  ها نيز از اين روند كلي مستثني نبوده         دانشگاه. گرفتن قدرت جلوه دهد   

ها پس    اكثر دانشگاه . ا دائماً در حال تغيير و تحول است       كند و ي    مديريت روشن و مشخص نيست و عمل نمي       

هرچند ماه رئيس جديدي تعيـين و معرفـي شـده           . اند  رو بوده   هاي پي در پي رئيس روبه       از انقالب با تعويض   

است اما پس از مدتي مجدداً با شكست مواجه شده و جاي خود را به شـخص ديگـري داده اسـت و هرگـز                         

د بينش حاكم را عوض كرد وگرنه تغيير اشخاص با عدم تغيير بيـنش دردي را دوا                 نخواستند بپذيرند كه باي   

  .كند نمي

اين مسائل و مشكالت در نحـوه مـديريت مـانع بـه وجـود آمـدن رونـدي صـحيح، مـشخص و مـستمر                          

دهـد   نمايد و اجازه نمي    گردد و كارآئي آموزشي هر دانشگاه را سخت دچار اشكاالت عمده و اساسي مي               مي

متاسـفانه ايـن رونـد همچنـان ادامـه      . و روش خاصي براي رسيدن به اهداف آموزشي دنبال گردد        سياست  

رسد كه مشكالت عمده سياسي مملكت و همچنين برخوردهاي ناصحيح سياسي عمـالً از                دارد و به نظر مي    

  .كند ها جلوگيري مي هرگونه بهبودي در زمينه مديريت و نظام اداره دانشگاه

رسد اين است كه رئيس هر دانشگاه و يا دانشكده به وسيله  عقول و منطقي به نظر مي    در هر حال آنچه م    

داران دانشگاهي پيشنهاد گردد تا اوالً مورد قبـول اسـاتيد و كـادر                هيأت علمي همان مراكز و از ميان سابقه       

 وسيله وزارت   و سپس به  . علمي دانشگاه واقع شود و ثانياً با مسائل علمي و مشكالت دانشگاهي آشنا باشد             

هـاي آموزشـي تعيـين شـده از       گيرنده دولتي منصوب گردد، تا بتواند بـا سياسـت           علوم يا هر ارگان تصميم    

هـا بـا      شود هماهنگي نمايـد تـا دانـشگاه         سوي دولت كه با در نظر گرفتن نيازهاي اساسي مملكتي تعيين مي           

  .ريزي كلي مملكتي حركت نمايند برنامه

  

  بندي جمع

يران به حق نقش بسزائي در مبارزات نيم قرن اخير ملت ايـران عليـه اسـتبداد و اسـتيالي                    هاي ا   دانشگاه



 ١٨٣

هـا    ترين شرايط سنگر مبارزه را در دانشگاه        پيشگامان اين مبارزات حتي در سخت     . خارجي ايفا نموده است   

لحـادي و   در شـرايطي كـه افكـار ا   ۱۳۲۰هاي حركت نوين اسالمي بعـد از شـهريور    ريشه. اند  از دست نداده  

پيـشگامان  . ماركسيستي در جامعه روشنفكري حضور گسترده داشـت بـه تـدريج در دانـشگاه رشـد كـرد                  

اهللا طالقاني، مهندس بازرگان، استاد شهيد مطهري و معلـم بـزرگ انقـالب                نهضت اسالمي ايران مرحوم آيت    

 و گـسترش مكتـب      دكتر علي شريعتي، و همفكرانشان هر يك به سهم خود در غني ساختن فرهنگ اسـالمي               

بعد از ورود روحانيت مبارز     . اي داشتند   ساز اسالم در بين قشر تحصيلكرده دانشگاهي نقش برجسته          انسان

 كـه بـه حـق    ۱۳۴۲به رهبري امام خميني به صحنه مبارزه و قيام خونين مردم مسلمان در پانزدهم خـرداد           

زات سياسي ـ علني به مبـارزات مـسلحانه    نقطه عطفي در استراتژي مبارزات ملت ما بوده و پس از آن مبار

هـاي خـود را       و مخفي تبديل شد، اين فرهنگ گسترش و عمق يافته و نهال مبارزات ملت بـه تـدريج شـكوفه                   

گسترش و عمق مبـارزات مـردم كـشورمان در داخـل و خـارج كـشور خـصوصاً پـس از                      . سازد  نمايان مي 

امي و وحـدت دو جريـان اسـالمي برخاسـته از             و شرايط عيني داخل و خارج كشور و همگ         ۱۳۵۴هاي    سال

  . فراهم ساخت۱۳۵۷ بهمن ۲۲هاي پيروزي انقالب اسالمي را در  دانشگاه و فيضيه رفته رفته زمينه

ها به مقـام و موقعيـت و          هاي سياسي در دانشگاه     روي گروه   بعد از پيروزي انقالب اسالمي افراط و چپ       

انحصارگران داد تا به نام انجام انقـالب فرهنگـي بـيش از سـه               اي به دست      حرمت دانشگاه لطمه زد و بهانه     

عنـوان اهرمـي بـراي تحقيـر دانـشگاهيان و         هاي ايران را به تعطيل كشانيده و از اين اقـدام بـه              سال دانشگاه 

كارنامه سه سـال تعطيـل      . قشرهاي تحصيلكرده جامعه، حذف رقيبان سياسي و حاكميت خود استفاده كنند          

هـا    س كارهاي ارائه شده چيزي جز بعضي تغييرات نـاقص در برنامـه آموزشـي دانـشگاه                ها براسا   دانشگاه

توقـف فعاليـت   . هـا نيـز انجـام شـود     توانست در ضمن ادامه فعاليت دانـشگاه  نيست كه اين امر به خوبي مي      

 ها لطمه بزرگي بر بنيه علمي كشور به ويژه تربيت كادرهاي متخصص الزم براي دوران سـازندگي          دانشگاه

  .بعد از انقالب زده است

ها مورد استقبال و موجـب خوشـوقتي عالقمنـدان بـه كـشور و                 گرچه بازگشائي و يا نوگشائي دانشگاه     

انقالب است ولي آنچه مايه تاسف است جو حاكم بر مديريت، انتخاب استاد و دانشجو، برنامـه آموزشـي و            

ائل و مشكالت فـراوان را پـي آورده اسـت    باشد كه مس ها مي فضاي سياسي ـ اجتماعي موجود در دانشگاه 

كـه اكثـر     بـه طـوري   .  فضاي تـرس و وحـشت و جوسـازي در محـيط دانـشگاه اسـت                 مهمترين اين مسائل  

تفاوت شده تنها كار مكانيكي و روزمره خود را دنبال نموده از پرداختن به رسـالت           دانشجويان و اساتيد بي   

  .اند اجتماعي و سياسي خود دست كشيده

 از دانـشجويان   محدود شده است كه حتي كوشش جمعي         ها آنقدر بسته و       ه فضاي سياسي دانشگاه   سفانأمت

ه به حزب حاكم در جريان انتخابات دوره دوم مجلس شـوراي اسـالمي بـراي وادار كـردن                   تو اساتيد وابس  

 از  دانشجويان و اظهار نظر و عمـل در ايـن زمينـه نيـز نتوانـست حتـي تعـداد محـدودي از دانـشجويان را                         

  .تفاوتي خارج كند بي

هـا و شـعارهاي اصـيل مـردم مـا در              به نظر ما آزادي خصوصاً آزادي انديشه و بيان كه يكي از آرمان            

انقالب بوده و از متن اعتقادات اسالمي و مباني قرآني سرچشمه گرفته است            
١

 و ضامن شكوفائي استعدادها     

                                                 
  .ـ مهندس عبدالعلي بازرگان، انتشارات قلم» اي بر آزادي در قرآن مقدمه« رجوع شود به كتاب -۱
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هـا   تمـاعي مملكـت اسـت در محـيط دانـشگاه     و خالقيت آحاد ملت و حل بسياري از مـشكالت سياسـي ـ اج   

شـك بـراي انجـام       را بر دوش دارد، بي    » ساختن فردا «دانشجوئي كه رسالت سنگين     . اي دارد   ضرورت ويژه 

چنين رسالتي نيازمند محيطي آزاد است تا با ساختن شخصيت خود و شكوفائي اسـتعدادهايش تـوان الزم                  

التحصيالن محيط اختناق و سانسور نـه تنهـا          ون ترديد فارغ  بد. براي برخورد با مشكالت آينده را كسب كند       

مي بلكه به لحاظ تشخيص نيز از آنچنان رشدي برخوردار نخواهند بود كـه بتواننـد پاسـخگوي                  لبه لحاظ ع  

  .نيازهاي وسيع و عيمق مملكت ما بعد از انقالب باشند

        

اي كه در جامعه مـا        به سوابق تاريخي و ريشه    شويم كه حل مسئله دانشگاه با توجه          در پايان يادآور مي   

تر مسائل دانشگاه و بررسـي محورهـاي         رورت بازنگري عميق  ضدارد از اهميت بسياري برخوردار است و        

  .خورد ذكر شده در اين مجموعه بيش از پيش به چشم مي

 قـرار گرفتـه     اندركاران و دانشجويان، دانشگاه در مسير صحيح خود          مسئولين و دست   اميداريم با توجه  

هاي اصيل انقـالب اسـالمي و مـردم فـداركار ايـن مـرز و بـوم گـام                    و با حركتي پويا به سوي تحقق آرمان       

  .بردارد، اگر خدا بخواهد

  قنا لما تحب و ترضيفاللهم و

  نهضت آزادي ايران
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  اطالعيه نهضت آزادي ايران درباره خبر كذب 

  يرانعضويت آقاي بهرام بهراميان در نهضت آزادي ا
  

هاي يوميه صبح و عصر در طي چند روز گذشته مطالبي پيرامـون عـضويت شخـصي بـه نـام                       روزنامه

هاي نهـضت بـه شـرح زيـر منتـشر             هايش با شخصيت    آقاي بهرام بهراميان در نهضت آزادي ايران و تماس        

  :باشد اند كه به كلي نادرست مي كرده

  الف ـ روزنامه جمهوري اسالمي

  : به نقل از آقاي هاشمي رفسنجاني نوشت۶۳/آبان/ ۱۲ماره شنبه ـ اين روزنامه در ش۱

عنوان مـشاور دولـت موقـت داشـته      و وقتي آنها شخصي به نام بهرام بهراميان، كه عضو سيا بوده به            ... «

  .»كنند باشند و مسلماً اطمينان بيشتري به سطحي بودن انقالب به زعم خود پيدا مي

 ۵۸ آبـان    ۱۳اي بـه مناسـبت سـالروز           در مقاله  ۶۳/آبان/ ۱۳وز يكشنبه   نامه همين روزنامه در ر      ـ ويژه ۲

  :نوشت كه

» بهرام بهراميان «اي كه در اسناد اين دو كتاب آمده افشاگري از شخص به نام                يكي از مسائل جالب و تازه     «

ز سـوي   هاي مردمي در ايـران ا       گيري حركت   است كه از افراد كادر مركزي نهضت آزادي بوده و از ابتدا اوج            

  .»سازمان سيا مأمور رخنه در نهضت آزادي بوده است

الذكر تا پس از پيروزي انقـالب اسـالمي نقـش             در جاي ديگري از همين مقاله آمده است كه شخص فوق          

اين روزنامه در وسط صفحه با حروف درشت در داخـل كـادر   . حساسي در تشكيالت نهضت آزادي داشت  

ي از كادرهــاي برجــسته نهــضت آزادي موضــوع افــشارگري بعــد بهــرام بهراميــان يكــ«: نوشــته اســت كــه

  .»دانشجويان خواهد بود

  :در همين مقاله، بار ديگر آورده شده است كه

سـيم بـا وي تمـاس گرفتـه و            اي به سفارت صورت گرفت قرارگاه سيا به وسـيله بـي             و يكبار كه حمله   ... «

وقت وزير امور خارجه بود ـ به مـاجرا    ـ كه در آناستمداد كرد كه در نتيجه بهرام بهراميان از طريق يزدي  

  ».پايان داد

  ب ـ روزنامه كيهان

  : مطلب فوق را چنين آورده است۶۳/آبان/۱۳اين روزنامه در شماره 

كه از اعضاي مركزيـت نهـضت آزادي بـوده اسـت و اطالعـات دقيقـي از جزئيـات        ) بهرام بهراميان(وي  ...«

ته است پس از پيروزي انقالب اسالمي به واسطه همين وابـستگي بـا       ها در نهضت آزادي داش      گيري  تصميم

  »...بوده است) يعني آقاي بازرگان(وزير وقت  نهضت آزادي، از مشاورين اصلي نخست

از سـوي سـيا بـا       ) ۱۳۵۷ بهمـن    ۲۵(شود    اي كه به سفارت امريكا در ابتداي پيروزي انقالب مي           در حمله ... «

شود كه به سفارت حمله شده و         شود و به او اطالع داده مي         تماس گرفته مي   سيم كه در اختيار وي بوده       بي

  »...كند وي از طريق وزير خارجه وقت از اين قضيه جلوگيري مي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١٢/٣/٢٠: شماره

١٧/٨/١٣٦٣: تاريخ
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و اين سؤال را پيش آورده است كه علت         ! شنيدن و خواندن اظهارات فوق باعث تعجب و تأثر فراوان شد          

ها و حمالت به نهضت آزادي و به كـسانيكه             از اين تهمت   آورد چيست و    اين حركات كه هرچند بار سردرمي     

گذاري انقالب اسـالمي از       شان در مبارزات ملي و مذهبي و پايه         به تصديق دوست و دشمن صداقت و سابقه       

  تواند باشد؟ و چه سودي براي جمهوري اسالمي دارد؟ همه بيشتر و مسلمتر است چه مي

دگان مطالب فوق آيا تعهدي به حقيقت، امانت، صداقت، عدالت          پرسد نويسندگان و گوين     انسان از خود مي   

و تقوي ندارند؟ آيا برخالف سفارش صريح خدا در قرآن كه نبايد دشمني با مردم شما را به گناه خروج از                     

واليجـرمنكم شـنان    (عدالت بكشاند بلكه الزم است عدالت را كه نزديكترين كار به تقوي است پيـشه بگيريـد                  

دانند كه به دليل اخـتالف نظـر سياسـي و حتـي      ، خود را مجاز مي)عدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي  قوم علي االت  

اند هر نسبت و تهمت را بدهنـد و بزننـد؟ بـه               دار مسئوليتي شده بوده     دشمني با يك گروه يا افرادي كه عهده       

 باشـد آيـا شـهادت       فرض كه مامورين سيا گزارش كرده باشند و اسناد استخراجي اعتبار و اصالتي داشته             

عنـوان يقـين شـرعي و مـدرك محكـم             دانند بايد به    كسانيكه آنها را كافر و فاسق و خصم اسالم و ايران مي           

چطور به اين سادگي و راحتـي عـضو         ! قضائي تلقي گرديده باطلي را حق كنند و به اشاعه فحشاء بپردازند؟           

نمايند؟ يـا حكـم مـشاور اصـلي           عات دقيق مي  هارنظر و ابراز اطال   ظبراي كميته مركزي نهضت تعيين كرده ا      

 بهمن تعيـين وزيـر خارجـه بـراي دولـت موقـت              ۲۵كنند؟ و سپس در       وزير براي اشخاص صادر مي      نخست

  !...نمايند؟ جل الخالق مي

هـا دچـار ابهـام و سـوءتفاهم نـشده             در هرحال براي اينكه هموطنان عزيز و خوانندگان محترم روزنامه         

  :رسانيم ر رابطه با نكات اظهار شده به اطالع عموم ميباشند مراتب ذيل را د

دانيم در سياي امريكا عضويت و مأموريتي داشته يا نداشته است در               آقاي بهرام بهراميان كه ما نمي      ـ۱

هيچ زماني، قبل يا بعد از انقالب عضو نهضت آزادي ايران، عضو ساده يا عضو مركزيت يا كـادر برجـسته                  

هاي نهضت نيـز بـه    گيري ادعاي اطالع دقيق وي از جزئيات تصميم .  كذب محض است   اين مطلب . نبوده است 

  .باشد اساس مي كلي بي

 و تا قبل از پيروزي انقالب نامبرده بدليل ابزار گرايشات و عاليق ملي و مـذهبي                 ۵۶ و   ۵۵ در سالهاي    ـ۲

هـاي     بعـضي از شخـصيت     با بسياري از دانشجويان مبارز و مسلمان همدروه خود آمد و رفت داشته و بـا               

زمان، از جمله موسسين نهضت آزادي و مرحومين مطهـري و بهـشتي تمـاس                سياسي و روحاني فعال آن    

حتـي بـا    . نموده است   هاي اسالمي مانند كثيري از جوانان خودمان شركت مي          گرفته و در جلسات انجمن      مي

  . نموده است جراي آن را پيگيري ميهمكاري مرحوم بهشتي طرح ايجاد دانشگاه اسالمي را  تهيه ديده و ا

هـاي سياسـي ـ اسـالمي از طريـق دفتـر        پس از پيروزي انقالب نامبرده رفت و آمد خود را با شخصيت

و از طريق ارائه طرحهاي فني و علمي ـ با شوراي طرحهاي انقـالب در   ) با مرحوم بهشتي(ديوانعالي كشور 

هـاي انقـالب و تـشكيل         س وزارت مـشاور در طـرح      دولـت موقـت بـا تأسـي       . وزيري حفظ نموده بـود      نخست

نظران و عالقمنـدان بـه         فرهنگي، قضايي، سياسي و غيره از كليه صاحب         كميسيونهاي عديده فني، اقتصادي،   

اي بدسـت آورد و       آينده جمهوري اسالمي ايران دعوت كرده و موفق شده بود گزارشها و طرحهاي ارزنـده              

صدها نفر افرادي كه در اين زمينه همكاري كردند آقاي بهـرام بهراميـان   يكي از  . در كتاب قطوري ارائه دهد    
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دهنـده و واسـط كارهـا     اختصاصي دولت موقت يا محرم اسرار و نقشه بود ولي هرگز مشاور اصلي، فرعي،  

  .نبوده است

 صـورت گرفـت و   ۵۷ بهمن ۲۵ حمله اول به سفارت امريكا، همانطور كه در خبر كيهان آمده است در               ـ۳

آن تاريخ آقاي دكتر ابراهيم يزدي وزير امور خارجه وقت نبودند و آقاي بهرام بهراميان نيز تماسـي بـا                    در  

اساس و موهوم است و آن زمان وزير خارجه دولت موقـت هنـوز         ايشان نداشتند واين مطلب نيز به كلي بي       

 شوراي انقالب معرفي و      به ۵۷ بهمن   ۲۹اولين وزير خارجه دولت موقت در جلسه        . شروع به كار نكرده بود    

  .به تصويب رسيد

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ آبان ۱۷
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  پيراموناطالعيه 

  گذاري منزل آقاي دكتر ابراهيم يزدي بمب
  

 منزل مسكوني آقاي دكتر ابراهيم يـزدي وزيـر امـور خارجـه              ۱۹/۸/۶۳ دقيقه شنبه    ۲۱,۳۰حدود ساعت   

جلس شوراي اسـالمي و از سـران نهـضت آزادي ايـران             دولت موقت و نماينده مردم تهران در دوره اول م         

فرد يا افرادي داخل محوطه خانه شده و با         . گيرد  واقع در منطقه اختياريه مورد حمله افراد ناشناس قرار مي         

استفاده از غيبت سكنه خانه پنجره اطاق پذيرايي را شكسته و با پرتاب و انفجار كوكتـل مولوتـف در داخـل      

البيت دچـار حريـق شـده و         سوزي فرش و مبلمان و اثاث       در نتيجه اين آتش   . ش كشيدند سالن خانه را به آت    

 يكـي از سـكنه خانـه از راه          ۲۲خوشبختانه در حدود ساعت     . خسارات معتنابهي به واحد مسكوني وارد شد      

 شـب   ۹,۳۰به قرار اظهار يكـي از همـسايگان حـدود سـاعت             . رسيده و با كمك ديگران آتش را فرو نشاندند        

شين سواري آبي رنگي از مدل هيلمن در جلو منزل مسكوني آقاي دكتر يزدي متوقف بـوده و دو نفـر از                      ما

هـاي آتـش از       اند در همـين اوان صـداي انفجـار و شـعله             سرنشينان آن نزديك منزل ايستاده و مراقب بوده       

اين دو نفر پس از     . زندري  شود كه بر اثر آن همسايگان از منازل خود بيرون مي            داخل خانه شنيده و ديده مي     

  .كنند شنيدن صداي انفجار و ديدن شعله محل حادثه را ترك مي

انـد و اظهـار        شب در محل حاضر شده و حادثه را بررسي نمـوده           ۱۱ در ساعت    ۲كارشناسان كالنتري   

ار داشتند كه به موجب آثار بدست آمده از بقاياي بمب كوكتل مولوتف اوالً بيش از يك كوكتل مولوتف به ك                   

دهد كه احتماالً عالوه بـر كوكتـل مولوتـف بمـب يـا                رفته است و ثانياً شدت موج انفجار و تخريب نشان مي          

  .هاي ديگري هم به كار رفته است بمب

 از طرف كميته انقالب تجريش نيـز افـرادي در محـل حاضـر و مراتـب را                   ۲عالوه بر مسئوالن كالنتري     

  .اند مشاهده نموده

انـد صـدمه وارد       نه به سكنه منزل كه در زمان حمله سوءقـصد در منـزل نبـوده              در اين حادثه خوشبختا   

  .نشده است

 عاجـل بـراي شناسـايي     مراتب به مقامات انتظامي و دادسراي شهرستان تهران اطالع داده شد تـا اقـدام         

  .عوامل سوءقصد و تحت پيگرد قانوني قرار دادن آنها بنمايند

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ آبان ۲۰

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١١/٣/٢٠:شماره

٢٠/٨/١٣٦٣: تاريخ
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  امه به مسئول امور حقوقي فرماندهي كل كميته انقالب اسالمين

   در مورد تضييقات براي نهضت

  مسئول دفتر امور حقوقي فرماندهي كل كميته انقالب اسالمي 

 به دفتر   ۲۸/۷/۶۳ آن ادارده، كه در تاريخ       ۱۰/۷/۶۳ مورخه   ۱۳۵۴/۰۳/۲۰۱بعد از سالم، بازگشت به نامه       

 نهضت آزادي به رياست كميته مركزي       ۲۴/۶/۶۳ مورخه   ۶۳۸/۶/۲۱پيرو نامه   نهضت واصل گرديده است و      

  . گردد انقالب اسالمي مراتب به شرح زير اعالم مي

آوري غيرقـانوني نـشريات نهـضت آزادي          الـذكر نهـضت دربـاره جمـع          از نامه فوق   ۱در مورد بند    : الف

االصـول بايـد در اختيـار اداره امـور             علـي  و. مراتب در موارد عديده كتباً به آن كميته ارجاع گرديـده اسـت            

معذلك به پيوست اين نامه كپي مكاتبات را كه طي يكسال و نـيم گذشـته صـورت                  . حقوقي قرار گرفته باشد   

  : دارد گرفته است به شرح زير ارسال مي

 به برادر محمودي، اداره اطالعات شـهرباني جمهـوري اسـالمي در             ۱۳/۴/۶۲ مورخه   ۳۶۰/۴/۲۱ نامه   ـ۱

آوري    و جمع  ۸/۴/۶۲ بازار در    ۱۳د اقدامات غيرقانوني مأموران عضو كميته انقالب مستقر در كالنتري           مور

  .و جلب مسئول خط توزيع جرايد» بيانيه نهضت آزادي پيرامون دستگيري سران حزب خائن توده«

ورين آوري غيرقانوني كتب نهضت آزادي توسـط مـام           مبني بر جمع   ۱۱/۷/۶۲ مورخه   ۴۰۱/۴/۲۱ نامه   ـ۲

  .۶/۷/۶۲ كميته مركز در ۹ منطقه ۲واحد بازرسي نهاد 

 نفر از پاسداران كميته مركزي مستقر در كميتـه          ۵ در مورد مراجعه     ۱/۱۱/۶۲ مورخه   ۵۰۲/۴/۲۱ نامه   ـ۳

آوري كتــب نهـضت از غرفـه كتابهــا و سـاختمان نهــضت در      بـه دفتــر نهـضت آزادي و جمـع   ۲۰كالنتـري  

آوري كتـب نهـضت بـه     فروشـي و جمـع     روزنامـه   هـاي   ها و دكه     كتابفروشي  و در مواقع متعدد به     ۲۱/۱۰/۶۲

  .ضميمه صورت مجلس

  .باشد  مي۶۳ و ۶۲هاي  موارد فوق تنها مربوط به دوران محدودي در سال

 نيز موارد عديده اي به وقوع پيوسته اسـت كـه در هـر مـورد مراتـب جداگانـه بـا ذكـر                         ۶۱در طي سال    

ع داده شده است كه براي جلوگيري از اطالـه كـالم بـه ذكـر شـماره و تـاريخ                     جزئيات به كميته مركزي اطال    

  :گردد ها اكتفا مي نامه

 ۲۰۷/۴/۲۱)۲۳/۴/۶۱( ،۲۱۱/۴/۲۱)۳۰/۴/۶۱( ،۲۷/۴/۲۱)۲۰/۷/۶۱(  

  

  .كنند ايجاد مزاحمت براي افرادي به ساختمان نهضت تردد مي: ب

به كرات مشاهده گرديده است و مراتب در هر         هاي گذشته آمد      شرحي كه در نامه     ها به   اين قبيل مزاحمت  

اين اطالع از آن جهت بوده است كه اوالً حفظ امنيـت            . مورد بالفاصله به كميته مركزي اطالع داده شده است        

 از جملـه     شهروندان به موجب قانون بر عهده وزارت كشور و نيروهاي انتظامي وابسته بـه آن وزارتخانـه،                

 مزاحمـان و متخلفـان خـود را          ثانياً در اكثر و يا شايد تمامي مـوارد،        . باشد  ميكميته مركزي انقالب اسالمي     

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٧٠٤/٤/٢١: شماره

٢٢/٨/١٣٦٣: تاريخ
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و جز در مـوارد اسـتثنايي كـارت شناسـايي و بـرگ              . اند  كرده  هاي انقالب اسالمي معرفي مي      مأمورين كميته 

ي خـود  اند و در برابر درخواست افراد مبني بر ارائه كارت هويت، اسـلحه كمـر          مأموريت خود را ارائه نداده    

سـالح در     ها، براي مقامات واضح اسـت كـه مـردم بـي             اعمال اين قبيل رويه   . اند  را، معرف خود معرفي كرده    

داننـد فقـط      اي جـز تـسليم و تمكـين ندارنـد زيـرا مـي               برابر افرادي كه خود را بدينگونه معرفي بنمايند چاره        

ند آشكارا سالح به كمر بسته و آن را بـا           توان  مأموران انتظامي، اعم از كميته و بسيج و سپاه و شهرباني مي           

كنندگان ماموران رسمي هـستند   و لذا اين فرض كه مراجعه. خونسردي تمام به مخاطبين خود عرضه نمايند   

  .باشد پايه نمي چندان هم بي

شوند و ارجـاع آن       رسيدگي به اين قبيل اعمال و اينكه چه كساني مرتكب اين گونه اعمال خالف مي              : ثالثاً

ها وابسته هستند و آيا برحسب ماموريت رسـمي و       قامات قضايي كشور و اينكه آيا اينها واقعاً به كميته         به م 

زنند بر عهده مقامات مسئول كميته مركزي انقالب است و به همين              يا غيررسمي دست به اين قبيل اعمال مي       

. اني كـل اطـالع داده اسـت       دليل نهضت با مشاهده اينگونه اعمـال مراتـب را بـه كميتـه مركـزي و يـا شـهرب                    

انـد و خوشـبختانه ايـن         باره مطلع نساخته    حال نهضت را از اقدامات خود در اين         مسئوالن كميته مركزي تابه   

شايد اولين باري باشد كه يك نهاد مسئول در كميته مركزي بطور جدي درصـدد پيگيـري قـضيه و كـشف                      

  .مراتب برآمده است

نمايد كساني كه مـورد مراجعـه قـرار     نگونه اعمال در مردم ايجاد ميبه دليل رعب و وحشتي كه اي    : رابعاً

انـد كـه نـام و       اند چون اكثراً هنوز به رسيدگي عادالنه و حفظ امنيت خود اطمينان ندارند، اجازه نـداده                 گرفته

 دهيم  مشخصات آنها در اين گزارش بيايد و ما براي توجه به اصل مسئله مورد بحث چند نمونه را ارائه مي                   

  .هاي ديگر به يك دادگاه صالحه ارائه خواهد شد و نمونه

پـارس معرفـي      و مـأمور كميتـه تهـران      " مهرجـو " فردي كه خـود را       ۱۳۶۳در اوايل بهار سال     : مورد اول 

وزيـر  (نموده است به آدرس ثبت شـده اتومبيـل ملـوك مهـاجري نراقـي، همـسر آقـاي دكتـر رضـا صـدر                          

نمايد و بدون آن كه كارت هويت و يا حكم ماموريت   مراجعه مي ) ببازرگاني در دولت موقت و شوراي انقال      

 و بـازجويي تحقيـق دربـاره مالـك و مـستاجر بيـان        خود را ارائه دهد، مقصود و منظور خود را از مراجعه          

نمايد و شروع به سؤاالتي از خانم صاحبخانه، مادر خانم مهاجري نراقي، كـه زنـي سـالخورده بـوده و                       مي

گويد مـن از كـساني         صاحبخانه كه هراسناك بوده است به او مي         خانم. نمايد  سال سن دارد، مي   باالي هفتاد   

گويـد مـن نيـز اسـلحه          دهـد و مـي      نامبرده اسلحه كمري خود را نشان مي      . ترسم  كه اسلحه داشته باشند مي    

و طبـق يادداشـت     نامبرده از بهار تا اواخر تابستان مرتباً و به كرات بـه آدرس فـوق مراجعـه نمـوده                    . دارم

در يـك  . نمـوده اسـت   آوري مـي  ضميمه كه به خط آقاي مهرجو است اطالعات درباره اعضاي خانواده جمع    

كنند و  پارس احضار مي   مرحله، آقاي حاج باقر مهاجري نراقي، برادر خانم مهاجري نراقي را به كميته تهران             

الـذكر در     دران خـود را بـه فـرد فـوق         خواهد كه عكس و مشخصات خواهران و برا         طي يادداشتي از وي مي    

وي در برابر مقاومت صاحبان عكـس و مشخـصات مجـدداً بـه آدرس فـوق            . پارس تحويل دهد    كميته تهران 

دنبال آن به منزل يكـي        گيرد و به    هاي تلفن خواهران و برادران را مي        ها و شماره    مراجعه و با اصرار آدرس    

گويد ايـن اتومبيـل مـورد سـوءظن           كند و مي    انم نراقي تحقيق مي   كند و درباره اتومبيل خ      از آنان مراجعه مي   

پـس از   . نمايـد   الذكر مراجعه و پرس و جوهـايي مـي          نامبرده همچنين به هسايگان منزل اشخاص فوق      . است
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 محرم سـال جـاري، افـرادي بـه     ۱۰ و ۹مراسم تاسوعا ـ عاشوراي حسيني در ساختمان نهضت آزادي در  

د به منزل موجر محل مسكوني آقاي دكتر رضا صدر مراجعـه نمـوده و دربـاره          نام مأموران كميته سعدآبا   

هفته بعد شخصي به نام     . نمايند  مالك اتومبيل رنوي نخودي رنگي كه به خانم مهاجري تعلق دارد تحقيق مي            

در همـان روز    . نمايـد   حسن كمالي، از كميته سعدآباد مجدداً به منزل موجر مراجعه و سؤاالت بيشتري مـي              

زنـد و دربـاره        به منزل آقاي دكتر رضا صدر تلفـن مـي           كرده است،   فر معرفي مي      صي كه خود را پوپان    شخ

خواهد كـه آقـاي دكتـر         و سپس نامبرده مي   . نمايد  كنند تحقيقاتي مي    كساني كه از اتومبيل ايشان استفاده مي      

گيرنـد و     ور تلفنـي تمـاس مـي      آقاي دكتر صدر همانروز با كميته مزب      . صدر، با كميته سعدآباد تماس بگيرند     

. فر وجـود دارد     دهند كه در كميته مزبور دو نفر به نام پويان           به ايشان جواب مي   . نمايند  مطلب را پيگيري مي   

دهند تـا هركـدام       هاي محل كار خود را به كميته مي         آقاي دكتر صدر شماره تلفن    . بايد اسم اول او را بگوييد     

شود آقاي دكتر صدر با كميته فوق مجـدداً   بعد از يك هفته كه خبري نمي. از آن دو مامور هستند تلفن بزنند 

شـود شخـصي بـه ايـن نـام در آن كميتـه بـوده اسـت امـا                      اين بار به ايشان گفته مي     . گيرند  تماس تلفني مي  

  .يك نسخه از يادداشت آقاي مهرجو ضميمه است. مدتهاست رفته و به كار آزاد مشغول است

از طـرف كميتـه انقـالب مـستقر در كالنتـري            " غريـب " شخـصي بنـام      -۶۳رمـاه   در اوايـل تي   : مورد دوم 

نمايد و بدون ارائه كـارت        حوض نارمك به منزل يكي ديگر از مرتبطين با نهضت در نارمك مراجعه مي               هفت

كند كه نامبرده از طرف كميته احضار شده است بايستي مراجعه             شناسايي و يا حكم به همسرش اخطار مي       

الـذكر وجـود دارد يـا خيـر كـه تاييـد        كند كه آيا چنين شخـصي در كميتـه فـوق        رده ابتدا تحقيق مي   نامب. كند

خواهـد كـه يـك        ، به منزل نامبرده مراجعه و از وي مـي         "غريب"در خالل چند روز بعد مجددا آقاي        . شود  مي

معرفي " غريب"د را   نمايد و شخصي كه خو      نامبرده به كميته مراجعه مي    . روز شنبه بعدازظهر به كميته برود     

كرد، از او درباره شغل، سوابق كار و تحصيل، سوابق خـدمات سـربازي، فعاليـت در جبهـه جنـگ عليـه                  مي

و اعــضاي خــانواده و رفــت و آمــد بــه دفتــر نهــضت آزادي و علــل آن  ) گــروه شــهيد چمــران در(عــراق 

 يا حكـم ماموريـت و مناسـبت         بدون آنكه در تمام مدت بازجويي كارت شناسايي و        . نمايد  هايي مي   بازجويي

  .احضار او را بيان نمايد

 واقـع   ۱۴مراجعه شخصي به نام غفوري، به عنوان مسئول كميته مستقر در كالنتري منطقه              : مورد سوم 

 ۱۷اهللا سعيدي به منزب مـسكوني يكـي از افـراد مـرتبط بـا نهـضت آزادي در خيابـان             در خيابان شهيد آيت   

آقـاي  . نمايـد   نـامبرده بـه كميتـه مـذكور مراجعـه مـي           . باشد   به كميته مي   شهريور جنوبي و احضار نامبرده    

اي را پر كنـد       خواهد پرسشنامه   نمايد و از وي مي      غفوري ابتدا به عنوان مالك و مستاجر از وي سواالتي مي          

هاي اعتقادي و اجتماعي و باالخره رفت و آمد بـه دفتـر               و سپس درخواست اطالعات از وضع كار و فعاليت        

ت آزادي و اخطـار بـه نـامبرده در مـورد عـدم رفـت و آمـد بـه سـاختمان نهـضت آزادي، كـه مركـز                              نهض

  .ضدانقالب است

        

ها صورت گرفته است و حـداقل         شود، اين حركات از ناحيه كساني به نام كيمته          به طوري كه مالحظه مي    

دسـرانه از جانـب اعـضاي كميتـه     ممكن است اين اقـدامات خو  . در يك مورد مراجعه كننده مسلح بوده است       

بايـستي تحقيـق      به هـر حـال مـي      ! اند  صورت گرفته باشد و يا از جانب افرادي كه وابستگي به كميته نداشته            
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خصوصاً كـه بـه     . بشود و قضيه روشن گردد و تحقيقات در اين امر تنها با مقامات قضايي و انتظامي است                

  .گيرد ها صورت مي نام كميته

. شـود   ر هم هست كه براي جلوگيري ازاطالله كالم از شرح آنها در اينجا خودداري مي              البته مواردي ديگ  

مسلماً اگر ترتيب جدي براي تحقيقات و رسيدگي به اين تخلفات داده شود، آن اطالعات در اختيـار مقامـات                    

  .قضايي صالحه قرار داده خواهد شد و احتماالً شهود براي اداي توضيحات حضور پيدا خواهند كرد

ناگفته نماند نهضت آزادي يك سازمان اسالمي ـ سياسي علني و قانوني است و در صورتي كه مقامات  

مسئول قضايي و انتظامي، بر طبق موازين و مقررات قانوني توضيحاتي درباره افراد و اعضاي وابسته بـه                  

ر اختيار آنان قرار داده    كنند درخواست نمايند برابر مقررات قانوني د        نهضت و كساني به ساختمان تردد مي      

  .خواهد شد

  با تشكر ـ والسالم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ آبان ۲۰
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  »چه بايد كرد؟«بيانيه 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

...واحده ان تقوموا هللابقل انما اعظكم 
١

  

دم مـر . انـد   ها است كه عده كثيري از هموطنان ما سرخورده از انقالب و سرگردان در زندگي شـده                  مدت

. انـد   زيادي به دالئل مختلف اقتصادي، اداري، اجتماعي، سياسي و ديني از اوضاع حاكم ناراضي و ناراحـت                

. اعم از تحصيلكرده و اداري، مرفه شهري و طبقـات بـه اصـطالح مستـضعف كاسـب و كـارگر و كـشاورز                       

نيت و عـدالت و بـه طـور    ناراضي از اينكه مشتاق آزادي و آبادي و منتظر استقالل و خودكفائي، همراه با ام      

اش خـون و      انـد كـه خالصـه       كلي اوضاعي بهتر از گذشته بودند، ولي ناظر جدائي و جنـگ و اختنـاق گـشته                

نوميدانه و نگران از خود و از ما        . پروا درآمده است    تا آنجا كه صدايشان آشكار و بي      . خرابي و گراني است   

به كجا خواهد بود؟ طراح مسئول و مقصر ايـن اوضـاع            پرسند ادامه اين اوضاع و سير به قهقرا تا كي و              مي

  ...كيست؟ سرانجام وضع كشور چه خواهد شد؟

  

  چه بايد كرد؟

اي خصوصي به امام       در نامه  ۱۰/۵/۶۲ها ما را بر آن داشت كه در تاريخ            ها و نگراني    توجه بدين واقعيت  

ت آن، نگراني و نااميدي افراد كثيري بنويسيم كه مهمترين مصيبت جامعه ما، بعد از پيروزي انقالب و تحوال           

چه خبـر  «هاي  رسيم ابتداي صحبت يا در موقع خداحافظي غالباً جمله از مردم است، بطوريكه به هر كس مي 

اي   بـاره چـاره     از مقـام رهبـري خواسـتيم در ايـن         . آورد  را به زبان مـي    » شود يا چه بايد كرد      است و چه مي   

  .رو نگشت ا با عنايت و پاسخي روبهمتأسفانه تذكر و تمناي م. بينديشند

رو هـستيم ايـن اسـت كـه بـراي نجـات               امروز هم مهمترين سوالي كه ما و شما و همه مردم با آن روبه             

  مملكت و انقالب و جمهوري اسالمي چه بايد كرد؟

عنوان جزئي از مردم و بـدون آنكـه           در جواب اين سوال و بررسي علل و عوامل مشكالت موجود، ما به            

يا گروهي را عامل اصلي و مقصر واقعي بشناسيم يا خود را تبرئه كنيم بايد اعتراف نمائيم كه عليـرغم                    فرد  

هائي كه ملت ايران با وحدت و قدرت، از روي صـداقت و صـميميت، بـه خـرج داده و                       ها و فداكاري    جانبازي

مـردم  . زرگ گرديـد نتيجتاً در انقالب درخشان اخير پيروز شد پـس از كـسب پيـروزي مرتكـب اشـتباهي بـ                  

توان راحـت نشـسته       شود و پس از انجام اين حركت مي         تصور كردند كه كارهاي دنيا با يك حركت تمام مي         

هاي پرجـوش و خـروش و افراطـي     بنابراين وقتي از ناحيه بعضي اقليت   . مند شد   بقيه عمر از ثمرات آن بهره     

نقالب در جهتي غير از آنچه قرار بـود جريـان   حقوق ملت تدريجاً مورد تجاوز قرار گرفت يا امور مملكت و ا   

يافت اعتراض و حركتي نكردنـد و ايـن حقيقـت را ناديـده گرفتنـد كـه آزادي و اسـتقالل و حاكميـت ملـي و              

مدعي و خالي از گرفتاري نيستند كه از دستبرد مصون بمانند،      بهاي بي   هاي كم   هاي ديگر انقالب نعمت     ارزش

                                                 
  ...كنم و آن قيام براي خدا است ـ بگو من فقط شما را به يك چيز دعوت مي۴۶/۴۵سباء . ۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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باشند كه الزم است مانند هر ناموس و متـاع و مكتـسب انـسان، محكـم و                    يآوردهاي گرانبهائي م    بلكه دست 

حساب و دربست به دسـت        شود آنها را بي     مستمر از آنها حفاظت و به خاطر آنها تالش و جهاد نمود و نمي             

البته انحصار و اختناق يا استبداد ديني طوري شـدت يافـت كـه بـراي                . ديگران، ولو دوست و خودي، سپرد     

هـا و     و افراد ملت مشكل بود قيام براي اصالح و اقدام و حتي اعتراض و اظهاري براي تحقق وعـده                  ها    گروه

  .انتظار و سكوت را بر استقبال از دردسر و خطر ترجيح دادند. ها بنمايند ايفاي عهد و بيعت

  

  بست خروج از بن

 فكـري و عملـي الزم       بست حاضـر و از آينـده وحـشتناك          در هر حال براي خروج مملكت و انقالب از بن         

بيننـد و تعدادشـان رو بـه     صرف نظر از آنهائيكه وضع موجود را مطلوب و خالي از عيب و خطر مـي  . است

شود متفاوت و متفرق بوده گاهي متضاد و مخـرب   هائي كه از طرف سايرين عنوان مي حل نقصان است، راه  

  عمل صالح در اين شرايط چيست؟. باشد هم مي

ذاشتن و سكوت كردن، نق زدن و بد گفـتن يـا در انتظـار مـرگ تـدريجي و فـرج                      آيا دست روي دست گ    

  ...حل انتخابي ملت زنده و آگاه باشد؟ تواند راه غيبي نشستن، مي

توان تكان خوردن و حركتي اسالمي و ملي كردن را، به دليل اينكه يك بار به نتيجه كامل نرسيده                     آيا مي 

  ...فايده دانسته و محكوم ساخت؟ ده، پيشاپيش بيو در مواردي همراه با ريا و فريب بو

هـا، بـه      ها و دخالت    گيرند كه انتقادات، اصالحات، درخواست      ها ايراد مي    توان به بهانه اينكه بعضي      آيا مي 

اثـر و باعـث        بـي  ،دهد، سرنوشت كشور را رها كرد و با قبول اينكه هرگونه اقـدام              نظام حاكم مشروعيت مي   

  ...دامي پرهيز نمود؟باشد از هر اق ميضرر 

هـا،    هـا بـسته و كارهـا بـدتر از بـد شـود، خطاهـا و خـسارت                    كنيد كه اگر بگذاريم همـه راه        آيا گمان مي  

و با بركناري آنان ميـدان بـراي اهـل صـالح و             . خطاكاران را رسواتر كرده خود به خود ساقط خواهند شد         

وز بـه روز وخيمتـر و خطـر آشـفتگي و            صالحيت باز شده اوضاع سر و سامان خواهد يافت؟ آيـا آينـده ر             

  ...خوردگي بيشتر نخواهد شد؟ كشتار و گره

هاي پناه به خارج برده و بعضاً متكي به خارجيـان نشـست تـا بـا      توان در انتظار و استقبال گروه      آيا مي 

  ...د و دو دستي تقديم ملت كنند؟نيك كودتا همه چيز را واژگون نموده نظامي مطلوب و مناسب برپا ساز

توان در انفجار و ترور و تعرض و به خاك و خون كـشيدن ملـت و مملكـت و سـرنگون سـاختن                      آيا مي 

نظام جمهوري اسالمي و بازگشت ارتجاعي به نظام شاهنشاهي، سازش با دشمنان و تشديد خون و خرابي             

  ...هاي انتقامي داخلي، نجات و سعادت مردم را جستجو نمود؟ يا جنگ

ار فرج و قيام قائم منتظر نشسته و به اميد نجات از جانب خدا و ظهـور معجزآسـاي                   توان در انتظ    آيا مي 

ريـزي و     جوئي، برنامـه    رهبر مصلح جهاني، مطمئن به آينده چشم دوخته و در حال حاضر از هرگونه چاره              

  ...اقدام خودداري كرد؟

  

  ها باجو

 اال«شن داده و گفتـه شـده اسـت كـه     حل آخري، از ناحيه خدا ـ و پيامبران ـ خيلي فوري و رو   جواب راه
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گيـرد و     بار كسي را جز خود آن كس به دوش نمي         . » اخري و ان ليس لالنسان اال ما سعي        او وازره وزر  رتز

قـرآن بـدون رودربايـستي و    . اي براي انسان جز با كوشش و تالش شخص او ميسر نيست      اي و چاره    بهره

 فساد در زمـين را ايـستادگي و دفـاع از خـود در برابـر                 ها و جلوگيري از فشار و       تعارف راه اصالح خرابي   

  :فرمايد داند و مي ستمگران مي

اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض و لوال دفع
١

  

اي اسـت ملـي، اسـالمي و     به ثمر رساندن انقالب و برگردان كشورمان به نظام مـصوب مطلـوب وظيفـه    

نيت حاضر بيرون نيامده وارد صحنه نشود و براي         اگر ملت ايران از حالت يأس و سستي و عصبا         . همگاني

اصالح وضع قيامي به قسط و به حق نكند هيچ عامل و مقام ديگر مملكت و انقـالب را نجـات نخواهـد داد و                         

هر عملي كه ديگران انجام دهند مسلماً به سود خودشان و به هزينه و              . دين و دنيا را به ما برنخواهد گرداند       

  .زيان ما خواهد بود

يفاي حقـوق  تبديهي است كه دعوت ما قيام نه براي براندازي و نزاع و كشتار بلكه قيامي است بـراي اسـ         

قيامي است . هاي انقالب، يعني آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي    به دست نيامده و تحقق همه جانبه آرمان       

سي، كه يك ميثاق همگـاني      به قسط و عدالت در دفاع از حقوق انساني و اسالمي تصريح شده در قانون اسا               

  .است

  

  ها حل اما ساير راه

از كجا معلوم است كه با دست روي دست گذاشتن و رها كردن كارها به سرنوشت و تقدير، كارها بهتر                   

  رفته قدرتمندان به حقوق ملت تمكين نمايند؟   امور در جهت بهبودي و نظم پيش وشود

شـود در كـشف و كـاوش           مملكت شـده اسـت و مـي        س از حركت و عمل و تصور اينكه هرچه در اين          أي

  و هاي وارداتـي نيـست، مولـود روحيـه          زده   و قالب   هاي خارجي   نهائي چيزي جز خواسته و ساخته سياست      

مرحوم دكتر مـصدق بـا ملـي كـردن          . فرهنگي است كه در دوران قاجاريه و پهلوي ميان ما رائج شده است            

ها با اين فرهنگ به مقابله پرداختـه و بـراي ملـت ايـران اعـاده         يانگليس) كلي يا نسبي  (نفت و بيرون انداختن     

راه درخشاني براي مبارزه و قيـام ملـي گـشود كـه سـرانجام بـه پيـروزي                   . حيثيت و ايجاد شخصيت نمود    

اي كـه     هاي جاهالنه   اما متاسفانه اتهامات ناجوانمردانه و افشاگري     .  منتهي گشت  ۵۷انقالب اسالمي در بهمن     

ي انقالب عليه خدمتگذاران اصيل متداول شد و تبليغ اين پندار كه عامل مـوثر و فعـال مايـشاء                    بعد از پيروز  

هـاي مـا نيـز محـصول          كـاري   هـا و دشـمنان اسـالم بـوده و خطاهـا و نـدانم                آمدهاي ناگوار، ابرقـدرت     پيش

وجـب   باعث بـدبيني عمـومي نـسبت بـه حركـت و فـرار از اقـدام گرديـد و م                     ،هاي شيطاني آنان است     توطئه

پسند استعفاي از مليت و شخصيت شده  خيانت عظيمي به ملت و انقالب                بازگشت به فرهنگ منحط و دشمن     

اند كه با ترديـد و اكـراه حاضـر بـه حركـت و                 امروزه مردم چنان از مبارزه و انقالب دلسرد شده        . روي داد 

بـه نحـو دلخـواه بيگانگـان يـا      هـا   دهنـد كـه جريـان    دهند يا الاقل اهميت نمـي  شوند و ترجيح مي     فداكاري مي 

  .خطاكاران و فريبندگان پيش برود

                                                 
  .شد فاسد مي) و كشورها(مايد هر آينه زمين ـ و اگر چنين نبود كه خداوند به وسيله مردم دفع مردم را بن۲۵۱/۲۵۲بقره . ۱
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هاي مستقر در خارج نيز اگر در مسير هدايت و خدمت بودند به جاي نفي و نزاع با يكديگر به فكـر                        گروه

  .شدند افتادند و هيچيك به ريسمان حمايت بيگانگان متمايل نمي كمك به هموطنان آواره خود مي

 و توحش يا خشونت و دامن زدن به جنگ داخلـي و خـارجي نيـز دور و تسلـسل                     حل انفجار و ترور     راه

  ...زائي است كه به لبناني كردن ايران و به خاك سياه نشاندن بيشتر ملك و ملت خواهد انجاميد مرگ

ها به گردن انقالب و جمهوري اسالمي است          ها و ظلم    ضمناً اين را هم بدانيم كه نه تقصير خبط و خرابي          

  .سهل است كه بدتر از بد خواهد شد. قب گرد به تجربه گذشته اوضاع را بهتر خواهد كردو نه ع

  

  حل معقول و مشروع و موثر راه

توانـد   هـا مـي    ساز گرفتـاري    هاي فوق در تجزيه و تحليل نهائي نه چاره          حل  ها و راه    العمل  هيچيك از عكس  

  .تضعفين جهان و صادركننده اسالم خواهد بوددهنده مس نمايند نجات باشد و نه آنطور كه اينها عنوان مي

 اتمـام    و آميز آزمـايش جـدي نـشده، نتيجـه نـداده            هاي قانوني مشروع و مسالمت      كه راه   اصوالً تا زماني  

بر پايه اين اعتقاد است كـه نهـضت آزادي ايـران            . هاي ديگري را برگزيد     حجت به عمل نيامده است نبايد راه      

ي نظـام جمهـوري اسـالمي فعاليـت نمـوده و اينـك نيـز بـراي تحقـق                    همواره در چهـارچوب قـانون اساسـ       

  .هاي انقالب تنها بر كوشش و تالش در اين محدوده اصرار دارد آرمان

به عقيده ما هنوز هم فرصت براي راه قانوني انساني و اسالمي از طريق يك قيام همگاني براي استيفاي                   

انـدوزي، بـا توبـه از         هـا و عبـرت      ها و ناهنجاري    شكني  ونحقوق حقه ملت و ايستادگي متوكالنه در برابر قان        

  :گذشته و تصميم به ايثار و احسان باقي است

اهللا لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان
١

  

  

 پاسخ نهضت

كل در آن هنگام دبير. پاسخ داد» چه بايد كرد« يك بار به پرسش     ۱۳۶۲نهضت آزادي ايران در مردادماه      

 در يك نطق قبـل از دسـتور مجلـس مـسئله انتخابـات و آزادي آن را مطـرح كـرد، مجلـس شـوراي                           تنهض

اسالمي و انتخابات آزادي كـه نماينـدگان منتخـب خـود ملـت و مـدافع مـردم را وارد مجلـس بـسازد كليـد                           

امريكـا  نهضت با طرح اين مسئله نه انتظار كودتا و اميـد و اتكـائي بـه    . گشاي مسائل و دردها دانست     مشكل

ها خم شده بود و نه به  برگشت ارتجاعي العالجي بـه               داشت يا به سوي شوروي و انگليس و ديگر خارجي         

درد و دوا را به فرموده اماممان   . كنند، اعتقاد داشت    سلطنت شاهنشاهي، كه برخي از روي لجبازي آرزو مي        

  .يوس نبودأو م ا گرفت و از رحمت خدا و وعده در خود مردم و ملت سراغ مي) ع(علي 

نظر آنروز ـ و امروز ما ـ اين بود كه وجود مجلـس مـسئول، مـسلط، مـستقل و مـشروع كـه محـصول          

انتخابات آزاد و آگاهانه قاطبه ملت باشد، و حتي حـضور يـك اقليـت متعهـد مـصمم، جلـوي قـسمت اعظـم                         

و شـكوفائي را بـه بهتـرين        ها را خواهد گرفت، همكاري صادقانه ملت و دولت و ايثار              ها و نابساماني    بياخر

وجه تامين خواهد نمود و انقالب را در جهت عـدالت و رحمـت و در خـط آزادي و اسـتقالل و سـازندگي و                          

                                                 
  .هاي خويش را به آنها مينمايانيم و خدا با نيكوكاران است كنند هر آينه راه ـ و آنانكه در راه ما كوشش مي۶۹عنكبوت، . ۱
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در نتيجه ايرانيان در راه خـدا و سـعادت          .  خواهد انداخت  ,خواستند   آنطور كه در روز اول همه مي       ،فزايندگي

 مورد استقبال و اشتياق      و خارج   پاك اسالم در داخل    رفته نمونه و سرمشق خواهند شد و آئين         دو دنيا پيش  

  .قرار خواهد گرفت

  

  مقامات و مردم چه كردند؟

هـا و    ها و تهمـت     در برابر اين هشدار و درخواست ما مقامات و متصديان جمهوري اسالمي پس از طعنه              

كننـدگان در     كـه انتخـاب   از ايـن جهـت      (يك انتخابات نيمـه آزاد      . ها، تا نصف راه جلو آمدند       با ترديد و تفرقه   

آزار و بـراي حـل مـسائل كـشور            كه براي حاكميـت بـي     ) انتخاب ميان نامزدهاي موافق حاكميت آزاد بودند      

ولي با آنكـه نهـضت سـپر        . ايم، صورت گرفت    اثر بود، آنطور كه در شش بيانيه تشريح كرده          ارزش و بي    بي

اده و دردمنـد و معتـرض، اعـم از اداري و            بال گرديده خطرات و صدماتي را به جان خريـد، شـما مـردم آز              

س، ترس و احياناً مقاومت منفـي، عملـي انجـام           أدار، به دليل ي     بازاري، روشنفكر و كارگر يا كشاورز و خانه       

. معـدودي نيـز مقاومـت منفـي را تـرجيح دادنـد            . سأتـرس داشـتيد يـا يـ       . نداديد و هم آواز و همگام نشديد      

شود و رفته رفته شبيه بـه          مجلسي داريم كه در حقيقت به بازي گرفته نمي         .بينيد  اش را هم ديديد و مي       نتيجه

حل مـسائل مهـم كـشور اعـم از جنـگ و صـلح و ارزيـابي عملكـرد دولـت،                      .گردد  مجالس دوران گذشته مي   

سياست خارجي و امنيـت داخلـي، مـديريت، آزادي، مـشكالت قـضائي و عـدالت اجتمـاعي از باالسـر يـا از                         

باشـند، عليـرغم كليـه ادعاهـا، نـه مـردم در        گيرنـدگان آن مـي   د و چند نفري تصميم گذر  سر مجلس مي    پشت

  ...كند سرنوشت خود دخالت دارند و نه كسي فريادرسي پيدا مي

  

  فرصت آينده

ها پذيرفته شده باشد     حل مورد نظر، يعني مبارزه قانوني و انساني و استفاده از كليه فرصت              حال اگر راه  

   كه چگونه بايد آن را انجام داد؟شود اين سؤال مطرح مي

خوشبختانه انتخابات ديگري در پيش است كه مجدداً فرصت و مسئوليتي خواهد بود تا ملت براي ايفاي                 

موعـد انتخابـات    . وظيفه الهي امانتداري و اجتماعي به صحنه بيايد و ابراز وجود و اعمال اراده و حقوق كند                

جمهور بر طبق قانون اساسـي مـصوب ملـت     ت است كه رئيس درس. رسد  مي رياست جمهوري به زودي فرا    

سوق دادن قطعـي ملـت و   براي  مسئوليت اجرائي و حق دخالت مستقيم در امور كشور را ندارد و به تنهائي               

هاي داده شده كافي نيست ولي بـه دليـل رياسـت عاليـه كـه بـر طبـق                      دولت در طريق مطلوب و انجام وعده      

كننـده آنهـا و    آهنـگ  دهنده و هم اسي بر قواي سه گانه كشور داشته ارتباط   قانون اس  ۱۲۱ و   ۱۱۳،  ۵۷اصول  

باشـد و سـوگند    متعهد اجراي قانون اساسي بـوده پاسـدار مـذهب رسـمي و نظـام جمهـوري اسـالمي مـي              

 .خورد كه از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته اسـت حمايـت كنـد                      مي

مهمتر آنكه انتخاب او ـ به فرض كه با انتخابـات آزاد   . ت عمالً موثر و قانوناً مسئولجمهور مقامي اس رئيس

هاي او و رفراندومي خواهد بود كه بدان وسـيله   واقعي صحيح انجام گردد ـ در حكم تصويب مرام و برنامه 

رد، روشـن   هاي حاكم و تغييراتي كه بايد صورت گيـ          نظر قطعي ملت و قضاوت نهائي اكثريت درباره جريان        

سـاز   دهنده و دستورالعمل براي اعمـال افـراد و تـا حـدودي سرنوشـت      چنين انتخابي در واقع خط    . گردد  مي
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فراموش نكنيم كه بعد از رفراندوم جمهوري اسالمي و قانون اساسي ملت ايران ديگر به               . مملكت خواهد بود  

 و نظرش را نسبت به تجربـه انقـالب و         ها نرفته   طور آزاد و طبيعي مانند آن دو آراء عمومي به پاي صندوق           

  . عملكرد متوليان نداده است

  

  بينند گيرند و اشكالي كه مي ايرادي كه مي

 نـدارد بلكـه ضـرر هـم          گيرند كه شركت در انتخابات و معرفي كانديدا نـه تنهـا فايـده               ها ايراد مي    بعضي

ه صورت آزاد و وسيع صـورت گيـرد و          زيرا كه اوالً حاكميت نخواهد گذاشت فعاليت انتخاباتي ب        . رساند  مي

عالوه بر به كار بردن حربه تبليغاتي نيرومند انحصاري خود، با آزاد گذاشتن و احتمـاالً تحريـك عوامـل و                     

ها و شمارش آراء دست خود آنها بوده نتـايج را             ثانياً صندوق . ها راهي براي موفقيت نخواهد ماند       كارشكني

شركت در چنين انتخاباتي هم به انتخابات مخـدوش صـورت           . واهند كرد اند اعالم خ    آنطور كه تصميم گرفته   

مردمي داده آن را مشروع جلوه خواهد داد و هم مخالفين حاكميت را فاقد پـشتيبان و آبـرو قلمـداد خواهـد                       

  ...نمود

تواند، براي افرادي كه حاضر به قبول درد سـر بـراي نجـات خـود و خـدمت بـه                       اين استدالل اگرچه مي   

ستند، بهانه خوبي باشد ولي بر پايه پندارهائي نادرست بنا شده اسـت زيـرا مجموعـه حاكميـت را                    كشور ني 

هائي از تمايل به بازگشت       انديشي، نشانه   بينند، در حاليكه روي حسن نيت يا مصلحت         بدتر از آنچه هست مي    

گاشـته نـاتوان و نااميـد       از طرف ديگر ملت را نيز كمتر از آنچه هست ان          . شود  به قانون در ميانشان ديده مي     

هـائي از رسـيدن    امروزه در ملت نـشانه . كنند انگارند و اثر اراده و اتحاد ملت و ياري خدا را فراموش مي          مي

ها  توانند پاي صندوق گردد و اگر مردم تصميم و همت به خرج دهند به خوبي مي  به نقطه انفجار مشاهده مي    

ها شده آزادي انتخابـات و حقـوق     ها و تجاوز    ئت آراء مانع تخطي   مستحفظ بگذارند و با مراقبت از اخذ و قرا        

شـكني و اخـالل در        اند كه هرگونه قـانون      متصديان امور نيز ديگر فهميده    . مين كنند أالهي و قانوني خود را ت     

. شود و بـه زيانـشان تمـام خواهـد شـد             كار انتخابات يا ارعاب و ترور مخالفين به پاي خودشان نوشته مي           

نمايـد كـه در تـسلط و          دانند كه مصلحت شخصي و گروهي آنها نيز ايجاب مـي            اندركاران مي   دستبرخي از   

بـه عـالوه تجربـه      . گردد  بار مي   تحميل خود پافشاري نكنند زيرا كه موجب شدت انزجارها و خطرات هالكت           

تـر و     منشان داده است كه كشاكش انتخابات موضع ملت را در هر حال محكمتـر و آنـان را آگـاهتر، مـصم                     

  .تر خواهد كرد متشكل

ــي  ــان نم ــات      اصــوالً دولتي ــساوات در انتخاب ــداها و م ــردم و كاندي ــتن م ــه آزاد گذاش ــسبت ب ــد ن توانن

. شان نيست كه در اين امر مخالفـت يـا ممانعـت كننـد               جمهوري ايرادي داشته باشند و صالح و صرفه         رئيس

باشد، ناچارنـد از آزاد گذاشـتن    طرفدارشان ميآنها چون معتقد يا مدعي هستند كه اكثريت عظيم ملت ايران           

اساس بـودن ادعـا و ضـعف خـود و اعـراض مـردم اقـرار                   انتخابات براي عموم، استقبال نمايند و اال به بي        

بـست اسـت و     در هر صورت آزادي واقعي انتخابات رياست جمهوري براي حاكميت، خروج از بـن             . اند  كرده

  .گاري خواهد بودبراي ملت در هر دو حال پيروزي و رست
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  خالصه كنيم

بيننـد    ما به كساني كه از وضع موجود خرسند بوده و سرنوشت كشور را روشـن و اميدواركننـده مـي                   

 مـا را بـه      ها شكايت و فرياد دارند و بعـضاً         حرفي نداريم، اما كساني را كه زير فشارها و فسادها و ناروائي           

باشند، دعوت    و در هر حال به فكر چاره و آماده اقدام مي          شمارند    ناحق عامل به وجود آمدن اين اوضاع مي       

قيام نه به منظور براندازي و انتقام بلكه بـراي اسـتيفاي حقـوقي              . نمائيم  به قيام و ابالغ و اشاعه اين پيام مي        

كنون به دست نيامده و يا پس از مدتي از دست        هائي كه تا      يعني حقوق و ارزش   . اند  كه براي آن انقالب كرده    

خواهيم كه بـه رضـاي خـدا، نجـات             حكومت هستند مي   اناز متوليان و متصديان نيز كه امانتدار      . فته است ر

ما بـا كـسي سـر جنـگ     . كشور و مصلحت خودشان بينديشند و به حقوق ملت در قانون اساسي گردن نهند          

 درخواسـت و    .انـد   شناسـيم كـه همـه پيغمبـران راهنمـاي آن بـوده              نداريم و اين حركت را قيام به قسط مـي         

  .باشد ها مي ساز خسران دعوتمان نيز توصيه به حق و به صبر است كه چاره

        

  ميهنان عزيز هم

اجابت شما در اين دعوت اسالمي و ملي زماني ميسر است كه نخست به لزوم ثمربخش بودن اين قيـام                    

هـاي قـانوني بـراي        و آزادي معتقد شويد و خود را براي انجـام وظيفـه آمـاده سـازيد و در مطالبـه حقـوق                     

در اينجـا يـادآوري ايـن نكتـه الزم اسـت كـه       . صدا و همگام شـويد  انتخابات رياست جمهوري با ديگران هم 

سـازد و در صـورت        كنندگان به قسط در راه خـدا و خلـق رنـج راه را آسـان مـي                   صدائي و همگامي قيام     هم

  .گردد خطرتر مي مبندي و اجتماعات شما، موثرتر و ك تشكل و تبليغات، گروه

مين آزادي انتخابـات فعاليـت خواهـد نمـود و ثانيـاً در              أنهضت آزادي ايران همچون گذشته اوالً براي تـ        

مين شـود همـراه بـا همـه قـشرهاي ملـت             أشـوندگان تـ     كنندگان و انتخـاب     صورتيكه آزادي و امنيت انتخاب    

  اهللا فهو حسبه و من يتوكل علي. خابات خواهد كردمشاركت در انت

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ماه  تهران آبان
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   صفر۲۸پيرامون حمله مهاجمين به مراسم اطالعيه 
  

  :هموطنان عزيز

و  نهضت آزادي ايران، با وقاحت و ضايعات و خساراتي بيشتر از نو بروز كرد       القدر  ةبار ديگر فجايع ليل   

 استماع سـخناني پيرامـون سـيره پيـامبر       صفر گرد هم آمده بودند تا با       ۲۸اي از مسلماناني كه در روز         عده

وجـو كننـد، توسـط گروهـي          يخي امام حسن مجتبي وظيفه مذهبي خود را جست        راكرم و تحليلي از صلح تا     

آيي با اطالع وزارت كـشور، پلـيس تهـران و كميتـه مركـزي                 اين گردهم . غيرمسئول مورد حمله قرار گرفتند    

  .تشار كيهان آمده بودراالنيگرفت و آگهي آن در روزنامه كث صورت مي

  

  عمليات ايذايي مهاجمين

هاي اطراف رفـت و آمـد داشـتند انجـام             ن  گرچه از آغاز برنامه تهديدهايي به وسيله كساني كه در خيابا          

طلبـي مهـاجمين       اجراي برنامه گهگاه فرياد مرگ     يدر اثنا . رسيد  گرفت ولي اين تهديدها جدي به نظر نمي         مي

 شـروع  ۱۲عمليات جدي خارج از محل برگزاري و در حـدود سـاعت      ! رسيد  يدر سالن سخنراني به گوش م     

هـا و ايجـاد رعـب و          اين عمليات شامل ضرب و شتم، پاره كردن نـشريات نهـضت، حملـه بـه اتومبيـل                 . شد

به عنوان نمونه ربـودن افـراد       . كنندگان بود   وحشت و سلب امنيت و تهديد به وسيله اسلحه گرم عليه شركت           

عصر و بازجويي و گرفتن كروكي منزل و          هاي آنان و انتقال به پايگاه ولي        ت و بستن چشم   در نزديكي نهض  

 مشخـصات    در اينجا بايد اعالم كنيم كه جزئيات عمليات، مركز فرماندهي آنها،           .توان نام برد    اخذ تعهد را مي   

 كه در موقع مقتضي بـه       اند در اختيار نهضت آزادي ايران است        اي كه مورد استفاده قرار گرفته       وسائل نقليه 

  .مقامات قضايي تسليم خواهد شد

برخي ازكساني كه پس از مصدوم شده به منظـور اسـتمداد بـه محـل برگـزاري مراسـم رجـوع كردنـد                        

توان به    پرسيدند چرا انجام مراسم مذهبي و سوگواري غيردولتي آزاد نيست، پرسشي كه به آساني نمي                مي

  !!آن پاسخ داد

  

   ساميحمله به آقاي دكتر

اتومبيل آقاي دكتر سامي نماينده سابق مردم تهران در مجلس كه در اين مراسم شـركت نمـوده بودنـد                     

پوش محاصره     تير توسط افرادي كاپشن و اوركت      ۷ در مدخل خيابان دكتر مفتح به ميدان         ۱۲حدود ساعت   

رتشان به خون آغشته گيرند، به حدي كه دهان و دندان و صو شده و مشاراليه مورد ضرب و شتم قرار مي  

مهاجمين پس از انجـام مقاصـد       . گردد  باران مي   هاي ايشان مشت    ها خسارت ديده و دنده      شده عينك و دندان   

  .نمايند اي كه در انتظارشان بود سوار شده و فرار مي هاي آماده خود برموتورسيكلت

  

  

  ٢١٤/٣/٢٠: ارهشم

 ٣/٩/١٣٦٣: تاريخ
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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  زاري مراسمچگونگي خروج آقايان مهندس بازرگان، دكتر يزدي و دكتر صدر از محل برگ

تراكم مهاجمين در بخش شرقي ساختمان در خيابان مطهري، قسمت جنوبي خيابان مفتح و كوچه جنـب       

كنندگان ناچار بودند بـراي رسـيدن    ساختمان  نهضت آزادي ايران بود و اين بدان دليل بود كه اغلب شركت             

پليس را بر آن داشـت تـا بـا بـستن            توجه بدين تراكم بود كه      . به وسيله نقليه به يكي از اين سه بخش بروند         

) خالف جهت يكطرفه خيابان   (خيابان مطهري اتومبيل حامل آقايان بازرگان، يزدي و صدر را به طرف غرب              

ولي اين تمهيـد كـه موجـب غـافلگير شـدن اغلـب              . هدايت و اسكورت نموده آنان را از محل حادثه دور كنند          

 سرنـشين تـا آخـرين نقطـه     ۳اي حامـل   شـماره   سـفيد بـي  مهاجمين گشت مانع از آن نشد كه اتومبيل پيكان    

موران كميته مركزي پـس از  أجالب اينجاست كه م  . الذكر را تعقيب كند     هاي حامل پليس و آقايان فوق       اتومبيل

دارنـد ايـن حمـالت توسـط          شنيدن ماجرا از آقاي مهندس بازرگـان بـه وسـيله تلفـن بـه ايـشان اظهـار مـي                    

  !!!ضدانقالب صورت گرفته است

  

  عملكرد پليس

آرايش نيروهـاي   . داد  پليس تهران حضوري گسترده در محل داشت و وظيفه خود را به خوبي انجام مي              

 ۵عـالوه بـر مـامورين كالنتـري         . هاي قبل بـود      تعداد نيروها بيش از برنامه     .پليس بسيار خوب و وسيع بود     

زان تا تقاطع كوچه غـرب محـل برگـزاري          از چهارراه مبار  . ها نيز در محل بودند      نيروهايي از ساير كالنتري   

مـاموران اطالعـاتي نيـز بـا لبـاس شخـصي            . مراسم نيروها در دو طرف خيابان مطهري مستقر شده بودند         

رئيس پليس تهران و معاون انتظامي وي اقدامات حفاظتي را از نزديك            . نهاي اطراف را زير نظر داشتند     اخياب

  .كردند دنبال مي

پيـرو ايـن    . ليس تهـران درخواسـت كـرد بـا يكـي از مـسئوالن مـذاكره كنـد                 حدود ساعت يازده رئيس پ    

د كه چون پايان برنامه اعالم شـده بـه وزارت           نمودرخواست مشاراليه به آقاي مهندس محمد توسلي اظهار         

.  مـشكل خواهـد بـود      ۱۲باشد نگهداري نيروهـا در اطـراف سـاختمان نهـضت بعـد از                  مي ۱۲كشور ساعت   

اند در اين عمل خير        به درخواست افرادي خيري كه خواسته      رتوسلي كه برنامه نها   توضيحات آقاي مهندس    

زودي خاتمـه پـذيرد بـه         شركت كنند اضافه شده و اطمينان دادن به ايشان كه كوشش خواهد شد برنامه به              

  . داشتن نيروها در محل تا پايان مراسم منتهي شد  نگه باموافقت رئيس پليس

  

  اغيانحمله به آقاي مهندس صب

اتومبيل حامل آقاي مهندس صباغيان نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي كه حامـل سـه نفـر ديگـر از                

 دقيقه در انتهاي خيابان مطهري كوچـه جنـب داروخانـه            ۳۰/۱۳ حدود ساعت     بود كنندگان در مراسم    شركت

هاجمين پس از   پاسكال توسط چهار موتورسوار كه هركدام بيش از يك سرنشين داشتند محاصره شده و م              

كشيدن اسلحه كمري و تهديد بر سر و صورت آقاي مهندس و همراهان كوفته به حدي كه فرياد ايشان بلند               

تواننـد بـه     اسلحه گرم مردم نميباشوند ولي در اثر تهديد مهاجمان    ها خارج مي    شده ساكنين كوچه از خانه    

اي صباغيان نقش به زمـين شـده و بـراي    حدي بوده است كه آق شدت ضربات به . آقاي صباغيان كمك كنند   

  .شوند اي در آن حوالي منتقل مي مانند و سرانجام به وسيله بعضي دوستان به خانه مدتي بيهوش مي
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  حمله به آقاي مهندس توسلي و همراهان

سـه  )  نفـر از بـرادران     ۱۴ نفر از خـواهران و       ۶(پس از پايان برنامه افراد باقيمانده در ساختمان نهضت          

آقاي مهندس توسلي در ابتدا كوشش كردنـد خـواهران را بـه             . بيل پژو، پيكان و وانت در اختيار داشتند       اتوم

محل امني برسانند ولي پس از آنكه اتومبيل ايشان كـه حامـل خـواهران بـود بـه چـراغ راهنمـاي چهـارراه                         

درنتيجه بـا  . شوند ميرو   موتورسوار كه در كمين نشسته بودند روبه۱۰شود با بيش از      مبارزان نزديك مي  

رئـيس كالنتـري موافقـت      . كننـد    كه در محل حاضر بوده مـذاكره مـي         ۵سرعت عقب آمده با رئيس كالنتري       

 ۳۰/۱۳حـدود سـاعت   . دنـ دور گرد كنند اين سه اتومبيل با اتومبيل پليس اسكورت شده و از منطقه ناامن          مي

پس از تقاطع مبارزان موتورسـواران      . كنند  يسه اتومبيل فوق با اسكورت پليس از مقابل ساختمان حركت م          

 سرنـشين داشـته اسـت بـه تعقيـب آقـاي مهنـدس توسـلي و همراهـان               ۷ اتومبيل پيكان كه هريك الاقل       ۲و  

درضمن يكي از دو اتومبيل پيكان      . كنند  پردازند و با اشارات دست و فحاشي شروع به تهديد و اهانت مي              مي

كنـد از حركـت آنهـا         ننـدگان در نهـضت ويـراژ داده كوشـش مـي           ك  هاي حامـل شـركت      مرتب جلوي اتومبيل  

 محاصـره و متوقـف      ۴ها در خيابان سهروردي شمالي مقابل كالنتـري           سرانجام اين اتومبيل  . جلوگيري كند 

 كـشيدن سرنـشينان و ضـرب و شـتم آنـان             بيرونشوند و مهاجمين با شكستن شيشه اتومبيل پيكان و            مي

 نفر از برادران از ناحيه صورت مجروح شدند و خـواهر و             ۳در اين عمليات     .سازند  منظور خود را عملي مي    

هـاي جلـو و عقـب ايـن      يكي از مهاجمين با ضربات خود سقف و قـسمت     . برادري ديگر دچار تشنج گرديدند    

شـوند و پلـيس كالنتـري سراسـيمه بيـرون       در اين هنگام مردم جمع مي    . سازد   مصدوم مي  اتومبيل را كامالً  

كننـد ولـي يكـي از مـاموران كالنتـري       هاي خود پريده و فرار مي       اجمين بر موتورها و در اتومبيل     مه. آيد  مي

ا متوقـف سـاخته و پـنج      ركند و با شليك كردن تيري هوايي در حوالي پل سيدخندان آنهـا                آنها را تعقيب مي   

  .آورد  مي۴نفر از مهاجمين را به كالنتري 

  

  تالش براي آزاد ساختن مهاجمين

نمودنـد    هاي مختلفي از كميته و سپاه به اطاق افسر نگهبان مراجعه مي              دستگيري مهاجمان گروه   متعاقب

تا مهاجمين را تحويل بگيرند ولي پافشاري مقامات پليس در انجام وظايف قانوني خـود مـانع از انجـام ايـن      

  .كار شد

  

  ارعاب مصدومين

كردنـد و از هـر        شدگان برخورد مـي      مصدوم در ساختمان كالنتري، مهاجمين ابتدا با تندي و خشونت با         

از جمله راننـده اتومبيـل پيكـان كـه در حـين انجـام               . نمودند  اي براي ارعاب و تهديد آنان استفاده مي         وسيله

عمليات لباس معمولي به تن داشت پس از دستگير شدن به خارج كالنتري رفته و به لباس روحانيـت ملـبس        

  .به اطاق افسر نگهبان مراجعت نمود» آقا حاج«ا عنوان شده و همراه با ساير مهاجمين و ب

كردنـد كـه    شدگان را تهديد مي شدند مصدوم  برخي از افرادي كه از خارج به ساختمان كالنتري وارد مي          

كنـيم و      را در اينجا بازداشت مي      ايد همه    سياسي است شركت كرده    چون شما در محلي كه متعلق به گروهي       
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شد كه قانون چنين حقي برايشان قائل نشده است اظهار داشتند پس از خارج شـدن از          وقتي به آنها گفته مي    

حتي يكي از آنان با ارائه حكم ماموريت از طرف سپاه در تعقيب افراد              . كالنتري همه را دستگير خواهند كرد     

  .شود اي داده نمي شدگان را يادداشت كند كه به وي چنين اجازه خواهد اسامي مصدوم مشكوك مي

  

  جريان تشكيل پرونده

انـد     نفر از مهاجميني كه دسـتگير شـده        ۵عنوان شاكي عليه      كنندگان در مراسم نهضت به       نفر از شركت   ۶

حـوالي  . گـردد بـه دادسـرا ارسـال شـود           شوند و پرونده امر تشكيل شده و قرار مـي           معرفي و بازجويي مي   

مانند كه در روز مقـرر   ا تحت نظر باقي مي شاكيان كالنتري را ترك نموده و مهاجمان در آنج  ۳۰/۱۸ساعت  

  .به دادسرا فرستاده شوند

  

  هموطنان عزيز

اين بود گزارشي اجمالي از سرگذشت و مراسم مذهبي نهضت آزادي ايران در روز رحلت پيامبر اسالم                 

له ، مراسمي كه بر ادعاي وجود امنيت و آزادي براي مخالفان دولت داغ باط             )ع(و شهادت امام حسن مجتبي      

تـر    كوشـند سـنگين     هاي مشروع و مصرح در قانون اساسي مـي          زد و وظيفه كساني را كه براي حفظ آزادي        

قانوني دست  غيرايم نهضت آزادي ايران عليرغم اين اقدامات غيرشرعي و            همانگونه كه اشاره نموده   . ساخت

  وختن افكـار و ارشـاد  از وظيفه خطير امر به معروف و نهي از منكر برنخواهد داشت و در جهت روشن سا     

شـكنان را بـه پيـروي از قـانون      طريق قضايي و قـانوني قـانون      شيد و از  وانذار و اصالح مسئولين خواهد ك     

  .خواهد كشاند و جريان امر را به اطالع هموطنان عزيز خواهد رساند

  

  و ماالتوفيق اال باهللا

  نهضت آزادي ايران

۳/۹/۱۳۶۳  
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  زا به پرتاب بمب آتش پيراموناطالعيه 

  منزل آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان
  

 دو عـدد كوكتـل   ، و متعاقـب حملـه غيرموفـق سـه شـب قبـل      ۲۴ آذر ماه حوالي سـاعت  ۸پنجشنبه شب   

انـد بـه منـزل مـسكوني آقـاي             آبي رنـگ بـوده      )يا هيلمن (وسيله افرادي كه در يك ماشين پيكان          مولوتف به 

بـا  . شود  پرتاب مي ) در قيطريه شميران  (هضت آزادي ايران،    مهندس عبدالعلي بازرگان، از اعضاي برجسته ن      

هـاي گـاز را منفجـر     هاي پارك شده و كپـسول  مشاهده آتش در محوطه حياط كه نزديك بوده است اتومبيل       

هاي مجاور وارد آورد، ساكنين خانه به فضل خدا موفق            ساخته شديدترين آسيب به همسايگان و ساختمان      

  . گردند گيري از صدمات مالي و جاني ميبه خاموش كردن آتش و جلو

اندازان يك پيكان سفيدرنگ بدون شماره نيـز   بر اساس گزارش شاهدان عيني، پس از اتومبيل حامل بمب     

  .نمايد براي رسيدگي به انجام كار در آنجا توقف مختصر مي

  .باشد مراتب به مقامات انتظامي گزارش گرديده است و مسئله تحت پيگيري مي

  زادي ايران نهضت آ

۱۰/۹/۶۳  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١٥/٣/٢٠: شماره

١٠/٩/١٣٦٣: تاريخ
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  كويتمصاحبه آقاي شاه ابراهيم مخبر روزنامه حريت 

  ١٣٦٣ماه  دوم دي يرانازادي آهضت  با ن
  

  در مالقات با برژينسكي چه مسائلي مطرح شد و آيا اين ديدار مفيد بود يا خير؟ ـ۱س

 مطرح شد بـه شـرحي    مالقات با برژينسكي به درخواست وي صورت گرفت و مطالبي كه در اين ديدار           ـ۱ج

بـه  (كه در جرائد آن روز و نشريات نهضت آمده است پيرامون احقاق حقـوق ايـران از امريكـا بـود                      

ارزيابي مفيد بودن يا نبودن اين ديدار       )  مراجعه شود  ۶۵مشكالت و مسائل اولين سال انقالب صفحه        

بـه تحليـل بـسياري از       پس از تحوالتي كه در وضع سياسي ايران در چهار سال اخير رخ داده است                

  .مسائل كشور نيازمند است

در مورد حمالت اخير، چه به نهضت، و چه به منازل مؤسسين نهضت، چه اقـداماتي بـه عمـل آمـد و                        ـ۲س

  داند؟ نهضت چه كساني را مسئول اين حمالت مي

واسـت   در مورد حمالت اخير به نهضت و به منازل مؤسسين نهضت از مقامات قضائي و انتظامي درخ                 ـ۲ج

شد كه به وظايف خود عمل كنند و جزئيـات برخـي از ايـن حمـالت را در نـشريات نهـضت توضـيح         

  .توان مسئولين حمالت را نيز از آنجا استنباط نمود ايم كه مي داده

  نهضت با چه مشكالتي مواجه است چه االن و چه در آينده؟ ـ۳س

ها و به طور كلي ضعف ارتبـاط          ع و فعاليت   مشكل بزرگ نهضت نداشتن روزنامه و آزادي و امنيت تجم          ـ۳ج

  .هاي حاكم به وجود آمده است با مردم است كه در اثر سياست

در رابطه با اوضاع اقتصادي مملكت و باال بودن سطح تورم چه اقداماتي تا به حال شده؟ نظريه شـما                   ـ۴س

  چيست؟

امي كارگـشا صـورت نگرفتـه اسـت و          رسد اقد    اگرچه دولت اقداماتي در اين باره نموده ولي به نظر مي           ـ۴ج

  .شود روز بدتر مي وضع اقتصادي كشور روزبه

  انديشيد و آيا راه مناسبي را در نظر داريد؟  اوضاع داخلي مملكت را چگونه مي ـ۵س

 اوضاع داخلي كشور داراي مشكالت فراواني است كه قسمت اعظم آن مولود عدم اجراي قانون اساسي     ـ۵ج

  .باشد  حقوق شهروندان در مورد آزادي و امنيت ميبه ويژه فصل مربوط به

نظريه نهضت در مورد جنگ ايران و عراق چيست؟ نظرات آيه اهللا منتظـري در وقـايع قبـل از جنـگ و                        ـ۶س

  بعد از جنگ چگونه بود؟

تـشريح شـده    » تحليلـي پيرامـون جنـگ و صـلح        « نظريه نهضت در مورد جنگ ايران و عراق در نشريه            ـ۶ج

  .است

   به نظر نهضت ارتباط بين ايران و امريكا وجود دارد و نظريه نهضت در اين باره چيست؟آيا ـ۷س

  . ارتباط مستقيم ديپلماتيك ميان ايران و امريكا وجود ندارد_۷ج

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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حقوق بشر را نقض كرده آيا شما اين         كه   طبق گزارشاتي سازمان ملل ايران را متهم و محكوم ساخته          ـ۸س

   نظرتان چيست؟كنيد؟ بيانات را تاييد مي

 و ساير نـشريات     ۲۳،  ۲۱هاي     نهضت نشريات متعددي در اين باره منتشر ساخته است كه از جمله پيك             ـ۸ج

  .براي پاسخ به اين نشريات مراجعه فرمائيد. باشند مي

 آذر مبنـي بـر ايـن كـه بهـرام بهراميـان عـضو        ۱۵شنبه  طبق سند منتشره در روزنامه كيهان روز سه  ـ۹س

كرده نظرتان چيست كه الاقـل ديگـران هـم آگـاه باشـند ـ آيـا         راي امريكا تجسس مينهضت بود و ب

  نهضت اقداماتي كرده بود يا خير؟

دربـاره خبـر كـذب عـضويت آقـاي بهـرام            «نهضت در اطالعيه تحت عنوان      .  اين خبر كذب محض است     ـ۹ج

  .مفصل جواب داده است» بهراميان در نهضت آزادي ايران

ت اختالفات بين سپاه پاسداران و روحانيون موجود است؟ بر سر چه مسائلي اسـت           آيا به نظر نهض    ـ۱۰س

  كنيد؟ فكر مي

هـا گـزارش     در اين باره گزارشي رسمي منتشر نشده است ولي در مواردي اختالفـاتي در شهرسـتان          ـ۱۰ج

  .نموده است اي كلي تبعيت نمي شده است كه مسائلي محلي بوده و از قاعده

   االن سانسور مطبوعات و غيره موجود است؟ نظريه نهضت در اين باره چيست؟آيا در ايران ـ۱۱س

مطبوعـات  » خودسانـسوري « سانسور آنقدر هست كه حتي مقامات دولتـي ضـمن اعتـراف بـه آن از                  ـ۱۱ج

كه افكـار نهـضت را بـدون        » ميزان«هاي مكرر هنوز از روزنامه        عليرغم درخواست . اند  صحبت كرده 

  . رفع توقيف نشده استنمود سانسور منتشر مي

  هاي وابسته است؟ مشي ليبرال  همان خط مشي نهضت گويند خط يا اين حقيقت دارد كه مي آ ـ۱۲س

داده شـده اسـت لطفـاً بـه آن          » نامه سرگشاده نهضت به سپاه پاسـداران      « پاسخ اين سؤال در نشريه       ـ۱۲ج

  .نشريه مراجعه كنيد

  الف چيست؟هاي سياسي مخ نظريات نهضت درباره گروه ـ۱۳س

هـاي    نظر نهضت راجع به گروه    » چه بايد كرد  « در قطعنامه كنگره پنجم نهضت و همچنين نشريه جديد           ـ۱۳ج

  .سياسي مخالف بيان شده است

ِآيا نهضت پيامي براي مردم ايران چه در داخل و چه در خارج اعم از دانشجو دارد؟ چه انتظـاري از     ـ۱۴س

  مردم داريد؟

تفـاوتي و عـدم تـرك صـحنه مبـارزه و پاسـداري از                 م ايران بيـرون آمـدن از بـي         پيام نهضت به مرد    ـ۱۴ج

  .هاي انقالب و تالش براي تحقق همه جانبه آنهاست آرمان

كند؟ در صورتي كه در نشريه چه بايد كرد مردم را به              چرا نهضت مردم را دعوت به راهپيمائي نمي        ـ۱۵س

  ايد؟ قيام دعوت كرده

نمايـد و حفـظ       هـاي انقـالب مـي       دم را دعـوت بـه قيـام بـراي تحقـق آرمـان              نهـضت آزادي ايـران مـر       ـ۱۵ج

دستاوردهاي انقالب اسالمي وارد شدن مردم در صحنه سياست و دفاع از حقوق حقـه ملـت كـه در                  

  .باشد و اين ملت است كه بايد آمادگي خود را در اين راه نشان دهد قانون اساسي آمده است مي



 ٢٠٧

الدعوه عراق چيست؟ِ آيـا بـه نظـر نهـضت ايـن روش صـحيح اسـت كـه                     نظريه نهضت درباره حزب    ـ۱۶س

  ها دولت تاسيس نمايند؟ عراقي

 نهضت آزادي ايران معتقد است كه بايد سرنوشت ملت مسلمان عراق در دست خـود ايـشان باشـد و                     ـ۱۶ج

ديگران هر نظامي كه مورد قبول مردم عراق بوده و با عالقه و اختيار انتخاب كنند بايد مورد احترام                   

  .قرار گيرد

  با آرزوي توفيق

  

  



 ٢٠٨

  

  دعوتنامه جهت شركت در سمينار 

  »مردم و تنگناهاي اقتصادي«

  

  سركار خانم

  جناب آقاي

  

و » مـردم و تنگناهـاي اقتـصادي      «شـود در سـميناري كـه پيرامـون            بدين وسيله از جنابعالي دعوت مـي      

  .شود شركت فرمائيد سياست اقتصادي جاري ايران، برگزار مي

  

   بعدازظهر۵ـ۳، ۶۳ماه   دي۲۷پنجشنبه : زمان

) روزولـت سـابق  (دفتر نهضت آزادي ايران ـ واقع در خيابان استاد مطهري ـ نرسيده به مبارزان   : مكان

  ـ طبقه همكف۲۳۴پالك 

  )وزير اسبق بازرگاني(دكتر رضا صدر : سخنران اصلي

  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

   

  

  

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٧٦٥/٤/٢١: شماره

١٨/١٠/١٣٦٣: اريخ   ت



 ٢٠٩

  

  

   ابراهيم يزدي بامصاحبه آقاي دكتر

   مخبر نشريه عربي المجله

  ۱۳۶۳ماه   دي۲۲

  

  با۸۴ نوامبر هماردر ش كه  مخبر نشريه المجلهمتن اصلي مصاحبه آقاي دكتر يزدي با

  تغييراتي چاپ شده است

  

ايد يا به فعاليـت سياسـي       كنيد؟ به كار تخصصي و علمي خودتان برگشته         در حال حاضر، شما چه مي     ـ  ۱س

  دهيد؟ ميخود ادامه 

اي كه قبالً بدان      ها تدريس و تحقيق علمي در رشته        ـ با وضع سياسي كنوني ايران و جو غالب بر دانشگاه          ۱ج

هـاي نهـضت      لذا در حال حاضر با شـركت در برنامـه         . باشد  پذير نمي   ام براي من امكان     مشغول بوده 

ژنتيـك  (ث علمـي    چنـين مباحـ     آزادي، به كار تـاليف و تـدوين مـسائل و موضـوعات سياسـي و هـم                 

  .مشغول هستم) مولكولي

  طرف؟ در رابطه با رژيم در تهران، موضع شما چيست؟ يك مخالف وابسته به رژيم يا بي ـ۲س

 نهضت آزادي به جمهوري اسالمي و قانون اساسي كشور وفادار است و تـالش مـا بـراي تحقـق همـه             ـ۲ج

ادي ـ اسـتقالل ـ جمهـوري اسـالمي،      هاي انقـالب ملـت ايـران، كـه عبـارت بودنـد از آز       جانبه آرمان

حاكميت كنوني ايران برخي از اصول مصرحه در قـانون اساسـي در بـاب حقـوق ملـت را                    . باشد  مي

لـذا مـا    . كنـد   ناديده گرفته است، و برخالف آرمان هاي انقالب و مصالح حال و آينده مملكت عمل مي               

وضيح علل مخالفتمان براي مردم كشورمان      توانيم آنها را تأييد نماييم بلكه از هر فرصتي براي ت            نمي

  .نمائيم استفاده مي

گرديـد و     عنوان يك سياستمدار معتدل به زندگي سياسي و ديپلماسي برمـي            شود كه شما به     شنيده مي  ـ۳س

رو، نظير مدني و افسران ايراني در خارج كشور خواسته شده است كـه بـه            از برخي از رهبران ميانه    

  ن حقيقت دارد؟آيا اي. ايران برگردند

براي كساني كه بخواهند در جهت حفظ مصالح ملت مسلمان ايران و            . شنوم   اين مطلب را من از شما مي       ـ۳ج

رو، معتدل، انقالبي، مكتبي يا اتهامـاتي از نـوع            ساير اقوام مسلمان قدم بردارند عناويني از قبيل ميانه        

خـدمت در راه خـدا بـه مـردم و مملكـت       مهم  . باشد  ضدانقالبي، ضدمكتبي و غيرذلك چندان مهم نمي      

  .است

زده و افـسرده بـه نظـر     گـذرد؟ چـرا مـردم كوچـه و خيابـان اينقـدر غـم         اين روزها در ايران چـه مـي        ـ۴س

  رسند؟ مي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 



 ٢١٠

ريزي معقول و منطقي، تعدد مراكز قـدرت، تـشديد بحـران اقتـصادي،                 جنگ ايران و عراق، فقدان برنامه      ـ۴ج

هـائي از حاكميـت، ادامـه مـشكل مـسكن،             بروز عالئم فساد در بخش    تورم و گراني، ركود و بيكاري،       

كمبود درآمد، ناامني سياسي، اقتصادي، اجتماعي و به طور كلي نااميـدي و نگرانـي شـديد مـردم را                    

فهمنـد و الجـرم احـساس         كننـد و مـي      بينند، حـس مـي      مردم ما اين اوضاع را مي     . ناراحت كرده است  

هاي زيادي كردنـد      مه اقشار مردم دست به دست هم دادند، فداكاري        ه. دهد  ناراحتي به آنها دست مي    

كنند كه انقالب از مسير خود خارج و منحـرف شـده              اما حاال احساس مي   . تا انقالب به پيروزي رسيد    

البتـه همـه    . انـد   كنند كه فريب خـورده      مردم انقالب و جمهوري را دوست دارند اما احساس مي         . است

بخـش ترسـيم    اي هنـوز وفـادار بـه حاكميـت بـوده و اوضـاع را رضـايت             دهچنين نيستند ع    مردم اين 

. كنند اي هم اگرچه ناراضي هستند اما به خاطر حفظ آبروي انقالب و جمهوري انتقاد نمي كنند عده   مي

شود انتقادات خود را به شرطي كه مزاحم حيات و كار و  اي كه تعدادشان روز به روز بيشتر مي        عده

  .دارند علناً ابراز ميكسب آنان نشوند 

چه كسي، بعد از آقاي خميني، رهبر خواهد شد؟ و اگر امـام خمينـي بـه طـور ناگهـاني بـدرود حيـات                          ـ۵س

  گويند چه اتفاقي در ايران رخ خواهد داد؟

رود كه بعد از ايشان، رهبري با شكل و محتواي كنوني ادامه پيدا كند، بعد از ايـشان، رهبـر                       تصور نمي  ـ۵ج

اي امام خميني را در ميان مردم نخواهـد           رد باشد يا يك گروه، احتماالً نفوذ عميق و ريشه         خواه يك ف  

گيري  ها شدن در تصميم تواند بدون شركت دادن ساير مراكز قدرت و دستخوش رقابت           داشت و نمي  

اي در ايـران خواهـد شـد، امـري اسـت              اما رحلت ناگهاني امـام موجـب چـه حادثـه          . اعمال نظر نمايد  

هـائي كـه در قـانون اساسـي شـده اسـت در             بينـي   كنم با توجه به پيش      تصور نمي . بيني  بل پيش غيرقا

اگرچــه ممكــن اســت برخــي . اوضــاع كلــي و عمــومي مملكــت تغييــر عمــده و اساســي بــروز نمايــد

  .ها بروز كند نابساماني

كنـد، سـپاه       يا به عبارت ديگر، چه نيروئـي از حاكميـت حمايـت مـي               قدرت در دست چه نيروئي است؟      ـ۶س

  .پاسداران يا آرتش

هاي قدرت را تـشكيل       هاي انقالب ستون    ها، بسيج و دادگاه      مجموعه چند نيرو كه عبارتند از سپاه، كميته        ـ۶ج

  .ارتش در اين مسئله نقش چنداني ندارد. دهند مي

تند دريافـت   سال بعد از انقالب مردم آنچـه را كـه از انقـالب انتظـار داشـ          ۵كنيد كه     آيا شما تصور مي    ـ۷س

  اند؟ اگر نيست چرا؟ اند همانست كه ميخواسته  و آيا آنچه آنها دريافت كرده اند؟ كرده

البته نظـام سـلطنتي سـاقط شـده         .  آنچه را كه مردم براي آن انقالب كردند هنوز تحقق پيدا نكرده است             ـ۷ج

هـاي كثيـف      يلماز فـ  . از تظاهر به فساد اخالقي، شرابخوري و زنبارگي جلـوگيري شـده اسـت             . است

هـاي مثبتـي اسـت كـه      اينهـا جنبـه  . اخالقي، حضور مستشاران نظامي ـ سياسي خارجي اثري نيست 

حقوق اساسي ملت، . هائي كه به مردم داده شده بود، عمل نشده است     اما به همه وعده   . كنند  مطرح مي 

بيـان، ناديـده    به شرحي كه در قانون اساسي آمده است، نظير آزادي اجتماعات، مطبوعـات، نطـق و                 

بار اقتصادي و بيشتر شدن وابـستگي خـارجي، بـدتر از آن               گردد، به عالوه وضع فالكت      انگاشته مي 



 ٢١١

بارتر از هر چيز برگشت مردم از اسالم و بـدنامي آن در داخـل و                  جنگ و خرابي و ناامني و مصيبت      

  .خارج

اشتند نظير حزب توده، مجاهـدين،      ها و احزاب متعددي بودند كه در انقالب سهم د           در طي انقالب گروه    ـ۸س

هـاي     هزار نفر از اعضاي احزاب و گروه       ۴۰ تاكنون،   ۱۹۸۰اما از   ...  ملي، نهضت آزادي و غيره        جبهه

اند، و تعدادي از رهبران سياسي، نظيـر خـود شـما، مهنـدس بازرگـان، و تعـداد                     گوناگون اعدام شده  

چه فرقـي اسـت     . ون واگذاشته شده است   بسيار ديگري از حاكميت خارج شدند و حكومت به روحاني         

  ميان رژيم شاه و حكومت روحانيون؟

 در حدود هشتاد سال قبل يكي از مجتهدين به نام ايران معروف به ميـرزاي نـائيني در كتـاب خـود در                        ـ۸ج

وي . اسـتبداد دينـي و اسـتبداد سياسـي        : دفاع از مشروطه، استبداد را به دو بخش تقسيم كرده است          

امـام  . كنـد   ول، يعني استبداد ديني را به مراتب خطرناكتر از استبداد سياسي معرفي مي            استبداد نوع ا  

خميني نيز اخيراً در يكي از سخنان خود خطر اتهام استبداد ديني را به روحـانيون گوشـزد كـرده و                     

مروري بر وضع موجود، بينش عميق نائيني را، كه خود از رهبران برجـسته دينـي و    . اند  هشدار داده 

هـاي سياسـي و انحـصارگري نيـز واقعيـت       كنـار زدن گـروه  . دهـد  لماي اعالم بوده است نشان مي  ع

  .غيرقابل انكار است

  معناي آزادي در ايران كنوني چيست؟ ـ۹س

رهبران و دولتمردان كنوني ايـران مـدعي هـستند كـه در ايـران       .  همه نوع آزادي براي موافقين حاكميت      ـ۹ج

در خيانت به جمهوري و تخلف از احكام اسـالمي، وجـود دارد و ايـن                همه نوع آزادي، به جز آزادي       

اما سخن غيرموافقين حاكميت اين است كه معيار بودن آزادي در هـر كـشوري   . ادعاي درستي است  

هـاي توتـاليتر از نـوع محمدرضـا      در بدترين نظـام . هاي اساسي است برخورداري مخالفين از آزادي   

آزادي نطـق و بيـان،   . انـد  هـا را داشـته    موافقين حاكميـت انـواع آزادي     پهلوي، استالين، هيتلر و غيره،    

ها معياري براي وجـود آزادي        آزادي قلم، آزادي اجتماعات، مطبوعات و غيره، وجود اين قبيل آزادي          

بلكه بايد ديد و بررسي كرد كه مخالفين و تـوده مـردم كـه بـه هـر حـال وجـود آنـان                     . واقعي نيست 

در ايران كنوني مخالفين حاكميـت      . باشند  ها برخوردار مي    ا چه حد از اين آزادي     ناپذير است، ت    اجتناب

  .نه روزنامه و نشريه دارند و نه حق و يا امكان تشكيل اجتماعات و انتشار نظريات

  معناي سياستمدار، براي كسي كه مال نيست چيست؟ ـ۱۰س

اكثريت اعضاي كابينه   .  نادرست است   اين تصور كه فقط روحانيون در ايران حق حيات سياسي دارند           ـ۱۰ج

البتـه اينهـا   . دهنـد  و قريب به نيمي از اعضاي مجلس شوراي اسـالمي را غيرروحـانيون تـشكيل مـي            

كــساني هــستند كــه اســتقالل فكــري و سياســي خــود را از دســت داده و كــامالً خــود را در اختيــار 

اند،   فوذ را به منزله تعبد از اهللا تلقي كرده        اينان تبعيت از روحانيون ذين    . اند  روحانيون ذينفوذ قرار داده   

 ـ علمي، فرهنگي روحانيون ذينفـوذ را خـارج از     تا آنجا كه حتي بررسي كارشناسانه نظرات سياسي

  .دانند صالحيت خود مي

  آيا شما يك فكر و يا برنامه ارزشمندي براي توقف جنگ ايران و عراق داريد؟ ـ۱۱س
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هـائي در سـه       هـا و برنامـه       جنگ به نفع دو ملت مسلمان ايران و عراق راه           بطور قطع براي پايان دادن     ـ۱۱ج

  .بيني هستند محور نظامي ـ ديپلماسي ـ تبليغاتي قابل پيش

.  از خارجيان   است هاي ايران مملو     است اما معذلك هتل     »نه شرقي نه غربي   «شعار انقالب ايران هنوز      ـ۱۲س

بي تجارت دارد و از آنهـا اسـلحه، كـامپيوتر، كـاال و               كشور شرقي و غر    ۱۵و دولت ايران با بيش از       

  اين تضاد در سياست خارجي دولت ايران براي چيست؟. كند غيره خريداري مي

نفـسه،    ارتباط سياسي ـ اقتصادي با ساير كشورهاي جهان و خريد كاالهاي اساسـي مـورد نيـاز فـي     ـ۱۲ج

ه غربـي و نـه شـرقي نـدارد بلكـه آنچـه        گردد و تناقضي هم با شعار ن        وابستگي به خارجي تلقي نمي    

باشد شكل و محتواي روابط  عدول و تخلف از سياست موازنه منفي يا شعار نه شرقي ـ نه غربي مي 

  .گردد ازائي است كه پرداخت مي شود و مابه و نوع كاالها و خدماتي است كه خريداري مي

ا كرده است و معنايش ايـن اسـت         اي به شدت تنزل پيد      طي چهار سال گذشته، ورود كاالهاي سرمايه      

هاي اساسي در داخـل       گذاري اساسي براي تأسيس كارخانجات جديد جهت رفع نيازمندي          كه سرمايه 

به همين دليـل    . گيري داشته است    اي تنزل چشم    واردات كاالهاي واسطه  . كشور، صورت نگرفته است   

نياز در ظرفيت كامل خود كـار       غالب صنايع كنوني كشور به دليل عدم دسترسي به مواد اوليه مورد             

از جهـات   . اي بـاال رفتـه اسـت        سـابقه   كنند و از طرف ديگر واردات كاالهاي مصرفي به ميزان بي            نمي

  .ديپلماسي و عملكرد در صحنه جهاني، سياست خارجي دولت ضعيف و فاقد انسجام منطقي است

 درصدد نجات انقالب باشـد و اگـر         آيا هيچ نيروي مخالف، مخالف قانوني، در كشور وجود دارد، كه           ـ۱۳س

  باشد؟ كنيد كه انقالب، كه برايش كار كرديد، در معرض خطر مي هست كجا؟ و آيا شما، فكر مي

هائي هستند كه ضمن قبول انقالب و جمهـوري اسـالمي و قـانون اساسـي مخـالف                     بله در ايران گروه    ـ۱۳ج

نهضت آزادي ايران چنـين رسـالتي بـراي         . شود  باشند اما به آنها اجازه فعاليت داده نمي         حاكميت مي 

انـد و انـواع       امـا دسـت و پـاي نهـضت را بـسته           . كنـد   باشد و در ايـن جهـت تـالش مـي            خود قائل مي  

 سال است كه مطبوعـات تحـت كنتـرل دولـت،            ۳بيش از   . آورند  ها را براي آن به وجود مي        محدوديت

اي بـه    مطالـب خـود را در سـطح گـسترده    تواننـد  كنند و مخالفين نمي تنها مطالب موافقين را چاپ مي   

اما اميـد آن    . گيرد  واضح است كه انقالب در معرض خطرات جدي قرار مي         . اطالع همه مردم برسانند   

  .هاي خيرخواهان منجر به اصالح و ترميم وضع بگردد، قبل از آنكه دير بشود رود كه تالش مي

ا كشورهاي عربي در منطقه و خليج فارس وجود         اي براي برخورد دوستانه ب      آيا هيچ راهي و برنامه     ـ۱۴س

  دارد؟

در مرحلـه اول بايـد توجـه نمـود كـه مـشكل دولـت ايـران بـا                    . كنم بتوان راهـي پيـدا كـرد          تصور مي  ـ۱۴ج

هـاي عـرب      از ناحيـه دولـت    . گيـرد   هاي هر دو طرف نـشأت مـي         كشورهاي عرب همسايه از سياست    

 روابط دوستانه براساس احتـرام متقابـل و تـسليم           همسايه عدم قبول واقعيت انقالب ايران و پذيرش       

اين سياست از همان آغاز پيـروزي انقـالب         . باشد  شدن آنان به مشي توطئه و تحريك عليه ايران مي         

دولت موقـت سـعي كـرد تـا     . شد هاي عربي، از طريق عراق به شدت تعقيب مي    توسط برخي از دولت   

اقداماتي هم صورت گرفت كه تا .  و دوستانه نمايدحد ممكن روابط خود را با دول همسايه محترمانه   

پس از پيروزي انقـالب دولـت       . ها عليه ايران ادامه يافت      اما تحريكات و توطئه   . آميز بود   حدي موفقيت 
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بعث عراق، كه از تـأثيرات طبيعـي پيـروزي انقـالب ايـران بـر شـيعيان عـراق نگـران بـود، خواسـت                  

. امات تروريـستي در خوزسـتان و كردسـتان ايـران زد           پيشدستي نمايد و دست به تحريكـات و اقـد         

داد دولـت عـراق، بـرخالف مفـاد قـرارداد            دولت ايران مدارك و اسنادي به دست آورد كه نشان مـي           

اي تروريست تربيت كرده و با تجهيزات به خوزستان فرستاده است و آنها به نام اعـراب                   ، عده ۱۹۷۵

هـا و مراكـز انتظـامي و     هـاي نفـت، حملـه بـه پاسـگاه      ولهخوزستان عمليات تخريبي، از قبيل انفجار ل 

هواپيماهاي عراقـي دهـات مـرزي ايـران ار در كردسـتان            . دادند  نظامي و ترور اشخاص را انجام مي      

كردنـد و دولـت ايـران     برخي از كردهـا را عليـه دولـت ايـران تحريـك و حمايـت مـي       . بمباران كردند 

ها كـه اسـاس اسـتقالل و تماميـت ارضـي كـشور را در                  هتوانست در برابر اين تحريكات و توطئ        نمي

  . تفاوت باشد داد بي معرض خطر قرار مي

در سفر به كوبا، كه به منظور شركت در ششمين جلسه سران كشورهاي جنبش عدم تعهد صـورت                  

چنين در خالل اجالسيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد با رهبران كشورهاي عـرب، از                 گرفت و هم  

ئر، مذاكرات فراواني در اين زمينه صورت گرفت تا بلكـه دولـت عـراق وادار بـشود از آن                جمله الجزا 

  .سياست دست بردارد اما نشد

صدام حسين در كوبا براي من توضيح داد كه چرا در خوزستان و خليج فارس عليـه ايـران دخالـت                     

من . ام حزب بعث است   داند و اين مر     او گفت كه حزب بعث هر مسئله عربي را مسئله خود مي           . كند  مي

اگر اين منطق پذيرفته شود، و اگر حـزب بعـث بـا تنهـا چهـل      . به او گفتم كه اين منطق درستي نيست   

 سال و حوزه علميه نجف قريب به هزار ۱۴۰۰سال سابقه چنين حقي را براي خود قائل باشد، اسالم           

ريـق اولـي حـق دارنـد هـر          سال سابقه دارد و انقالب اسالمي ايران و رهبري آن آقاي خمينـي بـه ط               

  .مسئله اسالمي و هر مسئله شيعي را مسئله خودشان بدانند و دخالت كنند

اند و نـه دولـت ايـران          هاي عربي خليج فارس دولت عراق را سخنگوي خود انتخاب نكرده            قطعاً دولت 

 اما صدام حـسين حاضـر نـشد دسـت از          . دهد  پذيرد و به كسي اجازه دخالت نمي        چنين منطقي را مي   

 گاهي آن را نفي ۱۹۷۵تحريكات و توطئه عليه جمهوري نوپاي اسالمي ما بردارد و در مورد قرارداد         

  .نمود و زماني به آن استناد مي

پذيريم كه اظهارات و اقدامات مسئوالن مملكت ما در رابطه با كـشورهاي عربـي             از طرف ديگر ما مي    

انات دائم بوده است و اين امـر متأسـفانه          خليج فارس و ساير همسايگان منسجم نبوده و دچار نوس         

ها نسبت به حسن نيت جمهـوري اسـالمي و موفقيـت سياسـت عـراق شـده                    نشين  موجب ترديد شيخ  

هاي منطقه داراي آنچنان منافع مشتركي با ايران هستند كه نزديكي با ايـران             االصول دولت   علي. است

هاي عرب همـسايه بايـد بپـذيرد كـه            دولت. باشد  براساس دوستي و احترام متقابل ممكن و ميسر مي        

جمهوري اسالمي ايران قصد سوئي درباره آنها ندارد و در رابطه با تشنج در منطقـه آنهـا نيـز بايـد       

  .خود را مالمت كنند

  كنيد كه مذاكره صلح بين ايران و عراق موفق خواهد شد و اگر نه چرا؟ آيا شما فكر مي ـ۱۵س

دانـيم و     اي مفيد مـي      رويه پيامبر گرامي مذاكره با دشمن را در هر مرحله           ما براساس مباني اسالمي و     ـ۱۵ج

بس و يا مذاكره را به معناي قبول شرايط دشمن بـراي صـلح و يـا خيانـت بـه ايـران و اسـالم                            آتش
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دانيم اما بـراي اظهـار        دولت بعث عراق را به طور قطع متجاوز به ايران و آغازگر جنگ مي             . دانيم  نمي

هـا    ذاكرات صلحي كه بـه آن اشـاره كرديـد بايـد ديـد محتـواي پيـشنهادات و تـضمين                    نظر درباره م  

عنوان متجاوز و آغـازگر جنگـي كـه           چيست؟ اعراب بايد توجه داشته باشند كه تا زماني كه عراق به           

ها و خسارات فراوان به بار آورده است رسماً و علناً محكوم نشود و خسارات جبران نگردد،                   خرابي

  .د مذاكرات صلح به نتيجه مطلوب برسدامكان ندار

در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي ايران، وقتي هواپيماهـاي عـراق دهـات مـرزي ايـران را در منطقـه         

كردستان بمباران كردند، دولت موقت، عليرغم فشارهاي شديد براي مقابله به مثل، و اعزام ارتش به                

بـه طـوري   . در ايران مسئله به طور جدي مطرح گرديد   ، باب گفتگو را باز كرد و با سفير عراق             منطقه

دولـت  . اي كه تدارك ديده شده بـود جلـوگيري كنـيم            كه باالخره ما موفق شديم از يك جنگ گسترده        

عراق با تقديم يك يادداشت رسمي به دولت ايران ضـمن قبـول مـسئوليت بمبـاران دهـات مـرزي و                      

دولـت ايـران آن را      . هـا را تعهـد نمـود        خرابـي پوزش از خطائي كه رخ داده بود جبـران خـسارات و             

پذيرفت و متعاقب آن دو هيئت ايراني و عراقي به بازرسي دهات مرزي پرداختند تا خـسارات وارده                   

در آن زمان دولت عـراق بمبـاران دهـات مـرزي را ناشـي از خطـاي هواپيماهـاي                    . را برآورد نمايند  

دولت ايران هـم آن را پـذيرفت   . خسارات را نمودعراقي اعالم كرد و عذرخواهي نمود و تعهد جبران        

امـا ايـن امـر    . و به اين ترتيب در آن زمان از بروز يك جنگ گسترده ميان دو كشور جلـوگيري شـد          

توانـد حملـه      اما دولت عراق نمـي    . ممكن نبود بدون اعالم رسمي از جانب دولت عراق، تحقق پيدا كند           

اي دوردسـت را نتيجـه خطـا و اشـتباه غيرعمـدي             وسيع ارتش خود به خوزستان و بمباران شـهره        

داند و اعراب بهتر از هركس، كه حمله عراق به ايران بر طبق يك برنامه                 دنيا مي . نظاميان قلمداد نمايد  

بنـابراين دولـت عـراق بايـد     . اگرچه براساس محاسباتي غلـط و نادرسـت  . اي بوده است حساب شده 

جر به خسارات فراوان به دو ملـت مـسلمان ايـران و             عوارض و عواقب محاسبات غلط خود را كه من        

بينـي برسـند و آن را بپذيرنـد، قطعـاً بـه موفقيـت                 اگر اعراب به چنين واقـع     . عراق شده است بپردازد   

  .توان اميدوار بود مذاكرات صلح مي

  



 ٢١٥

  

  »كي مقصر است؟«بيانيه 
  

فرسـاي همـراه      فشارهاي طاقت مدتي است بعضي از هموطنان عزيز كه از اوضاع نابسامان مملكت و از              

ها، تقصير را به گردن نهضت آزادي ايران          يابي جريان   برند، در مقام درددل يا علت       با خون و خرابي رنج مي     

  .اندازند و شخص مهندس بازرگان مي

ما كه آنهـا  . كل آن بود كه بساط حاضر را راه انداخت و اينها را سر كار گذاشت            گويند نهضت و دبير     مي

كساني كه انصاف يا حوصـله بيـشتري        ... تنها به اعتبار و اعتماد شما بود كه تبعيت كرديم         . ناختيمش  را نمي 

دانـيم    كنند، درست است كه ما به استقبال رفتيم، شادمانه شعار داديم و خود را مقصر مـي                  دارند اضافه مي  

د چـرا گـول خوردنـد و     ها كه اهل درايت، سياسـت و سـابقه هـستن            تجربه و ناشي بوديم، نهضتي      ولي ما بي  

وزيـري و     گوينـد اگـر مهنـدس بازرگـان قبـول نخـست             آيد مي   مي  ها هم كه      اشتباه كردند؟ پاي تحليل جريان    

گذشـت   توانستند در داخل و خارج كسب آبرو كنند، كارشان نمـي           اندركاران نمي   همكاري را نكرده بود دست    

  ...شديم  و ما گرفتار نمي

ست كه وقتي مهندس بازرگـان و همكارانـشان ديدنـد از انقـالب ملـي و                 اعتراض و عصبانيت ديگر اين ا     

اسالمي ما جمهوري در حيقيت روحاني بيرون آمده است چرا هيچ نگفتند و كاري نكردند؟ بلكه همكـاري را                   

هـا    نماينـد كـه چـرا نهـضتي         اندركاران را تاييد نمودند؟ عالوه بر اينها، افرادي اضافه مي           ادامه دادند و دست   

هايـشان بـه دسـتگاه مـشروعيت          ديداي نمايندگي شدند و با مجلس رفتن و مشاركتشان و حتي مخالفـت            كان

  ...دادند؟

        

خـود    طبيعي است كه هر كس بر حسب شرايط زندگي و فرهنگ و خصوصياتي كـه دارد و طبـق آنچـه                      

  .شود ي دنيا باز نميهاي قضاوت مردم به يك شكل به رو دريچه. خواهد، قضاوت نمايد بيند يا مي مي

 نگويند اصالً چرا به بيرون رانـد  برند كه مي ما با كساني كه دامنه شكايت و اعتراض را آن قدر عقب مي            

افكـاري نـداريم كـه       كـار بـا افـراد و      . شاه كمك نموديد و مملكت را دچار وضع حاضر كرديد، كاري نداريم           

كنند و تصور دارند كه الزمه نبودن شـاه           گرد مي   ب آرزوي عق   پرست بوده يا گذشته را فراموش نموده،       شاه

سف و سخن ما با فراموشكاراني اسـت كـه قـدر آنچـه را كـه انجـام داده و                    أت. جهالت و خرابي و ظلم است     

: دانند و بر خالف فرمـوده پيغمبـر كـه         اند نمي   افتخار تاريخي و عظمت پيروزي انقالبي را كه به دست آورده          

خواهند خـود را بـاز بـه اسـارت و نكبـت اسـتبداد شـاهي            مي» شود  خ گزيده نمي  مومن دو بار از يك سورا     «

  .بيندازند

صحبت ما با هموطناني است كه به جاي نظام شاهنشاهي و ظلم و فساد و تزلزل دائـم، خواهـان آزادي                     

 و  انساني، استقالل واقعي و حكومت عدل اسالمي بوده در آرزوي يك ايران آزاد آباد مترقي سراسر عدالت                

و پـس از پيـروزي   ) يا همراهي و موافقت داشتند(برادري و امنيت هستند، فعاالنه در انقالب مشاركت كردند    

  .اند اي شاهد خالف انتظارها شده از جهات عديده

   تعاليبسمه

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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دهيد اجازه دهيد ما نيـز   اينك اگر به قدر خواندن چند صفحه حوصله داريد و انصاف منطقي به خرج مي           

  .ها صحيح و عادالنه گردد  سخني بگوييم تا قضايا روشن و قضاوتدر اين باره

        

طلبيم كه نوشته حاضر حالت خودمحوري پيدا كرده است ولي بايد بگـوييم    سفيم و قبالً پوزش مي    أما مت 

كنندگان به دريافت توضيح و جـواب مـا را وادار نمـوده چنـين نوشـتاري منتـشر سـازيم،         كه تكرار پرسش 

  .ها و اعمال ما خالي از هرگونه خطا و اشتباه بوده است نكه ادعا داشته باشيم كه تشخيصبدون آ

ـ اولين اظهار نظر و ايراد متداول اين است كه مهنـدس بازرگـان بـا همفكـرانش و نهـضت آزادي، ايـن           ۱

  !دسته و دستگاه را روي كار آوردند

دهـد   روري بر آنچه گذشته است نشان مـي رسد ولي م اگر چه اين مطلب حرف ظاهراً درستي به نظر مي     

. آقاي مهندس نه در پاريس و نه در تهران داوطلـب تـشكيل دولـت نبـود                . كه واقعيت معكوس آن بوده است     

در هر حال آيـا امـام       . وي اين وظيفه را به دليل احساس تكليف و اصرار ديگران عليرغم عالقه خود پذيرفت              

وزيـري    يشنهاد شوراي انقالب آقاي مهندس بازرگان را به نخـست         خميني بودند كه در آن زمان با طرح و پ         

براي تشكيل دولت موقت برگزيدند يا مهندس بازرگان بود كه حكم رهبري آقاي خميني و عضويت اعضاي                 

شوراي انقالب را صادر كرد؟ اگر آقاي بازرگان در شرايط آن زمان از قبول و انجام چنين ماموريت شـانه                 

داديـد     فرار از مسئوليت و خيانت به ايشان نمي         طلبي،  ما معترضين امروزي نسبت عافيت    كرد آيا ش    خالي مي 

وزيـري   كرديد؟ همچنين اگر آقاي مهندس بازرگان خودداري از قبول نخـست            و شديداً مالمت و بدگوئي نمي     

  د؟پذيرفتن كرد آيا داوطلبان ديگري كه بعداً آمدند و امتحان خود را دادند اين كار را نمي مي

وزيري آقاي مهندس بازرگان آيا كمترين تكليف يا قبول تعهـدي كـه               نخست ۱۵/۱۱/۵۷ـ در حكم مورخ     ۲

  هاي ملت ايران و مصلحت مملكت بوده باشد وجود داشت؟ برخالف شعارهاي انقالب و خواسته

پرسش عمومي راه انداختن مملكت بود، ثانياً ه آنچه در آن فرمان آمده است اوالً تحويل گرفتن دولت و ب 

از مردم براي تأييد رسمي انقالب و تبديل نظام استبداد سلطنتي به نظام جمهوري اسالمي، ثالثاً تهيـه طـرح                    

قانون اساسي جديد و انتخابات مجلس مؤسسان براي رسيدگي و تصويب متن نهائي، و بـاالخره انتخابـات                  

 آيا هر ايراني عالقمند به سرنوشـت كـشور   همگان نبود؟ه آيا اين اقدامات خواست   . اولين مجلس شوراي ملي   

  كرد؟ از چنين اقداماتي استقبال نمي

تواند به كدام يك از اين كارها ايراد اصولي داشته باشد؟ غير از آن و بهتر از آن چه چيزي        چه كسي مي  

  خوب بود انجام شود؟

ليـرغم نظـر دولـت    كـه بـرخالف عقيـده و ع   (مگر نه اين بود كه رفراندوم و انتخابات مجلـس مؤسـسان          

بدون هيچگونه تحميل و دخالت دولت موقّت صورت گرفت         ) موقّتيها تبديل و موسوم به مجلس خبرگان شد       

هاي عظيم و آزاد تقريباً باالتفاق ملّت به عمل آمد و خود مردم بودند كه انبـوه روحـانيون را                      و آن مشاركت  

عتماد و اطاعت نسبت به متوليـان انقـالب نـشان           ها كه ا    به مجلس فرستادند؟ ما به مردم تهران و شهرستان        

مگـر  . توانستيم بگيريم؟ كل نفس بما كسبت رهينه        داده، مختار بوده و خود مسئول آن هستند چه ايرادي مي          

تـأثير تبليغـات احـزاب و افـراد           آنكه كسي بگويد چرا دولت موقّت دخالت نكرد و مردم را آزاد گذاشت تحت             
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نين سخن زائيده فرهنگ منحط استبدادي است و نهضت آزادي رسالت خـود را در               البته چ . ديگر قرار گيرند  

  .داند پاكسازي جامعه از چنين فرهنگي مي

آيـا آن  .  بـود ۱۳۵۷ بهمـن مـاه    ۱۲اهللا خمينـي از پـاريس بـه تهـران در               آمدن آيـت   ،ـ از همه اينها باالتر    ۳

يان همه قشر، به دستور و توصية آقـاي مهنـدس            ميليون ايران  ۱۵شائبه از طرف تقريباً       سابقة بي   استقبال بي 

اند بودند كه، نه  هائي كه امروز در برابر رژيم قرار گرفته بازرگان صورت گرفت يا عموم مردم و حتي گروه       

هـاي تهـران و       هـا و خيابـان      تنها به پاي خود بلكه بـا اراده و اشـتياق، سـرازير فرودگـاه مهرآبـاد و ميـدان                   

 جمع عظيم به اندازه چند درصدشان، بـه احتـرام يـا بـه توصـيه آقـاي بازرگـان                     ها شدند؟ از آن     شهرستان

ها و نوارهاي تند و تيز امام، كه عليرغم خطرات و صدمات زمـان شـاه                  تصميم گرفتند؟ در واقع امر اعالميه     

 شهرهاي  به وسيله عده زيادي مبارزين و متدينين اعم از طلبه، بازاري، دانشجو و غيره تكثير و تا دورترين                 

  .تأثير قرار داده متوجه و متمايل به ايشان كرد شد، ملت ما را تحت و دهات ايران توزيع مي

ـ در رابطه با رفتن امام از نجف به پاريس و از آنجا به تهران، نهضت و آقـاي دكتـر يـزدي را، كـه در                   ۴

از قبيـل تابعيـت ايـشان از        زمان حركت امام به نجف رسيده بودند، مقصر در اين كار دانسته و مـسائلي را                 

انـد دليـل بـر ايـن تقـصير            هاي قبل از مراجعت امام داشـته        امريكا و نقش مؤثري كه در مصاحبه و سياست        

 براي تشويق علمـاء و روحـانيون نجـف بـه            ۱۳۴۳در حالي كه آقاي دكتر يزدي از اواسط سال          . شمارند  مي

و از ايـن    . اند  كرده   و آمد داشته و با آنان مذاكره مي        حمايت و پشتيباني از مبارزات ملّت ايران به عراق رفت         

آقاي دكتر يزدي در طـول اقامـت        . اند  رو با آقاي خميني هم از ابتداي اقامتشان در نجف در تماس دائم بوده             

در امريكا و خارج كشور به طور مستمر در برابر رژيم شاه مبارزه و مقاومت نموده است و به همين دليـل                      

ك قرار داشت به حدي كه غائبانه محاكمه گشته و دستور دستگيري او به تمـام مرزهـاي                  مورد بغض ساوا  

عالوه بر اين تنها آقاي دكتر يزدي نبود كه به دليـل ضـرورت مطالعـات علمـي و يـا                     . ايران صادر شده بود   

ز ناچـار  مبارزاتي در خارج از كشور و امريكا اقامت و تابعيت داشته است، بـسياري از پزشـكان ايرانـي نيـ           

اندركاران كنوني و مخالفين نهـضت از چـپ           تعداد قابل توجهي از دست    . اند به چنين كاري تن در دهند        گشته

اكنـون بنـا بـه ادلـه          انـد و بـسياري از مخالفـان هـم           ها در خارج از كشور و امريكا مقيم بوده          و راست، سال  

  .اند سياسي در كشورهاي خارجي مستقر شده

 يآقاي خميني به پاريس و تشديد و گسترش مبارزات ملت ايران و انعكاس جهـان          آيا معترضين، به سفر     

ساز و مؤثر     آن ايراد دارند يا به مشاركت و سهيم بودن آقاي دكتر يزدي در اين واقعه حساس و سرنوشت                 

 در تسريع سقوط استبداد سلطنتي؟ در هر حال تابعيت آقاي دكتر يزدي از امريكا پس از قبول مسئوليت در                  

دولت موقّت خودبخود منتفي شـده و شـركت ايـشان در مجمـع عمـومي سـازمان ملـل و مسافرتـشان بـه                         

هـاي   با گذرنامه سياسي ايراني يكي از نشانه) به عنوان وزير امورخارجه جمهوري اسالمي ايران     (نيويورك  

  .باشد اين امر مي

ه عقيده به مـذهب و اعتمـاد و         ـ اكثريت مردم ايران و مخصوصاً طبقات متوسط، قرون متمادي است ك           ۵

در نهضت تنباكو، در انقـالب مـشروطيت، در انتقـال سـلطنت از احمدشـاه بـه                  . احترام نسبت به علماء دارند    

بنـابراين  . اند رضاشاه و تا حدودي در ملّي كردن نفت، همه جا علماء نقش درجه يك يا الاقل مهم بازي كرده            

صمم و قاطعي چـون آقـاي خمينـي از يـك پـذيرش وسـيع قـوي                  طبيعي بوده است كه در قيام اخير رهبر م        
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البتّه به عقيده ما اين پذيرش وسيع و استقبال و ارادت مردم و مخـصوصاً مبـارزين،                 . برخوردار بوده باشد  

تنها به دليل روحاني بودن ايشان نبوده بلكه تا حدود زيادي مربوط بـه مبـارز بـودن و موضـع سياسـي و         

خصوصاً كه ايشان با اصرار و صراحت همگـان را دعـوت بـه اتحـاد            . ي بوده است  قاطعيت ايشان در رهبر   

  .كردند جمعي عليه استبداد محمدرضا شاه مي كلمه و عمل دسته

باشد و هـم بـه آزادي و حاكميـت ملـي، و نجـات               براي نهضت آزادي كه هم به اسالم معتقد و متعهد مي          

نموده است بسيار طبيعي بوده كـه در ايـن            ان جستجو مي  ملّت را در همكاري روحانيت و روشنفكران مسلم       

  .آهنگي با ملت نشان داده و اين رهبري را پذيرفته و تأييد نمايد مورد هم

اهللا خميني، و اعالم همكـاري مـا بـا            آوازي و همگامي ما با ملّت ايران و با روحانيت به رهبري آيت              ـ هم ۶

نه بـه معنـاي اعـراض از رسـالت و     » قالل ـ جمهوري اسالمي آزادي ـ است «شعار مقدس انقالب، يعني مثلث 

استعفا از اصالت ديرينة خودمان بود و نـه تـسليم بـه حاكميـت طبقـاتي روحانيـت و الغـاي حاكميـت ملّـي                          

  .شد، بلكه انعكاسي بود از اعتقاد ما به حاكميت الهي محسوب مي

 مهنـدس بازرگـان در دومـين كنگـره     كه گـزارش سـخنراني آقـاي      »  مرز ميان دين و سياست    «در كتاب   

باشد و قبل از آغاز حركت روحانيت ايراد شده، تفكيك ديـن               مي ۲۱/۶/۴۱هاي اسالمي ايران به تاريخ        انجمن

در آنجا صريحاً اعـالم گرديـده   . از سياست همراه با دخالت روحانيت در حاكميت، تواماً محكوم گشته است        

  :است كه

دين اصول سياسـت و هـدف حكومـت را تعيـين            ...  سياست و حكومت است      دين فوق سياست و حاكم بر     «

همينطور انتخاب متصديان و طرز اداره كار، امري نيـست          ... شود  تر وارد جزئيات نمي     كند ولي آن طرف     مي

هـا، بـا اسـتناد     ها و دسـتورالعمل  كه ديانت در آن نظر مستقيم داشته باشد و روحانيت بتواند در انتصاب     

هللا هم در خيلي از آيات قرآن و دستورها مترادف يـا            . باشد» هللا«سياست بايد   . ني خود دخالت نمايد   مقام دي 

  ».است» للناس«الاقل مالزم با 

كنيم كه سران نهضت آزادي ايران از دير زمان سـهم بـسزائي در كـشاندن روحانيـت                    ـ ما اعتراف مي   ۷

اند و تاريخ نام نهضت را بـه    استيالي خارجي داشتهايران به صحنه مبارزات سياسي عليه استبداد داخلي و     

هـاي مكـرر و       مالقات. عنوان پل رابط پيوند متدينين و متجددين، يا روحانيت و روشنفكران ثبت خواهد كرد             

مستمري كه امثال طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر سحابي و همكار ارجمندشان مطهـري، بعـد از كودتـاي          

انـد و همچنـين اقـدامات ابتكـاري كـه از طـرف                 علمـاي تـراز اول و وعـاظ داشـته           با مراجع و   ۳۲ مرداد   ۲۸

آزادي ايـران در خـارج كـشور و           هاي اسالمي دانشجويان و معلمين و مهندسين و پزشكان و نهضت            انجمن

گـشت، در تفـاهم ميـان دانـشگاه و      هاي مكرر و مداوم با آقاي خميني كه منجر به پيامهاي متقابل مـي     تماس

هائي نيز كـه آن سـران و ايـن            دعوت. باشد  هاي ديني نقش مهمي داشته كه به هيچوجه قابل انكار نمي           حوزه

نمودنـد، در معرفـي و        هاي آزاديخواه مترقّي و متعهد روحاني در اجتماعات خـود مـي             ها از شخصيت    انجمن

امـا  . تـاثير نبـوده اسـت       كسب وجهه آقاياني كه بعد از پيروزي انقالب مقامات دست باال را احراز نمودند بي              

دليل اقدام نهضت در ايـن امـر        . كردنها چه بوده است     بايد ديد فلسفه يا منظور از اين تالش و تفاهم و تكليف           

خواسـته اسـت چنـان     توجهي است كه به نقش قاطع روحانيت درگذشته و حال جامعه ايراني داشـته و نمـي        

طـرف و سـاكت باشـد، نهـضت      مل نمايـد و حتـي بـي   نيروي عظيمي به سود استبداد و ارتجاع و استعمار ع 

دانسته است كه چنان نيـروي مردمـي بـالقوه مـوثر، تـصفيه گرديـده در                   عالقمند بوده و خود را موظف مي      
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اگـر  . خدمت ملت و مملكت در راه صحيح و خدايي آزادي و استقالل و حكومت اسـالمي بـه حركـت درآيـد                     

اهللا نـاييني مـرد       آيـت ) بيدار كردن ملت و پاك كـردن طريقـت        (المله  مرحوم طالقاني كتاب تنبيه االمه و تنزيه        

 تجديد چاپ نمـود و بـه   ۳۲ مرداد   ۲۸، بعد از كودتاي     ۱۳۳۴آزاده و روشنفكر انقالب مشروطيت را در سال         

زبان فقها و طالب بر آن حاشيه نوشت، براي اين بود كه در آن جمع حركتي عمـومي در جهـت مبـارزه بـا                         

  .وجود آورده خاطر حاكميت ملي و دمكراسي به و ب) گفته خود ناييني به(ي و استبداد ديني استبداد سلطنت

ه دانسته و بـر پايـ       كفران مسلمان مي  نهضت راه نجات ملت را همكاري صميمانه ميان روحانيت و روشن          

 تحـولي   اين اعتقاد كشيدن روحانيت به صحنه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي شرط الزم براي ايجاد هرگونه              

شد و در عين حال همانطور كه در باال گفته شد معتقد بوده و اين مطلب به آن معنـي نيـست كـه                          شمرده مي 

  ».روحانيت بتواند در انتصابها و دستورالعملها به استناد مقام ديني خود دخالت كند«

ما هيچگاه به خـود اجـازه       بيني بود، البته       اما، اينكه ما گول خورديم يا نه و آنچه رخ داد آقا قابل پيش              ـ۸

داديم در صداقت كالم مكرر و قولهاي موكد مرجع تقليـد عاليقـدري كـه معروفتـرين خصيـصه ايـشان                       نمي

امـا در   . باشـد شـك بكنـيم و يـا احتمـال عـدول و بـداء بـدهيم                   سرسختي و پايداري روي عقيـده خـود مـي         

اند  كه با حكومت عبا        تاييد يا تكرار داشته   هاي نجف و پاريس و تهران،           ها و در مذاكرات و اعالميه       مصاحبه

اند و پس از رفـتن شـاه و تـصويب عمـومي حكومـت اسـالمي بـه حـوزه و  درس اجتهـاد                            و عمامه مخالف  

  .برخواهند گشت

علمـا خـود   «انـد كـه     تـصريح نمـوده  ۴/۸/۵۷ پاريس با خبرگزاريها از جملـه رويتـر در            امام در مصاحبه  

 مراتب خود متكي بـه آراي       همهاين حكومت در    . باشند  ر و هادي مجريان مي    آنان ناظ . حكومت نخواهند كرد  

 آقاي دكتر بهشتي يكي از متوليان انقالب در سـمينار  ».نظر و ارزيابي انتقاد عمومي خواهد بود    مردم و تحت  

 از طرف انجمن اسالمي مهندسـين و دوسـتان مـا بـا مـشاركت بزرگـاني چـون        ۱۳۴۱مرجعيت كه در سال     

اهللا  اجي سيدابوالفضل موسـوي زنجـاني، عالمـه طباطبـايي، طالقـاني و مطهـري بعـد از فـوت آيـت            آقايان ح 

  خود تحت عنـوان روحانيـت در اسـالم و در ميـان مـسلمين صـريحاً            مقالهبروجردي، تشكيل شده بود، در      

  :نويسند مطالب ذيل را مي

اني هيچگونه امتياز طبقـاني     نيست و براي روح   ... روحانيت و شئون گوناگون آن مخصوص طبقه معيني       «

  ».سراغ نداريم... مقرر نشده است و از اين باالتر، در اسالم سمت خاصي بنام روحانيت

  :كند كه و به دنبال آن اضافه مي

دين و علم نبايد هيچگاه وسيله سوءاستفاده و دنياطلبي اشخاص قرار گيرد و از اين راه طبقه خاصي كه                   «

  ».وجود آيده اياي مخصوص مالي و غيرمالي فراهم آورند ببراي خود حريم اجتماعي و مز

ايشان حتي شانزده سال بعد در تدوين اساسنامه شوراي انقـالب و تعيـين وظـايف آن نيـز كـه قبـل از                        

وزير با نظر و تصويب خود امام تنظيم گرديده بود جزو طرفداران جـدي اضـافه شـدن كلمـه                      تعيين نخست 

توانست حدس بزند كه هـم ايـشان پـس از پيـروزي               حال چه كسي مي   ... ددمكراتيك به جمهوري اسالمي بو    

  : در مسجد امام بگويند۱۳۵۹ آبان ۲۹انقالب تغيير موضع داده در بياناتي در 

روحانيت آگاه متعهد حداقل در حد نظارت همه جانبه تمام عيار به عنوان معتمد ملت در جريـان كارهـاي                     «

هـاي خـرد و كـالن را قبـول             كساني در جمهوري اسالمي مسئوليت     .كشور براي هميشه نظارت خواهد كرد     
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 تواننـد تحمـل كننـد لطفـاً     آنهايي كـه ايـن نظـارت را نمـي      . بكنند كه با اين نظارت مزاجشان سازگار باشد       

  ».كنند جايشان را به كساني بدهند كه از اين نظارت صميمانه استقبال مي

، در پيشنويس قانون اساسي كـه بـا   )ي مجلس موسسانجاه ب(همچنين تا قبل از تشكيل مجلس خبرگان    

همكاري صميمانه دولت موقت و شوراي انقالب تهيه شده بود و متن آن را امام با چند اصالح جزيي تاييـد                     

كرده بودند، كمترين انحرافي از اصول آزادي، دمكراسي، حاكميت ملي و حقوق انساني، و از اسالمي كه مـا     

اهللا مبتكـر آن   كه ظاهرا دكتر حسن آيت(عمل نيامده بود و اثري از واليت فقيه  يم، به ا  از قرآن و سنت شناخته    

  .و اصول متناقض يا مبهم در آن وجود نداشت) شد

 نيـز در اساسـنامه شـوراي انقـالب          قـبالً . هاي الزم را كرده بـوديم       گيري  بيني و پيش     پيش  ما در هر حال  

كند و شوراي انقالب مانند مجلس شوراي ملي          ا تعيين مي  صريح شده بود كه مقام رهبري خط مشي كلي ر         ت

حالت قوه مقننه را داشته، بدون دخالت در امور اجرايي، حق نظـارت و پرسـش را دارد و پيـشنهاد عـزل و                        

  .نمايد نصب دولت را مي

 فراموش كرده شـرايط   را براي تجديد خاطرات ايرادگيرندگاني كه هم اوضاع خاص حاد و جو انقالب            ـ۹

 مـا در جريـان انقـالب و    يهـا  هـا و درگيـري      پيـشگيري   ها،  بيني  پيش  گيرند و هم    ان و مكان را در نظر نمي      زم

د و گذاشـتي  ها و خـالف عهـدها نمـي          خالف گويند چرا مردم را در جريان       اند و مي    دولت موقت را از ياد برده     

هـا آن ايـام       هـا و سـخنراني      ها، نامـه    امها، پي    چند نمونه از مواردي را كه در گزارش        كرديد، ذيالً   استمداد نمي 

  .نماييم نقل مي» مشكالت و مسائل اولين سال انقالب از زبان آقاي مهندس بازرگان«آمده است از كتاب 

  ):۳۵ تا ۲۸صفحات ( دولت موقّت به رهبري و شوراي انقالب ۱۵/۲/۵۸در گزارش مورخ ) ۹ـ۱

هاي عمـومي تقاضـا      و نارضائي ... شكالت روزافزون در آستانه سومين ماه عمر دولت موقت با توجه به م          «

  .تلقي فرمائيد و توجه عاجل و كامل به آن مبذول داريد... داريم اين نامه را به عنوان يك هشدار و استمداد

.....  

  :يده ضددولت يا عوامل تضعيف دولتپد

  جانبه مردم و مقامات، انتظارات عجوالنه و همه

  اي نابجا،ه فرسا و خواسته فشارهاي طاقت

  ضعف تبليغات،

هـا كـه بـه     رحمـي  ها و بي ها و احياناً اهانت  ها، سختگيري   بازداشت... (هاي انقالب   حالت انتقام و آثار دادگاه    

گيرد عالوه بر گسترش محيط وحشت و ناامني و نارضايتي  هاي انقالب صورت مي دستور يا به نام دادگاه

را از مجراي ضـروري و فـوري آن خـارج سـاخته و تعـارض و                 در طبقاتي از مردم برنامه انقالب و دولت         

  ...)آورد هاي فراوان در دستگاه دولت به وجود آورده و مي تضعيف

ها و    ها و پاسداران و گروه      مقامات غيررسمي ولي حاضر و عامل، كميته      ... (تعدد مديريت و تفرقه مسئوليت    

نظـر و   هـاي ذي  تعـدد و كثـرت قطـب   ... باشـند  يافراد دوطلب و همچنين تعداد زيادي از رهبران روحاني م      

  .)باشد شتت و كندي كار و مانع مديريت و مسئوليت و احياناً غيرقابل تحمل ميتاثر عامل  ذي

وجـود دارد  ... دولت موقت جمهوري اسالمي به منظور بر طرف ساختن يا الاقل تقليل موانع و مشكالتي كه                

ا با قيد فوريت و ضرورت از محـضر رهبـر عاليقـدر و شـوراي        الزم دانست تقاضاها و پيشنهادهاي ذيل ر      

  :محترم انقالب اسالمي بنمايد

  .محدود كردن وظائف و دامنه عمل دادگاه انقالب
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  .اند و تعريف كردن و تحديد جرم كبيره اعالم عفو عمومي نسبت به كساني كه مرتكب جرم كبيره نشده

حاليت داشته و سرنوشت انقالب و جمهوري اسالمي را تهديـد        دادگاه انقالب به اتهام عناصر ضدانقالب كه        

مي كند با تقاضاي دولت جداً رسيدگي نمايد و قاطعيت ابراز دارد           
١

بر حـذر داشـتن مقامـات غيررسـمي و          . 

غيرمسئول از هرگونه مزاحمت و دخالت دستگاه دولت و وادار ساختن آنها به همكاري و تقويت و تبعيـت                   

  از دولت،

  ...ئوليت و مديريت در دست مقامات سه گانه رسميتمركز مس

  :هاي مقامات مسئول گيري براي وحدت و سرعت در تصميم

......  

الـذكر ميـسر و       اهللا العظمي از قم به تهران مراجعت فرمايند تا ارتباط و تماس مابين سه مقام فـوق                  اوالً آيت 

  .ئول جلوگيري شودهاي مقامات غيرمس ها و وساطت تر صورت گيرد و از دخالت سهل

وزيـر و چنـد نفـر از          اي يك بار جلسه مشترك چند ساعته از شوراي انقالب با مشاركت نخـست               ثانياً هفته 

 و مـشكالت    دله برس   وزراء در محضر امام تشكيل گردد، پيشنهادها و مصوبات به استحضار و تأييد معظم             

 امام نظر خاص نسبت بـه آنهـا داشـته           در آنجا مطرح شود و تصميمات و انتصاباتي كه شوراي انقالب و           

  ».باشند در همان جان ـ و صرفاً در همان جا ـ اتخاذ و اعالم گردد

  

  )۳۹، صفحه۵/۳/۵۸( قانون اساسي جديد در پيام امام خميني به مهندس بازرگان در مورد تصويب) ۹ـ۲

حقـوق از   ... ت گيـرد و   الزم است ملت مبارز ايران هر چند زودتر سرنوشت آينده مملكت خويش را به دس              «

دست رفته را بازيابد و عدالت اسالمي را در همه شئون جامعه پياده كنيد     
٢

رو طرح قانون اساسي را  ، از اين

هاي انقالب مشغول تدوين و تكميل آن هستند بـا سـرعت تكميـل و بـه تـصويب شـوراي        كه شوراي طرح  

ريـد انقالب رسانده و هر چه زودتر در اختيار افكار عمومي بگذا          
٣

مجلـس متـشكل از    ... ترتيبـي دهنـد تـا     ... 

نمايندگان مردم با توجه به همه پيشنهادهاي مفيدي كه رسيده است مـواد قـانون اساسـي را بـه صـورت                      

هاي رشد و تعـالي و        ها و فرصت    نهائي بررسي و تنظيم نمايند و سعي شود كه در آن كليه حقوق و آزادي              

  »...بيني گردد پيش... استقالل اين ملت

  

  )۲، صفحه ۱۵/۱۱/۵۷(وزيري  در پاسخ به امام پس از دريافت حكم نخست) ۹ـ۳

ام به من ارزانـي       آن را نداشته  ... اهليت... كنم كه چنين اعتبار و حسن شهرتي را كه          خداي بزرگ را شكر مي    «

ا بـه بنـده     اهللا ابراز اعتماد و ارجاع چنين مـأموريتي ر          داشته و همين موهبت الهي باعث شده است كه آيت         

اند كه به نـام ملـت،         اهللا مكرر تصريح فرموده     كنم كه آيت    عنايت بفرمايند و همچنين تشكر از ملت ايران مي        

بنـابراين بـا اميـد خـدا،        . ..ايـد   ها و صداهاي خود را برداشته و بلند كرده          همصداي با ملت و براي ملت گام      

                                                 
هـاي    ه ضـد انقـالب    هاي انقالب عناصر و عوامل جنايتكار داخلي و وارد شده از خارج را كـ                گرديد و دادگاه    اين عمل انجام نمي    .۱

نمودنـد بلكـه مـأمورين را مـورد      شـدند نـه تنهـا محاكمـه و محكـوم نمـي           واقعي بودند و از طرف دولت بازداشت يا معرفـي مـي           

  .دادند بازخواست و بازداشت قرار مي

 .پيمان همكاري در آن دوران بر مبناي چنين قرارها و مفروضات بوده است. ۲
 .هاي انقالب ر سحابي وزير مشاور در طرحهمان شوراي زير نظر آقاي دكت.  
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 و آماده خطرات م مأموريت و خدمت را قبول و تعهد نمود    اهللا و انتظار از ملت ايران و دنيا اين           آيت امتنان از 

  »... هستمشو زحمايت

  

  )۴۰صفحه (، به مناسبت چهلم شهادت استاد مطهري، ۱۹/۳/۵۸در پيام ) ۹ـ۴

توانـد از حكـم    توانست و نمـي   ساله خود انجام داده است قهراً نمي۲۵۰۰انقالب عظيمي كه ملت در تاريخ  «

مطهري يكي ديگر از عزيزاني بود كه ملـت بـراي           . تنفقوا مما تحبون تبعيت ننمايد    ازلي لن تنالوا البر حتي      

  .نيل به پيروزي نهائي انفاق داد و از فقدانش بسيار غمگين است

پيوسته قلم و قدم در راه انقالب افكار و ... مبارز متفكّر عميقي بود كه. مطهري انقالبي سريع و سطحي نبود

زده ضـدتفكّر و تحقيـق بـه شـيوة غربـي بـود و نـه                   نه روحاني سنت  . داشت هاي اجتماعي برمي    همكاري

  .تعصّب باشدم و شهامت داشت بدون آنكه متكبر و  رأياستقالل. روشنفكر خودباخته ماركسيسم

گر نيـز طرفـي      باشد ولي خصم توطئه     اگر چه فقدانش خسارت سنگيني براي ما و انقالب اسالمي ايران مي           

  »...را كه رشد ملت به حدي رسيده است كه ديگر پرستنده و وابسته به فرد نيستنبست و نخواهد بست زي

  

  )۶۰ صفحه ۱۰/۷/۵۸در خطابه هيأت دولت به امام به مناسبت روز هجرت از نجف به پاريس، ) ۹ـ۵

همـه ملـت، از     . ترين استقبال و اشتياق مردم ايران گـشتيد          وارد تهران و مواجه با عظيم      ۵۷ بهمن   ۱۲در  ... «

ديدگان، مبارزين صفوف اول و آخر با شعار اسـالمي يـا ملّـي، دلـسوختگان و                   چپ و راست، اعم از شهادت     

نظير قبل و  هاي بي عالقمندان به آزادي و امنيت و هموطنان اهل كتاب، در اين شور و شوق و در راهپيمائي  

رفرانـدوم نقـاب از چهـره     درصـد كـه در      ۵/۱اينهـا بـه جـز آن تعـداد          . بعد از آن مخلصانه شركت داشتند     

زيرا كه قاطبه مردم در قشرهاي گوناگون از فساد و فشار همه جانبه پنجاه سال . گفتند برداشتند دروغ نمي

حـه عـدالت اسـالمي را      يدر قيام و هجـرت امـام هـم را         . سلطنت فرعوني آن پدر و پسر به تنگ آمده بودند         

 استقالل و رهائي از استيال و اسـتثمار خـارجي و هـم     استبداد، همازكردند، هم آزادي     استشمام و طلب مي   

مـردم  . هائي پيش آمد كه اميد جبران آن را داريـم           مهري  ها و بي    اگر چه بعداً سوءتفاهم   . انسانيت و امنيت را   

ستمكشيده ايران از بازاري و روحاني، اداري و دهاتي، كشاورز و كارگر، سرباز و افسر در چهره امام و در                    

ديدند و يك زندگي و كشوري كه تعلّق به خدا و خلق داشته همگي                هاي خود را مي     وعه خواسته قيام او مجم  

) بـدون اختـصاص و انحـصار      (محترم و برخوردار از آزادي و امنيت بوده و حق مشاركت در امور مملكت               

  »...د ارادت بستن پيوندصميمانه گرويدند، دست بيعت دادند و. خواهند خواستند و مي داشته باشد مي

  

  )۷۰، صفحه ۲۰/۱۱/۵۷(وزيري، در دانشگاه تهران  در اولين پيام به ملت ايران بعد از قبول نخست) ۹ـ۶

»....  

 روز قبل وقتي ديدم روحانيت تهران و ايران، پناه به ايـن             ۱۰همينطور بسيار خوشحالم و شاكر خدا كه در         

انـد، بـسيار      ده اسـت تحـصّن اختيـار كـرده        اند و در مسجدي كه در قلب دانشگاه برافراشته ش           مكان آورده 

كردم تا بين اين دو برادر اصـيل و قـديم، يعنـي                سال تالش مي   ۴۰ام را كه      خوشحال شدم و آرزوي ديرينه    

دانشگاه . ترين مژده پيروزي و نجات ايران را در آن روز ديدم   دين و دانش پيوند بزنم محقّق يافتم و بزرگ        

جوان و پير، كالهي و معمم، روشنفكر و مسلمان و روحاني همه بـا هـم                و در اينجا    . ما صاحب مسجد است   

ام انتخـاب   به اين دليل، اين محل را بنده براي اولين سـالم و پيـام و عـرض ارادت و برنامـه                  . اند  جمع شده 

  .كردم
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پيروي كه اينهمه التفات و عنايت و احساسات، در مرحله اول مربوط به عالقمندي و احترام و ... بديهي است

كنند و در مرحلـه       ها از خود جنبش و انقالب مي        و اطاعتي است كه مردم ايران چه در تهران و در شهرستان           

 بنـده ابـراز      كننده  كننده و نصب     كه به تعيين   دوم تأييد مكرر و مجدد و ابراز احترام و ادب و اطاعتي است            

  .شده است

..........  

 براي همكاري خواهم كرد اين است كه بـراي مـردم ايـران و خلـق         نيت بنده و نيت دولتي كه از آنها دعوت        

امـام  (شعار هميشگي آقـا  . بنابراين متقابالً از مردم ايران و خلق ايران انتظار و توكل داريم           . ايران كار كنيم  

 كنم و در ميـان مـردم   گيرم و براي مردم كار مي اين بوده است كه من زبان مردمم، الهام از مردم مي ) خميني

بيان ديگري است از . اگر ما اسالم و دموكراسي را مترادف و پهلوي هم قرار دهيم، به همين معناست    . هستم

خواسته خدا، خواسـته خلـق اسـت و خواسـته خلـق بـا تقـوي، خواسـته         . كالم خدا و خلق يا خالق و خلق    

  .خداست

مكراتيك واقعـي و حقيقـي      است و جمهوري د   » جمهوري دموكراتيك «بنابراين، حكومت جمهوري اسالمي ما      

  .نيز، اسالمي است

........... 

. حكومت اسالمي، حكومت برادري است و پيرو دستور يعني همه شما رهبريد و همه شـما مـسئول رعيـت                   

خواهم تقاضا كنم، آن عمل بعدي، آنچه كـه بعـد از فـوت يـا موقـع              آنچه از حاال مي   ... بنابراين همه موظفيد  

الحـساب روي     اكنون از همه ملت ايران ايـن حالليـت را علـي             حالليت بطلبم، از هم   خداحافظي بايد بگويم و     

دهـم و از جانـب وزراء آينـده هـم عـرض               طلبم، منتها آنچه اكنون وعده مي       ها مي   ها، خطاها و اشتباه     خبط

قـصي  اما تضمين اينكه هيچ عيبي، ايرادي، خطائي، ن       . نيت، قصد خدمت و فعاليت است       كنم داشتن حسن    مي

  ».اگر شما داريد فكرتان را عوض كنيد. نباشد و از دست ما گناهي و ناحقي سرنزند ندارم

  

   ۱۳۵ني صفحه   بعد از شهادت تيمسار قره۴/۲/۵۸در پيام ) ۹ـ۷

»........  

هاي اقتصاد و جواب دادن بـه هـزاران مـسائل             شود به گردش در آوردن چرخ       آنچه كه به دولت مربوط مي     

مخصوصاً تدارك صحيح مجلس مؤسسان و قانون اساسي و دولت آينده . ق و بهداري استبيكاري و ارتزا

قطعي جمهوري اسالمي و امام هم همان روز اول انتصاب دولت فرمودند اطاعت اين دولت فريـضه الهـي و                    

اسالمي و ديني همه است پس حتماً و مخصوصاً آنجا كه جنبه انتظامي و نظـامي دارد يعنـي پاسـدارها و                      

سياسـتي  . ها نبايد هيچ كار و عملي را برخالف دولت و برخالف سياست عمومي مملكت انجام دهند                 ميتهك

شود، چه برسد به اينكه ممانعـت و مزاحمـت            كه با تصويب شوراي انقالب و تأييد رهبري انقالب معين مي          

رجايش مانده بردارنـد  بكنند و دستور بدهند كارمند و مسئولي را كه از طرف دولت معين شده يا موقتاً س               

نتيجه . نامه براي رؤسا و مسئولين بفرستند و دخالت در اين كارها بكنند توبيخ. و كس ديگري را بفرستند

تواند كارش را بكند و اصل و اسـاس همـه چيـز از              ها اين است كه دولت نمي       ها و دستورالعمل    اين مزاحمت 

مخـالف روح انقـالب اسـت ممانعـت و مزاحمـت و       آنچه قابـل تحمـل و قابـل قبـول نيـست و              . رود  بين مي 

آنچه مربـوط بـه ملـت اسـت و در يـك نظـام اسـالمي و            . العمل دادن و خودسري و خودرأيي است      ردستو

هـا   ها و شوراها و انجمن دموكراسي در جهت خودكفائي و همكاري بايد وجود داشته باشد اينست كه كميته    

همانطور كه در تبريز هم گفتم الزمه استبداد و نتيجه استبداد و با نهايت عالقه و قدرت توسعه پيدا كنند و 

ـ                ه موجب و موجد شرايط استبداد اينست كه در يك مملكت همه چيز از دولت خواسـته شـود و همـه كـار ب
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هـا    گيرنده همه قـدرت     دهنده تمام احتياجات و در دست       وقتي قرار شد دولت جواب    . دست دولت انجام شود   

شود استبدادي، حاال هر اسمي روي آن باشد و هر قانون اساسي وجود داشته                دولت مي ناخواه    باشد، خواه 

برعكس الزمه دموكراسي و الزمه ايمان به حق و قانون خدا و خلق اينست كه خود مردم كارها را بـه           . باشد

ظر را دولت در اينجا بايـد نقـش رابـط و نـا     . البته با مشورت و مخصوصاً با همكاري يكديگر       . دست گيرند 

  ».داشته باشد و حداكثر سرمشق و رهبري كند

  

  ):۱۹۱صفحه ( مربوط به كارمندان و دستگاه دولت ۱۴/۴/۵۸در پيام ) ۹ـ۸

»...........  

توانيم براي فرماندهي لشكر مثالً از طالّب قم بياوريم، يا براي عمل جراحي يا كار در روي كامپيوتر                    ما نمي 

حتماً متخصصيني را كه خبـره ايـن        . بايد از ارتش و شهرباني بياوريم     حتماً  . يك غيرمتخصص را بياوريم   

كنيم يا يـك   گرديم يك رئيس شهرباني پيدا مي آن وقت مي. اي جز اين نداريم  چاره. كار هستند بايد بياوريم   

همـين شـخص را توقيـف       . افتنـد   ها راه مـي     هاي انقالب و كميته     كينم بالفاصله دادگاه    فرمانده هنگ پيدا مي   

كنـيم فـوراً طومارهـا عليـه او بـه راه       يا يك رئيس شهرباني انتخاب مي    ! در بحبوحه حمله و دفاع    ! كنند  يم

  .افتد مي

هـاي اقتـصادي و نظـامي و سياسـي و اداري مملكـت را بـه راه                    اگر ما بخواهيم كاري انجام دهيم و چـرخ        

انقـالب  !  يك سره بنشينيد قصابي كنيد     مگر اينكه بگوئيد نه اشكال ندارد     . اي جز اين نداريم     بياندازيم چاره 

شود يا فـالن      بسيار خوب اما همين كه ارزاق گران مي       . بگيريد و ببنديد، بزنيد بكُشيد و مصادره كنيد       ! كنيد

شـود،    رسد يا پـاداش كـارگران پرداخـت نمـي           شود يا حقوق كارمند نمي      خوابد يا برق قطع مي      كارخانه مي 

گرفتاري بزرگ ما همين مسئله اسـت       ... گيرند  ها ايراد مي    همان! كنيد  ب نمي گويند چرا انقال    هائي كه مي    همان

دهنـد،   كنند و فحـش مـي   روند توهين به مديران وزارت نيرو مي        افتند و مي    مرتباً شوراهاي كارگري راه مي    

بينـيم چهـار تـا امـضا شـده يكـي        شود مـي  نويسند، رسيدگي كه مي بعد نامه مي. دانند آنها را طاغوتي مي   

ديگري هم مأمور ساواك و آن يكي هم چيز ديگـر و            . امضاي رئيس رستاخيز گذشته همين وزارتخانه است      

  .دهند ها حق مي متأسفانه مقامات هم به اين

.........  

لطفـي،    دانم بگويم با چه بي      نمي... يك آقاي روحاني بزرگواري   . ايد  كنند كه شما تغييري نداده      ما را متهم مي   

دست و بال دولت را ... ها را جابجا كرده است مهره! گويند دولت اصالً كاري نكرده طالعي ميا انصافي، بي بي

چرا مخالف باشيم؟   ! گويند ما مخالف پاكسازي هستيم      دوم مي ... بندد  اين طرز فكر و اين روحيه بسته و مي        

موع و متوسط كـاالي     كارمندان دولت در مج   ... ايم ولي مخالف چكي عمل كردن هستيم        خيلي پاكسازي كرده  

ها است وقت صرف شده، سرمايه بـه كـار رفتـه تـا ايـن عـده را        سال. اي نيستند پا افتاده ارزش و پيش  بي

... العاده زياد اسـت     در بين آنها اشخاص متخصص مطلع و باتجربه، باصفت و ارزنده فوق           . اند  تربيت كرده 

بـرويم درصـدد نخبـه كـردن،        ... و سـازندگي بكنـيم    بايد ببينيم االن چه احتياج داريم و حال را نگاه كنيم            

  .هائي كه الزم باشد انتخاب كردن، اصالح كردن، انطباق و احياناً تصفيه

............  

كرد در    آمد قراردادهاي تحويل و خريد لوازم يدكي را كه پولش هم قبالً پرداخت شده تأييد مي                 اگر دولت مي  

امـا اگـر    ... شويم كه اينها طرفـدار امپرياليـسم هـستند،           ما متهم مي   ...گيرند  روند جلويش را مي     فرودگاه مي 

بايد با تأمل، با تـدبير، بـا مطالعـه    ) كه انقالب كار يك روز و دو روز نيست        (بخواهيم به فكر انقالب باشيم      
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مثل آدم، مثل برادر، مثل صاحب كار رفتـار كنـيم، اصـالحش كنـيم، ارشـاد                 ... بايد با دستگاه موجود   . باشد

  .بكنيم

  »...خواهيد اين راه باشد ما را برداريد اگر نمي. مادامي كه اين دولت سر كار است اين راه را خواهد گرفت

  

وزير دولت موقت به      دهد كه نخست    ايم به خوبي نشان مي      آورده) ۹بند  (هائي كه در اين قسمت         نمونه 

شوراي انقالب و بـا خـود مـردم در ميـان     طور پيگير مشكالت و مسائل اساسي انقالب را با مقام رهبري و      

انـد آن روزهـا       سوي مـا گـشوده    ه  ولي بايد با تأسف بگوئيم كسانيكه حاال زبان اعتراض ب         . گذاشته است   مي

  زنيد؟ ايراد داشتند كه چرا با طرح چنين مطالب صدمه به انقالب و رهبري آن مي

كه چرا پـس از آنكـه مـسائل روشـن شـد          اند اين است      ـ اتهام و اعتراض ديگري كه متوجه ما ساخته        ۱۰

  ....اطاعت و خدمت خود را ادامه داده اقدام و حتي اعتراض نكرديد؟

در اينجا بايد بگوئيم همانطور كه در اين نشريه آمده است، از نخستين روزهـا مـا اعتـراض خـود را بـه              

ج احـساسات عمـومي بـه       ولـي مـو   . ها منعكس سـاختيم     انحراف ابراز نموده در راديو، تلويزيون و روزنامه       

استعفا و اعتـراض مـا در مراحـل گونـاگون تـسليم             . العملي نشان نداد    اعتراضات ما توجهي ننموده و عكس     

نمـود از مـا       شد و هر مرحله بـه دليـل خطراتـي كـه انقـالب را تهديـد مـي                    مقام رهبري و شوراي انقالب مي     

د به سرنوشت ايران و اسالم بوديم به ناچار و          ما نيز كه عالقمن   . نظر كنيم   گيري صرف   خواستند از كناره    مي

  .داديم حل و يا رسيدن كارد به استخوانمان، به خدمت خود ادامه مي تا پيدا شدن راه

نهضت آزادي ايران به طور عموم و آقاي مهندس بازرگـان بـه طـور خـصوص حتـي قبـل از پيـروزي                        

اند و  كرده پرستي و انحصارگري، مخالفت مي انقالب و آمدن آقاي خميني به ايران، با هر گونه غلو و شخص       

مشكل امروز كشور همين آفات توحيد بوده و خالصه و لُب كالم مدعيان، اصرار ما بر پيروي خالـصانه از                    

السالم فرموده است حق را   عليه همانطور كه امام معصوم علي. پرستي است  حق و امتناع از شرك و شخص      

  .جيد نه آنكه اشخاص را مالك حق قرار دهيدبشناسيد و اشخاص را با آن بسن

ما در هر رهگذر و هر پيچ و خم خطرناك آنچه بايد بگوئيم در حد وسع خـود گفتـه و هـر جـا كـه بايـد                      

ايم، ولي به دليل مجذوبيت عمـومي يـا مرعوبيـت، گفتـار مـا انعكـاس الزم پيـدا                      همكاري يا خودداري نموده   

وزيري در سراسر ايـران مـردم فريـاد           آقاي مهندس بازرگان به نخست    در روز انتخاب و انتصاب      . كرد  نمي

 به سفارش و اعالم آقاي خميني بـود       را سر دادند ولي اين اقدام بنا        » بازرگان، بازرگان، نخست وزير ايران    «

. و در روز استعفاي ايشان كه توصيه براي پشتيباني نشده بود گوش به تأكيـدهاي مكـرر راديـو داده شـد                     

هـاي خـالف تعهـد و اصـول،      گيري و دخالـت    ر زمان كه دولت موقّت در برابر تعدد مراكز تصميم         همچنين ه 

نمود با وجود آزادي مطبوعات در آن زمان، حركتـي و سـخني در دفـاع از حـق  در      ايستادگي يا درددل مي 

اال مـا را بـه      بلكه برعكس برخـي از كـساني كـه حـ          . شد  ها ديده نمي    ها و اتهامات و اهانت      اعتراض به دخالت  

هاي خود مقام رهبـري را        كردند كه چرا در مصاحبه      دانند در آن ايام اعتراض مي       ناحق مقصر و مسئول مي    

  .نمائيد تضعيف مي

به طور كلي اعتراضات ما در دولت، در شـوراي انقـالب و بـاالخره در مجلـس شـوراي اسـالمي ادامـه                        

 همه حمله و توهين و تهديد نسبت به نمايندگان اقليـت          اگر اعتراضات و انتقادات ما نبود پس علت آن        . داشت
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 گروهـي بـه عمـل       يهـا   ه، محافـل و در رسـانه      عـ در مجلس و به خود نهضت كه در مطبوعات، نمازهاي جم          

هائي كه از اعضاء و منسوبين و هواداران نهـضت آزادي و شـخص مهنـدس                  آمد و محروميت و ممانعت      مي

شود، چيست؟ اگر نهضت آزادي و مهنـدس بازرگـان            قوي ملت، اجرا مي   بازرگان، عليرغم عالقمندي و آراء      

كردنـد، حرفـي      هـا نمـي     ها و نابساماني    ها، افراط   حتي پس از پايان دوره اول مجلس اقدام مؤثر عليه انحراف          

هـا را بـه       هـا و مـصبيت      نمودند آيا ايـن محروميـت       نوشتند يا بيعت و الاقل سكوت مي        ند و چيزي نمي   دز  نمي

هايشان را متوقّف سـاخته       دادند و در مالء عام اتومبيل       آوردند؟ منازلشان را هدف بمب قرار مي         مي سرشان

  دادند؟ آنان را مورد ضرب و شتم قرار مي

مراتب فوق بخش مختصري بود كه براي توضيح مطالب و روشن شدن ذهن هموطنـان معتـرض عزيـز         

ران آن تـازه بـه   اگـذ  نمائيم كه نهضت آزادي ايران و پايهشايد الزم باشد اين نكته را هم اضافه      . بيان گرديد 

طلبـي تنظـيم كـرده        نگري و روزنگري يـا فرصـت        هائي نيستند كه خط مشي خود را با سطحي          ميدان رسيده 

باشند بلكه ميل دارند پيوسته به وظائف و تعهدات ديرينه در قبال اسالم و ايران با توسل و توكّل به خـداي                      

  .دالشريك عمل نماين

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳دي ماه 
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   به مدير مسئول نشريه هفتگي كيهان لندنضاعترا
  

  )لندن(مدير مسئول نشريه هفتگي كيهان 

سياست «: اي تحت عنوان    ، آن روزنامه در مقاله    ۴ صفحه   ۱۳۶۳ماه     دي ۱۳ مورخه   ۲۷محترماً در شماره    

سـري سـفير آلمـان در واشـنگتن دربـاره نظـرات و              گـزارش   «، بـه اسـتناد      »آمريكا درباره ايران فاش شـد     

 هم در عناوين باالي صفحه با حروف درشـت و هـم در               ـ اختصاصي كيهان،  » هاي آمريكا در ايران     سياست

  :آمده است كه» ايرانيان مهاجر«متن مقاله تحت عنوان فرعي 

گـذاري كـرده      ن آزاد سـرمايه   امريكا تا كنون بيش از يك ميليارد دالر در نهضت آزادي ايران و حركت ايرا              «

  .»است

دانيم به چه منظور بوده است يك بهتان بزرگ و دروغ             انتصاب اين مطلب به نهضت آزادي ايران كه نمي        

  .باشد و تحريف در ترجمه گزارش است فاحش مي

به موجب متن اصلي گزارش استنادي، به زبـان آلمـاني، كـه قـسمتي از آن در همـان صـفحه روزنامـه                        

  : است، ترجمه صحيح جمله فوق چنين استگراور شده

و همچنين در جنبش آزاد ايران تاكنون مبلغي بالغ بر يك ميليارد            ) بخش  يا آزادي (بخش    در جبهه نجات  ... «

  .گذاري شده است دالر سرمايه

گردد مترجم آن روزنامه عمداً يا سهواً جمله آلماني را به غلط بـه فارسـي                  بطوريكه به وضوح مشاهده مي    

  .»گردان نموده استبر

اساس و دروغ بزرگ، انتظار داريم براساس حداقل معيارهـا و             ما ضمن اعتراض شديد به چنين اتهام بي       

  .نگاري اين متن در همان صفحه و با همان حروف درشت چاپ شود اصول اخالق روزنامه

  

  نهضت آزادي ايران

  ۶۳ بهمن ۵ - تهران

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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  بسمه تعالي

  

  

  »!هشدار«بيانيه 
  

  وطنان عزيز، مردم قهرمان و شرافتمند ايرانهم

در طـي ايـن     . گذرد  شش سال از انقالب شكوهمندمان، كه منجر به سقوط استبداد شاهنشاهي گرديد مي            

هائي نصيب مردم شده است اما اكنـون          ها و ناكامي    شش سال حوادث فراواني بر اين ملت گذشته و موفقيت         

گـردد كـه كـشورمان را بحرانـي عظـيم و همـه                طي برگزار مـي   بزرگداشت ششمين سالروز انقالب در شراي     

اي انديـشيده نـشود عـوارض آن نـه تنهـا سرنوشـت جمهـوري         جانبه فراگرفته است به نحوي كه اگر چاره      

از ايـن روسـت كـه هـر ايرانـي       . نمايـد   اسالمي بلكه اساس موجوديت كشور و آينده مردم آن را تهديـد مـي             

  .باشد اي با مشاهده چنين وضعي سخت نگران مي هدلسوز و متعهد و مسلمان و آزاد

بحران اقتصادي، بيكاري و نابودي يا در شرف نابود شدن منابع توليد ملي، تشديد وابستگي اقتـصادي                 

آور، تقليل درآمدها، خصوصاً براي كارمنـدان و كـارگران و روسـتائيان و                به خارج، تورم و گراني سرسام     

هاي مستقيم و غيرمستقيم كه فشار آن بـيش از همـه بـر طبقـات         يش ماليات  معلمين و افزا    و وران جزء   پيشه

آيد، سرانجام تنگي معيشت عموم مردم و ادامه جنگ و ضـايعات اقتـصادي و                 درآمد و تهيدست وارد مي      كم

اطالعي و خودكـامگي برخـي از مقامـات مـسئول و تعـدد مراكـز        طرف و از طرف ديگر بي انساني آن از يك 

 هرج و مرج اداري و همچنين عدم تمكين دولتمـردان بـه حاكميـت ملـي و اصـول منـدرج در            گيري و   تصميم

هـاي اساسـي، از جملـه         هاي ملت و در نتيجه فقدان آزادي        فصل سوم قانون اساسي در باب حقوق و آزادي        

عدم آزادي نطق و بيان، قلم، مطبوعات و اجتماعات، عدم امنيـت سياسـي اجتمـاعي و اقتـصادي و قـضائي،                 

روز   اي قرار داده است، بحراني كه روزبـه         كننده  همه دست به دست داده و كشور را در وضع بحراني نگران           

توجه به همين امور ما را بر آن داشته است كه به منظور             . كند  تري پيدا مي    گردد و ابعاد گسترده     شديدتر مي 

يام و انقالب نموده است، تصميم به كه ملت به خاطر آن ق     هائي  ها و آرمان    حفظ مملكت و پاسداري از ارزش     

اداي وظيفه ملي و اسالمي گرفته و از راه خيرخواهي و ايفاي وظيفه امر به معروف و نهي از منكـر، دور از                       

انـدركاران انـذار و هـشدار         طلبي يا داعيه نيل به حكومت، به مردم و دولتمـردان و دسـت               هرگونه شائبه جاه  

ليل بحران و احتماالً جلـوگيري از پيامـدهاي خطرنـاك آن نظـر خـود را بـه                   و براي تق  . بدهيم و اعالم نمائيم   

  :شرح زير اعالم داريم

به نظر اينجانبان امضاءكنندگان زير تنها مردم ايرانند كه صاحبان اصلي اين انقالب و مملكـت هـستند و                   

جوئي درباره بحـران      بايد شرايطي فراهم آيد تا مردم بتوانند با حضور و مشاركت مستقيم خود به چاره                مي

هاي شناخته    مين حقوق و آزادي   أ مردم است و يگانه راه تحقق آن ت         رأي زيرا ميزان همچنان   .كنوني بپردازد 

اي   قانون اساسي يك ميثاق ملـي و عهدنامـه        . باشد  شده براي ملت است كه در قانون اساسي نيز مصرح مي          

نقض تعهدات از جانـب حاكميـت و ناديـده          . ستاست ميان مردم و حاكميت كه براي هر دو طرف تعهدآور ا           

 و يا تجاوز به حقوق ملت نهايتاً به محو مقبوليت و سـلب مـشروعيت حاكميـت از جانـب ملـت منجـر         نگرفت
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با تمكين بـه حقـوق ملـت،    . بايد به حقوق ملت تمكين كرده تحقق آن را تضمين نمايد            حاكميت مي . خواهد شد 

 تا آزادانه نظرات خود را در باب سرنوشت كشور و عملكرد            يابند  ن مي تفاوتي خارج شده و امكا      مردم از بي  

  .مسئوالن امور بدون ترس و واهمه بيان نمايند

شود و جلـوگيري   هاي انحرافي مشخص مي با اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه راه        

حـل     شـرق و غـرب راه      ه دوخـتن بـ    نه انتظار كودتا و نه چـشم      . گردد  از گسترش انحراف و فساد ممكن مي      

هـاي موجـود      ساز نابـساماني    تواند چاره   بحران نيست بلكه صرفاً حضور فعال مردم در صحنه است كه مي           

مين أاعـات و تـ  م آزادي مطبوعـات، آزادي اجت     ،هاي قانوني نظيـر آزادي نطـق و بيـان           اما بدون آزادي  . باشد

پـذير نخواهـد      حل، امكان   يابي بحران و جستجوي راه     هاي الزم، هرگز حضور مردم در صحنه و ريشه          امنيت

هاي قانوني نهايتاً به محو استقالل كشور خواهد انجاميد، زيـرا آزادي و اسـتقالل      استمرار فقدان آزادي  . بود

ضمناً مردم نبايـد عملكـرد      . دو روي يك سكه هستند كه هر يك بدون ديگري معنا و مفهومي نخواهد داشت              

كنوني را به حساب نظام جمهوري اسالمي بگذارند، و حاكميت نيز حق ندارد اعتراض              حاكميت و دولتمردان    

مردم و تالش براي اصالح يا تغيير حاكميت را بر پايه قانون اساسي متـرادف بـا نظـام جمهـوري اسـالمي                       

  .بشمارد

 كنيم تا براي حفظ موجوديت كـشور و جمهـوري اسـالمي و تحقـق                ما از تمام قشرهاي مردم دعوت مي      

  . هاي انقالب دست به دست هم داده و متحداً در اين راه كوشش نمايند همه جانبه آرمان

هـاي آنـان    خواهيم با تمكين همه جانبه به حقـوق ملـت و خواسـته      ما از مقامات مسئول و دولتمردان مي      

 رفـع   جـوئي بـراي     تفاوتي مردم و امكان مشاركت آنان را در تعيين سرنوشت خود و چاره              موجبات رفع بي  

  : بحران كنوني فراهم سازند

  واه از سخنم پند گير و خواه ماللو خت  گويم من آنچه شرط بالغ است با تو مي

  

  اال االصالح ) نريد(و ما اريد 

  ۶۳ بهمن ۱۵

اسـدي ـ مهنـدس رضـا پويـان ـ        دكتر محمدمحسن اسالمي ـ مهندس علي انتظام ـ مهندس مهدي بازرگان ـ دكتر حسين بنـي    

 ـ دكتر يداهللا سحابي ـ حـسين     تني  روحاني ـ مهدي چهل شهريارـ مهندس محمد توسلي ـ   لي تابنده ـ مهندس عباس تاج دكتر نورع

حسيني ـ مهندس هاشم صباغيان ـ دكتر رضا صدر ـ احمد صدرحاج سـيدجوادي ـ مهنـدس يوسـف طـاهري ـ دكتـر جليـل             شاه

اكبـر   احمـر ـ دكتـر اسـداهللا مبـشري ـ مهنـدس علـي         مهندس رضا گلضرابي ـ دكتر حسن فريد اعلم ـ مهندس مصطفي كتيرائي ـ    

  .فر ـ دكتر محمد مولوي ـ ناصر ميناچي ـ مهندس عليرضا هندي ـ دكتر ابراهيم يزدي معين
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   بهمن۲۲پيرامون حمله به مراسم بزرگداشت اطالعيه 

سـاله    طبـق مرسـوم همـه      بهمن و پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران بـر              ۲۲رگداشت سالروز   زبه مناسبت ب  

بيني و تدارك ديـده شـده و برنامـه آن ماننـد سـاير مراسـم گذشـته بـه                       مراسمي در دفتر نهضت آزادي پيش     

يت در داخـل سـاختمان      حاليكه چند صد نفر جمع     ز دوشنبه در  رواز صبح   . وزارت كشور اطالع داده شده بود     

بـر سـاختمان نهـضت تجمـع كـرده و بـا دادن               نفر در برا   ۵۰ابتدا حدود   . هم رسانيده بودند  نهضت حضور به    

شعارهاي موهن عليه نهضت و سران آن از ورود كـساني كـه قـصد شـركت در مراسـم را داشـتند، ممانعـت                         

 ۳۰۰ تـا    ۲۰۰ بـه حـدود      ۳۰/۱۰شد بطوري كه حوالي سـاعت         به تدريج بر تعداد اين افراد افزوده مي       . كردند  مي

هـاي محـل مراسـم،      ابتدا با پرتاب سنگ و آجر و شكـستن شيـشه        مهاجمين. نفر مسلح و غيرمسلح بالغ گرديد     

سخنراني را برهم زدند و سپس از دو طرف به ساختمان حمله كردند و بـا بـاال رفـتن از ديوارهـا و شكـستن                          

كنندگان در مراسـم از زن و مـرد، پيـر و              و شتم و يا اهانت به شركت      ، به ضرب    ه وارد محل مراسم شد     نجرهپ

راب  سپس به تمام طبقات ساختمان هجوم برده و هرچه را در دسترس و مقابل خود يافتند خـ                  .جوان پرداختند 

ـ تاريخي، آرشيو كتابخانه را تماماً يا از بين بردند يا همراه خود از سـاختمان  اسناد و مدارك سياسي  . نمودند

يـستند و تجهيزاتـشان از      داد كه آنها اشخاص متفرقـه و عـادي ن           وضع مهاجمين كامالً نشان مي    . خارج نمودند 

نمره، موتورسيكلت بيانگر آن بود كه عمليـات از قبـل سـازمان               دار و بي    هاي نمرده   سيم، تريلي، ماشين    قبيل بي 

از حـوالي   . اي از سپاه و كميته نيز در ميان آنان وجـود داشـتند              افراد شناخته شده  . يافته و هماهنگ شده است    

توسط نمايندگان نهضت به اطالع مقامـات ذيـربط از جملـه وزارت              صبح تا آخرين لحظات مراتب       ۳۰/۹ساعت  

  .شد كشور، كميته مركزي انقالب، دادستان شهرستان تهران و رئيس پليس تهران رسانيده مي

 قـائم  معـاون  دادسـتان شهرسـتان تهـران و    ،طي اين مدت عالوه بر مأمورين و مقامات مسئول انتظامي       

ر ساختمان متعلق بـه شـهرباني در مقابـل سـاختمان نهـضت حـضور                مقام كميته مركزي انقالب اسالمي د     

. شدند  وشتم مردم مي     تخريبي و ضرب   ايذائيداشته و آشوبگران در حضور اين مقامات مرتكب اين عمليات           

 بعدازظهر پس از آنكه مهاجمين برنامه و مأموريـت خـود را بـه اتمـام رسـانيدند افـراد                     ۲در حوالي ساعت    

رهبـران و فعـالين    ، مراسـم كننـدگان در   اختيـار گرفتـه و شـركت      تظامي ساختمان را در   كميته و مأمورين ان   

 سپس دفتر و ساختمان نهضت كه در اختيار مـأمورين           .نهضت را با وسائل نقليه خود از محل بيرون بردند         

 ،وبدر جريان اين تهاجم تعداد زيادي از مهمانان و اعضاي نهضت مضر           . قرار گرفته بود الك و مهر گرديد      

  .مجروح و بعضاً در بيمارستان بستري شده و تحت درمان قرار گرفتند

زده صدها نفر از هموطنـاني        اين اعمال خالف در سالروز پيروزي انقالب اسالمي در برابر چشمان بهت           

كه براي بزرگداشت انقالب در محل اجتماع كرده بودند، در شرايطي كه صدها مدعو و خبرنگار خارجي بـه                   

اند شديداً به اعتبار و حيثيت جمهـوري اسـالمي لطمـه زده و                ت ايران در تهران حضور پيدا كرده      دعوت دول 

  .نمايد حكايت از عدم كفايت يا حداقل عدم تمايل مقامات مسئول به حفظ امنيت اجتماعات قانوني مي

  . دهاي بعدي شرح كامل ماجرا را به اطالع عموم خواهد رساني نهضت آزادي ايران در اطالعيه

  نهضت آزادي ايران

  ۶۳ بهمن ۲۲

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١ـ٣ـ٢٢: شماره

٢٤/١١/١٣٦٣: اريخ   ت



 ٢٣٢

  

   بهمن٢٢تلگرام به شوراي عالي قضائي در مورد حمله به مراسم 

  

  تلگرام شهري

  شوراي عالي قضايي ـ خيابان امام خميني ـ ساختمان قدس

  جنابان آقايان موسوي اردبيلي، صانعي، بجنوردي، مقتدايي و ميرمحمدي

  

، بـه مناسـبت سـالروز       ۶۳ بهمـن    ۲۲مول سنواتي، در روز دوشـنبه       بعد از سالم و با احترام، بر طبق مع        

ريزي و تدارك ديده شده بود و برنامه آن قبالً            پيروزي انقالب مراسمي در دفتر نهضت آزادي ايران، برنامه        

مين امنيـت   أوزارت كشور نيز دستور الزم جهت ت      . بطور كتبي به اطالع وزارت كشور نيز رسانيده شده بود         

اي در مقابـل سـاختمان نهـضت           صـبح عـده    ۹از حدود ساعت    . را به نيروهاي انتظامي داده بود     اين مراسم   

 ۳۰/۱۰حـوالي سـاعت     . نـد دآور  اجتماع كرده و از ورود عالقمندان به داخل ساختمان ممانعت بـه عمـل مـي               

ه بـه   ها را شكسته و سپس به داخل محل مراسم هجوم آورد            هاي پنجره   اي با پرتاب سنگ و آجر شيشه        عده

ضرب و شتم حاضرين و جلوگيري از اجراي مراسم پرداختند و متعاقباً به ساير طبقـات سـاختمان هجـوم                    

 بعـدازظهر  ۲حـوالي سـاعت   . برده و هرچه را بر سر راه خود يافتند شكستند و خراب كردند و بر هم زدنـد          

مورين، أيتـه مركـزي و مـ       افـراد كم   ،تمـام رسـانيدند   ا هموريـت خـود را بـ      أپس از آنكه مهاجمين برنامه و م      

كنندگان در مراسم و رهبران نهضت را با وسايل نقليه خود از محـل                 را در اختيار گرفته و شركت      نساختما

مورين أقبـل از انجـام ايـن امـر مـ          . فتـر و سـاختمان نهـضت را الك و مهـر نمودنـد             دبيرون بردند و سپس     

 را نيز به كميته مركـزي انقـالب، در بهارسـتان            ها و دفاتر و مدارك نهضت       دادستاني انقالب اسالمي پرونده   

مورين و مقامات مسئول انتظامي، دادستان شهرسـتان تهـران و قـائم     أطي اين مدت عالوه بر م     . حمل كردند 

نمايـد    بـا توضـيح مراتـب فـوق درخواسـت مـي           . مقام كميته مركزي انقالب اسالمي در محل حضور داشتند        

  :دستور فرمائيد

در مذاكرات تلفني و حضوري كه آقاي دكتر يـزدي بـا دادسـتان              . ت داده شود  ـ ساختمان نهضت عود   ۱

 ايـشان بـه دفعـات       ،انـد   ماه داشته    بهمن ۲۴ و   ۲۳شنبه و چهارشنبه      محترم شهرستان تهران در روزهاي سه     

  .دهند ساختمان را تحويل مسئوالن نهضت بدهند اند كه دستور مي كيد كردهأت

  .اند بازپس دهند تر نهضت به كميته مركزي بردهـ اسناد و مداركي را كه از دف۲

مين نگرديـده   أـ رسيدگي و معلوم گردد كه عليرغم موافقت وزارت كشور با انجام مراسم چرا امنيت تـ                ۳

  .و اين فاجعه به بار آمد

ـ عاملين و طراحان اين حادثه كه قانون و مقررات و دستورات مسئوالن جمهوري اسـالمي را زيـر پـا                     ۴

 نظم عمومي را برهم زدند و به عنف وارد ساختمان شده و به ارعاب و ضـرب و شـتم مـردم و                        گذاشتند و 

  .تخريب محل پرداختند شناسائي و تحت پيگرد قانون قرار گيرند

  والسالم با تشكر 

  نهضت آزادي ايران

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٧٩٥/٤/٢١: شماره

٢٧/١١/١٣٦٣: اريخ   ت



 ٢٣٣

  

  قطعنامه هفتمين كنگره نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳بهمن 

  

  تحليل وضع موجود جامعه ايران

   ما مشي  و خطمواضع

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

الذين من قبلنا، ربنا وال تحملنا مـا ال طاقـه       ربنا و التحمل علينا اصرا كما حملته علي       

.لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا، انت مولينـا فانـصرنا علـي القـوم الكـافرين                  
١

    

  )۲۸۶/بقره(

هـا اسـت،    ين، كـه عزيـز حكـيم و دوسـتدار انـسان     با نام خداي رحمن رحيم و به حول و قوه رب العـالم  

ها و مـذاكرات و       اينكه نتيجه گزارش  .  تشكيل گرديد  ۱۳۶۳ماه     بهمن ۲۲ تا   ۱۸هفتمين كنگره نهضت آزادي از      

گردد تا رهنمودي براي شورا و ارگانهاي ديگر و           تصميمات اتخاذ شده به صورت قطعنامه حاضر تقديم مي        

  .براي آشنائي و تبادل نظر با عالقمندان و طالبين گردداي  اعضاء نهضت باشد و وسيله

طـرف و   كنگره هفتم بـا توجـه بـه شـرايط بحرانـي نظـام جمهـوري و مـيهن عزيـز و انحرافـات، از يـك                 

هاي عمومي وحشتناك، از طرف ديگر كه آينده ايـران و اسـالم را تهديـد        ها و نگراني    ها و نارضائي    نارسائي

هاي سال جاري بيش از آنچه به خاطرات و افتخارات گذشته انقـالب و                ررسيكند، مصلحت ديد بحث و ب       مي

ها بپردازد و معطوف به رويـدادهاي بعـد از پيـروزي و دولـت موقـت شـود،                     ها و يا شكست     تحليل پيروزي 

بنابراين خالصه گزارش مذاكرات و تصميمات كنگره       . وضع حال و آينده مملكت و نظام را تجزيه تحليل كند          

  :گردد خش به ترتيب ذيل ارائه ميدر دو ب

  تحليل وضع موجود جامعه ايران: الف

  مشي نهضت آزادي ايران قطعنامه و خط: ب

  

  تحليل وضع موجود جامعه ايران) الف

به منظور بررسي موضع فعلي و نظر مردم نسبت به انقالب و نظـام، بـا آنچـه اصـالت و مـشروعيت و                        

آزادي ـ اسـتقالل ـ    «گانـه منـدرج در شـعار انقـالب      ي اهـداف سـه  يعنـ . نمـائيم  ريشه تاريخي دارد آغاز مـي 

دهيم تا مشخص شود هر يك از اين سه خواسته تا چـه انـدازه                را مورد بررسي قرار مي    » جمهوري اسالمي 

  .برآورده شده و ملت را به منظور خود از انقالب رسانده است

                                                 
پروردگـارا و چيـزي را كـه    . را بر ما بار مكن، آنچنانكه بر كسانيكه پيش از ما بودنـد بـار كـردي   ) گناه(پروردگارا بار سنگين    . ۱

گروه كافران پيروز   طاقتش را نداريم بر ما بار نكن، ما را بيامرز و به ما رحم كن، تو صاحب اختيار ما هستي پس ما را در برابر                          

  .بگردان

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 



 ٢٣٤

  

  ـ آزادي۱

هـاي    صار و اختنـاق و فقـدان بـسياري از آزادي          آنچه مردم در وضع حاضر شاهد هستند، حاكميت انح        

  :از جمله. قانوني است

نــام  هــاي دولتــي و ثبــت  قــانون اساســي، تفتــيش عقايــد و تجــسس در اســتخدام۲۳ بــرخالف اصــل 

  .شود دانشجويان اعمال مي

خواهي و دشـنام بـراي مخـالفين           در معابر و حتي در صحن مجلس شوراي اسالمي شعارهاي مرگ           

از جمله در مورد واليت فقيه كه به هيچ وجه متفـق عليـه فقهـاي گذشـته و                   . شود  ياسي داده مي  عقيدتي و س  

  .باشد حاضر شيعه نبوده ضروري دين نمي

 احزاب مخالف يكي بعد از ديگري طرد و ممنوع گرديده دفاتر و گاهي منازل اعضايشان مورد حملـه                   

  .اند رفتهو تخريب دستجات غيرمسئول ولي مأمور يا مأذون قرار گ

  .اند  مساجد و منابر و ائمه جماعات تحت كنترل و انحصار قرار گرفته

  آزادي قلم و مطبوعات و تبليغات، آنطور كه در قانون اساسـي مطـرح گرديـده بـه شـدت محـدود و                       

هـا و ميزگردهـا هـستند بلكـه           ها نه تنها محـروم از روزنامـه و شـركت در مـصاحبه               ممنوع شده، غيرموافق  

هاي رسمي كمتر حاضر هـستند        هاي متداول را روزنامه     هاي آنها در برابر اتهامات و اهانت         و پاسخ  دفاعيات

  .درج نمايند

 عالوه بر فقدان آزادي قلم و بيان، غيرموافقين از تـشكيل اجتماعـات، راهپيمـائي و تظـاهرات كـه در                      

  .قانون اساسي مجاز شمرده شده حتي براي انتخابات محروم هستند

  

  تقالل ـ اس۲

خودمختاري و عدم تمكين و تبعيت از هر قدرت يا دولت خارجي            » استقالل«منظور و هدف ملت ايران از       

  .در ابعاد و جهات مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي بوده است

تـوان گفـت حاكميـت فعلـي از نظـر             در مقايسه با رژيم گذشته كه وابسته به امپرياليسم امريكا بـود مـي             

باشد اما استقالل سياسـي بـدون اسـتقالل اقتـصادي و نظـامي و فرهنگـي             مستقل و غيروابسته مي   سياسي  

  .ميسر نيست

از نظر استقالل اقتصادي، عليرغم تبليغات فراوان، وضع كشور به طور محسوسي بدتر از گذشته شـده                 

  . كاهش يافته استايم و هم ظرفيت و توليد يا خودكفائي ما تر به خارج گشته هم نيازمندتر و وابسته

هـاي سـنگين و       باشد بـه لحـاظ سـالح        ـ استقالل نظامي كه تابع نيروي دفاعي بالقوه و بالفعل كشور مي           

مدرن و تعليمات، در مقايسه با قبل از انقالب، خيلي از امكانات و تشكيالتش را از دسـت داده اسـت امـا بـه                         

آساي خود  ه نبوده توانائي، تفوق و ارزندگي معجزهظ كيفيت و روحيه و عقيده مطلقاً قابل قياس با گذشت        لحا

  .را به دليل ايمان، اخالص، ايثار و عشق به شهادت به ظهور رسانده است

منـدرج اسـت،    » نه شرقي نه غربـي    «ـ استقالل فرهنگي به معناي مكتبي و ايدئولوژي آن را كه در شعار              

زيرا كـه بـا اتخـاذ نظـام اسـالمي خـود را              . نيمتوانيم تا حدودي، الاقل به صورت رسمي، تأمين شده بدا           مي



 ٢٣٥

حتـي بـا گـرايش بـه     . ايـم  ها كرده منفك و مستقل از مكاتب كمونيسم، سوسياليسم، كاپيتاليسم و ساير ايسم        

هـاي خرافـي      اي آداب و سـنت      پروري، از اسارت فرهنگ جديد در مـواردي بـه اسـارت پـاره               تعصب و كهنه  

  .ايم افتاده

  

ستقالل يك كشور يا ملت و نظام، انحصار به ابعاد فوق و جهـات صـوري قـضيه                  كنگره عقيده دارد كه ا    

نداشته جلوه واقعي استقالل در ابتكار اداري يا فكري و يا خودجوشي جامعه است، همچنين در اعتقاد آنهـا                   

اين دو سرمايه و صفت است كه استقاللي مـستمر و       . به استقالل ذاتي خود و به عدم دخالت و حاكميت غير          

  .گيرد استوار از آن نشأت مي

پرستي است و جنبه اعتقادي توحيدي دارد، در اين           استقالل ذاتي يا رواني و انساني كه مسئله ضدبيگانه        

آيد سرگذشت و سرنوشـتش را يكـسره از خـدا و              است كه شخص يا جامعه هرچه از بد و خوب سرش مي           

ا متوليان براي خودشان و گردانندگان امـور و         ام. خود دانسته ديگران را مقصر و موثر درجه اول نشناسد         

. دهنـد   شيوه حكومت كمترين تقصير و ضرورت تغيير را قائل نبوده و همه چيز را بـه بيگانگـان نـسبت مـي                     

همانطور كه برخي از مخالفين حاكميت و سرخوردگان از انقالب بـا نفـي اصـالت انقـالب، نظـام موجـود را                       

  .دانند خواسته و ساخته بيگانگان مي

ترسي   مسلماً كشوري كه امانتدار و مالك آن يعني ملت بركنار از حكومت و آزادي و حيثيت بوده بيگانه                 

تواند به استقالل واقعي و پرستش خـداي يگانـه كـه              پرستي بر آن سايه انداخته باشد هيچگونه نمي         و بيگانه 

  .شرط سعادت دنيا و آخرت است، برسد

  

  ـ جمهوري اسالمي۳

دهنده نظـام مـا اسـت در سـه كلمـه يـا سـه جـزء                    ر جامع و مصوب انقالب كه تشكيل      قسمت نهائي شعا  

  .اندازيم شود كه ذيالً به يك يك آنها نظر مي خالصه مي» جمهوري ـ اسالمي ـ ايران«

رسـاند چنـدان      مـردم را در صـحنه كـشور و دولـت مـي            » جمهور«كه حضور و حاكميت     » جمهوري«از  

خداپرست غير خط امام، مليون، مخالفين و معتقدين بـه مكاتـب سياسـي    خبري نيست، خيل عظيم مسلمانان     

شوند   ها كه بر طبق قوانين اساسي داراي حقوق مساوي بايد باشند به چشم بيگانه ديده مي                 طرف  ديگر و بي  

  .آيند و خارج از جمهوري به حساب مي

آشـكار گرديـده تنهـا      اگرچه اسماً پابرجا مانـده اسـت دچـار تخـصيص و تحريـف               » اسالمي«اما صفت   

اسالمي حاكميت دارد كه مترادف با روحانيت و حوزه بوده توسـط گروهـي از فقهـا تعريـف و اجـرا شـده                        

انـدركاران، اصـول عـدالت، تقـوي، انـصاف، امانـت، مـشورت و           گذشته از آن ميان بسياري از دسـت       . باشد

دولت وظيفه خود را نظـارت بـر        همكاري و اخوت كه منظور مردم از حكومت اسالمي بود فراموش گرديده             

در ميان مردم   . داند  اجراي احكام و عبادت تلقي كرده رسالت خود را صدور انقالب به اقصي نقاط جهان مي               

نيز انحطاط اخالقي و توسعه انواع مفاسد آينده تاريكي را بـراي ايـران و نظـام جمهـوري اسـالمي ترسـيم                       

  .نمايد مي
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 حاضر و با جو حاكم، ملت و مليون آن، فرهنگ و زبان فارسـي و       است كه در شرايط   » ايران«جزء آخر،   

تاريخ و افتخارات آن، به عقيده حاكمان، چيزي است كه با مكتب توحيد و جهاني بودن اسالم منافات داشته                   

  .نبايد مورد توجه قرار گيرد

        

اري از مردم داستان شـير      براي بسي » جمهوري اسالمي ايران  «: بندي، شعار    پس به طور خالصه و جمع     

زيرا بدين ترتيب مردم، مذهب و كشور فداي باورهاي ذهنـي       . نمايد  يال و دم و اشكم مولوي را تداعي مي          بي

  .متوليان شده است

موجـب آن شـده اسـت كـه تـأمين      » آزادي ـ اسـتقالل ـ جمهـوري اسـالمي     «گانـه   عدم تحقق اهداف سه

هاي ملي و معنوي را به لحاظ حـال و آينـده انقـالب و                 كه سرمايه ها يا شرايط و عواملي        ترين خواسته   عمده

  .آورد دچار اشكال شود ايران و اسالم به وجود مي

  :بندي و بررسي كرد توان در پنج بند ذيل دسته الذكر را مي ها و شرايط و عوامل فوق خواسته

  

  ـ تامين نيازهاي مادي و معيشت ملي۱

تامين معيشت شرط اوليه حيـات دنيـوي و اخـروي اسـت، در     » عاد لهمن المعاش له الم   «با آنكه به حكم     

  :به ويژه در موارد ذيل. هاي اخير مشكلتر شدن تهيه مايحتاج زندگي در همه جا مشهود است سال

  .العاده گران و بعضاً كمياب است ـ ارزاق و مصارف روزمره فوق

  .آور شده است مـ قميت پوشاك به دليل گراني عوامل جنسي، مزد و ماشين سرسا

تناسـب زمـين و كمبـود كاالهـاي سـاختماني دچـار مـشكالت عظيمـي          ـ وضع مسكن به دليل گراني بـي  

  .گرديده است

هـاي عفـوني و    ها به دليل عدم توانائي دولت در مهار كـردن بيمـاري           ري  ـ بهداشت عمومي و درمان بيما     

  .باري پيدا كرده است  چهره مصيبتها و نرسيدن داروها ها و بيمارستان ن درمانگاه وضع نابساما

ها بـه لحـاظ       ـ خدمات شهري و كشوري مانند آب، برق، تلفن، نظافت و حمل و نقل با وجود ترقي هزينه                 

  .كيفيت و كميت تنزل فاحش پيدا كرده است

هـاي   گيري يافته و عليرغم افزايش هزينه      هاي اول انقالب كاهش چشم      ـ درآمد و توليد ملي نسبت به سال       

  .گي ميزان اشتغال و درآمد متوسط عمومي دچار سقوط و تقليل شده استزند

  

  ـ امنيت و آرامش عمومي۲

مشاهده تب  . اند  پس از گذشت شش سال از پيروزي انقالب مردم هنوز از نعمت امنيت و آرامش محروم               

كالت مادي و روانـي     هاي شهرها، مش    ها، بمباران   ها، پاكسازي   ها، افشاگري   ها، تبليغات، شعارها، وعده     و تاب 

هاي فتح و صدور انقالب آنان را دچار يأس و سرخوردگي كـرده و بـه شـكوه و شـكايت و بـه                     جنگ، مژده 

  .انتقاد و اعتراض واداشته است

آمـار  . انـد   از نظر امنيت مالي و جاني كمتـر زمـاني شـهرهاي مـا دچـار چنـين نـاامني و وحـشت بـوده                        

كالهبرداري و تقلب و قاچـاق سـكه        . كند  داد مي   كشد بي    هولناك مي  هاي  هاي مسلحانه كه گهگاه به قتل       دزدي
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ها و قضات جوراجور عمـالً        رائج شده و در برابر اين اوضاع، امنيت دستخوش اختالف رويه قضائي دادگاه            

  .نمايد حساب و كتاب گرديده هر قاضي به علم خود و در مواردي به عقيده و عقده خود قضاوت مي بي

هاي عمومي، احساس بسياري از مردم چنـان اسـت كـه عقيـده دارنـد بـه                    ها و نگراني    يبا گسترش ناامن  

  .هاي آنان خيانت شده است ها و فداكاري انقالب و به اميدواري

  

  ـ مكتب و معتقدات مردم۳

تـرين محـرك و عامـل مـوثر آن احيـاي ايمـان و اعتبـار اسـالم                     ترين ارمغان انقـالب مـا و قـوي          ارزنده

بدون ترديد ايدئولوژي دينـي و رهبـري روحانيـت بزرگتـرين نقـش را در تـشكيل و                   . ودمخصوصاً تشيع ب  

روحانيت شيعه كه در برابر هجوم تمـدن و تـسلط   . توحيد مردم و توفيق انقالب در حركت اول آن ايفا نمود       

انـدوزي از نتـايج روشـن خـود در مـشروطيت، تحـت رهبـري قاطعانـه                    غرب انزوا گزيده بود پس از تجربه      

اهللا خميني موضعي قاطع عليه استبداد شاهنشاهي اتخاذ كرد و پيروان مخلص و جانبـازاني در ايـن راه                     تآي

ها و افكـار و پيكـره ملـت را ماهرانـه از               به دست آورده به قدرت رسيد و در حركت دوم انقالب ساير گروه            

  .صحنه بيرون راند

م نيـز در ايـن كـشاكش دچـار تحـوالت و            از موقعيت صنفي روحانيت كه بگذريم اسالم و دينداري مـرد          

  .كنيم تغييراتي گشته كه ذيالً اشاره مي

اسالم و پياده شدن يا اجراي آن اوالً صورتي و ظاهري دارد كه تشريفات و شعائر اسـت و فـروع ديـن            

باشـد، ثانيـاً بـاطني و محتـوائي دارد كـه معتقـدات يـا                  هـاي فقهـي مـي       را تشكيل داده موضوع بحث رسـاله      

ما براي رسيدگي به اينكه با تجربه شش ساله انقـالب،           . باشد  وژي است و از مقوله عشق و عبادت مي        ايدئول

  .نمائيم اسالم و مسلماني ما به چه مرحله رسيده است مطلب را با تفكيك دو نظر فوق بررسي مي

  

  ـ ظواهر و فروع دين۳ـ۱

نجا كه ارتباط با قالـب و قيافـه خـارجي           از اين جهت و بدون ترديد بايد بگوئيم كه موفقيت و خدمت، تا آ             

آور و    خوشبختانه از آن مظـاهر ننـگ      . العاده بوده است    كند، فوق   ديانت در جامعه انقالب كرده ايران پيدا مي       

آميـز ـ    حجـابي تحريـك   ـ  بي خوري علني ها در معابر ـ روزه  فروشي مشمئزكننده سابق، مانند وفور مشروب

هاي خـالف شـرع و    ها و نمايشنامه ها ـ فيلم  ها و قمارخانه ها، كاباره  ـ عشرتكده هاي كنار دريا بند و باري بي

هاي ضدانقالب، خبر چنداني نيـست و از          دري  اخالق و به طور كلي وجود جو ضداسالم و ضداخالق و پرده           

  .شود ها جلوگيري مي بروز آن با سماجت و خشونت و حتي نفوذ به درون خانه

حاضر تا چه حد از نظر خود اسالم و قرآن و شـرع مبـين صـحيح و مثـاب يـا                   حال اين حالت و اوضاع      

آنچه مسلم است و قرآن و سنت درباره        . قابل قبول و مرضي خداوند عزيز حكيم باشد، مسئله ديگري است          

آن صراحت دارند اين است كه هيچگونه عبادت و انجام فرائض تـا از روي عقيـده و ايمـان و اختيـار و بـه                          

. رسـاند  عت خداي رحمن نباشد نزد خدا پشيزي ارزش ندارد و ثوابي در آخرت به عامل آن نمـي     قصد و اطا  

 روي دستور و فشار و يا براي جلب نفع و دفع ضرر و به خاطر ريـا و                   عملي كه به صورت غيرآزاد مختار،     

  .شود غيره انجام شود نه تنها ثواب ندارد، در مواردي گناه هم بر آن مترتب مي
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ت كه بستن اماكن فحشاء و قمار يا فروش مسكرات و جلوگيري دولت از افراد و عواملي كه با                   بديهي اس 

نماينـد، الزم اسـت ولـي         تجاوز به حقوق و آزادي سايرين ايجاد ضرر و زيان و اشاعه فساد و معاصي مي               

ل الزام و اكراه در عقايد و فرائض ديني يا تجسس و تجـاوز بـه حـريم خـصوصي و خـانگي اشـخاص عمـ                         

تبليغ دين و ارشاد مردم صرفاً بايد با تأسـي بـه رسـول              . خالف شرع و خالف مصلحت و ضد اسالم است        

حتـي تبليـغ از راه تبعـيض در ادارات و    . اكرم و ائمه اطهار به وجه احسن و با مالطفت و برهان انجام گردد         

يرمتظاهرهـا كـار پـسنديده و       هـا و غ     ها يا غيرموافـق     گذاري ميان موافقين و مكتب      مؤسسات دولتي و تفاوت   

باشد و از مواردي است كه هدف مـشروع   اش، نمي منطبق با شيوه موالي متقيان، در دوران خالفت پنجساله       

  .علتي براي وسيله غيرمشروع شده است

  

  ـ باطن و اصول دين۳ـ۲

ده منظور آن قسمت از دينداري و اعتقاد و ايماني اسـت كـه پذيرفتـه عقـل و خواسـته دل اشـخاص بـو                        

عنوان اعتقاد بـه قلـب، اقـرار بـه          ايمان را به  . مراقب باطني آنها و منشاء خدمات به خلق و عبادت خالق باشد           

  .اند زبان و عمل تعريف نموده

شناسند اسالم است اما نه اسـالم   اعتقادي را كه متوليان انقالب و جمهوري اسالمي ايران به رسميت مي  

از . تواند باشد، بلكه اسالم فقاهتي ز قرآن خدا و سنت رسول اكرم نمي االطالق عام و اصيل، كه چيزي ج        علي

نمايـد كـه در منـابر،         اين اسالم به اصطالح فقاهتي كه اعتقاد رسمي يا دولتي اسـت گفتارهـائي تـراوش مـي                 

شــود و در  مــساجد، مطبوعــات، محافــل، معــابر و در صــدا و ســيماي جمهــوري اســالمي ايــران بيــان مــي

پندارها و گفتارهـا نيـز بـه نوبـه خـود            . كند  ارها و در تظاهرات و تبليغات انعكاس پيدا مي        ها و شع    سخنراني

هـا، نهادهـا و       پيمـائي   هـا، راه    هـا و زنـدان      شود كه ميـدان بـروز و ظهـور آنهـا دادگـاه              منشاء كردارهائي مي  

  .باشد ها و نهادهاي دولتي مي هاي گروهي و دستگاه رسانه

ا سه ركن فوق، در رابطه با دينداري مردم و موقعيـت اسـالم در ايـران و                  از تركيب و تاثير سه عنصر ي      

عنوان محصول و عملكرد نظام، دو نتيجه متفاوت يـا دو جريـان              جهان، در اين شش سال تجربه انقالب و به        

يكي جريان مكتبي و به اصطالح حزب اللهي مخصوص و ديگري جريان عمـومي   . متضاد مشهود شده است   

  .كريمردمي و روشنف

بعـضي از   . جريان اول محصول مثبت انقالب و روحانيت حاكم، تحت لواي اسـالم فقـاهتي، بـوده اسـت                 

ظ ايمان و عشق و ايثار خالصانه تـا       اند به لحا    پيروان اين مكتب كه ضمن عمل متشكل گشته و تعليمات ديده          

اضـر مـسلمانان كـشورهاي    اند و در مقايسه با گذشته ايرانيان و بـا وضـع ح      سر حد جان و مال پيش رفته      

افراد اين جريان يا جناح، هـم از معتقـدين          . اند  عربي و غيرعربي سني و شيعه موجب شگفتي و حيرت گشته          

اين قشر، حـزب حـاكم و ايـادي و          . اند و هم از گروندگان بعدي       قبلي، اعم از روشنفكر و قشري و طلبه بوده        

. دهنـد  هاي حاكميت را تشكيل مي     تون فقرات و پايه و پنجه     ها تغذيه نموده س     اذناب او را در نهادها و دستگاه      

اين جريان، هم با گذشت زمان سير نزولي داشته به طـور طبيعـي فرسـودگي و سـرخوردگي روي آن اثـر                       

  .ها را باز كرده است گذارد و هم مشاهده و برخورد با واقعيات و تجربه عملكرد متوليان چشم و گوش مي
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ردناكترين تجربه نظـام حـاكم و زيانبـارترين عملكـرد متوليـان انقـالب باشـد                 اما جريان دوم كه شايد د     

شدگان به اسالم و انقالب از اسـالم اسـت كـه غالبـاً انـصراف و بعـضاً                     برگشت بسياري از مردم و متمايل     

ضمن آنكه نه تعدادشان اندك است . اند انزجار نسبت به هرچه مربوط به اسالم و دين و خدا است پيدا كرده  

رحمانـه خـالف عـدالت و انـسانيت و      علت اين انصراف، رفتارهاي بي    .  نه اختصاص به طبقه خاصي دارند      و

ها است كه بـه نـام و بـه خـاطر          ها و سلب حقوق     انگارانه و يا ساير تحميل و تبعيض        هاي چه بسا سهل     اعدام

از مقامـات مـوثر حـوزه و      كننـدگان يـا تاييدكننـدگان آنهـا           دهنـدگان و توجيـه      گردد و فتوي    اسالم انجام مي  

  .اند عنوان مطلعين و متخصصين اسالم واقعي شناسانده روحانيت هستند كه خود را به

و بـستن   ) به مصداق اطلبوا العلم و لو بالـصين       (زمين    از طريق مبارزه با علم و فرهنگ دريافتي از مغرب         

عنـاوين انقـالب فرهنگـي يـا        ها و اختناق سياسي و تحجر فكري در آموزش و پرورش كشور تحت                دانشگاه

هليت عربـي قبـل از بعثـت رسـول          اسالمي كردن تعليمات و تحقيقات، به نحو ديگري اسالم و ايران را به جا             

  .اند برگردانده) ص(اكرم

خالصه آنكه تجربه شش ساله انقالب و نظام به آنجا رسيده است كه در نزد جماعـات قابـل تـوجهي از                      

ه قبل از پيروزي انقالب حالت تصاعدي پيدا كرده بـود، تبـديل بـه انـصراف و                  مردم ايران اقبال به اسالم، ك     

  .خواهند نامي از آن برده شود جويند و نمي ادبار شده از اسالم تبري مي

        

البته ما به چنين طرز فكرهاي اتخاذ شده از روي عصبيت و ترس و يا جهالت و يـاس، بـه هيچـوج حـق                         

البتـه  . باشد و نبايد با او بريد و قهر كـرد، خـدا اسـت    تقصير و مظلوم مي ميان بيكسي كه در اين     . دهيم  نمي

بـرد و حـسرت    نياز از هرگونه عبادت و عمل و ايمان ما است و آنكـس كـه زيـان مـي     خدا و آئين پاك او بي   

 مـسند   شد با آنچـه حـاال در        توصيفي كه سابقاً در منبر از پيغمبر و ائمه مي         . خواهد خورد خود انسان است    

  !شود تفاوت فاحش دارد حكومت انجام مي

اند پرسيد كدام مذهب و يـا مكتـب اخالقـي دنيـا اسـت كـه                   بايد از كسانيكه بدين طريق از اسالم برگشته       

 حرف آن نويسنده ايتاليايي قرن هيجـدهم مـيالدي           تحريف و قلب و ابزار قدرت و سوءاستفاده نشده باشد؟         

درباره هـر مكتـب و مـذهب پـاك خـدائي صـادق         » !ها كه به نام تو كردند       اي آزادي چه جنايت   «كه گفته بود    

عبـاس    ها و قيصرها تا خلفاي بني       ها و كسري    هاي خودكامه دنيا، از فرعون      مگر تمام سالطين و دولت    . است

هر كدام به نحوي و به نامي خود را خدا، پسر خدا، سايه خدا، خليفه خدا يا نصب شده و مجاز و مأمور               ... و

  اند؟ دانسته ز ناحيه خدا و رسول نميا

  

  مشي قطعنامه و خط) ب

هاي فوق، نظريات، مواضع و وظـائف و   هفتمين كنگره نهضت آزادي ايران با توجه به مشاهدات و تحليل 

  .نمايد مشي نهضت را به شرح زير تعيين و اعالم مي خط

  

  :در آستانه هفتمين سالگرد انقالب) ۱ب

اسالمي، حفظ تماميت ارضي كشور و حيات ملت و استقالل نسبي مملكت را      دوام نظام جمهوري    ) ۱ـ۱ب
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  .گذاريم نهيم و به درگاه خداوند ذوالجالل سپاس و شكر مي ارج مي

باشـد قـدرداني و اظهـار اميـدواري نمـوده             از ملت شريف ايران كه به وجود آورنده انقـالب مـي           ) ۲ـ۱ب

اً تصميم و توكـل گرداننـدگان مملكـت و خونـسردي و             پايداري و فداكاري قشرهاي وسيعي از ملت و بعض        

سرسختي و اميدواري آنان را از جملـه عوامـل رفـع خطـرات و جبـران خطاهـاي داخلـي و ضـربات جنـگ                        

  .دانيم تحميلي و جلوگيري از اضمحالل و سقوط كشور مي

ناسـب بـا     از زحمات و خدمات كسانيكه از روي حسن نيت و قصد خدمت به ايـران و اسـالم، مت                    )۳ـ۱ب

  .نمائيم اند، تقدير مي هاي خود قبول مسئوليت نموده شايستگي

هـاي داده شـده و انتظـارات بـر حـق مـردم را بـرآورده                   هاي انقالب و وعده     با وجود اين، آرمان   ) ۴ـ۱ب

نيافته، از نظر داخلي گسترش انحرافات و تخلفات و فقدان امنيت مالي، جاني، سياسي، اجتماعي و قضائي و                  

دانيم و از تقليل و تعطيل توليد در بخش صـنعتي و     تي عمومي را يك واقعيت تلخ و غيرقابل انكار مي         نارضاي

از نظر خارجي نيز سياست و عملكرد دولت را در جهت مصالح            . تنزل دائم توليدات كشاورزي نگران هستيم     

  .بينيم عاليه ايران و اسالم، ضعيف يا نادرست مي

  

  :معتقديم كه) ۲ب

هاي سياسي، مطبوعاتي، فرهنگي و اجتماعات قانوني سـلب گـشته و سانـسور     ري از آزادي بسيا) ۱ـ۲ب

هـاي   محدوديت يا فقدان آزادي بـراي گـروه  . شود در اظهار نظر نسبت به مسائل سياسي به شدت اعمال مي 

 حتي طرفداران نظـام جمهـوري اسـالمي، بـرخالف قـانون اساسـي، اسـالم و                 قانوني غيرموافق با حاكميت،   

  .باشد مصالح عمومي كشور مي

شيوع اعمال خالف دين و قانون زير پوشش اسالم، به اعتبـار ديـن لطمـه وارد سـاخته اسـت و                      ) ۲ـ۲ب

بايـستي سـريعاً متوقـف        اي رسيده كه ايـن اعمـال مـي          عالئم تزلزل در اعتقادات و برگشت از دين به مرحله         

  .گشته كوشش براي جبران اثرات سوء آن انجام گردد

 انقالب اسالمي ايران گرچه در بدو پيروزي اثرات عميق و شگرفي بر اذهان و افكار مـسلمانان و                   )۳ـ۲ب

حتي غيرمسلمانان جهان به وجود آورد، اما اعمال بعدي تا حدود زيادي آن اثـرات را خنثـي نمـوده چهـره                      

  .نامطلوبي به دنيا ارائه داده است

انقالب برچيده شدن مظاهر و اماكن فساد و فحشاء،          از نظر نمايش خارجي يكي از دستاوردهاي          )۴ـ۲ب

هـاي خـالف عفـت و         ها و نمايشنامه    هاي محرك، فيلم    حجابي  خواري علني، بي    ها، روزه   فروشي  نظير مشروب 

نهيم ولي آن را كافي و دليل بر اصالح واقعي يا تغيير دروني مفيد كه مورد            باشد كه به آن ارج مي       اخالق مي 

  .دانيم  باشد نمينظر انقالب و اسالم

نماينـد    نظارت و جلوگيري قانوني دولت از افراد و عواملي كه ايجاد و اشاعه فساد و معاصي مي                ) ۵ـ۲ب

عمل الزم و مفيدي است اما الزام و اكراه در عقايد و فرائض ديني، تجسس و تجاوز به حريم خـصوصي و                      

انسته عدم توقف آن را موجـب بـروز         خانگي اشخاص و اعمال زور و خشونت را غيرشرعي و غيرقانوني د           

  .دانيم هاي مخرب و مضر عليه دين مي واكنش
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هاي ناروا و عملكردهاي نادرست برخي روحانيون در امور و مشاغلي كه علم و تجربه و                  دخالت) ۶ـ۲ب

آگاهي الزم نسبت به آنها ندارند چهره تاريخي اين طبقه را در اذهان عمـومي مخـدوش سـاخته بـر روابـط                       

هـاي    جـوئي   بر علماي واقعي است كـه بـه چـاره         . اين طبقه با مردم اثرات سوئي بر جاي گذاشته است         سنتي  

  .مناسب همت گمارند

آموزان تخلف از قانون اساسـي و         نام دانشجويان و دانش     ها، ثبت   روش تفتيش عقايد در استخدام    ) ۷ـ۲ب

  .مصداق بارزي از انحصار و اختناق است

اسي ـ حقوقي آن اگرچه به دست آمده اسـت امـا در مفهـوم اقتـصادي آن      استقالل به مفهوم سي) ۸ـ۲ب

هـاي مـورد نيـاز كـشور بـه            هاي مختلف بيشتر شده و فرار مغزها و تخـصص           وابستگي به بيگانه در زمينه    

  .تشديد اين وابستگي كمك نموده است

هـاي ملـي    سـرمايه دلبستگي به سرزمين، ميهن، مردم، ملت، فرهنـگ، زبـان، تـاريخ، افتخـارات و                ) ۹ـ۲ب

منافي مكتب توحيد و جهاني بودن اسالم نيست و جو ضدايراني و ضـدملي كنـوني خـالف مـصالح كـشور             

  .باشد مي

دوران انقـالب زمـاني تحقـق خواهـد يافـت كـه مـردم از حقـوق و                   » جمهـوري اسـالمي   «شعار  ) ۱۰ـ۲ب

نوشت خويش به طور كامـل      هاي سياسي و عدالت اجتماعي برخوردار گردند و حاكميت مردم بر سر             آزادي

  .ناپذير عملي گردد و خدشه

  

  :در برابر اوضاع و احوال كنوني) ۳ب

هـا و اختيـارات و تـشديد و تقويـت             نهضت آزادي ايران ادامه وضع موجود و انحصار مسئوليت        ) ۱ـ۳ب

همچنـين برگـشت    . دانـد   هاي موجود را مردود دانسته و آن را موجب بروز تبعـات وحـشتناك مـي                 سياست

بينـد و نيـز    داند و عواقـب و نتـايج آن را خطرنـاك مـي     تجاعي به نظام سلطنتي را قابل تكرار و تحمل نمي        ار

، حذف نظام جمهوري اسالمي و سرنگوني حاكميت را از طريق قيام مسلحانه و                انكار كلي و يا نسبي انقالب     

  .داند آميز مصلحت نمي اعمال خشونت

ه هرگونه تغييري كه منشاء آن بيگانگان باشـند سـرانجام بـه سـود               نهضت آزادي ايران با اعتقاد به اينك      

آنان تمام خواهد شد مطمئن است هيچ فرد و يا گروه مسلمان و ايراني معتقد و متوكل بـه خـدا و متعهـد و                          

  .عالقمند به ايران قبول ننگ دل بستن به بيگانگان را نخواهد كرد

ري بـه اصـول اوليـه انقـالب، دفـاع از نظـام جمهـوري                نهضت آزادي ايران كماكان راه رهائي را، وفـادا        

آميـز و آرام بـه منظـور اصـالح يـا تغييـر                اسالمي و تمسك به قانون اساسي، توأم با قيام قانوني مـسالمت           

  .داند حاكميت مي

نهضت آزادي خود را همچنان در برابر خدا و خلق و وجدان خـويش متعهـد و موظـف ديـده بـا                       ) ۲ـ۳ب

واري به هموطنان، بدون ترس از مشكالت و اتهامات و خطرات، به كوشش خـود در راه            توكل به خدا و اميد    

حفظ و حراست از انقالب و ايران و اسالم، در چهارچوب قانون اساسي و جمهوري اسالمي در حد توانائي                   

  .خود ادامه خواهد داد



 ٢٤٢

ان الهـي بنماينـد و بـا روحيـه          نمائيم كه قيام قرآني نموده، قبول ابتالء و امتح           مردم را دعوت مي     )۳ـ۳ب

يأس و بدبيني و انزوا و پرخاشجوئي ويرانساز مبارزه كنند و مـشتاقانه و فعـال بـا مـشاركت صـميمانه و                       

همكاري و هماهنگي و با استمداد از ايمان و علم و عقل، براساس برهان و جدال حسن، به ادامه وظائف ملي  

  .و اسالمي خود بپردازد

  ۱۳۶۳ماه  بهمن
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  ه به وزير كشور و درخواست نام

   بهمن۲۲پيگيري عاملين حمله به مراسم 
  

  حجت االسالم جناب آقاي ناطق نوري

  وزير كشور

  

نهضت آزادي ايران بر طبق معمول سنواتي خـود، بـه مناسـبت بزرگداشـت سـالروز پيـروزي                    محترماً  

 طبق معمول خود مراتـب را كتبـاً بـه            تدارك ديده بود و بر     ۶۳ بهمن   ۲۲اي را در روز       انقالب اسالمي برنامه  

اگرچه قانون اساسي و مقررات مصوبه تشكيل جلسات عمومي در داخل           . اطالع وزارت كشور رسانيده بود    

ساختمان نهضت را بالمانع دانسته و برگزاري آن را موكول به موافقت وزارت كشور ندانسته است معذلك                 

باشـد و     حفظ امنيـت افـراد و اجتماعـات و ابنيـه و غيـره مـي               و به اين دليل كه وزارت كشور قانوناً مسئول          

تحت فرمان خود دارد، نهـضت   هاي انقالب زير نظر مستقيم و     نيروهاي انتظامي را، اعم از شهرباني و كميته       

آزادي ايران مراتب را به اطالع وزارت كـشور رسـانيد تـا وزارت كـشور بـا توجـه بـه اطـالع و شـرايط و                            

صميم و دستورات مقتضي را به مسئوالن انتظامي ابالغ نمايد، كه بـر حـسب قـانون و                  مسئوليتي كه دارد، ت   

صـورت چنانچـه وزارت كـشور، بـا هـر دليـل و نيتـي عـدم                و در غيـراين   . مقررات به وظيفه خود عمل كنند     

موافقت خود را با برگزاري جلسه عمومي اطالع داد، نهـضت آزادي آن را رعايـت نمـوده و از حـق قـانوني                

نظر كرده و از برگزاري مراسم خودداري نمايد، همانطور كه در سمينار تامين آزادي انتخابـات                   صرف خود

 در مسجد لبنان اصفهان به علت عـدم         ۶۳ بهمن   ۲۱ و يا مراسم سالگرد پيروزي انقالب در         ۶۲ماه     آبان ۶در  

  .موافقت وزارت كشور از برگزاري آنها خودداري نمود

، در دفتـر نهـضت آزادي در خيابـان          ۶۳ بهمـن    ۲۲سالگرد پيروزي انقالب در     در مورد برنامه برگزاري     

و روزنامه كيهان نيز بر اين اسـاس        ا به مسئولين شهرباني ابالغ نمود       مطهري وزارت كشور موافقت خود ر     

  .نمايد با درج آگهي نهضت موافقت و اقدام مي

نفـر جمعيـت در داخـل سـاختمان      صبح، درحاليكـه چنـد صـد    ۹ از ساعت ۶۳ بهمن ۲۲در روز دوشنبه    

 نفر در برابـر سـاختمان نهـضت تجمـع كـرده بـا دادن        ۵۰نهضت حضور به هم رسانيده بودند، ابتدا حدود         

شعارهاي موهن عليه نهضت و سران آن از ورود كساني كه قـصد شـركت در مراسـم را داشـتند ممانعـت                

 ۳۰۰ تـا  ۲۰۰ به حدود    ۳۰/۱۰ريكه حوالي ساعت    شد به طو    به تدريج بر تعداد اين افراد افزوده مي       . كردند  مي

هاي محـل مراسـم،    مهاجمين ابتدا با پرتاب سنگ و آجر و شكستن شيشه. نفر مسلح و غيرمسلح بالغ گرديد  

سخنراني را يك بار بر هم زدند و پس از پايان سخنراني از دو طرف به ساختمان حمله كرده با بـاال رفـتن                        

كننـدگان در   وارد محل مراسم شده به ضرب و شتم و يـا اهانـت بـه شـركت    ها    از ديوارها و شكستن پنجره    

سپس بـه تمـام طبقـات سـاختمان هجـوم بـرده و هرچـه را در                  . مراسم از زن و مرد، پير و جوان پرداختند        

اسناد و مدارك سياسي ـ تاريخي، آرشيو و كتابخانه را تماماً يا  . دسترس و مقابل خود يافتند خراب نمودند

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٧٩٧/٤/٢١: شماره

 ٥/١٢/١٣٦٣: اريخ   ت



 ٢٤٤

داد كه آنهـا اشـخاص        وضع مهاجمين كامالً نشان مي    . بردند يا همراه خود از ساختمان خارج نمودند       از بين   

نمـره و     دار و بـي     هـاي نمـره     سـيم، تريلـي دولتـي، ماشـين         متفرقه و عادي نيستند و تجهيزاتشان از قبيل بي        

اي از    فراد شـناخته شـده    ا. يافته و هماهنگ شده است      موتورسيكلت بيانگر آن بود كه عمليات از قبل سازمان        

  .سپاه و كميته نيز در ميان آنان وجود داشتند

طي اين مدت عالوه بر مأمورين و مقامات مسئول انتظامي دادسـتان شهرسـتان تهـران و معـاون قـائم                     

مقام كميته مركزي انقالب اسالمي در ساختمان متعلق بـه شـهرباني در مقابـل سـاختمان نهـضت حـضور                     

 حضور اين مقامـات مرتكـب ايـن عمليـات ايـذائي تخريبـي و ضـرب و شـتم مـردم                       داشته و آشوبگران در   

 بعدازظهر پس از آنكه مهاجمين برنامه و ماموريت خود را به اتمام رسـانيدند               ۲در حوالي ساعت    . شدند  مي

ن كنندگان در مراسم، رهبران و فعالي       افراد كميته و مامورين انتظامي ساختمان را در اختيار گرفته و شركت           

سپس دفتر و ساختمان نهضت كه در اختيار مـامورين          . نهضت را با وسائل نقليه خود از محل بيرون بردند         

, در جريان اين تهاجم تعداد زيادي از مهمانان و اعضاي نهضت مضروب           . قرار گرفته بود الك و مهر گرديد      

  .مجروح و بعضاً در بيمارستان بستري شده و تحت درمان قرار گرفتند

 صبح تا آخرين لحظات مراتب توسط نمايندگان نهضت به اطالع مقامات ذيربط از        ۳۰/۹لي ساعت   از حوا 

، دادسـتان شهرسـتان   )االسـالم سـالك   حجـت (، كميته مركزي انقـالب    )مسئول حراست (جمله وزارت كشور    

  .شد و معاون پليس تهران رسانيده مي) االسالم ميرعمادي حجت(تهران 

وليه روز با مشاهده حضور اخاللگران امنيت عمومي، خطر حملـه و وخامـت       درحاليكه از همان ساعات ا    

شـد، و بنـا بـه اظهـار نـامبرده، مراتـب        اوضاع به اطالع مسئول حراست مقيم در وزارت كشور رسانيده مي    

داده است كه بر طبق گزارشاتي كه بـه           رسيده است معذلك نامبرده پاسخ مي       مرتباً به اطالع مقام وزارت مي     

يده اوضاع آرام و تحت كنترل است درحاليكه ساختمان از دو طـرف در محاصـره مهـاجمين قـرار                    وي رس 

مـسئول حراسـت از مـا       . گرفته بود و خروج مردم از ساختمان با خطرات شديد جاني براي آنان همراه بود              

كـرديم  خواست كه مردم ساختمان را ترك نموده و متفرق شوند با وجودي كه با اين نظـر هـم موافقـت                        مي

اقدامي براي متفرق ساختن مهاجمين از اطراف ساختمان به عمل نيامد تا مـردم بتواننـد بـا امنيـت محـل را                       

وقتي از قائم مقام كميته انقالب اسالمي مركز خواسته شد كه چون مهاجمين وقعي به اخطارهاي                . ترك كنند 

شهرباني كمك نمايند تا مهاجمين متفـرق  گذارند بنابراين نيروهاي كميته به مامورين  مامورين شهرباني نمي  

كنندگان در مراسم نهضت با امنيت محل را ترك كنند، اظهار داشتند كه تـامين امنيـت مراسـم     شده و شركت  

  .اند كه نيروي كميته مركزي در اين امر دخالتي ننمايد به شهرباني محول شده و به ما دستور داده

م شد، مامورين كميته با شهرباني همكاري كردنـد و سـاختمان      اما وقتي كار از كار گذشت و توطئه انجا        

را در اختيار گرفتند ولي به جاي آنكه ساختمان را به ما تحويـل دهنـد، از ورود مـا بـه سـاختمان ممانعـت                          

  .اند نموده و آن را الك و مهر كرده

, تم مـردم  حمله به مراسم نهضت آزادي به مناسبت بزرگداشت پيروزي انقالب اسـالمي و ضـرب و شـ                 

ورود به عنف به ساختمان و تخريب آن و ايجاد رعب و وحشت در زن و مرد و پير و جوان مصداق عينـي                 

باشد كه متاسفانه تا آنجا كـه مـا اطـالع داريـم در طـي آن                   از اخالل در امنيت عمومي و حقوق اجتماعي مي        

مين آزادانه پس از ختم برنامه خـود،        نيروي انتظامي حتي يكنفر را هم به اين اتهام بازداشت نكردند و مهاج            



 ٢٤٥

هـاي   كننـدگان در مراسـم را بـه كميتـه       ولي به جاي آن، مامورين كميته كـه شـركت         . محوطه را ترك نمودند   

برده بودند، در آنجـا از آنـان بـازجوئي كردنـد و حتـي تعهـد       ) تهرانپارس(و منطقه   ) خيابان پارك  (۳منطقه  

عـالوه بـر ايـن      . انـد   نهضت آزادي مطالبه و بعضاً دريافـت نمـوده        هاي    كتبي مبني بر عدم شركت در برنامه      

مامورين كميته محتويات دفاتر ما را اعم از اسناد سياسي ـ تاريخي و كتب و غيره به كميته مركزي انقـالب   

  .اند در ميدان بهارستان حمل نموده

صدها نفر از هموطنـاني     زده    اين اعمال خالف در سالروز پيروزي انقالب اسالمي در برابر چشمان بهت           

كه براي بزرگداشت انقالب در محل اجتماع كرده بودند، در شرايطي كه صدها مدعوين و خبرنگار خـارجي                  

اند شديداً به اعتبار و حيثيت جمهوري اسالمي لطمـه            به دعوت دولت ايران در تهران حضور پيدا كرده بوده         

  .نمايد سئول به حفظ امنيت اجتماعات قانوني ميزده و حكايت از عدم كفايت و يا عدم تمايل مقامات م

وزارت كشور با نـاتواني و اطالعـاتي كـه داشـته اسـت اگـر قـادر بـه جلـوگيري از ايـن توطئـه از قبـل                              

مـا  . توانسته است عدم موافقت خود را، نظير برنامه مسجد لنبان اصفهان اطالع دهـد               يافته نبوده مي    سازمان

 چـرا   امـا چـرا وزارت كـشور ايـن كـار را نكـرد؟          . نموديم  و صرف نظر مي   هم نظير همان برنامه عمل كرده       

 بعـدازظهر   ۳۰/۱وزارت كشور مانع همكاري كميته مركزي با شهرباني گرديد؟ چرا كاري را كه در سـاعت                 

   صبح انجام ندادند تا چنين آبروريزي براي دولت جمهوري اسالمي پـيش نيايـد؟              ۱۰انجام دادند، در ساعت     

در كار بوده است؟ و دست مرموزي مانع شـده تـا ايـن توطئـه بـه وقـوع بپيونـدد؟ آيـا مقامـات          آيا تعمدي   

انـد؟ مـا قـضاوتي        گيرنده باطناً تمايلي به حفظ امنيت مردم نداشته و با اجراي اين توطئه موافق بوده                تصميم

  .دانيم كنيم ولي پيگيري جدي آنها را در مصلحت مملكت و دولت مي در اين موارد نمي

ما ضمن اعتراض به ظلمي كه در حق نهـضت آزادي و مـدعوين مـا و بـه انقـالب اسـالمي در سـالروز                          

خواهيم كه مسئله توسط وزارت كـشور بـه طـور جـدي               مي, پيروزي آن، و به جمهوري اسالمي شده است       

 هـاي  پيگيري شود تا معلوم گردد چه عواملي مانع از آن گرديد كـه وزارت كـشور بـه وظـايف و مـسئوليت                     

قانوني خود عمل كند و مانع از اجراي اين توطئه كه قطعاً به زيان اعتبار و آبروي جمهـوري اسـالمي تمـام                    

  .شد، گرديد

خواهيم محل و دفتر نهضت را به ما عودت دهيد و مسئله تهاجم به نهضت را جداً پيگيـري            ما از شما مي   

  .كنيد و مراتب را به اطالع عموم برسانيد

  نهضت آزادي ايران

  ۶۳ اسفند ۵



 ٢٤٦

  

  شكوائيه به دادستان تهران 

   دفتر نهضتندر مورد بست
  

  حجت االسالم جناب آقاي ميرعمادي

  دادستان شهرستان تهران

اسـالمي  ري مراسم بزرگداشت سـالروز انقـالب        ، در جريان برگزا   ۶۳ بهمن   ۲۲محترماً در روز دوشنبه     

 غيرمسئول ابتدا در برابر ساختمان نهضت اجتماع        اي، نامجاز و    ايران در محل دفتر نهضت آزادي ايران عده       

كرده و نظم عمومي را مختل ساختند و به دادن شعارهاي موهن عليه نهضت و افراد پرداختنـد و سـپس از                      

عنف وارد محل برگزاري مراسـم شـدند و         به  دو طرف به ساختمان هجوم نموده و با شكستن در و پنجره             

 آنگاه به ساير طبقات هجوم برده هـر           مرد، پير و جوان، پرداختند و      به ضرب و شتم و جرح مردم، از زن و         

كس را كه يافتند مصدوم نمودند و هرچه را در سر راه خود ديدند شكستند و از بين بردند يا غارت كردنـد                       

و در پايان وقتي مامورين انتظامي، كميته و شهرباني به ساختمان وارد شدند نه تنها هيچيك از مهاجمين را             

بازداشــت ننمودنــد، بلكــه ابتــدا مــامورين كميتــه مركــزي اســناد و مــدارك تــاريخي و دفــاتر نهــضت را بــا 

هاي خود به كميته مركزي در ميدان بهارستان بردند و سپس ساختمان و دفاتر مـا را بنـا بـر حكـم                         ماشين

ه كميتـه از سـاختمان      كنندگان در مراسم را هم كه با وسـائل نقليـ            شركت. كتبي جنابعالي الك و مهر نمودند     

هاي خيابان پارك و يا تهرانپـارس بـرده و از آنـان               ها از جمله كميته     اي را به كميته     خارج ساخته بودند، عده   

هاي نهـضت را مطالبـه و بعـضاً دريافـت      بازجوئي نموده و تعهد كتبي مبني بر عدم شركت مجدد در برنامه   

  .اند نموده

ايد كه دفتـر   ذاكره تلفني با آقاي دكتر يزدي، جنابعالي تاكيد داشتهماه در يك م  بهمن۲۳شنبه   در روز سه  

گذاريد و دستور الك و مهر آن صرفاً بـراي حفاظـت از ورود عناصـر غيرمـسئول                    را در اختيار نهضت مي    

  .در همين روز ما طي يادداشتي، از خودتان درخواست تحويل ساختمان را نموديم. بوده است

ماه، جنابعـالي بـه دفعـات بـا            بهمن ۲۴ آقاي دكتر يزدي در روز چهارشنبه        در طي مذاكرات حضوري با    

صراحت تأكيد نموديد كه عودت دادن دفتر به مسئولين نهضت بالمانع است و مشكلي نيست و دسـتور آن                   

مقامات شهرباني نيز در پاسخ نمايندگان نهضت كه موضوع عودت دادن سـاختمان             . را صادر خواهيد نمود   

ته بودند، گفتند چون اصل دستور اوليه كتبي بوده است، دستور رفع ممانعت نيز بايد كتبي به              را مطرح ساخ  

اما متاسفانه با وجود مراجعه مكرر نمايندگان نهضت به دفتر جنابعالي، هنـوز اقـدامي             . شهرباني ابالغ گردد  

 تأييـد، بـه شـوراي       در اين مورد نشده است و تنها پاسخي كه شنيده شده اين است كه دستور فـوق، بـراي                  

  .عالي قضائي ارجاع شده است

جناب آقاي دادستان همانطور كه در مذاكرات حضوري مطرح گرديـده اسـت برنامـه برگـزاري مراسـم                   

سالروز پيروزي انقالب توسـط نهـضت آزادي بـا اطـالع و موافقـت وزارت كـشور بـوده كـه مراتـب روي                         

اگر وزارت كشور خود را قادر به تامين امنيت اين          . هاي داخلي مقامات ذيربط منعكس شده بوده است         تلكس

٧٩٦/٤/٢١: شماره  

 ٥/١٢/١٣٦٣: اريخ   ت
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 



 ٢٤٧

داده و ما هم از       گرفته است و اطالع مي      بايستي متناسب با آن تصميم مي       ديده مي   قبيل اجتماعات قانوني نمي   

كما اينكه در مـورد برگـزاري       . نموديم  نظر كرده و از برگزاري مراسم خودداري مي         حق قانوني خود صرف   

 در مسجد لنبان اصفهان، وقتي وزارت كشور عـدم موافقـت          ۶۳ بهمن   ۲۱ي انقالب در    مراسم سالروز پيروز  

چـرا  . نمـود   بايـستي امنيـت را تـامين مـي          اما وقتي اجازه داد مي    . خود را اطالع داد، ما نيز چنان عمل كرديم        

ه  آيا دست مرموزي طوري عمـل كـرده كـه توطئـ             وزارت كشور چنين نكرد؟ آيا تعمدي در كار بوده است؟         

  اجرا بشود و به آبروي جمهوري اسالمي لطمه وارد آيد؟

ها و نقض حقوق عمـومي و         تاسف و آبروريزي بيشتر ناشي از اين است كه تمام تهاجمات و خرابكاري            

تخلف از قانون و مقررات در حضور باالترين مقام مسئول در دادسراي شهرستان تهران و رئيس پلـيس و                   

در حضور اين مقامات قانوني مهاجمين به عنف        . ب اسالمي صورت گرفته است    مقام كميته مركزي انقال     قائم

و با شكستن در و پنجره وارد ساختمان شدند، همه چيز را شكستند و همـه كـس را مـورد ضـرب و شـتم                          

قرار داده و ايجاد ارعاب نمودند و در پايان هم وقتي ماموريتـشان را تمـام كردنـد و سـاختمان در اختيـار                        

نتظامي قرار گرفت، نه مـامورين كـسي از مهـاجمين را بازداشـت كردنـد و نـه دادسـتان محتـرم                       مامورين ا 

كنندگان به ساختمان و مـردم را صـادر كـرد و ايـن خيلـي                  دستور بازداشت اخاللگران نظم عمومي و حمله      

قـاي  اي كـه آ     چگونه ممكن است دادستان محترم طبق مراجعه      . سابقه در تاريخ دادگستري است      عجيب و بي  

معاون پليس تهران در همان ساعتي كه ما در سـاختمان محبـوس بـوديم بـه مـا كـرده و گفتنـد كـه آقـاي                             

دادستان تهران در عمارت مقابل حضور دارند و سپس آقاي مهندس صباغيان با خود سركار تلفني مذاكره                 

مقامـات مـسئول     صبح در محل حادثه حضور به هم برسـانند و            ۳۰/۹كردند، روز تعطيل عمومي از ساعت       

ها نيز در اختيار ايشان باشند اما نه بتوانند از بروز فاجعه جلـوگيري كننـد و نـه دسـتور                       شهرباني و كميته  

جلب و بازداشت متخلفي را صادر كنند ولي به عوض سـاختمان نهـضت را الك و مهـر كـرده و از عـودت                         

نن و احكام قضاي اسالم جائز اسـت، بـه          مطابق كدام يك از مقررات قانوني يا س       . دادن آن خودداري نمايند   

جاي آنكه مهاجمين تعقيب و بازداشت و محاكمه شوند، خانه و محـل كـار افـرادي كـه مـورد هجـوم قـرار                         

اسـالمي  « آيا اين است معني و مفهـوم          اند و اموالشان به غارت رفته است توقيف و مهر و موم گردد؟              گرفته

 عدالت در دادگستري جمهوري اسالمي؟ ايـن عمـل دادسـتاني         ؟ آيا اين است مفهوم حق و      »شدن دادگستري 

محترم شهرستان تهران در انظار مردم و افكار عمومي چگونـه تعبيـر خواهـد شـد؟ آيـا برگـزاري مراسـم                       

بزرگداشت سالروز پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران به طور قانوني و با اطالع مقامات مسئول دولت                

طه بسيار محدود، آن هم از طرف كساني كـه بـه تـصديق دوسـت و دشـمن،                   جمهوري اسالمي در يك محو    

انـد جـرم      هاي اسالمي و مبارزه عليه استبداد سلطنتي و اسـتيالي خـارجي داشـته               سوابق ممتدي در فعاليت   

است؟ و مستوجب تهاجم مجاز و تخريب و ضرب و شتم توسط افراد شـناخته و يـا ناشـناخته و بعـد هـم                         

  باشد؟ نهضت از خانه و محل كارش ميمحروميت و ممنوعيت 

اي رفتـار شـود كـه         جناب آقاي دادستان در شأن جمهوري اسالمي و دادگستري آن نيست كه به گونـه              

خاطره آن دادگاهي در اذهان تداعي شود كه به جاي مجازات سارق، ديـوار بلنـد خانـه و سـقوط سـارق و                        

  .پناه را جريمه نمود  دزد را آزاد و صاحبخانه بيشكستن پاي او را دليل بر محكوميت صاحبخانه دانسته و
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نمايـد بـه مـصداق والـذين هـم            جناب آقاي دادستان شأن مقام قضائي و كـسوت جنابعـالي ايجـاب مـي              

ايد عمل كنيـد و خانـه مـا را بـه مـا برگردانيـد و                   الماناتهم و عهدهم راعون، به آنچه با صراحت وعده كرده         

  .مائيد كه اين كار به حق و عدالت و تقوي نزديكتر استدستور تعقيب مهاجمين را صادر فر

  الحكم هللا و العاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران

  ۶۳/اسفند/ ۵
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  اهللا منتظري در مورد نامه به آيت

   بهمن۲۲ عواقب حمله به مراسم 
  

  ت بركاتهماهللا العظمي منتظري دا حضرت آيت

گيـري از اسـالم و خـدمت بـه مـسلمين پيـرو                هـره با عرض سالم و دعا بـراي توفيـق حـضرتعالي در ب            

هائي كه آقايان دكتر يزدي و رضا صدر پيرامون حمله به دفتر نهـضت آزادي ايـران و مهـر و مـوم                 مالقات

  :رساند كردن آن توسط دادستان تهران انجام گرفته به استحضار مي

قضائي فرموديد و آقاي دادستان     اي كه به مقامات       به دنبال مراجعات و مذاكرات متعدد و در اثر توصيه         

اي از كالنتـري پـنج خواسـتند كـه از             عمومي تهران نيز بدان اشاره كردند سرانجام آقاي دادستان طي نامـه           

دار سـازد     نماينده نهضت آزادي تعهد بگيرند از اين پس اقداماتي كـه روحيـه افـراد حـزب اللهـي را جريحـه                     

  .اش مسترد دارند عهد دفتر نهضت را به نمايندهسپس در برابر گرفتن اين ت. خودداري نمايند

اهللا واقعاً جاي تاسف است كه در جمهوري اسالمي حزبي كه همواره در چهارچوب شرع و                  حضرت آيت 

شـان    نمايد مورد ضرب و جرح و شتم قرار گيرد اموالشان به غـارت بـرود خانـه و كاشـانه                     قانون اقدام مي  

شان دفـاع     وقتي از مقامات قضائي بخواهند از حقوق پايمال شده        نخست ويران و سپس مهر و موم گردد و          

  .شود از آنها بخواهند تعهد دهند كه از اين پس اقدامي نكنند كه ظالمان را به ظلم وادارد

اعالم چنين درخواستي آن هم از كسي كه مقام دادسـتاني عمـومي تهـران در جمهـوري اسـالمي را بـه                    

  .الجمهوريه االسالميه سالم االسالم سالم يا الاقل علي زد كه بگويد عليسا عهده دارد انسان را وادار مي

ما الزم ديديم با نوشتن اين نامه يكبار ديگر فرياد مظلوميت خود را به گوش جنابعالي برسـانيم و يقـين           

داريم حضرتعالي نيز بدين ظلم بزرگ راضي نبوده اجازه نخواهيد داد چنين سـتمي در جمهـوري اسـالمي                    

توفيـق  . م در حق حزبـي مـسلمان شـناخته شـده صـورت پـذيرد و درصـدد رفـع آن خواهـد كوشـيد                        آن ه 

  .حضرتعالي را در تعليم اسالم و خدمت به مسلمين از درگاه باريتعالي خواستاريم

   دعونا ان الحمداهللا رب العالمينآخر  و

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ اسفند ۸

  

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٧٨٠/٤/٢١: شماره

 ٨/١٢/١٣٦٣: اريخ   ت
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  اعتراضيه به رياست جمهوري 

   نهضت بهمن۲۲ حمله به مراسم رددر مو
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 وكان اهللا    القول اال من ظلم     اليحب اهللا الجهر بالسوء من    

  )۱۴۸سوره نساء آيه (سميعا عليما 

  

  جمهور جناب آقاي رئيس

چون بـه مـا ظلـم  شـده          . خواهيم به زبان تلخ و با صداي بلند با شما صحبت كنيم             مي. ما اعتراض داريم  

  .آيند بگويد ت و خداوند دوست دارد كه مظلوم صدايش را بلند كند و ناخوشاس

داند وكفي باهللا نـصيرا معـذلك نـه     شنود و مي اگر شما نخواهيد بشنويد و بدانيد و رفع ظلم كنيد، خدا مي        

سـخن از   . نمـائيم   بـريم و نـه اشـخاص را تحقيـر مـي             دهيم، نه تهمت و توهين به كار مي         به كسي دشنام مي   

پرسـت   زبان حق تلـخ اسـت، مگـر بـراي كـسانيكه حـق       . گوئيم  اقعيات و از حقوقي كه پايمال شده است مي        و

  .باشند

        

اي است كـه شـما در رأس          كل دستگاه و هيئت حاكمه    . گوئيم، مقصودمان شخص شما نيست      شما كه مي  

ون اساسـي بـوده و سـوگند يـاد      گانـه و مـسئول اجـراي قـان          كننده قواي سـه     آهنگ    آن قرار داشته قانوناً هم    

  .ايد كه از قانون اساسي و حقوق ملت پاسداري نمائيد كرده

        

بـه مـا يعنـي بـه        . طور وسيع از آن آگاه شد       همه ديدند يا شنيدند و دنيا به      . به ما ظلم شديدي شده است     

 يك اجتمـاع قـانوني بـا    ، در۶۳ بهمن ۲۲شدگان ما و به همه كسانيكه در روز           نهضت آزادي ايران، به دعوت    

اطالع وزارت كشور، براي بزرگداشت پيروزي انقالب اسالمي ايـران در محـل دفتـر نهـضت گـرد آمـده بـه           

نه تنها به اين عده از مردم بلكه به حقـوق تمـام ملـت ايـران     . دادند سخنراني تجليل و تحليل انقالب گوش مي  

  .انظلم شده و همچنين به انقالب و به جمهوري اسالمي اير

يافته به لباس عادي كه بيـشترشان بـا موتورسـيكلت يـا اتومبيـل و            نفر افراد سازمان   ۳۰۰اي حدود     عده

شد، بـه     سيم ديده مي    سوار بر تريلي دولتي بودند و در ميانشان نفرات مسلح به سالح كمري و مجهز به بي                

تي از سخنراني نگذشته بـود كـه   نيم ساع. كردند دادند و تهديد مي خانه ما آمده شعارهاي موهن و زشت مي    

هاي جنوبي محل سخنراني را خرد كردنـد و           با تجاوز به يك ساختمان مجاور و پرتاب سنگ و آجر، شيشه           

پس از برقراري آرامش سخنراني ادامه يافت ولي بعد از پايـان سـخنراني انبـوهي از                 . مجلس را به هم زدند    

ها بـاال رفتنـد و        ور شده از نرده      جنوب عمارت حمله   مهاجمين، عليرغم حضور و نصيحت پليس، از شمال و        

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ١٣٤٠تأسيس 
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ها را شكـستند، كتـاب    در و پيكر و ميز و صندلي. وار به داخل هجوم آوردند     ها را شكسته مغول     در و پنجره  

هـا   زن. و كاغذ و اسناد را به هم ريخته به خيابان انداختند يا با خود بردند، فحش و دشنام نثار مردم كردند                    

شدند از دو سمت با ضرب شـديد و           كنندگاني را كه خارج مي      شركت.  به وحشت و لرزه انداختند     ها را   و بچه 

اي با دست و كمر كوفته با سرو صورت شكـسته روانـه               بطوريكه عده . دادند  شتم و جرح تحويل يكديگر مي     

رحمانـه   وان بيكساني را كه داخل مانده بودند محبوس ساخته تعداد زيادي را از پير و ج       . بيمارستان شدند 

ساعتي به طول انجاميده پس از مراجعات مكرر تلفوني كه از داخل و خـارج                 اين صحنه در حدود يك    ... زدند

ساختمان به همه مقامات از جمله وزارت كشور، كميته، دادستاني تهران و حتي دفتر امام و به قم شده بود،                    

 در حوالي ساعت يك و نيم بعدازظهر افراد چندي از           اهللا منتظري به وزير كشور،      و ظاهراً در اثر توصيه آيت     

كميته كه با لباس اونيفورم بودند وارد طبقات شده مهاجمين را دعوت به خروج كردنـد و از سـاعت دو بـه                       

هـاي     خارج تخفيف يافته بود مردان و زنان محبـوس و مـضروب را بـا ماشـين                  بعد كه تشنج داخل و تجمع     

هـاي خـود     مختلف شهر منتقل كردنـد و افـراد شـناخته شـدن را بعـداً بـه خانـه           ها و به نقاط     آماده به كميته  

  .جالب اين بود كه از مهاجمين حتي يكنفر را هم دستگير نكردند. رساندند

دانيم چه نامي روي آن بگذاريم، مهـاجمين بـا اطمينـان و انتظـام كامـل       در اين عمليات وحشيانه، كه نمي   

كنندگان در مراسم هيچگونه تحريك و حتي دفاع با دست بـه   حيه ما و شركتنمودند، درحاليكه از نا  عمل مي 

توانستند يا دستور نداشـتند، بـيش         افراد شهرباني كه مأمور حفظ امنيت محل و مردم بودند نمي          . عمل نيامد 

دادستان شهرستان تهران نيـز همـراه بـا رياسـت پلـيس تهـران و                . از دعوت مهاجمين به مدارا، كاري بكنند      

 صبح در عمارت مقابل نهضت كه متعلق به شـهرباني           ۳۰/۹اون قائم مقام كميته مركزي از حوالي ساعت         مع

كردند، بدون آنكه اقـدام مـوثري در جهـت ممانعـت و يـا                  و ارتباط داشته بر عمليات نظاره مي        است حضور 

اختمان و دفتر نهـضت     در پايان كار به دستور دادستاني، س      . بازداشت مهاجمين و اخاللگران به عمل آورند      

را مهر و موم كردند و به اين ترتيب به عوض دستگيري و مجازات متخلفين، ما را از خانه و اثاثمان اخـراج                       

عنـوان اينكـه موضـوع بـه          و محروم نمودند و تا به حال با وجود مراجعات مكرر از تحويـل دادن آنهـا، بـه                  

  .اند شوراي عالي قضائي ارجاع شده است، خودداري كرده

        

  جمهور آقاي رئيس

  :دانيم ـ شما به همان معناي باال ـ و به دالئل زير ما در اين ظلم شما را مسئول مي

اوالًـ اگر قصد و عمل ما خالف قانون و خالف مصلحت بوده است چرا وزارت كشور، مانند موارد ديگر                  

ذكر يا دستور خودداري از برگزاري مجلس       ، ت )۶۲ماه     آبان ۶(از جمله سمينار تأمين آزادي انتخابات مجلس        

بديهي است كه وقتي وزارت كشور و نيروي انتظـامي       . كرديم  داد ما مثل آن بار تبعيت مي        را نداد، كه اگر مي    

دهند، همانطور كه دادستان تهران به وزير كشور گفته بـوده             از اين دعوت و اجتماع اطالع دارند و اجازه مي         

بدون ترديد وزارت كشور در ايـن مـاجرا   . نيت مردم و محل و معبر را تأمين نمايند     اند ام   است، وظيفه داشته  

  .مقصر و موثر در اين ظلم بوده است

ثانياً ـ در ابتداي حمله وقتي از هر طرف به وزارت كشور و بـه كميتـه مركـزي يـا بـه دادسـتان تهـران         

نمايند، دستور دهيد مأمورين كميته بياينـد   گفتيم حال كه مهاجمين اعتنا به پليس نمي         كرديم و مي    مراجعه مي 
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. دادند كه كميته حق دخالت ندارد و حفاظت به عهده شهرباني گذارده شده است               و جلوگيري كنند، جواب مي    

پس چه طور شد كه بعداً كميته آمد و آمدنش، بدون آنكـه درگيـري و مقـاومتي ايجـاد نمايـد باعـث خـروج                        

 آيا اين خود نشانه توافق قبلي و توطئه نبوده است؟ ما بـه چـشم خـود               فوري مهاجمين و ختم غائله گرديد؟     

در . ديديم كه بعضي از مهاجمين و ضاربين و گردانندگان اين حمله افراد شناخته شده حمالت قبلـي بودنـد                  

  .باشد هر حال وزارت كشور كه كليه نيروهاي انتظامي را در اختيار دارد مسئول و مقصر مي

اگر دادگستري ضاربين و مزاحمين و مسببين غائلـه  . دانيم ي را شريك ظلم و مقصر ميثالثاً ـ دادگستر 

رسـانيد چنـين اعمـال فجيـع و           نمود و به كيفر قانوني مـي         جداً را تعقيب مي      صفر را رها نكرده    ۲۸قبل يعني   

در كننـدگان در مراسـم سـوگواري را           در آن غائلـه عـده زيـادي از شـركت          . شـد   خالف قـانون تكـرار نمـي      

كردنـد و پـنج       ها برده و بازخواسـت مـي        هاي خارج ساختمان مضروب و مجروح ساخته يا به كميته             خيابان

نفرشان را كالنتري با مشاهده ارتكاب جرم دستگير و بازجوئي كرده تحويل دادسراي تهران داده بـود كـه                   

  .آزاد شدند

مقصرين، مظلوم و مضروب واقعه عمل دادستاني تهران كه به جاي دستگيري مهاجمين و كشف و كيفر        

اي دادگـاه     يعني نهضت آزادي را تنبيه نموده از خانه و اموالمان ما را محروم ساخته است داسـتان افـسانه                  

قاضي آن دادگاه به جاي مجازات سارق دستور داده بود صاحبخانه را بـه جـرم اينكـه                  . كند  بلخ را زنده مي   

با اين عمل آيا حيثيت و      !  شدن پاي دزد شده است، شالق بزنند       ديوار منزلش را بلند ساخته و باعث شكسته       

 آيا نبايد هرچه زودتر رفع ظلم و خـسارت از          ماند؟  اعتباري براي دستگاه قضاوت جمهوري اسالي باقي مي       

ما بشود؟ آيا در جمهوري اسالمي ايران عليرغم آن همه ادعا و تبليغات بايد بـه جـاي قـانون هـرج و مـرج                         

  حاكم باشد؟

سـاز و مـوثر در    ابعاً ـ حزب جمهوري اسالمي، روزنامه ارگان و برخي مسئولين باالي حزب را زمينه ر

هاي  ها و جوسازي ها، تحريك ها، توهين زيرا كه مقدمه الجيش اين فاجعه عبارت از تهمت     . دانيم  اين توطئه مي  

و در صدا و سيما با نقشه قبلي عليه         ها    ها، سرمقاالت، روزنامه    ها، مصاحبه   اي بود كه در خطبه      ناجوانمردانه

سازي و حمله و اخالل در نظم عمـومي و نقـض       البته اين صحنه  .  شده بود    انداخته  نهضت و نشريات آن راه    

دانيد كه چگونه و چند بار انجام گرديده وهر بار ما كاري جـز                خوب مي . حقوق قانوني، براي دفعه اول نبود     

بـديهي اسـت كـه گنـاه        . ايـم   ظلم به پيشگاه الهي و اعالم به مردم نكـرده         اعتراض قانوني به مراجع مسئول، ت     

آميـز حقـوق      بزرگ ما نشريات اخيري است كه مردم را دعوت به حضور در صحنه براي مطالبـه مـسالمت                 

  .ايم خودشان و قيام به قسط و قانون كرده

        

  جمهور آقاي رئيس

 آنچه به ما و به مردم آزاد و مسلمان ايران ظلم رفتـه باشـد   دانيد كه با اين اعمال رسوا، بيش از       هيچ مي 

به انقالب و به جمهوري اسالمي لطمه رسيده و به آبروي كشور و حاكميت در ايران و در دنيا خدشه وارد                     

به اين ترتيب آيا عمالً و به رساترين بيان ادعاي تكراري كه در جمهوري اسالمي ايران آزادي و                  . شده است 

  ي همه وجود دارد، تكذيب نكرديد؟امنيت برا
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اعتراض مردم تهران به سـخنراني      « ارگان حزب شما بعد از ماجراي اخير نوشت كه اين حادثه              روزنامه

 نيـز وقتـي چماقـداران سـاواك در          ۱۳۵۶حتماً بـه خـاطر دارنـد كـه در سـال             . بوده است » مهندس بازرگان 

اي برگزاري جشن عيد قربان جمع شده بـودن حملـه   كاروانسرا سنگي به يك اجتماع مخالفين سياسي كه بر     

هـا را شكـسته پيـر و جـوان را روانـه بيابـان يـا بيمارسـتان كردنـد، گفتنـد               كردند و سر و دست و اتومبيل      

! ضاربين، كشاورزان كرج بودند كه طاقت نياوردند به مقدسات ملي توهين به عمـل آيـد و عـصباني شـدند                    

در آن  . شاه به مسجد كرمان و در ساير شـهرها در اذهـان زنـده اسـت               هنوز خاطره حمله چماقداران رژيم      

. حمالت حاكميت مدعي شده بود كه اين مردم بودند به مسجد كرمان و يا اجتماعات مخـالفين حملـه كردنـد                   

همچنين پرتاب كوكتل مولوتف و آتش زدن خانه آقاي دكتر يزدي و مهندس عبدالعلي بازرگـان كـه عـاملين         

اشتند، خاطره بمب گذاري در خانه پنج نفر از موسـسين جمعيـت ايرانـي دفـاع از آزادي و                    آن آزادي عمل د   

  .تلك امه قد خلت لها ما كسبت و لكم ماكسبتم. كند حقوق بشر را تداعي مي

  .الظلم الكفر و اليبقي مع رسول اكرم راست فرمود كه الملك يبقي مع

        

تي كـه نـام اسـالمي و داعيـه عـدالت علـوي بـر سـر دارد،                   ها آيا شايسته يك نظام و حكـوم         چنين روش 

ايم چرا به عوض تـشبث بـه چنـين     كنيد مرتكب خالف شده    دانيد و تصور مي     باشد؟ اگر ما را خطاكار مي       مي

كنيـد؟ چـرا بـا        مـان نمـي     هاي ناجوانمردانه، بر طبق قانون اساسي و با حق دفاع، در مالءعام، محاكمه              روش

هايتان، عليرغم قـانون      ايد؟ نه روزنامه    و غيبت به جنگ ما آمده زبان و قلمان را بسته          طعنه و توهين و تهمت      

ايد يك روزنامه آزاد در اين مملكت وجود داشته           كنند و نه اجازه داده      مطبوعات، جواب و دفاع ما را درج مي       

عـه، جماعـت، راديـو و       ها، منابر، مساجد، جم      شما كه تمام روزنامه     باشد تا در آنجا توضيح و پاسخ بدهيم؟       

توانيد هر كالم احياناً نادرست، يا مقالـه اغواكننـده را در              تلويزيون را در اختيار و انحصار خود داريد و مي         

ترسيد؟ آيا همين     اي چون ميزان چرا مي      صدجا جواب كوبنده بدهيد و مردم را آگاه كنيد، از انتشار روزنامه           

ن دليل بر دليل نداشـتن شـما و محكـوم بـودن حاكميـت نيـست؟                 توقيف طوالني و غيرقانوني روزنامه ميزا     

كننـده و خريـدار       انـد و بـراي نويـسنده و پخـش           چهار تا نشريه و كتاب، كه تازه و بارها جلوي آن را گرفته            

هاي   هاي يوميه و كثيراالنتشار و رسانه       تواند جوابگوي روزنامه    آورند، نه مي    مشكالت و خسارات فراهم مي    

  .شود نات عمومي باشد و نه نشانه آزادي و حاكميت قانون حساب ميگروهي و امكا

        

آيا برگزاري مراسم پيروزي درخشان گذشته انقالب اسـالمي ايـران و تجليـل و تحليـل آن جـرم بـوده                      

  است؟

هاي نهضت آزادي انكار انقالب و دشـمني بـا اسـالم وجـود دارد يـا مـا قـصد                  نامه و برنامه    آيا در مرام  

كنيـد؟    چنين با مـا رفتـار مـي         دازي نظام جمهوري اسالمي را، كه معتقد و مدافع آن هستيم، داريم كه اين             بران

گوئيم بگذاريد ملت و صاحبان مملكـت انتخـاب           ايم، يا آنكه مي     براي تمتع از قدرت و تصرف دولت راه افتاده        

  و اختيار نمايند؟

خـواهيم و بـه    را مـي » تقالل ـ جمهـوري اسـالمي   آزادي ـ اس «آيا ما چيزي جز شعار اصلي انقالب يعني 

  نمائيم؟ چيزي غير از قرآن و احكام اسالم، به قانون اساسي و به قوانين مصوب استناد و اتكاء مي
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اگر دستگاه تحمل چنين گروه و چنين طرز تفكر و سياسـتي را نـدارد و هرگونـه ارائـه طريـق و انتقـاد                         

  ايد؟ كند چه راه ديگري را شما در برابر ملت قرار داده  را خفه ميقانوني يا امر به معروف و نهي از منكر

        

نمائيم كه همه مـردم شـاهد و نـاظر     ما شخص شما را به يك مناظره سياسي در صدا و سيما دعوت مي       

  .آن باشند

  

 ما براي هرگونه مقابله قانوني و قرآني كه به صورت آشكار و در معرض افكار عمومي صـورت بگيـرد           

به شرط آنكه مقابله در شرايط مساوات و عدالت صورت گيرد، بدون آنكه دست و پاي يك طـرف        . ايم  آماده

روزنامـه مـا را آزاد      . هاي غيرموافق را بزنند و بترسانند       ها ببندند و تماشاچي     ها و ممنوعيت    را با محروميت  

 تيـراژ  ۲۰۰۰۰وقت ببينيم كـدام روزنامـه        آن. كنيد و مثل موافقين به ما اجازه و امنيت براي اجتماعات بدهيد           

هـائي مـورد قبـول مـردم و چـه كـساني بـراي چـه كارهـائي انتخـاب                        و چه روش   ۵۰۰۰۰۰دارد و كداميك    

  .شوند مي

امير مومنان راست فرمود كه هركس از شنيدن حق يا پيشنهاد عدل احساس سنگيني كند، عمل بـه آنهـا                    

  .تر است برايش سنگين

        

ن ظلمي كه به ما و به مردم شده است و آبروئي كه از جمهوري اسالمي رفته است بيائيد بـه                     براي جبرا 

.  گردن نهاده دستور دهيد هرچه زودتر خانه و اثـاث بـه نـاحق توقيـف شـده مـا را رهـا كننـد                     حق و عدالت  

تفاده از  خسارات وارده را بپردازند، عـاملين و مقـصرين را محاكمـه نماينـد و حـق انتـشار روزنامـه و اسـ                       

ما چيزي بيشتر يا كمتر از اجـراي عـدالت اسـالمي و قـانون               . اجتماع را بر طبق قانون، به غيرموافقين بدهند       

  .خواهيم جمهوري اسالمي نمي

  الحكم هللا و العاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران

  بعد از هفتمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران

 ۶۳اسفند 
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   هاشمي رفسنجانياعالم جرم عليه آقاي

   به دادسراي تهران
  

  دادسراي محترم شهرستان تهران

االسالم آقاي اكبر هاشـمي رفـسنجاني رئـيس محتـرم مجلـس               رساند كه حجت    احتراماً به استحضار مي   

 ضمن طـرح مجـدد اتهامـات      ۹/۱۱/۶۳شوراي اسالمي در ديدار با معاونين سياسي وزارت كشور در تاريخ            

 و مطالب خالف واقـع متـضمن افتـرا و تـوهين و اشـاعه اكاذيـب از جملـه                     ۱۳۶۰هاي    لنارواي تبليغاتي سا  

  :گويند مي

آغـاز  (در آن زمـان  ... اي در داخـل نـدارد   الحمدهللا جمهوري اسالمي ايران تاكنون مشكل سياسي عمـده      «

دنـد و   مخالفان جمهوري اسالمي حتي با اسم اسالم در كنار جمهـوري مخـالف بو             ) پيروزي انقالب اسالمي  

حتي برخي از منصوبين به كارهاي اجرائي از طرف امام نيز اين عقيده را داشتند كه اسم اسالم حذف شود                    

هـا هـر كـدام بـراي خـود در مقابـل          هاي مختلف و گروهك     جريان. گذاشته شود » دموكراتيك«و به جاي آن     

دها معلوم شد كه اينها همگي متكي       بع... پنداشتند  مردم ادعاهائي داشتند و خود را از شركاي مهم انقالب مي          

اينهـا اصـوالً بـه      . ها كه طيف وسيعي بودند سر در آخور غرب داشتند           گراها و ليبرال    ملي... به اجانب هستند  

در اولين كابينـه آنهـا مـا تنهـا توانـستيم دو             . دادند  ديگران و به نيروهاي انقالبي سهمي در اداره كشور نمي         

هـاي    هـا، دادگـاه     نهادهاي جوشيده از بطن انقـالب از قبيـل كميتـه          ... ل كنيم پست غيرحساس را به آنها تحمي     

عنـوان    هـا بـه     كه دلسوزانه سرگرم جبران كمبودهـا بودنـد از نظـر ليبـرال            ... انقالب، جهاد سازندگي و سپاه    

ت انگيـز اسـ      اين حوادث براي ما بسيار عبرت       مجموعه... شدند  و غيره معرفي مي   » انگل«و  » دولت در دولت  «

ما با كساني درگير بـوديم كـه   . تر ديديم تر و با ثبات روز نظام اسالمي را قوي    ما هرچه جلوتر آمديم، روزبه    

وقتي مسئله واليت فقيه در مجلس خبرگـان مطـرح شـد، آنهـا              . فقه اسالم و اقتصاد فقاهتي را قبول نداشتند       

كي بايد  « شوراي اسالمي نيز شعار      در مجلس .  كنند تصميم گرفتند به هر نحو شده مجلس خبرگان را منحل         

هـاي ايـن      خيانـت .  نمودند با نامشروع جلوه دادن مجلس آن را منحـل نماينـد            را مطرح كردند و سعي    » برود

آنهـا بـا طـرح تـشكيل هيـات حـسن نيـت              . ها در كردستان هميـشه در صـفحات تـاريخ خواهـد مانـد               ليبرال

ز همـراه هيـات مـذكور بـراي خـاموش كـردن فتنـه بـه                 يادم هست كه ما ني    . ايجادكننده فتنه و آشوب بودند    

پرست و نشان دادن      ني كه آدم قاطعي بود براي خالي كردن دل مزدوران بيگانه            كردستان رفتيم مرحوم قره   

ها از اين كار ناراحت شـدند و          ليبرال. ها مانورهائي در آن منطقه اجرا كرد        قدرت جمهوري اسالمي با فانتوم    

 كمـال تعجـب     ني را عزل، بعد هم براي جبران اين قاطعيـت بـا             ن به تهران سپهبد قره    بالفاصله پس از برگشت   

ها در آنجـا بـراي راضـي          ها و چپي    اي را در جائي منصوب كردند كه كمونيست          توده ديديم كه يك استاندار   

 هـا و جريانـات غيرصـالح در آن          همه ايـن گروهـك    . كردن اربابانشان آشوب و خونريزي به پا كرده بودند        

ها كه مدعي تخصص و كارشناسي        ليبرال. فضاي سياسي و هرج و مرج خود را نشان دادند و رسوا گشتند            

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١ـ٤ـ٧٨١: شماره

١٤/١٢/١٣٦٣: اريخ   ت
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در امور مملكت بودند بدترين نوع مديريت را در اداره مملكت به نمايش گذاردند و دولت موقت بـدون آنكـه                     

ام آنهـا را وادار بـه ايـن         در واقع حركت به موقع دانشجويان پيرو خـط امـ          . كسي از او بخواهد استعفا نمود     

در دانشگاه نيـز    ... صدا و سيماست  ) كارشكني در نهادهاي جمهوري اسالمي    (مورد ديگر   ... العمل كرد   عكس

شوند   كنند، نگران مي    گذاري مي   شوند و محيط فرهنگي جذابي را پايه        از اينكه استادان و دانشجويان فعال مي      

لـوح هـم دنبـال        هاي متدين امـا سـاده       بعضي از انسان  ... ندو همچنين از حل مشكالت اقتصادي بيمناك هست       

... كنـد  لوح مجلس نيز ناآگاهانه كمك بـه آن جريـان مـي    گيرند و گاهي هم يك نماينده ساده    حرف اينها را مي   

هـاي    هـا، سـازمان     وارد ميدان شوند من به مجلس، دولت، روزنامه       ... ها ممكن است به اسم اسالم       اين جريان 

شـود سـاده برگـزار     هـائي را كـه در كارهـا ايجـاد مـي      كنم كه كارشكني يته و سپاه توصيه مي   اطالعاتي، كم 

من از كارهاي اينها مثال ديگري براي شـما بگـويم مـثالً يـك دفعـه                 . اند  اينها در زير زمين فعال شده     ... نكنيد

هـاي    ور و سـازمان   ها از هر طرف به سوي بيت امام و دفـاتر مـسئولين رده اول كـش                  بينيد كه سيل نامه     مي

هـا و    كارشـكني  ايـن هاي مسئول مخصوصاً وزارت كشور مسئول مبـارزه بـا   همه ارگان ... افتد  ديگر راه مي  

  .»ها هستند مزاحمت

 و صداي جمهوري اسالمي به طـور كامـل منتـشر    ۱۰/۱۱/۶۳اظهارات فوق در كليه جرايد يوميه مورخه      

  )اي پيوست است نسخه ( شده است

د اما تلويحـاً    نا   هاشمي رفسنجاني خودشان از نهضت آزادي ايران صريحاً نامي نبرده          با وجوديكه آقاي  

بخشي از مطالب خطاب به جناب آقاي مهندس بازرگان دبير كل نهضت آزادي ايـران و سـران و بعـضي از           

  :زيرا موقعي كه ايشان اشاره به. باشد اعضاي نهضت آزادي مي

  ؛»و در اولين كابينه آنها» در آغاز پيروزي انقالب«ام منصوبين به كارهاي اجرائي از طرف ام«

 بـا امـضاي نهـضت آزادي ايـران منتـشر شـده اسـت؛              ۲/۳/۱۳۶۰كه در تـاريخ     » كي بايد برود  «و بيانيه   

  )اي پيوست است نسخه(

مامور از سـوي دولـت موقـت و شـوراي انقـالب و رهبـر انقـالب در كردسـتان و                      » هيات حسن نيت  «و  

  ئيس ستاد دولت موقت؛ر» ني مرحوم قره«

  ؛»منصوب دولت موقت«و استاندار كردستان 

  ؛»دولت موقت بدون آنكه كسي از او بخواهد استعفا نمود«و 

نهـضت  «و نظر به اينكه تنها سازمان سياسي قانوني فعال مخالف حاكميت كنوني در داخل كـشور                 كنند    مي

  . باشد  اين سازمان ميباشد لذا بخشي از سخنان ايشان اتهام به مي» آزادي ايران

وقت تهران براي مقابلـه و      مآقاي هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي و امام جمعه            

در چهارچوب قانون و بنا بر وظيفه خطير ملـي و اسـالمي             » نهضت آزادي ايران  «خنثي ساختن اقداماتي كه     

هــي از منكــر بــا وجــود تمــامي در شــرايط حــساس كنــوني مملكــت و انجــام فريــضه امــر بــه معــروف و ن

هاي گذشته و حتي      هاي حوادث سال     در سخنان خود با قلب و تحريف واقعيت        ,آورد  ها به عمل مي     محدوديت

تكذيب اظهارات و مدافعات سابق خودشـان اتهامـات نـاروائي را بـه سـران و اعـضاي نهـضت آزادي وارد         

باشـد بلكـه بـا ايـن عمـل، رهبـري و        يب عليه آنان مي اند كه نه تنها شامل افتراء، توهين و اشاعه اكاذ           ساخته
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اصالت انقالب اسالمي را زير سئوال بـرده و موجبـات تـضعيف نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران را فـراهم                        

  .سازند مي

شـود   ما در اين شكوائيه عليه آقاي هاشمي رفسنجاني به آن گونه از سـخنان ايـشان كـه ذيـالً نقـل مـي           

  :كاري نداريم

روز نظـام جمهـوري اسـالمي را          روزبـه «و  » اي نـدارد    مي ايران اكنون مشكل سياسي عمده     جمهوري اسال «

كه مدعي تخصص و كارشناس در امور مملكت بودند         ) دولت موقت  ( ها  ل  ليبرا«و  » تر ديديم   تر و با ثبات     قوي

جويان فعـال   اسـتادان و دانـش    ... دانـشگاه «و  » بدترين نوع مديريت را در اداره مملكـت بـه نمـايش گذاردنـد             

لوح هم دنبـال حـرف        هاي متدين اما ساده     انسان«و  » كنند  گذاري مي   شوند و محيط فرهنگي جذابي را پايه        مي

اينهـا  «و  » كنـد   لوح مجلس نيز ناآگاهانه كمك به آن جريان مي          گيرند و گاهي هم يك نماينده ساده        اينها را مي  

  » در روي زمين آبروشان رفته است

) قبـل از انقـالب  (آن روز « ايشان خطاب به ستاد برگزاري مراسم دهه فجـر     ۲/۱۱/۶۳و يا سخنان مورخ     

در زمينـه اقتـصادي نيـز غـرور     ) بعد از انقالب(هاي ما   پيشرفت. كردند  مردم به نان بخور و نميري اكتفا مي       

  )۳/۱۱/۶۳كيهان (» آفرين است

امالً گويا و ملت ايران و احكـم     نسبت به اين مطالب آمار و ارقام رسمي منتشر شده شش ساله گذشته ك             

  .ي تشخيص و تصميم اين ادعاها هستنداالحاكمين خود بهترين داور بر

و همچنين از اينكه ايشان و همفكرانشان در اين سخنان و در چند سال گذشته برخالف دسـتور صـريح          

ه قاطبـه ملـت ايـران و     را ك و اصول و مباني اخالق اسالمي كساني» ۱۱/قاب ـ حجرات لوالتنابزوا باال«قرآن 

را كـه   » ليبـرال «تصريح مكرر رهبر انقالب در مسلمان و متدين بودن آنان شـك و ترديـد ندارنـد برچـسب                    

هـا    ها قبل از پيروزي انقالب اسالمي توسط ماركسيـست          مربوط به فرهنگ غربي و ماركسيسم بوده و سال        

جامعه ما به كار برده شـده اسـت، اسـتفاده           به ويژه حزب توده ايران عليه مسلمانان مبارز و تحصيل كرده            

 ـ  ۱۵صـفحات  (ريزند، نيز كـاري نـداريم    نمايند و آب به آسياب اين دشمنان انقالب اسالمي ريخته و مي مي

  ). نشريه نامه سرگشاده نهضت به سپاه پاسداران پيوست۲۴

رط عـدالت كـه در      هاي شرعي شرايط و خصوصيات الزم براي امام جمعه، از جمله شـ              باالخره به جنبه  

  .كنيم اي نمي كتب فقهي آمده است، نيز در اينجا اشاره

        

خواهيم در اين شكوائيه مطرح سازيم تا مقامات قضائي مورد رسيدگي و تعقيب قانوني قرار                 آنچه ما مي  

  :كنيم ها و اتهامات ناروائي است كه ذيالً به برخي از آنها اشاره مي گوئي دهند خالف

ها هر كدام براي خـود در مقابـل مـردم ادعاهـائي داشـتند و خـود را از                      هاي مختلف گروهك    نجريا«ـ  ۱

گراهـا و   ملـي ... بعدها معلوم شد كه اينها همگـي متكـي بـه اجانـب هـستند         ... پنداشتند  شركاي مهم انقالب مي   

  »  سر در آخور غرب داشتنددها كه طيف وسيعي بودن ليبرال

كننـد   اني در اين بيانات صريحاً اشاره به شخص يا گروه خاصـي نمـي  با وجوديكه آقاي هاشمي رفسنج 

، »نهـضت آزادي ايـران    «اما همانطور كه در باال گفته شد بـا اشـارات روشـني كـه در مجمـوع وجـود دارد                      

و » متكـي بـه اجانـب   «د كه نگير شخص آقاي مهندس بازرگان و وزراي دولت موقت نيز مورد اتهام قرار مي     
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 دارند اگر آقـاي هاشـمي رفـسنجاني مـدارك و دالئـل خـود را مبنـي بـر صـحت ايـن                         »سر در آخور غرب   «

ادعاهاي واهي به مقامات قضائي ارائه ندهند ـ كه هرگـز نخواهنـد داد ـ اتهامـات وارده افتـرا اسـت و قابـل         

  ). نشريه نامه سرگشاده نهضت به سپاه پاسداران پيوست۲۷ تا ۲۴صفحات . (تعقيب قانوني

  .»كابينه آنها ما توانستيم دو پست غيرحساس را به آنها تحميل كنيمدر اولين «ـ ۲

و «اين ادعا نه تنها خالف واقع است بلكه همان طور كه در كتاب مسائل و مشكالت اولـين سـال انقـالب                       

شوراي انقالب و دولت موقت از زبان مهنـدس بازرگـان توضـيح داده شـده اسـت بـرخالف حقيقـت            » كتاب

ر چند مرحله دولت موقت كوشيده است مشاركت روحانيون شوراي انقـالب را در هيئـت      باشد زيرا كه د     مي

دولت جلب نمايد كه سرانجام پس از امتناع مرحوم دكتر بهشتي از قبول مسئوليت اجرائي و با اصرار زياد،                   

آقايان هاشمي رفسنجاني در وزارت كشور و مرحوم دكتـر بـاهنر در وزارت آمـوزش و پـرورش و آقـاي                      

  .اي در وزارت دفاع فقط به صورت معاون يا مشاور قبول مسئوليت و همكاري نمودند دعلي خامنهسي

هاي انقالب، جهـاد سـازندگي و         ها، دادگاه   نهادهاي جوشيده از بطن انقالب از قبيل كميته       «ـ اظهار اينكه    ۳

ت و انگـل و غيـره معرفـي         ها دولت در دول     كه دلسوزانه سرگرم جبران كمبودها بودند از نظر ليبرال        ... سپاه

نهادهاي سپاه و جهاد سازندگي توسط دولت موقت ايجـاد          . ها است   اين مطلب نيز تحريف واقعيت    » شدند  مي

هـاي مختلـف ايـن     و سازماندهي شده بعدها كسانيكه قصد حاكميت انحصاري داشـتند بـه تـدريج بـا بهانـه            

ت موقـت نـه تنهـا بـا ايـن نهادهـا خـصومتي               آقاي مهندس بازرگـان و دولـ      . نهادها را از دولت جدا ساختند     

آنچـه آقـاي مهنـدس    . انـد  هاي مختلف از عملكـرد آنـان تقـدير و تـشكر نيـز نمـوده              نداشتند بلكه به مناسبت   

در » مـشكل تعـدد مراكـز قـدرت       «انـد     اند و مسئولين بعدي شديدتر از آن را نيـز تكـرار كـرده               بازرگان گفته 

هـا و اشـاعه اكاذيـب          است لذا اين بيان ايـشان تحريـف واقعيـت          مديريت مملكت و ضايعات آن براي مملكت      

  .باشد مي

نيـز  » آنها تصميم گرفتند كه به هر نحو شـده مجلـس خبرگـان را منحـل كننـد                 «ـ اظهار ديگر ايشان كه      ۴

هاي ما كه پيوسـت        نشريه برخورد با نهضت و پاسخ      ۳۸ـ۳۳صفحات  (باشد    خالف واقع و اشاعه اكاذيب مي     

  )است

را مطرح كردند و سـعي نمودنـد بـا نامـشروع            » كي بايد برود  «جلس شوراي اسالمي نيز شعار      در م «ـ  ۵

ها و اشاعه اكاذيب است ـ يـك نـسخه از     اين ادعا نيز تحريف واقعيت. »جلوه دادن مجلس آن را منحل نمايند

  .باشد نهضت آزادي پيوست مي» كي برود«بيانيه 

ايـن مطلـب تحريـف      »  هميشه در صفحات تـاريخ خواهـد مانـد         ها در كردستان    هاي اين ليبرال    خيانت«ـ  ۶

 ۷۸ــ ۷۲ نشريه برخورد با نهضت و صفحات     ۳۳ـ۲۳صفحات  (ها، افترا، توهين و اشاعه اكاذيب است          واقعيت

  )نامه سرگشاده به سپاه پيوست

ني و انتصاب آقاي دكتـر يونـسي بـه سـمت اسـتانداري       ـ در مورد جريان بركناري مرحوم سپهبد قره  ۷

  .باشد ها و اشاعه اكاذيب مي دستان بيانات ايشان تحريف واقعيتكر

        

  :باشد با توجه به مراتب باال اتهامات آقاي هاشمي رفسنجاني منطق با مواد قانوني زير مي

باشـد و همچنـين       اند كه مشمول مبحث چهـارم از قـانون تعزيـرات مـي              ـ ايشان اتهاماتي را نسبت داده     ۱
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انـد كـه چـون افتـرا          اسـت نـسبت داده    ) جرائم بر ضد امنيت خارجي و داخلـي مملكـت         (ول  اتهاماتي كه مشم  

  . بايد رعايت شود۱۴۲ به بعد قانون تعزيرات بوده و تبصره ماده ۱۴۰باشد مشمول مواد  مي

دل شده وقايعي از قبيل حوادث ليلـه القـدر            نيت ساده   ـ بيانات ايشان موجب تحريك بعضي افراد خوش       ۲

آورد كه خود موجـب    بهمن را به وجود مي۲۲ و اخيراً حادثه   ۶۳ صفر   ۲۸ و   ۱۳۶۲ سال     آبان ۶،  ۱۳۶۱سال  

 قـانون  ۳۱۰ مـاده  ۶بند (اند  شود لذا ايشان مرتكب اين جرم نيز گرديده اخالل نظم و امنيت داخلي شده و مي     

شـده ولـي    ي و كيفر ارتش كه قانون مذكور در قسمت صالحيت و بعضي امور ديگـر فـسخ ضـمني                    سدادر

 شـوراي انقـالب نيـز آن را    ۱۳۵۸ اليحـه مطبوعـات مـصوبه سـال     ۱۹ضمناً ماده ). ماده مذكور معتبر است  

  . گيرد دربرمي

ـ بقيه مطالب ايشان كه صريحاً انتساب اتهـامي را دربرنـدارد، حـداقل شـامل تـوهين بـوده و نـه تنهـا                         ۳

كند كه چـون توسـط مطبوعـات          مجازات مي  قانون تعزيرات آن را      ۱۴۳مخالف دستور قرآن است بلكه ماده       

  .گيرد  قانون مطبوعات آن را دربرمي۲۴اين توهين نيز انجام گرفته است ماده 

ـ آنچه جز افترا و توهين است متـضمن تعـدادي اكاذيـب اسـت كـه نـشر آن موجـب گـول خـوردن و                           ۴

  .شدبا  قانون تعزيرات مجازات مي۱۴۱انحرافات مردم بوده و نشر اكاذيب طبق ماده 

ـ در آن قسمت از بيانات ايشان كه متضمن اهانت و مطالب غيرانساني و غيراسـالمي بـوده منطبـق بـا             ۵

باشد كه به صراحت مندرجات آخر اين مـاده جـرم و مـستحق                اي رهبر انقالب مي      فرمان هشت ماده   ۶ماده  

  .تعزير شرعي است

مقامـات اصـلي جمهـوري اسـالمي        گونـه جـرائم توسـط         با توجه به مراتـب بـاال و اهميـت ارتكـاب ايـن             

خواهشمند است دستور فرمائيد براساس مقررات و قوانين جاري كشور رسيدگي و تعقيب قـانوني معمـول                 

  .گردد

  

  با تشكر و امتنان 

  نهضت آزادي ايران

  

  

 ارسـال   ۲۴/۹/۶۱اي مـورخ      رونوشت جهت استحضار و تعقيـب قـانوني بـه سـتاد پيگيـري فرمـان هـشت مـاده                   

  .گردد مي
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  به دبيركل سازمان ملل متحد نهضت  دبيركلتلگرام

  قطع بمباران مناطق مسكوني پيرامون 
  

  جناب آقاي خاوير پرزدوكئويار

  دبيركل سازمان ملل متحد

پيرو درخواست اخير سازمان ملل متحد دائر به قطع بمباران مناطق مسكوني پشت جبهه ايران و عـراق                  

 ۱۳۴۹المللـي سـال       رفته شده ولي دولت عراق برخالف كنوانسيون بين       كه از طرف دولت ايران بالفاصله پذي      

عنوان يك حزب ملي و اسالمي از شما انتظـار داريـم بـراي                صليب سرخ از قبول آن خودداري ورزيد، ما به        

خدمت به انسانيت و نيكنامي خودتان در تاريخ سازمان ملل متحد، مجدداً و به طور جدي مساعي مـوثر در                    

المللي مبذول داريد و پس از آن تمام كوشش و عالقمنـدي              ست مذكور و تمكين به تعهدات بين      اجراي درخوا 

  .خود و سازمان را براي پايان دادن عادالنه و شرافتمندانه اين جنگ خانمانسوز به كار بريد

  مهدي بازرگان 

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ اسفند ۲۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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   سازمان ملل متحدتلگرام دكتر ابراهيم يزدي به دبيركل

  پيرامون قطع بمباران مناطق مسكوني 
  

  جناب آقاي خاوير پرز دوكوئيار 

  دبيركل سازمان ملل متحد

، در مبحث قربانيان جنگ، طرفين مخاصـمه را         ۱۹۴۹المللي صليب سرخ در سال        سومين كنوانسيون بين  

ــ  . گ ممنــوع ســاخته اســتاز هرگونــه اقــدامي عليــه مــردم شــهرها و مراكــز غيرنظــامي دور از صــحنه جن

هاي اخير سازمان ملل، نيز دولـت ايـران و عـراق را بـه اجـراي ايـن تعهـد و قطـع بمبـاران منـاطق                  قطعنامه

درحاليكه دولت ايران اجراي اين تعهد و درخواست را، بـدون قيـد و              . مسكوني و غيرنظامي فراخوانده است    

 بـه نقـض صـريح و آشـكار           دولت عراق همچنـان    مثل، پذيرفته است متأسفانه      به شرط، جز در موارد مقابله    

دهد، و موجب نابودي هـزاران        هاي سازمان ملل در اين مورد ادامه مي         المللي و قطعنامه    مفاد كنوانسيون بين  

بايـستي بالدرنـگ متوقـف        دفاع و گسترش جنگ در ابعاد جديدي شده است كه مي            گناه و بي    نفر از مردم بي   

هـاي جنابعـالي در توقـف ايـن           از تصميم اخير سازمان ملـل متحـد و تـالش          لذا ضمن تأييد و حمايت      . گردد

ها، انتظار دارد كه تمامي امكانات و مساعي خـود را بـراي خـتم عادالنـه و شـرافتمندانه ايـن جنـگ                          بمباران

  .خانمانسوز به نفع دو ملت ايران و عراق مبذول داريد

  با تشكر ـ ابراهيم يزدي 

  ري اسالمي ايرانوزير امور خارجه اسبق جمهو

   ۱۳۶۳ اسفند ۲۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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  به هموطنان در مورد تسليت اطالعيه 

  بمباران مناطق مسكوني
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

  

  :زده عزيز هموطنان مصيبت

گنـاه، كـه در زيـر     نهضت آزادي ايـران، در ايـن مقطـع هولنـاك بـه بـرادران و خـواهران شـرافتمند بـي                    

 جنايتكار خونخواري چـون صـدام جـان و خانـه و كـسان خـود را از دسـت داده و                       هاي ددمنشانة   بمباران

عـالوه بـر   . دانـد  دارد و در اندوه و خشم همگان خود را شريك مي            ترين تسليت را عرضه مي      دهند، عميق   مي

نمائيم كه چرا كار به وضعي انجاميده است كه نتيجـه آن ويرانـي                سف شديد مي  أتسليت و همدردي، ابراز ت    

هائي باشد كه نابوديشان هدف تـداوم انقـالب اسـالمي ايـران بـوده                 لكت و شادكامي اسرائيل و ابرقدرت     مم

  . است

دانيـد و در      خـوب مـي   .  مانند شما از ابتدا مايل به چنين جرياني نبوديم          نيز ملت شريف و عزيز ايران، ما     

ص و توانمان اقدام به وظـائف       ايم كه چگونه در حد تشخي       نشريه تحليلي پيرامون جنگ و صلح توضيح داده       

ايم، ولي متاسفانه مورد قبول واقـع نگرديـده           هاي الزم را داده     ديني و ملي كرده، به موقع خود تذكر و توجه         

  .است

از خداي سبحان كه نسبت به بندگان آفريده خود و به ملت آزاده و با حسن نيت اين مرز و بوم، هميشه                      

م، آنچه را كه حق و نجات و خير است نـصيب ملـت ايـران و مـردم               نمائي  نظر رحمت داشته است مسئلت مي     

  .جهان بنمايد

  )عمران ، آل۱۴۷(» ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا علي القوم الكافرين«

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ اسفند ۲۵تهران ـ 

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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  »چه كسي بايد تعهد كند؟«بيانيه 
  

   ملت شرافتمند ايرانهموطنان عزيز،

عنوان رياست جمهوري با تفـصيل بيـشتري       و در اعتراضيه به    ۲۲/۱۱/۶۳همانطور كه در اطالعيه مورخ      

 در  ۱۳۶۳ بهمـن    ۲۲يافتـه بـه مراسـم بزرگداشـت           آمده است گروهي مهاجم طي عملياتي منسجم و سازمان        

كنندگان به تخريب محـل و        م شركت آزادي ايران حمله بردند و همراه با ارعاب و ضرب و جرح و شت               نهضت

  .اثاث و خارج ساختن اسناد پرداختند

دادستان عمومي تهران كه قبل از وقوع حادثه از صبح آن روز در ساختمان مقابل مستقر شده بود پس                   

 و اءاز ختم غائله به كالنتري پنج دستور داد دفتر مركزي نهضت را مهـر و مـوم نمودنـد تـا از ورود اعـض                  

  .ربط ممانعت به عمل آيد به ساختمان و ارزيابي مقدار خسارت و گزارش به مقامات ذيعالقمندان 

كنندگاني را  مقتضاي حق و عدالت و وظيفه شرعي و قانوني دادستان تهران آن بود، دستور دهد تا حمله         

شـده    يننبودند بلكه گروهي مشخص با برنامه از پيش تعي        » مردم«كه بر خالف تبليغات دستگاه بهيچوجه از        

بودند را دستگير كرده تسليم عدالت كنند و وزارت كشور را كه مسئوليت حفظ امنيت افراد و احـزاب را بـه                      

البته جا داشت از وزارت كشور تعهد بگيرد كه از اين پـس             . عهده دارد مورد بازخواست و مواخذه قرار دهد       

در . و احـزاب قـصور يـا تقـصير نكننـد          به وظايف قانوني خود عمل نموده و در حفظ امنيت و آزادي افـراد               

مورد ساختمان نهضت وظيفه قانوني دادستان تهران آن بوده كه پس از حفظ دالئـل جـرم و صـورتمجلس                    

  .نمودن وضع، ساختمان را بالفاصله به نهضت مسترد دارد ولي آقاي دادستان چنين نكرد

 از دريافـت درخواسـتي كتبـي،        پس از مراجعات مكرر و مذاكرات مفصل آقاي دادسـتان وعـده داد بعـد              

در اين مذاكرات آقاي دادسـتان كـوچكترين ذكـري از قيـد و شـرط بـراي         . ساختمان نهضت را تحويل دهند    

تسليم ساختمان به ميان نياورد ولي متاسفانه پس از تسليم درخواست ما و معرفـي نماينـده بـراي تحويـل                     

ي پنج دستور داد تحويل دفتـر نهـضت در برابـر             به كالنتر  ۶/۱۲/۶۳ مورخ   ۲۰/ن/م/۷۴گرفتن محل طي نامه     

صـورت  » اهللا  روحيـه افـراد حـزب     «دار نمـودن      و جريحـه  » زا  اعمال تشنج «اخذ تعهد مبني بر خودداري ما از        

طـرف اجتماعـات نهـضت آزادي ايـران در طـول فعاليـت خـويش و از جملـه          با توجه به اينكـه از يـك       . گيرد

رت كشور بوده است كما آنكه آن روز نيز پس از حمله به نهـضت از     بهمن با اطالع وزا    ۲۲برگزاري مراسم   

ايـم و از      كـرده   طريق قانون و مراجعه دادستاني اقدام نموده بوديم و همواره در چهارچوب قانون عمـل مـي                

اهللا كه دادستان خواسته بود در تعهـد          دار ساختن روحيه افراد حزب      و جريحه » زا  كارهاي تشنج «طرف ديگر   

يد از اصطالحات نامفهوم و نامشخص يا اصـطالح كـشداري اسـت كـه هـم تعريـف و تـشخيص                      نهضت بيا 

مصاديق آن به احتمال بسيار زياد به عهده مهاجمين آينـده خواهـد بـود، نهـضت آزادي ايـران دادن چنـين                       

 آن داند و تعهدي را تسليم به ناحق و تعطيل وظيفه خطير توصيه به حق و امر به معروف و نهي از منكر مي        

. دهـد   را در يك جمله مخالف شرع مقدس اسالم و قانون اساسي شناخته و هرگز به چنين عملي تن در نمـي                    

هـا را     اصوالً قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قوانين تا به حال تشكيل اجتماعات و ايـراد سـخنراني                 

  .مشروط به قيد و تعهدي نكرده است

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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 بهمـن و مهـر و مـوم كـردن دفتـر نهـضت بـا          ۲۲ادثـه روز    دهـد كـه ح      سوابق امر به خوبي نـشان مـي       

انـدركاران از جملـه برخـي مـسئولين حـزب حـاكم،               ريزي منظمي صورت گرفته و بسياري از دسـت          برنامه

سـرمقاالت روزنامـه جمهـوري      . انـد   روزنامه ارگان اين حزب و دادستان عمومي تهران در جريان آن بـوده            

اي اسالمي همه قرينـه بـر ايـن امـر     يس جمهور و رئيس مجلس شوراسالمي، مطالب اظهار شده از طرف رئ     

اند مردم عادي بودنـد كـه تحمـل نيـاورده و بـه مجلـس سـخنراني نهـضت حملـه                    كه گفته  اين هم . باشند  مي

باشد زيرا كه به هيچ وجه آن مردم عادي و آن عمل اتفـاقي نبـوده بلكـه       اند از هر جهت كالم باطلي مي        كرده

سيم و موتورسيكلت و ماشين و تريلي بوده  ماني داشته و مهاجمين مجهز به اسلحه و بي        انسجام كامل ساز  

به عالوه اگر انعقـاد آن مجلـس   . نمودند برطبق برنامه منظمي در هماهنگي كامل با كميته و داستاني عمل مي         

ست كه نه كار خالف     و ايراد سخنراني همزمان با اجتماع ميدان آزادي قابل ايراد بوده باشد، امر مسلم اين ا               

بايستي اجازه چنان عمليات خودسـرانه و آشـوبگرانه و            قانوني بوده است و نه مقامات دولتي و قضائي مي         

  .ايجاد هرج و مرج و آزار را به كسي يا به گروهي بدهند

شود اين است كه چرا هيأت حاكمه به چنين عملي دست زده و چـرا چنـين                   سؤالي كه در اينجا مطرح مي     

  :براي پاسخ بدين پرسش الزم است به مطالب ذيل توجه شود. خواهد  از نهضت ميتعهدي

ـ نهضت آزادي ايران تنها حزب طرفدار نظام جمهوري اسالمي است كه مخالف حاكميت موجود اسـت             ۱

وجود . مند بوده است    از قبيل داشتن دفتر و نشرياتي نامنظم بهره       » العاده محدود   هر چند فوق  «و از امكاناتي    

چنين حزبي براي حاكميتي  كه عليرغم ادعاي رئيس جمهور مبني بر آزادي احزاب و بيانات رئـيس مجلـس                    

حزبي داشته و حق آزادي و اظهار نظـر را ويـژه              مبني بر وجود آزادي كامل در ايران، اعتقاد به سيستم تك          

  . به هيچ وجه قابل تحمل نيست دانند، حزب خود مي

 اقتـصادي جنـگ   ـ و بررسي عميق اعتقادي و سياسي  »يرامون جنگ و صلحتحليلي پ« انتشار نشريه -۲

از طرف نهضت آزادي ايران بسياري از تبليغات و تصميمات هيات حاكمه را زير سئوال برده و حاكميت را                   

اي چنين حيـاتي اظهـارنظر نمـوده بـه سـئواالت              در موضعي قرار داد كه مجبور شود دير يا زود در مسئله           

  .سخ دهدمطرح شده پا

شكني و زير پا نهادن قانون  اقدام حاكميت در بستن دفتر مركزي نهضت آزادي نشان داد كه قبول قانون    

  .باشد اساسي براي مسئوالن امر از يافتن پاسخي منطقي بدين سئواالت آسانتر مي

ي را بـه  تفاوتي مردم و ادامه خـون و خرابـ    بي و وخامت اوضاع كنوني»چه بايد كرد  « انتشار نشريه    -۳

مردم و مسئوالن گوشزد نموده، ملت ايران را به قيام به قسط و حضور در صحنه دعوت و حاكميت را بـه                      

ت أاالصول چنين دعوتي مورد قبـول و اسـتقبال هيـ            علي. تسليم به قانون و تمكين به حقوق مردم فرا خواند         

ولي حمالتي كه روزنامه ارگـان      . گيرد  قرار مي    اي كه از پشتيباني اكثريت قاطع مردم برخوردار است،          حاكمه

اي ميان حضور مردم در صحنه        حاكميت عليه اين دعوت نمود به خوبي روشن ساخت كه يا حاكميت رابطه            

  .بيند و يا به پشتيباني ملت اطمينان ندارد و پشتيباني از دولت نمي

 ضمن دعوت از مردم     »د كرد چه باي «در اينجا الزم است يادآوري كنيم كه نهضت آزادي ايران در بيانيه             

مين آزادي انتخابـات  أبه حضور در صحنه و مـشاركت در امـور، تـصميم خـود مبنـي بـر فعاليـت بـراي تـ          

بـستن دفتـر نهـضت      . جمهوري و مشاركت با ساير اقشار ملت در اين انتخابات را اعالم داشته اسـت                رئيس



 ٢٦٥

گـذارد تـا در انتخابـات     در صحنه باقي نمـي ارتباط ما با مردم را قطع نموده و هيچ گروه سياسي ديگري را  

  .جمهوري با حزب حاكم به رقابت بپردازد آينده رئيس

 برگزاري مجالسي هرچند محدود و در محيط خصوصي از طرف نهـضت آزادي ايـران بـسياري از                   -۴

 بـه قاضـي   مندند تنهـا  داد و اين براي كساني كه عالقه      ت حاكمه را مورد تحليل قرار مي      أادعاها و تبليغات هي   

اي هرچنـد محـدود     ه  چه بهتر كه مردم تنها به يك بلندگو گوش كنند و ديگران وسيله            . آيند نبود   بروند خوش 

  .و غيرقابل مقايسه با بلندگوهاي حاكميت براي اظهارنظر نداشته باشند

كند كه چرا دادستاني عمـومي تهـران تعهـدي اينچنـين كلـي از                 توجه به مطالب فوق به خوبي روشن مي       

قبول اين تعهد بدان معني است كه نهضت مهر سكوت بر لب زده، دهـان               . نهضت آزادي ايران خواسته است    

به عبارت ديگر باز شدن دفتـر  .  اين عمل، حاكميت اجازه دهد دفتر نهضت بازگردد      به پاداش خود را ببندد و     

 آن موجـب تـسلط اشـرار    نهضت با تعطيل وظيفه امر به معروف و نهي از منكر كه به گفته رسول خدا ترك             

آيـا قبـول چنـين تعهـد و     . پذير اسـت  شود، و ادامه ظلم ظالم و رنج مظلوم بدون مخالفت امكان       بر جامعه مي  

هاي برباد رفته و از همـه مهمتـر           بدعتي تعهد نهضت را در برابر خونهاي ريخته شده، قلمهاي شكسته، جان           

ه اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض بـه عهـد           ال دفع در برابر خدايي كه دفع فساد در زمين را به حكم لو           

گذارد؟ به نظر نهضت آزادي ايران قبول چنين تعهدي انحراف از مباني مـتقن     انسانها نهاده است، زير پا نمي     

كنـيم كـه هرگـز بـه      بر اين پايه ما در اينجا اعـالم مـي   . اسالم، زير پا نهادن قانون اساسي و قبول ذلت است         

 نخواهيم داد و درخواست غيرقانوني و خـالف شـرع دادسـتان عمـومي تهـران را بـا سـخن                      چنين ذلتي تن  

  ».هيهات منا الذله«دهيم  پاسخ مي) ع(سرور آزادگان حسين 

  نهضت آزادي ايران

   ۱۳۶۳سفند ا
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