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  مقدمه
  بنام خدا

  
 1340باشد که در طی سـالهاي    نمائید جلد اول از مجموعه اسناد نهضت آزادي ایران می         اي را که مالحظه می         جزوه

  . در ایران انتشار یافته است1344تا 
هـا و تفـسیرهاي سیاسـی کـه از طـرف       ها و بیانیـه    ت آزادي ایران، اعالمیه      این جلد شامل اسناد جریان تاسیس نهض      

باشـد کـه     جلد دوم این مجموعه شامل آن قسمت از نشریات نهضت می         . اند، قبال انتشار یافته است      نهضت صادر شده  
  .اند به صورت اخبار و تفسیرها و تحلیلهاي داخلی تهیه و منتشر شده

هار سال فعالیت علنی خود با استفاده از قوانین عام شیوه مبارزات علنی که در سالهاي              نهضت آزادي ایران در طی چ     
. اي گـسترش دهـد   سـابقه  طلبانه ملت ما را به طور بی   بر دشمن تحمیل شده بود، توانست مبارزه حق        1344 تا   1339

ستاد و با مقاومت و مبـارزه آگاهانـه   اش ای نهضت پابپاي مراجع و علماي عالیقدر در برابر دیو استبداد و اربابان خارجی 
و فداکاري توانست نقاب سالوس و ریا از چهره منحوس رژیم دسـت نـشانده شـاه بـدرد و بـا افـشاگریهاي خـویش                

  . سازدرهایش مجبو کا را به تغییر برنامهامپریالیسم آمری
ضت را دستگیر و بـه محاکمـه    به نهضت یورش برد و سران و فعالین نه      1341جهت نبود که رژیم شاه در سال             بی

مجموعه اسناد مربوط به محاکمه سران نهضت آزادي ایـران در  . کشید و آنان را در دادگاههاي در بسته محکوم ساخت      
  .)لیست کامل اسناد نهضت در پایان این جلد آماده است. (آوري و منتشر خواهد شد جلد سوم از این مجموعه جمع

آوري   توسط نهضت آزادي ایران خارج از کشور جمـع     1355ران، اولین بار در سال         مجموعه اسناد نهضت آزادي ای    
مجموعـه  . و آن را کاملتر نمود. پس از پیروزي انقالب، اسناد جدیدي به دست آمد و به آن اضافه شد            . و منتشر گردید  

اشت کـه متاسـفانه برخـی از     اند باید در نظر د      کنونی شامل اسنادي است که تا زمان انتشار این مجموعه به دست آمده            
  .اند تا این زمان به دست نیامدند اسناد نهضت آزادي که در آن سالها منتشر شده

  .هاي بعدي به این مجموعه اضافه کنیم کنیم و امیدواریم این اسناد را به دست آورده و در چاپ      ما تالش می
ایران، خارج از کشور انجام شده بود، اصـل اسـناد در      توضیح اینکه در چاپ اول این اسناد که توسط نهضت آزادي           

در این مجموعه، به علت آنکه قطع کوچکتري انتخـاب شـده اسـت، کلیـشه و      . قطع بزرگتر کلیشه و چاپ شده بودند      
  .باشد  چاپ اسناد در قطع اصلی امکان پذیر نبود زیرا که به علت ریزبودن حروف قابل خواندن نمی

اما در سـند اصـلی، هـر کجـا     . ایم سناد تمام مطالب نشریات را بدون کم و کاست عینا آورده             براي حفظ ارزش این ا    
ایم یا اصالح شـده آن را   مطلبی ناخوانا بوده است و یا در چاپ اصلی اشتباهی دیده شده است، در پاورقی توضیح داده 

  .ایم قرار داده[] در داخل 
  1361ام تیرماه   سی-                                        نهضت آزادي ایران                                            
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  پیام جناب آقاي دکتر محمد مصدق به نهضت آزادي ایران
  1340 اردیبهشت ماه 25د، احمدآبا

  خدمت جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان
  

عـز وصـول ارزانـی بخـشید        » نهـضت آزادي ایـران    « مبشر تشکیل جمعیتی بنام      21قربانت شوم مرقومه محترم مورخ      
کنم و تردیـد نـدارم کـه ایـن جمعیـت         وموجب نهایت امتنان و خوشوقتی گردید تبریکات صمیمانه خود را تقدیم می           

 رهبري شخص شخیص جنابعالی موفق به خدمات بزرگی نسبت به مملکت خواهد شد و بنده توفیق جنابعـالی                   تحت
  .و همکاران محترمتان را در این راه از خداوند مسئلت دارم

  
  
  
  

  بعنوان جناب آقاي مصدق» نهضت آزادي ایران«نامه هیئت موسسین 
  1340 اردیبهشت 21

  ي نهضت ملی ایرانجناب آقاي دکتر محمد مصدق ـ پیشوا
  

با استحضاري که از وفاداري و ایمان مداوم مردم نسبت باصول نهضت ملی ایـران داریـد و عالقـه و انتظـاري کـه در                      
دلهاي فرزندان وطن به احیاي آزادي و تأمین استقالل کشور عزیز وجود دارد و بـا توجـه بـه تحـوالت اخیـر جهـانی               

هـاي مـردم    هشت سال اختناق از ادامه راه پیشواي محبوب و تعقیـب خواسـته         اي از افراد مومن مبارز که در طول           عده
آرام ننشسته بودند در صدد برآمدند با توکل به عنایات خداوندي و به سرمایه شرف و غیرت و همت مردم آزاده ایران               

 بـزرگ خـود پیوسـته       تشکیل دهند، یقین داریم از پشتیبانی و راهنماییهاي پیـشواي         » نهضت آزادي ایران  «جمعیتی بنام   
  . برخوردار خواهیم بود

  
  ترین درود و سالم دوستان و ارادتمندان با تقدیم صمیمی                                                         

   از طرف موسسین نهضت آزادي ایران ـ مهندس مهدي بازرگان                                                     
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  متن سخنرانی آقاي مهندس مهدي بازرگان استاد دانشگاه
  »نهضت آزادي ایران«غرض از تأسیس 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الحول والقوه االباهللا العظیم
نهـضت آزادي  «قبال از صاحب خانه جناب آقاي صادق فیروزآبادي و حضار محترم به نماینـدگی از طـرف موسـسین               

  .نماید  تشکر می» ایران
ایم در حضورشان از مطلبی صحبت کنیم یا خبـري را بـدهیم کـه بـه      خواهم از اینکه آقایان را دعوت کرده           معذرت می 

اي که هـر روز کودتـا    مخصوصا در این ایام و اوضاع و احوال آشفته  . تشکیل حزب یا جمعیت   : هیچ وجه تازگی ندارد   
آیـد در داخلـه کـشور نیـز بـا سـرعت و شـدت                  ش می یا شورش یا تالطم دیگري در دریاي سهمگین سیاست دنیا پی          

  .کند   را تکذیب می» ترین کشور خاورمیانه ثابت» تغییرات عظیمی روي داده افسانه ادعاي
  !گذارد خدا عاقتبش را بخیر کند      آري در چنین شرایط حاد و نگرانیهاي خاص است که نوزاد ما پا به عرصه دنیا می

  .ر شده است ولی دیرآمدن به از نیامدن استکنیم خیلی دی   تصدیق می
  . اکثریت ایرانیها از حزب و جمعیت اکراه و امتناع دارند. ایم تنها گناهکار نیستیم ضمنا اگر ما دیر باین صرافت افتاده

  . خیلی مهم است علت این واقعیت را بفهمیم چرا ایرانیها از احزاب گریزانند؟
  :توان پیدا کرد  دودلیل اصلی می

. انـد  ها و شرکتها و بطور کلی اجتماعات در ایران غالبا و مخصوصا در گذشته امتحـان بـد داده      اوال ـ احزاب و دسته 
چه بسا احزاب و انجمنها که براي اغراض شخصی زودگذر مانند وکیل و رئـیس شـدن تـشکیل و                 . اند  مردم سرخورده 

در جمعیتها غرضهاي خصوصی، جاه . اند ه سر مردم گذاشته در شرکتها کال  . بالفاصله پس از توفیق تعطیل گردیده است      
.... طلبی ها، جاروجنجال ها، دسته بندیها پیش آمده و بی اساسی و بی ثباتی و بی انـضباطی حکمفرمـایی کـرده اسـت           

  . ها شده خاطرات تلخی در اذهان بیادگار گذارده است مجموعه این جریانها وقتی توأم با بدبینی
ل اساسی و مهمتر موضوعی است که مربوط به خـصلت نـژادي و سـاختمان فکـري یـا روحـی خودمـان           ثانیا ـ دلی 

  : باشد   می
  .  خاصیت انفرادي بودن ایرانی وفقدان یا ضعف روحیه اجتماعی

   این خصلت عمیق وسیع، خود ناشی از عوامل قوي و آثار ریشه داري است که باید در پهناي مکان جغرافیاي ایـران          
  . ماق زمانی تاریخ خودمان، جستجو نماییمو اع

  به لحاظ جغرافیایی و اقتصادي 
. شـود    هـاي کـم آب مـشروب مـی          ایران کشوري است کشاورزي غالب آن فالت کوهستانی که با قنـات یـا رودخانـه               

رویهمرفته خشک و منقسم به مناطق مساعد مجزي است کشاورز چه اربـاب باشـد چـه رعیـت بـا تـاجر و صـنعتگر                 
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کنـد بـا      بطور منفرد در خانواده و قلعه خود دور از سایر آبادیهـا و اجتماعـات زنـدگی مـی    . کند   الف زیادي پیدا می   اخت
حاصل زمین و سردرختی و با شیرو پشم و گوشت گاو و گوسفندش با مختصر ریسندگی و بافنـدگی کـه در فـصول                     

احتیاج چندانی به سایرین ندارد سهل اسـت، از آنهـا   . نماید   یدهد تقریبا کلیه مایحتاج خود را تأمین م         بیکاري انجام می  
شود و روحیه انفرادي پیدا کـرده       قهرا یک حالت بی نیازي و انزواپسندي در او عادت می          . ترس و انتظار زیان هم دارد     

  . شود   رفته رفته از اجتماع دورتر می
ندگی نیست و معاش او توأم با معامله و مبادله و مـراوده و          اما تاجر و صنعتگر چون قادر به تأمین کلیه احتیاجات ز          

نسبت به احتیاجات و تمـایالت و روحیـات   . کند   گاهی مشارکت با دیگران است خواه ناخواه توجه به سایرین پیدا می         
ر و سـازگار  احتیاج به معاشرت و معامله اورا مردم شناس و مـردم دا . شود   کنجکاو و عالقمند می) یعنی مشتریها (مردم  

دنیـا گـرد و   . شـود   گریزد بلکـه طالـب آن مـی     نه تنها از اجتماع و ازدحام به افراد و برخوردها نمی. سازد      و هوشیار می  
زندگی زراعتی و بیابان نشینی که حد وسط مابین زندگی وحشی متفـرق  . گردد   اجتماعی صفت وصاحب سعه صدر می 

گذارد     العاده دیگري نیز روي روحیات شخص باقی می         ست تاثیرهاي فوق  قدیم و زندگی شهري متمدن مجتمع جدید ا       
که عوامل بسیار مهمی بلحاظ سرنوشت اجتماعی و سیاسی بوده ودر وضع ایرانیها کامال آشکار است انتظارو اتکاء بـه                     

پـیش  چون عوامـل طبیعـی و    (طبیعت و بخت و قسمت از یک طرف ضعف اعتماد و عدم اتکاء بنفس از طرف دیگر                  
در کـشاورزي  (بی قیـدي و کـم دقتـی در امـور     ) هاي انسانی در سرنوشت زراعت مؤثرند آمدها بیش از کار و کوشش    

متقـابال در نتیجـه چـشیدن آفتهـا     ). آیـد    خیلی کمتر از تجارت و خصوصا صنعت حساب و دقت و تنظیم در کـار مـی   
در قبال گرسنگی و ناداري یا فراوانی و فراخـی پیـدا   ظرفیت بیشتري . شود   ومصیبتها صاحب تحمل زیاد و بردباري می     

شود، اعـم از آنکـه از ناحیـه روزگـار باشـد یـا از ناحیـه           رویهمرفته قبول فشار و نامالیمات براي او عادي می     . کند      می
  . ستمکار

  به لحاظ تاریخی
شـده در داخـل خـود         ا مـی     سرزمین ایران که از اطراف بوسیله سلسله جبال سخت از همسایگان نیمه وحـشی جـد               

از یکطرف داراي کوهستانها و جنگلها و کویرهـایی کـه مـامن و پایگـاهی بـراي               . اي زیاد داشته است     اختالفات منطقه 
هاي سرسبز پرنعمتی در برداشته که جایگـاه   ها و دره شده است و از طرف دیگر جلگه   ایالت و قبایل فقیر و غارتگر می  

این اختالف محیط . رفته است    پیشه بی دفاع و مطمع نظري براي ایالت گرسنه بشمار می     جوي زراعت   مردم مرفه صلح  
و شرایط زندگی ما بین ایران و همسایگان از یکطرف و شهري و کوهستانی از طرف دیگر باعث شده است که تـاریخ             

ها و آبادیهـا صـورت    رت کاروانایران و زندگی ایرانی پیوسته توام با حمله وهجوم هایی گردیده که بقصد چپاول و غا  
کشته    چاپیده و رعایا را می   شده دهاتی را می   گرفته است راهزن قلدري با چند سوار و یاغی بطرف جلگه سرازیر می                 می

گـشته و     گشته و گاهی اوقات این ارباب در نتیجه تجاوز و اعمال قدرت تبدیل به امیر مـی    و باالخره مالک و ارباب می    
  ....   کشیده است   نا کار از امیري به پادشاهی میاحیا
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پـس از اسـتقرار در محـل و بـسط     .    بعضی از سلسه سالطین ایران بدست این قبیل افراد و امیرها تاسیس شده است         
قلمرو کسان و لشگریان آن راهزن یا خان ساالر در لباس فـاخر عمـال دولتـی مالـک الرقـاب جـان ومـال و نـاموس                       

شده است تا قبل از مشروطیت عمال حکومت و مامورین دولتی نـه وظیفـه معـین و مـسوولیتی در قبـال            یزیردستان م 
آوردنـد و   بایست با اخاذي از مردم و فشار بر پولدارها خرج خود را درمی   گرفتند بلکه می       مردم داشتند و نه حقوقی می     

بمعنـاي  ) ملـت (و  ) دولت(یب نه تنها مفهوم و معناي       باین ترت . پیشکش هم براي وزیر وصدر اعظم و سلطان بفرستند        
دانـسته بلکـه دو قطـب      دینی یا دموکراسی وجود نداشته و مامور خود را به هیچ وجه خدمتگذار و مسوول مردم نمـی               

  . یکطرف غارت و ظلم و چپاول و طرف دیگر فرار و استتار و گوشه نشینی یا تملق و تزویر. اند مخالف متضاد بوده
آنها که نسبتا سالم و صالح بودند کناره گیـري و انـزواي از دسـتگاه و اجتمـاع را در     . شدند      دم کشور دو دسته می       مر

در . ورزیدنـد    پرداختند و به انتفاع از مختصر سـرمایه و اندوختـه قناعـت مـی       اختیار کرده به دفاع از خود و خانواده می   
  . رسیدند   و باالخره به خودبینی و خودخواهی میشدند     می9خودپایی(محیط محقري ناچار به 

کردند و      عده دیگري براي جستجوي معاش ومقام وسیله ساده تملق و تقویت و خدمت اربابان ودولتیان را اتخاذ می            
. گشت  چون در باطن نسبت به آنها کوچکترین ارادت و محبتی نداشتند ناچار مداهنه و تزویر و دوروئی سکه رایج می                 

گرفت محو شخـصیت و فـضیلت و قـدرت و اشـاعه روح       ر هر دو حال و در نزد هر دو دسته آنچه مسلما انجام می      د
بدبینی و بدخواهی و اخالق خدمت انفرادي بود ضـمنا در برابـر غاصـب سـتمگر حیلـه و دروغ و مداهنـه و فـرار از                  

رذایل اخالقی خوي متداول ملـی  .  گردید خدمت و عدم پرداخت مقرریها و وظایف بعنوان وسائل دفاعی مشروع تلقی           
  . شد  می

   خالصه آنکه این اوضاع و احوال جغرافیایی و عوامل تاریخی در طی قرون متمـادي دسـت بدسـت هـم داده ملـت             
فعلی ما را مانند بعضی ملل دیگر با روحیه انفرادي کناره گیري از امور عمومی، بدبینی، خودرایی و فراري از حـزب و              

  . ار آورده استجمعیت بب
  احتیاج و الزام

   در هر حال مردم ممکن است حق داشته باشند یا نداشته باشند که از تجمع و حزب بدشان بیاید ولی خوش آمـد و              
مـا بایـد   . مقتضیات و الزامها تابع تربیت و طبع و سـلیقه مـا نیـست   . تواند دلیل لزوم یا بدي چیزي بشود           بدآمد ما نمی  

  . یعت و مشیت خلقت شویمتسلیم مقتضیات طب
   اجتماع و اتحاد در دنیاي امروز صرفنظر از آنکه اصوال و در همه وقت سبب صـحت و قـدرت و دقـت و وسـعت                     

خـارج مجتمـع   (شود بنا بطرز تشکیل دنیا و شرایط زندگانی جدید و مخـصوصا رقـابتی کـه از خـارج         عمل انسان می  
  . رده استشود حکم واجبات را پیدا ک  اعمال می) متحد

ـ غیر متشکل، غیر مـستقل وغیـر مـنظم           ورزي و حکومتهاي سلطنتی استبدادي    راث زندگی کشا     همان ملتی که به می    
هاي اقتصادي و اداري قرن اخیر و در اثـر تعلـیم و تربیبـت جدیـد موسـس ادارات و شـرکتها و            بود در برابر ضرورت   

  . د را جمع و جور کند و صاحب راي و شخصیت گرددتواند خو  اجتماعات گشت و توانسته است و بخوبی می
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کوبند و چـه در مقابـل قـواي متـشکل           هاي حاکمه فاسد که بر سرمان می           ما چه در مقابل زورگویان داخلی و هیئت       

متحد و متشکل و اجتماعی بشویم و مـسلما  ) خواهیم زندگی کنیم و زنده بمانیم  اگر می(نیرومند مرتبط خارج ناچاریم   
  . یجه خواهد داشتنت

  .اي جز پایداري و ارتباط اجتماعی و دفع مفاسد نیست    در برابر سختیها و دشمنیها چاره
  “یا ایها الذین آمنو اصبرواوصابرواورابطوا واتقواهللا لعلکم تفلحون   «

امید است پیـروز  . رهیزید   اي کسانیکه ایمان آوردید صبر و پایداري داشته باشید با یکدیگر ارتباط بگیرید و از خدا بپ     
  . شوید

  نمونه زنده
 صـورت گرفـت   9جبهـه ملـی  (دیدید همین ارتباط و اجتماع چند ماهه اخیر که بهمت و بنام     .    چرا جاي دور برویم   

منشاء چه آثار عظیمی شد در حالی که ملت در برابر نیروهاي مالی و نظامی و اداري و سیاسی و تبلیغاتی دولت ظاهرا           
دیدي چگونه دانشگاهی که دانشجویان جرات نداشتند راجع به جابجا کـردن      ! به صفر و نیستی را داشت     وضع نزدیک   

کردند و شهرستانیها که بظاهر   ظرف آبخوري تقاضاي دسته جمعی بکنند و مردم بازار که سقف را برسرشان خراب می             
  .  دادندمثل موش در مقابل گربه جرات خروج از النه را نداشتند مملکتی را تکان

ها همانها  اختیار و باصطالح رل بدست مردم و ملت نیفتاد، راننده.    البته زمام اختیار از دست دستگاه فاسد گرفته نشد  
نماید ما نیـز آنهـا     اي که سوار را وادار به تغییر سرعت و جهت و گاهی هدف می      هستند ولی عینا مانند یک پیاده افتاده      

اي با رعایت نظریات ما حرکت  ه هنوز دردست دارند تا حدي به میل ما بگردانند و تا اندازه      را واداشتیم رل ماشین را ک     
  . کنند

  مشکالت خطیر
در سر راه احزاب و اجتماعات . شود     البته با طرف خواستن و گفتن و تشکیل حزب و جمعیت دادن کار درست نمی             

  . موانعی هست و مصالحی الزم است
در معمـاري  . ها و نادرستی هاسـت  ها و خداي نکرده سوء نیت    ها، خودخواهی ها، بی انضباطی       مانع عمده ناپختگی    

  . هم براي آنکه سنگ روي سنگ بند شود یک مالط و ارتباط والتیامی که مصالح را بیکدیگر بچسباند الزم است
ب و اجتمـاع و احـراز اثـر و    بدون آنها دوام حز.    در معماري اجتماع آن مالط الزم دوستی و همکاري و تقوي است    

اطالع و بینایی الزم دارد، تـشکیالت و  . اي نیست اما مصالح، کار حزب و سیاست کار ساده بچگانه     . قدرت محال است  
  . خواهد مخصوصا خیلی کار و فعالیت باید بشود  امکانات می

 زندگی هر قدر موضوعات باالتر و    هاي روزگار است، نزد ما ایرانیها در مسائل            حزب و سیاست از آن سهل و ممتنع       
شما براي بندکشی و پینه دوزي در میـان صـدنفر یـک    . شود  تر باشد مدعیان بصیرت و مهارت در آن زیادتر می    عمومی
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کنید اما براي ریاست اداره یا وزارت و بلکه سلطنت کمتر کسی خود را ناتوان تـصور       داوصلب و مدعی مطلع پیدا نمی     
  . کند  می

ترین مسائل، دوز وکلـک هـا، نبـرد بـا کهنـه         محل پیچیده . دانها است   ترین می   سیاست از تاریکترین و پرمشقت       گود  
  . ها و هزاران دشواریها و خطرهاست ها، جاسوسیها، اصطکاك شدید منافع، هجوم گرگ کارها، جاي نعل وارنه

هنگی و اداري و سیاسی چنـدان آسـان            بعالوه حل مسائل عمومی و جواب مشکالت و پیش آمدهاي اقتصادي و فر            
  . توانند چنین تصور یا ادعایی را بنمایند  فقط افراد بی اطالع و ساده لوح می. نیست

اندیـشد حـزب سـاختن و وارد جمعیـت و سیاسـت شـدن مثـل کـوه              وقتی انسان چنین مشکالت و خطرات را می     
  . کند  در مقابلش قدعلم می عظیمی

  . طلوب و بدنامی حزب و سیاست در میان مردم   از یکطرف سابقه نام
  .    از طرف دیگر گرفتاریها و بازماندن از کسب و زندگی گاهی رفتن در قزل قلعه و قلعه طهماسبی و خطرات جانی

.    از همه بدتر الینحلی و غامض بودن موضوعات و کالف سردرگم شدن یا امکان اشتباه و خطا و مسوولیت خالصه               
   االخرهخسر الدنیا و

هـا   کشند فارغ از دغدغـه   زنند و نفس راحت می  پس می. زنند  شود که اشخاص در این مورد پس می            بنابراین دیده می  
  !و دردسرها

  فشار وجدان
وجدان در برابر هزاران . بیند که راحت و راضی نیست      اما بزودي می  . کشد    زند و موقتا نفس راحت می          انسان پس می  

اي فقـط   شـود کـه گوشـه      راضی نمی. افتد  آید مجددا بجوش و خروش می  بیند به سر مردم و او می  که میننگ و نکبتی  
  . بعنوان ناظر بنشیند و باصطالح کشک خود را بساید

ها درست شده مدینه فاضله است افالطون و سقراط بود بطـوري کـه             ها و امام جعفر صادق         اگر مملکت ما از فرشته    
داد و سیاستمداران هـم سیاسـت را خـوب      پخت، معلم درس درستی می       کرد، نانوا نان خوبی می        ود را می  بقال بقالی خ  

  . رفتیم  هر یک بدنبال شغل و حال خود می. بود   کردند هیچ این حرفها و کارها الزم نمی  بازي می
کنـد در دسـتگاه     د غـل و غـش وارد مـی       همانطورکه بقال و نانوا در کار خو      .    اما متأسفانه به هیچ وجه اینطور نیست      

بینیم و بـالعکس مـشاهده     رویم از صالحیت و امانت کمتر اثر می     حکومت و زمامداري و سیاست نیز هر قدر باالتر می         
ان «بـسیار طبیعـی اسـت    . رسـانند   برند و زیانهاي مادي ومعنوي مـی   کنیم با قدرت و جسارت بیشتري حق ما را می          می

وقتی بشر مراقب و آقا باال سري ندید و وقتی پاداش و کیفري در کار نبود سـهل اسـت                » ان راه استغنی  االنسان لیطغی   
سـوء  . شـود   که اختیار و امکاناتی هم داشت و خود را بی نیاز و آزاد از مراقبت و سـئوال و جـواب دیـد سـرکش مـی            

شـود هـیچ خـود را طلبکـار        س و ممنـون کـه نمـی   برد حق شنا  در مقابل آنچه می  . کند    ها می   استفاده ها، ظلمها و فساد    
  . کند  داند و توقع تعظیم و تملق نیز از همه پیدا می می
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حسابمان را کف دستمان گذاردند دائما گرفتاري، خرابـی، چپـاول   .  سال کنار نشستیم و اختیار را رها کردیم       ٢۵٠٠   
  !تا پشت دروازه شهر، ناامنی، عقب افتادگی و بردگی

ایـران  . بفکر باشیم و غم آن را بخوریم و نظر برآن داشته باشیم. لکت مال همه است همه باید زحمت بکشیم       اگر مم 
چه مصیبت و چه دنائت طبعی است فکـر آن جوانـان و       . را هیچگاه امریکایی یا عرب یا انگلیسی درست نخواهد کرد         

پا و امریکا اقامت و اشـتغال در آن کـشورها را   مردمانی که به بهانه خرابی اوضاع کشور و سالمت و راحت ممالک ارو          
  !دهند  بر خدمت در وطن و قبول زحمت ترجیح می

هاي ننـگ را از دامـن    ها را درست نکنیم اگر جبران غفلت یا خیانت پدران و خودمان را ننمائیم و لکه                اگر ما خرابی  
  ي چیست و کجا است؟ایران نزداییم پس کی این کار را بکند؟ معنی و موقع خدمت و فداکار

خیال و بـی کـار در کنـار     کند که بی  ها باز وظیفه ملی و فریضه دینی حکم می       با همه آن مشکالت و خطرات و ابهام       
  ... مملکت صاحبی و مسوولی غیر از ما ندارد. ننشینیم

  روزنه امید
  . تواند باشد     یگانه مایه دلخوشی و راه امیدواري یک چیز می

  :  مثل خیلی چیزها و مخصوصا امور عمومی داراي دو جنبه است   سیاست هم
  ـ جنبه غریزي و فطري یا مادرزادي و الهامی١   
  . ـ جنبه فنی و تخصصی٢   

هر کس بـه غریـزه و فطـرت یـا احتیاجـات و احـساسات          .    مثال معماري و آشپزي و ملک داري هم همینطور است         
نماید ولی ممکن است تخـصص و اطالعـی      و لوازم ساختمانی را می     بشري درك خانه خوب و بد و تشخیص شرایط        

  . در شناسایی مصالح و فنون بنایی نداشته باشد
فهمـیم کـه بایـد         به جنبه غریزي و فطرت پاك آدمیت همه ماها سیاستمدار و صاحب راي و نظر هستیم خوب مـی                 

ها را کم و بیش تشخیص  حسن نیت و سوء نیت. رویم   یزیر بار ننگ و ظلم نم   . داراي شرافت و آزادي و احترام باشیم      
همه طالب ایرانی پاك و آزاد و آباد هستیم و روش کلی نیل به این هدف وموانع آنرا با اتکاء به مرام و اصول       . دهیم    می

 اسـت بـا   این همان جنبه غریزي و خدادادي و عمومی سیاست و حکومت..... کنیم  ایم حس می  اي که اختیار کرده     عالیه
افـراد عـادي احـزاب سیاسـی ممالـک      . شـود   یک عنایت و عالقه و مطالعه معتدل بـراي غالـب اشـخاص فـراهم مـی               

بعالوه همان توجـه و بیـداري و حـسابرسی موجـب جلـوگیري از        : دموکراتیک هم بیش از این ورود به مطلب ندارند        
باید وارد حزب و   توانیم و می  این جهت است که ما میشود از    هاي مأمورین دولتی می     بسیاري از غفلتها و سوء استفاده     

  . سیاست بشویم
  . اي خواهد بود که انشاءاله جمع ما محروم از آنها نخواهد بود    اما آن جنبه فنی و تخصصی بعهده کاردانهاي کارکشته

  توکل
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گذاریم مشکالت و   بس سنگین میدانیم و متوجهیم که امروز قدم در کار بسیار خطیر و مسوولیت               در هر حال ما می    
در ایـن حـاالت بیچـارگی و درمانـدگی اسـت کـه       . اي نداریم اما چاره. مجهوالت و خطرات فراوان در برابرمان هست 

هـاي فطـري    دهد یک تعمقی در وجود و در سرمایه    یک تکانی و یک فشاري بخود می      . آید    شخص بخود و به خدا می     
سپس وقتی خود را ناتوان و تنها دید تـوجهی بـه خـارج و بخـالق     . طلبد  کمک میکند اول از اعماق ضمیرش      خود می 

شود انسانی که ارتباط و اعتقاد بـه کمـاالت و بـه         کار درست می  ... کند یک تمنایی، دعایی، توسلی و بالخره توکلی           می
  . نهایت داردمبانی عالیه خلقت و طبیعت داشته باشد گنجینه سرشار منابع زاینده آنست و راه به بی

   بنابراین ما چون مطمئن به حسن نیت قصد خدمت هستیم به اتکاي نیروي خود و هدایت وحفاظت حـق وارد کـار          
  . نماییم  گیریم و توکلی می  تصمیمی می. شویم  می

     فاذا عزمت فتوکل علی اهللا
کـه بـا یـک عمـل و یـک روز بلکـه یـک قـرن         دانـیم    شویم و می      بنام خدا و بامید و اتکاي باو و در راه او وارد می            

بسیار تأمل و فعالیت و فداکاري و جمعیت و زمان الزم است، باید خود را آمـاده          . شود      گورستان تبدیل به گلستان نمی    
  . براي دوران طوالنی صبر و زحمت نماییم

  : چرا وارد احزاب دیگر نشدیم
ابـدا در مملکتـی کـه چنـدین هزارسـال خودپـائی و            . اند یا نادان    نگوییم احزاب موجود خداي ناکرده خائ              البته نمی 

اند صحبت از حزب واحد و سیستم دو حزبـی   خودخواهی فرمانروایی داشته افراد و افکار از هم فرسنگها فاصله گرفته    
انیها بـا  بسیار طبیعی است که اوایل کار تخرب و تشکل ایر       ). مگر اینکه ساختگی و فرمایشی باشد     (واقعا مسخره است    

تعدد و تفرق باشد اگر واقع بین باشیم باید با توجه به روحیات ایرانی همینکـه ده نفـر صـمیمانه بـراي اجـراي عمـل                 
  . مفیدي دور هم جمع شدند و کار کردند دستشان را ببوسیم

ت مـردم در مـرام   اند و موسسین آنها مردمان خوبی هستند اما اکثری    سایر احزاب ملی و اجتماعات صالح قابل احترام      
هـا در اصـول مرامـی و مبـانی      اند و ممکن است بعضی و روش و سوابق آنها انعکاس عقاید و آمال خود را کامال نیافته  

  . بهتر و بیشتر جواب مکنونات و معتقدات خود را بیایند) نهضت آزادي ایران(فکري 
بایستی حزب یا جمعیت جدیدي تشکیل دهـیم           میظاهرا ن » واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا      «   صحیح است که    

هـا و   بلکه بعکس چون این مرامنامـه    . ولی مرامنامه و هدف احزاب ریسمان الهی نیست که اختالف در آن ممنوع باشد             
اند اختالف در مـرام وتـشخیص هـم      ها و نظریات بسیار متفاوت      نظریات کامال بشري است و افراد ایرانی داراي سلیقه        

  . اقعیتی استحقیقت و و
   آنچه باید خواست و بدنبال آن رفت اینستکه در مرحله اول حداکثر کسانی که همفکـري نزدیـک دارنـد متـشکل و              

هاي مختلف از طریق ایجاد ارتباط و اشتراك مساعی کـه       و سپس دسته  ) این خود خدمت بزرگی است    . (مجتمع گردند 
سیدن به مقاصد مشترك اساسی همگـام شـوند و بطـور کلـی     با توجه به حسن نیت و قصد خدمت وجود دارد براي ر    

همه در جهتی قدم بردارند که روز بروز امکان همکاري و همراهی و همفکري ما بین افراد و اجتماعـات ملـت بیـشتر               
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هـاي دسـت کمتـر     شود و روزي برسد که همه ایرانیها اجتماعی و حزبی گردند و تعداد کل احزاب از تعـداد انگـشت             
  . شود
  ه ملیجبه

تـصور و یـا توقـع    . العاده ضروري و ارزنده است      این همان کاري است که جبهه ملی انجام داده و باید بدهد و فوق             
اینکه بتوان در حال حاضرایران تمام افراد و افکار را در قالب واحدي وارد ساخت و احزاب موجود را منحـل نمـود و         

اساسنامه جبهه ملی و مقـصد موسـسین   . رمعقول و غیرعملی است   جلوي تشکیل احزاب جدید را گرفت فکر کامال غی        
اي که در ممالک دموکراسـی عمـل شـده اسـت جبهـه ملـی یـک         اولین آن نیز چنین نیست بلکه بعکس و بنا به سابقه          

انـد و   باشد که هنوز در اجتمـاعی متـشکل نـشده     اتحادیه و ترکیبی از احزاب و جمعیتهاي حزبی و احیانا از افرادي می        
هاي عمومی ملت یعنـی احـراز آزادي و تـامین           این مجموعه را با استفاده از مشترکات مرام و مقصد در جهت خواسته            

  . نماید حکومت دموکراسی رهبري می
.    نهضت آزادي ایران به هیچوجه من الوجوه درصدد ایجاد دکانی در مقابل جبهه ملی ایـران و در عـرض آن نیـست                  

اگـر مـا را بـه عـضویت پذیرفتنـد      .  یکی از عناصر تشکیل دهنده و تکمیل کننده آن است         بلکه در طول آن و در حکم      
بهرحال مـا در طریقـی     . اگر نپذیرفتند لجاج و دشمنی نخواهیم کرد      . تشریک مساعی و همکاري صمیمانه خواهیم کرد      

  . ایم که مردم طی چنان طریقی را از جبهه ملی انتظار دارند قدم گذاشته
  هخالصه مرامنام

   آقاي حسن نزیه عضو موسس نهضت آزادي ایران به تفصیل و تشریح کافی از مرامنامه صحبت خواهنـد کـرد بنـده           
  ). کف زدن حضار(بطور خالصه باید عرض کنم ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم 

بلکه ورود ما به سیاست و فعالیت اجتمـاعی     . یمـ مسلمانیم نه باین معنی که یگانه وظیفه خود را روزه و نماز بدان             ١   
دانیم و خدمت بخلق و اداره امور ملـت را عبـادت      من باب وظیفه ملی و فریضه دینی بوده دین را از سیاست جدا نمی          

. شناسـیم   آزادي را بعنون موهبت اولیه الهی و کسب و حفظ آنـرا از سـنن اسـالمی و امتیـازات تـشیع مـی           . شماریم  می
یم باین معنی که به اصول عدالت ومساوات و صمیمیت و سایر وظایف اجتماعی و انسانی قبل از آنکه انقـالب            مسلمان

  ...ایم کبیر فرانسه و منشور ملل متحد اعالم نماید معتقد بوده
ب نژادي ایران دوستی و ملی بودن ما مالزم با تعص. گوییم که هنر نزد ایرانیان است و بس        ایرانی هستیم ولی نمی   -٢   

نسبت بـه حیثیـت و   . نیست و بالعکس مبتنی بر قبول نواقص و معایب خود و احترام به فضائل و حقوق دیگران است       
کنیم ولی مخالف ارتباط و تعادل با سایر ملل و زندگی در جهانی که         العاده پافشاري می    استقالل و تعالی کشورمان فوق    

  . شود نیستیم  ر میروز بروز پیوندها و احتیاجات متقابله شدیدت
نبوده از قـانون اساسـی بـصورت واحـد     ) نومن ببعض و نکفر ببعض(ـ تابع قانون اساسی ایران هستیم ولی منافی   ٣   

اسـتقالل  . هیم اصول و اسـاس آن کـه آزادي عقایـد و مطبوعـات و اجتماعـات              د    کنیم و اجازه نمی     جامع طرفداري می  

015



یح است فراموش و فدا شود و اما فروع و تشریفات قانون با سوء تعبیـر ان      قضات تفکیک قوا و باالخره انتخابات صح      
  . مقام اصلی را احراز نماید و بالنتیجه حکومت ملی و حاکمیت قانون پایمال شود

دانیم ولی نه به آن معنی و مقصدي کـه     ـ مصدقی هستیم و مصدق را از خادمین بزرگ افتخارات ایران و شرق می             ۴   
غرض تهمت زده مکتب او را مترادف با هرج و مرج و تقویت کمونیـسم و تعـصب ضـد خـارجی و                 از روي جهل و     

ما مصدق را بعنوان یگانه رئـیس دولتـی کـه در طـول تـاریخ ایـران محبـوب و                   . اند  جدائی ایران از جهان معرفی کرده     
بـین دولـت و ملـت را برقـرار        هاي ملت برداشته توانست پیوند        منتخب واقعی اکثریت مردم بود و قدم در راه خواسته         

سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند وبه بزرگترین موفقیت تاریخ اخیـر ایـران یعنـی شکـست اسـتعمار نائـل گـردد           
خواهیم پیمان ما با او و بـا شـما پیوسـته      از خدا می. کنیم  پیروي می) راه مصدق(و ) تز(کنیم و باین سبب از     تجلیل می 

  .حق و خدمت به ایران همگام و مقضی المرام باشیمبرقرار بوده در راه 
  
  
  
  

  متن سخنرانی آقاي حسن نزیه
  

  . حضار محترم ـ دوستان ارجمند و فداکار
ده ماه قبل در همین خانه و در محفلی نظیر این مجلس بود که باینجانب ماموریت داده شـد تـا خبـر تجدیـد فعالیـت              

از امـروز جبهـه ملـی ایـران     » : لذت بخش عمر من است که وقتـی گفـتم  این یکی از خاطرات. جبهه ملی را اعالم کنم    
  . شور و انبساط شعف غیرقابل وصفی در جمعیت حاضر ظاهر شد» کند  فعالیت خود را مجددا آغاز می

اي که تمـام احـساسات عالیـه ملـی و      زد بصورت فریاد از دل برآمده  ها جوش می هیجانی که هشت سال تمام در سینه     
نام جبهه ملـی ایـران خـاطره مبـارزات مـرد      » :آن نهفته بود این خانه را به لرزه درآورد و اما موقعی که گفتم          بشري در   

اشـک  » آورد که نه فقط پیشواي نهضت ملی ایران بلکه پایه گذار نهضتهاي ملل ستمدیده دنیاسـت          بزرگی را بخاطر می   
  ...  در اطراف این خانه گماشته بود سرازیر شدشوق از دیدگان همه و همه حتی پاسبانی که دولت دکتر اقبال

که اختناق هفت (   بطوریکه استحضار دارند جبهه ملی ایران ـ مقارن شروع انتخابات دوره بیستم مجلس شوراي ملی  
سال گذشته را بحکم مقتضیات حهانی اجبارا و علیرغم هیئت حاکمه ایران تا حدي تقلیل داده فرصتی بـراي ظهـور و                   

و سپس در این محل ضمن  1339ام تیرماه  تجدید فعالیت خود را باصدور اعالمیه سی    ) ار ملی فراهم ساخت   بروز افک 
  . کنفرانسی اعالم نمود
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هم در همین خانه اعالم شود تا انشاء اهللا به سهم خویش پیروزیهاي جبهـه         » نهضت آزادي ایران  «   شاید مقدر بود که     
» آبـاد “اهللا فیروزآبادي را عمر بیشتري عطا فرماید خدا این خانه را براي همیشه     خدا آیت . ملی را تکمیل و تقویت نماید     

  . است» فیروزآباد» نگهدارد که منشاء خیر و برکت و فیروزي بوده بمعنی واقعی کلمه شایسته اطالق
  هیئت موسس نهضت آزادي ایران

سـال گذشـته علیـرغم فـشار و اختنـاق      باشد که در هـشت              هیئت موسس نهضت آزادي ایران مرکب از کسانی می        
 مصون داشته پیوسته از پیشواي رادمـردان پیـشرو     9بدبینی(و  ) ترس(شدید، ایمان و معتقدات سیاسی خود را از گزند          

از جاي برخیزید ـ پرچم وحدت و اتفـاق برافرازیـد ـ     » :اند که فرمود الهام گرفته) ع(طریق حق و جهاد، حضرت علی 
  .»اگر پیروزي در آغاز بدست نیاید سرانجام نصیب شما خواهد شد. ستعلی ضامن موفقیت شما

    این عده با اعتقاد راسخ و تزلزل ناپذیر خود به اصالت راه و مکتب دکترمحمد مصدق، بیان مـشحون از حقیقـت او         
یا مقاومت و پایـداري  : داي که باید ادامه دهیم دو راه بیشتر وجود ندار در مبارزه «: آوردند که گفت      را همواره بخاطر می   

ولی بدانید که نتیحه انقیاد و تسلیم جز ننگ و رسوایی ابدي ـ جز محرومیت از مزایاي حکومت ملـی   . یا انقیاد وتسلیم
بـسیاري از دوسـتان   ..... هـاي فـردي نخواهـد بـود     ـ جز تحمل مظالم بیگانگان ـ جز فساد و تباهی ناشی از حکومـت  

هاي قرون وسطایی را تحمل کردند ولی وقتی بیـرون آمدنـد بـا     قزل قلعه زجر و شکنجهپرارزش ما ـ ماهها در زندان   
  :اعتقاد و ایمان بیشتري تکرار نمودند

  ».اگر پیروزي در آغاز بدست نیامد سرانجام نصیب ما خواهد شد«
  : هاي ما مشوق ما بود بینی پیش

قلما و قدما در جمیع شرایط نامساعد به پایـداري       –ند  شو        افرادي که امروز موسس نهضت آزادي ایران نام برده می         
هـاي مخـصوص    و استقامت خود ادامه دادند و ما امروز بسیار خوشوقت و سرافرازیم که هرچه گفتیم وضـمن نـشریه        

  :بینی کردیم به حقیقت پیوسته است دوره اختناق نوشتیم و پیش
کنیم که مشروطیت و حقوق اساسـی     آزادي تا جائی مبارزه می با دشمنان عدل و حق و    ما نوشتیم با فساد و تباهی ـ 

  .بحمداهللا تا خد امید بخشی موفق شدیم. ملت را از خطر زوال و بدنامی رهائی بخشیم
و غیـر  ... شود اگر در اختیار دولتهاي دست نشانده و ناالیق           ما نوشتیم پولهایی که از منابع گوناگون عاید مملکت می         

بینـی   و امروز این پیش. قرار گیرد به تعدي و تفریط تا حد سقوط خزانه مملکت حیف ومیل خواهد شد       متکی به مردم    
  !!کنند  چند سال قبل ما را خود آقاي دکتر علی امینی تأیید می

   در این جا مناسب است گفته شود هنگامی که آقاي دکتر امینی بعنوان وزیر دارائی سرلشگر زاهـدي رپـنجم مهرمـاه            
  : در مجلس شورایملی گفتند 1333

  . »از محل عوائد رضایت بخش نفت کسري تولید و درآمد خصوصا عدم تعادل بودجه به نحو مطلوب خواهد شد   «
آقاي دکتر امینی وعده شما نه تنها تحقق نخواهد یافت بلکه هیئت حاکمه دیر یا زود با چنـان شکـستی              : ما نوشتیم    «

  !!.» خجل و سرافکنده خواهد ساختمواجه خواهد شد که شخص شما را
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عوائـد  ) رضایت بخش( با وجود وصول باصطالح 1336   دیري نپائید و فقط سه سال بعد از آن تاریخ یعنی در سال  
  : نفت ـ مجله بانک ملی ایران نوشت

ب ـ در برابر سـه   یازده میلیارد و نیم طل. بانک ملی قریب سه برابر سرمایه خود از دولت و شهرداریها طلبکار است   «
  . »!میلیارد سرمایه

ما با شش میلیارد کسر بودجه مواجـه هـستیم و   «:    و اما دکتر اقبال نخست وزیر وقت نیز در مجلس شورایملی گفت    
و آنگاه لوایح اخذ وام از انگلیس و امریکـا پیـاپی بـه    » !خواهیم حقوق کارمندان زائد را ولو به قرض باز خرید کنیم       می

   .مجلس رفت
شد آقاي جمـال امـامی       زمانی که از بهشت آینده ایران بمناسبت انعقاد قرارداد کنسرسیوم بحث می            1333   در تیرماه   

گردیـد ایـن مملکـت گلـستان            اگر امسال فقط یکصدوده میلیون دالر عایدات نفت به خزانه کشور واصـل مـی              «: گفت
  : آقاي جمال امامی در مجلس گفت همان 1336ولی سه سال بعد ـ یعنی در تیرماه » !شد  می
هـسته  (هاي خـشک جنـوب بـراي یـک      توان شمرد مردم لخت و عور در وسط بیابان      درد آنقدر زیاد است که نمی        «

شود که یک میلیارد و هفتصد میلیـون دالر   و امروز معلوم می» خورند   سکنند و بجاي نان علف می         سرودست می ) خرما
  !ردي را دوا کندنیز نتوانسته کاري کرده و د

  : علت اساسی فقر و بدبختی مملکت از نظر دکتر محمد مصدق
 تا بامروز هم با وجود توسل مدام هیئت حاکمه به تکدي و گدائی شکـستهاي مفتـضح مـالی و       1336   و اما از سال     

دکتر امینی کـه  اقتصادي جبران نشد که نشد و درست هنگامی که مملکت در لب پرتگاه نیستی قرار گرفت همان آقاي     
نمود خدمتی کرده به رفع مشکل فقر و بدبختی توفیق حاصل کرده است ضمن اولـین نطـق                 هفت سال پیش تصور می    

خزانه مملکت در اثر بند وبستها وبه سبب عدم لیاقت متصدیان امـور در             «: گوید  رادیوئی خود در مقام ریاست وزرا می      
  » ! مالی مملکت دیگر رمقی ندارندمعرض تفریط قرار گرفته دستگاههاي اقتصادي و

کـنم بـراي جـستن      اند که چرا اینطور شد؟ بنده تصور مـی     آیا آقاي دکتر امینی یک لحظه و فقط یک لحظه فکر کرده  
  : یک پاسخ منطبق با حق و واقع باید به دکتر محمد مصدق مراجعه نماییم که در دادگاه سلطنت آباد گفت

ـ اگر عاید هیئت حاکمه غیر مبعوث مردم گردد نه تنها دردي را چاره نخواهد کرد بلکه فقر و      میلیاردها لیره و دالر       «
  » قرض و بحران اقتصادي روزبروز بیشتر خواهد شد

   آیا شرم آور نخواهد بود که امروز هم در صحت و اصالت فکر وعقیده دکتر مصدق تردیـد کننـد یـا آنـرا بنـا حـق                     
  تخطئه نمایند؟
  : ولتیما و دوحزب د

   در ایامی که هیئت حاکمه براي ترمیم و در حقیقت براي کتمان وضع نامطلوب مملکت حسب االمر درصدد تاسیس           
نیز نه تنهـا  ) بر اساس باصطالح ناسیونالیسم مثبت  (دو حزب دولتی برآمد ما نوشتیم تقلید مضحک از روش دو حزبی             

ی مردم کمک نخواهد کرد بلکه نتیجـه معکـوس خواهـد داد    به رفع بحران بسیار شدید باطنی خصوصا بغض و ناراحت        
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تر خواهد ساخت و شما پس از سه سال دیدید که آتش عدم رضایت با چه شـدتی ابتـداء                تر وبرآشفته   مردم را ناراضی  
) ٢۶/٢/١٣۴٠(در مرکز علم مملکت یعنی دانشگاه تهران زبانه کشید و اول دامن کسی را گرفت که متأسـفانه دیـروز     

 را ناگهان ترك گفته از بیم اشتعال آتش دیگري که ممکن بود این بار بجاي اتومبیل شخص او را احاطه نمایـد    مملکت
  !به اروپا پناه برد

:  دو حزبی شدند دکتر اقبـال اظهـار داشـت    9اختراعی(   روزي که دکتر اقبال و علم مأمور تاسیس رژیم مخصوص و            
دهـم عـده دیگـري بعنـوان       باشد بنابراین من اجـازه نمـی      حزبی می  منظور از دو حزب تشکیل مجلس حزبی و دولت        «

  » !حزب یا احزاب دیگر داد و بیداد و میتینگ راه بیاندازند
آقاي دکتر اقبال ـ شما حق دارید از میتینگ واجتماع عمـومی اظهـار بـیم و     «: نوشتیم) 1336سال (   ما در همان ایام 

دهنـد نـه در انتخابـات شـما       هاي حاکمه ادامه می س و آشتی ناپذیر خود با هیئتنگرانی کنید زیرا ملتی که به قهر مقد     
دهـد نـه دعـوت شـما را بـراي اجتمـاع عمـومی اجابـت           کنند نه شما را اساسا مورد توجه و اعتنا قرار مـی      شرکت می 

دارید دیـر یـا زود از   حزب شما و حزب آقاي علم فقط به این سبب که حتی یک نقطه اتکاء در میان مردم ن                . نماید    می
دانید که تشکیل یک میتینگ ملی از آن قبیل که در دوره   شما آقاي دکتر اقبال ـ خیلی خوب می . هم پاشیده خواهد شد

ها توأم خواهد بودـ اسـرار مگـوي بـسیاري       گرفت با سقوط قطعی دکتر اقبالها و علم           حکومت ملی مصدق صورت می    
بـرمال  ) ایـد  ت در حق مخدوم ومعبود خودتان که درك نیاتش را به مسابقه گذاشته    حتی خیان (خیانتها  . افشا خواهد شد  

خواهد گشت ماسکها دریده خواهد شد و شما خویشتن را، حتی به زبان و قلم خودتـان بـه جامعـه معرفـی خواهیـد                   
  ... کرد

: با مخبر روزنامه کیهـان گفـت  اي     آقایان بخاطر دارید که دکتر اقبال پس از بروز حادثه حریق اتومبیل ضمن مصاحبه         
بینی هـم صـائب ـ     پس این پیش» !نثار آمد غالم خانزاد آمد چاکر جان: وقتی وارد دانشگاه شدم دانشجویان فریاد زدند«

ها بود که عزم مارا براي پایداري جـزم و ایمـان مـا را بـراي ادامـه مبـارزه قـویتر و             بینی  و اعتقاد ما به تحقق تمام پیش      
  . لباس عمل پوشانید» با استشاره از جناب آقاي دکتر مصدق«م ما را جهت تأسیس نهضت آزادي ایران باالخره تصمی

اي از سران امروز جبهـه ملـی        ناگفته نماند که طی چند سال گذشته افراد مؤسس نهضت آزادي ایران گاهی نزد عده              
 مشکالت موجود مورد مطالعه قرار دهند و کردند تأسیس یک حزب یا جمعیت و جبهه علنی را علیرغم       رفته تقاضا می  

  . یافتیم  شدیم و نیروي روحی بیشتري می هاي فکري آقایان محترم برخوردار می خوشبختانه هر بار از راهنمائی
هاي ممتاز ملی ادامه داشت تا آنکه در  ها و شخصیت     فعالیت خستگی ناپذیر ما به موازات کوشش احزاب و جمعیت         

بتدا با صدور اعالمیه جناب آقاي اللهیار صالح و متعاقب آن با اعالم تجدید فعالیت جبهـه ملـی ایـران         تابستان گذشته ا  
  . اي در تاریخ مبارزات ملت ایران به همکاري و همگامی مغتنم و یکپارچه تمام طبقات مردم باز شد صفحه تازه

  :    اهم مقاصد ما
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 و هماهنگی بین نیروهاي ملی و آزادیخواه ایران در جهـت تـأمین   عالوه بر تقویت روح همکاري(    اهم مقاصد ما ـ  
آزادیهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی و همچنین اصالحات عمیق و اساسی به شرحی که در مـتن مرامنامـه مالحظـه                 

  :عبارت است از) خواهند نمود
  : از لحاظ داخلی:    الف

 9مـسوولیت هـاي  (و ) اختیارات(ومت قانون براي تعیین حدود    اول ـ احیاء حقوق اساسی ملت ایران با استقرار حک 
  . مصادر مختلفه مملکت بمنظور تامین واقعی حکومت مردم برمردم

تشویق اصل درستی و تقوي، مبارزه واقعی برعلیه فساد ـ از بین بردن عوامل نادرستی خصوصا مظـاهر اتکـاي    :    دوم
ـ         هـاي اصـیل و سـریع اصـالحی هـستند یـا موجبـات تـضغیف          تبه خارجی و طرد جمیع عناصري که سـد راه فعالی

  . سازند  هاي فردي و اجتماعی ایرانی را فراهم می شخصیت
  : از لحاظ خارجی:  ب

   مجاهدت براي تامین بیطرفی ایران و تضمین آن وسیله دو بلوك شرق و غرب دنیا از یکطـرف و ایجـاد همبـستگی         
راي عالیق ـ مـشترك تـاریخی و جغـرا فیـایی و اجتمـاعی یـا مـذهبی         بیشتر بین کشورهاي صلح جوي بیطرف که دا

  . هستند
   البته مرامنامه شامل کلیه مسائل سیاسی و اجتماعی دیگریست که در وضع حاضران ایـران یـک حـزب مترقـی بایـد          

  . شود هدف فعالیت خود قرار دهد ولی چنانچه گفته شد در این جا فقط اهم مقاصد مطرح می
  : اساسی ملت ایراناحیاء حقوق 

    به اعتقاد راسخ ما رکن اساسی قدرتهاي مادي و معنوي را منحصرا ـ رضایت عمومی از زمامـداران کـشور تـشکیل     
سابقه در مملکت وعلنی شـدن آن وسـیله    پس از بروز فساد و تباهی بی. دهد نه قدرت مطلقه یک فرد یا یک دولت     می

ها اگر در اختیـار دولتـی    ترین برنامه آلی ترین و ایده مورد خواهد بود که مترقی خود هیئت حاکمه تردید در این معنی بی    
زمامدار یا دولتی که با ملت فاصله دارد . گذاشته شود که خود منشاء کینه و دشمنی و فساد باشد، مثمر ثمر نخواهد بود  

مللی نیز هم عنان یـا هـم پیمـان خـوبی     ال تواند از لحاظ بین  وقتی در جهت مخالف آمال اوقرار گرفته است مسلما نمی 
اي وسیله چنین دولتـی، اگـر چـه ظـاهرا      اجراي هر گونه سیاست و نقشه و برنامه. براي صلح جویان دنیا شناخته شود  

هـا   حکومت باید اصیل ومتکی بر میل و خواسته   . شود    منطبق با مصلحت عمومی باشد با مقاومت منفی مردم مواجه می          
تواننـد     هاي اصالحی را تمام مدعیان اصالحات وآزادیهاي اجتمـاعی مـی            برنامه. روم مملکت باشد  و آرزوهاي افراد مح   

هاي صحیح  بینی نمایند که متکی بر فکر اصیل ملی و پیش   طرح ریزي کنند ولی کسانی در اجراي آنها توفیق حاصل می          
م بـه سـالمت نفـس و سـالمت فکـر و      اجتماعی وسیاسی باشند منافع عمومی را فداي منافع شخصی نکنند، نـزد مـرد   

سالمت عمل معروف باشند، از افراط و تفریط بپرهیزند، از همه مهمتر اینکه اعتبـار شخـصی و اجتمـاعی آنهـا بتوانـد             
براي حفظ آرامش و امنیت جامعه همچنین رفع اضطراب و تزلزل ونگرانی عمومی قطعا موثر واقع شـود و آنـان را در               

  . به زور و سرنیزه مستغنی سازدنیل باین مقصود از توسل 
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   تنها با حصول چنین شرایطی که متضمن احیاء حقوق اساسی مردم خواهد بود ممکن است اختالفات داخلـی را بـا                    
ها مرتفع ساخت و بین افراد مردم از هـر طبقـه را آشـتی داد     ها و کینه یک روش اعتدالی وسنجیده، بدون افزودن بغض    

  . پایدار داخلییک آشتی ضامن صلح وصفاي 
   هدف نهضت آزادي ایران، از لحاظ احیاء حقوق اساسی ملت ایران قبل از اینکه متکی بر یک تحـول انقالبـی باشـد          

  . مبتنی بر فکر تکامل است، تکامل از نظر اجراي اصول دمکراسی و مشروطیت واقعی
) مسوولیت ها(و ) اختیارات(یلی مشخص حدود ترین قدم تعیین خ      براي تامین این مقصود به عقیده ما، اولین و مهم         

  . باشد  نزد هیئت حاکمه می
   بنظر نهضت آزادي ایران ـ منشاء تمام گرفتاریهاي داخلی و خارجی ایران اینست که مصادر مملکت حـدود قـانونی    

ب توجه ما بیـشتر  در توضیح این مطل. اند خود را رعایت ننموده قوانین موضوعه خصوصا قانون اساسی را ندیده گرفته    
قانون اساسی ایران مقام سلطنت را از مسوولیت مبرا شناخته است چرا؟ زیرا به عقیده متفق          . متوجه مقام سلطنت است   

مؤسسین رژیم سلطنت مشروطه، منظور از تاسیس این رژیم، انتقال مسوولیت از شاه به وزراء بوده و بنیـادگزاران ایـن               
اند قوه اخذ تصمیم را از پادشاه به وزرا منتقل نماینـد، زیـرا مـسوولیت در               اچار شده رژیم در مقام اجراي این مقصود ن      

  . هر مقام و هرامري موقعی وجود دارد که قوه اخذ تصمیم هم وجود داشته باشد
شـاه  (هاي مشروطیت، تثبیت اوضاع سیاسی و رژیم حکومت بوده و البته این منظـور بـا وجـود یـک                       یکی از هدف  

در رژیم سلطنت مشروطه شاه باید بماند، خاندانش نسال         . تأمین نشده و نخواهد شد    ) کم بر امور مملکت   مسوول و حا  
تواند این امتیاز را براي یک سلسله سلطنتی حفظ نماید احتراز جدي شـاه از   بعد نسل سلطنت کند و تنها عاملی که می    

همه ما بخـاطر داریـم کـه عـدم     .  و خارجیهاست قبول مسوولیت و اجتناب دائم اواز طرفیت با دولت و مجلس ومردم           
رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی چه در دوره سلطنت اعلیحـضرت فقیـد چـه در دوره حکومـت ملـی دکتـر                 

  ... مصدق، و چه بعد از حکومت ایشان، منشاء چه مصائب و گرفتاریها گردید
خواسـت    مصدق بنام حفظ اسـاس مـشروطیت مـی      اختالف اساسی دکتر مصدق و مقام سلطنت در این بود که دکتر      

رژیم سلطنتی را با اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسی ناظر بر عدم مسوولیت شاه در امور کشور، مخـصوصا در                   
دوران مبارزه با سیاست استعماري انگلستان محفوظ از تعرض داشته صیانت کند ولی اطرافیان مقام سلطنت ـ به جهل  

ودخواهی ـ این نیت پاك مبتنی بر کمال صـداقت و وطـن پرسـتی و اعتقـاد بـه اصـول اساسـی         و غرض و تملق و خ
که فقط براي حفظ منافع شخصی بخدمت و بندگی و جان نثـاري او  (مشروطیت را تخطئه نموده ذهن مخدوم خود را         

  . ساختند  مشوب و منحرف می) کند  تظاهر کرده و می
  : گفت     دکتر مصدق می

هاي خارجی فشار خود را متوجه مقام سلطنت نمـوده حتـی    شاه خویشتن را به مسوولیت آلوده کند سیاست         اگر پاد 
و ایـن امـر صـرفنظر از اینکـه در نفـع             ) کما اینکه متأسفانه پرونده سـازي کردنـد       (براي او پرونده سازي خواهند کرد       

  . باشد سبت به حقوق ملی ما میمملکت و شخص پادشاه نبود و نیست اصوال متضمن انواع تعدیات خارجی ن
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و ایـن  » .شاه باید سلطنت کنـد نـه حکومـت   «: گفت     دکتر مصدق با ایمان محکم خود به اصول مشروطیت ایران می  
که هیچگاه و براي هیچ مقصودي جز خدمت بـه       (مطلبی نبود که او خواسته باشد براي حفظ قدرت و زمامداري خود             

 مجلـس  ١٣٠۴وي در سی و شش سـال پـیش در جلـسه نهـم آبانمـاه           . ح نماید مطر) ملک و ملت داوطلب آن نبوده     
  : شوراي ملی ـ روزي که تغییر سلطنت موضوع مذاکرات مجلس بوده اظهار داشت

ام خیانت نکنم و ناچارم اگر پیش آمدي را خالف مـصلحت مملکـت دیـدم از     من بکالم اهللا مجید قسم یاد کرده   ...    «
اند کـه درایـن جـا از آنهـا       من از سالطین قاجاریه کامال مأیوس هستم زیرا خدمتی نکرده         . نماظهار عقیده خودداري نک   

کـنم    من دفاع از کسانی نمـی . من مدافع اشخاصی هستم که شهامت الزم را براي حفظ مملکت داشته باشند ... دفاع کنم 
و اما راجع به آقاي رضاخان پهلوي   .. .که در موقع خوب از مملکت استفاده کنند و در موقع بد از مملکت غائب شوند               

اند تردیدي نیست ولی اگرایشان که رئـیس الـوزرا هـستند مقـام سـلطنت را                 ـ دراینکه ایشان خدماتی به مملکت کرده      
توانـد    تواند دیگر خدمتی انجام دهند زیرا پادشاه غیرمسوول است و امروز در قرن بیستم هیچ کس نمی اشغال کنند نمی 

پس چـرا مـردم را بکـشتن    . مسوول امور مملکت است این ارتجاع صرف است      –یک مملکت مشروطه    بگوید پادشاه   
ام کنند، اگر آقا سید یعقـوب انـوار هـزار     اگر تکه تکه  . من اگر سرم را ببرند    ... خواهیم  دادیم که آزادي و مشروطیت می     

  » ...ام امور مملکتی دخالت کندروم که یک نفر هم شاه باشد هم در تم فحش بمن بدهد زیر بار این حرف نمی
) تـز (   دکتر مصدق در تمام دوره فعالیت سیاسی خود حتی در دادگاه سلطنت آباد کـه اعـدام او تقاضـا شـد از ایـن                      

دانـم   مـن نمـی  «:  ضمن یک پیام رادیوئی اظهار داشت    1331بعد از واقعه نهم اسفند    . منطقی و اساسی منصرف نگردید    
مـن  . سـازند    کامل مشروطیت بصورت اختالف نظر بـین دربـار و دولـت جلـوه گـر مـی      چرا کوشش مرا براي استقرار  

گویم در مملکت مشروطه شاه باید مصون از تعرض باشد وبراي اینکه مصون از تعـرض باشـد بایـد از دخالـت در        می
ـ       «: دکتر مصدق ضمن نطق دیگري گفت     ... امور مملکت خودداري کند    اتوري در  اعلیحضرت باید بدانند که خطـر دیکت

  » .درجه اول متوجه مقام سلطنت است
  : القوانین خود آورده نوشته است    او در حقیقت باز گوي سخنی بود که مونتسکیو در کتاب روح

  » .در تمام ازمنه دیده شده است که هر وقت قدرت پادشاه افزایش یافته امنیت و احترام خود او تنزل کرده است   «
  : نویسد  طلب می   مونتسکیو در توجیه م

شود که مقامات اولیه مملکت از لحاظ اطاعت اوامر شاه وضع بنـدگی را پیـدا                  حکومت مشروطه موقعی متزلزل می       «
رود کـه شـاه زمـام امـور      حکومت مشروطه وقتـی از بـین مـی   . کنند و به علو مقام ناشی از بندگی خود مباهات نمایند     

 گرفته به اشخاص بدنام ننگین بسپارد و تشخیص ندهـد کـه در حکومـت    مملکت را از دست مردان مورد اعتماد مردم 
  » .مشروطه تصدي مقامات عالیه باید با شرف و شخصیت عالی توأم باشد نه پستی و رذالت

   و این مطلبی است که فردوسی هم آنرا تحت عنوان اندرز اردشیر به شاپور به این صـورت لطیـف و مطلـوب بیـان               
  : کرده است
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  ي پسر کایــن سراي فریببدان ا
  ندارد کسی شادمــان بــی نهیــب
  سر تخت شاهان به پیچید سه کار

  نخستین ز بیدادگر شهریار
  دگر آنکه بیمایه را برکشد

  ز مرد هنرمند برتر کشد
  سه دیگر که با گنج خویشی کند

  بدینار کوشد که پیشی کند
  

لکت ـ اجراي صحیح و کامـل اصـول مـشروطیت ـ انتقـال       نظر نهضت آزادي ایران، ضامن حفظ رژیم حاضر ممه    ب
باشد بهمان ترتیب که در کشورهاي سلطنتی   صددرصد قدرت تصمیم و اختیار به دولت ـ یک دولت برگزیده مردم می 

  . سوئد و انگلستان و دانمارك و بلژیک متداول است براي استقرار دولت برگزیده مردم
توسـل بـه عیـب      . ره اساسی جز انتخابات آزاد مجلس سورایملی نبوده و نیست            براي استقرار یک حکومت ملی، چا     

هـیچ یـک   . جز یک بهانه وعذر ناموجه براي ادامه حکومت غیرملی و غیرقانونی نیست      ) فترت(قانون براي اطاله دوره     
همانطور کـه مـثال   توان باین سبب از اجراي قانون خوداري کرد     تواند باشد ولی نمی     قوانین خالی از عیب و نقص نمی      

توان از تشکیل محاکم و رسیدگی به تظلمات عمومی اسـتنکاف نمـود بعنـوان     به علت نقص قوانین آیین دادرسی، نمی   
از طرف دیگر هرگاه دولتـی نخواسـت   . نقص قانون انتخابات هم تعلل و مسامحه در انجام انتخابات مجاز نخواهد بود  

مجلس بروند و براي این مقصود تقلب در اخذ راي یا تقلب در قرائـت آرا و  مثال کاندیداهاي جبهه ملی و مصدقیها به      
هـاي رمـز    هاي نظارت انتخابات توصیه کرده حتی با تلگراف باالخره تغییر صندوق آراء مردم را به فرمانداران و انجمن        

ز اجراي اصـول قـانونی و    اي بیش براي فرار ا      و محرمانه بخشنامه نمود مسلما توسل به عذر عیب یا نقص قانون بهانه            
  . بالنتیجه خیانت نسبت به نوامیس ملی و عمومی نخواهد بود

   اگر دولت افراد و مقامات خاطی در امر اخذ رأي و قرائت آنرا حتی با وجود قوانین کـافی و کامـل جزایـی در ایـن               
  ... . نیستمورد مجازات ننمود صحبت از عیب و نقص قانون بهیچ وجه من الوجوه مسموع نبوده و 

  .    نهضت آزادي ایران ـ در هدف انجام انتخابات ـ بموزات جبهه ملی ایران با تمام قوا خواهد کوشید
  : مبارزه بر علیه فساد

) فـساد (     بنظر ما فقط یک مجلس متکی به مردم ـ و یک دولت متکی به مجلس مردم قادر خواهنـد بـود بـر علیـه      
ینصورت اعم از اینکه آقاي دکتر امینی بخواهند یا نخواهند افراد ملت بقـول ملـت خـود            در عیر ا  . حقیقتا مبارزه نمایند  
داد دکتر اقبال به اروپـا فـرار        واال اجازه نمی  . این هم از قماش شریف امامی و اقبال و زاهدیست         «: ایشان خواهند گفت  
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دکتر امینی خیانت و تعدي و تجاوز بـه  گویا به زعم آقاي » !کند آنهم باین عنوان مضحک و مجعول که مرد درستی بود 
  !... حقوق عمومی و پایمال کردن قوانین اساسی ـ دلیل یا نشانه نادرستی نیست

     آحاد مردم فقط مردانی مصمم و مقتدر و امتحان داده در طریق مبارزه بـا دزدي و فـساد و تبـاهی را کـه از طـرف               
یسته اصالح وضع عمومی و مجازات خیانتکـاران و متعـدیان         مجلس منتخب ملت به حکومت رسیده باشند الیق و شا         

کـه متـضمن رفـع خطـري هـم      (دانند وباین سبب حق دارند براي انجام انتخابات آزاد پافشاري کنند  به حقوق ملی می  
  .)کند خواهد بود که در درجه اول خود هیئت حاکمه را بشدت تهدید می

توان حتی به قید قسم کسانی از قبیل نودونـه درصـد برگزیـدگان انتخابـات            بنظر ما در انتخابات آینده ـ دیگر نمی 
هاي دکتر اقبال و شریف امامی را که به زور پول و سرنیزه به مجلس راه یافته بودند به تجدید انتخابشان            مفتضح دولت 

  !ر برابر اراده مردمامیدوار ساخت، شاید نه پولی باقی مانده است نه امیدي و نه یاراي عرض اندام و مقاومت د
هاي خـود رفتنـد؟         شما دیدید که آنها چطور مانند گله گوسفندي حتی قبل از انتشار فرمان انحالل مجلس به خانه           

  کنند که در مقابل مردم بعنوان نامزد وکالت مجلس ظاهر شوند؟ مگر اینها باز هم جرأت می
ر علیه فساد باید هر چه زودتر نسبت به شروع انتخابات تـصمیم         آقاي دکتر امینی براي تحقق یک مبارزه اساسی ب        

بگیرند واال دعوي آزادي خواهی یا ادعاي ایشان براي مبارزه بر علیـه دزدي و اخـتالس وخیانـت همانقـدر صـحیح و         
  !قابل قبول خواهد بود که ادعاي آقاي علم در مقام وزارت کشور دولت آقاي عال صحیح و صادق بود

  : عدام رشوه خوارانآقاي علم وا
مبـارزه  (!)     آقاي علم وقتی به وزارت کشورمنصوب شد چون آمده بود که باصطالح بافساد دوران حکومت زاهدي               

مخبـر دیلـی   » !ما مصمم هستیم رشوه خوار و مختلس راحتی اعدام کنـیم   «: کند درآغازکار به مخبر دیلی تلگراف گفت      
نوشـته  ) که در روزنامه کیهان ترجمه و منتشر گردیـد      ( ضمن مقاله مشروحی     تلگراف این حرف را با تردید تلقی کرده       

کننـد در    دهند و با دندان و ناخن از منافع خود دفـاع مـی         مگر ممکن است کسانی که هیئت حاکمه را تشکیل می         «. بود
  » ...برابر تهدید علم حتی خم به ابرو بیاورند؟

ود شما هم از همان قماش علم هستید و بقول برتراند راسل مردم بـاالخره     آقاي دکتر امینی ـ کاري نکنید که گفته ش 
  » .براثر عدم تحقق آمال خود طغیان وقانون شکنی را وظیفه خود بدانند«

   آقاي دکتر امینی سخنان آقاي علم درآن اوقات ممکن بود یک داروي مسکن براي تسکین موقت تالمـات روحـی و                 
  ....ا در شرایط حاضر حتی اثر مسکن را هم نخواهد داشتملی مردم باشد ولی سخنان شم

  : دکتر امینی باالتر از حد آمادگی و توانایی او) گنده(   حرفهاي 
بزنـد  ) گنده(سزاوار نبود دولت کندي هرگز بیش از حد آمادگی خود حرفهاي «: نویسد   می) نیویورك تایمز (   روزنامه  

 چه در زمان آیزنهاور و چه در زمان حکومت کنـدي علیـرغم افکـار عمـومی          ها  متأسفانه این عملی است که آمریکایی     
آقاي کندي هم به تعهدات حساب نشده وخـالی از وجهـی تظـاهر نمـود ولـی بعـدا             . ملت آمریکا انجام داده ومیدهند    

  » .تر از عمل کردن است معلوم شد حرف زدن آسان
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، درحـد خـویش، در      ي دکتـر امینـی افتـادم زیـرا ایـشان هـم         بنده وقتی این مطلب را در روزنامـه خوانـدم یـاد آقـا           
تر  چهاردیواري کشور ماـ برحد آمادگی و توانائی خود حرفهائی زدند وبعد در عمل معلوم شد حقیقتا حرف زدن آسان              

هاي ذیقیمت و مغتنم ـ از لحاظ ملت و کشور ایـران    شود که فرصت واین وضع متاسفانه سبب می. از عمل کردن است
  . طلب از دست برود هاي خارجی بدخواه و فرصت یاپی به نفع سیاستپ

داند که ایـن مثـک و تردیـد      کنند خدا می     تمام محافل مطبوعاتی وسیاسی دنیا سخنان دکتر امینی را با تردید تلقی می      
به بـازي نگرفتـه خـرد    دیر یا زود از بین برود واین در صورتی ممکن است که ایشان مانند اسالف خود، اراده مردم را            

  . وحقیر نشمارند
دهد، باز هم صبر خواهد کـرد، بـاز هـم نظـم و آرامـش وقـوانین موضـوعه را            ملت ایران باز هم حوصله بخرج می      

چـه  ) که حتی مجلـس دوحزبـی فـداي مقـدم او گردیـد     (رعایت خواهد نمود تا به بیند نخست وزیر باصطالح مقتدر       
ت که اگر دکتر امینی بقول مطبوعات خـارجی آخـرین شـانس هیئـت حاکمـه باشـد        خواهد کرد؟ ولی قدر مسلم اینس     

آخرین شانس مردم این مملکت بشمار نرفته و نخواهد رفت وبا سقوط حکومت او هم هیچ اتفاق سویی ملت بیدار و                
  .ـ مقهور و منکوب خواهد شد. هوشیار ما را تهدید نخواهد کرد و هر اقدام علیه مردم

  :هضتسیاست خارجی ن
   نهضت آزادي ایران با تمام قوا براي تأمین بیطرفی ایران خواهد کوشید ودر ایـن راه تمـام مـردم، از جبهـه ملـی، از                  

حـق  (المللـی امکـان مطالبـه     خوشبختانه وضع خاص بـین . عالقمندان به مصلحت واقعی مملکت استمداد خواهد کرد       
  . را براي ما فراهم ساخته است9بیطرفی

پیمانهایی نظیر پیمان سنتو نه در نفع و مـصلحت امـضا      «: هاي خیلی سخت و تحمل انواع فشارها نوشتیم          ما در روز  
باشد نوشتیم که براي جلوگیري از تمایل قهـري افکـار مـردم خاورمیانـه بـه        کنندگان آنها و نه در نفع صلح جهانی می     

دول غرب باید ازپافـشاري در حفـظ پیمـان        )  باشد ئولوژیک وجود داشته    بدون اینکه حتی عالقه ایده    (مرامهاي افراطی   
ما گفتیم ونوشتیم متأسفانه فریاد ما بجایی نرسید ولی خوشبختانه امروز محافل سیاسـی              » .خودداري کنند ) سنتو(بغداد  

  . کردیم  بینی می اند که ما پیش و مطبوعاتی دنیاي غرب در این مورد هم بهمان نتیجه رسیده
  : نویسد  ست لندن می   در روزنامه اکونومی

در شوراي اخیر وزیران پیمان سنتو هیچ یک از اعضاي ثروتمند پیمان یعنی آمریکـا وانگلـستان قـول کمـک مـالی                    «
آنچه بـه سـنتو   :  گفت بیشتري به کشورهاي فقیر یعنی ایران وپاکستان وترکیه ندادند وهنگامی که وزیر خارجه ایران می       

  » !باو تحویل دادند» ت آقایان وزراي خارجه آمریکا و انگلستان فقط لبخند سردياي از دریاس قطره«شود  کمک می
، عالوه برعدم اعتقاد و اطمینان دول بزرگ به دستگاه حاکمه ایران، اینـست کـه              بنظر ما علت اساسی این لبخند سرد      

  . از دست داده است) ر آن متصور بودهاگر اثر و نفوذ و لزومی ب(این پیمان مانند نظائر آن اثر و نفوذ و لزوم خود را 
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کننـد و    تا جایی صبر مـی . هاي حاکمه مورد عالقه او متأسفانه در همه جا وهمه کار    سیاست خارجی آمریکا و هیئت    
گیرنـد و گـاهی کـار بـه ایجـاد معـضالتی از قبیـل مـشکل           مالند که در محاصره خطر حتمی قرار می        دست بدست می  

  . افتادند  بایستی از روز اول به فکر می  افتند که می  زه آنوقت به فکر اقدامی میکشد وتا  می) الئوس(
اي به شـمار   جذبه بیطرفی در آسیا روزافزون است زیرا ناسیونالیسم نیروي عمده      «: نویسد       روزنامه نیویورك تایمز می   

  ». استرود و نارضایتی از نیروهاي استعماري و دوستان داخلی آنها بسیار شدید می
 1332شـد و در مـرداد مـاه سـال      تر از این به این حقیقت واقف مـی     ایکاش دولت آمریکا در مورد ایران خیلی پیش   

حتی از لحاظ صـلح و امنیـت دنیـا خـصوصا          (کسانی را که عواقب وخیم سوء سیاست دولت جمهوریخواه آمریکا را            
کـرد و بجـاي تهیـه     کردند با توجـه و دقـت بیـشتري تلقـی مـی       بینی می پیش) پرستیژ آمریکا در ایران و خارج از ایران   

 مرداد، سیاسی براساس سنجش تمام نتایج اقدام خود و احتماالت آینده اتخاذ نموده جانب ملـت              28مقدمات کودتاي   
 در کرد تا در ایامی نظیر ایام معاصر، دهها مشکل دیگـر   و افکار عمومی را در این نقطه حساس جهان یک باره رها نمی     

  ...برابر دنیاي غرب ظاهر نشود
   قبول بیطرفی ایران به نظر ما، راه حل مناسب مشکالت داخلی و خارجی ایران است اگر چه در دنیـاي امـروز هـیچ          

تواند کشور خود را محصور تعصب و عالئق شدید ملی قرار دهد ولی هر ملتی حق دارد فقط بـا آن قبیـل از        ملتی نمی 
 اقتصادي موافقت نماید که متکی بر قراردادهاي شـرافتمندانه و در موقعیـت کـشورهائی نظیـر                هاي سیاسی و    همکاري

  .موقعیت ایران مبتنی براساس بیطرفی آنها باشد
شـمارد و    محترم مـی » بشرط اینکه متقابال رعایت شده باشد و رعایت بشود«المللی را     نهضت آزادي ایران حقوق بین  
کند ولی   حکیم مبانی صلح عمومی را بهر علت سیاسی یا اقتصادي که باشد تجویز نمی         تضعیف کوششهاي جهانی در ت    

هاي ملی خارج شود و در برابر واقعیات و حقـایق دنیـاي    انتظار دارد که دنیاي غرب از نگرانی بیمورد نسبت به جنبش  
  . امروز مقاومت نکند

در موقعیـت فعلـی جهـان ودر    «شتر توجه و عالقه دارند       بقول یکی از دوستان، که بکار تفسیر سیاسی در جمع ما بی           
هاي خاورمیانه دنیاي غرب یا باید در راه حفظ منافع یک طرفی خود تا جـایی پافـشاري کنـد کـه نیـروي         برابر بیداري 

عظیم مردم طالب استقالل آزادي با حمایت باطنی و ظاهري رقیب صحنه خاورمیانه را قبضه نماید یـا اینکـه در قبـال                    
کل نوع دوستانه و صلح جویانه آمال مردم این ناحیه پیشقدم شده سعی کند بجاي نفرت ـ عالقه معنـوي قـدرتهاي    تش

  » .باشد بسوي خود جلب نماید  ملی را که خواه و ناخواه در سرنوشت فرداي خاورمیانه مؤثر می
خواهـد از    باشد بلکه اوهم مـی   ه میامروز توجه یک فرد خاورمیانه فقط باین مسئله نیست که شکمش سیر یا گرسن          «

  ».حقوق بشري از جمله حق حاکمیت ملی وانتخاب هیئت حاکمه متناسب وضع خود استفاده کند
   این خواسته قهري و طبیعی را قبول بیطرفی کشورهایی نظیـر ایـران بهتـر و بیـشتر تـأمین خواهـد کـرد و مقاومـت           

تـر     راه نفوذ مرامی و شاید مداخلـه را بـراي یـک دیپلماسـی قـوي                سیاستهاي خارجی در برابر خواسته مشروع مذکور      
  . هموار خواهد ساخت
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خشم و ناراحتی مردم این مملکـت را  ) احراز عنوان کشور اول جهان    (   همسایه نیرومند شمال ایران در تعقیب هدف        
خلی موجبات خشم و عصیان و عدم     باید از نظر دا   : بنظر ما براي مقابله با چنین وضعی اوال       . زند  مغتنم شمرده دامن می   

رضایت با استقرار یک حکومت ملی و آزادیهاي نسبی و قانونی از بین برود تا بی ثباتی جاي خود را بـه وضـع آرام و              
  . مطلوب مردم بسپارد

لی مـا  اي علیه همسایه شـما    از لحاظ خارجی با قبول بیطرفی ایران، ترتیبی اتخاذ گردد که ایجاد جبهه خصمانه             :    ثانیا
باشـد کـه نهـضت آزادي ایـران       بهر حال مسئله بیطرفی ایران الاقل یک مسئله قابل مطالعه و توجه مخصوص می . شود

  . انتظار داشته و خواهد داشت
تـوانیم بـا       ممکن است ما فعال نتوانیم آرزو کنیم که از یک بیطرفی نظیر بیطرفی سوئیس برخوردار شـویم ولـی مـی                    

. ترتیبی اتخاذ کنیم که ایران محل تحریک و توطئه یک کشور برعلیه کشور دیگـر شـناخته نـشود              تأمین شرایط مذکور    
توانـد    زیرا تردیدي نیست که هیچ تحریکی بدون عکس العمل نمانده قابل اغماض براي کـشور طـرف اخـتالف نمـی                 

  . باشد
ده باشند که دسته بندي براسـاس کینـه      ما امیدواریم مصادر هر دو قوه بزرگ دنیا باین حقیقت بیش از پیش واقف ش        

  . باشد  ورزي و دشمنی از طرف یکی علیه دیگري نه تنها ضامن صلح عمومی نیست بلکه مخرب و مزاحم آن هم می
  بجاي پیمانهاي نظامی و تحمیلی هاي طبیعی و قابل قبول مردم همبستگی

باشـد    یید و تشویق همبستگی بین کشورهایی مـی          بنظرما یکی دیگر از وسائل رفع بن بست ناشی از تضاد سیاسی تأ            
  . که محرومیت اکثر افراد آنها از وسایل اولیه زندگی دشمن مشترك حیات اجتماعی و سیاسی آنهاست

از کشورهاي موصـوف کـه مـسلما مبتنـی بـر      ) و بقول یکی از دوستان ما نوار صلح جوي بیطرف(   انعقاد یک پیمان  
یق طبیعی ملتهاي عضو پیمان خواهد بود بدون تردید عامل مؤثر و اساسی در حفـظ  رضایت و قبول عامه خصوصا عال   

  . رود  صلح جهانی بشمار می
    نهضت آزادي ایران ـ براي ایجاد تعادل سیاسی و بمنظور حفظ آرامش خاورمیانه ایجاد پیمـانی را پیـشنهاد خواهـد     

ك عضو آن باشد بطوریکه حقیقتا هر گونه تنهـا مانـدن در   نمود که متکی بر مبانی طبیعی ـ اجتماعی و مقتضیات مشتر 
  . برابر تجاوز احتمالی اعم از تجاوز نظامی یا مرامی را از بین ببرد

ها و مالقاتهاي دیگري هم قریبا در نواحی دیگر مانند وین برگزار         هم اکنون کنفرانسی در ژنو منعقد است، کنفرانس       
مسالمت و موافقت و حقیقت در این کنفرانسها تجلی کند و مسائلی از قبیـل مـسئله        کنیم روح       ما آرزو می  . خواهد شد 

هم بنام حفظ صلح عمومی دنیا و براي تقلیل تشنج و تزلزل جهانی، یکی از امـور مهـم تلقـی                ) بیطرف شناختن ایران  (
  . گردد

  
*     *     *  

  

027



کـنم پیـروزي نهـایی ملـت ـ بـر اسـاس           ر مـی    از حوصله و توجهی که براي استماع عرایض من بخرج دادید تـشک 
ما باید متفقا تکرار کنیم     . آرزوي مؤسسین این سازمان سیاسی جوان است       ) نهضت آزادي ایران   (9جبهه ملی (همکاري  
  : و بگوییم

  » هموطنان، از جاي برخیزید، پرچم وحدت و اتفاق برافرازید«
  » .علی ضامن موفقیت شماست«
  }رکف زدن شدید و ممتد حضا{
  
  
  
  
  

  اعالمیه
  )نهضت آزادي ایران(
  

  ان الحیوه عقیده و جهاد
  :هموطن

مبارزه با بندگی غیر او، و شرط سـپاس ایـزدي تحـصیل آزادي بـراي بکـار بـستن آن در             ) خدا(اقتضاي اطاعت از       «
رسـتگاري  ما باید منزلت و مسوولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم تا ب            . است) خدمت(و  ) عدالت(و  ) حق(طریق  

  ».و پیروزي نائل شویم
اي مقام منیع انسانی را درك نمـوده بـا اجـراي اصـول           هزاران سال از تاریخ بشریت گذشت تا اقوام پیشرفته وارسته         

آزادي، استقرار حکومتهاي دمکراسی اعمال فداکاري به آن درجه از رشد اجتماعی رسـیدند کـه امـروز پـیش آهنگـان                     
  . ان چرخهاي علم و صنعت و سیاست هستندکاروان بشریت و گردانندگ

هاي طبیعی و استعدادهاي نژادي کم از دیگران نبوده و نیست طی قرون متمـادي بـر         ملت ایران که به لحاظ سرمایه     
اثر فشار استبداد یا بعلت انقیاددر برابر استبداد، از حقوق اولیه انسانی تا حد زیادي محـروم مانـده، اجبـارا کـنج انـزوا                  

  . یده یک حالت بی ثمري و بی اثري را اختیار نمودگز
ترین آئین مثبت اجتماعی در خواب غفلت فرو رفته با داشتن مذهبی که امتیاز و افتخارش               مردم ایران با داشتن زنده    

ز مبارزه با تحمیل حکومت غیر ملی و دفاع از عدالت و آزادیست از طرفی در برابـر جـور و فـسادمقاومت ننمـوده و ا            
طرف دیگر مذهب را به وظائف فردي محدود ومنحصر کرده و آنرا با پشت کردن به دنیـاي مترقـی از سیاسـت جـدا                        

کفایـت یـا در اختیـار فرومایگـان دنیاپرسـت غـارتگر               شناخت تا جائیکه کار حکومت را یکسره در کف زمامداران بی          
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بسته شخصیت و فضیلت کشته شد ضـعف  گذاشت و باین سبب امنیت و سالمت و رشد و حرکت از کشور ما رخت    
مداهنه و دروغ و ریـا از یکطـرف،     . قرار گرفت » ملت«در برابر   » اجنبی«مانند یک   » دولت«. و ذلت جایگزین آن گردید    

سرپیچی از وظیفه و خدمت از طرف دیگر وسائل مشروعی براي هرگونه خیانت خصوصا دسـتبرد بـه امـوال عمـومی        
در داخـل کـشور مـردم توسـري خـور      ... اسد اخالقی بر تقـوي و مردانگـی غلبـه نمـود     تلقی شده باالخره رذایل و مف     

  . مأمورین متعدي و در خارج کشور دولتهاي ما مقهور اجانب و اقویا شدند
برتري و فشار گرانبار استعمار بر مردم ایـن  .     در قرن اخیر تاریخ که امواج تمدن مغرب زمین به مشرق سرایت نمود    

تر گردید تا آنکه معدودي از ایرانیان به سـبب بیـداري     ر و به همان نسبت عرصه بر آزاد مردان غیور تنگ          ت  سامان فزون 
ملی و بیزاري از دشمنان داخلی و خارجی متوجه مشکالت اجتماعی و معترف بلـزوم همکـاري و اصـالحات وسـیع                       

  .عمومی گردیدند
المللـی و کشمکـشهاي اقتـصادي و سیاسـی مطـامع       بت بـین     درهمان حال در مقابل ملت ایران، در دنیاي سراسررقا   

هـاي داخلـی کـه     حکومـت . شـد   خارجی به هیچ وجه تعطیل و تخفیف نیافته بلکه با حیله و حرص بیشتري ظاهر می           
تـرین اسـباب کـار بـراي سیاسـتهاي خـارجی محـسوب         هاي تغییر نام داده استبداد بودند آمـاده    بیشتر برگزیده خانواده  

ه اکثریت مردم چندان دست از روش و عادت قدیم و انزواي همیـشگی برداشـته فکـر و تربیـت اجتمـاعی       ن. شدند    می
  . گرفته بودند و نه حکومتها احترامی به انقالب مشروطیت و اعتنایی به قانون اساسی داشتند

)  حکومـت شـاه بایـد سـلطنت کنـد نـه     (    بر خالف اصل مسلم اساسی بدیهی از نظر مشروطیت و دموکراسـی کـه               
دخالتهاي خالف قانون بیشمار در امور عمومی و ممانعتهاي فراوان از بروز حق حاکمیت ملت و استفاده او از آزادي و           
عدالت بعمل آمد تا جایی که رهائی از ننگ عقب افتادگی و گسیختن زنجیرهاي استعمار هدف اصلی و کمال مطلوب              

  . آزادیخواهان مملکت گردید
 هنوز نظم جهان بعد از جنگ دوم استقرار کامل نیافته عدم تعـادل و توافقهـاي دولتهـاي بـزرگ                     که 1329    در سال 

داد ملت ستمدیده و بیدار شده ایران به رهبري پیـشواي محبـوب     اجازه تظاهر و دادخواهی را به کشورهاي کوچک می   
بـا  : فقیت تاریخی نائل آمـد خود دکتر محمد مصدق علیرغم قدرت عظیم دشمن و ضعف عجیب خود به بزرگترین مو    

ملی کردن صنعت نفت ایران بر ارکان قدرت استعمار کهن نه تنها در کشور ما بلکه در خاورمیانه ودنیا شکاف عظیمـی   
وارد آمد و سپس براي اولین بار ملت ایران با ایجاد یک حکومت مطلوب خود توفیق حاصل نمود و نیـز بـراي اولـین      

صادقانه و همکاري صمیمانه آغاز گردید و طلیعه امید بخش اصـالح و ترقـی در افـق           بار بین دولت و ملت همفکري       
اي کافی بر صحنه پهناور کشور نگـسترده و ثمـري          ولی نهال آزادي و حکومت ملی هنوز سایه       . کشور ما نمایان گشت   

 و با توسل به کودتا نداده بود که سیاستهاي خارجی مطرود از طریق حیله و نیرنگ با سوء تعبیر سیاست حکومت ملی           
  . حکومت را از دست ملت ایران خارج کردند

کردند علنا و به بهانه احتمـال پـیش افتـادن یـک سیاسـت               هاي حقوق بشر تظاهر می          کسانیکه بطرفداري از اعالمیه   
 خارجی رقیب با دخالت و حمایت آشکار خود از هیئت حاکمه منـصوب خـود، حـق زنـدگی و آزادي و امنیـت را از       
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تـرین   علیـرغم اراده ملـت بـا اعمـال وحـشیانه         . مانع انتخابات آزاد و سد ابراز افکـار مـردم شـدند           . مردم ایران گرفتند  
ها حکومت را در ید دسـت نـشاندگان خـود محفـوظ داشـتند و خـوش خـدمتی و خیانتهـاي آنـان را ببهـاي             شکنجه
  . دندترین دزدیهاي تاریخ ایران وجهان از مالیه مردم پاداش دا هنگفت

تـر نـسازد و بـراي احقـاق      اي نوشیده را تشنه     ولی مزه آزادي و آزادگی و حکومت ملی نه چنان بود که مردم جرعه    
مدت هشت سال تظاهرات و مقاومتها گوناگون با وجود اختناق و فشارهاي فراوان ابراز شد . حق خود جسورتر ننماید   

اي از سـران فـداکار ملـت فعالیـت      راي ملی با اجتماع و ارتباط عده  تا آنکه در جریان انتخابات دوره بیستم مجلس شو        
  . اعالم گردید) جبهه ملی ایران(مجدد 

نمـود        سپس با استفاده از مقتضیات جهان و الزامیکه هیئت جاکمه به تظاهر بر اعظاي آزادي انتخابات احـساس مـی      
ـ           ان دانـشگاه، بازاریـان و طبقـات دیگـر مـردم روزبـروز       فعالیت و پشتکار مردم که از پیوند همت مبارزین سابق، جوان

گرفت بابطال انتخابات مفتضح اول، انحالل مجلس غیرقانونی ناشی از انتخابات رسوا کننـده دوم، و    وسعت و قوت می  
سقوط پی درپی دولتهاي متجاوز بحقوق ملت و روي کارآمدن که با احساس خطر به مجلـه و اصـرار وعـده آزادي و                     

  ؟.دهد منتهی گردید تا پرده بعدي چه باشد  میاصالحات 
خسته از استبدادواختناق هشت ساله، رنجور از سختی معیشت و شرمـسار از ننـگ دزدي و     . مردم نگران امنیت هستند   

اي که متاسفانه نام ایران و ایرانی را آلوده ساخته است خواهان سرنوشت بهترـ رهـایی از ننـگ و            خیانت هیئت حاکمه  
  .ستقرار یک حکومت ملی سازنده ایران پاك و آباد و آزاد استنکبت و ا

  :  امر مسلم اینست که
  ان اهللا الیغیر مابقوم حتی یغیروامابانفسهم

  . اقتضاي شرایط حاضر
  . در این پیچ مهم تاریخ ایران

  . با استعانت از پروردگار جهان
  . با امید بمردانگی و همکاري هموطنان

  . گردد اعالم می) ننهضت آزادي ایرا(تاسیس 
  :از طرف هیئت موسس نهضت آزادي ایران

   سید محمود طالقانی
  مهندس مهدي بازرگان

  دکتر یداهللا سحابی
  مهندس منصور عطائی

  حسن نزیه
  رحیم عطائی
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  . عباس سمیعی
  
  
  
  
  

  )نهضت آزادي ایران(مرامنامه 
  

  ١٣۴٠ اردیبهشت ماه 25تهران، 
  به یاري خداي بزرگ و توانا

   الیغیر مابقوم حتی یغیروا مابانفسهمان اهللا
  . باشد  ـ نظر به لزوم صیانت حقوق ملت ایران که به مشیت الهی منشاء قدرت و حاکم برمقدرات کشور خود می

ـ نظر به لزوم آزادي تشکیل اجتماعات ملی براي اشاعه این اصل اصیل کـه سرچـشمه هـر تحـول صـحیح اجتمـاعی           
نکرده خویـشتن را    » ارزش اجتماعی «و  » آزادي«و  » شخصیت«هر فرد ایرانی احساس     نیروي ملت است و تا زمانی که        

اسـتفاده ننمایـد   » انتقـاد صـحیح  «و » اعتـراض » و» فعالیـت اجتمـاعی  «در مقدرات خود موثر تشخیص ندهد یا از حق         
  .استعداد ملی بروز نکرده رستگاري ملک و ملت تحقق نخواهد یافت

 عدالت اجتماعی که براي استقرار نظم داخلی و جلوگیري از نفوذ خارجی و حفظ صـلح      ـ نظر به لزوم تامین واقعی     
  .و آرامش جهان خصوصا خاورمیانه اهمیت حیاتی دارد

اي که از اعتماد و پشتیبانی مردم نیرو گرفتـه، بـر مقتـضیات جهـان و             ـ نظر به احتیاج مبرم مملکت به هیئت حاکمه        
ست اصل ملی الیق و توانا براي مقابله با هر نـوع تجـاوز و تحریـک مـضره سیاسـی               زمان آشنا، براي رهبري یک سیا     

  . بمنظور حفظ حقوق ملت خصوصا اصول نهضت مقدس ملی ایران، قادر و مصمم باشد
    و باالخره نظر به این حقیقت مسلم که پیشرفت هیچ نهضتی و بقاي هیچ قومی بدون فعالیـت و فـداکاري و تقـوي       

  . ی امکان پذیر نبوده ونیستفردي و اجتماع
  : بحکم

  ـ مبادي عالیه دین مبین اسالم و قوانین اساسی ایران1
  ـ اعالمیه جهانی حقوق بشر2
  ـ منشور ملل متحد3
  . نماید  براي تعقیب هدفهاي مشروحه زیر فعالیت خود را آغاز می» نهضت آزادي ایران«

  اصول مرام و هدف
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  الف ـ از لحاظ سیاست داخلی
و » اختیـارات «ـ احیاء حقـوق اساسـی ملـت ایـران بـا اسـتقرار حکومـت قـانون بمنظـور تعیـین حـدود                         1: لاصل او 

  . قواي مختلف مملکت و براي تأمین حکومت مردم بر مردم» مسوولیتهاي«
ـ تفویض قدرت ملی و قانونی حکومت به افرادي که صالحیت رهبري سیاست مملکت را در دنیاي مترقی امـروز و      2

  . کشورهاي بیدار جهان داشته باشنددر ردیف 
  

ـ ترویج اصول اخالقی و اجتماعی و سیاسی بر اساس مبادي دین مبین اسالم با توجه به مقتضیات سیاسی    1: اصل دوم 
  .و فرهنگی عصر حاضر

  . و مبارزه شدید بر علیه منهیات و اعتیادات و انتشارات مضره) درستی و تقوي(ـ تشویق اصل 2
عوامل نادرستی و فساد خصوصا مظاهر اتکاي به خارجی و طرد جمیع عناصري که سد راه فعالیتهـاي          ـ از بین بردن     3

  . سازند موثر و اصیل و سریع اصالحی هستند یا موجبات تضعیف شخصیت فردي و اجتماعی ایرانی را فراهم می
عقـب  «و » جهـل «و » یـاس «و » تـرس « مبارزه برعلیه دشمنان سالمت جسمی وفکري وروحی مردم یعنی غلبه بـر         -4

  » نفاق» و» ماندگی
  

آماده کردن تدریجی و اصولی مردم براي شرکت در اداره امـور عمـومی همچنـین بـراي حـسن اسـتفاده از        : اصل سوم 
  . دمکراسی و استیفاي حقوق ملی

  
کـشاورزي و  . تیبهداش. اجتماعی فرهنگی. بازرگانی. ایجاد رژیم صحیح مالی  . ـ تامین استقالل اقتصادي   1: اصل چهارم 

  . صنعتی
  . ـ برقراري مناسبات متکی بر عدل و مسالمت بین کارگر وکارفرما و بین کشاورز و مالک2
  . تهیه و اجراي طرح بیمه کشاورزان. هاي اجتماعی ـ توسعه بیمه3
ذف هاي کشاورزي و صـنعتی و عمرانـی ـ حـ     ـ تخصیص عایدات نفت، اعتبارات و وامهاي خارجی به اجراي برنامه4

  . عایدات و اعتبارات و وامهاي مذکور از بودجه کل کشور
هاي خصوصی موجـود در بانکهـاي خـارجی بـه داخـل          ـ ایجاد امنیت مالی و اقتصادي بمنظور تشویق اعاده سرمایه         5

  . کشور
  

  . ـ اصالح تدریجی و اصولی قوانین کشور با تاسیس سازمان واحد تهیه طرح قوانین1: اصل پنجم
  . تعمیم و توسعه صالحیت محاکم عمومی حذف محاکم اختصاصی) استقالل قوه قضائیه(مل اصول ـ رعایت کا2
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ـ تکمیل و اصالح سازمانهاي قضائی و انتظامی کشور بمنظور استقرار امنیت اجتماعی و جلب اعتماد و عالقـه مـردم      3
  . نسبت به این سازمانها

  
هاي اصلی ملی ایجاد ایمان و اعتقاد قوي بـه      مملکت بعنوان سرمایه  ـ استفاده از نیروي انسانی کلیه افراد        1: اصل ششم 

  » زندگی بهترنتیجه فعالیت مفید بیشتر«اصل 
  . تن پروري و امتیازات ناشی از تبعیض. خودخواهی. ـ مبارزه بر علیه بیکاري2
  

  : تامین وسایل حسن اداره کشور از طریق: اصل هفتم
  . بیشتر» صالحیت«و » تخصص« شاغلین خدمت و تشویق آنان به احراز ـ تثبیت مشاغل براساس رعایت استقالل

  در تمام امور و شئون کشور» علوم اداري ـ آمارـ بررسی و تحقیق«وتقویت سازمانهاي » مدیر«تربیت  -
  . کار» روشهاي مدرن مترقی» ـ استفاده از

  . فراهم ساختن وسایل رفاه مادي و معنوي متصدیان امور -
  

  ظ سیاست خارجیب ـ از لحا
کوشش براي انتقال حق تعیین سرنوشت دنیا از ملل بزرگ به سازمان ملل متحـد بمنظـور تـامین آزادي و           : اصل هشتم 

  . صلح جهانی. المللی عدالت بین. استقالل ملل کوچک
  

  . مجاهدت براي تامین بیطرفی ایران: اصل نهم
  

 ایجاد حـسن تفـاهم پایـداري بـین ایـران و کلیـه کـشورها                 .تنظیم روابط حارجی بر پایه منشور ملل متحد       : اصل دهم 
  . خصوصا ممالک همجوار

  
کوشش براي ایجاد همبستگی بیشتر بین کشورهاي صلح جوي بیطرف که داراي عالئق مشترك تاریخی،           : اصل یازدهم 

ثر به جـراي  جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی یا مذهبی هستند و مجاهدت براي اتحاد ممالک اسالمی در جهت کمک مو             
  . مقاصد مذکور

  
المللی بـراي رفـع اختالفـات جهـانی از طـرق         ـ قبول مسوولیت و اشتراك مساعی در کوششهاي بین        1: اصل دوازدهم 
  . مسالمت آمیز

  .هاي اصیل ملی و پشتیبانی از استقالل و آزادي ملتها ـ حمایت از نهضت2
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  اهللا سید محمود طالقانی بیانیه حضرت آیت
  

  ند قهار و توانابه یاري خداو
  برادران و هموطنان عزیز

بینید که در اثر سـلطه    می. نگرید شما به چشم خویشتن وضع نکبت بار این سرزمین تاریخی و این کشور اسالمی را می 
غارتگران چگونه فقر اخالقی و مادي گریبانگیر اکثر مردم گشته ـ بدبینی و بد اندیشی و پراکنـدگی چگونـه برسراسـر     

هـستند  ) کور(و براي دیدن پرتو هر حقیقتی     ) کر(کسانی که براي شنیدن هر نداي حقی        ... یه گسترده است  مملکت سا 
کنند نه بمردم، تاجائیکه مملکت را در معرض طوفان حوادث و بـر لـب پرتگـاه مخـوفی قـرار                   نه خود بخود رحم می    

  ... اند داده
 و مادي کشور سکوت اختیار نمود یا فقط بـه بهانـه ال   توان تا سقوط قطعی حیات معنوي     چاره چیست؟ چگونه می 

  ابالیگیري و سرباززدن از هر مسوولیتی در انتظارفرج غیبی نشست؟
راه .     باید مردانی که محیط، آلوده وزبونشان نساخته و غیرت و احساس مسوولیت در آنان نمرده دورهـم گـرد آینـد      

با متانت و مال اندیشی با خلوص قلب . عه ایرانی را مشخص نمایندصحیح و اصیل مبارزه بر علیه فساد ومفسدین جام       
تر و محکم تري بردارند تا راه آزادي و آزادمنـشی را بـراي ملـت ایـران      و نیت براي رضاي خدا و مردم قدمهاي قطعی    

  . بگشایند
ید ومحرومیـت وزجـرو       بحمداهللا جمعی که طی سالهاي سخت ثبات قدم وپاکی نیت خود را ابراز داشته دربرابرتهد       

نهـضت  (اند و در این هنگام خطیربه تـشکیل   زندان خود را نباخته درتعقیب هدفهاي ملی براي نجات مملکت کوشیده         
  . اند قیام و اقدام نموده) آزادي ایران

پیوسته در     اینجانب اگرچه از کوتاهی در انجام وظیفه خود نزد خدا و اولیاء اسالم و نیاکان بزرگوارم شرمسارم ولی             
چنـد  . صف مبارزه با فساد و مفسدین باقی مانده و باین سبب دعوت همکاري با بنیاد گزاران نهضت آزادي را پذیرفتم        

روز قبل که براي تحکیم عزم و اطمینان روحی از خداوند متعال وسیله قرآن کریمش کسب تکلیف و تفال کـردم آیـه                   
  : گشت باین مضمون از سوره النساء در برابر چشمانم ظاهر ٩۵و٩۴

    یا ایها الذین آمنو اذاضربتم فی سبیل اهللا فتبینوا و التقولوالمن التقی الیکم السالم لست مومنأ تتبعون عـرض الحیـوه                
ال یستوي القاعـدون  . الدنیا فعنداهللا مغانم کثیره کذالک کنتم من قبل فمن اهللا علیکم فتبینوا ان اهللا کان بما تعلمون خبیرا             

نین غیراولی الضرر والمجاهدون فی سبیل اهللا باموالهم و انفسهم فضل اهللا المجاهدین باموالهم و انفسهم علـی       من الموم 
  . القاعدین درجه و کال وعداهللا الحسنی و فضل اهللا المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما

ائید دوست و دشمن را نیـک بـشناسید   دارید چشم بگش وقتی در راه خدا قدم بر می . اي کسانی که ایمان آورده اید         «
اند با کسانی که از مال و جان دریغ نداشـته در   کسانی که بدون عذر ساکت نشسته... راه و چاه را از هم تشخیص دهید 
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خداوند با درجه ممتازي مجاهدین بـا مـال و جـان را بـر عزلـت               . نمایند یکسان نیستند      راه حق و حقیقت مجاهده می     
  » زرگی داده وعده پاداش داده استگزیدگان برتري و ب

    مسلما افراد آلوده سست عنصر و بـد سـابقه را در ایـن جمعیـت راهـی نیـست ولـی از هموطنـان مـومن و غیـور              
خواستارم مراقبت نماینددستهاي ناپاك و دودل درآن رخنه ننماید و هر تصمیمی با مشورت انجـام پـذیرد واحـدي را                     

. نباشـد ) آن بی نظمی و بروز اشکال در نیل به منظورهاي پـاك ملـی خواهـد بـود    که نتیجه (حق تحمیل نظر شخصی    
. کوشد وعـده رسـتگاري فرمـوده اسـت      خداوند متعال به چنین جمع که در طریق خدمت مردم و تحقق آمال ملت می              

 تـاریخ ایـران   امیدوارم برادران دینی و هموطنان عزیز با آمادگی و خلوص نیت به وظائف خطیر خود در این مرحله از           
  . در کمال امید و همت عمل نمایند

  
  سید محمود طالقانی                                                                                             

  
  
  
  
  

  پیام حضرت آیه اهللا حاج سید رضا زنجانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  رقواواعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تف

   در این موقع که بفضل خداوند متعال و عنایت معنوي اهل بیت عصمت سالم اهللا علیهم وضع خفقـان آور تحمیلـی             
گردد بسیار مسرور و خوشوقتم کـه بـشارت    کند و روزگار عوامل جنایت و یغماگري سپري می  مراحل زوال را طی می    

ان آقایان محترم موسسین دامت تاییداتهم دریافـت نمـودم   را به همت برادران عزیز مسلم) نهضت آزادي ایران  (تشکیل  
اند  مسرت و ابتهاج مخلص از این جهت است که الحمداهللا تعالی عموم آقایان عزیز و مسلمان با شرف متوجه آن شده              

که تعقیب و نیل به اهداف اجتماعی در جهان امروز بدون تشکل و همکاري سازمانی و بدون رعایـت نظـم و انظبـاط                
یا ایها الذین امنـوا  (ثمر و غیرممکن است فریضه شما مسلمانان با ایمان و دانش است که طبق دستور خداوند متعال   بال

جامعه و اجتماع زنده بوجود آورید و بحکومت عدل و قانون معنـا و روح   ) استجیبواهللا و للرسول اذادعاکم لما یحییکم     
ورد عالقه وحمایت جامعه قرار نگیرد و مردمی با ایمـان و فـداکار   تازه بدهید طبیعی است که هر قانونی اگر در عمل م 

اجرا و دفاع از آنرا بعهده نگیرند هرگز وسیله تامین سعادت و مصلحت چه براي فرد و چه براي مجتمع نخواهـد بـود       
خـارج  وظیفه اسالمی و اجتماعی شماها است که براي خدمت بدین و مسلمین و تامین مصالح عالیه ملت و ملکـت و    

035



ساختن مراکز حساس اداره امور از تحت نفوذ افراد غیـر ذیـصالحیت و از دسـت معـدودي نااهـل و یغمـاگر همـت                         
بهمت شما مردم شرافتمند مسلمان این ملت و این کشور از یک وضع انحطـاط آور و مـایوس و بـی عالقـه                . بگمارید

 حکومت خفقان سـرنیزه یـا هـرج    9دوري(جریان  کننده که از چهل سال پیش تقریبا بوجود آمده و آن عبارت از یک               
ومرج اغفال شدگان و اخاللگران است نجات یابد انشااهللا تعالی از عموم آقایان محترم خواهشمندم که در چنین موقـع           
بسیار حساس با ایمان و توکل بخداوند و بیداري کامل فقط و فقط براي خدمت باسالم ومـسلمین و بـا نهایـت واقـع                   

گیري و انتقاد غیرنافع و رعایت عواطف و اخالق و  ص مصلحت و اجتناب از هر نوع خودبینی و خورده       بینی در تشخی  
دوري از هر نوع احساسات مضر و بی مایه و مراعات نظم و تشکل و انضباط و تقـسیم کـار و تنـوپر افکـار عمـومی                   

احترام و تشیید ارتباط با جبهه ملی وجلب وثوق عامه مسلمین و اشتراك مساعی با جمعیتهاي متشکله اصیل و رعایت           
تأییدات آقایان محترم و عموم بـرادران عزیـز   . ان تنصرواهللا ینصرکم ویثبت اقدامکم  . بوظائف خود قیام واهتمام فرمائید    

  . دارم را از درگاه حضرت احدیت جلب آالنه مسئلت می
  

  با احترام فائق والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته                                                                 
  رضا الموسوي الزنجانی                                                                               

  
  
  
  
  
  

  کارت دعوت به مجلسی که به مناسبت تاسیس نهضت آزادي ایران تشکیل شده است
  

   . . . . . . . . .جناب آقاي
 اردیبهـشت بمنظـور اعـالم تاسـیس و شـروع      27 عصر روز چهارشـنبه     5/5 خواهشمند است در مجلسی که ساعت       

  . گردد حضور بهم رسانید منعقد می» نهضت آزادي ایران» فعالیت
  

  ادي ایراناز طرف مؤسسین نهضت آز                                                                                      
  مهندس مهدي بازرگان                                                                                               

  خیابان هدایت ـ خیابان خیام ـ اول کوچه درویش منزل آقاي فیروزآبادي: آدرس
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  یک صفحه از تاریخ مبارزات پیشواي ملت ایران
  

پیام دکتر مصدق به نهضت آزادي ایران و نامه هیئت مؤسسین نهضت آزادي ایران به دکتر مصدق در     این سند همراه با     
  .  چاپ و توزیع شده است۴٠اردیبهشت ماه

  . جناب آقاي دکتر مصدق از رادیو تهران بمناسبت قبول زمامداري١٣٣٠از پیام روز دوشنبه نهم اردیبهشت 
  
  »هموطنان عزیز«

با ضعف مزاجی که دارم مسوولیت چنین کار خطیري را قبول نمایم قضیه نفت سبب شـد کـه    کردم       هیچ تصور نمی  
  . داند تا کی بتوانم آنرا تحمل کنم من این بارگران را بدوش بکشم و اکنون تنها خدا می

 مـزاج مـن   روم چـون   ام از بـین مـی   تردید ندارم که براي قبول این کار و بارگرانی که بدوش گرفته          .     هموطنان عزیز 
متناسب با قبول چنین وظیفه مهمی نیست ولی در راه شما جان چیز قابلی نیست و از صمیم قلب راضی هستم که آنرا         

  . فداي آسایش شما بکنم
  

  از آخرین دفاع جناب آقاي دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی
  

ام و بساط اسـتعمار و   نفت ایران را ملی کردهآري تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیاربزرگ من اینست که صنعت                 .... 
ام و پنجه در پنجـه مخـوفترین    ترین امپراطوریهاي جهان را از این مملکت برچیده     اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادي عظیم     

روز نهم اسفند سال قبل طنابی را که براي انداختن بگردن مـن آورده              ... سازمانهاي استعماري و جاسوسی در افکنده ام      
  . ند همه دیدندبود

گفتند مردمان مسلمان وطن پرست شـاه دوسـت سـزاي یـک مـرد خـائن را کـف          شدند می     آنروز هم اگر موفق می  
حیات و عـرض و مـال و موجودیـت مـن و امثـال مـن در برابـر حیـات و اسـتقالل و عظمـت و                   !... دستش گذاشتند 

ین ارزش ندارد و از آنچه برایم پیش آورند هـیچ تاسـف           سرافرازي میلیونها ایرانی و نسلهاي متوالی این ملت کوچکتر        
بینم که این نهال برومنـد    من به حس و عیان می. ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام داده ام 

هر کـس  عمرمن و شما و . در خالل تمام مشقتهائی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده است و خواهد رسید                
  ... ماند حیات و سرافرازي یک ملت مظلوم و ستمدیده است رسد آنچه می چند صباحی دیر یا زود بپایان می

    چون از مقدمات کار و طرز تعقیب و جریان دادرسی معلوم است که در گوشه زنـدان خـواهم مانـد وایـن صـدا و            
تـوانم بـا هموطنـان     د و دیگر جز در این لحظه نمـی ام خاموش خواهند کر حرارت را که همیشه در خیر مردم بکاربرده    

نمایم که در راه پر افتخاري کـه قـدم    کنم و تأکید می عزیز صحبت کنم از مردم رشید و عزیز ایران مرد و زن تودیع می          
  . اي نهراسند و یقین بدانند که خدا یار و مدد آنها خواهد بود اند از هیچ حادثه برداشته
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  »کوشد می) آزادي(و ) عدل(و ) درستی(اي استقرار بر« نهضت آزادي ایران
  

  .، همزمان با تأسیس نهضت بطور وسیعی در همه جا پخش گردید١٣۴٠اعالمیه زیر در اردیبهشت
  

  نهضت آزادي ایران
فقط با حکومتی که مانند حکومت دکتر مصدق مبعوث ملت بوده متکی بر اراده و اعتماد مردم باشد موافقـت خواهـد           «

  »کرد
  
  ضت آزادي ایراننه
تأخیر غیرموجه انتخابات مجلس سوراي ملی را تعطیل عمـدي مـشروطیت ایـران بـراي تـضییع حقـوق ملـت تلقـی           «

  »کند می
  

  نهضت آزادي ایران
تجلیل خدمات و تکریم مبارزات حیاتی مردان بزرگ ایران خصوصا دکتر محمد مصدق پیشواي مردم را فریضه ملـی                «

  .»ددان و وجدانی هر ایرانی می
  

  :کند توصیه می نهضت آزادي ایران
  .  خدمات احدي از افراد رنج برده و زجر کشیده و پایدار طریق نهضت مقدس ملی را فراموش نکنید

داند بـراي تحکـیم وحـدت ملـی       علیرغم دشمنان ملک و ملت که اتحاد ما و جبهه ملی را خطر بزرگی براي خود می           
قضاوت ننموده در مورد احدي نـسنجیده، و بـر اسـاس شـایعات              » غائبانه«ی  ایران صمیمانه همکاري کنید در حق کس      
  . بین حق و باطل چهار انگشت بیشتر فاصله نیست) ع(جکم نکنید که به فرموده حضرت علی 

  : هاي مردم از  بمنظور تحقق آمال و خواسته
  جبهه ملی ایران

موردي که موجب تفرقـه و اخـتالف شـود     نتقاد بیوارد شوید از هر بحث و ا» نهضت آزادي ایران  «در صفوف متشکل    
  .بپرهیزید
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اصل بیست ششم متمم قانون اساسـی  . است» ملت«قواي مملکت ناشی از  : آورد  نهضت آزادي ایران به خاطر می     
  ایران

ـ                         « ور حقوق انسانی را باید با اجراي قانون حمایت کرد تا بشر بعنوان آخرین عالج بـه قیـام برضـد ظلـم و فـشار مجب
  » نگردد

  » آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند  تمام افراد بشر آزاد بدنیا می «
  » هر کس حق زندگی وآزادي و امنیت دارد «
اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است این اراده باید بوسیله انتخابـاتی ابـراز گـردد کـه از روي صـداقت و        «

  » بطور ادواري صورت پذیرد
  . شخصیت او را بیشتر سازد) کامل(و ) آزاد(اي وظیفه دارد که رشد   کس در مقابل آن جامعههر «
  

  40 اردیبهشت 27   * از اعالمیه
  
اما چون در چاپ اصلی نبود، ما نیـز  . شد بایستی اضافه می    می» جهانی حقوق بشر  «عبارت  » از اعالمیه «بعد از عبارت    *

  .به همین صورت آنرا آوردیم
  
  
  
  

  جناب آقاي دکتر علی امینی نخست وزیر به سرگشادهنامه

  ١٣۴٠تهران، دوم خرداد ماه 
  

 صبح براي اطالع از نظریه جناب آقـاي دکتـر محمـد مـصدق پیـشواي                 ٩ ساعت   ۴٠/اردیبهشت ماه ١٩   روز جمعه   
 سقوط کشور محبوب مردم ایران در باب اوضاع آشفته کشور و نارضایتی عموم مردم و چاره جویی براي جلوگیري از              

در این مسافرت آقایان حسن نزیه ـ مهندس عباس روافیان ـ رحیم عطائی اعضاء موسـس نهـضت      . به احمدآباد رفتیم
  . باشند همراه بودند  آزادي ایران که از دوستان اینجانب می

ران و سـربازان در      متاسفانه برخالف آنچه مقامات عالیه کشورراجع به آزاد بودن مالقات جناب ایشان فرمودند افـس       
ایم جنـاب   بین راه و مقابل در قلعه احمدآباد جلوما را گرفتند و نه تنها مانع دیدار ما گردیدند بلکه بجرم اینکه خواسته               

 بعداز ظهـر در جلـو آفتـاب مقابـل در     ۶ صبح تا ١٠ایشان را مالقات کنیم ما را توقیف نموده مدت هشت ساعت از             
  .  یکی از اطاقهاي سازمان امنیت زندانی نمودنداحمدآباد و بعدا در تهران در
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   بنام آزادي و دموکراسی از جنابعالی خواهشمندم مقرر فرمائید کسانی را که ما را هشت ساعت بدون مجـوز و دلیـل       
مـد  اند تنبیه نمایند و اجازه فرمائید روز جمعه آینده بتوانیم در احمدآباد به مالقات جناب آقاي دکتـر مح               توقیف نموده 

مصدق رهبر محبوب ملت ایران نائل آئیم و درمان آشفتگی اوضاع کشور را از ایشان بخواهیم تـا شـاید جلـو سـقوط                     
  . مملکت گرفته شود

  
  با تقدیم احترام                                                                                                 

  *مهندس منصور عطائی                                                                                              
  
مهندس منصور عطائی یکی از موسسین نهضت آزادي ایران، اسـتاد دانـشکده کـشاورزي کـرج و از وزراي همکـار             *

  . د بو١٣٣٢ مرداد ٢٨دکتر مصدق، و از فعالین نهضت مقاومت ملی بعد از کودتاي 
  
  

اعالمیه دانشجویان نهضت آزادي ایران به مناسبت تعطیل سمینار پزشکی سـنتو بـه دسـت دانـشجویان دانـشگاه                
  شیراز

  
  امید من به نسل جوان کشور است

  »دکتر محمد مصدق«
نسل جوان کشور امید پیشواي بزرگ ملت را تحقق بخشید و در کاربه ثمر رساندن نهضت ملی ایران لیاقت و کاردانی                  

  : افی از خود ظاهر ساختک
تمامی اقدامات و همه مبارزات او مشحون از شکوه، خالی از نقص دور از تزلزل نمـودار لیاقـت و تـصمیم راسـخ بـه             

  . راندن استعمار از وطن و پرداختن کشور از عمال واژگون بخت استعمار است
علیـه پیمـانی بـه    . مـت کردنـد و پیـروز شـدند      دانشجویان دانشگاه شیراز علیه پیمان استعماري سنتو بپا خاسـتند مقاو          

کردن حکومت فساد از بین بردن امکـان هرگونـه اعتـراض و مقابلـه بـا غـارتگري و         مقاومت برخاستند که براي دائمی    
  . چپاول محکوم نمودن سلطه اجانب بر مقدرات کشور انعقاد یافته بود

ـ     ل سـمینار پزشـکی سـنتو جـشن گرفتنـد مـا بـا نهایـت         دانشجویان و استادان دانشگاه شیراز پیروزي خود را در تعطی
فرستیم در برابـر مـام وطـن و      دانیم به آنها به فرزندان غیور فارس درود می خوشوقتی خود را در شادي آنها شریک می     

کنیم که تا پیروزي آزادي به همکاري و همراهی جبهه       پیشواي بزرگ ملت بخون پاك شهداي راه آزادي سوگند یاد می          
  . ایران با دیو استبداد و غول استعمار بجنگیمملی 

  ١٣۴٠ خرداد ۶ » نهضت آزادي ایران « دانشجویان                                                                   
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 بعنوان اعتراض نسبت به عدم تمدید گذرنامه دانشجویان ایرانی مقیم آمریکـا             ۶/۴/۴٠متن تلگرافی که در تاریخ      
  ز طرف دانشجویان نهضت آزادي ایران به آقاي دکتر امینی مخابره شده استا

  
  تلگراف شهري

  جناب آقاي دکتر امینی
اي از  با کمال تعجب مشاهده شد که جنابعالی در مصاحبه مطبوعـاتی از دسـتور خـود دائـر بـه تمدیـد گذرنامـه عـده             

است که جنابعالی خود مدعی هستید کـسانیکه ظـرف    جاي بس شگفتی    . دانشجویان مبارز مقیم امریکا عدول کرده اید      
هشت سال خفقان بر مملکت حکومت کرده اند، بیت المال ملت را به غارت نموده اند، و شما دانشجویانی را که جـز           

  . خوانید زنند فحاش و بی اعتناء به مصالح مملکت می  این حرفی نمی
  . هاي دانشجویان مزبور تمدید شود ه زودتر گذرنامهدر هر حال دانشجویان دانشگاه مصرا خواهانند که هر چ

  
  دانشجویان عضو جمعیت نهضت آزادي ایران                                                                              

  
  
  
  

  تحلیلی از تحوالت سیاسی اخیر ایران
  

  ترین وظایف نیروهاي ملی در مرحله کنونی فوري
نشریه داخلی نهضت واصل شده است و چون نشریه کوچـک مـا گنجـایش          » بحث آزاد «براي درج درستون    مقاله زیر   

وابـسته بـه جبهـه ملـی یـا نهـضت آزادي       «ها و مجامع مختلف دیگر  شود تا در حوزه       آنرا ندارد لذا جداگانه منتشر می     
  مورد مطالعه و بحث واقع شود» ایران

  . ظرات خود را در این خصوص به کمیته انتشارات و تبلیغات ارسال دارند از خوانندگان محترم خواهشمند است ن
  

  نهضت آزادي ایران                                                                                             
  ١٣۴٠تیرماه                                                                                                  
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  !هم میهنان عزیز، مبارزین راه استقالل و آزادي ایران
  

گذراند، در حقیقت ما بر نقطه عطفـی از سـیر تکـاملی مبـارزات        هم اکنون ملت ما لحظه حساسی از تاریخ خود را می          
رود کـه بپایـان       وحشت، سکوت و خفقان می     ملی خود قرار گرفته ایم، دوران صعودي استبداد و مطلق العنانی، ظلم و            

  . گردد خود برسد و از این پس مرحله صعود مبارزات ملی، مرحله تحقق و تحکیم استقالل و آزادي وطن آغاز می
لحظه حساسی است، چه بسا جزئی غفلت و بی خبري و کمترین سـهل انگـاري مبـارزین راه وطـن دوران حاکمیـت                  

ها را به درازا کشانده و یا ملت ما را مجددا به سراشیبی هولناك خودکـامگی و اسـارت     مرتعجین و هواداران خارجی آن    
  . بغلطاند

رفت تا به رهبري رادمردي که بحق بایـد پـیش آهنـگ مبـارزین اسـتقالل           هشت سال قبل در چنین اوقاتی ملت ما می        
رت و بنـدگی امپریالیـستها و عمـال    اش نامید، براي همیشه زنجیـر اسـا        انه  طلب و آزادي خواه ملل شرق نزدیک و می        

  . اي بر او فرود آمد و برزمینش افکند ایرانی نماي آنها را از هم گسلد که ناگهان دشمن چون صاعقه
ایم این تنها قدرت بی چون و چراي خصم نبود که چنان مصیبتی ببـار آورد، بلکـه ایـن                  اند وشنیده   برخالف آنچه گفته  

ز مردم و مبارزان ملی وجود داشت، کمی رشد و عدم آمادگی وآشـنائی غلـط بـه    ضعف و فتوري بود که در صف مبار      
محیط مبارزه ارزیابی غلط و نابجاي عوامل موافق ومخالف، خوش باوریهـا از سـوئی و دیـر باوریهـا از سـوي دیگـر                          

ه در صـفوف  هاي ناصواب و غرض ورزیها، همه و همه عواملی بودند که نتیجه کلی آنها تفرق خودخواهیها و کشمکش  
معلول راحت طلبـی، جـاه طلبـی، خودخـواهی     » در قسمت اعظم«و اینها همه . ملت و ایجاد زمینه براي ارتجاع گردید    

آري واقعـا تأسـف   . نافهمی نسبت به مسائل اجتماعی و حتی سوء نیت و خیانت دستگاه رهبري حزب توده ایران بود                
 نیروهاي میهن خواه موجود آنزمان نادانسته و نافهمیده حتـی علـی          ترین  آور بود که بزرگترین، متشکلترین و با انضباط       

رغم تمایل باطنی شان بازیچه رهبرانی از هر حیث ناالیق و ناصالح شده بودند که نقش واقعیشان به شکست کـشاندن             
  . نهضت ملی بسود دشمن خارجی بود

خون بـود و اینـک مرحلـه دیگـري پـیش      در هر حال دورانی در شرف اتمام است، دورانی که حاصل کلی آن اشک و  
  . آید و چه بجاست قبل از آنکه آذرخش دیگري فرود آید، خود و محیط را آنطور که هستیم و هست دریابیم می

علل داخلی و خارجی وضع موجود کدامند؟نقاط ضعف و قوت نهضت فعلی در کجاست؟ مخاطراتی که وحدت ملی               
  توان بر مشکالت موجود غلبه کرد؟ خره از چه طریق میاند و باال کند چگونه موجود را تهدید می

اینها همه محتوي این بیانیه است و انگیزه اصلی تدوین آن نیز لزوم آگاهی عموم مبارزین استقالل طلب و آزادي خواه             
  . بر نظرات مزبور است

*     *     *  
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  . قتصادي آن را تقریبا دگرگون کرد کودتائی در کشور ما پدید آمد که شرایط سیاسی و ا١٣٣٢مرداد٢٨   در 
نه سال قبل در بحبوحـه مبـارزات ملـی    .     در زمینه اقتصادي اقتصاد میهن ما بصورت زائده اقتصاد امپریالیستی درآمد    

شدن صنعت نفت نخست وزیر ملی ایران دکتر مصدق اعالم داشت تنها سیاست صحیح اقتصادي براي کـشورها یـک             
ء به نفت است، بعبارت دیگر باید از وابستگی شدید بیک تولید آنهم نفت بر حـذر بـود و               سیاست اقتصادي بدون اتکا   

  . هاي تولیدي و صادراتی پرداخت بجاي آن واجب است به تقویت سایر رشته
   ولی اکنون صنعت ملی شده نفت از دست رفته و از درآمد مختصرآن که متأسفانه شـیرازه اقتـصاد ایـران را تـشکیل              

گـردد کـه      ازکسر مبلغی بعنوان غرامت ملی شدن بقیه صرف مخارج سرسام آورپلیس و ژاندارم وارتشی می    دهدپس    می
  . ها وهیئت حاکمه فاسد تا این حد خارج از لزوم تقویت گردیده است صرفا براي حمایت از منافع امپریالیست

قابل سیر واردات بنجل به صـفر رسـیده و   هاي دیگر صادرات که باید منبع اصلی تحصیل ارز کشور باشد در م               رشته
 واریز شده ویـا      بیش از یک میلیارد دالر قرضه خارجی وکمکهاي باصطالح بالعوض یا بحساب خصوصی چپاولگران             

  . بپاي مخارجی از نوع مخارج سازمان برنامه حیف ومیل گردیده است
و بوق رادیـو هـر   !!ي خاورمیانه و نزدیک استترین کشورها    کشوري که تا همین چند ماه پیش مدعی بودند که مرفه  

هـا بعنـوان کـشوري مفلـس،      هـا وامینـی   داشت امروز حتی از زبـان آرامـش      ها کارخانه جدید را اعالم می       روز ایجاد ده  
  . گردد  ورشکسته ودرمانده معرفی می

د که امروز برجـستگان و        در زمینه سیاستهاي داخلی تمام آزادیهاي اساسی ملت لگد کوب یک دیکتاتوري نظامی ش             
هـاي   کـشند، سانـسور مطبوعـات حتـی بـه مـصاحبه            هاي فساد و دزدي به بنـد مـی          مظاهر آنرا بعنوان گویاترین نمونه    

کرد، آزادي اجتماعات جز براي تظـاهرات دولتـی و احـزاب مـسخره              تشریفاتی و نطقهاي وکالي دولتی هم رحم نمی       
طرح نبود، وقتی اجتماعات مذهبی محدود ومقید بود دیگـر حـدود آزادیهـاي       اقلیت واکثریت، براي قاطبه مردم اصال م      
  . سندیکائی و صنفی خوب مشخص است

   شکار افراد حتی در اتوبوسها و مساجد معمول گشت و پس ازآن گاهی سربه نیست شدنشان امري طبیعی محسوب             
ها فقط بـه ایـن    کشی بود وجمیع این وحشیگريگردید، تبعید، حبس و شکنجه واعدام در انتظار هر جنبنده و نفس        می

المللی وخـواه   شد که در پناه آن قدرت استبدادي محفوظ بماند وثروت ملی خواه وسیله غارتگران بین           منظور اعمال می  
  . توسط دزدان داخلی به یغما رود

دسـت اسـتعمارطلبان       در زمینه سیاست خارجی کشور را از حالت بیطرفی خارج ساخته و بـه مهـره بـی جـانی در                   
جنـوبی و گواتمـاال تنـزل     المللی تا حد نمایندگان فرمن و فیلیپین و کـره  تبدیلش کردند، نمایندگان ایران در مجامع بین      

توان خاطره نقش شرم آورنمایندگان ایران را در مسئله کانال سوئز وبخصوص در هیئـت اعزامـی بـه      کردند، هرگز نمی 
  . قاهره فراموش کرد

ها وقبول تعهدات سنگین نظامی ناشی از شرکت در پیمان بغداد          الجیشی ایران به امپریالیست     وش موقعیت سوق     با فر 
  . و سنتو قسمت اعظم درآمد ملی را به جاي اینکه به مصارف عمران و آبادي برسانند صرف مخارج نظامی کردند
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نه وعادي کشور بـا همـسایگان و سـایر ملـل         سیاست حلقه بگوشی استعمارطلبان باعث بهم خوردگی روابط دوستا 
  . آسیائی و آفریقائی مستقل گردید

 مرداد ولی تغییر شرایط سیاسی خارجی و داخلی ادامه این وضع را نـا           ٢٨    چنین است نتایج کلی کودتاي ضد ملی        
  . ممکن کرد باین معنی که

ی اتمی بود که معرف تملک انحـصاري بمبهـاي       حتی تا چند سال قبل پایه سیاست خارجی استعمارطلبان دیپلوماس    
  . شد  اتمی دردست ایاالت متحده و وجود پایگاههاي هوائی مختلف آن دولت در نقاط حساس جهان محسوب می

    هدف این سیاست در اساس محاصره هر چه بیشتر کشورهاي بلوك شرق و تضعیف موقعیت سیاسی و اجتمـاعی                  
مانده بمثابه انبار مـواد خـام نیـروي کـار ارزان و بـازار       نظر هم حفظ کشورهاي عقب آنها ومقصود اصلی از اعمال این       

  . یالیسی و خالصه غارت همه جانبه آنها بود کاالهاي کشورهاي امپر
    در اجراي سیاستهاي مزبور تسلط سیاسی و اقتصادي و نظامی بر نقاط حساس جهان از آنجمله بر ایـران ضـرورت          

بایـد بـا طبقـات حاکمـه       شستند ناچار می      این قبیل ممالک بآسانی دست از استقالل خود نمی         داشت ولی چون ملتهاي   
طرف از قبیل حکومت ملـی دکتـر    گرفت و بهمین جهت هم بود که دولتهاي ملی و بی  مرتجع و نوکرها بمعامله سر می 

  . شد  دتا ساقط می مصدق در ایران با توطئه و کو
هـاي فـضائی    موشـکها و سـفینه   و تکنیک در شوروي و شکست انحصار اتمـی و پیـدایش      اما از یکطرف ترقی علم  

محاسبات دیپلوماسی اتمی را بر هم زد زیرا دیگر پایگاههاي خارجی و حتی اقیانوسها و ناوگانش در برابر موشـکهاي                  
  .غول پیکر هدایت شونده حامل بمبهاي اتمی و هیدرژنی رقیب اهمیتی نداشتند

کمکهـائی کـه هـم از    . دانهاي جنگ سـرد راه یافـت   دیگر کمکهاي نظامی و اقتصادي شوروي نیز به می         و از طرف    
هاي امریکـائی نبـود و ایـن خـود توجـه       جهت کمیت و هم از لحاظ کیفیت قابل مقایسه با بادکنک و آدامس و نوشابه      

  . عمیق ملل کشورهاي کم رشد را شدیداً جلب کرد
 مقابله با دو عامل فوق ورشکستگی خود را عیـان سـاخت و چـون دو عامـل مزبـور بـا                    کم کم دیپلماسی اتمی در    

عوامل دیگري از قبیل رقابت اقتصادي کشورهاي اروپائی و ژاپن و پیدایش صنایع جدید در کشورهاي عقب افتاده کـه      
ایـد تـوأم گـشت تغییـرات     رب  صنایع آنها پس از جنگ به سرعت رو به رشد رفته و بازارهاي آمریکائی را پی در پی می   

که از لحاظ تسلط اقتصادي تقریباً نقش درجه اول را در کشور ما داشـته و     (ها    بارزي هم در سیاست خارجی آمریکائی     
  . و هم در وضع داخلی کشورهاي استعمارزده به شرح زیر بوجود آورد) دارند

  :    در کشورهاي امپریالیستی
  . ارکات فضائی بطور سرسام آوري افزایش یافت   اوالـ مخارج مسابقه تسلیحاتی و تد

  .    ثانیا ـ در رقابت با شوروي حجم کمکهاي خارجی بسرعت باال رفت
   ثالثا ـ در اثر توسعه اقتصادي سایر کـشورهاي امپریالیـستی و کـشورهاي عقـب مانـده و کـشورهاي بلـوك شـرق،          

  . بازارهاي خارجی امریکائی محدود شد
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اد و بودجه دولتی امریکا را تحت فشار زیادي قـرار داد بطوریکـه دسـت کمـک بـسوي آلمـان                       سه عامل فوق اقتص   
  . شکست خورده دراز کرد

   مالیات دهندگان آمریکائی دیگر حاضر نبوده و نیستنند بیحساب درآمد خود را در کشورهایی ریخت و پاش کنند و                    
حوادث عراق، کره، ترکیه، و کوبـا  . جه دیگري ببار نیاوردبدست عناصري بسپرند که جز بدنامی و ننگ براي امریکا نتی     

ترین مرتجعین محلـی چـه عـواقبی در بـردارد و      و سایر نقاط جهان به آمریکائیان نشان داد سیاست همبستگی با فاسد          
پـس  داد   همین مسائل بود که محور مبارزات انتخاباتی آمریکا گشت رئیس جمهور فعلی آمریکا قبل از انتخاب قول می      

از موفقیت در سیاست اعطاي کمک تجدید نظر کلی خواهد کرد و نخواهد گذاشت کمک آمریکا بحـساب خـصوصی      
مرتجعین محلی سرازیر گردد او هم چنین صراحتا اعالم داشت کشورهائی چـون ایـران بـر لـب پرتگـاه سـقوط قـرار         

بینـی تـسلیم نـشود بایـد فـشار       رات کلی قابل پیشخواه در مقابل تغیی    داد که دولت آمریکا اگر می       اند و اندرز می     گرفته
  . آورد تا دستگاه حاکمه این قبیل کشورها اقال به تغییرات جزئی و سطحی رضایت دهند

  . اند علل آنها چیست    اکنون ببینیم در کشور ما چه شرایط جدیدي بوجود آمده
کردند متزلزل شد، پیمان سنتو که از اول  امله میـ قبل از هر چیز موقعیت سوق الجیشی ایران که آنقدر روي آن مع ١   

  . شد اهمیت خود را از دست داد بینی نمی نیز عاقبت بهتري از پیمان سعدآباد برایش پیش
تـر   ـ موقعیت نیرومند کشور شوروي و ترس از بروز یک جنگ وحشتناك نظریـه بـی طرفـی را روزبـروز موجـه                     ٢   

 ایران را بیش از بیش باردوگاه بی طرفان سوق داد و این در حـالتی اسـت   ساخت و انظار ملل کوچک و از جمله ملت   
هاي اعطائی خارجی به نـسبتی   المللی سالهاي اخیر مخصوصا در زمینه ماهیت و شرایط کمک    که تجربیات سیاست بین   

ل دهد بـه پرسـتیژ بلـوك شـرق و بخـصوص اتحـاد شـوروي در انظـار ملـ          که حیثیت رهبران بلوك غرب را تنزل می     
  . افزاید کشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره می

توان ملتهاي استعمار زده را از ابراز نظر موافق نسبت به قبول پیشنهاد کمکهائیکه نمونه آنرا در تمام جهان                      دیگر نمی 
 کـالب  هائی نظیر جـان مـولم ـ مـوریس ـ نودسـن ولیلینتـال ـ         بینیم بازداشت آنهم در حالیکه همین ملل را کمپانی  می

  . کنند غارت می
المللی و آگاهی فوري همه جهان از مبارزات ملل مظلوم در تقویت روحیه و تـشجیع   ـ سیستم سریع ارتباطات بین ٣   

  . این ملل اثرات مثبت متقابل دارد
فاصله    حوادث مصر، عراق، ژاپن، کره، کوبا، ترکیه و کنگو ملت ما را نیز تکان داد و بی جهت نبود که بخصوص بال                   

پس از حوادث ترکیه با آن عجله در یکی از مصاحبات تـشریفاتی وعـده آزادي انتخابـات داده شـد و صـحنه سـازي                        
  . انتخابات تابستانی معروف بوجود آمد

ـ تقویت روزافزون ارتش، ژاندارمري، پلیس و سایر دستگاههاي بانام و بی نام انتظامی تمام درآمد ملی مـا را ببـاد             ۴   
شود بـیش از سـالی دویـست و هـشتاد میلیـون دالر        عایدي نفت که اساس تحصیل ارز کشور محسوب می   .داده است 

  . نیست ولی از این مبلغ تنها بیش از دویست میلیون دالر مخارج نیروهاي انتظامی است
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هـدر داد،  هاي کالن، سیل واردات خارجی کـه تمـام منـابع ارزي کـشور را بـه       هاي افسانه وار و دزدي     حیف و میل  
تقلیل دائم التزاید صادرات، افزایش پی درپی هزینه زندگی کسر درآمد نفت ـ سررسید پرداخت اصل و فرع قسمتی از  

قوس نزولی سطح کشاورزي که در قسمت اعظم نتیجه تاخت و تـاز وحـشیانه مـالکین بـزرگ            . ها و غرامات نفت     وام
 اضافه دستمزد مستخدمین دولت که از مقابله با هزینه گـران  ارضی است ـ بیکاري بیش از حد تصور ـ تقاضاهاي دائم  

  . اند زندگی عاجز مانده
   همانیها مجموعا اداره کشور را از لحاظ اقتصادي غیرممکن کرده و طبیعی است اثرات سیاسی ناشـی از آن نیـز کـه                       

  . تر نموده است کند وضع را مشکل بصورت مقاومتها و تظاهرات مردم مرتبا بروز می
توانـست بوسـیله تـرور و وحـشت و بـا اتکـاء بـه خـالقین                     هیئت حاکمه در طی هشت سال گذشته تا آنجا که می          

داد ولی دیگـر مـدتی اسـت     توانست همان وضع را بازهم ادامه می  اش بر مردم مسلط گشته بود و قطعا اگر می           خارجی
  . اي بیاندیشد باید چارهکه خود متوجه شده از عهده اداره کشور به شیوه سابق بازمانده و 

   از نظر دستگاه حاکمه ضد ملی چاره درد قبل از همه باز هم کمک خارجی است تا مگر اقتـصاد ورشکـسته کـشور                   
آنگـاه دولـت بـه منظـور     . نجات یابد ولی کمک کنندگان نیز بلحاظی که فوقا اشاره شـد از ادامـه کمـک سـرباز زدنـد      

لی چند ساله اخیر پرداخت والس سیاسی با شوروي را آغاز کرد، ولی شـورویها  ترسانیدن آنها بیکی از مانورهاي معمو  
اي نداشـتند و مـوجبی بـراي رشـوه دادن وجـود       نیز اعتنائی نکردند چون دیگر از موقعیت سوق الجیشی ایران واهمـه     

  . نداشت
مقامـات دولتـی آمریکـا    . رد   از آنطرف حکومت ینگه دنیائی هم که واقعیت را دریافته بود از ایـن مانورهـا جـا نخـو        

  . صریحا اظهار داشتند از این پس باین نوع تهدیدها توجهی نخواهیم کرد
   در هر حال بنا بجهات فوق گو اینکه ملت ایران در نتیجه فشار بی حد و حصر سالهاي اخیر و سـرخوردگی از بـی                 

هاي خودبخـودي   واست و اعتصابات و جنبشهاي گذشته مدتی به سکوت گذرانید ولی باالخره بپا خ      لیاقتیها و خیانت  
کـارگران  . یکی پس از دیگري وقوع یافت که اولین آنها اعتصابات تاکسی رانان و سپس اعتـصاب بخـون کـشیده شـد       

  . ها و بعد اعتصاب دانش اموزان تهران بود کوره پزخانه
ت در سیاست دائر به تکیه نامحـدود     بطور خالصه تغییرات خارجی و داخلی مزبور از یک طرف امریکائیان را واداش   

ترین و بـی خطرتـرین طـرق از نظـر      و البته مطمئن (به مرتجعین ایران قدري تردید کنند و در جستجوي کشف طرقی            
بمنظور نزدیکی با ملت برآیند و بقول خودشان قبل از آنکه مجبور به تسلیم در مقابل یک تغییر کلـی شـوند    ) خودشان

هند و از طرف دیگر دستگاه حاکمه مرتجع ایران را واداشت که هم بعلت ترس از سرنوشـت  به تغییرات جزئی تن درد   
ها و هـم بمنظـور ترضـیه خـاطر اربابـان خـارجی و تحـصیل مجـدد                    وعدنان مندرس . ها  سینگمان ري . نوري سعیدها 

مجلـس فرمایـشی و غیـره بـه     دالرهاي قطع شده انها امتیازاتی جزئی ولی با بوق و کرنا و عوام فریبانه از قبیل انحالل        
  . ملت واگذارند
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کنیم که وجه مشخصه مقاومتهاي ملی هشت ساله اخیر خود بخود بودن آنهاست و ایـن بـآن معنـی        باز هم تاکید می   
است که پس از کودتا متاسفانه هیچ اجتماع و حزب خاصی در شکل دادن به مقاومتهاي مردم نقشی نداشت زیـرا اوال                     

  . قریبا از همان اوایل دوره پس از کودتا شدیدا تضعیف شدنداحزاب جبهه ملی ت
   ثانیا حزب توده نیز از طرفی بعلت تحیر و سـرگردانی زایدالوصـفش نـسبت بـه تغییـرات سیاسـی کـه گویـا بقـول            
رهبرانش غافلگیرانه و بناگهانی وقوع یافته بود و از طرف دیگر بخاطر تضاد شدید درونی خود خصوصا سلب اعتمـاد             

توانست در مقابل ضربات سنگین و سـهمگین دسـتگاه حاکمـه تـاب مقاومـت آورده از هـم             مومی از این حزب نمی    ع
اش از هم نگسیخته و باقیمانده بعد امکان نداشت چیزي غیـر از آنچـه قبـل از     نپاشد و اگر فرضا هم شیرازه تشکیالتی    

تـر از   ها را در شرایطی خیلـی متـشکل     ده مبارزات توده  کودتا بوده باشد و بتواند توجه و اعتماد ملی مردم را جلب نمو            
  . شرایط قبلی رهنمون بوده به پیروزي برساند

   در نتیجه اکنون در قبال تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی از یک طرف مردمی آزادي طلب و مستعد براي ادامه مبارزه          
و (اي مـوذي، حـسابگر    ب دیگر دستگاه حاکمهولی تقریبا غیر متشکل و بدون برنامه عمل مشخص و صحیح و از جان      

در مقابل هم قرار گرفته اند، مردمی که در اثر عدم تشکل و ) در حال حاضر نسبت به نیروهاي ملی بطور بالفعل مسلط       
بینـی الزم   فقدان برنامه الزم برآن ممکن است دچار توطئه دستگاهی شوند که کوچکترین امتیاز را بـا حـساب و پـیش                 

  . دهد می
داند مثال تا کجا    دستگاه حاکمه تا آنجا که برایش امکان دارد ظاهرا داراي نقشه و طرح روشن و سازمانی است و می             

  . عقب نشینی نموده در کجا مجددا یورش آغاز نماید
بعدي آورند حوادث   ها نقش مردم را کمتر از آنچه که هستند بحساب می          گرچه از آنجائیکه معموال در این نوع نقشه       

بینی و کنترل کنند با این حال حق نداریم تنها باتکاء چنین نقطه ضـعفی در محاسـبات حریـف       توانند دقیقا پیش    را نمی 
بـر  . دل خوش داشته و از شناسائی خود آنطور که هستیم سرباز زده سرنوشت کشورمان را بامید احتمـاالت واگـذاریم        

  . رف ساخته، مجهز و آماده بصحنه جدید قدم گذاریمعکس باید بکوشیم نقایص خود را هر چه زودتر برط
   الزم است با کمال صراحت و بدون تزلزل خاطر بدانیم که دستگاه حاکمه بر جزئیات نقایص جبهه ملی آشناسـت و       
لذا سعی وافر دارد براي مبارزه با مردم و تضعیف نقش و اثر جبهه ملی و در صورت لزوم بمنظـور تهیـه وسـائل یـک            

  : آید که     اي احتماال استفاده کند، عمال هیئت حاکمه بدشان نمی جدد از طرق موذیانهسرکوب م
که اگر متشکال و در طریق صحیح مورد اسـتفاده قـرار گیـرد    (   اوال ـ انرژي انقالبی متراکم هشت ساله ملت ایران را   

اي   کار حاصله آن در اندك مدتی جامعهقادر است پیستونهاي اجتماعی ما را چنان منظم و شدید بحرکت درآورد که از       
از راه تظاهرات غیر الزم و احیانا در گیر یهاي مضر و جنجالهـاي بـی حاصـل    ) خوشبخت و آزاد و مستقل بوجود آید    

  . بهدر دهند
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   ثانیا ـ از راه ایجاد همان جنجالهاي بی حاصل مردم و بخصوص کسبه خورده پا را بهراس انداخته از اوضاع جدیـد    
جر و متنفرشان گردانند و از این راه جبهه ملی را از مـردم منفـرد سـاخته سـپس بآسـانی آنـرا بکوبنـد، ایـن مـورد            منز

  . مخصوصا در بعضی از تظاهرات دوران اعتصاب معلمین دیده شده است
خالف شـایعات     ثالثا ـ با راه انداختن همان هیاهوها هم اربابان خارجی خود را متقاعد سـازند کـه اوال در ایـران بـر     

ها گردیده و دیري نخواهد پائیـد کـه کـشور در     آزادي بیش از حد تصور است بطوریکه موجب رخنه کردن کمونیست  
  . کام کمونیسم افتد بنابراین تحت همین عنوان بآسانی بتوانند ضربت سنگین دیگري بر ملت وارد آورند

ع تظاهر و اعتراض چشم پوشید، برعکس باید از آن وسـایل     البته این مطالب هرگز بآن معنی نیست که باید از هر نو  
با حساب دقیق و منظم و رهبري آگاهانه استفاده کرد و باید بخاطر داشت از آنجائیکه در حال حاضر ما توانائی کـافی                 

بهره بـرداري  بینی نشده نداریم ناچار باید به تناسب توانائی خود از وسایل مزبور   براي مقابله با حوادث ناگهانی و پیش      
  . کنیم

  : هاي شیطانی مزبور تا حدي هم موجود و مساعد است و بهترین این عوامل    بدبختانه عوامل پیروزي نقشه
     اوال ـ فقدان یک تشکیالت وسیع و پرقدرت وآماده بکار

 هـدف و     ثانیا ـ فقدان یک هدف و برنامه عمل معین و مشخص و جـسورانه و متناسـب بـا احتیاجـات روز اسـت،      
اي که عالوه بر دارا بودن مشخصات یادآوري شده وسیعا منتشر شده در بین توده مردم مورد بحـث قـرار گرفتـه          برنامه

توان یک وحدت نظر ملی و نیرومند و مشخص که اولـین   مقبولیت عامه یافته باشد زیرا تنها به این ترتیب است که می      
  . سالح عمده مبارزه است ایجاد کرد

 باید توجه داشت که فقدان یک تشکیالت اصولی، وسیع وقدرت مند عالوه بر اینکه باعـث از بـین رفـتن          بخصوص
  . گردد  استعداد و نیروي بالقوه مردم می

   اوال ـ رهبري مبارزه را از اختیار رهبران جبهه خارج ساخته کنترل حوادث طبیعی یا ساختگی دشمن را به کلی غیـر   
  .سازد  ممکن می

کند، در نتیجه ضمن ایجاد هرج و مـرج در   دهد، رهبري می یا ـ هرکس در هر گوشه به میل سلیقه خود فرمان می    ثان
  . جبهه باعث ایجاد تفرقه و چند دستگی خواهد شد

   ثالثا ـ طرفداران اعضاي جبهه را از مبارزه زیر پـرچم جبهـه ملـی دلـسرد و چـه بـسا بـسیاري از آنهـا را دنبالـه رو           
شان عدم تشخیص و درك صحیح شـرایط روز و محـیط        کند که بزرگترین خصلت     پ نما و انقالب نمائی      دستجات چ 

  . شان بوده و هست
دو نقطه ضعف عمده مزبور و اثرات احتمالی مترتب بر آن معهذا این واقعیتی اسـت کـه در شـرایط                 :    با تمام اهمیت  

 قاطبه میهن پرستان هدف و آمال مشترکشان را در وجود         فعلی ایران جبهه ملی مظهر موجود وحدت ملی ما است زیرا          
یابند و به همین جهت هر گونه اقدامی از هر ناحیه و از طرف هر شخص یا اشخاصی چه دانسته و چه ندانسته                   آن می 

  . که منحصر به تضعیف این مظهر وحدت ملی گردد نوعی خیانت به ملت ایران تلقی خواهد شد
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ملی گرچه مرحله دشوار و حساسی است و گرچه عوامـل نامـساعدي در راه کـسب پیـروزي        مرحله فعلی مبارزات    
  . کند با این حال نباید عوامل مساعد و مهم موجود را نادیده گرفت ملی خودنمایی می

داخلی و خـارجی کـه بـراي بهـره بـرداري از آنهـا احتیـاج بـه                 ) ولی بغرنج (   صرف نظر از شرایط گوناگون مساعد       
  .  دقیقشان داریم مهمترین عامل موجود، وجود نسل جدید استشناسایی

 در حالی رخ داد که نسلی فریب خورده ـ عاجز ـ و بی اطالع در مقابل آن قرار داشت ولی   ١٣٢٠   حوادث شهریور 
یابد که نسلی کمابیش پر شور و روشـنفکر بـا آن مواجـه اسـت وایـن خـود بـسیار          حوادث امروز در وضعی وقوع می   

  . دوار کننده استامی
  : کنیم    بطور خالصه تکرار می

ـ رهبران جبهه ملی باید سریعا اقدام به ایجاد تشکیالتی تا حد امکان اصولی و منطبق با حـدود احتیاجـات فعلـی                 ١   
د کـه  براي یک جبهه نه براي یک حزب نمایند تا در پناه آن بتوان استعداد بالقوه مردم را بصورت استعداد بالفعل درآور  

  . نه تنها بر احساسات خلق بلکه بر نیروي حساب شده آنها بتوان تکیه نمود
ـ جبهه ملی باید خط مشی کلی جبهه را بطور مشخص اعالم نماید تا احزاب عضو جبهه به ترتیب بـا رعایـت آن        ٢   

  . فعالیت مستقل خود را آغاز یا ادامه دهند
 خود شرایط حاضـر و احـساسات هـواداران خـود را دقیقـا درك کننـد،              ـ رهبران جبهه ملی همچنین باید به نوبه       ٣   

هـاي غیـر الزم و زیـان آور قبـل از آنکـه ادامـه آن باعـث         احتیاجات زمان را صحیحا تخمین زنند، از محافظـه کـاري       
ر باید بخاطر داشته باشند دشمن غـداري کـه د  . پراکندگی اعضاي پرشور جبهه بخصوص جوانان آن گردد پرهیز نماید        

باید قـدرتی متناسـب بـا    . رود راه حفظ منافع خود از هیچ جنایتی روگردان نیست با التماس و التجاء از میدان بدر نمی            
  .قدرت او و شعاري متناسب با احتیاج زمان ایجاد کرد و به او تاخت

ه روح انقـالب     در اجتماع امروز ایران مسائلی از قبیل اصالحات ارضی، تجدیـد حیـات قـانون اساسـی و توجـه بـ                     
هـاي   مشروطه، تعمیم و توسعه دمکراسی، بی طرفی ایران نسبت به دو گروه سیاسـی جهـان و خـروج از دسـته بنـدي         

نظامی، تقلیل کلی مخارج ارتش و سایر دوایر انتظامی به نفـع اقـدامات عـام المنفعـه بهداشـتی و فرهنگـی و بـاالخره             
تها مدتهاست که دیگر از زمره موارد بحث روشنفکران خـارج گـشته   جلوگیري از غارت ثروتهاي ملی بوسیله امپریالیس 

تواند نسبت به کلیات ایـن مـسائل نظریـات     اکنون هر مرد در خیابان می . بصورت خواست شدید عمومی درآمده است     
صریح و صائب بیان دارد، تمایالت عمومی نسبت به این مسائل در حقیقت نیروي بالقوه موجودي است و این وظیفـه            
رهبران ملی است که با تنظیم و تشکل دقیق تمایالت فوق و بازپس گردانیدنشان بـه اذهـان عمـومی در عمـل اهرمـی        

  . اي الزم در اوضاع کشور ایجاد نمود بوجود آورند تا به کمک آن بتوان تغییرات اساسی و پایه
ی حتی از نقطه نظر امپریالیستها و دستگاه    براساس واقعیاتی که در اول این مقاله متذکر شدیم در اوضاع و احوال فعل         

هاي اقتدار  حاکمه ایران توجه به بعضی از این خواستها امري ضروري و شناخته شده است و بنابراین بخاطر حفظ پایه                 
  .و تسلط نسبی خود بعید نیست در راه اجراي آنها قدمهایی بردارد
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وز هم روشی محتاطانه و محافظـه کارانـه پـیش گرفـت و        در چنین شرایطی جایز نیست درباره ضروریات مزبور هن       
  .فقط دنبال شعار انتخابات دوید، آن هم انتخاباتی که معلوم نیست از انتخاب ادوار گذشته بتواند خیلی بهتر باشد

    اگر دستگاه حاکمه کشور و حامیان خارجی آنها بتوانند با توسل به بعضی اقدامات اصالحی ظاهرا تند ولی اجتنـاب             
نا پذیر نظرموافق عمومی را به خود جلب نموده بفریبند ضربه بزرگی بـر پیکـر وحـدت ملـی وارد سـاخته در نتیجـه                     

  . موقعیت ضد ملی خود را چند صباحی بیش محفوظ خواهند داشت
 .   رهبران جبهه ملی باید موقعیت سیاسی کشور را دقیقا ارزیابی کرده و در قبـال آن وضـع روشـنی بـه خـود بگیرنـد       

جبهه ملی باید با وضوح تمام تقاضاهاي اساسی ملت حتی طرق تحقق آنهـا را بعنـوان شـعارهاي اصـلی خـود اعـالم           
  . داشته با انتشار وسیع و تفهیم کامل آن به مردم رشته وحدت ملی را گرداگرد خود هرچه بیشتر محکم نمایند

مدعی اصالح طلبی را در پیشگاه ملـت در معـرض   هاي همه جانبه ملت، دولت         جبهه ملی بایستی با انتشار خواست     
در چنین حالتی یا دولت در طریق اجراي تقاضاهاي ملـی طفـره   . آزمایش قرار داده اجراي آنها را مصرانه از او بخواهد        

خواهد رفت که در اینصورت این آخرین تیر ترکش هم از دست رفته یا بالعکس قدمهایی در این راه برخواهد داشـت               
 که باید شجاعانه اقدامات مثبتش را تایید نمود و تعللش را که ناشی از خاصیت وجودي او است به مـردم               و اینجاست 

نشان داد، حتی باید از طرق صحیح و عملی اجراي اصالحات ادعایی و خواستهاي ملی را دقیقا تعیین نموده با وسایل                 
  . تبلیغاتی وسیع در مقابل ملت و دولت گذاشت

ترین مجال عوامفریبی براي دستگاه حاکمه باقی نمانـده مـردم دقیقتـر و روشـنتر پـی بـه ماهیـت آن               باین ترتیب کم  
خواهند برد و مهمتر از همه اینکه با اتخاذ چنین روش مثبتی پوچی تهمت نارواي منفـی بـافی نـسبت بـه جبهـه ملـی          

  . آشکار خواهد شد
رهبري فکري و سازمانی نیـز نـوعی       . رت حکومتی نیست     رهبري مبارزات ملی منحصر و منوط به تکیه بر اریکه قد          

  .رهبري واقعی و پر اهمیت است
   از شکست حزب توده ایران در مقابله با شعار ملی شدن صنایع نفت و مشروط کردن پیروزي آن به زمـان اقتـدار و                    

هـاي    جبهه ملی در سالحاکمیت حزب مزبور درس عبرتی باید گرفت، همچنان که از نتایج ارائه همین شعار از جانب   
  .  زمانی یک اقلیت کوچک پارلمانی بیش نبود باید تجربه آموخت١٣٢٨ـ٢٩

   اگر روشی غیر از این پیش گرفته شود یحتمل بسیاري از هواداران جبهه به ویژه عناصـر پـر شـور و پراحـساس آن                
 که سالهاسـت از جانـب ملـت و    مایوس و دلسرد شوند وممکن است رهبران مترصد و کمین نشسته حزب توده ایران     

اي را به سوي خود کشیده بـه راه منحـرف    هاي خویش نیروهاي آماده اند با چپ نمایی حتی افراد حزب خود طرد شده 
  . سوق خواهند داد

  مسوولیت واقعی نیک و بد آینده با شماست
هر و عمل غیر قابل کنترل و سـطحی   از آنطرف هواداران جبهه بویژه جوانان پرشور آن باید جدا از هر گونه تظا           -٣   

و مضر به حال نهضت خودداري کرده و بدرستی دریابند چه بسا دامهایی در سر راهشان ممکن است قرار دهند و باید          
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موقع خالصه با هـر   جا و بی رویه و سرخودي، هر نوع درگیري بی گري در کار جبهه، هر نوع اعمال بی     با هرنوع اخالل  
 حال وحدت ملی ما است شدیدا مبارزه کنند، از تندرویها و حادثه آفرینیهاي بـی موقـع و زیـان               نوع عملی که مضر به    

بخش خودداري نمایند، رعایت انضباط را بر خود فرض شمارند، باید بدانند دود اعمال ناسـنجیده و غلـط بـه چـشم                        
  . هضت را فراهم آورندکاري نکنند که ندانسته موجبات شکست ن. همه از جمله به چشم خودشان خواهد رفت

  . بازي با سرنوشت ملتی چیزي جز خیانت نیست، بر جبین دیگران نیز همین گونه داغ خیانت زدند
  . نهایت حساس است کند و وضع سیاسی کشور بی  حوادث به سرعت بروز می! هم میهن عزیز

*     *     *  
 سیاستهاي امپریالیستی که در کشور ما هر یک        تضادهاي خصوصی و گروهی بین سردمداران هیئت حاکمه ؛ تضاد بین          

اش آنقدر حاد و شـدیدند کـه    عوامل و پایگاههائی دارند و باالخره تضاد بین مردم ایران و دشمنان داخـلی و خـارجی             
  . هر آن ممکن است اوضاع نامطلوب دیگري پیش آید

باالجبار و بمنظور بهـره بـرداري از نتـایج    اي که اخیرا   به خوبی پیداست که حتی همین آزادیهاي جزئی و حساب شده          
تبلیغاتی آن به مردم داده شده است با منافع غارتگرانه کسانی که بخصوص طی هشت سال گذشته بی پروا بـر حیـات                

  . اند سازگاري ندارد و بنابراین باید هوشیار بود تا شبیخون دیگري را متحمل نشویم مادي و معنوي ملت ایران تاخته
ی است که وضع سیاسی فعلی از جهاتی بهتر از وضع سیاسی هشت سال گذشته تا ماههاي اخیر است، اگـر           این واقعیت 

باید در وضع فعلی تغییري حاصل شود نه در جهت قهقرا و بازگشت به دوره مطلق العنانی گذشـته اسـت بلکـه بایـد                 
ید گذاشت بساط قلـدري مجـددا گـسترده    آزادیهاي مقرر در قانون اساسی و احیاي روح قانون مزبور گسترش یابد؛ نبا  

  . شود
روش صحیح سیاسی فعلی در قبال دولت از طرفی انتقاد سالم، دقیق و افشاگرانه عامه فهم توام با ارائه طریق روشن به      

چنین روشی همراه با یـک سیاسـت تبلیغـاتی، فعالیـت تـشکیالتی الزم و          . منظور اجراي خواستهاي اساسی ملی است     
سازد و قدرت حاصله از چنان تشکل و روشن بینی یا دولت       ان را متشکال پیرامون جبهه ملی مجتمع می       سالم؛ ملت ایر  

کنـد و آنهـم در     تازاند یا به زمینش افکنـده زیـر پـاي ملـت لگـدمالش مـی        را در جهت توقعات ملی به سمت جلو می      
قدر هم که سفیه و کودن باشـد جـرات   شرایطی که به علت قدرت تشکیالتی و آگاهی مردم هیچ کودتاچی قلدري هر     

  . عرض اندام نخواهد داشت
اگر روشی غیر از این پیش بگیریم یعنی در قبال وضع فعلی به نیروئی منفی تبدیل شویم، دیر یا زود قـسمتی از مـردم                 

کـرده  گول ظاهر سازیها و صحنه سازیهاي دمکرات مآبانه را خورده قسمت دیگر مایوسانه صفوف جبهه ملی را خالی             
از پیکار باز خواهند نشست و گروهی پرشور و احساساتی و فعال نیز بدام چپ نمایان خواهند افتاد در نتیجه مجمـوع     

  .این پیشامدها همان تفرقه نیروهاي ملی است که موجب تسلط طوالنی مرتجعین و اجنبیان خواهد بود
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و تعمق و بدون توجه دقیق به تمام شرایط موجود و      واما اگر روشی هم بظاهر مثبت ولی در حقیقت دور از واقع بینی              
از جمله بدون توجه به چگونگی نیروئی که داریم پیش گیریم پر واضح است که همین شرایط فعلی نیز به نفع یک یـا           

  . هاي اخیر زمام کره جنوبی را در دست گرفتند تحول خواهد یافت چند قلدر کوته نظر از همان قماشی که در هفته
  
  
  
  
  
  هاي نهضت آزادي ایران بمناسبت قیام ملی سی تیر مونه هائی از تراکتن

  
  هموطنان

  . سی تیر روزیست که اتحاد و قیام ملت ایران مشت بر دهان نیرنگ بازان و دشمنان باطنی مملکت کوبید
  

  نهضت آزادي ایران                                                                                                 
  

ها هرگز محو نخواهد شد تا کشور ما به هدف جنبش سی تیر نایل نـشود یعنـی بـه        خاطره قیام ملی سی تیر از خاطره      
  . آزادي و آبادي نرسد و ازفشار ظلم رهائی نیابد ملت ایران آرام نخواهد نشست

  
  نهضت آزادي ایران                                                                                                

  
  . هاي سی تیر از هم اکنون در قلب فرزندان وطن فروزان است و خیانتکاران و غاصبین از آن همواره هراسانند شعله

  
  نهضت آزادي ایران                                                                                                

  
سی تیر و تکریم شهداي ارجمند و شادروان آن روز تضمین است براي رهائی از مفاسد و مظـالم           ) قانونی(تجلیل قیام   

  امروز
  

  نهضت آزادي ایران                                                                                                
  

052



  ام تیر ماه ز دعوت نهضت آزادي ایران براي بزرگداشت روز سیدو نمونه ا
  ١٣۴٠تیرماه 

  
سی تیر روز رستاخیز ملت ایران براي حفظ آزادي و استقالل و شرف است ملت شرافتمند ایران بزرگداشت ایـن روز                   

  . داند تاریخی را از وظایف پرافتخار ملی می
  نهضت آزادي ایران                                                                                                    

  
نمایـد در    دعوت مـی ١٣٣١تیرماه٣٠نهضت آزادي ایران از مردم شرافتمند تهران بمنظور تجلیل از قیام ملی و قانونی            

شـود شـرکت    د مـی منعقـ ) خیابـان اسـالمبول  (صبح روز شنبه در مسجد هدایت      ٩اي که ساعت      مجلس تذکر و فاتحه   
  . نمائید

  
  الموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین

  . و زندگی در مرگ با پیروزي و سرفرازي شما است. مرگ در زندگی با شکست و زبونی شماست
  

  علی علیه السالم                                                                                                                
  
  

  ١٣٤٠ تیر -اعالمیه نهضت آزادي ایران به مناسبت سالروز قیام سی تیر
  

  !سی تیر روز جاویدان، مقابله حق و ظلم مردم آزاده ایران
 بدنبال استعفاي، مصدق پیشواي مبارزات ملی مردم جهان، که براثـر عـدم موافقـت شـاه بـا تقاضـاي       ١٣٣١در تیرماه  
 دائر بر عهده داري وزارت جنگ، صورت گرفت، مردم بدعوت فراکسیون نهضت ملی و براي حفظ نهـضت                 قانونی او 

ام تیـر   ملی و قانون اساسی ایران در سراسر کشور، دست به تعطیل و اعتصاب زدنـد و سـرانجام در روز مقـدس سـی                 
  : هاي زندگی پوشیدند چشم از عالیق و دلبستگی

آرزوها و آمال خود را در پیروزي قیام ملی خالصه کردند و بر سـر آن جـان باختـه بـه       اي که     چه بسیار جوانان ارزنده   
چه بسیار دلهاي لبریز از عشق و چه بسیار سرهاي پرشور کـه بـا سـرنیزه پـاره پـاره و بـا گلولـه        . آغوش حق شتافتند  

  . پریشان شد
ه توطئه خارجیـان، و عمـال آنهـا چنـد روزي     در آن روز پرافتخار با فدا شدن جوانها فریاد مصدق پیروز است که بنا ب         

  . خاموش شده بود پیش از آنکه آفتاب سی تیر غروب کند بلند شد و نور امید در افق ایران مجددا طلوع کرد
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  !مردم آزاده وطن
در آن روزهاي اضطراب آلود انتخاب مرگ یا زندگی، بردگـی یـاآزاده گـی، و در آن دقـائق سـخت گـذر کـه حکـام                            

بار براي مجبور کردن ملت بقبول ذلت و اسارت تمام نیروهاي خویش را بسیج نمودند؛ ایرانی با شرف،                 خونخوار و ج  
بفرمان شرف و غیرت زندگی و آزادگی را برگزید و در حراست از نهضت آزادي و حقـوق خـود بعنـوان یـک ملـت                       

  : مستقل بجنبش درآمد
روي مردم خودداري کردند، سقوط کـرد و مـصدق پیـشوا و    حکومت قوام پس از آنکه افسران شرافتمند از تیراندازي ب     

  . پاسدار نهضت ملی ایران زمام امور مملکت را بدست گرفت
  !آزاده مردان ایران

بنا (هاي داخلی و با خرج میلیونها دالر  ام تیر را سیاست بیگانگان با استفاده از نفاق و خیانت         قیام و انقالب مقدس سی    
اما پس از هـشت  . در روز سیاه بیست هشتم مرداد، بگمان خود، درهم شکست        )  خودشان به اقرارهاي مکرر مطبوعات   

سال مقاومت، مجاهدت وپایمردي که طی آن بسیاري مردان و زنان غیرت مند میهن مـا زیـر شـکنجه جـالدان شـهید                 
مـصمم اسـت،   شدند، نسل حاضر ثابت کرد، بدون احساس خستگی، همچنان بر دفاع از حریم آزادي و قانون اساسی             

مصمم است که سی تیر را نه بعنوان یک خاطره بلکه بعنوان ادامه مبارزه ومقاومت تجدیـد نمایـد و نهـال آزادي را بـا           
  .خون خود آبیاري کنند
  :مردم شرافتمند تهران

براي گرامی داشت این روز مقدس و براي اداي احترام و تجدید پیمان با شـهداي سـی تیـر کـه خـون خـود را وثیقـه          
 بعد از ظهر ۵/۵جبهه ملی ایران از شما دعوت کرده است در تظاهرات بزرگی که در ساعت         . ستقالل وطن قرار دادند   ا

  . شود شرکت کنید  ام تیر در میدان جاللیه برگزار می روز جمعه سی
  :فرزندان غیور وطن

یان دارد و هر روز جانبازان دلیـر راه  امروز در پنج قاره جهان پیکار در راه آزادي با جانبازي صمیمانه وشورانگیزي جر            
دانهاي شرف و افتخار،  غلطند ؛ هر روز هزاران انسان با غیرت بخاطر عدالت و آزادي در می     آزادي به خاك و خون می     

  . بازند  مردانه جان می
  . تواند ننگ استبداد و خودسري را تحمل کند  انسانیت دیگر نمی

 که تمامی جهان را هیجان آزادیخواهی در بـر گرفتـه ؛ هیئـت حاکمـه ایـران در      درست در چنین موقعیتی، در موقعیتی     
کند و از   اي طرح و هر لحظه بهانه جدیدي را عنوان می        اندیشه ابدي ساختن خفقان و خیره سري ؛ هر روز توطئه تازه           

 اسـت تـا حقیقـت غـارت و     آنجا که افکار عمومی جهان از مدتها پیش علیه دیکتاتوري در ایران برانگیخته بر آن شده            
چپاول دارائیهاي ملی و تجاوز به حقوق اساسی و آزادیهاي ملت را با لعابی دروغین از آزادي، نوعی از آزادي بپوشـاند   

بیند با وجود قانونی که روز سـی تیـر را روز قیـام          تازه همین جالي کاذب را هم نیمه تمام گذارده و امروز آشکارا می            
گوینـد    کننـد، مـی    آنروز مقدس را شهداي ملی دانسته، مردم را به قانون سازمان امنیت تهدید می  ملی شناخته و شهداي     
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دانند و جهانیان گواهند که تا امروز تمام اجتماعاتی که طرفداران نهـضت   مردم آشوبگر و اخاللگرند حال آنکه همه می      
ینها بودند که مورد تجاوز و مزاحمت مأمورین رسمی غالباً ا . اند با نظم و آرامشی بس قرین بوده است          ملی تشکیل داده  

رسـاند    از هم اکنون بهانه جوئیها و استناد به درخواستهاي دروغین که شده اسـت مـی  . و غیر رسمی دولتی قرار گرفتند   
بیند و مسلم است که هرگونه خشونت و حمله و عمل خالف آرامش   که هیئت حاکمه براي ایجاد بی نظمی تدارك می      

دولتی را که به منظور فـرو نـشاندن خـشم افکـار     . ورت گیرد به دستور و به میل مخالفین ملت ایران خواهد بود         که ص 
اند و آن دولت مختصر آزادي داده و چنـد نمونـه مبـارزه بـا فـساد راه انداختـه اسـت بـرایش                      عمومی روي کار آورده   

سرگرد بلوچ قرائی و چـاقو کـشان مجهـز تمـاس و         حتی شنیده شده است با امثال       . کنند    کارشکنی و توطئه سقوط می    
  . تعلیماتی به میان آمده که مزاحمت براي اعضاي دولت و سران ملی فراهم آورند

  : مردم غیور تهران
کنـد و رجـاء واثـق دارد کـه شـما مـردم         نهضت آزادي ایران شرکت شما را در اجتماع بزرگ میدان جاللیه تأکیـد مـی    

تورات مأمورین انتظامی جبهه ملی نظم و انضباط را شـدیداً حفـظ و دروغگویـان را رسـوا     هوشیار تهران با رعایت دس    
  . خواهید کرد

  درود و رحمت خدا به شهداي سی تیر
  سالم به دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران

  نهضت آزادي ایران
  ١٣۴٠تیرماه 

  
  
  
  
  

   ١٣٤٠یر  ت٣١_ اعالمیه نهضت آزادي ایران در پاسخ سخنان دکتر امینی 
  

  !!نیرنگ آزادي
اهللا طالقانی، سالم به دانشجویان، بازاریان، کارگران و بـه   سالم به رهبران گرامی، سالم به روحانی عالیقدر حضرت آیت   

سالم به مردم تهران که بدعوت جبهه ملی    . گرفتارند!! همه فرزندان با شرف وطن که چند روزي است در زندان آزادي           
  .  پاسخ گفتند، زندانها را پر کردند و شور قیام ملی را در سلولهاي زندانها پراکندندنداي وجدان خویشه وب
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درود ما و رحمت خدا به شهداي سی تیر که خونشان وثیقه نهضت ملی ایران، روحـشان نگـران مبـارزه ضـد اختنـاق           
ننگ بـا آدم دزدانـی کـه در    نفرت و. نسل ایرانی و مزارشان قلبهاي آکنده از شور وطن خواهی مردم شرافتمندي ماست  

  . اند نهان وآشکار به دزدیدن انسانهاي شریف پرداخته
  : هموطن

: اي به ارمغان آورده اند، ایشان در مصاحبه خـود فرمـوده انـد    آقاي تازه دکتر، سخنگو؛ از سفر اخیر خود اطالعات تازه        
سرسختی نشان داد ایـن حـق دولـت    ملت باید به محض دستور دولت تصمیم خود را بشکند و اگر جسارت ورزید و    

ایـن بیـان تـازه از    . و یا کشتار او را سرجایش بنشاند     ... و... است که با سرزنیزه، گلوله، رگبار مسلسل، تانک و توپ و          
زیاد هم بعید نیست چه ایشان تمام عمر را صرف مطالعه یافتن بهترین طرحها              !! آقاي دکتر، سخنگوي دولت آزادیخواه    

و دیگر مجال درك واقعیتهاي اجتماعی و بررسی تاریخ مبـارزات بـشریت را در طریـق         !! ضی نموده اند  براي تقسیم ارا  
اند وگرنه این حقیقت را که قرنهاست دولت چیزي جدا و مـستقل از ملـت نیـست، کـه قرنهاسـت              کسب آزادي نیافته  

  . کردند میدولت نماینده قدرت اجرایی مردم است نه زندانبان و نه آقاباالسر درك و فهم 
  : هموطن

کامال طبیعـی اسـت کـه آقـاي دکتـر      .   عجز ایشان، سخنگوي دولت غیر مسوول، از فهم این نکات کامال طبیعی است  
اند که در دنیاي امروز هیچ دولتی حتـی آن دولتهـا کـه نماینـده اکثریـت ملتهـا                   ندانند چنین حقی از دولتها سلب کرده      

ات ملتی در بیابانی دورافتاده بخاطر بزرگداشت یک روز تاریخی که غرورآمیزتـرین          توانند و نباید از تظاهر      هستند، نمی 
دهد، روزي را که به حکم قانون، روز مقدس قیام ملـی ایرانیـان شـرافتمند              و پرشورترین صفحه تاریخ اورا تشکیل می      

  . جلوگیري نماید. است
  : هموطن

تر از خبرهـائی اسـت     استدالل آماري آقاي تازه دکتر بس شنیدنی.شدند  اي نمی      اگر غیر از این بود عضو چنین کابینه       
و با سربلندي و !  نفر از مردم تهران را مخالف تظاهرات سی تیر معرفی نموده اند  ٠٠٠/٩٧٠/١. اند  که به ارمغان آورده   

!! ه دولـت آزادیخـواه  انـد کـ   اند که به آنها هم اجازه میتینگ داده نشد، ظاهراًً فرامـوش فرمـوده     لحنی تحکم آمیز فرموده   
میدان جاللیه را به میتینگ تخصیص داد و اعالم کرد که به دستجات بترتیب تاریخ تقاضا اجازه میتینگ خواهد داد، بله             

اعالم کرد که در دادن اجازه میتینگ حق متقاضی مقدم را محترم خواهد شمرد، اکنون شـما مـردم        !! دولت آزادي بخش  
د اگر فلسفه جلوگیري از تظـاهرات سـی تیـر و نقـض صـریح قـانون تنهـا دلـیلش         با شرف از سخنگوي دولت بپرسی 
انـد، دولـت    کند و چرا به آنها که دیرتر تقاضـا کـرده     چرا حقوق عمومی را پایمال می     . تقاضاي دستجات مختلف است   

  .گوید که دیگري زودتر تقاضا کرده و میتینگ و تظاهر حق اوست  نمی!! قدر قدرت
هم حق دارد که از علل و اسباب اصلی حصول ایـن مختـصر آزادي بـی خبـر و از              !! نی، رسول آزادي     آقاي دکتر امی  

زیرا ایشان پس از شرکت در کابینه کودتا و پس از دالل !! دانند، گله مند باشند     مردم که قدر آزادي اهدائی ایشان را نمی       
از عقـد قـرارداد کنـسرسیوم و پـس از           رشوه شدن برخی کودتاچیان، پس از شرکت در جنایات دولـت زاهـدي پـس                
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رفتند تا اطوار نخـست  . عالء و بعهده گرفتن دفاع از پیمان بغداد رهسپار آمریکا شدند!! شرکت در کابینه مبارزه با فساد  
رفتند و نماندند تا از نزدیک شاهد مبارزه ملت در تحت شـرایط     . وزیري بیآموزند و درس دروغگویی و نیرنگ بگیرند       

ور باشند، رفتند و سالها بعد براي کارآموزي به ایران بازگشتند و چنانکه دیدي ایشان کارآموزي خود را بـا             خفقان و تر  
  . شروع فرمودند!! مبارزه در راه آزادي، آزادي انتخابات

  : هموطن
  کند تنها نفس دیکتاتوري نیست؛ دانی که خطر، خطري که ملیت و بقاء تورا تهدید می تو خوب می
اي دیگـر آنهـا یـاراي     ت سال بعد از کودتا خوب ثابت کرد که توراه مبارزه با دیکتاتورها را نیک آموختـه               مبارزات هش 

انـد تـا ملـت را از راه خـود منحـرف       اي که خداوندان لیره ودالر بدست هیئت حاکمـه داده    سالح تازه . مقاومت ندارند 
اثـر کـرده و     ایران با روشن بینی تمـام آن را بـی  اینست خطر اساسی که ملت    . است... سازند دروغ و نیرنگ و فریب و      

  . کند می
  :هموطن

رابا پیکار مداوم خود از آغـوش  ) اند که حتی دیکتاتورها هم آنرا تحمل نکرده(دانی که این آزادي مختصر        تو خوب می  
  . اختناق و خفقانی بدتر از خفقان دوره چنگیزي برون کشیده اي

اي که نه تنها حاضر به از دست دادن آن نیستی بلکه با قاطعیـت تمـام    ست آوردهکه پس از هشت سال نبرد، سرپلی بد  
  . مصممی دیو استبداد را از خاك میهن برانی

  : هموطن
امـا  . کوشند، خفقان موجود را آزادي جلوه دهند و این پتـک را بـر فـرق آزادي بکوبنـد                 دشمنان آزادي کوشیدند و می    

 را نفریفت و او مجبور شد ماهیت واقعی خود را که چیزي جز ماهیت اقبالها               کسی 9امینی: (خوشبختانه نیرنگ دشمن  
  . ها نبود آشکار و ملت را به زندان و کشتار تهدید کند و شریف امامی

  : هموطن
هاي کهنه که تو سالهاسـت در امتحـان درهـم شکـستن آن      استبداد ناگزیر شد در تجاوز به حدود آزادي از همان شیوه         

دانند که این آخرین تالش مذبوحانـه را    استفاده کند اما تو و همه مردم ایران و همه مردم روي زمین میپیروز شده اي،  
  . در هم خواهی شکست

  : هموطن
لقب گرفته اي، اما تو با همان مقاومت همان پختگی و مهـارت کـه در     ... تو بار دیگر اخالل گر و آشوبگر، ماجراجو و        

اي بی آنکه به حادثه سازان مجال جنجال دهی از کنار حوادثی که دستگاه فاسد          وختهمبارزات هشت ساله اخیر خود آم     
و فاسد پرور آفریده و تدارك دیده به سالمت خواهی گذشت و قدرت و مقاومت و اصالت جهاد ملـی خـویش را بـه         

  . هیئت حاکمه و همه جهانیان نشان خواهی داد
  : هموطن

057



وقیف و رفتار وحشیانه پلیس علیرغم تصرف دانشگاه سنگر جوانان آزاده وطـن و         مقاومت تو، علیرغم سرنیزه، باتوم، ت     
اي ایرانی تظاهرات پرشور و شـورانگیز تـو در       تبدیل آن به ستاد تجاوزکاران وحشی و زندان دانشجویان دلیر دانشگاه،          

براي آگـاهی  . اهی شستروز سی تیر به یقین ثابت کرد که تو مصممی و به هیچ قیمت دست از مبارزه و مقاومت نخو  
  : دهد که  مردم شرافتمند ایران اطالع می

  . اند  عالوه بر سران نهضت ملی، متجاوز از هزار نفر از طبقات مختلف مخصوصاً دانشجویان دستگیر شده-١
ا  خود را آماده سازید تا در صورت لزوم و صدور دستور به منظور تایید زندانیان دسته جمعـی خـود را بـه زنـدانه               -٢

  . معرفی نماییم
   مبارزه تا خنثی کردن آخرین تالشهاي هیئت حاکمه دم مرگ و پیروزي قطعی ادمه دارد-٣

  ارتباطات خود را محکم کرده و گوش بزنگ دستور باشید 
  درود به دکتر محمد مصدق پیشواي نهضت ملی ایران
  . اند  سراسر شور و هیجان ساختهنان زندانها را درود به شهداي سی تیر و آنها که امروزبیاد فداکاري آ

  
  ١٣۴٠ تیرماه٣١                                                                                                       
  آزادي ایراننهضت                                                                                                       

  
  
  
  

  هدف سیاسی نهضت آزادي ایران
  

  هدف سیاسی ما
  . استقرار حکومت ملی بر ویرانه نظام دست نشاندگی است

  : نیروي اجتماعی ما براي تحقق این هدف مقدس
هـاي دهقانـان و    ایمان اسالمی هم کیشانمان، اراده آهنین مبارزین سرسخت، بینش سیاسی رهبران آگاه و خردمند، توده   

  . ارگران و روشنفکران و نیروي عظیم ستمدیدگان و رنجبران و عدالتخواهان ایران استک
  : المللی ما نیروي بین

هاي ضداستعماري مسلمانان در میهن بزرگ اسـالمی اسـت کـه از سـواحل           قدرت خالقه و پیشرو و روزافزون جنبش      
هـاي حاکمـه    ود قرار گرفته و همـه جـا هیئـت   مدیترانه تا دورترین نقاط آسیاي جنوب شرقی را در امواج سهمگین خ        

  . سازد  استعماري و دربارهاي دست نشانده و ضدملی را سرنگون و حکومتهاي ملی را مستقر می
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  : شیوه مبارزه ما
توحید نیروهاي اصیل ملی و مبارزه مشترك در جهتی واحد و معین بمنظـور دگرگـون کـردن اساسـی نظامـات فاسـد            

  . ي و فرهنگی استاجتماعی، سیاسی، اقتصاد
  نهضت آزادي ایران                                                                                                   

  
  
  
  

  ١٣٣٢ مرداد ٢٨بیانیه نهضت آزادي ایران بمناسبت سالروز کودتاي ننگین 
  

لیکه ملت ایـران بـه آخـرین آرزوهـاي دیرینـه خـود       خوب بخاطر دارید که هشت سال پیش در چنین روزهائی در حا    
!! رفت که بقایاي حکومتهاي استعماري و استبدادي را منکوب نماید چند کامیون از مـردم شـریف                شد و می    نزدیک می 

و بخرج دولت آیزنهاور کاري کردند که بـراي اولـین بـار پـس از     !!! تر از خود    اي پلیس و سرباز شریف      با حمایت عده  
کـرد،   ی آقاي ایدن نخست وزیر آن روز انگلستان که با خانواده خود در آبهاي دریاي مدیترانه مسافرت مـی   مدت طوالن 

  .اي نمود خواب آسوده
  :اما محصول این کار چه بود

 کـه گفتـه   9هـاي خـارجی   صرف نظر از بـدیهی (   از نظر اقتصادي بقول رئیس دولت فعلی یک افال س وحشت آور          
یکمـاه  «. »کنیـد   ر اسفناکی هستیم که اگر همه حقایق را بگویم تولید وحشت و اضطراب مـی              ما دچار وضع بسیا   «است  

است که قسط بانک واردات و صادرات آمریکا سررسیده و قسط مزبور پرداخت نشده اگر مالحظـه مـا را نکننـد بایـد       
  . وعیت زیارت مزار شهداءو از نظر آزادي به استناد مشاهدات روزانه محدودیت و ممن. »اعالم ورشکستگی نماییم

  .    از نظر احترام به قانون اساسی تعطیل کامل و عطف مشروطیت و بستن پارلمان
باآنکـه بـدون تردیـد    . اهللا طالقانی و مهندس بازرگان    از نظر رونق بازار اتهامات، کمونیست شدن اشخاصی نظیر آیت      

هاي آنها  ت مقدس ملی ایران و جانبازیها و زندان کشیدن       مبارزات هشت ساله مردم ستمدیده و فداکار و مؤمن به نهض          
هاي شوم و ریاکارانه هیئت حاکمه نقـش بـسیار اساسـی داشـته      در تخفیف بدبختی افالس و اختناق و در افشاي نقشه     
 کـه  رسـید   شد و رعب دستگاه از نیروهاي ملی به این پایـه نمـی        واال شاید امروز دیگر از استقالل ایران اثري دیده نمی         

  . ناگزیر از جمع آوري امضاهاي جعلی و صحنه سازیهاي مصنوعی گردند
   ما از تجدید خاطرات شوم و تلخ این مدت و اقاریر صریح و مدارك مسلمی که مؤید تیره روزي مـردم ایـن مـرز و      

ـ        بوم گردید خودداري می    . پـردازیم   اه مـی کنیم و فقط به برخی تحلیل مختصر آثار آن در زمان حاضر و آینده خیلی کوت
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اکنون پس از هشت سال گذشت زمان در حالیکه همبستگی بین عوامل سه گانه دالر و سرنیزه وجهالت بسیار سـست                
  . شود شده است، خاطره این ایام جبراً براي مردم تکرار می

ذبوحانـه و     شاید بعلت همین سستی و همبستگی عوامل سه گانه است که هیئت حاکمه به ایـن انـدازه بـه تـالش م          
و سـفیر کبیـر ایـران در    ) بـه دالئلـی  (صحنه سازیهاي مسخره دست زده است واال دکتر اقبال فراري از چنگال عدالت           

هـاي   حزب ملیون جاي داشت و اگر اتومبیلهاي شرکت واحد و کامیون!!! آسمان پر جبروت در ) به دالئل دیگر  (اسپانیا  
 باقی بودند و اگر بریز و بپاشهاي ینگه دنیا کما فی السابق بطور عادي ادامـه  کامالً وفادار!! ارتشی به این روز پر عظمت   

هـاي محلـی    هاي جعلی و تحمیلی انجمن هاي دلربا و اعالمیه یافت دیگر به این همه تالشهاي بیش از پیش و برنامه      می
  . اما نتیجه این صحنه سازیها یکجا خنثی خواهد شد. تا این اندازه احتیاج نبود

شود به  ها و رادیو برگزار می ولی فقط در روزنامه ) بینی شده   حتی بیش از نیم میلیون نفر پیش      (ی با شکوه و جالل      جشن
و . مردم شریف و میهن دوست واقعی کما فی السابق حق اظهار نظر و حتی راحـت نفـس کـشیدن داده نخواهـد شـد               

آید و چون در این بار از همه منابع ذخیـره قـدرت    یباالخره عمالً هم بار دیگر کوس رسوائی هیئت حاکمه بصدا در م           
اما این حاصـل را فقـط در نـشریات غیـر تجـارتی      . خود هم استفاده کرده است زیان و رسوائی شدیدتري خواهد دید      

خارج و در صفحات شبکیه چشم مردم تهران خصوصاً کسانیکه از نزدیـک نـاظر آن بـوده و از عواطـف انـسانی هـم              
  . توان جستجو کرد اي دارند می بهره

  : اما وظیفه ما
این نیست که فقط بنشینیم و منتظر بمانیم و تماشاگر این حالت احتضار هیئت حاکمه باشیم ـ ما نسبت بـه سرنوشـت    
خود نسبت به آینده و حال یک وظیفه کلی و همیشگی داریم و در مقابل اجتماع و حتی گذشتگان خـود دینـی بعهـده       

ایم و اکنون جاي تعلیمـات اضـافی در ایـن مـورد نیـست امـا در        ن خود را کم وبیش شناختهماست ما این وظیفه و دی   
مقابل این مراسم خصوصاً مراسم امسال آن وظیفه و برنامـه دیگـري بایـد داشـته باشـیم کـه بـه مقتـضاي امکانـات و                

  . احتیاجات مطلع خواهید شد
  !!!ن روز تاریخی بودهر چه بیشتر ای!!! ولی در هر حال بایستی مراقب بزرگداشت

  
  نهضت آزادي ایران                                                                                                         

  )١٣۴٠ ـ حدود مرداد(                                                                                                      
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 ١٧ -) زده  براي ساختمان خانه زلزله زدگان و امور عمرانـی منـاطق زلزلـه            ( کند  نهضت آزادي ایران استمداد می    
   ١٣٤٠شهریور 

  
  تعاونوا علی البرو التقوي

  براي ساختمان خانه زلزله زدگان و امور عمرانی در مناطق زلزله زده
ارت مخصوص آقایان حاج سید محمود طالقـانی ـ دکتریـداهللا سـحابی ـ      نهضت آزادي ایران بیاري خداي توانا و با نظ

اي از مهندسـین سـاختمان و کـشاورزي و دانـشجویان دانـشگاه بـا کمـک هموطنـان          مهندس بازرگان و همکاري عده 
شرافتمند مصمم است در قسمتی از مناطق زلزله زده ساختمان خانه و تهیه آب آشامیدنی و وسـائل کـار و کـشاورزي             

  . یب دیدگان زلزله را تأمین نماید و انشااهللا تا قبل از شروع زمستان در دسترس آنان قرار دهدآس
  

هاي نقدي قبوض اعانه یکصدریالی منتشر شده و دفتر مخصوصی در مـسجد هـدایت خیابـان                   براي جمع آوري کمک   
 و همچنین 9ی و لوازم کشاورزيمصالح ساختمان( بعد از ظهر براي دریافت هدایاي جنسی ٧ تا  ۵اسالمبول از ساعت    

  . باشد همکاریهاي فنی و راهنمائیهاي هموطنان عزیز آماده می
  

   نهضت آزادي ایرانکمیته تعاون                                                                                            
  ١٣۴٠ شهریور ١٧                                                                                                  

  
  
  
  
  

  ١٣۴٠اعالمیه نهضت آزادي ایران در خصوص فرمان مورخ بیست چهارم آبانماه 
  
شویم  استظهار ما به الطاف الهی است که امیدواریم نظر مرحمت خود را با وجود اشتباهات و خطا هائیکه مرتکب می            «

  » .داز ما باز نگیر
  ٣٣  مهر١۴  ـ از نطق شاه بمناسبت افتتاح مجلس سنا در

بشر براي وصول به حداعالي رشد و تکامل فکري به آزادي بیان آزادي عقیـده آزادي بـراي جبـران اشـتباهات خـود         «
یکـی از  در این مورد پیامبر بزرگ اسالم به جامعه انسان خدمات بسیار گرانبهائی کرده و آزادي فردي را               . نیازمند است 

  » .اصول اساسی دین مبین اسالم اعالم فرموده است
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   ۴٠  شهریور٧  از پیام شاه به مسلمانان جهان بمناسبت والدت حضرت رسول اکرم در                               
  
ور عادت من آنست که از نظریات اشخاص مختلف بطرق مختلف آگاه شوم از اشتباهات پدرم یکی این بود که در امـ      «

رسـاندند و    ترسـیدند حقـایق را بـسمع او نمـی     به آراء عده معدودي از مشاوران خود تکیه داشت کـه چـون از او مـی          
  » .پرداختند بچاپلوسی و مداهنه می

  » مأموریت براي وطنم«از کتاب                                                                                               
  
رود بایـد موجبـات حکومـت     براي رسیدن به پایه یک جامعه مترقی در دنیائی که با سرعت رو بتکامل و پیشرفت می              «

مردم بر مردم که اساس اصول دمکراسی است فراهم گردد هر دقیقه از این فرصت مغتنم را از دست بدهیم براي مـا و              
  » .دولت و ملت گناهی عظیم خواهد بود

  ۴٠  آبان٢۴ از فرمان مورخ                                                                                              
*     *     *  

  
با توسل باین اصل که بشر براي وصول بحد اعالي رشد و تکامل به آزادي بیان و عقیده نیازمنـد   » نهضت آزادي ایران  «

ظاهراً میل دارند از نظریات اشخاص و مقامات مختلف به وسایل گوناگون وقوف است و با توجه با اینکه اعلیحضرت    
  . نماید حاصل نمایند تا از اشتباه پدر فقید خود مصون و بر حذر بمانند به صدور این اعالمیه مبادرت می

  : نویسد مونتسکیو حقوق دان و دانشمند معروف اروپا در کتاب روح القوانین می
رود که شاه زمام امور مملکـت را از دسـت مـردان مـورد اعتمـاد مـردم گرفتـه                   وقتی از بین می    حکومت مشروطه     «

در تمام ازمنه دیده شده است که هر وقت قدرت پادشاه افزایش یافته امنیت و احترام        .. باشخاص بدنام یا ناالیق بسپارد    
عیت از رسوم و اصـول و قـوانین جاریـه       شود که پادشاه بجاي تب      حکومت مشروطه وقتی فاسد می    . او تنزل کرده است   

فرمان مـورخ بیـست چهـارم آبانمـاه     » تصور کند که قدرت و مصلحت در نادیده گرفتن رسوم و اصول و قوانین است        
 نزد اکثریت قریب باتفاق مردم متأسفانه به نادیده گرفتن رسوم و قوانین مملکت و عدم التفـات باصـول رژیـم                ١٣۴٠

ترسـند و حقـایق را مکتـوم       کسانیکه از اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوي نیـز مـی         .  است مشروطه سلطنتی تعبیر شده   
توانـد   داشته جز مداهنه و چاپلوسی در حضور و گاهی ذم و انتقاد در غیاب شاه هدفی ندارنـد البتـه نخواسـته و نمـی              

ت ایران هـم بـصورت قـانون    حقایقی از آنگونه را برزبان رانند که بر قلم مونتسکیو جاري شده بقلم مؤسسان مشروطی         
اساسی درآمده است ولی ما که جز اجراي صحیح و کامل قانون اساسی بصورت واحد و جامع قانون نظري نداشـته و               

 که در بعضی از جراید چاپلوس تهران تحت عنوان فرمـان          ٢۴/٨/۴٠گوئیم فرمان مورخ      نداریم در کمال صراحت می    
شود نزد افراد عالقمند به حفظ مصلحت مملکت ایجاد نگرانـی   از آن بحث می) منشور انقالب (العاده و تاریخی و       فوق
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بیان این حقیقت براي ما یک وظیفه وجدانی است غفلت از انجام این وظیفه خطیر ملی و وجدانی          . بیشتري کرده است  
  . دانیم را از لحاظ قوانین اساسی و مشروطیت ایران گناهی نابخشودنی می

دهد و ما را یکی از مبادي انـشاء   مطابق حقی که قانون اساسی بما می     «: ان خود مرقوم داشته اند       مقام سلطنت در فرم   
دهیم تا تشکیل مجلس که امیدواریم برمبناي انتخابات صـحیح باشـد و دیگـر       قانون شناخته است بدولت ماموریت می     

بعمل آورند و در قوانین موجود جرح  ...  را احتیاج بابطال انتخابات بعلت جریان غیر صحیح آن پیدا نشود قوانین الزمه           
و تعدیل مقتضی را معمول دارند و آنرا با توشیح ما موقتاً بموقع اجرا بگذارند تا ضمن آزمایش عملی با رفـع نـواقص                      

و مـا اگـر   ... مشهود براي تحصیل مجوز قانونی و تنقیذ آن پس از افتتاح مجلـسین بـه مقامـات قـانونی تـسلیم دارنـد                  
رفاً پیرو مقررات خشک شده در موقعیت کنونی دنیا غفلت از اغتنام فرصت موجود کنیم گنـاهی عظـیم در           بخواهیم ص 

  » .هاي شخصی خواهد بود مصلحت ملت مقدم بر رعایت نظریات مقرراتی و سلیقه. قبال خود خواهیم داشت
سـت کـه چـون ظـاهراً انجـام        فرمان مورد بحث بنظر ما در درجه اول ناظر بر مسئله انتخابات مجلس شـوراي ملـی ا                 

اند که ممکن اسـت در غیـاب مجلـس مقرراتـی وضـع و       بینند لذا تصور نموده  انتخابات مجلس را بهر علت مشکل می    
رسد که در این مورد هـم    آنرا در مجلس تحصیل نمود ولی بنظر می       9مجوز قانونی (بطور آزمایشی اجرا کرده و سپس       

دانیم نظر خوانندگان محترم را به  بدواً مناسب می. اند  طالع مقام سلطنت نرسانده   حقیقت را از لحاظ موازین حقوقی به ا       
  : کند معطوف داریم نکاتی که در متن فرمان در تأیید نظر نهضت آزادي ایران جلب توجه می

آن اند که فساد انتخابات ناشی از عیب فرضی قانونی نبوده و بعلـت جریـان غیـر صـحیح             ـ ضمن فرمان تأیید نموده    ١
  . باطل شده است و در امر انتخابات مقررات خشک غیر قابل اجرائی وجود ندارد که مشکلی از این جهت متصور باشد

اند بر فرض اینکه مقرراتی بجاي انشاء و بـا صـحه ملوکانـه بـراي اجـرا ابـالغ گـردد                    ـ ضمن فرمان مآال تأکید کرده     ٢
  .  یعنی مجلسین خواهد بود9مقامات قانونی (از) تحصیل مجوز قانونی و تنفیذ آن(بهرحال نیازمند 

بـدیهی  . (اند که باید موجبات حکومت مردم بر مردم که اساس دمکراسی است فراهم گردد    ـ مقام سلطنت تأیید کرده    ٣
  .) است حکومت مردم بر مردم طبق قوانین اساسی ایران جز از طریق مجلس شوراي ملی تامین نخواهد شد

 فقط و فقط بـه مجلـسین شـورا و سـنا صـحیح      9مقامات قانونی(اند که اطالق   قبول نموده  نتیجه ]در[ـ اعلیحضرت   ۴
  . است و الغیر

  . باشد اند که قوانین اساسی ایران همچنان موجود و محترم و الزم الرعایه می ـ ضمن فرمان قبول کرده۵
ه مشکالت عدیده دیگري ایجـاد خواهـد     گشاید بلک     فرمان اخیر نه تنها گره از صدها کار فروبسته مملکت و مردم نمی            

  . کرد
  اساس مشروطیت ایران مجلس شوراي ملی است

اساس و منشاء قدرت و حکومت اراده مردم است این اراده باید بوسیله انتخابـاتی  (گوید  اعالمیه جهانی حقوق بشر می   
ید با اجراي قانون حمایت کرد تا     حقوق انسانی را با   (و  ). ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذیرد          

  ). بشر بعنوان آخرین عالج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد
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 ،  است  مردم  منشاء قدرت و حکومت که اراده  استقرار اساس و  ه  در حقیقت با اعتقاد ب    ،  واضعین قانون اساسی ایران     
گزاران مشروطیت ایران براي تحقق واقعی مشروطیت       بنیاد  . اند   قرار داده  9مجلس شوراي ملی  (را   ]اساس مشروطیت  [

  : اند از این قرار مجلس را تأسیس کرده
 از بـراي ترقـی و   ١٢٣۴ي االخـر  د جمـا ١۴بسم اهللا الرحمن الرحیم آنکه مطابق فرمان ملعدلت بنیان همایونی مورخ   

یـه وآلـه امـر بـه تأسـیس      سعادت ملک و تشیید مبانی دولت و اجراي قوانین شرع حضرت ختمی مرتـب صـل اهللا عل     
مجلس شوراي ملی فرمودیم و نظر بدان اصل که هر یک از اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم علی قـدر                  

  . نقل از مقدمه قانون اساسی: مراتبهم محق و سهیمند تشخیص و تعیین اعضاء مجلس را بانتخاب ملت محول داشتیم
  

وراي ملی است طبق اصل هفـتم مـتمم قـانون اساسـی تعطیـل بـردار       و سپس اساس مشروطیت را که همان مجلس ش    
  ). اساس مشروطیت جزئاً و کال تعطیل بردار نیست(اند باینقرار  نشناخته

و سپس بموجب اصل ) قواي مملکت ناشی از ملت است(اند  و آنگاه ضمن اصل بیست ششم متمم قانون اساسی گفته         
نی قابل اجرا بـودن آنـرا مؤکـداً منـوط بـه تـصویب مجلـس شـوراي ملـی            متمم قانون اساسی استقرار قوانین بمع      ٢٧

  : باین قرار. اند دانسته
شود از اعلیحضرت شاهنشاهی ـ مجلس شـوراي    که ناشی می... اول قوه مقننه: شود قواي مملکت بسه شعبه تجزیه می

  . ملی ـ مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشا قانون را دارند
  :ولی

ــ توشـیح بـه صـحه        ٣. ــ تـصویب مجلـسین     ٢. ـ عدم مخالفت با موازین شـرعیه      ١: قرار قانون موقوف است به    است«
  . همایونی

  لیکن
  . وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شوراي ملی است

  » .شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شوراي ملی است
مایند صرف داشتن حق انشاء قانون مجوز تدوین و اجـراي مقرراتـی از ناحیـه دولـت و مقـام                   فر    بطوریکه مالحظه می  

شود و قوانین اساسی ایران ضمن اصول دیگري فقط مجلس شوراي ملی را واجد چنـین صـالحیتی             سلطنت تلقی نمی  
انی دولت و سـلطنت و  کلیه قوانینی که براي تشیید مب (از جمله طبق اصل شانزدهم قانون اساسی        . تشخیص داده است  

همچنین بموجـب اصـل   ) ها الزم است باید بتصویب مجلس شوراي ملی برسد    انتظام امور مملکتی و اساس وزراتخانه     
ها قانونی جدید یا تغییر و فـسخ قـوانین مقـرره الزم     هرگاه در قوانین اساسی وزارت خانه(بیست و یکم قانون اساسی     

واهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امـور از مجلـس عنـوان یـا از طـرف          شود با تصویب مجلس شوراي ملی صورت خ       
استقراض دولتی به هر عنوان کـه باشـد       (و نیز طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی          ) وزراء مسوول اظهار شده باشد    

  .) خواه از داخله خواه خارجه با اطالع و تصویب مجلس شوراي ملی خواهد شد
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شروطیت ایران مجلس شوراي ملی است و اساس مشروطیت کالً و جزئاً تعطیل بردار     بنابر آنچه گذشت چون اساس م     
نیست لذا قانون اساسی اصوالً دوره فترت و غیبت مجلس شوراي ملی را فرض نکرده و تجویز هم ننمـوده اسـت تـا                  

ی مجلـس هـر چنـد    توانند قانونی را انشاء نمایند و بدون تـصویب قبلـ     بتوان تصور نمود که مصادره دیگر مملکت می       
و با توجه باینکه طبق صریح اصل بیست وهفتم قانون اساسی حق انشاء قانون مجـوز    . براي آزمایش آن باشد اجرا کند     

شود فرمان اخیر متضمن یک راه حل مؤثر و قانونی براي رفع بحران مملکت بشمار           استقرار و اجراي آن محسوب نمی     
گذاشـت بـدون آنکـه بـه     ) قـانون (ه ممکن است نام فرمـان بـا مقرراتـی را    توان تصور نمود ک    رود واال چگونه می     نمی

شود که به تصویب مجلس شوراي ملی رسیده     قانون به مقرراتی اطالق می    . تصویب مقام صالحیت دار آن رسیده باشد      
راتـی وضـع و   توان قبـول نمـود مقر       چگونه می . باشد و اگر نرسیده باشد مسلماً قانون نبوده قابل اجرا هم نخواهد بود            

اجرا شود تعهداتی براي مردم و دولت در برابر هم یا دولت و مردم در برابر دیگران ایجاد کندو سـپس مجلـس آینـده                       
فقـط از تـاریخ   ) شـود  قانون عطف به ماسـبق نمـی  (وارد در بحث قبول یا رد آن گردد؟ اگر قبول کند که بر طبق اصل     

آید   ج اجزاي آن در گذشته چه باید کرد؟ در هر دو حال این سئوال پیش می   قبول معتبر خواهد بود و اگر رد کند با نتای         
بآن صحیح نبوده مشکالت مهم دیگـري از لحـاظ     ) قانون(که آیا عواقب و تعهدات ناشیه از اجراي مقرراتی که اطالق            

  . داخلی و خارجی براي مملکت ایجاد نخواهد کرد
  : ی مملکت انجام انتخابات مجلس شوراي ملی است زیرابنظر نهضت آزادي ایران تنها راه حل مشکل فعل

حکومت یک امر تعطیل بردار نیست و نظر باینکه هدف قوانین اساسی بشرح فوق حکومت مـردم برمـردم بوسـیله                 * 
  . رود باشد لذا حضور مجلس در جمیع شرایط یک امر ضرور و حیاتی بشمار می نمایندگان ملت می

وضوع اصل پنجم تا اصل بیست پنجم متمم قانون اساسی جز با انعقاد مجلس شوراي              م) حقوق ملت ایران  (صیانت  * 
  . ملی ممکن نیست

آیا دولتهاي دوره فترت که مبعوث مردم و مجلس مردم نباشند اصـوال  : آید  در دوره فترت حاضر این سئوال پیش می   * 
نجام وظایف مجلـس و انتقـال آن بـه مقامـات     صالحیت کافی و الزم براي اداره مملکت دارند یا خیر؟ بعالوه تعطیل ا          

  دیگر مملکت چه مجوز قانونی دارد؟
تقریباً هیچ قانونی در هیچ کشوري حتی قوانین اساسی خصوصاً در کشور ما خـالی از عیـب و نقـص نیـست ولـی            * 

ومی خودداري توان از تشکیل محاکم و رسیدگی به تظلمات عم         همانطور که مثالً بعلت نقص قوانین آئین دادرسی نمی        
  . توان در انجام مسامحه نمود کرد بعنوان نقص قانون انتخابات هم نمی

اگر مجلس شوراي ملی منعقد نباشد بدون تردید اصل انفصال قواي ثالثه رعایت نخواهد شد و دولت مـسوولیت را   * 
  . متوجه مقام سلطنت خواهد نمود

شود که از لحاظ واضعین قانون اساسی اصل بر  ی معلوم می متمم قانون اساس۶٧ ـ  ۶۴ ـ  ۶١ ـ  ۶٠با توجه باصول * 
این بوده است که در همه حال مجلسی باشد و اعمال وزراء مسوول را تحت نظر با رعایت اصل پنجم قـانون اساسـی          
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بینی یا فرض نشده است زیربموجب این اصل باید انتخابات مجلـس قبـل از    اساساً پیش ) فترت(شود که     هم معلوم می  
  .  قانون انتخابات هم مؤید این معنی است۵٣ماده . اء هر دوره تجدید شودانقض
بحران ناشی از اشتباهات هیئت حاکمه در هشت سال اخیر اینـست کـه دولتهـا حـس مـسوولیت در برابـر مـردم                         سر

رفـی نماینـد و   مع) مأمور و معذور(اند خویشتن را  اند زیرا خود را منتخب مردم ندانسته در عین حال سعی کرده    نداشته
  . به این ترتیب مسوولیت خواه و ناخواه متوجه انتخاب کننده وزراء یعنی مقام سلطنت شده است

با این ترتیب باید دشمنان حقیقی مملکت و رژیم حاضر خصوصاًمسوولین بحران فعلـی را در میـان کـسانی جـستجو             
خود از اجراي اصول قانون اساسی جلـوگیري  نمود که براي حفظ چند صباح صدارت و وزارت توأم با بندگی و ذلت      

کنند مقامات داخلی و خارجی را از انتخاباتی که بـا   و حال همچنان سعی می. اند کرده اساس مشروطیت را تعطیل کرده     
قوانین فعلی در صورت عدم مداخله و غرض ورزي هیئت حاکم به بهتـرین وضـعی امکـان پـذیر اسـت مـضطرب و                   

  . نگران نگه دارند
رود که زمام امور مملکـت از اختیـار مـردان مـورد             نانکه در مقدمه گفته شد حکومت مشروطه وقتی از بین می          همچ* 

  . خارج شود) نظیر دکتر مصدق(اعتماد مردم 
دانم چـرا کوشـش      من نمی ( گفت   ١٣٣١جناب آقاي دکتر مصدق ضمن پیام رادیوئی خود بمناسبت واقعه نهم اسفند             

گـویم در   سـازند مـن مـی    طیت ایران بصورت اختالف نظر بین دربار و دولت جلوه گر می           مرابراي استقرار کامل مشرو   
  ) مملکت مشروطه شاه باید مصون از تعرض باشد و براي اینکه مصون از تعرض باشد باید سلطنت کند نه حکومت

 به تأیید شـما  من نخست وزیر منتخب اعلیحضرتم]ولی دکتر اقبال در مقام نخست وزیري مقام مسوول مملکت گفت      
سیاست مملکت نیز سیاست اعلیحضرت همایونی اسـت و بنـده مجـري سیاسـت بـسیار               . وکالي مجلس نیازي ندارم   

مقام سلطنت در همان تاریخ نه تنها این گفته نخست وزیر را تکذیب نکردند بلکه با پشتیبانی دائـم       [ روشن شاهنشاهم 
  .و را بعهده گرفتنداز دکتر اقبال عمال مسوولیت تمام اعمال ناصواب ا

اي از سیاست مالی مملکت را ضمن تقدیم الیحه فرض و وام از خارجه چنین تشریح             دکتر اقبال در همان موقع گوشه     
ما با شش میلیارد کسر بودجه مواجه هستیم و ناچاریم حتی خدمت کارمندان دولت را ولو بقرض بـاز خریـد و        (نمود  

خزانـه  (ی در آغاز زمامداري در بیان سیاست دولتهاي ما قبل خود اظهار داشـت  و آقاي دکتر امین) آنان را مرخص کنیم   
ها به سبب عدم لیاقت متصدیان امـور در معـرض تعـدي و تفـریط قـرار گرفتـه قـرض تـا              مملکت در اثر بند و بست     

 مملکـت   وحشت آور است اگر از تعدیات و تجاوز چند سال اخیر به بیت المـال و ثـروت                 .. . گلویمان مستولی گشته  
  ..) پرده بردارم

دکتر مصدق و سلیقه دکتر اقبال کدام یک حقیقتاً ضـامن دوام و بقـاء مـشروطیت          ) تز(آید که     حال این سئوال پیش می    
  است؟
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پس از شکست مفتضح حزب ملیون و حزب مردم پـس از اعتـراف عمـال هیئـت حاکمـه هـشت سـال اخیـر بـانواع                 
هاي خصوصی امـن و   حب و بغض شخصی و مبرا از رعایت اختالف سلیقه      انحرافات و تعدیات خود که باید فارغ از         

  . سالمت و بقاء مملکت را در کنار ملت و نزد پیشوایان واقعی مردم جستجو نمود
باید از ناسیونالیزم حقیقی مردم الهام گرفت و به بهانه مقابله با کمونیسم مملکـت را بـیش از پـیش در معـرض انـواع                         

   داخلی آنها اعم از چپ و راست قرار نداد؟تعدیات خارجی و عمال
ولـی احـدي از آحـاد بـشر     » باشـد   هاي شخـصی مـی      مصلحت ملت مقدم بر رعایت نظرات و سلیقه       «: گوئیم  ما نیز می  

  گوید؟ خواهد و چه می تواند خود را شخص منحصر مملکت معرفی نماید باید دید قاطبه ملت ایران چه می نمی
ت سال اخیر منتخب مقام سلطنت را با توجه به اعترافات مصادر امـور کـشور در ایـن             افکار عمومی هیئت حاکمه هش    

افکار عمـومی خواسـتار اجـراي صـحیح و     . کند مدت و با در نظر گرفتن نتایج وحشت آور آن بدون تردید محکوم می 
  . کامل و جامع قانون اساسی ایران است

شود بلکه دقایق و  نه تنها حکومت مردم برمردم تأمین نمی) روطیتمبنی بر تأیید ادامه تعطیل مش     (با صدور فرمان اخیر     
  . گردد هاي مغتنم مملکت ضایع می ساعات و ایام دیگري از فرصت

اساس مشروطیت ایران مجلس شوراي ملی است و اساس مشروطیت بحکم قانون اساسی جزاً و کالً      : کنیم  ما تکرار می  
ایندگان حقیقی ملت بوده متکی بر اراده و اعتماد مردم باشد قـادر خواهـد   تعطیل بردار نیست فقط دولتی که مبعوث نم     

  . بود مملکت را از بن بست خطیر فعلی رها داده حکومت مردم برمردم را تحقق بخشد
ما به همکاري و همگامی جبهه ملی ایران تا حصول پیروزي قطعی بـه مبـارزه و کوشـش ملـی و قـانونی خـود ادامـه              

  . خواهیم داد
  شوراي مرکزي نهضت آزادي ایران                                                                                       

  
  
  
  

خواهد ـ از حقایق آگاه شـود ـ عوامـل و مـسوولین واقعـه اول        اعالمیه نهضت آزادي ایران به ملت ایران که می
  ١٣٤٠ بهمن ٥ -و آینده بداند بهمن را بشناسد و تکلیف خود را در این ایام 

  
  هموطنان

دو سال است که درست مقارن با جشن ملت شیعه ایران و عید بزرگـی کـه بافتخـار والدت امـام غائـب و در انتظـار                          
کند دانشگاه تهران که مهد پرورش جوانان و مظهر امید و آینـده       پیروزي حق بر باطل و جایگزینی داد بر بیداد بر پا می           

گردد، درست در همین مکان مقدس است که نیروهـاي   هاي هیئت حاکمه می    ز ستمگري و کینه جوئی    کشور است مرک  
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حق طلب نسل جوان ما که سازنده آینده کشور است با نیروهاي پوسیده که فقـط بـه گذشـته تاریـک و ننگـین خـود                 
چیزي غیـر از آزادي انتخابـات   اگر در دیماه سال قبل دانشجویانی را که خواستار      . شود  مغرور و متکی است مواجه می     

هاي دانشگاه زندانی کرده راه رساندن غذا و پوشاك و رختخـواب را بـروي آنهـا بـستند و فـرداي             نبودند در میان نرده   
امـسال  . آنروز هم که براي شرکت در جشن نیمهشعبان عازم خانه خدا بودند با آب سرد و باتون گرم استقبال نمودنـد           

 ایادي مرموز ولـی شـناخته بـا    ١٣۴٠روز اول بهمن ماه   . تر رانده بداخل دانشگاه یورش بردند       تیغ عناد و کینه را پیش     
تحریک مستقیم و غیر مستقیم وضعی در محیط پاك دانشگاه ایجاد نمودند که حتی ذکر آن در دنیاي امروز شرم آور و             

  . اسف انگیز است
ـ             عده دوهاي ارتـش شاهنـشاهی بطوریکـه در اعالمیـه اعتراضـیه      اي از قواي انتظامی مرکب از پلیس و چتربازو کمان

رئیس دانشگاه تهران هم بیان شده است بدون هیچگونه مجوزي به محوطه دانشگاه حمله بردند بنحوي که گوئی براي           
  . اند قلع و قمع یک قشون بیگانه و در خاك دشمن پیاده شده
عنـی در قلـب پایتخـت مـیهن پـاي نهادنـد و بـا شـریفترین و              افراد پلیس و ژاندارم و چترباز در سرزمین دانشگاه ی         

  . کند اي با دشمن خود آنچنان انتقامجوئی نمی ترین فرزندان وطن چنان دست بگریبان شدند که هیچ پدر کشته گرامی
 دانند که هرگاه یک فرد نظامی یا پلیس براي نوعی خرابکاري یا شتم و جرح و قتـل دسـتور قبلـی و تعلـیم          همه می 

خاصی نیافته باشد بحکم انضباط و مقررات مخصوص خود تقریباً محال است به کارهائی مبادرت نمایـد کـه مخـالف      
توان تـصور نمـود    چگونه می. باشد همان انضباط و مقررات یا الاقل مخالف اصول همنوعی و هموطنی و همکیشی می  

شگاه هـزاران نفـر از بـرادران دانـشجوي خـود را کـه       که یک فرد نظامی از تعقیب و تنبیه بعدي نهراسیده در داخل دان    
اند تا حد مرگ مورد ضرب سرنیزه و دشنه و قنـداق تفنـگ و    همیشه هدفی جز یک اجتماع منظم و تظاهر آرام نداشته 

در » بعـضی از مقامـات  « وسیله ٣/١١/۴٠آجر قرار دهد ضمن اخباري که بقول روزنامه کیهان مورخه       باتون وسنگ و    
اند گفته شده است گردانندگان این تظاهرات جمعیت حامیان قانون اساسـی و مالکـین مخـالف                   نامه گذارده اختیار روز 

اند و یگانه عکس العمل قـواي انتظـامی را کوشـش مـسالمت      اصالحات ارضی یعنی عوامل غیر دانشجوئی و ملی بوده 
ش آنهـا بـداخل دانـشگاه و ارتکـاب اعمـال      آمیز و پرتاب گازاشک آور از خارج دانشگاه بیان کرده و یک کلمه از یور 

  . دانیم مختصري از این جریان براي اطالع عامه منتشر گردد بنابراین ما الزم می. گوید فجیع سخن نمی
   نیروهاي باصطالح انتظامی کلیه دانشجویان اعم از دختر و پسر را تا داخل کالسها، انبارها زیرزمینها تعقیب کرده بـه       

کوبیدنـد بـاین ترتیـب      افتادند به پیکرشان مـی      زدند وقتی دانشجویان بیهوش برزمین می       ویشان می قصد کشت بر سرور   
قریب ششصد نفر مجروح شدند و در بیمارستانهاي پهلوي ـ سینا ـ فارابی ـ شـیر و خورشـید و بیمارسـتان شـهربانی        

یده شد مجـروحین را کـه بخـارج    بستري شدند که حال بعضی از آنان همچنان وخیم است در جریان یورش وحمله د 
استادان و اولیاي دانـشگاه را وسـیله ضـرب و    . کوفتند بردند از آمبوالنس بیرون کشیده و نقش زمین کرده دوباره می        می

ها را سـوراخ کردنـد    ز رؤساي دانشکده    شتم مورد اهانت قرار دادند اتومبیل آنان را بقصد تخریب واژگون کردند و می             
ها وسائل علمی و فنی و  ها و اطاقها و دفاتر دانشکده    ها و کتابخانه    ها را شکستند در آزمایشگاه       شیشه ها و   درها و پنجره  
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زان  آزمایشی را ریختند و شکستند بطوریکه جبران آنها در اغلب موارد مقدور یا آسان نیست و خبرگزاري فرانـسه مـی       
  . نددان بینی نمی لطماتی را که وارد آمده است قابل تقویم و پیش

   بعضی از مأمورین انتظامی محتویات جیب و کیف دانشجویان از قبیـل سـاعت و پـول و نظـائر آنـرا عنفـا تـصرف                 
اند کـه خـود را از طبقـه دوم عمـارت دانـشکده             اند که یک دختر دانشجو را با تهدید بضرب سرنیزه مجبور کرده             کرده

. انـد  یده از تمایل به تجاوز ناموسی هم خودداري نکـرده   حقوق بخارج پرتاپ کند لباس دو دختر دانشجو را در هم در           
اینک در همه جا این سئوال مطرح است که هرگاه مأمورین انتظامی فرضاً بـراي گوشـمالی دانـشجویان مقـصر حـریم          

یـا  اند چرا با در و پنجره و البراتورهاو وسائل گرانقیمت دانشگاه در افتـاده انـد؟ آ   حرمت و استقالل دانشگاه را شکسته  
» زنده بـاد مـصدق  «ها نیز صداي     یا از کتابها بی سر و صداي کتابخانه       . بود) آزادیخواه(ماشین تحریر دفتر دانشکده هم      

توان قبول نمـود   گویند چگونه می شد که بریختن و شکستن و پاره و پایمال شدن محکوم شده اند؟ مردم می               شنیده می 
امور دانشگاه تخریب و انتقام و زهرچشم تلقی نشود که زهـر چـشم از       نقشه در کار نباشد و مأموریت قواي انتظامی م        

  . همه کس و از هر چیز حتی از اتومبیلهاي استادان دانشگاه
در آن . هـا را بحـال بیهوشـی انـداخت        فجایع مذکور بقدري دلخراش و هیجان آور بود که یکـی از رؤسـا دانـشکده     

 در عمـارت دبیرخانـه کمیـسیون مـالی داشـتند و از همانجـا نـاظر                  ها باتفاق رئـیس دانـشگاه       ساعت روساي دانشکده  
هاي خون آلود و دلخراش دانشگاه بودند رئیس دانشگاه و رؤسا دانشکده براي جلوگیري از حمـالت وحـشیانه              صحنه

ولی خیلی کوشیدند ـ به مقامات مسوول تلفن کردند ولی نتیجه نگرفتند ناچار بشور پرداخته به صدور اعالمیه مختصر  
شود ولی رادیو و جراید طبق دستور از انتشار آن خودداري کردنـد تـا حقیقـت          مهمی مبادرت نمودند که ذیال درج می      

  . واقعه و شهادت ناظرین صالحیت دار از مردم ایران مکتوم بماند
 تحریکات عناصر توانستند قضیه را انکار نمایند و حقیقت را منقلب سازند مسئله اصالحات ارضی و        و اما چون نمی   

مخالف این قدم باصطالح اصالحی را موضوع و محرك جریان ناگوار دانشگاه معرفی کردند غافل از اینکـه ایـن عـذر        
توسط مأمورین مخفـی در تفـسیر حادثـه اول    ) اظهار یک مقام وابسته دولت    (بدتر از گناه که حسب االمر تحت عنوان         

 شـده و  9عصبانی(گویند پلیس     می. من الشمس را پرده پوشی نخواهد کرد      ها دیکته شده حقایق اظهر        بهمن به روزنامه  
این واقعه روي داده است آیا پلیس باید عصبانی شود یا ملت ایران و نسل جوان آن که سالها است بازیچه جاه طلبی و     

  ه اند؟اي از خدا بیخبر و خائن و خودخواه گردیده از حقوق خدائی و انسانی محروم شد منفعت پرستی عده
زنند تا وکالي دروغی به مجلس بفرستند ـ انتخابات فرمایشی      دانشجویان را یک روز در پاي صندوقهاي انتخاب می

ترسند در انتخابـات مجـدد چنـد نماینـده      کنند و بالخره چون می شوند آنرا باطل می دهند و چون رسوا می     را انجام می  
گویند اصال انتخابات خالف مـصلحت و   وش جهان و جهانیان برسانند می   واقعی به مجلس راه یافته صداي مردم را بگ        

  ؟.اصالحات است و بهتر است موقوف شود
   پس از بستن پرونده انتخابات زمزمه وجود توطئه هائی بمنظور استقرار حکومت صددرصد نظامی بر سر زبانها بـود                 

تهاي مرموز و افراد شناخته شده آنها دستها و افکار پلیـدي  شنیدند و انتظار داشتند سیاس  از چند ماه باین طرف مردم می    
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خواهند با منقلب کردن و منحرف سـاختن جریانهـا    را در صفوف خالص و احساسات حق طلبانه مردم داخل کرده می         
یـن  برخرمراد دیگري سوار شوند و باز هم به نام ملت تازیانه به پشت بزنند حادثه اول بهمن ماه یکی از مظـاهر بـارز ا   

  . باشد توطئه می
   چون در آنروز هم ورود بدانشگاه با ارئه کارت دانشجوئی نبود افراد مشکوك مخصوصی در داخـل دانـشجویان راه              
یافتند تدارکات و تحریکاتی هم قبال به عمل آمده بود به قرائن خیلـی قـوي سـنگ اول را از خـارج بـداخل دانـشگاه              

انـد واال سـابقه امـر نـشان داده اسـت کـه هـر جـا          گاه در این کار پیشقدم شـده اند یا خارجیان داخل دانش      پرتاب کرده 
تظاهرات خالص ملی و دانشجویی چه در میدان جاللیه و خانه فخرآباد و باشگاه نهضت آزادي و چه در خود دانشگاه       

 داشـته  صورت گرفته انضباط و متانت کامل حکمفرمائی کرده است هر جا صنف خالص و منحصر دانشجوئی حضور             
دانند که تمام این  نظم و آرامش خصوصاً رعایت احترام و امنیت عمومی هم وجود داشته است بنابراین مردم خوب می           

ها و   با همه مخالفت١٣٣٢هاي خون سه دانشجوي مظلوم واقعه شانزدهم آذرماه  حرفها بهانه است همانطوري که لکه   
نگردیده و بالعکس صداي اعتراض جوانان سال بسال رسـاتر شـده         هاي سرسراي دانشکده فنی پاك        ها از ستون    نیرنگ

 نیز هرگز از لوح خاطرها و ساحت دانشگاه محو نخواهد شد و آغـاز شـوم           ١٣۴٠خاطره صحنه فجیع اول بهمن ماه       
  . آن دامن محرکین اصلی را دیر یا زود خواهد گرفت

ودن آن از لحاظ یک نتیجه عمـومی بـسیار منطقـی و       هموطنان ـ این پیش آمد با همه خالف انتظار و خالف منطق ب 
رفتار مأمورین انتظامی در این حادثه عناد عظیم و کینه عمیقـی را کـه هیئـت حاکمـه نـسبت بملـت ایـران          . ارزنده بود 

خصوصاً نسبت بدانش و حقیقت و عدالت دارد مشعشانه روشن نمود و سد عبور ناپذیر و محکمی را که بین مـردم و             
  . تر ساخت  وجود دارد محکمهیئت حاکمه

شناسد ـ بنظر ملت ایران مسوول حادثه اول بهمن ماه و تظـاهرات       ملت ایران منشاء تمام فجایع و مفاسد را نیک می
کننـد و حـال اگـر دولـت      داند که قواي انتظامی را رهبري و سرپرستی می متعاقب آن و قتل دانش آموزان را کسانی می    

 انتظامی داشته و دارد مسوول است و باید محاکمه شـود و اگـر خـود آلـت بـدون اراده و                  نظارت و حکومت بر قواي    
گیرند ملت ایران و دانشجویان  اختیاري در ید آنهاست باید صریحاً بگوید که قواي انتظامی از کجا و چگونه دستور می           

یون پلـیس و تظـاهر آنـرا از خـود     عزیز بیدار و هوشیارند ـ حرکات اخاللگرانه و منحرف کننده مانند آتـش زدن کـام   
  . دانند و با چنین عملیاتی شدیداً مخالف هستند نمی

هـاي دیگـر       هموطنان ـ حاال که گوشه از حقیقت امر بر شما روشن شد الزم است خود را براي خنثی کردن توطئـه   
مآل اندیشی و تدبیر و هوشـیاري  ترین وسیله و روش جهت انجام این مقصود ادامه مبارزه با کمال  آماده کنید ـ شایسته 

و خصوصاً آگاهی از وضع سیاسی مملکت است شما باید در مبارزه خود متکی بر حق و قـانون و مـصلحت عمـومی               
و اما شما دانشجویان ارجمند و فداکار ـ ضمن مطالبه تعقیب فوري مسوولین واقعه اول بهمن مـاه سـعی کنیـد     . باشید

و لزوم رفع تعطیل درس مجدداً باز شود و استادان و رؤسائی که از طریـق قـانونی و                دانشگاه بحکم قانون استقالل آن      
اند کار اداره و تدریس خود را از سر گیرند و در برابر تصمیم احتمـالی تعطیـل دانـشگاه بـا                    به رأي شورا انتخاب شده    
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ت را خـاموش کننـد و محـیط    توسل به وسائل منطقی و قانونی مقاومت کنید و اجازه ندهید چراغ خانه علـم و فـضیل       
  . مقدس و منور دانشگاه ما را در سکوت شوم و غم انگیزي فرو برند

کنـد تحقیـق سـریع و        نهضت آزادي ایران هر حرکت خالف نظم و هر اقدام خالف مصلحت عمومی را محکوم می          
 دانـشجویان در کمیـسیون   رسیدگی صحیح در واقعه اول بهمن ماه را با حضور و شرکت مستقیم نمایندگان اسـتادان و        

  . مربوطه خواستار است
  

  نهضت آزادي ایران                                                                                                      
  ١٣۴٠پنجم بهمن ماه                                                                                                    

  
  
  
  
  

 -) اعالمیـه دانـشگاه تهـران       (١٣٤٠به مناسبت واقعـه اول بهمـن        ) دکتر فرهاد (اعتراضیه رییس دانشگاه تهران     
    ١٣٤٠ بهمن ١یکشنبه 

  
امروز یکشنبه اول بهمن ماه ساعت یازده و ربع عده نظامی بدون آنکه اتفاقی مداخله آنانرا ایجـاب نمایـد بـه محوطـه                 

اند دانشگاه نـسبت باینعمـل رسـماً اعتـراض و           نشگاه وارد شده و جمعی از دانشجویان را مضروب و مجروح نموده           دا
تقاضاي رسیدگی و تعقیب مرتکبین و مجازات آنانرا از دولت نموده است و مادامیکه نتیجه رسیدگی به دانشگاه اعـالم      

  . گاه معذور خواهیم بودها از ادامه خدمت در دانش نشود اینجانب و رؤساي دانشکده
  

  رئیس دانشگاه تهران                                                                                                         
  دکتر فرهاد                                                                                                             
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  سرنوشت دانشگاه و نقش آن در گذشته و آینده
  

  بخوانیدو بدیگران بدهید
  از دریچه چشم دانشجویان

 در تمام جریانهاي دوران خفقان شدید سالهاي اول و سـپس در دوران آزادي ادعـائی                 ١٣٣٢ مرداد   ٢٨بعد ازکودتاي   
کردنـد بـه زبـان     دادند و تظـاهرات و اعتـصابهائیکه مـی     ائی که می  اخیر گاهگاه نام دانشگاه و دانشجویان در اثر قربانیه        

ها یـادي از آنهـا    در صحنه سیاست داخلی نقشی به دانشجویان تهران و شهرستانها و خارج کشور داده روزنامه      . آمد  می
یـروزي   و پ١٣۴٠چتـر بـازان ارتـش شاهنـشاهی در روز یکـشنبه اول بهمـن              (!) ولی بعد از حمله دلیرانه      . کردند  می

درخشانیکه قواي با انضباط انتظامی بدست آورده موفق به بستن این النه فساد و تسخیر دژ خطرنـاك دشـمنان کـشور           
مسئله دانشگاه از حادترین مسائل فرهنگی اداري و سیاسی کشور گردید و بطـوري نقـل مجـالس و محافـل             (!) شدند  

  .  کوچکترین اسمی از دانشگاه نبرندملی و دولتی شده بود که اخیراً به مطبوعات قدغن کردند
   تقریباً همه کس همه جا از این مسئله صحبت کرده براي اعاده نظم و کار در محیط بقول خودشان مقدس دانشگاه و     
سرکوب کردن مقصرین همیشگی یعنی دانشجویان و استادان اظهار نظرها و اوامـري صـادر فرمودنـد و بـه چتربـازان                     

چـشیده و  (!) واي ژاندارم به جبران مظلومیت و ضـربات جانگـدازي کـه از دانـشجویان بیـرحم                پیروزمند و فرمانده ق   
ولی آنکس که در این زمینه کمتر تا بحال حرف زده . مجروحها و کشته هائی که داده بودند یکماه و دوماه پاداش دادند           

فري مراجعه نمایند یک راست بـه      ووقتی سه نفرشان خواسته بودند بقصد شکایت و شهادت به کمیسیون تحقیق سه ن             
  . اند خود دانشجو بوده است قزل قلعه هدایت شده

در این صفحات با همدرسها بـا  ) شود که هر چه باشد یکطرف مسئله مربوط به او می     (خواهیم بعنوان دانشجو         ما می 
دانشجو را از نظر دانشجوئی بـه  مسئله دانشگاه و . استادان با پدران و مادران و بطورکلی با هموطنان خود صحبت کنیم   

شود تجزیه و تحلیل نمائیم و بـاالخره     میان بگذاریم جریانها و عواملی را که موجب چنین فاجعه و نظائر آن شد و می               
  . آید پیشنهاد نمائیم  راه حلی را که براي اداره و ترقی دانشگاه به نظرمان می

     فاجعه اول بهمن ماه و تدارکات قبلی آن 
جعه ننگین و جگر خراش اول بهمن ماه بقدري بر خـاطر مـردم و مخـصوصاً مـا دانـشجویان سـنگین اسـت کـه                فا
  . شود در مقدمه این بحث از آن صحبت نکرد نمی

در حالیکه کشورها هر روز اختراع ! اند    حقیقتاً باید هیئت حاکمه تبریک گفت که چقدر ایران را در سیر قهقرائی برده             
نماینـد در پایتخـت    ها مؤسسات تحقیق و تعلیم دائر مـی  ها و تجارتخانه نمایند و حتی در کارخانه اي می و اکتشاف تازه  

گویند از افتخارات بزرگ و اقدامات اولیه شـاه سـابق ایـن     بندند و می  کشور شاهنشاهی در دانشگاه را با خونسردي می     
ا وزیر فرهنگ قـدغن کـردن تنبیـه بـدنی شـاگردان و      رز بود که در دوران نخست وزیري او اولین بخشنامه سلیمان می          

چوب و کتک از دست ناظمها و معلمین مدارس کـه بـاالخره     . جمع کردن بساط شالق و فلک از مدارس آن زمان بود          
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مربی و دلسوز اطفال بودند گرفته شد، ولی حاال بعد از چهل سال به یـک مـشت سـرباز بیـسواد بیـرحم دسـتور داده                       
 بالغ پسر و دختر را به قصد کشت با باتون و قنداق تفنـگ و زنجیـر بزننـد و مجـروح وبیهـوش و      شود دانشجویان  می

  ).  نفر گفته اند١۶آمار کشته شدگان را تا ! (مقتول کنند
به چتربازان پـاداش  ! دانند    حقیقتاً گلی به جمال آقایان که حاال خود را طلبکار و ما و استادانمان را تقصیر کار هم می          

گناه سرو دسـت شکـسته مـا را     اندازند دوستان بی  ترین استادان ما را به زندان می هند از شرافتمندترین و با شهامتد  می
کنند، ما ومعلمین را از خانه خود خارج کرده مطالبه آیین نامه انضباطی سخت و تصفیه دانشگاه و تأمین عـدم              اسیر می 

  !!کنند تکرار این حوادث را می
 ما گفته بودند که وقتی قشون عظیم و مزدور خشایار شاه از سربازان معدود ولی غیـور یونـان شکـست                در تاریخ به  
  !هاي او در دریا غرق شد، شاهنشاه مغرور فرمان داد آب دریا را به جرم اهانت نابخشودنی تازیانه بزنند خورد و کشتی

 عوض آب دریا و ساحل کشور بیگانه، چتربـازان  به. شود  سال تاریخ تکرار و تکمیل می    ٢۵٠٠   حاال بعد از گذشت     
  !فرمایند  هاي آزمایشگاهها را تنبیه می ها و در و پنجره کروسکوپ تعلیم یافته ایران می

   این حمله پیروزمندانه از مدتها قبل علیه دانشگاه تدارك شده بر سبیل تاکتیک عصر حاضر مقدمه آن جنـگ سـرد و              
ابتـدا مقـاالت بخـشنامه وار دسـتوري بـا      . هـا بـه راه انداختنـد    ر ماه پیش در روزنامه    جنگ اعصابی بود که از سه، چها      

هاي محلی از طـرف سـازمان امنیـت بـه      ها و انجمن امضاهاي جعلی اصناف مختلف بازرگانان و کوره پزها و جگرکی        
ام پدران و مـادران مـا بـدون    ها و تهمت هائی نثار کردند، سپس بن   روزنامه داده شد تا علیه دانشگاه ودانشجویان دشنام       

هاي اعتراض و دلسوزي به راه افتاد، تحریـک هـائی در دبیرسـتانها و     آنکه روح آنها هم از این قضایا خبردار باشد نامه      
هـا کردنـد و اشـک     دانشگاه بعمل آمد، عمال و ایادي شناخته شده همکار و همفکـر در پـشت گـوش دانـشگاه نطـق                   

خارج تعلیمات دقیقی به چتربازان وافسران دادند و در داخل افراد مأمورانی از صبح وارد       در  ! ها براي ما ریختند     تمساح
  ... دانشگاه و مشغول بکار شدند
  .    باالخره آنچه باید نشود شد

بکـار بـرده بـود  تـا     ) پارلمان آلمان(اي را که گورنیک وزیر نابغه و نابکار هیتلر براي بستن رایشتاخ     عیناً همان حیله 
در مورد دانـشگاه تهـران   (!) هیئت حاکمه دانا و تواناي     . ها انداخت   آنجا را آتش زد و تقصیرش را به گردن کمونیست         

ها را به گردن اتحاد مثلث جبهه ملی ـ شوروي ـ فئودالها که به طرز خالف انتظاري همدست    کاسه و کوزه. بکار بست
  !شده بودند شکست

   دیگر است درد جاي. شود دانشجو آلت دست نمی
هـاي بیگانـه آلـت دسـت      خوریم، یا بـه فرمـان رادیـو    کنند که گول عوام فریبان ملی را می    ما دانشجویان را متهم می    

  . شویم خائنین می
 سال با این همـه  ٨اراده باشند چطور در تمام این  کنیم اگر قرار بود دانشجویان این قدر ساده لوح و بی          ما سئوال می  
هـا و   هاي سازمان امنیت بـا همـه زنـدانها و شـکنجه       ها و حقوق    جانبه شما دستگاه حاکمه با همه تطمیع      تبلیغات همه   

073



ها به طرف شما نیامدیم؟ اگر ما گول خور و آلـت دسـت بـشو بـودیم بایـد آلـت        محرومیتها و همه تضیقات و نیرنگ   
 مـدارج تحـصیل در کـشور و بیـداري     ما دیگر. دست شما شده باشیم نه طرفدار مصدق که دست وزبانش را بسته اید          

اگر شما هنوز ما را بچه . اجتماعی را تقریباً پیموده و در آستانه ورود به جامعه و قبول بار مسوولیتهاي خطیر آن هستیم     
. شناسید پس بیچاره مملکتی که گردانند گان چرخهاي فرداي آن، مـا خـواهیم بـود      چشم و گوش بسته فریب خور می      

اند و پس از آن چیـزي بـر    اند چند سال قبل وضع ما را داشته     حاال به مقام مدیر کلی و وزارت رسیده        بعضی از آنها که   
فرض کنیم اتهام شما درست باشد و ما تحت تـأثیر تبلیغـات رادیوهـاي اقمـار                 . تربیت و تعلیمشان افزوده نشده است     

داده باشید؟ شما که اثر تبلیغـات آنهـا را تیزتـر و    بایستی  شوروي برویم، آیا جواب رادیو را با قنداق تفنگ و گلوله می          
  .کنید نها را رساتر می صداي آ

از آنجـا  . خواهید دانشگاه باز شود سوزد که نمی    حقیقت اینست که اینها تماماً بهانه است و دل شما از جاي دیگر می      
اي حکـم حـریم    دانشگاه تا اندازه.  استسوزد که در این کشور تنها نقطه امید ملت و مرکز فریاد مردم دانشگاه شده    می

  . مقدس و بستگاههاي قدیم را پیدا کرده است
بازار مختصر اسـتقاللی  .    سابقاً بازار تهران به پشتیبانی و رهبري روحانیت مبداء تظاهرات و عکس العملهاي ملی بود         

با مختصر اندوخته تحمل چند . رآوردتوانست بدون احتیاج به دستگاههاي دولتی نان خود را د      داشت و یک بازاري می    
ها وغیره از یک طـرف و سـختی معیـشت و تهدیـد       نمود ولی مدتهاست بانکها و انحصارها و پروانه         روز تعطیل را می   

در اعتـصاب بعـد از کودتـاي    . گذارد صدایش در بیاید پلیس از طرف دیگر از بازاري سلب آزادي و اختیار کرده و نمی     
کارمند دولـت هـم کـه تکلـیفش     . اش کردید   سرش خراب کردید، خاك بر سرش ریختید وخفه         مرداد طاق بازاررا   ٢٨

  . معلوم است
آنکس که .    حساب روحانیت و روحانی را نیز رسیده اید، یا درستکارند ولی بیخبر و برکنار و یا ریاکار و جیره خوار            

 و سانسور شدید پلـیس و سـازمان امنیـت و اداره      باید چشم و زبان ملت باشد یعنی مطبوعات، با نبودن آزادي قلم               می
  . اي بیش نیست تبلیغات آلت معطله

   الحمداهللا مجلس را هم که دست نشاندگان خودتان بودند از ترس اینکه مبادا چهار تـا وکیـل ملـی در آن راه بیابنـد             
  . کنید  همدست شده درش را بسته با کمال پرروئی اعتنایی به قانون اساسی و حقوق مردم نمی

ماند دانشگاه قانون سابق دانشگاه به تقلید مؤسسات مشابه اروپایی نیمه استقاللی بلحاظ اداري براي                بنابراین فقط می  
دانشجویان نیز چون نه گرفتار معیشت زن فرزنداند و نه حقوق بگیر دولت و ضمناً سـوز و شـوري                . آن شناخته است  

دانـشگاهها  . کننـد   آید یا به قول شما فضولی مـی     هستند که گاهگاه صدامثان در می     اي    در دل و در سر دارند، تنها دسته       
گذارد انتخابات فرمایـشی و    تجمع و تحرك ما دانشجویان است که نمی. یگانه پناهگاه و فریادزن ملت ایران شده است    

  . عملیات خائنانه خود را انجام دهید
 قول شـما فـضولیهاي بچگانـه مـا اسـت کـه شـما را سـخت کالفـه                همین صداي خفیف و استدالهاي منطقی یا به       

وسیاستهاي خارجی را ناراحت کرده است و خار چشمی شده است چـون ادعـاي تجـدد خـواهی و خـدمت گـزاري            
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کشید در نظـر مـردم دانـشگاه را محـیط      بنابراین نقشه می . شود بی پرده و بی پروا آنها را تعطیل کنید           دارید رویتان نمی  
  . آشوب و فساد جلوه دهید تا پشتیبانی افکار عمومی از آن برداشته شود رج و هرج و م

خواهید با حکم وزیر فرهنگ واشاره و فرمـان ملوکانـه       می. گیرید     استقالل و حیثیت شوراها و رؤساي استادان را می        
بـه شـدیدترین و   . کنیـد  از دانشجویان هم حق بحث و بیان و تشکیل انجمن و تظاهر را سلب می     . عزل و نصب شوند   

کوبید تا هم آتش کینه و دشمنی دیرینه خـود را خوابانـده و هـم آنهـا را گوشـمالی داده                    ترین طرز آنها را می      وحشیانه
بـا آنکـه رؤسـاي    . در دانشگاه به هـر قیمـت کـه هـست بایـد بـسته شـود           . دیگر جرات نکنند نفسشان دربیاید    . باشید

 بهمن اعالم داشته بودند جواب دادید فعالً تـا    ٢٨ خود را براي افتتاح کالسها براي        آمادگی... ها در نامه مورخ     دانشکده
  . عید مصلحت نیست در این کار تعجیل شود

حتـی راکتـور   . کشور شما براي تبلیغات داخلی و خارجی باید همه چیز داشـته باشـد      . خواهید     البته شما دانشگاه می   
روح و  هـاي متحـرك بـی    شهر امواتی باشد که اسـتادان آن مجـسمه      . ان باشد خواهید که قبرست    اتمی ولی دانشگاهی می   

اراده و نـوکر بیگانـه    کنید دنیا به نقشه و آرزوي شما مردم هوس بـاز بـی     ولی اشتباه می  . مطیع و دانشجویان کور و الل     
شود و در دانـشگاهی  جوان باغیرت ایرانی حاضر نیست حکم دختران دوران جاهلیت را داشته زنده به گور     . گردد  نمی

دهد در کوچـه و در خانـه پدرپرسـه بزنـد ولـی درس دسـتوري        ترجیح می. که حکم قبرستان را داشته باشد پا بگذارد   
  . نخواند و تعلیم تملق و تعظیم فرومایگان را نگیرد

 خانه کـوران یـا محـل    ایم که اگر این سنگر را ملت ایران ببازد و بگذارد دانشگاه تبدیل به مکتب   ال درك کرده  م   ما کا 
برعکس اگر در اینجـا  . اضمحالل شخصیت و آزادي شود فاتحه تمام مملکت و تمام عمر و سایرین خوانده شده است 

رود فردا در کشورمان نیز عـدالت و   پیروز شدیم و توانستیم صداي تظلم بلند کنیم و آزادي فکر و بیان داشتیم امید می              
  . آزادي و آبادي برقرار شود

  شود؟ را در دانشگاه سرو صدا می   چ
شود؟ اینجا محل درس و تحـصیل اسـت و نبایـد سیاسـت در آن وارد         گوید چرا در دانشگاه سروصدا می          دولت می 

دولت هر بار یک دسته سیاسی یا بهانهپوچی را    . گویند  بسیاري از مردم هم همین را می      . هرج و مرج ایجاد نماید    . شود
  . یدنما عامل اخالل معرفی می

   باید دید چرا از دانشگاههاي ایران و دانشگاههاي ممالک شرق غالباً سروصدا و اعتصاب و احیاناً زدوخـورد شـنیده              
  . شود و یا بندرت در آنجاها خبري می. شود ولی دانشگاههاي اروپا و آمریکا آرام است می

شـود و همـانطور کـه      درسـت عمـل مـی   در آن کشورها چون به وظائف و مـسوولیتها .    علت امر خیلی واضح است 
افسران فداکاراند و کارمندان درستکار پیشه وران کارگران و استادان نیز هر یک در رشته خود داراي تخصص بـوده بـا         

  . پردازند  صحت و دقت و عالقه بآن می
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ام وظیفـه  شـوند و درسـت انجـ         ضمناً وزیر و وکیل و سسیاستمدار نیز از روي صـالحیت و صـداقت انتخـاب مـی                 
نمایند بنابراین جاي نگرانی و مداخله براي کسی باقی نمانده شاگرد مدرسه هم سربزیر و منظم با خیال فـارغ بکـار        می

  . پردازد  د بامید آینده روشن میتحصیل و تکمیل و تخصص خو
  

 را آنطـور کـه شـاید و بایـد     اید و وظیفه تان آیا شما از باال گرفته وزیر وکیل و رئیس سرجاي خود نشسته        :    اما ایران 
کنید که انتظار دارید ما دانشجویان و استادان نیز از پـا از خـط    دهید و تعدي و تخطی در کارهاي دیگران نمی      انجام می 

  !درس و کار بیرون نگذاریم؟
م و عمـل  بینـد در جامعـه علـ     داند و می گیرد چون می خواند و چیز یاد می     همدرس اروپائی و آمریکائی ما درس می      

ولی آیا در ایـران عزیـز مـا مـشاغل و مقامـات و مـسوولیتها روي        . آورد  برایش نان و مقام و ترقی و امکان خدمت می         
  شود یا روي پارتی و رشوه و انتساب بمقامات؟ فضیلت و خدمت و تقوي و تخصص و تقسیم می

بینـیم و خودتـان در     تبعیـضها و خرابیهـا مـی   اي از دزدیها و مفاسـد و             ما وقتی هر روز شواهد ننگینی و زجر دهنده        
خـوانیم و چیـز    هاي معقول و خوش بینی هستیم که باز هم درس می نمائید خیلی بچه ها مکرر زکر آنها را می      سخنرانی

آید نـه از داخـل دانـشگاه و مقـررات تعلیمـاتی و        تشویق و تحریک بکار و کوشش همیشه از جامعه می       . گیریم  یاد می 
کند مـن    پرسد در کشوري که عدالت و حقیقت و خدمت حکومت نمی            دانشجوي ایرانی دائما از خود می     . انضباطی آن 

  . براي چه درس بخوانم و زحمت بکشم
. افتد نه براي فرار از کالس و آزمایشگاه است         اگر در دانشگاههاي ایران گاهگاه سروصدا و اعتصاب و تظاهر راه می           

  . خوانده شود و محصول درس در مملکت بکار برده شودبعکس براي آن است که درس 
شویم و نـسبت بـه سرنوشـت     شود ناراحت می     ما از اوضاع خارج و خیانتها و خالفهائیکه هیئت حاکمه مرتکب می           

خواهیم در مملکتی زنـدگی و خـدمت کنـیم کـه             می. آید  آینده خود و کشور عزیزمان نگران هستیم که صدایمان درمی         
  . هاي شخصی و خودخواهی و فساد ول و حق حاکم باشد نه ارادهقانون و اص

  . اندازید مقصر شمائید نه ما     بنابراین شما هستید که سیاست و سروصدا را در دانشگاه راه می
خواهید نه تنها ما بلکه هیچکس غیر از دسته خودتان وارد سیاست و انتقاد نشود و سـر از کراهـاي خـالف              شما می 

 سال حق و مـسوولیت  ٢٠واال در حکومت دموکراسی و مملکت مشروطه که قانون براي سنین مافوق         . نیاوردشما در   
بـا چـشم و   » دانیـد پیـروي مکنیـد    از آنچه نمی«انتخاب کردن را تعیین کرده است و بحکم والتقف مالیس لک به علم        

  .گوش باز باید وکیل را انتخاب و نظارت کرد
ملت ایـران و پـدران مـا علیـرغم     . ه سیاست و حکومت نه تنها جرم نیست بلکه وظیفه است   عالقمندي و توجه ما ب  

  !اظهارات شما بسیار خوشحال و مفتخرند که دانشگاه مرکز مقاومت و مبارزه با هیئت حاکمه شده است
ب دانـش و کـار   گوئید تنها چاره نجات و اصالح مملکت و وظیفه دانشجویان کـس  کنید اگر می      شما خیلی اشتباه می   

اگـر افـراد یـک جامعـه صـاحب حقـوق انـسانیت و        . علم و فن فرع بر انسانیت و شخصیت و زائیده آن اسـت   . است
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خورد بلکه بیـشتر وسـیله ذلـت      شخصیت نبودند و بصورت گوسفند یا گرگ بار آمدند علم وفن نه تنها بدردشان نمی            
جموعه آنها گاو شیرده یا االغ بارکش خوبی براي مطـامع      آنگاه م . یک عده و سواري و ستمگري عده دیگر خواهد شد         

  . خارجیها خواهند بود
گوئید ما دانشجویان چون جوان و خام هستیم کاري به سیاست نداشته باشیم آیـا بـه بزرگتـر از ماهـا و                     شما که می  

  ید؟ده بخود ما وقتیکه وارد زندگی شدیم اجازه و امکان اعمال نظر در سیاست کشورمان را می
   باین ترتیب و به عقیده شما فقط خارجیها هستند که حق اظهار نظر و اداره سیاست ایران را دارند نه خـود ایرانیهـا،              

  !چه جوان چه پیر و
  کند؟ کی سیاست را وارد دانشگاه می

د افـراد  هاي خـو  هاي خالف حق و قانون و خیانت    هیئت حاکمه نه تنها از این جهت که با عدم صالحیت و دخالت        
سازید بلکه   کنید و از تحصیل و کار مایوسشان می      ملت و مخصوصاً جوانان دانشگاه را وادار به اعتراض و اعتصاب می           

  . کند مستقیماً خود او است که سیاست را وارد دانشگاه کرده و می
سـابقاً  . اند ال نفوذ و سیاست کردهاند از آزادي و استقالل دانشگاه کاسته و اعم مرداد آنچه توانسته ٢٨   دولتهاي بعد از    

ها که خودشان منتخب استادان بودند و به راي شوراي دانـشگاه انجـام           انتخاب رئیس دانشگاه از میان روساي دانشکده      
اي لغو گردیده شوراي دانشگاه باید سـه نفـر را    این سیستم انتخابی دو درجه  ... شد ولی برطبق قانون فرمایش مورخ       می

دانـد و تجربـه کـامال     همه کس می.  پیشنهاد نماید و بعد شخص مورد نظر بدستور ملوکانه تعیین گردد  به وزیر فرهنگ  
اگـر چنـین قـانونی نبـود     . نشان داده است که اثر این روش چیست و چگونه عمال سلب اختیار از استادان شده اسـت         

شخـصیت و   تصاب دکتـر اقبـال بـازیگر بـی    ان! دید   هیچگاه فردي مانند دکتر اقبال خواب ریاست دانشگاهی را هم نمی          
لیاقت سیاست و وزارت و وکالت آیا وارد کردن سیاست در دانشگاه نبود؟ اگـر رئـیس دانـشگاه روي صـالحیت و                بی

آمـد؟ همینطـور اسـت      شد آیا حادثه آتش زدن اتومبیل او پـیش مـی   مدارج علمی و فرهنگی بجریان طبیعی انتخاب می   
و حتی نمایندگان شوراي دانشگاه که همیشه تحت تاثیر سیاست و نظـر مقامـات صـورت              ها    انتخاب روساي دانشکده  

از طرف دیگر دانشگاه که باید محیط درس و بحـث باشـد و اسـتادان پـدروار آنجـا را اداره کننـد تبـدیل بـه           . گیرد  می
هـا   آشـکار در دانـشکده  کارخانه جاسوس سازي و میدان فعالیت مأمورین سازمان امنیت شده افسران و عمال آن بطور    

افراد وابسته به احـزاب را اخـراج یـا زنـدانی     . دهند ها دستورات می کنند و به روساي دفترها و دانشکده رفت و آمد می  
اینهـا دخالـت سیاسـت و ضـایع کـردن         ... شـوند   نمایند و بعد از فراغت از تحصیل مانع استخدام و اعاشه آنها مـی               می

کرد اگـر   جناب آقاي دکتر مصدق و قبل از آن فعالیتی که حزب توده در دانشگاه می  دانشگاه نیست؟ در زمان حکومت      
شد و یگانه راه مبارزه بـا آن و عقـب زدن        نگوئیم بدستور مقامات نظامی بود کامال با مساعدت و تقویت آنها انجام می            

بعد از این . ومت مصدق پیدا شد تبلیغات کمونیستی همان نور امید و امکان آزادي و رشد نیروهاي ملی بود که در حک               
  . هاي ملی اصیل میدان داده نشود مرام کمونیسم از میان جوانان برچیده نخواهد شد هم تا به افکار و فعالیت
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  سربازخانه هم نیست. دانشگاه مکتب خانه نیست
ما کامال طرفدار و . داشته شودگوئیم نظم و احترام و تعلیم و تربیت از دانشگاه بر         البته به هیچوجه من الوجوه ما نمی      

زیـرا  . براي استادان و مربیان خود عالقه و احترام شایان داریـم        . تابع اصول و مقررات و نظامات محیط دانشگاه هستیم        
اصرار داریم خیلی بیشتر و بهتر از آنچـه تـا       . خواهد  خواهیم درس بخوانیم و درس محیط آرام و سایه احترام را می             می

خواهیم و نباید از جمعیت و قدرتها در جهت تهطیل        همچنین ما نمی  . شده تعلیمات و تحقیقات اجرائی     بحال انجام می  
هاي کوچک و دائمـا در محـیط دانـشگاه     حتی از اینکه به بهانه  . کالسها و مخالفت با مقررات تعلیماتی سؤاستفاده شود       

خواهیم ایـن   گوئیم و می خواهیم آنچه می  گوئیم و نمی  ما هیچیک از اینها را نمی. تظاهر و تعطیل پیش آید انزجار داریم 
هاي قدیم که محیط خـشک درس و بحـث و    حتی با طلبه خانه   . است که دانشگاه مکتب خانه و قزاق خانه نباید باشد         

  . جداي از زندگی و احتیاجات و واقعیات اجتماعی بود باید فرق داشته باشد
دیگر کسی زیر بار خوابی که هیئت حاکمه براي دانشگاه و دانـشجویان  . گوید ا میدنیا هم همین ر. گوئیم    تنها ما نمی 

شود گفت کور و کر باش، امروز سیاست و افکار عمومی مثـل آفتـاب اسـت اگـر                 به دانشجو نمی  . رود  دیده است نمی  
  . آورد  پنجره را برویش بستید از روزنه سردر می

آزادي فکر وعمل  دند بزودي فهمیدند که الزمه رشد و تحقیق و پیشرفت علوم           آنهائی که دانشگاه در دنیا بوجود آور      
شـود    است عمل سرباز یا کارمند جز ممکن است فرمانی و دستوري باشد ولی معلم محقق و محصل دانـشجو را نمـی         

از طـرف دیگـر   . ادنـد مجبور ومحدود کرد بنابراین نه تنها بلحاظ تعلیماتی بلکه بلحاظ اداري نیز بدانشگاهها استقالل د  
چون مسائل زندگی و اجتماعی و سیاسی سالها است بصورت علمی درآمده از روي اطالعات و استدالل حـل وفـصل        

شود و جوانان دانشجو که پیش آهنگان کاروان ترقی کشوراند بایـد بـراي چنـین وظـائفی ورزیـده شـوند اقتـضاي                می
  .  روز در محیط آزاد و مستقل و بررسی و بحث شودمصلحت چنین دیده شد که موضوعات اجتماعی و سیاسی

آدمی که پس فـردا بـا عـشق و قـدرت و بـصیرت چرخهـاي سـنگین اداره               .    دراین خانه آدم باید تربیت شود نه بره       
  !مملکت را در گرداب سهمگین جهان در دست بگیرد و بگذارند
یعنی اگر قرار باشد در دانـشگاه بچـه مکتبـی یـا        ! ست   ما در یک مطلب با شما توافق داریم و آن بستن در دانشگاه ا             

غالم خانزاد درست شود و چشم و گوشها و زبانها بسته و دستها به سینه باشد همان بهتر کـه دانـشگاهی در مملکـت               
  !نباشد

اره شود با اصول قزاقی و بدست افسران بله بله قربان گوي چکمـه پـوش اد      ضمناً تصور هم نکنید که دانشگاه را می     
  !کرد

  پس چه باید کرد؟
جهت مخارج هنگفت بـر مـردم نـاتوان و          یا در این کشور دانشگاهی نباشد و براي خاطر شهرت و تفاخر خیالی بی             

  : خواهیم داشته باشیم چنین باشد فقیر مملکت تحمیل نشود و جوانان معطل و بیحاصل نگردند و یا دانشگاهها می
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دست دخالت هیئـت حاکمـه   . ومالی کامالمستقل و تابع شوراهاي استادان منتخب باشدـ از نظر تعلیماتی و اداري     ١   
تـر از   هر چه باشد استادان واردتر و دلسوزتر با صـالحیت  . که جز انحراف و اخالل اثر دیگري ندارد بکلی کوتاه گردد          

  . گوید دبستانها و دبیرستانهاي خود را درست اداره کند دولت هستند که اگر راست می
ـ تعلیم و تربیت هدف اصلی و برنامه عمومی دانشگاه بوده استادان با توجه به توسعه وتحول سریع علوم در دنیـا             ٢   

نهایت کوشش و وظیفه شناسی را بکار برند و ما دانشجویان با دلگرمی و حکم بـه حـال و آینـده حـداکثر فعالیـت و                      
وزش نباید هـدف باشـد بلکـه پـرورش جوانـان در جهـت احـراز           ولی بهیچوجه من الوجوه تنها آم     . استفاده را بنمائیم  

هـاي عمـومی بایـد      شخصیت و حیثیت و تقویت ایمان و عشق و تربیت آنان براي زندگی اجتماعی و قبول مسوولیت                
  . منظور نظر باشد

 انجمـن آزاد  در مقابل تا ممکن است از تشکیل. هاي سیاسی برداشته شود       هرگونه تحمیل بر عقاید و افکار و تضییق       
دینی و ادبی و ورزشی و هنري و امثال آن و تدابیر و راهنـائی کـه موجـب همکـاري دانـشجویان در اداره دانـشگاه و                

  . بعهده گرفتن خدمات و زحمات باشد تشویق بعمل آید
د براي ـ انضباط دانشگاه از روي صمیمیت و احترام بمنظور حس اجراي دو منظور فوق و تامین محیط آرام مساع                 ٣   

ولی محیط آرام غیر از محیط خفقان اسـت و ایـن انـضباط از طـرف مـسوولین بـا صـالحیت                       . کار کامال رعایت شود   
عمل جاسوسی سـازمان امنیـت   . دانشگاه و حتی با همکاري خود ما مراقبت شود نه بدستور و بدست مامورین انتظامی 

ورود و دخالت هرگونـه قـواي انتظـامی    . ه و تعطیل شودباشد بکلی برچید که لکه ننگی بر دامن دانشگاه و مملکت می       
  . ها که احیاناً ضرورت پیدا کند قدغن باشد در محیط دانشگاه جز با تقاضاي کتبی روساي دانشکده

   البته این ممانعت و مصونیت مخصوص حریم دانشگاه بوده ما توقع نداریم اگر دانشجویان بطور انفـرادي یـا دسـته                  
. شگاه عملی یا تظاهري بنمایند براي آنها استثناء یا امتیازي نسبت به سایر مردم شهر رعایـت شـود  جمعی در خارج دان  

  . خورند ما هم حاضریم بخوریم  اگر سایر هموطنان خوب و گلوله می
آزادي کامل ابراز عقیده و بحث و تظاهرات و تبلیغات در داخل دانشگاه تا حدودي که مزاحمت بـراي محـل و                   ـ  ۴   

ات درس و کار فراهم نیاورد و اعمال خالف شئون دانشجو و دانشگاهی صورت نگیرد و بخارج دانـشگاه تجـاوز       ساع
  . ننماید

اي بدرس و انضباط اسـت   آذر و غیره لطمه١۶   تجربه نشان داده است که تظاهرات مربوط به الجزایر، قتل لومومبا و         
 و استادانمان بخوبی حاضـر بجبـران آن و مایـه گذاشـتن از     و اگر احیانا یک جلسه درس و حتی یک روز تعطیل شود    

  . روزهاي تعطیل هستیم
ترسـید    کنید در ته قلب مردم و جوانان کشور جا دارید چرا می     شما اگر ریگی در کفشتان نیست و آنطور که ادعا می        

 و مخالف صـحبت بدارنـد و   هاي دانشگاه دور هم جمع شده درددل کنند موافق آزار در پشت نرده   یک مشت جوان بی   
  اي به مردم و خود شما و بدنیا بگویند؟ بعد حب و بغض نظر خودشان را ضمن قطعنامه
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   چه بهتر که در دانشگاه برخورد عقاید و آراء شود نه در محیط خارج که رهبري درستی وجود نـدارد و هـزار سـایه         
  . آلودگی و غرض هست

شما هم اگـر حـسن   . از طرف استادان نیز خطر و سؤنیتی در کار نیست       . است   همیشه حسن نیت از اکثریت ما بوده        
  .شود نیت داشته باشید و سر بسر دانشگاه نگذارید کارها درست می

*     *     *  
در هـر  . شـود   شود دانشگاه را اداره کرد و غیر از این هم نمـی     بعقیده ما و به تصدیق باطنی خودتان با این شرایط می       

ایم هیچ چیز اعم از مقام، پول، زندان، شکنجه و مرگ مـا را از مـسیري کـه     راه خود را در زندگی انتخاب کردهحال ما   
متصدیان امور بجاي تبلیغات و اتهامات پـوچ و وضـع       . گرداند  ایم بر نمی    بخاطر شرافت و خدمت و خدا انتخاب کرده       

هاي منطقی آنـان و بـه عـدالت و        سعی کنند بخواسته   معنی بی اثر و در عوض کینه و دشمنی با نسل جوان             مقررات بی 
  !حقیقت تسلیم شوند

  
  دانشجویان نهضت آزادي ایران                                                                                             

  ١٣۴٠اسفند ماه                                                                                                      
  
  
  
  

    ١٣٤١ خرداد - خرداد، روز خلع ید ٢٩اعالمیه دانشجویان نهضت آزادي ایران به مناسبت 
  

  خرداد روز خلع ید یک روز درخشان از نهضت ملی ایران ٢٩
درخـشد و چهـره دکتـر        ی همچون برگی زرین م    ١٣٣٠خرداد  ٢٩در صفحات تاریخ پر افتخار نهضت ملی ایران روز          

خرداد یک نقطه عطف و آغاز یـک    ٢٩کند زیرا روز      تر از همیشه جلوه می      مصدق پیشواي محبوب ملت ایران فروزنده     
روزي است که یکی از آرزوهاي دیرین ملت ایـران بخواسـت       . تحول عمیق و شگرف در تاریخ نوین ملت ایران است         

فداکار چون شهید راه آزادي دکتر حسین فاطمی و به پشتیبانی قاطبـه  خدا بدست مصدق و همکاري تنی چند از یاران        
  . ملت رنجدیده ایران صورت تحقق بخود گرقت و اراده ملت جایگزین سیاست استعماري خارجی گردید

   در این روز بزرگ دشمن مکار و استعمارگر ما در برابر یک سلـسله فـداکاریهاي مـردم ایـران و مبـارزات خـستگی             
آنان سرانجام سرتسلیم باراده عمومی فرود آورد در مقابل نیروي عظیم نهضت ملی ایران زانوي ناتوانی بـرزمین                 ناپذیر  

  . زد
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خرمشهر بـاهتزاز درآمـد و تـابلوي برنـزي     ) جنرال آفیس(   در همین ایام بود که پرچم سه رنگ ایران برفراز عمارت      
 نگذشت که آخرین دستجات کارمندان انگلیـسی همـراه بـا    بر سر درآن نصب گردید و دیري » شرکت ملی نفت ایران   «

یک کشتی جنگی خاك ایران را ترك گفتند و در این موقع کارمندان ایرانی شـرکت نفـت هـر قـدر مقـام پـائین تـري               
  .تر تر بودند و کارمندان انگلیسی شرکت هر قدر واالمقامتر مضطرب داشتند خوشحال

یک مـانع بـزرگ از سـرراه پیـشرفت     ) براي اولین بار در تاریخ ایران   ( و دولت       باین ترتیب بر اثر همکاري بین ملت      
توان نـام بـرد؟ در آن روزهـائی کـه      سمبل این مبارزه که بود؟ آیا جز مصدق دیگري را هم می  . ملت ایران برداشته شد   

رمایه و ثـروت ملـی   عمال سیاست استعماري انگلیس و نوکران ایرانی آنها تحت عنوان شرکت نفت ایران و انگلیس س    
برند و کـسی هـم نبـود کـه       این آب و خاك را که باید صرف آبادانی و بهبود وضع مردمش شود بیرحمانه به تاراج می      

نسبت باین عمل ننگین اعتراض کند دکتر مصدق به پیشنهاد همکار گرامیش دکتر سید حـسین فـاطمی ایـن جملـه را                   
  . عنوان نمود

  »صنعت نفت باید ملی شود«
این جمله کوتاه مفهوم بسیار بزرگی داشت یعنی آنکه ایران باید بدست ایرانی اداره شود و منابع ثـروتش در اختیـار                    

مصدق عقیده داشت که تا موقعی که شـرکت نفـت در ایـران اسـت ملـت ایـران نخواهـد توانـست                     . ایرانی قرار گیرد  
ی دخالت در سرنوشت و مقدرات خود هر گونه اقـدام    باستقالل سیاسی نایل شود و بدون داشتن استقالل و آزادي یعن          

  . نتیجه خواهد بود اصالحی براي بهبود وضع ملت بی
هـاي خفتـه و       باین ترتیب هدف مشخص شد عنوان کردن همین جمله کافی بود که آتش در دلهـا بیفـروزد و کینـه                   

ورت نهضتی عظیم و عمومی جلـوه گـر   هاي درون ناشی از نیم قرن اسارت و بندگی را بص           رنجهاي عمیق و نارضایتی   
کند نه تنها در همه نقاط ایران ریشه دوانید بلکه بزودي آسیا و افریقا را نیز فرا گرفت و مقدمـه نهـضتهاي ملـی سـایر              

  . کشورها گردید
   این نهضت مقدس که همه افرادملت را براي رسیدن بیک هدف مشترك در یک صف گرد آورده بود تحت رهبـري              

خـرداد بـصورت   ٢٩ري خردمند چون دکتر مصدق روز بروز اوج گرفت تا آنکـه یکـی از نظـایر آن در روز          سیاستمدا
  . تجلی نمود» خلع ید«

   موقعی که نیروي دریائی و ناو جنگی موریس در کناره آبادان لنگر انداخته بود و انگلیسیها ملـت ایـران و حکومـت                 
ان هیجانی در ملت بوجود آمد که مصمم شدند تا آخرین نفر در مقابل    کردند چن   مصدق را تهدید به حمله به آبادان می       

  . تجاوز بیگانه مقاومت نموده و حتی در صورت لزوم تاسیسات نفت را آتش بزنند تا خیال استعمارگران راحت شود
فت داشـته باشـد   داد که ایران بدون نفت ولی مستقل باشد تا اینکه ن    آري ملت ایران با پشتیبانی از مصدق ترجیح می      

اي براي نفوذ اجانب و دخالت آنها در کشور و محو استقالل سیاسی و اقتـصادي آن گـردد بـاالخره                و این نعمت بهانه   
مقاومت ایران و مصدق اثر بخشید و انگلیسیها با یک دنیا تاسف و اندوه آبهاي خلیج فارس را بـسوي جزایـر بریتانیـا               

ات الیت چاپ هندوستان نوشت باین ترتیـب مـصدق بـا یـک چـوب کبریـت       ترك گفتند در همان موقع روزنامه اسپ   

081



نیروي دریائی عظیم انگلستان را شکست داد و بهمین علت بود که ایدن نخست وزیر سابق انگلستان در یادداشـتهایش        
ولـی  ). بعد از دو سال کشمکش شبی که خیر سقوط کابینه مصدق را شـنیدم چندسـاعتی راحـت خوابیـدم          (نویسد      می

افسوس که ایادي استعمار و دشمنان داخلی نگذاشتند که مصدق ملت ایران را به پیـروزي نهـائی برسـاند و در نتیجـه             
مرداد گردید نتایج زحمات    ٢٨خودخواهیهاي بعضی از یاران سابق و خیانت عمال استعمار که منجر به کودتاي ننگین               

 ایران همیشه پایدار خواهد بود و شعله ایکه افروختـه شـده   و امیدواریهاي ملت را موقتا به هدر دادند ولی نهضت ملی    
هـا خـاموش نخواهـد شـد و در نـسل       است علی رغم مقاومتها وجریانات سالهاي اخیر و نیرنگها و خفقانها و شکنجه       

جوان روشنی و گرمی بیشتري خواهد گرفت جا دارد این روز تاریخی را یک عید ملی بنامیم و آنرا از صمیم قلـب بـه     
وم ملت ایران تبریک گفته و همه دست بدست هم داده و با نظم اتحـاد و اسـتقامت هـدفی را کـه ملـت ایـران بـه          عم

  . دنبال کنیم) آزادي و استقالل ایران(رهبري مصدق در این روز پایه گذاري کرد 
  

  دانشجویان نهضت آزادي ایران                                                                                              
  ١٣۴١خرداد                                                                                                        

  
  
  
  
  
  

   ١٣٤١ خرداد -اعالم دعوت به مناسبت عاشورا 
  

مجلـس  » عاشـورا «ین ابـن علـی علیـه الـسالم     بمناسبت روز قیام و شهادت پیشواي راه حـق و آزادي و عـدالت حـس       
دهد بدینوسـیله    خرداد در محل زیر تشکیل می     ٢٣ بعد از ظهر روز چهارشنبه       ٧ تا   ۵سخنرانی و سوگواري از ساعت      

  . شود که در این مراسم شرکت نمایند از عموم عالقمندان دعوت می
  

  . شمیران ـ دزاشیب ـ حسینیه دزاشیب                                                                                      
  نهضت آزادي ایران                                                                                                  

  ۴١خرداد                                                                                                      
  
  

082



    ١٣٤١ خرداد -دعوت نهضت آزادي ایران به مناسبت عاشورا 
  

بمناسبت شهادت پیشواي عالیقدر شیعیان و بزرگترین مبارز در راه حق و آزادي مجلس      » عاشورا«روز شنبه دهم محرم     
 ١۴١در خیابان کـاخ چهـار راه تیـر خانـه      بعد از ظهر در باشگاه نهضت آزادي ایران واقع       ٧ تا   ۵سخنرانی از ساعت    

  . آید شود بدینوسیله از اعضاي نهضت آزادي ایران و عالقمندان و دوستان دعوت بعمل می منعقد می
  

  نهضت آزادي ایران                                                                                                     
  ۴١خرداد                                                                                                          

  
  
  
  
  

    ١٣٤١ تیر - دانشگاه با زور سر نیزه تعطیالت تابستانی خود را آغاز کرد
  

ـ .  خرداد ماه دانشجویان یکدفعه با درهاي بسته دانشگاه مواجه شـدند           ٢٨عصر روز دوشنبه     ه کـسانیکه بعـد از ظهـر     ب
خواستند وارد دانشگاه شوند بوسیله پلیس مسلح که دانشگاه را محاصره کـرده             همان روز امتحان داشتند و با اصرار می       

و باین ترتیب از ورود دانشجویان به دانشگاه    ! شد که دانشگاه تعطیالت تابستانی خود را آغاز کرده است             بود اخطار می  
کردند و دانشجویانی را که بر اثـر داشـتن امتحـان ظهـر از       و آنها از اطراف دانشگاه متفرق می  شد      بشدت جلوگیري می  

هاي عصر و رادیو خبر شروع تعطـیالت تابـستانی    نمودند و روزنامه  دانشگاه خارج نشده بودند وادار به بیرون رفتن می     
  بستانی خود را آغاز کرد؟چرا دانشگاه یکدفعه تعطیالت تا. دانشگاه را همان بعد از ظهر دادند

   از چند روز قبل بدعوت کمیته جبهه ملی دانشگاه، دانشجویان براي یادبود روز پر افتخار خلع ید محوطه دانشگاه را           
با شعارهاي بزرگ تزئین نموده و به سر در دانشگاه پرده بزرگی که شعارش از سویداي قلب دانـشجویان بـرآن نقـش                   

» فرسـتیم  ین سالگرد خلع ید به پیشواي ملت ایران مصدق سمبل مبارزه با استعمار درود می         بمناسبت یاردهم «بسته بود   
شعاري که بیشتر موجب آغاز تعطیالت تابـستانی        . کرد شعارهاي دیگري نیز در طول خیابان نصب شده بود           جوالن می 

  :  مرداد بود٢٨اي از نطق دفاعیه دکتر مصدق در دادگاه نظامی پس از کودتاي  دانشگاه شد، جمله
پنجه در پنجه مخـوفترین سـازمانهاي اسـتعماري و    ... آري تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من اینست که           «

  . »جاسوسی افکنده ام
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هاي استعمار و ملـی شـدن صـنعت     ها و کنسولگري    فرداي آنروز بنا بود دانشجویان بیاد بود برچیده شدن سفارتخانه   
 گرد هم آیند و با بزرگداشت آنروز پیمان ادامه راه مصدق را محکمتر کرده و با ر دیگر صـداي خـود              نفت در دانشگاه  

چرا آنقدر وحشت کرده بـود کـه پـس از اینکـه از جمـع کـردن       ....! دانم هیات حاکمه ملی    را بجهانیان برسانند اما نمی    
  !ي دانشگاه را صادر کردسعارها مخصوصا شعار فوق الذکر مأیوس شد فرمان شروع تعطیالت اجبار

دانند کسانی که از نام بـردن و    اند و بخوبی می      ملت ایران و مردم آزاد جهان مصدق و راه او را بخوبی تشخیص داده             
ایـن یـک بهانـه    . اجتماع کردن بخاطر راه او وحشت دارند، عمال کسانی هستند که او پنجه در پنجه شان افکنـده بـود           

شود، مزاحمت شـدیدي     آنچه که بیش از این بهانه موجب تعطیالت مکرر و طوالنی دانشگاه می            اما  . بستن دانشگاه بود  
دانـشگاه محـل انعکـاس افکـار و       . است که دانشگاه چه در گذشته و چه حال براي هیأت حاکمه ایجاد نمـوده اسـت                

برنـد و فرمـان     د، فرمان مـی کنن  هاي ملت ایران در برابر یک مشت مزدورانی که خودسرانه حکومت کرده و می             خواسته
همچنین اگر قرار باشد انتخاباتی صورت گیرد مانند گذشته سد بزرگی در راه اعمال نفوذهـاي آنهاسـت لـذا                   . دهند    می

  . بایستی یا بسته باشد یا خاموش و بیصدا حکم قبرستانی را پیدا کند
ه مخالفـت برداشـته و دنیـا دیگـر بـه نقـشه و              اما افسوس که روزگار هم با این یاغیان و غاصبین حقوق ملت سر ب             

  . گردد  آرزوي این مشت هوس باز و بی اراده و نوکر بیگانه نمی
شود توطئه هائی است که زمینـه       آنچه بیشتر موجب بیداري دانشجویان است و از مذاکرات آنها با یکدیگر شنیده می      

 ٢٨... ز پول ملت گرسنه براي تجهیز مجـدد قیـام کننـدگان   سازي آن از اول محرم آغاز شده و بخاطر آن مبلغ گزافی ا       
. شـود   در بانک گذاشته شده و تبلیغات دیگري که خوشبختانه یکی پس از دیگـري کـوس رسـوائیش بلنـد مـی                ! مرداد

بـراي  . دستگیري و تبعید و احیاناً در صورت جرأت بیشتر نابود کردن آن کسانی است که نقش مزدوران را ببـاد دهنـد          
  . هاي شوم بایستی دانشگاه تعطیل باشد  و انجام این نقشهاجراء

   ما ضمن اینکه از تعطیالت دانشگاه براي حداکثر بیداري و هم آهنگی ملت رنجبرده ایـران چـه در تهـران و چـه در        
کنیم که تا    میبندند اعالم  با این و آن پیمان می. به کسانی که هنوز براي بردگی ملت ما      . شهرستانها استفاده خواهیم کرد   

هاي شـوم هیـأت    وقتی دانشجو و دانش آموزي در ایران باشد چه در محیط دانشگاه چه در خارج براي بباد دادن نقشه        
حاکمه و رهائی و سعادت ملت ایران و استقرار حکومت قانونی و ملی خواهد کوشید و ننگ و نفرین ابـدي را بیـاري        

  . خداي توانا نصیب آنها خواهد کرد
  

  دانشجویان نهضت آزادي ایران                                                                                        
  ١٣۴١تیرماه                                                                                                   
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  منتشر شده است» اعتراض به انتخابات غیر قانونی و دعوت مردم به قیام«: وانهایی که با عن دو نمونه از تراکت
  

  ١٣۴١اعتراض به انتخابات غیر قانونی و دعوت مردم به قیام تابستان 
  

استقراض خـارجی،  : هدف دستگاه دیکتاتوري از فرستادن غالمان خانه زاد و مأمورین سازمان امنیت به مجلس اینست           
دیکتاتوري و حکومت فردي، ادامه دزدي و ارتشأ و فساد و چپـاول خزانـه ملـی، ادامـه تـسلط      ادامه روش آدمکشی و    

  . بیگانگان
کنـد      ملت ایران به فرمان پیشوایان مذهبی و ملی در چنین انتخاباتی در این شرایط فاشیستی و آدمکشی شرکت نمـی       

 پالژ نوشهر تهیـه گردیـده فاقـد ارزش قـانونی        اي در   و مجلس را که لیست نمایندگان آن با دستیاري چند جالد حرفه           
  . داند می

  نهضت آزادي ایران                                                                                                 
  
  
  
  
  

  نامه سر گشاده نهضت آزادي ایران به اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوي
  
  » بگودانی سعدیا چندان که می«
  »حق نشاید گفت اال آشکار«
  

  اعلیحضرتا
   شاید صدور یک نامه سرگشاده خطاب به یک پادشاه در کشورهائی که رژیم مشابه ما را دارند اصوال صحیح نباشـد           

  : ولی ما بجهات زیر در صدد برآمدیم مستقیماً به اعلیحضرت مراجعه نمائیم
 مسدود است مجلسی نیست و آنـروزي کـه بـود    9عمومی(افکار و عقاید    اوال ـ باین سبب که تمام راهها براي بیان  

نماینده ملت نبود دولتی که منتخب مردم باشد وجود ندارد مطبوعات آزاد نیستند متأسفانه گفتار و کـردار اعلیحـضرت      
شـی از اراده  پادشاه نیز طی چند سال اخیر این توهم را ایجاد کرده است که سلب آزادیهاي طبیعـی و قـانونی مـردم نا               

  . مقام سلطنت است
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هـاي      ثانیاً ـ باین جهت که خود اعلیحضرت با انتشار کتـاب مأموریـت بـراي وطـنم و تـشکیل میتینـگ و مـصاحبه        
مطبوعاتی در داخل و خارج کشور همواره مردم را طرف خطاب و صحبت و خـود را یگانـه مقـام مـسوول در مقابـل       

احزاب و اشخاص و افراد مردم را به شـخص خودشـان بـراي انتقـاد و طـرح کلیـه            اند بالنتیجه مراجعه      ملت قرار داده  
  . اند مسائل مملکت تجویز و تشجیع نموده

خـویش  » عـدم مـسوولیت  «تر بود که اعلیحضرت با رعایت سنن سلطنت مشروطه و اصل          البته خیلی بهتر و مناسب    
اقل به طرف حمله و انتقاد هـم در تمـام مـسائل و عنـاوین     کردند یا ال  مطلقاً به ظرفیت با اشخاص و احزاب اقدام نمی      

  . دادند که جواب بدهد و عقیده خود را بیان کند مطروحه اجازه می
  :    اعلیحضرت در کتاب مأموریت براي وطنم مرقوم داشته اند

حـت مـضیقه و فـشار    بنظر من عاقالنه آنست که مردم کشور براي بیان عقاید خـود حـداکثر آزادي را داشـته ت      ....     «
نباشند علناً نظریات خود را اظهار کنند به این وسیله نه تنها کشور از مفاسد منزه و مصفا خواهد شد بلکه باین ترتیـب         

  » ....شود معایب و نواقص هم که مانع اصالح است آشکار می
انـد امـا    النـه تـشخیص داده  ضـرور و عاق   » عقاید و نظریـات مـردم     «   اعلیحضرت رعایت حداکثر آزادي را براي بیان        

اند واال بحکم حق و عدل و قانون و انصاف سزاوار نبوده و نخواهد بود که مثال         متأسفانه به این ضرورت عمل نفرموده     
مـورد و ناراحتیهـاي شخـصی و تلقـین اطرافیـان چـاپلوس و         در کتاب مأموریت براي وطنم تحت تأثیر توهمـات بـی          

ال مورد احترام قاطبه مردم در ایران و جهان است مورد انواع حمـالت و انتقـادات       خودخواه، دکتر مصدق را که بهر ح      
هاي ناروا قرار دهند و در عین حال اورا همچنان در خانه دور افتاده خود زنـدانی کـرده از حـق دفـاع و         و انواع تهمت  

تـرین حـق هـر     ا که ابتـدائی  جوابگوئی محروم نمایند و تحت مراقبت دائم یک گروه نظامی امکان رفت و آمد عادي ر               
  . انسان است از ایشان سلب کنند

  :    اعلیحضرت در فروردین ماه سال جاري در باشگاه مطبوعات آمریکا فرمودند
اي بشود نه فقط ناراضی نخواهیم شد بلکه از این راهنمائی کمال امتنان را            اگر از ما انتقاد منصفانه و خیرخواهانه      ...    «

  » .نیز خواهیم داشت
   نوشته ما مبتنی بر یک انتقاد خیرخواهانه و منصفانه در خیر و مصلحت مملکت است تا چه قبول افتد و چه در نظر             

  . آید
*     *     *  

   مملکت ما در وضع حاضر با مسائل و مشکالت بسیاري روبروست که متأسفانه در اغلب موارد خواه ناخواه بجهات         
دوره فتـرت ادامـه دارد   :  قانون اساسی ناچار باید با اعلیحضرت در میان گذارده شـود فوق الذکر و بر خالف مقتضیات   

مشروطیت ایران که اساساً تعطیل بردار نیست بدون هیچ علت موجهی تعطیل شده است مـشکالت مـالی و اقتـصادي                
همـه گرفتارنـد، گرفتـار     افراد مردم از فقیـر و غنـی         . اثري مشهود نیست  » عدالت اجتماعی «شود از     روز بروز بیشتر می   

توان گفت در اثر عدم توجه مقام سـلطنت بـه مـوازین و اصـول الزم الرعایـه              صدها مشکل عمومی و اجتماعی که می      
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باالخره روزي باید تعیین شـود تکلیـف مـردم و مملکـت     . مربوط به اداره صحیح و قانونی مملکت الینحل مانده است  
  شود؟ دارد چرا به آن عمل نمیچیست اگر قانون اساسی و مشروطیتی وجود 

ام تیـر   خواهیم این مسائل را با شخص اعلیحضرت در میان بگذاریم و در این ایام که تا روز ملی و قانونی سی           ما می 
انـد   از یک طرف و کودتاي بیست و هشتم مرداد از طرف دیگر یعنی روزهائی که ملت و شاه در برابر هم قـرار گرفتـه         

پـرده و   بالمعـارض اعلیحـضرت و نتـایج آن بـی    » حکومـت «راي اولین بار در خصوص نه سـال  فاصله زیادي نیست ب 
» حکومت«مستقیم سخن گوئیم و این نکته را خر چه بازتر بازگو کنیم که متأسفانه بیشتر گرفتاریهاي مملکت ناشی از                    

ت بـه توصـیه خیرخواهـان    باشد و ایکاش در این چند سال اعلیحـضر      مقام غیر مسوول سلطنت در نه سال گذشته می        
  . کردند و نه حکومت واقعی مملکت توجه نموده سلطنت می

مأموریـت بـراي   «   ممکن است ذکر این حقیقت براي اعلیحضرت ناگوار آید ولی چـون در جـاي دیگـري از کتـاب                
 مقـام   اي چـاپلوس و دروغگـو را یـک اشـتباه بـزرگ بـراي                غفلت از عقاید اشخاص مختلف و تکیه بآراء عده        » وطنم

در کمال انصاف و بردبـاري  » اي از آراء و عقاید اشخاص مختلف گوشه«اند لذا امیدواریم نامه ما را بنام    سلطنت شمرده 
  . مطالعه فرمایند و تحمیل آنرا باهمه تلخی و دشواري بر خویشتن هموار سازند

اند و نخست وزیران منتخب شاه  شته   ما در اثبات حقایق موضوع این نامه فقط از آنچه شخص اعلیحضرت گفته و نو   
  . کنیم تا به تعصب واهی متهم نشویم اند استشهاد می اند یا محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان ابراز نموده بیان داشته

  
  : معرفی نهضت آزادي ایران

قبل بوجود آمد و روند سال     نهضت آزادي ایران که مؤسسین آن از بنیانگذاران و همقدمان جبهه ملی ایران بشمار می       
  : اصل اول هدف و مرام خود را باین شرح اعالم نمود

» مـسوولیت هـاي   «و  ) اختیـارات (احیاء حقوق اساسی ملت ایران با استقرار حکومت قانون بمنظور تعیین حـدود                  «
  » .قواي مختلف مملکت براي تأمین حکومت مردم بر مردم

باشد همه باید زحمت بکشیم همه بفکـر باشـیم          اگر مملکت مال همه می     ...«:    ما در جلسه اعالم فعالیت خود گفتیم      
  » ...همه غم آنرا بخوریم

  : ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم«:    آنروز گفتیم
ی و فریضه    مسلمانیم نه بآن معنی که یگانه وظیفه خود را روزه و نماز بدانیم بلکه ورورد ما به سیاست بنام وظیفه مل     

آزادي را بعنوان موهبت اولیه الهی و کـسب  . شماریم  دینی بوده خدمت بخلق و اراده امور ملت را بزرگترین عبادت می          
مسلمانیم باین معنی که باصول عدالت و مساوات و سایر وظایف        . شناسیم    و نگهداري آنرا از امتیازات سنن اسالمی می       

  . ایم ب کبیر فرانسه و منشور ملل متحد اعالم نماید معتقد بودهاجتماعی و انسانی قبل از آنکه انقال
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نسبت بـه حفـظ تمامیـت و اسـتقالل و تعـالی کـشورمان       . گوئیم هنر نزد ایرانیان است وبس          ایرانی هستیم ولی نمی   
روز پیونـدها و  کنیم ولی مخالف ارتباط و تبادل نظر با سایر ملل و زندگی در جهانی که روز به       العاده پافشاري می    فوق

  . شود نیستیم احتیاجات متقابله آن شدیدتر می
دهـیم   کنـیم و اجـزه نمـی        تابع قانون اساسی ایران هستیم و از قانون اساسی به صورت واحد و جامع طرفـداري مـی    

ود و اصول آن که آزادي عقاید و مطبوعات و اجتماعات، تفکیک قوا وباالخره انتخابات صحیح است فراموش یا فدا ش         
اما فروع و تشریفات قانون با سوء تعبیر آن مقام اصلی را احراز نمایـد و بالنتیجـه حکومـت ملـی و حاکمیـت قـانون                      

  . پایمال گردد
اي از روي  دانـیم و معتقـد هـستیم کـه عـده         مصدقی هستیم و مصدق را مردي بزرگ و مایه افتخار ایران و شرق می   

نـد او را متـرادف بـا هـرج ومـرج یـا تقویـت کمونیـسم و تعـصب            جهل یا غرض شخصی تهمـت زده مکتـب ارجم         
ما مصدق را بعنوان یگانه رئیس دولتی کـه در طـول تـاریخ ایـران     . اند ضدخارجی و جدائی ایران از جهان معرفی کرده       

  » ..کنیم  هاي ملت برداشته است تجلیل می منتخب و محبوب اکثریت مردم بوده قدم در راه خواسته
  : ن تاریخ گفتیم    ما در هما

دهـد   هاي مادي و معنوي مملکت را منحصراً رضایت عمومی از زمامداران کشور تشکیل می       رکن اساسی قدرت  ...     «
هـا و آرزوهـاي افـراد محـروم      حکومت باید اصیل و متکی بر میـل و خواسـته       . نه قدرت مطلقه یک فرد یا یک دولت       

 احیاء حقوق اساسی ملت ایران قبل از اینکه متکی بـر یـک تحـول              هدف نهضت آزادي ایران از لحاظ     ... مملکت باشد 
تکامل از نظر اجـراي اصـول دمکراسـی و مـشروطیت واقعـی بـراي       . انقالبی باشد مبتنی بر فکر تکامل و اصالح است  

ت نـزد هیئـ  ) ها مسوولیت(و ) اختیارات(تأمین این مقصود بعقیده ما اولین و مهمترین قدم تعیین کامال مشخص حدود           
  » .باشد حاکمه می

بنظر ما منشاء تمام مشکالت داخلی و خارجی کشور اینست که مصادر امور مملکت حدود قانونی خود را رعایت              «
در توجیه این مطلب توجه ملت ایـران  . اند ننموده قوانین موضوعه خصوصاً قانون اساسی را ندیده انگاشته ببازي گرفته  

  » .بیشتر معطوف مقام سلطنت است
قانون اساسی ایران مقام سلطنت را از مسوولیت مبرا شناخته است چـرا؟ زیـرا بـه عقیـده متفـق مؤسـسین رژیـم                          «

سلطنت مشروطه منظور از تأسیس این رژیم انتقال مسوولیت از شاه بـه وزرا بـوده و بنیادگـذاران ایـن رژیـم در مقـام              
  . داشته باشداند قوه اخذ تصمیم هم وجود  اجراي این مقصود ناچار شده

توانـد ایـن    تنها عـاملی کـه مـی   .    در رژیم سلطنت مشروطه شاه باید بماند و خاندانش نسال بعد از نسل سلطنت کند     
امتیاز را براي یک سلسله سلطنتی حفظ نماید احتراز جدي شاه از قبول مسوولیت و اجتنـاب دائـم وي از طرفیـت بـا              

بنظر نهضت آزادي ایران ضامن حفـظ رژیـم حاضـر مملکـت اجـراي            ... دولت و مردم و مجلس مردم و خارجیهاست       
باشـد   صحیح و کامل اصول مشروطیت یعنی انتقال صد درصد قدرت تصمیم به دولت، یک دولت برگزیده مـردم مـی                  

  » .بهمان ترتیب که در کشورهاي سلطنتی سوئد و انگلستان و بلژیک متداول است
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ره اساسی جز انتخابات آزادمجلس شوراي ملی نبوده و نیـست، توسـل بـه    و اما براي استقرار یک حکومت ملی چا    «
عیب قانون براي اطائه دوره فترت غیر از یک بهانه و عذر ناموجه بـراي یـک حکومـت غیرملـی و غیرقـانونی بـشمار        

قـصود  هرگاه حکومتی نخواست فعال کاندیداهاي جبهه ملی یعنی مصدقیها به مجلس برونـد و بـراي ایـن م         ... رود  نمی
هـاي نظـارت    را بـه فرمانـداران و انجمـن   ) تغییر صندوق رأي مـردم (یا ) تقلب در قرائت آرا ( یا   9تقلب در اخذ رأي   (

اي بیـشتر   انتخابات وسیله تلگرافهاي رمز و محرمانه و بخشنامه نمود مسلماً توسل به عیب قانون یا نقص قـانون بهانـه   
  » .ه حقوق و نوامیس ملی نخواهد بودجهت فرار از اجراي قانون و بالنتیجه تجاوز ب

  :    نهضت آزادي ایران فعالیت خود را در اوائل زمامداري دکتر امینی آغاز و باین مناسبت اعالم نمود
دهد باز هم صبر خواهد نمود بازهم نظم و آرامـش و قـوانین موضـوعه را      ملت ایران باز هم حوصله بخرج می      ...     «

هم فداي مقدم او گردیده تا  !) مجلس دو حزبی  (که حتی   ) مقتدر(ند نخست وزیر باصطالح     رعایت خواهد کرد تا به بی     
  » اي خود توفیق حاصل خواهد نمود؟ه کجا در انجام وعده

  
  اعلیحضرتا

و امـا امـروز کـه    .    این بود آنچه در دوره فعالیت بالنسبه آزاد، آزادي بسیار کوتاه و زودگذر سال قبل گفتیم و نوشتیم     
گـذرد بـسیار خوشـوقتیم       و چندماه از تأسیس نهضت آزادي ایران همچنین از زمامداري دولت دکتر امینـی مـی        یکسال

مصادر امور مملکت اعم از شاه و نخست وزیر به وضوح و قاطعیت هرچـه  ) فعل(و ) قول(بگوئیم که حاصل هرگونه     
ها مـشخص نبـود وقتـی اصـول مـشروطیت       یتوقتی حدود اختیارات و مسوول«: بینی اینکه بیشتر مؤید نظریات و پیش 

شـود بلکـه تنـاقض و        دولت منتخب شاه نه تنها وحدت نظر و عمل پیدا نمـی           ) دولت(و  ) شاه(رعایت نشد حتی بین     
امروز مقام سلطنت و دکتر علی امینی الاقل از لحاظ تشخیص و معرفی وضـع  » .خورد منافات بسیار آشکاري بچشم می 

  . اند  برابر هم قرار گرفتهمملکت در چند سال اخیر در
  :اند اعلیحضرت در کتاب مأموریت براي وطنم نوشته

ام نخست وزیـران از   در تاریخ کشور ایران من اولین پادشاهی هستم که از قدرت خود به حد کمال استفاده کرده           ...    «
نیـست کـه شـاه شـخص     شناسـد مقـصودش آن       وقتی قانون اساسی شاه را مـسوول نمـی        ... اند  طرف من انتخاب شده   

  » ...غیرمسوول است؟
اي که اعلیحضرت در جریان آن خود را غیر مسوول نشناخته از قدرت خـود کمـال اسـتفاده را کـرده نخـست                 دوره

انـد در نـه سـال       وزیران و وزراء مملکت را حتی بدون رعایت سنت استعالم تمایل مجلس شوراي ملی انتخاب نموده               
  . اخیر است

انـد   اند تمام نخست وزیران دست نشانده شخص ایشان بوده ر این مدت بدون معارض حکومت نموده        اعلیحضرت د 
دکتر امینی هم منتخب مقام سلطنت است و اما در توصیف نتایج نه سال حکومت اخیر بین شاه و دکتر امینی اخـتالف        

  . کنیم  نظر فاحشی مشهود است که ما به قسمتی از آن اشاره می
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  : کتاب مأموریت براي وطنم مرقوم داشته انداعلیحضرت در 
هـاي   در سالهاي اخیر پیشرفتهاي ما در امور سیاسی و اقتصادي و اجتماعی بطوري سریع بوده است که نگرانـی          ...     «

  ».ایم گذشته را کمتر احساس کرده
  : ولی دکتر امینی معتقد است

قت متصدیان امور در معرض تفریط و تعـدي قـرار گرفتـه و    ها و به سبب عدم لیا خزانه مملکت در اثر بند و بست         «
  » .دستگاههاي اقتصادي و مالی مملکت دیگر رمقی ندارند

  : شان تپه گفتندود مرداد در میدان ٢٨ میتینگ اعلیحضرت سال قبل در
ح ثـروت و سـط    . در این چند سال سرتاسر کشور بصورت یک میدان فعالیت مثبت و ثمـربخش درآمـده اسـت                 ..     «

گذاري داخلی و خارجی در کارهاي صنعتی و اقتصادي بـه حـدي اسـت کـه       زندگی ما منظماً در ترقی است و سرمایه       
  »...هرگز سابقه نداشته است

  :گوید  و اما دکتر امینی در کمال صراحت می
  » ...بردارموحشت آور است اگر از تعدیات و تجاوزات چند سال اخیر به بیت المال و ثروت مملکت پرده ...     «

  :نویسند  اعلیحضرت در کتاب خود می
کشور ما در مورد دمکراسی اقتصادي نیز مانند دمکراسی سیاسی خط مشی مخصوصی که در خاورمیانه تـازگی             ...     «

دارد اختیار کرده است بحث در باره این خط مشی براي تفاخر و خودنمائی نیست بلکه بیان عملیاتی اسـت کـه پـیش             
  » ...دان واقعی آن قرار گرفته استچشم عالقمن

  :گوید  و اما دکتر امینی دیگر بدون مالحظه و احتیاط پرده را از صحنه اقتصاد مملکت کنار زده و می
مقصود اعـضاي جبهـه ملـی     (العاده وخیم است قرض تا گلویمان را گرفته آقایان            از نظر اقتصادي وضع ما فوق     ...     «

  » !...کنید   هم از خارج قرض میفرمایند چرا باز  می) هستند
  : نویسند  اعلیحضرت در کتاب خود می

وظایف بسیار زیادي را در انجام طرحهاي عمرانی کشور به سازمان برنامه واگذار کردیم خدماتی که به سـازمان    ...     «
  » ...برنامه محول بود خوب انجام گرفته است

نمـود    ل سابق سازمان برنامه را به دیوان کیفر و سپس به زنـدان تـسلیم مـی   و اما دکتر امینی در حالیکه ابتهاج مدیر عام   
  : اظهار داشت

دیگر مملکت تحت عنوان اجراي طرحهاي عمرانی و غیره طاقت به چـاپ        ... دولتها آمدند و مردم را گول زدند      ...     «
  » ...به چاپ ندارد

  : گفتندهاي خود در مسافرت اخیر به آمریکا  اعلیحضرت طی سخنرانی
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شود در سراسر کـشور کارهـاي        برنامه شگرف توسعه اقتصادي ایران به موازات تامین عدالت اجتماعی اجرا می           ...     «
گیرد و در رژیمی که ما داریم حدود پیشرفت اشخاص از نظر اجتماعی تابع هیچ عاملی بجـز           مثبت و مولد صورت می    

  » .دودیتی از لحاظ طبقاتی مانع این پیشرفت نشده استشایستگی و صالحیت افراد نبوده و هیچ قید و مح
  : و اما دکتر امینی در همان ایام ضمن سخنرانیهاي خود در تهران گفتند

باشد که در چند سال گذشته مثل زالو خون مردم را مکیده و اختالف طبقاتی          این جناح راست هیئت حاکمه می     ...     «
متأسفانه مـا بایـد هـر روز چنـدین میلیـون      . خواهد به کار خود ادامه دهد       میو کمونیسم ایجاد کرده است و هنوز هم         

. به آلمان. به فرانسه. زیر بار قرض است ما االن به آمریکا       ) مردم(قرض گذشتگان را بپردازیم دولت هم مثل خود شما          
  »...به ایتالیا مقروضیم مردم ودولت هر دو مقروضند

شرط صالحیت و شایستگی افراد دعوت به خدمات چندسال اخیر سخن گفتـه    اعلیحضرت در موارد زیادي از رعایت       
  : اند از جمله در کتاب خود نوشته

کنـد؛ در مـورد    مأمور خاطی و ناشایسته از طرز نگاه و لحن اداي سخن من درجه عدم رضایت مرا استنباط مـی         ...     «
  » .جاي وي برگزیندشود که شخص الیق تري را ب چنین مأموري به دولت دستور داده می

  : گوید  و اما دکتر امینی تمام انتصابات گذشته را یکسره ناصواب تشخیص داده و می
خرابکاري گذشته هشتاد درصد در اثر عدم اطـالع و بیـست درصـد در اثـر      ...    اداره مملکت مقداري شعور الزم دارد     

  » .سوء نیت بوده است
  : اعلیحضرت در مسافرت اخیر به آمریکا گفتند

  » ما باز هم به پول و کمک آمریکا احتیاج داریم    «
  : ولی دکتر امینی در آخرین نطق خود گفتند

هاي خود را بپردازیم، بعد تقاضـاي وام کنـیم     میلیون دالر قرض خارجی را امسال بپردازیم باید بدهی٧٠۵ما باید       «
و یک » !هم قرض کند تا کسر بودجه خود ر تامین کندبنظر من دون شأن مملکتی است که همه چیز داشته باشد و باز        

ایران دچار کمبود پول نیست بلکه دچار کمبـود عرضـه و لیاقـت و        «: گوید  آمریکائی کارشناس امور اقتصادي ایران می     
  » .صداقت است

  :نویسند اعلیحضرت در کتاب خود می
 که تقریباً در کشور من تازگی دارد و آن تشکیل احـزاب  ام اخیراً به ایجاد یکی از مظاهر دیگر دمکراسی پرداخته      ...     «

 که در اوضاع کشور ثبات پدید آمد ومبانی اقتصادي ما مستحکم گردیده مـن بـا عالقـه           ١٣٣۶از سال   ... سیاسی است 
یکـی از ایـن دو حـزب بـزرگ     ... وافري از تشکیل احزاب اکثریت و اقلیت پشتیبانی کرده آنرا به مرحله عمل درآوردم       

است مایه مباهات است بگویم که ایمان حزبی به معنی واقعی آن متدرجاً             ) حزب مردم (و دیگري   ) حزب ملیون (ان  ایر
هـا اقـدام    در تمام کشور بوجود آمده دو حزب بزرگ در استانها و شهرستانها و حتی قراء و قصبات به تـشکیل حـوزه               

  »...اند کرده
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 را حتی در زمـان فعالیـت   ١٣٣۶اقتصادي مخصوصاً در سالهاي بعد از و اما دکتر امینی دعوي ثبات و استحکام مبانی          
  : گوید شناسد و می  مردود می) ؟(دو حزب بزرگ 

باشد که هیچ وقت به این شدت نبوده است و    نتیجه اشنباهات گذشته مخصوصاً در اقتصاد و مالیه هرج مرجی می              «
انـد   ه و ایجاد تورم کرده است و بـراي از بـین بـردن آن آمـده    این امر در اثر خرج کردن پول زیاد و بیحساب پیش آمد           

  » ...اند که بدتر از اول است عکس العمل تورم ایجاد کرده
  : اعلیحضرتا

هاي اقتـصادي بزرگـی نایـل     کنند که هرگاه کشور ما به نظر اعلیحضرت در سالهاي اخیر به پیشرفت        مردم سئوال می  
 منظماً ترقی کرده اگر خط مشی اقتصادي مـا بعقیـده پادشـاه مملکـت موجـب                 آمده اگر ثروت ملی و سطح زندگی ما       

افتخار است اگر سازمان برنامه وظایف خود را بخوبی انجام داده اگر بر اثر استحکام مبانی اقتصادي مملکـت امکـان و         
اب تـا قـراء و   فرصت تشکیل دو حزب بزرگ اقلیت و اکثریت به پشتیبانی مقام سلطنت فراهم آمده است و ایـن احـز          

کند که از تعدیات وحشت آور به بیـت   تواند و جرأت می    اند پس دکتر امینی چگونه می       قصبات کشور هم ریشه دوانده    
سـابقه از الـزام بـه     المال مملکت از قرض تا گلو از گول زدنهاي مردم توسط دولتهاي قبل از خود از بچاپ بچاپ بـی        

ج مالی و اقتصادي از جناح چون زالوئی کـه خـون مـردم را مکیـده و            پرداخت روزي چند میلیون قرض از هرج و مر        
  گوید؟ باالخره از فقدان شعور و اطالع و حسن نیت در عمال دولتهاي قبلی سخن می

   در اغلب محافل مملکت این سئوال مطرح است که هرگاه ایران وسیله نخست وزیران منتخـب اعلیحـضرت بـه آن              
 اقتصادي نایل آمده است که اعلیحضرت را از فکر مملکت تا حد زیادي فارغ نموده تا    درجه از رشد تعالی اجتماعی و     
گـاهی بـه   ) جـاز (خویش را گاهی به شنیدن آهنگهـاي  » در کتاب ماموریت براي وطنم «جائی که طبق نوشته خودشان      

ی خـارجی چگونـه بـه    فرمایند پس محافل مطبوعاتی و سیاس  آهن و قطار برقی مخصوص اطفال سرگرم می        بازي با راه  
دهند که با تکیه به ارقام غیر قابل انکار وضع کشور ما را خطرناك و مسوولیت آنرا متوجه هیئت حاکمه         خود اجازه می  

  هشت سال گذشته معرفی نمایند؟
علیرغم سمپاتی خاصی که همواره نسبت به هیئت حاکمه بعد از دکتر مـصدق             (   مالحظه فرمائید روزنامه تایمز لندن      

  : نویسد چه می) شان داده استن
  ١٧/۴/۴٠خالصه مقاله روزنامه تایمز نقل از روزنامه کیهان مورخ 

تواند راضی شود که ایران دچار تورم پول      خواهد که ایران تحت تسلط کمونیسم برود در عین حال نمی              غرب نمی     «
 که تا کنون بمن کمک شده است بازهم کمک از همانجا: (و بحران اقتصادي و چاقی ناسالم گردد و گفتارش این باشد          

اي از اجراي ظاهري مقاصد عالی که پر از اسـم و رقـم باشـد هـیچ چیـز را اثبـات                   سیاهه.) بیشتري به من خواهد شد    
یک نفر آمریکائی که کارشـناس   ... کند باستثناي این مسئله که سنگینی همین ارقام و اسامی تعادل را بهم زده است                  نمی

در هشت سال گذشته صدها میلیون دالر در ایران پول ریخته است ولی درسـت در همـین             (دي است گفت    امور اقتصا 
سـابقه در کنتراتهـا اسـراف و تبـذیر در      ها فساد بی   ده سال بوده است که ایران دچار بیماري مزمن عدم تعادل پرداخت           
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شود و این عمـل در کـشوري    ریکا وارد میزمینه واردات داشته است تا جائی که در تهران پوره سیب زمینی ساخت آم         
تا حال عطایا و وامهاي گوناگون     )... باشد  دهد یک عمل مسخره می      که سه چهارم جمعیت آنرا دهقانان فقیر تشکیل می        

 شده است تمـام  9 میلیون لیره انگلیسی۴٠۵(آمریکا بایران مجموعاً در حدود یک هزار و صدوسی و پنج میلیون دالر        
 و بیش از نصف کمکهاي اقتصادي بالعوض بوده فقط قسمتی از آن وام است از طـرف دیگـر بانـک         هاي نظامی   کمک

المللی پـول هـم فقـط در سـپتامبر سـال قبـل         میلیون دالر به ایران وام داده است صندوق بین  ١٩٠المللی مجموعاً     بین
ز نصف این اعتبار را مـسدود کـرد زیـرا    سی و پنج میلیون دالر اعتبار به ایران داد ولی در اندك مدتی بیش ا            ) ١٩۶٠(

اعتبار داخلی بانکی در ایران از حدي که صندوق نامبرده فکر نکرده بود تجاوز کرد بانک مرکـزي ایـران هـم توانـسته                   
. است از بانکهاي آمریکائی وامهاي کوچک و کوتاه مدت بگیرد این فرضها نیز بحساب عایدات نفت گرفته شده اسـت      

دولـت  . اً مایل است با پرداخت پیش قسط دیگري به حساب درآمد نفـت دولـت را کمـک کنـد              کنسرسیوم نفت ظاهر  
هـاي خـود    تواند از بانک مرکزي پول قرض کند زیرا تعهد کرده است در سال جاري مقداري از قـرض  ایران دیگر نمی  

ـ  ) رنجیده خاطر(و  ) ناراحت(بقول آن آمریکائی    . را به بانک بپردازد    ول نبـوده ولـی دچـار کمبـود     ایران دچار کمبـود پ
  » .عرضه و لیاقت و صداقت است

 سهم ایران ازدرآمد نفت از یکصد میلیون لیره انگلیسی تجاوز کرده از وقتی که             ١٩۶٠و اما عایدات نفت در سال           «
... سـت  میلیون لیره انگلیسی دردرآمد نفت را دریافت داشـته ا        ۵٠٠دکتر مصدق از کار برکنار شده است ایران بیش از           

کـه پـیش آمـد    ) ؟(قرار بود چهارپنجم این درآمد به عمران و آبادي مملکت اختصاص داده شود ولـی مخـارج پیـاپی              
باعث شد فقط نصف درآمد نفت براي مخارج مصرف شود این درآمدها باضافه انواع کمکهاي آمریکائی بایستی ایـران           

  » ...را خیلی آباد کند ولی نکرده است
 ایران وجود دارد یکی از نتایج فرعی کمکهاست کنتراتچیهـاي انگلیـسی و آمریکـائی در ایـن فـساد             فسادي که در      «

توانـست   کرد پست فعلـی خـود را نمـی       و اگر گزافه گوئی می    (کند    یکی از افراد خارجی که در تهران کار می        . شریکند
  : کند وضع ایران را چنین تعریف می) نگهدارد

توانـد بـا    مجبور است یک آدم متنفذ داشته باشد تا بتواند خـود را حفـظ کنـد ایـن آدم مـی                      هر خانواده مرفه ایرانی     
برداشتن گوشی تلفن مسیر کنترات بزرگی را تعیین کند بیست هزار لیره انگلیسی یا بیشتر بدست آورد و این پول را به           

نه حسابی دارد نه کتابی و نه آنکـه     این پولها   . حساب خود در یکی از بانکهاي سویس یا بانک خارجی دیگري بگذارد           
هـر قـدر   ... باین ترتیب میلیونها دالر در بانکهاي خارجی بحـساب گذاشـته شـده اسـت            ... دوباره به مملکت برمیگردد   

خواهند سد بزرگی بـسازند بـا وقـت و     افتد مثال موقعی که می  کنترات بزرگتر باشد فرصت براي فساد بیشتر بدست می 
شود آنوقت است کـه ایـران بایـد پـول       اند فقط نصف سد ساخته می       ام براي این کار در نظر گرفته      پولی که در ابتدا تم    

باشد بدست آورد تا سـد را تمـام کنـد یـا سـاختمان نیمـه تمـام بعنـوان یـاد بـود            دیگري را که بیشتر از پول اولی می     
  » باشد اي بجا بماند بنائی که نشانه امیدهاي از دست رفته می مسخره
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رود حتی اصالحات ارضی که سرو صداهاي زیـادي   اگر موفق گردد معجزه کرده است ولی تصور نمی       ! دکتر امینی     «
  » .تغییري در اوضاع بدهد. اند راجع به آن راه انداخته

*     *     *  
ام انـد مـن بـاالي تمـ        ما از اعلیحضرت پادشاه که در هشت سال گذشته با کمال قدرت حکومت کـرده بارهـا گفتـه              

نمایم تا جائی که هر وقت   تشکیالت مملکت قرار دارم و هر طریقی را که براي اداره مملکت مقتضی بدانم انتخاب می               
  : کنم کنم سئوال می بخواهم مجلس شوراي ملی را مرخص می

 عایدات نفت در اقتصاد مملکت متصدیان خرج بیهوده میلیونها دالر و لیره از وامها و     ) چاقی ناسالم (   مسوولین ایجاد   
وارد کنندگان اجناسی مانند پوره سیب زمینی تغییر دهندگان مسیر کنتراتها عمال انتقال پولهـاي مملکـت بـه بانکهـاي                     

  چه کسانی هستند؟... خارجی
   بنظر ما مسوول وضع نامطلوب و خطرناك مملکت کلیه کسانی هستند که خیانت به مردم و تعدي به ثروت مملکت  

کسانی هستند که مردم عامی مملکت را سـال قبـل   . اند  خدمت و فداکاري جلوه داده     9شاهپرستی(ربه  را با توسل به ح    
هـاي تحمیلـی و گـاهی       با تهدید و تطمیع براي دعوت اعلیحضرت به تشکیل میتینگ به مخابره تلگراف و صدور نامه               

ه دولتی به میدان دوشـان تپـه بردنـد تـا     مجعول مجبور و ملزم ساختند و آنانرا روز بیست و هشتم مرداد با وسایل نقلی      
اي سرشار از دروغ و تملق و چاپلوسی و اکراه و تریبـون و بلنـدگوي آنـرا در اختیـار پادشـاه                     اي بسازند صحنه    صحنه

مملکت بگذارند براي چه؟ براي تکرار مطالبی که از لحاظ مردم ایران و محافل سیاسـی و مطبوعـاتی دنیـا منطبـق بـا                       
م انطباق آنها با حقیقت و واقع به قراري که گفته شده اظهر من الشمس است و کافی خواهد بـود                 حقیقت نیست و عد   

  : اگر فقط به قسمتی از آن اشاره نمائیم
  : اعلیحضرت در میتینگ میدان دوشان تپه گفتند

 پـولی در کـار   دکتر مصدق نتوانست روزي سیصد هزار دالر درآمد نفت را عاید مملکت سازد در آن زمان اساسـاً              (
  ). شد نبوده فعالیت تولیدي نمی

کنیم اگر دکتر مصدق پولی عاید مملکت نکرده بنظر اعلیحضرت کار تولیدي هم انجام نداد کسانی کـه                 ما سئوال می  
قریب دوهزار میلیون دالر بعنوان کمکهاي معوض و بالعوض و میلیونها لیره ودالر از عایدات نفت و میلیونهـا دالر از                  

اند چه کرده و چه کار تولیدي اساسی به نسبت عایدات سرشار خود انجام دادند؟ جز اینکه ایـران   نکها دریافت داشته  با
هاي تولیـد مملکـت را بتـدریج شکـستند تـا جـائی کـه رئـیس          ما را به نمایشگاه مصنوعات جهان تبدیل کردند و پایه 

  : شکایت و اعالم خطر گشوده گفتندسندیکاي صاحبان صنایع داخلی در حضور اعلیحضرت زبان به 
عدم پشتیبانی دولتها از صنایع داخلی و اجازه ورود مصنوعات خـارجی صـاحبان صـنایع داخلـی را دچـار چنـان                  «

  » .مشکالت کمرشکنی نموده است که ورشکستگی همه و همه کامال محتمل است
  : اعلیحضرتا
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ر کار نباشد و جاي ثروت ملی را فقر ملی ناشی از مبارزه ملـی     در هر نهضت و جهاد ملی ممکن است اساساً پولی د 
دانـستند مایـه کمـال     این فقر عیب نیست و براي یک ملت مجاهد که اعلیحضرت خود را سهیم در جهاد او می           . بگیرد

شده افتخار است ولی اگر در هشت سال گذشته فعالیت تولید قابل توجهی وجود داشته چرا حتی گندم از آمریکا وارد      
  است؟

اي که فعالیت تولیدي به معنی واقعی     و اما حقیقت امر اینستکه به حکایت آمار و انتشارات بانک ملی ایران تنها دوره           
اي براساس تز اقتصاد بدون نفت باال رفتـه دوره حکومـت دکتـر مـصدق        سابقه  کلمه وجود داشته صادرات بصورت بی     

، ساختمان سدهاي کرج و کوهرنگ و سفیدرود، خانه سازي و شهرسازي       هاي قند و نساجی     سفارش کارخانه . باشد  می
هاي اجتماعی براي حمایت عامل انسانی تولید تـرویج و اصـالح کـشاورزي          تأسیس سازمان بیمه  ) ایجاد کوي نارمک  (

خشانی باشد که انکار آنها کمال انصافی و اندودن مظاهر در          نمونه دهها کارهاي تولیدي زمان حکومت دکتر مصدق می        
  . از حقایق تاریخ معاصر مملکت خواهد بود

اند  اند ولی ظاهرا توجه ننموده  را سال تحکیم مبانی اقتصادي مملکت شمرده   ١٣٣۶   اعلیحضرت در کتاب خود سال      
که در همان سال دکتر اقبال نخست وزیر وقت با تکیه مداوم به اینکه سیاست مملکت خوب یابد ناشی از سیاسـت و                 

خـواهیم حقـوق     ما با شش میلیارد کسر بودجه مواجه هستیم و مـی       (نشاه است در مجلس شوراي ملی گفت        اراده شاه 
  .)کارمندان دولت را ولو به قرض باز خرید و آنان را از خدمت معاف کنیم

ت و در    اعلیحضرت باید بخاطر داشته باشند که از همان ایام لوایح اخذ وام از انگلیس و آمریکا پیاپی به مجلس رفـ                    
همان روزها بود که با وجود عواید رضایت بخش نفت دولت به بانک ملی ایران قریب سه برابر سرمایه بانک بـدهکار           

  . بود
توان چند سال گذشته را سالهاي تحکیم مبانی اقتصادي مملکت شمرد و آنهـا          البته از لحاظ عده انگشت شماري می      
هـاي پـولی و     مقام غیر مسوول سلطنت را هم به هر علـت بـه مـسوولیت   اند  کسانی هستند که شخصاً خیلی سود برده      

اند بـا   ها و انواع مؤسسات دیگر آلوده ساخته ها و کارخانه تجاري در بانکها و شرکتهاي داخلی و خارجی در مهمانخانه         
  . اند توسل به عنوان شریک و صاحب سهم بودن اعلیحضرت به صدها عمل ناصواب مرتکب شده

هاي مهم اقتصادي بطور قابل توجهی به ثروت و نتایج کـم نظیـر       است هر انسانی که بر اثر یک رشته فعالیت           بدیهی  
کند مملکت محل کار او به رشد و بهبود کامل اقتصادي نایل آمده است غافل از اینکه فاصـله اغنیـا       آن برسد تصور می   

  . چنان فعالیتهاي غیر سالم عمیقتر و وسیعتر شده استو بینوایان، یا هیئت حاکمه و مردم در چنان شرایطی و براثر 
   اعلیحضرت باید توجه داشته باشند که صحیح یا غلط مسوولیت تمام مفاسد را کـه مـورد بحـث جرایـد و محافـل                      

که گفت سیاسـت مملکـت ناشـی از دمـاغ پـاك و پـاکیزه       (باشد کسانی از قبیل دکتر اقبال و دکتر کاسمی            خارجی می 
اند متأسفانه خود اعلیحضرت هم با انواع فعالیتهـاي سیاسـی و اجتمـاعی و                متوجه مقام سلطنت نموده   ) شاهنشاه است 

مطبوعاتی از مدتها قبل بدون هیچ علت موجهی براثر طرفیت بارجال ارجمنـد و نیکنـام مملکـت از یکطـرف و تبرئـه             
  !اند نخست وزیران منتخب خود از طرف دیگر این مسوولیت را صحه گذاشته
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خواستند کار به اینجا نکـشد کـه اسـاس مـشروطیت ایـران بدسـت        جبهه ملی، نهضت آزادي ایران می .   دکتر مصدق  
مگس را کـه تـو   ": گفتند  کردند یا می  اي خودخواه و جاه طلب و کنتراتچی که اعلیحضرت را معلم اول خطاب می               عده

  ! متزلزل گردد" پروازدهی  شاهین است
در پناه چاپلوسیهاي خود اعلیحضرت را به تغییر بعضی از اصول قانون ترغیب نمودنـد تـا           غارتگران ثروت مملکت    

به اصطالح ریش و قیچی را در امور مملکت بدست پادشاه غیر مسوول آن بسپارند به عبارت دیگر پوست خربزه زیـر      
ده سیاسـت مملکـت را   پاي او بگذارند وروز خطر بگویند ما نبودیم شخص اعلیحضرت بودند که چنـین و چنـان کـر         

  . نمودند  رهبري می
اند و حـال آنکـه بـه تـصدیق عمـوم          اعلیحضرت خود را حامی دو حزب ملیون و مردم و بنیانگزار آنها معرفی کرده      

مملکت را بایـد در داخـل گرداننـدگان حـزب ملیـون و حـزب مـردم        )  بچاپ بچاپ٠ها و عوامل بزرگترین کنتراتچی 
کـردیم کـه ایـن دو     بینی مـی  ما پیش. هاي آلوده آنها سراغ گرفت ات مجلس را باید در کانونجستجو نموده فساد انتخاب 

هاي مجاز  گوییم روزنامه    این مطلب را ما نمی    . حزب خیلی زود مقهور خشم و نفرت مردم گردیده از بین خواهد رفت            
  . طعی مجبور شدندنویسند که دو حزب مزبور با چه رسوائی به تعطیل و توقف ق براي انتشار هم می

جناح افراطی حزب مردم مدارك مثبت و جـالبی در مـورد سازشـهاي سـران     «   روزنامه اتحاد ملی چندي قبل نوشت    
حزب در دو انتخابات گذشته در اختیار دارد و اگر سر سختی مقاطعـه کـاران و سـرمایه دارانـی کـه حـزب مـردم دار            

 یافت ولی بجاست اگر گفته شود اعم از اینکه مدارکی منتـشر بـشود یـا               اند ادامه یابد مدارك مزبور انتشار خواهد        شده
 هـزار  ٢۵ آبرو نزد ملـت ایـران نـدارد و بیخـودي مـاهی     9پشه اي(باندازه ) ریشه بی(و ) نشود دو حزب حاکم فرموده 

  » .تومان پول مالیات بافنده فقیر ایرانی را از صندوق دولت خرج اتینا کردند
این فکر بوجود آمده است که دو حزب ملیون و مردم جیره مرده بـاد و       «: ل مطلب باال نوشته بود       همان روزنامه بدنبا  
خورند قطع شود و قرار است سبیل این گروه ناراضی تـراش   اي که هم از آخور و هم از توبره می زنده باد گویان حرفه   

  » .را با مبلغی چرب کرده بگویند خداحافظ شما
مایند در شان مقـام سـلطنت ـ سـلطنت مـشروطه ایـران سـلطنتی کـه احتـراز از هرگونـه           ن    اعلیحضرت تصدیق می

رود نبوده و نیـست کـه خـود را مؤسـس یـا       مسوولیت و طرفیتی براي آن رکن اساسی رژیم حاضر مملکت بشمار می       
وأم با اسـتهزاء و  احزابی که عملیات آنها در جریان انتخابات گذشته توجه ت    . مشوق تأسیس چنان احزابی معرفی نمایند     

انتخابـات  ... «نوشـت   ) اکونومیـست (نفرت محافل داخلی و خارجی را بشدت جلب نمود و یک روزنامه بزرگ اروپا               
پـرده قـرار گرفـت کـه      مجلس ایران دوبار صورت گرفت بار اول آنقدر مفتضح و ننگین بود و بحدي مورد انتقـاد بـی                  

  » .. . انتخابات اول نبودتجدید شد و تقلب در انتخابات دوم نیز کمتر از
تاز میدان مبـارزه    اند که در انتخابات اول و دوم هر دو حزب باصطالح بزرگ یکه                 اعلیحضرت مسلماً فراموش نکرده   

العاده آن شخـصاً باطـل اعـالم     فوق) ننگ(اند که انتخابات اول را بعلت  و فعالیت انتخاباتی بودند و نیز فراموش ننموده  
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توصـیه  ) ساحت مجلس مقدس و محتـرم اسـت      (ضمن فرمانی با تصریح باینکه      ) مفتضح(ب شدگان   کردند و به انتخا   
  !گفتگو اطاعت کردند هاي خود بروند آنها نیز بی نمودند استعفا کرده به خانه

   علت انحالل مجلس بعدي نیز چیزي غیر از ننگ و افتضاح مشهود انتخابات که باز هم دو حزب ظـاهراً اکثریـت و             
رفتند نبود جریان انتخابات هم متأسفانه به حساب مقام سلطنت گذاشته شد و مسلماً      منشاء اساسی آن بشمار می     اقلیت

کـسانی کـه    «: باستحضار اعلیحضرت رسیده است که در جریان انتخابات گذشته روزنامـه اکونومیـست لنـدن نوشـت                
  » ...فرمایند یا نه   آنان موافقت میخواهند به مجلس بروند باید ابتدا ببینند اعلیحضرت با انتخاب می

  : اشتباه به جبران اشتباه
   انجام انتخابات بصورتی که اجماال اشاره شد یک اشتباه و انحالل مجلس بدون شروع مجدد انتخابات اشتباه دیگري             

بزرگ اشتباه اصوال یک عیب اساسی مشهود در دوران حکومت نه سال گذشته این بود که براي جبران یک اشتباه                  . بود
  : بزرگتري روي داده است باین توضیح

   برانداختن حکومت ملی دکتر مصدق ظاهراً به بهانه نجات کشور از خطر کمونیسم و باطناً به اراده شخصی ناشی از                
تصور ضد پهلوي بودن او یک اشتباه و سپردن زمام حکومت به دست شـخص غـارتگري ماننـد زاهـدي یـک اشـتباه             

علمـدار  ) علـم نخـست وزیـر جدیـد شـاه       (قعی که عالء به جانشینی زاهدي مأمور تشکیل کابینه شـد            مو. دیگري بود 
ظاهري مبارزه بر علیه فساد ضمن یک مصاحبه با مخبر روزنامه دیلی تلگراف مژده داد که مجلس و رشوه خوار حتـی             

) عـالء (جـاوز ننمـود و بـاالخره    به مجازات اعدام محکوم خواهد شد ولی همه دیدیم که این مبارزه از حدود طـرف ت     
آوردن عالء براي مبارزه بر علیه فساد که اساساً قادر بـر آن نبـود یـک اشـتباه و آوردن دکتـر          . آمد ) دکتر اقبال (رفت و   

به قصد جبران اشتباه ـ اشتباه خیالی بزرگتري بود تـا جـائی کـه برنامـه ظـاهراً       ) غالم خانه زاد و چاکر جان نثار(اقبال 
نه تنها آثار وخیم این اشتباه مضر به حـال مملکـت را   ) تأسیس حکومت دو حزبی بر اساس ناسیونالیسم مثبت  (آراسته  

  ... سرپوشی ننمود بلکه در جریان انتخابات پرده از انحرافات بزرگتري برداشت
ر اقبـال وسـیله دکتـر    اي جاي خود را به شریف امامی داد اما فـراري دادن دکتـ   سابقه    دکتر اقبال با ننگ و افتضاح بی      

امینی از چنگ عدالت و قانون یک اشتباه و تفویض حکومت به شریف امـامی کـه لیاقـت و شـهامت و قـدرت آن را                       
  . نداشت که حتی یک قدم به نفع مردم بردارد اشتباه دیگري بود

او تـا حـدي   ) حـرف (که  انقالب یک انقالب سفید روي کار آمد زیاد حرف زد و موقعی    اما دکتر امینی که با ادعاي     
زیرا اوال معلوم شد که بـین  «دوام تشخیص دادند  قواره و بی تناسب و بی پوشید مردم این لباس عمل را بی) عمل(لباس  

اعلیحضرت و دکتر امینی به هر علت توافق و تفاهم باطنی وجود ندارد و همه دیدند که در خانه رشیدیان و فرود هـر               
  . شد راه افتاد  که در حمله به دکتر امینی و تأیید اعلیحضرت خالصه می)اساسیحفظ قانون (دودي بنام  دم و

   ثانیاً دکتر امینی ضعفی را که در تشکیل کابینه بروز داده بود یعنی نتوانـسته بـود بعـضی از وزراء خـود را شخـصاً و            
 الزم در اقـدامات دولـت بـر علیـه     رأساً انتخاب نماید ادامه داد تا جائیکه قاطعیت وشهامت وعدالت ومساوات کافی و     

  . فساد ظاهر نگردید
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   ثالثاً در مورد انتخابات علیرغم قوانین اساسی باالخره تصمیمی اتخاذ نشد و باالخره محقق گردید که اقـدامات دکتـر    
امینی هم در وعده برقراري دمکراسی و آزادي و مبـارزه بـر علیـه فـساد همانقـدر واجـد ارزش و اهمیـت و حقیقـت             

  !باشد که مبارزه رشیدیان و فرود بر علیه قانون شکنیهاي دکتر امینی ارزش و اهمیت و حقیقت دارد یم
شـوند   هاي باصطالح بـزرگ جویـا مـی            امروز موقعی که مردم از راه و روش دادگستري و باطن محاکمات و پرونده             

  .ه جبرئیل را پر نسوزدتوانیم پیش برویم ک دهند که ما فقط تا آنجا می بعضی از قضات جواب می
   البته فرق دکتر امینی با نخست وزیران دیگر هشت سال اخیر اینست که الاقل براي تـرمیم بودجـه از طریـق تقلیـل                    

ها و همچنین براي بهبود اقتصاد مملکت بوسیله منع واردات غیرضرور در حدود قدرت و توانـائی        ها و ولخرجی    هزینه
حاضر حتی صرفه جویی هر یک ریال براي مملکت ارزش دارد، لـذا اقـدامات دکتـر    کوشد و چون در شرایط     خود می 

امینی از لحاظ مردم غارت زده ایران هر چند کافی و اساسی نیست در مورد مقایـسه بـا اعمـال اسـالف او تاحـدودي                  
  ... مغتنم است
  : اعلیحضرتا

، امینی یعنی نخست وزیر منتخب اعلیحـضرت هـیچ      دیگر تردید نفرمائید که زاهدي، عالء، دکتر اقبال، شریف امامی     
  . علت آن هم کامال روشن است. یک قادر نبوده و نیستند که کار اساسی به نفع مردم انجام دهند

اند تا بتوانند خود را خدمتگزار مردم بـشناسند و بـه اعتبـارو تأییـد و توجـه عمـومی                این آقایان متکی به مردم نبوده     
در عدم صالحیت یا لیاقت این عده کافی است گفته شود هر کدام از ساعتی که بـه           .  گردند مصدر یک خدمت عمومی   

فرمان اعلیحضرت روي کار آمد تا ساعتی که به فرمان اعلیحضرت مرخص شد با وجود میلیونها پولی که به عناوین و              
هست ونیست خزانه را بـه بـاد   زاهدي : پولی و خزانه تهی سخن گفتند طرق مختلف عاید مملکت گردید باز هم از بی    

عالء به مخبر دیلی تلگراف اظهار داشت خزانه ما خالی اسـت دکتـر اقبـال در مجلـس شـوراي ملـی از شـش            . فنا داد 
میلیارد کسر بودجه شکوه نموده به هر انگلیسی و آمریکائی در هر جا رسید کمک بیشتري خواست حتی در کنفـرانس          

اول بگوئید از محل دالرهاي سابق کـدام عمـل   «:  هم پول خواست ولی جواب شنیدآنکارا به دالس مراجعه نمود و باز      
  » نقل از روزنامه لوموند! اصالحی اساسی اجرا شده است و بعد دالر بیشتري تقاضاکنید

   شریف امامی هم با تمام کوشش و تالش خود نتوانست افالس و ورشکـستگی را سـرپوش گـذارد و نگزیـر جـاي          
شـود و بـه    پولی شروع مـی  دانیم که نوار سخنرانیهاي او با ناله وفغان از قرض وبی          امینی داد و همه می     خود را به دکتر   

  !یابد  ناله وفغان از دارایی و اقتصاد بسیار بد مملکت خاتمه می
   امینی مدعی است که تأمین و پرداخت میلیاردها طلب طلبکاران داخلی و خارجی را وجهـه همـت خـود قـرار داده               

  !!ست تازه براي چه؟ براي اینکه بقول خودش محل یا اعتبار مطالبه وامهاي تازه را فراهم سازدا
  :    غافل از آنکه بقول دکتر مصدق

اگر میلیاردها لیره و دالر دیگر از طریق اخذ وام یا عایدات مملکت را در اختیار دولتهاي غیـر مبعـوث مـردم قـرار                  «
  ».د شد بلکه فقر و قرض و بحران اقتصادي روزبروز بیشتر خواهد شدگیرد نه تنها دردي چاره نخواه
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دهد مردم فکر کنند که حتی سروصداي اصالحات ارضی باتوجه به اینکـه بـا          وضع اسفناك خزانه مملکت اجازه می     
لـی  باشـد جـز یـک ادعـاي واهـی و عمـل تخی       اوضاع و احوال ما کامال منطبق نیست بعالوه فاقد بودجه مورد نظر می    

و باید از خدا خواست که ) اند گز نکرده پاره نموده (نخواهد بود حقیقت امر اینست که در این خصوص هم بااصطالح            
دعوي اصالحات ارضی خود منشاء خطرات اجتماعی و سیاسی دیگـري در ایـن مملکـت نـشود و بـه نقـض غـرض            

  . نیانجامد
*     *     *  

     و اما چاره چیست؟ 
هاي ما خدا را شاهد و ناظر دانـسته قبـول فرماینـد کـه مملکـت در       م اعلیحضرت صرف نظر از نوشته   ما انتظار داری 
برد و نیز قبول فرمایند که چاره اساسی فقط و فقـط تمکـین بـه توقعـات      ثباتی و تزلزل خاصی بسر می       بالتکلیفی و بی  

  . قانونی مردم است
تر  براي نجات کشور از غلطیدن هرچه بیشتر و بدتر و مخوفباید . هاي شخصی کنار گذاشته شود    باید حب و بغض   

اي که در اردیبهشت ماه سال گذشته به یک اشـاره   در سراشیبی سقوط به میل موجه و اراده ملی گردن نهاد میل و اراده           
  . اي تجلی نمود جبهه ملی در میدان جاللیه بصورت خیره کننده

ت و قبول نمود که منشاء بـسیاري از گرفتاریهـاي مملکـت در چنـد            گفتیم حب و بغض شخصی را باید کنار گذاش        
  سال گذشته همان حب و بغض شخصی بوده است، مثال؟

  : اعلیحضرت در کتاب خود مرقوم داشته اند
باشـد و بـا روي کـار آمـدن پـدرم       دکتر مصدق در مقام برانداختن سلسله من بود زیرا او از منصوبین قاجاریه مـی            «

اعتبار کنـد و موجبـات نـابودي آنـرا      فت کرده سیاستش این بود که هرچه ممکن است سلسله پهلوي را بی   شدیداً مخال 
شد آتشی از تأثر و تأسف در قلبم زبانـه        زان تهدیدات او نسبت به سلسله پهلوي افزوده می          هرچه به می  ... فراهم سازد 

  » ...کشید می
کردند زیرا  مورد مبادرت نمی مطلقاً به چنین قضاوت و تصور بی   کردند       اگر اعلیحضرت به گذشته مصدق مراجعه می      

مصدق یکی از سرسختترین مخالفین قاجاریه و در مخالفت با اعلیحضرت فقید هم هدف او فقط وفقط رعایت اصـول     
 متبع مشروطیت و قانون اساسی بود و در احراز این معنی کافی است که به قسمتی از نطق او در زمـان تغییـر سـلطنت        

  : اشاره کنیم
 مجلس شوراي ملی روزي که تغییر سلطنت موضوع مذاکرات مجلس بود           ١٣٠۴   دکتر مصدق در جلسه نهم آبانماه       

  : اظهار داشت
مـن مـدافع   . اند کـه در اینجـا از آنهـا دفـاع کـنم      من از سالطین قاجاریه کامال مأیوس هستم زیرا خدمتی نکرده   ...     «

کنم که در موقـع خـوب از     من دفاع از کسانی نمی. را براي حفظ مملکت داشته باشنداشخاصی هستم که شهامت الزم    
 و اما راجـع بـه آقـاي رضـا    ) این راجع به قاجاریه... (شوند  کنند و در موقع بد از مملکت غائب می            مملکت استفاده می  
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شان که رئیس الوزراء هـستند مقـام   اند تردید نیست ولی اگر ای خان پهلوي ـ در این که ایشان خدماتی به مملکت کرده 
توانند دیگر خدمتی انجام دهند زیرا پادشاه غیر مسوول است و امروز در قـرن بیـستم هـیچ      سلطنت را اشغال کنند نمی  

تواند بگوید پادشاه یک مملکت مشروطه مسوول امور مملکت است این ارتجاع صرف است و در اینـصورت     کس نمی 
روم کـه   ام کنند زیر بار این حرف نمـی  خواهیم من اگر تکه تکه      م که آزادي و مشروطیت می     چرا مردم را به کشتن دادی     

  » ...یک نفر هم شاه باشد و هم در تمام امور مملکت دخالت کند
فرمائیددکتر مصدق ضمن طرد قطعی قاجاریه خواسته است اصول مشروطیت محفوظ بمانـد و              بطوریکه مالحظه می  
  . ید بر اثر نیل به مقام سلطنت مشروطه سلب فائده و خدمت نشوداز وجود اعلیحضرت فق

یعنـی حفـظ   (بایستی ضمن تألیف آن سنن تـاریخی و تـاریخ نویـسی                  با این سابقه آیا سزاوار است در کتابی که می         
از هر جهت ملحوظ شود نسبت خالف واقعی مشهود گـردد؛ دکتـر مـصدق    ) احترام اشخاص و حقایق امور و حوادث 

در مملکت مشروطه شاه باید مصون از تعرض باشد و براي اینکه مـصون از تعـرض باشـد بایـد از               «: گفت    صه می خال
  » .دخالت در امور مملکت و طرفیت با مقامهاي داخلی و خارجی خودداري کند

 زبانه کشیده فقـط  فرمایند آتشی که از تأثر و تأسف در قلب ایشان       مسلماً اعلیحضرت با توجه به این سابقه قبول می        
 مـرداد  ٢٨متأسفانه آتش تأثر و تأسف شخص اعلیحضرت آتش کودتاي نظامی           . شعله یک بدگمانی صرف بوده است     

آور حکومت کسانی مانند زاهدي و عالء و دکتـر اقبـال و شـریف     را برافروخت که از آثار درخشان آن جز نتایج اسف       
 9شکستگی ناشی از بچاپ بچاپ و قرض تا گلـو بقـول دکتـر امینـی            که در فساد و انحطاط و ور      (امامی و دکتر امینی     

  . خورد شود، چیز دیگري به چشم نمی خالصه می
  . کنیم باید با اذعان به اشتباهات گذشته به میل و اراده و تشخیص صحیح مردم گردن نهاد    اینجاست که تکرار می

 استقرار یک حکومت قانونی بحکم قـانون اساسـی اسـت       خواسته مردم چنانچه شعار دائم جبهه ملی هم قرار گرفته      
الاقل امروز باید اقرار نمود که فقط یک مجلس متکی به مردم و یک دولت متکی به مجلـس مـردم قـادر خواهـد بـود             
مملکت را از بحران خطیر فعلی رهائی بخشد و باید قبول نمود که فلسفه تأسیس مشروطیت و مجلـس شـوراي ملـی            

  : گوید  و منتسکیو مؤلف روح القوانین می.  این قبیل بحرانها و عواقب آن بوده استجلوگیري از بروز
اگر هیئت مقننه براي مدت مدیدي تعطیل شود یکی از دوعیب بزرگ ظاهر خواهد شد، یا قوه مجریـه تـصمیمات          «

اساساً تـصمیمات قـانونی   ظاهرً قانونی گرفته مطلق العنان خواهد بود که به هر حال مخالف مصلحت عمومی است یا           
  » .وجود نخواهد داشت و مملکت را دچار هرج و مرج خواهد نمود

اي اسـت و ظـاهر آراسـته و آرام آن نبایـد احـدي       سـابقه     انکار نباید نمود که مملکت ما امروز دچار هرج و مرج بی   
  . خصوصاً مقام سلطنت را فریفته به اشتباه اندازد

قه مردم در کاخ دادگستري یکی از مظاهر این هـرج ومـرج و اثـري از آثـار فقـدان عـدالت              ساب     ازدحام تأثرآور و بی   
  . اجتماعی است

  .    نجات و امنیت واقعی مملکت را باید در کنار مردم جست و براي این منظور باید از مردم الهام گرفت
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ی را بـراي دمکراسـی مـستقر        رعایت جانب مردم است که در همـه جـا و همـه حـال رکـن اساسـ                  «: گوید     نهرو می 
  » .سازد می

شود که قانون اساسی بطور جامع و واحد رعایت گردد یعنی اصول اساسـی آن              رعایت جانب مردم وقتی حاصل می     
که آزادي عقاید و مطبوعات و اجتماعات خصوصاً تفکیک قوا و باالخره انتخابات صـحیح آزاد اسـت فـداي فـروع و                   

  . تشریفات قانون نشود
بمنظـور اسـتقرار یـک    ) آزادي به معناي واقعی کلمـه (راي رفع بحران فعلی مملکت شروع انتخابات صحیح و آزاد          ب

حکومت ملی و قانونی حکومتی که صالحیت و اعتبار الزم را براي حل مشکالت داخلـی و خـارجی مملکـت داشـته            
  . باشد غیر قابل اجتناب است

 تسلیم مصادر امور مملکت به آزادي انتخابات است ولی بنظر ما عمال ایجاد               و اما مانع انتخابات فقط عدم تمکین و       
  . فترت باالخره از ادامه فترت طرفی نبسته بالعکس خیلی هم متضرر خواهند شد

  :    اعلیحضرتا
تـر     ما امیدواریم مقام سلطنت مسوول واقعی و باطنی تعطیل مشروطیت نباشند واال هرگاه دکتر امینـی هـم ماننـد دک                     

اقبال بطور ضمنی یا صریح، راسـت یـا دروغ و بـراي رفـع مـسوولیت خـود سیاسـت مملکـت را سیاسـت شـخص                         
  : اعلیحضرت معرفی نماید باید هم آهنگ با استاد سخن سعدي به عرض برسانیم

  آنچه دیدي برقرار خود نماند
  وآن چه بینی هم نماند برقرار

  دیر و زود آن شکل شخص نازنین
  و خاکش غبارخاك خواهد گشتن 

  بگذرد این همه هیچست چون می
  تخت و بخت و امر و نهی و گیرودار

  نام نیکو گر بماند زآدمی
  به کزو ماند سراي زرنگار

کنیم؛ ما با اتکاء بیان اعلیحضرت در باشگاه مطبوعات آمریکا به این انتقاد خیرخواهانه و منـصفانه در خیـر        تکرار می 
  . م تا چه قبول افتد وچه در نظر آیدمصلحت مملکت مبادرت نمودی و
  

  زادي ایران  شوراي مرکزي نهضت آ                                                                                      
   ۴١ ماه مرداد                                                                                                  

  چاپ دوم                                                                                                   
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  اعالمیه دانشجویان نهضت آزادي ایران خطاب به هموطنانی که قصد ورود به دانشگاه دارند
  

توانیم از کوشش براي اصالح جامعه حتی  چیک از ما نمیتوانیم از مسوولیت خود را مبرا بدانیم و هی       هیچیک از ما نمی   
  )دکتر سوکارنو(تا دم آخر خود را کنار بکشیم 

  ...دوستان و هموطنان عزیز
اکنون که دوران دبیرستان را به پایان رسانده و قصد ورود به دانـشگاه را داریـد قـدوم شـما را بـه دانـشگاه و نزدیـک                

دانیم کـه بـر حـسب     داریم و ضمن آرزوي موفقیت و کامیابی شما الزم می         ی می شدنتان را به صحنه فعال زندگی گرام      
  .ضرورت نکاتی چند با شما در میان بگذاریم

کنیم دچار طغیان و تحول عظیمی است که نتیجه تکاپوي انسانی براي کـسب آزادي                 عصري که ما در آن زندگی می      
 این جامعه بزرگ بشري مـا نیـز در اجتمـاع ایـران مـسوولیت              در. و حیثیت زندگانی بهتر و تأمین عدالت واقعی است        

براي درك واقعی این مسوولیت و نحوه اجراي آن باید شناسایی کامـل بـه   . مستقیم در قبال پیشرفت جامعه خود داریم  
  . محیط خود و دشمنان اجتماع و همچنین رهبران واقعی ملت داشته باشیم

. ور بیش از سایر طبقات وابستگی بـه طـرز اداره مملکـت و آینـده آن دارد              سرنوشت شما و ما یعنی طبقه جوان کش       
بنابراین ما بیش از سایرین عالقمند به اصالح کشورمان و خروج از بن بست خراب فعلی بوده و بیش از سایرین بایـد              

رزه بـر علیـه   دارد که در جهت صـحیح مبـا   وضع اسفناك نه سال گذشته کشور ما را برآن می      . کوشش و فداکاري کنیم   
کفر و ظلم که نتیجه آن فساد و بیدادگري و چپاول و خودسریهاي سالیان اخیر است گام بـرداریم و از نیـروي جـوان                     

  . کشور تحت رهبري صحیح و خردمندانه بهره برداي نمائیم
و ملـی و انهـدام      این عصر ـ عصر پیشرفت ملل تازه استقالل یافته و انقالب ناسـیونالیزم و ایجـاد حکومتهـاي آزاد     

تواند انگیزه مبارزه بر علیه دستگاههائی باشد کـه سـبب فقـر و      لذا ضرورت زمان خود به تنهایی می      . خودسري هاست 
بدبختی مردم بوده و تمام کوشش آن در مسیر تخریب ایمان و فضائل اخالقی و صفات بـارز انـسانی و آزادگـی بـوده            

  . است
  ...    دوستان عزیز
) پس از کودتا بر علیه حکومت ملی جناب آقاي دکتر مصدق و در نتیجه سکوت و رکـود ملـت        (ذشته     در نه سال گ   

اند که براي احراز قدرت و تأمین منافع پست مادي خود قـصدي     اند و بنام ملت حکومت کرده       افرادي بر ما مسلط بوده    
  . اند ر بر مردم ستمدیده ایران نداشتهجز تاراج خزانه ملت و از بین بردن روح آزادیخواهی و ایجاد اختناق و فشا

اند آزادمـردان را   اند که نقطه اتکائی به بیگانگان استعمارگر یا عوامل آنها داشته               حکامی به اشاره آمده و به اشاره رفته       
هـر کـس بـراي چنـد روزه     . انـد  ترین وضع قرون وسـطائی شـکنجه و عـذاب داده    به زندانها افکندند و آنها را با فجیع 

؟ داده اسـت ولـی از     ... کومت خود مانند عروسکی بـی اراده بـازیگري کـرده و نمایـشات مـضحکی از اصـالحات                  ح
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کنند که دیگر رمقی در دستگاهها و خزانـه مملکـت            هاي این افراد همین بس که امروز خودشان اعتراف می           دروغگوئی
  . اند اند و برده باقی نیست و هرچه بوده خورده

این استعمار اکنون براي حفظ خـود از هرگونـه تـالش و کوشـش             . عماري است که گریبانگیر ماست       اینها نتیجه است  
در مقابـل چنـین وضـعی کـه     . زنـد  کند و حتی از دمکراسی و آزادي و بشردوستی هم دم مـی          مذبوحانه خودداري نمی  

ت نشـست و نـاظر   تـوان سـاک    مولود استعمار جدید و موجب ذلت و سلب حیثیت ماست وظیفه ما چیست؟ آیـا مـی                
دانشجویان ایران در طـی سـالهاي   . کند اعمالی شد که عالوه بر مسائل اقتصادي و سیاسی شرافت انسانی را لکه دار می    

گذشته ضمن مطالعه و تحقیق دروس خود از فرصتهاي مناسب استفاده کرده و براي نجات ملت بر علیـه ایـن نظـام و       
دانها افتادند و عمال فاسد بیگانه در قبال نداي حق طلبانه آنـه روزهـاي نظیـر             بیدادگریها بپاخاستند و گروه گروه به زن      

؟ دانشگاه و به خاك و خون کـشیدن  ... روز فتح(و فاجعه اول بهمن ) روز شهادت سه تن از دانشجویان      (٣٢ذر    آ ١۶
اریم که استوارتر بـر علیـه   پدید آوردند ولی ما دست از مبارزه نکشیده و اکنون نیز قصد آن د) آن بدست قواي چتر باز   

  .به مبارزه خود با اتکاء به فکر و رویه صحیح ادامه دهیم» خودپرستی«و هرگونه » حکومتهاي فردي«
خواهند که تعادل گذشته را براسـاس اسـتعمار          اکنون دنیا در حال نهضت و پیشرفت مداوم است عوامل استعمار می           

  . ملل حفظ نمایند
کوشند جاي خود را در جامعه اشغال نمایند وبنا بـه وظیفـه دینـی و انـسانی آزادي را بـراي                ولی نیروهاي جوان می   

آزادي . آزادي داشته باشند تا زندگی ملی خود را بنحـو دلخـواه ترتیـب دهنـد              . نجات دنیا و آخرت خود احراز نمایند      
  .دبراي بنیان گذاشتن اساس ملی خود و این آزادي سیاسی و اقتصادي و فرهنگی باش

  ...   دوستان عزیز
ها از آفریقاي سیاه تـا آمریکـاي التـین و آسـیا بـه       فریاد از هم گسستن زنجیر .    اکنون استعمار در حال احتضار است     

کوشند تا در آخرین لحظات تا حدي که ممکن اسـت منـافع    دانیم که کشورهاي استعمارگر می   رسد اما ما می     گوش می 
گاه بوسیله ایجاد اختالف بین طبقـات و گـاه بـا تـشبثات     . شود ق مختلف دنبال می  خود را حفظ کنند این هدف از طر       

تـا  » وحدت ملـی داشـته باشـیم   «تجربه به ما آموخته است که در برابر این تشبثات باید          . نظامی یا هر نوع وسیله دیگر     
هاي متغیـر اسـتعمار و حکـام آن         استقالل واقعی را مانند پلی براي بهبود زندگی بدست آوریم و براي مقابله با تاکتیک              

  . باید با فکر نو و عمل نو اقدام نماییم
   این حقیقتی است انکارناپذیر که بر اثر خیانتها و غارتگریها و خودکامگیها و روشهاي مستبدانه حکومتهاي چند سال          

انـد   یلیون دالر به هدر داده م٢۵٠٠اند و مبلغ بیش از  گذشته که زبان حق گویان را بریده و قلم حق نویسان را شکسته   
  . کشور ما اکنون در لب پرتگاه قرار گرفته است

   ضمناً باید توجه داشت که مبارزه پیشروي و عقب نشینی دارد و دشـمن هنـوز هـم قـوي اسـت ولـی بقـول دکتـر                     
 داریم در گذشـته  ما در دل خود تأثر تلخکامیهاي گذشته و حال را         » زمان علیه آنهاست و آتیه از آن ما است        «سوکارنو  
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جنگیم و در آتیه نیز به کوششهاي خود ادامه خواهیم داد تا آزادي ملی و اجتماع انسانی            ایم و اکنون هم می      مبارزه کرده 
  . و انسان ساز را جایگزین وضع درهم ریخته کنونی کنیم

شن استقالل ملت قهرمان الجزایـر      ما احتیاج به فداکاري و از جان گذشتگی داریم و این گفته جمیله بوپاشا را در ج                
. ایـم  کنم که براي کـسب اسـتقالل یـک میلیـون نفـر از هموطنـان خـود را قربـانی داده              فراموش نمی «آوریم      بخاطر می 

زیر » «اي از خاك الجزایر کالبد یک انسان الجزایري خفته است کنم که بر سر هر کوهی و در قعر هر دره          فراموش نمی «
  . » چکیده استهر درختی قطره خونی

کنید بخـاطر داشـته باشـید کـه بـا             دوستان عزیزـ اکنون که با قلوب مضطرب در امتحان ورودي دانشگاه شرکت می            
توانستیم دههـا دانـشگاه بـسازیم و     سرمایه غارت شده ملت در نه سال گذشته در صورت وجود یک حکومت ملی می       

خواهنـد بـا    ی در بساط نداشته و هرچه بوده غارت کردنـد مـی        هزاران متخصص تربیت کنیم و اکنون که دستگاهها آه        
دریافت شهریه از دانشجویان تازه به دانشگاه وارد شده و دانش آموزان دبیرستان جبران زد وبندهاي گذشته را بنماینـد             

 اخطـار  کنیم و بـه تمـام دسـتگاهها    ولی ما براي جلوگیري از این اجحاف آمادگی خود را براي کمک به شما اعالم می             
  . توانند با اعمال فشار و ایجاد تضییقات مالی براي مردم غرامت دزدیهاي گذشته خود را بپردازند کنیم که نمی می

  ...    دوستان گرامی
   اکنون وقت آنست که براي نیل به تحقق آرمانهاي مقدس ملی در صفوف نهضت ملی ایران به پیشوائی دکتر محمـد             

  . ال و بطور مثبت در تشکیالت احزاب و گروههاي ملی شرکت نمائیمتر گردیم و عم مصدق متشکل
یابنـد ارتبـاط     گردند وچه آنها که توفیق ورود به دانشگاه را نمی  خواهیم چه آنها که در امتحان موفق می    ما از شما می  

غیردانـشجو حـق   شـوند اعـم از دانـشجو     خود را با قطع نکنند و در هرجا که هستند و به هرکـاري کـه مـشغول مـی                   
مسوولیت اجتماعی و انسانی را حفظ نمایند و به مبارزه ادامه دهند و نگذارند که مبارزات نهضت ملی ایـران در نیمـه                      

شـود    هر سال که یک موجود جدید از نسل تازه نفس و نیروي زنده و جوان کـشور وارد دانـشگاه مـی             . راه باقی بماند  
حمله کنیم پیش رویم با ایمان به حق و با حرکت پیروزي ما حتمـی  . ن گردددژي از دژهاي کهنسال دشمن باید واژگو   

  . و نزدیک است
  

  درود به مصدق پیشواي محبوب و زندانی ملت ایران
  درود به نسل جوان کشور پیش قراول اول مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران

  دانشجویان نهضت آزادي ایران
  ۴١شهریور 
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   ١٣٤١ مهر ٢١ -ستقالل کشور است استقالل دانشگاه اساس ا

  
فرستیم   داریم و به شما درود می    دانشجویان عزیز ـ امید پیشواي بزرگ ملت ایران قدوم شما را به دانشگاه گرامی می 

اي سرشـار از وفـاداري بـه راه     اي شاد ـ دلی آکنده از امید به فردا و قلبی مملو از مهر وطـن و سـینه    ـ شما که با چهره
ي ارجمند ملت دکتر مصدق و کینه عمیق و جانگداز نسبت به استعمار و عاملین آنها به امید فـرداي بهتـر بـراي                  پیشوا

هـاي قلبـی خـود را     تـرین محبـت   فشاریم و صـمیمانه  اید دست شما را گرم می خود و هم میهنان خود به دانشگاه آمده  
  . کوشیم   ایران دوشادوش شما میکنیم و در راه کسب آزادي و استقالل ملت ستمدیده نثارتان می

گردد و همراه با آن فرزندان مـیهن بـا چـشمان پـراز مهـر        گردد ـ امید نوئی شکفته می      هم اکنون سال نوئی آغاز می
کنند و از برخورد بـه یکـدیگر    شوند و در این محیط بزرگ وباشکوه تالش آغاز می  پدران ومادران تا دانشگاه بدرقه می     

بارد ـ امید به فرداـ امید بـه پیـروزي ـ       بخشند ـ آري از کوششهاي خستگی ناپذیر یک یک آنان امید می   به هم امید می
  امید وآزادي

همنجاست که چتربازان تعلیم دیده ارتش شاهنـشاهی مغرورانـه و بـا تجهیـزات               .    اینجا همان رزمگاه دیروزي است    
افکنند وشـالق    است ـ همانجاست که عزیزان ملت را در آب می اینجا میدان شکنجه قرون وسطائی . کامل بدان تاختند

زنند ـ کمین گاه سازمان امنیت است اینان همان اخاللگران دیروزند ـ هنوز خاطره حمالت مغول آسـاي لـشگریان       می
 امنیـت بـسر   اند در سیاهچالهاي سازمان اند، شالق خورده استعمار را به یاد دارند آنهائی هستند که در حوضها فرو رفته      

گویـد    چرخانند دانشجویانی که امروز رئیس دانـشگاه مـی    اند و کسانی هستند که فردا چرخهاي علمی کشور را می     برده
  . در سال پیش سطح معلوماتشان در عین حال باال بوده است

ایـد و کـشته    ن رفتهاید ـ زندا  هاي موفقیت و پیروزي از سیماي درخشان شما که کتک خورده    دانشجویان عزیز نشانه
اید و اکنـون بـاز بـه امیـد فـرداي آزاد لبخنـد        اید و در تمام مدت تابستان بدون استراحت خوب هم درس خوانده             داده
نـوردد ـ     زند ـ اراده استوار شما مشکالت را درهم مـی   هاي آزادي به روي شما لبخند می زنید نمایان است ـ شکوفه   می

  . اند  چشم ندوختهپدران و مادران هم جز به شما
   برادران عزیز ـ شما و استادان شما ـ اجتماع شما و افزایش تعداد شما مورد کینه و نفرت عمیق هیئت حاکمه ایست   

آنها از شما وحـشت دارنـد تـا آن انـدازه کـه حتـی دیوانـه وار        . اند  مرداد در مقابلتان قرار گرفته٢٨که بعد از کودتاي   
هر روز براي محدودیت و سـرکوبی و انهـدام شـما نقـشه       . ها هم جلوگیري نمایند     ر روزنامه کوشند از ذکر نامتان د      می
درست است که طبیعت هم با اینان سرسازش ندارد . کشند زیرا مرگ شما، زندگی آنها و زندگی شما مرگ آنهاست         می

 برسیم بایستی بهتر با محیط خود   و سرانجام خیانت به ملتی هالکت و نابودي است اما ما براي اینکه به پیروزي زودتر               
اند رو تلـخ کنـیم و مواظـب     اند تشکر کنیم و به آنان که به ما پشت کرده       آشنا باشیم و از کسانی که از ما حمایت کرده         

  . گردد باشیم و آنها را درهم بکوبیم طرحهاي جدیدي که براي تضعیف ما اجرا می
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حبت متقابلی بود که به استادان خود داشتیم و نشان دادیم کـه بـه آنهـا     ترین خاطره سال گذشته ما احترام و م            ارزنده
ایم و آنها هم نشان دادند که از محبت پدرانه خود دریغ نمکنند گردآمدن ما           عالقمندیم و همه در یک صف قرار گرفته       

تح دانشگاه غره گـشته  ها را به هیئت حاکمه غاصب وارد آورد ـ آن زمان که از ف  ترین ضربه و آنها در یک صف ارزنده
  . کردند با قهر شدید استادان ما روبرو شدند و استاد و دانشجو از استقالل دانشگاه دفاع کردند و مستانه شادي می

هاي استعمارگران از دبیرستان و دانشگاه و اصوال تحصیل کرده آزاد فکر وحشت دارند              هیئت حاکمه مجري خواسته   
گیرد بنابراین الزمه دیکتاتوري آنها نفهمیـدن    کندو در مقابلشان قرار می از آنان جدا میفهمد صفش را       چه آنکس که می   

مردم است از این رو دانشگاهها بایستی محدود گشته و تحت نظارت هیئت حاکمه درآید و براي اعمـال نفـوذ هرچـه          
 یا اینکـه صـحنه دانـشگاه را تـرك     استاد و دانشجو بیدار بایستی یا سکوت کنند و       . بیشتر بازیچه وزارت فرهنگ گردد    

اي براي پرورش اقبالها و میـدان نبـردي    گویند و از طرفی همین دانشگاه که بقول آنها محل تحقیق و تتبع است عرصه              
هـا بـه    براي فعالیت احزاب اکثریت اقلیت و معروف گردد و هر زمان بخاطر مصالح عالیـه کـشور؟ رؤسـاي دانـشکده           

فرهنگ نوکر صفت تغییر و تبدیل یافته تا دانشجویان بدست ایـن کرسـی نـشینان دسـت           فرمان همایونی بدست وزیر     
تر فساد را گسترش داده و در سایه بیخبري اینـان بـه چپـاول و     اي بیش نباشند و آنها هرچه بیشتر و عمیق         نشانده مهره 

  .  فداي مصالح عالیه گرددهاي خویش همچنان ادامه دهند و باالخره استقالل دانشگاه بایستی هرچه زودتر خیانت
اي ـ پرداخت شهریه براي دانشجویان ـ تهدید استادان به تصفیه دانـشگاه و ایجـاد کینـه          تحمیل امتحانات یک درجه

  . ونفاق بین استاد و دانشجو طرحهاي نوئی براي کوبیدن دانشگاه است
اش را بایـستی گرفـت فکـر         تح نـشد، اراده      رویاي شیرینی است چه تنها یک سنگر مانده سنگري که با لشکرکشی ف            

توان کرد زیرا اسـتاد و دانـشجو     زیبائی است اما نابخردانه تنظیم یافته و وقت اجراي آن گذشته عطف بماسبق هم نمی              
درس . خواننـد  دانشجویان بخـاطر اسـتقالل کـشور درس مـی    . اند که استقالل دانشگاه پایه استقالل کشور است         دریافته

خواننـد کـه خـود بـه خویـشتن حکومـت کننـد و         درس می. سرنوشت خود را خود بدست داشته باشندخوانند که    می
خواننـد تـا بتواننـد اسـتعدادهاي خـود را جـایگزین        درس مـی . هاي حکومت فردي و دیکتاتوري را درهم بریزنـد    پایه

اه یعنی خانه خود آنها شـروع شـود و   ها را برچینند و این نیز بایستی از دانشگ عدالتی خیانتهاي دیگران کنند و بساط بی  
اي کـه   ـ هم اکنون استاد و دانشجو ضامن حفظ اسـتقالل آننـد و برعلیـه کـوچکترین دسیـسه                خوشبختانه شروع شده    

  . بخواهند این استقالل را پایمال کند دانشجو و استاد بر پشتیبانی یکدیگر قیام خواهند کرد
  

دارد در  ریـزد ـ زمـانی عمـالش را وا مـی        بـین بـردن دانـشگاه طـرح مـی        مدتهاست که هیئت حاکمه مزدور براي از
ها بنام اصناف و طبقات مردم بستن این النه فساد؟ را تقاضاکنند ـ گاهی طرح یک نوبتی امتحانـات را تحمیـل     روزنامه

شـود   أیوس مـی هـا مـ    کنند اما آنزمان کـه از ایـن دسیـسه           را وضع می  ) مالیات بر تحصیل  (کند و وقت دیگر شهریه        می
هـا بـه راه    هاي معلوم الحال در روزنامـه  هیاهوي اداره دانشگاههاي کشور را زیر نظر هیئتی تحت ریاست وزیر فرهنگ      
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اندازد و از وظایف شوراي مزبور تأسیس یا انحالل؟ دانشگاه و بحث در صالحیت کـادر آموزشـی دانـشگاه را نـام                 می
  . برد  می

واهیم گذاشت کوچکترین تعدي به استقالل دانشگاه وارد آورند و آن را در اختیار خود        دانشجویان عزیز ما هرگز نخ    
کنیم که براي حفظ استقال دانشگاه خواهیم کوشـید       پرورانند گوشزد می      بگیرند و به کسانی که این اندیشه را در سر می          

دهیم که تا آخرین لحظـه بـراي    ان میو به استادان خود که براي حفظ این حرمت دانشگاه استقامت خواهند کرد اطمین          
دور نگه داشتن دانشگاه از بازیچه شدن بدست این بیخردان خـواهیم کوشـید و بـه وزیرفرهنـگ مجـري طـرح نـوین         

کنیم که ما با نهایت فداکاري براي استقالل دانشگاه         شویم و گوشزد می     استعمار خاطرات اقبال را در دانشگاه یادآور می       
  . خواهیم کوشید

  . دانیم که احترام و اتحاد استاد و دانشجو ضامن استقالل دانشگاه و کشور است بخوبی میما 
  

  دانشجویان نهضت آزادي ایران
  ۴١ مهرماه ٢١

  
  
  
  
  
  

   ١٣٤١ آبان ١٩ -به یاد هشتمین سالگرد شهادت دکتر فاطمی 

  
ل ایـن پیـشنهاد را نمـود    اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شـده بایـد از آن کـسی کـه او       

آنکس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است که روزي در خانه جناب آقاي نریمان پیشنهاد خـود                  . سپاسگزاري کرد 
 نمایندگان جبهه ملی حاضر در جلسه آنرا باتفاق آراء تصویب نمودند رحمت اهللا علیه که در تمـام مـدت    را داد و عده   

  . اولی هم از آن بزرگوار دیده نشدهمکاري با این جناب حتی یک ترك 
  دکتر محمد مصدق                                                                                                            

  
 آزادي مرحـوم دکتـر سـید حـسین فـاطمی بـه روان او         هنهضت آزادي ایران بمناسبت هشتمین سال شهادت شـهید را         

بعلت وجود اختناق و فشار شدید از طـرف دسـتگاه   . گوید فرستد و به همه مردم شرافتمند ایران تسلیت می   میرحمت  
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حاکمه در جلوگیري از اجتماع بر مزار آن مرحوم امیدوار است که به عنایت خداوند متعال به استقرار حکومت قـانون                   
  . بتواند در سال آینده مراسم سالگرد را برگزار نماید

  
  ت آزادي ایراننهض

  ۴١ آبان ماه ١٩
  
  
  
  
  
  

    ١٣٤١ آبان -زمزمه مجلس مؤسسان ! یک توطئه جدید
    

که سابقه وکالت هـیچ یـک از مجلـسین و        ! چندي است زمزمه مجلس مؤسسان یا کنگره نوظهوري از نمایندگان ملت          
  . رسد وزارت و غیره نیز نداشته باشند به گوش می

  !غرض صاحب یا صاحبان این فکر چیست
  . خواهند اعمال خالف قانون اساسی چندسال اخیر خود را از طریق عطف بماسبق قانونی نمایند شود می گفته می

اند مجـاز جلـوه    اي تاکنون نتوانسته    یعنی تعلل در انتخابات و تعمد در عدم تشکیل مجلس را که با هیچ عذر و بهانه            
محو آزادي زبان وقلـم و اجتماعـات ـ    « فرمایشی دیگر از جمله هاي غیر قانونی و اعمال دهند و همچنین تصویب نامه

را بتـصویب  » هاي ایالتی و والیتـی و غیـره   طرز ناقص و غیر طبیعی اصالحات ارضی و تغییر قانون انتخابات و انجمن        
  . مجلس مؤسسان یا کنگره برسانند

ـ            پریـده آزادي و   جـان و رنـگ   صر آثـار بـی     ولی این به تنهائی هدف نیست و باالتر از آن است در نظر است آن مخت
هاي مؤسسان قبلی بر پیکر نحیف مـشروطیت      دمکراسی را که پس از چند بار عملیات خائنانه و ضربات کاري مجلس            

ترین شکل دمکراسی موجـود در جهـان درآورده اسـت و     ترین و ناقص و قانون اساسی وارد آمد وآنرا بصورت ضعیف   
رود به کلی محو و نابود کننـد و واقعیـت جگرخـراش و     سل حاضر و آینده بشمار میروزنه امیدي بس کوچک براي ن     

را مـسجل و مـسلم   » سـلطنت نکـردن و حکومـت کـردن        «خالف نص قانون اساسی چند ساله بعد از کودتا یعنی امر            
اند به خیال خـود   اي که عنوان نموده     براي جلوگیري از قیام و جنبش واقعی مردم عملیات انقالبی نماي مسخره           . نمایند

  . به ثمر برسانند
  رسد تر از تازه تري می رسد                          تازه هردم از این باغ بري می
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! دهنـد  نالد و آقایان اصـالح قـانون را در برنامـه قـرار مـی             ملت از عدم اجراي چنین قانون اساسی دست خورده می         
اند و اینـان در فکـر تحکـیم حکومـت      ناشی از حکومت مطلقه به ستوه آمدههاي  عدالتی هاي مردم از فسادها و بی       توده

  !سابقه است بازي با سرنوشت ملت تا این اندازه در تاریخ ایران بی! کنند هاي جدید طرح می فردي و دیکتاتوري نقشه
انتخابـات آزاد در  گویند ملت ما هنوز رشد کافی براي دمکراسی و شرکت در انتخابـات را ندارنـد و                       از یکطرف می  

خواهند انتخابات را براي مرحله عـالیتر از مجلـس شـوراي            و از طرف دیگر می    . این مملکت عملی و مصلحت نیست     
  . عملی سازند

خواننـد ولـی خـود در محیطـی         مراجعه بآراء عمومی ورفراندوم جناب آقاي دکتر مصدق را جرم و خالف قانون می  
خواهند مردم را بـراي انتخابـات مجلـس مؤسـسان یـا یـک مجلـس مـن                  فریب می مملو از ترس و خفقان و اغفال و         

اي باشـد و مـثال از       اي که براي محکم کاري کامل بـصورت دو درجـه            وردي جدید بنام کنگره دعوت نمایند کنگره       درآ
بنـام کنگـره   وردي جدید  . میان هزار نفر منتخبین درجه اول صد نفر دستچین و صددرصد نوکر و نادان برگزیده شوند            

اي باشد و مثال از میان هزار نفـر منتخبـین درجـه     اي که براي محکم کاري کامل بصورت دو درجه دعوت نمایند کنگره 
  . اول صد نفر دستچین و صددرصد نوکر و نادان برگزیده شوند

  ؟!   آیا این سیر قهقرائی و آبروي ملت را در جهان ریختن تا کی باید ادامه یابد
هاي ساختگی و آزمایشی که بمنظور اطالع از عکـس العمـل مـردم                دي ایران الزم است اگرچه این زمزمه         نهضت آزا 

بیننـد بنمایـد و بـه      کـه درپـرده سـرا بـرایش مـی     » !«باشد بیدارباشی به ملت بدهد و او را مواجه با خوابهـاي خوشـی    
ت شدید بـا ایـن افکـار پوسـیده و اقـدامات      کارگردانان و دسیسه بازان روباه صفت هیئت حاکمه انزجار ملت و مخالف  

  . ارزش را اخطار نماید بی
*     *     *  

   البته چنین فکر شومی عملی نخواهد شد و ملت ایران اجازه نخواهد داد حیثیت وحـق و شـرافت و آزادي او را تـا                 
  . این اندازه بازیچه اغراض خود قرار دهند

هد و اصالح و تجدید نظري در مورد قانون اساسی بعمـل آورد اوال در     اگر ملت بخواهد مجلس مؤسسانی تشکیل د 
موقعی اقدام خواهد نمود که بداند در انتخاب نمایندگان واقعی خود آزادي دارد و به نتیجه آن مطمئن باشد و در ثـانی         

د را باز یابد نظر و خواسته اودرست در جهت عکس نیات فوق الذکر و تنها بخاطر آنست که حقوق از دست رفته خو               
  . هاي واژگون شده قانون اساسی را بجاي اول برگرداند و پایه

*     *     *  
  :    مجلس مؤسسانی را که ملت بخواهد وبرگزیند براي آن خواهد بود که

 متمم قانون اساسی درمورد تشکیل و وجود مجلس شوراي ملی ٢٧ قانون اساسی و اصل ١۵ و ٢ و ١   الف ـ اصل  
  . اند تثبیت کند الت آن در کلیه امور مملکتی را که لغو کردهو لزوم دخ
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 مربوط به ۴٩ قانون اساسی در مورد اختیار اعلیحضرت همایونی ـ انحالل مجلسین و همچنین اصل  ۴٨   ب ـ اصل  
  . تصمیم وکالي منتخب تهران بصورت اولیه برگرداند

 سال را که بـه هـیچ وجـه مـورد موافقـت      ۴ سال به ٢ از  قانون اساسی و ازدیاد دوره نمایندگی۵٠ و ۵   ج ـ اصل  
  .  سال برگرداند٢اکثریت ملت ایران نبوده است به 

   د ـ اصولی از قانون اساسی ومتمم آن که عمال منسوخ و متروك مانده است مورد تأیید و تصریح قرار گرفته تکلیف  
   :ملت را با دستگاه حاکمه معلوم سازد و اهم آن به شرح زیرند

  ) مثل دادگاههاي نظامی و غیره( متمم قانون اساسی در مورد اجبار مردم به رجوع به محاکم دیگر ١١ ـ اصل ١   
  ) که عمال منسوخ شده است( متمم قانون اساسی راجع به آزادي مطبوعات ٢٠ ـ اصل ٢   
  ) ستکه عمال منسوخ شده ا( متمم قانون اساسی راجع به آزادي اجتماعات ٢١ ـ اصل ٣   
کـه عمـال ملتـی بحـساب     ( متمم قانون اساسی که به موجب آن قواي مملکت تأسـی از ملـت اسـت    ٢۶ ـ اصل  ۴   

  ) آید  نمی
که عمال قوه قضائیه برخالف نص صریح این دو اصل ( متمم قانون اساسی در مورد تفکیک قوا ٢٧ ـ  ٢٨ ـ اصل  ۵   

  ) با قوه مجریه مخلوط کرده اند
که عمـال  ( متمم قانون اساسی در مورد عدم مسوولیت شاه و مسوولیت وزراء در مقابل مجلس ۴۴ ـ  ۶۴ ـ اصل  ۶   

  ) پادشاه دارا ي مسوولیت و وزراء مجري دستور هستند
ولـی  ( متمم قانون اساسی در مورد محاکمات عادي و سیاسی که مربوط به عدلیه اسـت  ٧٩ و ٧٣ و ٧٢ ـ اصل  ٧   

  ) کنند  نظامی مراجعه کرده و میاکثرمحاکمات سیاسی را به محکمه
که عمال آنـرا  ( متمم قانون اساسی در باره استقالل قضات و عدم تجویز تغییر شغل دائم یا موقت آنها ٨١ ـ اصل  ٨   

  ) به عناوین گوناگون تفسیر و به کلی منسوخ ساخته اند
*     *     *  

تحلیل عمیقتري از مسئله فوق و هدف و نیـت گرداننـدگان و        البته در نظر است در آینده به امید پروردگار تجزیه و            
  . شایع کنندگان آن تهیه و در دسترس ملت ایران قرار دهیم

  
  نهضت آزادي ایران

  ١٣۴١آبانماه 
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  ١٣۴١  آبانماه - هاي ایالتی چه خیالی دارد؟ دولت ازهیاهوي انتخابات انجمن
  

 بلند دیگر در جهت تأمین آزادي و تعمیم دمکراسی بمنظور تسریع           چندي است هیئت حاکمه بعنوان یک گام تازه و        
هاي ایالتی و والیتی را داده سر و صداي حق رأي خانمها را      وعده انتخابات انجمن  (!) در وظایف اصالحی وسیع خود      

  . به راه انداخته است
  اي براي مردم دیده و چه قصدي دا رد؟    دولت با این عمل خود چه خواب تازه

  امر مسلم اینست که دل آقایان براي آزادي و حق انتخاب کردن کسی نسوخته است و به هیچ وجه قصد اعطاي حق    
وقتی علیرغم نص صریح قـانون  . به زنها و یا مردها و اجراي انتخابات صحیح و واگذاري کارها به مردم در بین نیست     

ي ملت ایران را از انتخابات مجلس شـوراي ملـی محـروم           ا  العاده  پروائی فوق    ساله مشروطیت با بی    ۵۶اساسی و سنت    
هاي ایالتی و بعد مجلس شـورا       کنند خیلی مضحک است که بخواهند به خانمها حق رأي انتخاب نمایندگان انجمن              می

آمـد    هاي بعد از کودتا که با آن رسوائی انتخابـاتی بعمـل مـی     مگر مردها در این مملکت چه حاال و چه دوره         ! را بدهند 
یقیناً خواهران عزیز و روشنفکر ما گول چنین صحنه سـازیها را    ! (ق رأي دارندو داشتند که زنها از آن محروم باشند؟         ح

  .) خورند  نمی
اي اسـت   هاي والیتی چگونه باشد و چه کسانی رأي بدهند بحث کـامال بیهـوده      پس بحث در اینکه انتخابات انجمن     

  . آن حق داشته باشند آنرا منحل نمایندخصوصاً انجمن هائی که استانداران هر 
هاي شهري و ایالتی تشکیل نخواهد شد و یا اگر بشود از همانهائی پـر خواهـد       با این اوضاعی که فعال داریم انجمن      

  !خواهد خواه زنها رأي بدهند خواه ندهند شد که دولت می
  : چند حال خارج نیست   مطلب را بصورت دیگر باید عنوان کرده علت و انگیزه دستگاه از 

تـا بهتـر   .. . کنـد  و براي مدتی مردم را سرگرم می... کند دهد ـ سروصدائی بپا می   اي می ـ دولت مانند معمول وعده١   
  !بتواند خر مراد را چند صباحی باز به راحتی براند

م و توسـعه سـواري بـر ملـت     ـ برنامه ملعبه قرار دادن ناموس دینی و ملی ما را که خواسته استعمار و ضـامن دوا             ٢   
  . است چند قدم دیگر پیش ببرند

ـ آشفتگی و اختالف نظري را که در موضوع حق انتخاب زنها در بین مردم وجود دارد دامن زده طبقـات متقـدم و     ٣   
هـا و اختالفـات    متجدد و دو جنس مقابل را بیش از پیش از یکدیگر دور نمایند تا مخالفین ملت از تشدید سـوء ظـن                     

  . اخلی بهره برداري کاملتري بکنندد
آیـد    هاي احساساتی و استداللی که له و علیه شرکت خانمها در انتخابات بعمل می           ـ در نتیجه هیاهو ابراز مخالفت     ۴   

دولت به بهانه عدم رشد اجتماعی ملت مجوزي در انظار داخلی و خارجی براي عمل خالف قانون و خالف حق خود          
  . آزادي و حق رأي کسب نماید و بکار برددائر بر عدم اعطاي 
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 اخیـر خـود بعنـوان       ٢٨/۶/۴١ـ همانطور که جناب آقاي دکتر مصدق رهبر واقعـی و محبـوب همگـی در نامـه                   ۵   
هـاي   مشروطه باید از پایین به باالسرایت کند و تا انجمن         ... «سخنگوي جبهه ملی اشاره فرمودند استناد دولت به اینکه          

توانند وکالي خوبی انتخاب کنند عذري است بدترار گنـاه چونکـه در مملکـت            خاب نشوند مردم نمی   شهر و ایالتی انت   
ها وضع نمود بـاین کـار    کنند چنانکه بعد مجلس قانونی براي تشکیل انجمن     اول مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می      

شد اعضاي انجمـن نخواهنـد توانـست بـه     نمایند وتا نیم قرن بعد هم اگر مملکت دچار رژیم دیکتاتوري با   مبادرت می 
  »  ...هویت اشخاص پی ببرند

یعنی پـس از اینکـه   .    چه بسا غرض دولت فعلی از پرتاب این گلوله تبلیغاتی و مشغولیاتی سنگرگیري مجددي باشد    
 در سـر راه  در دولت سابق مدتی تجدید نظر در آیین نامه انتخابات را بهانه کردند حاال هم با ایجاد یک اشکال عمدي                 

هاي ایالتی خواسته باشند وسیله معطله دیگري براي جوابگوئی به ایـراد گیرنـدگان و سـر بـاز زدن از                 انتخابات انجمن 
  . انتخابات بتراشند

خـوش  . اي نیـست  هاي شهر و ایـالتی نغمـه نـاموزون تـازه     ـ اصوال زمزمه اسقالل داخلی ایاالت و تشکیل انجمن        ۶   
آرا نیز در ابتداي حکومت خود دست بکار همین برنامه زد و   اخلی خوب بخاطر دارند که رزم     هاي سیاستخوان د    حافظه

تر از مادر مقدمات آزادي اسـتان خوزسـتان    هاي مهربان  کهنه کارهاي مارگزیده سیاست استعماري در این دلسوزي دایه        
  ...  نفت دیدندرا بمنظور واگذاري حقوق جدیدي به کمپانی صاحب امتیاز محلی یعنی شرکت سابق

   در هر حال و با توجه به همه احتماالت و اغراض فوق نهضت آزادي ایران از دولت بسیار دلسوز و قانون پرست و             
دمکراسی طلب استدعا دارد فعال حق باز گرفته مردها را به خودشان پس بدهد و دخالتی در انتخابات ننمایـد تـا بعـد              

  . ی برسدهاي ایالت نوبت صحبت خانمها و انجمن
نماید فریب این حرفهـا را نخورنـد و اگـر بـه فکـر رهـائی           به خواهران ارجمند و خانمهاي روشنفکر نیز توصیه می 

تر را کـه اول آنهـا    تر و عمومی مملکت از سدهاي استعماري و جهل وبیچارگی ملت هستند سنگ خیلی حقوق بدیهی          
  . حق آزادي مطبوعات و انتخابات است به سینه بزنند

  
  نهضت آزادي ایران

  ١٣۴١تهران ـ آبانماه 
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  ١٣۴١آذر/ آبان - هاي اخیر علماي اعالم و مراجع عظام دامت برکاتهم در زمینه اعالمیه
  

نهضت آزدي ایران پیرو اعالمیه سابق خود تحت عنوان دولت ار هیاهوي انتخابات انجمن ایالتی چه خیالی دارد که از                  
شد مانند بسیاري از طبقات و افراد مسلمان کشور ناظر قیام عمومی و منطقـی و دینـی طبقـه      آبانماه شروع به توزیع      ۶

عالیه روحانیت بوده از هم آهنگی و روشن بینی و شهامت آقایان خوشوقت و سپاسگزار است دستگاه تبلیغاتی هیئـت            
ـ              حاکمه و روزنامه   ضاي ادب از ناحیـه فـردي از   هاي مزدور و سانسوري که وقتی یک جواب تلگراف تشریفاتی به مقت
شد براي منـت   رسید و یا مجلس دعاي فرمایشی با حضور چندتن روحانی گمنام ساختگی تشکیل می      علماي اعالم می  

کردنـد حـاال    گذاري به مردم و اثبات عالقمندي متقابله با اسالم و مسلمین ولی به قصد ریا و فریب درج وپخـش مـی             
هـاي اعتـراض مکـرر و مـستدل      ان محکم روي صـدها تلگـراف و اعالمیـه   قریب یکماه است سرپوش سکوت و خفق    

مراجع بزرگ تشیع و علماي طراز اول که از نقاط کشور و خارج کشور بعنوان شخص اول مملکت و نخست وزیـر و          
مقامات روحانی مخابره شده است ومیشود گذارده اند؛ صدها مجلس عظیم انبوه را که در تهران و قـم وسـایر شـهرها            

خواهند صداي مردم ایران به مردم ایران و خارج از ایـران نرسـد و چنـین          شکیل شده است ندیده و نشنیده گرفته می       ت
ترین مـردم دنیـا از حکومتهـاي غیـر قـانونی و سیاسـتهاي        ترین نقطه جهان ایران است و راضی       تصور شود که با ثبات    

الم که پس از سالها مصلحت اندیشی در کناره گیـري بـه      غیرملی خود ایرانیان هستند این نداي دسته جمعی علماي اع         
بیننـد بـسی امیـد بخـش و مواجـه بـا         رسد وملت ایران روحانیون را همدرد و همصدا و همگام با خـود مـی      گوش می 

ت آقاي نخس«: بینیم  ها عبارات و اعتراضات و اظهارهائی از این قبیل می       ها و قطعنامه    در این اعالمیه  . استقبال شده است  
دهم در دنیاي امروز این وضع که چند نفر خود را صاحب اختیار و حاکم بر مقررات بیست              وزیر به جنابعالی تذکر می    

میلیون مردم بشمارند و براي آنها قوانین و تصویب نامه خلع الساعه جعل نمایند مطابق هر مبنـی و قائـده و منطـق از                    
  » .احترامی به عقاید و حقوق افراد است ینظر تمام ملل متمدن جهان غیر صحیح و تحمیل و ب

  
هاي قانون اساسی را کـه ضـامن ملیـت و     شود پایه اگر گمان کنیم با تصویب نامه غلط و مخالف قانون اساسی می           «

استقالل مملکت است سست کرد و راه را براي دشمنان خائن اسالم و ایران بـاز کـرد بـسیار در خطـا هـستید دولـت              
بـه اولیـاي امـور ابـالغ     ... » «...م مصوبات خود اصول مسلمه اسالم و قانون اساسی را رعایت کنـد  موظف است در تما   

دهید که از تصویب اینگونه قوانین کافره که خالف قوانین مقدسه اسالم و مذهب حقه جعفري است جلوگیري نمایند                
ه و به طوفان بالهاي گونـاگون نیندازنـد   و این مرکز اسالمی که مطمح افکار مؤمنین جهان است به رایگان ازدست نداد   

مداخله زنان در امور اجتماعیه چون مـستلزم امـور محرمـه و    » «و از جریانات اخیر ممالک اسالمی عبرت و پند بگیرند   
برخالف قانون اساسـی مطبوعـات کـشور را مختنـق کـرده و            » «توالی فاسده کثیره است ممنوع و باید جلوگیري گردد        

در مملکتی که مذهب رسمی آن طریقه حقـه جعفـري           » «کنند  ارعاب و تهدید می   ....  ملت مسلمان را   ...بوسیله مأمورین 
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است و با وجود قوانین محکمه و تغیر ناپذیر اسالم و یا عنوان حکومت مشروطه، جعل قانون کردن و مقدرات جامعـه   
  . »شهاي قرون وسطی استرا به دست معدودي سپردن توهین به ملت و بازگشت باعصار پیش از اسالم و رو

  
دولـت بجـاي    » «...اند که حامی دین ومذهب جعفـري باشـند          اعلیحضرت همایونی به قرآن مجید سوگند یاد نموده          «

  » اصرار در این گونه امور اقدامات وسیعی براي مبارزه با بیکاري و سایر گرفتاریهاي عمومی بنماید
  

اي   این عمل در دنیا عمـل ظالمانـه       . توان سرنوشت یک ملت قانون گذرانید      مگر با نبودن نمایندگان واقعی مردم می         «
کـنم   اعلیحضرت را متوجه می... اینجانب» «است که افراد در پناه قدرت شخصی بخواهند سرنوشت ملتی را تغییر دهند 

ام کارهـاي خـالف   خواهنـد تمـ   به اینکه اطمینان نفرمائید به عناصري که به چاپلوسی و اظهار چاکري و خانه زادي می 
اگـر  » «.توان انجام داد در پرتو دین مقدس اسالم و با شرایط زمان ومکان هرگونه اصالحی را می           » «دین وقانون را کرده   

اصول مشروطیت جزعـاً    . به چه دلیل تخلف از قانون براي افراد جرم شناخته شود          .. دولت قانون اساسی را حفظ نکند     
  » ...عطیل مجلسین قانونی و مورد اعتماد، هیچ مقامی حق قانونگزاري ندارددر ت... و کالً تعطیل بردار نیست

*     *     *  
 سال که روحانیون ایران علمدار انقالب مشروطیت و رهبر ملـت و واضـع قـانون شـدند مـردم                    ۵۶   پس از گذشت    

ون کـه الزم و ملـزوم   مسلمان آزادیخواه با اعجاب و امید به چنین بازگـشت دسـته جمعـی و تـوام شـدن دیـن و قـان               
  . نگرند یکدیگراند می

هـاي ایـالتی و والیتـی        بسیار ارزنده و زیبنده است که آقایان اعتراض خود را نه به موضوع و واحد انتخابات انجمن           
اند بلکه نظر را باال  کرده و نه آلوده به مسئله اصالحات ارضی که دست آویز ظاهر فریبی براي دولت شده است، نموده          

فته انگشت روي منشأ خرابیها و ریشه مفاسد یعنی خودکامگی و حکومت مطلق العنائی فردي گذارده مدافع اجـراي    گر
  . نمایند کلی احکام اسالم ورعایت قانون اساسی شده حق حاکمیت مردم از طریق انتخابات صحیح را مطالبه می

  
 که وقتی در جامعه قانون وقراري وجـود نداشـته و      در این قسمت تمام طیقات مردم با علماي اعالم هم صدا هستند   

نه مردم حق و حیثیتی خواهد داشت . ماند نه دنیا   فاعل مایشائی ما را به سیر قهقرائی و ارتجاع کشانده باشد نه دین می             
  .. . نه زن

جاره اعـالن     ما امیدواریم و یقین داریم آقایان علما با عقب نشینی کـه دولـت کـرده ضـمن وعـده بـسیار نـسیه اسـت           
هاي ایالتی و والیتی را به بعـد از آن موکـول کـرده اسـت راضـی و سـاکت                انتخابات مجلس اجراي تصویبنامه انجمن    

  . نخواهد نشست و تا موجبات چنین خالفکاریها را از بین ببرند دست بر نخواهد داشت
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ه تا نظارت مردم از طریـق انتخابـات   اند ک    آقایان بطوریکه در محضرشان مکرر شنیده شده است خوب توجه فرموده       
آزاد بر زمامداران وجود نداشته باشد و تا فاضل و وجوه ملت در شئون و مصالح جامعه دخالت و دفـاع ننماینـد امیـد             

  . هیچگونه بازگشت و جبران فاسد و راه اصالح در این مملکت باقی نخواهد ماند
ر پنجاه سـال قبـل مفخـر روحانیـت ایـران مرحـوم آیـه اهللا           در روشن بینی و شجاعت علماي شیعه همین بس که د     
راجع به مشروطیت منتشر فرمـوده  » تنبیه االمه و تنزیه المله«العظمی حاج شیخ محمد حسین نائینی کتابی تحت عنوان         

در آنجا براساس آیات قرآن موازین فقهی حکومت اسالمی را یکنوع والیت بر سیاست و امور امـت بوجـه محـدود و               
» عبارت از همین شـوراي عمـومی ملـی اسـت    «نی بر مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت و مشورت باعقال که             مبت
  : فرماید داند و با صراحت تمام می می

تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت است و راهزنان ملت نه تنها ظلم بنفس و محـروم داشـتن خـود از اعظـم                    «
و فرمایشات مقدسه معصومین صلوات اهللا علـیهم عبودیـت   ...  نص کالم مجید الهی مواهب الهیه غزاسمه است بلکه به     

و غاصـب  ..... است در مالکیت و حاکمیت ما یرید و فاعلیت یشاء و عدم مسوولیت عما یفعـل              ... آنان از مراتب شرك   
... ب رداء کبریـائی این مقام نه تنها ظالم بعباد و غاصب مقام والیت است بلکه به موجب نصوص مقدسه مذکوره غاص              

.... از مراتب و شئون توحید و از لوازم ایمان به وحـدانیت ....  جبیته9بردگی(خواهد بود و بالعکس آزادي از این رقیت   
است از این جهت است که استنقاء حریت معصومه امم و تخلیص رکابشان از این رقیت منحوسه و متمتع کـردن آنهـا        

  . »بوده) ع(انبیاء به آزادي خدادادي از اهم مقاصد 
   نهضت آزادي ایران براي رفع سوء تفاهم از جوانان و بانوان ایران و جلوگیري از سـوء تعبیرهـائی کـه بلنـدگوهاي                     
دولت و مخالفین شریعت و استقالل مملکت بخواهند در میان مردم ایران در انظار خارجیهـا بنماینـد ناچـار اسـت دو               

  : نکته ذیل را توضیح دهد
خواهند به هیچ وجه ارتجاع و سیر قهقرا یعنی جلوگیري از آزادي   نچه علماي اعالم و اکثریت ملت مسلمان می       ـ آ ١   

و دفاع حقوق ملت اعم از زن و مرد نبوده همگی خواهان رژیم پارلمانی و حکومت قانونی و تأمین حقوق و آزادیهاي           
  : باشیم مشروع و منطقی می

م مخالف حق و ارزش زن نیستند اسالم براي اولین بار به زنها اعطـاي مقـام و حـق    ـ دین اسالم و روحانیون اسال ٢   
قـرین و  » هن لباس لکم و انـتم لبـاس لهـن   «تملک و تصرف در اموال و منافع خاصه خود را داد ومرد و زن را با بیان   

  . را فرمود» الجنته تحت اقدام االمهات«مالزم یکدیگر قرار داد و پیغمبر اکرم حدیث 
  

   بدیهی است که علماي اعالم نخواستند زنها را مادون و بنده مردها بشناسند بلکه بانوان شرعا حق مباشرت مـستقیم                  
در اموال و منافع و اتخاذ وکیل در کارهاي خود را دارند ولی چون روحانیون با شرایط موجود و علم باینکه دولت بـه              

ها خدمت کند اصرارشان بیشتر از جهت اغراضی است که  د به خانماي از ملت خدمت نکرده که حاال بخواه     هیچ دسته 
باشد آقایان ترس دارنـد کـه    ها نهفته است و شکستن سدهاي اسالم و قانون اساسی که منظور دولت می در چنین نقشه 
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 باز دارنـد و  عفتی هم آنها را از وظایف طبیعی با بیرون انداختن زنها در جنجالهاي سیاسی و کشاندن به پرده دري و بی 
هم اختالفات و مناقشات را در حریم کانونهاي پاك و گرم خانوادگی وارد نماینـد واال اگـر اطمینـان بـه حـسن نیـت                    
متصدیان و دفع مفاسد و مخطورهاي شرعی و اخالقی و اجتماعی باشد چه کسی خواهران مسلمان را از حـق بیـان و               

  . کند یل فطرت بعهده مرد و زن گذارده است منع نمیحق دفاع و از انجام وظائفی که شرع و عقل بر سب
  

  نهضت آزادي ایران ـ تهران
  ١٣۴١آذر/ آبان

  
  
  
  
  
  

  تشکر نهضت آزادي ایران از آیات عظام
  

است و دشـمنان دیـن و ملـت از سرنوشـت     » جهاد فی سبیل اهللا«   هر چه راه پر افتخار نهضت آزادي ایران را که راه   
انتظار آنها است نخواهند رست و ستمگران بزودي خواهند فهمید کـه بـه کجـا سـرنگون           وحشتناك و مختومی که در      

  . شوند می
   نهضت آزادي ایران از آیات عظام و حجج اسالم و کلیه آزادیخواهان و روشنفکران که با تاییـد راه و روش نهـضت             

اند و در مبـارزه   ز هیئت حاکمه ابراز فرمودهآزادي ایران در دادگاههاي بدوي و تجدید نظر گارد انزجار و تنفر خود را ا  
اند و همچنین از افسران شجاع و وطن خواهی کـه بـا قبـول وکالـت سـران نهـضت        حق و باطلی پشتیبان نهضت بوده  

آزادي ایران مردانه ایستادند و بدون هیچگونه توقع مادي یا پاداشی از حقیقت و مصالح ملت و مدافعینش دفاع نمودند           
ها را تحمل کردند و مدت ده ماه تمام از بذل مساعی دریـغ نورزیدنـد             محرومیت از وکالت و سایر ناراحتی     در این راه    

نهایت سپاسگزار است و مراتب قدردانی و حق شناسـی خـود و مـردم آزادیخـواه ایـران را بـه حـضورشان تقـدیم                 بی
  . دنمای اجر جزیل آن بزرگواران را از ایزد قادر متعال مسئلت می. دارد می
  

  نهضت آزادي ایران                                                                                                            
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 -) شانزده آذر روز افتخار ملت و ننگ دیکتـاتوري اسـت          ( آذر   ١٦اعالمیه دانشجویان نهضت آزادي به مناسبت       
  ١٣٤١آذر 

  
  دانشجویان عزیز

  
روزي که از نظـر مبـارزات دانـشگاهی نهـضت ملـی      . رسد  از نه سال بار دیگر روز یاد بود سه تن شهید ما فرا می    پس

هـا را   ایم ـ جوانهاي دلیر زندانها و شـکنجه   رود ـ در مدت این نه سال ما رنج بسیار کشیده  ایران نقطه عطفی بشمار می
اي بر علیه ملت تهیه به بیند ـ ولـی    ر روز نیرنگ و نیروي تازههیئت فاسد حاکمه صبر کرده است که ه. اند تحمل کرده

تر وارد میدان مبارزه مقـدس   تر و پرحرارت   ایم و پس از هر شکستی آزموده        ما استقامت کرده خود را نفروخته و نباخته       
  . ایم خود شده
  .....   دوستان

ت ـ زمانی فرا رسـیده اسـت کـه هیئـت حاکمـه در       تر اس تر و یکپارچه    اکنون زمان فعالیت هر چه بیشتر و صمیمانه
باشد ـ کوس رسوائی و ننگ روش مـستبدانه و دیکتـاتوري     آخرین تالش مذبوحانه براي حفظ موقعیت فعلی خود می
  . کنند آنها تا بدانجا رسیده که حتی بیگانگان هم بآنها اعتماد نمی

شود براثر فشار بیگانگان براي خودنمـائی و    انجام می   وضع کشور ما اکنون طوري است که اگر بظاهر اصالحاتی هم     
جلب نظر آنها است مبارزه و مقاومت در برابر چنین دیکتاتوري ننگین و ضد انسانی وظیفـه هـر یـک از افـراد، ملـت               

  . بخصوص نسل جوان کشور است
اثري و خاطره از انـسانهائی  ترین     شانزده آذر و یاد عزیزان بخون خفته شریعت رضوي ـ قندچی و بزرگ نیا پرشکوه 

  . باشد هراسند می  خیزند و نمی که براي انسانیت برپاي می
ایم ما امروز در مقابل دشمنی حیلـه گـر و نیرنـگ بـاز بنـام              هاي گذشته خود شرح داده         همانطور که بارها دراعالمیه   

و که واسطه تامین منافع سرشار مـادي و  ایم ـ هیئت حاکمه فعلی عاملی است در دست استعمارن  استعمار نو قرار گرفته
استراتژیک آنهاست روشهاي استعمارنو در مواضع مختلف برحسب ضـرورت زمـان و نحـوه مقابلـه بـا ملتهـا بـصور                 

  . باشد مختلف می
   در کشور ما پس از متجاوز از هزارو سیصد سال از الغاي بردگی و بندگی و شکستن بتهاي زرین و سـیمین بدسـت           

خـوریم   خواهند استعمار را در صورت یک دیکتاتوري درآورند و همه چیز حتی نانی را که می   م اکنون می  پیشواي اسال 
هاي او معرفی کنند هر کسی کـه سـخنی حـق گفـت او را کمونیـست          کشیم از رحمت و نیکی      و حتی نفسی را که می     

دسـتگاه  ....  براي حفظ دیکتـاتور بـزرگ  معرفی کنند و مخفیانه معدومش سازند یا در سیاه چالهاي خود زندانی سازندـ 
کنند تا مبـادا سـخنی در خـالف جهـت منـافع           سازند و اعمال و رفتار افراد ملت را شدیداً کنترل می              سازمان امنیت می  

  . گفته شود) فرعون(
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قـضات  دهنـد و   کنند و عناصر فاسـد را در راس دسـتگاهها قـرار مـی        قانون اساسی و عدالت اجتماعی را پایمال می   
سه تن جوان ارزنده وطن را در راهروي دانشکده فنی به     ... کنند تا خاطر مبارك آسوده باشد       شریف را از کار برکنار می     

گردند تا جان بـسپارند و زهـر چـشم از سـایر جوانـان          بندند و مانع از رساندن آنها به بیمارستان می          رگبار مسلسل می  
دران و آه پرسوز یتیمانی که پدران خود را در راه حـق و عـدالت از دسـت        گوئی از ضجه و ناله ما      –گرفته شده باشد    

هاي خـونین از   هاي دریده و از برق سرنیزه اند و از صداي رگبار مسلسلها و استشمام بوي خون و از تماشاي شکم     داده
  . تعمار استکنند؟ زیرا او حافظ منافع اس برند ـ چرا بخاطر دیکتاتور چنین می خون جوانان پاکدل لذت می

دهیم که دستگاه حاکمه نقشه وسـیعی بـراي عقـیم     کنیم و به شما آگاهی می       ما از فرصت استفاده می    ...    دوستان عزیز 
کنـیم   گذاشتن مبارزات شما طرح کرده است که بموقع خود نقش اورا آشکار خواهیم کرد ولی اکنون بذکر این اکتفا می   

عزیز و رئـیس محتـرم دانـشگاه در قبـال حادثـه اول بهمـن و نقـش اسـتقالل         که پس از مقاومت قابل ستایش استادان  
دانشگاه و اخراج دسته جمعی گروهی از دانشجویان چون دستگاه حاکمـه دیگـر اعتمـاد و اطمینـان چنـدانی بـه اداره              

اکنون وجـود  کنندگان دانشگاه و مسوولین دانشگاه ندارد مردي بنام سرتیپ حکیمی که سابقه دزدي و ارتشاء داشته و                  
پلید خود را در اختیار سازمان امنیت نهاده است بعنوان رئیس بازرسی به دانشگاه تحمیل کرده است تا هـر چـه بیـشتر     

ایم بفهمیم که بین مقـام ریاسـت بازرسـی         افعال و افکار استادان عزیز و دانشجویان دلیر را کنترل کند ما هنوز نتوانسته             
داریم که اگر این فرد و یا افراد تحمیل شـده دیگـري    اي وجود دارد و اعالم می     بطهدانشگاه با یک سرتیپ ارتش چه را      

اي بپاي این افـراد خواهـد    بخواهند ایجاد مزاحمت نمایند روش دیگري در پیش خواهیم گرفت و مسوولیت هر حادثه    
  . بود

نقش دیگـري  . داري دارند اداره شود    ما اعتقاد داریم که دانشگاه باید بدست خود دانشگاهیان که شایستگی علمی و ا             
هاي باصطالح منفی اسـت کـه دانـشجویان را تـشویق بـه       است در پیش گرفته ایجاد شبکه    ) ناخوانا(که سازمان امنیت    

فرسـتد و آنهـا را    نماید و عوامل خود را بصورت افراد افراطی و چپ رو به میان آنان مـی             ایجاد تشکیالت محرمانه می   
کشاند که در واقع اداره کنندگان آنها خود افـراد سـازمان     صلی خود منحرف کرده به سازمانهائی می   بدینوسیله از مسیر ا   

  . باشند امنیت می
  ...    دانشجویان عزیز

هاي مصدق علیرغم آنچه که شاه در جلسه نمایندگان مجلس فرمایشی          ما در راه مصدق و براي انجام آمال و اندیشه         
از پاي نخواهیم نشست ما در راه هـدف ارزنـده   ) ایها براي ما خطرناکترند صدقیها از توده م( گفته است    ١٣٣۴در سال   

کوشیم که با تعالیم صحیح و اشعه فکر و روش صحیح مبارزه سـنگرهاي   ایم ـ ما می  خودمان جان برکف به میدان آمده
  . مدیکتاتوري را فتح کنیم و گلهاي پژمرده آزادي را در این سرزمین آبیاري نمائی

   امروز ممکن نیست که بعضی ملتها از تمام مزایاي آزادي ـ برابري و برادري برخوردار باشند و در کـشورهاي دیگـر    
اي مزدور و متملـق اطـرافش    این مزایا را انکار نمایند ـ امروز دورانی که سرنوشت ملتی را بدست یکنفر بسپارند وعده 

 تمجید نمایند و بوسه بردست و پایش بزنند و همـه چیـز را ناشـی از    را احاطه کرده و از قد سرو و چشمان شهالیش         
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حکام فاسدي چون امام یمـن سـرنگون   . اراده او بدانند سپري شده است ـ روز آزادي و پیروزي ملتها فرا رسیده است 
 مـستبدین  گردد ـ یمن درس خوبی براي دیکتاتوري است ـ در ایـران نیـز اگـر      شوند و اراده ملت جایگزین آنها می می

کنند زیرا از هرچه که بگذریم جبرزمان آنها  توانند باین نحو به حکومت خود ادامه دهند اشتباه می        کنند که می    تصور می 
  . را سرنگون خواهد کرد

  :دوستان عزیز
شانزده آذر یکی از روزهائی است که دیکتاتور براي خاموش ساختن خشم انتقام خود از ملت انتخاب کرده و مـا ایـن           

کنیم و پیمان وفاي بعهدي را که نه سال قبل با خون سه تن دانشجوي دلیر بسته شـد         تر برپا می    روز را هر چه پرشکوه    
  . کنیم ـ ما به راه مصدق وفادار و درراه آزادي ملت کوشا هستیم باردیگر تجدید می

  
  درود به مصدق قهرمان ارزنده مبارزات انسانی ملت ایران

  ت رضوي ـ قندچی ـ بزرگ نیا شهیدان راه پرافتخار آزادي سالم به روح پاك شریع
  نابود باد رژیم فاسد دیکتاتوري
  دانشجویان نهضت آزادي ایران

  ۴١آذر 
  
  
  
  
  
  

آزادي مـصدق ـ رهبـري    (اعالمیه دانشجویان نهضت آزادي ایران در رابطـه بـا آزادي و رهبـري دکتـر مـصدق      
  ١٧/٩/١٣٤١ -) مصدق

  
هراتی که به مناسبت روز شانزدهم آذر در دانشگاه تهران انجـام شـد تنهـا شـعار دانـشگاهیان        اکنون که در قطعنامه تظا    

آزادي رهبر ارجمند ملت ایران دکتر محمد مصدق از زندان احمدآباد بود و بتصویب عموم دانـشجویان رسـید و نظـر                
 مورد نظر مردم را فرا گرفتـه   خمودگی کاملی دستجات٣٢ مرداد ٢٨باینکه ظرف نه سال گذشته بعداز کودتاي ننگین   

بود که بهیچ وجه اثري از فعالیت آنها براي آزادي مردم و استقالل مملکت دیده نشد و نظر بـه تزلـزل و قـصوري کـه          
جمعی بنام رهبران جبهه ملی از خود بروز دادند ما تنها مرجع ذیصالحیت براي اخـذ تـصمیم و انجـام مـذاکرات فـی            
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دانیم و هرگونه مذاکره و توافقی را از طرف شخص و   را شخص دکتر محمد مصدق می      مابین مراجع داخلی و خارجی    
  . کنیم یا گروههاي مختلف با دشمنان داخلی و خارجی ملت ایران محکوم می

  
  دانشجویان نهضت آزادي ایران

١٧/٩/۴١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٣٤١ دي -شوندگان سالم و پیام هیئت اجرائیه به افراد و واحدهاي نهضت آزادي ایران و به وارد 

  
فرستد و سالمت و سعادت همگی و توفیق ملت ایـران را بـراي آزادي و آبـادي         هیئت اجرائیه به همه شما سالم می    

  . نماید کشور از پروردگار جهانیان تمنا می
  

 مطالبه قاطعیـت  رسد که    تقاضاها، پیشنهادها و اعتراضهائی شفاهی یا کتبی از افراد و واحدهاي تشکیالتی نهضت می         
  .... کنیم» گرم«و » جمع«: خواهند که آنها را نمایند، از ما می و رهبري بیشتر یا برنامه و باالخره خوراك می

اند کـه طلـب راهنمـائی و        جاي بسی خوشوقتی است که افراد ملت و اعضاء نهضت داراي چنان رشد و عطش شده  
اي بـراي بیـداري و تحـرك     زرگی براي حـال و آینـده کـشور و تازیانـه    کنند، این خود امیدواري و سرمایه ب  رهبري می 

  . اي دنبال این خواسته بوده و بیش از پیش هستیم ما هم تا اندازه. مسوولین است
و خوراك گرفتن و رهبري یافتن قدري بوي همـان  » گرم شدن«این انتظار   .    اما یک نگرانی و ناراحتی نیز همراه دارد       

ه هزاران سال ملت را بیکاره و بیچاره کرده است و نهضت درست در جهت خـالف و خـراب؟ آن         دهد ک   چیزي را می  
روحیه ایست مخالف مسلمانی و دموکراسی خصلت اتکـالی بـودن و طفیلـی گـري و قلـدر پـروري را                   . قدم برمیدارد 

  . ن مصیبت استشود که بزرگتری آورد خصلتی که عاقبت آن خداپرستی خرافی غلط یا شاه پرستی می بخاطر می
  : خواهید که توضیح بدهیم    حتماً می
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   مالحظه کنید دموکراسی یعنی حکومت مـردم برمـردم ـ افـراد مـردم و ملتنـد کـه از درون معتقـدات و تمـایالت و          
نماینـد   آورند و بعد افرادي را از میان خود به میل خود انتخاب مـی    احتیاجات خود افکار و خواسته هائی را بوجود می        

تا بروند از خالصه و نتیجه آمال و اعمال ملت مقرراتی استخراج و وضع نموده مملکـت را بـر وفـق آنهـا اداره کننـد                         
هـا و دریاهـا از    ها و برکـه  جریان امور دموکراسی مانند تشکیل ابرهاست که تولید و تصاعد بخار ابتدا از برگها و علف       

انـد بـصورت    رهاي پراکنده در سطح و در فضا دریافت و متکاثف کـرده باشد و سپس ابرها آنچه از بخا    پائین به باال می   
آنجائی که جریان و فرمان از باال به پایین باشد دیکتـاتوري اسـت، محـو شخـصیت     . پاشند باران بر صخره و صحرا می 
  . است، هالك انسانیت است

فت دارد و بعد پس از ترتیـب و تـصفیه و      نهضت آزادي ایران نیز مدعی است که نیرو و نیت را از آحاد و افراد دریا    
  . تدوین عصاره، مطلوب مؤثري را بخود آنها برگرداند

   اگر انصاف داشته واقع بین باشیم خواهیم دید و خواهیم گفت که غالب افراد ملت ما قرنهاي قرن براي خـود ارزش      
نستند انتظار همـه چیـز را از خـدا داشـته بـا      دا اي قائل نبوده ـ آن روزگار که خود را مسلمان مقدس می  و اثر و وظیفه
انـد   خوانـده   خواستند جلب روزي و راحتی و دفع ناخوشی و ستمگري را بنمایند در حالیکه در قرآن می          صرف دعا می  

یعنی اگر خود مردم از خودشان رفع ظلم ) لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض    (که  ) فهمیده اند     ولی نمی (
فاسد خواهد شد خداوند تا مردم عملی و حرکتی نکنند و تکان و تغیري در خـود  ) و مملکت(ا ننمایند زمین  و فساد ر  

آورد تنها حاصل  آنچه شخص بدست می). ان اهللا الیغیر مابقوم حتی بغیر و اما بانفسهم    (کند    ندهند کاري براي آنها نمی    
  )9لیس لالنسان االماسعی(ود اوست زحمات و مکتسبات خ

آن زمان هم که در خواب راحت و غفلت فرو رفته بودیم و تمدن و استعمار غرب ما را لگدکوب و بیدار و هراسان             
کرد چنان خود را وحشت زده و دست بسته یافتیم که دیگر مبدأ و معاد هر مصیبت یا نجات را در آسـتانه غـضب یـا               

  ) میکنیم(لطف پروردگار جدید سیاست جستجو کردیم و 
 است با جنین طرز فکر یعنی نخواستن و نجنبیدن و دائماً انتظار رحمت و تکلیـف را از بـاال داشـتن اعـم از                       بدیهی

کـاري و بیحـالی و    خدا ـ سیاست خارجی ـ شاه ـ حاکم ـ مدیر کل ـ رئیس ـ ارباب و کدخدا باالخره کـار را بـه بـی         
  . کشاند گدائی و فرمانبري و توسري خوري می

بینید اهالی شهرستانها چشمشان بـه مرکـز اسـت و از خـود درصـدد چـاره          طرز فکر است که دائماً می    در اثر همین  
  . چه عرض کنیم... مرکز هم چشمش به دولت است دولت به شاه و شاه هم. آیند جوئی و آبادي و عمران بر نمی

. کننـد  قبول عضویت و مسوولیت نمـی دهیم اوال اکثریت افراد مردم استقبال گرم و    وقتی حزب یا جمعیت تشکیل می   
ها را بخوانند و در متینگها شرکت کنند و کف بزننـد   دهند از خارج تماشاچی باشند اگر خطري نبود اعالمیه         ترجیح می 

و موقعی رسماً داخل آن دسته شوند که آبها از آسیاها افتاده خطرها گذشته و موفقیت و موقعیتی تامین گشته اسـت و                     
شـوند غالبـاً و دائمـاً      آن عده هم که داخل حزب مـی       . ها و شکایتها و درخواستها کرد و مقامها خواست        توان درد دل    می

  ... انتظار روزي و گرمی و رهبري را از واحدهاي باالتر دارند
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  . گردد شود و بار باین ترتیب بسته نمی    کار اینطور درست نمی
 است نه دولت و دستگاه و نه احزاب دولتی است کـه صـاحب      نهضت آزادي ایران نیز با چنین فکري تاسیس نشده        

بودجه و زور و تشکیالت و وسائل بوده تا به هر کس کارونان و مقام بدهد و نه حزب توده است کـه مایـه و پایـه از                 
المللـی آمـاده بکـار باشـد و      خارج گرفته براساس یک سلـسله مقـررات و تجربیـات حـساب شـده و ارتباطـات بـین             

پخته و پرداخته صادر کند ـ کامال برعکس است ضعف ما و نقش ما خود نشانه اصیل بودن و ایرانی بـودن   دستورهاي 
  . هاي خودمانی داخلی قوت و کمال بگیریم است، باید بحول و قوه الهی و با مساعی و سرمایه

  .    نهضت درست شده است که شما افراد بآن پایه و مایه بدهید اگر حاضرید بسم اهللا
 هیئت اجرائیه و شعب آن در وضع حاضر از افرادي تـشکیل شـده اسـت کـه فرصـت انـدك دارنـد و همتـشان از                              

  ... کنند فرصتشان کمتر است ـ ادعاي صالحیت هم نمی
گویـد داراي مـسلک و راه و رسـم معـین و در مـسائل فکـري و اجتمـاعی و سیاسـی                 مسلم است وقتی نهضت می    

تواند شایع و رایج سـازد و بنـابراین تعلـیم از     خود را جز از طریق تعلیم و تبلیغ نمیصاحب نظراست نظرات و عقاید      
دانید کـه مکتـب و مـرام نهـضت      باال در جاي خود وظیفه ایست بر عهده هیئت اجرائی و شعبه تعلیمات ولی خود می          

ي در داخـل و یـا در خـارج    ا آزادي ایران چیزي نیست که در یک کتاب معین درج و یا بوسیله گوینده و یـا نویـسنده            
. کشور بشکل منظور ما طرح شده باشد و این نیازمند مطالعه و دقت فراوان است تا بتدریج ایـن مکتـب مـدون گـردد                 

وظیفه واحدهاي باال باید بطور سلسله مراتب جمع آوري نظریات و اظهارات افراد و واحدهاي پائین و بکـار گمـاردن          
هـا را بـصورت تعلیمـات و        ازد و بعد خالصه عـصاره کننـده آن نظریـات و فعالیـت             آنها بوده نظم و نظارت برقرار س      

  . دستورات پخش کند
  .    از شما و منتخب شما باید باشند و اسباب کارشان باز خود شما هستید

*     *     *  
یک فـرد عـضو و از   خواهیدا این مطالب و مراتب با تفصیل و مثال شرح داده شود یعنی بگوئیم نهضت از                      حتماً می 

  . بسیار خوب حوصله داشته باشید قدم به قدم جلو برویم. خواهد واحدهاي تشکیالتی خود چه می
خواهد تقاضـاي عـضویت بنمایـد و ورقـه درخواسـت را پـر کنـد بـا شـهامت و           ـ نهضت از یک فرد طرفدار می     ١   

البتـه اگـر معتقـد و    (را بنمایـد  ) رانـی دیگـر  یا با هر جمعیت ملی اصـیل ای       (صراحت اعالم پیوستگی و همکاري با ما        
اشـخاص  ) دانـد  طرفدار مرام و هدف و نظام ما است و یا الاقل آنرا بهتر از سایرین و مزایاي آنرا بیش از مضارش مـی             

ترسو و مالحظه کار که حتی تا این حد حاضر به قبول زحمت و احتمال ضعیف ضرر و خطر نباشند بدرد ما و بـدرد                
  . پی کار خودشان بروند و براي ما دلسوزي و اظهار نظر و انتقاد نکنند. وردخ  ایران نمی

سامانی امـروزي      باالخره باید حاصل قرنها دو روئی و قایم موشک بازي یا باصطالح زرنگی که نتیجه آن زبونی و بی  
  . ایران به مردان صریح و صحیح احتیاج دارد... است از این مملکت پاك شود
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بلـی عاقلهـاي   . که در مذهب ما تقیه سفارش شده است و شرط عقل کنـاره گیـري از ضـرر و خطـر اسـت              نگویند  
اند ولی عاقلهاي ارزنده شایسته که خداپرست و مردم دوست باشـند عقـل و نفـس را            خودخواه نزدیک بین چنین بوده    

یده و مرام حق را بنمائید بلکه قـرآن   گذارند اسالم نیز هیچگاه نگفته است کتمان یا انکار عق             در خدمت حق و خلق می     
کنـد و   اند تجلیل مـی  از کسانی که چون عقیده حق را علیرغم شکنجه و انتقام ابراز داشته و در آن راه استقامت ورزیده              

  ) وما نقموامنهم اال ان قالو ربنا اهللا ثم استقامو(فرماید  می
بوده است بلکـه دسـتور یکنـوع گذشـت و اغمـاض در               تقیه هیچوقت در مورد معتعقدات اصولی و اعمال اساسی ن         

جزئیات احکام شرعی در برابر مصالح عالی عمـومی اسـالمی و مخـصوصاً اسـتتار عمـل مبـارزه در برابـر زورمنـدان                         
  . باشد انصاف است که اتفاقاً رویه احزاب مبارز سیاسی معاصر می بی

باور کنید که پنجـاه درصـد   . نهضت و مملکت باشد    تصور نکنید همین مرحله قبول عضویت چیز کوچکی از لحاظ           
حرف حساب احزاب ملی و راه موفقیت ما مگر نه این است کـه بـدانیم و بگـوئیم    . شود کار است و نصف راه طی می      

  اي هستند؟ اي داراي چنین فکر و عقیده اکثریت ملل یا الاقل جمعیت قابل مالحظه
شر ملت ایران عضو رسمی ثبت نام کرده مستقیم یا غیرمستقیم جبهه ملی            مسلماً آنروزي که نه تمام یا نصف بلکه ع        

بـا همـین عمـل سـاده دهـان      . ایران باشند و جسارت ابراز آنرا بکنند کار اصالح و نجات مملکت یکسره خواهد شـد            
راد مطمـئن و  بعالوه تا مـا نتـوانیم روي یکعـده افـ    . گیرند شود و مزدوران راه فرار پیش می      خائنان و غاصبان خورد می    

  توانیم از پیش ببریم؟ اي داریم چه کاري می منظم حساب کنیم و ندانیم چند طرفدار عقیده
تـر از آنچـه       بدیهی است که در این ابراز علنی و ثبت نام کردن احتمال محرومیت و خطر هست ولی خیلی ضـعیف           

د که خائن و غاصـب مثـل سـگ اسـت پـارس      دانن  اینها نمی . نمایند  بسیاري از مردم با وهم و وحشت خود مجسم می         
ایستد و اگـر شـما     کند و ممکن است پاچه بگیرد اما اگر ایستادید همانجا می           کند اگر ترسیدید و درر فتید حمله می         می

کند البته بـاز پـارس و تهدیـد خواهـد      سنگی برداشتید و یا بطرفش حمله کردید پیش از آنکه شما جلو بروید فرار می              
  . ترسد ند ولی بیشتر میترسا می. کرد
ـ در مرحله دوم پس از ثبت نام و دخول در نهضت و بدون آنکه از شما کـاري خواسـته شـود پرداخـت شـهریه                     ٢   

آخر اگر ما عضو نداشته باشیم و عضو شهریه نپـردازد از کجـا بـراي هـزاران وظـایفی کـه مـردم و شـما از مـا                 . است
 یک دفتر اجاره کردن و یا خانواده یک زندانی فداکار را از مرگ و رسـوائی              خواهید پول بیآوریم؟ یک اعالمیه دادن       می

نگاهداشتن کم خرج دارد؟ آنهم در چنین شرایط سـخت ـ بعـالوه اگـر بناسـت نهـضت کـار اساسـی و جـدي بکنـد           
  . کارمندان حقوق بگیر و وسایل الزم دارد و خیلی خرج دارد

آورد کمتر جائی است کـه پـشت سـر آن نـام زکـوه نیایـد          م نماز را می      میدانید که خداوند هم هر وقت در قرآن اس        
لن تنالوا البر : (ایمان خشک و خالی و عرض بندگی تنها فایده ندارد باید پول مایه گذاشت            ) اقیمو الصلوه و آتوالزکوه   (

  ).حتی تنفقوا مما تحبون
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ري دارند آیا خودشـان مختـصر شـهریه ماهیانـه را     خواهند و انتظار خدمت و فداکا    کسانی که دائماً از ما خوراك می    
  پردازند؟  اند و می پرداخته

ـ پس از آنکه قبول علنی عضویت را کردید و شهریه مقرر مختصر را پرداختید اگـر آمـاده خـدمت هـستید اولـین       ٣   
  . وظیفه تشکیل اجتماع سه تا هفت نفري بنام حوزه و حضور مرتب در آن بر طبق اساسنامه است

 همین حاضر شدن سرساعت در حوزه ـ سالم کردن ـ دست همت و خدمت بـه سـایرین دادن و بعـد خـداحافظی         
اي باشد خود بسیار مؤثر و با ارزش است چه نظم و نیروي بزرگی که دشمن بدانـد افـراد        کردن و لو آنکه بدون برنامه     

صـحیحی در نقـاط پراکنـده مملکـت مرتبـاً          دلسوخته صورت برافروخته دست برافراشته ملت بر طبق برنامه مـنظم و             
  . دارند فهمند وآمادگی خود را براي کوتاه کردن دست او اعالم می  بینند و می  همدیگر را می

شـود و      نگوئید کار نیست براي چه برویم دور هم جمع شویم ـ وقتی دورهم جمع شـدید کـار درسـت و پیـدا مـی      
  . ضباط کار بزرگی استبعالوه همین آشنائی و ارتباط و تمرین ان

ترسـند روزي       بحکم الخائن خائف و بدلیل اینکه آنها ده بار بیش از آنچه ما از آنها وحشت داریم مثل دزد از ما مـی             
اي نشده و جنگی در نگرفته پا بفرار     که از وجود چنین صف مستحکم و گروه غیرقابل تصرف مطلع شوند هنوز حمله             

  . خواهند گذاشت
شـود در   از این به بعد اگر مـرد آن هـستید کـار شـروع مـی       . نجا عقیده بود و ایمان و سپس اظهار و حضور         ـ تا ای  ۴   

هـا و   خارج حوزه یا هسته دست به تبلیغ و تکثیر و تعلیم اعضاء زدن در حوزه یا هسته که جمع شـدید بـا همـدردي                      
کاري که رسول اکرم براي اولین بـار  (بندید   شوید، عقد دوستی و برادري می   هاي خود آشنا می     ها و هم حزب     همفکري

شوید و تا حد امکان به رفـع دردهـا و حـل مـسائل و               به مشکالت و نظریات یکدیگر واقف می      ) در مدینه شروع کرد   
  . پردازید گرفتاریها می

. نمائیـد  ت مـی    از همه باالتر تمرین تشکل و تعاون و تجمع را که ملت ما بسیار فاقد و بسیار بسیار محتاج به آن اسـ  
  . کنید  مسوول یا مدیري از میان خودتان انتخاب و فرمانش را عهد می

   فرض کنید که از باال هیچ خوراکی نرسد و مرامنامه و اساسنامه نهضت و نشریات گذشته را هـم یـا قـبال دیـده یـا                      
پردازیـد اگـر    ادل نظرهـا مـی  اید ـ خودتان واحدي هستید زنده و رشید در حدود حوزه یا هسته به بحـث و تبـ    خوانده

فرسـتید    اطالعات و یا پیشنهادهائی دارید که مفید و موثر است توسط مـسوول حـوزه یـا هـسته بـه واحـد بـاالتر مـی         
دارید ضمناً هرگونه سابقه و آمادگی خدمتی را داشـته باشـید و          هاي جمع آوري شده را نیز بوسیله او ارسال می           شهریه

  . دهید د اطالع میکیست که واقعاً نداشته باش
   مالحظه کنید این خود خوراکی است ـ خوراکی که آشپز اول آن خودتان هستید ـ حتما خوراکی از بـاال رسـیده یـا      

آید وظایف و تکالیفی معین و ابـالغ خواهـد     هاي بحث و گویندگی و نشریات که دیر یا زود می           غیر از برنامه  . رسد  می
  . احدهاي دیگري هم در عرض و طول شما هستندشد ـ البته شما تنها نیستید ـ و
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   نهضت آزادي ایران درست نشده که اظهار آرزو و نظر بنماید و حرف و نوشته تحویـل بدهـد و تحویـل بگیـرد بـه        
هاي تأسیساتی و عملـی داریـم و    برنامه. شود موجب مرامنامه و اساسنامه عمل ما از اولین قدم و اولین واحد شروع می          

آن کارهائی را که ملت بدست خود و دولت منتخب خود باید در مملکت بکند و حاال خـارج از اختیـار و                 خواهیم    می
: انتفاع اوست خود بصورت واحدهاي کوچک و به قیاس البته ضعیف شروع نماید تا به یک کرشـمه سـه کـار بـشود                    

اشـد و بـاالخره مـسیر طبیعـی و     مشغولیتی و مخصوصاً خدمتی باشد ـ تمرینی و تربیتی بـراي کـاردانی و همکـاري ب    
  . تدریجی در جهت احراز قدرت و تصرف دولت از داخل ملت و از پائین باشد

کـه در هـر گوشـه و    ) و یقین دارد که این کار شدنی است و نمونه هائی از آن اجرا شـده اسـت     (خواهد       نهضت می 
جمع شـده آن اعمـالی را کـه انفـراداً انجـام      کناري از پایتخت و شهرستانها و دهات مردم آشنا و دوست گرد یکدیگر            

ها مجاناً انجام دهند دستها و پولهایشان را روي هم بگذارند و بـا همکـاري    ها و قدرت دهند و یا انتظار دارند دولت      می
مثال باشگاه ورزشی و تفریحهاي سـالم ترتیـب دهنـد ـ کـالس و آموزشـگاه و روزنامـه        . یکدیگر اجتماعاً انجام دهند

نند ـ اتوبوسرانی و حمل و نقل محل خود را اداره نماینـد ـ دسـت بـه کارهـاي عمرانـی و انتفـاعی بزننـد ـ           درست ک
.... ها تاسیس نماینـد  صندوقها و ؤسسات تعاونی و خیریه راه بیاندازند ـ همکاران باهم شریک شوند شرکتها و اتحادیه 

  ..... . الی غیر النهایه
سهل است زحمـت و دردسـر هـم دارد ـ خـوي انفـرادي و طبـع بـدگمانی و         . نیست   البته این کارها آسان و فوري 

. اي آقا و نوکر خود باشد و گرفتـار اختالفـات و اشـکاالت اجتمـاعی نـشود       دهد در گوشه    انزواطلبی ایرانی ترجیح می   
 دنیـا همـراه و   بـا . ها و ناتوانیها و توسریخوریها خـالص شـویم   خواهیم از این عقب افتادگی      درست است ولی اگر می    

کارهاي دنیاي امروز خیلی بـیش از دنیـاي دیـروز بـا     . همدوش باشیم ناچاریم اول با خودهامان همراه و همکار شویم       
چه امور اقتـصادي و  . گیرد و تقریباًبکلی از صورت انفرادي و حتی ملی خارج است       اتحاد و ارتباط و اجتماع انجام می      

اي  اند نمازتان را به جماعت انجام دهید ـ هفتـه   ی هم که از اول به ما دستور دادهدر امور دین. نظامی چه علمی و اداري
یکبار تمام اهل ناحیه یا شهر در نماز عبادي و حکومتی جمعه شرکت کنید ـ الاقل عمـري یکبـار اگـر پـول داریـد در       

  . ازیدخانه خدا تمام مسلمانان جمع شوند و باالخره براي خاطر همدیگر به دفاع و جهاد پرد
   باید دندان روي جگر گذاشت و خودخواهی و راحت طلبی را کنـار گذاشـت بـا حـسن ظـن و قـصد خـدمت بـا                          

نتیجه نهائی مسلماً موفقیت و برکت و لذت       . همدستی سایرین به اقدامات عملی اصالحی و انتفاعی اجتماعی پرداخت         
  . است

هسته اگر مطابق اساسـنامه  . پردازیم  باال آمده به هسته میـ از مرحله فرد و عنصر تشکیالتی نهضت که حوزه است  ۴   
هـا هـستند و حامـل نظریـات آنهـا هـستند        اعضاي آن چون مسوولین منتخـب حـوزه   . تشکیل شود حتماً بیکار نیست    

اال این البته در صورتی است که از ب   . حرفهائی و کارهائی دارند پولهائی باید بدهند و ماموریتی و رئیسی انتخاب نمایند            
ها و ابتکارهاي خودشان اطالعات و     توانند با شنیدن و مقابله کردن اطالعات و نظریات حوزه             می. خوراك به آنها نرسد   
  . ها بکار برند اي و اقدامهاي خود و صدور دستورهاي تعلیماتی و تاسیساتی به حورزه نظریات تصفیه شده
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رسد و هسته را مامور وظایف و واقـف بـه مطـالبی      دستورات می   ولی به احتمال قوي از واحد باالتر نیز اطالعات و        
طبیعی است وقتی از طرف عناصر تشکیل دهنده پشتیبانی و قبول عضویت صریح ابراز شـد و پـول فرسـتاده    . نماید  می

اي در اختیـار   شد و اطالعات مفید تهیه گردید واحدهاي باال خواهنـد توانـست عملـی انجـام دهنـد و دسـتور وسـیله         
  . ذارندبگ
هاي محلی و صنعتی و شهرستان و غیـره اسـت تـا برسـد بـه              انجمن: دانید  ـ سلسله مراتب واحدهاي باالتر را می      ۵   

خواهیـد   البد مـی . شوراي استان با هیئت عامله آن و باالخره هیئت اجرائیه و شوراي مرکزي و شوراي عمومی نهضت               
  : ري که خواهند کرد از چه قبیل است؟بدانید خوراکها و دستورهائی که خواهند داد و رهب

  .    الف ـ همین نظم و نسق امور و صورت تشکیالتی دادن و مطالبه اوراق و وجوه و گزارشهاي کارها
هاي تاسیساتی برحسب پیشنهادها و امکانات واحدهاي کوچکتر و پخش کردن تعلیمات     ب ـ ترتیب و تنظیم برنامه 

  . ي ماديها و راهنمائیها و احیاناً کمک
هاي سیاسـی بـه منظـور روشـن کـردن       هاي تعلیماتی و اطالعاتی فکري و اجتماعی و تجزیه و تحلیل    ج ـ بخشنامه 

  . کنند اند و پخش می ها و نشریات که خود افراد و واحدها در تهیه آنها شرکت داشته افکار و اذهان و صدور اعالمیه
هاي منفی و قیامهاي ملی علیه خالفهـا    عمومی قانونی بصورت مقاومت   د ـ دستورهاي معین و اعتراضها و تظاهرات 

  . و خیانتها
هاي تعرضی و اعمـال اداري کـه وظیفـه        ه ـ مشارکت در اجتماعات و انتخابات و هرگونه اقدامهاي مثبت و حرکت 

  . دینی و قانونی و انسانی ما ایجاب نماید
*     *     *  

نهـضت از شـما چیـزي جـز     . در تمام این مراحل برقرار اسـت )  اهللا نفسا اال وسعها    ال یکلف (   بدیهی است که حکم     
ممکناتی که اول آن اعالم عضویت یعنی دادن نـام  . خواهد    ممکنات خودتان باقتضاي دیانت و شرافت و آزادمردي نمی        

  . رید یا دارا شویدسپس دادن مال و در مراحل نهائی دادن جان است برحسب سرمایه ایمانی و عشق و شوري که دا
امکانـاتی کـه یـک جـز از آن را دارنـد و       .    شما هم از هیئت اجرائیه و از مسوولین چیزي جز امکانات آنها نخواهید            

  . مایه و نیرو باید از خودتان برخیزد تا بشما برگردد. گذارید قسمت اعظم آنرا شما در اختیارشان می
اگر خدا را یاري کنید شما را یاري کرده ثابت      ) اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم    ان تنصروا   (گوید       وقتی خدا در قرآن می    

  !توانیم بگوئیم و بکنیم؟ ما که چنین ناتوان و نادانیم چه می. گرداند قدم می
.    خالصه آنکه بدانید سازنده ور نیرنده و گرداننده نهضت همانا نیت و همت شما و افکـار و اعمـال خودتـان اسـت         

  . رت مسیح علیه السالم بزرگ شما نوکر شما استبفرموده حض
*     *     *  

     اگر باین ترتیب و بر طبق طرز فکري که اساسنامه نهضت را بوجود آورده است عمل شود جنبش ملت بجاي آنکه     
گیـرد یـک جنـب و جـوش      یک تموج سطحی و تاثیر از باال باشد مانند غلیان آب که از زیر و از داخل سرچشمه مـی       
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. درونی و عمومی در جمیع جهات خواهد بود بطوریکه جلوگیري مخالفین ممتنع و نجـات ایـران مـسلم خواهددشـد                  
  . خواهد امکان و افتخار خدمتگزاري را نصیبش سازد هیئت اجرائیه از خدا می

  
  نهضت آزادي ایران

  ١٣۴١تهران دیماه 
  
  
  
  
  
  
  

  هدف روحانیون از مبارزه اخیر
  

  !موطنان گرامیمسلمانان با ایمان، ه
دانیم هیئت حاکمه فعلی مملکت باسانسور شدید مطبوعات و قبضه کردن تمام وسائل تبلیغـاتی حـق هرگونـه      همه می 

اظهار نظر ا در مسئلی که مربوط به حیات و سرنوشت این ملت است از آنـان سـلب کـرده و بـرخالف تمـام قـوانین                 
دل این ملت رنجدیده تهیه شده در جهـت تحمیـل مقاصـد شـوم       جهانی و اصول انسانی این دستگاهها را که از خون           

خود که در غالب فریبنده اصالحات ریخته شده بکار انداخته و براي پیشرفت این مقاصد از هرگونـه تهمـت و افتـراء                  
دروغ پردازي، اهانت باشخاص و مقامات محترم، تحریف حقایق، صحنه سازي، بزرگ جلـوه دادن موضـوعات بـسیار     

  . یش پا افتاده، کوچک کردن جنبشها و نهضتهاي عظیم، پروا نداردکوچک و پ
اي در داخل یا خـارج مملکـت از ماهیـت و         بنابراین جاي تعجب نیست که در چنین محیط خفقان آوري هنوز عده           

  . خبر بمانند هدف اصلی مبارزه روحانیون ایران علیه دستگاه هیئت حاکمه فعلی بی
میه همین است که هدف این مبـارزه مقـدس و ریـشه دار ملـی و مـذهبی را دور از هرگونـه               منظور از نشر این اعال    

امیدواریم خبرگزاریهاي داخلی و خارجی بنام حفظ حقوق ملت ایـران و احتـرام        . تعصب و گزاف گوئی روشن سازیم     
ف نهـائی روحانیـت را از   بآزادي بیان و عقیده، تا آنجا که قدرت دارند صداي ما را بگوش مردم جهان برسـانند و هـد      

  . این مبارزه تشریح کنند
  :    بطور کلی روحانیت از این مبارزه پی گیر سه هدف اساسی دارد

  ـ مبارزه با قانون شکنی١
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قائـل نیـست   » قانون اساسی«   هیئت حاکمه و زمامداران فعلی ایران کمترین ارزشی براي قوانین مملکتی و حتی براي    
بـرخالف صـریح قـانون    . زند اي علیه قانون اساسی و سایر قوانین می اي دست به حمله تازه    کانهو هر روز به بهانه کود     

اساسی که قوه مقننه و مجریه و قضائی را از هم تفکیک کرده این حکومت غاصـب در تمـام شـئون مملکتـی دخالـت       
قـانون اساسـی را بـه میـل     . کند یهاي خلق الساعه و رسوا هر ساعت بدلخواه خود قانون تراشی م      کرده و با تصویبنامه   

هـاي لـرزان حکومـت خـود و توسـعه       نماید و قسمت عمده بیت المال مملکت را در راه تحکـیم پایـه       خود تفسیر می  
کند و بصورت فعال مایشاء بدتر از زمان استبداد مقاصد شوم خود را بر بیـست میلیـون            سازمانهاي جاسوسی خرج می   

  . کند نفر تحمیل می
اندازد بلکه از نظـر مـذهبی و دینـی هـم وضـع بـسیار         ن وضع نه تنها استقالل و اقتصاد مملکت را بخطر می      ادامه ای 

اي علیـه مقدسـات اسـالم و مـذهب رسـمی       رود که حمـالت تـازه   آورد زیرا هر لحظه بیم آن می        خطرناکی بوجود می  
کـه صـدها بـار از انتخابـات     » نـدوم قالبـی  رفرا«لذا روحانیت مبارزه اخیر خود را از موقع شروع        . مملکت شروع شود  

و قابل توجه اینکه در . تر از آفتاب بود آغاز کرد رسواي تابستانی و زمستانی گذشته رسواتر و ساختگی بودن آن روشن         
هائی که از طرف علما اعالم و مراجع روحانیت انتشار یافت روي این جمله به طور قـاطع و صـریع تکیـه     تمام اعالمیه 

  . کند ه فتح باب این رفراندومها قانون اساسی و کلیه مقدسات مملکت را تهدید به نابودي میشده بود ک
گیرد و استقالل مملکـت و مـذهب بلکـه        تواند در مقابل این صحنه سازیهائیکه بنام قانون صورت می              روحانیت نمی 

زیرا عنوان اصـالحات  . هم باشد» صالحاتا«اندازد خاموش بنشیند گواینکه تحت عنوان فریبنده            همه چیز را بخطر می    
براثر همین قانون شکنیهاسـت کـه روحانیـت    . دهد ها نمی کوچکترین تغییري در ماهیت این خرابکاریها و قانون شکنی     

بینـیم تمـام مجـالس      امروز کمترین آزادي براي نشر حقایق اسالم از طریق بیان و قلم ندارد و همان طوریکه همـه مـی         
روحانیـت چگونـه   . ها و تلگرافات روحانیون شدیداً تحت کنترل قـرار گرفتـه اسـت    مذهبی حتی نامه  دینی و نشریات    

  . تواند ساکت بنشیند می
اي را برجـان و      هیئت حاکمه فعلی کار قانون شکنی را بجائی رساند که یک مشت اراذل و اوباش و چاقوکش حرفه               

  . کند  حقوق و آزادیهاي مردم مسلمان خودداري نمیمال مسلط ساخته و ازهرگونه تجاوز آشکار و علنی به
ریخته و بـا  ) ع(   روز روشن به مدرسه فیضیه قم مرکز ثقل روحانیت ایران در مجلس سوگواري حضرت امام صادق            

سـازند   سنگ و چوب و دشنه سرودست طالب علوم دینی را شکسته صحن مدرسه را از خـون بیگناهـان رنگـین مـی         
و بـاالخره تحـت حمایـت علنـی مـأمورین انتظـامی         » سـازند   مجـروح مـی   » «میکشند» «زنند  ش می آت» «کنند  غارت می «

اسـتادان  » علمـاء و طـالب علـوم دینـی    «گنـاه     هم اکنون عده زیادي از افراد بـی       . دهند  ترین کارها را انجام می      وحشیانه
یکـروز درب  . برنـد  ن بـسر مـی  هـاي زنـدا   دانشگاه و دانشجویان، تجار و اصناف بـازار و طبقـات دیگـر در سـیاهچال        

شکنند تا از اعتصاب که در تمام دنیا آزاد اسـت جلـوگیري    هاي مردم را به کمک همین مزدوران پلید و درنده می         مغازه
تـرین حـق    ها و مشغول شدن به کـسب و کـار کـه بـدوي     کنند روز دیگر با سرنیزه مأمورین انتظامی از باز کردن مغازه  

جلـوگیري  » براي گرفتن انتقام وحشیانه از اعتصاب کنندگان      «قب افتاده و نبمه وحشی است       اجتماعی، حتی در اقوام ع    
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تواند این همه خودسري و خودکامگی هیئت حاکمه و تجاوز آشکار به تمام حقوق ملت            روحانیت چگونه می  . کنند  می
  . مسلمان را که تمام برضد اصول اسالمی است ببیند و خاموش بنشیند

   تقویت اقلیتهاي ضد اسالمیـ مبارزه علیه٢
   هیئت حاکمه فعلی براي جلب نظر اربابان خود دست به اقدامات وسیعی براي تقویـت و حمایـت دولـت پوشـالی                       

شود زده و بـا خریـد اجنـاس و       اسرائیل که بزرگترین پایگاه دشمنان اسالم و عامل استعمار در خاورمیانه محسوب می            
که دالالن اسرائیل در مملکت » بهائیان«کند و    بادله هیئتهاي مختلف به آنها کمک می      استخدام کارشناسهاي اسرائیلی و م    

در دستگاههاي حساس مملکت ) فراموش نکنید حیفا و عکا مرکز بهائیان از شهرهاي معروف اسرائیل است          (ما هستند   
شـود در هیئـت     حتـی گفتـه مـی     » مخصوصاً دستگاههاي تبلیغاتی  «رخنه کرد، و روز بروز بر نفوذ آنها در تمام قسمتها            

  . گردد دولت زیادتر می
   این اقدامات بقدري زننده و رسواست که دولتهاي اسالمی دولت ایران دالل اسرائیل و محله ایرانیان را در بعـضی از          

تواند ایـن ننـگ بـزرگ را بـراي مـسلمانان ایـران         کنند، روحانیت هرگز نمی   کشورهاي عربی منطقه اسرائیل معرفی می     
  .بپذیرد و نفوذ عمال صهیونیسم و دالالن آنها یعنی بهائیان را در مملکت خود تحمل کند

  ـ دریدن ماسک اصالحات دروغی٣
   روحانیت علی رغم تبلیغات مضحک و سرتاپا دروغ دستگاههاي تبلیغـاتی دولتـی بـا مالکیتهـائی کـه از راه غـصب              

نه تنهـا بـا   . جنگد  رداختن حقوق شرعی بینوایان بوجود آمده میامالك مردم و از طریق ستم و تضییع حقوق رعایا و نپ           
هاي بزرگ دیگري هـم کـه از راه ظلـم و سـتم      کند بلکه با سرمایه این امالك که از راه نامشروع بوجود آمده مبارزه می      

دهد کـه   یروحانیت اجازه م. جنگد  وتجاوز به حقوق مردم جمع آوري شده و االن در بانکهاي خارجی متمرکزاست می    
 امالکی که به زور و ظلم از رعایا گرفته شده یا معادل حقوق دیگـري کـه از آنهـا تـضییع     9تحت نظر مراجع روحانی (

که حق طبقات محروم و بیت المال است بالعوض از مـالکین بـزرگ   ) زکوه و خمس(گردیده، یا معادل حقوق شرعی    
اند کوتاه گردد و بالعـوض   دست روي آن گذارده » احیاء«ازین  مواتی که بدون مو    –و دست آنها از اراضی      . گرفته شود 

کنیم این کار باید زیرنظر افراد صالح و بااجازه مراجع روحانی صـورت گیـرد     ولی باز تاکید می. به دهقانان واگذار شود  
قـات  نه بدست آنهائی که خود در ردیف فئودالهاي درجـه اول هـستند و دستـشان تـا موفـق در خـون دهقانـان و طب                      

  . زحمتکش فرورفته است
گردد و حقوق شرعی طبقات زحمت کـش و      اساساً اگر تزهاي اسالمی در مورد مالکیت زمین و غیرزمین رعایت می   

االن هم براي حـل ایـن مـشکل راهـی جزبکـار      . آید شد مالکیت در مملکت ما باین صورت درنمی       محروم پرداخته می  
براي اطالع از جزئیـات احکـام غـصب و اراضـی مـوات و               (اي بزرگ نیست    بستن دستورات اسالمی در مورد مالکیته     

  ) حقوق شرعی بیت المال و طبقات محروم اجتماع به کتب فقهی مراجعه شود
اي جز صف آرائی مردم در برابـر یکـدیگر و ایجـاد           کاري را که هیئت حاکمه فعلی بنام اصالحات شروع کرده ثمره          

ویران ساختن زمینهاي آبـاد و پـائین بـردن سـطح      » یوندهاي اجتماعی و هرج ومرج    گسستن پ «دشمنی در میان طبقات     
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کشت و قحطی مصنوعی و باالخره احتیاج بیشتر به دولتهاي استعماري و تحکیم سلطه آنهـا بـر ایـن ملـت محـروم و            
  !رنجدیده نداشته است

اتز تقسیم اراضی بخـاطر موقوفـاتی کـه    آنها ب: گوید    هیئت حاکمه فعلی در تبلیغات مضحک خود علیه روحانیون می   
باشـد و اگـر سـوء اسـتفاده      آور است موقوفات همه در دست دولت مـی    راستی خنده . کنند  در دست دارند مخالفت می    

موقوفات قائنات که مبـالغ بـسیار   . گیرد همه بازدو بند اداره اوقاف و زیرنظر اوست     هائی در اراضی موقوفه صورت می     
ر آقاي نخست وزیر است موقوفات بزرگی مانند موقوفه آستان قدس در بست در اختیـار خـود               هنگفتی است در اختیا   

خواهید تماس بگیریـد و تمـام    کنند می باشد شما با هر یک از طالب علوم دینی که در قم تحصیل می   هیئت حاکمه می  
 بیائیـد و از نزدیـک تماشـا کنیـد     دفاتریکه مراجع قم دارند و شرح درآمد آنها براي اداره حوزه علمیه درآن ثبت اسـت     

ما حاضریم خبرگزاریهاي خارجی بیاینـد و از نزدیـک ایـن    ) ببینید آیا حتی یکشاهی از پول موقوفه در آن وجود دارد        (
  . مطلب را ببینند و دروغ این هیئت حاکمه دورغ ساز را با مدارك زنده اثبات کنند

شما بیائید تحقیق کنید آیا هرگزیکشاهی از یکی از مالکین بزرگ و         . نندک  گویند روحانیون از فئودالها پشتیبانی می          می
دانند هزینه سـازمانهاي   اند همه می فئودالها به قم رسیده و آیا هرگز یکی از آنها را مردم در حضور مراجع روحانی دیده 

مصداق هم ندارد کمک مالکـان  شود و چیزي که حتی یک     اي طبقه دو اداره می      دینی عموماً وسیله طبقه سه و تا اندازه       
  . بزرگ به سازمانهاي دینی است

کردنـد    مـال مـردم محـروم دهـات تعـدي مـی             به نـاموس و جـان و       اا موقعیکه مالکان بزرگ و فئوداله        میگویند چر 
ه شما که تمام قـدرتها را قبـض  . این سئوال را ما باید از آنها بکنیم    . راستی حیرت آور است   . روحانیون خاموش نشستند  

! کنیـد چـرا خـاموش نشـستید؟     اید و سالهاست براین مردم بزور حکومت می   اید و بساط فعال مایشائی را گسترده        کرده
وظیفه ما گفتن و اعتراض بود ما در منابر گفتیم و در کتابها نوشتیم و به ستمگران تذکر دادیم و از عذاب دردناك خـدا       

دانستید؟ در  اید که جنین جنایاتی صورت گرفته یا قبال هم می       متوجه شده اما شما آیا تازه     . در این جهان برحذر داشتیم    
فرستادید و کاخهاي ظلم و ستم آنها   آري شما بودید که همیشه فئودالها را به مجلس می      . هر دو صورت شما محکومید    

نقـشه  . ز ما طلبکار شـده ایـد  اید و تازه چیزي هم ا گویا همه اینها را از یاد برده. کردید را با کرسیهاي وکالت محکم می 
خواهید تمام قدرتهاي پراکنده اهریمنی فئودالها را یکی بر خودتـان جمـع کنیـد و      شما می. اند جدید شما را هم خوانده 

آورند و مانند گوسفندان آنها را به ماشینها ریخته و پاي صـندوق         همان بالئی را که فئودالها بسر مردم بینواي دهات می         
چنانچه نمونه آنرا در رفراندوم کذائی دیدیم و بـراي مجلـس آینـده    . خواهید همین کار را بکنید  شما می . آورند  رأي می 

  . آري حکومت فئودالیته وسیع شما بدرجات از حکومت فئودالها خطرناکتر است. هم همین را در نظر گرفته اید
  اما درمورد زنها

زند بطور قطع باین مطلب ایمان ندارد و کوچکترین   به سینه می     هیئت حاکمه اگر سنگ طرفداري از حقوق بانوان را        
اند که در سرنوشت خود  احترامی براي حقوق زنان قائل نیست بدلیل اینکه عمال تاکنون هرگز این حق را بمردها نداده            

زدور کیست که ندانـد همیـشه فرمانـداران مـ    . در انتخاب وکالي مجلسین و در سائر شئون کشور خویش دخالت کنند      
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وکالي مجلسین را مطابق لیستی که هیئت حاکمه قبال در اختیار آنها گـذارده انتخـاب و صـندوقهاي راي را بـصورت                     
  اي دلش براي حقوق زنها سوخته باشد؟ اند چنین هیئت حاکمه کرده مفتضحی از آراء قالبی پر می

تازه اگر . دهند ائیست که بنام آزادي انجام می   عنوان کردن مسئله آزادي زنها در حقیقت براي پرده پوشی روي جنایته           
انتخاباتی صورت گیرد و زنانی به مجلس بروند مسلماً از همان قماش هزار فامیلی خواهند بود که مردهاي آنها سالیان             

یـک  . انـد  اند زنانشان را بروي صحنه فرستاده    دراز خون این مملکت را مکیده و حاال که خودشان به پشت صحنه رفته             
. سـازد  العه اجمالی در وضع گردانندگان فعلی جمعیت هائیکه بنام زنان تشکیل شده این مطلب را بخوبی روشن می            مط

و بفرض اینکه زنان دیگري بمجلس فرستاده شوند در محیطی کـه نوددرصـد آن بیـسواد و از جریـان سیاسـی بکلـی                      
جـراي مقاصـد شـوم سیاسـی و بازیچـه      جـز اینکـه آلـت ا   . دورند و سرگرم زندگی پریشان خـانوادگی خـود هـستند         

  . اي گردند نتیجه دیگري نخواهد داد هوسرانیهاي عده
   روحانیت معتقد است اگر مجلسی صحیح از مردها مطابق خواست و اراده خود مردم تـشکیل شـود و طبـق قـانون                   

د مصالح تمام افـراد از زن  اساسی پنج نفر از روحانیون و دانشمندان دینی مطلع از اوضاع روز درآن شرکت داشته باشن               
آیا آنها تاکنون یک مرتبه هـم ایـن   . اند  چنانکه در ممالکی مانند سویس چنین کرده      . ومرد بطور مسلم تامین خواهد شد     

  .مطلب را باین صورت آزمایش کرده اند؟ البته نه
رتجاعیـست روحانیـت را   ترین دسـتگاههاي ا  اي از کثیف     قابل توجه اینجاست که هیئت حاکمه فعلی که خود نمونه         

دهند در حالیکه حکومت زور و سرنیزه، ترور و وحشت که تمام آزادیهـا را از مـردم سـلب کنـد و                 بارتجاع نسبت می  
حق قانگذاري را در اختیار چند مغز کوچک ناتوان قرار دهد و مملکت را در آسـتانه ورشکـست سیاسـی و اقتـصادي        

الیان دراز است که دنیا فاتحه آنرا خوانده ولی ایـن مـرتجعین رسـوا کـه     بکشاند از ارتجاعترین طرز حکومتهاست و س     
  . دهند بارد با کمال وقاحت این نسبت را به روحانیت می آثار ارتجاع از سرتاپاي آنها می

  
   اینها بجاي اینکه فکري بحال این ملت بینوا، رکود بازار، وضع بد کشاورزي، بیکاري روزافزون، وضع بد فرهنـگ و                   

هـاي توخـالی وقـت     هاي تبلیغاتی و انداختن گناه خود بگردن دیگـران و وعـده      داري کنند شبانه روز با اجراء برنامه      به
این بود هدفهاي روحانیت از مبـارزه      . تواند ساکت بماند    روحانیت چگونه می  . دهند  مردم و سرمایه مملکت را برباد می      

  . اخیر
  درود بر مردان مجاهد و فداکار و واقع بین
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  ١٣٤١ بهمن ٣ -ایران در آستانه یک انقالب بزرگ و برگرداندن تاریخ خود 
  

انـد وظیفـه تـاریخی     اي شاهانه و تحول عظیمی که خبر آنرا داده        نهضت آزادي ایران در برابر اعالم رفراندوم شش ماده        
وجود نهـضت و افـراد آن      داند باتکاي خداوند سبحان و علیرغم محیط خفقان و تهدیدهاي سختی که متوجه                خود می 

  . شود سکوت نکرده اظهار نظر و اعالم خطري بنماید می
  

  بستن  دم فرو یره عقل استط   چیز دو
  به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

  
اند و دستی که در سرنوشـت ملـت حاضـر و     امید است عاملین صحنه باحترام و اعتبار عمل عظیمی که در پیش گرفته          

برند این اندازه آزادي و حق را بمردم بدهند که دور از تملق و ترس ابراز عقیده و عـرض رأي     ران می هاي آینده ای    نسل
اي براي آنکاه بگویند مراجعه به آراء عمومی خیلی هم در محیط خفقان و ارعـاب نبـوده و                الاقل بهانه و نشانه   . بنمایند

  . بصورت قانون گذشته است براي خود بیاورند
اي که بآراء عمومی در مورد اصالحات ارضی و       ابتکار اعلیحضرت که مقام غیر مسوول هستند و مراجعه         با این اقدام و   

آیـد   الغاي عملی مالکیت و رژیم ارباب و رعیتی و اصالح قانون انتخابات و دخالت کارگران و قوانین دیگر بعمـل مـی   
در ) الاقـل بـصورت ظـاهر   (یم انقـالب عـضیمی   طوفانی بر پهناي کشور کهنسال ایران وزیدن گرفته است که اگر بگوئ   

  . تواند باشد شرف تکوین است کسی منکر نمی
*     *     *  

در اینکـه موجبـات و احـساس    . انقالب از لوازم ترقی و تجدد انسان و اصوال از ضروریات ناموس تکامل حیات است   
 ملت ایران پابپاي تحوالت جهـان وجـود    احتیاج و ضرورت نیز نسبت باصول کلیه این اصالحات از سالهاي قبل میان            

  : در بررسی انقالب چهار مسئله باید مورد مطالعه قرار گیرد. اما هر انقالبی، انقالب نیست. داشته و دارد حرفی نیست
  

  شود؟  کند؟ چه نتایجی حاصل می کند؟ چگونه می کند؟ چرا می کی انقالب می
  کند؟ الف ـ کی انقالب می
آن چنـد  . دهنـد  ارضی و کشاورزي و کارگري فعلی را مسلماً خود دهقانان و رنجبران انجام نمـی            این انقالب بزرگ    

هـا زدنـد ماننـد هجـوم انقالبیـون       هزار دهقانی که در کنگره شرکتهاي تعاونی کشاورزي جمع شدند و فریادها و کـف     
 صـدر مـشروطیت و حتـی ولگردهـاي          به مجاهـدین  . باستیل و استقالل طلبان آمریکا یا شورشیان الجزایر و کوبا نبود          

شبیه هیچ انقالب کننده و قیام کننـدگانی کـه بـا خـشم و جهـش         .  مرداد نیز شباهت نداشت    ٢٨مزدور کودتاي ننگین    
  ... طبیعی بپاي خود به پایتخت و خیابانها براي طغیان علیه چیزي یا کسی آمده باشند نبود
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  ...   آنها را آورده بودند
  . بوسیله اتوبوسهاي راحت و وسائط دولتی ـ آسایشگاهها و خوابگاههاي نظامی. هم آورده بودند   با سالم و صلوات 

   همچنین این قانون اصالح انتخابات بدنبال یک هیجان یا اعتصاب و انقالبی که از ناحیه مردم انتخاب کننده رخ داده     
  . یا به آنها وعده داده شده باشد نیست

  . انه گ۶   همینطور سایر مواد 
شـخص پادشـاه   : یـک نفـر اسـت   . ها نه دهاتیها هستند، نه شهریها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت              عامل این انقالب  

  . مملکت
  !   این خود در تاریخ انقالبهاي جهان انقالبی است

  .    نه مردم منکر این حرف ما هستند، نه دولت، نه خود اعلیحضرت
ب و یک پدیده نوظهور تاریخ است که معموال انقالب دو طـرف دارد و انقـالب               این عمل از آنجهت خود یک انقال      

کننده آن طرف توسري خورده زجر کشیده محروم شده خشمگین شده مظلوم اجتماع است و انقالب رادر برابر طبقـه                   
وز خود از طریـق  نماید که تا دیر اما امروز هیئت حاکمه و دستگاهی انقالب می   . دهد  قاهر غاصب حاکم ظالم انجام می     

ها و مأمورین دولت یگانه حامی نظام ارباب رعیتی و فئودالیتـه و وکیـل سـاز و برخـوردار از اقتـصاد و            اربابها و مالک  
آمـد    اجحاف مالکیت و سرمایه داري بود و در مرحله نهائی عامل تمام فشارها و فسادها کـه بـر رعایـا و برملـت مـی                     

  . شد محسوب می
  !... زبان بشود شود که بایک گردش کوچک زمان ضارب خوش زبان مدافع مضروب بی زرگتر نمی   انقالب از این ب

ایهـا و آمریکائیهـا و بعـضی ملیهـا و اخیـراً دولتیهـا خیلـی چیزهـا گفتنـد و نوشـتند و ادبیـات روشـنفکري و                         توده
ن اصول مالکیت غلط و رژیـم فئودالیتـه   ها پر کردند که در ایرا آزادیخواهی و اصالح طلبی ما را از این تجزیه و تحلیل         

  . گذارند اصالحات در مملکت صورت بگیرد برقرار بوده مالکین هستند که نمی
اند و باالخره اربابها هستند که با قطـار زنجیـر کـردن        فئودالها هستند که مردم را اسیر و مأمورین دولت را اجیر کرده         

آورند خالصه آنکه قدرت و حکومت و تمام آثار شوم حاصله از  بیرون میرعایا هر دم خود را از صندوقهاي انتخابات        
  . آن در دست اینها است

   صرفنظر از اینکه رژیم ملوك الطوایفی قدرتهاي خانخانی و ایلیـاتی فقـط در قـرون وسـطی و دورانهـا و جاهائیکـه        
ان داشت نه در حکومتهاي متمرکز شـده  وسایل ارتباطی سهل و وسیع و سالحهاي ارتشی جدید به میان نیامده بود امک 

  . و مسلط و مطلع قرن حاضر
   در ایران بعد از مشروطیت و مخصوصاً بعد از پهلوي یک مالک با همه ثروت و رعیت و جبروت خود وقتی مواجه                    

اي  ش از بازیچـه باخت و بی  شد خود را می  اي یا نماینده ثبت اسناد الغر و یا مأمور دارائی عملی می             با یک ژاندارم شیره   
  . در دست آنها نبود
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اگر مـالکین و متنفـذین   .    مالک و ارباب با وجود تسلط نسبت به رعیت هیچ قدرت و نفوذي در برابر دولت نداشت              
اگر دولـت و دسـتگاه   . کردند تماما با پشتیبانی مامورین دولت و دربار بوده و هست          ها می   ها و تحکم    تجاوزها و تعدي  
بر مـرزو بـوم   ) همان قانون بفرض ناقص( نبود و دادگستري واقعا دادگستري بود سایه دین و قانون          فاسد و رشوه گیر   

نمـود    ترین رعیت یا کارگر را نمی ترین اربابها جرات کوچکترین تعدي به ضعیف نمود کله گنده   این کشور حکومت می   
ابها و پولدارها و قلدرها از طریق زدوبنـد  ارب. شد حد و حصر در دست کسی جمع نمی و اصال چنین امالك و اموال بی      
  !... کردند ها و پس از اجازه و دستور مقامات راه مجلس پیدا می ...با فرماندارها و وزیر کشورها و

البته به استثناي صـحنه سـازي مـسخره قتـل     (   خود این جریان خلع ید و خلع مالکیتی که با چنان راحتی و سرعت               
لکین و فئودالها و ذي نفوذها شد بهترین شاهدي است کـه در ایـران فئودالیتـه بـآن معنـی                 از ما !) مهندس ملک عابدي  

  . قرون وسطائی و اروپائی وجود نداشته است
اند و در دولت آقاي دکتر امینـی دسـت آویـزي             در مورد انتخابات نیز همانطوري که نهضت و جبهه ملی بارها گفته           

مردم . از زدن از انتخابات شده بود علت خرابی انتخابات نیز قانون انتخابات نبود    اي براي سرب    براي ایشان و آلت مغطله    
چرخاننـد   انتخاب کننده از دست قانون داد ندارند بلکه از دست کسانیکه قانون را بدست خود گرفته و به میل خود می    

  !ها و کسانیکه امروز داعیه انقالب و اصالح دارند یعنی از دست همان سیاست. دارند
و بزرگتـرین  . هاي صادره از خود مقامـات دولتـی بـود     شد یا پروانه       همینطور اگر جنگلهاي ایران بریده و سوخته می       

بردار جنگلها در طول سنوات گذشته به شهادت مـصاحبه رئـیس سـازمان جنگلبـانی اداره امـالك مـوروثی یعنـی               بهره
 که حزب دولتی قوام الـسلطنه از عایـدات صـدور همـین     اند مردم فراموش نکرده. اند  شخص اعلیحضرت همایون بوده   

  . شد ها اداره می قبیل پروانه
رجـوع شـود   (اند     بنابراین ریشه و پایه همه فشارها و فسادها و خرابیها دولت و دولتیها و صاحب اختیار دولتها بوده         

  ). لی ایران آذرماه جبهه م٧ و اعالمیه ١٣۴١بنامه سر گشاده نهضت آزادي ایران مورخ تیر 
کند خیلی هـم عجیـب و       ضمناً ناگفته رد نشویم که جریان مورد بحث تا آنجائیکه روال و سنت اخیر ایران حکم می 

در مملکتی که احزاب ملیـون و مـردم آن فرمایـشی و سـاختگی باشـد کنگـره دهقانـاش و انقالبـش و         . انقالبی نیست 
  . شداش هم فرمایشی و ساختگی با مراجعه بآراء عمومی

  
  کنند؟ ب ـ چرا انقالب می

قانون طبیعی تنازع بقا و تناسب بـا   .    اعلیحضرت محمد رضا شاه مرد بسیار باهوش و نقشه کش موقع شناس هستند            
و تمـام ایـن فـضائل را در همکـاري بـا         . برموز اصل انتخاب اصلح نیز آگاهی کامـل دارنـد         . دانند  محیط را بالفطره می   

  : ین انقالب و مراجعه با آراء عمومی بکار برده اندسیاستهاي خارجی و طرح ا
 و دورانهاي تکان و عدم تعادلی که چندي بر سیاست خارجی و داخلی ایران حکمفرمـا      ٢٠   بعد از قضایاي شهریور     

 مرداد ٢٨بود و منتهی به قیام واقعاً ملی نفت و استقرار موقت یگانه حکومت اصیل ایرانی دکتر مصدق گردید کودتاي          
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هـاي هیئـت    بایـست پایـه   تـوافقی کـه مـی   . یک دوران تعادل و توافق سیاست خارجی و داخلی را در ایران افتتاح کرد      
حاکمه استبدادي و منافع سیاستهاي استعماري را حفاظت و تقویت نموده بهر قیمت وبهرتمهیدي و تدبیري شده است           

  .ی در این گوشه خاورمیانه تکرار گرددنگذارد جریانهاي نظیر ملی کردن نفت و استقرار حکومتهاي مل
   این توافق که یک نوع تنازع در بقا بسود دربار و سیاستهاي پشتیبانی بود باید مدبرانه و متناسب بـا شـرایط زمـان و                   

بینی عکس العمل مقتضی ابراز داشـته هرگونـه اسـلحه و     مکان تالش و تحول نماید و در برابر هر پیش آمد و هر پیش  
  . ه را قبال از دست حریف یعنی ملت بگیردامکان حمل

پروائـی از خـالف    بینیم سیاست توافقی مشترك در حکومت سپهبد زاهدي قیافه خشن نظامی و بـی       این است که می   
ولی بالفاصله با روي کـار  . دهد تا حریف را منکوب و مایوس کند قانون و ضد قانون و ضد عواطفی خود را نشان می        

هـاي تـا آنوقـت     نجابت اشراقی و سنت دیپلماسی را ظاهر ساخته در مقابل دزدیها و سـوء اسـتفاده    آوردن عال سیماي    
زند و براي اسکلت ملت و فرونشاندن نهضت  سابقه حکومت کودتا تا شعار مبارزه با فساد را بر سر در حکومت می           بی

ولی افکار عمومی داخله و خارجـه   . هدد  مقاومت در باغ سبز دعوت بهمکاري ملیون و سرشناختهاي موجه را ارائه می            
دستگاه باقتضاي زمان و مکان که دمکراسی و حکومت پارلمـانی         . شود  هاي دروغین نمی    ها و چهره    دلخوش باین وعده  

آیند تا آنچه حزب و دمکراسی و انتخابـات   ها می   اقبالها و شریف امامی   . نماید  است فرمان کشور دو حزبی را صادر می       
هم سیاست آمریکا را ناراضی نمایند و هم خندق جدائی میان ملـت و شـاه را   ...  و رسوائی بکشانند   است به لجن مالی   

با اشاعه فساد و تعمیم و توسعه اختالسهاي کالن به کلیـه دسـتگاههاي کـشوري و لـشکري            . تر سازند   عمیقتر و وسیع  
اي ثبـات سیاسـی و اجتمـاعی ایـران آنقـدر      زنند و ارکان دولت و سلطنت را علیرغم ادعاهـ          پرده ننگ را آنقدر باال می     

ترسند مبادا ملت پر مداراي ایرانی کاسه صبرش لبریز شود و       می. شوند  نمایند که داخل و خارج متوحش می        متزلزل می 
سیاست توافقی به باز کردن سوپاپ خطر دیگر در این دیگ زنگ خورده پوسیده      . معجزه انقالب و قیامی آزاد سر بزند      

دولت امینی را رویکـار    : گردند   و متحمل مبارزه واقعی ولی محدود با فساد و اعطاي مختصر آزادي می             زده جدا مصمم  
گویـد ورشکـستگی    زند می امینی که براي نجات طبقه خود دست بانقالب از باال می). روند یا زیر بار آن می(آوردند    می

سـرو  . اي براي آن و بـراي مملکـت متـصور باشـد     اقتصادي و اجتماعی و بهم ریختگی اوضاع نه بحدي است که ادامه 
در بازار وضع اقتصادي رو به ثبـات و روزنـه امیـد و اعتمـادي      . اندازد    صورتی بدادگستري محاکمات پرصدائی براه می     

و بدون آنکه اجازه تجاوز به حـریم بـاالتر و اصـلی  داده    (شود  تا آنجائیکه مربوط بخود او و دولتش می     . کند  ایجاد می 
از اجراي انتخابات به بهانه اینکه بـا قـانون موجـود انتخابـات آزادي صـحیح      ... دهد آزادي براي انتقاد و ایراد می  ) شود
مردم را با نطقهاي تمام نـشدنی و     . رود  زند و زیر بار انتخابات رسواي تابستانی و زمستانی نمی           سر نیست سرباز می     می

  . دهد اي تسکین می کند و تا اندازه مسافرتهاي متوالی سرگرم می
: آیـد     سیاست خارجی از این اقدامات و پیشرفتها رویهمرفته راضی است ولی زنگ خطـري در داخلـه بـصدا در مـی      

را نجات دهـد در حالیکـه بموجـب قـانون انتخـاب اصـلح، و          » اش  طبقه«خواهد    او می . امینی اشتباه و گناه کرده است     
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هم باید قربانی شود تا اصلح و اصل کـاري   » طبقه«ا و بختیارها اگر الزم باشد       ها و اقبالها و سپهبد علویه       بدنبال زاهدي 
  !باقی بماند

کنیم بلکه  که البته براي آنها دلسوزي نمی(بدها و سایرین     نه تنها این طبقه بلکه طبقه مالکین و کارخانه چیها و ارتش       
سهل . نیز باید فدا و سرنگون شوند) لماً سلطه اهللا علیهنمائیم که فرمود من اعان ظا تصدیق و تعظیم به پیغمبر بزرگ می

  !است چون پاي سمبل ایرانیت و مظهر ملیت در بین است خود ایران و ملت هم اگر فدا شوند مانعی ندارد
آنها برنامه . اي به شخص و طبقه نداشت دانند عالقه ها و سیاستمدارانش خبر می       سیاست آمریکا همانطور که روزنامه    

اصالحات ارضی براي آنکـه جلـو کمونیـسم را بگیـرد و            . طالب اصالحات ارضی و مبارزه با فساد بودند       . خواستند  می
. آنها حیـف و میـل نـشود   ) خیلی خدا پسندانه و بی طمعانه   (هاي بالعوض و با عوض        مبارزه با فساد براي آنکه کمک     

  . باصطالح با ریش بابا بازي نکنند
هـاي   هاي کثیـف چـاکري و غـالم خـانزادي و مـصاحبه      داد و تملق د نظر آمریکا را انجام می        دولت امینی برنامه مور   

هـاي پـشتیبان    رفت ظاهراً آبروئی براي دولت در نظر افکار عمومی سیاست دخالت آمیز علنی در باري را قطع کرده می      
نمـود و   جاهت و قدرت مـی ولی این خطر و خطا وجود داشت که براي خود احراز شخصیت و کسب و        ... فاهم نماید 

اش  هـا دامنـه   ها و مخصوصاً بازپرسـیهاي دادگـاه     بعالوه آن تظاهر به آزادي و پرحرفی      . رفت  مقام سلطنت در محاق می    
  . شد بجاهاي باریک کشیده می

ادلـه     بنابراین همانطور که گفتند و نوشتند و شنیدند مسافرتی باروپا و آمریکا بعمل آمد و وعده و قـول و قـراري مب                     
  ... ها باشد شد که شخص اول مملکت شخص اول و وسط و آخر مملکت و مجري ظاهر و باطن برنامه

  ...    نخست وزیري رفت و نوکر حلقه بگوشی به جایش نشست
در جهـت حفـظ سـلطنت اسـتبدادي از یکطـرف و      . تر در جهت صحیح تعقیـب و تـسریع شـود        برنامه باید خالص  

  !توافق همه جانبه کامل مطمئن: از طرف دیگر) اعم از روس و انگلیس و امریکا(عماري حراست و توسعه منافع است
  : یا اسلحه را از دست و زبانش گرفت.    فقط یک مدعی در میان هست، باید او را از بین برد

  . یعنی فریاد اصالحات...    ملت و نهضت
 قاضیهاي شرافتمند ولی فـضول هـم پـرت و پـال و تنبیـه         حال مبارزه با فساد چون بقدر کافی پیش رفته بازپرسها و  

اند و مقصر اصلی یعنی مالکین کشف شده است بعالوه فعال دارائی و درآمدي در کـار نیـست کـه کـسی بـدزدد              گشته
هـا   آتوي بزرگ را باید به زمین زد و از ناصرها و فیدل کاستروها و نهروها و قاسم    . شود فعال آنرا مسکوت گذاشت      می

  : دستی باالي دستها و شعاري باالي شعارها.  جلو افتاد9 بصورت ظاهر و بازيولی(
رجال و مجلسیها و ارتـشیها را هـم کنـار         ... ایم     اینک که مدتهاست پیوند با روشنفکران و مردم آزاده شهرها را بریده           

کارگران متـشکل  . آوریم   به عوام رو می   ایم از خواص    مالکین را قربانی و علماء را ناراضی کرده       ... ایم  انداخته و رنجانده  
در ایـران همیـشه   !! نمـائیم  پشتیبان سابق احزاب و خلق کثیر ساده لوح تازه نفس دهـاقین نگاهدارنـدگان دسـتگاه مـی          
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خصوصاً که امالك خـود را قـبال بـه    . (دانند معاشها و حسابها و تالشها و سیاستها روزمره بوده از این ستون را فرج می   
  )... ایم ن و با وساطت بانک تبدیل به احسن کردهبهاي شیری

   اما متأسفانه در این نقشه و در این صحنه تنازع بقا و تناسب با محیط و انتخاب اصلح فقط افراد و طبقات نیستند که          
یعنی . دگردن هاي ملی و تاریخی قربانی می      درد بزرگ در این است که این آرمانهاي معنوي و سرمایه          ... شوند  قربانی می 

  !ها و امیدها شعارها و حق
هاي مغرضانه بعـضی از آزادیخواهـان و    هاي خودخواهانه و هرج ومرج طلبی    انضباطی     همانطور که زیاده رویها و بی     

هاي احزاب مانند توده سبب وحشت و گاهی نفـرت مـردم از یکـی از              ها و سؤ استفاده     هاي روشنفکر و سؤ نیت      دسته
شود و همانطور کـه اگـر دادگـستري دزد و جـانی      و انسانی یعنی آزادي و دموکراسی شده و می   عالیترین مواهب الهی    

واقعی را بنا بدستور و اتهامات غیر وارد و محاکمه غیر قانونی و ناحق محکوم نماید و خائن قیافه حق بجانب مظلـوم                 
ماننـد  ( و ارزشـها و کمـاالت مطلـوبی    اي بعنـاوین عـالی     شود وقتـی در جامعـه       پیدا کرده داد و دادگستري لکه دار می       

نیز بصورت تصنعی فرمایشی و در غیـر مجـراي صـحیح    ) اصالحات ارضی و انتخابات قانونی و حق رفراندوم و غیره       
هاي نامشروع قرار گیرند خود این آرمانها و هدفها کـه سـرمایهاي حیـاتی و نجـات و      مفید وسیله عوامفریبی و استفاده  

  ... شود ك و منفور و مطرود شده بجاي آنها بذر نا امیدي و تباهی رویانده میحرکت ملتها هستند مفلو
  

  .شود ج ـ چگونه این انقالب و مراجعه بآراء عمومی انجام می
  :    تنها چیزي که در این انقالب شباهت به انقالبهاي طبیعی و واقعی دارد سرعت عمل آن است

آید   واقعه زیر و رو کننده نظام چندهزار ساله مملکت کهنسال بمیان می         در فاصله کمتر از یکسال سخن از بزرگترین       
شود با دسـتپاچگی و آشـفتگی تمـام تـا قبـل از       و تحت فشار آمرین مشاور نماي بیگانه به اجرا گذارده و قول داده می 

رگ بـدون آنکـه    تحـول بـز  ۶ فقره قانون و ۶سپس در فاصله کمتر از یکماه       . پایان سال در سراسر کشور عملی گردد      
هنوز مفاد و مواد آنها قطعی و کامل شده و مردم فرصت اطالع و مطالعه و بحث در آنها را پیدا کرده باشند یک کاسـه                 

  !... شود و یک جا بآراء عمومی گذارده و مثل آش داغ بحلق ملت فرو برده می
آراء عمومی کار مجاز صـحیحی اسـت پـس       پرسد اگر رفراندوم یا مراجعه ب          در مرحله اول هر فرد عادي از خود می        

چرا همین دستگاه در محاکم بقول خودش قانونی ذیصالحیت جناب آقاي دکتر مصدق را بجـرم رفرانـدوم محکـوم و        
کرد؟ و  محبوس کرد و دکتر اقبال نوکر جان نثار، ملیون ایران را باتهام رفرانومچی بودن از حق نماینده شدن ممنوع می                

این چه بام و دو هـوائی  !... شود؟ سبلحان اهللا قانون است پس چطور شاه مملکت رفراندومچی می       اگر کار بد و خالف      
  !است؟

   در مرحله دوم این چند ایراد اساسی بطرز مراجعه بآراء عمومی که ظاهراً تعمدي بوده است حتماً قبل از اجتماعـات         
  : اندوم حاضر کافی استشود که هریک از آنها براي ابطال رفر ماه رمضان باشد گرفته می
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تظاهر به کسب . اي باید قبل از عمل انجام شود ـ مراجعه بآراء عمومی و کسب اجازه از ملت و از هر اجازه دهنده       ١   
  . تواند باشد و در هیچ جاي دنیا سابقه ندارد اجازه بعد از اجرا چیزي جز مسخره و توهین بمقام صاحب اجازه نمی

ماننـد رفرانـدوم   (آید تا جواب به آن خالی از اشکال و ابهام باشد           عات ساده کلی بعمل می    ـ رفراندوم روي موضو   ٢   
آقاي دکتر مصدق براي انحالل مجلس و قبل از اجراي آن و رفراندوم ژنرال دوگل براي خاتمه جنگ الجزایـر و امـور             

بـا  . ه کسانی با بعـضی و قـسمتی موافـق   ها داشت ها و له و علیه      ها و تبصره    نه روي شش قانون که هر قانون ماده       ) دیگر
  . بعضی دیگر مخالف باشند

ـ شرط اصلی صحت و قانونی بودن مراجعه بآراء عمومی مانند هر انتخابات وجود آزادي و محیط امن و فراغـت                   ٣   
طلقـه  است نه با مطبوعات محدود سانسور شده و ممانعت از اجتماعات آزاد و از اظهار نظر مخالفین در زمان تسلط م                 

  . سازمان امنیت
توانـد قـرار گیـرد و ملـت واقعـی در آن شـرکت        ـ نتیجه رفراندوم و هر انتخابات وقتی مورد اعتبار و اسـتناد مـی      ۴   
ها امین باشند نه از میان دستگاه و عمالی که شـهرت جهـانی    ها و انجمن نماید که به متصدیان امر اعتماد بوده حوزه      می

اند و ازهم اکنـون کارمنـدان ادارات و اصـناف و مـدارس را وادار       و ارقام را پیدا کرده    صندوق سازي و تحریف اسامی    
  . نمایند  ها می باعالم قبلی تأیید شش ماده را در روزنامه

ـ رفراندوم کننده باید قوه مقننه یا مجریه و در هر حال مقام مسوول باشد نه شخص پادشـاه کـه بـر طبـق قـانون                      ۵   
  ). یا دولت صددرصد نوکر مامور(وول است اساسی مقام غیر مس

!!! آید و از هر بابـت انقـالب بـدیع ممتـاز مـسخره ایـست              کنید تمام جوانب و جهات امر باهم جور می             مالحظه می 
  . خواهند صورت سازي قانونی براي آن درست کنند اند می اند و انجام داده کارهائی را که در دستور ومیل داشته

کـرد و بعـد    شباهت بعمل آن خربزه فروش نیست که به شرط چـاقو معاملـه مـی       ن رفراندوم کردن بی      در هر حال ای   
کـرد کـه    اي می مزه راتناول و قطعه را تعارف نموده هزار فحش و تهدید نثار مشتري بخت برگشته              اي از خربزه بی     تکاه

  !!نگوید شیرین است
شاه شخصاًَ در رفراندوم شرکت نخواهند کرد ولی اگر قرار بـود  البته اعلیحضرت   :    رأي اعلیحضرت در این رفراندوم    

بقلم یا اجازه ایشان باشد و اگر تغییر نظـر در ایـن مـدت             » ماموریت براي وطنم  «راي در صندوق بیندازند و اگر کتاب        
  : آوریم ذیال چند نمونه مستخرج از آن کتاب را شاهد می. دادند نداده باشند حتماً راي منفی می

انـد راي   کار را طوري ترتیب داده بود که کسانیکه با انحالل مجلس موافق        ... در این رفراندوم مصدق   «ـ  ١٢٢حه     صف
نتیجه انجـام رفرانـدوم همـان بـود کـه مـصدق       ... خود را در یک صندوق که از حیث رنگ بسیار مشخص بود بریزند       

  » .دخواست چنانکه هیتلر هم پیش از وي همین عمل را انجام داده بو می
اي موافق و مخالف راي خود را بدون آنکـه شـناخته شـوند خواهنـد ریخـت یـا                    ماده ۶   حال باید دید آیا رفراندوم      

  . تهدید در میان خواهد بود... بنحوي از انحاء تفکیک و تشخیص و
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اید هرگـز   بوجودآن توسعه اقتصادي را که در اثر فشار و تعدي و فدا شدن آزادي و استقالل فردي  ... «ـ  ٢۴٠   صفحه
  » نخواهیم پذیرفت

این نکته باید موکدا خاطر نشان شود که تقسیم اراضی بـدون اینکـه بـراي کـشاورزان تـازه مالـک       ... «ـ  ٢٧۵   صفحه
وسائلی فراهم باشد که حداکثر استفاده را از زمین خود بردارند چیزي جز زحمت و نگرانی براي آنها بوجـود نخواهـد    

  » .آورد
باید در این نکته تأکید شود که منظور من از این برنامه آن نیست کـه امـالك خـود را بـه رایگـان بـه          «ـ٢٧۴   صفحه

اشخاص واگذار کنم زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت ومعلول یک چنـین اقـدامی بـه عقیـده مـن نتیجـه مطلـوب           
  » .نخواهد داشت

  
  د ـ نتایج و آثار رفراندوم

هاي کثیر االنتشار بدست شاهنشاه پرتاب شده است صرفنظر از موجبات و  ل یکی از روزنامه      حال ببینیم بمبی که بقو    
  . کیفیات امر چه فوائد یا مضاري ممکن در برداشته باشد

  .    آثار و نتایج این انقالب و رفراندوم قسمتی نقد است و فوري و قسمتی نسیه است و آتی
  اوال نتایج فوري و نقد انقالب

برخالف موازین طبیعی و قانونی حاکم بر مملکت و بدون دخالت ملت بصرف خواسته سیاسـت خـارجی   ـ جون  ١   
گیرد که اساس و نظام حقوقهاي مکتـسب   و اوامر شخصی شاهنشاهی بزور سرنیزه نظامی یک عمل بزرگی صورت می       

معلوم است . باشد  نظام و حقوق میاعتبار کردن هرچه قانون و زند اولین اثر نقد قطعی مسلم آن بی   موجود را بر هم می    
باشد که در صورت منهدم  می) کامل یا ناقص  (که شرط اولیه و بدیهی بقاء هر اجتماع اتکاي آن بیک اصول و مقرراتی               

تواند پا بر جا و با دوام باشـد و    شدن آنها و جانشین نشدن بوسیله یک اساس متقن مقبول دیگر هیچ کار و قراري نمی       
مـالط   قهـراً در چنـین بنـاي بـی    . سی مفید و برنامه و امیدي در چنین جامعه امکـان پـذیر نخواهـد بـود               هیچ اقدام اسا  

  . اساس سنگ روي سنگ بند نخواهد شد حساب بی بی
   همین یک ضرر ساده ولی بسیار مهم و بفرض آنکه تمام اثرهاي دیگر هم خوب باشد کافی است عمـل را محکـوم                

  . یک داغ دل بس است براي قبیله اي. ه بر پیکر اجتماع ما و غیر قابل جبران باشدنموده بزرگترین مصیبت و لطم
مطالعه ملکیت و نظام کشاورزي قدیم که به غلط یا صحیح پایه عمده تولید و اقتـصاد             ـ در اثر سلب ناگهانی و بی      ٢   

هـاي   هـا وعـده    تـصویبنامه ایران بوده است و همچنین سلب اعتمادي که در مؤسسات صنعتی با سرمایه شخصی بعلت 
جدید دائر به سهیم کردن و دخالت دادن کارگران حاصل شده صاحبان صنایع نسبت بسرمایه و آینده خود سـخت نـا                 

اند و همچنین با امکانات تهیه کننده و احتماالتیکه براي سـایر منـابع ثـروت و     امید گردیده است و دست از کار کشیده   
اند از هم اکنـون چنـان تزلـزل و     یش است و جمع کثیري از هستی و حیثیت ساقط شده  هاي اقتصادي آزاد در پ      فعالیت
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رکودي در کلیه ارکان اقتصادي و تولیدي کشور ایجاد شده است کـه بـراي مـدت نـامعلومی امیـد هرگونـه تحـرك و           
  . تدارك معدوم گردیده است و این حرفها و کارها را در آستانه هالکت عجیبی قرار داده است

ـ با یک عمل ظاهرا انقالبی جهان فریب و بقصد مات و مایوس کردن سایر افراد و افکار ملی و رسیدن بـه یگانـه         ٣   
منظور اصلی حکومت فردي فاعل مایشائی را که برخالف کلیه اصول اسالمی و انسانی و قـانونی و مـصالح اجتمـاعی         

  . اند باشد تحکیم و تثبیت کرده می
مد کردن رفراندوم قالبی در شرائط و احوالی که هیچ گونه نظارت ملی و ضـمانت اجرائـی   ـ فتح باب خطرناك و  ۴   

براي مردم در رعایت آزادي و مقررات قانونی وجود نداشته بعد از این کلیه موازین و نظامات دینی و قانونی و ملـی و         
 بحال قـانون اساسـی بـراي افـراد و     اجتماعی ما دست خوش تکرار این بازیها و صحنه سازیها خواهد بود یعنی اگر تا        

طبقات ملت ایران بعنوان سند متقن و پایگاه دست نخوردنی محکم روزنه امیدي بـراي آینـده دور یـا نزدیـک بـشمار                    
  ... رفت بعد از این ملت باید عزاي آن تامین و امید را بگیرد می

     ثانیا نتایج نسیه آینده انقالب
یران مانند غالب افراد مصلح و سعادت خواه ایران بهیچوجه طرفدار وضع نامتناسـب           ناگفته نماند که نهضت آزادي ا     

  . باشد  است نمی... راث خیلی غارت گریها و و ناهنجار روابط ارباب و رعیت و روش نامساعد فرسوده مالکیت که می
الم پیمـان ان ال نعبـد اال اهللا و      این حقیقت نیز فراموش نشود که دین مقدس و مترقی اسالم از چهارده قرن قبل با اع      

ال یتخذ بعضا بعضاً ارباباً من دون اهللا و ابالغ آن بسالطین زمان ارباب بازي را منع و فسخ کرده و شما سالطین ظـاهرا                 
فقه اسالمی نیز قبال جنگلها و اراضـی  . پیرو قرآن بودید که آنرا در وجود خود و ایادي و عمالتان احیا و اجباري کردید        

رجـوع شـود بکتـاب    (تر ابراز داشته است  تر و مترقی ت ومنابع ثروت عمومی را ملی کرده و نظریه باالتر و سنجیده   موا
  )ید محمود طالقانیاسالم و مالکیت تالیف جناب آقاي س

   آنچه باید اضافه کنیم اینستکه خدمت کردن و اصالحات نمودن با کار منفی و عمل تخریبی که سریع و آسان اسـت         
لی فرق دارد تنها کار اساسی مطالعه شده و اقدام مثبت ساختمانی حق است که بـا وجـود همـه اشـکاالت و طـول             خی

  . تواند ثمربخش بوده نتیجه مطلوب بدهد مدت می
باشـد و بمـصداق        از طرف دیگر براي نهضت آزادي ایران که بحکم والعاقبه للمتقین معتقد بـصحت و معنویـت مـی    

تواند قبول کند از کاري که در آن حسن نیت و حقیقت نباشد ثمر و خیري عاید شود جـاي         هرگز نمی االعمال بالنیات   
هیچ گونه شبهه و امیدي نیست که این انقالب غیرطبیعی تحمیلی دروغی عاقبت االمر دردهاي ملت ده نشین ایـران را              

حزب ملیون و مـردم کـه خـود بـصورت ظـاهر      اگر شما از دو . جهت انتظار ثمري دارند  افرادخوشباور نیز بی  . دوا کند 
هـا داشـته    توانیـد امیـد و بهـره    اید از این شش ماده هم مـی   تشکیالتشان عمل بسیار انقالبی و اصالحی بود خیري برده        

  ... باشید
  ... اي از آثار این انقالب و رفراندوم برمیآییم بینی پاره    معذالک در مقام تجزیه و تحلیل برآمده به پیش
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توام بـا محـو عملـی مالکیـت کـشاورزي شـاه بیـت ایـن         . ـ الغاء رژیم ارباب و رعیتی و اجراي اصالحات ارضی    ١   
  . باشد رفراندوم می

   ارباب در ده با وجود معایب و مضاري که داشت اوال یک پا عامل و نماینده و ادامـه دهنـده خـود ایـن حکومـت و         
 و ثانیا در بسیاري موارد یک پـا بانـک و اداره کـشاورزي محـسوب        برقرار کننده نظم و نسق در آن قلمرو کوچک بود         

زیرا که الزمه ملک داري و بهره گیري صحیح سرمایه گذاري و مساعده دادن و تامین بـذر و تعمیـر قنـات یـا                  . شد  می
کننـده و  عالوه بر اینها ارباب نقش تـشکل دهنـده و جمـع      . حفر چاههاي عمیق و احیاناً اقدامات خیریه و امدادي بود         

  . هاي مرغوب شده بود هاي کشاورزي جدید و نهال رواج دهنده ماشین آالت و طریقه
  آید؟ شود بجاي آن چه می    حال این عامل بد یا خوب ولی موثر که برداشته می

تواند جاي اربـاب      مسلم است که نه تک تک کشاورزان مالک شده و نه اجتماع غیر متشکل آنها در وضع حاضر می              
شـود از اصـول تمرکـز و تجمـع و از امکانـات       بلکه با تقسیم و تجزیه ایکـه در اراضـی و امـوال مـی     . بق را بگیرند  سا

العـاده   هاي فوري که الزمه رقابت اقتصادي معاصـر اسـت فـوق      کشاورزي موتوریزه و تولید به مقیاس بزرگ و تصمیم        
  . گردیم شویم و چندین قرن به قهقهرا بر می دور می
  ) و مدیحه سراي این طرح مکرر وعده و سپس مژده عملی شدن آنرا داده است(ین الزم است    بنابرا

.    که یک واحدهاي تعاونی دسته جمعی نسبه متشکل و قوي عهده دار اداره دهات و دهاتیها و جانشین اربابهـا شـود          
  .  از شرکتهاي تعاونی مصرف استتر شرکتهاي تعاونی تولیدي که بلحاظ مقررات قانونی و طرز عمل مشکلتر و پیچیده

انـد شـرکتهاي بـزرگ و موسـسات همکـاري       ها نخواسته و یا نتوانـسته     در مملکتی که هنوز شهریها و درس خوانده     
همگانی انتفاعی و غیرانتفاعی و حتی شرکتهاي تعاونی مصرف مستقل و معتبر تشکیل دهند آیا دهاتیهـاي مـا خواهنـد         

رمایه و وسایل خود واحدهاي اقتصادي کشاورزي حسابی قوي بوجـود آورنـد؟ و ایـن            توانست بدست و بفکر و با س      
سامانی و قحطـی و خرابـی را بگیـرد و قنـات و قلعـه و       واحدها خواهند توانست جلوي هرج و مرج و آشفتگی و بی         

  . تراکتور و بذر و سد و انبار و کارگاه و غیره را زنده سازند
  !   مسلما خیر
  . ارج امداد و الهامی بشودخاز    پس باید 

  . یا دولت است یا موسسات و ایادي خارجی.    این خارج، از دو جا خارج نیست
خودش بهتر از ملت خبـر از نـدانم کاریهـا و کثافتکاریهـاي خـود و افتـضاحات و           . شناسد     دولتها را ملت خوب می    

در دهات متفرق و متنوع دور از نظـارت و نظـام، کـه    حال . آورد دارد خساراتی که در شرکتهاي دولتی ببار آورده و می      
هریک شرایط و کیفیات و مردم با روحیات خاص دارد و غالبا مجهول و مرموز است اگر دولت پا بگـذارد و بخواهـد           
با سنت کاغذبازي و مقررات بازي و اختالسکاري که دارد وارد امور قنائی بنائی و عمرانی و خرید وفروش و کـشتکار       

  . ها ببار خواهد آورد بود چه ننگها و نارضایتیخواهد 
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شناسیم و هزاران بار امتحان ناتوانی و نادرسـتی خـود را    این دولت که غیر ملی است و ما می       .    پس بحث زیاد نکنیم   
  . در آنجاها که باید کار مفید و مثبت نماید داده است مرد این میدان نیست

اند یعنی راه حل گـدائی و   موارد دیگر مکرر دولتهاي دستنشانده به آن دست زده  راه حلی که در     .    میماند یک راه حل   
  . هاي خارجی و به موسسات و کارشناسان خارجی لسرات و تمنا و توسل بسرمایه

   این همان راه حل عالی کذائی است که سیاست خارجی استعماري نوین اشـتیاق و انتظـارش را دارد و عقـد الزم و            
ها و آثار آن بـا اعـزام کارمنـدان     ضمنا از مدتها قبل طالیه. با طرح کنندگان داخلی در میان آمده است  خارجی است که    

ایرانی باسرائیل و استشاره استخدام اکیپهاي سیار و ثابت کارشناسان اسرائیلی یعنی تصرف کنندگان وزارت کـشاورزي             
بیمـار محتـضر بپـرواز    پیش آهنگ بباالي ایـن  بخوبی هویدا شده است و چندي است چون الشخوران و کالغان شوم         

  . اند درآمده
و ایـران نـوازي کمـک      ! بما در عالم انسان دوسـتی     ! ملی!    دولتهاي خارجی بخوبی مایلند با این طرح مدرن و مترقی         

تعاونی مـا را  شرکتهاي . آورند  آموزگار و مربی دلسوز می. آورند  ماشین می . آورند    آورند کارشناس می      سرمایه می . نمایند
سطح کشت و محـصولمان را هـم شـاید در    . دهند گیرند و سروسامان می   در اعماق و اقطار مملکت در دست خود می        
  جاهائی باال برند اما بچه نوع و بچه ترتیب؟

   خوبست نگوئیم چطور عملیات عمرانی اصالحی سازمان برنامه و چپاول و غارتهائی که خارجیها از عایدات نفت و         
انـد و   اند مانند آئینه در جلوي همه روشن است البتـه خارجیهـا بـه تنهـائی نخـورده        محل وامهاي تعهدي ملت کرده    از  

اي هم بخدمتگذاران ایرانی خود دادند همان خدمتگذاران وطن پرست مردم دوسـت   اند بلکه یک داللی و ته سفره    نبرده
ارج بدهات زلزله زده قزوین را بلعیده یـا پنهـان کـرده و        دهقان پروري که میلیونها تومان کمک نقدي مردم داخل و خ          

  . اند ها بزیر چادرها انداخته دهاتیهاي فلک زده را در سرماي بیابان کنار خرابه
اسـما  : شوند هم از آخور خواهند خورد هم از تـوبره       منتها در این مورد اربابان خارجی که جانشین اربابان ایرانی می          

اورند ولی با بهره و بهاي هنگفت و به ضمانت عایـدات دیگـر بـا نـو نـوار                   اشین و کارشناس می   سرمایه و بالفاصله م   
هـاي بـازار خودشـان را از قبیـل رادیـو، تلویزیـون، ماتیـک،         ها انواع بنجـل  ها و قسط  کردن دهاتیها و یا پاشیدن قرضه     

هند کرد در حالیکه صنعت تازه مولـود در     پالستیک و غیره سیل وار به کوه دشت ایران به قیمتهاي دلخواه سرازیر خوا             
اي که به پیکر ضعیفش خورده است نخواهد توانست جواب احتیاجـات روزافـزون شـهري و دهـاتی را                   ایران با ضربه  

  المللی خواهد شدو بدهد بازار ایران بیش از پیش قبضه تجاوز یهودیان و سوداگران زالو صفت بین
ات غیر خوراکی زندگی، بلکه از جهت محصوالت داخلی و محلـی نیـز چنـان         نه تنها از جهت مصنوعات و احتیاج      

بنـدوباري پدیـدار خواهـد شـد اگـر بـه        صاحب و سـامانی و بـی   کمبود و کسري در کشت و تولید دهات ما در اثر بی 
یونجـه و  اید بزودي کاه و  مرحمت دولتهاي بعد از کودتا کسري گندم و کره و کنسرو ماسال بسال بیشتر از خارجه می       

  . نخود و لوبیا و خیار و گوجه ما را نیز باید با ارز وارد کنیم
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   خالصه آنکه وقتی ترازنامه عملکرد چندساله را برسید خواهید دید ارباب ایرانی رفته ارباب خارجی جایش آمـده و               
ي او کاشـته و درو  شاید فعالیت تولیدي هم زیاد شده ولی رعیت ایرانی حمال الحطب خارجی گشته، در حقیقـت بـرا   

اضـافه بـرآن سـنت و مـذهب و اخـالق و      . اش را هـم بـاو داده اسـت    کرده دسترنجی گرفته اما دسترنجش و اندوخته 
نقدینه زارع ایران را و باالخره یـک عـده هـم    . سیاست و اقتصاد خارجی هم نیرو. استقاللش را هم از دست داده است 

  . شیره و عصاره خاك ایران را
رسـاند نـه آن نقـشه     و راه کج هیچگاه کسی را به منزل و سـامان نمـی          » چراغ کذب را نبود فروغی    «ائیکه  ـ از آنج  ٢   

ها منتج به آبادي و امنیـت    دخالت دولت در اداره و سرپرستی واحدهاي تعاونی دهات و نه این نقشه وساطت خارجی              
آید قوزي   حال پاي هیئت حاکمه در میان میچون در هر . هاي تلخ آنرا داریم     همنطور که تجربه  . و رضایت خواهد شد   

  . دهات و شهرهاي ایران را فرا خواهد گرفت. باالي قوزها و دردها و آشفتگیهائی باالي قبلی ها
   مردم چشم و گوش باز شده و وعده و وعید دیده ولی فریب خورده دهات وقتـی بگرسـنگی و تنگـی افتادنـد و از                  

ه دولت و مرکز مایوس شدند دامنه موج نارضـایتی و عـصیان کـه امـروز بیـشتر در                 ها و درخواستیهاي مکرر ب      مراجعه
ها را نیز شدیدا در برگرفته مساعدترین محـیط را   هاي دانشجوئی و شهري بجنبش درآمدهاست دهات و کارخانه   محیط

آید بیش از سـایرین   یبراي استقبال از کمونیسم ایجاد خواهد کرد و آنوقت آن سیاست خارجی ظاهرا برکنار که بنظر م     
  . خوشحال و موافق با این جریان باشد لقمه چرب و نرم نهائی را خواهد بلعید

هـاي   ها و اشـتراك در دو وحـدتی کـه در اثـر ناراحتیهـا و نارضـایتی       بلکه بعد از همه تجربه  .    امیدواریم چنین نشود  
ه امید دیگر براي همـه مـسلم گردیـد آن انقـالب     عمومی در کلیه طبقات پیدا خواهد شد و بسته بودن هر راه حل و را     

  ... ملی واقعی نجات بخش باالخره صورت عمل بخود بگیرد
*     *     *  

گویـد انقـالب از درون       نهضت آزادي ایران در خاتمه رو به طبقات شهري و روشنفکر تشنه اصالحات نموده و مـی           
  . ی انتظار و امید نداشته باشید که طرفی بسته شوداز انقالب تصنعی تحمیلی خارج. باید باشد نه از برون

  
   جز ناخن انگشت تود پشت تو           کس نخار

  
   براي برادران و خواهران دهقان و کشاورز خود نیز که شاید با قوانین و علوم زیاد سـروکار نداشـته باشـند ولـی بـا                   

  : خوانیم  ا میگوسفند و گرگ مسلماً آشنا هستند این شعر سعدي شاعر خودمانر
  

              رهانید از دهان و چنگ گرگــی  شنیدم گـوسفندي را بــزرگی                   
             روان گوسـفند از وي بنالیــــد               شبانگه کارد بر حلقش بمالیـد        

  یدم عاقبت گرگم تو بوديکه از چنگال گرگم در ربـودي                                 چو د
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و باالخره رو به خداي زمین و آسمان ایران و جهان کرده و از او هدایت و موفقیت ملت را براي نجـات و اداره خـود               
  . نماید کند و باو توسل و توکل می  مسئلت می

  
  شوراي نهضت آزادي ایران

  1341 بهمن ٣تهران ـ 
  
  
  
  
  
  
  

 ٤ -) ملت شرافتمند ـ کارگران ـ کـشاورزان عزیـز ایـران     (رفراندوم شاه اعالمیه نهضت آزادي ایران به مناسبت 
    ١٣٤١بهمن 

  
  ملت شرافتمند ـ کارگران ـ کشاورزان عزیز ایرانی

رفراندوم یعنی مراجعـه بـه آراء عمـومی ملـت     . خواهند رفراندوم بنمایند دولت و شاه بنام شما و ظاهراً بخاطر شما می     
  . معینییعنی اخذ نظر ملت درباره امر 

  کنند؟ براي چه رفراندوم می
  . براي تأیید اصول شش گانه که هر یک خود قانونی است و مواد مختلف دارد

  توان نظر ملت را فهمید؟ آیا براي شش الیحه و آن همه مواد با یک کلمه آري یا نه می
دشـان بعـضی از آنهـا بـه اتمـام      وانگهی اخذ راي ملت درباره قوانینی که مدتهاست به مرحله اجرا درآمده و بقـول خو      

  رسیده مفهومی دارد؟
سـابقه در   تر در مواد شش گانه و منظور مخترعین این رفراندوم بی       از این گونه سئواالت بسیار زیاد است و بحث کامل         

جهان را در نشریه تحلیلی نهضت آزادي ایران که انتشارش با سانسور شدید مطبوعات و بگیر و ببندها و محدودیتهاي       
شدیدتر روزهاي اخیر متاسفانه دچار تاخیر شده است خواهید دید اجماال براي مزید اطالع ملت ستم کـشیده ایـران و             

  .داریم تمام طبقات و اصناف و دستجات اعالم می
شرط اول رفراندوم وجود آزادي بیان و افکار و عقاید است رئیس دولت هم براي حفظ ظاهر در اعالمیه سـوم بهمـن                      

  .)هیچ کس حق ندارد مزاحم بیان و افکار و احساسات مخالفان گردد(ته است اعالم داش
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   معذالک در دو روز گذشته سران جبهه ملی ایران را که بنـا بـود روز جمعـه میتینگـی در جاللیـه بـراي بیـان نتـایج                 
درحال تب توقیـف و  نامطلوب و عواقب وخیم این رفراندوم قالبی تشکیل دهند زندانی نموده و حتی بعضی ازآنها را           

  . اند به زندان افکنده
ـ تعداد زیادي از علما اعالم و روحانیون مبارز و حتی مراجع تقلید را که برحسب وظیفـه دینـی خـود نـسبت بـه          ٢   

عواقب ناشیه رفراندوم اظهار نظر و مخالفت کرده بودند مضروب و مجروح و حتی زندانی نمـوده و عـده دیگـر را در        
  . توقف ساختند و راه رفت و آمد را بر آنان بستندهاي خود م خانه

اي از بازرگانان محترم را که براي اعتراض به عملیات خالف قانون و تجاوز کارانه اخیر دولت بـازار تهـران             ـ عده ٣   
  . اند اند مضروب و مجروح و عده بسیاري را توقیف و زندانی نموده را تعطیل کرده

به دست و چاقو به جیب را در لباس دهقان و کارگر به دانشگاه هجوم بـرده و بـه جـان    اي چماق    روز قبل عده   -۴   
  . باشند پناه افتاده و آنها را شدیدا مضروب ساختند حتی بعضی از آنها در شرف موت می دانشجویان بی

هـاي خـود سـرکار     نامهاند که روز شنبه با شناس ـ در تمام ادارات و موسسات دولتی دستور شدید به کارمندان داده          ۵   
  . ها رفته و راي موافق خود را بدهند اند به پاي صندوق حاضر شوند و آنان را مجبور ساخته

زند براي پـیش   اي از عملیات دولت جابر و آزادي کش که سنگ حمایت دهقان و کارگر به سینه می                   اینهاست نمونه 
ا چه حد به اغفال و ریاکاري دسـت زده اسـت و مـسلما در    بردن مقاصد شوم و نابود کننده موجودیت و ملیت ایران ت    

  . هاي دیدنی و شدیدتر از آن را مشاهده خواهید نمود روزهاي پنجم و ششم و پس از آن نیز صحنه
  

  باش تا صبح دولتش بدمد                     کین هنوز از نتایج سحر است
  

  . اش از همین جا پیداست اند طلیعه لت وعده داده   آزادي و سعادتی که در سایه این مواد ششگانه به م
   نهضت آزادي ایران بار دیگر به کشاورزان و کارگران و روحانیون و اصناف و روشنفکران و همه طالبـان سـعادت و       
سربلندي ملت ایران نسبت به خواب بزرگی که براي اسارت آنهـا و پایـدار کـردن بـساط خودسـري و دیکتـاتوري و                  

  . دهد اند هشدار می دیدهفرعون منشی 
بدست مظاهر اختالف طبقات و منبع و منـشاء فـساد وبـدبختی و سرشکـستگی        !! و تحول !!    وقتی قرار است انقالب   

  . شود یک ملت انجام گیرد بهتر از این اجرا نمی
  

  نهضت آزادي ایران
  ١٣۴١ بهمن ماه ۴
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 ١٣۴١/ماه بهمن/٢٣ -دوم شاهانه اعالمیه نهضت آزادي ایران به مناسبت پایان ماجراي رفران

  
  هموطنان عزیز

کار افتضاح و رسوائی در این رفراندوم بحدي بـود کـه حتـی دسـتگاه           . ظاهرا پایان یافت  !!    ماجراي رفراندوم شاهانه  
وقیح و بی باك هیئت حاکمه در ادعاي موهوم و دروغ پردازي ید طوالنی دارد از پیـروز معرفـی کـردن خـود در ایـن             

اعتنائی عامه مـردم و   م شرم دارد بطوریکه عمال تمام هیاهو و جنجال قبل از رفراندوم پس از مواجه شدن با بی            رفراندو
مخالفت شدید آزاد مردان مبارز با دیکتاتوري شاه که در آن روشن فکـران، دانـشجویان، روحـانیون، بازاریـان و حتـی           

شـد   مساحی هیئت حاکمه در سوك منافع آنـان ریختـه مـی           کارگران و کشاورزان بیدار و روشن بینی که ظاهراً اشک ت          
محدود گردید و پـس از آن   » شش میلیون راي اخذ شده    «در غالب یک دروغ مسخره و رسواي        . فعاالنه شرکت داشتند  

آثار این عقب نشینی در تمـام حرکـات و رفتـار هیئـت حاکمـه        . بالفاصله دوران عقب نشینی هیئت حاکمه شروع شد       
  . مشهود است

  . هاي توخالی انقالب سفید ـ سکوت تبلیغاتی و تعطیل موقت برنامه١   
ـ تظاهر شدید و ناشیانه به دینداري بطوریکه ارسنجانی ماده پرست فقیه و عالم از خدا بیخبر نماز شـب خـوان و             ٢   

  . اند  شدهکسانی که حتی یک لحظه عملیات و رفتار ضد مذهبی آنان متوقف نشده است نظر کرده و از اولیاء اهللا
الغاي مالکیت و تهدید رعایا به اتهام اخالل گـري و درخـت          !! ـ عقب نشینی صریح و فوري در قوانین مشعشعانه        ٣   

  . بري اربابان
ـ توسل به دسته بندي و نفاق افکنی بین دانشجویان دانشگاه از طریق دانشجو نمایان عضو سازمان امنیت و نفـوذ                   ۴   

 دانشجویان ساده لوح و تازه وارد دانشگاه و حمایت و تقویت بنـدگان رادیـو مـسکو و رادیـو               اي از   سالوسانه بین عده  
کسی نیست که از این آقایان هیئت حاکمـه بپرسـد   «. اند ملی که این روزها از مدیحه سرایان اعلیحضرت همایونی شده     

هـاي کتبـی     با جبهه ملی باوجود اعالمیـه ها را مبنی بر دستور همکاري شما که چند ماه قبل گفتار مزدورانه همین رادیو  
دانستید اکنـون   متعددي که جبهه علیه این همکاري و در تکذیب آن داد ذنب الیغفر و دلیل کمونیست بودن ملییون می              

  ».کنید هاي عوامفریبی خود را دنبال می چه شده است که در پناه همین رادیوها و با پیروي از تعلیمات آنها برنامه
ها و  ار ضدو نقیض و اقدامات عجوالنه و حساب نشده مختلف در مورد راي خانمها در رفراندوم و مخالفت            ـ گفت ۵   

  . کلمات موهن و رکیکی که در این مورد بین وزیر کشاورزي و وزیر کشور ردو بدل شده
  . ـ مسافرتهاي مطالعاتی و معالجاتی وزیر کشور و وزیر کشاورزي بخارج از کشور۶   
هاي وسیع آدم دزدیها و بازداشتهاي دسته جمعی و تظاهر به تعقیب    ل به ایجاد رعب و یاس با اجراي برنامه        ـ توس ٧   

اشخاص و پرکردن زندانها آن هم پس از مدتی بعد از آنکه آبها از آسیاب ریخته و آهنگ پیروزي رفراندوم و یـا بهتـر                  
ها و حتی ممنوع نمودن خانواده بازداشـت   دن مالقات بگوئیم کوس رسوائی رفراندوم عالم گیر شده است و محدود کر          
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شدگان از ارسال غذا و سایر مایحتاج و ایجاد فشار و توهین به رهبران مذهبی و ملی و تدارك محاکمه براي بازداشت             
  . شدگان یا تظاهر به آن

. تبلیغاتی سفید ایـران اسـت     اینها و دهها دلیل دیگر هم نوید عقب نشینی و شکست مذبوحانه اداره کنندگان انقالب        
آیـا  . کنـد  ها کافی است و حقوق از دست رفته ملت را جبران مـی  ها و این عقب نشینی ولی آیا افتضاحات این شکست  

همه . این شکست قطعی غاصبان حکومت و پیروزي نهائی مردم خواهد بود؟ بدون تردید پاسخ این سئوال منفی است                  
اي اسـت کـه     ها براي جلوگیري از شکست و جبران ضـربه غیـر منتظـره               خشونت ها و   این عقب نشینی ها، عوامفریبی    

البتـه ایـن    . هیئت حاکمه و حکومت علنی شاه در اولین مرحله تاثیر انقالب سفید بر پیکر خود احساس نمـوده اسـت                   
ر کرد و متوجه ضربه بسیار اساسی و از نظر دستگاه غیر مترقبه بود اما هیئت حاکمه را فقط کمی زخمی و ضمنا هوشیا   

. کرد از طرف آزادیخواهان و مقامات اصیل روحانیـت و روشـنفکران در مخـاطره اسـت     شد که بیش ار آنچه تصور می 
هیئت حاکمه هوشیار شده است که ادامه دیکتاتوري سیاه و منفـور گذشـته را حتـی بـه قیمـت مالـک کـردن رعیـت                            

  . تواند بر آنان تحمیل نماید یرنجدیده و سهیم کردن کارگر زحمتکش در سود کارخانه نم
زند و مهم اینجاسـت      اما هنوز هم از ادامه سلطه شوم خود مایوس نشده به همین جهت به هرگونه تالشی دست می      

حریف را بایستی به تدریج خلع سـالح نمـود و بـه ایـن     . گردد که وظیفه و تاکتیک مبارزاتی روز ما تدوین و معین می          
 نشینی موقت او را در نظرداشت و از این فرصت استفاده نمود نه بعنوان استراحت بلکـه       منظور باید خصوصیات عقب   

. نمایـد  براي وارد کردن ضربات پیگیر بر پیکر این مار زخمی که بیحال افتاده و یا براي حمله شدیدتر خود را آماده می              
اي امـروز هـم وضـع مناسـبتري بـراي مـا        هبه این منظور بایستی از همه امکانات استفاده نمود و شرایط جهانی و منطق   

. اندازد و به هـیچ وجـه صـالح نیـست      اهمال و تردید و باري به هر جهت کردن پیروزي را به عقب می           . بوجود آورده 
ایجاد وحشت، تفرقه افکنی و مردد نگهداشتن کار همیشگی دشمنان ملت است ولی اکنون حریف بیش از پیش به این               

اي که در پـیش اسـت    ابراین بایستی با قاطعیت بیشتر به اتحاد و اتفاق و هماهنگی در مبارزه        سالح مجهز شده است، بن    
ز کـار و داخـل    افزود و از تهدید و توقیف نهراسید و اجازه نداد که ما را از کالس درس، محراب عبـادت، پـشت مـی        

مبارزه بپیمـائیم در مـسیري کـه بجـاي هـر            بگذارید راه زندان را از مسیر منطقی و شرافتمندانه میدان           . کارخانه بدزدند 
شود ولی مردان صحنه مبارزه نیز صد چندان    در اینصورت زندانها پر می    . اي دهها نفر چون او تربیت یابند        دستگیر شده 
  . خواهند شد

خـورد برنامـه       ایجاد اختناق و سانسور مطبوعات و جلوگیري از تماس و ارتباط که اکنون به شـدت بـه چـشم مـی                     
کوشند به این طریق جنایتهاي خود را مکتـوم و مبـارزات     آنها می. هاي غیر قانونی و استبدادي است    شگی حکومت همی

و فداکاریهاي ملت را پنهان نگاه داشته و معکوس جلـوه دهنـد، شـما بکوشـید بـا افـشاي حقیقـت و کـار توضـیحی                   
ـ                   وسیعی هـا و   شتر بـا حقـایق آشـنا سـازید و جنایـت        تر مردم را در کوچه و بازار، اداره، مـسجد ومدرسـه هـر چـه بی

خالفکاریها و ضعف دستگاه را بازگو کنید و مبارزات ملت را در داخل و خارج به اطالع مردم برسانید و به این طریق                 
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خاصیت نمود با پرکاري و توجـه بیـشتر بـه نظـم کارهـا سـازمانی و کوشـش و         توان یک سالح دیگر دشمن را بی        می
  . توان و بایستی پر نمود هاي ارتباطی، خالء حاصل از نیروهاي به زنجیر کشیده شده را میگذشت بیشتر در کار

هاي آن توجه کرد تـا بـا تـشخیص     ها و تبلیغات دستگاه و صف آرائی        باید با هوشیاري بیشتر به مسائل روز و نقشه        
وعده و وعیدهاي دستگاه را که  . رددتر ضربات بعدي که بایستی بر پیکر دشمن وارد ساخت مقدور گ             تر و صحیح    دقیق

اي که متجلـی   هاي مورد توجه خاص حکومت استبدادي فعلی است و محتوي خیانتبار آن به هر شکل و قیافه   از برنامه 
گردد مثل دیکتاتوري شاه که در زیر شعارها و برنامه ادعائی و مترقی نجات کارگر و کشاورز پنهان شده بـود، بایـستی           

  . برمال نمود
 در این صورت است که عقب نشینی موقت و با برنامه هیئت حاکمه به شکست قطعی و مفتضح او منتهـی خواهـد                        

اي نزدیـک نـصیب نـسل حاضـر      شد و این راهی است که مسلما پیموده خواهد گردید چه بهتر که افتخار آن در آینده        
  . گردد

شیده شده و درود به زندانیان مبـارز، فرزنـدان برومنـد         سالم به مصدق عزیز الهام بخش مبارزات ملتهاي به زنجیر ک          
  . مصدق

  
  نهضت آزادي ایران

  ١٣۴١/ماه بهمن/٢٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ۴١ اسفند- مبارزات سیاسی و مبارزات مذهبی نهضت آزادي ایران

  
  . کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باهللا

توانید باشید که بخاطر مردم خروج کرده باشـید ـ در حالیکـه ـ امـر و اجـراي خوبیهـا را         ـ یا می   بهترین امتی بودید  
  . آورید نمائید و بخدا ایمان می کنید و بدیها و ناپسندها را جلوگیري می می
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» یـد باشـد؟  مبارزه چـه نـوع با  «اي مطــرح است کـه     این مسئـله اگر براي تمام ملــت ایران نباشد الاقـل براي عده        
هر یکی از آن دو جهـت را بالبداهـه طـرد شـده     . دانند اي جواب آنرا داده و خود را بی نیاز از طرح مسئله می        البته عده 

  . دانند عده زیادي هم هستند که اصال خود مبارزه را مطرود می. دانند می
  . العه قرار گیردارزد که مورد مط    وقتی که در یک موضوعی این اندازه اختالف وجود داشت می

  . گیریم نمائیم و مبارزه را به معناي اعم وسیع کلمه می    بنابراین ما از اساس مطلب یعنی از خود مبارزه شروع می
  .   مبارزه ـ مقصود ما از کلمه مبارزه چنین خواهد بود

و » یل به وضـع مطلـوب  مقابله کردن یک شخص یا جمعیت یا ملت با وضع حاکم موجود به قصد تغییر آن و تبد               «
اگر مخاطره و خسارت در کار نبود آنرا تالش   . مخاطره مالی و بدنی و حتی جانی      . این مقابله توام با مخاطره باید باشد      

  . یا تکامل خواهیم گفت
. گویم ممکن است حکومت و تسلط یک شخص یا دسته و یا دولت و یا سیاسـتی باشـد            وضع حاکم موجود که می    

  . و خارجی آداب و سنن با افکار و عقاید نیز بعنوان وضع حاکم موجود ممکن است گرفته شودحکومت داخلی 
   مثال عمل کپرنیک و گالیله و مخالفت و سماجتی که در زمینه حرکت و کرویت زمین با معتقدات علمـی حـاکم بـر               

نـین مبـارزه و محاجـه سـقراط بـا      همچ. شود افکار زمان خود کردند و خود را به مخاطره انداختند مبارزه محسوب می     
معاصرین خود که هم توأم با مخاطره و مرگ بوده است و هم تغییر و تبدیل عظیمی در فکـر و زنـدگی بوجـود آورده       

هاي اجتمـاعی ملـی و سیاسـی       انقالب کبیر فرانسه و استقالل آمریکا و یا انقالب اکتبر در روسیه شوروي نمونه             . است
ادي دارند انقالب اخیر الجزایر ـ قیام فیدل کاستروـ انقالب مـشروطیت ایـران ـ افـسانه کـاوه       باشند نظائر زی مبارزه می

توان ظهور اسالم ـ خروج موسی و بنی اسرائیل بر فرعـون از مـصر ـ      در زمینه مذهبی و اجتماعی نیز می. آهنگرو غیره
خالصه آنکه امثـال  . ان و غیره را نام بردـ دعوي مانی ـ قیام لوتر و مذهب پروتست ) ع(قیام و هجرت حضرت ابراهیم 

بنـابراین بایـد   . شـود  هاي مختلف دیده شده و دیده می  ها و در میان ملل و ممالک ودر زمینه          فراوان است در تمام دوره    
امري است طبیعی و توأم با زندگی بـشر و تـاریخ   . گفت این امر اختصاص به یک نژاد انحصاري و به یک زمان نیست 

  .زي نیست جز تاریخ مبارزات او براي زندگی بهتر و یا مطلوبانسان و چی
هـا و   هاي تمدن و اخـالق و معتقـدات بـشري مـدیون همـین مبـارزه          محصول مبارزه ـ دنیا آنچه دارد یعنی سرمایه 

.  قانون تکامل انـواع موجـودات زنـده اسـت    Mutationsهاي  مبارزه در مسیر تاریخ بشر در حکم جهش . انقالبهاست
ماندنـد ـ یعنـی هـالك شـده و از        ها و انقالبها نبود نسلها و انسانها به وضع قبلی باقی می ها و آن مبارزه ر این جهشاگ

دانیم شرایط محیط چه براي انواع موجودات و چه براي انـسان دائمـا در تغییـر اسـت و بـدون       بین رفته بودند زیرا می    
ا محیط تازه و تسلط بر مشکالت و شدائد پیدا کرده کلیه ادیان ـ افکـار   توان تناسب ب اعضاء و افزار و افکار جدید نمی

هاي علمی ـ اصالحات کشاورزي ـ تحوالت عمیق اقتصادي ـ پیدایش کارخانجات و صـنایع جدیـد و       فلسفی ـ نظریه 
اي   عـده باشد که با جهش و تکان و تهدید صورت گرفته اسـت و  حتی ابتکارات بزرگ هنري به منزله نردبان تمدن می       

  . اند در این تکان و خیز ساکن یا ساقط شده
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بینیم وضع آن قوم یا ملت و مملکتی که مبارزه کرده و خـود      در هر حال قافله تمدن پیش رفته است و بطور کلی می   
 ممالک متحـده آمریکـاي شـمالی بعـد از احـراز اسـتقالل      . اند بهتر شده است  را از اسارت و بندهاي قبلی بیرون آورده       

. کـرد  بود که دنباله روي و ریزه خواري از انگلستان می  اي مانند کانادا یا استرالیا می    توانست آمریکا بشود و اال مستعمره     
ارزش و احترام بـود   هندوستان قبل از جنبش ملی و فداکاریهاي گاندي یک کشور پهناور زر خیز ولی توسري خور بی             

مده و صاحب نقش و اثر در سیاست شـده و بـه لحـاظ اوضـاع داخلـی و                اما حال در ردیف کشورهاي معتبر آسیا درآ       
تمدن جدید اروپا و جهش عجیب علـوم وصـنایع بعـد از مبـارزات        ). ١(وضع اهالی گامهاي بسیار بلند برداشته است        

جـا  همـه  ... رنسانس پیدا شد همچنین عربستان قبل از اسالم و بعد از اسالم و ممالک مـسلمان شـده را مقایـسه کنیـد     
  . بینید  محصولهاي پر بار و درخشان مبارزات را می
هاي لطیف مسالمت جوئی  اند و تن پروري و راحت طلبی خود را زیر پرده      بنابراین کسانی که با اصل مبارزه مخالف      

نمایند در حقیقت دشـمن خـود و         و مصلحت اندیشی و حفظ نفوس مخفی کرده قیافه حق به جانب عقالنی اتخاذ می              
  . مسلک و دعوي آنها برخالف سنت طبیعت و مشیت خلقت است. باشند  میخلق

 - L'homme et sadestinee(صاحب کتـاب معـروف ســرنوشت بـشر    ) conte due nouy(   کنت دونـوئی 

humandestiny (   گوید زندگی یعنی یک سلسله پیوسته از حاالت عدم تعادل یا نارضـایتی             ترجمه عبداهللا انتظام می .
آید و یا شغل و مقام خـود را   اي خوشش نمی مثال از خانه اجاره(ر وضعی که هست ناراضی و ناراحت است  شخص د 

کند تا از آن وضع بیرون آمـده وضـع بهتـري      بیند بنابراین تالش می       و خود را در وضع عدم تعادل می       ) داند  کوچک می 
عدم تعادل جدیـد، تـالش جدیـد،    : شود  ناراضی میرود و دلسرد و     احراز نماید اما از همین وضع نیز پس از مدتی می          

  . ترقی جدید و قس علیذالک
آید؟ پس از هر تکان و تحول حاصله از مبارزه وضع آنهائی کـه مبـارزه کـرده یـا از ثمـرات                       چگونه مبارزه پیش می   

ترازوي زندگی به طـرف  کنند شاهین  شود و نسبت به سایرین تفوق و تسلطی پیدا می     اند خوب می    مبارزه استفاده کرده  
مانـد    گیرند، اینها پیش بردند و آنها عقب مـی  در حالیکه دیگران در شرائط کهنه و نامساعد قرار می. شود آنها متمایل می 

کند وسایرین را بجاهـاي   روند مثال قوم هجوم کننده وتازنده، قالع نظامی و اراضی حاصلخیز را تصاحب می         یا پس می  
ها و ملتهائی که پیـشروان ماشـین شـدند توانـستند کارخانـه تاسـیس کننـد و                     یا خانواده . ندرا  ضعیف و کم حاصل می    

تفـوق اولیـه و نقـدي کـه     . مصنوعات بهتر و ارزانتر بسازند و پیشه وران را ورشکست و تبدیل به کارگران خود کننـد          
ـ  تر و مرفه شود آنها را روزبروز قوي بتدریج و بصورت تصاعدي نصیب دسته اول می     سـازد و طبقـه یـا طبقـات      ر مـی ت

در گروه اول رفته رفته تن پروري و فساد و در گروه دوم نارضایتی و پرکـاري   . نماید  تر می   تر و ناراحت    مقابل را ناتوان  
. شوند کنند و با گروه اول دشمن می    آیند و مطالبه حقوق خود را می        بصدا در می  . شود  و هشیاري و عصبانیت ایجاد می     

ایـن  . نمایند زنند و اعمال زور و فشار می  موقعیت خود و پس زدن مخالفین دست به دفاع و تعرض می       آنها براي حفظ  
دسته حاکم محـدودیتها و فـشار بـر طبقـه مظلـوم را              . شود  خود سبب افزایش نارضایتی و پرخاشجوئی و مخالفت می        

 و موافقت پیش گیـرد طـرف تـشویق،    براي آنکه اگر مدارا کند. اي هم جز شدت عمل ندارد       دهد راه و چاره     شدت می 
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رود و دیـر یـا زود    بنابراین مثل نوسانهاي یک پاندول از هر طرف زمینـه بـاال مـی        . چیره شده جاي اورا خواهد گرفت     
  ... کشد شود و به انقالب و شورش می مبارزه منفجر می

شکافد و غنچه نیز از  آن از غنچه مییعنی مانند گلی که برگهاي .    هر وقت مبارزه و تحولی رخ داده چنین بوده است         
ولـی عکـس قـضیه صـحیح     . آورد مبارزات و قیامها محصول همان درخت اجتماع در حال رشد است            شاخه سردر می  

اي باشـد خودبخـود و فـوري مبـارزه و            یعنی هر اجتماع در حال و هر وضع موجودیکه بسود و تـسلط دسـته              . نیست
اي برخاسـته و خـود    الزم بوده است عده. گیرد زحمت و خرج و خطر صورت نمی    آورد و مبارزه بی       انقالب بیرون نمی  
  . اي حاصل نگشته است تا صرف مال و صرف وقت و صرف جان نشده نتیجه. را فدا کرده باشند

  . همه تحوالت و ترقیات در راس آن فداکاري و خون بوده است.    این اصل کلی است و استثنا بردار نیست
هرگز نائل به نیکی و کمال مطلوب نخواهید شـد مگـر آنکـه از آنچـه دوسـت            (البرحتی تنفقوا مما تحبون        لن تنالو   

  .) دارید مایه بگذارید
   عوامل مبارزه ـ این برنامه با هدف نیک و عالی و نجات نه تنها مفت و مسلم فـراهم نـشده اسـت بلکـه بدسـت و       

  : شود بقصد و بعمل مردم شده است و می
و اگر چنین نبود که خداوند گروهی از مردم را بوسـیله گـروه         ( دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض            ولو ال 

  ) شد دیگر دفع نماید حتما ـ زمین یا محیط زندگی فاسد می
ـ فساد در زمین و محیط زندگی مردم ـ اگر جلوگیري بعمل نیاید زمین و زندگی خوبخود رو بـه فـساد و خرابـی     ١   
  . بشر و اجتماع بشري میل به فساد و فشار و هالك دارد. درو می

فساد باید دفع شود پس مبارزه با فـساد مـشیت الهـی و وظیفـه        .    ثبات وضع و حالت سکون خود یکنوع فساد است        
  . بشري است

  . از راه مبارزه و دفع دسته فساد کننده. ـ بدست کی و چگونه؟ ـ بدست خود مردم٢   
  . بینید انطباق کامل با مشاهدات و تجربیات تاریخی و باساختمان و روحیات بشري دارد  عی است و می   آیه کلی و قط

   دست خدا یا دست ما؟ ـ اینکه گفتیم دست خدا در کار است و روي مقتضیات طبیعـی و عوامـل منطقـی موجبـات      
ـ باعث منشود که به جبري مسلک بـودن و  شود و نباید نا امید بود   اي و جهش خودبخود فراهم می نارضایتی و مبارزه

درویش مآبی متهم شده و عمال به انتظار فرج دست روي دست بگذاریم و تماشا کنیم و یا مثل روشنفکرهاي سـطحی       
روي حـوادث و چـشم بدسـت     خواهـد و بالنتیجـه دنبالـه    کند و چنین مـی  بگوئیم جبر تاریخ و اقتضاي زمان چنین می   

  . بشویمجریانات سیاستهاي خارجی 
   البته مبارزه ورقی از اوراق تاریخ بشریت و مظهري از مظاهر مشیت است و همانطور که گفتیم همیشه یـک سلـسله       

وقتی آن مقدمات و موجبات فراهم شد تغییـرات و تحـوالتی هـم در جامعـه     . مقدمات و سیر مشترك و تدارکات دارد 
براین نباید با توجه به وضع روحی حاضراکثریت ملت خود را ناامیـد       شود بنا   کند و زمینه براي مبارزه آماده می        بروز می 

  . کنیم
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بینیم در دنیا ملتی را درویش مسلکتر و توسـري خـورتر از هنـدي سـراغ نداشـتیم کـه تـسلیم محـض بالدفـاع                           می
ل گنجشکی که در    و یا رد تاریخ انقالب کوبا خواندیم که جزیره کوبا مث          ) ٢(امپراطوري قهار زبردست انگلستان بودند      

سالح آن سرنوشتی براي خود غیر از رنج و مـرگ و         چنگال عقاب است در اختیار آمریکا بود و توده مردم بیسواد وبی           
شناختند معذلک تکان خوردند و پیروز شدند ویا در گذشته یـک اقلیـت سـرافکنده دسـت بـسته بـه زنجیـر              رضا نمی 

ن بـه مـصداق و نریـدان نمـن علـی الـذین استـضعفوا فـی االرض و          اي چون بنی اسرائیل علیرغم قدرت فرعو        کشیده
  . نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین قیام کردند و نجات یافتند

   این شواهد واقعیت دارد و آن حرفها و امیدواریها درست است و همه کارها دست خدا است اما ما هم بی اثر و بـی          
خـوریم   نانی هم که مـی . کند شعر باشیم یا نباشیم خیلی مطلب فرق می برحسب اینکه خود معتقد و مست     . وظیفه نیستیم 

در حساب نهائی و کلی قوانین حیاتی خدا روزي کرده است و بعد هم که در دهان گذاشتیم بـه قـدرت و رحمـت او                       
 هضم و جذب و دفع شده است ولی از ناحیه خود ما هم یک همکاري ولو مختصر الزم بوده است واال با گرسـنگی و      

کند و به راحت طلبی و کنار نشینی مـا جـواب    باز هم آیه قرآن خودش را تفسیر و تکمیل می    . مرگ مواجه شده بودیم   
  :دهد دهد و دستور می می

همانطور که خداوند وضع قوم وملتـی را ـ در جهـت خـوب یـا بـد ـ        (   ان اهللا ال یغیرما بقوم حتی یغیر واما بانفسهم 
  ). ها خودشان را تغییر دهنددهد مگر آنکه آن تغییر نمی

خدا حاضر نیست هـیچ گونـه   . آید نه معتقدات و دعا  نه پاي خواهش و تمنا در آن می     .    آیه کامال کلی و قطعی است     
بهبودي به حال و اوضاع ما بدهد مگر اینکه خود ما تغییر و تکانی بخود بدهیم کما آنکه اگر وضعمان بد باشد تقـصیر           

  . ان استآن باز به گردن خودم
 از سیاسـتها و  9البتـه نقـش اساسـی و اصـلی    (   در این آیه و در تاریخ مبارزات و پیشرفتهاي بشري اسـمی و نقـشی     

شود و بنا به ضرب المثـل   بینیم تصمیم و تغییر و تکان همیشه از خود شخص یا ملت شروع می                تمایالت خارجی نمی  
به فداکاري و مبارزه شدند رحمت خدا و موافقـت تـصادفها و   همین که مردمی حاضر » از تو حرکت ـ از خدا برکت «

  . رسد استفاده از تضادها و سیاستها پشت سرش می
. دهد کار خلقت و طبیعت پر از خیر و برکت و حرکت است و عمل اصلی را او انجام می           :    برداشتن سدها و حجابها   

همانطور که عمل یک قابله دلسوز اینست . ده هاست عمل ما در مسیر صحیح مشیت قرار گرفتن و برداشتن موانع و پر            
او فقط موطبت نمایـد کـه اگـر عـوارض و     . که بگذارد رحم زائو کار خود را انجام دهد و به موقع نوزاد را بیرون دهد      

پاشد و در حقیقت محیط و زمین را       زند و بذر می     همینطور یک زارع زمین را شخم می      . آلودگیهائی است برطرف سازد   
هـاي هـرزه    سازد و سنگهاي مزاحم و علف  عمل طبیعت و کاري که هوا و خاك و باد باید انجام دهند مساعد می     براي

  . نماید مخالف را دور می
   فن مدیریت نیز در این است که حداکثر همکاري و حسن انتخاب کارمندان و انتظام را در اداره خود برقرار نماید تا             

  . ان دارند بیرون بریزند و از محصول مجموعه آنها مطلوب اعلی بدست بیایدافراد آنچه در استعداد و امک
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   در مورد مبارزه یا جهش که الزمه نجات و سعادت است نیز باید کار بـا میـدان دادن بـه طبیعـت و برطـرف کـردن                
یده شـد جرثومـه آن   بـذر کـه پاشـ   . مفاسد و موانع باشد تا درخت انقالب و مبارزه بارور و بذرآن به زمین پاشیده شود 

  ) ٣. (ها سر درمیآورد شکافد و از میان صخره  زند و با همه ریزي و نرمی، زمین سست را می نیش می
اید که یـک نفـر افغـانی آنهـا را بـه صـف کـشیده            حکایت آن سی نفر اصفهانی زمان سقوط اصفهان را حتما شنیده          

آن سی نفر فکـر یـا     ... ینجا باشید بروم خنجرم را بیاورم     ببرد، دید خنجرش همراه نیست، گفت هم      ا  خواست سرشان ر  
  . جرأتش را نداشتند ـ یعنی غیرتش را نداشتند... اش کنند اسلحه بریزند و خفه جرأت نکردند که به سر آن یکنفر بی

اصـوال     بنابراین کافی نیست شخص یا ملتی در وضع مادي بدي قرار گیرند باید عالوه بر ناراحتی جسمی و مادي یا        
) ۴(سواي این قسمت یک ناراحتی و نارضایتی روحی توأم با نیروي درونی یا غریزي هـم در او پدیـدار شـده باشـد                   

شود که ناراحتی و نارضـایتی از جـسم بـه جـان و از       وقتی حالت عصیان و پرخاش و مبارزه توأم با مخاطره ظاهر می           
اما نه آن اسـتخوان عـضوي آهکـی ـ بلکـه اسـتخوانی کـه        . دکارد به استخوان برس. جان به دل و به روان سرایت کند

  . یعنی با تمام وجودش. گویند فالنی آدم استخوان دار و صاحب رگ و عصب است می
خاصیت شـد و   ارزش و بی    وقتی چنین حالت پیدا شد و در نظر آدم آنچه از دارائی مادي و راحتی و زندگی دارد بی         

و زمین آنچـه بـه آنهـا     (» وضاقت علیهم االرض بما رحبت    «باصطالح قرآن   . تنگ گردید اش براو     دنیا فراخی و فراوانی   
آنوقت است که مبارزه ـ مبارزه واقعی دوام دار و اثـردار شـروع    .) گردد داده است براي آنها تنگ و غیر قابل تحمل می

  . شود می
ها و نامالیمـاتی اسـت کـه      اثر ناراحتی   گاهی اوقات این تحریک غیرت و ایجاد حالت عصیان و جهش به مبارزه در      

بخود شخص وارد شده گرسنه و کوفته گشته یا دشنام و ننگ شنیده باشد و یا در اثر مشاهده و احساس نامالیمـات و         
مثال مادر و فرزند و کسانش را آزار داده باشـند یـا همکـیش و همـوطن و     . عدالتیهائی است که به دیگري وارد شود   بی

  . یبت و مظلومیت یه ببنید و وجدانأ یا عقیدتاً ناراحت شودهمنوع را در مص
هر حال مبداً حرکت هر واحد تألمات و تأثیرات روحی است نه مادي عامل مبارزه نیـز عواطـف و غرائـز و                      پس در 
  . یعنی به طور کلی معنویات نه مادیات. باشد عقاید می

تارها و جریان هائیکه غرور ملی و حیثیت انسانی مردم را جریحه دار             اتفاقاً در جنبشهاي استقالل طلبانه بیشتر آن رف       
از عوامل روانی بـسیار عمیـق و قـوي افـراد     . کند نقش اساسی را به عهده دارد نه مسائل اقتصادي و اشکاالت مادي  می

عقـب  تـر بـودن و    اي و ناراحتی و طغیانی است که هر کس از احساس پـست              بشر هنوز هم حس خودخواهی مقایسه     
شاید قسمت عمده تالشها و نگرانیهاي مردم و مراتـب و مـدارجی    . کند  افتادن خود نسبت به دیگران و بزرگان پیدا می        

  . شوند تحت تأثیر همین مسائل درونی غریزي باشد که نائل می
ر تمـاس  حساسیتی که بـا د . هستند» حساسها«   روي این حساب پیش قدمان انقالب و محرکین اصیل مبارزات بیشتر    

شود یا کیفیات حیثیتی و شخصیت و ملیت و معنویات       بودن و تماشاي بیچارگیهاي مادي خود و همنوعان تحریک می         
  . شود دیگر سبب آن می
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بطور کلی ممکن است زمینـه یـک   . اند شوند مستعجیل    مشکالت مادي و محرومیتها بهانه و مدارك زنده مبارزات می       
  ) ۵. (ده و راننده ومدیر چیز دیگري است؛ معنویات استمبارزه مادي باشد اما پشت پر

باشـد    هاي موسوم بـه سیاسـی، احـساسات غریـزي و عواطـف اسـت و خودکـار مـی                        این محرك معنوي در مبارزه    
  ) ۶. (هاي مذهبی و عقیدتی جنبه ارادي و حالت مستشعر را دارد اما در مبارزه) اتوماتیک(

  سیاسی و مذهبیهاي  موارد تجانس و تفاوت مبارزه
محـرك در هـر دوبـار حیـات و         .    بنابراین اختالف اساسی و اصولی مابین مبارزات سیاسی و مـذهبی وجـود نـدارد              

  . نماید فطرت بشري و مشیت الهی است که عمل می. معنویات است
ي بـودن و سـطح      تجانس در ریشه و مبداء وجود دارد و اگر تفاوت و اختالفی باشد عالوه بر جنبـه غریـزي و اراد                     

هاي مذهبی اصیل هدف حداعالي کمال مطلوب و حالت جامع آنست که در مفهوم رضاي خدا            در مبارزه . هدف است 
نمایـد   ضمناً شخص مبارز استشعار به هدف وعمل خود داشته بامر دین و به تشخیص عقل عمل مـی       . شود  خالصه می 

شاید شاخص و نمونه ممتاز خـالص آن رزم علـی   . یرتنه بامر غضب یا قدرت و دولت طلبی یا عاطفه و عصبیت وغ      
خود را کنار کشید و پس از فرو نشستن خشم مبـادرت  ) ع(داند چگونه بوده است و چرا علی       با مرهب استکه می   ) ع(

  . به بریدن سر او کرد
ذهبی صحیح همیـشه  هائی مابین این دو نوع مبارزه وجود دارد یعنی از یکطرف مبارزات م    به لحاظ نتایج نیز تجانس    

مانند خروج موسی که بنی اسرائیل را بـه  . آثار مادي با برکت و موجبات سالمت و قدرت و نعمت را دربر داشته است    
ارض موعود و به سیادت باشکوهترین سلطنت رسانده است و نهضت اسالم که آبـادي و فراوانـی و قـدرت و تمـدن             

از طرف دیگر انقالبهاي اجتمـاعی  ) ٧(العاده وسیعی گسترانیده است  وقسابقه در قلمروي ف    وهنر وعلوم را به قیاس بی     
هاي اخالقی از مفاسد و آلودگیهاي اجتماعی و مـوت ملکـات معنـوي       و سیاسی و غیرمذهبی نیز توام با نوید و تصفیه         

  . باشد عالی از قبیل گذشت و برادري و خدمت به نوع می
ین وحی و بصورت وظیفه دینی تا آنجا که خداوند خطاب به پیغمبـر در     دست خدا در هر دو جا است، یکجا از آست 

  : فرماید قرآن می
  .    فلم تقتلوهم و لکن اهللا قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهللا رمی ولیبلی المومنین منه بالء حسنا

 بدینوسـیله مـومنین بـه       شما آنها را نکشتید بلکه خدا کشت و وقتی تیر انداختی تو نبـودي بلکـه خـدا انـداخت تـا       
  ) ١٧سوره انفال آیه (گرفتاري و آزمایش خوبی درآیند 

توان مابین این دو نوع مبارزه قائل شد محل و محیط بـروز و     از تفاوتهاي دیگري که می    :    محل بروز و ظهور هر یک     
  . ظهور آنهاست

 و عواطف انسانی و مبـارزات سیاسـی بـوده       مغرب زمین از زمان یونان قدیم وپیش از آن مهد افکار اجتماعی و ملی 
البته در دو  . است اما مشرق زمین مهد پیغمبران و مظهر احساسات روحانی و دینی و شیوع مبارزات مذهبی بوده است                 

دهد ولی تمایل رنگها وتکیه قدمها در هـر طـرف بـه یـک سـمت           طرف از هر دو نوع مبارزه و جنگها تاریخ نشان می          
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هاي اعلی را بخواهیم در افکار و اشعار و عقاید و هیجانها و اعمال سراغ بـدهیم تمـایز و    نمونهخاص است و آنجا که  
  . تفاوت کامال آشکار است

ها سابقه ممتد ومکرر تاریخی و توسعه جغرافیائی داشته باشـد         طبیعی است که چیزهائی که در میان ملتها و سرزمین         
باشد که نه تنها در آب و خاك وفـضا جـایگزین نگردیـده اسـت        ي می حتما کیفیات و خصوصیات طبیعی و ریشه دار       

چنین مشخـصات و صـفات ممیـزه بـه سـهولت و            . بلکه در نژاد و در ساختمان جسم و روان افراد سرشته شده است            
  . توان به دلخواه و دستور جانشین آن کرد سرعت تغییرپذیر نیست و خصال دیگري را نمی

روحیه و مفهوم بشري تبدیل به روحیه و پیوند روحی         » مد«در یونان قدیم پس از جنگهاي          مالحظه کنید در حالیکه     
ملت و دولت از پیش از میالد مسیح مفهوم و مصداق و مقبولیت داشته است در ایـران مـا    ) ایده(شد و در روم اندیشه      

ر سـطحی و تقلیـدي بـسیاري از    تا بعد از انقالب مشروطیت و تماسی که با فرهنگ و رسوم اروپائی پیدا شـد و بطـو                
مفاهیم و قوانین غربی را پذیرفتیم قبل از آن مردم و دولتها درك و عالقه چندانی نسبت بـه مفـاهیم ملیـت و ایرانیـت                 

  . اند نداشته
شاهد آن اسامی و عناوین دائمی است کـه    . کرده است   ها از حدود ممکن وشهري تجاوز نمی           توجه دینی و دلبستگی   

از قبیل حسن دامغانی ـ حسین شیرازي ـ محمـد گلپایگـانی    . (اند نموده ا و سایر برجستگان قوم انتخاب میعلما و شعر
اي و  تـر محلـه   حتی در بعضی از مناطق ایران ـ آذربایجان به انتـسابات جزئـی   . ـ احمد الریجانی ـ محسن کنی و غیره 

 در دیوان شعرا و کتب نویسندگان ـ فردوسی را کـه   )اي برمیخوریم مثل امیر خیزي خیابانی کوچه مشگی و غیره کوچه
بنـی آدم  «حتی در مرد جهان دیده بلند نظر نوع دوستی چون سـعدي کـه               . کنار بگذاریم کمتر به اسم ایران برمیخوریم      

کنـد   شود از ایران هیچگاه یـاد نمـی   را سروده است وقتی از ایران دور و گرفتار غربت و اسارت می    » اعضاي یکدیگرند 
همینطور جنگهائی که در ایران رخ داده اسـت اوال جنبـه   ) ٨(نماید  ه آرزوي شیراز و خاك و آب و اهل آنجا را می   بلک

قیام یا دفاع ملی را نداشته به فرماندهی و دستور چپاولگران وامیران و پادشاهان بوده ولشگر از خـود اراده و اختیـاري               
ی کـشور بعمـل نیامـده اسـت و اگـر رمانهـاي تقلیـدي جدیـد یـا          نداشته است و ثانیا براي مصونیت یا تمامیت ارضـ       

حکومـت  «و » آزادي«یا بـراي  » ملت ایران«و » وطن«هاي قدیم را کنار بگذاریم کمتر کسی در این سرزمین براي        افسانه
  . اشک ریخته است و سنگی به سینه زده است» شاه ایران«و حتی براي » عمومی

زننـد؟ چقـدر بـراي      ریزند و پاي علمشان سینه می زاده ومال چقدر مردم اشک ریخته و می    اما براي خدا و امام و امام    
دهنـد ـ    کشند ـ احساستشان به جوش آیـد ـ تعـصب بـه خـرج مـی        کنند ـ زحمت می  وظائف و عالئق دینی خرج می

 اخالقی و خرافی احساسات و معتقدات مذهبی چه محرك قوي براي هرگونه عمل اعم از   ! شوند؟  کشند و کشته می       می
اند ـ چه در قیامهـاي خودشـان     اند یا بدنبال پیشروي جمع شده هر وقت مردم به میل و پاي خود راه افتاده! بوده است؟

هاي حسن صباح ـ چه در جنگهاي صفویه علیه عثمانی و   در دوره خلفاي بنی عباسی و اموي ـ چه در شورشها و فتنه 
در انقالب مشروطیت ـ همه شما عالئق دینی و عواطف و عقایـد مـذهبی و تـاثیر و     چه در ظهور بابیه و بهائیه و حتی 

در انقالب مشروطه اگر پیش قدمی و پیشوائی رهبـران بـزرگ روحـانی و احـساس                 . کنید  تعصبهاي آنها را مشاهده می    
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که در اردوي مخالف یعنـی  کما این. پیوست  وظیفه و پاداش دینی در کار نبود ابداً چنین جنبش و فداکاریها به وقوع نمی  
  . استبداد هم بار تبلیغ و تحریک از طریق افکار دینی و پیش انداختن پیشوایان مذهبی صورت گرفت

انـد بطـور    اند که سـعی داشـته      سیاستهاي خارجی از دیر زمان به این نکته تاریخی و نژادي و روانشناسی توجه کرده          
دانیم براي خـود و بـراي دربـار، ایـادي مرمـوزي در آن       ده و بطوریکه میمستقیم وغیرمستقیم در روحانیت ما رخنه کر  

  . اند جمع فراهم کرده
.    این حقیقت نه تنها در ایران شیعه بلکه در سایر کشورهاي شرقی مسلمان و حتی هندوستان بودائی جلوه گر اسـت           

ید گاندي را مردم هند بیشتر به دیده یـک  دان هاي گاندي شده است بطوریکه می در آنجا که نهرو وارث ثمرات و مبارزه  
کنند تا بعنـوان یـک مـرد انقالبـی      شناختند و تبعیت و احترام می  مرد روحانی از جان گذشته و فیلسوف نوعدوست می  

اي که زمینه کامال دینـی و فلـسفی خـاص     سیاسی و تازه گاندي بساط تبلیغ و تحریک خود را روي یک سفره گسترده       
ــ  ١٨٨٢(و رامـا کریـشنا    ) ١٨۶٢ــ   ١٩٢٠(بی و ضدمسیحی داشته و بدست امثـال ویوکانـادا           هندي و جنبه ضدغر   

  ) ٩(بافته و پرداخته شده بود، پهن کرد ) ١٨٢۴ـ ١٨٨٣(و دایانداسار ساواري ) ١٨٣۴
   ایرادهاي هریک ـ ما در این بحث کاري به حقیقت و حقانیت یا بطالن مذاهب و مکاتب فلسفی و روحانی که مردم  

. شرق زمین از جمله ایران را به وجد و حرکت و به قبول خرج و زحمت و احیاناً قیام و نهضت واداشته است نداریم    م
تـر بـوده    العـاده آمـاده   خواهیم بگوئیم در این محیط زمینه فکري و روحی مردم براي مبارزات بصورت مذهبی فـوق          می

در هرحال نسبت به هـردو نـوع مبـارزه    . ی موسوم به سیاسیاست تا براي مبارزات تحت لواي ملی و ایده آلهاي انسان     
  . انتقادها و ایرادهائی است

بلی در گذشته چنین بـوده اسـت و تعـصب و تحریکهـاي مـذهبی       :    مثال در مورد مبارزه مذهبی ممکن است بگوئید       
 توسـعه یافتـه ـ چـشم و     اما در قرن معاصر که ارتباطـات و تعلیمـات  . هاست الزمه دوران نادانی و عقب افتادگی ملت

تواننـد درك مفـاهیم عالیـه     افتند و بخوبی می  گوشها باز شده است مردم دیگر براي خرافات و بدنبال آخوندها راه نمی        
بعـالوه بـا تجربیـات دردنـاکی کـه از      . ملیت و استقالل و آزادي و دمکراسی و شرافت و سوسیالیسم و غیره را بنمایند   

 احیاناً شیادي و خیانت بعضی از وعاظ و مدعیان پیشوائی دینی داریم نبایـد عنـان خـود و             عوامفریبی و کهنه پرستی و    
  . عوام را باز بدست آنها داده بیش از پیش از قافله تمدن و تجدد غقب بیافتیم

افتـد    شود و سروصدا و ادعا راه مـی  گویند که غالباً دیده ائیم خوب شروع می    در مورد مبارزات ملی و سیاسی نیز می   
زنند یا متوقـف   شوندـ وقتی به خطرات و محرومیتهاي شدید برمیخورند پس می اما رهبران و رهروان وسط راه شل می  

حـسابهاي مـصلحت اندیـشی و موقـع     . شـود  آن حرارت و مداومت و از خودگذشتگی و جسارت دیده نمی        . شوند  می
به مقتضیات داخلی و موقعیتها و سیاستهاي خارجی    نظرها  . آید    شناسی و فرصت طلبی و حفظ نفس و نفرات پیش می          

بعالوه به محض مختصر موفقیت و حتـی قبـل از آن   . شود ـ سطحی و تقلیدي بوده عمق و استحکام ندارد  معطوف می
از همه اینها گذشـته و همـانطور کـه    . کند ها ظهور و بروز می ها و سوء استفاده آید وسپس جاه طلبی  اختالفات پیش می 
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اي  اي در قشرهاي ملی ندارد و منحصر به طبقات دانشجویان و عده نشان داده است مبارزات سیاسی پایه و سایه       تجربه  
  ... شود از روشنفکران می

باشد چون بـاالخره انـسان انـسان اسـت ـ جـان شـیرین و          بینی می    حساب مطلب هم روشن است و قبال قابل پیش
ا محرومیت و خطر و خـداحافظی شـد پـاي اسـتدالل و حـساب در میـان       وقتی مواجه ب  . زندگی راحت رادوست دارد   

  . آید می
اي از عوامل داخلـی و خـارجی وجـود دارد کـه نگذاشـته و                در ایران پاره  :    میکروبهاي مسموم کننده مبارزه در ایران     

ت کـه یـک ملـت    اینـس . گذارد مبارزه نضج بگیرد و دست طبیعت مثل جاهاي دیگر دنیا کار خـود را انجـام دهـد       نمی
  . ایم و از مشروطیت و قانون اساسی ما خبري نیست ساکت راکد خوار شده

   عامل خیلی داخلی و درونی روح رضا و تحمل و سازگاري است که خصلت ذاتی ما شـده و ایرانـی را حاضـر بـه                  
براي آن محملهـاي  خصوصاً که بعضی شعرا و عرفاي گذشته  . نماید  قبول هر وضع و تن دادن به هر سختی و ننگ می           

مـا بایـد ریـشه چنـین معتقـدات و      . انـد  ادبی یا فلسفی یا دینی هم درست کرده ما را از دنیا و آخرت منحرف سـاخته                
روحیات را که تخم تن پروري و تنبلی خودمان است و هیچ اساس اسالمی و منطقی ندارد و منافی با سنت ائمه اطهار          

ا براندازیم آنوقت اعتیادها و آلودگیهاي تخدیر کننده روزافزون کـه بـه طـرق    و اصول تشیع است از زمینه فکرها و دله       
گوناگون بصورت دود و آب و بانک و رنگ از راه افیون و حشیش و اخیراً هروئین و عرق و انواع مشروبات الکلی یـا   

ما و تـصاویر تحریـک    هاي شهوت انگیز و خمارکننده و باالخره نمایشهاي هنري و تلویزیون و سـین               آوازها و موسیقی  
شود و اعصاب و افکـار را   ها و دماغ و گوش و چشم و مغزهاي مردم فرو کرده می  کننده مجالت و غیره دائماً در سینه      

نماید مزید بر علت شده مجالی براي احساس ناراحتی و بروز نارضایتی و ظهـور و عکـس العملهـاي تکـان      تخدیر می 
قعاً در این مملکت اهل مبارزه هستند و درد ملـت ومملکـت را دارنـد ولـو آنکـه          اگر کسانی وا  . گذارد  دهنده باقی نمی  

. مقید بدستورهاي دین و حرمت مسکرات و مخدرات و شهوات نباشند وظیفه دارند با چنین عادات و اعمالی بجنگنـد        
ج و اشاعه دهنده ایـن  هاي دولتهاي استبدادي همیشه مرو بینند که سیاستهاي استعماري و برنامه  خصوصاً که بنحوي می  

رمقـی   باشند و از این راه سعی دارند مردم را راضی و سرگرم کـرده آنهـا را در بیهوشـی و بـی     قبیل فحشا و فسادها می 
  . هاي ملی است همینطور قمار که چه آفت خانمان برانداز و برباد ده سرمایه. نگاه دارند

شود یـک عامـل دیگـر منحـرف کننـده          ست دولتها داده می      وجود نفت و عایدات مسلم آن که از دست خارجیها بد          
توضیح آنکه اگر مملکتی روي پاي خـود ایـستاده   . باشد  بسیار قوي و خنثی کننده ایادي بیدار کننده طبیعی در ایران می           

اه صـحیح  و کفیل مخارج و اداره خود باشد ناچار است به تالش و تدبیر بپردازد و اگر در اداره امور و نظام روابط از ر         
و عادالنه خارج شده کارها را بدست نااهل بسپارد و رعایت اصول و دقائق اداري و فنی و اقتصادي و قضائی و غیـره                  

دچـار مـشکالت و محرومیتهـا و    . کند را ننماید بزودي خلل و خرابی و توقف در ارکان و در اجزاء آن کشور بروز می              
هاي درسـت را پـیش    کنند و راه مردم آنجا یا از اول حواسشان را جمع می     بنابراین زمامداران و    . شوند  فقر و فالکت می   

بـه ایـن ترتیـب بـا     . شوند گیرند و یا اگر غفلتی و خطائی کردند سرشان به سنگ خورده فوري برمیگردند و آدم می     می
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 فکر و بازویـشان  کند اي تنگ می هائی که از خارج عرصه را بر همه جامعه          توجه به پیش آمدهاي دائم زندگی و رقابت       
شوند بلکه براي بقـاء و توفیـق در میـدان مـسابقه حیـات هـر روز ابتکـار و         را پیوسته بکار اندخته نه تنها متوقف نمی      

  . نمایند دهند و ترقی می ابداعی هم بروز می
ه از اصـول  انگار باشد و از طرف دیگر هـر تنبلـی و خطـا و انحرافـی کـ      خیال و سهل     اما اگر مملکتی از یکطرف بی    

طبیعی مشی زندگی و اداري نمود آثار آن دامنگیرش نگردید و یک هللا باشی و ممر عایدات مسلمی داشت که دسـت و      
بازوي او را نگاهداشته نگذارد زمین بخورد و هر قدر ولخرجی و ولنگاري کرد قـوت الیمـوتی در حلقـش چکانـد و                 

چنـین کـشور و دسـتگاهی    ...  که باالخره از گردش نیفتـد    بندوبارش ریخت   عصاره و روغنی در چرخهاي زنگ زده بی       
  . عار و مرده است شود و در حقیقت بیکاره و بی اما اصالح هم نمی. میرد  افتد و نمی  هیچ وقت از کار نمی

هاي اقتصادي و نظامی و سیاسی و وامهـاي بالعـوض و بـاعوض اسـت کـه                   بدتر از عایدات آن شکلی نفت، کمک      
بینند حـال احتـضار در رفـتن نزدیـک اسـت بـه پیکـر ناپایـدار آن تزریـق                  است به محض اینکه می    مرتب از چپ و ر    

این سرپرستی ظاهراً دلسوزانه و عامیانه سیاستهاي خارجی و سایه ایکه بر سر هیأتهاي حاکمه دست نشانده              ! نمایند  می
بهمـین دلیـل   . باشـد  بارزه و تکامل مـی خود داشته و دارند بزرگترین سد راه عمل عوامل حیات بخش طبیعت و مانع م       

تـرین افـراد در    تـرین و نـاالیق   عرضه کند ـ بی  بینیم که در کشورما این اندازه اختالسها و افتضاحها بروز می  است که می
اعتنائی به کلیه اصـول اداري و   بندوباري و بی حسابی و بی گیرند ـ چنان بیکاري و بی  رأس حساسترین مقامات قرار می

کنند ـ چه وقتها و عمرها و استعدادهاي بیکران که   ها و موسسات و اجتماعمان حکومت می و علمی در وزارتخانهفنی 
بـاز صـبح   ! شـود  معذلک هیچ طـور نمـی  ... شود رود ـ چه غفلتها و خالفها و کثافتکاریها که نمی  خروار خروار هدر می

کنند و معذلک آخر روز یـا آخـر     کاري نمی. روند  کارشان میشود و مردم بسر دکانها و بازار و ادارات و مدارس باز می    
و اگـر  ... شـود  باز همان جریان فردا تکرار می. شود آید وشب سفره شام و بستر خوابشان پهن می  ماه چیزي گیرشان می 

اسـتقالل و  یـا آدم شـده   ... کرد تا بحال صدبار از بین رفته بودیم امر خالص خدا یا دست باز طبیعت کار خودش را می   
  . داشتیم  آزادي و ارزشی در دنیا می

   اما قبل از آنکه سیاستهاي خارجی باینصورت در کشور ما و به خرج خود ما وضـع مـصنوعی ضـد مبـارزه و ضـد                       
حیاتی ایجاد نمایند قرنها بود که رژیمهاي سلطنتی و استبدادي نهال شخصیت و آزادي و غیرت را در این مـرز و بـوم            

هاي تملق و دنائت و تلون مزاجی و نوکر صفتی و ناامیدي را بهـر طـرف کاشـته علفهـاي               ده بجاي آن دانه   از بیخ برکن  
بدیهی است که روح اطاعت پیشگی و غره نوکري و ارباب پرستی و گدامنشی روح مبـارزه               (هرزه را پرورش داده بود      

  !) کند و انقالب را در جنین خفه می
  

  »هوالقاهر فوق عباده«ه است ـ باالخره    مبارزه در خانه ایران را زد
  . شود دهد و اگر یک حس کور شد حس دیگر هوشیار می وه خود را می   هر درختی می

158



تواند فطرت و اساس خلقت را بهم بزند و غیرت و غرائز و مشاعر را بکلی از بین       سال سلطنت باالخره نمی    ٢۵٠٠   
همـان  . شود شود نیز مانع خرابیهاي دیگر نمی  که از طرف استعمار می    نظم و آرامش و تأمین ضروریات و نظارتی       . ببرد

  . سازد تسلط و قدرت موجبات زوال و اضمحالل خود را می
   نه آن شوکت و قدرت استبداد قاجار مانع انقالب مشروطیت شد نه آن سیاست زیرکانه کهنسال انلگـستان توانـست      

هـاي همـه جانبـه     یرد و نه ایـن فـشار و اختنـاق عجیـب و حمایـت     جلوي ملی شدن نفت و نهضت پرافتخار ما را بگ   
سیاستهاي خارجی از حکومت بعد از کودتا خواهد توانست ترس و خاموشی را پایدار ساخته جلوي قیام عظیم و بـی            

  . سابقه و دنباله دار دینی را بگیرد
ستبدادي غیرملی با بیدادگریها و با غرور و    هم مچ سیاستهاي خارجی با آن تدبیرها و تزویرها باز شد و هم دستگاه ا           

اش در اداره و آبـادي   شـرمانه  بی اعتنائی هایش به مخالفین و موافقین و عجزیکه علیرغم تبلیغات دروغ و ادعاهاي بـی              
و هـر قـدر زمـان جلـو بـرود شـدیدتر و آشـکارتر        . مملکت قهراً نشان داد که همه را بستوه و هوشیاري آورده اسـت       

اگر مختصراً مدارا و یا سـستی  . اي جز پیشروي در جهت فشار و فساد و خرابی ندارد  ه پس ندارد و چاره    را. خواهدشد
. هاي بیشتر در تقویت خود و تخریب او خواهـد کـرد   از ضعفش استفاده. شود نشان دهد ملت تحریک شده تشویق می    

 در کـشورهاي انقـالب کـرده و نجـات     بنابراین چرخ روابط حکومت و ملت ایران روي همان غلطکی افتاده است کـه  
  . یافته افتاده شده بوده است

بـراي بـراه   ! باید بیدار شویم و براه بیفتیم! کند    خالصه آنکه مبارزه و انقالب در خانه ما را زده است ملت را صدا می              
  ) ١٠. (افتادن هم الزم است انتخاب طریق نمائیم و تصمیم بگیریم

توانیم نزدیکتـر شـده و تکلیـف خـود را مطالعـه       ضرورت و خاصیت مبارزات معلوم شد می   انواع مبارزه ـ حال که  
  . کنیم

کننـد ـ سیاسـی و مـذهبی ـ نـوع اول را مخـصوص و متوجـه          هاي اجتماعی را به دو نـوع تقـسیم مـی       عادتاً مبارزه
  . دهند دانند و نوع دوم را جنبه اخروي می احتیاجات و امور دنیائی می

شناسند از قبیل تأمین غذا ـ مسکن ـ امنیت ـ آسایش ـ       مقصد مبارزات سیاسی را بیشتر به عوامل مادي می   محرك و
هاي مذهبی معتقدات دینی و عشق و اطاعت خدا یا تعصبات مـذهبی را محـرك             قدرت و غیره در صورتیکه در مبارزه      

هـا   مخصوصاً با تبلیغـات و ادبیـات کمونیـسم   . نددان دانسته و مقصد مبارزه کنندگان را بهشت و تامین دنیاي آخرت می    
افـزار  . هاي سیاسی در خاطر بسیاري اشخاص صرفاً بطرف مادیات و اقتـصادیات گرائیـده اسـت               هدف و عامل مبارزه   

هـا را   دانند و بدي و خوبی شرائط مـادي زنـدگی شـالوده اعتراضـات و برنامـه                 تولید را منشاء تحوالت و انقالبات می      
  . دهد تشکیل می

نماید ـ بلکه روشـنفکران زیـادي کـه نظـري و       اي را تبلیغ می    نه تنها ماتریالیستها بنا باصول مکتب خود چنین عقیده
اي جز به مادیات زندگی ندارند از آنها تبعیت کرده و محرومیتها و سـختیهاي مربـوط بـه خـوراك و پوشـاك و                  عقیده

ها که خود را قطب مخالف و منکر اصول کمونیسم       حتی آمریکائی . ددانن  ها و جنبشها می     تفریحات را موجب نارضایتی   
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در مبارزه با کمونسیم متوسل بـه  . دانند عکس العمل شان عیناً مانند ماتریالیستها براساس اقتصادیات و مادیات است       می
 و خطـر  پرداخت وام و کمکهاي بالعوض و باالبردن سطح زندگی و تأمین وسائل خوش گذرانی مللی که در معـرض         

تجدیدخواهان کشور ما نیز براي تحریک مردم و تکان دادن افـراد در جهـت اصـالحات و            . گردند  کمونیسم هستند می  
  . کشند تمدن دائماً خیابانهاي زیبا و آسایشهاي مغرب زمین را برخ ایرانیان می

سیالیـسم و کمونیـسم هـم کـه     در خود انقالبهاي لیبرالیـسم و سو .    محرك واقعی مبارزات ـ اما حقیقت چنین نیست 
بینـیم    بخاطر طبقات محروم و رنجبر صورت گرفته و در جهت بهبود شرائط اقتصادي اثر کرده است باین دلیل که مـی                 

مـثال پیـشروان و   . کمتر اتفاق افتاده است انقالب از میان خود آن طبقه محروم سرزده و بدست آنها شروع شـده باشـد            
انـد نـه از      هاي اولیه و لیدرهاي انقالبی غالباً طبقات مرفـه یـا متوسـط بـوده                 سوسیالیست پایه گذاران انقالب فرانسه و    

کارل مارکس ـ گاندي ـ فیدل کاسترو ـ بن بالو و لنین هیچ کدام کسانی نبودند که از فقـر ذلـت      . بیچارگان و کارگران
را ) ي ـ روزنامـه نگـاري و غیـره    اسـتادي ـ وکالـت عدلیـه افـسر     (در رنج بوده یا اگر دنبال شغل و حرفـه خودشـان   

بـسیاري از  . توانستند گلیم خودشان را به راحتی از آب در بیاورند و وضع مادي مطبوعی نداشته باشـند               گرفتند نمی   می
حتـی آنهـا کـه    . هاي اجتماعی و علمداران انقالب از داخل طبقه مقابل یا الاقل طبقه متمایل برمیخواستند    رهبران مبارزه 

  .م لینکلن در آمریکا به جنگ با بردگی و نجات غالمان قیام کردند کاکا سیاه توسري خور نبودندمانند آبراها
   بعالوه از درجه صرف مادي وقتی نگاه کنیم هرگونه مبارزه و قیام مخلصانه الاقل بـراي کـسانیکه در مراحـل اولیـه                        

به عوض آنکه فکر و وقتشان صرف پول   . شود  سبب از دست دادن مادیات می     . شوند نقض غرض است     وارد میدان می  
گذارند سپس  افتند و مقداري هم از جیبشان و راحتیشان را روي آن می            درآوردن و احراز مقام کردن بشود به بیراهه می        

در زمینـه  . شـود  دهند، چه بسا که منجر به دوري از خانواده و از دست دادن جان مـی  شغل و درآمدشان را از دست می 
آید اگر دنبال استقالل و استغناء نرونـد      لک تحت حمایت با نفوذ دول قوي نیز این نقض غرض پیش می            ها و مما    ملت

هـا بهـره منـد شـوند و خـوش       هـا و اسـتفاده   توانند از خیلی کمـک  داراي نظم و درآمدو مخصوصا امنیتی هستند و می  
جنبد اول دفعـه مواجـه بـا      روگوششان میگیرد و س ولی همین که درد آزادي و استقالل آنها را می  . خوشک پیش بروند  

هاي اداري بیـشتر شـده    اگر کله شقی بکنند تضییق. شوند اي افراد می   یک فرمانفرماي قلدر و ناراحتی و فشار روي پاره        
گیرنـد   کننـد جلـو صـادرات را مـی     ارز را پلوکـه مـی  . شـوند  هاي اقتصادي از ناحیه دولت ارباب مـی       منتهی به انحصار  

الحمـداهللا کـه مـا نمونـه هـایش را در ملـی کـردن نفـت         ... (نمایند  بندند ـ تحریکات و ناامنی ایجاد می   میاعتبارات را 
ها را که الزمه هر مبارزه و مقدمـه هـر پیـروزي اسـت      خودمان دیدیم و مکرر شنیدیم که همین تضییفات و محرومیت         

ولتی دلیل خطـا و خیانـت پیـشواي پـیش بـین و      چگونه آنرا دشمنان خارجی حربه علیه ملت ایران کردند و خائنین د           
  .) دهند بزرگ ما جلوه می

بینیم افراد و اقوام مبارز با علم باین جریانات و محروم شدن از مادیات و حتی پـس از چـشیدن مـزه تلـخ                       وقتی می 
کنند پـس معلـوم    ال میباز دست برنمیدارند و مبارزه را دنب  ) که در کام آنها بسیار شیرین است      (ها    ها و شهادت    شکنجه

  . شود  هاي حیات موجود است که محرك مبارزه می شود چیز دیگري غیر از مادیات و آسایش می
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هائی که صرفاً براي مادیات یعنی خورد و خوراك و مسکن بوده است بـدنبال   ها یا حمله    اتفاقاً آن مبارزات و نهضت    
مانند یورش چنگیز و آتیال که براي چپاول و توسـعه مـسکن    . خود از هر دو طرف خرابی و خاموشی ببار آورده است          

هـائی   در چنـین مبـارزه  ) ١١(یا حمله اسکندر که براي کشور گشائی و شوکت طلبی صورت گرفته اسـت          . بوده است 
  . بهبودي و فزایندگی خیلی کمتر براي بشریت فراهم شده است

ادي خواهانه و مترقیانه مادیات البته بدون نقش و اثر نیستند هاي آز    نقش مادیات در مبارزات ـ در مبارزات و نهضت 
مسلماً گرفتاریها و فشارهاي طاقت فرساي زندگی و محرومیتها و اختالف وضعیتها و           . ولی نه نقش اصلی و انحصاري     

 شرط کافی باشند ولی ها در تحریک احساسات و ایجاد انقالبات مالزمه دارند و غالبا شرط الزم می            بطور کلی نارضائی  
بایستی در مردم یا در جامعـه هـائی کـه     اگر بدي شرایط مادي شرط الزم و کافی براي مبارزه و انقالب بود می             . نیستند

و آن مـشت  . شـود  بینیم خبـري نمـی    اما حتی می. شرایط مادي بسیار بد حکمفرماست عصیان و شورش شعله ور شود  
پرسند براي چه تن به زجر و کشتن بدهیم؟ اگر تحریکهـاي    ز خود میدهند ا مردم فلک زده براحتی تن به بیچارگی می       

عصبی و غضبی و غریزه فداکاري در او ضعیف بود ـ و در ایرانیها غالباً مثل اینکه چنین باشد ـ و حسابگري بکار افتد   
ناسـب تـري گیـر    روند تـا فرصـت م   اي می نشینند یا الاقل عقب راه حل ساز شکاري رفع و رجوع کننده  ناچار پس می  

  .بیاورند
البته حزب توده ایـران ایجـاد حرکـت و حـرارت     . زنند  آورند و حزب توده را مثل می    استثنائی در این زمینه پیش می    

هاي شایان تحسینی بلحاظ انضباط و مقاومـت و فـداکاري بـروز     اي در طبقات مختلف جوانان نمود و نمونه   غیرمنتظره
یکی اینکه حزب توده ابداً بنیاد و مظهر ملی ایرانی نداشـته از خـارج الهـام        . از نظر دور داشت   اما دو نکته را نباید      . داد
همین اعتقاد و اتکائی که افکار داخلی بنا به عـادت بیگانـه خـواهی بـه        . کرد  گرفت و کمونیسم جهانی آنرا اداره می        می

 عامل بـسیار مـوثري در اداره و در پیـشرفت           یک مکتب اجتماعی اروپائی و قدرت تبلیغاتی نظامی و سیاسی آن داشته           
دیگر اینکه مسلک کمونیسم با وجود مظاهر فلسفی و تعصبات شبه مذهبی که بآن داده شـده و        . عملیات آن بوده است   

در . خیلی مهم بود باالخره نتوانست در این کشور دوام پیدا نماید و با اولین حمله جدي حکومت مخالف خاموش شد      
هاي دینی و مسلکهاي فلسفی مختلف اعم از حق و باطل کـه         هاي آن و فرقه     رتشتی، اسالم و شاخه   صورتیکه مذهب ز  

  . اند هنوز کم وبیش برقرار و پایدارند هاي فراوان واقع شده ها و شکنجه هرکدام بنوبه خود در معرض دشمنی
د که اهل مبارزه سیاسی باشـند منعـشان   اگر کسانی هستن.    کدام نوع مبارزه را انتخاب کنیم؟ـ این سئوال جواب ندارد 

مبـارزه در راه آزادي و عـدالت در هـر    . کنید  گیریم سهل است که تائید و تشویقشان هم می          کنیم، جلویشان را نمی       نمی
اگـر در بعـضی افـراد محـرك و مبـدئی مجـود دارد و کمـال        . باشـد  حال مقدس است حرکت و هدف آن مطلوب می       

  . کشاند ـ چه بهتر ـ بسم اهللا بفرمائید  آزادیخواهی و شرافت جوئی آنها را باین طرف میمطلوبهاي ملی و انسانی و
مـاهم منکـر ایـن نیـستیم کـه       . کنند و یک نوع سلیقه و ذائقـه ندارنـد                بدیهی است که همه مردم یک جور فکر نمی        

. شـود  شق و عملهـاي بـزرگ مـی   عواطف انسانیت و غرائز بشریت در افراد و اقوام وجـود داشـته و دارد و منـشاء عـ                   
کسانیکه بهره مند از آن و حساس نسبت بآن هستند و چشم و دست به چیز باالتري ندارند این سرمایه و نیرو را بکار                  
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امـا اگـر   . شـویم  با کمال میل و رغبت همقـدم و همـسفرشان مـی   . برند دعاي ما و زبان ما و قدم ما بدرقه راه آنهاست        
کنیم اکثریت با این دسته است که بدون انکار ارزش و اهمیت وطـن دوسـتی و ملیـت و      میکسانی هم بودند و ما فکر   

آزادي و شرافت و نوع پروري یک چشم انداز دورتر و باالتري داشتند که شامل اینهـا و بـاالتر از آنهـا و جـامع تمـام             
استند، کامال بجا و به مورد است که به ارزشها و کماالت انسانی بوده و در قالب دین و قرآن بنام خدا آنرا خواندند خو               

  : زیر پرچم جاودان. عشق و به امر او مبارزه بنمایند
  

  » وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون    «
رشـان روزي داده  انـد و نـزد پروردگا   انـد بلکـه زنـده    اند مـرده  و مبادا تصور کنید که آنها که در راه خدا کشته شده          (
در راه جانبازي به ) ما براي خدا هستیم و بسوي او برمیگردیم       (» انا اهللا و انا الیه راجعون     «و با سرود عاشقانه     ) شوند  می

آیا براي ما انتظاري غیر از یکـی دو خـوبی را   (» هل تربص بنا اال احدي الحسنین   «راه بیافتند و خود را از ابتدا مشمول         
  !بدانند) دارید؟

تواننـد مـشمول و مـومن     تعداد بسیار قلیلی می.   البته چنین مقام و معرفت در همه کس ـ یعنی در آن اکثریت نیست  
اند و از جنبـه خـدائی و دینـی پـاك درك      تر قرار گرفته    تر و پائین    کامل بدان باشند اما آنهائی هم که در مراحل ضعیف         

 داراي یک چیزي بیشتر از آنهائی که اصال اعتقـاد یـا انقیـادي بـه     نمایند باز    عدالت و حقیقت و خدمت را به خلق نمی        
اي و اتکـائی   بعد مختصر عقیـده . باشند یعنی تا حدود عاطفی و انسانی و غریزي مثل آنها می  . مبانی دینی ندارند هستند   

  . اند پس خیلی بیشتر و بهتر قابل تحریک. هم بر عوامل درونیشان مزید شده است
ن اینکه بخواهیم مبارزه سیاسی را نفی یا منع کنیم باید بگوئیم آن صورت عام و جـامع و شـامل مبـارزه            بنابراین بدو 

توان خیلی سطح فعلی را باال برد و برشماره آن افـزود   در ایران ـ مبارزه مذهبی است خصوصاً که با تعلیم و تربیت می 
نمایند و با بینـائی و عالقمنـدي در راه اصـالح و آزادي مـردم      یاي که بسم اهللا و باهللا و فی سبیل اهللا مبارزه م    آن دسته (

آن . البته بشرط آنکه فراموش نشود که هیچگاه نباید دین را در خدمت و آلت دست سیاست قـرار داد                .) قدم برمیدارند 
د نـه  ایمان و عملی که با ظاهر مذهبی ولی به قصد غیر مذهبی و غیر عشق الهی ولو مشروع و ندانـسته صـورت گیـر                 

آن نوع مبـارزه  . ایمان عملی که با قصد مذهبی است نباید اصالت خود را از دست بدهد            . خورد نه آخرت    بدرد دنیا می  
  . تواند موثرتر و ارزنده باشد که به وظیفه دینی و به حکم همان معتقدات الهی انجام گیرد مذهبی می
دوران عالئـق دینـی و   . ت مذهبی اشاره شد هیچ یک وارد نیستها ـ آن نگرانیها و ایرادها که در مورد مبارزا     نگرانی

تر عالیتري از عمـق افکـار و عقـول و از     مذهبی نه تنها در ایران بلکه در دنیا هم سپري نشده است بلکه بصورت ساده           
  ). ١٢(زنند  سطح احتیاجات و ادراکات جوش می

گی و تشنگی مخصوصی براي معارف قرآن و وظائف اجتماعی بینیم در دانشجویان و در جوانان آماد            در ایران نیز می   
باشند و در آنها تنبه و محرك هـائی ایجـاد          دینی وجود دارد و به خوبی خریدار کاالهاي پاك شده و اصیل اسالمی می             

ي ها نماید اتفاقاً چون چشم و گوشها باز شده است و بشر رشد کرده بهتر از گذشته درك تعلیمات و کمال مطلوب                  می
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اما توهم اینکه مبارزه مذهبی یعنی دنباله روي کورکورانـه از یـک عـالم دینـی و دور افتـادن از      ) ١٣(نماید  انبیاء را می  
ما به هیچ وجه معنی مبارزه مذهبی را تقلید کورکورانه از          . افکار اجتماعی و اصالحات مترقی جهانی نیز صحیح نیست        

همانطور کـه بـراي مرجـع تقلیـد تبحـر و اعلمیـت در مـسایل        . دانیم میپیشواي دینی در ردیف مسائل فقهی متداول ن       
مربوطه و عدالت و فقاهت کامل شرط شده است ـ رهبر مبارزه مذهبی و سیاسی نیـز بایـد در مقـام و موضـوع خـود       

تجربه سنوات اخیر بخوبی نشان داده است که رشـد مـردم ایـران آن    . صاحب سابقه و صالحیت و مقبولیت عامه باشد 
دیدیم بعد از آنکه یک پیشواي روحانی و رهبـر مبـارزه بـسیار متنفـذ و              . قدر شده است که از این جهات اشتباه نکنند        

محبوب راه خود را از راه ملت جدا کرد چگونه مردم او را رها کردند و یـک روحـانی شـجاع روشـنفکر گمنـام ولـی         
  . ه و تبعیت کردندعالیقدري که مردانه وارد میدان مبارزه شد چگونه مردم توج

برخالف اهل تسنن . باشد    اتفاقاً مسئله تقلید و مرجعیتی که در شیعه وجود دارد امتیاز دین و شاهدي بر دعوي ما می         
نمایند در مذهب تشیع دسـتور ایـن    اند و تبعیت از مجتهدین هزار سال پیش می که با قرار خودشان باب اجتهاد را بسته  

م زنده بصیر به مسائل و احتیاجات زمان که بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر از روي عقل      است که از فقیه عادل اعل     
همین مرجعیت و اجتهاد زنده که اصـول الهـی و   . در مورد حوادث و ابتالئات استنباط نمایند و راي دهد پیروي نمایند  

 تجدد و تناسب مذهب شیعه است با سنن نبوي را بر مقتضیات بشري تطبیق دهد و تکلیف مردم را تعیین نماید ضامن  
شود و  حال اگر غفلت و عدم توجه هائی در گذشته جریان داشته است ایراد به اصل مطلب نمی   ). ١۴(تحوالت جهان   

اي اخیراً پدیدار شـده و مراجـع تقلیـد خـود را مـسوول امـر          خصوصاً که از این جهت بیداري و نهضت امیدوار کننده         
  . دانند اجتماع نیز می

 این نکته نیز قابل تذکر است که طرز تعیین مرجع در مذهب شیعه کامال جنبه انتخابی و دموکراتیک داشـته و مـردم                   
نماید و اگـر   هستند که با تفحص و توجه به مقام دانش و تقوي و بینش و کفایت مجتهد اعلم مرجع خود را اختیار می        

  . نند برگردند و به دیگري رجوع کنندتوا احیاناً اشتباه و انحراف هائی مشاهده نمایند می
اي به وظائف خود     بنابراین بطور خالصه نه تنها نگرانیها مورد نداشته در صورتی که مردم مختصر هوشیاري و عالقه        

تواند از یک دستگاه تشکیالتی و تبلیغاتی وسـیع نیرومنـد ریـشه            نشان دهند رفع خواهد شد، بلکه مبارزات مذهبی می        
هاي فعلـی   ستفاده نماید و با مختصر تجدید نظر و تطبیق و تغییرات الزم آن را تکمیل و تجهیز براي برنامهدار موجود ا 

  . کند
اي که نسبت بـه دو نـوع مبـارزه نمـودیم تنهـا نظـر بـه آینـده نداشـته و              اشتباهات گذشته تکرار نشود ـ در مقایسه 

گذشته چنین بـوده اسـت چـه در انقـالب مـشروطیت ـ چـه در        در . ایم عمل نوظهوري را پیشنهاد کرده باشیم خواسته
و چـه در نهـضت ملـی    ) ١۵(گرفت  هاي پراکنده و محلی و مختلفی که تا روي کار آمدن شاه سابق صورت می         مبارزه

ها و در نهضت مقاومت ملی و قیام دینی، بـسیاري ار کارگردانـان و اکثریـت کارکنـان و                 اي  کردن نفت و مقابله با توده     
انـد و   گرفتـه   کاران مبارزین افراد مسلمان و مومن بوده و بر حسب عالقه و تحریک دینی در صف مبارزین قرار مـی       فدا

اند اما پس از خاتمه غائله بسر کار و  رفته  ولی تا آنجا که خطر و ضرر بوده جلو می         . اند  کرده  قبول رهبري دیگران را می    
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مـثال بعـد از انقـالب    . انـد  نتیجه گیري از مبارزه و اداره بعدي کار نداشـته   اي به     عالقه) ١۶. (گشتند    زندگی خود بر می   
مشروطیت و تغییر اساسی حکومت آنهائی که فداکاریهاي بزرگ کرده ایستادگی نموده و از ملت بودند از صـحنه کنـار    

ی همان مستبدین معاند رفتند و یا کنارشان زدند و وکالت و وزارت و اداره امور دست نیمه مبارزان موقع شناس و گاه       
حتـی در احـزاب و   . اي بـه عهـده نگرفتنـد    معتقدین و متدینین به لحاظ شخصی یا مرامی نقشی یا وظیفـه    . قرار گرفت 

. زمام امور و افکار را در بست در اختیار دسته اقلیت گذاشـتند ) یا کم وارد شده (اجتماعات و مطبوعات نیز وارد نشده       
ند ولی بطوریکه همه قبول دارند غالباً غیر ملی و عاري از تقوي و معتقـدات محکـم دینـی و    اقلیتی که نسبتاً فعالتر بود  

تقـصیر متـدینین   . هاي شوم داخلـی و خـارجی شـدند    شرافت اخالقی سیاسی بوده ـ دانسته و ندانسته ـ عامل سیاست  
 به نجـات و حـسن اداره و   اند و خود را موظف ملت اعم از خواص و عوام اینست که هدف موقت و نظر کوتاه داشته         

از این به بعد ) یا گناه(این اشتباه  . اند  اند و یا بدکان و منبر و محراب خود برگشته           یا نشسته . اند  دیده    سعادت جامعه نمی  
  . نباید تکرار شود

 ـ بـصورت      مسئله مبارزه را باید بعنوان یک فریضه مذهبی ـ امربمعروف و نهی از منکر و دفاع و جهاد فی سبیل اهللا 
از مراحل سستی و کندي و منفی اول آن گرفته تا اداره مبارزه و فـداکاري بـراي رسـیدن بـه       . کلی و کامل آن نگاه کرد     

  .پیروزي و سپس بهره برداري و هوشیاري و مسوولیت و اداره بعدي اجتماعی
تـوانیم   مـی . صد ما را خالصـه کـرد  اي که در ابتداي کالم عنوان کردیم در یک سطر مطالب و مقا          آیه:    توسل به قرآن  

  : هاي خود را از آن استخراج نمائیم دستورالعمل و برنامه
  .    کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون باهللا

امرو اجراي خوبیهـا  توانید باشید ـ که براي خاطر مردم خروج کرده باشید ـ در حالیکه ـ     بهترین امتی بودید ـ یا می    (
  .) آورید نمایید و بخدا ایمان می  کنید و بدیها و ناپسندها را جلوگیري می  را می

  :    در آیه شریفه چهار مرحله یا چهار رکن وجود دارد
  .    امت ـ اخرجت ـ للناس ـ تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون باهللا

بنابراین شـامل   . مشترك بوده مجتمع و متشکل هم باشند      ) ام(اي هدف و مقصد     یعنی جمعیت و مکتبی که دار     :    امت
  . ایدئولوژي و تشکیالت است

یا بطـور عـامتر   . از کجا؟ از خانه و زندگی و شهر و مسکن مألوف     . یعنی خارج شده یا خروج کرده باشند      :    اخرجت
  .زند یرین اندااز صدف خودخواهی بیرون آمده قدم بجهان بزرگ بگذارد و نظر به سا

تشکیل جمعیت و حرکت بخارج باید براي خدمت بمردم و نجات و سـعادت             . یعنی براي مردم و بسود آنها     :    للناس
خدمت بـه خلـق و انـسانیت    . هم به معنی عام آن دور از منافع خاص قومی و نژادي و مسلکی است   » ناس«. آنها باشد 

  . است
آن وحـدت در  . کنـد  هدف اصلی و برنامه بعدي را تعیین می:  و تومنون به اهللا       تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر     

عقیده و تشکیل امت و خروج براي خاطر مردم به قصد اشاعه و اجراي خوبیها و مطلوبها و از بین بردن و جلـوگیري                   
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حق است که مستمراً باید زان و مالك آن خوبی و بدي نیز ایمان به  می. از بدیها و مفاسد و نامطلوبهاي زیانبخش است      
برخالف افعال قبلی که به صیغه ماضـی  (عمل امر بالمعروف و نهی از منکر به صیغه مضارع آمده است             . بدنبال آن بود  

  . داللت بر ادامه عمل و اداره بعدي و دائمی کارهاي اجتماعی دارد) است
  : حل باید نقش و اداي وظیفه نمائیمدر تمام این مرا.    باین ترتیب تکلیف ما ومبارزین ایران روشن شد

ایـن مرحلـه ایـدئولوژي و    . ـ قبل از هر چیز به هدف گیري و تربیت فکـري و توسـعه معتقـدات خـود بپـردازیم        ١   
  . باید خوب فهمیده و دانسته و خواسته شود. باشد تعلیمات و تبلیغات است که پایه هر حزب و نهضت اجتماعی می

  . یعنی نقطه ضعف بزرگ ما ایرانیها و مسلمانها.  بار تشکیالت رفتنـ امت واحد شدن و زیر٢   
که با او هیچ گونه ) یا نماینده او( سال سلطنت استبدادي ما را عادت داده است که جز بیک فرد تحمیل شده    ٢۵٠٠   

جاي دیگر نگاه نکنیم رابطه مرامی و محبتی و منفعتی نداشته ـ اجبار و احتیاج یگانه پیوندمان باشد به شخص دیگر و ب 
ایم حـزب یـا شـرکت و جمعیتـی      هر وقت هم که خواسته   . و با همنوعان روابط و تشکیالت و همکاري نداشته باشیم         

کرده  رهبر هم تصور می. درست کنیم فوري عادت قبلی ما را به پیروي از یک رهبر کل و تملق گوئی باو کشانده است       
 ساله ما خطاب بـه  ١۴٠٠در صورتیکه دستور . ئی او و اطاعت مطلق سایریناست که ریاست و اداره یعنی فعال مایشا 

  . است» شاور هم فی االمر«و » اولی االمر«و خطاب به » و امرهم شوري بینهم«اجتماع 
ایم که هر فردمان آرزو داریم در قلمـرو خـود یـک مـستبد فاعـل           ساله برده  ٢۵٠٠   ما ضمناً این عادت را هم بارث        

گذشت و تفـاهم  . فقط راي خود را صائب و حاکم بداند .  و از هیچکس و هیچ نظم و جمعی تبعیت نکند          مایشاء باشد 
  . توانیم بدهیم  رویم و تشکیل امت و جمعیت نمی  و توافق با یکدیگر نداریم ـ زیر بار یکدیگر نمی

کـدیگر بـسازیم ـ تـن بـه      بـا بـد و خـوب ی   .    وظیفه دینی و ملی ماست که ایـن عالقـه و اخـالق را کنـار بگـذاریم     
ها درست کنـیم   ها و انجمن هاي اولیه اجتماع و شور و تشکیالت بدهیم ـ تربیت اجتماعی قبول کنیم ـ شرکت   ناراحتی

  : به حکم. و وارد جمعیت واحد و جبهه واحد شویم
بـراي ریاسـت و فرمـان    انضباط و اطاعت از صاحب منصبان صالح ) اطیعو اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم        (

  . اند ـ اطاعت خدا و رسول را برنامه قرار دهند واجب است که از میان خودمان انتخاب شده
ـ از صدف تنگ خودخواهی و پرداختن بامور شخصی و خانوادگی بیرون آمده خـروج بنمـائیم و علنـا و مردانـه                        ٣   

  . ین تجهیزات مناسب براي نجات و خدمت به مردمبا روش صحیح و تدابیر الزم و تدارك و تام. وارد میدان شویم
ـ چه در تشکیالت چه در خروج براي ملت و چه در پیروزي و در اداره بعد از پیروزي یگانه پـشتیبان و هـدفمان      ۴   

  . ها را پیش ببریم و بدي و ناپسندي را محو و طرد نمائیم ها و شایستگی ایمان بخدا بوده خیرها و خوبی
و از بین بردن آن موانع و پرده هائیکه قبال جلوگیر دسـت طبیعـت و سـد بـروز نارضـایتی و ظهـور قیـام            در افتادن   

تـر و معرفـت و بیـنش     هر قدر هدف و مطلوب عالی. دهد باشد ـ قسمتی از همین برنامه نهی از منکر را تشکیل می   می
بنـابراین تبلیـغ هـدف و    . شود متر حاصل میو رضا و رکود ک. تر خواهد شد بیشتر باشد نارضایتی و عکس العمل قوي   
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ایمان امر بمعروفی است که در اول و در وسط و آخر آیه انعکاس دارد البته هدف و ایمان کـه صـرف حـرف و فکـر                    
  . نباشد بلکه مالزم با عمل و اقدام و موازي با تقوي و انضباط باشد

  
  لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون

  نهضت آزادي ایران
  
تغییراتی در وضع هند و سیاسـت  ) ١٣۶١(از آن زمان تا بحال .  تهیه و منتشر شده است١٣۴١ـ این جزوه در سال   ١

  . داخلی و خارجی آن بعد از مرگ نهرو رخ داده است
اما بـه  . ها نمودند ـ البته مردم هند بخصوص مسلمانان هند سالها علیه سلطه استعمار انگلیس مبارزه کردند و مقاومت        ٢
ریج شکست خوردند و سپس با تسلط فرهنگ استعماري و براساس طرح انگلیسی ها، مردمـی شـدند سازشـکار و            تد

  . ظلم پذیر
ـ بر این اساس مشی کلی و عمومی نهضت آزادي در مبارزات اجتماعی و انقالبی و عمل کرد آن را در گذشته مورد                  ٣

  ا خیر؟شود و ی آیا نظر باال تایید می. بررسی و توجه قرار دهید
آگاهی بـر ظلـم و   . بلکه آگاهی برآن است. آورد وجود فقر و بدبختی نیست  ـ آنچه که حرکت اجتماعی را بوجود می ۴

آنست که انسان آزاد خلق شده اسـت  ... در اینجا منظور از نارضایتی روحی توأم با نیروي درونی یا غریزي         . ستم است 
لذا انسان فطرتاً ضـد ظلـم و   . اوست» فطرت«و این . انات جدا ساختو دو صفت ممیزه اختیار و اندیشه او را از حیو        

بالفاصله ایجـاد  ... بنابرین با استشعار به ظلم.  است9همه انواع آن ـ منجمله اسارت و بردگی فکري (اسارت و بردگی 
نـسان را از او  کنـد ـ آلیناسـیون فطـرت ا      هاي زنده شدن فطرت انسانی است، بروز مـی  ناراحتی عمیق درونی ـ که پایه 

  . کنند هاي استبدادي و استعماري انسان را آلینه می گیرد و نظام می
هـاي صـنفی،    در هـر مبـارزه، خواسـتهاي مـادي، در خواسـت     . ها دو دسته هستند  ها و انگیزه    ـ در هر حرکتی محرك    ۵

 و محرکـات حرکـت در   توانند وممکـن اسـت از عوامـل    هاي رو بنائی هستند که می    هاي طبقاتی همه انگیزه     محرومیت
. کننـد  هاي زیربنائی بروز و ظهور می اما در مراحل بعدي در اثر تکامل حرکت، محرکات و انگیزه. مراحل ابتدائی باشند  

  . هاي زیربنائی هستند هاي روبنائی بازتاب و انعکاس انگیزه انگیزه
اما اسـتثمار کـارگران تنهـا بـآن         . شوند  ر می کنند چرا؟ چونکه استثما     کارگران براي احقاق حقوق خود قیام می      :    مثال

خورد بلکه همراه با آن و مالزمه استثمار محو شخـصیت انـسانی کـارگران و        شود که سرمایه دار حق اورا می        ختم نمی 
طبقات زحمتکش است و لذا در پشت سرو در بطن انگیزه اقتصادي و مادي، استثمار شدگان بـراي کـسب شخـصیت           

  . گذرند کنند و در راه آن از همه چیز خود می انسانی خود مبارزه می
چـه بـسیار جنگهـا و    . باشـد  هاي مذهبی اسم گـذاري ظـاهري و عنـاوین قـراردادي نمـی             ـ البته مقصود ما از مبارزه     ۶

هـاي   مبـارزه . جدالهائی که تحت عنوان مذهبی جنبه عصبی قوي و نژادي و ملی یـا مـادي و فریبکارانـه داشـته اسـت           
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گوئیم که صرفا در راه حق و عقیـده و بـراي دفـاع یـا پیـشرفت آن یـا بـه قـصد قربـت و انجـام                 ا می مذهبی آنهائی ر  
  . هاي دینی صورت گرفته است فریضه

اش حتـی تـا بـه امـروز هـم       ـ تاثیرات نهضت و انقالب اسالم بر تاریخ بشر و توسعه و تکامل علـوم انـسانی دامنـه        ٧
فیزیک، شیمی و نظائر آن یا بدسـت    ) جبر و هندسه وغیره   (ر ریاضیات   اکثر علوم بنیادي نظی   . محسوس و مشهود است   

  . مسلمانها پایه گذاري شد و یا بدست آنها تکمیل گردید
نگارش آقاي کشاورز صدر به قسمتی از مقدمـه کـه بحـث وطـن پرسـتی سـعدي       » مکتب سعدي«ـ رجوع به کتاب     ٨

  . است
و تاریخ ادیان ـ درسهاي دکتر شریعتی در حسینیه ارشـاد    ١۴ـ به کتاب خودجوشی نگارش مهندس بازرگان صفحه ٩

  . رجوع شود
 و قبل از تاسیس و تشکیل و ظهـور و بـروز سـازمانهاي انقالبـی و بـاالخره پیـروزي            ١٣۴١ـ این جزوء در سال      ١٠

  . دهد ها را نشان می بینی  نوشته شده است و درستی و صحت پیش۵٧انقالب در بهمن 
م جهانی نیز که محرك و انگیزه جلب و تامین منافع مادي و اقتصادي مورد نظـر بـود چـه          در جنگهاي اول و دو     -١١

  . هاي عظیمی که ببار نیاورد خرابی
  . تألیف آقاي مهندس بازرگان مراجعه شود» حکومت جهانی واحد«و » خداپرستی و افکار روز«ـ به کتابهاي ١٢
اند و با  عهد و مجاهد که در چند سال اخیر بروز و ظهور کردهـ پذیرش شهادت و استقبال از آن توسط مسلمانان مت  ١٣

باشند و ملت ما ناظر تـأثیرات   هاي زنده از این انسانهاي طراز نوین می اند و نمونه   ها کرده   پایمردي خود حماسه آفرینی   
  . شگرف اعمال آنهاست

  .  مراجعه شوداي از دانشمندان نگارش عده» بحثی درباره مرجعیت و روحانیت«ـ به کتاب ١۴
ـ قیام جنگل در گیالن، قیام شیخ محمد خیابانی درآذربایجان، قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان و قیـام                  ١۵

  ... تنگستانیها در فارس
ـ البته از همان رهبران و فعالین هم افرادي بودند که تا سرحد مرگ کوشیدند، شکست خوردند اما تسلیم نـشدند،                     ١۶

  . ا در راه هدفها باختندو جان خود ر
انـد و   هائی که در پایان نشریه مبارزات سیاسی ــ مبارزات مذهبی آمده است در نسخه اصلی نبـوده              یادداشت=  توضیح

  . اند اي که بعدها به چاپ رسید به آن اضافه شده در نسخه
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 ٥ -) بـه رفرانـدوم فرمایـشی   اعتراض شدید دانشجویان ایرانی مقیم خارج نـسبت  (خبرهاي نهضت آزادي ایران    
     ١٣٤١اسفند 

  
  اعتراض شدید دانشجویان ایرانی مقیم خارج نسبت به رفراندوم فرمایشی

  ١٣۴١پنجم اسفند ماه 
  

خبرهاي امید بخش رسیده از اروپا و آمریکا حاکی از اعتراض شدید دانشجویان ایرانی نسبت بـه رفرانـدوم فرمایـشی                  
  . است

 نفـر از نماینـدگان   ۴۵ مرکـب از  ١٩۶٣/ژانویه/٢١ویان ایرانی مقیم آمریکا که در تاریخ     در جلسه کنفدراسیون دانشج   
شهرهاي مختلف آمریکا در واشنگتن تشکیل گردید قطعنامه زیر به تصویب رسید که به سفارت ایران در امریکا ارسال         

فارت متحصن شدند ولی فرداي شد متاسفانه سفارت از تحویل گرفتن آن خودداري نمود و در نتیجه دانشجویان در س         
بعلت شکایت آقاي قدس نخعی سفیر کبیر ایران در آمریکا، پلیس آمریکا در این موضـوع دخالـت                 )  ژانویه ٢٢(آنروز  

از تاریخ فوق به بعد هر روز تظاهرات بـه اسـتثناي روز         . کرد و دانشجویان را به زور از محوطه سفارت خارج نمودند          
در جلـسه مزبـور نزدیـک    .  سه شنبه میتینگ بسیار باشکوهی در واشنگتن ترتیب داده شد         روز. جمعه ادامه داشته است   

 نفر شرکت کرده بودند ودسته جمعی در حالیکه پال کاردهاي متعددي در دست داشتند بطرف کاخ سفید حرکت           ٢٠٠
. و نیم ادامه داشته استاین تظاهرات قریب یکساعت . باریده است العاده سرد و برف هم می      کردند در حالیکه هوا فوق    

.  چنین بار نشان داده شـده اسـت  N. B. Cخبرنگاران از جریان مزبور فیلمبرداري نموده و در تلویزیون برنامه ایستگاه
هاي بالتیمور اسـتار و ایونیـک اسـتار در سـرمقاله       اند روزنامه   جراید خارج از شهر واشنگتن به تفصیل وقایع را نگاشته         

اند مقارن این احوال در ایتالیـا، آلمـان، سـوئیس و       ذکور مفصال به شرح مبسوطی مبادرت نموده      خود راجع به جریان م    
  .انگلستان تظاهرات بسیار باشکوهی بعمل آمده است

پلـیس کلیـه خیابانهـا و    . رونـد   نفر از دانشجویان از شهرهاي اطراف جمع و به سفارت مـی ۴٠٠   در کلن متجاوز از  
دانشجویان در حالیکه به تظاهرات خـود ادامـه   . شود  محاصره و مانع ورود دانشجویان می    هاي اطراف سفارت را     کوچه

نمایند تا با مقامات سفارت تماس گرفته درخواستهاي دانـشجویان را بـه تفـصیل بیـان      اي انتخاب می اند نماینده داده  می
درجـه زیـر صـفر دانـشجویان سـاعتها       ١۵در سـرماي    . نماینـد   مقامات سفارت از پذیرفتن آقایان خودداري می      . دارند

دانـشجویان بعـد از   . نماینـد  هـاي دانـشجویان را منتـشر مـی      جرائد شهر کلن منویات و درخواسـت      . کنند  تظاهرات می 
نمایند از طریق رادیـو قـاهره نـداي     فرستند و درخواست می اي براي ناصر می روند و نامه  تظاهرات به سفارت مصر می    

  . به سمع مردم ایران برساننددانشجویان خارج از کشور 
روند   نفر از دانشجویان بر طبق برنامه قبلی در شهر مزبور اجتماع و به کنسولگري می         ٣٢٠   در شهر هامبورگ قریب     

ضـمنا از خبرنگـاران خبرگزاریهـا دعـوت     . تا مخالفت خود را نسبت به اعمال غیرقانونی حکومت در ایران ابراز دارند          
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اي «کنند و دانشجویان در حالیکـه سـرود     دانشجویان را با قدرت پلیس از کنسولگري اخراج می  در همان روز  . کنند  می
  . افتند  خوانند در خیابانها به راه می را می» ایران

   تظاهرات دانشجویان ایرانی در شهرهاي آلمان تـاثیر مطلـوب داشـته و جرائـد خواسـته و نظریـات آنهـا را منتـشر                     
تاسفانه بعلت موقعیت خاص محلی و عدم اجازه مقامات دولت اتریش و رعایـت اصـل بیطرفـی     در اتریش م  . اند  نموده

. انـد  تظاهراتی انجام نشده ولی با ترتیب مصاحبه مطبوعاتی نظرات دوستان خود را به اطـالع جرائـد و مـردم رسـانیده        
ا بـه مقامـات ایرانـی و آمریکـائی          عالوه بر آن تلگرافات متعددي در اعتراض به توقیف دانشجویان ایرانی مقیم آمریکـ             

اند و منجمله تلگراف مفصلی به سفیر آمریکا در وین مخابره و نسبت به محاکمه و بازداشت دانـشجویان           مخابره نموده 
. انـد  در لوزان دانشجویان با ترتیب دمونستراسیون و مصاحبه مطبوعاتی اعتراض خود را بیان نمـوده              . اند  اعتراض نموده 
اند مـصاحبه   ق اطالع رسیده در مجلسی که متجاوز از دویست و هشتاد نفر از دانشجویان شرکت نموده    در انگلستان طب  

مطبوعاتی جالبی ترتیب داده شده و در آن درخواستهاي ششگانه کنفدراسیون را مطرح نمـوده و سـپس دسـته جمعـی         
  . کنند بسوي سفارت ایران حرکت می

روند و شدیداً نسبت به رفراندوم اعتراض و درخواستهاس ششگانه  رت ایران می   در ایتالیا ـ در رم دانشجویان به سفا 
اي کـه بـه    ورزد کـه رسـیدي در قبـال نامـه      کند و امتناع مـی  سفیر مقاومت می. دهند  ارائه می9جمال امامی(را به سفیر  

در اثـر اصـرار    . شود   داده می  دهد ولی رسید مزبور روي کاغذ معمولی        باالخره رسید می  . مشارالیه تسلیم شده بود بدهد    
در فلـورانس و پروجـا   . دارنـد  دانشجویان رسید به امضاء سفیر و روي کاغذ سفارت و با مهـر و شـماره دریافـت مـی            

دهنـد و کلیـه جرائـد آنـرا           دانشجویان ایرانی به کمک دانشجویان ایتالیائی و عرب تظاهرات بسیار باشکوهی انجام می            
  . کنند منتشر می
ین احوال از سازمانهاي ملی و دانشجویان در سراسرجهان درخواست شده اسـت کـه نـسبت بـه حملـه بـه                       مقارن ا 

المللی دانشجویان در نشریات متوالی این اعتراض را به همه سازمانها ارسال        سازمان بین . دانشگاه تهران اعتراض نمایند   
  . س منتشر نموده استنشریه ماهنامه این سازمان خبر مربوط به ایران با عک. اند داشته

تظاهرات مفصلی در نیویورك در مقابل سازمان ملل متحد در اعتـراض بـه بازداشـت سـران     )  بهمن٢٩(   روز جمعه  
  . جبهه و دانشجویان دانشگاه تهران و مردم آزادیخواه دربند کشیده ایران بعمل آمده است

توان  اند و جز این هم انتظاري نمی       اه پشتیبانی نموده     مطبوعات آمریکا بر عکس مطبوعات اروپا بطور کلی از عمل ش          
ویلیام دوگلس در برنامه مصاحبه تلویزیونی شدیداً به وزارت خارجه آمریکا و مطبوعات آمریکا حمله کـرده و              . داشت

ل مردم کنند و از درد د را منتشر می ) طبقه حاکمه (کنند و فقط عقاید دو درصد از مردم           گفته است حقایق را منتشر نمی     
سپس با مقدمه فوق در مورد خفقان عقاید و نشان ندادن حقایق ایران مطالب جالبی ابراز داشته           . کنند  مطلبی منتشر نمی  

  . است
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  متن نامه هیئت دبیران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا
  

اي دیده است و هم اکنون در سراسر  زهامسال اول بهمن، اولین سالگرد این روز تاریخی، شاه براي ملت ایران خواب تا           
ایـن رژیـم   .  از طرف افراد لشگري و کشوري در حال پرشدنند     9رفراندوم شاه فرمایشی  (میهن ما صندوقهاي ساختگی     

خیانتکار بنا بدستور اربابان خارجی خود مجبور شده است سرانجام به اصطالح آب و رنگ قـانونی بخـود گیـرد و بـا          
سوء استفاده از یک برنامه اصالحات ارضی ناقص و تحت لواي ساختگی مبـارزه بـا فئودالیـسم     دستهاي عوامفریبانه و    

هاي تاریخ میهن ما را شصت سال به عقب برده یکبار دیگـر   خواهند عقربه این سرسپردگان منفور ارتجاع و استعمار می   
دانشجویان ایرانـی بـا الهـام از ملـت     . حکومت جابرانه و خودسرانه استبدادي سلطنتی را رسماً به ملت ما تحمیل کنند       

خود همانطوري که ماهیت شاه را طی فعالیتهاي حزب بازي و صندوق ساز ي به همگان نشان دادنـد و او را رسـواي               
خودي و بیگانه ساخته این بار نیز این نقشه جدید دشمنان ملت را نقش برآب خواهند ساخت و یکبار دیگـر بـه دنیـا             

ها و حکومت نیرنگ بازان را درهم خواهند ریخت و شـالوده          ر ایران ملتی مصمم و امیدوار پایه      نشان خواهند داد که د    
یک کشور آباد و آزاد را خواهند ریخت ما ذیالً درخواستهاي زیر را به آقاي سفیر کبیر ایران در آمریکا تسلیم نموده از                  

هاي دولتی مخابره نموده و مـا را از نتـایج آن مطلـع     هایشان خواستاریم که فوراً درخواستهاي ما را به مقامات و روزنام        
  . نمایند

  
  . ـ آزادي بالقید وشرط پیشواي بزرگ ملت ایران جناب آقاي دکتر مصدق١
  . باشد اي به حقوق اساسی ملت ایران می ـ منع رفراندوم فرمایشی که تجاوز تازه٢
  . ـ انجام فوري انتخابات آزاد مجلس شوراي ملی٣
  . زاب و اجتماعات و انتخاباتـ آزادي اح۴
  . ـ به رسمیت شناختن کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و احترام به استقالل دانشگاه۵
  .اند ـ باز گردانیدن چهار دانشجوي وطن پرست که بدون علت از دانشگاه تهران اخراج شده۶
  

  کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا
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  ١٣٤١ نیمه دوم اسفند -نشجویان نهضت آزادي ایران بیانیه تحلیلی کمیته دا
  

به یاري خداي توانا براي کسب استقالل و برقراري حکومت ملی بپاخیزید و در راه خدا از گفتن حقایق ترسی نداشته                  
  . باشید

  ملت شرافتمند ایران
دیت خود و ادامه چپاول  هیئت حاکمه فاسد ایران براي حفظ موجو       ١٣٣٢ مرداد   ٢٨پس از کودتاي ننگین استعماري      

هاي گوناگون شیطانی دست  و غارتگري عالوه بر کشت و کشتار و فشار و شکنجه و تبعید وحشیانه به نیرنگها و حیله    
  ... زند  زده که روزي بنام انتخابات آزاد وروز دیگر درقیافه امینی انقالبی و امروز باصطالح دست برفراندوم می

ماموریـت  « که شاه باید سلطنت کند نه حکومت متاسفانه شـاه همچنانکـه در کتـاب     علیرغم نص صریح قانون اساسی    
مـستبدانه حکومـت کـرده تـا     ...... صراحت دارد با کمال قدرت بزور سرنیزه در زیر سپر زاهـدي و اقبالهـا  » براي وطنم 

هـاي اقتـصادي و مـالی      مملکت را بامروز رسانده که بقول دست نشانده سابق خود دکتر امینی دیگر رمقی در دسـتگاه                
  .... مملکت نمانده است

سـال خفقـان و آدم   ٩   و اما امروز در اثر مبارزات خستگی ناپذیر گروهی از فرزندان برومند ایران کـه در ایـن مـدت       
م هـا درهـ   اند پرده هاي قالبی آن آنی آرام ننشسته کشی مبارزه را ادامه داده و در افشاء فساد دستگاه و رسوا کردن برنامه   

ها و  دریده و سپرها یکی بعد از دیگري از اثر افتاده دیگر برکسی شکی نمانده که جان نثاران نوکر صفت را چون اقبال                
مثـل زالـو خـون مـردم را        «ها نقشی جز اجراي منویات مستبدانه اعلیحضرت نبوده و آنچه شده بقول دکتر امینـی                  علم

این جناح راسـت هیئـت حاکمـه    » دهد نوز هم بکار خود ادامه میمکیده و اختالف طبقاتی و کمونیست ایجادکرده و ه        
  ... »که در راس آن شاه قرار دارد«بوده است 

  . اي ار حقایق وضعیت فعلی را با مردم ایران در میان بگذاریم خواهیم شمه    با روشن شدن این مسئله می
اي دیدنـد و   بختی ملـت خوابهـاي تـازه      تحت لواي قوانین باصطالح اصالحی بـا رفرانـدوم شـشم بهمـن بـراي بـد          

لی خوشبختانه بیداري رهبران ملـت ایـران بـا    !. خواستند براي ادامه دیکتاتوري از مردم رأي اعتماد بگیرد  بدینوسیله می 
هاي جدید برداشت و بدینوسـیله ایـن آخـرین حیلـه هیئـت                تفکیک اصالحات از دیکتاتوري پرده از خیمه شب بازي        

هـاي خـصمانه دشـمنان خـود را      وبرو شد و ایرانی بار دیگر نشان داد که هرگـز فریـب نقـشه        حاکمه هم با شکست ر    
اي نخواهد توانست فاصله بین ملـت و خـود را پـر کـرده و      نخواهد خورد و هیئت حاکمه متوجه شد که با هیچ حیله         

 بـدون درك اقتـضاي زمـان    اینست که بناچار باز با ناشیگري تمـام       . صداي آزادیخواهی استقالل طلبان را خاموش کند      
  .... رفتار قرون وسطائی خود را تشدید نمود و تهدید و ارعاب را بیشتر گردانید

ـ دانشگاه سنگر مبارزات ضد استعماري ملت را مورد تاخت و تاز اراذل و اوباش و چتر بازهاي ملبس بلباس کارگر             ١
  . ن گردانیدندقرار داده و دانشجویان را بسختی مجروح و مضروب و روانه زندا

  . ترین وجهی محبوس ساختند ـ گروه گروه روحانیون مجاهد و سران جبهه ملی و نهضت آزادي ایران را با وقیحانه٢
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بیـشتر عـصبانی شـده بچاقوکـشان سـازمان      ! اعتنائی و مخالفت شدید مردم با رفراندوم شاهانه        ـ با مواجه شدن با بی     ٣
کرده و گروه گـروه آنهـا را دزدیـده و بـه زنـدانهاي قـرون وسـطائی خـود                  امنیت دستور دادند دانشجویان را مجروح       

  . انداختند
 و حمله مغوالنه چتربازان را به دانشگاه در حوزه علمیـه قـم تجدیـد نمـوده و        ١٣۴٠ـ ماجراي شرم آور اول بهمن       ۴

  .  کشانیدندطالب علوم دینی و روحانیون را بسختی مضروب و مجروح کرده و وعده بیشماري را به زندانها
   اکنون صدها تن از دانشجویان دانشگاههاي ایران و رهبران روحانی در تمام شهرستانها و سران جبهه ملی و نهضت                  

برند و بـا    زادي ایران و عده کثیري از بازاریها و سایر طبقات زحمتکش تمام شهرستانها در زندانهاي دیکتاتور بسر می               آ
سالح و با اینهمه اهانت بـه   با اینهمه ظلم و سرکوبی مسلمانهاي بی! عجبا.! شود رفتار می ترین وجهی با آنها       غیر انسانی 

  . احترامی بقرآن مجید مقام مقدس روحانیت و بی
هنـوز چنـد   !! واقعا عجب است! بینند و از همه کس هم به ائمه اطهار و خدا نزدیکتر هستند      خواب امام زمان هم می    
ه نگذشته که دهقانان مصیب کش ایران مورد حمله و هجوم سپاه بیدادگرانـه قـرار گرفتـه و         صباحی از رفراندوم شاهان   

  . کشت وکشتار وحشتناکی از عشایر جنوب براه افتاده است
هـاي اسـتعمار در    و چه جنایتهاي دیگـري کـه نخالـه   . اند و در این راه ناحق افسران و سربازان باشرفی را هم فدا کرده         

خـشم ملـت    ) ع(غافل از اینکه بفرمـایش حـضرت علـی          ! دارند   سیل اعتراض و خشم مردم بپا می       شهرستانها در برابر  
زنـد بـدون اینکـه     اکنون هیئت حاکمه چون غریقی ناامید بهر وسـیله نامناسـب چنـگ مـی    . یی از خشم خداست     نمونه

ام مـردم و سروصـداي      هاي مـالی بیـداري تمـ        ورشکستگی تمام دستگاه  . وضع وخیم اقتصاد کشور   ! بفردایش بیاندیشد 
قیام مـردم در تمـام نقـاط    . هاي شرافتمند و مبارزات بسیار اساسی دانشجویان و روحانیون مقیم خارج از کشور             ارتشی

هاي استعماري براي تحکیم مبانی دیکتاتوري و اختالف شدید در داخل هیئت حاکمه همه         ایران باضافه شکست برنامه   
  .... . یئت حاکمه را متزلزل ساخته استهاي ثبات ه دست بدست هم داده پایه

کند که با واقع بینی و شجاعت تمـام بـراي     اکنون وظیفه انسانی و اسالمی و اجتماعی شما ملت مسلمان ایران حکم می  
هـاي لـرزان      تحقق آرمانهاي مقدس نهضت ملی ایران در صفوف نهضت آزادي ایـران متـشکل شـده و نگذاریـد پایـه                    

  . وام گیرددشمنانتان بار دیگر ق
آگاه باشید نگذارید دین و استقالل و شخصیت انسانی شما پیش از بیش از این ملعبه دست اسـتعمارگران باشـد خـدا                   

دست بدست هم دهیم بیـاري خـداي توانـا پیکـار          ... بکوشیم تا بساط خودکامگی و دیکتاتوري را برهم زنیم        . باماست
  .... منان خود فروخته اسالم و ایران را جز شکست حتمی نیستخود را تشدید نمائیم و یقین داشته باشیم که دش

  . برند  سالم بر زندانیانی که بجرم حق طلبی و عدالت خواهی در زندان ارتجاع و دیکتاتوري بسر می
  . نابود باد دشمنان ملت ایران

  
  ١٣۴١نیمه دوم اسفند  - کمیته دانشجویان نهضت آزادي ایران
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   )تاریخ احتمالی (١٣٤٢ اردیبهشت -نقشه و برنامه و فداکاري الزم دارد مبارزه صحیح و مناسب روز 

  
مللی کـه بـه دیگـران متکـی     . باید مسلم بدانیم که پیشرفت ما اصوال به کار و زحمت و فداکاري خود ما بستگی دارد             «

  »توانند جلو بروند  هستند نمی
  نهرو                                                                                                                              

  
  : دانشجویان عزیز سربازان قهرمان ایرانی

. گـذارد  ها یا شکست و پیروزیهائی پدید آمده نفیاء و اثباتـاء آثـاري بـاقی مـی     در تاریخ مبارزات هر ملتی فراز و نشیب    
دارد یا بعکس با شکست کـوچکی عقـب    وقت مغرور شده دست از مبارزه بر میها در اثر یک پیروزي م      بعضی از ملت  

هـاي   اند که در برابر این پیروزیهـا و شکـست   ولی به شهادت تاریخ مللی به پیروزي نهائی رسیده       . کند  نشینی اختیار می  
  ...... اند زودگذر خود را نباخته هدف و مقصد را فراموش نکرده با بیداري و هوشیاري همچنان پیش رفته

هـاي زیـادي    فـراز و نـشیب  .    ملت ایران هم در طریق مبارزه آزادیخواهانه خود موانع بزرگی در پـیش داشـته و دارد     
پشت سر نهاده و تنها عاملی که این مبارزه را علیرغم تشبثات دشمنان ملـت ایـران محفـوظ داشـته حـس فـداکاري و           

  . اند واره در صف اول مبارزه قرار داشتهباشد که هم اي از هموطنان می اعتماد بنفس عده
گذاشته شده و ملت غارت زده ایران بـا نگرانـی تمـام      ) نسل جوان کشور  (   رسالت نهضت ملی ایران امروز بعهده ما        

  . منتظر اقدام متکی بر فکر و واقع بینی و فداکاري ماست
شور خیلی امیدوار است و تنهـا بـاین علـت    کند به نیروي جوان ک    ملت ایران روي جوانان مملکت خیلی حساب می 

هاي استعماري تمام همت خود را براي سرکوبی نسل جوان  است که هیئت حاکمه فاسد دست نشانده مستقیم سیاست      
. برد و پیوسته در پی توطئه و نقشه جدیدي بمنظـور کوبیـدن ماسـت             و طبقه روشنفکر و تحصیلکرده مملکت بکار می       

  . باشد  و حوادث متعاقب آن یکی از بارزترین دالئل و آثار این توطئه می١٣۴٠حادثه اول بهمن ماه 
   ما باید بحکم مسوولیت خطیر خود با آگاهی تمام با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته بـا کنـار گذاشـتن تعـصبات                      

و اسـتبداد چـه   خشک و خالی دور هم گرد آئیم و ببینیم براي پیش بردن هدف و رهائی از تسلط بیرحمانه غـارتگري           
هاي بسیار مفید و مغتنمی داریم یک بررسی اجمالی در اوضاع بعد از جنگ جهـانی دوم بـه              باید کرد؟ ما اینک فرصت    

  : رسد نتیجه امید بخشی می
  » شکست استعمار و پیروزي آزادي و آزادیخواهی «

 به گوش نرسد و نوید آنرا ندهد    روزي نیست که صداي درهم پاشیدن زنجیرهاي ظلم و بردگی از اقصی نقاط عالم             
این حکم تاریخ اسـت و ایـن مقتـضاي         » !استعمار کهن در برابرنسل نو وجوان امروزي محکوم به فنا و نابودیست           «که  

زمان ماست ولی امر مهم و خطیر آنست که این حکم را چگونه باید بکار بست و آمال ملی را چگونه بایـد بـا چنـین                       
  مقتضائی منطبق ساخت؟
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  : گوئیم  ا در پاسخ این سئوال فقط می   م
  . باید مبارزه را بر نقشه و برنامه متکی ساخت

ها سنگر خود را خالی نخواهد کرد و مغلوب          و براي این منظور باید دشمن را نیک بشناسیم و بدانیم که باین آسانی             
  . نخواهد شد) زنده باد و مرده باد گفتن ها(یا ) احساسات(

اي مخصوص و مناسب آن بـراي مقابلـه و مبـارزه طـرح      نیم نقشه و برنامه دشمن چیست و نقشه و برنامه     ما باید ببی  
  . ریزي کنیم

  .    هدف سالح نوین دشمن تخریب فکر ما وفرهنگ ما و اخالق ما و معنویات ملی و مذهبی ماست
 و خانقاهها از آثـار ایـن تخریـب و نمـودار      باالخره صومعه   ، ها  رقاصخانه. قمارخانه ها .    پیدایش روزافزون کاباره ها   

ها حتـی قـسمتی از    باشگاه ها، تاتر و سینماها، مجالت و روزنامه. رادیو تلویزیون. استفاده از سالح جدید دشمن است    
  . مساجد وسیله اعمال سالح جدید و اجراي برنامه جدید مبارزه با ملت ماست

روزي تمام امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادي مسلمین در آن جـا            شرم آور است گفته شود بعضی از مساجدي که          
گیردید امروز به پایگاهی  شد و صفهاي متشکل جماعت مسجد در موقع لزوم تبدیل به صف جهاد می               قطع و فصل می   

بخـود  ) اصطالحی که در قرآن مجید آمـده   (براي پیشرفت مقاصد دشمنان ملت ایران تبدیل شده صورت مسجد ضرار            
در این میان اگر مسجدي بخواهد رل اصلی خود را که هدایت مردم به عفت و پاکی و عظمت و استقالل                 .  است گرفته

  .... . گردد است ایفا کند باصدها مانع و رادع مشهود و غیر مشهود مواجه می
در ایـن مملکـت      روزي که بشر به اختراع سینما نائل گردید بسیاري از مسائل تعلیم و تربیت براي او حل شد ولـی             

اي براي تحریک شهوات حیوانی و توسـعه فـساد اخالقـی مـورد اسـتفاده قـرار         تاتر و سینما فقط و فقط بعنوان وسیله       
باشگاههاي ورزشی و غیر ورزشی هم تنها محلی براي سرگرم ساختن جوانان مملکت بمنظـور انحـراف فکـر                 . گرفت

رك یک سیاهی لشگر براي رژه در زمـین جاللیـه و امجدیـه از    آنها از مسائل ملی و حیاتی مملکت از یک طرف و تدا         
ها و مجالت و تلویزیون و رادیوي بیـست و چهـار سـاعته هـم             و اما حساب فعالیت روزنامه    . طرف دیگر شناخته شد   

تفـاوتی   قیدي و بی براي عموم روشن و کافیست گفته شود که هدف اساسی رادیو ترغیب مردم به اتخاذ یک حالت بی              
  .......... باشد بندوباري از طرف دیگر می ور مملکت از یک طرف و درویش مسلکی و بیدر ام

  
  دوستان دانشجوي عزیز

هاي جدید مقاماتی که براي تخدیر اعصاب و افکار و از بین بـردن روح پیکـارجوئی طـرح                اي از نقشه       این بود شمه  
 نام گذاشـت الزم  9تعمار فکري براي تقویت استعمار اصلینقشه اس(براي مقابله با این نقشه که باید      . ریزي شده است  

است به سالح و وسایل متناسب آن متوسل و مجهز شد باید خوب فکر کنیم خوب عمل کنـیم و از هـو و جنجـال و             
ما تا وقتی که عوامـل مخـرب فکـر و      . دهد بپرهیزیم   احساسات که غالبا بهانه بدست عمال بدخواه خودي و بیگانه می          

اگر مسلمانان قهرمـان الجزایـر   . ملت خود را از بین نبریم قادر به هیچ اقدام مفید و مؤثر و مثبتی نخواهیم بود معنویات  
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ها مقاومت کرده به پیروزي رسیدند براي اینست که توانستند در اولین قدم اسـتعمار        در مقابل آن همه شدائد و شکنجه      
  . ا در رگ و شریان مردم به جریان اندازندفکري را درهم بکوبند و روح شجاعت و مبارزه طلبی ر

  
  هموطنان

فکر (   شما یک لحظه راجع به این مسئله فکر کنید که چرا در کشور دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی مصادر امور از        
) شهفکر و اندیـ (خواهند  مردم بیمناکند؟ و چرا می  ) هم عقیده بودن  ( و   9همفکري(مردم یا از    ) عقیده داشتن (و  ) کردن

. کنند که ساعتها قمار کنند و در خیابانها قدم بزننـد   اي از جوانان ما را تشویق می        را اساساً ریشه کن سازند؟ و چرا عده       
اي از این ساعتها را مصروف فکر و مطالعه در مـسائل مربـوط بـه زنـدگی                ها برقصند ولی دقیقه     ها و دانسیک    در کاباره 

ی ساده و روشن است براي اینکه فکر و مطالعه پایه اساسی و قـدم اول بیـداري       معاصر ننمایند؟ جواب این چراها خیل     
  !است براي گرفتن حقوق حقه فردي و اجتماعی

  
  : نتیجه

  : کنیم    ما در آغاز دومین سال تأسیس نهضت آزادي ایران به دوستان دانشجوي خود توصیه می
عواقب هر اقـدامی را  . کنند تمام جوانب مسئله را بسنجند     براي هر کاري اول فکر      .    از تعصب و احساسات بپرهیزید    
  . در کمال مآل اندیشی بررسی نمایند

  . و سپس وارد عمل شوند. اي تنظیم نمایند و بررسی برنامه) سنجش(و ) فکر(   بر اساس 
  

  :    خالصه آنکه
تکار خود متکی و همواره امیدوار باشیم و    باید با پیروي از اصول و برنامه منظم پیش برویم و تنها به نیروي فکر و اب         

  . فرماید  را در همه جا و همه حال توفیق قطعی عطا می9آزادي(و ) حقیقت(و ) حـق(بدانیم که خدا طـرفداران 
تر مبارزه با عوامل مخرب فکر و روح ملی را اولین هدف    تر با نقشه و برنامه دقیق       با ایمان و اعتقاد قوي    .    بامید آنروز 

  . رزه قرار دهیممبا
  

  سالم به مصدق کبیر پایه گذار مبارزات آزادیبخش عصر حاضر
  .اند هاي زندان را استقبال نموده اند و محرومیت درور به زندانیانی که براي نجات ملت اسیر شده

  دانشجویان نهضت آزادي ایران
  )١٣۴٢تاریخ احتمالی آن اردیبهشت (
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بـه همـه کـارگران و زحمتکـشان ایـران تبریـک و                را ١٩۶٣ول ماه مه    هاي نهضت آزادي ایران جشن ا       سازمان
  ١٣٤٢ اردیبهشت - گوید شادباش می

  
 براي افزایش دستمزد و کم کردن ساعات کـار و  ١٨٨۶کارگران محروم و زجر دیده شهر شیکاگو اول ماه مه در سال          

تظاهرات دسته جمعی زده و بـاین وسـیله    شد دست باعتصاب و       جرائم کمرشکن که بوسیله کارفرمایان برآنها وارد می       
اعتراضات خود را ابراز داشتند ولیکن بر اثر توطئه تهیه شده از قبل که بوسیله ایادي کارفرمایان تدارك شده بود از بین            
صفوف نمایش دهندگان نارنجکی بطرف پلیس پرتاپ شده و بر اثر این عمل تحریک آمیز صـفوف نمـایش دهنـدگان         

گرفته و زد و خورد خونینی رخداد و جمعی مقتول و مجروح و سران جنـبش کـارگران بازداشـت و          مورد هجوم قرار    
درست همزمان با اول ماه مه سال بعد بـر اثـر   . هاي طویل المدت شدند پس از محاکمه سطحی محکوم باعدام و حبس    

ر این جنایت حقانیت کارگران     افشاء نقشه کارفرمایان در جراید وقت و آشکار شدن نقش و دست داشتن کارفرمایان د              
سه سال بعد از کشتار بیرحمانه کـارگران شـیکاگو و کنگـره       . آشکار رو پروکاتورهاي مزدور کارفرمایان مفتضح گشتند      

که در شهر پاریس منعقد شده بود بمناسبت همزمان شدن با انقالب کبیر فرانسه   ) المللی کارگران   انتر ناسیونالیست بین  (
هاي کارفرمایان شـیکاگو و آنکـه یـادبودي از روح مبـارزه و           عملی گشته بود و افشاء نقشه      ١٧٨٩ه  که در اوائل ماه م    

همبستگی کارگران آن شهر باقی بماند تصمیم گرفته شد که همه کارگران و زحمتکشان جهان روز اول ماه مه هر سال             
نتراسیونها مطرح نموده و در راه وصـول  هاي طبقاتی و صنفی خود را بوسیله نمایشات و دمو   را جشن گرفته و خواسته    

این تصمیم از آن سال به بعد با گسترش طبقه کارگر روزبروز وسـیعتر و شـکوفاتر در بـسیاري از                . آنها کوشش نمایند  
شـود و ایـن روز در بعـضی از ممالـک جهـان       کشورهاي جهان که از آزادي نسبی برخوردارندجشن گرفته شده و مـی      

  . نمایند هاي طبقاتی خود در آن شرکت می شده و همه مردم صرفنظر از جنبهرسما تعطیل عمومی تلقی 
   در کشور ما همزمان با پیدایش کارگران این روز باشکال متفاوتی برگزار شده است روزهائیکه اختناق وجـود داشـته       

ه انـدك آزادي وجـود   نمودند و در بعـضی مواقـع کـ    هاي محدود کارگران این روز را به طریق پنهانی برگزار می            جرگه
  . شد تر برگزار می داشت این جشن وسیعتر و عمومی

 مرداد و دستبرد به ملت ایران بوسیله ایادي استعمار آزادي برگزاري این روز کارگري را سخت محـدود       ٢٨   کودتاي  
ئت حاکمـه بـا فـشار    گذارد کارگران یادي از هم رزمان خود بنمایند و یا مطالبات خود را مطرح سازند هی نموده و نمی  

نماید و بوسیله ایادي مامور و سازش کـار خـود در    ها جلوگیري می هر چه تمامتر از متشکل شدن کارگران در سندیکا        
هاي مدیره و یا دبیران سندیکاهاي موجود که از سندیکا جز نام چیز دیگري ندارد مـانع از شـکل گـرفتن و                   بین هیئت 

  . شوند تمرکز کارگران می
هـا و   ه باختناق موجود در ایران و عوامفریبیهاي هیئت حاکمه در مورد سهیم کردن کارگران در سود کارخانـه            با توج 

دادن زمین به دهقانان که جزء در صفحات جراید و اخبار رادیو و تلویزیون در جاي دیگري از آنهـا خبـري نیـست و                   
بـودن آزادیهـاي دمکراسـی طبعـا ایـن روز را      شـود و ن  این تبلیغات توخالی که جهت انحراف زحمتکشان شـده و مـی    
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توانند جشن بگیرند و ناگزیر بایستی همراه دیگر طبقـات مترقـی اجتمـاع نظـر روشـن فکـران و           کارگران میهن ما نمی   
شـود   دهقانان و صنعتگران و سرمایه داران ملی که از هجوم کاالهاي خارجی بوسیله ایادي استعمار در ایران آورده مـی        

 صف متحدي تشکیل داده تا بتوانند با هیئت حاکمه و متحدین او بخوبی و با موفقیت بـه نبـرد پردازنـد و    برند  رنج می 
توانند روز اول ماه مه را به شایستگی و وسعت هرچه تمـامتر برگـزار         پس از سلب حاکمیت اوست که زحمتکشان می       

  . نمایند
دهند و بایستی جهـت جلـب ایـن تـوده عظـیم       ن تشکیل می   اجتماع ما اکثریت قریب باتفاق آن را کارگران و دهقانا         

مجدانه تالش و کوشش بعمل آورد و راههاي عملی یافت تا بتوان با آنها تماس حاصل کرد و براه مبارزه ملـی و ضـد          
هاي هیئت حاکمه که براي جلـب کـارگران و        استعماري هدایت نمود در پیش گرفتن نقشی افشاء گرانه در مورد نقشه           

 طرح نموده الزم و ضروري است الزم است که گفته شود سهیم کردن کـارگران در سـود کارخانـه جـز زیـان             دهقانان
نماید و یا اصالحات ارضـی   کارگران چیز دیگري نیست و بهره کشی از آنها را افزونتر ساخته و مزایاي آنها را قطع می        

 شده جز یک عمل تبلیغـاتی بـیش نبـوده و هـم           که ظاهر بصورت قانون در آمده و در لفظ سیستم ارباب رعیتی ملغی            
اکنون دستگاه حاکمه گروه گروه دهقانان را که مطالبه زمین نموده و یا در صددند بهره مالکانه نپردازند دستگیر نمـوده                 

 در میان تر و وسیعتر با توده انبوه کارگران و دهقانان اندازند بایستی این مسائل هرچه عمیق   تبعید نموده یا به زندانها می     
گذارده شود و از منابع برحق انان صمیمانه دفاع گردد تا آنان به پشتیبانی نیروهاي ملی و مترقی درآیند و با اتحاد ایـن                

  . خلق انبوه یک حکومت ملی متکی به طبقات و قشرهاي مترقی و ضد استبداد و فئودالیته بوجود آورد
هقانان و سایر قشرهاي مترقی بکوشیم شرط پیروزي علیه استعمار        در راه ایجاد اتحاد طبقات زحمتکش و کارگران و د         

  . و هیئت حاکمه اتحاد نیروهاي مترقی است
  

  .برقرار باد روز اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد همه کارگران گیتی
  سازمان کارگري نهضت آزادي ایران

  ١٣۴٢اردیبهشت 
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  ١٣٤٢ اردیبهشت -وحدت ممالک عربی اعالمیه نهضت آزادي ایران به مناسبت اعالم 
  

  . ملت ایران خواهان عالیترین روابط با جامعه بزرگ عربی اسالمی است
نهضت آزادي ایران اعالم وحدت قطحی و یکپارچگی سیاسی نظامی و اقتصادي برادران هـم کـیش عـرب زبـان و بـا          

ي براي وحدت وسیعتر و اعاده سیادت و عظمت       ا  شادمانی زاید الوصفی تلقی نموده و این واقعه تاریخی قرن را طلیعه           
ها دانسته ضـمن تقـدیم عـالیترین تهنیـات بـه ملـل عـرب و رهبـران خردمنـد آنـان آرزوي                         دیرینه مردم این سرزمین   

  . موفقیتشان را دارد
مـان     اهمیت این واقعه از لحاظ تاثیري که در سرنوشت و آینده ممالک اسالمی دارد بقدري است که ما به ملت خود                 

نیز تبریک گفته و از رجال ملی و زعماي روحانی و صنوف و طبقات اصیل خواستاریم این موفقیـت عظـیم را بـسران        
دول بهم پیوست تهنیت گفته و مراتب شادمانی و خوشنودي ملت ایران را به برادران مسلمان عرب زبان اعالم دارند و        

  . امعه بزرگ عربی اسالمی هموار کنندبدین وسیله راه را براي برقراري بهترین روابط با ج
  

  نهضت آزادي ایران
  ١٣۴٢اردیبهشت ماه 

  
  
  

 و عبـدالکریم عـارف بـه       بیطـار   ایران به جمال عبدالناصر، صالح الدین      يتلگراف کمیته دانشجویان نهضت آزاد    
  مناسبت تشکیل اتحادیه ممالک عمومی

  
   ـ قاهره رئیس جمال عبدالناصر ریاست محترم جمهوري متحد عربحضرت
   رئیس عبدالسالم عارف ریاست محترم جمهوري عراق ـ بغدادحضرت
  . استاد صالح الدین بیطار رئیس الوزراي جمهوري سوریه ـ دمشقحضرت
 اتحادیه ممالک عربی را که گام بزرگی در راه وحدت کشورهاي عربی و سـپس اسـالمی اسـت بـه آن جنـاب                تشکیل

هـاي ذیقیمـت شـما و      هاي خود و کمک     لک اسالمی اسیر نیز بزودي با جانفشانی      تبریک گفته امیدواریم ما و سایر مما      
  .  تشکیل حکومت ملی نائل شویموسایر برادران آزاد شده کشورهاي اسالمی به کسب استقالل و آزادي 

  ام تقدیم احتربا                                                                                     
  ١٣۴٢ اردیبهشت ٢٨ نشجویان نهضت آزادي ایران بتاریخ داکمیته                                                      

  . کند لذا متن فوق بوسیله دیگري ارسال شد  دستگاه از مخابره تلگرافها خودداري میچون
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لح در رابطه بـا دومـین سـالگرد شـهادت           نامه کمیته دانشجویان نهضت آزادي ایران خطاب به دکتر جهانشاه صا          
   ١٣٤٢ اردیبهشت ٣١ -مرحوم دکتر خانعلی 

  
  جناب آقاي دکتر جهانشاه صالح

همزمان با دومین سالگرد شهادت مرحوم دکتر خانعلی که در زمان تصدي وزارت فرهنگ شما بـه شـهادت رسـید بـا                  
  . شدیدهیاهوي بسیار به ریاست دانشگاه انتخاب یا بهتر بگوئیم انتصاب 

هاي دژخیمان شاه بر دیوارهاي دانـشکده فنـی در شـانزدهم       به ریاست دانشگاهی انتخاب شدید که هنوز یادگار گلوله        
بـه ریاسـت دانـشگاهی برگزیـده        .  باقی است و اجساد خون آلود شهیدان آنروز در جلوي دیدگان ماسـت             ١٣٣٢آذر  

اه بـه خـاك وخـون کـشیده شـده بزرگتـرین فاجعـه         توسط چتربازان و کماندوهاي شـ ١٣۴٠شدید که در اول بهمن  
اید که چند ماه قبـل توسـط         شما به ریاست دانشگاهی منصوب شده     . دردناك تاریخ مبارزات دانشگاهی را بوجود آورد      

شـما کـامال آگـاهی داریـد کـه       .... چاقوکشان و چتربازان دهقان نما براي چندمین بار مورد حمله و تجاوز قرار گرفت             
ن از ورود به دانشگاه چیزي جز کسب علم ودانش و اندوختن هنر اداره و تدبیر امور اجتماع نیـست و       هدف دانشجویا 

بالطبع این حق و وظیفه دانشجویان است که در سرنوشت خود دخالت نمایند و آنچه را که هیئت حاکمـه سـعی دارد               
ي نیست و دانشگاه ساکتی را کـه هیئـت        بعنوان هو و جنجال معرفی نماید چیزي جز اداي وظیفه در قبال اجتماع بشر             

  . داند حاکمه طالب آن است ملت ایران مردود می
دانیم و مانند     ما خود را مسوول انجام رسالت بزرگ کسب آزادي بیست میلیون نفر انسان ستمدیده و استعمارزده می          

  . یم دادهاي اصیل ملی را تا پیروزي نهائی ادامه خواه تمام نقاط دنیا پیشقراولی نهضت
دانید که روش دانشجویان دانشگاه تهران همیشه مبتنی بر اصـول صـحیح مبـارزه و عقـل و         همچنین شما بخوبی می   

اگر حادثه اول بهمن بوجود آمد ـ اگر دانشگاه ماهها تعطیل شده ـ اگـر چاقوکـشان شـاه بـه       . منطق بوده و خواهد بود
اند ـ مقصر فقط وفقط مسوولین امور مملکت بوده انـد، و حتـی     م کوبیدهاند و در و پیکر آنرا دره دانشگاه هجوم آورده

مجبـور  ) رئیس سابق دانشگاه(بیشرمی و گستاخی هیئت حاکمه در فاجعه اول بهمن تا بدانجا بود که آقاي دکتر فرهاد          
  . به اعتراض و استعفا گردید

انـد و از   ي در طـول تـاریخ مبـارزات خـود دیـده     ها و نیرنگهـاي بـسیار         آقاي صالح دانشجویان دانشگاه تهران حیله     
انـد و دیگـر هـیچ عـاملی      هاي شاه را بارها دیده و اکنـون آزمـوده شـده       نرمشهاي مزورانه هیئت حاکمه تا برق سرنیزه      

تواند آنها را از مبارزه بخاطر ملت و انسانهائی که در سیستان و بلوچستان غذاي آنها را روزانه علف هرزه و هسته                  نمی
خواهیم که این حقیقت مسلم را در مد نظر داشته باشـید کـه شـما در ایـن      ما از شما می. دهد باز دارد  ما تشکیل می  خر

اید ولی قضاوت ما مبتنی بـر نحـوه عمـل شـما در آینـده         چند روز مانند تمام مسووالن مملکتی دیگر حرف بسیار زده         
  . خواهد بود
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تجاوزات هیئت حاکمه به دانشگاه مقاومت خواهید کرد یا مانند اقبالهـا چـاکر و      ما منتظریم تا ببینیم که آیا در مقابل      
  . خادم جان نثار خواهید بود

اکنـون اسـتقالل   . برنـد  ترین استادان و دانشجویان عزیز در زندانهاي شاه بسر می            آقاي صالح اکنون گروهی از ارزنده     
اي داریـد؟ شـما در سـخنان     ا در برابر این وضع چه برنامهشم. دانشگاه از جانب هیئت حاکمه مورد تهدید جدي است    

اید که نباید دانشگاه در انحصار عده معدودي باشد ـ شما در عمل با اینگونه افراد چه خواهید کرد؟ از شـما    خود گفته
 دفاع کنیـد و   از استقالل دانشگاه  . خواهیم که درهاي دانشگاه را بر روي جوانان الیق و تحصیل کرده باز کنید               مصراً می 

  . زان انتساب آنها به افراد ذینفوذ و دربار صالحیت علمی و اخالقی افراد باشد معیار شما در کارها بجاي سنجش می
اید عملـی نخواهـد شـد مگـر اینکـه دانـشگاه واقعـا مـستقل از اعمـال           هائی را که شما با سروصداي زیاد داده     وعده

  . قدرتهاي حاکمه باشد
ات بسیاري از مقامات دانشگاهی و حتی خود شما که ریاست دانـشگاه را بعهـده داریـد بـدون اجـازه                         اکنون دستور 
آیا شـما در چنـین محیطـی    . شود که ریاست شعبه سازمان امنیت دانشگاه را بعهده دارد ـ عملی نمی !! سرتیپ حکیمی

 اقـدام شـما بایـد طـرد ایـن فـرد از       گوئیـد اولـین   خواهید وضع علمی دانشگاه را سرو سامان دهید؟ اگر راست می         می
  . دانشگاه باشد

     آقاي دکتر صالح
  . تواند شرایط ادامه ریاست شما باشد    ولی حاال هم دیر نشده است و می

  . ـ آزادي استادان و دانشجویان از زندان١   
راً همه دانشجویان را آزاد    ـ در آستانه امتحانات فعلی براي جبران حداقل حقوق تضیع شده دانشجویان زندانی، فو             ٢   

و اگر مایل بودند فرصتی براي مـرور دروس برایـشان قائـل            (و با رضایت آنان امکان شرکت در امتحانات فراهم شود           
  ) شوند

ـ محیط دانشگاه را از وجود قواي مخفی و آشکار نظامی و غیرنظامی که منافـات بـا اسـتقالل دانـشگاه دارد پـاك           ٣   
  . سازند

اگر شما قول .  اظهار نظر و فعالیت دانشجویان در محیط دانشگاه مانند همه دانشگاههاي جهان تامین گردد ـ آزادي ۴   
اند که با وعده و وعید محیط دانشگاه را مطلوب نظـر دیکتـاتور یعنـی خـاموش و سـاکت       اید یا از شما قول گرفته  داده

دانید که فریاد آزادي طلبی در دانشگاه خفه نخواهـد       سازید سخت در اشتباهید و باید ب      » بله قربان گوي  «چون سنگ و    
شد مگر اینکه دیگر دانشجوئی زنده نباشد و هر عاملی که در مسیر این مبارزه مانع و رادعی ایجاد کند بالطبع همچون                    

  . اقبالها رسوا خواهد شد
  . این گوي و این میدان.    حال این با شماست که در چه راهی قدم گذارید

  کمیته دانشجویان نهضت آزادي ایران                                                                                         
  ١٣۴٢ اردیبهشت ماه ٣١                                                                                      
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 خـرداد  -م ایران در مورد وظایف آنان در مقابلـه بـا حکومـت کودتـا     اعالمیه نهضت آزادي ایران خطاب به مرد   
١٣٤٢  

  
   شرافتمند ایرانمردم
   اهللا مجاهدین علی القاعدین اجرا عظیمافضل

شود، فصلی که از یک طرف هیئت حاکمه غاصـب را در حـال       به تاریخ کشور ما اینروزها فصل کم نظیري افزوده می         
ها و جانبازیهاي مـردم   ها و مقاومت نماید و از طرف دیگر حق طلبی  نسانی تصویر میترین فجایع غیرا ارتکاب وحشیانه 

  . سازد  پرتحمل و استبدادزده را مجسم می
هـا را بـراي    تـرین بـدبختی      هیئت حاکمه فعلی در مدت یکسال فرصتی که از اربابان خارجی خود گرفته است شـوم     

تـرین تالشـها متوسـل گردیـده      شود به مذبوحانه  این فرصت نزدیک می   ملت ایران تدارك دیده است و اکنون که پایان        
 خالف قـانون کـه حتـی فاقـد امـضاء دولـت وقـت        هاي مهاندازد ـ تا براي تصویب نا   رفراندوم قالبی به راه می. است

شـود،   م روبرو مـی کند با بی اعتنائی وسیع مرد باشد اعتباري فراهم کند ـ وقتی در این راه با تمام ظاهرسازیها که می  می
هرگونه مقاومت منطقی و اسـتواري  . اندازد  اي خود را به جان مردم می    افتد و اوباش حرفه       زخمی شده به فکر انتقام می     

کند اعم از دانشگاه و مسجد و بازار مرکز و شهرستانها و قراء و آبادیها را طعمه آتـش     را که در مقابل خود احساس می      
کشد و  نعره می. کند  سازد و ملک عابدیها را قربانی می        دسیسه می . کند  تیرباران می . شکند    دان می دن. درد  پهلو می . کند  می

در شیراز با بمب و در تبریز با رگبـار مسلـسل و در قـم بـا     . طلبد   خون و قربانی میودبراي فرو نشاندن آتش خشم خ    
ه فکر جبران شکست و مرمت بناي پی در رفته   هر کجا بنحوي ب   ... در اصفهان و مشهد و کاشان     . دشنه و اسلحه کمري   

  . باشد حکومت می
هاي حکومت سـیاه اسـتبدادي        پایه. گیرد؟ شکست اساسی تر، رسوائی بیشترو نابودي قطعی تر          اي می      ولی چه نتیجه  

فت افسران شرافتمند به فرمان وجدان بیدار و شـرا      . جوشد  فارس در خشم وخون می    . ریزد    یکی پس از دیگري فرو می     
روحانیت دفاع و جانبازي در اکثر شهرستانها شـروع  . کنند انسانی خود از عملیات غیرانسانی و برادرکشی خودداري می  

تـر و   دانشگاهیان روشنفکران و اصناف، صفوف مبارزه خود را متـشکل         . نموده و دیر یا زود جهاد را آغاز خواهد نمود         
 نـشجویان مبارزات ایرانیان خارج از کشور خصوصاً دا. افزایند  خود میبینند و به شدت مبارزات         تر از پیش می     مستحکم
کارگران و کشاورزان از خواب شومی کـه هیئـت حاکمـه در    . گیرد بخشد و از ما الهام می       گیرد و به ما الهام می       اوج می 

دشـمن مـشترك ملـت را    رفت آگاه شده و   اند خیلی زودتر از آنچه که انتظار می  لباس دوستی و دلسوزي برایشان دیده     
 و اربابـان آن بـه شـعارهاي توخـالی رادیـو فرماشـی و تیترهـاي سـیاه            مهولی هیئت حاک  ... کنند  به رسوائی دعوت می   

بینـد کـه بـه      اي نمی هاي دست نشانده و گزارشهاي غیرواقعی سازمانچیان دلخوش نموده یا الاقل جز این چاره  روزنامه
 دیوانـه وار  نـد هم از این حالت صد درجه بدتر از شاه سلطان حسینی بخـود بیای اگر گاهی . تحمیق خود مبادرت ورزد  

اي کـه بـه دور خـود     طلبد ولی غافل از اینکه با این فریادها به قشر پیله  کند و خون می  کشند و فرمان صادر می    نعره می 
  .سازد افزاید و محتوي پوست شیري خود را عریان می  اند می تنیده
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شکل یورش و غارت و قتل عام کم و بیش شبیه آنچه در دانشگاه      . هیئت حاکمه متوجه روحانیت است       اکنون حربه   
یکبار شکست آشکار از روحانیت آن هم در آسـتانه    . باشد منتهی با وسعت و درندگی بیشتر و کاملتر          تهران گذشت می  

یتی گردیـد گرچـه روحانیـت را قـانع      ایالتی و واليها  حکومت علنی شاه که منجر به پس گرفتن تصویب نامه انجمن          
اند که هیئت حاکمه بایـد   هاي خود کراراً متذکر شده اهللا خمینی و سایر علماي اعالم در اعالمیه  نساخت و حضرت آیت   

از تجاوز به قانون اساسی و قوانین شرع اسالم ممنوع گردد ولی همین عقب نشینی براي هیئت حاکمه گران تمام شـد                 
همه جوانب را سنجیدند و شرایط را براي انتقام آمـاده نمودنـد و شـاه را نظـر کـرده و پـدر       .  بود صدد جبران آنرو د 

روحانی نماهاي مزدور خود را مجهز کردند و دستگاههاي خبـري       . روحانی معرفی نمودند و بازار اتهامات رواج یافت       
شغولیات نوروزي و پراکنده شـدن مـردم را    و ادارات و مررا تحت کنترل شدیدتر درآوردند و تعطیالت دانشگاه و بازا         

مغتنم شمرده و حیله انتقامی خود را به روحانیت شروع کردند ولی هوشیاري مردم خصوصاً رهبـران اصـیل روحـانی                     
) شـویم  شویم و پیروز می شعار کشته دادند و پیروز شدند ـ کشته می  (این بار عمال . ها را درهم شکست همه این نقشه

منتقل شده بود و آنقدر مردانـه کوشـیدند و کـشته    ... هاي علمیه قم و شهرهاي تبریز و مشهد و    ه حوزه  تهران ب  انشگاهد
  . دادند تا هیئت حاکمه نایافته دم دو گوش گم کرد

  
  : و وظیفه کنونی خود توجه کنیم!!    بد نیست که کمی به روش عملیات فعلی هیئت حاکمه دوران انقالب سفید

تقیماً و آشکارا و بدون واسطه به قمار سیاسی پرداخته و ظاهراً این قمار را با تمام سـرمایه شـروع      اکنون دستگاه، مس 
آنچه قطعی و مسلم است در این بازي برد  . یا برد است و یا باخت نهائی      . شود  کرده و لذا آخرین بازي او محسوب می       

اي از دسـت داده   کنون عمال هم مبالغ قابل مالحظـه  این بازي شده و تاهوجود ندارد و خوشبختانه بازي کننده مجبور ب 
ولی یک خطر است و آن اینکه این بازي متوقف شود و یا بار دیگر بازیگر اصلی به پشت پرده رفته و صحنه را              . است

 توأم بـا ایـن   وقتیخوشبختانه این احتمال هم خیلی ضعیف است و این راه تقریباً مسدود شده ولی         . به دیگران بسپارد  
هاي بازنده بطور ناشناس بـازي را بهـم بزننـد و او را باخـت نهـائی نجـات         از دسته تمال گردد که ممکن است عده    اح

مراقبت . گردد اینجاست که مراقبت الزم است و وظیفه مردم معین می       . گردد    بخشند موضوع درخور اهمیت و توجه می      
یاً اگر قرار است که کودتا و انقالبـی در بـازي صـورت گیـرد      پرده نرود و ثانپشتدر اینکه اوال بازیگر اصلی بار دیگر   

در ایـن مراقبـت گرچـه    . بدست ایادي بازنده نباشد که مخفیانه یا آشکارا او را حمایت کند و از مهلکه نجـاتش دهنـد          
اي   قابـل مالحظـه  شوظیفه سنگین بعهده رهبران مردم است ولی تردید نیست که بیداري و هوشیاري خـود مـردم نقـ                

نماید که با بیداري و هوشیاري    اهد داشت و لذا نهضت آزادي ایران به همه مردم شرافتمند و مبارز ایران توصیه می               خو
هرچه تمامتر از این صحنه سازیها مراقبت نمایند و یقین داشته باشند پیروزي نهـائی از آن ملـت اسـت و مـسلماً ایـن           

  . تاهتر خواهد کرد به پیروزي را کویدنبیداري و مراقبت آنان زمان رس
   این مراقبت در خط مشی هیئت حاکمه و صورت احتمالی آینده آن است ولی توجه و شـناخت تاکتیکهـا خـصوصاً           

هیئت حاکمه دست نشانده عالوه بر اعمال تزها و تاکتیکهاي کم و بـیش قـدیمی          . آنها هم در خور کمال اهمیت است      
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 اعالمیه و نشر اکاذیب ـ عوامفریبی و تظـاهر   ل ـ جاسوس بازي ـ جع  نظیر تز تفرقه بینداز و حکومت کن ـ غافلگیري 
 مـرداد کـه    ٢٨اکنون از تاکتیکهاي طرح ظاهراً پیـروز شـده کودتـاي ننگـین              ... به حمایت و همفکري و خادم بودن و       

ـ  . کنند اربابان خارجی در اختیارشان گذاشته بودند در مبارزه براي حفظ حکومت خود استفاده می             شی ابتـدا  در هـر جنب
فرسـتند     و اوباش را در سلک همان مبارزان شریف و در پناه قواي انتظامی و توپ و تانک به صـحنه مـی                رمشتی اجام 

 مرداد بطور موقت و با هزینه گزاف استخدام شده بودند چون تعلیم کافی ندیده بودنـد  ٢٨این مزدوران که در کودتاي  
 بودنـد، اکنـون تحـت عنـاوین اعـضاي سـازمان       ز به چوب و چماق مجهرفتند و فقط و پابپاي سرباز و پلیس پیش می   

بیننـد و بـه دشـنه و      در استخدام دولت درآمده و تربیت منظم مـی ... مقاومت ملی ـ سازمان امنیت ـ کماندو ـ چترباز و   
ده اسـت  باشند معذلک احتیاج مبرم هیئت حاکمه به این قبیل نیروها موجب شـ      اسلحه کمري و وسائل دیگر مجهز می      

 زیادي لباس شخصی و پوشاندن آن بر گروهبان و سربازان گارد شاهی منظور خود را عملی سـازند و     مقدارکه با تهیه    
بهمین جهت دیروز همین نظامیهاي خشن و خون آشام با سرهاي آلمانی زده و چوبهاي خراطی شده و بـا تجـاوز بـه             

یـا  ) ع( عنوان زائـرین حـضرت معـصومه    یرمروز همان محتوا، زنام شریف دهقان و کارگر به دانشگاه حمله کردند و ا  
مردم شریف قم و گاهی هم با غصب لباس روحانیت مدارس علوم دینی قم را به آتش کشیده اند، کتابها سـوزاندند و                 

اکنون وظیفـه ماسـت کـه    . بنحوي که در خونخواري و وحشیگري روي سپاهیان مغول را سفید کردند           . خونها ریختتند 
 بگیریم کشته شدن و حتی عقب در مقابل توپ و تانک و زیـر سـرنیزه اونیفـورم پوشـان                نحربه را از دست دشم    این  

تر از کتک خوردن و اسیر شدن بدست کسانی است که ظاهراً در لباس خـود مـا و مجهـز بـه       مأمور دولت شرافتمندانه  
ما بایستی هیئـت  . آورد میسوائی بیشتري ببار براي هیئت حاکمه هم پیروزي با توپ و تانک ر. باشند  چوب و دشنه می   

هـر کجـا آنـان تظـاهر     . حاکمه را رسوا سازیم و بهمین جهت براي درهم کوبیدن این قبیل اراذل و اوباش آماده شویم               
. کردند بالفاصله در حلقه محاصره خود قرارشان دهیم و به کنارشان بکـشیم و از هـدف و وظیفـه آنهـا مطلـع گـردیم       

خاصیت نگهداریم و در پایان تحویل مقامـات انتظـامی      را الاقل تا پایان برنامه بی      نا ضبط کنیم و خودشا    تجهیزاتشان ر 
و به این ترتیب است که خیلی زود عملیات معدودي افراد خورده و خوابیـده را کـه بـراي ایـن روزهـا تربیـت                   . دهیم
  . د خنثی خواهیم کرد دارن9نه ایمان و ازخود گذشتگی(اند براي این کارها ماموریت  شده

اگر دیر نشده باشد فرصتی هم براي درنگ باقی نمانده است از هر طبقـه و صـنفی      .    در این مورد درنگ جایز نیست     
کنید و حتی اگر تنهائید و همفکر و مشاور نداریـد و بـاالخره حتـی اگـر      که هستید و با هر گروه و جمعیتی که کار می    

 که ایمان شما، روح حق طلبی و نوع دوستی شـما پیـروزي   یدمعذلک یقین داشته باش   باشید    جسماً ضعیف و ناتوان می    
پیروي خداوند در حمایـت مـردم و   . به خداوند توکل کنید و براي این مبارزه خود را مهیا سازید         . کند  شما را تأمین می   

 نثـار  رااد و خودسري خون خـود     درود فراوان به روان پاك جانبازانی که در جهاد با استبد          . پیروزي در انتظار شماست   
سـالم بـه   . کننـد  سالم به مصدق عزیز و سایر زندانیان شرافتمندي کـه جـان برکـف در راه آزادي مبـارزه مـی      . اند  کرده

روحانیون مجاهد و عالیقدري که در رهبري مسلمانان به دفاع و جهاد از حریم مقـدس اسـالم و قـانون اساسـی و بـه            
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پیروز باد همبستگی خلـل  . نمایند  و به وظایف خود عمل می      اند  تهاي از پاي ننشس      لحظه نجات از یوغ اسارت و بندگی     
  . ناپذیر همه مجاهدین راه حق و آزادي

  
   آزادي ایراننهضت

  ۴٢ خرداد
  
  
  
  
  
  

    ١٣٤٢ سال -اعالمیه به مناسبت فرا رسیدن عاشورا و ادامه نهضت حسینی 
  

 سیدالشهداء سایه گسترده بود غم شهید شدن فرزندان، بـرادران، بـرادر           اندوه بزرگی که در ظهر عاشورا بر قلب مبارك        
خـورد و بـر مـصائب     زادگان و اصحاب عزیزش نبوده اندوه تاراج اموال و اسارت زن و فرزند نبوده غم جان هم نمـی   

) ص(ي برد مسلمانان جملگی به ویژه حضرتش که شاگرد داناي مکتب محمـد           دلخراش بازماندگانش بسیار اندوه نمی    
بوده به سنت اسالمی عادت کرده بودند که با جان و مال و زن و فرزند و تجارت و آسایش و همه نعمات در راه خـدا   

نه، هرگز از این حیث آنچنان . و در راه گسترش آئین الهی و استقرار نظم اسالمی بکوشند و همه را نثار راه حق نمایند        
و ) ص(اسالمی که او و پدر بزرگوار و جـد اکـرمش   . فرسود غم اسالم بود  غم بزرگی که جانش را می    . اندوهگین نبود 

در آن دقایق تیـره و جانفرسـا     . اش فدا کرده بودند     همه چیزشان را در راه اعتالء کلمه      ..... شهداي بدر و احد و حنین و      
که باید انسانیت را بـا  ... رود گذراند آخرین مدافع اسالم از جهان می که ارتش یزید آخرین سرباز اسالم را از دم تیغ می     

بـرادران  . مانـد  در زیر رژیم دیکتاتوري سیاه یزید و همدستانش متـروك مـی         . فضیلت و تقوا و ایثار و شجاعت بپرورد       
شوند و اصول تعالیم و قوانین اسالم زیر پـاي حکـام خـائن     اش می  مسلمانش اسیر ارتش یزید و محکوم حکم جابرانه       

  . دگرد بنی امیه لگدمال می
  . سپرد فشرد و همه غمهاي او را بدست فراموشی می  این اندوه بزرگ بود که قلب پرعطوفتش را سخت می

  ) ع(مسلمانان، شاگردانان مکتب حسینی 
آیا در این عاشورا باز آن دقایق با اندوه بزرگ و جانفرسایش فرا نرسیده است؟ باز هم اسالم آن گوهر واالئی که همـه             

اند و غربت و مصیبتی سـخت نیفتـاده اسـت صـدق      خون خود را در راهش باخته)... ص(محمدي شهداي تاریخ امت  
  . یاور گردد رسد که اسالم بار دیگر غریب و بی بدء االسالم غریبا وسیعود غریبا ـ روزي فرا می: رسول اهللا
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 بـسان  دیگر باشـیم و امروز همان روز است شما بیایید دست بدست هم دهیم همچون زنجیري پـوالدین پـشتیبان یکـ           
  .  روبرو شویممبنیانی مرصوص با دشمن اسال

  . مبارزه کنیم و در جهاد شورانگیز خود داد اسالم را از جباران و حامیان استعمارگرشان بستانیم
  بپاخیزید 

  
  نهضت آزادي ایران

  ۴٢سال 
  
  
  
  
  
  
  

)هرروزعاشوراو همه جـا کربالسـت     ) (ع(اعالمیه نهضت آزادي ایران به مناسبت عاشورا و ادامه نهضت حسینی            
    

   روز عاشورا و همه جا کربالستهر
  کل یوم عاشوراء و کل مکان کربالء:  االمام الصادق علیه السالمقال

دادگري آزادي و دیکتاتوري، حق و باطل و باالخره خدمت و خیانت در برابر       همه جا و در همه کشورها عدالت و بی        
حـق طلبـان و مـسلمانان حقیقـی بـر ضـد جبـاران و        ) ع(ز همچون عاشوراي حسینی  گیرند و هر رو       یکدیگر قرار می  

افـشاندنند، سـینه چـاك       و یاران گـرامیش اشـک مـی   شهادءآنانکه در عزاي سیدال. کنند  منافقین و یزید مسلکان قیام می   
ر کربالي موجود بـراي  کشند باید که امروز در عاشوراي کنونی و د     کنند و در آرزوي همگامی با حضرتش یدك می            می

و آرمان مقدس او برضد دشمنان او قد مردانگی برافرازند و همچون قهرمانان کربالء اسلحه بـدوش                 ) ع(هدف حسین   
  . کشند

  .ادامه دهیم) ع( غیور بیائید به نهضت حسینی همکیشان
  

   آزادي ایراننهضت
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 ۴٢ خرداد- هوشیار باشید تنها حکومت مصدق حکومت ملت ایران است

  
خون سراپاي وطن تب آلود و اسیر ما را پوشانده است سربازان گمنام در راه آزادي و ایمـان در برابـر سـپاه چنگیـزي             

ها آنها که از همه چیز محرومنـد و بـیش از     همه جا پا برهنه   . دهند  غلتند و به آسانی جان می         دژخیم بزرگ به خاك می    
گـشایند و مـرگ را همـراه بـا       آشام آغـوش مـی   هاي سربازان خون  لههمه از انسانیت و شرف برخوردارند در برابر گلو        

انـد و از شـکوه و قـدرت دربـار      پـرورش یافتـه  ) مذهب جـان دادن و تـسلیم ناشـدن   (آري در . گیرند  افتخار در بر می   
ز مکتـب  انـد ا  ها و خیابانها و کوهستانهاي ایران را با خون خویش رنگـین سـاخته            کسانی که امروز کوچه   . هراسند    نمی

  . درس جانبازي و شجاعت آموخته و در روز قیام او قیام کردند) ع(بزرگترین شهید راه آزادي و انسانیت حسین 
  

   توصیف انقالب خونین کم نظیري که هم اکنون در وطن ما برپاست آنقدر مشکل است که اگر بخواهیم بـه وصـف               
ترین انقالبـی اسـت کـه در کـشور مـا بـه وقـوع         نظیر نونی بیانقالب ک. ایم آن بپردازیم از عظمت و شکوه آن کم کرده        

پیوسته است همـه مـردم بازاریـان کـارگران دانـشجویان کارمنـدان و در پیـشاپیش روحـانیون شـجاع و دالور مـا بـه                 
 و هاي خـشم غریـو   فریاد. اند تا کار را با خیانتکارترین و پلیدترین اهریمنان روزگار یکسره کنند   هاي جنگ آمده    دان  می

هاي گلوله خورده مغزهاي متالشی شده پیکرهاي شهدا، مادران داغدیده خواهران بـرادر کـشته         خروش رزمندگان سینه  
سرپرست آنچنان شور و هیجانی در دلهاي خونین وطن ما بوجود آورده که همه شهرها را   هاي بی   فرزندان یتیم خانواده  

این بار اول نیست که ملت ضـرب  . شته است دیگر کار گذشته استبه قیام و انقالب علیه شاه جنایتکار و آدمکش وادا  
اي بـا تـن    روز سی تیر روز جنگ شاه و مصدق ملت به هـیچ اسـلحه  . دهد شصت خود را به شاه خون آشان نشان می       

گ هاي گرم تانکها و زره پوشهاي دژخیمهاي شاه رفت خیابانها غرق در خون شد اما فریاد یا مر لخت به استقبال گلوله 
شد تا باالخره شاه به زانو درآمد و ملت پیروزي را بـه خانـه    اي قطع نمی یا مصدق همراه با غوغا و غرش تانکها لحظه       

  . مصدق عزیز برد
   موج خونی که اکنون تهران و شهرستانها و گورستانهاي ایران را فرا گرفته است سی تیر دیگـري را مجـسم سـاخته              

 هیچ کس نتوانسته تعداد آنرا بدسـت آورد و همـه تبلیغـات دسـتگاه در مـورد عـده             ها آنقدر زیاد است که      است کشته 
قبرستانها در محاصره چکمه پوشان شاه قرار گرفته تا مادران پریشان نتوانند قبـر فرزنـدان خـود را          . شهداء دروغ است  

ر گور محاصره شده آنـان تابیـده   بیابند و خواهران داغدیده با برادران قطعه قطعه شده خود وداع کنند آفتاب داغی که ب         
اند، یکبار دیگر حادثه شهداي کربالء و کشتار یزید را بطـور عینـی           در دژخیمانی که با مسلسل و قداره بر اسبها نشسته         

انـد زخمیهـا آنقـدر زیـاد اسـت کـه بحـساب در         ها یکی و دوتا نیست دهها کودك شـهید شـده   کشته. سازد  مجسم می 
زنـدانها دیگـر   . برنـد   در اختیار شاه است زخمیها را به جاي بیمارستان به سیاهچالهاي زنـدان مـی  بیمارستانها . آیند   نمی

اند روحانیون، رهبران و اعضاي جبهه ملی، دانـشجویان و    هزاران نفر را در سلولها و سیاهچالها فرو کرده        . جائی ندارند 
  . اند بازاریان را به بند قلدر شاه کشیده
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به خیابانها آمدند و با صفوف متشکل خود رژه رفتند و فریادهاي مرگ بر شـاه مـرگ بـر نـوکران             روز اول که مردم     
تواند جلوي موج خـشم و عـصیان ملـت را       کرد با کشتن چندتن می      اسرائیل زندانیان را آزاد کنید دادند، شاه تصور می        

  . بگیرد
قراول رفتند و به فرمان آتش که از کاخ صادر شـد           مسلسلها به سوي فرزندان ملت که تنها یک پیراهن برتن داشتند            

توانـست قبـول     اما اشتباه شاه در همین جا بود او خیاالتی شده بود او نمـی         . دفاع را زیر آتش گرفتند      به یکباره مردم بی   
ـ              ر کند که ملت قیام کرده است اما همین آزمایش برایش کافی بود رگبار مسلسل نه تنها نتوانست کوچکترین شکستی ب

انـد و   صفوف درهم فشرده ملت وارد آورد بلکه استقامت و صالبت مردم را چندان کرد جوانانی که روي زمـین افتـاده          
  . دادند زان درندگی شاه را به جهانیان نشان می مردم آنان را بر روي دست بلند کرده و می. اند در خون غلطیده

خونخوار دربار بعنوان فرماندار نظامی تعیین شد و فرمان آتـش         شاه به عادت دیرینه و خانوادگیش فرار کرد نصیري          
با رسـیدن سـپیده صـبح نبـرد،         ... اما هیچکدام نتوانست در اراده آهنین و استوار مردم کوچکترین خللی وارد آورد            . داد

آنها . آمده بودندشیراز ـ اصفهان ـ کاشان ـ مشهد ـ تبریز ـ قم، به کمک      . تر آغاز گردید تر و پر وسعت روز دوم خونین
  . هم کشته داده بودند

س سازمان امنیت براي آنکه بتواند در میان ملت تفرقه بیندازد و انقالب کنونی را در دنیا دگرگون جلـوه                  ئی   پاکروان ر 
اند اینها کهنه پرست هستند که دسـته دسـته           دهد ادعا کرد که دانشجویان و روشنفکران در حوادث اخیر شرکت نکرده           

ایـن بـه عـوض آنکـه نقـش او را کـه       . ها را جمهوري متحده عربی تحریک کرده است شوند این کهنه پرست یکشته م 
دانشجویان که از همان آغاز مبارزات     . تر ساخت   تفرقه اندازي در میان صفوف ملت بود بثمر برساند صفوف را متشکل           

 نیز همه جا دانشجو بعنوان مظهر شـجاعت  دادند اکنون خیابانی همواره در پیشاپیش مردم درس شهامت و شجاعت می     
شماري هم در سیاهچالهاي قـزل قلعـه    آموزد و عده بی  ملت ایران به برادران کارگر و دهقان و بازاري خود رشادت می       

ها و زخمیها و زنـدان   کنند و امروز که کشته ام تیر را هم گفتند که دیگران تحریک می       قیام سی . برند  و شهربانی بسر می   
  . کنند که مصر تحریک کرده است  نیست که بتوان بر آن پرده گذاشت ادعا میچیزي

توانـد در      هموطنان آتش و خون همه جا را فرا گرفته شاه در معرض فنا و نابودي است رژیم پوسیده او دیگـر نمـی         
تی کـار را بـه اینـصورت    هوشیار باشید چون ممکن است استعمار وق. برابر اراده شما قوام و دوام بگیرد او رفتنی است        

این نقـشه دیرینـه   . ببیند با یک کودتا رژیم شاه را برانداخته براي اینکه مردم را بفریبد کارهاي تند و انقالبی راه بیندازد            
تواند بکند امـا    داند شاه شناخته شده و دیگر کاري از دست او ساخته نیست حتی نوکري هم نمی              او می . استعمار است 
مصدق مظهـر اصـالت ملـت    . و جبهه ملی است» مصدق«ع انجام این نقشه شده وجود رهبر ملت ایران     آنچه اکنون مان  

تنها حکومـت  . ایران است هوشیار باشید هر حکومت کودتایی که بدون مصدق باشد حکومت و کودتاي غیرملی است    
  . مصدق و یاران او حکومت ملت ایران است
  . ن او حکومت ملت ایران است   هوشیار باشید تنها حکومت مصدق و یارا
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بـه صـفوف خـود سـازمان     .    هموطنان ـ در هر کجا که هستید هر موقعیتی که دارید بـه صـفوف مبـارزین بپیوندیـد     
کسانی را که به مامورین خـارجی یـا    . از دادن شعارهاي انحرافی که ساخته خود دستگاه است خودداري کنید          . ببخشید

خواهند اصالت انقالب شـما را از بـین ببرنـد     کنید آنها نوکران خود دستگاه هستند می  کنند توقیف     مراکز آنها حمله می   
انـد   روحانی نمایانی را که براي لوث کردن انقالب اصیل ملت ایران به ویژه روحانیون پاك و شجاع رنگ عوض کـرده     

دانیـد کـه در وطـن مـا نـان آور          یهاي شهدا و زندانیان کمک کنید شما م         هموطنان به خانواده  . به توده مردم بشناسانید   
اند شـاه آنهـا را    آور بخاطر سعادت شما و استقالل و آزادي ایران عزیز قطعه قطعه شده   خانواده مرد است اما صدها نان     

آنهـا را تـسلیت   . توانید کمک کنید  هاي آنها کمک کنید هر طور و به هر اندازه که می             قطعه قطعه کرده است به خانواده     
  .  آنان گرفتن انتقام از شاه آدمکش است صندوق شهداء و زندانیان درست کنیدتسلیت. بدهید

خواهد با ایـن   این دستگاه است که می.    صداي ملت ایران را به گوش جهانیان برسانید ملت ایران کهنه پرست نیست   
واسـتار سـقوط شـاه و حکومـت     دانید بگوئید که ملت ایران خ یاور نگهدارد شما که می تبلیغات ملت ایران را تنها و بی 

  . مصدق است
  

  سرنگون باد رژیم منفور شاه
  مرگ بر اسرائیل ارباب پلید شاه

  درود به روان پاك شهداي خونین کفن ملت ایران
  سالم به مصدق عزیز رهبر نهضت ملی ایران

  . نددرود به روحانیون دالوري که با قیام مردانه خود قیافه یزیدي شاه را به جهانیان نمایاند
  . برند سالم به زندانیان رهبران و اعضاي جبهه ملی که در زندان استبداد بسر می

  . سالم به مادران، پدران، خواهران، فرزندان، برادران داغدیده و عزیز گم کرده ایران
  

  نهضت آزادي ایران
  ۴٢خرداد
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  ١٣٤٢ سال -وري یک نمونه از تراکت منتشر شده جهت مبارزه تا محو کامل حکومت دیکتات
  

  .    اسالمی که پیامبر بزرگ در راهش رنجها و مصائب فراوان دید
  .    اسالمی که خون پاك شهداي بدر و احد و هزاران آزاد مردان به پایش ریخت

   اسالمی که فرق مبارك علی بن ابیطالب علیه السالم بخاطرش شکافته شد و خون مقدس حسین علیه السالم نهالش            
  . ري کردرا آبیا

  .    اکنون بازیچه دیکتاتور سفاك و خیانت پیشه شده است
   بخون ناحق ریخته شهدا اسالم سوگند که تا محو کامل حکومت فساد و دیکتـاتوري از پـاي ننشـسته و تـا آخـرین        

  . نفس در راه هدفهاي مقدس اسالم پایمردي کنیم
  

  نهضت آزادي ایران
  ۴٢سال 

  
  
  
  
  
  

  خـرداد ١٩ -ریـزد   یران به مناسبت مقاومت در برابر حکومت کودتا ؛ دیکتاتور خون مـی   اعالمیه نهضت آزادي ا   
١٣٤٢    

  
  بخوانید و به دیگري بدهید

  ریزد دیکتاتور خون می
  مردم مسلمان ایران 

شود و مراجـع تقلیـد    در طول تاریخ ایران نخستین بار است که به مقام منیع نیابت عظمی امام علیه السالم جسارت می         
اهللا شـریعتمداري در خانـه خـود و در میـان صـدها       شود و حضرت آیـت   اهللا خمینی دزدیده و زندانی می       رت آیت حض

اهللا میالنی را که براي شرکت در انقالب خونین مـردم تهـران از مـشهد     سرباز گارد شاهی زندانی است و حضرت آیت       
ز، قم، مشهد، تبریز و شهرهاي دیگر را دسـته جمعـی   حرکت نموده بودند از نیمه راه بازگردانیده و علماي تهران، شیرا        

  . کنند زندانی می
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   غیرت    مردم با
هـاي   ها در کشور از ده هزار نفر متجاوز است مردم عریان و بجان رسیده ایـن مملکـت سـینه                ها و زخمی       رقم کشته 

  . کومت جبار نشدندلخت خود را به رگبارهاي مسلسلهاي شاه دیکتاتور جبار سپردند و مردند و تسلیم ح
خواهد، مرگ بر دیکتاتور خون آشام به یاري مردم مـسلمان بـه        دانشجویان دانشگاه تهران با شعار دیکتاتور خون می 

خیابانها ریختند و امروز ششمین روز قیام و انقالب سراسري مردم کشور علیه دیکتاتوري است و هنوز علیرغم تصور                    
  . ردم اد امه دارداتوري مقاومت مباطل عمال دیکت

  . اند بخاطر رضاي خداوند و تحصیل حق وآزادي به مقاومت ادامه دهند    مردم تصمیم گرفته
  

  : ایرانی مسلمان
هـرکس  ) اند اي که در تکذیب اعالمیه جعلی از قول ایشان صادر فرموده    در اعالمیه (اهللا میالنی        به حکم حضرت آیت   

  . د به اسالم، به قرآن به آزادي خیانت کرده استدر این شرایط دست از مقاومت بردار
جان ) اسالم و خمینی پیروز است(   هیهات که تو مسلمان با شرف خیانت کنی، هیهات که تو، تو که با فریاد اهللا اکبر         

  . دهی و اندیشه تسلیم و خیانت به دماغ راه دهی مسلمانان می
ها و کتابخانه پارك شهر را با پودر حریـق   مامورین سازمان امنیت، مغازه   اکنون با همه نیرنگهاي دستگاه جبار با آنکه      

آتش زدند و به زنان تجاوز کردند تا قیام مردم شرافتمند ایران را در دنیا شرارت اشرار معرفی نمایند قیـام شـما چنـان               
یا با تحسین و اعجـاب و از  دن. هاي پندار را درید بزرگ و چنان درخشان و چنان پرشکوه و چنان قهرمانی شد که پرده          

  . هاي دریده شده دروغ دستگاه تبلیغاتی به نظاره این قیام قهرمانی آمدند وراي پرده
دانید کـه قیـام مراجـع عالیقـدر و روحـانیون بزرگـوار علیـه مظـالم دسـتگاه حاکمـه و                           شما ملت مسلمان ایران می    

ت ظاهري اصالحات ارتبـاطی نـدارد و در هـیچ یـک از     دیکتاتوري است و به هیچ وجه این مبارزه مقدس با موضوعا       
اي به این مسائل کوچک نشده و شـما بخـوبی از تبلیغـات دروغ       هاي صادر از مقامات مذکور کوچکترین اشاره        اعالمیه

هاي مفتضح رادیـو   خواهد مقام مقدس شما را آلوده کند اطالع دارید مسلمانان به هوش باشید و از دروغ  دستگاه که می  
کنند و بعـد از   اهللا قمی را نخست دستگیر می ذر باشید کار رسوائی تبلیغات این دستگاه بجایی رسیده است که آیت       برح

افراد نهضت آزادي ایران، یاران وفادار قرآن و شاگردان مکتب آزادي بخش حسین بن علـی              . کنند  قول او فتوا جعل می    
ا قیام عمومی مردم ایران همگامی نمـوده و بـه یـاري خـدا ملـت      علیه السالم با ایمان راسخ و قاطعیت و بدون تزلزل ب  

  . ستمدیده ایران را تا پیروزي معاونت خواهند کرد
  

  با استعانت از خداوند قادر قهار
  نهضت آزادي ایران

١٩/٣/۴٢  
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    به ادامه مبارزه ما نگرانند: ي انقالب دوازدهم محرم از فراز آسمانها اارواح تابناك شهد
  

و هـدف عـالی مـسلمانان    ) ع(دریغ به پاي آرمـان سیدالـشهداء    ان دلیر وبا ایمانی که خون گلرنگشان را بی        مردان و زن  
پیکـار کنیـد در برابـر    . نتیجـه بمانـد   خواهند که نگذارید خونشان به هدر رود و بـی           ریختند از شما و همکیشانشان می     

بـا انتقـام از خـون      . بارزه کنید و مقاومـت نـشان دهیـد        جالدان آنها و روبروي عامل استعمار اجنبی مردانه بایستید و م          
  . کند رسد و بر اهریمنان و یزید مسلکان غلبه می شهداي اسالم است که اسالم به پیروزي می

قهرمانان شهید انقالب دوازدهم محرم با ارتش مجهز و اجنبـی سـاخته عـوام اسـتعمار دسـت خـالی و بـدون سـالح                       
  . توان جنگید سالح نمی اند؟ بی کرده  آخرین دم زندگی زیر لب چه زمزمه میدانید در آخرین دم  جنگیدند می

  
  نهضت آزادي ایران

  
  
  
  
  

 و تحـریم  ي ایران در مورد اعتـراض بـه اعمـال خـالف رژیـم دیکتـاتور             ي تابعه نهضت آزاد   ياعالمیه سازمانها 
  انتخابات

  
   اهللا الرحمن الرحیمبسم

  ) سوره صف(ا کانهم بنیان مرصوص  اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفان
تزلـزل مبـارزه و پیکـار     استوار و بـی » متحد، متشکل، منظم« دوستدار کسانی است که در راه او در صف واحد           خداوند

  . کنند می
 خرداد را در سراسر کشور که بخـاطر توقیـف حـضرت           ١۶ و   ١۵حکومت استبدادي براي اینکه قیام      :  عزیز هموطنان

قاي خمینی و سایر مراجع بزرگ و تجاوز به حریم دین و جور و ستم دستگاه صورت گرفتـه نـاچیز                اهللا العظمی آ    آیت
 و با بوق و کرنا از محمدالقیسی تـاجر     مودهجلوه دهد از یکطرف جنبش بزرگ ملی را منتسب به کشورهاي خارجی ن            

دهد به اعتراض دولت لبنـان   اي را می گیرد و در عین حالیکه وعده فاش نمودن اسرار توطئه          لبنانی به اصطالح اقرار می    
 ینماید و از سوي دیگر آن قیام عمومی را محدود به چند نفر نموده و با اقاریر مجعول در دادگاه فرمایـش          او را آزاد می   

اهللا طالقانی و آقاي مهندس بازرگـان و آقـاي دکتـر           صحنه دیگر، محاکمه حضرت آیت    . کند  آنها را محکوم به اعدام می     
. اي از مبـارزین شـریف و ارزنـده نهـضت آزادي ایـران اسـت       ستادان محترم دانشگاه و رهبران ارجمند و عده     سحابی ا 
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 آنکه نقشهاي اجتماع را متوجـه خطـرات منـابع فـساد     گناهخواهد این مجاهدین راه حق را به         حکومت دیکتاتوري می  
وز به قـرآن و قـانون اساسـی و حقـوق ملـت      باشند و از تجا اند و مخالف حکومت فردي و رژیم دیکتاتوري می   نموده

 حلقوماند محاکمه نماید در حالیکه آنها در این راه تنها نیستند، بلکه این صداي ملت ایران است که از      ایران دفاع نموده  
اهللا طالقانی و مهندس بازرگـان و دکتـر سـحابی محاکمـه روحانیـت و        گردد، و در حقیقت محاکمه آیت       آنان خارج می  

  . ان استملت ایر
   تراژدي انتخابات نیز که در جریان میتینگ مسخره و کنگره ساختگی سازمان امنیت برپا گردیده است یکی از صحنه                  

رژیم دیکتاتوري براي اینکه بر اعمال خـالف قـانون و آدمکـشی هـایش     .  حکومت فردي است پایه  سازیهاي پوچ و بی   
 را به مجلس بفرستد و چون با نمایش کـارت       شخصیت تشخیص و    اي از افراد فاقد     خواهد عده   صحه گذاشته شود می   

اي خود نتوانست مردم را گـول بزنـد و    باصطالح الکترال و مخارج زیادي از خزانه ملت و تبلیغات رادیویی و روزنامه          
ملت در مقابل تهدید حکومت نظامی و حبس و شکنجه ایستادگی نمود در آخـرین روزهـاي مهلـت دریافـت کـارت                    

 تاریخ در سراسر کشور بیش از یک درصد جمعیت مملکت کارت نگرفته بودند ناگهـان آقـاي وزیـر        نل که در آ   الکترا
فرهنگ و وزیر کار و سایر وزراء کمر همت بستند و با تمدید یک هفته مدت توزیع کارت به تمام ادارات و کارگاههـا    

 افـسران و کارمنـدان را وادار بـه        ي و خانمهـا   دستور دادند به هر ترتیب که شده کارکنان دولت و شرکتهاي خصوصی           
گرفتن کارت الکترال نمایند و هر کس از دریافت کارت امتناع نمود حقوقش توقیف گردد و شهرداري هم به کـسبه و              

این تصمیم چنان با شدت و خـشونت انجـام   . اصناف از طریق جواز کسب و ندادن مفاصا حساب و غیره فشار بیاورد            
 و کارگر و کـسبه را عـصبانی و ناراحـت نمـوده و در تمـام کـوي و بـرزن و مجـالس                  ندم از کارم  گرفت که تمام مرد   

  . خانوادگی مورد بحث قرار گرفته است
توان گفت که انتصابات بیست و یکمین دوره مجلس شوراي ملی روي انتصابات تابـستانی و زمـستانی        به جرات می  

  . را سفید کرده استو تمامی انتصابات گذشته و رفراندوم کذائی 
نمائیم و تا آخرین نفس براي برانداختن حکـومتی       ما به تمام اعمال خالف قانون رژیم منفور دیکتاتوري اعتراض می        

نائیم انتخابات در چنین شرایط، و زندانی و محدود بودن حضرات آیات         ما از هم اکنون اعالم می     . کنیم    فردي مبارزه می  
 و سایر علماء دامت برکـاتهم و زنـدانی بـودن رهبـران ملـت و       یعتمدارياي میالنی و آقاي شر    عظام آقاي خمینی و آق    

مبارزین و آزادمردان وطن پرست، از درجه اعتبار ساقط است و وکالي انتصابی حق مداخله در امور مملکت و ملت و             
  . وضع قوانین و دادن هیچگونه تعهدي را ندارند

کنیم از شرکت از این انتخابات قالبی خودداري نمایند و در بیـشتر رسـوا کـردن آن      می   ما ازعموم مردم ایران دعوت   
  . بکوشند و از راه مبارزه محیط را براي انتخابات آزاد آماده سازند

  .    پیروز باد مبارزه حق طلبانه ملتها علیه استعمارگران داخلی و خارجی و ایادي آنها
  

   تابعه نهضت آزادي ایرانسازمان                                                                                                 
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  )ع(درسی از حسین بن علی 
  

هر کس زمامدار ستم پیشه را بنگرد که بخود و خداي خود و حقوق خلق تجاوز کرده و در برابر او نایـستد همگـام او      
  ) ع(حسین بن علی . خواهد بود

یروي از قیام خونین و مقدس حسین بن علی براي سرنگونی رژیم فاسد دیکتاتوري که قصد انهـدام دیـن و ملـت              به پ 
  . ایم تا آخرین نفر و آخرین قطره خون ادامه دهیم اي را آغاز کرده ایران را دارد مردانه بپاخیزیم و مبارزه

  
  دانشجویان نهضت آزادي ایران

  
  
  
  
  
  
  

چهـل روز از شـهادت فرزنـدان رشـید ملـت      ( خـرداد  ١٥ به مناسبت چهلم شهدي      اعالمیه نهضت آزادي ایران   
  ١٣٤٢ تیر ٢٢ -) گذرد  می
  

امسال اربعین حسینی مصادف با روزهائیست که ملت مسلمان ایران بعلت چهلمین روز قتل عام وحشیانه هـزاران نفـر       
 خـرداد بدسـت   ١۵ه تهـران و شهرسـتانها در روز    باشد هزاران نفر از مردم بیگنا         از خواهران و برادران خود داغدار می      

دژخیمان حکومت سیاه دیکتاتوري در زیر رگبار گلوله هائیکه با پول این ملت فقیر تهیه شـده اسـت شـربت شـهادت        
غافل از آنکـه بـا ایـن جنایـت و کـشتار      . نوشیدند و حکومت جنایتکار و خونخوار بخیال خود براوضاع مسلط گردید       

لبی و مبارزه علیه ظلم و خودسري را تیزتر ساخت و دیکتاتور خود سر آخرین پایگاههاي خـود  وحشیانه، آتش حق ط 
هاي خود شهیدان عزیز را غـارتگر و مرتجـع    شاه در یاوه گویی. خود از دست داد) خوار(را حتی در بین طبقات جیره     

!! انـد  ه دختـران دانـش آمـوز اهانـت کـرده     معرفی نمود که براي از بین بردن آثار تمدن، برق، آب و تلفن قیام کرده و ب        
اراده دیکتاتور، نطقش گل کرده و ملت شریف ایران را به بـدترین وجهـی کـه             اسداهللا علم، یا غالم خانه زاد و آلت بی        

شناسـد، بـا ایـن     ولی افکار جهانیان که شاه و علـم را خـوب مـی   !! خود و اربابان او شایسته آنند بجهانیان معرفی نمود 
گذرد غافل نماند ـ نظري به مطبوعات کشورهاي آزاد جهان کـافی    پوچ از واقعیت آنچه در ایران گذشته و میتبلیغات 

است ثابت نماید که تنها از آن دسته از خبرنگاران دله که براي چند روز سورچرانی در هتـل هیلتـون و گـرفتن جیـره                
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ت چند روز ماهیت واقعیت قضایا توسـط نویـسندگان   گیرند و پس از گذش      دهند، الهام نمی    حقایق را واژگون جلوه می    
  . کند منتشر شد نظر مطبوعات جهان علیرغم آنچه که مازندي جیره خوار مخابره می دقیق و بی

 ١۵   نشریه علمی مسیحیان آمریکا در شماره شنبه هشتم ژوئن، یعنی درست سه روز بعد از وقـوع حادثـه قتـل عـام         
 بـین آقایـان والتـر    ١٩۶١اي کـه در سـال    لت آمریکا توضیح داد و یا اشاره به مصاحبه     خرداد، جریان حادثه را براي م     

باالخره در اثر عدم رضایت مردم از    : لیپمن و خروشچف نخست وزیر شوروي بعمل آمد و اینکه خروشچف گفته بود            
بینـی   نطور که خروشچف پیشکه انقالب ایرانیان هما: چنین نوشته بود!! شاه مردم ایران انقالب کمونیستی خواهند کرد     

گیرد اما برخالف نظر خروشچف انقالب ایران از تاریخ بومی و از جریانات ملی و مـذهبی           کرده بود انجام گرفته و می     
شاه عمال در رأس حکومت ایران قرار دارد و اسـداهللا علـم کـه رل یـک نخـست وزیـر را بـازي             . گیرد  آنان حادث می  

مجلسی وجود نـدارد کـه نخـست وزیـر قـانونی      . ز طرف مجلس تأیید نشده استکند، مجري دستورات اوست و ا   می
هـاي خیـالی    کمونیست. واقع امر چنین است که تظاهرات هفته گذشته علیه شخص شاه انجام گرفته است         !! تعیین کند 

و !! خوانـد  مـی اند که شاه آنها را مرتجع  آقاي خروشچف جایشان را به رهبران مذهبی و علمی و جوانان روشنفکر داده   
کند که شـاید مـدتی    نشریه علمی مسیحیان آمریکا چنین اظهار نظر می  !! توانیم اصالحات شاه را بفهمیم      باین ترتیب می  

هـا اسـت نـه     کند آزاد گذاشتن ملت   وقت الزم باشد تا آمریکا متقاعد شود آنچه خطر کمونیسم را از دنیاي آزاد کم می               
  . زهاي دیکتاتور و متجاو کمک به دولت

رسـاند      سایر نشریات خارجی از جمله نشریه نیشن در ستونهاي زیادي که بذکر اوضاع ایران اختصاص داده اند، می                 
. تالش و کوشش هیئت حاکمه جنایتکار ایران مانع از آن نشده که نداي مظلومیت ملت ایـران بگـوش جهانیـان برسـد       

هاي اقامت خـود و هجـرت آنـان از شـهرهاي مـذهبی             محل حرکت و اقدام علماي عالیقدر و مراجع بزرگوار دینی از         
بـت شـکن   (اهللا خمینـی   کردند، حضرت آیت   بسوي دارالعماره دیکتاتوري، بزرگترین تودهنی به کسانی بود که ادعا می          

  !!در میان ملت و روحانیون پایگاهی ندارد) کبیر قرن ما
 نهضت روحانیون و ملت ایران در این جهـاد بـزرگ     اهللا شریعتمداري از حرکت و         تجزیه و تحلیلی که حضرت آیت     

دینی و ملی فرمودند و در نشریه آژانس فرانس پرس منعکس اسـت، روي دروغگویـان و جانیـان دسـتگاه حاکمـه را                         
اهللا میالنی براي مطالبه حق ملت و اعالم این مطلب که نهضت ملـت مـسلمان ایـران و          فریاد حضرت آیت  . تر کرد   سیاه

بلکه نهضتی است که از طرف یک ملت مظلوم برضـد زور و قلـدري    .  اسالم یک نهضت ارتجاعی نبود     مراجع عالیقدر 
حضرت . هاي حکومت فاسد را پنبه ساخت مشت محکمی بود که بر دهان دستگاه دیکتاتوري نواخته شد و تمام رشته            

السالم در ایام عزا شهر مذهبی مـشهد  اهللا میالنی با رشادت و تاسی از پیشواي بزرگوار اسالم حسین ابن علی علیه      آیت
را رها ساخت و بدارالعماره نوادگان یزید ابن معاویه آمد و در اولین بیانیـه خـود اعـالم    ) ع(و جوار حضرت امام رضا   

تـر در جهـان    آیـا خواسـتی از ایـن منطقـی    . داشت که غرض از این حرکت آنست که حکومت مردم را بمردم بـازدهم    
  !!توان داشت؟ می
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و یا آنکـه  ! ؟ یا کسی که براي دموکراسی و احیاء حکومت مردم بر مردم سر بر کف دست گرفته است مرتجع است           آ
با زور و سرنیزه و به تبعیت از روشهاي قرون وسطائی مملکت را بـصورت فـردي اداره کـرده و تـا بزنگـاه نیـستی و                     

ـ          ! انهدام سوق داده است؟    ش مسلـسل و کـشتن هـزاران نفـر از مـسلمانان          هیئت حاکمه جنایتکار گمان کرد کـه بـا آت
سالح، ریشه حق طلبی و آزادي خواهی را از بین برده و براي چند صباح دیگر به عمر حکومت ننگین خـود ادامـه                      بی

خواهد داد ولی باید بداند که هر قطره خون فرزندان عزیز اسالم و ایران درخت آزادي را آبیاري کـرده و بـراي ریـشه               
  .  جور و ظلم ضامن استکن کردن بساط

هاي بیشماري از کشتار نان آوران و نورچشمان خود داغـدار   خانواده. گذرد    اکنون چهل روز از شهادت عزیزان ما می    
و عزا دارند، چه بسا افرادي که بوسیله دستگاه سیاه دیکتاتور زنده بگور شدند چقدر زنان و اطفال بیگناه از بین رفتنـد                

  !!!... دف گلوله قرار گرفتچه سینه هائی که ه
  گذرد ولی در این میان کی برنده است و چه کسی بازنده؟    آري چهل روز از وقوع این فجایع می

   آیا ملت ایران که براي احقاق حق خود قیام کرده و دلیرانه در مقابل زور و قلدري ایستادگی نمود شکست خـورد و       
  اي انداخته است که از آن خالصی ندارد؟ ر مهلکهیا حکومت دیکتاتوري خونخوار که خود را د

اي که بـراي احیـاي آزادي و بـه پیـروي از           اي مسلمانان دلسوخته    اي آزادگان و    اي شهیدان ملت ایران        آسوده بخوابید 
  . پیشوایان عالیقدر دینی و ملی از هیچ قدرتی هراس و وحشت بدل راه ندادید

 ایران نخواهد گذارد خون شما فرزندان اسالم پایمال گردد و راه شما یعنـی راه                آسوده بخوابید و مطمئن باشید ملت     
  . ها را دنبال خواهد نمود ها و خمینی مدرس

اي شهیدان راه آزادي ـ شما گناهی نداشتید جز اینکه فقط خدا را بخـدائی       سالم و درود و تحیت خالصانه ما بر شما
فریاد شـما را ظـاهراً بـا گلولـه     . ی و هر پست و رذلی سر تعظیم خم نکردیدقبول داشتید و در مقابل هر صاحب قدرت     

  . خاموش کردند غافل از آنکه بانگ حق طلبی شما تا پیروزي نهائی در سراسر گیتی طنین انداز است
  

  .درود و رحمت ایزدي بر همه شما باد
  نهضت آزادي ایران

  ١٣٤٢ تیر ٢٢
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  ر بپا خاستندآفرینندگان مشروطه بر ضد استعما
  

رگهاي غیرتی که نیم قرن پیش جوي خون گلرنگ جاري ساخت تا نهال آزادي و مشروطیت برومند و سر سبز گـردد          
  .بار دیگر خون مقدسش بجوشید و در آذر آبادگان جنبش مقاومتی بر ضد دیکتاتور و استعمار حامی او بر پا کرد

 در آمد و کاخ استبداد محمد علیـشاهی را بـر هـم زد امـروز در        ها به   همان مشت درشتی که دیروز از آستین ستارخان       
ترین نوکر امپریالیسم انگلیس کوبید، چند روز است کـه     آذربایجان گرامی گره شد و بر سینه اهریمنی دیکتاتور فرومایه         

طقهـاي  آذربایجان آزاده و استبداد شکن جنبش مقاومت ضد استعماري ملت ما را گرم کرده و علمـاي مجاهـدش بـا ن              
دینی  مذهبی و مردم شجاعش با اعتصاب چهار روزه قهر مقدسشان را علیه دیکتاتور و به عنوان اعتراض به مظالم و بی          

از آذربایجانیان دلیر و وطنخواهی که در تاریخ میهن ما سپر پوالدین تجـاوزات عثمـانی   . اند استعمار انگلیس ابراز داشته  
آذربایجانیان ضد اجنبی بـه همانهـا کـه رژیـم محمـد      . اند همینگونه سز است     دهو روسیه تزاري و بلشویسم استالین بو      

طلـب و   افتخاري ارتش سرخ و بلشویکهاي تجزیه    . علیشاه عمل روسیه تزاري را سرنگون کردند و غالم یحیی مارشال          
تخـاري ارتـش   رفت که سیلی مرگ به صورت سـیاه دیکتـاتور ژنـرال اف       خائنش را از خاك پاك وطن راندند انتظار می        

 ١۶شـنبه   . انگلیس بنوازند آذربایجان قلب پرضربان ایران همواره خورشید درخشان امید و آرمان ملت ما بـوده اسـت                 
گذرانیـد و همـان وقـت دانـشگاه تهـران سـنگر             آذرماه آذربایجان دژ دین و ملت چهارمین روز اعتصاب خـود را مـی             

بـرد و در دانـشگاه رضـوي مـشهد و دیگـر               پیروزمنـد بـسر مـی      آزادیخواهان و قم مقدس پایگاه معنویت در اعتصابی       
شهرهاي ایران تظاهرات بود، جهانیان دیدند که ملت چگونه یکپارچه و هماهنگ به بزرگداشـت شـهدا نهـضت ملـی                     

جـالدن دیکتـاتور   . نشاندگی هیات حاکمه برخاست دینی و دست  ایران و اعتراض و پیکار علیه استبداد، قانونشکنی، بی        
 آذرماه اعتصابیون تبریـز را بـا تانـک و گلولـه     ١۶از سی تن از روحانیون جلیل القدر را دستگیر ساختند و شنبه             بیش  

اهللا العظمی سید  حضرت آیت.  تن از دانشجویان را زندانی کردند  ۵٠مورد تجاوز چنگیزي قرار دادند در تهران بیش از          
آبـاد   ئـی اینـک در پادگـان عـشرت     سروشاهی و دروازهمحمد علی قاضی و حضرات حجج اسالم آقایان سید احمد خـ  

اي کـه از اجلـه علمـا و          زندانی هستند و حضرات حجج اسالم آقایان انزابی، وحـدت اهـري و بـرادران بنـابی مراغـه                  
  .در لشکر تبریز محبوسند. باشند  مجاهدان راه حق می

  
در میدان مبارزه رشادت و بـصیرت و ایمانـشان را   هیات حاکمه به دستور اربابانش دسته دسته از رهبران ملی ما را که             

اهللا العظمـی خمینـی    کنند دکتر محمد مصدق پیشواي نهضت ملی ایران، حضرت آیت    اند تسلیم دژخیمان می     ثابت کرده 
مقتداي شیعیان، سران علیقدر نهضت آزادي ایران و علمان ارجمند و دانشجویان مبارزمـان محبـوس و از خـدمت بـه                    

  .حرومنددین و ملت م
  
  

196



  طلبان همکیشان، آزادیخواهان، حق
تر ساخته و جهادي همـه جانبـه، پیگیـر، آتـشین و      کند صفوفتان را منظم    رهبري نهضت آزادي ایران از شما دعوت می       

  .رساند اتحاد، تشکیل و نظم توام با ایمان و بصیرت ما را به پیروزي می. امان بر ضد دیکتاتور و استعمار پیش گیرید بی
  

  هضت آزادي ایرانن
  
  
  
  
  
  
  

    ١٣٤٢ مرداد ٩ - شود میانتخابات باصطالح مدرن و با کارت الکترال در چه شرایطی شروع 
  

  !هموطن
خواهند با انتصاب وکـالي جـان نثـار و خانـه زاد بـر روي          بهوش باش که دستگاه دیکتاتوري و آدمکشان عصر ما می         

  . جنایات و خودسریهاي خود پرده کشیده و مجلس فرمایشی تشکیل دهند
زند در حالیکه ماههاست رهبران ملت و زعمـاي روحـانی و ملـی وعـده                  دستگاه دیکتاتوري دم از شروع انتخابات می      

هاي اسرار آمیـز سـازمان    آباد، جمشید آباد و خانه   هاي مردم در زندانهاي شاه قصر، قزل قلعه، عشرت          کثیري از کاندیده  
 و کنار شهر با پول مردم فقیر این مملکت از طـرف هیئـت             مخوف باصطالح امنیت که بانواع وسائل شکنجه در گوشه        

دهـد در حالیکـه ملـت در     اند دستگاه دیکتـاتوري وعـده ي انتخابـات مـی           حاکمه مهیا گردیده و به زنجیر کشیده شده       
شرایطی است که کمترین وسیله براي نشر افکار خود نداشته و امکان معرفی کاندیدا بـراي او وجـود نـدارد حکومـت          

ها خفه کرده و هرگونه فعالیت سیاسـی را    و سازمان مخوف سلب امنیت و دستگاههاي انتظامی نفس را در سینه     نظامی
باشـد و بـراي    اند بطوریکه حتی اجتماعات خانوادگی و مجالس روضه خوانی ممنـوع مـی            از طبقات مردم سلب نموده    

  . کنند  و روانه سلولها میدهند هاي مراجع عالیقدر تقلید دهها نفر را شکنجه می نشر اعالمیه
   هیئت حاکمه خونخوار از خشم و غضب ملت غافل است و با غرور و به خیال خود پیروزي روي اجـساد شـهداي             

نماید وعده ي از هموطنان مـسلمان مـا را زنـده      کند و در مقابل دیدگان داغدیده درفشانی می      پانزده خرداد پایکوبی می   
کند   زند و به اصطالح انقالب سفید می از یکطرف سنگ جانبداري کشاورزان را به سینه می    سازد،      در گودالها مدفون می   

بیش از سیصد نفر از دهقانان غیور را کـه  ) سر پل باقر آباد(ي خود  و از طرف دیگر در یکی از هجومهاي ناجوانمردانه     
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آري این جنایات بـراي هیئـت حاکمـه    . دندبن  براي دفاع از حریم دین و آزادي کفن پوشیده بودند به رگبار مسلسل می            
اي بـاین   خواهند مجلس ننگینی از پس آن تشکیل دهند کـه در آن کـوچکترین اشـاره             تبختر و غرور ایجاد نموده و می      

خواهند با بزندان بردن عده ي کثیري از افراد با شرف و با حس کشور ما و با ایجـاد ارعـاب و        وقایع دردناك نشود می   
اي از نوکران شاه به مجلـس همـوار سـازند و بدینوسـیله ظـاهر حکومـت را                ی راه را براي فرستادن عده     اختناق هموم 

آراسته ساخته و به رژیم پارلمان تزئین نمایند تا از ایـن راه سرپوشـی بـر خیانتهـاي خـود بگذارنـد و جنایـاتی را کـه          
کوشد تا نـداي    تعهد بسپارند حکومت دیکتاتوري میاند بدنیا قانونی نشان دهند و بدنبال آن وام بگیرند و        مرتکب شده 

آینـد وحـشت دارد و بـا زمینـه       حق طلبانه مردم ایران بگوش مردم جهان نرسد و حتی از مسافرینی هم که به ایران می       
  . کند  سازیهاي قبلی از کوچکترین تماس مردم با آنها جلوگیري می

رود   ایران زیر بار تسلط غالمان و مـزدوران خـارجی چـون اینـان نمـی             اي باید بدانند که ملت         این جنایتکارانه حرفه  
تـر   تـر و متـشکل   داند که مردم ایران هـر روز مـصمم    ها دید و می     ها دریده شده و دنیا بخوبی وراي این پرده          دیگر پرده 

  . کوشد  براي برانداختن بساط دیکتاتوري می
دهند ولی دست از مبارزه علیـه دیکتاتورهـا     شوند و برادر از دست می  یپدر م بینند بی  کنند شکنجه می    زندان قبول می 

  . رود این راه ملت است و با این ایده پیش می. برنمی دارند
دهـیم و بـراي گـرفتن حـق از هـم       اهللا شریعتمداري پاسخ مثبت می اهللا میالنی و حضرت آیت    ما بنداي حضرت آیت   

سازیم و از تمام امکانات براي پیـروزي حـق و رسـوا       با انتخابات قالبی آماده میگیر  اکنون خود را براي یک مبارزه پی      
  . نمائیم  کردن دشمنان ملت استفاده می

  
٩/۵/١٣۴٢  

  نهضت آزادي ایران
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  اعتبار بودن وکالي قالبی اعالم بی
  

اسـتقراض خـارجی   : س اینستهدف دستگاه دیکتاتوري از فرستادن ظالمان خانه زاد و مأمورین سازمان امنیت به مجل      
ادامه روش آدمکشی و دیکتاتوري حکومت فردي ادامه دزدي و ارتشاي فـساد و چپـاول خزانـه ملـی و ادامـه تـسلط                    

  . بیگانگان
کنـد و    ملت ایران با فرمان پیشوایان مذهبی و ملی در چنین انتخاباتی در این شرایط فاشیستی و آدمکشی شـکت نمـی                     

اي در پـالژ نوشـهر تهیـه گردیـده فاقـد ارزش قـانونی        دگان آن با دستیاري چند جالد حرفهمجلسی را که لیست نماین    
  . داند می
  

  نهضت آزادي ایران
  
  
  
  
  
  
  

یـران در خـصوص متـشکل شـدن بـراي پیـشبرد             نهضت آزادي ایران به عموم ملـت ا       اعالمیه کمیته دانشجویان    
  ١٣٨٤ مرداد ٢٦ -و برافکندن بساط ظلم و خودسري  آرمانهاي اسالم

  
   بحبل اهللا جمیعاً و التفرقواواعتصموا
 دهقانان کارگران اصناف، بازاریان و دانشجویان صفوف خود را براي پیـشبرد آرمانهـاي اسـالم و برافکنـدن                 روحانیان،

  .بساط ظلم و خودسري متشکل کنید
   عزیزهموطنان

زه حق و باطل حقـایقی را بـا   داند در این لحظات حساس و بحرانی مبار         دانشجویان نهضت آزادي ایران الزم می      کمیته
شما مردم شرافتمند در میان گذارد و توجه عمیق شما را باین مسائل معطوف دارد تردیدي نیست که عموم افـراد ایـن              

 و مصائب اجتماعی ما ناشی از وجود عاملی است بنـام  دبختیهااند که ریشه اصلی ب مملکت بدین نکته توجه پیدا نموده     
 بسیاري از نقاط دیگر جهان وجود دارد و بر حسب ضرورت مکـان و زمـان رنـگ و شـکل                 استعمار استعماري که در   

تر براي چپاول و غارت ثروت عمـومی مـردم سـتمدیده بیابـد در            تر و عوامفریبانه    کند تا ظاهري آراسته     خاصی پیدا می  
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ر نقـاط دیگـر مانـد     نقاط جهان استعمار بشکل اصلی خود یعنی تصرف نظامی و مناطق زرخیز عمـل کـرده و د   ضیبع
  . ایران با حفظ استقالل ظاهري و تئوریک بوسیله ایادي خود فروخته داخلی به حفظ منافع خود کوشا بوده است

  
   غرض از این بحث جلب توجه هم میهنان عزیز به عامل اصلی و علت مفاسد اجتماعی ایران اسـت چنانکـه بـزرگ       

یر اصلی مبارزه را در این جهـت بحرکـت درآورد و نقـش بزرگـی در             مرد تاریخ ایران جناي آقاي دکتر مصدق نیز مس        
 آزادي ایران نیز از ابتداء تـشکیل خـود سـعی    نهضت. نشان دادن ماهیت استعمار و عوامل و ایادي داخلی آن ایفا نمود     

وز وضع وافر نموده است که توجه مردم را بعلت اصلی مفاسد جلب نموده و مانع انحراف فکري عناصر ملی گردد امر       
استعمار و ایادي داخلی آن نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به مخاطره افتاده و بدین جهت به نیرنگهاي مختلفـی           

تا بدانجا که در ایران بوسیله عمال و بلندگوهاي تبلیغاتی خود ادعاي اصالحات و مبارزه بـا فـساد را             . گردد   می وسلمت
و وجود ایادي آن خود عامل واقعی مفاسـد اجتمـاعی هـستند اکنـون اسـتعمار در          نماید در حالیکه ماهیت استعمار        می

کند و مبارزه مردم نیز در یک جهت اصولی واژگون کـردن حکومـت               کشور ما بصورت حکومت فردي جلوه گري می       
  . فردي است

ساخته اسـت و ایـن      اکنون این مسئله بصورت هدف مشترکی در آمده که عموم طبقات مختلف مردم را با هم متحد    
مساله که رهبران ارجمند مذهبی و ملی باید بدان توجه عمیق نموده و بارهبري قاطع حـداکثر بهـره بـرداري را از ایـن          

 در تاریخ مبارزات ملـت ایـران فقـط و فقـط در زمـان          مومییگانگی مردم علیه رژیم دیکتاتوري بنمایند چنین اتحاد ع        
ق بر اثر نبوغ سیاسی ایشان و درك صحیح شرایط زمان با شعار ملی شـدن  حکومت ملی جناب آقاي دکتر محمد مصد  

صنایع نفت بر ضد استعمار بوجود آمد اکنون انگیزه مبارزه مردم بر اثر تحمل مصائب و مـشکالت و مفاسـد ده سـاله                     
 مبـارز  و این وظیفه عموم رهبران مجاهـد و   . است شدیدتر شده است   » حکومت فردي « همه ناشی از وجود      هگذشته ک 

است که صرفا متکی باحساسات مردم نبوده و از وجود آنها در یک سیستم تشکیالتی صحیح متکی به برنامه و هـدف                 
  . استفاده نمایند تا با یاري خداوند به هدفهاي بزرگ نائل شویم

 ملت ایران در  خرداد توسط لشگر گارد شاهنشاهی اولین کشتار ملت بدست ایادي استعمار نبود   ١۵   کشتار وحشیانه   
 مـرداد مـادران   ٢٨ ریـالی  ٢۵ سال گذشته بکرات مورد حمله دستگاه استعمار قرار گرفته است و بعد از کودتـاي        ۴٠

 و کـشتار  ٣١ام تیرماه   ملت ایران هنوز کشتار سیمالند هاي اشک آلود برخاك گور عزیزان خود می         بسیاري هنوز گونه  
سرباز رشید و یاور فداکار مصدق دکتر سید حسین فاطمی رحمه اهللا علیـه را       و تیرباران    ٣٢ آذر   ١۶دانشجویان را در    

  . فراموش نکرده است
هاي ایران افتخار دارند که مبارزات نهضت ملی ایران را دوشادوش سایر طبقات ملت با از جـان                 دانشجویان دانشگاه 
دینی و ملی باشد که نسل جوان هنوز ایمـان دارد و  اند و این نقطه امیدي براي رهبران و پیشوایان      گذشتگی دنبال کرده  

  . باشد آماده جانبازي در راه هدفهاي عقیدتی خود می
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   نهضت آزادي ایران همواره کوشیده است که بجاي معلول به علت حوادث توجه نماید رژیم حکومت فردي مـامور             
اد خـالء فکـري و انحـراف اجتمـاعی تـدوین      هاي انحرافی شومی است که توسط استعمارگران براي ایج   اجراي برنامه 
  . گردیده است

   یک نظر عمیق به افزایش مفاسد در دوران ده ساله حکومت فردي مبین این مطلب است تردیدي نیست که ترویج و        
افزایش استعمال مواد مخدره و هروئین در میان طبقات مختلف توسط عوامل و ایادي استعمار بوده که بوسـیله عمـال                      

هـا و    که با ترویج مواد مخـدره ایجـاد کابـاره   وشدک استعمار توسط حکومت فردي می. ت فردي تایید شده است   حکوم
هاي مبتذل رادیو و تلویزیون و همچنین با ایجاد و تحریکـات مـصنوعی و غیـر           نمایش فیلمهاي شهوت انگیز و برنامه     

فعال و جوان را از مسائل معنوي و عقیـدتی بـاز   هاي فرهنگی توجه مردم و بخصوص نسل   قابل تحمل و ابتذال برنامه    
  .  فکري را از انها گرفته و آنها را بسوي استعمار فکري و سستی و زبونی بکشاندستقاللداشته ا

کوشد که نسل جوان را بطرق مذکور و بعضی از مردم بیسواد را بـا کـشاندن              دستگاه استعمار عالوه براین مسائل می     
از هر گونه تفکر و تامل در مسائل اجتماعی منحرف گرداند و توجه آنها را به مسائل مبتذل و در    آنها بسوي فردپرستی    

 با ارائه فکر و عقیده و نمایاندن ماهیت استعمار ملـت ایـران          یمکوش  بدین جهت ما می   . ضمن ظاهر فریب مشغول دارد    
 و در اینجا از فرصت اسـتفاده نمـوده و   را بسوي یک مبارزه اصولی و منطقی متکی بر تشکیالت صحیح هدایت نمائیم     

 ئـه شویم که عالوه بر تعقیب هـدف مـشترك طبقـات مختلـف یـا ارا       به عموم گروههاي مبارزه و اصیل ملی یادآور می    
خـواهیم در جریـان مبـارزه خـود علیـه       مـا مـی  . هاي فکري مردم را به تفکر در مسائل اجتماعی دعـوت نماینـد       برنامه

ج فساد اجتماعی افراد با ایمانی که شایستگی انسانی و فنی براي اداره آینده مملکت داشـته                یعنی مرو » حکومت فردي «
ما بـه پیـروزي راه خـود      . باشند تربیت گردند کوشش ما در راه پیشبرد آرمانهاي فکري، اجتماعی، اخالقی اسالم است             

سل جـوان بـه مـسائل اجتمـاعی توجـه           ایمان داریم زیرا با وجود کوشش و تبلیغات فزون از حد استعمارگران هنوز ن             
خاصی دارد و مبارزات ضد استعماري چند ساله اخیر دانشجویان دانشگاههاي ایران و دانـشجویان ایرانـی در سراسـر                 

  . دهد که انسانیت در اجتماع ما از بین نرفته است  خرداد نشان می١۵ و مقاومت و قیام عمومی توده ملت در روز یتیگ
  

بردنـد   اهللا خمینی در زندان عشرت آباد بسر می         یران مدت دوماه مرجع عالیقدر شیعیان حضرت آیت          ملت شرافتمند ا  
انـد از ابتـدائیترین حقـوق     فعال نیز که ایشان را از عشرت آباد بخانه خصوصی تحت مراقبت سازمان امنیت منتقل کرده     

گذرد و اعضاي نهضت آزادي ایران بر    ملی می  رهبران و عناصر     نباشند و همچنین چندین ماه از زندانی بود         محروم می 
هاي قـرون   برند و توسط غالمان شاه ساعتهاس متوالی مورد شکنجه خالف تمام شئون انسانی در زندانهاي شاه بسر می   

 در تاند و حق دخالت و اظهار نظر در سرنوشت خود را براي احدي باقی نمانـده اسـ           وسطائی و فاشیستی قرار گرفته    
خواهد اقدام به انتخابات مدرن بنماید، شاه رسما اعالم نموده است که جز کاندیداهاي مورد نظر     شاه می چنین شرایطی   

دستگاه صحه گذاران بر رفراندوم، هیچ دسته دیگري مجاز به فعالیت نخواهد بود و در زیر سرپوش لوایح شـش گانـه          
ازمان امنیـت را بـه مجلـس بفرسـتد و بـر طبـق        وابسته بـه سـ     شنفکرخواهند افرادمورد نظر و جوانان باصطالح رو        می
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اظهارات شاه انتخابات در همان محیطی که رفراندوم کذائی انجام گرفته صورت خواهد گرفت انجام انتخابات توسـط                  
هیات حاکمه بر اثر فشار اربابان آنهاست زیرا بهترین راه براي استعمارگران انجـام انتخابـات قالبـی و اجـراي مقاصـد             

خواهیم کـه کوشـش    در این موقعیت از رهبران اصیل ملت صمیمانه می        .  طریق پارلمانهاي فرمایشی است    شوم خود از  
مدبرانه خود را در جهت رهبري مردم براي رسوا ساختن چنین انتخاباتی بکـار برنـد و از هـر عمـل ضـروري در هـر          

اهللا خمینـی و میالنـی و    فهاي حضرت آیت خود را از هدبانیما با دعوت مردم بیگانگی پشتی     . شرایطی فرو گذار نباشند   
  . داریم خوئی و شریعتمداري اعالم می

هاي جدیدي طرح کرده است و سعی وافر دارد که باتظاهرات مختلف انتـصابات         الزم به تذکر است که دشمن نقشه      
زمان امنیـت شـایعه   خود را در انزار جهانیان بصورت انتخابات واقعی جلوه گر سازد حتی در این روزهـا دسـتگاه سـا                 

اهللا طالقانی را بر سر زبانها انداخته       بازرگان و آیت   هندسمحاکمه نظامی رهبران نهضت آزادي ایران و از جمله آقایان م          
کند که در صورت توانائی جلساتی بنام محاکمه، همانطور که در مورد مصدق بـزرگ انجـام دادنـد             است و کوشش می   

اما همانطور که حکومت اسـتبداد در جریـان محاکمـه    . انی خود صورت قانونی بخشدبوجود بیاورد و با عمال غیر انس   
  .  مصدق رسوا شد در اینجا نیز افتخار از آن ما و شکست از آن دستگاه دیکتاتوري خواهد بودکترد

 ستمدیده این حکومت فردي که خود چپاولگر میلیونها دالر ثروت مردم        : دانیم     ما خود را ملزم بیادآوري این نکته می       
خواهد که اصالحات در این مملکت صورت گیـرد زیـرا          تواند و نمی    سرزمین و مروج فساد در اجتماع بوده است نمی        

 ایـن دسـتگاه منافـات دارد و ایـن تظـاهرات اصـالح       جودياصوال انجام اصالحات واقعی و عمیق اجتماعی با علت و       
باشد این روزها حتی اولین   هانی براي حفظ موقعیت لرزان خود می      طلبانه دستگاه استبداد نیز براثر ضرورت زمانی و ج        

حق حیات یعنی استقالل شخصی افراد این مملکت از بین رفته است زنان و مردان شریف کارمند و کارگر را با تهدید                 
کـارگران را از  نمایند و بزور سرنیزه کسبه و اصناف و           باخراج از کار و اداره بحضور در میتینگهاي ساختگی مجبور می          

  . دارند که باصطالح میتینگ بدهند کار باز می
   عزیز ایرانملت

کوشند با اشاعه شایعات و تبلیغات دروغین بین صفوف شـما نفـاق         بهوش باشید که عوامل شاه و سازمان امنیت می        
ایجـاد حکومـت حـق و    خواهیم که صفوف خود را هر چه بیشتر متشکل کـرده و خـود را آمـاده               افکنند ما از شما می    

  . عدالت نمائید
دهـد کـه       ما اطمینان داریم و همچنین تاریخ مبارزات آزادي بخش ملتهاي ستمدیده و زنجیر گسسته جهان نشان می                

دهند هـدف ملـت در    هاي حاکمه فاسد علت وجودي جهانی خود را نیز از دست می بر اثر ادامه مبارزات داخلی هیات    
 و ایجاد حکومت حق دوم فعالیـت و کوشـش      دادي رسید یکی واژگون ساختن حکومت استب      دو مرحله بانجام خواهد   

  . مداوم براي پیشرفت اصولی جامعه
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   اکنون وقت آن است که با سازمان دادن و تشکیالت صحیح به مبارزه خود براي رسـوا سـاختن انتخابـات مـدرن و                  
ز جان گذشتگی بیشتر ادامه دهیم و مطمئن هستیم که پیـروزي         باالخره سرنگونی دستگاه ظلم و استبداد با فداکاري و ا         

  . از آن ماست چون حق با ماست
   ملت مسلمان ایران مشعل آزادي و حق طلبی را در کشور خود فروزان نگاه خواهد داشت و اجازه نخواهـد داد کـه                 

  . خون شهیدان راه آزادي به هدر رود
  

   دانشجویان نهضت آزادي ایرانکمیته
  ۴٢ مرداد ٢۶

  
  
  
  
  
  
  

   ١٣٤٢مهرماه - آزادي ایران به دادگاه محاکمه سران نهضت يدعوت نهضت آزاد
  

   شرافتمند و وطن دوست ایرانمردم
رژیم پلیسی شریفترین فرزندان وطـن را بـه جـرم        .    اکنون استبداد و فساد، فضیلت و تقوا را به محاکمه کشیده است           

  . نماید  مبارزه با ظلم و خفقان محاکمه می
طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر سحابی و عده دیگري از جوانـان مبـارز نهـضت آزادي ایـران در دادگـاه                     اهللا       آیت

گیرد ما بنام انسانیت و حفـظ    شوند و به قرار ادعاي دادرسی ارتش این محاکمه بطور علنی انجام می          نظامی محاکمه می  
 در ٣٠/٧ دقیقه روز سه شنبه    ٢:٣٠مه که از ساعت     فضایل اخالقی از عموم هموطنان عزیز تقاضا داریم در این محاک          

  . پادگان عشرت آباد شروع شده حضور یابند و از نزدیک بر جریان این محاکمه تاریخی نظارت فرمایند
  

   آزادي ایراننهضت
  ۴٢ ماه مهر

 نهضت آزادي جهت کسب اطالع بیشتر از جریان محاکمه سران و فعالین نهضت آزادي ایران به جلد سوم اسناد              : تذکر
  .ایران مراجعه شود
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  ۴٢سال  - سه نمونه تراکت در ارتباط با محاکمه سران نهضت آزادي ایران
  هموطنان عزیز

.    دیکتاتور بار دیگر توسط غالمانش بساط محاکمه نظامی سران دلیر و مبارز نهـضت آزادي ایـران را گـسترده اسـت          
کننـد    و حکومت ملی که بخاطر آن نهضت آزادي ایران را محاکمه میبراي ابراز ایمان استوارتان به مبادي عالیه اسالمی 

اي دیگر از حق کـشی و بیرحمـی سرسـپردگان     بر جلسات این محاکمه حسب االمري حاضر شوید و از نزدیک نمونه           
  . استعمار را تماشا کنید

  
  نهضت آزادي ایران

  ۴٢سال 
  

  مردم مسلمان ایران
دهنـدگان راه وي و   ریـزیم ادامـه    اشک می) ص(الیقدرمان و یار فداکار پیامبر اکرم  در این هنگام که بر شهادت سرور ع       

اهللا العظمـی   پیشواي بزرگمـان حـضرت آیـت    . مبلغین مکتب او در زنجیر و تبعید و زندان دژخیمان دیکتاتور گرفتارند           
نی و از هرگونه اظهارنظر در امور  علماء مجاهد عموما در منازلشان زندا     . برند  خمینی همچنان در زندان استبداد بسر می      

زندانها از آزادگان تسلیم ناپذیر انباشته است ـ جلسات محاکمـه فرمایـشی جدیـدي بـراي حـضرت       . اند جامعه ممنوع
  . گردد اهللا طالقانی و آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی اساتید دانشگاه و همگامان ایشان فراهم می آیت

  
  نهضت آزادي ایران

  ۴٢سال 
  

  مردم مسلمان ایران
حکومت استبدادي و پلیسی ایران استادان دانشگاه و دانشگاهیان و مبـارزان راه آزادي ایـران را در محاکمـه نظـامی بـا             

اکنون بار دیگر این آزادمردان در دادگـاه تجدیـد   . سلب تمام حقوق انسانی و برخالف کلیه قوانین محکوم نموده است         
کنـیم بـا توجـه بـه       از شـما دعـوت مـی   . شـوند   جهانی حقوق بشر بطور سري محاکمه مـی نظر نظامی علیرغم اعالمیه   

مسوولیتهائی که در نشر اخبار دارید براي مالحظه رفتار وحشیترین رژیم پلیسی جهان از نزدیک جریان این محاکمه را          
  . مشاهده نموده و حقایق اوضاع ایران را براي افکار عمومی دنیا روشن نمایید

  
   آزادي ایراننهضت

  ۴٢سال 
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  پیوند مقدسی که ناگسستنی است
  

. نهضت آزادي ایران ستون فقرات نهضت مقاومت ملی و نیروي اجتماعی اصـیل و مقـاوم نهـضت ملـی ایـران اسـت                        
خصلت اساسی این نیروي عظیم و جاودانی در این است که از قدرت خالقه ایمان مذهبی مردم سرچشمه گرفتـه و از         

ما همان زمان که در نهضت ضد استعماري به پیشوائی قهرمان بـزرگ میهنمـان دکتـر    . بشان فوران کرده استدرون قلو 
کردیم منتها سعی مان این بود که مبـارزه      محمد مصدق برانی رهائی ملت و استقرار حاکمیت و استقالل ملی مبارزه می            

صی ثمربخش در سازمانش متشکل گردند و ضامن هاي مسلمان با شور و اخال    بعنوان جهادي مقدس تلقی شود و توده      
  . ادادمه پیروزیش باشند

   پس از آن در نهضت مقاومت ملی و نافرمانی ضد استعماري کوشـش بـسیار کـردیم تـا مبـارزه ملـی جنبـه نیـروي            
تش در دادستانی ار. اعتقادي پیدا کند و موجب بسیج همگانی مسلمانان بر ضد هیئت حاکمه دست نشانده اجنبی گردد        

 ٣۴ــ ٣٣آنان در سالهاي «گوید  اي از این مساعی خستگی ناپذیر را منعکس نموده است آنجا که می          اش جلوه   ادعا نامه 
هـاي اسـالمی را بـراي جلـوگیري از تـشتت خـود              فعالیتهاي سیاسی حادي در نهضت مقاومت ملی داشتند و انجمـن          

  » .تاسیس کردند
به میدان مبارزه آزادیبخش ملی گام نهاده و تامین استقالل و حاکمیت و سـعادت     آري ما همواره بنا بر وظیفه مذهبی     

  . ایم ایم و در طریقش بجان کوشیده مردم را یکی از بزرگترین مسوولیتهاي خویش در برابر پروردگار متعال دانسته
  

و مبـارزه در  » مـا مـسلمانیم  «م که ای    در نطقهاي افتتاحیه نهضت آزادي ایران نیز در صدر گفتار به همگان اعالم داشته   
اي از فرائض  کنیم و آنرا فریضه     هاي رنجبر مظلوم و استعمارزده میهنمان را جهادي مقدس تلقی می            راه خوشبختی توده  

  . اش کوشا خواهیم بود دانیم و در اقامه اسالمی می
هـاي   تـرین سـالح ایـدئولوژیک تـوده     وبنـده    در مبارزه ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوري، ایمان اسالمی را به مثابه ک  

عمال نیز شیوه مبارزه مـا معطـوف بـه بـسیج          . ایم  کارگر و دهقان و به مثابه آرمان امیدبخش تهیدستان جامعه بکار برده           
ها کردند و از این رهگـذر طبقـاتی را کـه         مردان مجاهد و پاکدلی بوده است که ایمان و اراده پوالدینشان را وقف توده             

ایم و جنبش ملی را   هبود شرائط زندگانی در تالشند با اهل فداکاري و ایثار و مردانگی همدوش و همگام ساخته               براي ب 
  . ایم به پیش رانده

هاي روشنفکر و سـتمدیده    الهامات مراجع عظام تقلید و علماي مبارز و آزادیخواه به میان توده۴١   در نیمه دوم سال    
  . له آن بزرگواران هرچه موثرتر و نافذتر گشتجامعه راه یافت و مجاهدات جمی

ترین همرزمان ما هـستند، مـا بنیـانی مرصـوص و قطعـه پـوالدي              اسالم عزیز روح حزب ماست و مسلمانان طبیعی       
شویم و هیچ عاملی جز در جهت استحکام هرچه بیشتر  تر می تر و محکم  تجزیه ناپذیر هستیم که درمسیر مبارزه پیوسته      

 ما چون سربازانی پاکباز در ۴٢واهد بود، همه به یاد دارند که در جنبش خونین ضد دیکتاتوري نیمه خرداد       ما موثر نخ  
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پیکـار  . راه روحانیت شیعه که مظهر دین و آزادي ملی ماست سر نهادیم و خونمان را با خونهاي پاك شهداء بیامیختیم              
بود که طی سالها مبارزه زیر پرچم مقدس نهضت ملـی   تجسم درخشان آرمانی   ۴٢تاریخی و هیجان انگیز نیمه خرداد       

نگـریم از    اینک که از لحاظ زمان به پشت سر مـی . کردیم پروراندیم و در راه تحققش تالشی سخت می         ایران در دل می   
اینکه دیري است وحدت مبارزه در سایه اسالمی شدن نهضت ملی ایران تحقـق پذیرفتـه اسـت غـرق شـادي و امیـد                       

مدتی اسـت کـه بـه یـاري قـادر      . بینیم   یروزي قطعی ملت را بر نیروهاي تبهکار دیکتاتوري براي العین می          شویم و پ    می
هاي ارس تا خلیج فارس و از خراسان مـرد خیـز تـا آذربایجـان قهرمـان در           متعال، بازوان پر قدرت مسلمانان از کرانه      

نیروي هنگفت و پیروزمنـدي کـه امـروز بـه     . تنهضت آزادیبخش و ضد استعماري ایران گره خورده و بهم پیچیده اس  
میدان مبارزه رهائی بخش ملی متمرکز گردیده است با پیوند مقدس ایمان اسالمی وحدت و یکپارچگی یافتـه اسـت و         

ترین نظم اجتمـاعی سراسـر    ما بر آن سر هستیم که در مسیر این پیکار سهمگین و امیدبخش نظم اسالمی را که عادالنه          
ویرانه نظام دست نشاندگی پی ریزیم و کاخ آمال مسلمانان را در سرانجام خوش شـگون نهـضت ضـد    تاریخ است بر   

نظیر نیروهاي ملی و پشتیبانی مصرانه روحانیـت   استعماري در میهن گرامی خودمان ایران برافرازیم، وحدت کامل و بی        
اکنون بـیش  . جیبی به هراس افکنده استگرامی ما از نهضت ضد استعماري ایران، دشمنان و هیئت حاکمه را به نحو ع 

وحدت کامل و پایـدار نهـضت آزادي       . از هروقت دیگري از این وحدت مقدس و ناگسستنی هراسناك و خائف است            
ایران بعنوان پیشقراول نیروهاي انقالبی جبهه ملی ایران با روحانیت عالیقدر شیعه و مبـارزه مـشترك تمـامی ملـت بـه             

  . کان دستگاه حاکمه جابر را به لرزه درآورده استرهبري پیشوایان مذهبی ار
اش  العظام بـوده اسـت و همیـشه بـه رهبـران زنـدانی       اهللا    نهضت آزادي ایران ــ که همواره مورد تایید حضرات آیات   

 و نمایـد     بار دیگر از الطـاف مبارکـشان سپاسـگزاري مـی          . اند  بعنوان وفادارترین و با اخالصترین سربازان دین نگریسته       
همچنین به عمـوم مـسلمانان   . دارد همبستگی کامل و وحدت خلل ناپذیر خود را با آن پیشوایان بزرگ مؤکداً اعالم می          

شود که هرگونه نشریه یا اعالمیه یا مضمونی مخالف این رویه و مقصد عـالی منتـشر گـردد مـسلماً از              ایران یادآور می  
 دلیل بر ترس بـاطنی اسـتعمارگران و ایـادي حاکمـه آنهـا از                طرف دستگاههاي جاسوسی استعمار است و جز بهترین       

  . وحدت صفوف ما نیست
  

  نهضت آزادي ایران
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    ١٣٤٢ آذر ٧ - براي اطالع ملت ایران داستان مدرسه فیضیه در شرف تکرار است
  

ی ساز    هر روز استعمار نو براي خفه کردن مردم مسلمان ایران و کوبیدن آزادیها و محو آثار اسالمی نغمه تازه و شوم       
از جمله اینکه چندي است به یکی از جاسوسان شناخته شده خود در قم، با چند نفر پلیس مخفی دسـتور داده      . کند  می

  .که در مرکز روحانیت ایران یعنی حوزه علمیه قم مزاحم طالب و محصلین علوم دینی شوند
 بـراي ایجـاد تـشنج و بوجـودآوردن صـحنه         به این مقدار هم قناعت نکرده و با استفاده از مامورین رسمی و مـسلح    

 ۶یک ساعت و نیم بعداز ظهـر روز چهارشـنبه   ... کنند و بدین منظور دیگري همچون صحنه مدرسه فیضیه کوشش می     
اي چاقوکش به مدرسـه حجتیـه ریختـه و بـراي تهدیـد و ارعـاب                اي پلیس به اتفاق دو افسر و عده         آذرماه جاري عده  

هاي خود را  کنند که فوراً حجره  نفر از طالب اعالم می٩بندند و به       ي مدرسه را محکم می    دانشجویان علوم دینی دربها   
  . کنند که خود را به دادگستري شهرستان معرفی کنند  نفر دیگر اخطار می١٢٠تخلیه کرده و به 

کنند که هیئت حاکمه ایران    دانشجویان علوم دینی تصمیم دارند در کنار خیابان چادر بزنند و بدین وسیله بدنیا ثابت            
داند و کوچکترین ارزشی براي اصول انـسانی     براي رضاي خاطر اربابان خود، علم دین و روحانیت را قابل احترام نمی            

  .باشد  و آزادي فردي و اجتماعی قائل نمی
 که هر قـدرت بزرگـی   گذرد بیخبر و از خشم و غضب خداوند قهار    گویا اینها در خوابند و از حوادثی که در دنیا می    

  . اطالع هستند نزد او کوچک است بی
  

  نهضت آزادي ایران
  ١٣٤٢ آذر ٧

  
  
  
  
  
  

    ١٣٤٢ آذر ٨  - اطالعیه مردم اصفهان در رابطه با توطئه رژیم براي تکرار صحنه خونین مدرسه فیضیه
  

ب خواهند صحنه خونین مدرسه فیضیه را در مدرسه حجتیه تجدیـد کننـد جـان کنـدي اربـا                    مزدوران شاه خائن می   
اند و هر روز بـراي   یارانش هنوز درس عبرت نگرفته عمال یهود و بهائیها به سرنوشت شوم خود رسید اما شاه و دست            

  . کنند خفه کردن مردم مسلمان ایران و کوبیدن آزادیها و محو آثار اسالمی نغمه تازه و شومی ساز می
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ر قم و چند نفر پلیس مخفـی دسـتور داده کـه در    از جمله اینکه چندي است به یکی از جاسوسان شناخته شده خود د       
به این مقدار هم قناعت نکـرده      . مرکز روحانیت ایران یعنی حوزه علمیه قم مزاحم طالب و محصلین علوم دینی شوند             

و با استفاده از مامورین رسمی و مسلح براي ایجاد تشنج و بوجودآوردن صحنه دیگري همچون مدرسه فیضیه کوشش         
اي پلیس به اتفاق دو افـسر و     آذرماه جاري عده   ۶یک ساعت و نیم بعداز ظهر روز چهارشنبه         ... ن منظور و بدی . کند  می

اي چاقوکش به مدرسه حجتیه ریخته و براي و ارعاب و تهدید دانشجویان علوم دینی دربهـاي مدرسـه را محکـم                  عده
کنند کـه    نفر دیگر اخطار می١٢٠ تخلیه کرده و به هاي خود را کنند فوراً حجره  نفر از طالب اعالم می٩بندند و به      می

دانشجویان علوم دینی تصمیم گرفتند در کنار خیابان چادر بزننـد و بـدین وسـیله      . به دادگستري شهرستان معرفی کنند    
د و دان بدنیا ثابت کنند که هیئت حاکمه ایران براي رضاي خاطر اربابان خود علم و دین و روحانیت را قابل احترام نمی         

  . باشد  کوچکترین ارزشی براي اصول انسانی و آزادي فردي و اجتماعی قائل نمی
گذرد بیخبرند و از خشم و غضب خداوند قهار و توانا که هـر      گویا اینها هنوز در خوابند و از حوادثی که در دنیا می          

  . اطالع هستند قدرت بزرگی نزد او کوچک است غافل و بی
  

  ١٣٤٢ آذر ٨
  نمردم اصفها

  
  
  
  
  
  

ادامه نهـضت بـا      بت تهاجم و حمله هیئت حاکمه و      کمیته مرکزي دانشجویان نهضت آزادي ایران به مناس       اعالمیه  
    ١٣٤٢ آذر -عنوان مردم مبارز و مسلمان ایران 

  
  مردم مبارز و مسلمان ایران

عوامل و ایادي دسـتگاه  .    دیر زمانی است که نهضت آزادي ایران مورد تهاجم و حمله هیئت حاکمه قرار گرفته است         
رباینـد و    هـا و کـالس درس مـی         جابر دیکتاتور دلیران و دانشجویان و اعضاي نهضت آزادي ایـران را شـبانه از خانـه                

حمله چندین هزار نفري لشگر گارد شاهنـشاهی     . دارند   زجر و شکنجه را در مورد آنها معمول می         ترین اعمال   وحشیانه
 خرداد و دستگیري افـراد نهـضت آزادي ایـران و       ١۵ بعد ازنیمه شب روز بعد از قیام         ٢به خوابگاه امیرآباد در ساعت      

چـرا حکومـت فـردي از    . باشـد  یران مـی سایر دانشجویان مبارز و آزاده مبین وحشت دستگاه حاکمه از نهضت آزادي ا   
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نهضت آزادي وحشت دارد و این چنین درصدد سرکوب نمودن آن و پرونده سازي علیه رهبران واقع بـین و در عـین                    
  حال پابرجا و دلیر آن برآمده است؟

 طالقـانی  اهللا  به رهبري حضرت آیـت ١٣۴٠   نهضت آزادي ایران بدنبال مبارزات نهضت ملی ایران در اردیبهشت ماه     
هدفها و اصول نهضت آزادي ایران طـی مرامنامـه آن بـه    . و مهندس بازرگان و دکتر سحابی و جمعی دیگر تشکیل شد    

  . نهضت آزادي در همان جلسه افتتاحیه خود اعالم نمود که ما مسلمانیم و ایرانی و مصدقی. ملت ایران عرضه گردید
  

لمان را فقط روزه و نماز بدانیم بلکه ما اسـالم را بعنـوان یـک مکتـب        مسلمانیم نه بدان معنی که وظیفه یک فرد مس        
باشد و همچنـین بعنـوان    هاي مادي و معنوي یک جامعه می     مبارز و پیشرو و مترقی که جوابگوي احتیاجات و خواسته         

  . شناسیم  یک نظام اصولی جامعه می
  

را مبارزات ضد استعماري مصدق را پیـشرو و راه  شناسیم زی     مصدقی هستیم و مصدق را سمبل نهضت ملی ایران می      
  . دانیم بر سعادت ملت ایران می

   نهضت آزادي ایران از همان ابتداء مصمم شد که تنها بر احساسات ملت تکیه نکند بلکه قـدرت خـود را متکـی بـر           
 و رهبـري فکـري   رسالت دیگري که نهضت آزادي بر عهده گرفته هـدایت   . تشکیالت اصولی حزب پایه گذاري نماید     

مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران است و تردید نیست که در مبارزه باید اول هدف را مـشخص نمـود و پـس از آن بـا       
مبـارزات آزادیـبخش    . تاکتیکهاي متناسب روز و با اتکاء به ارگانیزاسیون صحیح موانع حـصول هـدف را از بـین بـرد                   

دهد که هدف یک مبـارزه   جاد شده پس از کسب آزادي و استقالل نشان می    آسیا و آفریقاو وضع ای      بسیاري از ملل قاره   
هاي اقتصادي و اداري صحیح نیز باشد و گذشته از هدف کلی و           بجز اصول و شعارهاي کلی باید حاوي تزها و برنامه         

ف نخـست  هـد . شود نهائی باید هدف روز نیز داشت و آن از بین بردن دستگاهی است که مانع سعادت ملت ایران می               
هاي مترقیانـه   نهضت آزادي ایران استقرار حکومت ملی و قانونی متکی بر نیروهاي انسانی و سپس اجرا هدفها و برنامه    

ایم گروهی از مردم شریف این کـشور را متوجـه ایـن افکـار      توانیم اعالم کنیم که توانسته      است و ما با کمال افتخار می      
 این اصول ایمان پیدا نمودند که از جان بگذرند ولـی از هـدف خـود دسـت      نمائیم و حتی گروه قابل توجهی چنان به       

باشـد از   شود چرا دستگاه دیکتاتوري که برگزیده و نماینده استعمار نـو مـی   کشند و در اینجا است که مشخص می           نمی
  . باشد گاه مینماید که ناشی از تزلزل خود دست  نهضت آزادي ایران وحشت دارد و مذبوحانه اقدام به اعمالی می

  
   اگر هیئت حاکمه قادر باشد که نهضت آزادي را با حبس و شکنجه و زجر افراد از خود گذشته آن را به گمان خـود         

در هـر صـورت   . تضعیف کند ولی قادر نخواهد بود که اصول فکري و مبانی عقیدتی نهضت آزادي را سرکوب نمایـد        
گیـرد و   هـاي انـسانی خـود اوج مـی     ادي بمناسبت افکار و اندیشه   چه در حال حاضر و چه در آینده نزدیک نهضت آز          

هیئـت حاکمـه اکنـون افـرادي را     . رسـاند  عاقبت االمر رسالتی را که در قبال ملت ایران بعهده گرفته است به انجام مـی    
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ت دسـتگاه  وحش. اند مامور صدور حکم تحمیلی نموده و به تشکیل جلساتی اقدام کرده است که نام آنرا دادگاه گذاشته      
شود بلکه به تهدید و ارعاب وکالي  ها می جابر به حدي است که نه تنها مانع انتشار مدافعات وکالي مدافع در روزنامه            

جلسات دادگاه عمال سري است و براي جلوگیري از حضور عده قابل توجه تماشاچیان در               . مدافع شجاع برآمده است   
اند و بدین لحـاظ رهبـران نهـضت     تاق کوچکی را به آن اختصاص دادهجلسات دادگاه محل دادگاه را عوض نموده و ا      

سـازي موجـود بـه حـدي          پرونـده . هاي قانونی خود اقدام به سکوت نمودند        آزادي بعنوان اعتراض عدم انجام خواسته     
  فقره نقص پرونده که از طرف وکالي محترم مدافع بـه دادگـاه ارائـه            ٢۶مسخره و ناقص است که دادستان در جواب         

  . شده فقط به یک مورد آنها اشاره نموده و بقیه را مسکوت گذاشته است
اي از حـبس و   انـد و تـرس و واهمـه        در هر حال رهبران نهضت آزادي ایران از روز اول جان برکف به میدان آمـده               

  . شکنجه و مرگ ندارند
نماید و در مقابل تجاوزات غیرانسانی هیئت  ی   همچنین ملت ایران خود را آماده مقابله شدید با دستگاه قانون شکن م         

کنـیم کـه ادامـه مبـارزات      ما بار دیگـر اعـالم مـی   . حاکمه به حقوق مردمان آزاده و شریف و متقی آرام نخواهد گرفت        
ها موجب تزلزل علت وجودي جهانی دستگاه مزدور خواهد شد ولو آنکه کوشش بسیار          داخلی و نشان دادن نارضایتی    

تظـاهرات و اجتمـاع مکـرر دانـشجویان     . ود را در جهان صاحب مکتب و تز خیرخواهانه معرفی نمایـد     نماید که خ    می
ایرانی در اروپا و آمریکا در روزهاي اخیر که هنوز هم ادامه دارد بمنظور اعتراض بـه وضـع فاشیـستی حکومـت شـاه                   

خـواهیم   خود ضمن تشکر صمیمانه مـی نماینده افکار قشرهاي مبارز داخل ایران است و ما از دوستان خارج از کشور               
المللی ادامه داده و در توجیه علل محاکمـه رهبـران و اعـضاي            که به تظاهرات خود در سازمان ملل و سایر مراجع بین          

هرگونـه  . نهضت آزادي ایران و شناساندن روش غیرقانونی و تظاهر مزورانه هیئت حاکمه به اصـالحات کوشـا باشـند         
کشتار و وحشت و ترور مردم حق طلب ویتنـام جنـوبی بوسـیله       . یت دستگاه خواهد شد   سکوت غیرمنطقی موجب تثب   

دستگاه دیکتاتوري نگودین دیم چنان نفرتی را در اعمـاق قلـب جهانیـان و افکـار ملتهـا برانگیخـت کـه حکومتهـاي                         
  . گردیدند» نگودین دیم«نگاهدارنده دیکتاتوري مزبور مجبور به تعویض دیکتاتور 

 ایران استعمارنو با تکیه به قدرت سرنیزه و تانک به ترمیم آسیبهاي ناشی از مانورهائی پرداختـه اسـت کـه              اکنون در 
گروهی فئودال و بورژوا را به مجلس سنا فرستاده و گروهی سـازمان            . براي فریب جهانیان و ملت ایران انجام داده بود        

به دست این دو مخلوق فاقـد االختیـار خـود قـصد بـه      امنیتی و اشخاص مسلوب االختیار را به مجلس شوراي ملی و  
بار دیگـر دزدان واقبالهـا را کـه از خزانـه     . باشند  تصویب لوایح و استقراضهاي خارجی و شاید قراردادهاي جدیدي می   

یـاران   «و» غالمـان خانـه زاد  «و » جان نثارها«و » بله قربان گوها«آورد   اند بر سرکار می ملت ایران میلیون میلیون دزدیده 
  . خویش به جنایات جدیدي دست بزند» قدیمی

هنوز افراد و اعضاي نهضت آزادي ایـران بـا سرنوشـتی    . برند اهللا خمینی در زندانهاي شاه بسر می    هنوز حضرت آیت  
چند تن از دوسـتان دانـشجوي مـا را بیـشرمانه و بـرخالف تمـام       . هاي طاقت فرسا زندانی هستند نامعلوم و با شکنجه   

  . نمایند ق بشري و مدنی به سربازخانه برده و بعنوان سرباز ساده از وجود آنها استفاده میحقو
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. جان برکف و با ایمان به هدف، با عقائدي انسانی و با روشی منطقی از پاي نمـی ایـستیم              . کنیم       ولی ما سکوت نمی   
ت در محیط ما خاموش نشده فریاد آزادي بلنـد       مادامی که انسانی  . مادامی که یک فرد از نهضت آزادي ایران وجود دارد         

  . و مشعل آزادي فروزان خواهد بود
   نهضت آزادي ایران براي از بین بردن استعمار در این مبارزه صمیمانه با نیروي اصـیل و رهبـران شـریف مـذهبی و                 

  . کند گردد و افراد مبارز را به استقامت و پایداري دعوت می ملی همگام می
هاي عریان ما بخاطر سعادت ملت ایـران آمـاده اسـت     سینه. سنگرها را فتح کنیم.  دیکتاتوري را درهم بکوبیم     دژهاي

آن هم نزدیک است که سینه نـوکران پلیـد بیگانـه و متجـاوزین بـه      . هاي استعمار و نوکران آن قرار گیرد  تا آماج گلوله  
  .  دیکتاتوري و سایر پایگاههاي استعمار را نابود سازند است تا نیروهاي ما آماده. قانون اساسی را هدف قرار دهد

  
  ) نهضت ادامه دارد (

اهللا طالقـانی ـ مهنـدس بازرگـان ـ دکتـر        اهللا خمینی، دکتر مـصدق درود بـه آیـت    آیت:    درود به رهبران دربند کشیده
لـی بابـائی ـ ابوالفـضل     سحابی رهبران نهضت آزادي ایران سالم بر مهندس سحابی ـ دکتـر شـیبانی ـ حـاج احمـد ع      

  حکیمی ـ سید مهدي جعفري ـ پرویز عدالت منش ـ دلیران نهضت آزادي ایران
  اند ها برده شده درود به برادران دانشجوي ما که بناحق به سربازخانه

  برقرار باد اتحاد و همبستگی ملت ایران
  

  کمیته مرکزي دانشجویان نهضت آزادي ایران
  دانشگاه تهران

  ١٣۴٢آذر ماه 
  
   

  
  
  

  ۴٢سال  - تکذیب اعالمیه هائی که از سوي سازمان امنیت بنام نهضت آزادي منتشر شده است
  

  هموطنان ارجمند
هاي مجعولی که بنام این جمعیت و برخالف مرامنامه و اساس تـشکیالت   نهضت آزادي ایران از چاپ و انتشار اعالمیه    

  . کند شود اطالعی نداشته و آنها را جداً تکذیب می  مینهضت بوسیله سازمان امنیت و دستگاههاي دیگر دولتی منتشر
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کنند که به وسایل ممکن ایـن جمعیـت را غیـر قـانونی اعـالم کـرده و        عوامل استعمار و دستگاههاي دولتی جدیت می    

هـا و   هملت ایران کامال هوشیار است و اینگونه نشریات را از اعالمی     . موجبات ناراحتی رهبران زندانی آنرا فراهم نمایند      
  . دهد انتشارات واقعی نهضت تشخیص می

  
  نهضت آزادي ایران

  ۴٢سال 
  
  
  
  
  
  

  نامه سر گشاده نهضت آزادي ایران به آقاي اوتانت دبیر کل سازمان ملل متحد
  

  آقاي اوتانت دبیر کل سازمان ملل متفق 
گـذرد   از حقایقی که بر ملت ایران مـی اید باید بدانید که دیوارهاي نامرئی و ضخیمی شما را        اکنون که به کشور ما آمده     

داریـم ولـی متاسـفیم کـه دسـتگاه       ما مقدم شما را بعنوان عالیترین مرجع جهانی صلح و عدالت گرامی می. کند  جدا می 
شـاید  . نمایـد  پلیسی حکومت ایران از آشنائی شما با اوضاع حقیقی یکی از اعضاي سازمان ملل مقفـق جلـوگیري مـی            

زیرا سازمانی که شما .  در تغییر سرنوشت ملت ستمدیده و غارت زده ایران تاثیري نداشته باشد  شناسائی عمیق شما نیز   
کنید متاسفانه از حمایت و حراست حقوقی که براي افراد در اعالمیه جهانی حقوق بشر تعیین شـده اسـت    آنرا اداره می 

پـردازد و بـا وجـود اینکـه       سازمان ملل می عمال عاجز است ملت ما با وجود اینکه در سال مبالغ هنگفتی بعنوان عضو             
تواند بـه قـدرت اخالقـی ایـن سـازمان در نجـات از حکومـت پلیـسی و                  سازمان ملل اداره بزرگی در تهران دارد نمی       

  . استبدادي کشور خود متکی باشد
. کنـد  انـسانی نمـی  دانیم که اداره شما در تهران کوچکترین کمکی در راه تحقق آرمانهاي            ما این حقیقت را خوب می     

اعضاي سازمان شما در تهران با حقوقهاي گزاف از زندگی کامال مرفهی برخوردارند و عمال تابع سیاسـت روز دولـت            
شـود و   اش غارت مـی    ولی براي ملتی که بوسیله طبقه حاکمه      . شاید جز این چاره دیگري نداشته باشند      . باشند  ایران می 

جع جهانی امنیت و عـدالت و حفـظ آزادیهـا و    تواند بعنوان مر  سازمان شما نمیدکن در زیر فشار میلیتاریسم زندگی می  
ایـد و کـشور مـا     حقوق اساسی بشري شناخته شود و با این همه شما اکنون بعنوان ریئس این سازمان به کشور ما آمده    
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رسـاندن مـوازین   نیز عضو سازمان ملل متحد است خواه ناخواه اگر قدرت اجرائی سازمان شـخص شـما در بـه ثمـر                  
اعالمیه جهانی حقوق بشر نا آنجا نیست که بتوانید در داخل مرزها براي نظارت در اجراي عـدالت اجتمـاعی و تـامین       

ها و حیثیت انسانی نفوذ کنید ولی ما از شما بعنوان یک فرد آسیائی بعنوان فردي از کشوري که سالها در چنگال                آزادي
لت ایران بخواهید درهاي زندانها را بروي شما بگشایند تا ببینیـد شـریفترین فرزنـدان           کنیم از دو    استعمار بود تقاضا می   

از دولـت ایـران بخواهیـد راه    . انـد  ایران ـ استادان دانشگاه ـ روحانیون بزرگ و دانشگاهیان چگونه در بند کشیده شده  
ما بتوانیـد بـا مـردم ایـن کـشور و یـا       ها و خیابانها باز کند تـا شـ   شما را بسوي دانشگاه ـ مدارس عالی کشور ـ کوچه  

  . رود آگاه کنند روشنفکران و طبقات مختلف آن صحبت کنید تا آنها شما را از بیدادي که بر این ملت می
  

   از دولت ایران بخواهید که دست شما را در شناختن هویت نمایندگان مجلس شوري باز بگذارد تا بدانید که چگونه            
می سازمان امنیت را بعنوان قانون گذار و نماینده ملت بر کرسی نمایندگی نشانده اسـت؟  دولت پلیسی شاه اعضاي رس  

  . هاي کهنه فئودالها و قزاقها معنی انقالب سفید شاه را بهتر درك کنید و سري نیز به مجلس سنا بزنید تا با دیدن قیافه
  

ا و آرمانهاي اعالمیه جهانی حقوق بـشر شـهامت      آقاي دبیر کل ایکاش مأمورین شما در تهران اینقدر در اشاعه هدفه   
توانستند شما را از جریان واقعی فقر و مسکنت ملت ایران و دزدیهاي طبقه حاکمه و تجاوزات حکومت                  داشتند که می  

اکنون در کشور ما نه فقط سـازمان امنیـت و ارتـش و     . کردند  پلیسی شاه به قانون اساسی و آزادیهاي انسانی با خبر می          
کلیـه فعالیتهـاي   . کننـد   تبلیغات و شهربانیها بلکه همه سازمانها و همه امور براي حفاظت سلطنت شاه فعالیت مـی  اداره

شـاه ایـران از تمـام    . باشـد و بـس   اقتصادي در جهت افزایش حسابهاي بانکی شاه و خانواده و اقوام و همدستان او می  
هاي اقتصاد بنفـع   برادران و خواهران او در همه رشته. برد یگردد سهم م    معامالتی که در خارج و داخل کشور انجام می        

شاه مملکت کلیه فعالیتهـاي توریـستی را در   . حتی در بلیطهاي بخت آزمائی و کتب درسی مدارس        . خود دخالت دارند  
  . ها بنفع خود قبضه کرده است ایران بصورت تاسیس مهمانخانه

در حالیکه ملـت ایـران در   . اي جز دفاع از این منافع نامشروع ندارد         ه   ارتش ایران با تمام مخارج سرسام آورش وظیف       
سوزد و بیکاري و تورم و بحران اخالقی و اقتصادي کلیه امید و آرمانهاي انسانی جامعـه را در کـام خـود             آتش فقر می  

شـاه  . کنند نجه خنثی میشود و هر فعالیتی را در زندانها بوسیله شک         هر حرکتی با گلوله پاسخ داده می      . نابود کرده است  
ایران در حالیکه تمام مفاهیم عالی بشري را به مسخره گرفته است، میلیونها تومان براي فریب افکار عمومی دنیا خـرج        

تمام جراید در نظارت شـدید  . به زور سرنیزه و حکومت پلیسی همه مظاهر آزادي را در ایران نابود کرده است         . کند  می
هرگونه اجتماع و انتقاد و راهنمائی خیرخواهانـه بدسـت پلـیس و ارتـش و مـامورین مخفـی       . سازمان امنیت قرار دارد 

مجلس شورا و سـنا یکپارچـه مـامورین مـستقیم و غیرمـستقیم دولتنـد و در چنـین محـیط تاریـک و               . شود  کوبیده می 
  . زند خاموشی شاه ایران دم از انقالب و اصالحات و پیشرفت اقتصادي می
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ل سازمان اداري ایران بخاطر همین استبداد مطلق و نبودن حق انتقاد به کلی در فساد و انحطاط فرو رفته      آقاي دبیر ک  
. انـد  کارمندان دولت خودبخود به دزدي و رشوه خواري و احساس عدم مسوولیت نسبت به وظیفه کشیده شـده            . است

ه اصـالحات ارضـی کـه تـک خـال انقالبـات          سرمایه گذاري به کلی متوقف و قیمتها روزبروز در افزایـشند و بـاالخر             
دروغین شاه بود دهقان بیچاره را بجاي سروسامان دادن به نابودي کشانده است و شـرکتهاي تعـاون روسـتائی هـم از                    

  . مرحله حرف و کاغذ تجاوز نکرده است
 چیـز در راه  همـه .    خالصه همه چیز در کشور ما بر اثر حکومت پلیسی و نبودن آزادي جز فریـب و خدعـه نیـست      

اکنون کـه  . اش و خفقان بیشتر ملت ایران ادامه دارد تقویت سلطه غیرقانونی شاه و افزایش حسابهاي بانکی او و خانوده  
کنند شما را نیز با مقداري الفاظ توخـالی فریـب داده و حقـایق و         برید دستیاران شاه سعی می      شما در کشور ما بسر می     

 و نیرنگ و در جهت منافع خود تغییر دهند اما پیام ما بعنـوان روشـنفکران و مبـارزان            گذرد به دروغ    واقعیاتی را که می   
آزادي و انقالب اجتماعی ایران اینست که فریب این دروغها و صحنه سازیها را نخورید و اگر بعنوان دبیر کل سـازمان         

 انسان شریف و یک آسیایی که طعـم    ملل متفق قادر نیستید گامی در جهت رهائی ملت ایران بردارید الاقل بعنوان یک             
اسارت و استعمار را در وطن خود چشیده است نداي ما را بگوش مردم جهان برسانید تا دنیا بداند که ملتی در آسیا با                

تـرین   تمام سوابق درخشان تاریخی و فرهنگی و با تمام استحقاق مادي و معنوي که براي تکامل دارد در چنگال کثیف              
ت پلیسی گرفتار است و منابع و ثروت این ملـت بـه دسـتیاري شـاه و طبقـه حاکمـه بـه یغمـاي                       ترین حکوم   و خشن 

بدنیا بگوئید که استعمارگران جهان به خاطر غـارت نفـت مـا حکومـت ملـی پیـشواي بـزرگ و                . رود  استعمارگران می 
یاردها ریال از پـول ملـت   محبوب مردم ایران دکتر مصدق را ساقط کردند و از آن پس فاسدترین و رزلترین عناصر میل        

تمام درآمد ارضی ما از راه نفـت دو مرتبـه بدسـت طبقـه حاکمـه افتـاده و بـا سیاسـت نـابود کننـده                . را غارت کردند  
هاي باز بخاطر خرید محصوالت کشورهاي اسـتعماري بـه جیـب آنهـا برمیگـردد و آنچـه از ایـن منـافع بـراي             دروازه
ز به جیب مقاطعه کاران خارجی و به حـسابهاي بـانکی شـاه و یـارانش ریختـه      یابد با   هاي عمرانی اختصاص می     برنامه

شوند  نها است از پرداخت میلیونها تومان معاف می ثروتمندان ـ مقاطعه کاران ـ دالالن که دربار شریک اصلی آ  . شود می
بوسـیله راهزنـان داخلـی و    خالصه این مردم از هر طرف که گام برمیدارند . کند و مالیات بدوش مردم فقیر سنگینی می  

و آزادمردان و روشنفکران آنها نیز یا در زنـدانها هـستند و یـا در زیـر سـر نیـزه میلیتاریـسم                       . شوند  خارجی غارت می  
  . باشند محکوم به خاموشی می

   جنبش همگانی و مقدس مردم ایران در نیمه خرداد تاریخی توسط ارتشی که بایـد سـپر تجـاوزات بیگانگـان باشـد              
اهللا العظمـی    پیـشواي عالیقدرشـان حـضرت آیـت       (ون کشیده شد و هزاران شهیدي که بخاطر دین و آزادي ملت و              بخ

قهرمانـان  . انـد  از مرگ استقبال کردند به مرتجع بودن و دیگر اتهامات سفیهانه شاه و همدسـتانش مـتهم شـده            ) خمینی
کننـد از طـرف بلنـدگوهاي      وحشیگري مبارزه میترین رژیم دوره ارجمند بشریت که بر ضد دیکتاتوري یعنی ارتجاعی     

اعالمیه جهانی حقوق بشر و حتـی قـانون   . شوند باشد به باد ناسزا گرفته می       مرتجع اعظم که خود ننگ آفرینش آدم می       
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اساسی ایران به ما اجازه اظهار عقاید مذهبی و نظریات سیاسی داده است و حق ماست که در برابـر تهمتهـاي دسـتگاه          
  . بد مقاصد آزادیخواهانه و مترقی و آرمانهاي بشر دوستانه خود را ابراز و اعالم نمائیمحاکم مست

توانیـد حـداقل امکانـاتی را کـه         آیا شما بعنوان مظهر سازمانی که ظاهراً نگهبان آزادي عقاید و آزادي بیان است مـی            
ز شاه سئوال بفرمائید که به چه دلیل و با کدام  براي بیان مقاصد و نظریاتمان الزم است فراهم سازید؟ آیا ممکن است ا            

مجوز قانونی مرجع تقلید بزرگ شیعیان را به موجب حقوق اسالمی و قانون اساسی ایران مصون از تعـرض و توقیـف    
  و توهین است ماهها در زندان نگهداشته است؟ 

  آقاي دبیر کل
   .برید اینست وضع مملکتی که شما اکنون در پایتخت آن بسر می

  
  نهضت آزادي ایران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیانیه نهضت آزادي بمناسبت دستگیري و محاکمه سران نهضت
  

  فضل اهللا المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما
  . خداوند با دادن پاداشی بزرگ، جهاد کنندگان را بر خانه نشینان برتري بخشیده است

 به زنـدان  ۴٢اهللا طالقانی در شهریور ماه  وان حضرت آیت  اهللا شریعتمداري و میالنی در تلگرافی که بعن            حضرت آیت 
  : قصر مخابره کردند چنین مرقوم داشتند

   زندان قصر ـ حجه االسالم والمسلمین آقاي حاج سید محمود طالقانی دامـت معالیـه، سـالم علـیکم بمـا صـبرتم ـ         
کنیـد سـرمایه امیـد       مت اسالمی تحمل مـی    محنتها و مرارتها که آنجناب و دیگر رجال مذهبی و مجاهدین راه مصالح ا             

  . باشد  براي آینده مجتمع اسالمی می
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  .    فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم و به ذلک هو الفوزالعظیم
  

  محمد هادي الحسینی المیالنی                                                                               
  سید کاظم شریعتمداري                                                                               

  
اهداء فرمودنـد چنـین   » اننهضت آزادي ایر« به ١٣۴٢   جناب آقاي دکتر محمد مصدق در ذیل عکسی که در آبانماه           

  : نوشتند
کننـد، بـه    آید از مصالح خصوصی و نظریات شخصی صـرفنظر مـی   به کسانیکه وقتی پاي مصالح عموم به میان می       «

ایـستند و یـک دنـدگی     کسانی که در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آنجا که موفق شوند مـرد و مردانـه مـی           
گذرند این عکس ناقابل اهداء  که در راه آزادي و استقالل ایران عزیز از همه چیز خود می    دهند و باز به کسانی      بخرج می 

  . شود می
  ١٣۴١احمد آباد آبانماه                                                                                           

  دکتر محمد مصدق                                                                                         
  

ترین فرزندان نهضت ملی ایران و مجاهـدین راه حـق و عـدالت را کـه             افتخار دارد که ارزنده   » نهضت آزادي ایران      «
اند به ملـت ایـران معرفـی     اسالمی و انسانی در برابر مقاصد شوم هیات حاکمه سد و مانع شده پیروي از اصول اساسی     

  . نماید
  .    دستگاه ظلم و استبداد این رادمردان و شاگردان مکتب قرآن را بجرم داشتن هدفهاي ذیل به محاکمه کشیده است

و » اختیـارات «قـانون بـه منظـور تعیـین حـدود       ـ احیاء حقوق اساسی ملت ایران با اسـتقرار حکومـت            ١:    اصل اول 
ـ تعویض قدرت ملـی و قـانونی حکومـت    ٢قواي مختلف مملکت و براي تامین حکومت مردم برمردم       » مسوولیتهاي«

به افرادي که صالحیت رهبري سیاسی مملکت را در دنیاي مترقی امروز و در ردیـف کـشورهاي بیـدار جهـان داشـته             
  . باشند

ویج اصول اخالقی و اجتماعی و سیاسی بر اساس موازین دین مبین اسالم بـا توجـه بـه مقتـضیات       ـ تر ١:    اصل دوم 
و مبارزه شدید علیه منهیات و اعتیادات و انتـشارات  » درستی و تقوي «ـ تشویق اصل    ٢سیاسی و فرهنگی عصر حاضر      

د جمیـع عناصـري کـه سـد راه      ـ از بین بردن عوامل نادرستی و فساد و خصوصاً مظاهر اتکاي بخارجی و طر              ٣مضره  
فعالیتهاي موثر و اصیل و سریع اصالحی هستند یا موجبات تـضعیف شخـصیت فـردي و اجتمـاعی ایرانـی را فـراهم            

و » جهـل «و » فقـر «و » تـرس «ـ مبارزه علیه دشمنان سالمت جسمی و فکري و روحی مردم یعنی غلبه بر               ۴. سارند  می
  ... . »نفاق«و » عقب ماندگی«

  » نهضت آزادي ایران«منامه نقل از مرا
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    ١٣٤٣ فروردین - - اعالمیه نهضت آزادي ایران بیان مرام و هدف
  

  : هموطنان گرامی
نظر به مراجعاتی که اخیرا از طرف طبقات و اصناف مختلف مملکت نسبت به نهضت آزادي ایران شده و اظهار عالقه               

اقدام علیـه امنیـت کـشور و     « و عنوان مسخره     باطالع بیشتر از مرام و هدف نهضت آزادي ایران کرده اند، و نظر باتهام             
که زیر فشار سازمان امنیت بر هشت نفـر از رهبـران عالیقـدر و افـراد فعـال مـا       » برهم زدن اساس مشروطیت سلطنتی   

  : گذارده شده است، الزم دیدیم این بیانیه را براي استحضار افکار عمومی منتشر کنیم
 متهم واقعی باقـدام علیـه امنیـت کـشور و بـر هـم زدن اسـاس مـشروطیت و         داند که    هیئت حاکمه ایران بخوبی می    

داننـد کـه    مردم ایران و جهان بخوبی مـی      . حکومت ملی ایران کسانی غیر از سران و اعضاء نهضت آزادي ایران هستند            
بیـدادگریها  نهضت آزادي ایران براي خاطر استقالل و آزادي وطن و اجراي کامل قانون اساسی تأسیس گردیده و علیه                 

و اختالفات طبقاتی و تجاوزاتی که پی در پی به حقوق و امنیـت ملـی و اصـول مـشروطیت از طـرف هیئـت حاکمـه             
گیرد، قیام کرده است و بهمین جرم است که سران و بعضی از فعالین آنـرا بـیش از چهـارده مـاه اسـت در                  صورت می 

آباد تشکیل داده بدون کوچکترین دفاع محکوم به زنـدانهاي    زندان نگهداشته و در یک دادگاه غیر قانونی که در عشرت          
  . مجرد و طوالنی کرده است

   زندان طوالنی سران نهضت و قطع ارتباط آنان با خارج و ممانعت از رهبري آنان در خارج از یکطـرف، و تلقینـات               
رتش از طـرف دیگـر، تعبیـرات    سؤ سازمان امنیت و عوامل دستگاه حاکمه و ادعانامه مخدوش و بی اساس دادستانی ا              

بیجا و نسبتهاي ناروا به مرام و رویه نهضت آزادي را زیادتر ساخته و درعالقمندان ایجاد نـاراحتی هـائی کـرده کـه از                
  . پیوستن به صفوف آن بیم داشته باشند

 نهـضت آزادي بـا      دستگاه حاکمه ایران خفقان و ظلم و خودسري را بجائی رسانده است که نه فقط از فعالیـت آزاد                
اش جلوگیري نموده، بلکه از ایجاد شـرایط آزاد و قـانونی    وجود همه هدفهاي مقدس و قانونی و مقاصد وطن خواهانه 

براي انتشار مدافعات زندانیان نهضت که دفاع از حقوق اساسی ملت ایران و هدف مرام و رویه واقعـی نهـضت اسـت               
اي از مـدافعات وکـالي مـدافع را منتـشر      اند خالصـه  مت خود خواستهخودداري کرده، حتی کسانی را که به سعی و ه  

لذا براي رفع هرگونه سؤ تعبیر و آشنائی بیـشتر  . هاي طاقت فرساي قرون وسطائی دچار ساخته است      سازند به شکنجه  
  : پردازد اي از نظرات و مقاصد خود می عالقکمندان به راه و رسم نهضت آزادي ایران، بیادآوري پاره

ثاق آزادي و استقالل کشور خود دانـسته   ـ ما کوشا در احیاي حقوق اساسی ملت ایران بوده و قانون اساسی را می             ١   
و عدم اجراي جزء جزء آن و هر توجیـه و تفـسیري را          . و خواهان اجراي تمام اصول قانون اساسی و متمم آن هستیم          

و یقین داریم که اوضاع . شماریم یانت به ملت ایران می که بمنظور سلب حقوق ملت و براي منافع فردي از آن بشود خ            
  . آشفته جامعه فرع عدم آزادي زبان و قلم و عدم دخالت و نظارت ملت در کار دولتها است
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دهیم اصول آن که آزادي عقیـده و مطبوعـات    کنیم واجازه نمی از قانون اساسی بصورت واحد و جامع طرفداري می    «
ا و باالخره انتخابات صحیح است فراموش یا فدا بشود و اما فروع و تشریفات قانون با سـوء    و اجتماعات و تفکیک قو    

  . نقل از نطق افتتاحیه تاسیس نهضت آزادي» ...تعبیر آن مقام اصلی را احراز نماید
 نیـز از  ـ ما درعین آنکه سلطنت مشروطه را به منطق و مفهوم قانون اساسـی و مـتمم آن قبـول داریـم، پادشـاه را                      ٢   

داریم که دخالت مقام سـلطنت در اداره امـور مملکـت عـالوه بـر آنکـه بـر         دانیم و صریحاً اعالم می   مسوولیت مبرا می  
و دولتهائیکه خود را نوکر و غالم . خالف نصوص مسلم قانون اساسی است، بضرر و دور از مصالح ملک و ملت است    

  . توانند خود را از مسوولیت در برابر ملت خارج سازند  هستند و نه میدانند، نه به نیروي ملت متکی و امر بر پادشاه می
  

چرا؟ زیرا بعقیده متفق مؤسسین رژیم مشروطه . قانون اساسی ایران مقام سلطنت را از مسوولیت مبرا شناخته است             «
این رژیم در مقام اجـراي ایـن   گذاران  سلطنتی، منظور از تأسیس این رژیم انتقال مسوولیت از شاه به وزراء بوده و بنیان 

اند قوه اخذ تصمیم را از شاه گرفته به وزراء واگذار کنند تـا هـم مـسوول و هـم مـسوولیت وجـود          مقصود ناچار شده  
  . از نطق افتتاحیه تأسیس نهضت آزادي» .....داشته باشد

 دسـتگاههاي دولتـی و رواج بـه    گوئیم که فساد و نادرستی و غارت اموال عمومی و اختالس و ارتـشاء در     ـ ما می  ٣   
اعتنـائی بـه حـسن انجـام وظـائف       اعتنائی باکتساب فضائل و تقوي و بی        عفتی و غوطه وري در جهل و بیکارگی و بی         

حساب طبقه حاکمه و دولتها و زمامداران گذشته و حال است و نجـات از   حد و خیانتهاي بی  اجتماعی حاصل فساد بی   
ار ملت بدست خود و روي کا آمدن یک حکومت ملی دلسوز کـه خـود را مـسوول          این ورطه هولناك جز با سپردن ک      

  . ملت بداند نه یک فرد، امکان پذیر نخواهد بود
بنظر ما مسوول وضع نامطلوب و خطرناك مملکت کلیه کسانی هستند که خیانـت بـه مـردم و تعـدي بـه ثـروت                    «

اند کسانی هستند کـه مـردم عـامی مملکـت را       ي جلوه داده  خدمت و فداکار  » شاه پرستی «مملکت را با توسل به حربه       
هاي تحمیلی و  سال قبل با تهدید و تطمیع براي دعوت اعلیحضرت به تشکیل میتینگ به مخابره تلگراف و صدور نامه                 

اي   مرداد با وسائل نقلیه دولتی به میـدان دوشـان تپـه بردنـد تـا صـحنه              ٢٨گاهی مجعول مجبور ساختند و آنانرا روز        
اي سرشار از دروغ و تملق و چاپلوسی و اکراه ـ و تریبون و بلندگوي آنرا در اختیـار پادشـاه مملکـت      سازند ـ صحنه ب

براي چه؟ براي تکرار مطالبیکه از لحاظ مردم ایران و محافل سیاسی و مطبوعاتی دنیا منطبق با حقیقت نیست          . بگذارند
از نامـه سرگـشاده نهـضت آزادي بـه     » ... گفته شده اظهر مـن شـمس  و عدم انطباق آنها با حقیقت و واقع به قراري که       

  اعلیحضرت شاه
ـ ما پیرو اسالم هستیم و تعالیم حیات بخش اسالمی را عالیترین مکتب اجتماع منطبق با حوائج و مصالح انسانیت                 ۴   

سـندیم کـه جامعـه محتـرم     ما بسیار خر. دانیم دانیم و به همین جهت دیانت را از سیاست جدا نمی       و مدنیت بشري می   
روحانیت به مسائل اجتماعی و سیاسی مملکت توجه خاص مبذول داشته و براي احقـاق حقـوق و هـدایت و ارشـاد                   
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اند و آرزومندیم که این نیروي عظیم در اصـالح امـور و ارشـاد عمـوم روزبـروز مـؤثرتر و                مردم ایران فداکاریها نموده   
  . مفیدتر باشد

 بآن معنی که یگانه وظیفه خود را روزه و نماز بدانیم، بلکه ورود ما به سیاست بنام وظیفه ملـی و  ما مسلمانیم ـ نه     «
آزادي را بعنـوان موهبـت اولیـه الهـی و     . شماریم  فریضه دینی بوده و خدمت و اداره امور ملت را بزرگترین عبادات می   

یم باین معنی که باصول مساوات و عـدالت و سـایر   مسلمان. شناسیم کسب و نگهداري آنرا از امتیازات سنن اسالمی می       
از نطـق  » ...ایـم  وظائف اجتماعی و انسانی قبل از آنکه انقالب کبیر فرانسه و منشور ملل متحد اعالم نماید معتقد بـوده               

  ٢٨/٢/۴٠افتتاحیه مورخ 
او اعتقاد . دانیم  آفریقا میـ ما دکتر مصدق را صالحترین رجال اخیر ایران و مظهر مبارزات ضد استعماري مشرق و         ۵   

به حسن روابط با دول خارجی بر اساس احترام متقابل داشت اما زیر بار اعمال نفوذ خارجیان در امور ایـران نرفـت و               
او پایبند و عالقمنـد بـه حکومـت        . خواست  حق حاکمیت ایران را فقط براي این سرزمین و بدون دخالت بیگانگان می            

  :  و براي حفظ احترام و دوام این شکل حکومت معتقد بود کهمشروطه قانونی ایران بود
     شاه باید سلطنت کند نه حکومت

دانیم، ما در طرفداري  ـ ما انتقاد از هر عمل ناصحیح و هرگونه تجاوز به حدود و حقوق ملت را وظیفه خویش می     ۶   
تی باك نداریم و آنچه را بخیر و صالح اسـت     از حق و تقبیح باطل از هر فشار و ناراحتی، ار هر محکومیت و محرومی              

ولی چـون از هـر غـرض و    . بیان داشته و در این عمل جز رضاي حق و خدمت به خلق هیچ مقصود و غرضی نداریم     
آنچه بـر خـالف   . کنیم طمعی مبري هستیم کالممن را اصولی و قانونی ـ با ادب و نزاکت و با منطق و استدالل بیان می 

  . اسزا باشد از ما نیستاصول غرض آمود و ن
اندیشی و تدبیر و  ادامه مبارزه با کمال مال) ها خنثی کردن توطئه  (ترین وسیله روش جهت انجام این منظور          شایسته    «

شما باید در مبارزه خود متکی بر حق و قانون و مصلحت       . هوشیاري و خصوصاً آگاهی از وضع سیاسی مملکت است        
   خطاب به دانشجویان١۵/١١/۴٠المیه موخ نقل از اع» ...عمومی باشید

ـ نهضت آزادي ایران معتقد است که مرامنامه مترقی خود را با توجه به وضع کلی ملـک و ملـت تـدوین کـرده و                  ٧   
پیوسته رویه خود را با انطباق کامل به آن تنظیم نموده و امیدوارست که هموطنان عزیز بـا مطالعـه کـافی و تـدقین در              

  . ور پیوستگی خود را بآن اعالم نمایندمرامنامه مذک
  

  نهضت آزادي ایران
  ١٣۴٣فروردین ماه 
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ـ   جشن بـین و  ایران به مناسبت اول ماه مهي نهضت آزاد ياعالمیه سازمان کارگر     مـه اول مـاه  -  کـارگران یالملل
  ۴٣ اردیبهشت ١١ - ١٩۶۴

  
  کارگران و زحمتکشان

اول مـاه مـه مظهـر مبـارزه     . المللی کارگران اسـت  ماه مه و جشن بین  یازدهم اردیبهشت ماه امسال مصادف با روز اول         
  . براي زندگی بهتر و همبستگی جهانی کارگران است

 میالدي کارگران شهر شیکاگو با شرائط غیر انسانی و نامناسب کار و بخاطر کـسب             ١٨٨۶   در چنین روزي در سال      
هاي کارفرمایان صفوف کارگران از هم پاشـیده شـد و       یسهحقوق خویش دست به تظاهرات عظیمی زدند اما بر اثر دس          

سال بعـد خیانـت کارفرمایـان    . اي زندانی و رهبران کارگران پس از محاکمه اعدام گردیدند    گروهی فراوان کشته و عده    
از سه سال بعـد  . هاي آنان نمایان و معرفی گردید و موجی از خشم و تنفر و ناراحتی در جهان برانگیخت      افشا و چهره  

در این روز کـه مـصادف بـا    .  تشکیل شد١٨٨٩المللی کارگران در شهر پاریس در روز اول ماه مه  آن واقعه کنگره بین  
برگزاري یکصدمین سال انقالب کبیر فرانسه و افشاء خیانت کارفرمایان شهر شیکاگو بود تصمیم گرفته شد آنـرا همـه            

گر مطالبات اجتماعی تظـاهر کننـد و نیروهـاي خـود را بـسیج      ساله جشن بگیرند و براي اعالم خواستهاي صنفی و دی    
در بعـضی  . گیرنـد  از آن تاریخ به بعد کارگران هر کشور بسته به موقعیت و امکانات خود این روز را جشن می                . نمایند

  . گردد و در برخی فقط مختص کارگران است ممالک این روز رسما عید عمومی تلقی می
تواند این روز را نادیده بگیرد ولی عمـال کـارگر    هاي کنفرانس کار ژنو نمی      ایران طبق مقاوله نامه   گرچه  ...    و اما ایران  

. زیرا آنجا که استبداد و محرومیت و اختناق هست جاي شـادمانی نیـست     . تواند چنین جشنی را برگزار کند       ایرانی نمی 
در .  ایـن وضـع آشـفته و اسـف بـار سـامانی بگیـرد       کارگر ایرانی باید مبارذزه کند و هنوز فداکاري زیاد الزم است تـا        

را افـسون کنـد چـه    ) کارگر و دهقان(خواهد همه مردم و بویژه دو قشر مولد    اش با دروغ می     مملکتی که هیأت حاکمه   
 ریال است و وزارت صـنایع و معـادن بـا آنهمـه           ۶٠جاي نشاط است؟ در آنجا که مزد متوسط روزانه کارگران معدن            

 هزار کارگر کوره پز خانـه را از فـرط نـاچیزي نداردــ در آنجـا کـه                  ٢٢٠٠٠ت اعالم مزد متوسط     زرق و برقش جرأ   
دهنـد و کـرك پـاك     دولتش از وجود هزاران زن کارگر که در انبارهاي تاریک و نمناك خراسان و آذربایجان جان مـی              

تش فقط یک زن کارگر بیمه وجـود  کنند خبر ندارد ـ و باالخره در مملکتی که در یکی از شهرهاي بزرگ و پرجمعی  می
اي دارند و کارگران ایران در حصیرآباد آبـادان خـون دل         دارد و در منطقه نفت خیزش کارشناسان بیگانه زندگی افسانه         

  تواند شاد باشد و آرام گیرد؟ خورند ـ آیا هیچ ایرانی می می
گویـد    کـار کـه در پـشت تریبـون مجلـس مـی       اسـاس وزیـر     هاي بی   توان ساکت بنشیند و به گفته          کارگر ایرانی نمی  

اصـوال کـارگر ایرانـی فاقـد پناهگـاه اسـت و از       . گوش کنـد » اعتصاب در هیچ جاي دنیا براي کارگران قانونی نیست     «
و حتـی  . هرگونه حق تجمع و داشتن سندیکاي سـالم و اصـیل بـراي تـامین بهبـود ـ و ادامـه زنـدگی محـروم اسـت          

تواند و باید بهترین حـافظ حقـوق کـارگران     وزارت کار که می. اند  سازمان امنیت کرده   سندیکاهاي ساختگی را نیز النه    
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همین وزارت کار کارگران شریف و مـسلمان        . باشد در ایران عامل اجراي مقاصد استعمارگران داخلی و خارجی است          
هـا و خـانواده شـان را تـار     فرسـتد و آینـده آن   ما را بجرم اعتراض به غصب حقوق خود با اتهامات ناروا به زنـدان مـی   

در همـدان و سـایر شهرسـتانها از        ) از همین طبقه  (این مملکت هزاران نفر       در  «اهللا خمینی     بقول حضرت آیت  . سازد  می
  . »آیا چه اقدامی براي جلوگیري از این همه تلفات شده است. میرند سرما می

اکنـون کـه پـیش از    . شـود  ود ـ فرهنگ و بهداشـت نمـی   ش    تبلیغات و مقاله خوانی در رادیو که براي کارگر نان نمی
گذرد چه قدم مؤثري در راه بهبود وضع زندگی  یکسال از تاریخ تصویبنامه سهیم شدن کارگر در سود ویژه کارخانه می           

کارگر ایرانی برداشته شده است؟ و چه تحولی صورت گرفته است؟ مگـر بـا حقـایق عـالم و واقعیـات زنـدگی یـک                      
   بازي کرد؟شود اجتماع می

برد و ارز کشور را خارج   میلیون سود از یک امتیازش می     ١۵   در این کشور یک سرمایه دار وابسته بخارج سالی تنها           
ماند؟ کارگر با کارفرمـائی کـه بـراي حفـظ نفـع       کند و باداشتن چندین امتیاز دیگر از این قبیل چه براي کارگران می   می

  تواند بکند؟ گذارد چه می   تعدادي از سهام کارخانه را افتخارا به دربار وا میخود و مصون ماندن از هرنوع تعرضی
. آنچه مهم است اصوال وضع مـزدوري در ایـران اسـت   .    با اینحال مسئله کارگر یکی از مسایل جامعه کنونی ما است       

تعـداد سرسـام آور   .... انـه و در ایران همه جا سـخن از بـدبختی اسـت ـ در اداره و بـازار و کارخ     . مزدور بمعناي  اعم
  . بیکاران و شیوع روز افزون بیکاري مخفی حتی از مسئله کارگر و بدبختیهاي او هم مهمتر است

  . رود    رواج دالل بازي براي مبارزه با اینهمه نابسامانی و نجات اقتصاد ورشکسته ایران کاري از پیش نمی
  . بر صادراتش هست حاصلی جز فقر و بیکاري ندارد برا۶   آنجا که وارداتش از نظر حجم و قیمت 

   براي از بین بردن عوامل بدبختی ایران باید جنبشی بشود ـ جنبشی عظیم و قاطع و خوشحالیم که چنین تحرکـی در   
هشیاري و فداکاري مراجع عالیقدر روحانی و مردم مسلمان ایران به      . هاي مختلف بوجود آمده است      جامعه ما در زمینه   

کارگران مسلمان ایران در پیشبرد ایـن نهـضت      . روي  از تعلیمات حیاتبخش اسالمی ضامن پیروزي این جنبش است          پی
  . مقدس سهم بسزا دارند

   پیروزي کارگران ایران را در همگامی با ملت قهرمان ایران در مبارزه علیه ظلم، و استبداد خواستاریم و امیدواریم که                 
  . ري بیشتر و مجهز  شدن  به سالح تشکیالت روزبروز به هدف نزدیکتر شویمبا تشکل همه جانبه و هشیا

  
  .    درود فراوان به مراجع عالیقدر و مجاهد حضرت آیات اهللا خمینی و میالنی و شریعتمداري

  .    درود فراوان به مظهر مبارزات ضد استعماري شرق جناب آقاي دکتر محمد مصدق
اهللا طالقـانی و آقایـان مهنـدس بازرگـان و دکتـر        فداکار نهضت آزادي ایران حضرت آیـت    سالم گرم به سران دلیر و 

  . شوند سحابی استادان دانشگاه و دیگر رزمندگان که اکنون در دادگاه تجدید نظر محاکمه می
  

  سازمان کارگري نهضت آزادي ایران
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  ۴٣پائیز  - تقدیر از اعتصاب درخشان رانندگان تاکسی در سراسر کشور
  

  ) شادروان دکتر سید حسین فاطمی(ه نجات ایران باید قربانی داد در را
تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ملل جهان گواه صادقی بر تاثیر شـگرفت و عظـیم نیـروي جوانـان در هـدایت وپیـروزي              

 هاي ضد استعماري کنـونی سراسـر   هاي استقالل طلبانه است فداکاري نیروي عظیم جوانان خصلت بارز جنبش   نهضت
پیشقراول نیروي جوان را دانشجوي جوان بعهده دارد این دانـشجویان         . دهد  آسیا و آفریقا و آمریکاي التین را نشان می        

هستند که بنا به خصلت جوانی و روشن بینی که دردرك حقایق دارند همه جا بر علیه اسـتعمار و دیکتـاتوري قیـام و                 
اخت همین نیرو است که در کـشورهائی نظیـر کـشور مـا بـراي ادامـه                المللی بدنبال شن    نمایند غارتگران بین      طغیان می 

غارتگري منابع و ذخائر عظیم زیرزمینی کشورمان قبل از هر چیز به خلـع سـالح اخالقـی و نیـروي معنـوي جوانـان                        
  . شتابند  می

باهی به دور باشـد تـن بـه    اند که افکار سالم افکاري که از قید اعتیادات و غرائز مضر و فساد و ت           آنها خوب در یافته   
دهند اصوال کرم استعمار همیشه در لجن زار جهل فکري و فساد اخالقی رشـد و             استعمار و استثمار و دیکتاتوري نمی     

یابند این همان عاملی است که ماتحت عنوان استعمار فکري خطرات و عواقب خانمانـسوز آنـرا بارهـا متـذکر           نمو می 
  . نمایند   داخلی استعمار عضو کثیفی چون جهانشاه صالح را به ریاست دانشگاه منصوب میبینید عوامل  ایم اگر می شده

ها گسیل  فرستند و یا از دانشگاه اخراج نموده به سربازخانه        بینید گروه گروه دانشجویان آزاده را به زندانها می               اگر می 
  .دارند  می

  .نمایند  مامور به اصطالح انتظامی براي سرکوبی دانشجویان استخدام میبینید صد نفر جوان دیپلمه به عنوان      اگر می
هاي گزاف و اعمال کارهاي پلیـسی جلـوگیري       بینید از ورود دانشجویان رنج کشیده و الیق و تحمیل شهریه                 اگر می 

  .نمایند  می
کـشانند اگـر     خوشگذرانی شبانه مـی بینید توسط عوامل پلید خود دانشجویان را به محافل و مجالس رقص و         اگر می 

شود همه و همـه بـراي اینـست کـه در      بینید مسلکهاي منحرف کننده با پشتیبانی هیأت حاکمه در دانشگاه تبلیغ می          می
  . سایه محیط خفقان و وحشت حتی فکر مبارزه را از سر ما بدر ببرند

  
  دانشجویان عزیز

گذرانـد و در لحظـات تعیـین کننـده کـه       ي تاریخ پرحادثـه خـود را مـی   ترین دورانها    اکنون کشور ما یکی از بحرانی     
بشرهاي رنج دیده و کارد باستخوان رسیده وطن ما بدنبال قیام استعمار شکن مراجع عالیقدر و مجاهد تقلید به صـحنه      

خائر و منابع ارضـی  اند امپریالیسم قوي پنجه انگلیس و آمریکا با همه تضاد و اختالفی که بر سر تقسیم ذ              مبارزه شتافته 
اند در شرایطی که در سیـستان و   ما دارند در کوبیدن نهضت آزادي بخش و استعمارشکن ملت ایران متحد و متفق شده      

  ................ کنند و در آذربایجان انبار غله ایران  بلوچستان مردم از هسته خرما و علفهاي بیابان تغذیه می
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ریالیسم آمریکا دویست میلیون دالر به هیئت حاکمه ضـد ملـی ایـران کمـک نظـامی           مردم با قحطی دست بگریبانند مپ     
داریم که کشور ما در خطر هیچ نوع تجاوزي نیست و ایـن    کند ما علیرغم تبلیغات پوچ هیئت حاکمه بدنیا اعالم می      می

هاي ضد اسـتعماري    علیه جنبشکمکها صرفاً بخاطر کوبیدن نهضت ملی ایران و احیاناً تبدیل کشور ما به پایگاه تجاوز       
در شرائطی که مرجع مجاهد عالم تشییع حضرت آیه اهللا العظمی خمینی بدون هیچ مجـوز قـانونی                . سایر کشورهاست 
برند و پیشواي ملت و مظهر مبارزات ضد استعماري شرق جناب آقاي دکتر محمد مـصدق را در بنـد     در تبعید بسر می   

اهللا طالقانی و استادان ارجمند دانشگاه آقایان مهندس مهدي بازرگان و دکتـر یـداهللا       اند و رهبران ما حضرت آیت       کشیده
سحابی و سایر همفکران دلیر ما آقایان دکتر شیبانی و مهندس سحابی، احمد علی بابائی مهـدي جعفـري و ابوالفـضل                     

هـاي سیاسـی و قـضائی     ونیتمستشاران خارجی از همه نوع مص  . اند  حکیمی را به زندانهاي طویل المده محکوم نموده       
  . شوند  برخوردار می

  
  برادران عزیز

ایـم پدیـده ایـست متکـی بـر اعتقـاد بمبـانی عـالی اسـالم و              نهضتی که ما براي آزادي و استقالل ایران بنیان گذارده      
داد کـه  فداکاري و از خود گذشتگی ملت ایران بدون وابستگی و چشم داشت از دول دیگر، تحوالت اخیر دنیـا نـشان       

چگونه دول بزرگ بخاطر منافع اقتصادي خویش در مسائل جهانی بدون در نظر گـرفتن دول دیگـر سـازش و معاملـه          
  . نمایند  می

   در شرایطی که کاخ کرملین محل پذیرائی از دشمنان ملت و رادیوهاي رژیم اسـتعمارگر شـوروي بلنـدگوي هیئـت                  
یابد و علیـرغم آنچـه     ضت ملی ایران و راه مصدق بیش از پیش فزونی می  شود اعتقاد ما بر نه      حاکمه ضد ملی ایران می    

ایها خطرناکترند ما تا اعتقاد به مبانی عالیه اسالمی به مبارزه خـود در راه آزادي و اسـتقالل            اند مصدقیها از توده     که گفته 
  . دهیم ایران با سرسختی هر چه بیشتر ادامه می

بـرد گـران کـردن     ثر اقدام ناشیانه دولت مزدور در قحطی غله و مواد غذائی بسر مـی              در شرایطی که کشور ایران بر ا      
  . مواد نفتی که موجب گرانی سرسام آور کلیه هزینه زندگی گردید مورد تنفر شدید مردم ایران قرار گرفته است

 جـاري و بـا تـذکر حـدیث        ما ضمن تأیید و تقدیر از اعتصاب رانندگان با شهامت تاکسی در روز شنبه هفتم آذرماه           
کلیه طبقات مردم را به مبارزه منفی علیـه هیئـات حاکمـه غاصـب ایـران              ) من اعان ظالماً و قد سلطه اهللا علیه       (شریف  

  . در مبارزه منفی بیم اتالف قوا نیست ولی امید سقوط جباران و خونخواران قطعی است. کنیم دعوت می
یز ما حضرت آیه اهللا العظمی خمینی را به وطن برگردانند پیکار کنید تا زندانی             مبارزه کنید تا تبعید شده گرامی و عز       

بزرگ خاور زمین دکتر محمد مصدق و سایر زندانیان عزیز ملت را آزاد کنند هیئت حاکمـه فاسـد بایـد بدانـد مـا تـا                        
حظـات حـساس از تـاریخ    تحصیل آزادي از دست رفته پیکار خواهیم کرد ما یقین داریم شمادانشجویان عزیز در این ل   

 آذر سـالگرد  ١۶اید و در آستانه فرارسـیدن   مبارزات ملت ایران مسوولیت خود را در پیش برد نهضت ملی از یاد نبرده         
سه تن شهید بخون خفته دانشگاه قندچی ـ بزرگ نیا ـ شریعت رضوي براي ایفـاي ایـن رسـالت تـاریخی خـود قیـام        
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یگانگی و یکپارچگی ما مشت محکمی بر دهـان هیئـت حاکمـه مـزدور و عنـصر          نموده و اعالم اتحاد و اتفاق بنمائید        
  . باشد کثیفی چون جهانشاه صالح می

   رژیم دیکتاتوري بدانداگر سرداران در بندند، سربازان را سوداي مبارزه در سر است پیروز باد همبستگی دانـشجویان             
  . دانشگاه سنگر مبارزات ضد استعمار

  . ندچی ـ بزرگ نیا ـ شریعت رضوي شهداي راه آزادي ایران   درود به روان ق
  .    درود به دانشجویان زندانی و بسربازي رفته دانشگاه

  
  کمیته دانشجویان نهضت آزادي ایران

  
   اعتصاب درخشان رانندگان تاکسی در سراسر کشور نمونه بارزي از خـشم و نفـرت تـوده مـردم نـسبت بـه رژیـم                        

  . روزي ملت رنجدیده ایران استدیکتاتور و طلیعه پی
  ۴٣پائیز 

  
  
  
  
  
  
  
  

    ١٣٤٣نیمه دوم آبان  - تحلیل چند خبر به نقل از جراید
  

  ) ١٢٩۶ مرداد پیغام امروز شماره ٢٨از نطق شاه به مناسبت (گردد  سرنوشت ایران در تهران معلوم می
ـ   ن کـشور تعیـین   سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادي و مآال آینده و تاریخ این مملکت باراده خود ما و در خود ای

  ). ١٢٣۶ ـ پیغام امروز شماره ۴٣ مهر ١۴ازنطق شاه در مراسم افتتاح سنا در تاریخ . (شود می
هـاي   بحث واقعی در مقابل شاهنشاه اکنون این است که نگذارند این دسـته : گوید روزنامه تایمز در دنباله مقاله خود می  

 تشکیل دهند و نیز مراقبت نمایند که اصالحات فقـط حـرف             مخالف گوناگون اتحادي موثر و لو اینکه مصنوعی باشد        
. توانند به پشتیبانی صادقانه قسمت اعظم افکار عمـومی در ایـران مـستظهر باشـند     نباشد ـ اگر باین کار توفیق یابند می 

 جنبـه  بنابراین بر عهده دولتهاست که هم خد را باین جنبه از امور خاصه اصالح اوضاع اقتصادي مملکت حتی بیش از        
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افکار عمومی در انگلستان و روي هم رفتـه متمایـل بـسوي شاهنـشاه           . صرفا سیاسی قضایا معطوف و مصروف بدارند      
  ) ـ نقل از روزنامه تایمز پخش شده از رادیو لندن١١٢١۴ شماره ١٨/٧/۴٣اطالعات  (.... است

  
پدرم کاپیتوالسیون را ... قالل قضائی بیگانگانیعنی حاکمیت و است   » کاپیتوالسیون«قبل از سلطنت پدرم ایران زیر زنجیر        

  ) ١٠٧ و ۵٢نقل از کتاب مأموریت براي وطنم نوشته شاه صفحه . (الغا نمود
  

هاي شـاه در جلـسه    نقل از گفته   (... هنوز خاطره تلخ قیود مربوط به کاپیتوالسیون که پدرم آنرا الغاء نمود از بین نرفته              
  ) ۴۴٠مات  هیئت دولت دیپل۴٣ اردیبهشت ٢٧

  
اي از  اي بـراي اعـضاي مـصونیت سیاسـی بعـده            شاید نمایندگان محترم بخاطر داشته باشند که چند مـاه پـیش الیحـه             

بعد از اینکه دولت سابق این موافقت نامـه را بـا   ..... مستشاران نظامی آمریکا که در خدمت ارتش ایران هستند اعطا شد 
حه مربوطه را تقدیم مجلس سنا نمود که پس از تشکیل این دولت قبال ایـن          دولت آمریکا طبق یادداشتی مبادله کرد الی      

 . و این اقدامات که شاهنـشاه نظـارت عالیـه بـر آن دارنـد            ... هاي مجلس سنا به تصویب رسیده بود        الیحه در کمیسیون  
  ) ١٠/٨/۴٣ـ نطق منصور در جلسه مجلس سنا  نقل از جراید(
  

داند مجلس سند بردگی ملت ایـران را امـضا، کـرد؟     این روزها در مجلس چه گذشت؟ می    داند در        آیا ملت ایران می   
بدون اطالع ملت با چند جلسه صحبتهاي سري      ... اقرار به مستعمره ایران نمود؟ حیثیت دادگاهی ایران را پایمال کرد؟            

ود را از تحت فـشار اسـتعمار   امروز که دولتهاي مستعمره یکی پس از دیگري با شهامت و شجاعت خ... رأي مثبت داد  
کنند مجلس مترقی ایران با ادعاي سابقه تمدن دوهزار و پانصد سـاله بـا    کنند و زنجیرهاي اسارات را پاره می        خارج می 

بـا  ... کند ترین ملل به عالم معرفی می ترین و عقب افتاده ترین و موهن الف به هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین      
  . عارهاي حساس مخالفت خود را به ملتهاي دنیا برسانیدآرامش و با ش

  .) از اعالمیه آقاي خمینی که بمناسبت مخالفت با قانون کاپیتوالسیون منتشر شد (
  

!! هاي کشورشان میدان تاخت و تـاز بیگانگـان قـرار گیـرد       ترین اقوام جهان مردمی هستند که کوچه           باید بگویم ذلیل  
هاي شرم آور از شانه برانداخته و از بنـد   را به بهانه) وظیفه(آنقدر بار . ی که شما بوده اید راستی چه سست عنصر مردم    

  .... اند که روزگارتان بدینگونه ننگین و سیاه شده است گریخته) مسوولیت(
تم بلکـه  دهند متأثر نیـس  در اعمال باطل و زشت خود نیکو جدیت نشان می) دشمنان و خیانتکاران(   من از اینکه آنان   

 از نهـج  ( ... بی حسی و سکوت شما در عدم تعقیب حق و دفاع از حقوق و ملیت دلمـرا ماالمـال خـون کـرده اسـت        
   )البالغه ـ علی علیه السالم
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کنیم و لو اینکه براي رسیدن به هدف احتیاج     ما فساد را در هر جا که باشد و از هر طریق که الزم باشد ریشه کن می   

  ) ۴٣ آبان ۴نقل از جراید ـ نطق شاه در سالم روز  (.یق باشد و اینکار خواهد شدبه جراحیهاي عم
  

  از هر دري سخنی ـ نوشته دکتر سیف پور فاطمی ـ استاد دانشگاه
   هریسون سالز بوري مخبر نیویورك تایمز چندي پیش با شاه ایران مصاحبه کرد و شاه ضمن شـکایت از مطبوعـات            

  : گوید هریسون سالزبوري میه خوانند ب  را رژیم فاسد میخارجی که رژیم او
  . شوم اگر مردم بمن بگویند که کی در ایران فاسد است  و من خیلی ممنون می

  : اندازد که از قول ولتر فیلسوف فرانسوي نقل شده است اي می    این بیانیه شاهانه ما را بیاد لطیفه
اي تشکیل شده و کلیه درباریان در حضور شاه فرانسه در        ر لوئی شانزدهم جلسه   معروف است که روزي در دربا        ..... 

کردند یکی از وزرا پیشنهاد کرد که راه اصالح کار فرانسه این است کـه             اطراف صرفه جوئی در بودجه کشور بحث می       
... کـرد  الیات صـحبت مـی  دیگري راجع بازدیاد م  . کلیه مستمریها را قطع کرده و اسبهاي زائد دربار و ارتش را فروخت            

گویند و از این اراجیف به تنگ آمده بود رو به شاه کرد و گفت اعلیحـضرت مـن نـه      دانست همه دروغ می     ولتر که می  
  .... عالم اقتصاد و نه عضو دربار

 انـد ممکنـست ذات ملوکانـه    گوئیم که تمام این حرفها شایعه ایست که دشمنان تخت و تاج منتـشر سـاخته       حاال می 
براي از بین رفتن این شایعات سرمشق براي مردم شده و طبق اعالمیه صورتی از دارائی و خرج و زندگانی خـود را در   

  ... ظرف بیست سال اخیر به مردم ایران بدهند؟
   اعلیحضرت شکایت دارند که چرا مردم ایران مانند مردم هندوستان یا مصر و اهالی برمـه بـه رهبـران خـود احتـرام           

آیـا ذات ملوکانـه خبـر    ... رود گذارند و چرا ایرانی از مقام مقدس سلطنت ناراضی است و دنبال مخالفین ایشان می    نمی
پنجاه دالر است و او از درآمد فروش کتابهـایش امـرار معـاش    . دارند که حقوق نهرو قائد هندوستان فقط ماهی سیصد      

او در هر محله معـشوقه و  ... دهد  و نه خزان را به دربار راه می     داند  او نه خود را قائد اعظم و گاو مقدس می         ... کند؟  می
آیا ایشان اطالع دارند که فامیل ناصـر رئـیس جمهـور مـصر در یـک      ... دهد مترسی ندارد و هر روز زنش را طالق نمی 

 آیا ایـشان  ...عمارت پنج اطاقی زندگانی کرده و عبدالناصر حساب بانک ندارد و خواهر و برادرانش مصر را نمی چاپند 
رئیس الوزراي برمه پس از هفت سال موقع خروج از عمارت نخـست وزیـري فقـط داراي سـه        » اونو«اطالع دارند که    

آیا کسی بایشان گفته است کـه شـما و     ... اش را بین دو نفر از مستخدمین تقسیم کرد          دست لباس بود و مابقی زندگانی     
اي بـراي   شوید و در مقابل ممکنست بفرمائید جز خرابی چه فایده  ام میفامیلتان سالی سی میلیون دالر به ملت ایران تم        

  مردم ایران دارید؟
کنیم از این پس در جواب تقاضاي ملوکانه مقامـات فاسـد         ما براي آنکه شاه دوستی خود را کامال ثابت کنیم سعی می           «

  : »کشور را به حضورشان معرفی کنیم تا اینکه شاهنشاه بفهمد که
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  نالند                     سعدي از دست خویشتن فریاد ست غیر میهمه از د
  )١٣۴٠ اسفند ماه ٢٩ سال دوم ـ ٢٠باختر امروز ـ شماره  (
  

شود و دشمنان زبردسـت    گذرد که کشور ویران می        اما در صورتیکه شاه برمردم دست ستم دراز کند چیزي نمی          :..نتیجه
 بوده یا راي تصدي نداشتند هم در این موقـع بـر آن تـوده هجـوم آورده              که تا آن روز در پشت حصار عدل سرگردان        

احکام الهی از برنامه زندگی آنها محو خواهد شد ـ نسل و نژاد  . یکباره به حیات استقالل و ملیت کشوري خاتمه دهند
انجیب زمـام تـوده   آنان برق آسا رو به انحطاط خواهد رفت ـ مردان پاکدامن خانه نشین خواهند شد و عناصر رذل و ن 

را بدست خواهند گرفت و چنان در گرداب مصیبت و در عین حال نکبت و بدبختی فرو خواهند افتاد کـه همـه چیـز             
  )از نهج البالغه ـ علی علیه السالم (...حتی خدا را فراموش خواهند کرد

  :خبر
ملـه کـرده و    خمینی به سفارت ایـران در بغـداد ح      اهللا     به قرار اطالع ایرانیان مقیم عراق بعنوان اعتراض به تبعید آیت          

  .اند آنجا را آتش زده
  ١٣۴٣نیمه دوم آبان 

  
متاسفانه تیتر متن اصلی سند کامال خوانا نبود ولی نحوه تنظیم و نشر مطالب این سند تشابه زیادي با سایر = ) تذکر   (

  . رو به چاپ آن اقدام کردیمدارد از این» نهضت آزادي ایران«هاي منتشر شده از  مجموعه
  
  
  
  
  
  

  ١٣٤٤ اردیبهشت ١١ -  کارگرانی مناسبت اول ماه مه و روز همبستگبه  ایرانياعالمیه کارگران نهضت آزاد
  

  روز همبستگی کارگران
اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان را بـه عمـوم زحمتکـشان بخـصوص بـه کـارگران ایـران تبریـک و تهنیـت                           

  .گوئیم می
پایـان کـارگر و ستایـشگر نقـش       ماه مه یکی از درخشانترین ایام تاریخ جهان است کـه نمایـشگر نیـروي بـی       روز اول 

وجود این روز مبین این واقعیت بارز است که کارگران با وحـدت و  . باشد حساس و قاطع او در ساختن دنیاي بهتر می    
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 زحمتکـشان شـهر   ١٨٨۶ جنبش عظـیم سـال   خیزند و خاطره  اتفاق رأي خود بخاطر تأمین حقوق حقه خویش بپا می  
 کارگران شیکاگو که بخاطر کسب حقوق پایمال  ١٨٨۶تظاهرات اول ماه مه سال      . بخشند    را جان می  ) آمریکا(شیکاگو  

شده آنان بود در اثر خرابکاري عوامل کارفرمایان که بطرق مختلف در صفوف آنها رخنه نموده بودند، منجر به یـورش         
سال بعد این توطئه جنایتکارانه که جهـت اسـتثمار هـر چـه بیـشتر کـارگر            .  اجتماع آنان گردید   پلیس و بخون کشیدن   

ترتیب داده شده بود بعلت پایمردي و استقامت کارگران آشکار شده و حقانیت زحمتکـشان بـر همـه جهانیـان مـسلم              
  .گشت

المللـی کـارگران کـه در     هـاي بـین   ز کنگره در دوره اجالسیه یکی ا١٨٨٩   سه سال بعد از این واقعه در اوایل ماه مه    
پاریس منعقد شده بود براي بزرگداشت خاطره آنـروز، اول مـاه مـه بعنـوان روز همبـستگی کـارگران تعیـین و مـورد                         

اکنون همـه سـاله کـارگران ضـمن برگـزاري مراسـمی یکبـار دیگـر               . تصویب و تأیید کلیه کارگران جهان قرار گرفت       
هـاي خـود را     قالب جهانی صرفنظر از اختالف رنگها و نژادها اعالم نموده و خواسته           همبستگی صنفی خود را در یک     
  .رسانند طی بیانیه هائی بنظر جهانیان می

   کارگران ایران نیز ضمن بزرگداشت این روز افتخار آمیز اعتراض خود را بر علیه هیئت حاکمه جبار و قانون شـکن                     
وص کارگران زحمتکشان را بازیچه امیال خود و اربابان اسـتثمارگرش قـرار    ایران که تمام حقوق حقه ملت ایران بخص       

اند اعالم داشته و   داده و با تظاهر به طرفداري از آزادي و دمکراسی مانع بوجود آمدن سندیکاهاي اصیل کارگري گشته                
اي بهره کـشی هـر چـه        بر» سهیم کردن کارگر در سود کارخانه     «نقش جدید استثمارگران جهان را که در قالب فریبنده          

هیئـت  . دارنـد  بیشتر طبقه زحمتکش و کارگرایرانی طرح شده است فاش ساخته و مردود بودن این طرح را اعـالم مـی          
حاکمه مزدور ایران با تمام تبلیغات عوامفریبانه ایکه در این مورد براه انداخته است حتی از اجراي ایـن طـرح فریبنـده             

  .کند نیز خودداري می
گران معتقدیم هیئت حاکمه غارتگر ایران که اتکائی به ملت نداشته و دست نشانده سیاستهاي استعماري است            ما کار 

هیچ وقت به میل خود قدمی در راه رفاه طبقه کارگر ایرانی برنمیدارد، بلکه هرگونه تالش کـارگر را در بوجـود آوردن            
المللـی کـارگري خـود دسـت بـه       فریب مجـامع بـین    سندیکاهاي اصیل کارگري خنثی نموده و براي انحراف توجه و           

  .نامید اي از مزدوران سازمان امنیت را بعنوان نماینده کارگران ایرانی معرفی می تشکیل سندیکاهاي ساختگی زده و عده
  

   ما کارگران ضمن ابراز انزجار از تشبثات ننگین هیئت حاکمه براي رفع سـتم از وجـود خـود و ملتمـان بـا الهـام از              
تب نجاتبخش اسالم و نیروي زحمتکشان صفوف خـود را فـشرده و مـستحکم سـاخته و بـا آگـاهی و همـآهنگی                       مک

بیشتري همانطور که جناب آقاي دکتر مصدق فرمودند براي طرد عوامل استعمار در کشورمان باسایر نیروهاي ملی کـه             
هـاي   کوشیم و باینوسیله خواسـته  ل ملی میاز مظالم استعمار بجان آمده اند، متحد شده و براي ایجاد یک قدرت متشک         

  .رسانیم خود را بگوش ملت ایران و سایر ملل جهان می
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قیـد و شـرط مرجـع عالیقـدر تقلیـد حـضرت        ـ ما کارگران نهضت آزادي ایران قبل از هر چیز خواستار آزادي بی      ١   
هبران و افراد یکه بجـرم دفـاع از حقـوق    اهللا خمینی و رهبر گرانمایه ملت ایران جناب آقاي دکتر مصدق و سایر ر      آیت

  .باشیم برند می ملت محروم ما در زندان و تبعیدگاهها بسر می
هاي صنفی خود نائل گـردیم کـه حکـومتی ملـی در      توانیم بخواسته داریم آن زمان می ـ به عموم کارگران اعالم می    ٢   

  .ایران مستقر باشد
کوشـیم و    حاکمه مزدور در جهـت وحـدت صـنفی و طبقـاتی خـود مـی          هاي هیئت   ـ ما کارگران علیرغم خواسته    ٣   

کنیم که پیروزي ما بر دیو استبداد و هیوالي خون آشام استعمار در گرو قدرتمندي و تشکل و اتحاد توأم                فراموش نمی 
  .باشد با واقع بینی و فداکاري صادقانه ما می

     پاینده باد جشن اول ماه مه روز همبستگی کارگران
  

  رگران نهضت آزادي ایرانکا
  ۴۴ اردیبهشت ماه ١١

  
  
  
  
  
  
  
  

  ۴١ خرداد ٢٣ - سخنرانی در مجلس عاشوراي نهضت آزادي در حسینیه دزآشیب
  

اي که بنا به دعوت نهضت آزادي ایران ترتیب داده شده بود، با حضور مرحوم طالقـانی، کـه از                این سخنرانی در جلسه   
 در زمان نخست وزیـري امینـی برگـزار شـد، توسـط آقـاي       ۴٢خرداد   ١۵موسسین نهضت بود و یکسال قبل از قیام         

 ـــ در مجموعـه   ۴١اصل دعوت نامه همگانی و عمومی نهضت آزادي مورخ خرداد   . مهندس بازرگان ایراد شده است    
این سند در زمانی به دست ما رسید که صفحات این مجموعـه  .  آمده است ١٢٧اسناد نهضت آزادي جلد اول، صفحه       

  .آوریم   بود و لذا آنرا جداگانه به صورت ضمیمه در اینجا میبسته شده
  

  نهضت آزادي ایران                                                                                                     
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  عاشوراي حسینی
  :بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :چون روز عاشورا است قطعاتی از زیارت عاشورا را بخوانم
ال ) گـویم  هـضت آزادي ایـران مـی   اینرا از قـول ن (السالم علیک یا ابا عبداهللا و علی االرواح التی حلت بفنائک و          : سالم

  .جعله اهللا االخر العهد منی لزیارتک
  .ولی لمن واالکم و عدو لمن عاداکم. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه:    پیمان
  .اللهم انی اتقرب الیک بمواالتهم و بالبرائه من اعدائهم:    توسل

  .دم صدق عندکم فی الدنیا واآلخرهفاسئل اهللا ان یثبت لی ق:    دعا
مثـل تکـانی کـه بوجاربـه گنـدم      . به طرز عجیبی تغییر یافته و تکان خورده است      ) و ایران (   در این ایام محرم، تهران      

اند به کنار دریـا   عاشورا نیز عده زیادي را که عقیده و ایمان و عالقه نداشته    . کند  دهد و دانه و کزل را از هم جدا می           می
کمتـر خیابـان و   . اند در کوچه و بازار غوغائی به پا نمـوده اسـت   اب کرده است و در میان آن عده که در شهر مانده      پرت

ایـن تکـرار و   . ایست، حتی در شمال شهر، که علمی و چادري بر پا نشده و نوحـه و صـدائی از آن بلنـد نباشـد                   محله
  !باشد جائب و موضوعات قابل مطالعه میتوسعه عزاداري سیدالشهدا اگر نگوئیم از معجزات است از ع

انصاف نبود و جائز هم نبود نهضت آزادي ایران که اسمش نهضت و تکان است، ساکت و .    شهر تکانی خورده است  
به زبـان و بـه      ! »من آنم که رستم جوانمرد بود     «اقال بگوئیم   . اقال در مصیبت سیدالشهدا جنبشی کرده باشیم      . راکد بماند 

  ! کننده و پیغام آورنده کسانی باشیم که با ظلم و ستم و فساد و کفر مبارزه کردند و جان دادندمراسم تبلیغ
کند و به محض اینکه از حـدود      عجیب است که همین عمل تشریفاتی و زبانی زودگذر خیلی دستگاه را ناراحت می        

  .آیند  عادي بخواهد تجاوز کند درصدد جلوگیري و مزاحمت بر می
ی است کسان زیادي چه در احزاب سیاسی و افراد سیاسی چه در خارج بما خـورده خواهنـد گرفـت و طعنـه                      بدیه

چنـین مراسـم و افکـار و    . کننـد  گیرند و استهزا مـی    ایراد می ) ع(نه تنها بما بلکه به تمام گویندگان نام حسین          . زنند  می
  .دانند اعمال را خرافی و جهالت و کهنه پرستی می

. قضاوت در هر امر بسته به دید و هدفی است که در نظر باشـد       . گوئیم  گویند یا ما درست می      گفت غلط می     نمیشود  
خواهی باشد  اگر هدف انسان منافع مادي و شخصی و حداکثر مصالح قومی و ملی باشد و قرار بر خودخواهی یا وطن                   

  .ر تاریخ دفن شوداثر در کار ما و روزگار ما باید د اهمیت و بی اي گذشته و بی واقعه
   ولی اگر خودمان و شخصی را متعلق به ملت بدانیم، تعلق به ملت را از جهت انسانیت حساب کنیم، ارزش انسانیت      
را هم بر اساس فضیلت و معنویت بگیریم و باالخره معنویت و فضیلت را وابسته و ناشی از حقیقـت وجـود و خـالق                 

شود و ظلم و ستم منفور خواه نسبت به من، خواه نسبت بـه غیـره      وب می بشناسیم دیگر بد در هر حال بد و خوب خ         
براي ما فرق . شوند آیند و در حال حاضر می  گذشته و آینده پهلوي هم می   . کند  بنابراین حدود ثغور دید وسعت پیدا می      

  .کند که شخصی بما ظلم کند یا به ملت الجزائر، در زمان حاضر باشد یا آینده نمی
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کنند در  وقتی به یزید لعنت می. شود  ترتیب شخص در شخصیت و شخصیت در انسانیت و معنویت ادغام می        به این 
همـین جـا   ) به معناي مادي آن(فرق متدین با متمدن . کنند عمل به نوع یزید و به اصطالح عامیانه به یزیدیت لعنت می  

رسند ولی دیـد    جامعه بشریت آن هم بشریت معاصر میآنها وقتی خیلی جلو و باال بروند به انسانیت، به معنی .... است
  .کند متدین اشاعه و توسعه و تعالی بینهایت پیدا می

یا نجنبیده است یا اگر جنبیده است به تحریکات دین جنبیـده  ) اگر نگوئیم ملل شرق (   اتفاقا ملت ایران و نژاد ایرانی       
وقتی که از خودخواهی و منافع و لذائذ مادي شخصی خـارج     یا خودخواه بسیار پست و کوته نظر بوده است یا           . است

شده است دیگر ملت خواهی و وطن دوستی و نوع پرسـتی بـرایش بازیچـه بـوده همـه آنهـا را صـورت مجموعـه و                      
گفته است یـا خـودي نیـست و بـاال و     . اي براي مقام طلبی و دنیا پرستی گرفته است   بزرگتري از خودخواهی یا وسیله    

حق حقیقـت و  . یا اگر خدا نبود. قیقت و حقی است و حق باید به یک خود دیگر متکی باشد یعنی خدا         ماوراء خود ح  
هـاي دیگـر یعنـی همـسایه و همـوطن و       و هیچ دلیلی ندارد منافع من فداي منافع من. ارزش و معنویتی موجود نیست   

  .همنوع شود
ایرانی نسبت .  براي ایرانی همیشه خدا و دین است    این است که عامل نجات و محرك و نگاه دارنده و ارزش دهنده            

به سوابق باستانی و آثار و هنرها و ارزشها هیچگاه به خودي خود به لحاظ نفس آنها شوق و رغبت و فـداکاري نـشان     
  .ولی بالعکس هر جا پاي دین و خدا پیش آمده حساسیت و حتی فداکاري ابراز داشته است. نداده است

ترین و محبوبترین سنت ملـی   هم که به شهادت تاریخ مداوم) ع(القمندي به تعزیه داري سیدالشهدا         این مراقبت و ع   
  .هاست ما شده از همان مقوله

گویند قضیه عاشورا کهنه شده است و مرده است؟ در این قضیه تنها یک واقعه تاریخی گذشته و یک امـر             چطور می 
تـر و تـازگی دائمـی     واقعه یا مصیبت کربال جنبه روز و عـصر و     . د ندارد اي یا احساساتی دینی حق دوستی وجو        عاطفه

  .دارد
  :   الزم است توضیح بدهم و اصل مطلب از این به بعد است

اسالم فصل مـشترك و فـارق دو دوران   . هاي تاریخ پائین افتاد و پرده دیگري باال رفت اي از پرده    با ظهور اسالم پرده   
با اعالم و اجراي کلمه ال اله اال اهللا که مظهر آن بت شکنی علی ابن ابیطالـب در          . شریت شد از تحول فکري و روحی ب     

یـا در سـرازیري محـور    (خانه کعبه و بر دوش پیغمبر اکرم بود بت پرستی و شرك قهرا از صحنه روزگـار محـو شـد               
و فعالیت پیغمبر به دو قـسمت  خود دوران بعثت . ولی به جاي آن چیز دیگري پا به میدان گذاشت) سقوط قرار گرفت 
  . سال مدینه١٠ سال مکه و ١٣: شود متمایز تقسیم می

تحـت ایـن   . ها و شرك به خدا بودنـد     قبل از اسالم افراد و اقوام و سالطین رسما و علنا مدعی و مدافع پرستش بت            
و مـا نقمـوا   : بود صـریح و مـشخص  جنگی . پوشی و فریب در بین نبود پرده. کردند عنوان با انبیا و با مومنین جنگ می      

هـائی کـه بـه مـسیحیان صـدر مـسیحیت داده        ، قضیه اصحاب کهف، شکنجه  )١(منهم اال ان یومنوا باهللا العزیز الحمید        
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پـیش از اسـالم و در اول اسـالم       . شد، فرعون در برابر موسی، نمرود و قوم ابراهیم در برابر حضرت ابراهیم و غیره                می
  .حیدجنگ میان شرك بود و تو

پرده و صحنه کارزار عـوض شـده   . آید  شود یا خیلی بندرت پیش می ها دیده نمی    در مدینه و بعد از اسالم این صحنه 
منافق به معناي کامل قرآن که شامل . منافق. کند و مدعی و مبارز جدیدي در برابر خداپرستان و خدادوستان قد علم می            

  .شود می) طالح فارسی عوام، دو دوزه بازي کردنبه اص(تنبلی، تردید و تزویر یا دوروئی 
  .بینی و پیشگوئیهاي کامل آن است    تاریخ صدر اسالم شاهد فراوان این مطلب و قرآن محشون از توصیف و پیش

   مالحظه کنید سوره بزرگ اول قرآن سوره بقره بعد از بسم اهللا الرحمن الرحیم با سه آیـه در وصـف مـومن و متقـی          
 آیـه متـوالی دربـاره    ١١اعتنائی مخـصوص ولـی        آیه فقط در وصف کافرها با یکنوع بی        ٢شود و پس از آن       شروع می 

  :یعنی آن دسته از مردم که. منافقین
   ومن الناس من یقول آمنا باهللا و بالیوم اآلخر و ما هم بمومنین یخادعون اهللا و الذین آمنوا و ما یخدعون اال انفسهم و                 

و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا  ....... و اذا قیل لهم ال تفسد وا فی االرض قالوا انما نحن مصلحون            .. .......ما یشعرون 
  )٢.....(خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم

   اصوال یک سوره تمام به نام منافقون اختصاص و دستور داده شده است که در اجتماع دینـی و حکـومتی و عمـومی      
دشمنان » ٣هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهللا انی یوفکون«: نی در نماز جمعه خوانده شود تا مسلمانها به مصداق     هفتگی یع 

در مقابل سوره کافرون خیلی کوتاه است و باز تحت آیه . خانگی خطرناك اجتماعی خود را بشناسند و مراقبشان باشند    
  !شود زار میلکم دینکم ولی دین، با یاس و واگذاري به حال خودشان برگ

  .اي از آن با اعتراض و توبیخ منافقین است    سوره توبه قسمت عمده
گویند درشـان معاویـه و حـضرت     کند و می     در میان سوره بقره باز آیاتی است که منافق و مومن صادق را روبرو می              

  :امیر نازل شده است
 علی ما فی قلبه و هو الد الخـصام و اذا تـولی سـعی فـی               و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوه الدنیا و یشهد اهللا           

  )۴. (االرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل واهللا ال یحب الفساد
! اي در وضع حاضر کشور ما دارد      مالحظه کنید چه توصیف روانشناسی و اجتماعی عمیقی است و چه مصداق زنده            

رود  شود و رو بزوال مـی  ملی و صادرات و محصوالت حیف و میل می   اند و چگونه عایدات       چگونه فساد را رواج داده    
و چگونه از طریق فحشاء و محو شخصیت و ترویج انواع تخدیرهاي سمعی و بصري و هـروئین و غیـره نـسل را بـه           

  !........کشانند انقراض و خرابی می
ایـت شـایان توجـه بـه موضـوع نفـاق و          شواهد مثال متعدد از قرآن کریم ذکر شد که معلوم شود قرآن اهمیت و عن         

در انجیل هم با صراحت و عنایت از نـوع  . در تورات چنین نیست و شاید احتیاج به آن نبوده است        . منافقین داده است  
. شـود  خیلی مجادله و مبـارزه مـی      ) ها  فریسین(شود ولی با خشکه مقدسهاي سنگدل متکبر یهودي           منافین صحبت نمی  

  .عی و حکومتی که اصال نیست یا در حکم نادر استهاي اجتما توجه به جنبه
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آنهائی کـه یریـدون    .    البته جنگ جنگ دنیا طلبان نزدیک بین خودخواه با دوراندیشان حقیقت خواه خداپرست است             

دنیا پرستان خود خواهند ولی جرات و جسارت اینکه با حقیقت روبرو شـوند و دم از بـت و   . العاجله و یذرون اآلخره  
رشد و هدایت از گمراهی و ضاللت جـدا و روشـن   » قد تبین الرشد من الغی  «اسالم که آمد    . کفر بزنند ندارند  شرك و   

  .گردید
  :دهد    تاریخ صدر اسالم بعد از قرآن و بعد از رحلت نبی اکرم پرده به پرده جریان مبارزه حق با نفاق را نشان می

  
ولی هنوز . نمایند اي اولیه انحراف به عصبیت و نفاق را پایه گذاري می     سنگه) »طبیعته«شاید غریزه و    (   ابوبکر و عمر    

اختالف و معارضه مکتوم و مرموز است، عثمان صریحا مخالفین اولیه اسالم و منـافقین شـناخته شـده را کـه اقـوام او           
گـشایند و تبعیـد    مـی امثال ابوذر زبان به تعـرض و تـذکر   . رساند آورد و به آنها قدرت و ثروت می     هستند روي کار می   

جنگ با معاویه مظهر ) ع(در خالفت علی . گردد شود و منتهی به قتل خلیفه می شوند، اولین شورش در اسالم بپا می       می
کند، سیدالشهدا  یزید پرده دري می   . شود  می) ع(شود و منتهی به صلح ظاهري یا متارکه امام حسن             کامل نفاق اعالم می   

اهل بیت و شیعیان اهل بیت حسابشان از خلیفه . شوند دو صف از هم جدا می  . دهد  ال رخ می  نماید و واقعه کرب     قیام می 
  .شود و سالطین و تابعین آنها جدا می

کنـد   تهدید مـی ) دنیا را(از این پس خطري که اسالم و     . رود  ها باال می    ها انداخته، و پرده     شود و مهره    ها ریخته می       پی
دوروئـی و  . آیـد   ش در گله می گرگ به لباس می. خطر تزویر است. ن علنی نیست  خطر شرك و خطر مخالفت و دشم      

  !به اصطالح و توصیف قرآن نفاق است. دودوزگی است
هاي و براي مـسلمانها، بلکـه    هاي بعد از ظهور اسالم، نه تنها براي شیعه     ایست براي نسل    واقعه کربال تذکاریه و اعالمیه    

  .براي دنیا
  : دارداینهم توضیح الزم

مگر در دنیاي متمدن که دمکراسی و آزادي و سازمان جهانی حقـوق بـشر ظـاهرا حکومـت     . همه جا همین طور است    
و علنا با مـدعیان حکومـت خودمختـاري      » دولت یعنی من  «: گفت   صریحا می  ١۴کند غیر از این است؟ سابقا لوئی          می

ها و زمامداران چه در بلوك شرق و چـه در   نماید؟ رژیم  اما مگر حاال کسی دعوي استبداد می      . جنگید  خود و آزادي می   
ولی همه جا تزویر، همه جا ظاهر سازي، همـه  . زنند بلوك غرب دم از آزادي و مساوات و حقوق بشر و دمکراسی می            

  !کند جا تبلیغات، همه جا دروغ و همه جا نفاق حکومت می
کند بلکه در زیر لبـاس و لـواي    اي تهدید نمی هاي نیچه فلسفهدنیاي قرن بیستم را هم مثل دنیاي صدر اسالم استبداد و    

رود  کلنیالیسم رفتـه و مـی  . کند انسانیت و آزادي و حقوق بشر و دفاع از رنجبران، تزویر، دوروئی و دورنگی تهدید می           
انـد و آزادي و   هآید در ممالکی که قبال و ظاهرا ممـالکی مـستعمره نبـود     ولی جاي آن نئوکلنیالیسم یعنی استعمار نو می   
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اند اعمال نفوذها و اعمال سیاستها و منافع و عمال خارجی و خائن مزدور در لباس مفاخر ملـی و سـنن          استقالل داشته 
  .نمایند باستانی عمل می

فرمان مشروطیت ما مگر غیر از این بود؟ پس از فداکاریهاي اولیه که اغلب آنها صادقانه بود مگر همـان اوالد و عمـال              
داد روي کار نیامدند و زمام در دست نگرفتند و ندارند؟ مگر با وجود کودتا و بعد از کودتـا بـا وجـود همـه حـق          استب

نمایـد؟   کشیها و آزادي کشیها کسی در مملکت ما خود را مخالف قانون اساسی و مخالف اسـالم و آزادي معرفـی مـی        
نمایند دم از استبداد و دم از دشمنی با دین و شـرك و   یکوبند و حقوق بدیهی ملت را پایمال م      مگر آنها که مردم را می     

گیرند و بـه   والدت پیغمبر را جشن نمی ) ۵(روند ؟   زنند؟ مگر به زیارت حضرت رضا و کربال و مکه نمی            مسیحیت می 
  )۶!(فرستند ؟ دنیا پیام نمی

مـصداق زنـده و   » )۴(هو الد الخصام  ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیوه الدنیا و یشهد اهللا علی ما فی قلبه و                 «آیه  
  جاري ندارد؟ واقعه کربال آیا انطباق با عصر و زمان ایران و دنیا ندارد؟

خوسـتند تنبیـه نامـه و     اگـر مـورخین و هنرمنـدان مـی        . برگردیم به واقعه کربال و داستان جنگ و شهادت سیدالـشهدا          
اي روي پـرده    د یا براي تاثیرتر بیتی و تبلیغی بیـشتر صـحنه          اي بنویسند، کتاب راهنمائی برشته تحریر درآورن        نمایشنامه

  کردند؟ اي از وضع روانی و اجتماعی انسانهاي امروزي و تاریخ رسم کنند، چه می سینما یا تاتر بیاورند، و خالصه تابلو
  کنند؟ها و خطوط کامال مشخص و متمایز و زنده است، ممکن بود ترسیم  چه تابلوئی بهتر از عاشورا، که صف

یک طرف این صحنه یا نمایشنامه، خالفت استبدادي است که تبدیل به سلطنت موروثی شده است، با همه نیرنگهـا و                     
بازیها، تاروتنبورهـا، شـرابخوریها، و سـایر آلودگیهـا و ننـگ و              مون  عیاشیها، می : سازیها و مفاسد آن     ها و صحنه    دسیسه

اراده و همج الرعا مانند مردم کوفه،  اي پست و بی    زان و مردمی که عده    به دست لشکریان و خیل سربا     ! نکبتهاي درباري 
  ....مظاهري تمام نما از زندگی و رذالت و حیله و غیره

طرف دیگر جنبه دفاعی و منانت نه تعرضی، یک دنیا و یک پارچه خلوص و صفا و حقیقت، عاري از طمع ریاسـت و   
هـا و اشـد مـشقات     ت، صبر و تحمـل انـواع مـشقات و محرومیـت       مقام، مظاهر تقوي و علم و غیرت، شجاعت، محب        

عالوه بر آن عدم تناسب نفرات و اطمینان کامل بـه عـدم         ...... ظاهري و فداکاري بسر حد اعلی از خود و از زن و بچه            
  !.......پیروزي یا یقین به شهادت، معذلک نشاط و حرکت
  این بهتر؟   چه تابلوئی، چه نمایشی یا چه تراژدي تربیتی از 

  !....   با این تفاوت و امتیاز که بازیگران تراژدي کربال حقیقتی هستند و صحنه واقعی است
واقعیت است زندگی است عبـرت  . است    این سرمایه و ارمغانی است که اسالم و خاندان علی براي ما بیادگار گذارده        

  .و درس است، سرمایه است
  .برداري کرد    از سرمایه و ارمغان باید بهره

خلفا و علماي تابعه آنها گفتند نماز بخوانیـد آنهـم   . برداري درستی نشد    از قرآن و سرمایه اسالم در دنیاي تسنن بهره       
تمام سنن و ... به جماعت، قرآن بخوانید آنهم با احترام، حج بروید آن هم با جمعیت، مساجد بسازید با ابهت و لطافت         
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 دهید اما علی را که مصداق زنده و مجري کامل آئینه تمام نماي اسالم و قرآن نـاطق اسـت   احکام و تشریفات را انجام   
آنهـا  . و ضمنا کاري و ایرادي به خلفا و امرا و حکام نداشـته باشـید         ) آورد    آلرژي می (اسم علی را هم نبرید      ! راه ندهید 

  !اولی االمر و واجب االطاعه هستند
تا اینکه دولتی تشکیل دادند دولتهاي آنهـا نـام   .  و فداکاري بودند و پیشرفت کردند شیعیان مدتها اقلیت مبارز و محرك     

بردند، عزاداري سیدالشهدا و اهل بیت عـصمت را بـا سـنگ تمـام و زینـت و       علی و اهل بیت را با جالل و احترام می  
بروید و اسم سیدالـشهدا را زنـده و   گفتند نوحه بخوانید، سینه بزنید، اشک بریزید، زیارت         . داشتند  تجلیل فراوان بپا می   

حسین و شهادت حسین براي گذشته دنیا و آمرزش آینده یعنی آخرت شـما  . اما فقط اسم و ذکر او را    .... جاویدان کنید 
مخصوصا با زمـان و بـا     . به منظور و به مقصد حسین نباید کاري داشت        . درك و تکرار عمل او مورد بحث نیست       . بود

  !........شیعیان و نوکران مخلص هستند نباید کاري داشتزمامداران که خود از 
و در عـین حـال صـفویه بزرگتـرین     . میبینید بزرگترین مروجین عزاداري سیدالشهدا در ایران صفویه و قاجاریـه بودنـد   

لنهاي موزیـک  سازند، با سـا  اهللا، عالی قاپو را می    در برابر گنبد شیخ لطف    . گساریها را کردند    سفاکیها و کثافتکاریها و می    
آمدند از فشار قدحهاي شراب به تنگ   سیاحان خارجی که به دربار شاه عباس می       . هاي رقص و مشروب     خانه و نقاشی  

شـد و مطـرب و    برابر بازار قیصریه و سایر بازارهاي شهر مقدس اصفهان آئـین بنـدي مـی     . آمدند و شکایت داشتند       می
قاجاریه را هم دیدید منحطترین و خرابترین و    !...... کردند  یان دلربائی می  رقاصهاي نیمه عریان زن از شاه عباس و دربار        

  .ها بودند عیاشترین سلسله
در زمان شاه سابق با منتهاي عداوت و قدرت با آنچه عزاداري و روضه خوانی بود مبارزه شـد ولـی سـرانجام مجبـور             

  ........و من الناس من یعجبک قوله: جانشینشپس از او و ! شدند جسدش را در پناه حضرت عبدالعظیم تامین دهند
خالصه آنکه چه زمامداران دنیادار و دنیا پرست تسنن و چه تشیع که همیشه اسالم و قـرآن و اهـل بیـت را دشـمن و           

اند مار را بکـشند بلکـه دنـدان     اند مصلحت ندیده اند و به چشم مار خطرناکی به آن نگاه کرده مانع و مخالف خود دیده  
اسالم . اند بدود و بخزد اما دندان گیرا نداشته باشد مثل مارگیر آنرا چاق و چله هم کرده و گذاشته        . اند  را کشیده زهرش  

حقیقت و واقعیـت  . به صورت بادام و گردوئی خیلی درشت و خوش هیکل و خوش پرست درآمده است ولی بی مغز    
  .زندگی نباید داشته باشد

  !خواهند آورند و می  ي که شیطان و منافقین براي ما میا این است آن ارمغان و آن سرمایه
  .این است مسئله عصر و روز و خطر و وظیفه ما

اي است که بـه   العاده معجزه قرآن همان اهمیت فوق . به معناي کامل و جامع کلمه     . دشمن بزرگ و واقعی ما نفاق است      
  .مسئله نفاق داده است

ماه رمضان که معروف و منصوب به حضرت ولی عصر اسـت بـه عنـوان شـاه         بینید در دعاي سحرهاي         همین طور می  
  :خوانید بیت دعا می

  ).٧(انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها االسالم و اهله و تذل بها النفاق و اهله
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پیمـان بـا   بـرداري کنـیم و عهـد و     اگر خواسته ما و دعاي ما این باشد و اگر از سرمایه و ارمغان اسـالم و تـشیع بهـره             
  !سیدالشهدا را که در اول عرایضم عرض شده محکم بگیریم پیروز خواهیم شد

  ).٨(و ال حول و ال قوه اال باهللا العلی العظیم
  
  .ـ از آنها انتقام نگرفتند مگر براي اینکه ایمان به خداوند عزیز حکیم آورده بودند٨بروج ) ١(
اند در حالیکه مـومن   گویند به خدا و به روز آخرت ایمان آورده   میـ کسانی از مردم هستند که       ١٣و١٠و٨و٧بقره  ) ٢(

زنند بدون آنکه بفهمند و  کنند ولی جز خودشان کسی را گول نمی اند خدعه می  نیستند با خدا و با کسانیکه ایمان آورده       
نـدگان را مالقـات   گویند ما انحصارا مصلح هـستیم و چـون ایمـان آور    چون به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید می        

  .گویند همانا که ما با شما هستیم نشینند می  ایم و وقتی با شیاطین خود به خلوت می گویند ایمان آورده کنند می می
  !اند پس از آنها بپرهیزید خدا مرگشان بدهد به کجا برمیگردند؟ ـ همانها هستند که دشمن منافقون ـ) ٣(
اندازد و خدا را به آنچـه    تند که حرف زدنشان در زندگی تو را به شگفتی میـ از مردم کسانی هس    ٢٠۴و٢٠٣بقره  ) ۴(

ترین دشمنها است و چون بـر قـدرت و حکومـت برسـد در زمـین       گیرند در حالیکه از سرسخت   در دل دارند گواه می    
  .کند تا فساد برانگیزاند و محصول و نسل را به تباهی بکشاند و خدا فساد را دوست ندارد تالش می

دکتر امینی اشاره به مکه را به حساب خودش که همان سال به مکه رفته بود گرفته و نـزد آقـاي طالقـانی گلـه                 ) ۵   (
زیارت حضرت رضا و کربال رفتن هم مربوط به عکسهاي مقابل ضریح ایستادن شاه و ملکه بود که همـه متوجـه            . کرد

  .شدند
  .اسبت والدت رسول اکرم به ممالک اسالمی فرستاده بوداشاره به پیامی بود که آن سالها شاه به من) ۶ (
به درستی که ما نظر و رغبت در دولت با کرامت و بزرگواري داریم که به دست او اسالم و اهل اسـالم عـزت و                ) ٧ (

  .قدرت یابند و نفاق به وسیله آن دولت خوار شود
) مشیت و بـه برکـت و بـه وجـود    (نیست مگر به   ) وثروجود ندارد یا م   (و هیچ گردش و تغییر یا قوه و قدرتی          ) ٨   (

  .خداوند بلند مقام و بزرگ
  
هاي آنرا هم هنوز الیق تشکیل حزب  ـ اعلیحضرت پا از این فراتر گذاشته اصال ملت ایران و شهریها و درس خوانده         1

فرماینـد   ت براي وطـنم مـی   کتاب ماموری٢٣٠در صفحه . واقعا ملی که از خودشان و به دست خودشان باشد نمیدانند       
تـر نیـست کـه     در کشوري که سنن ملی در طرز زندگانی و سنخ فکر مردم تاثیر عمیق دارد فکري از این سـخیف         ..... «

تصور شود ممکن است احزاب سیاسی ما یکباره از میان مردم و به دست مردم به وجود آیند و به رشد و نمو و کمـال     
  . براي دهقانها طرفدار قیم و آقا باال سري به جاي ارباب هستندبنابراین به طریق اولی . »برسند
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نویـسد دولـت ایـران دهـن      هاي اخیر بغداد مانند االخبار در سرمقاله خود تحت عنوان ما و ایران می  ـ حتی روزنامه 2
 نفري ۶هاي  هکجی به تمام مسلمین جهان کرده و خود یکسره در چنگ اسرائیل افتاده و به اطراف و اکناف دهات دست      

  ..... فرستد کارشناسان اسرائیلی می
.  پس از انتشار این بیانیه ـ یا همزمان با آن، رژیم پلیسی شاه یورش خود را بـه سـازمانها نهـضت آزادي آغـاز کـرد      3

 ۴١اهللا طالقانی، مهندس مهدي بازرگان و دکتر یداهللا سحابی را در روزهـاي سـوم و چهـارم بهمـن مـاه                       حضرت آیت 
  . تگیر و در زندان قصر، زندانی نمودنددس
  
  
  
  

 پایان جلد اول
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