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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۲۲:  شماره

  ۴/۲/۷۰:  خـتاري

  مقصر جنگ منطقه كيست؟

  گيري و وظيفه ما چيست؟ و نتيجه

هم بعض  قظهر الفساد يف الرب و البحر مبا كسبت ايدي الناس ليذي          

  ١.ذي عملوا لعلهم يرجعونال

در آستانه سال نو شبح شوم جنگ و ويراني همچنان بر سر مردم منطقـه عمومـا و ملـت سـتمديده                      

شده نـ اگر چه سرنوشت نهائي جنگ در عراق هنوز بـه وضـوح تعيـين               .  سايه افكنده است   خصوصاًعراق  

شور ما نيـز نـه از تبعـات ايـن           ك.  مشخص است  كامالًاست اما اثرات كوتاه مدت و بلند مدت آن بر منطقه            

تفـاوت    تواند نسبت به رويدادهاي اطـراف خـود بـي           باشد و نه مي     جنگ و تحوالت ناشي از آن مصون مي       

  .بماند

  .باشد تحليل زير به بهانه سال نو كوششي براي بررسي علل شروع جنگ و پيامدهاي آن مي

پـشت مرزهـاي غربـي و جنـوبي      در ۲۷/۱۰/۶۹جنگ ويرانگر و خانمانسوز خلـيج فـارس در تـاريخ      

و ميـزان  مقـدار، قـدرت و دقـت سـالحهاي بكـار رفتـه       . كشورمان با حيرت و وحـشت همگـان در گرفـت          

سـرانجام، صـدام    . سابقه بـود    ها و خسارات وارده با توجه به مكان و زمان محدود و كوتاه آن بي                خرابي

 بـا خفـت و خـواري        ۱۲/۱۲/۶۹ د و در تـاريخ    رالعاده شكست خـو     حسين عليرغم جسارت و مقاومت فوق     

هاي شوراي امنيت و شـرايط تحميلـي نيروهـاي            مجبور به تخليه كويت گرديد و تن به قبول كليه قطعنامه          

  .چند مليتي به سركردگي آمريكا داد

                                                 

 به سبب اعمال مردم، فساد در خشكي و دريا آشكار شد تا به آنان جزاي بعضي از كارهايشان را بچشاند، باشد كـه بـاز         ـ1

  )۴۱روم ـ . (برگردند



 ۴

 روز طول كشيد ولي جنـگ و فاجعـه          ۲۱۳از هنگام تجاوز عراق به كويت تا تسليم كامل صدام جمعا            

  .هنوز تمام نشده است

 داخل عراق جنگ خانگي يا قيام مردم شهرها و روستاها عليه صدام و نيروهاي دولتي آغاز شده                  در

است و در خارج نگراني همسايگان و ملتهاي منطقه از جمله ايـران از تـداوم حـضور و دخالـت بيگانگـان                       

 مـسائل قابـل   باشد و رقابت و اختالفات فاتحان جنگ بر سر تقسيم غنائم و حاكميت بر منطقه از         شديد مي 

  .بيني است پيش

 در  ،نهضت آزادي ايران عليرغم تنگناهاي شديد و فشارهاي وارده و بسته بـودن دسـت و زبـان آن                  

 نيـز تلگرامـي     ۳۰/۱۱/۶۹ بيانيه كوتاهي تحت عنوان بار ديگر جنگ صادر كرد و در تاريخ              ۶/۱۱/۶۹تاريخ  

 عزيز و هموطنـان شـرافتمند از مـا توقـع و     برخي از همفكران. به دبير كل سازمان ملل متحد مخابره كرد 

 روشـنگرانه داشـتند كـه بـا مقـدورات مـا و سـرعت                اظهـارنظر درخواست انتشار بيانيه تحليلي مفصل و       

  .توانست سازگار باشد   نميدگرگونيها

از طرف محافل و مقامات كشورهاي ديگر، هر روز و بلكه هر ساعت خبرهـا، ادعاهـا و هـشدارهائي                    

به فرض صحت و عاري بودن از غـرض         گيرد كه     مي  تحليلها و تعليلهائي صورت    دائماً پخش شده است و   

 هر كس سعي دارد كه خـود را مبـرا از تقـصير و ديگـري را                  .باشد  هاي خاصي مي    نشات گرفته از ديدگاه   

هـاي خـود    برنامـه « اين جنگ و   »از پيش طراحي شده بودن    «مقصر جلوه دهد و هستند كساني كه قائل به          

باشـد و همـه علـل و         ن تواند فريبنده، ناقص يا نزديـك نگـر           نمي مسلما چنين تحليلها و نظرات    . اند  »تهخواس

  .عوامل و احتماالت آينده را در بر گيرد

بينـي دولـت، بـر كنـار از      البته در اين فاجعه عظيم كشور ما به لطف خدا و با حسن سياسـت و واقـع     

اگـر گرداننـدگان كـشور جانـب هـر يـك از دو طـرف را                  مـصون از خطـر مانـده اسـت و            معركه و نسبتاً  

ولي نبايـد خودخـواه و نزديـك بـين بـود و             .  در پرتگاه غيرقابل نجاتي سقوط كرده بوديم       گرفتند قطعاً   مي

ايران . خيال ماند   تفاوت و آسوده     آموزنده، بي  ضمناًنسبت به اين رويداد پردامنه براي خودمان و جهان و           

نقالب و بعد از آن خود را به جز چند استثناء جدا از دولتها و ملتهاي جهان نگاه برخالف آنچه در جريان ا 

  .اعتنا به ساير نقاط و جريانها زندگي كند تواند و نبايد مجزا و بي   نميداشت مي
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  :كنيم ما تحليل خود را بدون آنكه مدعي صحت و دقت كامل آن باشيم در سه بخش زير عرضه مي

   فاجعهـ وقوع جنگ و مقصرين۱

  برداران و آثار آن ـ پايان جنگ و بهره۲

  گيري براي خودمان و آينده ـ نتيجه۳

  ـ وقوع جنگ و مقصرين فاجعه۱

بسياري از اشخاص قضيه را ساده انگاشته و معتقدند كه تجاوز صدام بـه كويـت بـه دسـتور جـرج       

ين ادعـا اشـاره بـه خبـري         از آمريكا سرچشمه گرفته است و در اثبات ا         صرفاً   بوش بوده و همه جريانها    

كنند مبني بر اينكه سفير آمريكا در عراق در روز قبل از آغاز حمله از آن آگاهي و با آن موافقت داشته  مي

  .است

الملـل و وابـستگي تنگاتنـگ منـافع و مـصالح              به نظر ما به توجه به گسترش روزافـزون روابـط بـين            

ادي، فكري و غيره، ساده انديشي خواهد بود اگر به          كشورها يا تداخل پيچيده سياستها و جريانهاي اقتص       

سبك قرن نوزدهم تصور كنيم كه يك فرد يا يك سياست و دولت، اگر چـه ابرقـدرت، بتوانـد بـه تنهـائي،                        

هاي حاكم و موثر      با شرايط جهاني و تبعيت از عوامل و اراده         آگاهي و اطالع ديگران و بدون تطبيق          بدون

. آمدها را، ولو در مورد كشورهاي كوچك بنمايـد          بيني و طراحي پيش      و پيش  طرحي بريزد و تعيين تكليف    

هاي ماهرانـه     به عالوه، تجربيات تاريخي و روزمره زندگي نشان داده است كه در بسياري از اوقات نقشه               

شود كه از اختيار يـا اطـالع گرداننـدگان سياسـت              و خردمندانه با نتايج ناخواسته و غيرمترقبه روبرو مي        

  .كند  را ثابت مي»١ يدبر و اهللا يقدرءاملر«رج است و حقانيت گفتار پيامبر گرامي خا

براي ما ايرانيها كه در جهت راحت طلبي و فرار از تفكر و تالش، تمايل شديد به كنار كشيدن خود از                     

اندازيم  ه مي تقصيرها و تاثيرها را به گردن تقدير و عوامل ماوراء الطبيع           تاًيت داريخ و عاد   مسئولمعركه و   

دهيم توجـه بـه ايـن اصـل كلـي مفيـد               مي هاي قاهر زمانه را در همه جا سراغ        يا دستور و دخالت سياست    

انـد بـدون حـساب و قـرار و            توانـسته     نمـي  جهانگشايان گذشته تاريخ نيز با همه نبوغ و نيرومنـدي         . است

 بـراي اقـوام زيردسـت و مغلـوب،     برخالف سنتها و قانونمنديهاي حاكم بر انسانها كاري از پيش ببرنـد و          

                                                 

  .نمايد خداوند تقدير ميكند و   مرد تدبير ميـ1
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امـروزه  .  رقم بزنند،اند كرده  آن اقوام با اراده و با عمل و امكانات خود تعيين مي           سرنوشتي خارج از آنچه     

شود نقش مردم و عوامل داخلي محسوستر و          هاي ملي ديده مي     كه در همه جا بيداريهاي عمومي و جنبش       

ها از تنهائي بيرون آمده، دولتها و ملتهـاي           ليتها و دورافتاده  عالوه بر آن، كشورها و حتي اق      . موثرتر است 

گـران و     المللـي چهارچـشمي مراقـب همگـان و سـلطه            ديگر جهان به دليل منـافع و مـصالح و روابـط بـين             

بايـد  در هر حال، احتمال و امكان فعال مايشائي و جهانمداري را براي يـك ابرقـدرت        . پذيران هستند   سلطه

  . گذشته بدانيمخيلي كمتر از قرون

گوئيم كه دولتها، سياستها و سياستمداراني وجود ندارند كه در صدد توسعه و تحميل و                   نمي البته ما 

قطعـا دولتهـاي متجـاوز و ابرقـدرتهاي         . هـائي انجـام ندهنـد       تسلط بر ديگران نباشند و تـدبيرها و توطئـه         

كـشند،    ود دنيا را به خاك و خون مـي        گرا و استكباري وجود دارند كه براي حفظ و توسعه منفع خ             توسعه

در هر حال، در اين دنياي . دهند ولي رقيبان و ديگران، يعني طبيعت و خلقت، نيز كار خودشان را انجام مي    

بندي نهايي چيزي جـز دسـتاوردهاي مـستقيم و            آيد در جمع     و انسانيت مي   پرآشوب آنچه بر سر انسانها    

كارند، طبيعت و     انسانها مي . ار و عملكردهاي خودشان نيست     و محصول مقاصد و افك     غيرمستقيم انسانها 

  .نمايد كنند و خداوند تقدير خود را اعمال مي روياند، انسانها درو مي تاريخ مي

فرق كلي آتشبازي اخير با جنگهاي قديم اين        . جريان جنگ خليج فارس شاهد گوياي اين واقعيت است        

ها غالبا خود جنگاوران و جنگجويان بودند، ولي اين بار  كهاست كه در گذشته آتش افروز و آتش بيار معر

زيـستند و تـا       سابقا مناطق مسكوني و اقوام مختلف كم و بيش مجـزا و منفـرد مـي               . تر است   قضيه پيچيده 

آئيم، با ارتباطها   به بعد هر چه جلوتر مي۱۹كردند، اما از قرن   حدود زيادي جدا و به دلخواه خود عمل مي        

  .شود روزافزون، به ميزان بيشتري جلوي جدا زيستي و تكروي گرفته ميهاي  و اتصال

  .جريان جنگ خليج فارس شاهد گوياي اين واقعيت است

در جنگ جهاني اول بـا آنكـه مقـدمات و موجبـات آن از سـالها قبـل در رقابتهـا و سياسـتهاي دول                          

مبتكر جنگ و پيـشگام كـارزار       شدند ولي     گرديده بود و همه آنها شريك جرم محسوب مي        اروپائي فراهم   

اي به عربستان حملـه كـرد و بـا نقـض              آلمان به بهانه  . امپراتوري آلمان و امثال ويلهلم و بيسمارك بودند       

هايش نيروي دريائي بريتانيا را در تنگنا قرار دادند، ضمن  زير دريائي. طرفي بلژيك وارد فرانسه گرديد     بي
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، زيردريائيهاي اژدرافكن، كشتيهاي ناوشكن بود و هواپيماهاي آنكه خود مخترع و سازنده توپهاي دورزن

سرانجام شكست خـورد ولـي خـسارات،        . نظامي و جنگ افزارهاي نيرومند و نوظهوري را به ميدان آورد          

  .تلفات و ضايعات كلي بر مدافعين وارد ساخت

آغاز »  ـ ايتاليا ـ ژاپن  آلمان« ـ از محور  عمالًدر جنگ جهاني دوم نيز حمله ـ الاقل به صورت ظاهر و  

اي انجـام داده       تدارك، تحريكـات و برنامـه ريزيهـاي مطالعـه شـده            قبالًآلمان هيتلري و متحدينش     . گرديد

  .برعكس، فرانسه و روسيه و انگلستان مورد تجاوز نظامي قرار گرفته و حالت دفاعي داشتند. بودند

له روسها به ايران ـ در ابتداي قـرن نـوزدهم    مثال در حم. تر بود در جنگهاي قديم قضيه باز هم ساده

پا كننده ماجرا و تجاوزگر، هـم طـراح و سـازنده    ميالدي ـ و شكستهاي ننگين گلستان و تركمنچاي هم بر 

ايـران كـه تقـصير و تـاثير     . بـردار از كـارزار روسـها بودنـد     سالحهاي برتر زمان و هم پيروزمند و بهره     

 درس  ضـمناً  داشت تلفات و خـسارات سـنگيني نـصيبش گـشت و              مستقيم به مراتب كمتري در آن ماجرا      

  .عبرتي هم گرفت

در ماجراي فعلي، تجاوزگر و طراح جنگ عراق بوده است، زيانبر سرشكسته و بازنده خسران ديـده                 

  .نيز عراق است، بدون آنكه تنها طراح مقصر و زيانكار قضيه باشد

ارتـشي كـه بـه كويـت     . گله و اعتراض ندارند   دو كشور مورد تجاوز يعني كويت و عربستان نيز حق           

شبيخون زد و يكروزه آنجا را تصرف كرد و آل صباح را غافلگيرانه بيرون انداخت و نيز موشكهائي كـه                    

ها دالر كمك آنها، به اقرار خودشان، تجهيز    كوبيد با ميليارد    هران، رياض و نقاط ديگر حجاز را مي       ظ مرتباً

هـا، بـه خـاطر تـرس از ايـران بـا عـراق           عليرغم نفرتشان از صدام و بعثـي      آن دو دولت    . و تهيه شده بود   

  .متجاوز و صدام همدستي و همدلي كردند و گرفتار پيامدهاي تلخ آن شدند

پس از اشغال كويت و ادعاي مالكيت آن از طرف صدام، آمريكاي جهانخوار، شوروي و كـشورهاي                 

به تشكيل صف واحد نيرومنـدي      مان ملل متحد    اروپاي غربي در چهارچوب مصوبات شوراي امنيت ساز       

مل، متحد و مجهز    تعليه متجاوز پرداختند و عليرغم مشكالت و خطرات مسلم و ضايعات مالي و جاني مح              

و مصمم دست به محاصره اقتصادي عراق زدند و سپس نيروهاي آمريكا و برخي متحدان آن در دنيـا و           

اين گرهي بود كه آنها به      . ئي، دريائي و زميني روي آوردند      هوا  منطقه به حمالت بسيار گسترده و سنگين      
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روائي   البته حاال كه جنگ به شكست عراق و كام        . دست خود زده و گوري بود كه با كلنگ خود كنده بودند           

كنيم   آمريكا و متحدانش ختم شده است به راحتي آنچه را كه گذشته و بر سرشان آمده است فراموش مي                  

ــا اضــطرابها، ناراح  ــتند و      ي ــارزار داش ــداي ك ــاي ابت ــا در ماهه ــا و دولته ــه ملته ــائي را ك ــا و نزاعه تيه

بايـد خـود را بـه آن ايـام          . آوريـم     نمـي  گذاريها و ضايعات سنگيني را كـه متحمـل شـدند در نظـر               سرمايه

  .برگردانيم تا درستي نكته فوق را درك كنيم

انيم يا ندانيم موضوع غيرقابل ترديـد و        خواه آمريكا و متحدانش را محرك يا الاقل مطلع از قضايا بد           

انكار اين اسـت كـه شـوروي، آمريكـا و اروپـاي غربـي حاميـان صـميمي صـدام در جنـگ او بـا ايـران،                             

دريـغ آن در      شوندگان از روابط و معامالت با عراق و نيز تجهيزكنندگان ارتش عراق و مربيان بي                مند  بهره

، تحويل سالحهاي شـيميائي و اتخـاذ روشـهاي دفـاعي و             بكارگيري سالحهاي پيچيده، ساختن پناهگاهها    

  .ي جنگ افروزان واقعي بودندتباره عاطالعاتي موثر و ب

آمريكا و متحدان جنگي آن در ماجراجوئي پرخرج و پرخطر اخيـر در گرمـاگرم مقاومـت دليرانـه و                    

ي را داشـتند كـه      ضربات هالكتبار حريف عرب حالت عقاب مغرور بلند پرواز پروبال آراسته حكيم سـنائ             

  وقتي هدف تير صياد قرار گرفت،

  گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست    چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديـد

موشكها و ضد موشكها، ميگها و ميراژها و تانكها و توپها را خود آنـان در اختيـار عـراق قـرار داده                     

 و عاقبـت االمـر چـشم        م را تيرانداز مـاهري كـرد      سالها مرارت كشيده، جوان   «به گفته شاعر عرب     . بودند

  !».خودم آماج تيرش گشت

آورد دولتهاي خوراك دهنـده صـدام و تجهيـز كننـده      از آنجا كه خيانت و موفقيت، غفلت و غرور مي       

 ۵۹۸عراق به فكر نقضه و خيال صدام نيفتاده، غافل از آن شدند كه عـراق پـس از تـن دادن بـه قطعنامـه                          

از ايـن   . دهـد   از هم به تقويت نظامي و افزايش تجهيزات دفاعي و تعرضي خود ادامه مي             براي چه منظور ب   

  .توان مقصر دانست  مينظر نيز خود آنها را

اين حضرات كه با ادعاي حفظ ثبات و امنيت جهان و دفاع از تجاوز ديدگان اين چنين خشمگين شدند 

 به روي مباركشان نياوردند كـه ده سـال قبـل،          و با حمله شديد به عراق خود را به آب و آتش زدند اصال             
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در تجاوز نظامي عراق به ايران، صدام حسين را به جاي توبيخ و تعرض مورد تشويق و امداد قـرار داده                     

  .و به اين ترتيب به او درس تجاوز و ويرانگري آموخته بودند

ابـر رژيـم سـفاك      بودن شوراي امنيـت سـازمان ملـل كـه در بر           » يك بام و دو هوا    «و همچنين است    

المللـي    رحمانه و مخالف بـا قـوانين بـين          اسرائيل كه قوام و دوام آن بر تجاوزات مكرر ناجوانمردانه و بي           

كند اغمـاض، ماليمـت و          نمي هاي شوراي امنيت    ها و قطعنامه    گذاشته شده و كوچكترين اعتنائي به توصيه      

  !مالطفت پيشه كرده است

 با تقصير و تاثير يا بـا دسـتهاي گناهكـار و آلـوده شـرق و غـرب         كنيم    مي يعني از هر طرف كه نگاه     

كننـد و   هـاي خـود را درو مـي       شويم كه كشته    روبرو مي ) كره شمالي   يا متحدين پيشرفته ساكن نيم    (سابق  

  .خواهند كرد

اما تنها صدام تكريتي و شيوخ كويت و عربستان يا آمريكا و موتلفين و متحدين اروپائي، افريقائي و                  

اسرائيل غاصب نيز كه بـراي اولـين بـار در    . اند ئي آن نيستند كه سهم موثر در اين بليه بزرگ داشته         آسيا

 بـا   .كرد يكي از گردانندگان پشت پرده بوده است         عمر نكبت بار خود روزي يكي دو موشك نوش جان مي          

شـد    ه متحمل مـي   اين تفاوت كه بركنار از جنگ و مرك در جبهه گرديد و در برابر ضايعات و خساراتي ك                 

از اين جهت، احتمال دخالت اسرائيل در ايـن         . كرد  ناز شست جانانه از آمريكا و آلمان و عربها دريافت مي          

تجاوز و تحريك به دليل آنكه بيش از همه از ناحيه عراق و ايران و اعراب براي بقا و آينده خود احـساس             

منفور از آمريكا و اروپا هـم كـه گاهگـاه بـراي     اين رژيم . خورد  كند، بيش از سايرين به چشم مي        خطر مي 

خواسته است براي كاهش اين فشارها آنهـا     مي آورند خشمگين بوده و     حل مسئله فلسطين به آن فشار مي      

در خـاور ميانـه عربـي       ) و بـه اصـطالح عـدالت      (تري درگير سازد و از برقراري امنيت          را با خطرات عمده   

  .منصرف نمايد

  :بيفكنيمن حال نگاهي هم به خودما

طرفي اختيار كرد و مياندار       دولت جمهوري اسالمي ايران با توجه به منافع ملي و شرايط سياسي بي            

توانست پس از فتح افتخـارانگيز خرمـشهر، بـا            ايران مي . آميز اين غائله اسفبار گرديد      صلح و حل مسالمت   

لمتي را كه چند سال بعد پـس از          مساعدتر، صلح و مسا    كامالًمنت و متانت، از موضع قدرت و در شرايط          
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بدون آنكه ايران . ١تحمل تلفات جاني و مالي مصيبت بار و در شرايط بسيار نامطلوب به آن تن داد بپذيرد    

خواسته باشد، با اصرار ورزيدن بر تداوم جنگ تا رفع فتنه از عالم، هم عراق را در خط تقويـت نظـامي و                  

رومنـدي هـر چـه بيـشتر انـداخت و هـم دولتهـاي مرتجـع و                  تعليم و تمرين ارتش خـود بـراي دفـاع و ني           

  .مند و ذينفع در حفظ و تجهيز ارتش عراق ساخت زده و ابرقدرتهاي شرق و غرب را عالقه وحشت

 شوراي امنيت، وضعيت جديدي بـه وجـود آمـد و     ۵۹۸ و قطعنامه    ۶۷پس از قبول آتش بس در سال        

و اعتمادي كه به كسب پيروزي و تالفي جوئي پيدا كرده   عراق عليرغم برتري و پيشرفتهاي نظامي با اميد         

بعيد نيست كه دو عامل زير تصميم جنون آميز وسـيعانه تـصرف كويـت را در                 . بود مجبور به توقف شد    

طلب صدام پرورده باشد، يكي احساس غبن و شرمندگي در برابر مردم عـراق و سـاير         مغز مغرور و جاه   

 جنگي كه نزديك بود بـه پيـروزي او منتهـي شـود و                و مت پرمرارت اعراب و محروم شدن از ثمرات مقاو      

او بـا تجهيـزات،     . دريغ حاميان خود پيـدا كـرده بـود          ديگري احساس غروري كه از حمايتها و كمكهاي بي        

ديد كـه بتوانـد بـا تـصرف بـرق آسـاي               مي تعليمات و تمرينهائي كه از آنان گرفته بود خود را چنان قوي           

حاصل جنگ با ايـران رهانيـده، اعـاده     شان بزند يعني هم خود را از تنگناي خاتمه بيكويت با يك تير دو ن    

  .حيثيتي كند و هم امكانات بيشتر و راههاي دريائي و درآمدهاي نفتي جديد به دست آورد

قدرت ارتش عراق و حمله آن به كويت نه تنها اعراب بلكه اسرائيل را هم به وحشت انداخته، وادار به                    

كارشناسان اروپـائي   . ني و تمهيد براي به دام انداختن صدام و نابودي قدرت نظامي عراق نمود             توطئه چي 

اسرائيل از  . تشخيص داده بودند  ) بعد از آمريكا، شوروي و ناتو     (ارتش عراق را چهارمين ارتش قوي دنيا        

 نيـز كـه بـر اثـر         ميليتاريـسم آمريكـا   . اين حمله عراق به نفع خود و به زيان مردم فلسطين اسـتفاده كـرد              

منـد    ها نيز از آن بهره      بلوك شرق در وضعيت نامساعدي قرار گرفته بود جاني تازه گرفت و نفتي            تحوالت  

ديديم كه آمريكائيها و اروپائيان و قدرتمندان چگونه با سرعت، امـا بـا احتيـاط، گـام در ايـن وادي                      . شدند

  .ند تا به اهداف خود دست يابند فراوان وارد عمل شدهدع  وهدِعوحشتناك گذاشده و با 

                                                 

ـ متأسفانه گرداننگان امور چنين نكردند و نتيجه هم چنين نشد، بلكه ناصحان نيكخـواه و دورانديـشان حـاذق را بـه اتهـام            1

 .همسوئي با بيگانگان و ستون پنجم دشمن بودن به بند كردند
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گيرانه آتش به دسـت صـدام بـر جهـنم           ! در هر حال و با كمال تاسف و شگفتي آنچه نبايد بشود شد            

هاي فتنه و فساد در بر و بحر خاورميانه مسلمان نشين به شدت افروختـه گرديـده،      شعله! دنيائي زده شد  

 و صـحراهاي سـوزان كويـت و عـراق و     آبهاي گرم خلـيج فـارس، شـهرهاي آبـاد و پرجمعيـت و جـالل        

در هيچ يك از جنگهاي گذشته و در هيچ بخشي از جهان تنورهاي آتش              . عربستان و فلسطين را فرا گرفت     

  .و دود و خاك با چنين وسعت و شدت برپا نشده بوده است

 آيا اين مصيبت، بالي آسماني الهي بود يا بالي بشري؟ عوامل محسوس و قرائن مـشهود نـشان داد                  

بشري كه خداوند او را  . شود دستاورد انسانها و مربوط به جامعه بشري است          مي كه هر چه شده است و     

اين رخداد مصداق بارزي بود از آيـه صـدر          .  و وارث اعمال و افكار خود قرار داده است         مسئولمختار و   

 خون و   ، زمين و زمان   مقال كه چگونه انسانها با اعمال و افكار خويش و با دستاوردها و مكتسباتشان در              

  .اندازند خرابي عالمگير به راه مي

همچنين و به طوري كه برشمرديم، در اين رويداد دردناك، بشريت قرن بيـستم در مقيـاس وسـيعي                   

  .هاي خويش هاي تلخ كشته آگاه و عامل قسمت دوم آيه فوق نيز گرديد، چيدن دستاوردها و چشيدن ميوه

ديـديم كـه هـم در ميـان دولتمـردان و متفكـران و               . ش نبودنـد  خوشبختانه همـه ماننـد صـدام و بـو         

كارشناسان درگير شده در جنگ خلـيج فـارس و هـم در بـين دردمنـدان و دردكـشان ملتهـا هـشدارها و            

افـراد و   . ور شدن آتش جنگ و چه پس از آغاز فاجعه از هر سو بـه پـا خاسـت                    نداهائي چه پيش از شعله    

اول خواستند كه فقط بـه تنبيـه اقتـصادي          . حدودي بر سر عقل آمدند    گروههاي زيادي تكان خوردند و تا       

آميز و پائين آوردن طرفين درگير در جنـگ از خـر              عراق اكتفا شود، سپس به جستجوي راههاي مسالمت       

باشد » لعلهم يرجعون«هائي از قسمن سوم اعالميه الهي كه     ها و نشانه    بدين ترتيب زمزمه  . شيطان برآمدند 

سرآمد همگان، دولت ايران، با تجربه تلخ و تنبهي كه از هشت سال جنگ با عراق داشـت و                   . آشكار گرديد 

المللي و كشورهاي منطقـه گرديـد و هـم تالشـگر              با تغييري كه در نظر و رويه خود داد هم وارد گود بين            

 دولت ايران ضمن محكوم كردن قاطعانه اشغال كويت از سوي. سازش عاقالنه و خاموش كردن جنگ شد

عراق و اعتراض پيشگيرانه به حضور نيروهاي بيگانه در منطقه با اطالع و اميدي كه به همكاري برخي از                   
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قدرتها همچون شوروي و چين يا بعضي از كشورهاي غيرمتعهد پيدا كرد طراح آتش بس و صادر كننـده             

  .همكاري و صلح گرديد

داد، تعيـين     مـي  » جنگ تا پيـروزي    جنگ«براي جمهوري اسالمي ايران كه در طول چندين سال شعار           

خواست، نشستن در پشت ميز مـذاكره را سازشـكاري بـا كفـر و      ها مي در جبهه صرفاً سرنوشت جنگ را  

هـائي از     اش رفع فتنه از عالم از طريق جنگ بود، همسايگان را با ايـراد و بهانـه                  دانست، برنامه   مي استكبار

كرد، اين يـك      امنيت را پايگاه و كانون اصلي فتنه تلقي مي         شوراي   خصوصاًرنجانيد و م    مي راند و   مي خود

  .شد  ميبازگشت مبارك و از مصاديق بارز بند آخر آيه سوره روم محسوب

 ۶۰۶اقدام دولت شوروي را هم كه گـام عملـي در قبوالنـدن طـرح تخليـه كويـت و تحميـل قطعنامـه                         

 غيرمتعهد، چين و غيره تالش فراوان كرد    برداشت و با پشتيباني ايران و برخي از دولتهاي        شوراي امنيت   

كه طلسم جنگ را قبل از بروز ضايعات وحشتناك انساني بشكند ـ اگر چه طرح آن مورد مخالفت آمريكـا   

اي  ء نيت و ضعف آنان شد ـ بايد گامي مثبـت و نـشانه    اي براي اثبات سو و متحدانش قرار گرفت و وسيله

رهبر شوروي، همگام بـا بـسياري از دردمنـدان روشـنفكر و     . داز همان بازگشت به حق و صالح تلقي كر  

هـاي لنـين و    دربندشدگان شوروي كه آثار سوء و هالكتبار مرام ماركسيسم و نتايج و مكتسابات برنامـه           

 قدم در ايـن     قبالًخبر روسيه را با گوشت و استخوان لمس كرده بودند             استالين و ساير رهبران از خدا بي      

. گذارده و امتحان بزرگي در انصاف، اعتراف به خطا و عدول از مرام شيطاني داده بود  نمايشگاه واقعيات   

او نه با زبان و تبليغ و تزوير بلكه با دست و قدم اجرا كننـده پرسـترويكا و اعطـا كننـده آزادي نـسبي و                           

  .ديدرهائي از يوغ استبداد و انحصار و خفقان هفتاد ساله به ملتهاي تحت اختناق و خودكامگي گر

آفريند و احتمال بازگـشت دولتهـا و          سا و رهبران بعضي از كشورها، آنچه اميد مي        ؤعالوه بر تنبه ر   

دهد حركتي است كه جنگ خانمانسوز اخير باعث بروز و            مي ملتها و تالش براي نجات تمدن و بشريت را        

 كـه از هـر سـو هيجانهـا،     ديديم. ظهور آن در اكثر ملتهاي آسيا، آفريقا، اروپا و حتي آمريكاي شمالي شد            

آميـز    حركتها و فشارهائي عليه توسل به جنگ و تداوم آن و براي اتخـاذ راه حلهـاي عادالنـه و مـسالمت                     

حتي رئيس جمهور ايتاليـا بـا مـشاهده سرسـختي آمريكـا و              . پديدار شد كه مسلما خاموش نخواهد گشت      

بودي ارتـش عـراق را وجهـه حمـالت          اعتنا به طرح گورباچف، سركوبي صدام و نـا          نيروهاي متحد كه بي   



 ١٣

نتيجه هر چه باشـد آنچـه مـسلم و          «: اعالم كرد ) با هر نيتي  (انتقام جويانه خود قرار داده بودند خاضعانه        

 و بـاالخره مجموعـه      !»گـردد     نمي باشد اين است كه چيزي نصيب انسانيت و حقوق بشر           موجب تاسف مي  

ولوال دفع اهللا الناس بعـضهم بـبعض لفـسدت    : حوادث جنگ خليج فارس مصداق و مظهر اصـل قرآنـي         

  .باشد  مي جلوگيري از گسترش فساد از طريق دفع گروهي از مردم به دست گروهي ديگر،١االرض

  برداري و آثار آن ـ پايان جنگ و بهره۲

عبـرت همگـاني و     ) يا اصـطالحا شـماليها    (اگر در كشورهاي ديگر جهان، به ويژه در آمريكا و اروپا            

شـد    مـي »نـور علـي نـور   « اشاره رفت به طور كامل حاصل شده بود         قبالًاي كه     به گونه ) تبازگش(رجعت  

 متأسـفانه امـا  . رفت و بنـابراين نعمـت بـود و بركـت            يعني دنيا به سوي سالمت، صلح، امنيت و عدالت مي         

. شتاعتنائي به طرح صلح شـوروي و ديگـران پديـدار گـ              هاي نااميدي و ناپختگي با بي       چنين نشد و نشانه   

معلوم شد كه بشريت باز هم بايد به دست خود ظلم و فساد برانگيزد و توسريها خورده، تلفات و تلخيهـا                     

  .بچشد تا شايد عقل و عواطفش بيدار گشته، بازگشت به خير و مصلحت خود كند و نجات يابد

ه بدبياريهاي  عراق بيچاره با هم   » جنگ هفت لشكر  «معذلك براي آنكه خيلي بدبين نباشيم بايد بگوئيم         

 قـبالً آن آزمايش بزرگي بود و به سرجاي خود برگرداندن متجاوز براي پس دادن ملك به مالك ـ اگر چه  

انفاق كلمه . گرديد المللي اعمال مي غاصب ـ براي نخستين بار بود كه به طور جدي و با پشتوانه نظامي بين

 همسايگان عراق و منطقه عليرغم اختالفـات  و وحدت نسبتا كاملي كه از ناحيه ابرقدرتهاي شرق و غرب و       

. موجود و منازعات سابق ابراز گرديد و به يكديگر كلك نزدند در جنگها و صلحهاي گذشته سابقه نداشت                 

همكاري و وفاداري گروههاي انساني با يكديگر، صرفنظر از درجه حقانيت هدف و صداقت همپيمانان، به                

  .اي از تحوالت جديد جهاني باشد ند نشانهتوا خودي خود مطلوب و مفيد بود و مي

عالوه بر دو نقطه مثبت باال، شوراي امنيت نيز امتحان بدي نداد و تا حـدودي آبـرو و هويـت بـراي                       

جديد با شوراي امنيـت     » سازمان ملل متحد  «قديم و   » مجمع ملل متفق  «برخالف تجربيات   . خود كسب كرد  

هايش حالت شوخي و تعارف را داشت اين بـار بـد عمـل                نامه اكثر مصوبات و قطع    قبالًبرخاسته از آن كه     

                                                 

  )۲۵۱بقره ـ ..... (شد ين تباه ميكرد زم  و اگر خدا بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نمي .... ـ1
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و ايرانيان عليه تجـاوزات اسـرائيل و        هاي مستمر فلسطينيان و اعراب        شايد در برابر تذكرات و طعنه     . نشد

بـه نقـل از   . اند كمي به خـود آينـد   هاي شوراي امنيت شرم كرده و خواسته اعتنائي آن رژيم به قطعنامه     بي

ران فرانسه و شوروي و چين و تا حدودي وزير امور خارجه آمريكـا خواسـتار طـرح و     خبرگزاريها، رهب 

همين كه آنها حاضر به مطرح شـدن موضـوع گـشته           . اند  هاي خاورميانه شده     فلسطين و ناامني   مسئلهحل  

كنند جاي اميدواري است، بـه شـرط آنكـه نگذارنـد اسـرائيل از ضـعف         صحبت از رفع مشكل فلسطين مي     

  . استفاده كنداعراب سوء

تواند بـه ايـن      نمي قهراً آمريكا است    خصوصاًشوراي امنيت كه قطعا زير نفوذ اعضاي دائم شورا و م          

زوديها مدافع مطمئن غيرمتعهدها و كشورهاي در حال رشد و درگير با استعمار باشد ولي بنابه طبيعت و 

ملل ضعيف و رسيدگي به دعواهـاي  ساختار جمعي آن توانسته است تريبون و بلندگوئي براي دادخواهي         

اگر شوراي امنيت بتواند با اسـتفاده از تجربـه و تقويـت بعـد از              . ١ها بشود   ميان قدرتها و زير دست مانده     

اش از اسرائيل و ضعفي كه در  چون و چرا و همه جانبه گذشته جنگ خليج فارس و به جبران جانبداري بي

اثبات استقالل و قاطعيت كند نقطه عطف و اميدي بـراي آينـده             مورد تجاوز عراق به ايران نشان داده بود         

  .خواهد شد

فرآورده ديگر جنگ اخير فرصتي است كه شكست خفت بـار صـدام و فروپاشـي نيـروي نظـامي او                     

بينيم كه ايـن ملـت مظلـوم بـا وسـعت و               مي. براي ملت جنگ زده و مصيبت ديده عراق فراهم آورده است          

 ساله فيصل و قاسم و صدام و ديگران و رسـيدن بـه   ۳۰ ـ  ۴۰ از اسارت شدت قابل تحسيني براي خروج

البتـه مـشكل   . گذراند آزادي و حكومت مردمي قيام كرده، روزهاي بسيار سخت و سرنوشت سازي را مي   

بزرگشان اين است كه بتوانند يك حكومت ملـي شـورائي آزاد قـانوني تـشكيل دهنـد كـه متعلـق بـه كليـه                 

 در بر گيرنده همه نيروهاي سياسي باشد، بدون آنكه بيگانگان برايـشان تعيـين               قشرهاي ملت و منتخب و    

تكيلف كنند و يه به اسارت رهبري شبه ديكتاتوري كه تعقيب كننده اهداف يـا اغـراض طبقـاتي و گروهـي                      

  .مورد نظر خود باشد درآيند

                                                 

  . كما اينكه جمهوري اسالمي ايران نيز بارها از همين تريبون فريادها و اعترافاتش را به گوش جهانيان رسانده استـ1



 ١۵

رائيل و اجـراي    يك نتيجه مشهود ديگر جنگ ازدياد فشار همه جانبه براي حـل مـشكل اعـراب و اسـ                  

  .باشد هاي ذيربط مي قطعنامه

*          *          *  

اي كه در هر حال نبايد از نظر دور داشت اين است كه نـه تنهـا ايرانيـان و عراقيهـا يـا اعـراب و         نكته

از جنگ و ناامني و تنگناهـاي اقتـصادي درمانـده و خـسته              ) يا اصطالحا جنوبيها  (اقوام استعمار زده دنيا     

خواهند در سايه آزادي و استقالل و عدالت شرايط زندگي مـادي و               تشنه صلح و امنيت هستند و مي      شده،  

معنوي مطلوب داشته باشند بلكـه شـماليها نيـز بـا همـين مـسائل، ولـي در مقياسـي وسـيعتر و وضـعي                          

ورنـد و بـه   هاي كمرشكن نظامي رنج  از مسابقه تسليحاتي و هزينه شديداًآنها نيز   . تر، درگيرهستند   پيچيده

بـديهي اسـت ك   . گردنـد  هاي مختلف به دنبال صلح و آرامش و جلوگيري از آشوبها و آشفتگيها مـي             گونه

هيچ يك از قدرتها دست از اصرار و تالش براي بقا و حفظ موقعيت خـود و جلـب حـداكثر منفعـت ممكـن        

ها و ملتهاي كوچك و بزرگ و       اند كه بدون ارتباط با همه كشور        دارند ولي به اين واقعيت نيز رسيده        برنمي

به همين دليل،   . شود    نمي همكاري و اتكاي متقابل و حتي رعايت حدود و حقوق ملتها بار خودشان نيز بار              

المللـي متنـوع    بيش از يك قرن اسـت كـه بـه تنظـيم ميثاقهـاي مـشترك و متقابـل و تاسـيس مجـامع بـين                  

وضعيت دولتهاي غيـر ابرقـدرت      . كنند  ي را زياد مي   الملل  پردازند و تماسها و نشستها و سمينارهاي بين         مي

بستگي به اين دارد كه تا چه حد اطالع از جريانها و اشعار به حقوق خود داشته باشـند، بـا چـه شـيوه و                          

  .وسيله اين حقوق را مطالبه كنند و چگونه در ميان خود وحدت و جبهه مشترك برقرار سازند

*          *          *  

  :توان به شرح زير خالصه كرد  ميآيد فعال دستگير و مسلم شده باشد ه نظر ميآنچه را كه ب

   پيامدهاي ناگوار آن براي دولت و ملت عراق وآور صدام بازنده شدن ننگ) ۱

در درجـه اول و متحـدان اروپـائي آن در درجـه بعـدي، همـراه بـا                   برنده شدن مغرورانه آمريكـا      ) ۲

  .ر وفق مرادشان باشد بپيامدهائي كه معلوم نيست تماماً

  توفيق كم خرج و زحمت اسرائيل) ۳
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 آينده بهتر كويت و حجاز ولـي در سـايه اسـارت و اطاعـت آشـكارتر از                   احتماالًتثبيت موقعيت و    ) ۴

  ) در روشهاي حكومتي خودتجديدنظراز جمله تعديل و (آمريكا 

م برجسته و موقعيت موثر  خارجي جمهوري اسالمي ايران، همراه با احراز مقاتفعال شدن سياس) ۵

  .در دنيا و منطقه

كه حالت سالح تهديد كننده اقتصادي ـ سياسي ـ نظامي عليه غرب را   (مهار شدن نفت خاور ميانه ) ۶

 بكـارگيري آن عليـه ژاپـن و اروپـا در     احتمـاالً توسط آمريكا و ) شد پيدا كرده بود و گاهگاه بكار برده مي  

  رقابتهاي اقتصادي

اي كه فوران اين آتشفـشان تـا          ال حل بحران عميق و قديم اعراب و اسرائيل، به گونه          افزايش احتم ) ۷

  .مدتي خاموش شود و اين كانون تشنج در منطقه از بين برود

  گيري براي آينده و خودمان ـ نتيجه۳

دادنـد ايـن بحـث و انتظـار در            اي كه طرفين درگير نشان مـي        هاي آغازين جنگ با سرسختي      در هفته 

 و در محافل اروپا پيش آمده بود كه نقشه خاورميانه و وضع توزيع قـدرت و ثـروت دگرگـون                     مطبوعات

با جنون و جنايت صدام و با پايان يافتن يكطرفه كار، اين تغيير نقشه و دگرگوني اوضـاع بـه                    . خواهد شد 

آن مخالفند و هـدف      همه به جز اسرائيل با       ظاهراًالبته تغيير جغرافيائي منطقه كه      . سود آمريكا انجام يافت   

اند هنوز حاصل نـشده اسـت ولـي تغييـر سياسـتها و                را حفظ مرزها و تماميت ارضي كشورها قرار داده        

 با توجه به اين كـه       خصوصاًرسد،     مسلم به نظر مي    تقريباًهاي آمريكا     تغيير تبعيت كشورها بر طبق نقشه     

 موقتا در خليج فارس نگاه خواهند داشت گفتند كه قسمتي از نيروي هوائي خود را اگر در روزهاي اول مي

بـه بيـان    . شان خاك عربستان و كويت را ترك نخواهـد كـرد            كنند كه نيروي زميني      اعالم مي  صريحاًاينك  

روشنتر، فرجام كار و دگرگوني شرايط بيشتر در جهت تفسيرها و اهداف آمريكا در درجـه اول و اروپـا                    

كه نه تنها براي عراق و منطقه بلكه بـراي خودشـان و دنيـا               هائي    در درجه دوم صورت گرفته است، نقشه      

  .اند يا دارند داشته
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  رود؟ دنيا به چه سمت مي

جريانات جهاني و حوادث كليدي مهمي كه يكي پـس از ديگـري رخ داده و در دو دهـه اخيـر بعـد از                         

ست، سيري كه   كرده ا   جنگ جهاني دوم نمايان شده است به طور كلي در جهت وحدت و همكاري سير مي               

هـاي برجـسته آن تـشكيل ايـاالت      رفت و طليعه ها پيش مي     با گامهاي آهسته در داخل كشورها و قاره        قبالً

خواهـد    بشريت فهميـده اسـت و يـا مـي         . و سپس اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود      متحده آمريكا   

ساعي و تفاهم و همكاري، و در رود تا با اشتراك م  ميبفهمد كه كار با تضاد و تخاصم و تفرق كمتر پيش

هـاي آن در غالـب         تـشكيل بـازار مـشترك اروپـا و پارلمـان اروپـا كـه زمزمـه                 .صورت امكان بـا تعـاون     

پايـه گـذاري    . شد در همين راستا قرار دارد       مي كشورهاي متحد اروپائي در فاصله دو جنگ جهاني شنيده        

م تاسيس شد و منشور آن اعالم گرديـد اگـر   سازمان ملل متحد كه بالفاصله پس از پايان جنگ جهاني دو     

همچنين است . چه بر اساس نيت خالص و برابري كامل نيست گام روشن ديگري در جهت فوق بوده است

سازمان وحدت آفريقا و اتحاديه كشورهاي غيرمتعهد كه اين كشورها براي حفـظ حيـات خـود و دفـاع و                     

هـا و موتمرهـائي كـه از          انـد و يـا كنگـره         وجود آورده  مقاومت در برابر استعمار كهن و استيالي نوين به        

  .شود طرف دولتهاي مسلمان يا ساحل نشينان خليج فارس تشكيل مي

اف از ماركسيـسم و سيـستم       ر چند سال قبل گورباچف رهبر جوان شوروي در انص         اقدام جسورانه 

نجـر بـه آزاد شـدن    توتاليتر انحصارگر براي رو آوردن به ليبراليـسم و سيـستم دمكراسـي غربـي كـه م                 

كشورهاي زير سلطه اروپاي شرقي گرديد و نتيجه نهائي آن پيوستن به اروپاي متحد و آلمان واحد شده                  

  .دهد اي داخل مجموعه شده چهره ديگري از جريان كلي فوق را نشان مي و خود شوروي نيز به گونه

بـه توحيـد و تفـاهم و تعـاون          در هر حال و به احتمال قوي آينده جهان در اين جهت است و دنيا رو                 

گذارده است، البته نه توحيد به معناي ادغام در يكديگر و استعفاء از شخصيت و هويت يـا تبعيـت از يـك                       

گـوئيم كـه        نمـي   به هيچ وجـه    ضمناً. فرد يا فكر واحد بلكه اتحاد و ائتالف در حول محور و هدف مشترك             

انـد و   و ابرقدرتها از طمع بلعيدن كوچكها دست كـشيده اتحاد و دوستي و عدالت بر دنيا سايه افكنده است     

 امنيت همگاني و آسايش بـراي       تأمينموجبي براي دفاع و محافظت و مراقبت وجود ندارد يا هدف قدرتها             

بلكه امر مسلم اين است كه      . ملتهاست و يا اختالف و دشمني و رقابت از صفحه روزگار زدوده شده است             
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طلبي در عالم سياست و حكومتهاي دنيا محـو نخواهـد شـد و                اهي و سلطه  به اين زودي و آساني خودخو     

خواهد كه ما را نوازش كرده، دردهايمان را درمـان كننـد و                 نمي دولتهاي پيشرفته و مرفه و مسلط دلشان      

فرق محسوس و مهمي كه در مقايسه با گذشته رخ داده ايـن اسـت كـه بـه                   . لقمه لذيذ در دهانمان بگذارند    

 تروريـسم و آشـوب، رقابـت و مـسابقه در     احيانـاً ورزي و توسل به نيروي نظامي و      و كينه  جاي دشمني 

ما هنوز از كمال مطلوب بشريت و خواست خدا كه          . فعاليت و خالقيت و توليد مورد قبول قرار گرفته است         

 ء سـو  مسابقه در خيرات و خدمات است دوريم ولي جامعه متمدن به اين نتيجه رسيده است كه خود او و                  

باشـد و     مي روابط و رفتارها و كردارهايش عامل عمده رنجها، گرفتاريها و مشكالت خصوصي و عمومي             

  .بايد به همزيستي و همكاري و شناسائي روي آورد

آمريكا و شوروي كه بر اثر همكاري در جنگ جهاني دوم موفق به شكست دادن هيتلر و آلمان نازي                   

هـاي    تـرين شـبكه     د با يكديگر پرداختند، مسابقه تسليحاتي و پيچيده       شدند بعد از اين پيروزي به جنگ سر       

جاسوسي را پديد آوردند و سياست عمومي جهان روي بلوك بنديهاي آن دو ابرقدرت كه قـصد نـابودي                   

ميلياردها دالر از بودجـه آنهـا صـرف اكتـشافات، اختراعـات، تحقيقـات و كـسب                  .  رفت ،يكديگر را داشتند  

بازيچه و قرباني جنگ سرد اين دو ابر قدرت         مانده    كشورهاي پيشرفته و عقب   . شد  مياطالعات در اين راه     

ولي عليـرغم تحريكـات و مواجـه شـدن بـا خـسارات و               . شده بودند كه له يا عليه يكي از آن دو عمل كنند           

خروشـچف تـز همزيـستي      . صدمات طاقت فرسا رفته رفتـه وجـدانهائي بيـدار و حقـايقي آشـكار گرديـد                

يز را مطرح كرد و با سفري كه به آمريكا رفت و مسافرتهائي كه سـران غـرب بـه كـشورهاي                      مسالمت آم 

با سو ظن و احتياط، توافقهائي براي محدود كـردن          . هاي اميد براي تفاهم باز شد       كمونيستي كردند روزنه  

 با وجـود ايـن، توسـعه و تـشديد رقابتهـا و احتمـال قريـب                . اي صورت گرفت    موشكها و سالحهاي هسته   

. هاي جنگي فلج كننده فرو برده بود        الوقوع جنگ فراگير اتمي همه طرف را در اضطراب گيج كننده و هزينه            

. در اين هنگامه، حزب كمونيست شوروي گورباچف جوان و جـسور را بـه رهبـري شـوروي برميگزينـد                   

شـته از روش    سازيهاي الزم با شجاعت تام و اقرار به خطاهـاي گذ            گورباچف پس از روشنگريها و زمينه     

 در آغـاز كـسي بـاور      ! نمايـد   اي به دمكراسـي و آزادي ملتهـا مـي            درجه ۱۸۰ظالمانه هفتاد ساله بازگشت     

شود كه كارد به اسـتخوان        اي زير نيم كاسه باشد ولي معلوم مي         كند و اين ترس وجود دارد كه كاسه          نمي
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لحت خـود را در پـذيرفتن حـسن         آمريكا و اروپاي غربي هم كه مص      . رسيده و گريزي جز اين نبوده است      

سيستمي و همكاري كه باالتر از همزيستي          هم ،راه همفكري . كنند  د با آغوش باز استقبال مي     نبين  نيت او مي  

شـود ـ بـا توقـف يـا تخفيـف تـضاد و         آميز دو نظام متخاصم يعني تز خروشچف است بـاز مـي   مسالمت

  .دهند ت ميها تغيير جه تخاصم و قصد براندازي، سياستها و برنامه

هـاي جديـدي در برابـر         المللي منظـره    به عبارت ديگر، با پايان يافتن جنگ سرد يا دوران تخاصم بين           

  .گردد المللي جديدي آغاز مي شود و شايد بتوان گفت كه عصر تفاهم بين جهانيان گشوده مي

ا و مناسـبات    اين تغيير و تحول اثرات وسيعي بر وضعيت داخلي بسياري از كشورها، حتي ابرقدرته             

  :جهاني خواهد گذاشت و پيامدهاي عميقي در بر دارد كه برخي از نكات برجسته آن به قرار زير است

 درست است كه كمونيسم بعد از هفتاد سال تجربـه خـونين بـا شكـست                 :كره شمالي   ي در نيم  نـ همگ ۱

 كرد و ناديده گرفته كـه  گردد، اما نبايد فراموش كامل از صحنه قدرت سياسي ـ نظامي ـ عقيدتي خارج مي  

هـا و     هاي سوسياليستي اثرات مستقيم و غيرمستقيم انكارناپذيري بر افكار و انديشه            ماركسيسم و انديشه  

بر ساختار سياسي ـ اقتصادي جهان بر جاي گذاشته است، به طوري كـه اگـر چـه اكنـون كمونيـسم بـه        

 نيـز ديگـر وجـود    ۱۹ي بـه مفهـوم قـرن    دار عنوان يك قدرت از صحنه خارج شده است اما نظام سـرمايه      

  .خارجي ندارد

داري و كمونيسم را در ميزان قدرت دولت در  اگر وجه تمايز عمده و نهائي در نظام متخاصم سرمايه

داري   هاي اقتصادي جامعه در نظر بگيريم، امروزه نظامهـاي سـرمايه            دو محور حاكميت و تصدي فعاليت     

هـاي    هاي گوناگون، اصل حاكميـت و نظـارت دولـت بـر فعاليـت               انگيزه از روي اجبار و به داليل و         عموماً

 حتـي در برخـي از       .انـد   اقتصادي و ضرورت توزيع عادالنه ثروت را به طور وسيعي، ولو نسبي پذيرفتـه             

كمونيـستي نيـز بـه معنـاي     تحوالت كـشورهاي  . هاي اقتصادي كالن، تصدي دولت نيز وجود دارد        فعاليت

آنچـه در شـوروي و كـشورهاي        . باشـد     نمـي  داري آزاد به مفهوم قـرن گذشـته        بازگشت به نظام سرمايه   

گيرد، كـاهش تـدريجي يـا ناگهـاني، كلـي يـا جزئـي تـصدي دولـت در                      مي سوسياليستي صورت گرفته و   

به عبارت ديگر، در آستانه دهه پاياني قـرن بيـستم،   . هاي اقتصادي است بسياري، اما نه در تمامي، فعاليت    

بنـدي واحـد و    ، دو بلوك متخاصم جهاني در فلسفه سياسي ـ اقتصادي خود به يك جمع برخالف آغاز آن
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هاي اقتـصادي و   اند و حاكميت گسترده دولت بر امور و فعاليت نقطه مشترك يا الاقل نزديك به هم رسيده    

ايـن تحـوالت يـك همگنـي و         . انـد   تقليل هر چه بيشتر تصدي دولت را به نفع مـصالح ملـي تـشخيص داده               

كـره شـمالي بـه وجـود         هاي اقتصادي و جهاني، حـداقل در نـيم          سابقه را در ساختار     نواختي جديد و بي   يك

  .خواهد آورد

هاي اقتصادي نيست، بلكه بـه داليـل زيـر بنـائي، بـا همگنـي                  اين همگني تنها در قلمرو امرو و فعاليت       

كشورهاي سوسياليستي بحرانهاي اقتصادي گسترده در شوروي و . ساختارهاي سياسي نيز همراه است

باشـد امـا اولـين گـام، تغييـر عمـده در               و نارضايتي عميق مردم اگر چه عامل اصلي در قبول تغييرات مي           

طومار قدرت انحصاري حزب يا طبقه خاص و نظامهـاي تونـاليتر در هـم پيچيـده                 . ساختار سياسي است  

ك متفاوت و بعـضا متـضاد بـه    حضور واقعي و فعال احزاب و گرايشهاي سياسي ـ ايدئولوژي . شده است

آميز و تساهل سياسي ـ عقيدتي يا به تعبيـري پلوراليـسم در قـدرت سياسـي،       صورت همزيستي مسالمت

گيـرد    ميدر يك كالم، جامعه باز سياسي جاي حكومتهاي بسته توتاليتر را          . مورد قبول واقع گرديده است    

ل شده و بـا سـاير كـشورهاي غربـي در            و به اين ترتيب ساختار سياسي در كشورهاي كمونيستي متحو         

  .گردد  مينيمكره شمال همگن و يكنواخت

 در عصر تخاصم و جنگ سرد، مـسابقه تـسليحاتي بـين        ):ميليتاريسم(گري    سابقه نظامي   ـ بحران بي  ۲

ابرقدرتها و بين دو بلوك متخاصم، به منظور دستيابي به سـالحهاي مخربتـر و بـا بـرد و سـرعت عمـل                        

هر يك از دو طرف، به      . عامل عمده بازدارنده آغاز جنگ ويرانگر جهاني شناخته شده بود         بيشتر به عنوان    

 علت ترس از يك حمله غافلگيرانه و نابود كننده از جانب دشـمن، در آمـادگي كامـل و دائـم نظـامي بـسر                        

ع ارتـش، صـناي   ( در شوروي و آمريكا، نظاميان و سيستمهاي وابـسته           خصوصاًدر هر دو بلوك،     . برد   مي

بـا پايـان يـافتن جنـگ سـرد،          . گرفتنـد   نمودنـد و از آن قـدرت مـي          از اين كابوس تغذيه مي    ) نظامي و غيره  

سابقه   اي قرار دارند، در هر دو طرف ناگهان با بحران بي            هائي كه در خدمت چنين انديشه       مجموعه سيستم 

يت خود را از دست خواهنـد       اي نه چندان دور، موضوع      اند و به تدريج، ولي در آينده        و عميقي روبرو شده   

در دوران جنگ   . دهد   كه در عصر جديد، قدرت و برتري نظامي اولويت خود را از دست مي              خصوصاًداد،  

هاي اقتصادي و صنعتي و علمي متناسب بـا           سرد معيار ابرقدرتي در مرحله اول، قدرت نظامي با پشتوانه         
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امـا در دوران جديـد ايـن معيـار          . شدند  ب مي آن بود و با همين معيار، شوروي و آمريكا ابرقدرت محسو          

دهد و آنچه تعيين كننده خواهد بود قدرت سياسي، اقتصادي، صنعتي و              اعتبار خود را از دست داده و مي       

  .علمي كشورها است

اگر چه بحران ميليتاريسم براي هر دو ابرقدرت مطرح اسـت، امـا در آمريكـا بـه مراتـب شـديدتر از                       

ين تغييرات بيشتر بر قدرت سياسي نظاميان اثر گذاشته و كم و بيش هـم بـا                 در شوروي ا  . شوروي است 

 اقتصاد شوروي در مجموع از تقليل بودجه و اوليتهـاي نظـامي سـود               ونمقاومت آنها روبرو است، اما چ     

  .كند خواهد برد از آن استقبال مي

دت بـه ميليتاريـسم      سال گذشته به شـ     ۵۰اقتصاد آمريكا طي    .  ديگري است   در آمريكا وضع به گونه    

سـود  » كمونيـسم «نظاميـان آمريكـا از جنـگ سـرد و كـابوس      . وابسته بوده است  ) جنگ و صنايع نظامي   (

بـه طـوري كـه      . پايان جنگ سرد اقتصاد ناسالم آمريكا را دچار تنگناي جديدي خواهد ساخت           . اند  برده  مي

ي از ساختارهاي اقتصادي و تطبيق      براي پرهيز از پيامدهاي دراز مدت آن الجرم تغييرات بنيادي در برخ           

يكي از عوامل تعيين كننده در جنـگ خلـيج          . آنها با شرايط كنوني جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير است         

  .فارس را بايد بحران ميليتاريسم آمريكا در نظر گرفت

 بحث و  به دنبال تحوالت بلوك شرق، راه تاسيس اياالت متحده اروپا، كه سالها مورد        :ـ وحدت اروپا  ۳

گردد، هموار شده و به صورت يك امـر حتمـي درآمـده               گفتگو بوده و از آرمانهاي اروپائيان محسوب مي       

وحدت سياسي ـ اقتصادي اروپا را بايد به معناي رشـد و نمـو يـك قـدرت يـا ابرقـدرت سياسـي ـ          . است

  .اقتصادي جديد در نظر گرفت

شـته، نزديكـي و همكـاري ميـان اروپـا و       سـال گذ ۵۰ ـ  ۶۰طـي  : ـ ائتالف اروپاي متحـد ـ شـوروي   ۴

امـا مالحظـات و اولويتهـاي دوران        . شوروي هميشه يك هدف استراتژيك براي هر دو طرف بـوده اسـت            

 مخالفت آمريكا در مرحله اول و انگلستان در مرحله دوم هيچگاه اجـازه نـداد كـه                  خصوصاًجنگ سرد، و    

.  گذشته از سر راه اين همكاري برداشته شـده اسـت           اما اكنون موانع عمده و اساسي     . اين رويا تحقق يابد   

امكانات بالقوه و منابع طبيعي وسيع و فراوان شوروي و اروپاي شرقي، نيروي انساني آماده و تشنه كار            
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و توسعه و منضبط، همراه با تكنولوژي پيشرفته و سرمايه اروپاي غربي ظهـور يـك قـدرت اقتـصادي ـ      

  .سازد سياسي جديد را مجسم مي

 به دنبال تغييرات و تحوالت شوروي، برخي از سياستگزاران آمريكا با يك جمـع               : جهان چند قطبي   ـ۵

بندي عجوالنه اظهار داشتند كه جهان يك قطبي شـده و آمريكـا بـه عنـوان تنهـا ابرقـدرت، برنـده دوران                        

عنـي در دوره    اما اين ظاهر قضيه و در نگـاه اول اسـت و تنهـا در فـاز اول، ي                  . تخاصمات باقي مانده است   

انتقالي گذر از يك جامعه بسته توتاليتر با اقتصادي بيمار به يك جامعه نـوين سياسـي بـاز بـا اقتـصادي                      

باشـد و       نمـي  با توجه به اينكه در دوران جديد، معيار ابرقدرتي، نيروي برتر نظـامي            . كند  شكوفا صدق مي  

 اروپاي متحد موتلف با شوروي و بـه   يك. صنعتي و علمي تعيين كننده است ـ عوامل سياسي ـ اقتصادي 

احتمال زياد، ژاپن، به سرعت در طي دو دهه آينده به صورت يك ابرقدرت واقعي، برتر از آمريكا، حضور 

هم اكنون نيز اگر قدرت نظامي مالك نباشـد، ژاپـن از جهـت قـدرت اقتـصادي ـ       . خود را نشان خواهد داد

  .تكنولوژي، از آمريكا برتر است

يب، آمريكا كه هم اكنون از حيث اقتصاد در وضعيت مناسبي در مقايسه با رقباي ژاپنـي و       به اين ترت  

اي از قـدرت      المللي، بخش عمـده     باشد، با پايان يافتن تخاصمات بين         نمي برخي از كشورهاي اروپاي غربي    

سـابقه   بياش و بخش نظامي و ميليتاريسم حاكم بر آن دچار بحران فزاينده  سياسي ـ اقتصادي ـ صنعتي  

المللي به عنوان يك ابرقدرت منحصر به  است و به جاي آنكه با خارج شدن شوروي از صحنه تخاصم بين

فرد در راس هرم قدرت جهاني قرار گيرد بر خالف نگاه اول، در آينده نه چندان دور، شـايد در دهـه اول                       

. م يا سوم جهاني خواهـد بـود       قرن بيست و يكم، با منظري روبروست كه در آن به احتمال زياد قدرت دو              

  .ناپذيري براي آمريكا وحشتناك است تصور چنين وضع اجتناب

يكي از علل و هدفهاي عمده جنگ خليج فارس و نقش فعال آمريكا در آن ديكته كردن سـير تحـوالت                     

يا به قول رئـيس جمهـور آمريكـا، هـدف از جنـگ              . آمريكا است هاي آينده در مناسبات جهاني توسط         دهه

، و به قول رئيس كميته نيروهاي مسلح مجلس         !!ج فارس تعيين تكليف براي صد سال آينده جهان است         خلي

  .باشد آمريكا، هدف تعيين مقررات و مناسبات جهاني براي دوران بعد از جنگ سرد مي
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كشورهاي صـنعتي نيمكـره شـمالي را بـه سـوي يـك همگنـي و                  تحوالت جديد،    :ـ نظم جديد جهاني   ۶

دهـد و ثبـات سياسـي ـ اقتـصادي جديـدي را در        ختارهاي سياسي ـ اقتصادي سوق مـي  بهنجاري در سا

اين امر روابط كشورهاي نيمكره شمالي را با كشورهاي نيمكره جنوبي           . آورد  نيمكره شمالي به وجود مي    

  .دچار تغييراتي خواهد كرد

ي عقـب نگهداشـته   در نيمكره شمالي هستند و همه كـشورها » دارنده ـ توسعه يافته «همه كشورهاي 

كـره جنـوبي بـر        كـشورهاي نـيم   . كره جنوبي قرار دارند      و يا كم توسعه يافته در نيم       شده و توسعه نيافته   

برنـد و از يـك بحـران بـه بحـران               شمالي، در بحرانهاي سياسي دائم به سر مي        كره  خالف كشورهاي نيم  

  .غلتند  ميجديدي در

ن كشورها و جوامع و متاثر از فرهنگ، آداب و رسـوم  بخشي از اين بحرانها نشات گرفته از درون اي     

و خصلتهاست، اما بخش قابل توجهي از آنها متاثر از عوامل خارجي و نتيجه دخالتهاي كشورهاي نيمكره 

  .شمالي است

 است كه در كشورهاي نيمكره جنوبي  كوشيده در عصر تخاصم جهاني، هر يك از طرفين تخاصم مي         

مطمئني براي خود دست و پا كند و پايگاههـاي مطمـئن طـرف مقابـل را در هـم          يا جهان سوم، پايگاههاي     

اما . ثباتي كشورهاي دنياي سوم حاصل جنگ سرد بين ابرقدرتها بوده است            در واقع، بخشي از بي    . بكوبد

. ها را نيز تغييـر داده و نظـم جديـدي در حـال شـكل گـرفتن اسـت                     تحوالت كنوني، اين سياستها و برنامه     

لي اين نظم، روابط اقتصادي جديد ميان كـشورهاي نيمكـره شـمالي بـا كـشورهاي نيمكـره                   مشخصه اص 

  .هاست »جهان سومي«جنوبي 

در اين نظم جديد، بر خالف دوران جنگ سرد، اصل تشنج زدائي در جهان و به وجـود آوردن ثبـات                     

 در كـشورهاي    سياسي دراز مدت، نه تنها در نيمكره شمالي، شوروي و كشورهاي اروپـاي شـرقي بلكـه                

  .باشد جهان سوم يا نيمكره جنوبي مي
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  :اند كه در راستاي تحقق اين اصل تفاهم نموده

ـ تمام كانونهاي تشنج در آسيا و خاورميانه از بين برود و مثال مـسئله افغانـستان نـه بـا انتقـال                     ۱/۶

 مـدت و ثبـات سياسـي    اي كـه آرامـش دراز    افغاني، بلكه به گونهنقدرت سياسي از رژيم كابل به مجاهدي  

و ) سني عليه سني، شيعه عليه شيعه، سـني عليـه شـيعه            (اختالفات دروني مجاهدين  . پديد آورد، حل شود   

ميز مسئله افغانستان موانـع جـدي        با رژيم كابل، بر سر راه حل مسالمت آ         ناپذير مجاهدين   دشمني سازش 

مت آميز گروههاي مختلف سياسـي ـ    افغانستان در گرو همزيستي مسالمسئلهحل . به وجود آورده است

ديني ـ ايدئولوژيك با يكديگر در يك نظام دموكراتيك، كه هر كس به اندازه پايگـاه مـردميش در سـاختار     

  .باشد  ميقدرت سياسي حضور پيدا كند،

جنگ اعراب و اسرائيل و ادامه اشـغال سـرزمينهاي فلـسطيني توسـط صهيونيـستها، يكـي ديگـر از                     

تفاهم كنوني و ايجاد نظم نوين جهاني ضرورت حل اين          . دار در منطقه و جهان است       هكانونهاي تشنج ريش  

المللـي    قبل از جنگ خليج فارس فشارهاي بين      . بحران و از بين رفتن اين كانون تشنج را تشديد كرده است           

ز و همچنين فشارهاي دروني از جمله جنبش انتفاضه در ميان ساكنين سرزمينهاي اشغالي و قـشرهائي ا                

صهيونيـستهاي حـاكم بـر      . يهوديان ساكن اين سرزمين براي قبوالندن صلح به اسرائيل بسيار زياد بـود            

پذيرنـد و     نمـي   را »زمين در برابـر صـلح     « نظريه   .اسرائيل، تحت هيچ شرايط آمادگي قبول صلح را ندارند        

طقه، در دراز مـدت،     معتقدند كه صلح با فلسطينيها و قبول تشكيل يك دولت كوچك فلسطيني مستقل در من              

جنگ خليج فارس اگر چه تاكنون و از جهـاتي بـه            . به زيان اسرائيل و موجب محو تدريجي آن خواهد شد         

 بـر   احتمـاالً سود اسرائيل تمام شده است، اما موجب تقليل فشارها براي قبول صلح نگرديده اسـت، بلكـه                  

 تجاوز عـراق بـه كويـت و قبـل از آغـاز              قبل از . شرايط نهائي صلح اثر منفي به زيان اعراب گذاشته است         

توانست بـا شـرايط بهتـري بـه نفـع اعـراب               مي جنگ خليج فارس، پيمان صلح ميان فلسطينيان و اسرائيل        

  .رسد كه صلح اجتناب ناپذير است  مياما به هر حال، به نظر. صورت بگيرد

 تنهـا از بـين رفـتن        نظم نوين جهاني، در عـصر بعـد از جنـگ سـرد نـه              : ـ پرهيز از تشنج آفريني    ۲/۶

  .كند طلبد، بلكه از هر نوع تشنج زائي جديد نيز جلوگيري مي كانونهاي تشنج را مي
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اند كـه در ايـن تحـوالت جديـد مرزهـاي        ذينفع توافق كرده  هايدر جهت اصل تشنج زائي، تمامي طرف      

مـرزي، سـبب بـروز      المللي نبايد تغيير يابد، زيرا تغيير مرزهـا يـا حتـي طـرح ادعاهـاي                   شناخته شده بين  

 عدم تغيير مرزهـا بـه صـورت جـدي           مسئلهگردد به همين دليل در جريان وحدت دو آلمان،            تشنجاتي مي 

به خاطر همين مالحظات است كه كـشورهاي      . داده و متعهد شدند    رأي   مطرح گرديد و تمامي طرفها به آن      

ر شـوروي بـسيار محتاطانـه        با شوروي اكنون با جنبشهاي جدائي طلب اتحاد جمـاهي          درگيرغربي سابقا   

زمامداران بعثي عراق اين شرايط جديد را درك نكردند يا به آن بهاي الزم را ندادند و به . كنند برخورد مي

ن مسلط جهاني حركت كردند و با طرح كردن ادعـاي ارضـي و اشـغال كويـت،                  ااين ترتيب بر خالف جري    

اين حركت محكوم به شكست است، حركتي كه شايد از همان آغاز هم معلوم بود كه . تشنج آفريني نمودند

توانست موفقيتهاي نسبي داشته باشد اما نـه در شـرايط حاضـر جهـاني و دوران بـه                     در ده سال قبل مي    

  .پايان رسيدن جنگ سرد

ژاپـن ـ   (اگر چه شواهد موجود همه حكايت از تفاهم و همكاري ميان نيروهاي برتـر نيمكـره شـمالي    

 تشنج زدائـي و پرهيـز از تـشنج آفرينـي     مسئلهنمايد و همه بر سر  مي) د و شورويآمريكا ـ اروپاي متح 

نمايـد ايـن      اند، اما از آنجا كه در مناسبات جديد جهاني قدرت اقتـصادي نقـش اول را ايفـا مـي                     توافق كرده 

 در دوره انتقـال و تطبيـق سـاختارهاي          خـصوصاً شود كه رقابت ميـان ايـن نيروهـا،            احتمال نيز داده مي   

  .نظامي ـ اقتصادي با شرايط جديد، خود تشنج آفرين گردد

بروز بحران و تشنج در كشوهاي دنيـاي سـوم ثبـات جهـاني را               : ـ ثبات سياسي به مفهوم جديد     ۳/۶

 تقـسيم جهـان بـه     مـسئله المللي پايان يافته است،       با توجه به اينكه دوران تخاصمات بين      . سازد  متزلزل مي 

ديگر بلوك شرقي وجـود نـدارد تـا غربيهـا     . ـ نظامي نيز منتفي گرديده استقلمرو نفوذ و پايگاه سياسي  

. نگران آن باشند كه مثال فالن كشور دنياي سومي در معرض خطر رفتن به پشت ديوار آهنين قرار گيـرد                   

شرايط سياسي و اقتصادي    . گيرد    نمي تأاز ماوراي مرزها نش    صرفاً   اما بحرانهاي كشورهاي دنياي سوم    

امـا  در اين كشورها اگر چه تحريكات كمونيستي ديگر وجود نـدارد،            . ها خود تشنج آفرين است    اين كشور 

. اي در تـشنج زائـي اسـت    كند و عامل عمده  ميدر بسياري از آنها فقر و گرسنگي و محروميت هنوز بيداد       

 كـه سـطح     اي  براي مقابله با اين خطر، در نظم نوين جهاني، صحبت از تقسيم ثـروت و امكانـات بـه گونـه                    
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سابقه تكنولـوژي، امكـان       پيشرفت بي . آمد ملي در كشورهاي فقير دنياي سوم باال برود، در ميان است             در

آنرا فراهم ساخته است كه تقسيم كار جديدي در سطح جهاني صورت گيرد و به منظور ايجاد كـار بـراي       

ي كـه تكنولـوژي پيـشرفته       بيكاران در دنياي سوم و افزايش نسبي درآمد ملي، بخـشي از توليـدات جهـان               

گردد به مردم اين مناطق واگذار گردد و نيروي انساني كشورهاي صـنعتي پيـشرفته، نظيـر                     نمي محسوب

  . صرف تكنولوژي پيشرفته جديد بشودژاپن، آمريكا و اروپاي غربي، عمدتاً

هنگـي   اقتصادي است ولـي عميقـا سياسـي ـ فر    اما مشكل حاد كشورهاي دنياي سوم، اگر چه عمدتاً

اجراي هر نوع برنامه اقتصادي دراز مدت در اين كشورها، نـاگزير بايـد بـه دنبـال حـل بحـران                      . باشد  مي

 كه در مورد شوروي و كـشورهاي اروپـاي شـرقي            حل بحران سياسي همانگونه   . سياسي صورت بگيرد  

ي و گروهي است اي، طبقات مطرح شده است به معناي از بين رفتن حكومتهاي توتاليتر، انحصار طلب، فرقه   

و همچنين به معناي ايجاد جوامع باز سياسي، حكومت قانون، اعمال حق حاكميـت ملـت، حـضور فعـال و                    

موثر همه نيروهاي سياسي جامعه در چهارچوبهاي مشخص و باالخره امكان جابجائي مـسالمت آميـز و           

  .باشد  ميقانوني قدرت،

هـاي   ردم در تعيين سرنوشت خود، برنامـه      بدون وجود آزاديهاي سياسي و مشاركت فعال و موثر م         

 عـدم   ،مشكل عمده و زيربنائي مردم كشورهاي دنياي سوم       . دراز مدت اقتصادي هرگز موفق نخواهد شد      

  .احساس تعلق اجتماعي است

ساليان دراز سلطه حكومتهاي استبدادي و انحصاري و نفي مداوم حقوق و آزاديهاي اساسي مـردم                

تعارض ميان ضرورت توسعه اقتصادي، بهبود      .  دچار ساخته است   »ي اجتماعي از خود بيگانگ  «به   آنان را 

درآمدها، از بين بردن فقر و گرسنگي و بيسوادي از يـك طـرف و عـدم وجـود آزاديهـاي سياسـي، عـدم            

اجراي قوانين و ادامه حكومتهاي استبدادي و خودكامه از طرف ديگر مشكل اساسـي در ايـن كـشورها و                    

بـراي حـل ايـن بحرانهـا، ايجـاد ثبـات       . ثباتي سياسي ـ اجتماعي ـ اعتقادي آنها است   هاي بي يكي از ريشه

هاي اقتصادي ممكـن باشـد، از طريـق بـاز      سياسي دراز مدت، كه در سايه آن اجراي موفقيت آميز برنامه        

از اين راه است كه جلوي بروز تشنجات عميق        . شدن جو سياسي جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است        

  .م زننده ثبات سياسي در دراز مدت گرفته خواهد شدبر ه
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ــعيف    ــه ض ــت ك ــن اس ــت اي ــتبدادي     حقيق ــاي اس ــويترين حكومته ــان از ق ــيهاي جه ــرين دمكراس   ت

  .تر است با ثبات

بـراي حركـت بـه سـوي ايجـاد چنـين            . طلبـد   نظم نوين اقتصاد جهاني ثبات سياسي دراز مدت را مي         

، بـاز كـردن جـو    ر ناچار بايستي با دمكراتيـزه كـردن كـشو   نظمي، نظامهاي سياسي در نيمكره جنوبي به    

د تـا در سـايه آن بتـوان         نـ ثبـات سياسـي دراز مـدت پيـدا كن         ) پلوراليـسم (سياسي و قبول تكتر سياسـي       

  بحرانهاي اقتصادي را مهار كرد و به تقليـل فقـر و گرسـنگي، كـه خـود از عوامـل تـشنج آفرينـي اسـت،                           

  .كمك كرد

ها در كشورهاي مقتدر از روي بشر دوستي و توجيهات عرفاني و معنوي  يزير البته اين گونه برنامه

 تقدير، اراده الهي با هر اسم ديگـري كـه بتـوان روي آن گذاشـت                 ،نيست بلكه سير تحوالت جهاني، مشيت     

اي كه اكنون منافع درازمدت كـشورهاي صـنعتي نيمكـره             جهان را به چنين مسيري كشانده است، به گونه        

برداري مثبت و مفيد در چهارچوب مـصالح ملـي            كند و بديهي است كه ميزان بهره        اقتضا مي شمالي چنين   

 الـذكر بـا ميـزان عقـل، تـدبير، درايـت، مـديريت، هوشـياري                 هاي فوق   در كشورهاي دنياي سوم در زمينه     

  .سياسي و فرهنگي و به درستي معنويت مردم اين كشورها و رهبرانشان ارتباط مستقيم دارد

ن بر سر اين است كه با شناخت تحوالت جديد و درك مناسبات كنوني جهاني، كشورهاي                اكنون سخ 

توانند به مراتب بهتر از گذشته و با استقالل بيشتري به سوي خود كفائي و حل مـشكالت                    دنياي سوم مي  

  .و مسائل جامعه گام بردارند

  سرنوشت نهائي جنگ خليج فارس و عراق

عراق با شكـست كامـل بـه نيروهـاي موتلـف        . كنون روشن است  سرنوشت جنگ خليج فارس از هم ا      

اما ايـن بـه معنـاي سرنوشـت         . تسليم شده و تمامي شرايط آنها را پذيرفته است و باز هم خواهد پذيرفت             

. هنوز آينده برخـي از كـشورهاي عربـي، از جملـه كويـت و عربـستان، روشـن نيـست            . نهائ جنگ نيست  

در حالي كـه حتـي كـشوري مثـل عمـان            . باشد    نمي منزله پايان كار  بازگشت امير كويت به كشور خود به        

نيروهاي مخالف . تواند همچون گذشته اداره شود   نمينظام پارلماني را، ولو به ظاهر، پذيرفته است، كويت     

آينده در كويت در گرو قبول دمكراسي از طرف اميـر كويـت و تـسليم                . در كويت وجود دارد و قوي است      
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در غير اين صورت، بقاي سياسي امير كويت به طـور جـدي             . ت نيروهاي مردمي است   شدن وي به خواس   

  .در معرض خطر قرار خواهد گرفت

امـا درجـه تغييـرات و تحـوالت     . تواند از امواج تغييرات مصون باقي بماند    نمي عربستان سعودي نيز  

ومت عربستان اگر چه    حك. سياسي به قدرت و فعاليت نيروهاي سياسي مخالف در هر كشور بستگي دارد            

االسف نيروهاي سياسي و قدرتمند و تهديد كننـده بـالقوه             ارتجاعي، وابسته، ضد مردمي و فاسد است مع       

  .بنابراين درجه و سرعت تغييرات متفاوت خواهد بود. هنوز وجود ندارد

. داردنيروهاي مردمي مخـالف بـالقوه و بالفعـل قدرتمنـد وجـود              .  فرق دارد  كامالًاما در عراق وضع     

بس بسيار طبيعـي     حركت اخير اين نيروها، چه در شمال و چه در جنوب، در آستانه توقف و جنگ و آتش                 

اي حاكم است و بـا سـركوبي     هنگامي كه يك حكومت استبدادي از نوع فاشيستي آن بر جامعه          . بوده است 

 وقتي با شكست    صاًخصوكند، جنگ و تجاوز خارجي،        شديد مخالفين، هرگونه حركتي را در نطفه خفه مي        

  .سازد كامل چنين حكومتي همراه باشد فرصت مناسبي براي عمل و اقدام نيروهاي مخالف فراهم مي

همانگونـه كـه مـشهود اسـت،        . اما سقوط صدام و پيروزي مخالفان با چند مـانع اصـلي روبروسـت             

 ان  مـسئله ك وجه اين    ي. خواهند صدام حداقل در شرايط كنوني، سقوط كند           نمي نيروهاي موتلف و آمريكا   

نيروهـاي موتلـف    . است كه هنوز آتش بس رسمي ميان نيروهاي غالب و ارتش مغلوب امضا نشده اسـت               

اي جـز   دهند كه تمامي شرايط خود را به صدام تحميل كنند و او هم در وضعيتي است كه چاره               مي ترجيح

 از تـسليم سـقوط كنـد تحميـل همـان      نگراني آنها در اين است كه اگر صدام قبـل . قبول و امضا آنها ندارد   

  .شرايط به جانشين وي اگر غير ممكن نشود، بسيار سخت و دشوار گردد

 تغيير رژيـم بعثـي      مسئله. گيرد  مي  از تعارضات دروني نيروهاي مخالف سرچشمه      مسئلهوجه ديگر   

اختالفـات  . اشـد ب    مـي  صدام با همان مشكالتي كه تغيير رژيم كابل در افغانستان با آنها روبروست مواجه             

 درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل  ۶۰ تا   ۵۵. فكري، سياسي، ديني و قومي در عراق بسيار زياد است         

 سني مذهب هستند، نيروهاي ملي مخالف صـدام عمومـا           ب درصد مردم كرد و بقيه عر      ۲۵ تا   ۲۰دهند،    مي

، اخـتالف ميـان بعثيهـاي       بـا سـقوط صـدام     . دار اسـت    حزب بعث، يك جريان ريشه    . باشند  غير مذهبي مي  

اما تجربـه انقـالب     . سرنگوني صدام هدف زودرس همه اين نيروهاست      . سوري و عراق منتفي خواهد شد     
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.  ديگـر اسـالمي، از جملـه عـراق گذاشـته اسـت         اسالمي ايران اثرات منفي بر وحدت نيروها در كشورهاي        

 مـسئله البتـه   . ميـل هـستند     ن و بـي    مذهبي بـدبي   روشنفكران و مليون عراقي نسبت به همكاري با نيروهاي        

  .كردها نيز به طور مستقل قابل بحث و بررسي است

اي است بر سر راه يك حكومت تفاهم ملـي در عـراق بعـد از                  بهرحال، مجموعه اين روابط مانع عمده     

سقوط صدام، كه در آن همه نيروهاي سياسي، اعم از ملي، بعثي، شيعه، سني و كرد جايگـاه متناسـب بـا                      

 مردمي خود را دارا باشند و اين از عوامل اصـلي بازدارنـده تغييـرات درونـي در عـراق محـسوب                     قدرت  

  .گردد مي

  اثرات جنگ خليج فارس و تغييرات جهاني بر ايران

. سياست خارجي ايران در دوران بحران خليج فارس در مجموع قابل قبول و واقع بينانه بـوده اسـت                  

رآئي داشت و به نفع تمامي طرفهـاي درگيـر در جنـگ و ايـران                اين سياست در زمان جنگ خليج فارس كا       

بود ولي سوابق روابط ايران با همسايگان عرب و دول غربي سبب شد كه در مرحله بعد از جنگ، موانعي                    

مـثال در حـالي كـه مـصر و سـوريه در          . بر سر راه مشاركت موثر ايران در تحوالت منطقه به وجود آيـد            

شـود، چگونـه        نمـي  شوند ايران به طور جدي به بازي گرفته         اركت داده مي  شوراي امنيت خليج فارس مش    

  توان از امنيت خليج فارس، بدون حضور و مشاركت ايران صحبت كرد؟ مي

تالش ايران براي بهبود روابط ديپلماتيك با همسايگان عرب و دول غربـي در عـين حـال كـه ممكـن                      

  .رسد   نمياست مفيد واقع گردد كافي به نظر

 فـراوان، همـه     عيت جغرافيائي ايران، جمعيت، سابقه، فرهنگ، نيروي انساني و منابع طبيعي نسبتاً           موق

دهد كه نقش مهمتر و موثرتري در اين نقطه از جهان و دنياي  اي است كه به ايران امكان مي امكانات بالقوه

  .اسالم ايفا نمايد

و دولت ايران، از اين پس و بـه ويـژه بـا             براي تحقق چنين آرماني، برنامه جمهوري اسالمي، يا ملت          

وارد شدن در سيستم وحدت و همكاري جهاني بايد بازگشت به خويشتن يعني به ملت باشـد و بـه بيـان                      

  .ديگر، براي ما كه يكتاپرست و مسلمانيم، بازگشت به خدا و به خودمان
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ش انگاريم يا با جامعه     نق  دستور و اصل فوق بدان معنا نيست كه خارجي و غيرخودي را ناديده و بي              

همكاري و حضور در جامعه بشري . كمابيش به هم پيوسته بشري ارتباط و استفاده متقابل نداشته باشيم

جهاني را نيز نبايد به معناي استعفاء از استقالل خودمان يا قرباني كردن هويت ملي و فرهنگ و معتقـدات                  

 تحكـيم اسـتقالل و   اوالًرنامه و هدف ما از ايـن كـار   برعكس، ب . مان در فرهنگ غربي حاكم تلقي كنيم        ديني

 تثبيت شخصيت و هويت و حفظ و گسترش فرهنگ و آئين همراه بـا شناسـاندن و تبليـغ صـحيح آن              ثانياً

در مورد منظور اول يعني احتراز از تسليم و تبعيت در برابـر ابرقـدرت درجـه يـك فعلـي يعنـي                     . باشد  مي

ساير اعضا و گروههاي جامعه جهاني و حتـي قـدرتهائي ماننـد پارلمـان               آمريكا خوشبختانه تنها نيستيم،     

اند كه با همكاري  المللي گرد آمده اروپا، شوروي، چين و ژاپن با اين نيت و نگراني بر سر سفره بزرگ بين            

اعضاي ديگر چهارچشمي مراقب و مانع تاخت و تاز و سـلطه جـوئي هـر ابـر قـدرت شـده، نگذارنـد كـه                          

به لحاظ منظور دوم نيـز بـه طـوري كـه            . يت واحدهاي تشكيل دهنده مجموعه از بين برود       استقالل و حيث  

رسـاني و امـداد    گـزاران مجـامع جهـاني چنـين كمـك       دوستانه پايـه    دانيم يكي از هدفهاي اوليه و انسان        مي

كوچكترها و محرومها و جلوگيري از پايمال شدن حقوق و حيثيت، شناسـاندن ارزشـها و خـدمات اقـوام                    

تـوانيم از يونـسكو نـام     به طـور نمونـه مـي   . شري به يكديگر و احياي فرهنگها و آئينهاي آنان بوده است ب

ببريم كه اقدامات و موفقيتهاي قابل توجهي داشته و اخيرا مورد استقبال متوليان جمهوري اسالمي ايـران           

ات فـوق مبـذول شـود       هر قدر صدق نيت و تالش اعضاي كوچكتر داراي اكثريت در جه           . قرار گرفته است  

بديهي است كه در وراي فعاليت در سازمان مشترك، كسي دست و . توفيق و پيروزي بيشتر خواهد گشت    

 و حراسـت هويـت و   ر نيـز در راسـتاي اسـتقالل كـشو    رأسـاً  و بال ما را از اينكه ماننـد گذشـته شخـصاً         

 در زمينه خودكفائي و توليـد  اًخصوصشكوفائي فرهنگ و آئينمان نهايت تالش و تدبير را به كار بريم و م           

از آنجا كه قرار خلقـت      .  نخواهد بست  ،امان با ملتهاي ديگر جهان بپردازيم       و ترقي به مساعي و مسابقه بي      

و مشيت بر نجات و روآمدن مستضعفان و جابجاشدن صفوف است و سير عمومي تـاريخ نـشانگر ايـن                    

ائي قدرتها و دولتها به سود زيردستان صـالح         واقعيت است كه در اثر جنگها و حوادث بزرگ جهان جابج          

 بايد قبول كرد كه قدرت آمريكا و ساير ابرقدرتها تعديل خواهـد شـد و فـساد و غـرور                     ،و آگاه بوده است   

  .زير و رويشان خواهد كرد
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وال جيـرمنكم   «بايد مصداق آيه شريفه     ) و سياست داخلي ما   (در هر حال، شعار سياست خارجي ما        

   بـوده، حـضور و تـالش در همكاريهـاي           »١ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي و اتقـوا اهللا         شنان قوم علي اال   

  جهــاني داشــته، هوشــياري و همــت و تالشــمان را در جهــت جلــوگيري از تجــاوز و تبــاهي و خوديــاري 

در راه خير و خدمت جهاني به كار بريم و فراموش نكنيم كه الزمه ابراز چنـين سياسـتي قبـول و اعمـال                        

   نظر و برنامه در داخل كشور، يعني ايفـاي عهـد و امانـت ملـت و اجـراي خـدمت و عـدالت دربـاره                           همين

  .همگان است

*          *          *  

به طريق اولي، در سياست خارجي در روابط با همسايگان دور و نزديك و با بيگانگان دخالـت دادن                   

ما و تبعيت از آئـين مـا هـستند و اگـر بـدان تـن در               دين و اسالم و توقع اين كه ديگران ملزم به تمكين از             

شوند، نه مطابقت با توحيد و اسالم دارد و نه با مـصلحت و موفقيـت                  د دشمن و بدخواه محسوب مي     ننده

دولـت اسـالمي در    . خودمان، بلمه وحدت آنان را بـه سـوي برانـدازي ايـران و اسـالم سـوق خواهـد داد                    

يك امت مومن وقتي بخاطر استقالل و حاكميت .  را به خود بگيردسياست خارجي نبايد قيافه تحميل اسالم

بر نفوس و اموال و آئين خود در سايه دين و ايمان به دفاع و جهاد بپردازد، كـسب اقتـدار بـراي خـود و                          

اما همين كه نام خدا و احكـام        . دهد  كند و در نزد ناظرات ارزش و اعتبار به آنها مي            افتخار براي آئينش مي   

اي خشن، خوفناك و نفـرت انگيـز بـه آنهـا داده مـانع         عامل تجاوز و تملك و تسلط قرار دهد چهره         دين را 

  .گردد توجه و پذيرش دين خدا مي

*          *          *  

همانطور كه در آغاز گفتيم با توجه به محدوديت شديد امكانات و عدم دسترسي بـه اطالعـات كـافي                    

  بـه ويـژه آنكـه در جريـان         . باشـد   نقـص و فراگيـر مـي        لـي، كامـل و بـي      كنيم كـه ايـن بحـث تحلي           نمي ادعا

 حوادثي رخ خواهـد داد كـه ممكـن اسـت در ايـن نوشـتار                 احتماالًتهيه و رساندن آن به دست خوانندگان        

                                                 

ا عـدالت ر ) با آنـان هـم  (دشمني تان با گروهي ديگر، شما را از عدالت ورزيدن باز ندارد، ) اي اهل ايمان(و .... «: ۸ـ مائده ـ  1

  »...به پرهيزكاري نزديكتر است) عمل كردن(رعايت كنيد كه اينگونه 
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به هر حال وظيفه مـا بـر اسـاس هـدايت الهـي ايـن اسـت كـه در حـوادث و                        . اي به آنها نشده باشد      اشاره

نوشت اقوام و امتها تدبر و تعقل كنيم و از آنهـا بـراي پرهيـز از تكـرار خطاهـا و                      رويدادهاي تاريخ و سر   

 از ايـن    »١رااالبـص فاعتربوا يـا اويل     «: اصالح رفتارهاي خود استفاده نمائيم و بر اساس دستور قرآنـي          

  .حوادث پند و عبرت بگيريم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰فروردين 

                                                 

  .هاي بينا پس عبرت بگيريد اي صاحبان ديده: ۲ حشر ـ ـ1
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  جوابيه دكتر يزدي به سخنان آقاي سيداحمد خميني

  ۱۴۲۳:  شماره

  ۱۱/۲/۷۰:  خـتاري

  

والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا ايل اهللا هلم البشري، فبشر            .... «

عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هديهم اهللا و اولئك            

  ١»....هم اولوا االلباب

االسـالم آقـاي سـيد احمـد          پيوست، عين نامه جوابيه آقاي دكتر ابراهيم يزدي به سـخنان حجـه            متن  

  .باشد كه به تازگي در اختيار ما قرار گرفته است خميني مي

 بـه عنـوان پـيش خطبـه نمـاز جمعـه و در آسـتانه بزرگداشـت                   ۱۲/۱۱/۶۹سخنان مذكور در تـاريخ      

ايراد شده و سـپس بـه وسـيله    ) ع( گورستان بهشت زهرا    دوازدهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، در     

  .هاي جمعي به طور كامل و وسيع در كشور منعكس گرديده است رسانه

  .نمائيم ملت شريف و بزرگوار ايران را به مطالعه هر دو بيان مذكور توصيه و دعوت مي

   نهضت آزادي ايرانروابط عمومي

                                                 

خـدا بازگـشتند بـراي    ) بنـدگي (و آنانكه از بندگي سركشان ستمگر دوري كردند و به سوي  .... «: ۱۷و۱۶ سوره زمر آيات     ـ1

شـنوند و از نيكـوترين آنهـا         آن بندگان را بشارت ده، آن بندگاني كه سخنها را مي          ) براي پيام (پس  . ايشان خبرهاي خوش باد   

  .»....آنانند كه خدا هدايتشان كرده و آنانند كه به حقيقت خردمندان عالمند. كنند پيروي مي



 ٣۴

  جناب آقاي حاج سيداحمدآقا

 در شرح سفر تـاريخي امـام بـه          ۶۹ بهمن   ۱۲ا در سخنان پيش خطبه نماز جمعه در         بعد از سالم شم   

اسـاس نـسبت بـه        پاريس مطالبي نادرست و دور از واقعيت، و در قسمتي همـراه بـا تهمـت و افتـراء بـي                    

 در حالي كه در همسايگي مـا در         ١.باشد  اينجانب ايراد نموديد كه تعجب برانگيز و خالف شرع و قانون مي           

ن اعراب و مسلمانان فتنه بزرگي از خون و آتـش و خرابـي بـه راه افتـاده اسـت و شـبح و سـايه                           سرزمي

وحشتناك خود را بر همه جا گسترده است و مسلمانان با سالحهاي مخوف استكبار جهاني و ايادي آنان                  

شوند صرف وقت و تحريف حقـايق چـه لـزوم و ضـرورتي داشـت؟ و بازكننـده كـدام عقـده                  قتل عام مي  

                                                 

، بـه قـرار ذيـل    ۶۹من ويژه عيد انقالب ـ نشريه رسالت به » صبح اميد«ـ فرازهائي از آنچه گفته شده است، به نقل از جزوه 1

  :است

ما آن موقع چهـره     . اي بوده كه خودش را از آمريكا به آنجا رسانيده بود             فهميديم شايد براي نقشه    بعداًها كه     فردي از ليبرال  «

  ».شناختيم او هم با ما بود  اينها را نمي

را گفتنـد   ) ره(امـا مـن و امـام        . ه دادنـد  پـور را اجـاز      آقاي امالئي و آن فرد و آقـاي فردوسـي         . كويت به ما اجازه ورود نداد     «

  .»الورود هستيم و نبايد برويم و ما برگشتيم ممنوع

من به امام عرض كردم اگر سوريه راه نداد چه كار كنيم؟ لذا خوب است به جائي برويم كه ويزا احتياج نداشـته باشـد و مـا     «

فكري كرد ) ره(امام . برگردانند ديگر براي رفتن جائي نداريماز آنجا بتوانيم به سوريه برويم كه اگر لب مرز سوريه هم ما را           

بوديم و حتي مـا امـام را بـه پـاريس            ) ره(اند كه ما هميشه در كنار امام          متأسفانه بعضي از همين ليبرالها گفته     . و قبول كردند  

دم كه پـاريس را انتخـاب كـردم و    اند كه من خودم بو شان اين را صراحتاً نوشته در وصيت نامه) ره(در حالي كه امام  . برديم

بـه پـاريس   ) ره(كس چنين تصميمي را نگرفت من با مشورت احمد چنين كاري را كردم ببينيـد آنهـا حتـي از رفـتن امـام             هيچ

  .»خواستند استفاده كنند مي

ه آمده بود گفتيم دو نفر      تصميم بر اين شد كه آقاي امالئي و آن ليبرال از هواپيما پياده شوند و بروند به مهماندار هواپيما ك                   «

آن دو نفري كه بنا بود از هواپيما پياده شوند با خدمه هواپيما و مامورين امنيتي شروع به دعوا                 ..... شوند    ما در ژنو پياده مي    

  .».....كردن نمودند

س بود تلفن كردم  در همان مدتي كه من بغداد بودم به جناب آقاي حبيبي يعني معاون اول فعلي رياست جمهوري كه در پاري                   «

  .»....و گفتم

  »....رسيم مرحوم امالئي به او زنگ زده بود و گفته بود ما ژنو هستيم تا يك ساعت ديگر به پاريس مي«

ما براي اينكه پاريس گرفتار نيروهاي امنيتي فرانسه نشويم گفتيم آنهائي كـه عمامـه بـر سرشـان        ..... هواپيما پاريس نشست  «

  .».... متر من حركت كردم بعد از من هم آقاي فردوسي آمدند۵۰به فاصله . فرستاديم) ره( امام اول. است يكي يكي بروند

اينها همانهائي بودند كه آمدند نجف و پاريس و به امـام گفتنـد بـدون ارتـش و آمريكـا در            . اين ليبرالها نوكران آمريكا بودند    «

  .»اين دوتا را بايد حفظ كرد. شود كاري كرد  ايران نمي

نها آمريكائيها بودند كه براي مدت كمي حكومت را گرفتند و نزديك بود تمـام زحمـات شـما خـواهران و بـرادران عزيـز و                           آ«

پس اولين خون دلي كه امام بعـد از انقـالب خـورد از دسـت ليبرالهـا                  . اينها چنين آدمهائي بودند   . شهداي شما را از بين ببرند     

  .»خورد

  .»كه آنها هم به منافقين پيوستندليبرالهاي بعد از خلع از حكومت «



 ٣۵

تواند باشد؟ و بعد از گذشت سيزده سال در شرح آن سفر چه لزومي به تحريف حقايق بود؟ در مورد                 مي

جزئيات آن سفر تاريخي مطالب فراواني در زبان تقريباً همه كساني كه در جريان بودند، در اولين سالگرد 

ر فقيـد انقـالب نيـز    رهبـ .  از طريق راديو و تلويزيون گفته شده و پخش شـده اسـت  ۱۳۵۸انقالب در بهمن   

اي از بيانـات شـما بـا آن مطالـب             پـاره . اند  شخصاً مطالبي به دفعات بعد از مراجعت به ايران اظهار داشته          

كرديد چه بـسا مرتكـب ايـن خطاهـا در             منتشر شده در تعارض است و اگر شما به آن مطالب مراجعه مي            

  .شديد  ذكر آن وقايع نمي

ن واقعيت كه پيشنهاد دهنده بـه رهبـر فقيـد انقـالب بـراي سـفر بـه                اما اصرار شما در انكار و نفي اي       

اين واقعيت در علم خدا، در ذهن آگاه مردم ايران       . دهد    پاريس اين راقم بوده است هيچ چيزي را تغيير نمي         

در نـزد   ) عمـل (اگـر آن    . فايـده اسـت     و در حافظه تاريخ ضبط و ثبت است و تالش بـراي تحريـف آن بـي                

 باشـد، نـه شـما و نـه      حكيم عمل نيكي محسوب شده باشـد و از عامـل آن پذيرفتـه شـده               خداوند عزيز و    

تواند مانع اجر الهي براي صاحب آن عمل بشود و اگر خداوند سميع و بصير پـاداش                     كس ديگري نمي    هيچ

دهنده نيكوي اعمال بندگان است سپاس يا ناسپاسي شما و بندگان ديگر چه اثر دارد؟ و كسي هـم از ايـن        

ها هم موجبي براي دلتنگي و ياس از          اي انتظار اجر و سپاس نداشته و ندارد و ناسپاسي           بابت از هيج بنده   

  .رحمت حق نيست

. ذهن جنابعالي و تجديد خاطرات گذشته ذكر برخي از نكات ضـروري اسـت             ) شدن(اما براي روشن    

زدند و اطالع دادند كه رهبر فقيد        برادر عزيزم آقاي دعائي از نجف تلفن         ۱۳۵۷در اوائل شهريور ماه سال      

. اند كه در صورت امكان هر چه زودتر به نجف بروم            انقالب مصمم به ترك عراق هستند و از من خواسته         

 شهريور و كشتار مردم در ميدان ژاله و ضرورت          ۱۷اقدام براي تهيه مقدمات سفر مصادف شد با وقايع          

ر واشنگتن عليه سياست دولت آمريكا در حمايت از شـاه        اقدامات دفاعي و انجام تظاهرات اعتراض آميز د       

سپس محاصره بيت امام توسط عراق صورت گرفت، كه خبرش را در انگليس، در سر راه . و كشتار مردم

ها توسط آقاي مهري از كويت مطلـع          سفر به نجف دريافت كردم در اولين فرصت كه از كاهش محدوديت           

و از طريق آقاي فاضل در هنگام نماز صبحگاهي در حرم مطهر شدم به بغداد و سپس نجف حركت كردم 

از برنامه حركت امام و ترك نجف مطلع شدم كـه بالفاصـله بـه اتفـاق                 ) ع(موالي متقيان علي ابن ابيطالب      
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اگر خاطرتان باشد در ماشين آقاي مهـري،        . ايشان به بيت رفته و به مسافرين آماده براي حركت پيوستم          

اي  رهبر فقيد انقالب بعد از ذكر مقدمه. لي عقب و اين بنده در صندلي جلو قرار گرفتيم    امام و شما در صند    

بنـده  . پيرامون فشارهاي دولت عراق برنامه خود را براي سفر به كويت و از آنجا به سوريه بيان نمودنـد           

 سفر احتمالي   براي ايشان جريان تماس آقاي قطب زاده با مقامات دولت سوريه و عدم استقبال آنان را از                

زاده براي تماس با مقامات الجزايري عازم آن          امام به دمشق، گزارش كرده و اضافه نمودم، كه آقاي قطب          

وضـع فـشار و     . اي در بر نخواهد داشـت       اما به نظر اينجانب حركت به اين كشورها نيز فايده         . كشور است 

د كمتر هم نيست و به فـرض قبـول و           اختناق و مشكالت سياسي در اين كشورها اگر بيشتر از عراق نباش           

هائي فراوان اعمال خواهند كرد و ارتباط ايشان با خـارج             تحمل سفر اقامت امام در كشورشان، محدوديت      

آنگاه نظـرم را در مـورد سـفر بـه اروپـا بيـان نمـوده و        . و ايران حتي از سطح عراق هم كمتر خواهد شد       

 آلمان، ايتاليا، انگليس و هر جاي ديگـري تـرجيح دارد و             توضيح دادم با توجه به نكات مختلف، فرانسه بر        

ايشان اين پيشنهاد را نه رد كردنـد        . مزاياي اقامت امام در پاريس را، از جهت اهدافي كه دارند، بر شمردم            

در جريان اين سفر حوادثي در مرز عراق، در مرز كويت           . و نه چيزي كه عالمت قبولي باشد ابراز داشتند        

، سخنان مقام دولتي كويت، در بازگشت به مرز عـراق،           )، در ساختمان اداري گمرك مندلي     در شهر مندلي  (

در اواخر شـب امـام      . رخ داد . . . در شهر صفوان، در ساختمان اداري سازمان اطالعات عراق در آن شهر           

 اينجانـب   براي آقاي مهري و   . پور به بصره بردند     را به اتفاق جنابعالي و آقايان مرحوم امالئي و فردوسي         

. تا روز بعد كه مامورين عراقي بنده را نيز به هتل بـصره منتقـل سـاختند          . نيز در آن شب حوادثي رخ داد      

در همان هنگام كه در دفتر ساختمان اداري سازمان اطالعات عراق در شـهر صـفوان در انتظـار تـصميم                     

يشنهاد خود را در مورد سفر پـاريس        مقامات عراقي در بغداد، ما را نگاه داشته بودند، اينجانب بار ديگر پ            

روز بعـد كـه مـامورين عراقـي         . باز امام چيزي كه حاكي از رد يا قبول باشد بيـان ننمودنـد             . عنوان كردم 

اينجانب را با ماشين خود به هتل بصره آوردند، شخص جنابعالي اولين چيزي را كه به مـن مـژده داديـد                      

به همين دليل رهبر فقيد انقالب . سفر به پاريس قبول كردند اين بود كه حضرت امام پيشنهاد شما را براي          

معلوم است كه جز ايشان كس ديگـري      . اند كه بعد از مشورت با شما خودشان تصميم گرفتند           عنوان كرده 

ايد    است چنان تصميمي را اتخاذ نمايد، اما آيا معقول است كه ايشان با شما كه اروپا را نديده                   توانسته    نمي
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ع آنجا خبر نداشتيد مشورت كننـد ولـي بـا كـسي كـه از مـسائل و اوضـاع و احـوال آن ديـار                           و از اوضا  

هاي مختلف هر سـاله حـضوري و          اطالعات وسيع دارد، و سالها نماينده ايشان و مورد وثوق و در تماس            

يچ اي بوده است و خود ايشان از طريق آقاي دعائي خواسته بودند كه به نجـف بـرود، هـ              يا ارتباط مكاتبه  

صحبتي و مشورتي در مورد اين سفر ننمايند؟ اينكه چرا از مشورت با بنده براي اين سفر صحبت نـشده                    

مشورت با پيشنهاد دهنده يك امر براي اتخاذ تصميم معنا          . زيرا مورد نداشت  . است پاسخش روشن است   

البد به خاطر داريد    . ددانستند و لزومي براي كسب نظر و مشورت در آن مرحله نبو             نظر بنده را مي   . ندارد

كه بعد از پرواز از بصره به بغداد، و توقف كوتاه در فرودگاه بغـداد مـا را بـه هتـل دارالـسالم در بغـداد                    

در اين هتل امام نظرات و شرايط خود را براي اقامت در پاريس، نظير اجاره منـزل و نـه ورود بـه                       . بردند

ان داشتند و از من خواستند كه مطلب به دوستان پاريس           ساير نكات مورد توجه بي    ..... منزل هيچ فردي و     

بنده از همان هتل دارالسالم با آقاي حبيبي صحبت كردم و ضمن دادن خبر سفر بـه پـاريس              . منتقل گردد 

االمكان بي سر و  شرايط مورد نظر را توضيح دادم و اضافه كردم كه اوالً سعي كنند ورود به پاريس حتي

 ممانعت ورود نگردد، ثانياً حتماً با وكيل حقوقي خود بيايند و به اضافه نكات               صدا صورت گيرد تا موجب    

ديگري كه جزئيات آن در يادداشتهاي سفر كه در همان ايام به طور روزانه نوشـته شـده اسـت مـنعكس                      

 اما بايد متذكر شوم كه جنابعـالي در بيـان برخـي از            . باشد و به ذكر تمامي آنها در اينجا نيازي نيست           مي

رويدادهاي سفر، در هواپيماي عراقي، در فرودگاه ژنو، در فرودگاه پاريس در اولين ديدار دولت فرانـسه                 

  .ايد دچار خطا شده و احياناً با غرضهاي خاص قاطي كرده... با رهبر فقيد انقالب 

نه از . مايد، بسيار متاسف شد هائي كه نثار اين جانب كرده ها و افترائات و برچسب اما در مورد تهمت

جهت خودم كه الحمدهللا به هدايت الهي بر دين حقش استوارم و به الطاف الهي از جمله احـرار و آزادگـان                      

دهـم رضـاي پروردگــارم را    ام و مــي ام انجـام داده  هـستم و در آنچـه در راسـتاي وظــائف دينـي و ملـي     

زي و بيداري و هوشياري     استقالل كشور و آزادي و سعادت و بهروزي ملت بزرگ ايران و سرافرا            .طالبم

تمامي مسلمانان را در نظر داشته و دارم و بخواست خدا، در حد يك بنده ضعيف در برابر حـق، وظـائفم                      

ها را به جان خريدارم و با استعانت          ها و توهين    ام و در راه حق ناماليمات، ناسپاسيها، تهمت         را انجام داده  

  .ان اهللا بصير بالعباد. افوض امري الي اهللا. كنم از پروردگار تحمل مي
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اما تاسفم اين است كه چنين سخناني، آن هم در سالروز انقالبي بزرگ، از زبان شـما جـاري گرديـد                     

توانيد، تازه قبل از هـر    ايد، ثابت كنيد، كه نمي ايد، تهمت زده    چرا كه به فرض محال اگر بتوانيد آنچه را گفته         

شما اين . و اين دوستي نيست، خدمت نيست عكس آن است . ايد  كس هتك حرمت پدر بزرگوارتان را نموده      

ايد كه سالهاي سال در داخل و خـارج كـشور در     اساس خالف شرع و قانون را به كسي زده          هاي بي   تهمت

 است و به همين دليل، سالها نماينـده ايـشان و مـورد وثوقـشان                 راه سربلندي اسالم و ايران خدمت كرده      

ري ساليانه و در مكاتبات خصوصي قبل از انقالب، و در دوران انقـالب از               در ديدارهاي حضو  . بوده است 

اگر يادتان نرفتـه باشـد، هنگـام        . نماينده شخص ايشان در شوراي انقالب بوده است       . معتمدين بوده است  

بازگشت به ايران، من از ايشان خداحافظي كردم و گفتم كه در ايران دور شما را خواهند گرفت و نخواهند 

يكي دو روز بعـد از ورود بـه         ! ت اين ارتباط باقي بماند و ديگر نيازي به من و امثال من نخواهد بود              گذاش

مگـر كـار تمـام      «انـد     اند و از ايشان نقل كرديد كه گفتـه          ايران شما به دنبالم آمديد كه امام شما را خواسته         

تكميـل اعـضاي شـوراي انقـالب و         مسئله  . به همراه شما به ديدارشان آمدم     . »آيد    شده است كه فالني نمي    

بنده را به عنوان نماينده ) بار اول در پاريس(براي بار دوم . تاسيس دولت موقت و مسائل متعدد ديگر بود

شخص خودشان در شوراي انقالب تعيين نمودند و بعد از دريافت جواب مثبت از آقاي مهندس بازرگـان                  

 كـه در دولـت موقـت قبـول مـسئوليت نمـايم، و               وزيري تكليف شـرعي بـه اينجانـب نمودنـد           براي نخست 

مسئوليت وزارت امور خارجه را، كه بعد از استعفاي وزير قبلي در آن شرايط بحراني به چند نفر مراجعه                   

دانيد كـه برنامـه سياسـي و اجرائـي          اگر كسي نداند، شما خوب مي     . شده بود و كسي نپذيرفته بود بپذيرم      

كه بعدها بـر طبـق آن شـوراي انقـالب و دولـت              . صحيح و تنقيح نمودند   امام را من تنظيم كرده و ايشان ت       

ايد كه طراح و موسـس سـپاه          اساس را زده    شما به كسي اين اتهامات پوچ و بي       . تاسيس گرديدند ... موقت  

بوده است، طراح اصلي و اوليه برخي ديگـر از نهادهـاي            » روز قدس «پاسداران بوده است، طراح و مبتكر       

بريد؟ آيا اين فرهنگ اسالمي است؟ يا فرهنـگ    حال شما از اين اتهامات چه سودي مي       ... ست  انقالب بوده ا  

هـاي غيرتوحيـدي؟ فرهنگـي كـه عناصـر            غوغاساالري و برچسب زدنهاي عاريـت گرفتـه از جهـان بينـي            

اد غيرمسلمان و معاند با اسالم و ايران، بر انقالب اسالمي ايران تحميل كردند؟ اسالم كجا و فرهنـگ تـض                   

بينيد دوازده سال سـلطه ايـن فرهنـگ      استاليني كجا؟ فرهنگ سب و لعن و حذف و انحصار كجا؟ مگر نمي         
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بينيد كه اين فرهنگ چگونه مثل يك موريانه            سياسي غير اسالمي چه به روز انقالب آورده است؟ مگر نمي          

خـورد و از بـين         و مـي   تمامي روابط برادرانه حتي ميان دوستان و نزديكان سياسي خود شما را خورده            

آيـا بـا ايـن    . برد؟ معيار انقالبـي بـودن جـرأت داشـتن در برچـسب زدن و تهمـت زدن نيـست              برده و مي  

هـا؟ نـاامني      توانيد حـل كنيـد؟ فقـر؟ تنگـي معيـشت            خواهيد و يا مي     اساس كدام مشكل را مي      شعارهاي بي 

حد و حساب دوران جنگ  هاي بي رابيگسترده اجتماعي؟ بالي خانمانسوز اعتياد جوانان به مواد مخدر؟ خ

ايـد    تحميلي؟ نارضايتي روبه رشد اقشار ملت، خصوصاً جوانان؟ كدام را؟ از برجهاي عاجي كـه نشـسته                

اي از كـار ايـن    توانيـد، گـره   به ميان مردم بيائيد، تا ببينيد و بفهميد چه خبر است و اگـر مـي         . بيرون بيائيد 

اساس به اين و  هاي بي توانيد بدانيد با تهمت زدن  و اگر نمي. يدمردم محروم و زحمتكش و ستم زده بگشائ

  .آن ره به جائي نخواهيد برد

كنم، اكنون كه بـه بركـت نـام و            من دوستانه، صميمانه، به پاس خاطرات گذشته، به شما نصيحت مي          

وهـا را بـراي     طرحي كه بتوانـد همـه نير      . ايد مبتكر طرحي نو باشيد      مقام پدر بزرگوارتان بر جائي نشسته     

اگر انقالب اسالمي شكوهمند ايران پيـروز شـد، اگـر ملـت ايـران بـر اسـتبداد                 . دوران بازسازي جذب كند   

و زمـاني نعمـت الهـي       .... مندي از الطاف الهي بـود         سلطنتي و استكبار جهاني غلبه پيدا كرد به خاطر بهره         

امـروز  . »يداهللا مـع الجماعـه  «دند كه نصيب اين ملت شد كه همه به هم پيوستند، وحدت كردند و جماعت ش  

نيز اگر قرار است جمهوري اسالمي با افتخار بماند، و ايران كشور آزاد و آبادي گردد و آرمانهاي ملت به 

و آن جـذب همـه   . تحقق برسند وانيوه مشكالت زير پـا گذاشـته شـوند، تنهـا و تنهـا يـك راه وجـود دارد                 

بـا انحـصار، بـا طـرد، بـا تهمـت و برچـسب زدن، بـا                  . ا اسـت  وحدت كلمه همه اقـشار و نيروهـ       ... نيروها

رسـد، جـز سـقوط بـه ورطـه              مايه كار مملكت به جـائي نمـي         هاي بيمار گونه در دادن شعارهاي بي        رقابت

بلكه از مصاديق بارز نهي الهي است كـه در قـرآن مجيـدش فرمـوده                . ها اسالمي نيست    اين روش . هالكت

  .والتنابزوا بااللقاب: است

*          *          *  

بـا توجـه بـه    . هايم را براي شما به صورت نامه بفرسـتم     من مايل نبودم اعتراض و انتقادم و توصيه       

اما سخنان شما به طور وسيعي از راديو . دادم حضوري مطرح سازم سوابق و خاطرات گذشته ترجيح مي
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از آنجا كه اين نامـه را       . ميسر نيست ديگر اينكه دسترسي به برج عاج نشستگان        . و تلويزيون پخش گرديد   

براي شما از خداوند متعال آرزوي خدمت . ام اميدوارم موجب تنبه و اصالح بشود    به قصد اصالح قلم زده    

  .والسالم علي عباداهللا الصالحين. نمايم به اسالم و ايران و جلب رضاي حق سبحانه تعالي را مي

  

  ۶۹ بهمن ۲۴دكتر ابراهيم يزدي ـ 

  )ص(سالروز بعثت رسول خدا -  ۱۴۱۱ رجب ۲۷                                                     



 ۴١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به آقاي هاشمي رئيس جمهور درمورد آزادي قانوني و فعاليت گروهها

  

  ۱۴۲۴:  شماره

  ۱۵/۲/۱۳۷۰:  خـتاري

  

  ان باشدحق را بگوئيد اگر چه به زيان خودت

  )رسول اكرم(

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

با سالم و تبريك دير هنگام سال نو و دعاي توفيق جنابعالي و همه مسئوالن جمهوري اسالمي ايران 

ره خـواهيم دربـا     در ايفاي صحيح تعهدات الهي و وظائف قانوني در برابر ملت شرافتمند ايران، اجازه مـي               

ايـد و در شـماره مـورخ دوم ارديبهـشت روزنامـه               اي كه با روزنامه اطالعـات داشـته         قسمتي از مصاحبه  

  .آمده است نظرات خود را ابراز كنيم» آزادي قانوني و فعاليت گروهها«مذكور تحت عنوان 

ما در قانون اساسي صراحتا از آزادي گروههـا و احـزاب صـحبت              «: خبرنگار روزنامه پرسيده است   

حد منع هم معموالً در قانون و قول مسئوالن كشور، حركـت مـسلحانه و توطئـه مـسلم و اثبـات                   . ايم  ردهك

البتـه  . شده در محكمه دانسته شده است، البته نظريات و تفسيرها هم طبق معمول در اينجا مختلـف اسـت                  

 و فـيلم و كتـاب و        كنند حتي انتـشار تعـدادي مجلـه         برخي صاحبنظران عمالً خالف اين آزادي را تبليغ مي        

داننـد و طـوري در نظـر يـا عمـل              اي روشنفكر هست، نادرست مـي       امثال آن را هم كه مثال مربوط به عده        

تفـسير  . كنند كه اصول قانون اساسي به طرف محدوديت و هر چه محدودتر شدن پـيش بـرود                  تفسير مي 

  »هاي قانوني كه در قانون اساسي آمده است، چيست؟ عالي از آزادي حضرت

جنابعـالي نيـز در پاسـخ، بـا صـراحت اظهـار             . سئوال خبرنگار اطالعات روشن، صحيح و گوياسـت       

  :ايد داشته



 ۴٢

ام كه آنچه در قانون در اين مورد ذكر شده و تصويب شده بايد اجرا  من كامالً معتقدم و معتقد بوده«

 با همان معنائي كه   آزادي و دمكراسي  . دانيد كه قانون احزاب مطرح و تصويب شد         شود، در مجلس هم مي    

در جامعه اسالمي افراد و گروههاي داراي افكار و        . در قانون آمده از اسالم گرفته شده و در اسالم هست          

هائي كه قـانون غيرمجازندانـسته آزادانـه بيـان            هاي مختلف حق دارند نظرياتشان را با همان شيوه          سليقه

  .»شود بله يك مواردي هم هست كه استثنا مي. كنند

اما بيان يك مطلب به تنهائي كافي نيست ! خواهد ت آزادي ايران جز اين نه خواسته است و نه مينهض

وقتي شما با اين صراحت اعتقاد خود را اظهار . شود  دانيد كه قانون اجرا نشده است و نمي         و شما خود مي   

ايد، پـس بفرمائيـد      كنيد و به عنوان رئيس جمهوري هم براي حفظ قانون اساسي و ملت سوگند خورده                مي

كنـد؟ مگـر دولـت مـسئول اجـراي            كه علت عدم اجراي قانون احزاب چيست و چرا وزارت كشور تعلل مي            

مصوبات مجلس نيست؟ واقعاً بين خود و خدايتان صدور اجازه براي چند انجمن صنفي و ديني و يا براي 

  گردد؟  محسوب ميگروههاي عضو حاكميت يا موافق آن، اجراي قانون اساسي و قانون احزاب

هائي كه در مجلس براي نمايندگان وجود دارد، اين سئوال  شما در توضيحات خود بعد از بيان آزادي

  .»خوب، آيا اين عالمت آزادي نيست؟«: ايد كه را مطرح كرده

مجلـس و   . خير، اين عالمت كافي براي آزادي در يـك مملكـت نيـست            : گوئيم  ما با ادب و صراحت مي     

در تمام نظامهاي استبدادي نيز اعـضاي حاكميـت همـه           . دهند  ي از حاكميت را تشكيل مي     اعضاي آن بخش  

مالك وجود آزاديهاي سياسي در هر جامعه ميزان برخورداري مخالفين يا غيرمـوافقين      . نوع آزادي دارند  

  .باشد حاكميت از حقوق و آزاديهاي سياسي مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين مصوب مي

  :ايد  توضيحات خود افزودهدر ادامه

كنند و نشريه دارنـد، آنهـا هـم ايـن             ها هم، آنها مجله دارند، جلسه دارند، صحبت مي          اما غير مجلسي  «

  .»طور نبوده كه اصال آزادي نداشته باشند

انصافا بفرمائيد به جز جهاحهائي، اعم از مخالف و موافق، كه درون حاكميت قرار دارند و نه تنهـا از                    

مجلس بلكه در خارج از مجلس نيز برخوردارند، مجله دارند، روزنامه دارند، در ارگانها و نهادها قدرت در 

كننـد، كـدام      پايگاه، رابطه و گروه و دسته فشار سياسي دارند و از امكانات اين پايگاهها نيز اسـتفاده مـي                  
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ند؟ شـما يـك گـروه    منـد هـست   ها، از گروههاي سياسي مخالف حاكميت از ايـن امكانـات بهـره       غيرمجلسي

شـود و       سياسي را كه در درون حاكميت قرار نداشته و يا از طرف جناحهاي حاكميت تغذيه و تقويت نمي                 

  .در عين حال از اين حقوق و آزاديها برخوردار باشد نام ببريد

  .شود  هيچ يك از اينها كه شما برشمرديد مالك وجود آزادي در يك جامعه محسوب نمي

  :ايد خود فرمودهدر دنباله پاسخ 

بـاالخره  . اي است جوشان و خروشان هاي مختلف، جامعه  اي است با افكار و سليقه       جامعه ما جامعه  «

  .»شود اين نوع تنوع فكري باعث يك سلسله تاخت و تازهاي قلمي و زباني هم مي

 .توضيحات و توصيفات جنابعالي تماما ناظر بر برخوردهاي جناحهاي مختلف درون حاكميت اسـت             

در خارج از حاكميت، گروهها و افرادي كه سليقه، باورها و مواضع سياسيشان با خط مشي و سياستهاي 

حاكميت متفاوت است و هماهنگ نيست عالوه بر آنكه مرتبا به طـور يـك طرفـه مـورد تاخـت و تازهـاي                        

  .باشند اند و مي گيرند در معرض انواع ايذاء نيز بوده گسترده قلمي و زباني قرار مي

  :ايد در پاسخ خود به سئوال خبرنگار اطالعات گفته

خواهند در محدوده قانون اساسي و قوانين كشور فعاليت سياسي يا فعاليـت فرهنگـي و                  آنها كه مي  «

ها و برخوردها را تحمل  در مسير فعاليتهايشان تندي) بايد.... (انتشاراتي و هنري و امثال آن داشته باشند  

  »به حكومت ندارداين هم ربطي .... كنند 

مشي و مواضع  ها سياست و خط ها و قطعنامه نهضت آزادي ايران بارها و به دفعات، در تمامي بيانيه 

سياسي خود را، كه فعاليت علني قانوني در چهارچوب قانون اساسي و قوانين كشور است بيان داشـته و                   

ا اين دستگاههاي دولتـي هـستند كـه از          ام. كند  ها را هم تحمل كرده است و مي         ها و برخورد    همه نوع تندي  

حدود اختيارات قانوني خود پا فراتر گذاشته و تقريباً تمامي حقوق و آزاديهاي مصرح در قـانون اساسـي         

هـا را بـه    انـد و فعاليـت   و قوانين كشور را در مورد نهضت آزادي و گروههاي سياسي مشابه از بين برده        

 حكومت نـدارد؟ مگـر حكومـت مـسئول اجـراي قـوانين نيـست؟                آيا اينها ربطي به   . اند  سطح صفر رسانده  

تواند شانه از بار چنين مسئوليتي خالي كند و اجازه دهـد كـه دسـتگاههاي تـابع آن و                      حكومت چگونه مي  

  هاي جمعي انحصاري، قوانين مملكت را زير پا گذارند؟ رسانه
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  :ايد شما در سخنان خود گفته

ر اخالق اسالمي هم تنـديها و دشـنام و تهمـت و اينهـا را خـالف                  از نظ . البته ما مالكمان قانون است    «

هـاي    هر كس و هر گروه كه حـق قـانوني و آزادي قـانوني ديگـري را در زمينـه                   . دانيم اما قانون داريم     مي

تواند طبق قانون عمل كند، جواب بدهد، يـا شـكايت بـه دادگـستري                 فرهنگي تضييع كند، تضييع شونده مي     

  .».....هها و مسائلي كه در قانون آمده و تصويب شدهيعني همان را. بكند

دانيـد كـه مقامـات مملكتـي در نهادهـا،               آيا واقعاً و در عمل هم همين طور اسـت؟ آيـا جنابعـالي نمـي               

ها، صداوسيما، كه عمدتاً در اختيار انحصاري حاكميت است، در نمازهاي جمعه و جماعت، حقوق       روزنامه

اي،   كنند و در كشور هم هيچ مرجع و مقام رسيدگي كننـده             گران را تضييع مي   انساني، اسالمي و قانوني دي    

  وجود ندارد؟

چرا . كند    كنند و دادگستري به شكايات رسيدگي نمي          ها و صدا و سيما پاسخها را منتشر نمي          روزنامه

ان دادگستري تا كنون حتي به يـك مـورد از شـكايات متعـدد مـا عليـه خاطيـان، دروغ پـردازان و مفتريـ                         

رسيدگي ننموده است؟ چرا در جمهوري اسالمي صـاحبان قـدرت و امكانـات، در هـر سـطحي، و در هـر             

موقعيت در تهمت و افتراء و اشاعه اكاذيب آزادند و امكان دفـاع از حـريم امـن و شـرافت انـساني وجـود               

  ندارد و فرياد رسي نيست؟

هـا دربـاره جناحهـاي رقيـب در درون          پاسخ جنابعالي به سئوال بسيار به جا و به مورد اطالعـات تن            

مخالفين حاكميـت از تمـامي امكانـات        . حاكميت صادق است و نه براي افراد و گروههاي خارج از حاكميت           

مصاحبه كننده اطالعات با توجه به همين موضوع بالفاصله مسئله نهـضت آزادي و گروههـاي                . محرومند

اي   طرفانـه   اي مطرح كـرده و بـا لحـن بـي            اگانهسياسي خارج از حاكميت را به صورت سئوال فرعي و جد          

  :پرسيده است» موضع جمهوري اسالمي در قبال ليبرالها«تحت عنوان فرعي 

. كنـيم  چون صحبت از آن مسائل شد، سئوال ديگري به ذهـن آمـد كـه مطـرح مـي              «

هـا در داخـل       هاي خارجي و گاهي هم بعضي       همانطور كه مستحضر هستيد غالبا رسانه     

كنند كه يك عده از كساني كـه در ايـن مملكـت               دهند يا اين طور تصور مي      چنين نشر مي  

اند و ضمناً اهل تـشكيالت        هاي رسمي هم داشته     حاال در اول انقالب يا سالهاي بعد سمت       
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انـد، اينهـا      اند و به ليبرالهاي كشور موسوم و معروف شـده           و حزب مخصوص هم بوده    

شـوند و از ايـن        زادي اصال ندارند، دستگير مي    امكان هيچ نوع كار و فعاليتي را ندارند، آ        

خواهند بگويند كه حتي در ميان اين تيپ اشـخاص            يعني به عبارت ديگر مي    . قبيل مسائل 

انـد، بـاز هـم بـه        ها هم زياد يـا كـم داشـته          اگر افرادي سوابق خدمت در بعضي از زمينه       

  »شوند عنوان ليبرال بودن و گروه و حزب داشتن، دستگير و محبوس مي

البته خبرنگار در پرسش خود نامي از نهضت آزادي ايران يا موسسين و افراد آن نبرده است ولي از 

نام و نشانهائي كه داده است ذهن هر خواننده كمابيش آگاه متوجه نهضت آزادي و افرادي از فعـالين آن                     

 ۶۹خ ارديبهـشت  كه در خردادماه سال گذشته همراه با جمعي ديگر در پـي ارسـال نامـه سرگـشاده مـور         

  .شود خطاب به رياست جمهوري دستگير و زنداني شده بودند، مي

كنندگان آن نامه انتقادي و پيشنهادي معقول، شخصيتهاي شناخته شده            در ميان نود و چند نفر امضا      

ملي و مذهبي وجود دارند كه بسياري از آنها سوابق درخشاني در خـدمات و مبـارزات قبـل از انقـالب و                       

اند و بـيش از ده نفـر هنـوز     اي از آنان به قيد كفيل آزاد شده       تا كنون عده  . اند  يروزي انقالب داشته  پس از پ  

  .در بند و بالتكليف هستند

  :ايد شما در برابر اين سئوال مشخص خبرنگار روزنامه پاسخ داده

ته و  ميدانيد كه اين طور نيست، اگر در كشور، يك وقـت يـك گـروه و تـشكيالتي منـع قـانوني داشـ                       «

، اين طور نيست كه با همه افراد و اعضايش بدون تقصير، يكـسان برخـورد شـود و حتـي                       رسميت نيافته 

نويسند افراد،    بينيد كه گاهي حتي مقاله و مطلب هم مي          مي. نه. كارهاي فردي همه آنها هم منع داشته باشد       

حـاال اگـر كـسي بـه        . ا مراعات كنند  ها ر   ايم كه دستگاهها اين جنبه      گفته. داراي سوابق مثبت و منفي هستند     

. شـود   طور فردي هم مثال يك خالف قانوني داشت، خوب، اين هر كس باشد، معلوم است كه برخورد مـي                  

ولي اينكه صرفاً هركس داراي تفكر ليبرالي بوده و يا وابسته به فالن گروه ليبرالي بـوده بـه همـين دليـل                       

طبيعي اسـت  . ت، آنها هم مثل افراد عادي ديگر هستندجلو هركارش گرفته شود و دستگير شود، دروغ اس      

توان اين انتظار را داشت كه          اند يا داشته باشند، نمي      كه در كنار سوابق خوب، سوابق خالف هم اگر داشته         

  .»باالخره تاثير دارد. همه مردم همه چيز را فراموش كنند
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ها و اظهارنظرهـاي    با مصاحبه پاسخ كوتاه حساب شده رياست جمهوري از اين جهت كه در مقايسه           

گذشته مقامات سياسي و قضائي و مطبوعات كشور در اين مورد، عاري از اتهام جاسوسـي و اهانتهـا و                    

  .باشد نسبتهاي نارواي خالف شرع و قانون بوده است به جاي خود قابل تقدير مي

و تـشكيالت منـع قـانوني       كلياتي نيز در آن پاسخ آمده و تذكر داده شده است كه، مثال اگر يك گروه                 

چنـين  (شـود و        داشته و رسميت نيافته باشد با همه افراد و اعضايش بدون تقصير يكسان برخـورد نمـي                

  ..... .كارهاي فردي همه آنها منع داشته باشد) نيست كه

هـا    برعكس، نهضت آزادي در همه بيانيه     . اين بيان نيز از نظر نهضت آزادي ايران خالي از ايراد است           

هاي خود اصرار و تكرار كرده است كه اگر مقامات اطالعاتي، انتظـامي و قـضائي كـشور دالئـل و                       امهو ن 

شواهد منطقي، قانوني و شرعي عليه متهمان و دستگيرشـدگان دارنـد، تقاضـاي مـا رسـيدگي صـحيح و                     

 هيئت سريع و ارجاع امر به دادگاه با صالحيتي است كه بر طبق قانون اساسي به صورت علني با حضور       

توقع و انتظار ما و بسياري از مـردم از دولـت جمهـوري اسـالمي آن         . منصفه و وكيل مدافع تشكيل شود     

در قانون اساسـي حكومـت مـشروطه نيـز مقـرر      . است كه اين اصول قانون اساسي به اجرا گذاشته شود   

د سلطنتي اين شده بود كه رسيدگي به جرائم سياسي در حضور هيات منصفه باشد ولي در دوران استبدا

اصل، مانند بسياري از اصول قانوني ديگر، هرگـز تحقـق نيافـت و مقامـات اطالعـاتي و امنيتـي و دولـت                        

اي در شـان جمهـوري    چنين شـيوه . همواره مدعي بودند كه اصوال زنداني سياسي در كشور وجود ندارد          

  .اسالمي نيست

 ماهها بازداشـت و رنجهـا و فـشارهاي          به عالوه اعتراض ما اين بوده و هست كه چرا با آنكه پس از             

توانفرساي جسمي و رواني بازجويان ـ كه يقينا آگاهي كافي نسبت به اعمـال آنهـا داريـد ـ واهـي بـودن        

بـدان گونـه كـه رياسـت قـوه          (گونه اطالع يا اقـرار بـا ارزش و اعتبـار              اتهامات محرز گرديده است و هيچ     

انـد در آزاد كـردن و اعـاده حيثيـت و      به دست نيـاورده ) ندا هاي نماز جمعه تشريح كرده    قضائيه در خطبه  

  شود؟ حقوق زندانيان يا در محاكمه قانوني آنان تعلل مي

از همه اينها گذشته، اگر قرار بوده و هست كه روابط و رفتار با احزاب و گروهها بر مبناي اسـالم و                      

ضت آزادي و ساير گروههاي سياسي      عدالت و آزاديهاي قانوني باشد از چه رو حمالت مكرر به دفاتر نه            
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كنـون حتـي اجـازه     علني و اشغال و تصرف محل و اموال و آرشيوهاي آنها صـورت گرفتـه اسـت و تـا    

اند كه براي تاسيسات ساختمانها و جلوگيري از تخريب آنها يا خشك شـدن گياهـان بـه ايـن دفـاتر                        نداده

  !سركشي شود؟

*          *          *  

ما شـرعاً و وجـداناً   . شود  ايا و پاسخ كامل و منصفانه مصاحبه به اينجا ختم نمي        به هر حال همه قض    

چه به لحاظ دفاع كه حق و وظيفه هر انسان و بلكه هر جانداري است و چـه از ايـن بابـت كـه در شـرايط                        

فعلي كشور برخورداري يا عدم برخورداري نهضت آزادي ايـران از آزاديهـا و حقـوق قـانوني احـزاب و                     

ها عمالً مالك قضاوت درباره وجـود يـا عـدم وجـود آزادي و حقـوق بـشر و حكومـت مردمـي در                         گروه

دانـيم كـه      جمهوري اسالمي ايران شده است و دفاع از خودمان به منزله دفاع از قاطبه ملت است، الزم مي                 

امه اطالعـات   نظرات تكميلي زير را در تكميل مصاحبه جنابعالي ابراز و تقاضا كنيم مقرر فرمائيد كه روزن               

  .براي آگاهي بيشتر هموطنان عزيز آنها را هر چه زودتر درج نمايد

ـ نهضت آزادي ايران از جمله گروهها و تشكيالتي نيست كه منع قـانوني داشـته و رسـميت نيافتـه                     ۱

دانند قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران بـر طبـق              همان طور كه استحضار داريد و همگان مي       . باشد

تـوان از    كـس را نمـي   ها را آزاد دانسته و تصريح كرده است كه هيچ و ششم احزاب و جمعيت   اصل بيست   

شركت در آنها منع كرد مشروط بر آنكه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي، مـوازين اسـالمي و اسـاس                    

قانون احزاب نيز تحقق و تشخيص تخلـف از مـوارد فـوق را صـرفاً بـر                  . جمهوري اسالمي را نقض نكنند    

هده كميسيون مخصوصي قرار داده است كه بايد در وزارت كشور تشكيل شود و نظر نهائي آن بايد به                   ع

  .تصويب دادگاه عمومي دادگستري با حضور هيات منصفه برسد

 تاسيس شده و از آن تاريخ تا كنـون فعاليـت علنـي و قـانوني                 ۱۳۴۰نهضت آزادي ايران كه در سال       

ز طـرف هـيچ دادگـاهي مـتهم بـه نقـض شـرايط فـوق و محكـوم بـه           آميز داشته اسـت هيچگـاه ا     مسالمت

رهبـر انقـالب و بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي      . باشـد  غيرقانوني بودن نگرديده است و بنابراين قانوني مي    

ايران بارها با اسم و رسم از نهضت آزادي و از موسسين و اعضاي آن نام برده و مسئوليتهاي مهمي به       

مقامات رسمي و قضائي جمهوري اسالمي ايران نيز تحت همـين عنـوان بـا مـا                 . ندبرخي از آنان داده بود    
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 ۶۷ قانون احزاب به تصويب مجلس رسيد و در سـال            ۶۰پس از آنكه در سال      . اند  مكاتبه يا مراجعه داشته   

قرار شد كه به اجرا درآيد و وزارت كشور اقدام به ثبت گروهها و احزاب و نظارت برآنهـا نمايـد نهـضت                       

دي ايران كه بر طبق اعالم وزير كشور وقت جزء احزاب تشكيل يافته موجود بود براي تشكيل پرونده                  آزا

رسمي، مدارك و اطالعات مورد درخواست وزارت كـشور را تـسليم كـرد و بعـداً نيـز هيچگـاه از طـرف                        

زارت متأسـفانه و . كميسيون ويژه در وزارت كشور اظهاري در مورد نقص پرونده به عمـل نيامـده اسـت    

 ۳ در ظرف مـدت  ۱۰كشور كه بر طبق قانون احزاب ملزم بوده است كه در صورت تاخير كميسيون ماده         

  .ماه پروانه فعاليت صادر كند اقدام به اين كار نكرده است

ايـد    ـ به عنوان نشانه وجود آزادي و عدم ممانعت از فعاليت افراد به اصطالح ليبرال اشاره فرمـوده                 ۲

  :كـه

تجاهـل  «حق كه از رئيس جمهور انتظار چنـين تبعـيض و            . »نويسند  اله و مطلب هم مي    گاهي حتي مق  «

آيـا پـس از ماههـا و سـالها ممانعـت، درج يـك مقالـه كوتـاه فرهنگـي يـا اجتمـاعي از                          ! رفت    نمي» العارف

ه گزاران نهضت آزادي در يك مجله ادبي، هنري يا علمي كم تيراژ در برابر صدها مقاله و پاسخ كـه بـ        پايه

هاي دولتي كثيراالنتشار فرستاده شده و درج نـشده اسـت ارزش ذكـر كـردن                  مقامات و اتهامات روزنامه   

هـا و حتـي آگهيهـاي         هـا، نامـه     انـد، بيانيـه     هائي كه گاهگاه خبرنگاران آنها با ما داشته         داشت؟ آيا مصاحبه  

بـه مطبوعـات داده     ) جـه در برابر و  (مربوط به مجالس تذكر و ديد و بازديد خصوصي عيد كه براي چاپ              

اند، كتابهائي كه چند سال است چاپ شده ولـي وزارت ارشـاد و فرهنـگ اسـالمي اجـازه                      شده و نپذيرفته  

 تاليف مهندس مهـدي بازرگـان و رفتـار          ۵از جمله كتابهاي بازگشت به قرآن جلد        (دهد      انتشار آنها را نمي   

هـاي    يا نشريات و كتابهاي قـديمي كـه دكـه         ) نبا مخالفين سياسي تاليف مهندس عبدالعلي بازرگا      ) ع(علي  

هـاي كوتـاهي كـه نهـضت          روزنامه فروشي و كتابفروشيها از توزيع آنها ممنوعند و نيز نشريات و بيانيه            

هاي ملت و اقدامات دولت در رابطه با رويدادهاي مختلف صـادر كـرده و       آزادي ايران هماهنگ با خواسته    

بايـد از نظـر و زبـان رئـيس جمهـور            ....  خـودداري شـده اسـت و         هاي جمعي   حتي از ذكر آنها در رسانه     

  !فراموش شده باشد؟
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ولي اينكه صرفاً هر كس داراري تفكر ليبرالي بوده و يا وابسته «: ايد ـ كاش همانطور كه اشاره كرده۳

ايـن  » به فالن گروه ليبرالها بوده به همين دليل جلو هر كارش گرفته شـود و دسـتگير شـود، دروغ اسـت                     

  .مطلب واقعيت و تحقق داشت

ليبرال يا ليبراليـسم بـه پيـروي از حـزب تـوده ايـران و فرهنـگ ماركسيـستي در                     » انگ«اوالً واژه و    

خواهـان ملـي و مـسلمان طرفـدار انقـالب و              ها و ادبيات سياسي بعد از پيروزي انقالب عليـه آزادي            شعار

عنـا و منظـور، مغـايرت صـريح بـا مـرام             مدافع قانون اساسي و حاكميت ملت وارد شده اسـت و در آن م             

و مشي نهضت آزادي ايران و مواضع رسـمي نهـضت آزادي ايـران دارد از مقولـه اهانـت و       ) ايدئولوژي(

  .اند باشد كه متأسفانه خود آنجناب نيز با كنايه به زبان آورده اتهام و مصداق والتنابزوا بااللقاب مي

ندارند كه بسياري از كارمندان، دانشجويان، متقاضيان و        ثانياً آيا مقام محترم رياست جمهوري خبر        

ساير شهروندان اين مرز و بوم با جو سازي و چسباندن وصله ليبرالي توسط ديگران يا به جرم نهضتي                   

انـد و     گزاران نهضت از كار و درس و تقاضـا و حقوقـشان محـروم شـده                 مندي به پايه    بودن و حتي عالقه   

  شوند؟ مي

و مسئوالن سابق هم ـ بدون آنكه اين تذكر به خاطر درخواست شـغل و مقـام و    در مورد متصديان 

دانيد كه سالها است همگي بر كنار شده و عليـرغم صـميميت و    حقوق باشد ـ خودتان بهتر از هر كس مي 

انـد و حتـي در كارهـاي خـصوصي آنـان       صفاي اكثر مردم ممنوع از خدمات دولتي و دانشگاهي گرديـده          

ميدانيد كه  «ايد    آيا از روي انصاف درباره شايعات ذكر شده از سوي خبرنگار فرموده           . دشو  كارشكني مي 

  .در حالي كه واقعاً چنين است» .اين طور نيست

*          *          *  

تـري نظيـر بازسـازي        جناب آقاي رئيس جمهور، در مصاحبه با روزنامه اطالعـات مـسائل اساسـي             

مطـرح  ..... ، بحران روحي جوانان، سياست خارجي، بحران مديريت و          كشور، مهار كردن بحران اقتصادي    

  .ايد ها تشريح فرموده نموده و سياستهاي دولت را در اين زمينه

. به نظر نهضت آزادي ايران حل كليه مسائل فوق در درجه اول در گـرو حـل بحـران سياسـي اسـت                      

ي براي گروههـاي مخـالف نيـست و      بحران سياسي صرفاً محدود به عدم وجود حقوق و آزاديهاي سياس          
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تري دارد كه حاصل فقدان حاكميت قـانون در          تر و گسترده    گردد، بلكه يك مفهوم عام        تنها از آن ناشي نمي    

  .كشور است

منعقـد گرديـده    ) در سطح فـرد يـا جامعـه       (هر زمان كه تمام يا قسمتي از قراردادي كه بين دو طرف             

دد يا ناديده انگاشته شود و از مفاد آن تخطي و تخلفي صورت             است توسط يكي از طرفين قرارداد لغو گر       

قانون اساسي يك ميثاق اجتماعي ملي ميان ملت و         . آيد  گيرد در روابط طرفين قرارداد بحران به وجود مي        

گذارنـد در   هنگامي كه دولتها قانون اساسي و قوانين وضع شـده را زيرپـا مـي          . باشد  دولت يا حاكميت مي   

كند، بحراني كه بـر تمـامي ابعـاد و روابـط اعـم از فرهنگـي،                   لت بحران سياسي بروز مي    روابط دولت و م   

در چنـين جوامـع و در چنـين       . نمايد  گذارد و آنها را دچار اختالل مي        اقتصادي، سياسي و اجتماعي اثر مي     

اوضاعي، هر بحراني ناشي از بحران سياسي است و تا زماني كـه ايـن بحـران رفـع نـشود هـيچ بحـران                         

  .يگري قابل رفع نخواهد بودد

دولت برنامه پنجساله خود را بـراي تـصويب بـه مجلـس             . زنيم  براي روشن شدن موضوع مثالي مي     

تـوان آن را نـشانه اراده         اي دارد، اما در هر حـال مـي          هاي مثبت و منفي قابل مالحظه       اين برنامه جنبه  . برد

جنابعالي به عنوان رئيس جمهور     . لقي كرد دولت براي حل بحران اقتصادي، نوسازي و بازسازي كشور ت         

در مجلس حاضر شديد و از برنامه دولت و از ضرورت تأمين اعتبارات خـارجي بـراي اجـراي آن دفـاع                      

كرديد و توضيح داديد كه براي مثال تعمير و بازسازي چاههـاي نفـت بـه سـرمايه و كارشـناس خـارجي                   

هـاي انجـام يافتـه        دياد توليد و صـادرات نفـت هزينـه        نيازمنديم كه بيايند، درست كنند و سپس از محل از         

حتي اگر فرض شود كه مجلس با قبول استدالل دولت به اتفاق آراء به برنامـه دولـت رأي                   . پرداخت گردد 

مثبت داده و دست دولت را براي جلب اين اعتبارات و كارشناسان و حل مشكل بازسـازي چاههـاي نفـت                     

يلي احتماالً دولت در اين امر موفق نخواهد شـد و هـيچ شـركت خـارجي                 كامالً باز گذاشته باشد، بنابر دال     

زيرا همزمان با مطرح شـدن برنامـه دولـت          . حاضر به عقد قراردادي در اين زمينه با دولت نخواهد گرديد          

در مجلس، رئيس قوه قضائيه جمهـوري اسـالمي در يـك سـخنراني رسـمي و علنـي اعـالم كـرد كـه در                          

ر فوق قانون است و در تعارض ميان نظر رهبر در امري و قانون، نظـر رهبـر                  جمهوري اسالمي نظر رهب   

معناي ديگر سخن باال اين است كه اگر دولت در جلب سرماهي و تخـصص               . مالك و معتبر است نه قانون     
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بـرداري از چاههـاي       خارجي و تعمير چاههاي نفت موفق بشود اين احتمال وجود دارد كه در هنگام بهـره               

داخت وام يا اعتبار خارجي، مقام رهبري كه سخنشان فوق قانون دانسته و اعالم شـده اسـت     نفت و بازپر  

با اجراي اين قسمتاز قرارداد مخالفت نمايند، خصوصاً كه قبالً هم از طرف مقام رهبري اعالم شده بود كه 

يـا دولـت در     بـا وجـود چنـين تعـارض آ        . تواند هر قراردادي را به طور يكطرفه لغو كند          دولت اسالمي مي  

  تـوان توقـع داشـت كـه بحـران سياسـي              هاي بازسازي خود موفق خواهد شد؟ چگونـه مـي           اجراي برنامه 

  .خاتمه يابد

خواهد بحران را حل كند و همـاهنگي كامـل ميـان دولـت و سـاير                   ممكن است گفته شود كه دولت مي      

ان سياسـي تنهـا بـا خواسـتن     اما فراموش نشود كه رفع بحر. مقامات ـ يعني در كل حاكميت ـ وجود دارد  

ممكن است مقامات مسئول در يك كشور واقعاً بخواهند كه از قـانون تمكـين كننـد و         . مقامات ميسر نيست  

قانون حاكم بر مملكت باشد اما اوالً هميشه و در همه جا ايـن طـور نيـست و ثانيـاً ضـمانتي بـراي ادامـه                     

نيات و خواستهاي حكام نيست و در سـايه آنهـا   ثبات سياسي هيچگاه تابع   . خواست حاكميت وجود ندارد   

اي متحـول     ضمانت واقعي هنگامي است كه ساختار مناسبات سياسي در جامعه به گونه           . آيد    به وجود نمي  

شده باشد كه اگر هم زمامداران بخواهند قانون را زير پا بگذارند و قرارداد اجتمـاعي را يكطرفـه لغـو يـا                       

يسر نيست مگر با قبول و تحمل حضور نيروهـاي دگرانـديش در صـحنه          و اين م  . نقض كنند موفق نشوند   

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه از تمام امكانات قانوني، برخوردار بوده و از هرگونه تجاوز و              فعاليت

تهاجم دولت در امان باشند تا بتوانند بر طبق اصل اسالمي و قانوني امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و                          

  .ت و نظارت بر والي، عمل كنندفريضه نصيح

در جوامع باز سياسي وجود، حضور و امنيت و فعاليت گروههاي سياسـي قـانوني از عوامـل عمـده            

  .باشد ثبات سياسي و بازدارنده انحرافات مي

دهيـد و آنهـا را        نيـز اجـازه حـرف زدن مـي        » ها  زن  نق«اي فرموده بوديد كه به        اخيرا هم در مصاحبه   

هـا را     زن  ف نظر از مفهوم اين واژه، راه حل مسئله و مشكل اين نيـست كـه دولـت نـق                   صر. كنيد  تحمل مي 

بلكه مسئله بايد كامالً در چهارچوب تمكين دولـت از قـانون   . تحمل كند و يا به آنها اجازه حرف زدن بدهد      

  .حل شود
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ايـد و هـم    خوشبختانه شما در اين مصاحبه اعتقاد خود را به قانون، آزادي و دمكراسي بيـان نمـوده      

اميدواريم كه اين مورد صرفاً يك حرف و بيان تبليغاتي نباشـد و             . ايد  قانون را مالك و معيار معرفي كرده      

خصوصاً كه اكنـون بخـشي از مـسائل بحرانـزاي خـارجي، نظيـر جنـگ                 . در عمل، بروز و ظهور پيدا كند      

. نامه خود قرار داده اسـت     تحميلي تمام شده است و دولت بازسازي و نوسازي كشور را محور اصلي بر             

حل بحران سياسي، بازشدن جو سياسي جامعه، حاكميت قانون و اجراي قانون احزاب شـرط اساسـي و                  

  .باشد راهگشاي ساير مشكالت مي

  اهلم وفقنا ملا حتب و ترضي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰ ارديبهشت ۱۵
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

   رئيس جمهور درمورد فعاليت نهضت آزادينامه به آقاي هاشمي

  ۱۴۲۵:  شماره

  ۲۸/۲/۱۳۷۰:  خـتاري

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

بعد از سالم و دعاي توفيق ايفاي صحيح تعهـدات الهـي و قـانوني در برابـر ملـت ايـران، در جلـسه                         

  : دانشگاه تهران، از جنابعالي سئوال شده بود در۱۵/۲/۷۰پرسش و پاسخ با دانشجويان در تاريخ 

تواند فعاليت خـود را   علت توقف يا كمرنگ بودن احزاب چيست؟ و در چه صورت نهضت آزادي مي   «

  »آغاز كند؟

  :جنابعالي پاسخ داده بوديد كه

نهضت آزادي ايران به خاطر بعضي مواضعي كه گرفت و به علت نپذيرفتن اصل واليت فقيه مطابق                 «

توانند مثل بقيـه احـزاب        اگر خودشان را اصالح و با قانون اساسي منطبق كنند، مي          .  غير قانوني شد   قانون

  .»حركت كنند

اين پاسخ به پرسش دانشجويان مبهم و ناروشن است و معلوم نيست كه آيا اين انـشاء و ابـالغ يـك                  

ن و تبعيـت از آن      باشد و مـا موظـف بـه تمكـي           حكم حكومتي است و مقصود توقف و تعطيل يك حزب مي          

به هر حال اين پاسـخ شـامل        . هستيم يا صرفاً پاسخي و اداي توضيحي به سئوال يك دانشجو بوده است            

  .چند بخش است
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ـ منظور از بعضي مواضع نهضت چيست؟ بهتر بود آنها را با صـراحت بيـان نمـوده و تعـارض                       اول

يرقانوني شدن نهضت تلقـي شـده باشـد         تواند موجب غ    آنها را با قانون اساسي و قوانين موضوعه كه مي         

  .فرموديد اعالم مي

ـ مطابق كدام قانون و در كدام دادگاه صالحه و با چه حكمـي و در چـه تـاريخي نهـضت آزادي                         دوم

اي بـا روزنامـه اطالعـات گفتـه           ايران غير قانوني شده است؟ چند روز قبل از اين، جنابعـالي در مـصاحبه              

آيا اين از وظائف و اختيارات قانوني رئيس جمهوري است كه يك حـزب              . »مالكتان قانون است  «: بوديد كه 

  .چنين عملي خود از موارد تخلف آشكار از قوانين است. سياسي قانوني را غيرقانوني اعالم نمايد

هاي مطبوعاتي    جنابعالي در مصاحبه  . اين پاسخ با مواضع قبلي اعالم شده خودتان در تعارض است          

ايد كه نهضت به عنوان يك گروه سياسي مخالف حاكميـت           وال خبرنگاران پاسخ داده   به كرات در برابر سئ    

  .ايد فعاليت دارد و آنرا مالك وجود آزاديهاي سياسي در ايران معرفي كرده

بـدون شـك    . ايد نهضت آزادي چون واليت فقيه را نپذيرفته است غيرقـانوني شـده اسـت                ـ گفته   سوم

انين موضوعه، از جمله قانون احـزاب در هـيچ كجـا فعاليـت احـزاب را                 اطالع داريد كه قانون اساسي و قو      

خواهد، تمكين از قانون و التزام به تبعيت از           آنچه قانون مي  . مشروط به اعتقاد به واليت فقيه، ننموده است       

و نهضت آزادي ايران به كرات التزام و تعهد خود را به قانون اساسي جمهوري اسالمي       . آن است و الغير   

  .م نموده استاعال

وزيـر كـشور در تـاريخ    . ـ بخشي از سخن جنابعـالي بـا موضـع وزارت كـشور تنـاقض دارد           چهارم

پرونده نهضت آزادي ناقص    «:  در رابطه با فعاليت نهضت آزادي و عدم صدود پروانه رسمي گفت            ۵/۲/۷۰

.  درسـت نبـود    البته ايـن سـخن وزيـر كـشور نيـز          . »بندي اقدام خواهد شد     است كه پس از بررسي و جمع      

 بـه آن پاسـخ داده و افـزوده اسـت كـه      ۱۴/۲/۷۰اي بـه وزارت كـشور در تـاريخ           نهضت آزادي طي نامـه    

اند كه پرونده نهضت كامل اسـت و نقـصي            مسئوالن وزارت كشور بارها به نمايندگان نهضت آزادي گفته        

ضـميمه  . (باشـد   ي قـانون احـزاب مـ      ۱۰ندارد و تاخير در رسيدگي به علت عـدم تـشكيل كميـسيون مـاده                

  ١)۱شماره

                                                 

 .ـ متأسفانه ضمائم نامه به علت در دسترس نبودن اصل اسناد، به دست نيامد1
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اين نظر كه احزاب سياسي از جملـه        : ـ انطباق نهضت آزادي با قانون اساسي براي ادامه فعاليت           پنجم

بايستي خود را با قانون اساسي منطبق كنند، منطقـي، معقـول و مقبـول اسـت و قـانون              نهضت آزادي، مي  

 كـه دولـت   ۶۷ين كـرده اسـت در سـال     ضوابط و شـرايط را تعيـ  ۲/۷/۶۰اساسي و قانون احزاب مصوبه      

نامه اجرائي آن را تصويب نمود، نهضت آزادي بـه         تصميم خود را براي اجراي قانون احزاب اعالم و آئين         

عالوه بر ايـن، بـر      . وزارت كشور مراجعه و اوراق الزم را دريافت، تكميل و به وزارت كشور تسليم نمود              

 قانون احزاب تغيير و مراتب ۱۳به منظور تطبيق با ماده طبق درخواست وزارت كشور، اساسنامه خود را   

  )۲ضميمه شماره . ( به وزارت كشور اطالع داد۱۴/۱۲/۶۷را كتبا در تاريخ 

، بعد از بازنگري قـانون اساسـي، و تغييراتـي كـه در آن داده شـد، نهـضت آزادي پيـرو                       ۶۸در سال   

گري شـده كتبـا اعـالم نمـود و روشـن            درخواست وزارت كشور نظر خود را درباره قانون اساسي بـازن          

نهضت آزادي ايران يك حزب قانوني و علنـي بـوده، در چهـارچوب قـوانين مملكتـي فعاليـت                    «: ساخت كه 

 قـانون   ۱۷۷داند و با توجـه بـه اصـل            نمايد و خود را ملتزم به رعايت قانون اساسي بازنگري شده مي             مي

و ) ۳ضميمه شـماره  . (»داند  راي خود محفوظ مي   اساسي حق اظهارنظر درباره اصول و اصالحات آن را ب         

توانـد بـه حركـت خـود          ايد اگر نهضت آزادي خود را با قانون اساسي منطبق كند مـي              لذا اينكه اعالم كرده   

. كنـيم  مـا اصـوال از چنـين بيـاني تعجـب مـي      . ادامه دهد قبالً انجام شده و اين تطبيق صورت گرفته اسـت         

داند بلكـه بارهـا از حاكميـت           به تبعيت و تمكين از قانون دانسته و مي         نهضت آزادي نه تنها خود را ملتزم      

  .انجام تعهد و تمكين از قانون و اجراي اصول مصرحه در قانون اساسي را خواسته است

خواهيم صراحتا قانوني بودن فعاليـت نهـضت آزادي           بنابراين با توجه به اين نكته ما از جنابعالي مي         

. اعضاي دسـتگير شـده نهـضت آزاد گردنـد         .  مركزي ما به ما برگردانده شود      ساختمان دفتر . اعالم شود 

و در يك كالم حق قانوني ما به ما . هاي متنوع و متعدد بر سر راه فعاليت نهضت برداشته شوند محدوديت

  .برگردانده شود

ن دانيد نهضت آزادي با تضييقات و تجاوزات خالف قـانوني كـه در معـرض آ                 جنابعالي به خوبي مي   

توانند اين   خواهند و يا نمي  حال اگر مسئوالن جمهوري اسالمي نمي. باشد قرار گرفته است عمالً متوقف مي

مختصر حركت نهضت آزادي را هم تحمل نمايند آن را به طور رسمي و با صراحت ابالغ كنند تا نهـضت                     



 ۵۶

 حجت تمـام گـردد و همگـان بـه           آزادي بر طبق آن همين اندازه فعاليت ناچيز خود را نيز متوقف نمايد، تا             

تفاوتي مردم در انتخابات و محدوديت و توقـف فعاليـت             طور واضح علت اصلي كمرنگ بودن احزاب و بي        

  نهــضت را بداننــد و نهــضت هــم در پيــشگاه خداونــد منــان و ســميع و بــصير و در برابــر ملــت ايــران   

  .معذور باشد

  

  و السالم علي عباداهللا الصاحلني

  ننهضت آزادي ايرا

  ۷۰ ارديبهشت ماه ۲۵

  

  

  

  رياست محترم قوه قضائيه: رونوشت

  وزير محترم كشور    



 ۵٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۲۶:  شماره

  ۱/۵/۱۳۷۰:  خـتاري

  بيانيه

  . . .هاي اميد روزنه

  اگر چه ضعيف. . .

  ١ونو ال تايئسوا من روح اهللا انه ال يايس من روح اهللا اال القوم الكافر

 تيرماه در ديدار با وزير امور خارجه        ۲۵آقاي هاشمي رفسنجاني رياست جمهوري اسالمي در روز         

و نمايندگان ايران در خارج از كشور خطاب به آنان مطالبي بيان كردند كه حائز اهميت و در خور عنايـت                     

  .باشد مي

  ٢:اند ايشان در سخنان خود از جمله چنين فرموده

بلكه با ايجاد تسهيالت    .... همچون افراد بيگانه رفتار كنيم    ) ايرانيان خارج از كشور    (ما نبايد با آنان   «ـ  

  .الزم زمينه بازگشت آنان را به كشور فراهم آوريم

در حال حاضر با كشوهائي كه تمايل دارند با ما همكاري           . تراشي نيست   ـ سياست ما سياست دشمن    

  .كنند روابط خوبي داريم

  .تواند سازنده باشد ر كيفيت محيط آزاد سياسي كشور است و در نهايت ميـ نظرات مخالف به خاط

شود و به عقيده من بهترين راه براي صدور انقـالب               ـ صدور انقالب هيچگاه از طريق زور عملي نمي        

  ».اين است كه شرايطي در داخل كشور داشته باشيم كه ديگران بفهمند راه ما درست است

                                                 

  .و از رحمت خدا نوميد مباشيد كه هرگز جز كافران كسي از رحمت خدا نوميد نيست... ـ ۸۷ـ يوسف 1

  )صفحه اول (۲۶/۴/۷۰ـ نقل از روزنامه اطالعات مورخ 2



 ۵٨

ر چه مصلحت و سياست يا تشخيص و تحليلي به چنـين نتـايج و نظـرات                 اينكه رياست جمهوري بناب   

االصـول   اند در جاي خود قابل بحث و تامل است ولي به هر حال حرفهائي زده شده است كه علي رسيده

يكـي از   . انـد   انـد و خواسـته      صحيح است و بسياري، از جمله خود ما، عليرغم جو سازيها و شـعارها، زده              

هاي بيجا قرار گرفتنـد اعـالم         ضت آزادي به خاطر آن بارها مورد بدترين انواع تهمت         مواردي كه سران نه   

 ۱۳مواضع اصولي از همين نوع در سياست خارجي بوده است و اكنـون خوشـوقتيم كـه بعـد از گذشـت                       

اينـك بايـد    . گـردد   سال از پيروزي انقالب باالخره صحت اين مواضع از زبان رياست جمهوري عنوان مي             

  .بود كه اين مطالب در جهت اصول و مصالح و آئين و ملك و ملت تحقق و توسعه يابداميدوار 

  :آنچه كه جا دارد اضافه و آرزو كنيم اين است كه

الزمه آزاد بودن محيط سياسي در كشور تنها دادن اجازه انتقاد و اعتراض به جناحهـاي خـودي                  ) ۱

بلكه همگان، به ويژه غير موافقان و غير وابستگان به حاكميت، بايد در حدودي كه قـانون اساسـي                   . ستني

هيچگاه در يك نظام بسته انحصارگر      . براي آزاديها تعيين كرده است از چنين آزاديهائي برخوردار باشند         

 و هيچ كـشوري بـه       و در محيط اختناق و شعار تالشها به سازندگي و خير و مصلحت منتهي نخواهد شد               

  .حق و حقيقت و سعادت دست نخواهد يافت

نه تنها با ايرانيان پناهنده و آواره مقيم خارج نبايد چون بيگانگان رفتار نمود بلكه ايرانيـان داخـل                   ) ۲

دهند نيز نبايد حالت بيگانـه و صـغار و سـفهاي محـروم از حقـوق                   كشور كه اكثريت جامعه را تشكيل مي      

چه بسيار مردم مظلوم مخلـص و خـالص ايـن مـرز و بـوم كـه مقـيم        . را داشته باشندخدادادي و قانوني    

بسياري از ايرانيـاني كـه تـرك        ! كنند  ايرانند ولي بيش از پناهندگان به خارج احساس غريبي و آوارگي مي           

و هـا     هـا و ظلـم      اند عمدتاً به خـاطر نابـساماني        هاي دور و نزديك بيگانه شده       وطن كرده و آواره سرزمين    

باشد و تنها راه براي بازگردانيدن آنها به كشور توبـه  و   ها در داخل كشور و عدم حكومت قانون مي  ستم

بايستي با تمكين از قـانون و احتـرام بـه       اصالح است و اگر حاكميت واقعاً به بازگشت آنان عالقه دارد مي           

ارگي گرفته شود بلكـه سـايرين هـم    حقوق و آزاديهاي اساسي ملت راه باز كند تا نه تنها جلوي فرار و آو           

  .برگردند



 ۵٩

اگر سياست دشمنتراشي در مورد بيگانگان غلط از آب درآمده است و بايد بـه سـراغ همكـاري و                    ) ۳

ايجاد روابط حسنه رفت به طريق اولي در داخل نيز بايد اين سياست و سنت خطـا و خيانـت تلقـي شـده،                        

متوليان نظام و مقامات مملكت بايد ايران       . دراز گردد دست دوستي و دعوت به سوي ايرانيان مقيم كشور          

را از آن ايرانيان و خود را امانتدار و مامور آنان بدانند و نه آنكه آن را ميراث انقالب و ملك اختـصاصي                       

قانون اساسي در اصول سوم، نوزدهم و بيستم به هر فرد ايراني اعم             . صنف خود و پيروانشان تلقي كنند     

كتبي يا موافق و مخالف حاكميت حق برخورداري مشترك و مساوي از حقوق و حيثيـت                از مكتبي و غيرم   

  .زندگي، آزادي معيشت و خدمت به كشور و نظام را داده است

و اما صدور انقالب، به يقين با زور عملي نيست بلكـه صـدور اسـالم و انقـالب و ايجـاد قـدرت و        ) ۴

 حسن مديريت و اجراي صادقانه قانون و عـدالت در  وحدت در مملكت نيز بدون وجود آزادي، حسن نيت،       

  .داخل كشور تأمين نخواهد شد

*          *          *  

مندان بـه نجـات ملـت و اسـتقالل ايـران و               تنها با چنين سعه صدر و اعتقاد و انصاف است كه عالقه           

بـه همكـاري و فـداكاري       توانند با توسل و توكل به خداوند رحمان اميدوار            انتشار و استعالي اسالمي مي    

  .ملت براي حل مسائل پيچيده و مصائب كوه پيكر و مآالً رسيدن به آينده بهتر باشند

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰اول مردادماه 



 ۶٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  علل كودتاي ناموفق شوروي و پيامدهاي شكست آنتحليل 

  به نام خدا

  

  :مقـدمـه

 مرداد ماه بـه وقـوع پيوسـت بـه سـرعت و تنهـا در                 ۲۸يه گورباچف در روز دوشنبه      كودتائي كه عل  

در ابتدا كودتاگران سعي نمودند تا عمل خـود را كـامالً قـانوني جلـوه                . ظرف سه روز به شكست انجاميد     

دهند و به همين منظور اعالم شد كه گورباچف به علت بيماري قادر به ادامه وظايف خود نيست و گنـادي   

 ١. قانون اساسي شوروي به مقام رياست جمهوري انتخاب شد۱۲۷ايف ـ معاون گورباچف ـ طبق ماده يان

 ماه در سراسر خاك شوروي     ۶ولي پس از چند ساعت كودتاگران طي يك بيانيه اعالم نمودند كه به مدت               

كميتـه حالـت     كودتاگران كه حـاال خـود را تحـت عنـوان             ٢.شود  العاده به مورد اجرا گذاشته مي       حالت فوق 

هـا در     العمـل   كردند در نخستين كنفرانس مطبوعاتي، رضايت خود را از اولين عكـس             اضطراري معرفي مي  

 با اين حال دو روز بعـد كودتـاگران مجبـور بـه              ٣.اتحاد شوروي پس از بركناري گورباچف اعالم نمودند       

 آن بـدون علـت و       بـي شـك وقـوع كودتـا و شكـست          . فرار شدند و گورباچف دوباره به مسكو بازگـشت        

الساعه نبوده است به همين منظور در اين مقاله سعي خواهيم نمـود تـا ايـن رويـداد را تحليـل كـرده                          خلق

ضمن بررسي علل وقوع كودتا، به دنبال داليل شكست آن باشيم و سپس پيامدهاي داخلي و خـارجي آن                   

  .را مورد بررسي قرار دهيم

  

                                                 

  ۷۰ مرداد ۲۹و۲۸عات  روزنامه اطالـ1

  ۷۰ مرداد ۲۹و۲۸ روزنامه اطالعات ـ2

  ۷۰ مرداد ۲۹و۲۸ روزنامه اطالعات ـ3



 ۶١

  چرا كودتا شد؟

تا ترس و خطري بود كـه جنـاح تنـدرو يـا ارتجـاعي شـوروي از جانـب                    در حقيقت عامل اصلي كود    

اين جناح كـه داراي سـه محـور اصـلي حـزب كمونيـست،               . كرد  اصالحات گسترده گورباچف احساس مي    

در آغـاز كودتـا، رهبـر       . ديد  ب و ارتش بود، خود را در حذف كامل ولي تدريجي از كانون قدرت مي              .گ.كا

و به اين ترتيب منظور اصلي      . »بست مواجه شده است     پروسترويكا با بن  «: جديد شوروي چنين اعالم كرد    

هر چند آنان سعي نمودند از احساسات ناسيوناليستي مردم اسـتفاده نمـوده بـا               . كودتاگران مشخص شد  

بـه كودتـاي خـود      » شوروي با صدقه و كمكهاي خارجي به پيشرفت نخواهد رسـيد          «بيان اظهاراتي نظير    

اما اين تنها صورت و آرايش كودتا بـود و در واقـع كودتـا جنبـه ناسيوناليـستي                   . ندرنگ و لعاب ملي بده    

كردند در حالي كه واكنش مـردم عمـدتاً           بود، مردم بايد از كودتاگران حمايت مي        چه اگر چنين مي   . نداشت

  .سكوت بود و اگر واكنشي نيز نشان دادند تنها در جهت مخالفت با كودتا بود

دانستند كه گورباچف همراه با اصالحات گسترده سياسي و اقتصادي خـود              ميكودتاگران به خوبي    

گيـري    آنان را به تدريج استحاله خواهد نمود و دير يا زود مجبور به كنـاره              ) پروسترويكا و گالستنوست  (

  .كامل از قدرت خواهند بود و بنابراين هيچ راهي به جز كودتا در پيش روي خود نديدند

: ورباچف تصميم داشت آنان را به تدريج كنار بگـذارد بـه دو عامـل بـستگي داشـت                  البته اينكه چرا گ   

نخست اين كه وي همواره در اين كابوس بود كه بـه سرنوشـت خورشـچف دچـار شـود، و ديگـر اينكـه                         

اي عليه  هاي شديد تندروها به عنوان حربه العمل خواست از وجود خطر عكس گورباچف به احتمال قوي مي

  .كند تا بتواند كمكهاي مورد نيازش را از غرب به دست آوردغرب استفاده 

توان به مخالفت تندروها با پيمـان جديـد           از جمله مي  . عوامل ديگري نيز وقوع كودتا را تسريع كردند       

تـوان بـه تاكيـد گوربـاچف در           همچنين مـي  . اتحاد جمهوريها اشاره نمود كه گورباچف آن را پذيرفته بود         

خصوصاً اين كه نتايج آخرين اجـالس سـران   . ١ويژه هفت كشور صنعتي اشاره كردنزديكي با غرب و به      

  .هفت كشور صنعتي براي شوروي زياد خوب نبود

  

                                                 

 ۵/۶/۷۰روزنامه سالم .  گورباچف خود نيز پس از شكست كودتا و بازگشت به مسكو به اين دو عامل اشاره نمودـ1



 ۶٢

  چرا كودتا شكست خورد؟

آنچـه كـه بـه نظـر        . توان در دو بخش داخلـي و خـارجي بررسـي نمـود              عوامل شكست كودتا را مي    

  : اين قرار استرسد در داخل شوروي موجب شكست كودتا گرديد از مي

مردم به هيچ وجه از به قدرت رسيدن عناصر تندرو حزب كمونيست و حاكميت              : ـ نارضايتي مردم  ۱

شوروي خشنود نبودند و به همين دليل در برابر اين حركت با سكوت و يـا از حركـت سـتونهاي نظـامي                       

  .ارتش به سمت پارلمان روسيه مخالفت نمودند

توانـد   زيرا خود به تنهـائي مـي    . ين عامل بسيار مهم و ضروري است      توجه به ا  : ـ تعدد مراكز قدرت   ۲

اي باشد كه اين كودتا را از اصل يك نمايش از طرف گورباچف براي ترساندن غرب، و يـا      پاسخ آن دسته  

در واقـع اگـر دقـت     . داننـد   حركتي از جانب آمريكا براي به قدرت رسانيدن يلتسين در برابر گورباچف مي            

ولـي ايـن بـار      . تاگران عليه گروباچف شباهت بسياري با كودتا عليه خروشـچف داشـت           كنيم، حركت كود  

در زمـان خروشـچف قـدرت تنهـا در          . تفاوتي اساسي در ساختار قدرت در شوروي به وجود آمده بـود           

دست كميته مركزي حزب كمونيست بود و به همين جهت خروشچف با كودتاي سياسي، از درون كميتـه                  

امـا گوربـاچف بـا آغـاز اصـالحات گـسترده در             .  عليه او به راحتي كنار زده شد       مركزي حزب كمونيست  

شوروي، مقادير زيادي از قدرت را تقسيم كرده بود و در اثر ايجاد فضاي باز سياسي نهادهـاي مختلفـي              

 البته ذكر. تواند در برابر كودتاگران بايستد به همين خاطر است كه يلتسين مي. در قدرت سهيم شده بودند

اين نكته ضروري است كه موفقيت يلتسين در ايفاي چنين نقشي به اين خاطر بـود كـه مركـز حكومـت و                       

جمهوري روسيه مركزي به اين     . مديريت شوروي در شهر مسكو واقع در جمهوري فدراتيو روسيه است          

ري حـدود   همچنين نبايد فراموش نمود كه اين جمهـو       . اي بوده است    لحاظ همواره داراي نقش تعيين كننده     

كـل جمعيـت شـوروي را نيـز در خـود جـاي داده               % ۵۴دهد و حدود      كل خاك شوروي را تشكيل مي     % ۷۵

زد قطعـا داراي چنـين        بديهي است كه اگر يلتسين فرضا در جمهوري اوكراين دست به مخالفت مي            . ١است

واجه شود و به  به هر حال تعدد مراكز قدرت موجب شد تا ارتش با دستورات ضد و نقيض م               . اثراتي نبود 

                                                 

  ۶،۷ره ، به نقل از مجله آدينه انديشه، شما۱۹۸۴المعارف آمريكانا، چاپ   دايرهـ1
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چيزي . اثر سازد   همين دليل در ميان فرماندهان نظامي اختالف به وجود آيد و در واقع اقدامات آنان را بي                

  .كه رهبران كودتا را غافلگير ساخت

ــ در صـورت موفقيـت       ۱: توان موارد زيـر را بيـان داشـت          اما در خصوص عوامل خارجي كودتا مي      

رفت و طبيعي بود كه بسياري از كـشورها از ايـن    نظم نوين جهاني مي  كودتا، احتمال به خطر افتادن طرح       

در همين راستاست كه تمامي كشورهاي قدرتمنـد، كودتـاگران را بـايكوت نمودنـد و                . امر ناخشنود باشند  

تنها كشورهائي نظير ليبي و عراق و افرادي چون         . بسياري از كشورهاي ديگر نيز با كودتا مخالفت كردند        

در واقـع تنـا كـشورهائي از ايـن كودتـا            .  از وقوع چنين كودتائي ابراز خرسندي نمودنـد        ١ها  آقاي خوئيني 

انـد كـه جنـگ        استقبال كردند كه از درون ضعيف هستند و به همين جهت به آن تز قديمي دلخوش نمـوده                 

دارند اي ن   سخن از حكومتهائي است كه چون نيرو و برنامه        . داند  سرد را به نفع كشورهاي دنياي سوم مي       

پديده جديدي در جهان بـه وجـود آمـده          : ـ پيوستگي جهان  ۲. اند  دل به جنگ سرد و تضاد ابرقدرتها بسته       

ايـم    اي از تاريخ قرار گرفته      در حقيقت در مرحله   . است كه پيشتر آنرا در برابر تجاوز عراق به كويت ديديم          

دهـد، و     عميقتـر از خـود نـشان مـي        كه جهان هرگاه در برابر مسئله مهمي قرار گيرد، واكنشي سريعتر و             

توان از تكنولـوژي جديـد و ارتباطـات     ـ همچنين مي ۳. همين واكنش در قبال كودتا در شوروي نيز رخ داد         

در واقع تكنولوژي جديد اجـازه بـسته مانـدن بـه يـك جامعـه را                 . جهاني به عنوان يك عامل ديگر نام برد       

 با دنياي خارج ارتبـاط برقـرار كـرده تـاثير بيـشتري در               دهد و به همين دليل بود كه يلتسين توانست            نمي

  .مخالفت با كودتاگران ايجاد كند

  پيامدهاي شكست كودتا

ـ پس از شكست كودتا ارتش شوروي ديگر قادر نخواهد بود به صورت يكپارچه عمل نمايـد و بـه                    ۱

 سـمت دبيركلـي حـزب       ـ با استعفاي گوربـاچف از     ۲. اين ترتيب از قدرت آنها به مراتب كاسته خواهد شد         

هاي اين حزب، براي هميشه حكومـت از وابـستگي ايـن حـزب                كمونيست و به حالت تعليق درآمدن فعاليت      

امـا تـصور    . رها شد و بديهي است كه اين امر موجب تضعيف بيش از پيش حزب كمونيست خواهـد شـد                  

                                                 

 ۷۰ مرداد ۳۰و۲۹ روزنامه اطالعات ـ1
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يـست بـا تغييـر نـام خـود،          احتماالً حزب كمون  . رود، به اين زودي و سرعت منحل شده و از بين برود             نمي

ب نيـز ديگـر سـازماني پرقـدرت         .گ.ـ با شكست كودتـا كـا      ۳. حضور خود در صحنه را حفظ خواهد كرد       

ــ شكـست كودتـا    ۴. نخواهد بود و از ميزان نقش آن در سـاختار سياسـي شـوروي كاسـته خواهـد شـد                  

ه وجـود آورد كـه اهـم        الظاهر جنگ سرد را براي هميشه دفن كرد، ولي يك سلسله مسائل جديد را بـ                 علي

  .آنها به قرار ذيل است

هاي جدائي طلب و واكنش غرب ـ شكست كودتا روند جدائي طلب جمهوريهـاي    ـ مسئله جمهوري۱/۴

خصوصاً اينكه غـرب از اسـتقالل   . شوروي را تسريع كرده است و احتماالً گورباچف نتواند مانع آن شود     

  . استقبال نموده، آنها را به رسميت شناخت)لتوني، استوني و ليتواني(جمهوريهاي بالتيك 

اي عليـه     كرد از خطر وجود تندروها بـه عنـوان حربـه            ـ پيش از اين گفتيم كه گورباچف سعي مي        ۲/۴

حال پـس   . غرب استفاده كرده آنها را ملزم به پرداخت كمكهاي اقتصادي و مالي بيشتري به شوروي كند               

س نخواهد شد و چه بسا كه آمريكا شوروي را ضـعيفتر            از شكست كودتا ديگر خطري از اين جناح احسا        

تـضعيف شـوروي را جـايز       ) خـصوصاً آلمـان و فرانـسه      (هر چند كه كشورهاي اروپائي      . از اين بخواهد  

  . لطمه بزند۱۹۹۲تواند به وحدت كشورهاي اروپائي در سال  دانند زيرا فروپاشي شوروي مي نمي

به خاطر رهبري مقاومت در برابر كودتا و بازگردانـدن  ـ افزايش قدرت يلتسين ـ بوريس يلتسين  ۳/۴

خصوصاً اينكه آمريكا از تنـدرويهاي      . گورباچف به مسند قدرت، داراي قدرت سياسي بيشتري شده است         

البته عملكـرد و تنـدروي يلتـسين كـاري اشـتباه و غلـط               . يلتسين در برابر گورباچف استقبال نموده است      

ناختن استقالل جمهوريهاي بالتيك قبل از تـصويب آن توسـط مجلـس             وي در واقع با به رسميت ش      . است

اقدام وي . نمايندگان خلق اتحاد جماهير شوروي بر خالف روند حفظ وحدت در شوروي عمل نموده است

به طوري كه چند جمهوري ديگر نظيـر اوكـراين، و           . فتح يابي براي ساير جمهوريهاي شوروي شده است       

در صورت تيكه اين روند ادامه يابد آنگاه شوروي در آينـده            . اند  استقالل نموده مالداوي و بيلوروي اعالم     

تغييرات در شوروي سبب فعال مايشاء شـدن  . به يك قطب ثروتمند صنعتي ـ اقتصادي تبديل نخواهد شد 

متالشي شدن شوروي در دراز مدت نيز به نفع يك قطبـي شـدن جهـان                . آمريكا در كوتاه مدت شده است     

  .تواند كل منطقه را به آشوب بكشاند  همچنين تالشي شوروي در كوتاه مدت مي. گردد  نمي
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شوروي مدتهاست كه   . گذارد    ـ پيروزي يا شكست كودتا در هر صورت تاثير چنداني در منطقه نمي            ۵

به عنوان نمونـه هنگـامي   . در صحنه سياسي جهان قدرت مانور خود را در برابر غرب از دست داده است           

 به ليبي حمله كرد و حتي منزل مسكوني قذافي را هدف گرفت، شوروي با وجود داشتن پيمـان                   كه آمريكا 

مشترك با ليبي واكنشي نشان نداد و يا با وجود پيمان دوستي با عـراق در برابـر تهـاجم نيروهـاي چنـد               

، يعنـي در    شد باز هم در خاورميانه تـاثيري نداشـت          به فرض اينكه كودتا موفق مي     . مليتي، مخالفتي ننمود  

همچنـين  . توانست مقابل مهـاجرت يهوديهـاي شـوروي بـه اسـرائيل بايـستد             آن صورت هم شوروي نمي    

توانست با ايده تشكيل كنفرانس صلح اسرائيل و اعـراب بـدون نظـارت سـازمان ملـل ـ كـه خواسـت          نمي

رده اسـت،  شـد و چـه اكنـون كـه شكـست خـو       بنابراين چه كودتا پيروز مـي . اسرائيل است ـ مخالفت كند 

توانـد در سـطح جهـان و يـا خاورميانـه كـاري                  شوروي آنچنان درگير مسائل داخلي خود است كـه نمـي          

  .صورت دهد

  ۱۳۷۰ور ـريـشه
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  اطالعيه درمورد عدم سخنگوي نهضت در خارج از كشور

  

  ۱۴۲۸:  شماره

  ۱/۷/۱۳۷۰:  خـتاري

  

  اطالعيه مطبوعاتي

  

از آنجا كه بعضاً راديوهاي بيگانه در مـصاحبه بـا ايرانيـان مقـيم خـارج نظـرات آنهـا را بـه عنـوان                          

كنيم كـه نهـضت آزادي ايـران          كنند، بدين وسيله رسماً اعالم مي       سخنگويان نهضت آزادي ايران پخش مي     

در ايران و يا از هاي منتشره  سخنگوئي در خارج از كشور ندارد و كليه نظرات و مواضع نهضت در بيانيه   

  .شود زبان مسئولين شناخته شده آن بيان مي

  دفتر روابط عمومي نهضت آزادي ايران                                                              

  ۱۳۷۰تهران ـ اول مهرماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  گي محاكمه سران جبهه اسالمينامه به رئيس جمهور الجزاير درمورد چگون

  

  ۱۴۳۰:  شماره

  ۳۰/۷/۷۰:  خـتاري

  تلگرام

  بسمه تعالي

  ۱۴۱۲الثاني   ربيع۱۳

  عاليجناب شاذلي بن جديد

  رياست محترم جمهوري عربي الجزاير

  توسط سفارت جمهوري عربي الجزاير

برنـد    ه سـر مـي    احتراماً اخيراً مطلع شديم كه سران جبهه نجات اسالمي كه ماههاست در بازداشت ب             

  .قرار است به زودي در دادگاههاي نظامي محاكمه شوند

اگر چه ما از نوع اتهامات و مستندات قانوني بازداشت آنـان آگـاه نيـستيم و قـصد نـداريم كـه وارد                        

كنيم كه حتي در صورت خطاكار        ماهيت موضوع شويم به حكم اخوت اسالمي از آن جناب درخواست مي           

طبق آيه شريفه واليجرمنكم شنان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي با آنان               بودن اين زندانيان بر     

با عدالت اسالمي رفتار شود و اگر آزاديشان به موجب قوانين كشور الجزاير مقدور نيست در دادگاههاي                 

الم، صالحه غيرنظامي به طور علني محاكمه شوند و از تمام حقوقي كه براي هر مسلمان در شـريعت اسـ                   

براي هر انسان در بيانيه جهاني حقوق بشر و براي هر شهروند الجزايري در قـانون اساسـي كـشور بـه                      

  .رسميت شناخته شده است، برخوردار گردند
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كنيم كه آنجناب نيز بر همين اعتقـاد باشـيد ـ كـه تـا زمـاني كـه در         ما عمدتاً اعتقاد داريم ـ و فكر مي 

حقوق و آزاديهاي اساسي مردم را رعايت نكنند و از قانون تمكـين             كشورهاي اسالمي جهان سوم دولتها      

  .مورد است ننمايند توقع عدالت و انسانيت از دولتهاي غير مسلمان، غربي يا صهيونيست بي

با اميد اينكه درخواست ما مورد توجه قرار گيرد از خداوند متعال براي جنابعالي توفيـق خـدمت بـه                    

  .كنيم لمان و آزاده الجزائر بهروزي و خوشبختي مسالت ميمردم الجزاير و براي ملت مس

  والسالم علي عباداهللا الصاحلني

  با تقديم احترام

   نهضت آزادي ايراناز طرف

  وزير اسبق مهندس بازرگان، نخست

  دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه اسبق                                                  

   ايرانجمهوري اسالمي
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ب اسالمي درمورد مصاحبه ايشان بانامه به دادستان انقال

  خبرگزاري جمهوري اسالمي

  ۱۴۲۹:  شماره

  ۲۷/۷/۱۳۷۰:  خـتاري

  

  اللهم و من ارادين بسوء فارده و من كاد يب فكده

  ـ دعاي كميل) ع(علي 

  االسالم جناب آقاي رئيسي حجت

  ان انقالب اسالمي تهراندادست

اي بـا خبرگـزاري جمهـوري     با سالم و آرزوي توفيق در كسب رضاي حـق، جنابعـالي در مـصاحبه        

 و  ۱/۷/۷۰ها منتشر گرديد، و به شرحي كه در روزنامه كيهان مـورخ               اسالمي كه متن آن در اكثر روزنامه      

ران و جمعيـت دفـاع از آزادي و         ها آمده است، در مورد جمعي از اعضاي نهضت آزادي ايـ             ساير روزنامه 

برند، مطالبي بر خالف واقعيت و مقررات قوانين دادرسي و            حاكميت ملت ايران كه در بازداشت به سر مي        

ايد كه موجب تعجـب بـسيار و          باعث سلب آبرو و اعتبار قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران اظهار نموده           

  :شويم آور مي انگيز را ياد موارد خالف واقعيت يا سئوالذيالً برخي از . طرح سئواالت متعدد گرديده است

و نـه   (العلي بازرگـان      ـ زندانيان مورد بحث نه نفرند و نه هشت نفر و عبارتند از آقايان مهندس عبد               ۱

، خـسرو منـصوريان، علـي       )نه مهـدي توسـلي    (مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلي       ) بازرگاني

موحـد و  ) محمـد رضـا  (الـدين   ، مهنـدس نظـام  )و نـه زرينـه   (بـاف     كبر زرينـه  اردالن، دكتر حبيب داوران، ا    

  ).نه مير شهشهاني(ابوالفضل ميرشمس شهشهاني 

دقتي تنظيم گرديده است كه اوالً  معلوم نيست كه به چه دليل گزارش و مصاحبه جنابعالي با چنين بي            

  .ريان حذف گرديده استبرخي از اسامي اشتباه ذكر شده است و ثانياً نام آقاي خسرو منصو
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 نفر در چند مرحله در تهران و شهرسـتانها          ۲۳ تن نبود، بلكه جمعا      ۱۵ـ تعداد اوليه دستگيرشدگان     ۲

  .بازداشت شده بودند

انـد همگـي       نفر زنداني باقيمانده كه محاكمـه شـده        ۹ـ برخالف آنچه از قول جنابعالي درج شده بود          ۳

 چهار نفر يعني آقايان مهندس محمـد توسـلي، مهنـدس هاشـم              عضو نهضت آزادي ايران نيستند بلكه تنها      

  .باشند صباغيان، خسرو منصوريان و مهندس عبدالعلي بازرگان عضو نهضت آزادي مي

دقتي در بيان تعداد و اسـامي زنـدانيان و عـضويت آنـان در نهـضت آزادي خـود                        چنين اشتباه و بي   

  .انگيز است بحث

 نه نفر زنداني مورد اشاره قطعي نشده است، زيـرا همـه آنـان               ـ بر خالف بيان جنابعالي محكوميت     ۴

اند كه موضوع بـه ديـوان عـالي كـشور             نسبت به احكام صادره از سوي دادگاههاي انقالب اعتراض كرده         

  .ارجاع گرديده و هنوز قطعيت پيدا نكرده است

شـركت در   «سـت   ـ جنابعالي اتهام كلي اين آقايان را كه موجـب بازداشـت و محاكمـه آنـان شـده ا                   ۵

ايد ولـي خوشـبختانه       ذكر كرده » اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي عليه امنيت داخلي و خارجي كشور           

. باشـد   ايد از مصاديق اتهام كلي نمـي   بيان نموده۵هيچيك از توضيحاتي كه در تشريح اين اتهامات در بند  

 بـه اتهامـات وارده در صـالحيت         دهـد كـه رسـيدگي       توضيحات جنابعالي در بند مذكور خـود نـشان مـي          

بايستي موارد مذكور به عنوان اتهامات سياسـي          دادسراها و دادگاههاي انقالب نيست و بر طبق قانون مي         

  .در دادگاههاي عادي با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد

دگـاه و آراء    عالوه بر اين، در حالي كه محور اصلي اتهامات در كيفرخواسـتها و سـئواالت رئـيس دا                 

صادره امضاي نامه سرگشاده به رياست جمهوري است معلوم نيست كه چرا و چگونه اين نكته اساسـي                  

  .در مصاحبه مطبوعاتي به كلي از قلم افتاده و يا ناديده گرفته شده است

ايـد، اوالً چـه در ايـن مـصاحبه و چـه در                 بند عنوان نموده   ۵و اما در مورد اتهاماتي كه مشروحاً در         

كيفرخواستهاي صادره عليه اين آقايان صرفاً به كلي گوئي اكتفا شده و حتي يـك نمونـه از مـوارد اتهـام                      

» ......راديوهـاي بيگانـه     ...... ارتبـاط بـا     .... همسوئي با دشمنان خارجي     «مثال ادعاهاي   . ذكر نگرديده است  

يان نگرديده است تا معلوم شود مطرح شده است ولي نمونه و مصداقي از اين همسوئي و ارتباط ادعائي ب   
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به عالوه، به استناد كدام ماده قانوني اگر فردي يا گروهي سخني را اظهار كند كه همان    . كه منظور چيست  

شود؟ در بسياري از موارد، مواضـعي   را راديوها يا منابع خبري خارجي هم مطرح كنند اين جرم تلقي مي           

كنند هماهنگ با مطالبي اسـت كـه مقامـات            اي خود بيان مي   ها و سخنرانيه    كه مسئوالن كشور در مصاحبه    

به عنوان مثال، رئيس محترم قـوه قـضائيه در خطبـه نمـاز جمعـه                . سازند  كشورهاي بيگانه نيز مطرح مي    

كنند كه اقارير و اعترافات متهمان در زندان، خواه از روي ميل و خـواه تحـت فـشار و شـكنجه،                        اظهار مي 

..... .  بر طبق قانون اساسي حق انتخاب وكيل دارند، دادگاهها بايد علنـي باشـند و                 باشد، متهمان     معتبر نمي 

الملل يا كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد يا راديوهاي بيگانه نيـز همـين                 حال اگر سازمان عفو بين    

جـا  شـود؟ ايـن منطـق ريـشه در ك           مسائل را عنوان كنند و همسوئي طبيعي پيش آيد آيا اين جرم تلقي مي             

استنباط شده است؟ اگر بزعم شما      ) ع(و ائمه معصومين    ) ص(دارد؟ آيا از قرآن كريم و سيره رسول خدا        

  .چنين است برهانتان را عرضه كنيد تا در معرض قضاوت مردم قرار گيرد

تخريب و تضعيف روحيـه مـردم و        «اند كه موجب      ثانياً چه مطالب را اين زندانيان مظلوم عنوان كرده        

گرديده است؟ بيان جنابعالي حاكي از آن است كه تخريب »  كردن آنان به نظام جمهوري اسالمي  اعتماد  بي

اعتماد شدن آنان به نظام جمهوري اسالمي قطعـي اسـت و بـه آن معترفيـد                   و تضعيف روحيه مردم و بي     

  .ايد ولي آن را حاصل فعاليت سياسي اين زندانيان دانسته

به حاكميت و تضعيف روحيه آنان و يا اوجگيري نارضايتي مـردم            اعتمادي مردم نسبت      آيا واقعاً بي  

معلول ارسال نامه سرگشاده به رئـيس جمهـوري و بيـان مـشكالت مـردم و درخواسـت اجـراي قـانون                       

اساسي بوده و قبل از ارسال آن نامه وجود نداشته است و يا به دليل عملكرد حاكميت در طـول سـالهاي                      

هـاي فـراوان و    آور، تنگـي معيـشت، دوگـانگي    است؟ آيا اين گراني سرسام    بعد از پيروزي انقالب اسالمي      

چشمگير در رفتارهاي مسئوالن، حيف و ميل اموال عمـومي، سـوء اسـتفاده از امكانـات دولتـي، زيـر پـا                       

گذاشتن اصول مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نيـست كـه مـردم را بـه وضـع كنـوني                     

اهيد عوامل اصلي را مطرح كنيد؟ مطمئنا جنابعالي گزارشهاي سازمان بازرسي           خو    كشانده است؟ چرا نمي   

هاي آنان به قوانين و نيز آمارهاي رسـمي           اعتنائي  هاي كالن مقامات و بي      كل كشور مبني بر سوء استفاده     

آميـز اعـضاي مجلـس شـورا در           هاي زندگي و سخنان اعتراض      سازمانهاي دولتي در مورد صعود هزينه     



 ٧٢

آيا انتشار اين آمارها، گزارشها و سخنان موجـب يـاس مـردم             . ايد  بل از دستور را مطالعه نموده     نطقهاي ق 

  ها، دوروئيها و رياكاريها؟ شده است و يا آن انحرافات، سوء استفاده

اين چه منطقي است كه بر جو سياسي جمهوري اسالمي و بر زبان دادستاني انقالب حاكم شده است 

 مجلس يا يك شهروند عادي، از عملكردهاي حاكميت انتقاد كند و به وظيفه دينـي                كه هركس، خواه نماينده   

و » وا اسـالما  «مندان از حاكميـت فـورا فريـاد           امر به معروف و نهاي از منكر عمل نمايد، هواداران و بهره           

  دهند؟ سر مي» نظام تضعيف شد«

كننـد كـه      ر واقع چنـين تبليـغ مـي       دهند د   كساني كه داراي اين طرز تفكرند و اينگونه واكنش نشان مي          

نظام جمهوري اسالمي آن قدر ضعيف و ناتوان است كه با يك انتقاد و يـك نامـه سرگـشاده بـه رياسـت                        

پذير شـده     و يا بر اين باورند كه رابطه مردم با انقالب و نظام تا آن حد آسيب               ! شود  جمهوري تضعيف مي  

گردد، در حالي كه بر عكس، اجراي قانون    م به نظام مي   اعتماد كردن مرد    است كه اينگونه انتقادات سبب بي     

اساسي، تحمل انتقادات و داشتن سعه صدر در برابر گروهها و شخـصيتهاي سياسـي مخـالف حاكميـت                   

  .موجب افزايش اعتماد مردم به مجموعه نظام خواهد شد

در ) ع(لـي   به راستي اگر شما و برخي ديگـر از مـسئوالن مملكـت در زمـان خالفـت اميرالمـومنين ع                    

ديـد   مسجد كوفه حضور داشتيد و رفتار خوارج و مخالفين آن امام معصوم و منتخب واقعي مردم را مـي                

ايد ك آن بزرگوار به اصحابش توصيه كرد كه تا زماني كه مخالفـان دسـت بـه                كرديد؟ آيا نخوانده    چه مي 

نبايد به شيوه آن حضرت     ) ع(اند كسي مزاحمشان نشود؟ آيا حكومت مدعي پيروي از علي             شمشير نبرده 

  اقتدا كند؟

 مصاحبه خود از جمله اتهامـات ايـن زنـدانيان را نـشر اكاذيـب و شـايعه                   ۵ و   ۴جنابعالي در بندهاي    

در . ايـد  اي از ايـن اكاذيـب يـا شـايعات ادعـائي را ذكـر ننمـوده        ايـد، امـا بـاز هـم نمونـه      پراكني بيان كرده  

  .كيفرخواست هم نمونه و مدركي نيامده است

ايـد كـه    ايـد كـه محاكمـه شـدگان درخواسـت وكيـل نكـرده بودنـد، امـا خـود اعتـراف كـرده                     ـ گفته ۶

بـراي مطالعـه    ! ايـد؟ آيـا فرصـت       كيفرخواست را فقط چند روز قبل از محاكمه براي مطالعه بـه آنـان داده              

حظـوراتي  پرونده و درخواست وكيل به آنان داده شده بود؟ تازه به فرض آنكه متهمان بنا بـه داليـل و م                    
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دارد كه دادگـاه بايـد بـراي          تقاضاي وكيل نكرده باشند مگر قانون اساسي در اصل سي و پنجم مقرر نمي             

  متهمان امكانات تعيين وكيل را فراهم نمايد؟

پرسند كه چرا كيفرخواستهاي صادره عليه اين  مند مي هاي اين زندانيان و همه مردم عالقه ـ خانواده۷

ت؟ چرا دادگاههاي آنان سري و محرمانه بوده است؟ چـرا مـشروح مـذاكرات و                زندانيان منتشر نشده اس   

گردد؟ و باالخره، چرا متن كامل احكام صـادره    مطالب مطرح شده در دادگاه براي اطالع عموم منتشر نمي         

  منتشر نشده است؟

ت كـه   در دادگاه چه كساني است؟ آيا اين عـدل اسـالمي اسـ            » افراد معتمد «ـ منظور شما از حضور      ۸

افرادي را به اتهامات واهي در دادگاههاي در بسته محاكمه كنيد و فقط چند نفر از افراد معتمـد خودتـان ـ    

احتماالً از اعضاي دستگاههاي امنيتي و اطالعاتي ـ حضور داشته باشند و حتي به خانواده زندانيان حـق   

  اند؟ مي محاكمه و محكوم شدهحضور داده نشود تا بدانند كه همسران يا سرپرستانشان به چه اتها

اند؟ آيا ممكن اسـت بـراي اطـالع           در سلولهاي انفرادي بوده   » چند روز «ـ آيا به راستي متهمين فقط       ۹

عموم صريحاً اعالم كنيد كه متهمين از زمان دستگيري و بازداشت در زندان توحيد تـا هنگـام انتقـال بـه                      

  ؟اند زندان اوين چه مدت و به چه صورت نگهداري شده

در سال گذشته نماينده ويژه سازمان ملل متحد براي بررسي حقوق بشر در ايران در راس هياتي به        

هيات مذكور در مدت ماموريت خود بـا تعـدادي از زنـدانيان             . دعوت دولت ايران از كشورمان بازديد كرد      

نعكس نمـوده  مورد بحث ديدار و مصاحبه كرده و خالصه نتايج ماموريت را در گزارش رسمي منتشره م           

در آن گزارش از جمله آمده است كه متهمين ماهها در سلولهاي انفرادي بوده و بعضا شـكنجه نيـز         . است

مقامات مسئول اين اتهامات را رد نكردند، بلكه در پاسخهاي كلي خود به نماينده ويژه صـرفاً بـه                   . اند  شده

  .ني حقوق بشر اكتفا نمودندوجود برخي تعارضات بين مباني حقوق بشر در اسالم و منشور جها

ايد كه    ـ جنابعالي در مصاحبه خود به اعترافات اخذ شده از اين زندانيان اشاره كرده و ادعا نموده                ۱۰

هـا    اين افراد به دليل برخوردهاي اسالمي و انساني و تحت آزادي انديشه و جدائي از تبليغات ساير گروه                 

  .اند به اين اعترافات دست زده
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توضيحاتي بدهيد و روشـن سـازيد       » برخوردهاي اسالمي و انساني   «كن است درباره اين     اوالً آيا مم  

پذير و كارساز نيست؟ اين چه نـوع برخـورد اسـالمي              كه چرا اين برخوردها در هنگام آزادي افراد امكان        

  باشد؟ انساني است كه تنها در زندانهاي انفرادي قابل اجراء و كارساز مي

شوند امـا وقتـي       انيان در سلولهاي انفرادي از تبليغات ساير گروهها جدا مي         ثانياً درست است كه زند    

كنيد به اين معنا نيست كه برخوردهـاي اسـالمي    كه شما اين جدائي را يكي از علل اعتراف و اقرار ذكر مي 

ر شود كه در شرايط زندان و هنگامي كه همه چيز در انحصا             انساني شما تنها زماني مفيد و موثر واقع مي        

و تحت كنترل خودتان باشد، صورت گيرد و اگر افراد همزمان در معرض تبليغات شما و سـاير گروههـا                    

  باشند شما بازنده خواهيد بود؟ به راستي چرا؟

انـد   كنيد مردمي كه متن مصاحبه شما را در جرايـد خوانـده         جناب آقاي دادستان، آيا واقعاً تصور مي      

  اند؟ سخنانتان را باور كرده

ايـد كـه    بايستي با احاديث معتبر شيعه آشنا باشيد و قطعا خوانده يـا شـنيده            جنابعالي قاعدتاً مي   ثالثاً

هـاي قبلـي خـود        هـا و بيانيـه      اعتراف و اقرار متهم در زندان معتبر نيست؟ گر چه ما اين مطلب را در نامه               

  .كنيم ث را ذيالً نقل ميايم معذلك براي تذكر و اطالع، مجددا تعدادي از اين احادي مكررا توضيح داده

من اقر عند جتريد او ختويف او حبس او ديـد  «فرمود ) ع(اميرالمومين علي ): ع(ـ از ابي عبداهللا    الف

  )۷الوسائل، باب  (.»فال حد عليه

از كتـاب   . (»من اقر حبد علي ختويف او حبس او ضرب مل جيز ذالك عليه و ال حيـد                «): ع(ـ از علي      ب

  )۵الحدود، فصل 

ال حد علي معترف بعد بالء انـه مـن قيـدت او             «: شنيدم كه فرمود  ) ص(از رسول خدا    ): ع(ـ از علي      ج  

  )مسند زيد ـ كتاب الحدود. (.»لهحبست او ددت فال اقرار 

 .»ال جيوز علي رجل قوه و ال حد باقرار بتخويف و ال حبس و ال بضرب و ال بقيـد «: فرمود) ع( ـ ابوعبداهللا   د

  )الجعفريات(

كسي كه در زندان يا به زور يا تهديد يا كتك اقرار به جرمي كنـد،                : با اين معنا و مفهوم كلي كه      

  .توان درباره او مجازاتي اعمال كرد  اعترافش ارزشي ندارد و نمي
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هـشتم    و  بر اساس همين منطق قضائي است كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصـل سـي                

هاي   اعتبار دانسته است و رياست محترم قوه قضائيه نيز در يكي از خطبه              را بي اينگونه اعترافات و اقارير     

  .نماز جمعه مردود بودن آنها را اعالم كردند

متأسفانه جنابعالي نه تنها اين احاديث معتبر، اصول قانون اساسي و نظر صريح رئيس قوه قـضائيه                 

ايد كه اعترافات     ايد بلكه تهديد كرده     ناديده گرفته را در مورد عدم استناد به اعتراف و اقرار متهم در زندان             

بديهي است كه اين عمـل و اقـدام صـرف نظـر از              . ضبط شده متهمين در موقع مقتضي منتشر خواهد شد        

اينكه خالف شرع و قانون است نتيجه مثبت و مفيدي براي حاكميت در بر نخواهد داشت و برعكس، باعث                   

» اعترافـات « و حاكميت خواهد شد، كما اينكه نـه پخـش قـسمتي از               آبرو ريزي و هتك حيثيت قوه قضائيه      

ادعائي در نمايشگاه سياست و امنيت و نه انتشار ترجمه انگليسي آنها در برخي از جرايد تهـران و يـا در                      

خوانندگان ايـن گونـه متـون، و خـصوصاً خارجيـان، بـدون              . المللي سودي برايتان داشته است      كيهان بين 

فراواني از اين نوع به اصطالح اعترافات در كشورهاي ديگر آشنا هستند و به ماهيـت آنهـا          ترديد با نمونه    

  .باشند كامالً واقف مي

ـ و اما در مورد قانوني بودن يا نبودن احزاب و جمعيتها نيـز جنابعـالي قـانون احـزاب را ناديـده                       ۱۱

بنـابراين روابـط عمـومي      . ب نـدارد  بر طبق قانون مذكور، دادستاني انقالب هـيچ محلـي از اعـرا            . ايد  گرفته

  .دادستاني انقالب حق اعالم چنين مطلبي را نداشته است و ندارد

دارد كـه متقاضـيان بايـد مـدارك خـود را بـه                ايد مقرر مـي     قانون احزاب كه شما به آن استناد نموده       

 اظهـارنظر   قانون احزاب است كـه رسـيدگي و  ۱۰وزارت كشور تسليم كنند و اين بر عهده كميسيون ماده   

  .نمايد

وزير كشور وقت، در زمان اعالم اجراي قانون احزاب، تصريح نمود كه گروههاي سياسي و احزابي                

بايستي خود را با مقررات       اند به فعاليت خود ادامه خواهند داد و تنها مي           كه قبل از آن تاريخ فعاليت داشته      

بود  ك جمعيت يا گروه سياسي غيرقانوني ميبديهي است در صورتي كه ادامه فعاليت ي      . جديد تطبيق دهند  

در حـال حاضـر نيـز    . توانست در همـان زمـان ايـن موضـوع را بـه آنهـا متـذكر شـود                    وزارت كشور مي  



 ٧۶

گروههاي سياسي ديگري، چه از جناحهـاي درون حاكميـت و چـه خـارج از آن، وجـود دارنـد كـه بـدون            

  .دريافت پروانه از وزارت كشور مشغول فعاليت هستند

*          *          *  

  جناب آقاي رئيسي

اميدواريم كه اين تذكرات، كه صرفاً بر اساس وظيفه شرعي امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و نيـز                        

، داده شـده، مـورد توجـه واقـع شـده و مـوارد خطـا و        )بر طبق اصل هشتم قانون اساسي(وظيفه قانوني   

  .اشتباه عاجالً و به طور جدي اصالح گردد

  ان احلمدهللا رب العاملني) ودعوانا(وآخر دعواهم                                                                

  نهضت آزادي ايران    

   ۲۷/۷/۱۳۷۰  



 ٧٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به مدير مسئول روزنامه رسالت درمورد مصاحبه آقاي الريجاني

  

  ۱۴۳۱:  شماره

  ۲۶/۸/۷۰:  خـتاري

  

  مدير مسئول و سردبير محترم روزنامه رسالت

اي تحـت عنـوان     خـود در مقالـه  ۲۲/۷/۷۰ شماره مـورخ  ۱۰بعد از سالم، روزنامه رسالت در صفحه      

  :نوشت» متن كامل مصاحبه دكتر الريجاني با نيويورك تايمز«

  ايد؟ امنيت؟ شما چرا گروه بازرگان را زنداني كرده: تايلر«

 اشتباه اين گروه اين است كـه در بـسط كـار سياسـي               :الريجاني

خود امنيت كشور و منـافع ملـي را ناديـده گرفتنـد و بـا عناصـر                  

قرار بستند، هيچ نظامي چنين وضعي را تحمـل نخواهـد           ) دشمن(

اند و مطابق قانون با آنها رفتار         در هر صورت محاكمه شده    . كرد

  ».شده است

دهد كه ايشان حتـي مـصاحبه         همت بزرگ است و نشان مي     پاسخ آقاي الريجاني كذب محض و يك ت       

  .اند دادستان انقالب تهران را نيز نخوانده

موظفند توضـيح دهنـد   ) اگر به قانون پايبندند   (و قانوناً   ) اگر به اخالقي معتقدند   (آقاي الريجاني اخالقاً    

  .ن قرار بسته بودندكه بر طبق رأي كدام محكمه و بر اساس كدام مدرك، دستگيرشدگان با عناصر دشم

آقاي الريجاني بايد روشن كنند كه بـا كـدام سـابقه فعاليـت سياسـي و خـدمت در حركـت و انقـالب               

زننـد    اند اين چنين آشكار تهمت مي       اسالمي به كساني كه عمر خود را در خدمت به ايران و اسالم گذرانده             

  .هراسند  و از خدا و خلق خدا نمي



 ٧٨

تحليلها و موضعگيريهاي سياسي خود هرطور كه ميل دارند متناسب با           آقاي الريجاني آزادند كه در      

  .دهد  شرايط تناقض گوئي كنند، اما موازين شرع و قانون به ايشان اجازه تهمت زدن به ديگران را نمي

محور اصلي كيفرخواست عليه زنداني شدگان مورد سئوال صرفاً امضاي نامه سرگشاده بـه رئـيس                

باشد و بر خـالف ادعـاي         ضع كشور و توصيه به اجراي صحيح قانون اساسي مي         جمهوري و انتقاد از و    

  .آقاي الريجاني با دستگيرشدگان بر طبق موازين قانوني رفتار نشده است

  .خواهشمند است مقرر فرمائيد كه اين جوابيه بر طبق مقررات قانون مطبوعات در روزنامه درج شود

  با تشكر قبلي

   نهضت آزادي ايراندفتر روابط عمومي                                                              



 ٧٩

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  اطالعيه سفر آقاي دكتر يزدي به قاهره به دعوت سازمان بهداشت جهاني

  

  ۱۴۳۲:  شماره

  ۷/۹/۷۰:  خـتاري

  

يم يزدي از اعضاء رهبري نهضت آزادي ايـران كـه           رساند آقاي دكتر ابراه     به اين وسيله به اطالع مي     

هـاي اوليـه      كارشناسـان سـنتي و مراقبـت      «از طرف سازمان بهداشت جهـاني بـراي شـركت در اجـالس              

ــا ۹كــه در روزهــاي » بهداشــتي گــردد و ايــراد ســخنراني دربــاره    آذرمــاه در قــاهره برگــذار مــي ۱۳ ت

دعوت شده بودند، تهران را به مقـصد  » جربه مليهاي علمي و كاربردي تهيه داروهاي گياهي ـ ت  پژوهش«

  .قاهره ترك كردند

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران



 ٨٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به سردبير مجله بيان درمورد مقاله نهضت آزادي و سنوات مثبت

  

  ۱۴۳۳:  شماره

  ۷/۹/۷۰:  خـتاري

  سردبير و مسئول محترم مجله بيان

   سالمبا

نهـضت آزادي و سـنوات   «آن مجله مطـالبي تحـت عنـوان    ) ۷۰مهر و آبان  (۱۳ شماره ۱۹در صفحه  

در رابطه با نهضت آزادي ايران درج شده است كه جوابيه زير را براي درج در اولين شماره بعدي                   » مثبت

  :كنيم آن مجله بر طبق قانون مطبوعات ارسال مي

 انتـشار يافـت حـاوي       ۷۰كه در تاريخ اول مرداد مـاه        » اگر چه ضعيف  ..... هاي اميد     روزنه«ـ بيانيه   ۱

 تيـر   ۲۵اظهارنظر صريح نهضت آزادي در مورد چهار فراز اصلي سخنان آقاي رئيس جمهـور در ديـدار                  

ماه ايشان با نمايندگان جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور بـود ولـي آن مجلـه تنهـا بـه نقـل يـك                          

نيه اكتفا نموده و ضمن تاييد مطالب آن نكاتي را عنوان نموده است كـه نادرسـت و                  پاراگراف از مقدمه بيا   

  .باشد از مصاديق تهمت مي

هـا توسـط دولـت فعلـي اسـتقبال دولـت              اي سياسـتها و برنامـه       اجراي پاره «: ـ در مقاله آمده است    ۲

  ».ها و شايد حسن حسادت آنها را برانگيخته است موقتي

ايران اين بوده و هست كه اگر سخن درستي و سياست صحيحي بيان و              اوالً سياست نهضت آزادي     

  .اعالم شود از آن استقبال نمايد

گيـري   ثانياً با كدام دستگاه حـسادت سـنجي احـساس حـسادت مـا را از روي بيانيـه مـذكور انـدازه           

  ايد؟ كرده



 ٨١

همـان طـور كـه مـا        دانـد و        ـ نهضت آزادي ايران هيچگاه خود را آلترناتيو حاكميت ندانسته و نمـي            ۳

است لذا ادعاي نويسنده مبني بر اين كه » حجت«كه بر سر » قدرت«ايم جنگ ما نه بر سر  بارها اعالم كرده

بيش از هر نكته ديگر به خطر افتـادن موقعيـت آلترنـاتيوي آنـان را نـشان                  ..... مفهوم انتشار بيانيه اخير     «

  .باشد سنده و گردانندگان مجله و دوستانشان ميبه كلي نادرست و از مقوله قياس به نفس نوي» دهد مي

ـ نهضت آزادي ايران هرگز طرفدار وابستگي به بيگانگـان اعـم از شـرقي يـا غربـي يعنـي آمريكـا،                       ۴

اساس است كه بر  نبوده است و نخواهد بود و اين يك برچسب ناچسب و اتهام بي      ..... روسيه، انگلستان و    

  .باشد بوده و جرم محسوب شده و قابل تعقيب در محاكم ميخالف موازين شرعي و مقررات قانوني 

ـ نهضت آزادي ايران هيچگاه از كسي نخواسته است كه سوابق و خدمات نهضت را از بدو تاسيس               ۵

و يا سوابق موسسين و رهبران آن را قبل و بعد از تاسيس نهضت در داخل و خارج كشور، قبل و بعد از                       

دشمنان نهضت آزادي ايران چه بخواهند و چه نخواهند ايـن سـوابق و              . دتلقي نماي » سنوات مثبت «انقالب  

خدمات در وجدان عمومي جامعه وجود دارد و هر انسان با وجدان و منصفي كه قلب بيمارگونـه نداشـته                    

  .كند و اميدواريم كه مورد قبول درگاه احديت قرار گرفته باشد باشد آنها را تاييد مي

يس جمهور نيست كه به زعـم شـما مـورد اسـتقبال نهـضت آزادي قـرار                  ـ تنها برخي از سخنان رئ     ۶

گرفته است نويسندگان و گردانندگان بيان به كـرات دربـاره ضـرورت آزادي انتقـاد، آزادي مطبوعـات و                    

اند و حل معضالت كـشور را تنهـا در سـايه              اجراي صحيح قانون اساسي و تحمل نظرات مخالف قلم زده         

اين گرايش و مطالب راجع به آن نيز مسائلي است كه نهضت آزادي بر آنها . اند يك جو باز سياسي دانسته

  .تاكيد داشته و اجراي صحيح آنها را خواسته است

و باالخره آيا زمان آن نرسيده است كه دست از بازيهاي سياسي و قدرت طلبي برداريـد و آزادي و                    

  .يدعدالت و قانون را براي همه و براي سعادت كل جامعه بخواه

  اهللا التوفيق و عليه التكالن و من

   نهضت آزادي ايراندفتر روابط عمومي                                                              



 ٨٢

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  اطالعيه

  در مورد مالقات با هيات اعزامي كميسيون حقوق بشر

  سازمان ملل متحد

  ١الشهاده و من يكتمها فانه آمث قلبهوال تكتموا 

هيات اعزامي كميسيون حقوق بشر به رياست پروفسور گاليندوپل كه به منظور بررسـي و گـزارش                 

دولت به تهران   ) يا موافقت (چگونگي اجراي مقررات حقوق بشر و ايفاي تعهدات دولت ايران، بنا به دعوت              

درخواست مالقات ) ۱۳۶۹و۱۳۶۸عات گذشته در سالهاي مانند دف(آمده بود از دبيركل نهضت آزادي ايران 

 با حضور چند تـن از مـسئوالن ديگـر نهـضت در منـزل شخـصي                  ۱۸/۹/۷۰نمود و اين مالقات در تاريخ       

  .صورت گرفت

براي اطالع هموطنان عزيز، اعضاي نهضت و مقامات ذيربط دولت و به منظور جلوگيري از تحريـف                 

  . مفيد ديده شد كه گزارش هيات و مطالب رد و بدل شده منتشر گرددو تعبيرهائي كه ممكن است پيش آيد

  

  پرسشهاي هيات

  :آقاي گاليندوپل سئواالت هيات را در دو قسمت عمومي و اختصاصي به شرح زير عنوان نمود

  :ـ نظر نهضت آزادي نسبت به اوضاع ايران در سال اخير در موارد زير الف

  . عمومي كشورـ به لحاظ سياست كلي دولت و مسائل۱

ـ به لحاظ رفتار دولت با مردم در رابطه با موازين و تعهدات مربوط به حقوق بشر و در رابطـه بـا                   ۲

  .اصول آزادي و عدالت

                                                 

  .از دادن گواهي و بيان حقيقت نكنيد كه هر كس چنين كند دل او گناهكار است) يا خودداري(ـ كتمان شهادت ۲۱۳ـ بقره 1



 ٨٣

  :ـ وضع خاص زندانيان و نهضت به شرح زير ب

ـ وضع نه نفر زنداني عضو نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايـران كـه    ۱

  .اند  به عنوان رياست جمهوري بوده۶۹ كنندگان نامه نود نفري مورخ ارديبهشت  از امضا

ـ وضع خود نهضت آزادي و فعاليت آن به عنوان يك حـزب قـانوني مخـالف سياسـتهاي حاكميـت                     ۲

 )اپوزيسيون(

  اسخهاي نهضتپ

   سياست كلي دولت ايران و مسائل عمومي كشورـ۱پاسخ سئوال الف 

وال ارتباط با سياست دولت ايران و مسائل داخلي مملكت دارد بهتـر اسـت               گفته شد كه چون اين سئ     

  .كه از آن صرف نظر شود

پاسخگوئي به سئواالت ديگر هيات به نظر ما اشكالي نداشت و استنكاف از آن كتمان شهادت در يك                  

ط بـا   سـئواالت بعـدي ارتبـا     . شد  امر مهم كه حق شرعي و قانوني ملت ايران و خودمان است محسوب مي             

اجراي قانون اساسي و ايفاي حقوق و تعهداتي دارد كه دولت جمهوري اسالمي ايران در برابر ملـت و در               

المللي و با قبول عضويت در سازمان ملل و تعهد همكاري، مدعي رعايت صحيح آنها شده است                   سطح بين 

مسافرت به ايران و تماس بـا       و براي ارائه و اثبات عميق امر به هيات اعزامي سازمان ملل اجازه و امكان                

. شـد   بنابراين اجابت درخواست هيات عمل قانوني مفيـد و مقبـول تلقـي مـي              . مردم و مقامات را داده است     

ضمن آن كه خواسته هميشگي نهضت آزادي چيزي جز اجراي قانون و عدالت و تحقق حاكميت و حقـوق                   

  .ملت ايران نبوده و نيست

ب قوه قضائيه، وزارت اطالعات و مقامات عاليه جمهوري اسالمي          بديهي است كه اگر دادگاههاي انقال     

ايران با رعايت عدالت و احكام اسالم و بر طبق قانون اساسي و معيارهاي حقوق بشر با مردم و مخالفان             

نمودند نـه دخالـت    ها كمترين اعتنا و عنايتي مي       كردند يا الاقل به شكايات و تظلمها و نامه          سياسي عمل مي  

ضمناً مبادرت ما بـه عمـل مخـاطره آميـز           . كرد  ن حقوق بشر و نه مراجعه به ما ضرورت پيدا مي          كميسيو

تظلم و بازگوئي شكايات مردم به مقامات به اميد آن بوده و هست كه بـا تـذكر و نهـي از منكـر دسـت از                           

  .رفتارها و كردارهاي ناروا در حق ملت ايران بردارند و آبرو و عاقبت خودشان نيز حفظ شود



 ٨۴

 نظر نهضت درباره رفتار دولت با مردم در رابطه با اصـول حقـوق بـشر و آزادي و                    ـ۲پاسخ سئوال الف    

  .عدالت

در مجموع و به طورمتوسط و با صرف نظر از نارضائي روز افزون مردم نسبت به مشكالت اداري                  

ر تمـايلي از سـوي      بايد اذعان كرد كه در سالهاي اخي      ) تنگي معيشت (و اقتصادي و بارهاي سنگين زندگي       

اختنـاق و انحـصارگري و جوسـازيهاي        . شـود   حاكميت در بهبود روابط با ملت و وضع مـردم ديـده مـي             

هم تعـديل و تفـاهم و تحركـي بـراي اعمـال مـديريت و حـل                  . جاهالنه به شدت و خصومت گذشته نيست      

 به علم و تخصص اعتنائي خورد و هم از سختگيريها و فشارهاي گذشته و بي           مشكالت كشور به چشم مي    

شود كـه مـسئوالن اعتقـاد و          در زمينه مطبوعات و فرهنگي چنين وانمود مي       . تا حدودي كاسته شده است    

بـه مجـالت متعـددي      . عالقه به باز شدن فضا و روشن كردن افكار عمومي و به تحقيـق و كنكـاش دارنـد                  

اي به ويـژه از طـرف جنـاح تنـدروي      امتياز داده شده است و مقاالت تحليلي و انتقادي آزادانه و محتاطانه 

  .شود حاكميت، منتشر مي

رسـد و مـورد اسـتقبال قـرار      كتابهاي اجتماعي و تاريخي كما بيش فـارغ از سانـسور بـه چـاپ مـي        

حتي وزارت ارشاد در چند ماه قبل، بدون آن كه آثار عملـي آن تـا كنـون مـشاهده شـده باشـد،                        . گيرد  مي

حالل اداره كل بررسي كتابها كرده است و تـأليف و تحقيـق بايـد آزاد و          اعالم نمود كه رأساً مبادرت به ان      

تواننـد بـه    گردد موارد خالف ديده شود مسئوالن انتظامي مي آسان باشد و اگر در كتابهائي كه منتشر مي   

  .وظايف قانوني خود عمل كنند

ساهل و تمايـل بـه      در مزاحمتهاي مربوط به حجاب و لباس بانوان و برخي از مغازه داران خيابان تـ               

معلـوم نيـست    «يكي از مقامات سطح باالي دولتي در سميناري اظهار كرده بـود كـه               . شود  منطق ديده مي  

برخي از مومنين در مـورد وضـعيت        ... وضع پوشش زمان پيغمبر از وضعيت فعلي اروپا بهتر بوده است          

اگـر حكـم قـرآن در مـورد         . ايـد   دهگيرند بايد پرسيد كه شما اين وضعيت را از كجا ديـ             جامعه ايراداتي مي  

  »....آمد  ديد و اين مسئله هرگز پيش نمي  شد كسي مناظر گناه را نمي نگاهها اجرا مي

از نظر اقتصادي و براي گشايش بندهاي مانع توليد و مزاحم فعاليت بخش خصوصي، اگر چه دولت                 

 زمينـه فعاليـت اقتـصادي و       نتوانسته است جلوي تورم وحشتناك و سقوط ارزش ريال را بگيرد ولـي در             
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هـاي مـالي و انـساني خـارج از كـشور              ها و اموال به صاحبان اوليه و دعوت سرمايه          بازگرداندن كارخانه 

  .تسهيالتي قائل شده است

ايم، بحران اصلي ايـران، قبـل از          البته به عقيده نهضت آزادي ايران همان طور كه كراراً گوشزد كرده           

 اعتماد و همكاري بين دولـت و ملـت و افـراد ملـت بـا يكـديگر در كـشور                      مادام كه . هر چيز سياسي است   

طرفانـه قـوانين و       برقرار نشود و امنيت سياسي و قضائي و اقتصادي در سـايه اطمينـان بـه اجـراي بـي                   

اقدامات مقطعي و تاكتيك موقت پـشتوانه و كـارآئي الزم را نداشـته، جامعـه                . حاكميت مردم فراهم نگردد   

به سرمايه گذاريهاي الزم به لحاظ مالي، فكري، عملـي و ذوقـي و صـرف وقـت و انـرژي                     ايراني مبادرت   

نخواهد كرد و نخواهد توانست نقشي در نظم نوين جهـاني، كـه بـر محـور رقابـت و فعاليـت اقتـصادي و         

  .همكاري جمعي است، براي تحكيم استقالل و ارتقاي خود داشته باشد

  ي عضو نهضت و جمعيت نفر زندان۹درباره ـ ۱پاسخ سئوال ب 

 بـه جـرم امـضاي نامـه تـذكر و            ۱۳۶۸در مورد زندانيان باقيمانده از بيست و چند نفري كه در سال             

تظلم به عنوان رياست جمهوري بازداشت شده بودند و چندين ماه در سلولهاي انفرادي وزارت اطالعـات                 

ر داشتند اولين مطلبي كه حقاً بايد       تحت بازجوئي و فشارهاي طاقت فرسا براي اقرار گيريهاي تحميلي قرا          

گفته شود اين است كه از چهار پنج ماه پيش و پس از انتقال به زندان اوين كه محاكمات آنـان بـه جريـان               

پيـدا  ) از نظر با هم بودن، اقامت، بهداشت، خوراك، مالقات و مرخـصيهاي موقـت           (افتاد وضع قابل تحملي     

و مراقبت پزشكي دارند و قبالً در وضع بحراني بودند مرخصيهاي           به كساني كه احتياج به معالجه       . كردند

  .شود تا به هزينه خودشان در بيمارستان يا منزل مورد مداوا و عمل قرار گيرند قابل تمديد داده مي

واقعه مهمي كه در سال اخير رخ داد تصميم گيري مقامات به محاكمه آقايان بـه اتهـام و اقـدام ضـد                   

ي كشور، بود و محكوم شدنشان به حبسهاي شش ماه تا سه سال به اضافه تعزيـر                 امنيت داخلي و خارج   

  .با شالق و بدون احتساب مدت بازداشت قبل از قطعي شدن احكام

هـاي مقامـات،      نهضت آزادي ايران جريان مشروح اتهامـات، آزارهـا، بازجوئيهـا، بازپرسـيها، وعـده              

هـاي نـسبتاً مفـصل و         هـا و بيانيـه      دانيان را طي نامـه     دادگاهها، اعتراض و تقاضاي تجديدنظر زن       دادرسي

هـائي از آنهـا را بـه دفتـر            مستند به اطالع مسئوالن و هموطنان رسانده و بـر طبـق روال معمـول، نـسخه                
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بايـستي بـا خبـر شـده          سازمان ملل متحد در تهران نيز فرستاده است كه قاعدتاً اعضاي هيـات نيـز، مـي                

رفـت احتياطـاً يـك مجموعـه از آن      دريافت يا عدم توجه الزم بـه آنهـا مـي    البته چون احتمال عدم   ١.باشند

هـا بـه شـرح     رئوس مطالب اين نامـه . شود  نشريات نيز آورده شده است كه براي مطالعه هيات تحويل مي          

  :زير است

  : ـ عنوان رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني۴/۸/۶۹ـ نامه مورخ ۱

 بـا خبرنگـار   ۶۹ مهرمـاه  ۱۷ تـا  ۱۵رات نادرست ايشان در مصاحبه اعتراض و پاسخ مستدل به اظها    

 نفري مورخ ارديبهشت مـاه كـه در آن گفتـه بودنـد              ۹۰لوموند درباره علت دستگيري امضا كنندگان نامه        

انـد و از      اند كه ماهيـت جاسوسـي پيـدا كـرده           اند كساني بوده    بعضي از ليبرالهائي كه اخيراً دستگير شده      «

  »......خواست كه آنها بازداشت شوند  اند و اال ما دلمان نمي گرفته يآمريكا دستور م

  : به عنوان رياست قوه قضائيه جناب آقاي محمد يزدي۲۵/۸/۶۹ـ نامه مورخ ۲

. . كند بايد  فردي كه اقرار مي. . . « دائر بر اينكه ۴/۸/۶۹با تشكر از بيانات ايشان در خطبه نماز جمعه 

اگر متهم به علت ترس و اضطراب يا تهديد اقرار كند قابل قبول نخواهد              . اقرار كند در حالت عادي اقدام به      

در عمل نيز از طرف «اظهار اميدواري شده بود كه » . . .از شرايط اقرار، در محضر قاضي بودن است. بود

مـه  ماموران زندانها و بازجويان و مسئولين قـضائي و مقامـات دربـاره كليـه متهمـان و شـاكيان و محاك                     

يقيناً جنابعالي از آنچه در دادسراها و زندانها بـر سـر            «سپس اضافه شده بود كه      » شوندگان رعايت شود  

ها، كنج ديوار     از چشم بستن  .... آورند اطالع كافي و ناراحتي داشته ايد        متهمين سياسي مخالف حاكميت مي    

خـوابي و بازجوئيهـاي    ن تـا بـي  ها، همراه با توهين و ارعاب و آزارهاي جسمي و روانـي گونـاگو    انداختن

شب يا صبح تا غروب زائل كننده توان و تشخيص و خرد كننده اعضاء و اعصاب متهمـين يـا اقامـت                        نيمه

طوالني در سلولهاي انفرادي در بسته همراه با محروميت از هواخـوري، حركـت، روشـنائي، گرمـا، غـذا،                    

  .».....ها همداوا در حداقل ضرورت و نيز محروميت از مالقات خانواد

  

  

                                                 

 .اند  اعضاي هايت ضمن اعالم تعجب از اين مسئله اعالم كردند كه رونوشتها را دريافت ننمودهـ1
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  : به عنوان رياست ديوان عالي كشور جناب آقاي مقتدائي۲/۱۰/۶۹ـ نامه مورخ ۳

شكايت و شرح ماجراهاي رخ داده در ششمين ماه بازداشـت تعـدادي از اعـضاي نهـضت و برخـي                     

عـدم ابـالغ    : ديگر از آزاد شدگان كه مرتكب امضا و ارسال نامه به رياست جمهوري شده بودند، از جمله                

تبي و تفهيم بالفاصله اتهام، عدم ارسال فوري پرونده به مراجع صالحه قضائي و فراهم كردن مقـدمات                  ك

محاكمه، ندادن حق استفاده از وكيل، خودداري مـسئوالن زنـدان از قبـول دارو، اعمـال ضـرب و شـتم و                       

ا از محل حبس ه اطالعي خانواده شكنجه جسمي و روحي و بحراني شدن وضع بهداشتي اكثر زندانيان، بي

هـاي جمعـي نـسبت بـه زنـدانيان،            و محروميت آنان از مالقات، هتك حرمت و حمالت خالف قانون رسانه           

اعالم محكوميت از طرف دادستان انقالب پس از گذشـت هـشت روز از بازداشـت و قبـل از رسـيدگي در                     

ت وزير اطالعات در    محكمه صالحه و بدون داشتن صالحيت قانوني، اظهارات خالف قانون و فاقد صالحي            

متهم و محكوم شناختن زندانيان، اعمال فشار به يكي از اسيران براي اظهار مطالـب نادرسـت در نمـايش                    

  .تلويزيوني و تحت فشار قرار دادن ساير زندانيان براي تكرار سناريو

  : به عنوان رياست جمهوري، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني۲۸/۲/۷۰ـ نامه مورخ ۴

نهـضت آزادي ايـران بـه خـاطر بعـضي           « مستدل به اظهارات ايشان دائر بر اين كه          اعتراض و پاسخ  

  .مواضعي كه گرفت و به علت نپذيرفتن اصل واليت فقيه مطابق قانون غير قانوني شد

 به عنوان رياست قوه قضائيه جنـاب آقـاي محمـد يـزدي پـس از اطـالع يـافتن از                      ۲۲/۶/۷۰ـ نامه مورخ    ۵

  :ه ساله زندانيانمحكوميتهاي شش ماهه تا س

ــادآوري ايــن كــه هيچيــك از اظهــارات رســمي و وعــده   ــع شــكنجه و   ي هــاي صــريح ايــشان در من

اقرارگيريهاي در حال ترس و تهديد، حق انتخاب وكيل توسط متهمان، ضرورت دادرسي متهمين سياسي               

ل نپوشـيده   در محاكم عمومي با حضور هيات منصفه و علني بودن و تماشاچي داشتن دادگاهها جامه عم               

است و جريان محاكمه و صدور احكام فاقد حداقل شرايط قانوني و لـوازم ضـروري بـوده اسـت، و نيـز                       

  .بررسي و كنكاش حقوقي در مورد كيفرخواستهاي صادره و رد كردن آنها به تفصيل
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  : به عنوان دادستان انقالب اسالمي تهران جناب آقاي رئيسي۲۷/۷/۷۰ـ نامه مورخ ۶

 بـا روزنامـه     ۷۰ب مطالب اظهار شده از سوي ايشان در مصاحبه اواخـر شـهريور مـاه                تذكر و تكذي  

دقتي و اظهارات نادرست و ادعاهاي خالف حقيقت درباره نـه نفـر زنـداني          جمهوري اسالمي كه حاوي بي    

ي باقيمانده بوده است، از جمله شركت آنها در اجتماع و تمايل به ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارج            

كشور، كتمان اينكه اتهام انحصاري يا اصلي آنان امضاي نامه سرگشاده بـوده اسـت و نـه همـسوئي بـا                      

زندانيان » فقط چند روز  «هاي بيگانه و نشر اكاذيب، ادعاي اقامت          دشمنان خارجي ايران يا ارتباط با راديو      

ناميدن و ناديده گرفتن » الميرأفت اس«در سلولهاي انفرادي، رفتار و آزارهاي دوران طوالني بازجوئي را 

  .قانون احزاب

در اين نامه همچنين به مسئله وكيل نداشتن متهمان و در بـسته بـودن دادگاههـا اشـاره و اعتـراض                      

  .شده بود

 خـود بـه عنـوان       ۷۰هاي فوق همسران نه نفر زنداني نيز طي نامه مورخ شهريور مـاه                عالوه بر نامه  

مقتدائي، ضمن دادخواهي از رفتارهاي خالف اسالم و انـسانيت و           رياست ديوان عالي كشور، جناب آقاي       

عدم رعايت موازين و مقررات قانوني همواره با پاسخگوئي مستدل قضائي به ادعانامـه دادسـتان انقـالب                  

سروسـاماني و     هـا از بـي      اي بيگنـاه تحـت سـتم قـرار نگرفتـه، خـانواده              درخواست كرده بودنـد كـه عـده       

  .و به اعتراضهاي قانوني آنان رسيدگي شودسرپرستي بيرون آيند  بي

همچنين، زندانيان نيز در لوايح دفاعي و اعتراضي خود كه به دادسرا، شـعب دادگـاه و ديـوان عـالي                     

كشور تسليم كردند اظهارات خالف حقيقت دادستان انقالب اسالمي تهران را تكذيب كرده و تضييع حقوق                

توانيـد بـا مراجعـه بـه          اند كه مي    سئوالن ذيربط را بيان نموده    خود و رفتارها و استنادهاي خالف قانون م       

  .هائي قضائي آنان كسب اطالع نمائيد پرونده

  وضع نهضت آزادي ايرانـ ۲پاسخ سئوال ب 

وضع نهضت در يك سال گذشته به لحاظ برخورداري از آزاديهاي قـانوني و در ارتبـاط بـا حقـوق                     

موانـع و محـدوديتها و      .  دو سـه سـال قبـل نداشـته اسـت           بشر و امكان فعاليت حزبي چنـدان تفـاوتي بـا          

دفتـر و آرشـيو و وسـائل نهـضت     . مزاحمتها به قوت خود باقي بوده و از جهاتي شـدت نيـز يافتـه اسـت        
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 چهار نفر از اعضاي فعال و موثر نهضت در زندانند و آزاد شدگان موقت نيز در                 ١كماكان در توقيف است   

از طرف ديگر بـراي همكـاري و ارتبـاط مـردم بـا نهـضت مـشكالت و                   . برند  ممنوعيت و تهديد به سر مي     

بنابراين نهضت آزادي عمالً و اجباراً حالت توقف و تعطيل داشته جـز در              . شود  عوارض فراوان فراهم مي   

دايره بسيار محدودي اجازه حيات و حركت ندارد و آنچه درباره آزادي و امنيت احزاب مخالف بـه ويـژه              

  .شود، كذب محض است  در انتخابات گفته مينهضت آزادي و شركت

در مورد مسئله ثبت نهضت و شناسائي رسمي آن از طـرف دولـت، بـا آن كـه پـس از دعـوت عـام                          

وزارت كشور اوراق و مدارك الزم را به كميسيون مسئول امور احزاب تسليم كرديم و بعداً نيز اساسنامه 

نطبق نموديم وزارت كشور هنوز نه پروانه رسمي بـراي   نهضت را نيز با آئين نامه اجرائي قانون احزاب م         

صادر كرده است و نه غير مجاز بودن يـا          ) و براي تقريباً همه گروهها و احزاب غير موافق با حكومت          (ما  

غير قانوني بودن نهضت آزادي را اعالم نموده است، در حالي كه بـر طبـق مفـاد قـانون احـزاب مـصوب                        

كلف است كه در صورت تأخير در تسليم گـزارش يـا عـدم اظهـارنظر           وزارت كشور م   ۶۰مجلس در سال    

  . قانون مذكور پروانه متقاضي را در ظرف مدت سه ماه از تاريخ درخواست صادر كند۱۰كميسيون ماده 

پيرامون انتخابـات چـه فعـاليتي خواهيـد         «در پايان جلسه يكي از اعضاي هيات نمايندگي سئوال كرد           

ترين اعضاي نهـضت در اسـارت         گفته شد كه در شرايطي كه برخي از برجسته        در پاسخ به ايشان     » كرد؟

برند، دفتر حزب بدون دليل قانوني بسته شده است، پروانه فعاليت براي نهضت صادر نگرديده                 به سر مي  

شود، اجازه انتشار نـشريه   است، از تشكيل هر نوع اجتماع و فعاليت جمعي با همكاري مردم جلوگيري مي          

شود و تبليغات تهديد و ارعاب عليه نهضت و اعضاي آن ادامه دارد هر نوع امكاني براي فعاليـت                       داده نمي 

  .صحيح انتخاباتي از نهضت آزادي سلب شده است

  نهضت آزادي ايران

  ۷۰دي ماه 

                                                 

ر غير مترقبه دادستاني انقالب دعوت به تحويل دفاتر و اثاثيه كرد ولـي چنـد روز بعـد مجـدداً درهـا را                         دو ماه قبل به طو     ـ1

 .پلمب كردند و سپس كليدها را پس گرفتند



 ٩٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  راقنامه به دبيركل سازمان ملل متحد درمورد متجاوز شناختن دولت ع

  

  جناب آقاي خاويار پرز دكوئيار

  دبير كل سازمان ملل متحد

احتراماً شناسائي دولت عراق به عنوان متجاوز نظامي در جنگ ايـران و عـراق توسـط هيـأت ويـژه                     

 و گزارش آن توسط جنابعالي به شوراي امنيت و اعالم رسمي آن موجب              ۵۹۸بيني شده در قطعنامه       پيش

هـاي سياسـي جهـان        اگر چه در ذهن و زبان بسياري از شخصيت        . گرديدخورسندي و سپاس ملت ايران      

دولت عراق بي هيچ ترديدي آغازگر جنگ و متجاوز به ايران محسوب شـده اسـت امـا اعـالم رسـمي آن                       

توسط جنابعالي قدمي ضروري در راسـتاي تحقـق و اجـراي قطعنامـه و نهايتـاً احقـاق حـق ملـت ايـران                         

  .باشد مي

 و اسـتيفاي حقـوق      ۵۹۸يرو تلگرامهاي قبلي خود كه اجراي همه جانبه قطعنامه          نهضت آزادي ايران پ   

ملت ايران را خواسته بود اينك ضمن ابراز تشكر و قدرداني از زحمات جنابعـالي و همكارانتـان در اقـدام                

شود، اميدوار است شوراي امنيت       فوق كه يكي از يادگارهاي خوب دوران دبير كلي جنابعالي محسوب مي           

بينانه، راه را بـراي اجـراي بخـش بعـدي قطعنامـه يعنـي پرداخـت                    با تائيد و تصويب اين گزارش واقع       نيز

  .غرامت از طرف متجاوز به ايران هموار سازد

  نهضت آزادي ايران از طرف

  وزير اسبق مهندس مهدي بازرگان نخست

  اسبق دكتر ابراهيم يزدي وزيرامور خارجه

  ۷۰تهران آذرماه 



 ٩١

  بسمه تعالي

  ت آزادي ايراننهض
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

   جمهور الجزاير درمورد برگزاري انتخابات آزاد در الجزايرنامه به رئيس

  

  ۱۴۳۷:  شماره

  ۱۹/۱۰/۷۰:  خـتاري

  تلگرام

  

  جناب آقاي شاذلي بن جديد

  رياست محترم جمهوري عربي الجزاير

  توسط سفارت جمهوي عربي الجزاير در تهران

لي و همكارانتـان را در برگـزاري انتخابـات سـالم و آزاد اخيـر و                 با سـالم و درود موفقيـت جنابعـا        

» ان اهللا يـامركم ان تـودوا االمانـات الـي اهلهـا      «بزرگواري و شهامتي را كه در راستاي تحقق دستور الهي           

اثبات كرديد به آن جناب و ملـت دوسـت و بـرادر مـسلمان الجزايـر و بـه جبهـه نجـات اسـالمي تبريـك                            

  .گوئيم مي

كه هنوز زخمهاي عميق دوران طوالني سلطه استعمار، كشور را در خود فـرو بـرده اسـت،         در حالي   

ابعاد اين مشكالت آن چنان گسترده است كه فـائق آمـدن بـر آنهـا، همچـون پيـروزي در مبـارزات ضـد                         

. پـذير نخواهـد بـود       استعماري عليه سلطه بيگانگان جز با مشاركت همه جانبه تمامي قشرهاي ملت امكـان             

 الجزاير با تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و تضمين آزادي و امنيت بـراي همگـان خـصوصاً                    دولت

احزاب مخالف حاكميت، اولين قدم اساسي را در مسير حل بحـران سياسـي الجزايـر و بـه تبـع آن سـاير          

لي و  باشـد و تـاريخ افتخـار آن را بـراي جنابعـا              بحرانها، برداشته است كه آغاز بسيار اميـد بخـشي مـي           

  .همكارانتان ثبت خواهد كرد



 ٩٢

اگر چه آينده كشور دوست و برادر الجزاير به ميزان زيادي بـستگي بـه عملكـرد نيروهـاي جديـد و                      

آميـز ايـن      اند دارد ولـي در هـر حـال، برگـزاري موفقيـت              اي كه در صحنه سياسي كشور فعال شده         بالنده

سياسي و اقتصادي ملت الجزاير و الگوي مناسبي        اي در تاريخ تحوالت       تواند آغاز فصل تازه     انتخابات مي 

  .براي بسياري از دولتها در كشورهاي اسالمي و جهان سوم محسوب گردد

  با دعاي خير براي دولت و ملت الجزاير                                                                       

  والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته
  

  نهضت آزادي ايراناز طرف 

  وزيراسبق مهندس مهدي بازرگان نخست

  دكتر ابراهيم يزدي وزير مور خارجه اسبق



 ٩٣

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به وزير كشور درمورد برگزاري انتخابات مطلوب

  ۱۴۳۸:  شماره

  ۳۰/۱۰/۱۳۷۰:  تاريخ

  

ين من  قل رب ادخلين مدخل صدق و اخرجين خمرج صدق و اجعل          

  لدنك سلطانا نصريا

  .استدرت مردمي درگروي راستي و صداقت صرت الهي و قن

  

  جناب آقاي عبداهللا نوري وزير محترم كشور

  با اداي سالم و دعاي توفيق در راه خدا و خلق

 در تهران كه    ۱۳۷۰جنابعالي در مراسم افتتاحيه سمينار سراسري استانداران و فرماندهان در ديماه            

 كه ماننـد    ١تشكيل شده بود كلمات نغز و سخنان شيوائي بيان فرموديد         » اري انتخابات مطلوب  برگز«براي  

لقمان حكيم برحسب آن كه تا چه اندازه هماهنگي زبان و دل و صداقت و شهامت بر آنهـا                   » خوراك زبان «

اسالمي يا  ترين گفتارهاي وزيران كشور در جمهوري         تواند برنده مسابقه شايسته     حكمفرما بوده باشد مي   

  .ترين آنها قلمداد گردد بيهوده

خدا كند كه حالت اول درست بوده و شنوندگان و حاضران در آن جمع نيز بيانات شما را بـر همـين                      

كنيم كه تنها در ميان گذاشـتن ايـن حرفهـا بـا               البته اضافه مي  . پايه تحويل گرفته باشند و به اجرا درآورند       

ن وزارت كشور كافي نيست بلكه جا دارد كـه همقطـاران و همكارانتـان               استانداران و فرمانداران و مامورا    
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 ٩۴

در دولت و مقامات و مسئوالن باالتر نيز با گوش دل شنوا و پذيراي آنها و خواهان اجرا و دستور دهنده                     

  .آنها در قلمروي خودشان باشند

مـا  . زيـده اسـت  نهضت آزادي ايران بر طبق اخالق اسالمي بنا را بر صحت گذاشـته و شـق اول را گ          

كنيم و خوشـحاليم كـه در بياناتتـان برجـستگي خـاص بـه                 بسيار خوشحاليم و اظهار تبريك و تشكر مي       

ايد   ايد، نقش مهم ملت و مردمي بودن حكومت را اذعان و گوشزد كرده              قانون اساسي و اصول آزادي داده     

 كشور به دسـت مـاموران امـين         ايد كه انتخابات سالم آزاد و عاري از نقص و ايراد در سراسر              و خواسته 

  .دخالت وزارت كشور انجام گيرد نظير و بي بي

در تاييد آن اظهارات و براي جلب توجه بيشتر مقامات و دولتيان و نيز هموطنان گرامي و به عنـوان                    

. پردازيم  اي از بندهائي از آن گفتار دلنشين مي         مبناي بحث و درخواست ذيالً به نقل و درج تمام يا خالصه           

باور ما اين است كه اظهارات جنابعالي انتشار و انعكاس و استماع شايسته نيافته و دريغ است كـه چـون                     

  .اثر داشته باشد ثمر و بي باد هوا گذري بي

توجـه بـه آنهـا       مطرح شده است كـه       بحث مردم و نقش مردم    ـ در اصول مختلفي از قانون اساسي        ۱

  .استين كشور بسيار مهم مسئولبراي ما به عنوان 

ـ دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل سوم همه امكانات                 ۲

  :خود را براي امور زير به كار اندازد

  انحصار طلبيـ محو هرگونه استبداد، خودكامگي و  بند ششم

  در حدود قانون آزاديهاي سياسي و اجتماعي تأمينـ  بند هفتم

   در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش مردممشاركت عامهـ  بند هشتم

 از اتكـاء آراء عمـومي اداره شـود   ـ در اصل ششم قانون اساسي آمده است كه امور كشور بايد به        ۳

  راه انتخابات،

هـم او انـسان را   حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا اسـت و  : گويد  ـ اصل پنجاه و شش مي     ۴

تواند اين حق الهي را از انسان سلب كنـد يـا در                 هيچكس نمي .  اجتماعي خويش حاكم ساخته    بر سرنوشت 

  .خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد



 ٩۵

در .... ـ با تاكيد مجدد نسبت به اهميتي كه قانون اساسي به مردم و نقـش آنـان داده اسـت و امـام                        ۵

قدرات مملكت در هر مقطع زماني به دست مردم همـان           م«اند    از جمله گفته  ..... صحت ايشان راجع به مردم    

  .مردم را به حساب بياوريد.... ملت است رأي ميزان. مقطع بايد اداره شود

اگر مردم به اين نتيجـه      ... به واسطه عملكرد ناصحيح ما مردم از ما جدا شوند         ..... ـ ما نبايد بگذاريم   ۶

گذاريم بـراي انقـالب       كنيم و به اسم آنها مي       يگري مي خواهند و ما يك كار د       كه آنها يك چيزي مي    رسيدند  

  .ما خطرناك است

  .شود  و مرحله جديد تكيه بر مردم در دنيا دارد آغاز ميدوران تكيه به قدرت پايان يافته استـ ۷

انتخابات يكي از مواردي است كه مـردم احـساس          . ـ انتخابات مهمترين چهره مردمي حكومت است      ۸

و در  ..... به آنها اعتماد شـده    . كنند  اند و نقشي را كه قانون به آنها داده است ايفا مي             هكنند به صحنه آمد     مي

  .گيرند تعيين سرنوشت خودشان تصميم مي

و يـا  » تقـي «يـا  » حـسين «بيايد يـا  » حسن«ـ ما در رابطه با انتخابات تنها مسئوليتمان اين نيست كه     ۹

اي براي مردم جلب اعتماد كنيم كـه شـركت كننـدگان در               نهما به عنوان وزارت كشور بايد به گو       .... » نقي«

  .كند ك حسن بيايد يا حسين  چه فرق مي.باال باشدانتخاباتمان 

 ميليون نفر شـركت كننـده داشـت ايـن زنـگ             ۸ ميليون نفر جمعيت ايران مثال       ۵۷ـ انتخاباتي كه از     ۱۰

 عمل كنيم كه اعتماد مـردم را بـاال ببـريم            اي بايد   ما به عنوان وزارت كشور به گونه      ..... خطر براي ما است   

  .كه سقف شركت كنندگان ما باال برود

كـه حاكميتمـان را بـه كـل ملـت           ترني مسئوليتهائي كه به دوش داريـم ايـن اسـت              ـ يكي از سنگين   ۱۱

  . نه براي تشكل و باند خاصپوشش بدهيم نه بر گروهي خاص يا جناح خاص،

هـاي آنهـا دخالـت        ردم واقعاً احساس كنند كه ما در تصميم گيري        اي عمل كنيم كه م      گونه  ـ بايد به    ۱۲

  .كنيم دهيم و اعالم مي كنيم، شكل مي ما تنها مجرياني هستيم كه آراء آنها را جمع مي. كنيم  نمي

....  يكي از پيامهايش اين است كه ملـت خـودش بايـد سرنوشـت خـودش را تعيـين كنـد         ۹۹ـ اصل   ۱۳

انجـام خواهـد    ) كـار (يين سرنوشت ملت را به دست خود ملت بسپاريم بهترين            اگر تع  واقعاً. نگران نباشيد 

  .شد



 ٩۶

ـ واقعاً سعي كنيم انتخاباتي را برگزار كنيم كه ملت به حكومت اميـدوار گـردد انتخابـاتي برگـزار                    ۱۴

  .كنيم كه در انتخابات، آخرت ما تأمين شود

  جناب آقاي وزير كشور

يران، كه توجه به آنهـا را بـراي مـسئولين كـشور بـسيار مهـم                 ما به عنوان افرادي كه مردم يا ملت ا        

خواهيم با شما و وزارت كشور راجع به  كنند مي ايد و از طرف همفكران زيادي كه به ما مراجعه مي دانسته

ايـد    خواسـته «است و   » مهمترين چهره مردمي حكومت   «ايد    انتخابات آينده صحبت كنيم، انتخاباتي كه گفته      

كنند و در تعيين سرنوشـت خودشـان     كنند نقشي را كه قانون به آنها داده است ايفا مي   مردم احساس » كه

  .گيرند تصميم مي

جانا سخن از زبان مـا ـ و   «كنيم براي آن است كه  اگر فرازهائي از گفتار شما را برجسته و تكرار مي

ه دست خودشان هستند مردم آگاه ايران عالقمند به تعيين سرنوشت خويش و مملكت ب» گوئي مردم ـ مي 

  .شوند زده مي از شنيدن اين حقوق و حقايق شكفته و شگفت» العيش العيش نصف وصف«و به مصداق 

طـور كـه توجـه و تأكيـد قـانون          اميدواريم كه شما و آقايان استانداران و فرمانداران منتخبتان، همان         

ايـد و نـه بـر         دانـسته » ل ملـت  پوشش بر ك  «اساسي بر مشاركت عامه مردم كشور است و مسئوليتتان را           

از نظر ما ملت «گفتند   گروه خاص يا جناح خاص، از مسئولين و بعضي مقامات انحصارطلب نباشيد كه مي             

  .»آيند اهللا و آنهائي هستند كه در نمازجمعه و راهپيمائيها پشت سر ما مي و مردم، ملت حزب

  از ديدگاه مردم

  جناب آقاي وزير كشور

ز جو سازيها و هوچيگريها، با توجه به اينكه دوران تكيه بر قدرت پايان يافتـه                جنابعالي بدون ترس ا   

اي كه از جدا شدن مردم از حكومت بر اثـر             شود و با تجربه     و مرحله جديد تكيه بر مردم در دنيا آغاز مي         

عملكرد ناصحيح دولت به دست آورده و مشاركت ضعيف ملت در انتخابات را زنگ خطر براي انقـالب و                   

ايد تصميم شخصي و توصيه اكيدتان به كارمندان وزارت كشور اين بوده است كه اعتماد                 اكميت دانسته ح

  .مردم به حكومت و سقف شركت در انتخابات را باال ببرند
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 سال پيش در رفراندوم جمهوري اسالمي بـدون         ۱۲ايد مردم ايران      همان طور كه تلويحاً اشاره كرده     

سابقه در دنيا شركت كردند ولي در انتخابات بعـدي             در چنان سقف باال و بي      كمترين تبليغ دولتي و تهديد    

اي بر اثر سرخوردگي و جـدائي از حاكميـت،            رياست جمهوري و مجلس، به ويژه در انتخابات ميان دوره         

اي نسبت آراي اخـذ شـده         نشيني محسوس كردند تا حدي كه در آخرين انتخابات ميان دوره            هردفعه عقب 

  .فراد داراي حق رأي به ميزان ناچيزي رسيدبه تعداد ا

اگر نظر مردم و واكنش ملت را خواسته باشيد اوالً الزم است كه مطالبي را كه در سمينار ياد شده با 

انـد،    ايد و در صد بسيار كمي از مـردم آنهـا را خوانـده يـا شـنيده                   كارمندان تابع خودتان در ميان گذاشته     

، روشنشان كنيد و سعي نمائيد كه متقاعد و مطمئنشان سازيد و بلكه عهد    مستقيماً به گوش مردم برسانيد    

  .و پيمان متقابل ببنديد

اما اين را هم بدانيد كه وزارت كشور با همه حسن نيت و صداقت و قدرتي كه بخواهد به خـرج دهـد                       

تمـام شـئون و     همكاري همه مقامات و حاكميت و دولـت در          . به تنهائي قادر به تحقق اين مهم نخواهد بود        

عالوه بر اين، مگر كار فقط در دست وزارت كشور اسـت؟ آيـا در عمـل، نهادهـاي                   . مراحل ضرورت دارد  

  گيرندگان نهائي نيستند؟ دولت در دولت، به ويژه وزارت اطالعات، گردانندگان اصلي و تصميم

 و گفتارهـا و     اما اگر حاكميت دنبالـه روي ملـت در اهـداف و آمـال حقـه الهـي و ملـي و در پنـدارها                        

كردارهاي خود گردد يقين بدانيد كه همان اعتماد و اطمينان يا همـدلي و همزبـاني و همكـاري گذشـته در                      

اگر مردم عمالً احساس تجربه كنند كه چنين است همـه قـشرها در              . روابط مردم و دولت زنده خواهد شد      

 خواهنـد رفـت و نماينـدگان        هـاي اخـذ رأي      اكثريت سنگين به پاي خودشان گروه گروه به سوي صندوق         

  .مورد قبول خود را آن طور كه خداوند حكيم حاكمشان كرده است، تعيين خواهند كرد

اند ممكن است اين سئوال برايشان مطرح شـده باشـد كـه       مردمي كه سخنان شما را شنيده يا خوانده       

قيامهـاي آزاديخواهـان   ايد از فروپاشي نظام هفتـاد و چنـد سـاله ظالمانـه شـوروي و از          آيا شما خواسته  

هاي متالشي شده آنجا درس عبرت بگيريد يـا بـا بيانـات               اروپاي شرقي و كشورهاي وابسته و جمهوري      

داري جهـاني را متقاعـد و         گرايانه خود كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و سرمايه          طلبانه و قانون    آزادي

قـد بـه حرمـت و حيثيـت و حقـوق انـسانها              معت» و لقد كرمنا بنـي آدم     «خاموش سازيد و يا واقعاً به حكم        
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يـا بـه   (اي كه قـانون اساسـي خواسـته اسـت      ايد كه تصميم به برگزاري انتخابات آزاد و امن به گونه      شده

و در آرمانهاي اوليه انتخابات و اصل قرآني        ) اصطالح جديد و دوپهلوي بعضي از مقامات، انتخابات سالم        

  .ايد آمده است، گرفته» ي اهلهاان اهللا يامركم ان تودوا االمانات ال«

جلب اعتماد و اطمينان مردم كه مطلوب شما است به سهولت و سرعت، با يك سـخنراني و سـمينار،                    

هاي موكد به كاركنان وزارتخانـه و همـه بـه صـورت نـسيه و وعـده                    چند اقرار و شعار، صدور بخشنامه     

ا در هفتـه آخـر انتخابـات نيـز دردي دوا            فراهم نخواهد گشت، حتي با آزاد گذاردن كامل مردم و نامزدهـ           

برگزاري انتخابات سالم و آزاد شوخي و از خاك سر بر آوردن شبدري نيست كه يـك شـبه                . نخواهد شد 

اگر نامزدها از چند ماه قبل داوطلـب نـشده بـه            . انجام گيرد بلكه كار مستمر و ايجاد جو مناسب نياز دارد          

هـاي جمعـي از سـوابق و نظـرات آنهـا آگـاه                رانيها و در رسانه   ميدان نيايند و مردم در اجتماعات و سخن       

نگردند و تقابلهاي قانوني انتخاباتي با تعارض افكار و نظرات تحقق و تداوم پيـدا نكنـد و مـردم احـساس                      

توان آزاد و قانوني دانست و نه مـردم غيرآمـاده و آگـاه نـشده بـه       امنيت ننمايند نه چنان انتخاباتي را مي     

  .ه پاي صندوقها خواهند رفت و براي كسي سينه سپر خواهند كردطور طبيعي ب

هاي بعضي از نمازهاي جمعه       هاي رسمي و غيررسمي دولتي يا در خطبه         وقتي كه مردم در روزنامه    

تبليغ عليه آزادي و دموكراسي را كه دقيقا نقض نظرات شما در مورد آزادي انتخابـات اسـت بخواننـد يـا                      

 ادعاي آزادي انتخابات را باور كنند و به دعوت وزارت كشور به مشاركت انبـوه                توانند  بشنوند چگونه مي  

 كه ۲۷/۷/۷۰كيهان مورخ   » يادداشت روز «به عنوان مشتي نمونه خروار در       . در انتخابات پاسخ مثبت دهند    

  :تصادفاً سخنان شما نيز در آن درج شده بود، چنين آمده بود

در عرصه فرهنگ، سياسـت يـا اقتـصاد يـك افـت جـدي بـراي                 حلهاي ليبراليستي چه      غلتيدن به راه  «

امروز خيانتي بزرگتر از اين نيست كه افراد و جريانـات، نظـام را              . رود  استحكام و ثبات نظام به شمار مي      

در عرصه فرهنگ توصيه به اتخاذ روشهاي ليبراليـستي و متناسـب بـا جامعـه بـاز نماينـد و در عرصـه                        

 نظام حزبي و پارلمانتاريستي را در برابـر ايـده و اصـل واليـت فقيـه      سياست داخلي نسخه دموكراسي و    

  »بپيچند
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سخن باال دقيقاً موضعگيري عليه اصول مصرح در قانون اساسي در باب حقوق و آزاديهاي مردم و                 

  .باشد حاكميت ملت مي

 تأييـد  بنابراين ضرورت دارد كه از سوي مقامات باالتر يا صاحب اختيارتر از وزارت كشور نيـز در            

هاي جنابعالي به استانداران و فرمانداران تاكيدها و دستورهاي اطمينان بخـش الزم               توضيحات و توصيه  

البته بهتر از هر تاييد و تاكيد لفظي يا سوگند و سخنراني و يا وعده و توبه، بـه اجـرا گذاشـتن                       . داده شود 

تـأمين امنيـت و امكانـات برابـر         ) كنونو از هم ا   (قانون و تحقق آزاديها و حقوق قانوني مردم، مخصوصاً          

براي همگان، همراه با محكوم كردن و به كيفر علني رساندن افراد و نهادهاي غيرمسئول مخـل برگـزاري                   

  .انتخابات آزاد و سالم خواهد بود

  جناب آقاي وزير كشور

 معتقـديم كـه   ايد ما ضمن تاييد مطالبي كه در سخنان خود پيرامون انتخابات آزاد و سالم اظهار كرده           

انتخابات دوره چهارم از جهات بسيار هم براي حاكميت و هم براي آينده نظام جمهوري اسالمي و مملكت 

 در مراحـل پايـاني      ۵۹۸با پايان يافتن جنگ تحميلي، اجراي قطعنامه        . بسيار مهم و تعيين كننده خواهد بود      

هر حـاكي از آن اسـت كـه دولـت           باشد و دوران بازسازي و نوسازي كشور فـرا رسـيده اسـت، طـوا                مي

كوشد كه به جبران غفلتها و ترميم خرابيهاي گذشته پرداخته و بحران اقتصادي را، كـه ابعـاد               مصرانه مي 

طـور كـه مـا در نامـه سرگـشاده مـورخ               امـا همـان   . اي پيدا كرده است، مهار كند       آن گسترش نگران كننده   

ر ما، همانند بسياري از كشورهاي جهان سوم، حل ايم، در كشو آور شده  به رياست جمهوري ياد۱۵/۲/۷۰

اي اعم از اقتصادي، اجتماعي يا اداري، در گرو حل بحران سياسـي اسـت، يعنـي تـا زمـاني كـه         هر مسئله 

بحران سياسي حل نشود، قانون حاكم نگردد و حقوق و آزاديهاي اساسي ملت بر طبق اصول منـدرج در                   

د، مـشكالت و بحرانهـاي مربـوط بـه اقتـصاد و مـديريت را                قانون اساسي از طرف حاكميت تضمين نشو      

  .توان حل كرد يا مهار نمود  نمي

در صورتي كه حاكميت واقعاً خواستار حل بحران سياسي باشد انتخابات دوره چهارم مجلس شورا             

ايد آغاز خوبي براي حل بحران سياسي و كاهش           وقت بسيار مناسبي بوده و تحقق شرايطي كه برشمرده        

  .ا و نتيجتاً هموار شدن راه براي حل ساير بحرانها خواهد بودتنشه
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اگر حاكميت به طور اعـم و دولـت بـه طـور اخـص و از جملـه وزارت كـشور كـه مـامور برگـزاري                      

انتخابات است از هم اكنون به طور جدي و صادقانه به تحقق بخشيدن شرايط مصرح در قانون اساسي و 

وار خواهند شد و به آزاد بـودن و سـالمت انتخابـات دل خواهنـد                  م اميد هاي جنابعالي بپردازند، مرد     وعده

هاي سياسي مخالف عملكردهاي حاكميت و دگرانديش ولي ملتزم به قانون اساسـي               هم چنين گروه  . بست

خواهند توانست، و حتي وظيفه آنها خواهد بود كه با تمام قوا به صحنه انتخابات وارد شوند و همگـان را                     

در چنين صورتي نظر شما در مورد شـركت انبـوه مـردم در         . رده در انتخابات دعوت كنند    به شركت گست  

  .انتخابات تأمين خواهد شد

هاي دولتي خوشـبين نيـستند و بـا سـخن و      مردم نوعاً و عادتاً به ادعاها و تبليغات، شعارها و وعده         

اما اگر شرايطي فـراهم شـود كـه         . توان آنان را به مشاركت در انتخابات تشويق و تحريص كرد              تبليغ نمي 

هاي سياسي غيرموافق با حاكميت، خود در انتخابات شركت كنند و مردم را نيز دعوت بـه ايـن امـر                       گروه

  .نمايند احتمال اقبال عام و مشاركت گسترده در انتخابات به مراتب بيشتر خواهد بود

كميت و نظام جمهـوري اسـالمي       چنان انتخابات سالم و آزادي موجد اعتبار و آبروي جديد براي حا           

  .ايران در ايران و جهان خواهد شد

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰دي ماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۴۰:  شماره

  ۵/۱۲/۷۰:  خـتاري

  

  اطالعيه تكذيب گزارش خبرگزاريها

  

نـسه مطـالبي را بـه عنـوان         هاي بيگانه ظاهراً به نقـل از خبرگـزاري فرا           نزديك به يك ماه پيش راديو     

شود و  مصاحبه آقاي مهندس بازرگان دبيركل نهضت آزادي ايران شايع كردند كه بدين وسيله تكذيب مي             

  .اند اي نداشته رساند كه آقاي مهندس بازرگان در ماههاي اخير مصاحبه به اطالع عموم مي

ده اسـت كـه يكـي حـاوي     در طول چند ماه گذشته دو نشريه از طرف نهضت آزادي ايران منتشر شـ   

گزارش مالقات و مذاكره با كميسيون ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به رياست پروفسور گاليندوپل                

 پيرامـون سـخنان ايـشان       ۳۰/۱۰/۷۰ و دومي نامه سرگشاده به وزير كشور در تاريخ           ۱۸/۹/۷۰در تاريخ   

از مواضع نهضت آزادي ايران به دو نشريه        توانند براي اطالع      مندان مي   عالقه. درباره انتخابات بوده است   

  .مذكور رجوع كنند

   نهضت آزادي ايرانروابط عمومي                                                                  
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  شورمعرفي نمايندگان نهضت به وزارت ك

  نون احزاب قا۱۰جهت شركت در كميسيون ماده 

  

  ۱۴۳۹: شماره

 ۱۰/۱۲/۱۳۷۰:  تاريخ

  

  وزارت كشور

   قانون احزاب۱۰دبيرخانه كميسيون ماده 

  

  ۱۰معرفي نماينده براي شركت در جلسه كميسيون ماده : موضوع

احتراماً، با اشاره به دعوت تلفني جناب آقاي عرب عامري بدين وسيله آقايان دكتر حسن فريداعلم و                 

را كه قبالً نيز به عنوان نمايندگان نهضت آزادي ايران با وزارت كـشور در تمـاس                 مهندس عليرضا هندي    

 جهـت رسـيدگي بـه پرونـده نهـضت آزادي معرفـي              ۱۰اند براي شركت در جلـسه كميـسيون مـاده             بوده

  .نمايد مي

   نهضت آزادي ايراندبيركل

  مهدي بازرگان
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۴۲:  شماره

  : خـتاري

  نهضت آزادي ايران و انتخابات دوره چهارم

  مجلس شوراي اسالمي ايران

اخلري و يامرون باملعروف و ينهون        ولتكن منكم امه يدعون ايل    

  )آل عمران(املنكر اولئك هم املفلحون  عن

  هموطنان عزيز

دانسته   بات مي نهضت آزادي ايران كه همواره خود و ملت ايران را موظف به شركت فعاالنه در انتخا               

 در سـمينار سراسـري اسـتانداران و         ۷۰مـاه     داند در قبال بيانات شيواي وزير محترم كشور در دي           و مي 

، ضمن استقبال از اظهارات ايشان درباره برگزاري        ۳۰/۱۰/۷۰اي به تاريخ      فرمانداران، طي نامه سرگشاده   

ولـي از  .  و خود را مشروحاً اعالم كرد     انتخابات سالم و آزاد، شرايط و راههاي مشاركت همه جانبه مردم          

آنجا كه هيچ يك از شرايط عملي نگرديده و فرصت از كف رفته است نظـرات خـود را پيرامـون انتخابـات           

  .نمايد دوله چهارم مجلس شوراي اسالمي به شرح زير اعالم مي

يـن آب و     كه خونبهاي مجاهدتها و مبـارزات طـوالني فرزنـدان ا           ۱۳۵۸قانون اساسي مصوب آذرماه     

خاك به ويژه شهداي انقالب شكوهمند اسالمي ايران، است پيمان و ميثاق محكمي بـين مـردم و حكومـت                    

در اين قانون حقو و آزاديهاي اساسي ملت، حق حاكميت مردم بـر سرنوشـت خـويش و نحـوه                    . باشد  مي

ولتمـردان نيـز    هاي نظارت مـردم بـر عملكـرد د          اعمال اين حق به صراحت و با تفصيل بيان شده و شيوه           

  .معين گرديده است

اعمال حق حاكميت مردم بـر سرنوشـت خـويش و نظـارت بـر رعايـت و اجـراي قـانون اساسـي و                         

شـود مگـر بـا تـأمين آزاديهـاي          جلوگيري از حيف و ميل و تجاوز به اموال و حقوق ملت نيز ميـسر نمـي                
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 واقعي مردم از طريق آراي آزاد       اساسي و امنيت سياسي و قضائي براي همه گروهها و انتخاب نمايندگان           

طلب، سودجو، وابسته يا مرعوب قـدرت حـاكم و تطميـع شـده نبـوده و قـادر                     ملت، نمايندگاني كه فرصت   

نمايندگاني كه  . باشند در راستاي انجام وظايف نمايندگي خود در كليه امور كشور تحقيق و تفحص نمايند              

آنان سپرده است، به عنوان امين عادل پاسداري كنند،         اي كه ملت به       خورند وديعه   بر طبق سوگندي كه مي    

امانت و تقوي را رعايت كنند و همواره به استقالل و اعتالي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت بـه مـردم      

  ).مستخرج از اصل شصت و هفتم قانون اساسي(پايبند باشند و از قانون اساسي دفاع كنند 

وره اول مجلس، تدريجاً شرايط سياسي حـاكم بـر كـشور از             بعد از پيروزي انقالب و پس از پايان د        

 »نومن ببعض و نكفر ببعض    «مسير اصلي تعيين شده در قانون اساسي تغيير يافت و حاكميت به مـصداق               

آن دسته از اصول قانون اساسي را كه متضمن حقوق و آزاديهاي اساسي ملت بود ناديده گرفـت و تنهـا                     

بـه ايـن ترتيـب، بحـران        . لق به حاكميت از آن حقوق برخـوردار شـدند         گروههاي وابسته به جناحهاي متع    

دانيد، بحران سياسي در هـر كـشور    طور كه مي  همان. سياسي جمهوري نوپاي اسالمي ايران را فرا گرفت       

آيد كه حاكميت، ميثاق ـ قرارداد ملي يا قـانون اساسـي ـ را يكطرفـه زيـر پـا گـذارد و از          هنگامي پديد مي

  . آن كه ناظر بر حقوق ملت است تمكين نكندبرخي از اصول

نهضت آزادي ايران، با اعتقاد راسخ به آرمانهاي واالي انقالب اسالمي ايران و به پاس رأي مثبتي كه 

مـشي مـصوبي كـه پاسـداري از آرمانهـاي انقـالب را                به قانون اساسي داده است و نيز بر اساسـي خـط           

حران سياسـي كـشور كوشـيده و آنچـه را كـه الزمـه ايفـاي               كند همواره براي تخفيف يا حل ب        تصريح مي 

باشـد انجـام داده       مي  و نصيحت به هكام     ) اصل هشتم قانون اساسي   (وظيفه امربه معروف و نهي از منكر        

  .است

هـاي دوم و سـوم مجلـس         متأسفانه با وجـود تـذكرات خيرخواهانـه نهـضت آزادي، انتخابـات دوره             

ضوابط قانوني برگزار نشد و در نتيجه، بحران سياسي شدت گرفت           شوراي اسالمي به طور آزاد بر طبق        

گيريهـاي مهـم، امـروز جمهـوري          و به دليل عدم نظارت صحيح و عدم دخالت نمايندگان مردم در تصميم            

  .اسالمي با بحرانها و نابسامانيهاي فراواني مواجه شده است
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و گروههاي سياسـي غيرموافـق بـا    در طول جنگ تحميلي، حاكميت با توسل به بهانه جنگ به احزاب             

داد ولـي چنـين انتظـار      عملكرد دولت اجازه و امكان برخـورداري از حقـوق و آزاديهـاي اساسـي را نمـي                 

رفت كه با پايان جنگ، صاحبان قدرت روشهاي خود را اصالح كرده، با تمكين به اصول قانون اساسي  مي

متأسفانه اين انتظار   . حقوق ملت را به آنها برگردانند     » هلهاان اهللا يامركم ان تودوا االمانات الي ا       «و به حكم    

برآورده نشد و بحران سياسي عميقتر گرديد به طوري كه در آستانه برگزاري انتخابات چهـارمين دوره                 

تفاوتند و تـا آنجـا كـه مقامـات      هاي قبل نسبت به انتخابات بي    مجلس شوراي اسالمي، مردم بيش از دوره      

تفاوتي و احتمال عدم مشاركت وسيع و گسترده مردم در انتخابات سعي دارند كـه   بيمسئول با درك اين    

اما بيانات مسئوالن، هر چند دلنشين و صـحيح اگـر بـا        . مردم را نسبت به مشاركت در انتخابات قانع كنند        

فعاالنـه در   تفاوتي بيرون آورد و آنها را به شـركت            تواند مردم را از بي        اقدامات هماهنگ همراه نباشد نمي    

توان بحران سياسي را حل كرد و بـه تبـع آن بـه حـل              با سخنان نغز به تنهائي نمي     . انتخابات راضي نمايد  

  .بحرانها به ويژه بحران وحشتناك اقتصادي پرداخت

اي در حال گسترش است و اگر حاكميت نتوانـد آنهـا را بـه                 بحرانهاي سياسي كشور به طور فزاينده     

صـدر حـل      هاي واقعاً اسالمي و منطقي و عقالني و با سـعه             و با تمسك به شيوه     درستي درك و لمس كند    

  .نمايد، دير يا زود بر حاكميت همان خواهد رفت كه قبالً بر ديگران رفته است

ما دست كم سه تجربه و رويداد بزرگ را در پـيش رو داريـم كـه بررسـي آنهـا بـسيار آموزنـده و                          

  .آور است عبرت

 سـال از  ۷۰روي سوسياليستي از درون اين انقـالب شـكل گرفـت ولـي بعـد از           ـ اتحاد جماهير شو   ۱

داري غربـي باشـد       هاي كشورهاي سرمايه    سقوط رژيم مذكور بيش از آن كه حاصل توطئه        . درون پاشيد 

 »الظلم الكفر و اليبقي مع امللك يبقي مع«حكومتهاي ظلم و جور بـه حكـم   . محصول عملكرد دروني آن بود  

ظلم و كفر حاكم بر اتحاد شوروي سابق . خصوصاً هنگامي كه كفر و ظلم هر دو حاكم باشدپايدار نيست، 

نه تنها نظام سياسي را بر هم زد و متالشي كرد بلكه بحرانها اقتصادي، اجتماعي، اداري و ناشـي از ايـن                      

 فروپاشي آنچنان فراگير است كه ادامه حيـات جمهوريهـاي عـضو آن مجموعـه دگرگـون شـده را بـدون                     

  .داري غربي، يعني دشمنان ديروزشان، غيرممكن ساخته است كمكهاي وسيع كشورهاي سرمايه
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بخش ملي الجزايـر، انقـالب مـردم آن سـرزمين        جبهه آزادي . ـ تجربه دوم رويدادهاي الجزاير است     ۲

. د ساله فرانسه را رهبري كرد و به نقطه پيروزي يعني كسب استقالل از فرانسه رسـان                ۱۵۰عليه استعمار   

دريغ مردم برخوردار بود و مشروعيت و مقبوليت داشت اما پس از              جبهه مذكور از حمايت يكپارچه و بي      

پيروزي انقالب الجزاير و كسب قدرت سياسي به تدريج به آرمانهاي مردم پـشت كـرد و از ملـت فاصـله                      

تـر و     گـي عميـق   شد بحرانهـاي سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهن            هر قدر اين فاصله بيشتر مي     . گرفت

ولي حاكميت، به جاي تمكين از قانون اساسي و احتـرام           . افزود  ها مي   گرديد و بر نارضايتي     تر مي   گسترده

گذاشتن به حاكميت ملت، به اتكاي مشروعيت تاريخي خود در دوران انقالب، هرگونه صداي اعتراضي را                

 از آنجـا كـه قـدرت، بـصيرت را از          به هر حال  . خفه ساخت و مخالفان را يكي پس از ديگري سركوب كرد          

برد، حاكميت الجزاير هنگامي كه نخستين گام را بـراي تعـديل سـاختار سياسـي قـدرت برداشـت،          بين مي 

حزب حاكم در انتخاباتي كه خود انجام داد كمتر از . ناگهان با واقعيت تلخ جدائي كامل از مردم روبرو شد

  .قدان كامل مشروعيت و مقبوليت بودده درصد آراء را به دست آورد كه معناي آن ف

. . .  سال حكومت انحصاري، واكنشهاي بعدي حاكمان يعنـي كودتـا يـا حكومـت نظـامي و                 ۲۹پس از   

تـر و عـوارض و خطـرات          راههاي مناسبي براي حل بحران نخواهد بود و تنها رونـد تغييـرات را پيچيـده               

  .تر خواهد ساخت تر و گسترده احتمالي آن را عميق

م در مورد الجزاير اين است كه اقدام دولت به برگزاري انتخابات آزاد و نتايج انتخابات بـيش                 نكته مه 

از هر چيز انعكاس ضرورتها و تحوالت دروني جامعه و دولت الجزاير بوده است و عوامل خارجي تـاثير                   

  .اند زيادي نداشته

 حكـومتي منبعـث از انقالبـي        دولت ساندنيـستها نيـز    . باشد  ـ تجربه سوم رويدادهاي نيكاراگوئه مي     ۳

مردمي عليه حكومت استبدادي وابسته به آمريكـا بـود و بـه همـين دليـل از مقبوليـت و مـشروعيت الزم                        

برخوردار بود ولي پس از دو سال حكومت در يك دوره انتخابـات آزاد كـه خـود برگـزار كننـده آن بـود        

زاير، عوامل خـارجي يعنـي فـشارهاي        در رويدادهاي نيكاراگوئه، بر خالف شوروي و الج       . شكست خورد 

. اي داشت ولـي نقـش عوامـل داخلـي نيـز مـوثر بـود        نظامي و اقتصادي آمريكا نقش اصلي و تعيين كننده    

ساندنيستها پس از شكستي كه در انتخابات خوردند به انتقاد از خود پرداختند و علـل و عوامـل شكـست                     



 ١٠٧

 كـرده و نتيجـه را بـه صـورت گزارشـي منتـشر       شـد بررسـي   خود را تا آنجا كه به خود آنان مربوط مي 

اعتنائي بـه     خود محوري و غرور و انحصارطلبي، بي      : عوامل عمده چنين تشخيص داده شده بود      . ساختند

ساندنيستها اگر چـه بـا      . ها و نارضايتي مردم و ارزيابي نادرست از مقبوليت خود در ميان مردم              خواسته

ي از ميان نرفتند، بلكه سازمان خود را حفظ كردنـد و بـه               درصد آراي مردم شكست خوردند ول      ۴۸كسب  

رونـد تحـوالت در آن      . عنوان يك نيروي سياسي تعيين كننده در صحنه سياسي نيكاراگوئه بـاقي ماندنـد             

  .اي است كه به احتمال زياد در انتخابات بعدي مجددا اكثريت آراء را به دست خواهد آورد كشور به گونه

 ساندنيستها با تدبير فراوان عمل كردند و در نتيجه، خود و كـشورشان را از  مسئله مهم اين است كه   

  .كوشيد بر آنها تحميل كند نجات بخشيدند فاجعه جنگي خانمانسوز كه دولت آمريكا مي

در تمام آنها قدرت سياسي ـ دولتي و مقبوليت . شود در هر سه تجربه فرق عناصر مشتركي ديده مي

قالب ملي بود ولي همين حكومتهاي برخاسته از انقالب پس از مدتي، به تناسـب               حكومت نشات گرفته از ان    

دهد كه مردم بـا هـيچ حكومـت يـا             اين نشان مي  . عملكردهايشان پايگاههاي مردمي خود را از دست دادند       

اند و مقبوليت عام حكومتهـا، صـرف نظـر از منـشاء آنهـا،        دولتي عقد اخوت و پيمان وفاداري ابدي نبسته       

ه مستقيم با عملكرد آنها و احترام و تمكين آنها به آرمانهاي انقـالب و قـانون اساسـي منبعـث از آن                       رابط

انـد   كـرده  در هر سه تجربه، كشورهاي دشمن دائماً عليه موجوديت انقالب و حكومتشان توطئـه مـي            . دارد

بير آنها در بر خـورد بـا        ولي نتيجه نهائي رويدادها بيش از هر چيز به رابطه اين دولتها با مردمشان و تد               

در هر سه تجربه، اولين گام براي حل هر نوع بحراني، حـل بحـران سياسـي                 . بحرانها بستگي داشته است   

  .باشد به طور كلي حل هر بحراني در گرو حل بحران سياسي مي. بوده است

ن دهد كه اگـر دولتـي در زمـان مناسـب بـراي حـل بحـرا                  مطالعه و بررسي اين سه تجربه نشان مي       

قدم نشود زماني فرا خواهد رسيد كه هرگونه تالش در ايـن مـورد ديـر بـوده و تغييـرات و                        سياسي پيش 

  .ها خواهد شد ناپذير منجر به تغييرات ناخواسته ديگري در تمام زمينه تحوالت سياسي اجتناب

عملكـرد  . جمهوري اسالمي ايـران نظـامي برخاسـته از درون يـك انقـالب مردمـي و تـاريخي اسـت                    

جمهـوري نوپـاي اسـالمي مـا را بـا           ) مانند تحميـل جنـگ    (هاي دشمنان انقالب      كميت در داخل و توطئه    حا
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بحرانهاي گسترده سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اداري روبـرو سـاخته اسـت و اگـر امـروز                      

  .حاكميت نتواند و يا نخواهد خود پيشگام حل اين بحرانها شود فردا بسيار دير خواهد بود

 آزادي ايران بر اساس تقوا و اخالق اسالمي از سخنان مقامات مسئول درباره انتخابات دوره  نهضت

چهارم مجلس استقبال كرد و با اميد به اين كه حاكميت آمادگي براي عمل كردن به گفتـار خـود و تحمـل                       

الزم جهـت   هاي سياسي غيرموافق را پيدا كرده است، تالشهائي براي تأمين شـرايط               حضور فعاالنه گروه  

ولي متأسفانه اين كوششها و دعـوت بـه         . مشاركت همگان و از جمله گروههاي سياسي مخالف انجام داد         

گيري  خير و تقوا كه صرفاً با انگيزه خيرخواهي براي كشور و ملتمان بود به جائي نرسيد و مراكز تصميم

تمكين از قانون اساسـي را ندارنـد و         كنند آمادگي الزم براي       نشان دادند كه بر خالف بياناتي كه اظهار مي        

كنند و يا اهميـت الزم را بـه حـل ايـن بحرانهـا                   عمق بحرانهاي تهديد كننده را يا آن طور كه بايد درك نمي           

كنـد بلكـه كـار بـه تقابـل              نه تنها حكومت حضور فعاالنه گروههاي سياسي مخالف را تحمل نمي          . دهند    نمي

  .كشهاي خارجي براي حذف رقبا كشيده است فاده از حشرهدروني جناحهاي قدرت و تهديد به است

با توجه به موارد باال و بنا بر داليل زير، نهضت آزادي ايران شرايط موجود را براي شركت خود در 

  :داند  انتخابات مناسب نمي

ـ با وجود آنكه بر طبق قانون اساسي فعاليت احزاب آزاد است بـه هيچيـك از احـزاب و گروههـاي                      ۱

هاي دروني قدرت حاكم اجازه فعاليت داده نشده است           بندي  ي غيرموافق با حاكميت و خارج از جناح       سياس

هاي گذشته، حتي با حرف و وعده، نظر و دستوري از سوي مقامات بـاال بـراي                   و تاكنون، بر خالف دوره    

ههـا و كانديـداها     هاي انتخاباتي و تأمين امنيت گرو       دادن آزادي و فرصت و برابري براي مردم در فعاليت         

  .صادر نشده است و چنين اطمينان و اميدي وجود ندارد

ـ در مورد نهضت آزادي ايران، با آن كه مدارك الزم به طور كامل بـه وزارت كـشور تـسليم شـده      ۲

 قانون احزاب و وزارت كشور بدون هيچ دليل قـانوني از صـدور پروانـه                ۱۰است تا كنون كميسيون ماده      

  .اند آزادي خودداري نمودهفعاليت براي نهضت 

ـ تعدادي از مسئوالن و فعاالن نهضت آزادي ايران در دو نوبت و براي مـدت طـوالني، بـر اسـاس                      ۳

اتهامات واهي و بدون رعايت موازين قانوني بازداشت شده، برخالف نص صـريح قـانون اساسـي تحـت                   
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انـد و سـرانجام بـر طبـق            گشته فشارهاي شديد روحي و جسمي قرار گرفته و وادار به اداي مطالب ناحق            

 نفري خطاب بـه رئـيس جمهـور در دادگاههـاي            ۹۰كيفرخواستهاي صادره به اتهام امضاي نامه معروف        

 سـال محكـوم     ۳ مـاه تـا      ۶هايشان محاكمـه و بـه         دربسته غيرعلني و بدون حضور وكيل و حتي خانواده        

  .اند شده

  .و شهرستانها نيز همچنان ادامه داردايذاء و آزار اعضا و طرفداران نهضت آزادي در تهران 

ـ حاكميت با توقيف غيرقـانوني محـل دفتـر نهـضت آزادي و آرشـيو سياسـي و مـدرك آن و نيـز                     ۴

  مخالفت با چاپ و توزيع نشريات و كتابهاي نهضت آزادي، ارتباط آن را با مردم به شدت محـدود كـرده                    

  .است

كرد از چند سال قبل       را بدون سانسور چاپ مي    ـ روزنامه ميزان كه مقاالت و مطالب نهضت آزادي          ۵

غيرقانوني توقيف شده است و تا كنون پرونده آن بر خالف مقـررات قـانون مطبوعـات مـصوب شـوراي           

  .انقالب و مجلس شوراي اسالمي براي رسيدگي به هيچ دادگاهي ارجاع نشده است

نـد باشـد و صـرفاً انحـصار و     توا روشن است كه در چنين شرايطي، انتخابات نه آزاد و نه سالم مـي     

اختصاص به حاكميت خواهد داشت و لذا براي احزاب و جمعيتهاي غيـر موافـق بـا حاكميـت، مخـصوصاً           

اي كه به شركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي داشـته و              نهضت آزادي ايران عليرغم وظيفه و عالقه      

  .دارد امكان حضور و مشاركت به هيچ وجه وجود ندارد

  دي ايراننهضت آزا

  ۱۳۷۰اسفند 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  اولين تجربه الجزاير با آزادي انتخابات

  

) دتانـت (همزمان با دگرگونيهاي عظيم جهاني و پايان عصر جنگ سرد يا مرحله عملـي تـنش زدائـي                

آزادي . زاير پديد آمـد   اي در جهت برقراري آزاديهاي سياسي در سياست داخلي الج           تغييرات قابل مالحظه  

انتخابات محلي و پيروزي جبهه نجات اسالمي در انتخابات شهرداريها نشاني بارز از اين تغييرات عميق و 

دولت الجزاير نيز كمابيش بر تعهد خود مبني بر استقرار دمكراسي پابرجـا مانـد و بـا وجـود                    . واقعي بود 

 به بازداشت برخي از رهبران آن گشت انتخابات     تندروي برخي از جناحهاي جبهه نجات اسالمي كه منجر        

  .مجلس نمايندگان را در آزادي كامل برگزار كرد

رفت به نفع جبهه نجات اسالمي بـه پايـان رسـيد و شـگفتي          گونه كه انتظار مي     اين انتخابات نيز همان   

  .بسياري از جهانيان را برانگيخت

گيريهـاي مثبـت و معتـدل رهبـران            موضع متأسفانه پس از اين پيروزي چشمگير علي رغم بعضي از         

غيرمحبوس جبهه نجات اسالمي سه عامل كلي زير موجب واكنش ارتش و حزب حـاكم قبلـي شـد و يـك                      

  .كودتاي ارتشي روزهاي كوتاه طالئي را در الجزاير حداقل به طور موقت به پايان رساند

شناس جبهه نجـات اسـالمي در       كه برخي از رهبران سر    ) غير اسالمي (ـ مواضع تند و غير مدبرانه       ۱

  .نحوه اعمال احكام شريعت و نيز عدم همكاري و حتي مقابله با نيروهاي غيراسالمي اتخاذ كردند

ماننـد تفكـر   (بـراي پـذيرفتن اشـتراك در اداره جامعـه         ) الئيـك (ـ عدم آمادگي جناحهاي غيرمذهبي      ۲

  .و ويرانگر آنها گشتكه منجر به واكنش سريع ) كودتاچيان حزب كمونيست عليه گورباچف

ـ ترس برخي از نيروهاي داخلي و خارجي از تكرار تجربه راديكاليسم اسالمي يا حكومت روحانيت ۳

  .انحصارگر همچون انقالب اسالمي ايران
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در حالي كه قبل از كودتا احزاب و گروههاي سياسي از جمله جبهه نجات اسالمي، سوسياليـستها و                  

 خود را براي همكاري با يكديگر اعالم كردند پس از كودتا و مواجه شدن بـا               مليون ديگر علناً عدم آمادگي    

خطر استبداد جديد كليه احزاب اسالمي و غيراسـالمي كودتـاي ارتـش را محكـوم نمودنـد و گامهـائي در                  

نيروهاي اسالمي نيز تـالش كـرده و        . جهت نزديك شدن سياسي با يكديگر برداشتند يا الاقل اعالم كردند          

كوشند كه قطار خارج شـده از    تا از رويارويي با ارتش پرهيز نمايند و به طور كلي همه احزاب ميكنند  مي

  .خط دمكراسي را دوباره بر روي ريل بگذارند

برگـزاري  ) حـزب حـاكم   (بخـش ملـي       نخستين سئوال اين است كه چرا دولت الجزاير و جبهـه آزادي           

  مي در انتخابات شهرداريها قبول كرد و به آن تن داد؟انتخابات آزاد را با وجود پيروزي جبهه نجات اسال

دولت الجزاير بر خالف دولت ساندنيستها در نيكاراگوئه تحـت فـشار سياسـي ـ نظـامي ـ اقتـصادي        

پـس چـرا    . نيروهاي خارجي براي برگزاري انتخابات آزاد قرار نداشت يا الاقل چنين چيزي مشهود نبـود              

  د؟حاضر به قبول انتخابات آزاد گردي

دولتمردان الجزايري در طول بيش از ربع قرن حكومت، پـس از كـسب اسـتقالل از فرانـسه هميـشه                     

در ايـن مـورد نيـز       . كننـد   نشان داده بودند كه در زمينه سياست خارجي سنجيده و حساب شده عمل مـي              

يني كـه   احتماالً دولت الجزاير با توجه به دگوگونيهاي اساسي در جهان و پايان جنگ سـرد و شـرايط نـو                   

در جهت هماهنگ كردن سياستهاي داخلي خود با ضـرورتهاي جديـد تحـول در شـيوه         . پديدار شده است  

ولي حاكمان الجزايـر در ارزيـابي ميـزان قـدرت خـود و جبهـه آزادي                 . حكومت و اداره مملكت را پذيرفت     

شتباه اساسي بخش ملي در ميان مردم از يك طرف و قدرت جبهه نجات اسالمي از طرف ديگر دچار يك ا

بعد از كودتاي ارتش برخي از رهبران حكومت اعتراف كردند كه برآورد آنها از قدرت جبهه نجات                 . شدند

 درصد كرسيهاي مجلس ملي را به دست خواهد آورد و جبهه ۳۰اسالمي اين بود كه جبهه مذكور حداكثر     

   درصـد آراء را     ۱۰ر از   ولـي در عمـل جبهـه اخيـر كمتـ          . آزادي بخش ملي اكثريـت را حفـظ خواهـد كـرد           

  .به دست آورد

چنـين  . اين امر نشانه بـارزي از ذهنيـت و تفكـر حـاكم بـر حكومتهـاي اسـتبدادي و توتـاليتر اسـت                       

  ادر بهـي قـاد درونـات و نيز فسـحكومتهائي به دليل استبدادي بودنشان و انحصاري بودن قدرت و امكان
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  .خواهند كه آنها را باور كنند  ببينند نميها را  ها نيستند و اگر هم واقعيت ديدن واقعيت

بخش ملي الجزاير كه زماني با برخورداري از حمايت يكپارچـه مـردم الجزايـر توانـسته             جبهه آزادي 

 ساله فرانسه را به زانو درآورد و ارتش استعماري را از الجزاير بيرون براند به زودي                 ۱۵۰بود استعمار   

بـه نـام   . خود را متولي انقـالب و مملكـت دانـست   . الجزاير پشت كرد  به صاحبان اصلي انقالب يعني مردم       

حفظ انقالب و دستاوردهاي آن مردم را ناديده گرفت و با باروها و اعتقادات اسالمي مردم كه زماني يـار   

كادرهاي مسلمان و معتقد به فاصله كوتاهي       . و ياور آن در مبارزه عليه استعمار بودند ازدر ستيز درآمد          

جبهه آزاديبخش ملي طبقه جديدي از مـديران و حكمرانـان           . يروزي انقالب از همه جا حذف شدند      پس از پ  

همراه با حذف مـسلمانان آزاديهـاي   . را كه صرفاً پاسدار منافع خود و حاكميت بودند بر مردم مسلط كرد 

 حاكميـت بـه     سياسي نيز از بين رفت طبقه جديد را فساد فرا گرفت و تدريجاً خالء عظيمي ميـان مـردم و                   

  .وجود آمد خالئي كه حاكميت در ارزيابي عمق و ابعاد آن دچار اشتباه فاحشي شده بود

در واقع تجربه الجزاير بيان اين واقعيت در قلمرو قدرت و سياست است كه مـردم بـا هـيچ قـدرت و                       

و سـپس بـه     اند و اگر كساني در دوراني با حمايت مردم بـه قـدرت برسـند                  نيروئي عقد اخوت دائم نبسته    

اگـر درالجزايـر   . كننـد  دهند و مردم نيز به آن پـشت مـي           مردم پشت كنند پايگاه قدرت خود را از دست مي         

نزديك به سي سال طول كشيد تا اين امر بر دولتمردان آن روشن شود، در نيكاراگوئه حدوداً ده سال به                    

از پيـروزي بـه اعتـراف خودشـان بـه          اما بعد   . ساندنيستها نيز با حمايت مردم پيروز شدند      . طول انجاميد 

اعتنائي كردند، روابط بر ضوابط غلبه كرد و باالتر از همه             دليل انحصارگرائي و غرور انقالبي به مردم بي       

ذهنيت آنان، از موضع قدرت چنان بود كه در ارزيابي پايگاه مردمي خود دچار اشتباه شدند و سـرانجام                   

تـر و     البتـه رهبـران ساندنيـست در مجمـوع پختـه          . ت خوردنـد  در انتخاباتي كه خود برگزار كردند شكـس       

تر از حكام الجزاير عمل كردند و احتمال زياد وجود دارد كه مردم در انتخابات بعدي مجدداً به                    خردمندانه

به هر حال تدبير ساندنيستها نيكاراگوئه را از فاجعه بزرگي نجات داد واين شكست قطعـاً                . آنان رأي دهند  

  .شها و سياستهاي آنان نيز موثر واقع خواهد شددر اصالح رو

امـا عوامـل يـاد      . در الجزاير فرايند مشابهي از نظر كنش و واكنش نيروهاي دروني موثر بوده اسـت              

شده در صدر مقال سبب شد كه نيروهاي قدرتمندي كه خود را ناگهان در آستانه سـقوط يافتنـد واكـنش                     
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آميز را متوقف سازند، تا آنجا كـه          تحوالت دمكراتيك و مسالمت   نشان دهند و بكوشند كه روند تغييرات و         

  .الجزاير را با وضعيت بسيار ملتهب و انفجار آميزي روبرو كنند

آور جهانيان و موضعگيري  انگيزد سكوت شرم اي را بر مي اي كه شگفتي هرگروه آزاده دومين مسئله

 دمكراسي و حقوق بشر در برابر اين نقـض          نابخردانه و مغرضاه برخي از دول غربي به اصطالح طرفدار         

توانـد در آينـده    آشكار آزادي و حاكميت ملت بوده است كه در جاي خود قابل بحث و ارزيابي است و مي   

حوادث الجزاير به خوبي ثابت كرد كه دولتهاي غربي از آن گونـه             . سياسي الجزاير نقش موثري بازي كند     

كنند و يا خواهان آن هستند كـه مجموعـاً در راسـتاي        ايت مي حم) يا جهان دوم  (دمكراسي در جهان سوم     

در حالي كه دولت آمريكا و به تبع آن، دولـت انگلـستان،             . منافع و مصالح و يا الاقل ديدگاههاي آنان باشد        

دولت فرانسه كه شايد بيش از هر دولت غربي در الجزاير نفـوذ و منـافع و قـدرت    . از كودتا حمايت كردند  

د، ضمن ابراز عدم خشنودي از پيروزي جبهه نجات اسالمي در انتخابات، از كودتاي نظامي               اثرگذاري دار 

يك احتمال اين است كه مسير طبيعي تحول سياسـي  . و توقف روند دموكراسي انتقاد و اظهار نگراني كرد    

بـت بـين    در الجزاير، كه قبل از هر چيز برآيند فعل و انفعاالت دروني جامعه الجزاير اسـت دسـتخوش رقا                  

) نفـت و گـاز    (بر سر كنترل نهـائي منـابع انـرژي          ) عمدتاً فرانسه (و دولتهاي اروپائي    ) و انگلستان (آمريكا  

  .الجزاير شده باشد

سومين مسئله بررسي و بذل توجه به آينده سياسي الجزاير و پاسخ دادن به اين سئوال است كه آيا                   

ي خواهد شد و يا شكست خواهد خورد و دمكراسي كودتا نهايتاً موفق به سركوب مردم و تعطيل دمكراس       

  .مجدداً ولو با تغييراتي به جامعه الجزاير باز خواهد گشت و به روند خود ادامه خواهد داد

بر حسب ظاهر موجبات اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي كـه شـاذلي بـن جديـد را مجبـور بـه قبـول              

درست است كه دولتمـردان الجزايـري   . قي استبرگزاري انتخابات آزاد كرده بود همچنان بر جاي خود با  

در برآورد نفوذ مردمي خود و جبهه نجات اسالمي اشتباه كرده بودند و كودتا كوششي در جهـت نجـات                 

پـذيرش رونـد دموكراسـي در       . حاكميت از سقوط قطعي بود ولي علل و موجبات اوليه تغيير نيافته اسـت             

ا با استعفاي رئيس جمهور و به دسـت گـرفتن قـدرت توسـط            الجزاير ناشي از اخالقيات زمامداران نبود ت      

تواند روند استقرار دمكراسي را بـه تـأخير انـدازد ولـي قـادر       گروه ديگري به كلي متوقف شود كودتا مي  
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نخواهد بود كه آن را به كلي متوقف سازد، مگر آن كه مجموعه تحوالت دروني و برآينـد همـه نيروهـاي                      

  . منسجم نشده باشندموثر به اندازه كافي قوي و

، جبهـه   )حـزب حـاكم   (اگر چه نيروهاي سياسي حاضر در صحنه يعني جبهه آزادي بخـش الجزايـر               

سوسياليستها و جبهه نجات اسالمي در طـول برگـزاري انتخابـات و بعـد از دور اول انتخابـات نـه تنهـا                         

ودتـا بخـشي از كميتـه مركـزي         آهنگي نداشتند بلكه در برابر هم قرار گرفته بودند، بعد از ك             همكاري و هم  

جبهه آزادي بخش با ساير نيروها در محكوم كردن كودتا موضع مشتركي پيـدا كـرد، از تثبيـت حكومـت                    

  .نظامي ابراز نگراني نمود و بازگشت به دموكراسي را خواستار گرديد

 رونـد   به هر حال، دولت كودتا با اعمال فشار بر تمامي احـزاب و گروههـا، بـه ويـژه مـسلمانان، بـه                      

آميـزي كـه      تخاصم و تقابل قهرآميز دامن زده است و در نتيجه الجزاير تدريجاً به سوي انفجار خـشونت                

اين امر خود پيامدهاي سنگين از جهات اقتصادي،        . رود  آينده آن بسيار مبهم و نگران كننده است پيش مي         

تـر خواهـد      تر و وسيع    ا عميق سياسي و اجتماعي براي الجزاير خواهد داشت و به ويژه بحران اقتصادي ر            

بيني كـرد كـه       توان پيش     به درستي نمي  . كرد، بدون آن كه آينده مشخصي را تضمين يا حتي ترسيم نمايد           

آيا در تقابل گسترده ارتش با مردم، بدنه ارتش انسجام خـود را حفـظ خواهـد كـرد يـا نـه؟ بدنـه ارتـش                           

بـار    اتنگي با مردم دارد و اگر در گيريهاي خـشونت         الجزاير نيز مانند هر ارتشي در جهان سوم ارتباط تنگ         

  .ادامه يابد ارتش نيز در معرض خطر از هم پاشيدگي قرار خواهد گرفت

چهارمين مسئله اين است كه نيروهاي جديد و بالنده در الجزاير، و در رأس آنها حركت اسـالمي بـه                    

تمـاعي ـ فرهنگـي الجزايـر را در     طور اعم و جبهه نجات اسالمي به طور اخـص، نـاگزير بايـد شـرايط اج    

 سال زير سلطه فرهنگي، اقتصادي و سياسي فرانسه بـوده اسـت،             ۱۵۰الجزاير  . محاسبات خود وارد كنند   

بعد از كـسب اسـتقالل، مـردم الجزايـر بـه اسـتثناي افـراد                . دار است   سيطره فرهنگ فرانسوي هنوز ريشه    

 به زبان عربي عاجز بودنـد و زبـان رسـمي            سالخورده و برخي از گروههاي خاص، از خواندن و نوشتن         

كشور زبان فرانسه بود، ارتباط اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي الجزاير با فرانسه، علي رغم اسـتقالل،                 

از طرف ديگر اگر چه احساس ديني در ميان مردم الجزاير قوي است ولي تغييرات ايجـابي، بـه                   . قطع نشد 

 ساله اسـتعمار فرانـسه را     ۱۵۰اثرات سلطه فرهنگي    . باشد  گير مي   ويژه تغييرات فرهنگي بسيار كند و وقت      
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بنابراين حركتهاي اجتماعي ـ ملي ـ اسـالمي اجبـاراً بايـد بـا       .  سال ريشه كن ساخت۳۰توان در مدت   نمي

بايستي در فكر تأمين      رهبران سياسي اين حركتها البته مي     . توجه به شرايط موجود در جامعه حركت كنند       

الح مردم باشند ولي نبايد عـوام زده شـوند زيـرا عـوام زدگـي از آفـات زاينـدگي و خالقيـت                     منافع و مص  

  .حركتهاي اجتماعي و سياسي است

پنجمين مسئله دركنار مسائل اجتماعي و سياسي تجربه الجزاير و بلكه در راس آنها كه مورد عالقـه                  

ارتباط نهضت اسالمي الجزاير با نهـضت  باشد  ما ايرانيان و شايد موضوع بررسي از ديدگاه انقالبمان مي   

تحوالت . جهاني مسلمانان و نقش انقالب اسالمي ايران و نظام جمهوري و حاكميت روحانيون ايران است              

ماننـد  ) جهـان دوم كنـوني    (و انقالبات در كشورهاي جهان به ويژه در كشورهاي اسالمي و جهان سـوم               

وفق يك ملـت در مبـارزه بـا اسـتبداد داخلـي و اسـتيالي                تجربه م . گذارند  ظروف مرتبط بر يكديگر اثر مي     

جنـبش ملـي ايـران عليـه اسـتعمار      . گيرد شود و الگو قرار مي   خارجي به سرعت به ملتهاي ديگر منتقل مي       

انگلستان براي ملي كردن صنعت نفت در تمام كشورهاي آسيا، آفريقـا و آمريكـاي التـين اثـر گذاشـت و                      

 مصر و ملي كردن كانال سوئز در حالي كه خود متاثر از جنـبش ملـي                 جنبش ملي . مسبب تحوالتي گرديد  

به همـين ترتيـب سـقوط رژيـم سـلطنتي در عـراق،              . ايران بود بر كشورهاي عربي و اسالمي اثر گذاشت        

  .پيروزي مبارزات آزادي بخش الجزاير، ويتنام، كوبا و مانند آنها

اد سلطنتي و سلطه بيگانگان نه تنها بر الجزاير         به همين ترتيب پيروزي انقالب اسالمي ايران بر استبد        

اما چنـين نيـست كـه نهـضت اسـالمي           . اي داشته است    بلكه بر بسياري از جوامعه اسالمي اثرات گسترده       

  .الجزاير انحصاراً تحت تاثير انقالب اسالمي ايران به وجود آمده باشد

زي در هـر كـشوري نيـز سـاير          از سوي ديگر تجارب ناموفق و يا تحوالت ناخواسـته بعـد از پيـرو              

مثال عواقب شكست عبدالناصر در مصر جنبش ملي غرب را به شـدت             . دهد  جنبشها را تحت تاثير قرار مي     

به همين ترتيب تجربه انقالب اسالمي ايران بعد از پيروزي و كارنامـه حكومـت روحـانيون،                 . به عقب راند  

حتي مومنان و مـوثران  (روهاي دگر انديش، چه به لحاظ داخلي يعني جنگ قدرت، حذف و سركوب همه ني     

ها، چه به لحاظ خارجي، يعني در افتادن با همه دولتهـاي نـاموافق،                ها و شكنجه    ، اعدامها، حبس  )در انقالب 

تالش براي صدور قهرآميـز انقـالب، و محـور و مطلـق تـصور كـردن خـود، اثـرات عميقـي را در درون                          
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خصوصاً وقتي كه تبليغات سوء دشمنان انقالب اسـالمي         . هاي اسالمي ساير كشورها گذاشته است       جنبش

  .ايران نيز به اين مجموعه افزوده شود

هاي اسالمي جهان مطرح است كـه منظـور از حكومـت              اكنون اين سئوال در ميان بسياري از نهضت       

اسالمي چيست؟ آيا حكومت اسالمي صرفاً محدود به رعايت حجاب بانوان و اجراي حـدود و قـصاص و                

باشد؟ آيا در حكومت اسالمي جائي براي آزاديها و حقوق اساسي مردم وجود دارد يا آن                  ر احكام مي  ساي

كننـد در   طور كه برخي از مقامات مسئول در جمهوري اسالمي ايران بيان كرده و تبليغ مـي   كه واقعاً همان  

بـه معنـاي حاكميـت    اسالم جائي براي حقوق و آزاديهاي اساسي مردم وجود ندارد؟ آيا حكومت اسالمي           

  يك قشر، طبقه يا گروه خاصي به عنوان علماي دين است؟

دبير كل جبهه نجات اسالمي الجزاير در مورد نوع حكومت اسالمي، الگوهاي مورد نظر جبهه مذكور                

اين اظهارنظر نه تنها ابهامات را از       . را حكومتهاي عربستان سعودي، ايران، پاكستان و سودان اعالم نمود         

رد بلكه آنها را تشديد كرد و به حق به وحشت گروههاي سياسي ديگر از حكومت آينده جبهه نجات   بين نب 

اين پاسخ نشان دهنده وجود ابهامات و تناقضاتي در ديدگاههاي جبهـه نـسبت بـه مفهـوم                  . اسالمي افزود 

ود دارد؟ آيا وجوه تشابهي در محتوا و شكل حكومتهاي چهارگانه مورد اشاره وج     . حكومت اسالمي است  

آيا تصور ايجاد حكومتي از نوع حكومـت عربـستان در الجزايـر وحـشت آفـرين نيـست؟ آيـا آنچـه ايـن                         

دهند تا چه ميزان با اصول و احكام اسالمي مطابقـت و سـازگاري دارد؟ آيـا ايـن نـوع       حكومتها انجام مي  

ن انعكـاس آرمانهـاي     حكومتها الگوهاي مطلوب مورد قبول مردم است؟ آيا حتي عملكرد حاكميت در ايـرا             

  باشد؟ اصلي انقالب يعني آزادي و استقالل مي

ششمين مسئله برخورد و واكنش مقامات مسئول حاكميـت ايـران در برابـر كودتـاي الجزايـر بـوده                    

زدگي كه حاكي از عدم آشنائي با عمـق واقعيـات در تحـوالت اخيـر الجزايـر و احـزاب                       نوعي شتاب . است

منديهاي حاكم بر روابط سياسي و ديپلماتيـك ميـان دولتهـا، از            با قانون  سياسي و اسالمي از يك طرف و      

شـدن روابـط      زده سبب تيره    تا آنجا كه اين موضعگيريهاي شتاب     . خورد  باشد، به چشم مي     طرف ديگر مي  

بين دو كشور گرديده و به دولت كودتا نيز بهانه داده است كه حركت اسـالمي در الجزايـر را بـه داشـتن                        

 كشورهاي خاص متهم كند، در حالي كه دولت ايـران واقعـاً در تحـوالت الجزايـر نقـش مـوثر و                       ارتباط با 
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.  نداشته است و يا الاقل تاثير آن به مراتب كمتر از تاثير برخي از كشورهاي عربي بوده است                   تعيين كننده 

  .ي ايران تلقي كردتوضيح آنكه تاثير انقالب اسالمي ايران را نبايد به حساب دخالت دولت جمهوري اسالم

بخش مردم الجزاير عليه سلطه استعمار فرانـسه          ملت ايران چه در طول ساليان دراز مبارزات آزادي        

كرده و براي مبارزات ملت الجزايـر ارج          مندي حوادث الجزاير را دنبال مي       و چه بعد از آن همواره با عالقه       

، مردم ايران از مبارزات ملت الجزاير الهام و در دوران جنگ آزادي بخش    . و بهاي فراواني قائل بوده است     

بعـد از پيـروزي     . گرفتند و بنابراين طبيعي است كه رويدادهاي الجزاير را با عالقه پيگيـري كننـد                نيرو مي 

انقالب اسالمي و تاسيس جمهوري اسالمي ايران روابط دولـت ايـران بـا دولـت الجزايـر نيـز علـي رغـم                        

  . همواره دوستانه و حسنه بوده استاختالف در سياستها و عملكردها،

نهضت آزادي ايران نيز به پيروي از اين عالقه نسبت به حوادث الجزايـر عالقمنـد بـوده و در مـورد                      

حوادث اخير با ارسال تلگرامهائي به شاذلي بن جديد رئيس جمهوري وقـت در هنگـام بازداشـت رهبـران        

زاري دور اول انتخابـات مجلـس ملـي الجزايـر           جبهه نجات اسالمي الجزاير اعتـراض كـرد و پـس از برگـ             

ضمناً در زماني كه دولت الجزايـر قـصد         . موفقيت دولت الجزاير را در برگزاري انتخابات آزاد تبريك گفت         

محاكمه سران جبهه نجات اسالمي را در دادگاه نظامي داشت، نهضت آزادي ايـران بـا ارسـال تلگـرام از                     

كه از اين كار خودداري شود و محاكمه بر طبق موازين قانوني و             آقاي شاذلي بن جديد دوستانه خواست       

  .اسالمي صورت گيرد

بازگـشت  . كند  نهضت آزادي ايران كودتاي ارتش و توقف روند دموكراسي در الجزاير را محكوم مي             

ن نمايد و بار ديگر بر اي       دموكراسي و گردن نهادن به آراي مردم را قويا به زمامداران الجزاير توصيه مي             

قبل از ) يا دوم فعلي(ورزد كه حل بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي جهان سوم    نكته تاكيد مي  

هر چيز در گرو حل بحران سياسي، تمكـين از قـانون اساسـي و تـن در دادن بـه حقـوق و آزادي مـردم                           

يز از اين قاعده مـستثني      تر است و الجزاير ن      تر ولي از هر راه حلي مطمئن        اين راه اگر چه طوالني    . باشد  مي

  .نيست

  الجزاير دوست و برادر بااميد موفقيت و پيروزي ملت 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰اسفند 
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