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 ۱۳۳۱م تيرماه ا مناسبت قيام سيه  بايرانعالميه نهضت آزادي ا
  

  

  تبديالدلوابما   و ومنهم من ينتطرهقضي نحب اهللا عليه فمنهم مناوا ما عاهدوقالمومنين رجال صد من

نان شهيد  آاي از س عدهپصادقانه وفا كردند،  يمان خدائي خويشپاز ميان مومنين آزادمرداني به 

 )۲۳/احزاب(. ادنددن را تغيبر دخو تعهد خدائي شم براه شهادتند و اينان هرگزچاي  عده شدند و

 از   آن، كه حلقه محكمي    حياء خاطره ابراي  . روزي ملت ايران است   پيروزهاي   بزرگي از  روز سي تير 

ع ملـت  ال، حوادث و خاطرات زير به اطـ   است  سلسله مبارزات امت اسالمي    ت ملت مسلمان ايران در    ضنه

 :رسد مبارز و حق طلب ايران مي

 .گردد زنده مي دلها  و ياد شهداي آن در۱۳۳۱تير  ۳۰امخاطره قي با رسيدن تيرماه، بار ديگر

ملت ما تـا بـه هـدف     و دهان استعمار انگليس و استبداد داخلي كوبيده،    بر  مشت محكمي   تير ۳۰قيام  

  . ستش است نرسيده آرام نخواهد نلآن قيام كه آزادي و استقال

تيربـزرگ و   سـي ك ت كـه هريـ  مردم مـا گذشـته اسـ    جهان و و نشيبهائي بر  تاكنون فراز  آن روز  از

حمله مامورين و كماندوها به دانشگاه تهران در  و ۱۳۳۲ آذر ۱۶تواند خاطره    ملت ما كي مي    .كوچكيست

 ببرد؟ ياد  را از۱۳۴۲حمله به مدرسه فيضيه قم درفروردين   و۱۳۴۰اول بهمن 

هللا ا  هيـ  آ رجع عاليقـدر  م  به رهبري  ۱۳۴۲ خرداد   ۱۵توان قيام دليرانه ملت مسلمان ايران در         چگونه مي 

مسلسل بـسته    بارگو خيابان به ر    ه و بازار  چكو ن قيام هزاران انسان در     آ كه در  را خميني عليه استبداد  

 شـهداي ديگـر از     فرين قيامهاي ديگـر و يـاد عزيـز        آغرور شدند فراموش كند؟ و چگونه ممكن است ياد       

ام مـردم قـم، تبريـز، يـزد، اهـواز، جهـرم،             ماه اخير و قيـ      چند عنگاهي به وقاي   ها زدوده شود؟ با     خاطره

 .آزادي ناميد شهيدان طريق حق و زار توان ايران را الله تهران و قربانيان آنها مي و ....كاشان،

ديگـري بـراي    س از پيكياستعمار يوغ  ما بلكه ملتهاي زير   ورشنه تنها ك    تير ۳۰ سال بعد از     ۲۶طي  

فريقـائي كـه    آي و   ئياسـ خلق الجزاير، قيـام ملتهـاي آ       يتنام و مردم و : مبارزه عليه استيالگران برخاستند   

  .اي بخشيده است سابقه را شكوه و جالل بي  هاي مردمي اريخ نهضت تهمچنان ادامه دارد

 ۳۰بتوان گفـت كـه       شايد  اين جنبشها شروع نشده بود و      ز زماني شروع شد كه هنو     ۳۱سال    تير ۳۰

 ....آنها بود آغاز سر تير
 *     *    *  

دنبـال سـركوبي   ه وري خـشن كـه بـ   تيـك ديكتـا   زاملـت مـا پـس      ۱۳۲۰شهريور   زاسالهاي بعد    در

 گو كمپانيهـاي بـزر     مشروطيت ايـران شـروع شـده بـود مبـارزات خـود را عليـه اسـتبداد و اسـتعمار                    

ازات امتيرفتن  گالنه كرده با     اين كشور  ت چند قرن در   داستعماري كه م  . كرد آغاز ري آن روز  اد سرمايه

مـا  غي روت ما را بـه تـاراج و       ثمسكنت ملت    و قيمت فقر ه  ظالم ب  حكومتهاي فاسد و   پشتيباني از  دد و متع
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خالل سالها مبارزه تنها     كه در (رمحمد مصدق   تشواي فقيد خود مرحوم دك    پيرهبري  ه  برد، مردم ما ب    مي

ملي كردن صـنعت    با شعار)دانست يادي داخلي آنها ميااه كردن دست استعمار و      وتراه نجات ملت را ك    

خـارجي و    شناسي دقيق به ستيزي سخت با استعمار       ران عليرغم قدرت عظيم دشمن، با يك موقع       ينفت ا 

 به بزرگترين موفقيت تـاريخي      )۱۳۲۹ آسفند   ۲۹در( نفت   عنايصاستبداد داخلي برخاست و با ملي كردن        

كهن  ر اركان قدرت استعمار  ب )۱۳۳۰ خرداد   ۲۹در  (شركت استعماري نفت جنوب      ل آمده با خلع يد از     ئنا

دولـت انگلـيس كـه منـافع         آورد و  وارد   جهان شكست عظيمي   انه و يخاورم كه در لما ب  كشور تنها در   نه

مقابـل   ط العـرب در شـ رسال ناوگان جنگي خـود بـه   ابالفاصله به  ديد مي خطر خود را از همه جانب در 

قابل ايمان و اراده محكم ضداستعماري      م و وحشت مبادرت نمود ولي در     س  ساحل ايران براي ايجاد تر    

در طـول تـاريخ    بـار  ن ملت ايران براي اولي    وما شد    ون رفتن از كشور   يرنشيني و ب   بور به عقب  جممردم  

اي بـين    نهامنتخب خود توفيق حاصـل نمـوده همكـاري صـميم            حكومت ملي و   كي كهن خود به استقرار   

 .گرديد دولت و ملت آغاز

 :فتگملي   در جلسه مجلس شوراي۱۳۳۰ تيرماه تمخطابه بيس مصدق در دكتر

خواهند رفت، ولي  بروم كه همه ناگزير يا زود بايد براهي اكنون آفتاب عمر من به لب بام رسيد، دير«

 شد و مردان بيدار  خاموش نخواهدتشاين آ  قين دارم كهينباشم اميدوارم و بلكه  ه چ باشم وهچه زند

خانه خود آزادي  اگر قرار باشد در. تا به نتيجه برسد كنند مينبال  در مبارزه ملي را آنقداينكشور 

سوي كه ه هر ما را ب بگذارند و رشته برگردن ما نگان بر ما مسلط باشند وگانداشته باشيم و بي عمل

درخشان  سوابق زندگي ترجيح دارد و مسلم است كه ملت ايران با آن نين چ برگميخواهند بكشند مر

امروز مبارزه . رود  نميگر بار اين ننياست هرگز ز تمدن جهاني كرده  وگكه به فرهنتاريخي و خدماتي

گونه جنبشهاي اينالبته در  ابهت آن غافل نيست كس ازچملت ما شروع كرده است كه هي بزرگي را

اي هر  مبارزه ن آماده بود، هيچ آيستادگي كرد و در برابرامحروميت  گونه مقابل هر اجتماعي بايد در

 اين راه نيز شود در نمي تا رنج نبريم گنج ميسر. رسد نمي هجيز باشد بآساني به نتيچ و ناچككو درق

 ».ناكرده بجائي نتوان رسيد سعي

اه زمامـداري دكتـر     وتـ دوره ك  در ما نمايـان گرديـد و      افق كشور  ترقي در  طليعه اميدبخش اصالح و   

ايران  ز نظر فكري، سياسي و اقتصادي در   اي  گ جهش بزر  )۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ تا   ۱۳۳ ۰رديبهشت  ا(مصدق  

 نگـشوده و   كـشور  هنـاور پصحنه   سايه كافي بر  ز  حكومت ملي هنو   ست ولي نهال آزادي و     پيو به وقوع 

ديگـري بـراي سـقوط       استعمارگران با جلب استبداد داخلي يكي بعـد از         هاي  اي نداده بود كه توطئه      مرهث

محاصـره   فروش نفت ايران تحـريم شـد و ايـران در        وكار افتاد و كار بجايي رسيد كه خريد          مصدق به 

مصدق براي ادامه مبارزه از مردم طلب مساعدت و ياري نمـود و              شديد اقتصادي قرار گرفت ولي دكتر     

شتيباني خـود را از حكومـت ملـي         پـ شده بود    طرف دولت منتشر   مردم با خريد اوراق قرضه ملي كه از       

تحريم نفت را تحمل كننـد ولـي تـسليم     ات محاصره اقتصادي واين ترتيب توانستند اثره  نشان دادند و ب   

 ....استعمارگران نشوند

 كليـه سـازمانها و     ه اتفاق افتاد؟ يكي از هدفهاي دكتر مصدق اين بود كـه           ونچگ چرا و  واقعه سي تير  

ــشاغل از ــش در  م ــه ارت ــار  جمل ــه در   دســت و اختي ــد ن ــي باش ــت مل ــتعمارگران و  حكوم ــار اس  اختي

 كـرد و بـار     سـتعفا اارلماني  پكه مطابق سنت       ها لذا هنگام افتتاح مجلس هفدهم هنگامي      نشاندگان آن  دست

010



 دكتـر مـصدق     قفو وزيري برگزيده شد، و براي رسيدن به منظور        ل مجلس به نخست   يتما ي و أر با دگر

ون شـاه    چـ  ست را بـه عهـده گرفـت، و        پـ خود آن    نام داد و    تغيير »وزارت دفاع ملي  « را به    گوزارت جن 

 مسئول آنـرا خـود انتخـاب كنـد، دكتـر          اختيار وي باشد و وزير      در گست وزارت جن  پداشت كه    اصرار

تشكيل كابينه نمود تا به خيـال        مورأالسلطنه را م   شاه بالفاصله قوام  . گيري كرد  مصدق از حكومت كناره   

 :اي خطاب به مردم گفت ميهاللسلطنه طي اعا قوام. آوردخود دمار از روزگار ملت در

را برهم زنند، چنين   اخالل كنند يا نظم عمومي حال كسانيكه در اقدامات مصلحانه منه اي بو....«

 كشتيبان را سياستي دگر.... سازم مي روزي شفقت قانون قرين تيره حكم خشك و بيه را ب كساني

 »...مدآ

دم يك دل   همه مر  شد فراهم كشور سراسر در   ش عمومي بميه نهراسيد، زمينه جن   الز اين اع  ااما ملت   

سـوي تهـران حركـت      ه  وشيده ب پآماده قيام شدند، طومارها با خون امضاء شد، مردم شهرستانها كفن            

اي مـردم را      فتـوي و اعالميـه     مرحوم آيت اهللا كاشـاني بـا صـدور         طرف ن از  آ قبل از  كردند و چند روز   

فراكـسيون   طـرف ديگـر    مردم مواجه شد و از     از اي   نمود كه با استقبال بيسابقه     ليدعوت به قيام وتعطي   

ت عـو انجام تظاهرات د   و   اي مردم را به تعطيل عمومي       ميهالملي با صدور اع    نهضت ملي مجلس شوراي   

 .دكر

شاه  طرف ديگر  آن ملت و   طرفك  كه ي    قيامي. ملت قيام كرد    فرا رسيد و   ) تير ۳۰ (ن روز آسرانجام  

 .گرفتند هم قرار برابر ملت در سخن شاه و ديگره ب بود و

گرفته  دربر همه جا را   طوفان همچون آرامش قبل از      انگيز و آرامي   سكوت اضطراب  ام تير   سي صبح

جا كه بـود     هر كس در  پوست مردم لغزيد هر     و گر بود وقتي حرارت حياتبخش خورشيد تابستاني در      

ميـدان   سـوي مجلـس و    ه  نجـا بـ    آ  بـه خيابـان و از      هكوچـ  ها به كوچـه و از       خانه گام برداشت، مردم از   

 .رفتند هارستان ميب

ترين  كارانه تبه طرف و يك ترين تالش مردم از شد، تهران شاهد ارزنده صحنه نبرد حق و باطل آغاز     

هـاي برافروختـه    هره چاز طرف ديگر بود، ولي مردم غير   ايادي داخلي آن از    انه استعمار و  شرفتار ددمن 

مـردم   استعمارگران كـار  .  بود » مصدق  يا گمر يا«تنها شعارشان    هاي عريان سالحي نداشتند و      سينه و

امـا  . افـت يفيـصله خواهـد      زي كار اتيراند  و چند بار   گكردند با چند نوار فشن      مي خيال رفته و گرا ساده   

 و اسـتعمار   ليس وابسته بـه اسـتبداد     پح به نبردي خونين با گاردهاي ارتجاع و         الس نشد، مردم بي   چنين

ميـدان بهارسـتان، اوائـل      ر  سراسـ . گرفتنـد   را مـي   جاي او  فرشد هزاران ن   نفر كه كشته مي    هر. رداختندپ

مبول و نادري عرصه    المخبرالدوله تا خيابانهاي اس    آباد، ميدان   خيابان شاه  )خيابان ملت (خيابان اكباتان   

 .دو نيرو بود شديد بين يكار و نبرد خشن وپ

يروي ايمـان، ايمـان بـه       ن ان مردم كه با دست خالي، تنها به       جشد شور و هي    هرچه نيمروز نزديك مي   

 به مبارزه عليه استبداد و اسـتعمار      ايمان به رسالت تاريخي خود و       و عدالت، به آزادي و استقالل و       حق

 .» يا مصدقگمر يا«ن كالمش اين بود يآمد آخر درمي اي پهر كس كه از اوج ميگرفت و رداخته بودپ

 شـهيد ديگـري در     تـر  نطـرف  آ  بـود و   سبيدهچـ اي    شي شـده  الديواري مغز مت   اول خيابان اكباتان بر   

 .» يا مصدقگتيم يا مرشجان خود گذشتيم با خون خود نو زا«نوشت  سين دم با خون خود ميپوا

011



صفهان و همـه    ان،  اهمد اه، اهواز، آبادان، كرمان،   شهمزمان با تهران مردم تبريز، مشهد، اراك، كرمان       

 بـود جـز    همـه چيـز    من كـه منتظـر    دشـ . ودبـ  ران قيام كرده بودند، جنبش همگاني شده      يشهرستانهاي ا 

اسـتبداد   هـاي فـراوان بـر        كشته ننشيني پرداخت و ملت با داد      فرين ملت، عاقبت به عقب    آفتخارامقاومت  

ت تـوان گفـت درتحـول اوضـاع و          أايان رسيد، روزي كـه بجـر      پبه   ام تير  سي ق آمد و بدينسان روز    ئفا

 .بوده است رؤثگري مموقع دي و روز هر جهان بيش از احوال شرق ميانه و

  نماند قوامي را م بالغيرئاق  درآمد م بالقوم چون به جلوهئقا

وزارت دفاع ملي را     وزيري، مصدق كه عالوه بر نخست     س از زمامداري مجدد دكتر    پروز   فرداي آن   

ي داد أدعوي انگليس ره حيت خود براي رسيدگي ب   ال الهه به عدم ص    لليالم هم به عهده داشت دادگاه بين     

  سـال بـراي اولـين     مهرماه همان  در. شدر  المللي منظو   محافل بين  روزي ديگري براي ملت ايران در     پيه  ك

مصدق بـه دنبـال    نگليس قطع كرد، دكتراتنها بار ايران روابط سياسي خود را با دولت استعماري          و بار

مملكـت    از امـور   اه نمودن قدرت استبداد   تكو اصالحات وسيع و  ه  اختياراتي كه از مجلس گرفت شروع ب      

 مـالي و خـصوصاً     لحـاظ سياسـي و اقتـصادي و        حات، با وجود انواع مـشكالتي كـه از        اصالاين  . نمود

مين مــصالح و منــافع مملكــت أتــ هــاي خــارجي و داخلــي و محاصــره اقتــصادي داشــت در  كارشــكني

ام وسـايل و  ن بـا وجـود تمـ    آنـه بعـد از   دهد كـه نـه قبـل و    نجام ميئي اهائي تنظيم نموده كارها    برنامه

 .نجام نگرفته استاامكانات مالي و سياسي 

 در متحـد شـدن و   بـه جـاي  . شـايد، اسـتفاده نكـرد    كه بايد و طور ام تير، آن ملت ما از پيروزي سي  

 گمان كـرد كـار    . رداختپسازماني مستحكم متشكل گرديدن، با كمال تأسف، به تفرقه و اختالف با خود              

فـرداي   دشمن از . جباري دشمن موقتي بود   انبود، تسليم    اينطور   كه صورتي به سامان رسيده است، در    

هـا دسـت زد كـه         رداخت و براي ساقط كردن حكومت ملي مصدق به توطئـه          پدارك  تدوباره به    آن روز 

 . بود آنهازا يكي ۱۳۳۱سفند اه نافرجام نهم ئتوط

 اه نظـامي  گـ دادك  يـ  در مرداد را بوجود آوردند و مصدق را         ۲۸و باالخره با غافلگيري ملت كودتاي       

 :حكومت ملي خود را چنين شرح داد ل سقوطئاه را صالح ندانسته و دالگمصدق داد. محاكمه كردند 

 بساط اينست كه صنعت نفت ايران را ملي كردم و  منگبزر بسيار  وگگناه بزر تنها گناه من و.... «

اين مملكت برچيدم و   جهان را درهاي امپراطوري ترين اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم و ارعماست

حيات و جان و موجوديت من و . درافكندم نجه مخوفترين سازمانهاي استعماري و جاسوسيپدر  نجهپ

ايراني و نسلهاي متوالي اين ملت  سرفرازي ميليونها عظمت و ل والحيات و استق برابر ن درمامثال 

دارم وظيفه تاريخي خود  يقين سف ندارم وأ تآمده هيچ يشپ برايم  آنچهندارد و از رزشياكوچكترين 

 رسد ايان مي پيا زود به صباحي دير كسي چند هر شما و من و عمر .ام امكان انجام داده سرحد را تا

 ».ستمديده است ملت مظلوم وك سرافرازي ي ماند حيات و ولي آنچه مي

اين  در جز دان خواهم مرد وگوشه زن است كه در چون از مقدمات كار و جريان دادرسي معلوم.... «

زن  عزيز ايران مرد و رشيد و مردم زاصحبت كنم بدينوسيله  توانم با هموطنان عزيز نمي لحظه

 ».نهراسند اي هث حاديچند از ها كه قدم برداشته افتخاري رپراه  كه در كيد ميكنمأت كنم و توديع مي

 .نگشتآري همانطوريكه گفتيم با سقوط مصدق جنبش ملت ما خاموش 

همـه جـاي     ن نهال آزادي و استقالل در     ت سال شاهد شكوفايي و به بارنشس      ۲۶گذشت   زااكنون بعد   
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اهللا طالقـاني   هي همچـون آيـ  گمجاهدين بزر  خميني واهللا هيآ  شيعه مرجع عاليقدر ملت ما و جهان هستيم و  

براي رسيدن   راه را  ي خود رود كه با قيامها    تر مي  و يكپارچه  استوارتر و با هم بستگي هرچه بيشتر    .. .و

 .نمايد هموار  ه آرمانهاي انساني و اسالميبطلوب يعني آزادي و استقالل و نيل مبه كمال 

 رامـي گل را  الاسـتق  زادي و  آ خاطره همه شـهيدان حـق و       ام تير  تكريم شهداي سي   ما ضمن تجليل و   

 .داريم مي 
  }خاطرات نهضت آزادي ايران نشريات و نقل مطالب تاريخي از{

 
 ۱۳۵۷ تير
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 بست حاضر بن زاراه نجات ايران 
  

  

 ملت هشدارنهضت آزادي ايران به شاه و

 .است  رسيده ترين روزهاي تاريخ خود ما در اوضاع و احوال حاضر به بحراني عزيز كشور

سـاكت   كـشور  يش آمـدهاي خطيـر و تحـوالت سـريع     پـ غ دانست در برابـر  ينهضت آزادي ايران در   

بـست   و خـروج ايـران از بـن    شايد كمكي به روشن شدن افكار. و اظهارنظري ننمايدنشسته اداي وظيفه    

تحليـل وقـايع،     خواهيم بـا تجزيـه و      القاي دستور نيست بلكه مي     ف و يفرض تعيين تكل  . وحشتناك بشود 

 .كند كشف نمائيم حوادث حكم مي منطقي را كه جريان حل طبيعي و راه

شـدت و وسـعت    نـين چ بـا   ـ  واحدي خالصه شده استشخص كه در  دولتي ـ دولت هيچگاه ملت و

طرف دولت شاهنـشاهي بـا       از يك  .اينجا دوخته نشده بوده است    ه  رودررو قرار نگرفته چشمهاي دنيا ب     

كـشتن مـردم بيگنـاه و        و تجاوز را بـراي زدن و       تجهيز خصمانة خود حداكثر  ة  هر چ نيروهاي سنگين و  

هـاي مـسلمان از روحـاني و           تـوده  قشرهاي ملـت خـصوصاً    تمام   طرف ديگر  از برد و  مي كاره  بيدفاع ب 

  و ئيترين نقـاط كـشور را امـواج نارضـا          ايتخت تا دورافتاده  پو دهقان، از     و بازاري تا كارگر    روشنفكر

 .فته استرشوب فرا گ آعصبانيت و

  . نيستهلويپدودمان  شخص اعليحضرت و كسي جز عامل مقصر ر وؤثحاليكه رهبر م در

هلـوي  پسلـسله   سـال  نجاه و چنـد   پ نمائيم كه ملت ايران در      مشاهده مي  كشته نزدي با برگشت به گذ    

ر برخورد ثابر   ،ي براي آزادي گرديده   ئه با دورانهاي متوالي فشار استبدادي با فواصل جز        جموا سه بار 

يكـي منطـق    . انـد  فعلـي رسـيده    ذيرپنا عصيان انقالبي برگشت   يا دو مصلحت مخالف بمرحله     دو منطق و  

قيمت و خشونت سلطنت خودكامه نمايند و مملكت را بـزعم خـود بـه                ر ه به خواهند ه است كه مي   شاهان

حركـت بدسـت     مصلحت مردم است كه تا كمترين اجازه و امكان حـرف و            ديگر. برسانند» گتمدن بزر «

 .گردد تاج مي عتراضاتش سيل خروشاني براي تهديد تخت واها و  آورد، عقده مي

بـا     دومـي .  تا اشغال ايران بدست متفقين بـود       ۱۲۹۹زادي از كودتاي     آ ستبداد و اولين دوران توالي ا   

دوران سـوم را    . كردن نفت خاتمه يافت    ملي مصدق و  به حكومت دكتر   د و يتخليه آذربايجان شروع گرد   

 .فعلي بدانيم رش اجباري حقوق باجرايم و الاع تا ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ودتاي از كميتوانيم 

 آنهـا وسـعت بيـشتر     مادگي مردم و دامنه اعتراض و عـصيان        آ اي فوق آگاهي و   ز دورانه ا كي با هر 

 .اخته است سخارج را سخت متوحثس وج خود رسيده داخل وامرحله كنوني به  يافته، در

فـردي و اجتمـاعي و       كليه شئون زندگي   هاي عميق در     ساله و ريشه   ۲۵۰۰البته استبداد ايران سابقه     

خـل  ا محلي بـوده احتيـاج و اتكـاء بـه د           اًادشاهان سابق عموم  پت كه سلسله    با اين تفاو  . سياسي ما دارد  

 قطـع زادگـاه خـود      رسـيدند چـون بـا      اند كه به سلطنت مي     ري بوده جمها قبايل مهاجم و   گرااند و    داشته

 يهـا و  ئي بـا وجـود ناروا     گـ هم. آمدنـد   مـا درمـي    گمـذهب و فرهنـ    گ  رنـ ه  بـ  انـد ناچـار    نموده  ارتباط مي 
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 خيـري هـم بـروز    بـسا خـدمت و   رشـد، چـه   ضمن اشاعة جهـل و جلـوگيري از        اشتندي كه د  ئستمگريها

مشهودات علمـي،   حكم اسناد تاريخي وه مشروطيت، ب  زاهلوي، مانند قاجاريه قبل     پاما استبداد   . دادند مي

تكيه داشته اسـت و خـود          نظامي مطامع اقتصادي و   نيرومند خارجي با منافع و     بر سياستهاي استيالگر  

برنامه استبداد نـوين تحـت      . كند مذهب حس مي   مردم و  از نياز بي اعتنا و  بي اردوي مخالف ملت و    را در 

اسارت  زادي و  آ احياي سنن باستاني، برانداختن استقالل و      سم غربي، اصالحات تقليدي، و    يعنوان مدرن 

 .كشتار ان ودنز و زور طرف ديگر ادعا و از و ريا رف دروغ وط يك زا اسباب كارشان  وما بوده است

روت ثكننده احزاب، چپاول  خفقان، تبليغات دروغين تحريك و  فشاركخير افزايش دردناا سال ۲۵در 

بخشي قسمت اعظم درآمد نفت به بيگانگـان بـراي           شدگان، حاتم  حمايت و دربار مملكت بدست دولتيان و   

بـاالخره   هـا و ناتنگ زبـرو  هـا و  ، شكـست برنامـه   ءاشاعة بيشرمانة فساد و فحـش     اتحصيل حمايت آنان،    

مقدسـترين   متـدين در   و دسـته مـردم آزاده     كشتارهاي بيرحمانه دسته   روحانيت و ه  اهانتهاي وقيحانه ب  

شرهاي مملكت عليه   قمقام سلطنت، كليه     دولت و  دستوره  ب سبب شد كه بدست و       يسسيا و   اماكن علمي 

 .اعليحضرت برانگيخته شوند

 بزير سـر  جهـان، از ايرانـي      عمـومي  مـوازات سـير   ه  وق و بـ   يرهاي فـ  ثتأ س از سه دوران تجربه و     پ

اند و دو طرف     خروش درآمده  جوش و ه  ا ب اپرخاشگر جانبازي درست شد و ملت سر      پسازگار، جوانان   

ت نشان داده و    ششيماني و بازگ  پار  ثادشاه كمترين آ  پنه  . اند  رسيده لجام و   يهاي سرسخت تمنه  دعوا، ب 

حاكميت ملي تمكين    قانون اساسي و  ه  مجلسين تحميلي برداشته و ب    و   رستاخيز ند دست از  ا  شده حاضر

. دسـتگاه دارد  ه  اعتماد بـ   كترين اميد و  چهاي لفظي، كو    نه ملت عليرغم تغييرات سطحي و وعده       نمايند، و 

 .است  خود انداختهيخبست تار رين بنتكنا مملكت را به آتش خطرشفتگيآ  وگجن ئي واجد

قابل  حل بيشتر  راه دواً  بست وحشتناك حاضر، منطق    راي خروج از بن   حاكم ب  ذيرپنا شرايط آشتي  در

 :نيست تصور
 .سلطنت نابود شود ساطور زير اش در  ملت تا آخرين فرد ارزنده-۱

 ... شاه برود-۲

بـشوند؟   فداي يكنفـر   كمتر يا  ميليون نفر  ۳۰را نابود شود؟ روي چه حساب و چه انصاف          چاما ملت   

اش از مرجـع عاليقـدر       حظـه اكثريت قابـل مال    نيست كه  ايرادي بر او  .  است خانه ملت هرچه باشد صاحب   

نظـام شاهنـشاهي را    تبعيت نمايند، يا استبداد سلطنتي و     اهللا خميمني تقليد و    سرسخت مبارزي چون آيت   

 .دوست نداشته باشد

ايمـان   وجمعيـت    شود، چون  فايده ندارد، زيرا كه ملت تسليم نمي       نيز جباراسل به    و تو  تشديد فشار 

مهلكـه   هـر  دم در  قـ  دهنـد و   بـه شـهادت مـي       فراواني داوطلبانه وعاشقانه تن    افرادوقتي  . فزآيندگي دارد 

 .گيرد باال مي تسلطشان روزبروز گذارند تصميم و مي

بنـدد دوام و اطمينـاني       ن خـود مـي    اكارمنـد ه  ب و   نتظاميااميدي كه دولت به نيروهاي       طرف ديگر  از

يا زود  كشتارهاي جانگذاز ادامه يابد، دير دشمني با مردم و ايراني هستند، اگر  خرهچون اينها باال. ندارد

بـه صـف ملـت       اطاعت دولـت برداشـته و      كشي و  برادر زان دست   يمظلوميت مبارز  حقانيت و  در برابر 

 .كارشكنيها دولت استبدادي را مستاصل خواهند كرد با اعتصابها و يوست، ياپخواهند 
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مملكت است كه پابپـاي      توليد و اداره   ض كارمندان براي دستگاه، خرابي اقتصاد و      خطرناكتر از اعرا  

قحطـي و    ه وحـشتناك سـقوط و      آينـد  اكنـون  شـود و از    مـي  وخيمتـر  كاري روزبـروز   كم رواج فساد و  

  .ملت و دولت را بيمناك ساخته استريختگي  هم هب

را بـه    ن آ اسـت و    دولت عامل اصـلي    ناامني را كه   ري و كاامكانات پراحتمال فوق مسئله خراب    ه  ب اگر

بـرداري   رسيم كه بهره   اين نتيجه مي  ه  رود اضافه نمائيم، ب    ش مي پيتصاعدي   دهد و بطور   ملت نسبت مي  

 .بود خواهد ن كمونيسم آ محيط گسيخته، آشفته، ازكي از

را بـه   بـوده كـشور   العنـان مـسئول تمـام جريانـات     لقطحكم فرماندهي م جا دارد اعليحضرت كه در    

 خـود   ا گذارده قانوناً  پرا زير    ياسالماحكام   و قوانين اساسي  حقوق ملت و   اند و  بست امروزه كشانده   بن

قــانون  دولــت و حتــي مــشروطيت و ضدســلطنت و ملــت را بــر از  گــروه عظيمــي را معــزول ســاخته و

بـه   رضـا  گرفته و  نظر ملت را در   مصلحت خود و    بدهند، نفع شخصي و    لخحقيقت ت  اند، تن به   برانگيخته

 .ان ندهندشكسان كار خود و  بدفرجامي و بازار مردم كوچه و خونريزيهاي بيشتر

يـشان  ارفتن  استعفا و اما با. حل مفيدي نخواهد يافت  كاري چاره نخواهد شد و راه      با ماندن شاه هيچ   

طوفـان   وبا فروكش كردن نااميدي . شد خواهد ذيرپ وئيهائي امكانج چارهبست بيرون آمده    بن مملكت از 

حقـوق   گذشته به قانون اساسـي و  زاان با عبرت والً ـ جانشين كه ا دمآ خشم ملت فرصتي بدست خواهد

سته، بـا  شـ نن بركنـار  و يروزي موقـت مغـرور   پات وجگر از نا ملت  ـ انياً ثو مردم تمكين نمايند وحيثيت

. طلـب كنـد     و به را تعقي  حقوق نايافت  فداكاري حقوق بازيافته را حفاظت و      همكاري و  اري و يهش رشد و 

تـصرف   سـنگر ه  بـ  نيت سنگر  حسن تدارك و   با تشكل و   اًمطلوب را تدريج   مواضع حقه  ونداياري خد ه  ب

  .كرد خواهند

 
  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۷/شهريور/ ۶ 

  

  

016



  

  

  

 اپارو نشجويان دراد  ياسالمنجمنهاي اتلگراف نهضت آزادي ايران به اتحاديه 
 بسمه تعالي

  

 اپارو دانشجويان در  ياسالمهاي اتحاديه انجمن

ه خيـر بـ   ا كه در روزهاي     پاارو دانشجويان در    عضاي اتحاديه انجمهاي اسالمي   ااعتصاب غذاي    خبر

 ز هفـدهم شـهريورماه جـاري و     وهاي شهداي ر    خانوادهو  ه همدردي با خلق تحت ستم ايران        ئمنظور ارا 

 ارزلمان برگ  آ سويس و  ديكتاتور ايران در     و خودكامه و ضدمردمي    انزجار نسبت به جنايات رژيم جبار     

 .است با خوشحالي دريافت گرديد  شده

گـسترده خودشـان     بـا اقـدامات    كشور خارج از  كه در  خواهران و برادراني   ما موفقيت هرچه بيشتر   

  .نمائيم  مسئلت ميگخداوند بزر از رسانند گوش جهانيان ميه ايران را ب  گاه آصداي ملت مسلمان و

 
 دي ايراننهضت آزا

  ۱۳۵۷/شهريور/ ۲۳
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 كايمر آپيام نهضت آزادي ايران به سازمان جوانان مسلمان در
  

  بسمه تعالي

 مريكاآ  ـننان مسلمان جواسازما

منظـور ابـراز    بـه مريكـا كـه در روزهـاي اخيـر      آخبر اعتصاب غذاي سازمان جوانـان مـسلمان در  

نـسبت بـه جنايـات       و انزجـار    شهريور ۱۷روز  ي  اهاي شهد   همدردي با خلق تحت ستم ايران و خانواده       

 .دريافت گرديد  برگزار شده است، مردمي ضد كامه ودخو و ژيم جبارر

باقـدامات گـسترده خودشـان       كـشور  خـارج از   خواهران و برادراني كه در     ما موفقيت هرچه بيشتر   

  .نماييم لت مي مسئگخداوند بزر رسانند از را بگوش جهانيان مي ايران  گاه آصداي ملت مسلمان و

 
  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷/شهريور/ ۲۳ 

  

  

018



  

  

  

   كارمندان دولتپيام به
  

در » ملـت زيرسـتم ايـران   «ايران با امضاي  اين اعالميه از طرف نهضت آزادي 

 اسناد به   ۱۱در جلد   . يافت  خطاب به كارمندان دولت انتشار     ۱۳۵۷شهريورماه  

 . صورت ضميمه آمده است

  

  ... كارمندان دولت

 .نوبت شماست
 زا كارمنـدان،    ههمـ . دولت هستند   كارمندان هطرف خطاب هم   طرف ملت و   اين بيانيه درددلي است از    

قاضـي و مـديركل و       پاسـبان و   پلـيس و   مور شهرداري و دارائي گرفتـه تـا افـسر         أآموزگار و دبير و م    

 .... .معاون و وزير

 :  كساني كهههم

 . هستيدخواهران ما برادران و ايراني و از اوالً

 .كنيد  ملت زندگي ميهكيس  دولت يعني ازهبودج  ازاًثاني

مـشكالت   وريد با همان دردها و    آ  درميا  رويد يا لباس رسمي ر     مي پشت ميز اداره كنار    از  وقتي اًثالث

 .گريبان هستيد هب ديگر افراد ملت دست

مقابـل   ش دولـت اسـت در     كه نام ا  پيكري ر  دستكاه غول  در اين حاالت فردي از افراد ملت ميشويد، و        

 .بينيد خود مي

  .كنيد همدردي مي اينجاها است كه با ما احساس هموطني و در

*     *     *  
 آورد؟ مملكت مي ملت و داريد كه دولت چه برسر  خبربآيا خو

 ن به تن شما خورده است؟آصابون 

غيرمـستقيم از     مستقيم و  كشند، بيچارگيهائي كه مردم مي    ها و   نابساماني هايد كه هم   آيا حساب كرده  

پائين تـا بـاال انجـام       دستگاه دولت از   كه در ي  هائ خيانت  دولت است و نتيجه تبعيضها و فسادها و        هناحي

خبري،   ادامه دهند، مردم بايد در بياسواري به دوش ملت ر ها و لذت ها و شود؟ براي اينكه به راحتي مي

بـه   آنان را به اسارت حاضـر و       جبر وند يا بزور و   ي نگاه داشته ش   گودآلدر   سرگرمي و  حسي و  در بي 

ها، تظاهرات دستجمعي، همه بايد در       اعتراض تكان خوردنها، سروصداها،  . اطاعت و سكوت وادار سازند    

هـاي بيرحمانـه    كـشتن  زندان و شكنجه و از    زاكشتن،   زدن و  چيزي بيرون آمد از    رگنطفه خفه شود و ا    

 . شوديغنبايد در

منـافعش    و عميليون منـاب   چشمش ببيند كه ميليون   ه  سختي بكشد، ب   د، محروميت و  ملت بايد جان بكن   
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نيايـد،    ولـي صـدايش در     ...دهند كنند به بيگانگان مي    تاجي كه حفظ مي    تخت و  يرند و گ  را با باجي كه مي    

 ساله و بردگي قرون وسطائي كوبيده و        ۲۵۰۰زير استبداد    در.  نداشته باشد  يمانشخصيت و ا   ي و آزاد

 .سپاس بگويد جاويد شاه و ده شود و با اينحال تعظيم كند وفشر
*     *     *  

دزدي، فـشار، خيانـت، آزار،    قبول داريد كه آنچه توجه و ايدانيد  يا هيچ مي  آخواهيم بپرسيم    حاال مي 

 گردد؟ دست شما كارمندان دولت انجام ميه ود بش يمآنها بر ما  شكنجه، كشتار و نظائر

 .زنيد ملت ميسر به  ،رهبه مند يا بي استه يا نخواسته، فهميده يا نفهميده، بهرهشما هستيد كه خو

جريمه حساب كـردن، رشـوه گـرفتن،        زياد و  ه كارتان ماليات ناحق نوشتن، بيم     اًه مستقيم  ك چه آنجا 

ه نجا كه بـ آچه  اين قبيل چيزها است و   از شكنجه دادن، پرونده ساختن و     ي و ئگلوله خالي كردن، بازجو   

 تظـاهرات و   هـا و   جـشن  حتـي سـياهي لـشكر      ريزيد و  آب به آسياب دشمن مي     يدقصر  دستگاه مي  زاس

دنده كوچكي در ماشين اداري      چ و يغيرظالمانه پ  شويد، همچنين هرجا كه با ظاهر      تبليغات افتضاحش مي  

پولـداري   ي ملـت، زورمنـدي و     گسنگين دولتي هستيد كه حاصلش تبـاهي نـسل، نـابودي توليـد، بيچـار              

آنكـه   از اعم. چپاولگران و باالخره دوام و قدرت استبداد در اتحاد و نوكري استعمار است             ورگويان و ز

 اشـيد و برفيق قافلـه     دزد و  كآگاه مسئول يعني شري     معذور بدانيد يا آمر    امأمور و مجبور بوده خود ر     

  .ني ببريد كالسهم جزئي يا

*     *     *  
 خشمگين و درصـدد انتقـام باشـيم         اًحق داريم شديد  .  طلبكاريم خيلي. ريماشما گله د   پس ما خيلي از   

 يـا  كبـسا خويـشاوند نزديـ     چه عالوه شما را كه هموطن و همكيش ما و        ه  ب. اما چه كنيم؟ زوري نداريم    

ا هـست كـه     منهاد ش  يني، وجداني، رحمي در   ئكنيم ديني، آ   فكر مي . نيماد خودمان مي  دوست ما هستيد از   

 آتشي كه به دسـت شـما بـراي    ريد، ضمناًاباالخره دردي و احساسي د واهد شد وبيدار است يا بيدار خ  

 زن و  ميان جوانـان و    در. رود شود دودش به چشم خودتان هم مي       مملكت افروخته مي   اندن ملت و  زسو

كـسان شـما     انـد از   صدمات درمانده شده   آنها كه زير مشكالت و     شوند و  كشته مي  مرداني كه كوبيده و   

 .دهم وجود دار

عـدالتيهائي   بي  اجحاف و  ورفتار   زايش،  گحقوقش، از وضع زند    كارش، از  تازه مگر كارمند دولت از    

رفتارهـاي   شخصيت و بدكاره كه بايد تعظيمشان كند و از       شود، از بعضي رؤساي بي     اش مي  كه در باره  

 رد راضي و راحت است؟اروحي كه د جسمي و

خـاطر اسـتفاده خـودش و اسـتخدام و          ه  ق شـما بـ    حـ   خيانتي كـه دسـتگاه اسـتبدادي در        نبزرگتري

وجـدان    بـي  س و ح ه و فاسد كردنتان، بي    ودنمايد كشتن شخصيتتان، گرفتن ارزشهايتان، آل      اسارتتان مي 

كننـده    آنكه خوب فرمانبر و اجرا     ايبر. باشد خوربسته كردنتان مي  آحيوان به    كردنتان، غالم زرخريد و   

 .گيرد  مياخرتتان رآمقاصد پليدش باشيد دنيا و 

 طلبه، كاسب يا مـرد      ،دانشجوك  ر روي ي  او دستور فرماندهش گرگ  ه  آن پاسبان و يا آن كماندو كه ب       

 رگـ ؟ م  بـرد  مـي  اي از ايـن كـار      چـه بهـره    چـه لـذتي و     خـر آكشد   مي افتد و   مظلوم مي  هزن تظاهركنند  و

 دم نبودنـد كـه در     رد؟ مگـر همـين مـر      اخواهنـد د   عـدالت و آزادي نمـي      پدركشتگي با آنها كه چيزي جز     

رتـش  ا«زدنـد    فرياد مي  يورهر ش ۱۶پنجشنبه    و )فطر عيد( ر شهريو ۱۳تظاهرات عظيم روزهاي دوشنبه     
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 كردند؟ ن مياپليس و كماندوها را گلبار سربازان و  و»ما است برادر

دولت احـساس و اذعـان بـه         گوئيم مادام كه شما كارمندان     مي. آوريم شكايت پيش شما مي    مسئله و 

ينده  آ خدا و از   ملت نداشته باشيد و از     عهدي نداشته باشيد، عشقي به وطن و       قايق نكنيد؟ عاطفه و   اين ح 

شود و وزر و بـال   تر مي سخت بلكه روز به روز بدتر و. ش است و همين كاسه  آ  آخرت نترسيد همين   و

در  مـين كـه   كنـد و ه    زيده را آلـت دسـت خـود مـي         گدستگاه كارمندان بر  . شود منگيرتان مي اآن بيثشر د  

كند تا هـم مـردم       يماني  ب قر ،لياقتي هاي دزدي و بي    ها آنان را به بهانه       عد از استفاده  بشد   تنگنائي گرفتار 

 .صلي را پنهان نگه دارد اجنايتكاران ن وا فريب دهد و هم دزدار

بجنبيد دولت ظلـم و   گرا. ست امسئوليت هم با شما . قدرت به دست شماست   . به دست شما است    كار

هـا بـسته     روزهـا و هفتـه     رس و بازار  اسوزد كه مد   استبداد دلش نمي  . استبداد را مستاصل خواهيد كرد    

يكجـا بخوابـد     داري در ارخ   چـ  گـر اما  ا. ردان ند احيا و وجد   رد و اپشتيباني خارجي د   ون زور و  چ. باشد

 .شكند  ميشپشت

 اقانوني خود ر   اري صحيح و  اد فئيم وظا ئگو نمي.  بدست گرفته شورش راه بيندازيد     گيم تفن ئگو نمي

 صدسـتورهائي را كـه تـشخي    گـوئيم فرمانهـا و   مي. كنيدگ ضروري را لن  ندهيد يا خدمات مفيد و     مانجا

توانيد  و اگر مي   .نجام ندهيد املت است    لت و به زيان ملك و     اف حق، خالف عد   الدهيد خالف قانون، خ    مي

. متنان به گردن نگيريـد    ا لقمه نان يا     كي خاطره   ب ران را گعذاب دي   و گنن. ظلمه نباشيد مدالل  .  شويد نعما

گـوش دختـران      بكـشند يـا گوشـواره از       امـسلم ر   زيادها بدسـت شـما طفـالن دربـدر          و ابن  ا يزيده ارچ

 .تش بزنندآخيمه به  و لشهداء در بياورنداسيد

فع او مـد   بدانيـد    )ز آنهاسـت  احياتتان   كه حقوق و  ( اخد پستي كه داريد خود را نماينده خلق و        در هر 

 ا ر »حـر  «ق بگيريـد و   شسرمـ  يورهر شـ  ۱۷جمعـه    شرافتمند شهيد روز   ن سرباز آز  ا. حق بشويد  ملت و 

 .بياوريد بخاطر

باشيد و دسـته جمعـي عمـل         متحد ي و همكاري كرده مرتبط و     ئقدر با همفكرها و همدردها آشنا      هر

ترسيد دولت  ز اداره مياه شما چنيد بيش از آنابد. خواهد بود موفقيت بيشتر و كمتر خطر و نمائيد ضرر

 .دستش هستيد ون ستون فقرات و قلب وچ. ترسد ا ميمش از

 زدن بـه ملـت و   كـه خنجـر   يئها جاويد گفتن حسنت واآزادي و از   تظاهرات حزبي ضد   ز شركت در  ا

 شـود،  طوري نمـي  . متناع كنيد ابرند   ميا  ان شكاري شما ر   گيا مثل س   راگوسفندو ئي مملكت است و   ارسو

 .شويد دهند محروم مي ولي كه مي پ پاداش ورتصمخ از

چـه بـراي    . نامحدود تا پيروزي   اعتصاب اخطاري موقت يا اعتصاب    . صورت لزوم اعتصاب كنيد    در

ي همگامي و احقاق حق صنوف      اچه بر  با سايرين و   ريكاي همدلي و هم   اه بر چثيت خودتان،    ح حقوق و 

 .مادي باشد فع شخصي وقدامات و اعتصابها بايد براي مناا ههم گرم. ملت

كارد به استخوان رسيده     شود؟ وقتي  ه مي چباشد،  . هد بود ا نخو ردردس ين كارها بي   ا بديهي است كه  

شما  ريزند ما و   زمين مي ه  مظلومانه ب  ن شجاعانه و  ابزرگ شما مثل برگ خز      و چكست و هموطنان كو   ا

  .اي داريم هرهب سهم و  واي هم وظيفه

  

*     *     *  
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محروميـت و    قبـول مـشكالت و     صف ملـت توبـه سـكوت گذشـته اسـت و            ا به آمدن در   تصميم شم 

 .آخرت خواهد بود خريد ناهان نجات وجدان، افتخار انسانيت وگ هخطرات، كفار

  .ما است خدا با. م مردم به شما استچشنوبت شما است، . كارمندان دولت

 
  يراناملت زيرستم 
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خميني  العظمي  هللا حضرت آيتاعتراض نهضت آزادي به محاصره منزل 

  دعوت به تعطيل عمومي توسط مأموران دولت عراق و

  

  بسمه تعالي

 مـأموران عراقـي قـرار    هرمحاصـ  ي درينـ خم هللا العظمـي ا  هي آ چند روزي است كه منزل مرجع عاليقدر      

 .اند تماس با خارج منع كرده له را از گرفته، معظم

كنـون  ادانـست     خود مـي   و گرامي  خميني را مهمان عاليقدر     لعظميااهللا   هابتدا آي  با اينكه دولت عراق از    

نـين تـضييقاتي را     چالمللي تـسليم شـده،        ه بين ئتوط يم ايران و  ژفشار ر  آور است چگونه در برابر     شگفت

 با اين عمل غيرمنتظره خشم ميليونهـا مـردم مـسلمان شـيعه و              براي آن حضرت بوجود آورده است و      

 .اي جهان را برانگيخته استكشوره ريسا ايران و مبارز

تمـاس   ارتبـاط و   نتيجـه  هللا خميني رهبري است كه مبارزات ملـت مـسلمان ايـران را در             ا  هحضرت آي 

عمق رسانده اسـت و ايـن اقـدام دولـت            سرسختي و گستردگي و    قاطعيت و  مستقيم با مردم به حداكثر    

طلبانـه   حـق  اسـتبدادي و  ضت ضد اي كه نه    وده مردم در مرحله   ت عراق براي جدا ساختن مقام رهبري از      

سيل خروشان آن    برابر اي در   تواند سد و مانع عمده     مردم مسلمان ايران به رشد خود رسيده است نمي        

 .باشد

نين چكنيم و    محكوم مي  را تقبيح و   محكوم به شكست عاملين آن     ما ضمن افشاي اين توطئه رسوا و      

  .نيماد نساني ميا اوليه حقوق لي واللم  بيننينخالف تمام قوا را بر  اقدامي

خمينـي   اهللا العظمي آيه مصممانه حضرت و عميق و اهدات مستمرجمبارزات و م   ليل از جما به عنوان ت   

حـضرت   آن  هـا و آرمانهـاي اسـالمي        به برنامه  له به قاطبه مردم قدرشناس و وفادار        معظم و قدرداني از  

با اين    را تعطيل نموده و    ۱۳۵۷ مهرماه   ۹نبه  شكنيم روز يك    و ديگران توصيه مي    كارمند بازاري و  اعم از 

 .م دارندالعاعمل اعتراض خود را به جهانيان 

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۵۷/مهر/ ۶
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معظم حضرت  رهبر و مرجع عاليقدره متن پيام نهضت آزادي ايران ب

 يسپار ـ خميني اهللا العظمي آيه
  

ف انـسانيت و    الو رفتارهاي خ   حمتهاي اخير تأسف شديد خودمان را نسبت به مزا       بدينوسيله تأثر و  

 طبق خواسته يقيناً است و  ت را كه به ساحت مقدس شدهيالمللي دولتهاي عراق و كو نبياصول به حقوق 

هـاي ناجوانمردانـه      چنين نقشه . ريماد است معروض مي     نفع بوده يذ توطئه دولتهاي بزرگ   دولت ايران و  

مبـارزه مـصممانه عليـه اسـتبداد نخواهـد شـد بلكـه مـردم را                  نه تنها موجب توقف قيام ملت ايـران در        

 آن زيان بيـشتر      نموده، نظام حاكم ايران و سياستهاي حامي       تر و اوضاع را آشفته    تر منزجرتر و مصمم  

 .خواهند برد

 مسلمان ايران را به حـضور انورتـان معـروض و           و شتيباني خود و ملت مبارز    پرادت و   ابدينوسيله  

 .نمائيم متعال مسئلت مي قات حضرت مستطاب عالي را از درگاه قادريتوف ه وياس  والمتيدوام س

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۷/مهر/ ۱۵

  ۱۳۹۸/ذيقعده/ ۴

  »وركشارج از خ نهضت آزادي ايران«: زاير ثتك

  

024



 كجا هستيم؟ در
  

 تعالي بسمه
  

نيـست، سـفري     سـفر  حركت و  باشد، چيزي جز   نظر  وقتي هدفي در   اًزندگي فرد يا اجتماع، خصوص    

  .طوالني  دشوار ومعموالً

. كنـد  مانده را حساب مـي     نگاه كرده مسافت گذشته ومسافت     شخص مسافر گاهگاه به كيلومترشمار    

نفس تازه كرده نگاهي به عقب         سرباالئي گردنه، كمي   نمودند، در  طريق مي  ارپا يا پياده طي    چ  كه با  اًسابق

داد و بـدون آنكـه او را         گذاشته، نشاط و اميد به راه مي       سر شتپهاي    تنگه دره و  انداز انداختند، چشم  مي

 .كرد تر مي آماده يا منصرف سازد براي ادامه سفر متوقف و

هرچند بار به عقب  استقالل و سعادت نيز احتياج دارد مبارزه در راه آزادي و ملت ايران در اين سفر

ببينيم . نيفتد مقصد دور مسير و كند تا از  سيشنا مثل دريانوردان موضع   سنجي نمايد و   برگشته، گذشته 

 .است  گذشته هميشه روشني بخش آينده. كجا هستيم و بكجا ميرويم

دعـاي  ام و الزمان اعـ  زا مملكت ما وضع خاصي داشت و ۱۳۵۶ تا اوايل ۱۳۳۲ مرداد ۲۸كودتاي  از

تظـاهر بـه   «سـت  سيا معلـوم نيـست اگـر    است با وضعي كه  پيدا نموده فضاي آزاد سياسي وضع ديگر

 .حالت ماقبل برگردده  عوض شود، ب»آزادي

تحـت فرمـان مطلقـه       قدرت يكسره دردست دولـت بـود و دولـت          رتساله كودتا تا كار    ۲۴در دوران   

س پـ بالفاصله  . البته مبارزين ساكت نبودند   . داد حركت به ملت نمي    ليس اجازه كمترين حرف و    پ. سلطنت

تـر  خـود داد و همكـاران مرحـوم دك        ه  توده حيـات زيرزمينـي بـ       مرداد، ضمن آنكه حزب      ۲۸كودتاي   زا

 صورت مخفي تشكيل شـده ه استتار بودند، نهضت مقاومت ملي بر يا د زندان و جبهه ملي در مصدق و

 براي شركت در انتخابـاتي كـه        ۱۳۳۹سال   در. ظرف پنج شش سال انجام داد      فداكاريهائي در  و اقدامات  

» كنـيم  مـي  رسـوا  شـويم يـا   مـي  يـروز پ«اينكه  صورت علني با شعاره د ب بوهعالم كردارا آزاد  دولت آن 

طمع فرستادن چند   ه  اوضاع حاكم و ب    رسميت شناختن دولت و   ه  البته شركت در انتخابات ب    . بوجود آمد 

اعـالم   تظـاهر نيروهـاي ملـي و       تـشكيل و   ه مجلس نبود، بلكه بهانه و زمينه خوبي براي تجمع و          بوكيل  

رافتخـار ملـي كـردن      پمصدق و واقعه عظـيم و        آنكه قيام مرحوم دكتر    كما. لف شد اعتراض اكثريت مخا  

 .ن بود آ انتخابات و شركت دريتقاضاي آزاد دنبال تحصن و هب صنعت نفت نيز

. م و نقشي اساسي بازي كرد     الجبهه ملي موجوديت خود را اع      كنار  نهضت آزادي در   ۱۳۴۰سال   در

نهضت آزادي بازداشـت   سران و فعاالن جبهه ملي و  ! ح شاه وملت  اصطاله   و انقالب ب   ۱۳۴۱با رفراندوم   

نهـضت  . تعطيل گرديـد     نهضت آزادي، فعاليت آن عمالًً     ءبعضي اعضا  محكوميت سران و   س از پشدند و   

ه  بـ  ۱۳۴۲ خـرداد    ۱۵نـي در    خمي   اهللا العظمي  يهآ شروع شده بود، با رهبري       ۱۳۴۰روحانيت كه در اواخر     

خاموشي احـزاب     در اثر  ۱۳۵۰حوالي   در. نفوذ خاصي يافت   د ايشان قاطعيت و   با تبعي  اوج خود رسيد و   

: ممنوعيت اقدامات قانوني و آشـكار، مبـارزه مـسلحانه در ايـران شـكل يافـت كـه دو گـروه مهـم آن                         و

 لفه دست به تـرور    ؤتآنها افرادي از گروه م     قبل از . چريكهاي فدائي خلق بودند    سازمان مجاهدين خلق و   
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برنامـه مـسلحانه     ت و يـ با مرام جمهور     نام ملل اسالمي  ه  وقت زده بودند، حزبي ب     وزيرنخست   منصور

 .محكوم شدند و آن گرفتار تشكيل دادند كه اعضاء

كـرد   مبـارزه پيـدا مـي      سطح عمقي كه آگاهي و احساسات مردم و       اما هيئت حاكمه، برحسب رشد و     

 سالهاي اخيـر  كه در تا آنجا افزود و ا ميخشونته مخالفت و مراقبت و تسلط خود بر  براي حفظ حيات و   

 تفريحي را كه رنـگ ملـي و   ني، صنفي، امدادي و حتي ورزشي ويفعاليتهاي دسته جمعي فرهنگي، د     جلو

 .خفقان را به حد اعلي رسانيدند خشونت و كنترل آنها داشتند ميگرفت و سازماني خارج از شكل و

ه چـ خاكي كـه دريا    ك سد  ي در. رفت مي شماره   ب درستي منطق و مصلحت استبداد كار     اين شيوه در  

اي آن بوجـود   پـ ك درچـ ا سـوراخ كو  ييك شكاف باريك و داشته است اگر بلندي را در پشت خود نگاه 

شويد و سوراخ را فراخ نموده، ديري نخواهد گذشـت           د، سرعت فوران آب خاكها را مي      وآيد يا ايجاد ش   

بـراي تـأمين    دارنـد و   شتري داشـته و   يـ بي دورانديـشي ب   البته سياستهاي غر  . برد كه همه سد را آب مي     

ري دولت با مردم بـوده ميـل        كاهم براي اراده مملكت هميشه طرفدار     ع موجود و  ضحفظ و  منافع خود و  

گردد، سوپاپهاي   نفجار ا ها سبب طغيان و    آنكه نارضايي  قبل از  ها برآورده گردد و     دارند حداقل خواسته  

 .شود طمينان بازا

اسـتبداد بـا    . يك تعادل تحميلي نگه ميداشـت      ولت استبدادي با تسلط خود مملكت را در       حال د  در هر 

هارنعل چسكوت،   رسصحراي هموار سرا   بوده، در  مركب مراد سوار   تعادل فوق بر   تسلط و  از  استفاده

ت نداخل م  زد، در  ترقي و دموكراسي مي    تاخت و دم از ثبات و      مي) ؟!(هاي تمدن بزرگ      سوي دروازه ه  ب

 .افتي خارج شهرت نبوغ و خدمت به ميهن مي گذاشت و در يم

  وق اختنـا  ،ضعيف طبقات بر فشار و جا شرط بقاي ديكتاتورها، تبليغات دروغين اخبار       هر هميشه و 

 .است  افزايش تصاعدي نيروهاي انتظامي

بـشر در    قنام حقـو  ه  ب ك عامل تازه  يم و ادعاي سياست انساندوستي آنها،       البا انتخابات آمريكا و اع    

ديـده يـا دوران     پ واقعه با ميراثهـاي مبـارزات گذشـته مـردم، يـك              اينتركيب   از. ديافق ايران ظاهر گرد   

روي   ملـي و   حمـصال  حساب حيثيـت و   ه  ما بلكه ب   خاطره  البته آمريكا نه ب   . بوجود آمد  كشور اي در  تازه

اره آگاهي  چتيجه رسيده بود كه     اين ن   د به يالمللي خود سياست جديد را ايجاد نموده و شا         حسابهاي بين 

 .آزادي به آنها است دادن مختصر و عصيان روزافزون ملتهاي زير فشار، قبول حداقل حقوق انساني و

كـسي بـاور    . راه انـداخت  ه  سياسي را ب   تبليغات دولتي ايران بوق و كرناي آزاديبخشي يا فضاي باز         

 نكنند كاله بـدتر سرشـان رفتـه و          »امتحان«ه و   كرد و مردم بدگمان بودند ولي ديدند كه اگر استفاد          نمي

حـساب  ه  ي بـودن عمليـات دسـتگاه بـ        ونسند قان  رضايت آنها و   نظر مردم دليل بر    عدم اعتراض و ابراز   

و مـساجد و     منـازل  نهائي در ازب ي روي اوراق مخفي رفت و     ئ قلمها ،كندي تمام  با احتياط و   .خواهد رفت 

ت يافتنـد و حرفهـاي تنـدتر ادا         أآزاديخواهان جر . » راه نزد  ن آ به را خود«صدا درآمد دستگاه    ه  محافل ب 

 هاي جسته گريخته شده بود سـر       ت حاكمه كه با طعنه و تهمت      ئالعمل هي  عكس. نبش جدي شد   ج كردند و 

ن گتمالقات واشين  دست آمده در  ه  ب   ر موفقيت و پشتگرمي   ثتهديد درآورد و چندماهي نگذشت كه در ا        از

آزادي دادن، اگرچه انـدك باشـد       ... ول گرديد معممجاز و      لحه در لباس غيرنظامي   از چماق و اس     استفاده

 .نيست با مزاج استبداد سازگار
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بازديـد   زاپـس  . تر گرديد انبوه اجتماعات مردم بلندتر و    اعتراضها و . نرفت ميدان در  ، ملت از  كمعذال

 رگـزاري جـشن اول ژانويـه و       كيسه ملت ايـران كـه بـا ب         هاي كالن از   افت تقديمي يدر  جمهوري و  ئيسر

يكطـرف    چنين شد كه از    رارار ضمني ظاه   ق تهران حسن ختام يافت قول و      نوشيدن جامهاي سالمتي در   

كـشي را بـدون      وظـائف آزادي     هـاي انتظـامي   وازطـرف ديگـر نير     آزاديبخشيها متوقـف نـشود و     گ  آهن

 .رودربايستي انجام دهند

توسعه دو   اوضاع وعان خارجي شاهد تحول سريارزخبرگ ظرف شش هفت ماه ناظرين ايراني و در

 :جريان عظيم شدند

مقالـه    بعـد از   مليون و مبارزين سابق كـه مخـصوصاً        ان و ي موج اعتراضات و تظاهرات دانشجو     -۱

 فوج فوج وارد معركـه و      بوه مسلمانان نيز  نروزنامه اطالعات، روحانيت و ا      در ككذائي ساوا  آميز توهين

 .اصلي آن شدند  گرداننده

 و ولـي منزجـر    بيـدفاع  ه و نـا بيرحمانه مردم بيگ   حساب و  كشتارهاي بي  باكانه و   سركوبيهاي بي  -۲

استبداد بـا    عامل متضاد آزادي و    دوران جديد كه دو    يب در رتت اينه   ب .ارتش ليس و پوسيله  ه  مم ب ممص

م  هساله به ۲۴تعادل صوري   سابق وشمي، وارد مصاف شدند، آراموتنومند د يكر پلي ووجثه نحيف ا

 .انقالب داد خورده جاي خود را به برخورد و

هـاي آزاديخـواهي      برنامـه  ذيرنـدگان پمعلوم نيست چگونه گردانندگان سياست و ديكتـه كننـدگان و            

شود كسي هم خدا را بخواهـد هـم خرمـا را؟             مي مگر. را نكرده بودند   بيني آن  يشمتوجه قضيه نشده و پ    

اسـت     نهـضت آزادي آمـده      شهريور ۶شد و همانطوريكه در اعالميه      حال تعادل تبديل به آشوب       هر در

شدن ا  ا فد  ي فناي ملت و  : آن حل نهايي از   بستي انداخته است كه راه     بن تحول طبيعي اوضاع مملكت را در     

 .ستاسلطنت 

 ن قـضيه تغييـر    فيطر گرفت هيچيك از   ملت مي  تنفر تحرك و  عجب آنكه عليرغم اوجي كه تظاهرات و      

داد و   را ادامـه مـي     حـد مـورد نظـر      در بـشر  افشاري براي آزاديبخشي و حقوق    پآمريكا  . ادندد رويه نمي 

داشـتند و    هاي ملت برنمي    در جهت كمترين خواسته     نشيني نبوده گامي   به عقب  حاضر نيز دربار دولت و 

 .آوردند از احزاب و افراد و افكار مخالف بزبان نمي  نامي

عطفـي در   نقطـه  رويـه دسـتگاه و   تحـولي در   مـامي اف يس شـر  و نصب مهنـد    آموزگار با عزل دكتر  

هـاي مـردم بايـد تلقـي شـود،           ثمره پاپـداري   ي و زروپيروي آنچه نوبرهاي    . دار گشت يدپمبارزات ملت   

 .هائي نشان داد لعملا وحشت عكس دروغ حريف را گذاشتند و ملت با خشم و عنوان دام و

برابـر سـيل     اين نتيجـه رسـيده بـود كـه در            بان به اربتحميل ا  تعليم و  با يا تشخيص خود  دستگاه با 

 اًي را واقعـ   ئذشته برداشته سـنگرها   گل  اكن احساسات و اجتماعات ناچار است دست از لجاج و رو           بنيان

 در يـز  چعالم نسبيت ارزش هر در. ضع حياتي را حفظ كندانشيني حساب شده مو تسليم نمايد تا با عقب   

هـاي    كرده و ها  گفته دادند با  خواستيم و نمي   آنچه را كه مي    ه كه بوديم و   نگاآاگر  . گردد مي مقايسه ظاهر 

 .مان عيان خواهد شد ندهي آيشرفت بزرگمان و اميد بهپدولت جديد بسنجيم، 

 خواهـان انحـالل     نـد بدان را شدني  سال قبل و بدون آنكه آن     ك  ي ها در  ها و شخصيت     همه گروه  اًتقريب

 ملـت و   بـار  سـارت ذلـت   اوردي كه نه تنها سمبل بلكه دژ نيرومنـد          بودند، حزبي من درآ    حزب رستاخيز 
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 !نجام شدااين كار ....  براي استبداد بودونيپايگاه ظاهرا قان

اصرار  درباره آن عالقه و     اهميت برگشت با سرافكندگي سال شاهنشاهي به سال هجري، كه چقدر           ـ

آزادي محـسوب     براي اسـالم و    گي بزر يروزپنبود و    كم از انحالل رستاخيز    لحاظ اثر ه  وجود داشت ب  

 .ميشود

و دزديهاي آنها صـد يـك        سردمداران، گرچه مجموع خيانتها    ن انداختن بعضي از   ازنده  معرفي و ب  ـ  

روردگــان و پ ميــان دســت فاســد در  آيــا اقــرار دســتگاه بوجــود فــساد ودشــو رقــم كــل فــسادها نمــي

ي مـردم   ئساسـي نارضـا   ا تعلـ  فـساد و  اء اصـلي    شمنـ  ذكـر  البتـه از  !  نيست؟ ننشاندگان خودشا  دست

 است ولي همـين     گپاي بت بزر  ه  ايادي دست دوم ب    قصد قرباني كردن شياطين و     نمايند و  خودداري مي 

 .ي استا مقدمه نشيني هم غنيمت و اندازه عقب

همـه   هـا و بـاالتر از      اختن نارضـايتي  سـ هـاي فاسـد بـراي آرام          ههرم زا يبعض نين است تغيير  مچه

طلبد كم است و شـايد بعـضي    جنب آنچه ملت مي اينها در  همه. اه سلطنت كند نه حكومت كه ش   اي زمزمه

 ت ايرانيهـا وقتـي بـدهكار      نس اما در . گيرند كاري نشود پس مي    محكم متزلزل بوده و اگر    آنها موقت و   از

اتخـاذ سـند    گيرد و    ل مي يتحو مبلغ ناقابل باشد، طلبكار    نمايد، اگر  ها را قبول و پرداخت مي      قبض كي از ي

 معـدود و   ي را، ولـو   ئسـنگرها  نشيني نمـوده و    وقتي دشمن عقب    در جنگ نيز   ،نمايد براي مطالبه بقيه مي   

كـاري اسـتفاده بـراي حمـالت بعـدي           محكـم  را اشـغال و پـس از       نآ اًٌرنمايد فـو   محدود باشد، تخليه مي   

 .نمايند مي

وند، شجنبش نـ   متوقف در  ريافتها و د دام حريف افتاده دلخوش به مختصر      اينكه مردم در   نگراني از 

 .محملي ندارد دقت نظرها، مورد وو  وسعت آگاهيهاه توجه ب با

 برنـامگي و   بـي  و   نظمـي  بـي   در اًاحيانـ  ت و سميان ملت ا   تفرقه در  ستيزه و  و غرور جاي نگراني در  

 .شتابزدگي

اكنـون آشـكار     هـم نيـز    جهات ديگر  زاشكست كابينه آشتي و درماندگي حال و آينده دولت و دربار            

 توانند بكنند؟ در برابر  ميچه با دانشگاه و مدارس   »ر لحاف يسرهاي گنده ز  «ح عاميانه   الاصطه  است و ب  

ه فكـري   چـ انـد    تـسليم شـده    اندازنـد و   اند و يا راه مي     كارگران و اعتصابهائي كه راه انداخته      كارمندان و 

كـك بـه     داننـد و   ؟ خودشان هم اينهـا را مـي       شود ه مي چس مملكت، محل خرجها و نيازها       افال دارند؟ بار 

 والني  نااميـد باشـيم البتـه راه طـو         و  ما نبايد ناشـكر    ،ا كم نيست  ام ضعف و نگراني     .است   تنشان افتاده 

 ،ها بترسـيم    ضربه ها و   حيله م و نه از   يو متوقف شو   ها مغرور   است نه با موفقيت     پيش ازل دشوار در  نم

عمـل حقـه     هـر  توجه داشته باشيم كه در    ،  است  خيلي زياد شده   ت خالق بقياس سابق   ينيروي خلق وعنا  

 راه رگـ ، دي يكلـي وانقالبـ    راه فـوري و   : نـدارد  شتريراه ب  رسيدن به مقصود دو    ها و   وصول به خواسته  

تـضيات موجـود باشـند،      قم جهت موانـع مفقـود و      بديهي است كه اگر از هر     . اي روزي مرحله يتدريجي، پ 

گيري  يپ حوصله و  و دارد محتاج صبر   دوم كه اطمينان و استحكام بيشتر     حل اول ارجح است و راه        راه

 .است

ه شايد بدسـت خـود و بـ        .خواهد برد  نيروها بكار  بلكه مسلم است كه خصم نيرنگها و       ممكن است و  

 باينكـه   اًضافم ،رود چشم خودش مي  ه  ترتيب دهد ولي دودش ب     اغتشاشاتي باز  اسم مردم نابسامانيها و   
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حركـت   دفـاع و  ه  بـ  كننـد ولـي مـا از مواضـع محكمتـر           مواضع ضـعيفتري حملـه مـي       زاين  ا زاآنها بعد   

 و ي كه داشته بايد متشكلترا با رهبري است، و  يكپارچگي پيدا كرده ش وزآمو ملت آگاهي و . پردازيم مي

 احوال با چنين دهد و در هه بكمتر هاي خود را العاده سرمايه كاريهاي فوقافد با ابراز شود و دارتر جهت

 بـا كودتـا روبـرو    و تانكهاي قويتر  وپبعيد است كه وضع بحال سابق برگردد، اگرچه ملت با تو     بسيار

مقابـل   شـهرهاي ايـران در   مـردم كرمانـشاه و بانـه و سـاير      مقاومـت دليرانـه اخيـر     ننمونـه آ   شود و 

 .باشد يورشهاي وحشيانه نيروهاي استبداد مي

 بير تـد  احساسات وآشفتگي نـشويم، بردبـاري، پايـداري و   دستخوش خيانت و مرتكب خطا و   ما اگر 

مملكت هستيم، استبداد مواضع باقيمانده را رها خواهد         ان دهيم كه اليق اراده خود و      شن داشته باشيم و  

يش پـ امكاناتي كـه     فرصتها و  از. حقوق حقه ما احترام خواهد گذاشت       به استقالل و   استيال اجباراً  كرد و 

 طرف ديگـر  زا شويم و هدف اصلي نزديكتره يك طرف ب رانه بايد استفاده كرد تا ازهشيا آيد، عاقالنه و 

 اسـتبداد   گاهحفظ دست  به حمايت و   دارند وادار  حضور ه واقعيت و  اسياستهاي خارجي را كه خواه ناخو     

 .يمئننما

، سـازنده باشـيم    و رال بيـد  كـ تو ل و مـ با تدبر تـشكل، تح     پيش برويم و   تاكتيك سنگربه سنگر   با اگر

 .گرديم آينده خود اميدوار رحمت خداوند وه خواهيم توانست ب

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷/مهر/ ۱۷
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 ر شهريو۱۷ هلم شهدايچمناسبت ه بيانيه نهضت آزادي ايران ب
  

 تعطيل عمومي

  شهريور۱۷هلم شهداي چمناسبت ه ب

  

 تعالي بسمه
 عند ربهم يرزقوناهللا امواتا بل احياء  الذين قتلوا في سبيل والتحسبن

 ۱۶۸عمران آيه  سوره آل

، روزي كه خون چندين هزار نفر از بهتـرين          ردستجمعي هفدهم شهريو   كشتار هل روز است كه از    چ

خيمان استبداد در مقابل    ژد ن را گلگون نمود، روزي كه بار ديگر       هراخاك خيابانهاي ت   ب و آفرزندان اين   

 .گذرد آرام آنان را به خاك و خون كشاند، مي يز وآم تمتظاهرات مسال مردم بيدفاع قرار گرفت و

مـردم مـسلمان انجـام     خواهي طلبي وآزادي دنبال نداي استقالله يور بهركشتار دستجمعي هفدهم ش   

 ي اسالم و  الخميني تأسي جسته و براي اعت        اهللا العظمي  خود حضرت آيت   راه مرجع عاليقدر   گرفت كه از  

هاي رژيم ايـران، جنـبش خـود را          خودكامگي ليرغم تصور استبداد و   اند تا ع   خاسته اپب حفظ ميهن عزيز  

ت مردم مسلمان با    ازدامنه مبار  كن سازند، و امروز     را ريشه  وتيتري بخشند و ظلمت طاغ     ابعاد گسترده 

روزي نيـست   . است   كشيده شده  كشور سرتاسر بينانه و سرسختانه امام خميني در      رهنمودهاي روشن 

شـهرهاي مملكـت نظيـر بانـه، سـقز، سـنندج،             خواهران و برادران ما در ديگـر       بار كشتار  كه خبر تأسف  

 . را نيازاردنيآباد، كرمان، رفسنجان، مشهد، تبريز، بابل وآمل روح و قلب هر ايرا كرمانشاه، خرم

اند و   را آبياري كرده   خون خود نهال استقالل وآزادي     شادي روح تمام كساني كه با نثار       خاطره  ما ب 

مراجـع عظـام و جامعـه       ي و همگـامي   يتسلي خاطر بازماندگان آنان، و به همـصدا         همدردي و  منظوره  ب

طلـب ايـران اعـم از كارمنـدان، فرهنگيـان، بازرگانـان، دانـشجويان،                كليه مردم مبارز و حق     روحانيت از 

ه  بـ  ذيقعـده را   ۱۳ مطـابق بـا      ۱۳۵۷ماه  مهر ۲۴كنيم كه روز دوشنبه      كارگران و دهقانان عزيز دعوت مي     

خـود را بـه    نزجـار اوسيله مخالفـت و    طيل نموده و بدينعتر يوهرمناسبت چهلمين روز واقعه هفدهم ش     

  .م نمايندالعام مردم مسلمان اع مسببين و عاملين قتل

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷/مهر/ ۲۰
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 است كه نظام حاكم واقعبين باشد؟ آيا وقت آن نرسيده
 تعالي بسمه

ونـيم   لكـسا ي ا، تظاهرات، تجمعها، فريادها و باالخره قربانيهـاي فراوانـي كـه از            ها، سخنرانيه   اعالميه

اند، الاقل دو حقيقت     و ناقل آن شده    گوشه دنيا ناظر   است و از چهار      طرف در ايران رخ داده     اينه  ش ب پي

 :دهد يا دو واقعيت را نشان مي

 .ستا  حكومت اسالمي تارخواس خواهد و را نمي وارژيم   اكثريت قاطع ملت ايران شاه و-۱

  . است خميني را به رهبري خود برگزيده العظمي اهللا   اكثريت قاطع ملت ايران آيه-۲

تخت و سراسر   ياپدر    فراوان، غدو واقعيت فوق نه تنها با زبان و قلم بيان شده بلكه با خونهاي بيدري              

اند كه شاه بايـد بـرود،         صريح كرده خميني مكرر ت     اهللا العظمي   طرف ديگر، آيه   از. است  كشور امضا شده  

  . برود نتي نيزطدودمان پهلوي برود، نظام سل

 گرديـده بـا    سيو دسـا   است، متـشبث بـه انـواع تـدابير           ستادهيروحانيت ا  دستگاهي كه مقابل ملت و    

زندگي جامعه را مختـل سـاخته اسـت، معـذلك            هاي مصنوعي، فعاليت و    آشوب كشتارهاي وحشتناك و  

 .گردند مي فداكارتر تر و روز مصممم روزبه دارند و هاي خود برنمي سهحما مردم دست از

هاي رهبري روحانيت يك بند  خواسته زاست كه اكثريت ملت  ااين قابل انكار واقعيت غير مسلم و امر

مربـوط واقعيتهـاي     ملت، طرفهـاي ذينفـع و      است كه غيراز     آيا وقت آن نرسيده   . نشينند  انگشت عقب نمي  

 :برنامه عمل خود را با آن تطبيق دهند؟ رند وفوق را بپذي

 كه  كشده، اين  راايشان واگذ ه  طرف مردم ب    شاه كه مدعي بودند سلطنت موهبتي است الهي كه از          -۱

رفته گس  پي فوق را    ئذاري موهبت ادعا  گملت با رساترين بيان و به شهادت تمام مردم داخل و خارج، وا            

 براي نجات و سعادت وطن هم نباشد براي سـالمت و           رگبايد ا ن آيا كند و اصل سلطنت ايشان را نفي مي      

  بروند؟ نجات خودشان كنار

تحت رژيـم شـاه از       ايران، در  ه دولتهائي كه به داعيه ثبات و امنيت خيالي        ژ دولتهاي خارجي، بوي   -۲

بقـاي   نظـم و  يات و منافي بودن بقاي شـاه را بـا ثبـات و         ع واق اينكنند، الزم است كه عمق        ت مي ياو حما 

انـديش بـوده و بـه مقاصـد          گـذرد، واقعبـين و عاقبـت        مملكت درك كرده نسبت به آنچه داخل ايران مـي         

 پس تنها به شورا يا هيأتي كه مورد اعتماد ملت ايران و رهبري روحاني               اينروع خود بينديشند و از      شم

 .سياسي آن باشد مراجعه نموده، خودرا با آن تطبيق دهند و

و وطندوستي بـه      از روي عقيده   اًكسانيكه احيان  بسته و اگان و درپمقرب، سرس سران  اف بعضي از    -۳

عمل تخريـب و     ر ه زدن به   كه دست  نمايندخرج داده قبول    ه  بيني ب  پردازند، واقع   حمايت از نظام حاكم مي    

 .خواهد كرد تر مصمم مردم را منزجرتر و نتيجه خواهد بود و بي كشتار غارت و

 قريب؟ب صبحل ا اليس لصبحن موعدهم اا

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷/آبان/ ۱۴ 
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  تخريب ها وزيسو مورد آتش نهضت آزادي ايران در هشدار

  تعالي بسمه

 ملت مسلمان ايران

همبستگي رشد اجتماعي خود را نشان  با اتحاد و. برداري دارد رهحاكم قصد تخريب و به رژيم جبار

  .يدئب خودداري نما يتخر ي وزوس نه حركت اغتشاشي مانند آتشوگ هر داده و از

 
  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۵۷آبان 
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 مناسبت گسترش اعتصابهاه بيانيه نهضت آزادي ايران ب
  

 تعالي بسمه
  

كننـده و    ي تعيـين  ا  حلقه اين مردم،  نهاطلب روند تاريخ مبارزات حق    جنبش دوساله اخير ملت ايران، در     

همه آنها از  شدت آن    رود ولي اين گستردگي و عمق و        مي به شمار  دار ريشه هاي گذشته و   وارث نهضت 

ن  آهـاي نوظهـور    سـرعت تحـول و پديـده       سـت و  اش نمايـان    بجنـ    ياسالمصبغه   رنگ و  و بسي بيشتر 

 .امتيازي خاص دارد

 و   ات رسمي ؤسسدولت و م   جانبه كارمندان  هاي جالب اين جنبش، ورود ناگهاني و همه         ديدهپيكي از   

 .ماه قبل با اعتصاب كارمندان بانك مركزي آغاز گرديد دو ملي است كه ازصحنه مبارزات  خبري در

  آنهـا  خواسـت در    مـي  ي و صنفي بود و دستگاه جبار      دما آغاز كنندگان در   اعتصاب يها  اگر خواسته 

ايجـاد تنگنـا بـراي       همـان جهـت محـدود صنفــي و         كارگري را در   اعتصابهاي كارمندي و     دخالت كرده 

نتيجـه   ولـي ايـن توطئـه در      . نين اعتصابهائي بكـشاند   چرا هم به      برخي ديگر  اًحيانا يش ببرد و  پمبارزه  

خـود  ه  سياسي بـ گرن شد و    ها عمومي   ستهاخو كنندگان خنثي گرديد و     و رشد اجتماعي اعتصاب    يهگاآ

  .گرفت

*     *     *  
 خواسته و   الًقبكه   قشرها،  هموطنان ما، بدنبال ساير    زعظيم ا  بيدار شدن وجدان مبارزه در اين قشر      

 اپـ  بودنـد، و  يكصـدماتش بـا مـردم شـر     تبليغـات و   نخواسته با دستگاه استبداد همكاري داشتند و در       

 شئون و سنين مختلف محروميتها     وف  ذاردن آنان به ميداني كه سالها است مردم ديگر ايران در صفو           گ

 اسـت و    كي مبار درآمد  پيشند،  ده  قربانيان بيشماري مي   رند و يذپ ها را به جان مي      و شكنجه  اه  سختي و

مبـارزات   شدن چنـين صـفحه تـازه و درخـشاني در      باز. شود   نهضت محسوب مي   گپيروزيهاي بزر  از

جـا دارد كـه      بخـشد و    مردم اميـد مـي     ريگقشرهاي د  ها و   اختناق و فساد، به همه گروه      استبدادي و دض

  .باشيم سپاسگزار همرزمان خود قدرشناس و صميمانه از

    *     **   
  ـ كـارگران  پـس از  ـ  خواهانـه يآزاد طلبانـه و  قيـام حـق   ترين گروه، درؤثردر حقيقت مسئولترين و م

د نآگاهان هـست   كنند و از جمله روشنفكران و       ت زندگي مي  لصندوق م  كه از  همان كارمندان دولت هستند   

 دانشجويان و  از ثرترؤا، م ج  ودداري از اجراي دستورهاي خالف حق و قانون و با اعتصابهاي به           خو با   

شت پـ بندنـد و      دزدي مـي   اعمـال اسـتبداد و     خـصوصي دسـت دولتهـا را در         كاركنان بخش  بازاريان و 

 .رسانند دستگاه را به خاك مي

 بر پايه اغراض شخصي و صنفي صورت گيـرد و  ست كه اگر  ا دو دمي  اعتصاب در حقيقت، شمشير   

 سند درپـ اي دنيا نـه اي برنـده و به ا صورت حربـه هاي سياسي باشد، به  برنامه اعتنا به هدفهاي ملي و  بي

ملـت   دستگاه كمر گيرد، و به جاي دولت و مي براي انحراف و شكست مبارزه قرار  گر دست رژيم توطئه  

مظـالم   برابـر  ه در چـ اختيار كارگران و كارمندان،      اعتصاب نيرومندترين قدرت را در    . را خواهد شكست  

 .دهد مي برابر منافع ملت قرار ه و چه درگادست
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قبيـل   قحطي نيازمنديهاي حياتي از    هاي زندگي اهالي و   ارهبري كه به تنگ    حساب و بي   اعتصابهاي بي 

 .رود دولت به چشم ملت مي ش ازپيشود كه دود آن  بهداشت منجر گردد، آتشي ميو نان و برق  آب و

دگان الزم  كننـ  نوع نهـضت فعلـي ايـران، اعتـصاب         مدتي از  مبارزه ضداستبدادي دراز   بخصوص در 

زيـان  . نماينـد  ر دستگاه سـير   بتبليغاتي   عملي و  جهت فشار  ج داده در  رخه   و فداكاري ب   ياست هوشيار 

 .حداقل ضروري باشد مردم در ت ولكآتي آنها به مم آني و

 باشـد كـه بـر       مـي  ضـرباتي  و حكم چكش تهديـد    بيشتر در  يك و مبارزاتي دنيا   وژلئواعتصابهاي ايد 

كننـده   نـه آنكـه فلـج      سازد  را به تسليم كلي وادار مي      قدم او  به قدم شود و   يم ردارگهاي حساس حريف و   

  .تلكننده م خسته ردد وگسياست  فعاليت و

*     *     *  
بايد بـا بـرادران و خـواهران كـارگر و            شايسته است و   مردم مملكت نيز   طرف ديگر، افراد ملت و     از

تنهـا آمـاده پـذيرفتن مـشكالت و محروميتهـاي           كرده نـه     ثمربخشي اعتصابها هماهنگي   خود، در ي  ادار

 بـه تأسـيس صـندوقهاي امـدادي و         مقاومـت و   آن باشند، بلكه با توصـيه همگـان بـه صـبر و            ز  ناشي ا 

انـد، امكانـات را       توصـيه فرمـوده    خميني نيـز     العظمي اهللا  كه مرجع عاليقدر آيه    تشكيالت تعاوني همانطور  

 .ان را جبران كنندگزد گجن كنندگان و ابخسارتهاي وارده به اعتص تقسيم و برادروار

 رو مـصرف بيـشتر    سختي به حـرص و     هنگام تنگي و   در عصري كه انسان آزمند و انحصارجو      در

 يزنـدگ  م و از  يست به همگان سفارش كنيم كـه خـود را آمـاده مـشكالت و سـختيها كنـ                  اآورد، الزم     مي

ي ئنهاا زيـان حاصـلي نـدارد و انـس         خـسران و   اين نـوع زنـدگي جـز         روري بپرهيزيم كه  پ  تن مصرفي و 

بجـا   شايـسته و    عمـل صـالح و     وردگار  ورپمنشاء قدرت اليزال     روزاند كه با داشتن ايمان به مبداء و       پي

 سـختي و  روزگـار  ش درپـي بيش از . كنند استقامت سفارش مي  را به حق و بدنبال آن به صبر و         يكديگر

 : كه آوريم راد يك خانواده به شماراف زاخود را  ت احساس همبستگي بيشتري كنيم والمشك

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

  

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷/آبان/ ۱۹
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 سي لندن بي عيه نهضت آزادي ايران درباره تحريف بيالاط
  

 تعالي بسمه
  

 پخش شد،   ۳۰/۸/۵۷ روز   ۲۰ساعت   اكني خود به فارسي كه در     رپ   در برنامه سخن   »سي بي بي«راديو  

كه چون با واقـع مطابقـت        قول آقاي مهندس بازرگان مطالبي اظهار كرد       به نقل از روزنامه گاردين و از      

  : داند مورد آن ضروري مي كامل نداشت، تذكرات ذيل را در

اصـلي بحـران سياسـي       شكلمـ  تحريفي رخ نداده مدلول آن حكايت از       قسمت اول سخنان مزبور    در

را كه  چاست،     عنوان كليد حل مشكالت سياسي كنوني ايران ياد شده        ه  استعفاي شاه ب   كرد و از   ايران مي 

 شـود اميـدي در     مـي  داخل و خـارج    سبب تحريكاتي كه در   ه  صحنه سياسي ايران ب    ردايشان   با حضور 

 .رود حل مسائل سياسي نمي

تنهـا   رداختـه، خبرنگـار مزبـور   پحل بـراي آينـده     پيشنهاد راهگيري و كه به نتيجه ت آخرمقس ما در ا

 مهنـدس بازرگـان     يشـود كـه آقـا      ضمن يادآور مـي    در. است   استنباط و استدالل خود را منعكس كرده      

 شـده   لشان نقـ  يـ قـول ا   مطلبي كه از   هر مجله آلماني اشپيگل نداشته و     اي با خبرنگار   گونه مصاحبه چهي

  . اصالت ندارد،باشد

  

  زادي ايراننهضت آ

 ۱۳۵۷/آذر/۱ 
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 )رشب حقوق روز  آذر۱۹ (۱۳۹۹ يدعوت به راهپيمائي تاسوعا
  

 تعالي بسمه
  

 .ستيوقف زو تسكون  توان با نمي جامعه است و حيات هر حركت مظهر

ثمر رسانيدن مكتب الهـي اسـالم، و    كردن و شهيدان در راه شكوفا    به ياد شهادت و جانبازي سرور     

رشد انساني و همـاهنگي    مودن مسير پيمه هدي و    ئو راه انبيا و ا      گرفتن راه پروردگار   شپي به نشانة در  

 .ايران  ستم رسيده طلب و با مردم حق

نقـاطي كـه    و از ميردازپـ   را به راهپيمائي مـي    )بشر حقوق  آذر روز  ۱۹( ۱۳۹۹يكشنبه تاسوعاي    روز

طـول   اهللا طالقـاني در     المه مجاهد حضرت آيه   منزل ع  شميران برابر  پيچاند و از      م كرده البرادران اع  ديگر

. دهـيم  ي ادامـه مـي  ئونديم تا انتهاي خيابان آيزنهاور به راهپيما      پي  خيابان شاهرضا به جمعيتها مي     محور

حركت را به جهانيان ثابت      عظمت اين اقدام و    مايان، شكوه و  پي  وحدت راه  بديهي است نظم و هماهنگي و     

 .خواهد كرد

هدفي مقدس دارنـد     آيند  درمي گاه مردم به حركت    منطقي خود ثابت كنيم كه هر      ومائي منظم   پيبا راه 

  .هستند و از همه اتهامات ناجوانمردانه رژيم مبرا

 
 نهضت آزادي ايران

   ۱۳۵۷/آذر/۱۵
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  مناسبت ه ببيانيه نهضت آزادي ايران 

 يروزي راهپيمائي تاسوعا و عاشوراپ
  

 تعالي مهسب
  

  در ۱۳۵۷ آذرمـاه    ۲۰ و   ۱۹روزهـاي    عاشوراي حسيني در   تاريخي تاسوعا و   عظمت و  راهپيمائي با 

اطبه ملت مسلمان ايران بود و نظم و        قطرف   مقصد از  هدف و  شهرستانها، گوياي يك حركت با     تهران و 

گوياني كه اتهامات نـاروا و گونـاگوني بـه حركتهـاي             دهان ياوه  بر   ن مشت محكمي   آ العاده انضباط فوق 

انـضباط   بنـدوبار و بـي     بـي    مردمـي  ملت شـريف ايـران را      زنند و  مي   هاي اصيل اسالمي  تضنه و   مردمي

  .خوانند مي

متعهد تهـران،   اهللا طالقاني، روحانيون مترقي و آيتگ بشر، مجاهد بزر    حقوق آزادي و  جمعيت دفاع از  

ضت آزادي  معلمان، جمعيـت حقوقـدانان ايـران و نهـ          مهندسين، پزشكان و     جبهة ملي، انجمنهاي اسالمي   

 همبـستگي و   ديگـر  روزهاي تاسـوعا و عاشـورا دعـوت كردنـد تـا بـار              ايران مردم را به راهپيمائي در     

 اين راهپيمائي نـه از      متانت آنان به نمايش درآيد و به جهانيان ثابت شود كه           طلب و   يكپارچگي مردم حق  

ارتـش و    را بـه شـاه و       خـود  ي مكنونات قلبي  ئفرياد رسا  است، بلكه ملت با بيان و      روي تفريح و تظاهر   

 و آنـان هـدفي واالتـر      آميـز  اقدامات اعتراض  ساخت كه مبارزات و    آشكار دولتهاي خارجي اعالم كرد و    

كند متناسب بـا      لي كه براي رسيدن به مقصود انتخاب مي       ئي دارد و وسا   زسو آتش  و يبتخر از مقدستر

 !شايسته نشان داد آن هدف مقدس و انساني است، و چه زيبا و

م الالـس  علـي عليـه    بـن  فلـسفة قيـام حـسين      جهت با طبيعت اين روزهـا و       هر اين دعوت از    آنجا كه  از

 شد كه در  روبرويبود، با چنان پاسخ مثبت  ايران هماهنگ  بطل متناسب و با خواست قلبي همة مردم حق       

حـل شـده    عظـيم حركـت      اج انـساني و   ورا در اين درياي م     همگان خود  تاريخ جهان هم سابقه نداشت و     

جـا   آن آزادگـان از   تناسب كامل ماهيت و مقصد اين حركت با فلسفة قيام سيدالـشهداء سـرور             . ديدند مي

برابـر بزرگتـرين انحـراف در اسـالم و رسـالت پيـامبر يعنـي                 ترين جنبـة آن قيـام در       است كه برجسته  

همـان  . فرزنـدش يزيـد بـود      سـوي معاويـه و     زاسلطنتي شدن حكومت به صورت موروثي درآمدن آن         

سپس به صالحترين افـراد امـت يعنـي ائمـة            الشأنش و  عظيم طرف خدا به پيامبر    كه از    حاكميت اسالمي 

طبيعـت خـود     فطـرت و   ت اسـالم هـم آن را بـا        مـ ا اسداران قرآن و اسالم تفويض شده بـود و        پدي و   ه

 .ذيرفته بودپدل  هماهنگ يافته با جان و

بوسـيلة   ايـران  سراسـر  ميليـون نفـر و در       بوسـيلة دو   تهران حـداقل   روزه كه در   اين راهپيمائي دو  

 اهللا العظمـي  اجابت دعـوت زعـيم عاليقـدر آيـت     در  مردمي طبيعي و   ا نفر انجام گرفت، رفراندومي    ونهميلي
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 اش و خانواده لبي بود كه بارها بوسيلة نهضت آزادي ايران تأكيد شده كه ملت ايران، شاه وطم خميني و 

 .كند رژيم سلطنتي را نفي مي

قلب اعالم كردنـد     صميم زن و نوجوان با فرياد رسا و از        جهان، مرد و   در نظير  بي  اين رفراندوم  در

فرهنگـي   اقتـصادي و   ع وابـستگي سياسـي و     ون هر آزاد باشيم، از   ه استبداد ونگ هر زاخواهيم    كه ما مي  

 .ميرا مستقر ساز  حكومت قسط اسالمي استقالل داشته باشيم، و

 تعـاليم و قـوانين اسـالمي       تمـام حقـوق انـساني مـصرح در         زاهـاي مـذهبي       اقليـت  يچنين نظـام   رد

 و روهي عظيم بـه نـام كـارگر        گ گردند و   مي مند حيثيت انساني بهره   كرامت و  زن از  برخوردارند، مرد و    

 .آيند نميروتمند درثليتي قا دهقان به استثمار

خود را به    حهاي كند الس شمندانيعليل اند  ي، مغز ئاري راهپيما زبرگ ش از پيرژيم حاكم، از چند روز      

بـستن فرودگـاه، بـا       و ب شـهر  ونـيم كـردن شـمال و جنـ         بـا تأسـيس خـط مـاژينوي دو         انداخت و  كار

هـا و     خلـق دسيـسه    با جعل اكاذيب و    اين نهضت چشمگير وارد و       بلندگوهايش انواع اتهامات ناروا را به     

 زاترسـاندن مـردم      نندگي كمونيـستها و   اا گرد يشتن  ترور افراد و افكار همچون دست دا       ايجاد ارعاب و  

پس  و اي جلوگيري كند   نهاطلب  چنين نهضت بزرگ حق    زاار، ميخواست   كح خراب الهاي به اصط    نفوذ گروه 

توجـه   انـضباط و آرامـش آن و       نظـم و   ت و مـ عظ زاخيره شدن چشمشان     شدن راهپيمائي و   برگزار از

ت يكپارچـه   كـ حر جانب نيروهاي كمونيستي وجود نداشت و      زاهمراهي   بدين نكته كه هيچ گردانندگي و     

مـاق بـه دسـت      چبا به راه انداختن مشتي اوباش        بود به تالشهاي مذبوحانة ديگري دست زد و          اسالمي

خيابانهـا بـراي     غافـل و ناآگـاه در        الحال و برخي از افراد پلـيس و نظـامي          افراد معلوم  و و اجير  مزدور

ن دارد آتهران، قصد  شهرستانها و  در(!)هاي به اصطالح ملي و ميهنيدادن شعار شتم مردم و ضرب و

 بيند  مطرود مردم مي  الً  مردم انتقام كشد و اكنون كه خود را كام         كه خودي نشان دهد و ارعاب كند و از        

شـهاي  الاين اقدامات همه ت     آنست كه  زاغافل    نكند، اما  غخيانتي دري  جنايت و  هر  و ناهبيگ كشتار افراد  از

و  ي بيـشتر  ئبـه رسـوا    بـار  سرگرداني و ناآگـاهي اسـت كـه هـر          بنياد و حاكي از    ذبوحانه و تدابير بي   م

 .نجامدا انظار جهانيان مي ايران و در  مردم آگاه خود رژيم در افكار تر محكوميت قطعي

داشتن امكـان    انضباط چشمگير باوجود   نظم و  و نظير آرامش بي  مردم با نشان دادن رشد خويش و      

نيدن صدها نفر   اشتن و زنده زنده سوز    كنوع اقدامي، در اين راهپيمائي ثابت كردند كه          رت براي هر  و قد 

هـاي   مناسبت تأسيسات مردم در   تخريب و سوزانيدن اماكن و     شهرستانها و  تهران و  ه در نامردم بيگ  از

بهره اسـت و   بي  وسائل انساني و پايگاه مردمي   حق و  حهاي به الكساني است كه از اعمال س      مختلف كار 

كشتارهاي خويش را موجه جلوه دهنـد        و آميز تا اقدامات خفقان   گردند  ي مي ئها  بدينوسيله به دنبال بهانه   

 .و ابقا و ماندن خود را ضروري بنمايانند

عظمت و انضباط و نظم اين راهپيمائي كه به استناد همة وسائل ارتباط جمعـي كـشورهاي خـارجي                   

حتي  ساير كشورهاي غربي و شرقي و      فرانسه و آلمان و    نگليس و ايتاليا و   آمريكا و شوروي و ا     اعم از 

بـود، و بـه شـهادت نـاظران عينـي چنـين تجـع عظـيم و باشـكوه و                      نظيـر  شتيبانان رژيـم بـي    پياران و   

 داشـت  آن نهضت آزادي ايران را بر     ؛كيفيت در جهان سابقه نداشته است      لحاظ كميت و   اي از  نهابزرگوار

 ۱۷عنامـة   طق تـاريخ همانگونـه كـه در        ملت ايران را به عنوان ثبـت در        ةبيعي ابراز شد  هاي ط   ستهاكه خو 

038



 :است، بدين وسيله اعالم دارد  شده ذكر اي راهپيمائي نيز ماده

نهاي اهمـة ميـد    درش  كـرده برفـشردگي صـفوف خـوي        گي خود را استوارتر   چ همبستگي و يكپار   -۱

 .يمئفزانفساني بي داخلي و مبارزه با دشمنهاي خارجي و

جهـت مـردم نـه تنهـا         اتباع كشورهاي خارجي ثابت كرد كـه       دم جهان و  مر اين رفراندوم به همه      -۲

جهـت   دولتي كه در   هر آزادي ما را محترم شمارد و      وري كه استقالل و   شك ضدخارجي نيست، بلكه هر   

احترام متقابل  ي و دوست آن حمايت نكند، از    از دشمني با مردم با رژيم حاكم ايران تباني نداشته باشد و          

باشد مـورد قبـول مـا        اين پايه استوار   ي كه بر  ارتباطع  ون هر معامالت اقتصادي و   ت و سا ما برخوردار 

 .است

تـسلط اسـتبداد بـه       اثـر  ميان خود را كه قرنهـا بـر        حياء شده در  ا  حس تعاون اسالمي    برادري و  -۳

يكـديگر   مـددكار  و گرفتاريهاي زندگي يار   كنيم و در   بيشتر روز ده بود، روزبه  شتفاوتي بدل    تفرقه و بي  

يـشقدم بـوده   پهـا،   تمـام رشـته   همراهي با اعتصابيون ارجمند در باشيم بخصوص در جهت همدردي و  

طلبانة خود دچار مـضيقه و نـاراحتي شـوند و در احتكـار و گـردآوري                   اثر اين اعتصاب حق    نگذاريم بر 

 .ره اقدام نكنيمغي و  كاالهاي مصرفي يا گران كردن مايحتاج عمومي

خـود جـدا ندانـسته فرصـت گرانبهـائي در        برادران ارتشي ما بداننـد كـه ملـت ايـران آنـان را از            -۴

ن و خـواهران خـود      ابـرادر  گذارند كه با پيوستن به صـفوف مـردم نـه تنهـا بـه كـشتار                 اختيارشان مي 

 اهداف مقدس مذهبي و   ملت را براي رسيدن به      ي  ة تمام گروهها  چدرندهند بلكه صفوف متحد و يكپار      تن

 .اري كننديملي 

توطئــه و  حــال وســته درپيدســت نــدهيم و بــدانيم كــه دشــمن   آگــاهي خــود را از هــشياري و -۵

ا يها و جعليات قصد دارد كه نهضت مقدس ما را منحرف كند              زياچيني است و با انواع دروغپرد      دسيسه

 .اي را خنثي كنيم ه دسيس نوعهشياري كامل هر با بيداري و. ف واقع نشان دهدالخ

حتي رژيـم،   بين رفتن يك شخص و بدانيم كه با از  طوالني آماده كنيم وة خود را براي يك مبارز    -۶

ميان بـردن موانـع رشـد، پيوسـته خـود را             از جهت تكامل انساني و    پذيرد، بلكه در    ما پايان نمي   ةمبارز

  .اهللا ان شاء. مكمايثبت اقد هللا ينصركم وصرواانان تيقين داشته باشيم كه  شايستة مبارزه نشان دهيم و

  

   نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۵۷/آذر/۲۳
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  ملت  شاه وگجن

    

  تعالي  بسمه  

رابـر  بجنگهـايي در   . انـد  ادشاهان جنگهاي بـسياري داشـته     پرفراز و نشيب ملتهاي جهان،      پتاريخ   در

فرانـسه، محمـدعلي ميـرزاي      ادشـاه   پكساني چون لوئي شانزده      اگر. عيان داخلي ددشمنان خارجي يا م   

است، امثال شـاه    جنگيده اند، ارتش دولتي عليه ارتش انقالبي مي     قاجار يا تزار روسيه درگيريهايي داشته     

اغيـان  يرسيد شامل اطرافيان يا      با همة سفاكي صدماتشان به عموم مردم نمي        آقامحمدخان نيز  عباس و 

سـپاه كـه جـرمش     سـالح و  با ملت بـي . تلم   با تمامي است،گجن ت درلن با مااير  اما شاه  .است  شده مي

  .است نخواستن او

  !شود  كشته ميغدري بي طرف ديگر د وشك  مييغدر رف بي طيك

 !سابقه است تاريخ دنيا بي چنين چيزي در

 شوند؟ نفر ي يكابايد فد ها نفروناي دنيا ميليجك در

نتقادهـا  ا بود كه شـاه را مخاطـب    ـ دي يعني نهضت آزا ـ يكدسته تنها  سال پيش افرادي معدود و۱۷

 گذشـتن فـسادها و كـشتارها همـراه بـا خفقـان و               دح از. دانست يگانه مسئول فسادها مي    داد و  مي قرار

 بروز كطرف، و  ي عاهاي بيشرمانة دروغين از   دشخصيتها، تبليغات و ا    محو ها و  حساب، توهين  پاول بي چ

قشرهاي مملكت يكي بعد  تدريج همة گروهها وه  كه بطرف ديگر سبب شد ها از شكست برنامه تنگناها و

علمـاي ديـن گرفتـه تـا      طـالب و  دانشجوي دانـشگاهي و  صدا درآيند، ازه ديگري عليه دولت و شاه ب     از

شـهرها و قـصبات، روشـنفكران و         ر، در احبان مـشاغل آزاد، مـردم كوچـه و بـاز          او صـ   تاجر كاسب و 

 .و حتي ارتشيانهنرمندان، كارگران و كشاورزان، كارمندان 

 وحـدت كلمـه در     الحق شخص او را بايد موجـد چنـين         عصيان همگي شاه بود، و     عامل نارضايتي و  

  .تقويت انقالب دانست ل وكت و باعث تشلميان م

*     *     *  
پـس از آخـرين صـداي       . اسـت    ام انقـالب را شـنيده     يگويد پ  مي. خواهد  را نمي  ت او لداند كه م   شاه مي 

معـذلك  . تمام باشـد   صادر شد بايد كار۵۷ آذر ۲۶تاريخ  ها كه در غ احزاب و جمعيت رساي مردم و ابال   

 .برند ريف نميشت

افتضاح آن   ايگي و پ  بي نتي كه طسل از خواهد و  نت چه مي  طچسبيدن به سل   رسيد كه از  پدر اينجا بايد    

ه چـ اند،    را زده  آننج قارة دنيا كوس رسواي      پوهاي  يها و راد    شده روزنامه  فراگيرز،  مثل حزب رستاخي  

درآمدي  ي و ئخواهد گشت؟ آيا دارا    ل گذشته باز   خيا آن جالل و   جوي رفته و   لذتي ميتواند ببرد؟ آب از    

 حـال ريختـه و    ه  بـ  كـه تـا    است كه چشم طمع بدان دوختـه باشـد؟ آيـا خونهـائي               مملكت باقي مانده   در

 ل كه قرار است برود آيا بايـد نـه         است؟ حا    كه سوخته شده عطش انتقام وي را سيراب نكرده         يئها  خانه
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 ؟رانييا  نه و  بماندايراني 

جـان   متي و السـ  روي غيرت و استيـصال     دارد و مردم نيز     طرف دست از لجاجت و عناد برنمي       اين

  .دهند دست مي خود را به رايگان از

*     *     *  
امـراي  . خواهـد شـد    دب اندر شاه برود كمونيستها مسلط و اوضاع بد       گويند اگر  مدافعين سلطنت مي  

اندازنـد   راه مي ه  كشند، دولتهاي بيگانه كودتاها ب     خون مي  جا را به آتش و     حاال همه  تر از  ارتش بيرحمانه 

اينكه مملكت ه  بمضافاً... بلند خواهد شد  رچميپگوشه  از هر. شود جنوب تجزيه مي شمال و مملكت از  و

 .ستا گمر قحطي و ورشكستگي و در

. اسـت    آورده ها را دسـتگاه شـاهي بوجـود        احتمال خطرها و  اين   گيرند كه همه   نمي نظر اين افراد در  

هـاي    ارتـش دسـت پـرورده      داد؟ مگر امـراي    اس قرار سها را چه كسي در پستهاي ح       يئها و بها   اي  توده

 انجام داده يا خواهند داد و فرمانبري و پـشتگرمي          ه موقع سرخود عملي   چ شاه نيستند و     ةين شد چدست

 از قحطـي بـودن فعلـي نيـز         و گه مـر  گـا ورشكستگي و لـب پرت    . به آمريكا  تواند باشد و   به شاه مي  آنها    

 .ت استلاري با مگو ناساز و لجاجت او حضور

. را حـل نخواهـد كـرد    مشكلي له وأهيچ مس  بايد بدانند كه ماندن او ـ خارجي  داخلي و ـ حاميان شاه

ي را لـ ميروند با بسته شدن نفت و نـان، اعتـصاب غـذاي م   استقبال گلوله  ه  ب هاي باز   ت كه با سينه   لاين م 

 .شت آن باشد نخواهد شدپقدرتي كه  هر قبول خواهد كرد ولي تسليم سلطنت و

 يتهـران يـا ماههـا    عاشوراي امسال  مانند روزهاي تاسوعا و ـ زمان است كه هر  ربه نشان دادهجت

. اسـت   ت معقـول و مـنظم بـوده   لاست م  دهتحريك نكر دولت دخالت و ـ  مشهد  ري نظاميافرماند ابتداي

ورش مغولـوار  يـ عباس اصفهان يـا   ، هتل شاهدانابسوزيهاي بزرگ مثل سينما ركس آ   آتش اغتشاشها و 

عمليـات تخريـب و     . اندازنـد  راه مـي  ه  ه بـ  گاشهرها و مردم را عمال خود دست      ه  ب دستان خرابكار  هب ماقچ

 .است  بوده  بهانة روي كار آوردن دولت نظاميمقدمه و يز ان نهر آبان ت۱۴ق عمدي يكشنبه يحر

جوانـان   كـه بعـضي از     اي را   ي پراكنـده  ئـ ت جز الست حمـ  اكلي رژيم استبداد هميشه سعي داشته        بطور

اي سـاختگي و    يهـ خرابكار رخ خارجيـان بكـشد و     ه  ع بـ  يمقيـاس وسـ    انـد، در    داده عصيان يافتـه انجـام مـي      

يـا اعتـصابها را     . هـاي منطقـه بترسـاند      خطر ناامني  ربي را از  اي بوجود آورده دولتهاي غ      هاي عمده   نظمي بي

 غلرزه درآمده حمايت همه جانبـه را دريـ        ه  هاي خارج ب   دامن زده طوالني كند تا رگهاي اقتصادي تمام دولت        

 .ننمايند

 از خواب طوالني و اشتباه تقويت شاه بيرون آمده بودند و نـسبت بـه شـوروي                  آمريكاييها كه اخيراً  

دارند، فهميده بودند كه شاه پايگاهي در مملكت نداشته خود عامل نابسامانيها             مراقبت مستمر حظه و   الم

 اًهـم مخـصوص    شايد ايـن نكتـه را     . تكرار خطاي ويتنام ندارند    بقاي او و   بر اصرار. باشد ها مي  و ناامني 

كرده باشند  يكا باورخميني با شبكة تلويزيون سرتاسري آمر  اهللا العظمي يهآعاليقدر مصاحبه زعيم بعد از

 نـه روابـط دوسـتانه متقابـل سياسـي و           ي نه دشمني ذاتي با خارجيها دارد و       لو م    كه يك دولت اسالمي   

 .ا خواهد گذاشتپرا زير  منافع حقة كسي بازرگاني و

شاه اسـتعفا دهـد و    كند كه  نفت ايجاب مي   جريان افتادن فعاليتهاي اداري و صدور     ه  امنيت منطقه و ب   

اسـت،     آمـده  تهـاي ديگـر   يو احزاب سياسي و جمع     رش حقوق ب  ۵۷ آذر   ۲۶خ  رابالغيه مو  ه در ك همانطور
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ك  يـ  اختيـار  يش رود حكومـت در    پـ م  ظ جريانات بصورت درست و من     ةهم نپاشيد  براي اينكه شيرازه از   

 .گيرد ت قرارلقت مورد قبول موشوراي م

سـلطنت و     صـريح انـصراف از     ةعـد  و ۵۷ آبـان    ۱۵تعهدات پيام    تكميل اعتراف و   ر شاه در  گ ا اًمسلم

گرديـده   ل و موجبـات اضـطراب محـو       فاي خود را اعالم كند و ملت اطمينان يابد، عوامل اخال          عقصد است 

  .حركت درخواهد آمده رانيها و تعيين نظام صحيح مطلوب بيجهت ترميم و رخهاي مملكت درچ

 
  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷/دي/ ۷ 
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   دي ايران به شوراي انقالب الجزايرمتن تلگراف تسليت نهضت آزا

 »هواري بومدين«مناسبت درگذشت مجاهد فقيد ه ب
  

 تعالي  بسمه
  

 يرازجلا رئيس شوراي انقالب  ـ بيطار حضرت رابح

و  يـر املـت الجز    را با كمـال تأسـف بـه        »هواري بومدين «نهضت آزادي ايران، درگذشت مجاهد فقيد       

 راه آزادي و رهبري نستوه كه عمـري را در     لجزايرا مسلمان   گبزر ملت قهرمان و  . گويد شما تسليت مي  

صرف كرد، و مسلمانان جهان، برادري بزرگ و با احـساس            ي الجزاير الاعت شبرد و پيسپس   استقالل و 

و بـراي   ادست دادند و فقدان      زامسئوليت انقالبي، و جهان، سياستمداري با تقوي و مخلص و صادق را             

 .اي بس بزرگ است خواه ضايعهآزادي پرست و عموم مردم حق

راه آن مـرد     را در ادامـه    رشيد الجزايـر   و آمرزش و شادماني روح آن مرحوم و موفقيت ملت بيدار         

 خـداي بـزرگ و     مـسلمانان جهـان از     براي همبستگي بيـشتر    واتالشهاي   و شرفت كشور يبزرگ براي پ  

 .حكيم خواستاريم

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۷/ديماه/ ۷

 ۱۳۹۹/محرم/ ۲۷

  ۱۹۷۸/دسامبر/ ۲۸
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 رفتن شاه هشياري انقالبي ما پس از
  

  تعالي  بسمه

گرديـده   فرصـتي كـه دسـت داده فروزانتـر         ضداستبدادي و ضداستعماري ملت ايران در هر       ةمبارز

با توطئـه    نيز بار  است، و هر   هتحت سلطه را به روشني بيان كرد       خواستهاي قلبي اين مردم ستمديده و     

 انـد و    اه يا بلند به سكوت واداشته شـده       وتاي سركوب شده دوباره مردم براي مدتي ك        هجهاني چند جانب  

خاكـستر   زيـر  تـوان در    اما بديهي است كه آتش را نمي      . است   تش درونشان پاشيده شده    آ خاكستري بر 

 اگـر مبـارزات ضداسـتبدادي و      . ن جلوگيري كرد  ز آ هاي خانمانسو   براي هميشه از شعله    پنهان داشت و  

مبارزات انقالبي جنگل را با      رگگها آرام سازند، ا   نها و نير    خواهي مشروطيت را توانستند با دسيسه     آزادي

ر مبارزات ضدرضاخاني را سركوب و خفه كردند و بساط استبداد را به             گخيانت و توطئه فرونشاندند، ا    

هـاي   ا با توطئه مصدق ر  مبارزات ضداستعماري ملت ايران به رهبري دكتر       ياري استعمار گستردند، اگر   

اســتبدادي مــردم بــه رهبــري ضد  انگلــيس و آمريكــا و دربــار درهــم كوبيدنــد، و اگــر نهــضت اســالمي

 خاموش كردند و قيام انقالبـي        با ايجاد حمام خون ظاهراً     ۴۲ خرداد سال    ۱۵خميني را در       العظمي اهللا  آيت

بـساط   هم پاشـيدند و    هاي رژيم از   توطئه ليسي و پهاي    اهدين خلق ايران را با تمام شيوه      جمسلحانة م  و

 بنيادهـاي سـست و     ميخهاي فرعوني و چنگالهاي فاشيـستي و       غارتگري استعمار  ديكتاتوري استبداد و  

المللي شرق و غرب     روزي خويش را با شركت غارتگران بين      پيتثبيت كردند و     خود را ظاهراً     ضدمردمي

 بـار  زيـر  ايـن مـردم از    كـه  ختند، ولي هرباراد پرپايكوبي اجساد كشتگان به رقص و بر جشن گرفتند و 

نان آيش با تمام هستي با  پاز تر برخاستند مصمم استعمار سنگين خودكامگيها و غارتگريهاي استبداد و    

حركت مردم به  تواند از اي نمي دسيسه توطئه و  ي و وتثبات رسانيدند كه هيچ جريان طاغ     اكار كرده به    پي

ي و يـا آشـكار      نـ هاي زيرزمي  شكستي مقاومت  سركوبي و  هر  بعد از  .تعالي جلوگيري كند   سوي كمال و  

ي مـردم مـا     وتميز و ضـدطاغ   آسو، مبارزه قهر    ش بدين پيسال   دو اند، تا اينكه از     خويش را شروع كرده   

داشـت و همـة   اخود جهاني را به شـگفتي و  نظير اي يافت و با گسترش و رشد بي     تازه اوج و بعد   هرروز

خـرين نفـسهاي    آدرآمده هم ريخت و اكنون كه ديو استبداد به زانو   را در     علمي شبه و! معيارهاي علمي 

ل التوطئـه، اضـمح   كوشـد بـه راههـاي مختلـف زور و       اش مـي   نـه ابا تالشهاي مذبوح   كشد و   خود را مي  

 هـاي نـه     اندازد، جا دارد نظري به گذشـته       راي مدتي به تأخير   بمحتوم خويش را عوض كند يا دست كم         

ايم يا تصحيح مدارهاي نامتناسبي      سابق داشته  يندازيم و با تعقيب مسيرهاي درستي كه در       ب چندان دور  

 .بريزيم براي آينده هم طرحي نو ببينيم و را روشنتر يش گرفته شده وضع حاضرپكه در 

ول و ئاز افـراد مـس   اي مـصدق عـده    و سقوط دولت ملي دكتـر  ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸بعد از كودتاي ننگين     

 هاي مـستمر بـه افـشاگري و     گفتن»نه « ديني خود نهضت مقاومت ملي را تشكيل داده با    ةزمتعهد به انگي  

داخـل يعنـي اسـتبداد برخاسـتند و در مـدت چنـد سـال                 و عامل آن در    نو مخالفت و مبارزه با استعمار    
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 .را به مردم نشان دادند گي اودخصلت سرسپر و  زشت ديكتاتورةهرچيگير پفعاليت 

 ي اسـالمي وژولئبا ايـد  سازماني متشكل و اليت با عمق و گسترش بيشتري در      اين فع  ۱۳۴۰سال   در

ايمان و در چهارچوب تـشكيالت،   با اتكاء به عقيده و     نيز و اين بار  . شد يعني نهضت آزادي ايران متبلور      

 .و، دنبال شدا ةهرچو برداشتن نقاب از  مخالفت مستقيم با ديكتاتور همان برنامة رسواسازي و

خمينـي پـا بـه         العظمـي  اهللا  د به رهبري زعيم عاليقدرآيت    كه روحانيت آگاه و متعه     هنگام بود در همين   

پيش به سنت مبارزاتي شيعيان راستين علوي با كسانيكه سد راه تكامل مـردم               بيش از  ميدان گذاشت و  

ه سـركوبي جنـبش و بـ       انزده خـرداد و   پو پس از    . برخاست ارپيكحركت به سوي خدا شده بودند به         و

بـه زنـدان انـداختن و محكوميـت اعـضاي نهـضت آزادي                مبارزات مردم و   گبزر تبعيد فرستادن رهبر  

ايران دنبـال      آگاه بين و مسلمان و    ايران، اين راه مقدس با شدت و عمق بيشتري بوسيلة فرزندان روشن           

طوفـان    وخارجي به درياي مـواج و خـشمگين    ثبات و امنيت قبرستاني غارتگران داخلي وةجزير شد و 

 .انقالبي مردم تبديل گرديد قهر

يكـسال شـهادت و قربـاني دادنهـا، دشـمن       و ناپـذير   مـستمر و سـازش  ةسال مبارز در اين مدت دو 

توبـه و   كشتار و هاي گوناگون وعده و وعيد و   ع مختلفي را اتخاذ كرده، درعين به كاربردن شيوه        ضموا

بـه عقـب     انـد و دشـمن قـدمي    نگ آوردهچاي به  هوزي تازيرمردم پ روز دولت عوض كردنها و غيره هر  

. )۱(لكـافرين ا ويمحق   ا الذين آمنو  اهللا   وليمحص :ذير الهي است  پنا كه سنت تبديل   زيرا آنچنان . نشسته است 

 نـدارد و   ايمـان و اخـوت و همبـستگي اسـالمي     ح و سازماني جـز كه ملت مسلمان ايران سال   آنجا اما از 

جهـت   اي در  رفتـه  يشپـ تكنولوژيهـاي    ديـده و   تجربـه  يافتـه و   سـازمان دشمن به انواع وسائل و حاميان       

 اند و در روزي اين مردم با حجم آنچه داده    پي شرفت و ابعاد  پيسركوبي و فريب برخوردار است، سرعت       

  . نيست اند، برابر رداختهپمال و جان  ايثار اند و به كرده ص نثارالطبق اخ

 جـاري   عوقـاي  ل و ئ، ضـمن تحليـل مـسا      ۱۳۵۷ شهريور   مية مورخ ششم  الاع نهضت آزادي ايران در   

 اًمنطقـ  بست وحشتناك حاضـر    بن حاكم، براي خروج از    ذيرپنا شرايط آشتي  در«: خاطرنشان ساخت كه  

 :نيست قابل تصور حل بيشتر  راه دو
 . شوددسلطنت نابو ساطور زير اش در  ملت تا آخرين فرد ارزنده-۱

 »... شاه برود-۲

. مفيدي نخواهد يافـت    حل راه با ماندن شاه هيچ كاري چاره نخواهد شد و        «ست كه   ا   ايان آمده پو در   

 »...يها امكانپذير خواهد شدئجو بست بيرون آمده چاره بن مملكت از اما با استعفا و رفتن او

 اوضـاع روزبـروز    خواست مردم توجهي نكردنـد و      اين واقعيت و    حاميانش به  ولي متأسفانه شاه و   

ه دسـتگاه بـ    طلبانة خود ادامـه دادنـد و        حركت حق ه  ش ب  پي از تر مردم هم مصم   شد و  وبه ضرر ا   بيشتر

اما اين مـردم بـا   . آورد باره را ب شهريور ننگين هفده  فجيع و  كشتار و   حل حكومت نظامي   عنوان يك راه  

د دهان كساني كوبيدن   بر   مشت محكمي  اوج بيشتري رسانيدند و    خود را به  ة  خون دادن مبارز   شهادت و 

 .جاي خود بنشانند گلوله به سر را با خشونت و  ت اسالميضخواستند نه يخود مخيال واهي ه كه ب

ررسـي اوضـاع     ب  به »كجا هستيم؟  در«اي تحت عنوان     عالميها ۵۷ مهرماه   ۱۷نهضت آزادي ايران در     

  و آينـده دولـت    شتي و درماندگي حال و    آشكست كابينة   «: گفت رداخت و  پ تحليل وضع حاضر   گذشته و 
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لبتـه راه   ا... لحـاف  ريسرهاي گنده ز  «: به اصطالح عاميانه   است و  كنون آشكار ا   هم جهات ديگر  از دربار

هـا    ضربه ها و   حيله نه از  متوقف شويم و   و رورغيش است، نه با موفقيتها م     پ در منازل دشوار  طوالني و 

 »... بترسيم

سـت،   اضدمردمي روهاي ضدخدائي وهاي دستگاه، آنچنانكه خصلت ني    بست باالخره تضادها و بن    و

 ۱۴در  دارد و بـاقي نگـه   گشت شايد خود را چنـد روز بيـشتر       اي مي  هم بدنبال چاره   باز وج رسيد و  ابه  

اسـت كـه نظـام حـاكم           آيـا وقـت آن نرسـيده      «: اي تحت عنـوان     اعالميه  نهضت آزادي ايران در    ۵۷آبان  

رژيـم اورا    اكثريت قاطع ملت ايران شـاه و  -۱«: حقيقت را خاطرنشان ساخت كه      اين دو  »واقعبين باشد؟ 

خمينـي را بـه     اهللا العظمـي  ريت قاطع ملت ايران آيـت ث اك-۲. ست ا خواستار حكومت اسالمي   و خواهد نمي

ي خارجي اين   ا دولته -۲. بررد اه بايد كنار  ش -۱ن نتيجه گرفت كه     پايا و در    »است   رهبري خود برگزيده  

 رهبـري روحـاني و   تي كه مورد اعتماد ملت ايـران و أ تنها به شورا يا هياين پس از ابند ويواقعيت را در  

نظام  كه براي حمايت از وابسته بدانند افسران سرسپرده و بعضي از -۳. ن باشد مراجعه كنندآسياسي 

 مـردم را منزجرتـر و     نتيجـه خواهـد بـود و        غـارت بـي    تخريـب و   و عمل كـشتار   زدن به هر   حاكم دست 

 .هد كردخوا تر مصمم

 شتربيـ و تخريب    به كشتار  بند پرداخت و   نصب ژنرالهاي قداره   ولي رژيم به بركناري دولت آشتي و      

اي بـه     دهـان و تيـشه     يش مـشتي بـر    از پـ   محكمترعاشورا   و تاسوعا نظير د اما راهپيمائيهاي بي    ز دست

ي ماندن  قاستار با نه خو  برآوردند كه ما   زبان فرياد  ك ي مردم ايران يكپارچه و    ريشة رژيم زده ميليونيها   

خواسـتمان تـشكيل حكومـت قـسط         بلكـه تنهـا   . نه برقراري رژيم سـلطنتي     اش هستيم و    خانواده شاه و 

معنـاي نفـي    ه  ايـن بـ    دهـيم و    درنمـي  خمينـي تـن      اهللا العظمي   آيت به رهبري هيچكس جز    ست و  ا اسالمي

آذرماه بوسيله نهـضت آزادي   ۲۶حق در ابالغيه مورخ ه  اين خواست ب  .  است اهللا  هكلم استقرار طاغوتها و 

 .رتشيان ابالغ شد اخارجيان و به شاه و ديگر اسالمي هاي سياسي و ايران و گروه

ه  سـخن بـ    »ملـت   شـاه و   گجن « خود نهضت آزادي از     ۷/۱۰/۵۷ميه مورخ   الخرين اع  آ باالخره در  و

مردم  رف ندارد واياني جز نابودي يك ط   پبس و    شاين جنگ هيچ آت      است كه    ميان آورده يادآوري كرده   

حركـت بـه طـرف       خواسـتار پيـروزي نهـائي و       يند و اگر  به واپس نمي   مواضع حقة خود   هيچ روي از  ه  ب

 .مقصد غائي هستند

 تمكين كـرد و   » نام مرخصي ه  ب «رفتن شاه ه  ج، ب ن عال يعنوان آخر ه  خيال خود، ب  ه  ي ب وته طاغ گادست

ي أيي روهمان مجلسين غيرقان  است و ازعوحكومت ساخت كه بازهم برگزيده شاه مخل مورأدولتي را م

بـازي   شـب  همـان ژنرالهـاي وابـسته كـه هميـشه عروسـكهاي خيمـه              سوي ديگـر   اما از . گيرد اعتماد مي 

جوييهـا   چـاره ه  كننـد، بـ    نـابودي مـي    وچي و پـ رفتن گرداننده خود احساس      با اند و   قدرتهاي غربي بوده  

جـوي  ه  خواهنـد آب رفتـه را بـ        خويش مي  پنداره  ينند، ب ب  لوله تفنگ مي   حلها را فقط از    افتادند و چون راه   

انقالبـي    احـساسات پـاك و     كتحريـ  خـويش و بـا     آشكار قصد دارند بوسيلة ايادي مخفي و     . بازگردانند

فشارهائي بـراي مـردم      چنان تضييقات و   مرجي دست زنند و    چنان هرج و  ه  زورگوئيها ب  گاه با  مردم و 

را  آميـز  فاجعـه   كودتاي سـركوب كننـده و      كمردم به تنگ آمده ي    خيال واهي خودشان    ه  ايجاد كنند كه ب   

بردنـد    بكـار  ۱۳۳۲ مردادمـاه    ۲۸ تـا    ۲۵روشهائي كه روزهاي     هاي نظير   با اتخاذ شيوه    بپذيرند و  ظاهراً
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آنچـه   اي مانند بيشتر   نهامردم را براي اقدام بعدي خود آماده سازند يا با دست زدن به اقدامات خرابكار              

مملكت مـسلط كردنـد،      نتيجه ژنرالها را بر    در آوردند و  ن ماه امسال بنام مردم به وجود       آبا ۱۴كه روز   

همـة   آنـان و  ه  اكنـون بـ    هـم  ولـي مـا از    . ناراضي كننـد   بدبين و    مردم را نسبت به جنبش مقدس اسالمي      

  مـردم  ةاراد سـنت الهـي و     جهـان و   نين حاكم بر  اقو ز ا ظلمت طاغوتي خود گرفتارند و     كه در  يينيروها

مانند راههاي ديگري كه آزمودند محكوم بـه شكـست           اين راه نيز     كنيم كه  مي رست ناآگاهند، اخطار  پخدا

اين ميان ملت با     در گردد، و  مي بانشان منجر اارب حاميان و  آنان و  خود چه بيشتر  به نابودي هر   است و 

ي ئرسـوا  و ذلـت   و گننـ  زجـ  آيـد و   اين كوره بيرون مي    از تر ديدهب  وآ رتيروز پ رباني دادنهاي بيشتر  ق

 .ي نخواهد ماندقبراي دشمنان مردم چيزي با

 :كنيم كه شجاع ايران توصيه مي و فداكار طلب و حق و ايان ما به مردم مبارزپ در

راه  از نخورنـد و  يب  گردد فر  ابقاي آن منجر   اي كه به تثبيت رژيم سلطنتي و        هيچ توطئه  برابر  در -۱

 .ش بازنگردنديخو

آمـده   پيـروزي را بدسـت     ي نكننـد و   قـ ايان يافته تل  پآن مبارزه را     بازيهاي همانند  ه و  با رفتن شا   -۲

رشد مبارزه ما نيست و بايد بـا      ه  ب جريان رو  اي بيش در    مرحله توجه داشته باشند كه رفتن او      ندانند، و 

 .مراحل مبارزه را دنبال كنيم ه بيشترچ هشياري هر

انقالبي خود   تحمل و آرامش و   تقواي اسالمي  شد سياسي و  ر ديگر بيداري كامل، بار    با آگاهي و   -۳

توجه داشـته باشـيم كـه        بپرهيزيم و    نظمي سوزي و بي   شت آ نه تخريب و  وگ هر ز ا بات رسانيم و  ثا   را به 

ه لـوده سـاختن مبـارزات مـردم، بـ         آخواهند با بدنام كردن و        رژيم مي  ةايادي باقيماند  ه و گاعوامل دست 

كـشتار   تخريـب امـاكن و   سسات دولتي و ملـي و ؤزدن م ها، آتش  كشيدن مجسمهاپينپقبيل   ي از ئرهاكا

حال آنكه   مقدس مردم بگذارند، و  ةحساب مبارز ه  ب طرح شعارهاي انحرافي دست زنند و      گناه و  افراد بي 

خـود را   ة  درس سـازند   اينجا نيـز   دانند كه قرآن يعني منشور انقالب ما در        ما مي  هشيار مردم انقالبي و  

اقـرب    هـو  اعـدلو ان ال تعـدلوا،     ا علـي    قـوم ن  ناكم شـ  منواليجـر ... «: دارد كـه   اعـالم مـي    كنـد و   ميمطرح  

 )۲(»...للتقوا

اي نيـست     ريشه و اين قبيل كارها، اقداماتي انقالبي       دهيم كه  مي توجه قرار  مورد و نيز اين واقعيت را    

هـاي انقالبـي مـردم        هـا و كينـه      قدهخالي كردن ع    اصيل و  ةمبارز  از  افراد و  براي انحراف افكار   صرفاً و

 كيفـر ه  راي بـ   بـ  هـد رفـت و    اميـان خو   شـوم آن هـم از      دانند كه با محو رژيم تمام آثـار        مردم مي . است

حكـم كـردن     ست كه صالحيت رسيدگي و     ا  دادگاه عدل اسالمي   كمتجاوزان تنها ي   رسانيدن تبهكاران و  

 .دارد

بـول همـة     ق دسـتورهاي رهبـري مـورد      دها و رهنمو زابيرون   خودسرانه و   به هيچ عمل فردي و     -۴

شـكال  ابـه   چهره دوسـت و  بدانيد كه منافقين فراواني در     اجرا ندهيد و   و  بروز ةجازاافراد ملت مسلمان    

 .دام آنان نيفتيم اهانه درگناآ ت ما ضربه ميزنند، ما خودامختلف مغرضانه به مبارز

بي مـا  ترشد مك خود را كه نمايانگر  اسالميي ونهاي تعاتمبارزه، حرك ت ناشي از مشكال رابرب  در -۵

  . گسترش دهيمچه بيشتر است هر

 همبستگي و تشكل خـود را پيوسـته اسـتوارتر كنـيم و در راه تحقـق نهـضت اسـالمي بـا قبـول                          -۶
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تري را ايفا كنيم و ايمان داشته باشيم كه طلوع صـبح              مسئوليتهاي فكري و علمي اجتماعي، نقش سازنده      

  الصبح بقريب؟ اليس نزديك است،

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷/دي/۲۴

  

هاي انقالب از هـر آلـودگي و عيبـي پـاك سـازد و                 و تا خدا مؤمنان را در ميدانهاي نبرد و كوره          )۱(

  .كافران را به تاريكي و نابودي كشاند

كـه  مبادا كينه و دشمني گروهي شمارا برانگيزد كه به عدالت رفتار نكنيد، عدالت را پيشه سـازيد             )۲(

  ۸/مائده.اين امر براي دست يافتن به پرواپيشگي نزديكترين عمل است 
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   برنامه نهضت آزادي ايران اصولمرامنامه و

 ۱۳۵۷ماه  دي

 تعالي بسمه
نفقون، والذين اذا يا رزقناهم مم نهم و وامرهم شوري بيههم واقامواالصالبوالذين استجابوا لر

 )۳۹  و۳۸/ يشور( .البغي هم ينتصرون اصابهم

 و[نماز  د ونذيرا شدپ ]ربوبيت جهت حركت به سوي رشد و در[روردگارشان را پآنانكه دعوت  و

 اية شورا است، و از پان برششان در ميان] جامعهادارة[و اي داشتند، پ را بر]محيط نمازخواني

 هم يدرگي د، و كساني كه چون مورد اصابت تجاوزي قراركنن آنچه بدانان روزي داديم انفاق مي

  . برخيزندييشان به يارا

 
مشيت الهي مـسئول     حقوق ملت ايران كه به     دفاع از   شخصيت افراد و   اليبه لزوم صيانت و اعت     نظر

  باشند، منشاء قدرت مي خود و رات كشوردمق حاكم بر و

تحـصيل   شرط سـپاس پروردگـار     بندگي غير او است و     آنجا كه اقتضاي اطاعت از خدا احتراز از        از

  ؛ق حق و خدمت و سعادت استيطر ي به كار بستن آن درآزادي برا

هدف نهائي حيات را  تكاملي خلقت و كلي و ازلي خود مسير و  بيني عمومي آنجا كه اسالم با جهان     از

ب و  تـ همـه مكا   اسـت كـه برتـر از         ه داده يـ دگي ارا نـ  نظـام جـامع ز     كتقرب بـه خـدا تعيـين كـرده يـ           در

 ؛باشد و عصرها ميها و جوابگوي همه نسلها  ژيوولئايد

تقـواي فـردي و      ملت بدون فعاليت و فـداكاري و        قوم و  چبقاي هي  يشرفت هيچ نهضت و   پآنجا كه    از

 ؛ندهند وضع و سرنوشت آنها بهبود نخواهد يافت را تغييرد نبوده تا مردم خو پذير امكاناجتماعي 

با اوضاع حساس    واجههم در پرست ايران و   فكري مردم حق   فرهنگي و  با توجه به سوابق تاريخي و     

 ...كنوني جهان و ايران راو دشو

 ؛دهد افراد مي داخلي امكان فعاليت مجدد به احزاب و المللي و اين هنگام كه شرايط بين و در

هاي سـه گانـه       پايه بر متكي ره ناشي و  ا خود را كه همو    ةنهضت آزادي ايران مرامنامه تجديدنظرشد    

 :دارد زير است اعالم مي

 .آن اجتماعي ناشي از ردي وفمسئوليتهاي  ض وئ با فرااسالمليه  اصول عا-۱

 دسـت آمـده   ه  متمم آن كه به بهاي خون شهداي آزادي و استقالل ايران ب            انون اساسي ايران و   ق -۲

 .جهت تحقق حاكميت اساسي ملت ضرورت دارد است با توجه به اصالح آن كه در 

 .بشر   اعالميه جهاني حقوق-۳

 :ل خواهد بودينامه، برنامة عمل به شرح ذق مرامقبراي تح

 دولت حاكميت ملي و
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تعيـين   حكومـت شـورائي بـه منظـور      اساسي ملت ايران با استقرارق احياء و ايجاد حقو ـ اصل اول

 .مردم تعيين حكومت مردم بر مسئوليتهاي قواي مختلف مملكت و حدود و اختيارات و

عـدالت اجتمـاعي و      نظـم و    است با تأمين امنيـت و      مردم و اجتماع   منظور از حكومت، مباشرت امور    

 .علمي جهت رشد فكري و اخالقي و آوردن شرايط و امكانات براي عموم در بوجود

قـانوني را ندارنـد و       وضـع اصـول    اكثريت، حـق تحميـل عقيـده و        لوژي الهي، حكومت و   ئو  ايد   بنا به 

ن آ مقررات ناشيه بايد مبتني بر     موضوعه و قوانين     حكومت اسالمي  در.  خدا است  قاالطال علي قانونگذار

 .آن باشدة كنند موافق با آن و اجرا اصول ازلي و
 

بينـي و    مبنـاي جهـان    بـر  امـور  نظـارت بـر    مـديريت و   الزمه چنين حكومت كه عمل آن مباشـرت و        

 زو برگزيـدگي ا      تقـوا، اتكـاء بـه افكـار عمـومي          شايستگي و لياقت و    وه بر ال ع ؛ست ا لوژي اسالمي ئو  ايد

 .ي اكثريت خواهد بودأمشورت و اتخاذ ر و باشد، روش آن با شور ت ميلطرف م

و رضـايت مـستمر از    وه بـر انتخـاب متـصديان امـور    الحكومت اسالمي، مردم ع   از طرف ديگر، در   

نظارت و انتقاد ملـت     . طبق شرايط صحيح خواهند داشت     حق عزل بر   كافي و  اعمال آنان، نظارت كامل و    

 منكـر  بـه معـروف و نهـي از        ل متصديان امور، نه تنها حـق مـردم بلكـه وظيفـه امـر              ما اع دولت و بر   بر

تـضييع   و امـور  طرف و بدون ايجـاد هـرج و مـرج و وقفـه در     باشد كه بايد با آزادي و امنيت از يك     مي

 .حقوق اجتماع صورت گيرد

 اخالق

ني، خـدمت و خالقيـت و   ، اشاعة اهداف معنوي و انساقالحاكميت تقوا، ترويج مكارم اخ  ـ اصل دوم

 يهـا و اقـدام عليـه بيكـاري و خودخـواهي و            ائنادرسـتيها و نارو    دگي، مجاهـده شـديد بـراي محـو        نساز

ح يـا طـرد     همچنـين اصـال    باشـد و    حزب و برنامة حكومت مـي      جوئي از اصول ديگر    پروري و برتري   تن

جتمـاعي ايـران را     عناصري كه سد راه فعاليتهاي اصالحي بوده، موجبات تضعيف شخصيت فـردي و ا             

 .سازند فراهم مي

 آموزش وگ فرهن

منظـور ايمـان،    بـه    اصـيل اسـالمي  گفرهنـ  آموزشـي ملـي در   رورشي وپاجراي نظام   ـ اصل سوم

ي و  ئدانـائي، بينـائي، شايـستگي، كـارا        آگاهي، پاكيزگي، شكوفائي و ابتكار و رساندن افراد بـه حـداكثر           

آمـاده كـردن     و تكنولـوژي و فرهنـگ جهـان متمـدن و          اهنگي و همكاري با دانش      مخدمتگزاري ضمن ه  

  امـور ةتدريجي و اصولي مردم براي اعتقاد و عالقه و اجراي آزادي، همكاري با مردم و شركت در اراد        

 .و استيفاي حقوق ملي  عمومي

 صنعتي ت كشاورزي واتوليد سياست اقتصادي و

عامل تسلط و برتري گـردد و   ندگي وويا، بدون آنكه هدف زپمالكيت و اقتصاد   مال و ـ اصل چهارم

نيازي و ازدياد ثـروت و درآمـد    است كه سبب بي    مجاز زيربناي جامعه محسوب شود تا آنجا مطلوب و       

 .تحبيب شود تزكية نفوس و نفاق وا وسيله وگردد  بنية اقتصادي كشور ترقي مستمر ملي و

خدادادي با همكاري   ع  مناب از   شده رايان خلقت در حد اعتدال برخوردا     پ  مردم حق دارند از مواهب بي     
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تـضييع و از     تخريـب و   زاثـروت و جلـوگيري        عادالنـه بـرادروار    عبـا توزيـ    خـالق و   نيروهاي فعـال و   

 . بنماينديحصح برداري سرشار اختصاص و استثمار، بهره

 :ستاحال الزم  هر رعايت نكات ذيل در

 :اتيآ كسب به مصداق و راه كار مندي از  حق مالكيت و بهره-۱

 .سبنتنصيب ممااك للنساء للرجال نصيب ممااكتسبوا و ليس لال نسان اال ما سعي و

برداري  و واگذاري آنها براي بهره به همه ملت  كشوركطبيعي ي  زيرزميني وع تعلق مناب-۲

 .تصرفات امتناعي و اختصاصي زيانبخش به شرط فعاليت و جلوگيري از

تصرف صحيح  وسيله معاش و عمل انسان و شي ازمالكيتي كه نا حمايت از  احترام و-۳

 .ن نشودي سايرقتضييع حقو و  اسباب تجاوز»السالما في والضرار الضرر«بوده بنا به اصل 

 و صورت زيان به غير سلب آن در محدود ساختن مالكيت و  اجازه حكومت صالح در-۴

 .الزم عوارض اضافي وضع مالياتها و

ــ اصــل ــراي صــحيح سياســت    ـ  نجمپ ــة واردات و صــادرات، اج ــاني و موازن ــشويق   بازرگ ــا ت ب

 جهت رفع نيازهاي مملكـت و      هاي كشاورزي و صنعتي مورد لزوم در        رشته فعاليت در  گذاري و  سرمايه

 .نهاي اقتصاديامواجهه منطقي با بحر ضد تورم و اتخاذ تدابير. يد براي صادراتلوت

ل الآزادي و اسـتق     بـا حفـظ    يهـاي خـارج    هيذاريهاي داخلي و جلب سـرما     گ  سرمايه نظارت دولت بر  

 .اقتصادي و منابع و مصالح ملي

 .ل شدن اولويت براي مبادالت بازرگاني با كشورهاي مسلمان و همفكرئقا

جـاي فعاليتهـاي اقتـصادي كـه       دولتي كردن بي   ازي  تقويت و تسهيل مشاغل آزاد مشروع و خوددار       

 .ارت دولت انجام دهد با نظاًو احيان تواند به وجه بهتر بخش خصوصي مي

ضـمن تـأمين نيازهـاي     تبعـيض بطوريكـه    عادالنه از اجحاف وتي اجراي سيستم ماليا ـ ششمل اص

  ؛لطمه وارد نگردد و بودجه كشور، به توليد و اقتصاد و ابتكار  عمومي

 ؛طريق مالياتهاي مستقيم و تصاعدي كاهش مالياتهاي غيرمستقيم و جبران آن از

تبعيض براي رسيدن  دزدي و ارتشاء و ميل و  حيف و  د و جلوگيري از   ئ و زا  هاي تجملي   حذف هزينه 

 .مساواتر  مبتني بعهبه جام

تجديد بناي كشاورزي و دامداري ايران و بازگرداندن روسـتائيان بـه     احياء و توسعه و ـ اصل هفتم

كيفيـت    كميـت و   سفنـي جـدي بـه منظـور بهبـود محـسو            اي جديد توليـدي و    ه  روستاها با اتخاذ شيوه   

 و ي كشور از اسارت اقتصادي در زمينه خواربـار ئمحصوالت ايران همراه با تنزل بهاي توليد براي رها  

 .كمك عمده به صادرات

درآمدهاي ملي و اعتبارات و وامهـاي خـارجي بـه اجـراي       ديگرةتخصيص عايدات نفت و منابع عمد   

 .هاي كشاورزي و صنعتي و عمراني برنامه

به تناسـب امكانـات و    سياست صنعتي كشور و تقويت صنايع و معادن،  در تجديدنظر ـ اصل هشتم

كننـدگان و    حقـوق مـصرف    هـاي اقتـصادي و      رشـته  حمايـت سـاير    مصالح كشور، حفظ و    احتياجات و 
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 . درازمدتةحساب شد  هاي عمومي طبق برنامه رسيدن به عدم وابستگي به صنايع خارجي بر

هاي الزم يگـذار  تشويق بخش خـصوصي و سـرمايه   و  مي عنايت خاص به بازرگاني عمو ـ اصل نهم

توجـه بـه مـصالح اقتـصادي كـشور،           يع صحيح و ارزان كاال بـا      زتو براي موازنة صادرات و واردات و     

ترقـي    بـه مـسير     راف، اجحـاف و انحـصار، و       اسـ  تـورم، احتكـار،    كنندگان، جلوگيري از   حقوق مصرف 

 .وليپنهاي اانداختن معامالت و مبادالت بازار و جري

 كارگري كار و

مين زنـدگي و  أت كارگري به منظور و نه كارالرقي عادالنه و عاقمتراي قوانين ج ايجاد و ا ـ اصل دهم

 و وجـدان    آئيطـرف، و بـاالرفتن كـار       از يك  نه استثمار وافراد و رفع هرگ    سطح ساير  ران در گرفاه كار 

 .طرف ديگر كيفيت توليدات ملي، از ومندي كارگران به منظور افزايش كميت  قهالصنفي و مسئوليت و ع

 قبهبـود اجتمـاع و حقـو    برقراري همكاري عادالنه و روابط صميمانه بين كارگر و كارفرما در جهت        

 .مادي كارگران و كشاورزان فرهنگي و افراد و باال بردن سطح معنوي و

 براي عمـوم مـردم   ها زمينه همه  و مفيد درنيهاي اجتماعي مجا توسعة بيمه تعميم و  ـ اصل يازدهم

 .هيمجاني ساختن بهداشت و درمان اول دادن و دسترس قرار مملكت و در

 :قيطر  كشور ازرةادل به حسن ائمين وساأ ت  ـاصل دوازدهم

 آنـان بـه احـراز    تـشويق  الل و شخـصيت شـاغلين خـدمت و     ق رعايـت اسـت    ساسا تثبيت مشاغل، بر  

 ر؛تشصالحيت بي تخصص و

 ؛انهاي مديريتتقويت سازم  و»مدير«تربيت 

 ر؛ي كاقروشهاي مدرن و متر از  استفاده

 .فراهم ساختن وسائل رفاه مادي و معنوي متصديان امور با رعايت مساوات و عدالت

 قانون حقوق و

مين أسعي فراوان براي تـ  مجريه و قوه مقننه و دو يه ازئتفكيك قوه قضا  استقالل و ـ اصل سيزدهم

ين طبقات و افراد و     بتبعيض   اوات، اتخاذ وحدت قضاء، جلوگيري از     عدالت اجتماعي، بسط برابري و مس     

 .جامعه مسلمان ايران  كلية افراد درقوقاحقاق ح

ثابت قـضائي   ت منظم وال قضائيه تحت رياست رئيس كل اين قوه، داراي تشكية قو ـ  چهاردهملاص

 . شده خواهدرادتأسيس و ا  قضائي به تناسب احتياجات كشورالتتشكي. خواهد بود

 .ه خواهد كرددارا را ت قضائي كشورال قضائيه تشكيةيس كل قوئشورايعالي قضاني به رياست ر

ت دولـت و بـراي    أهي به دعوت رئيس   ت دولت شركت نخواهد كرد مگر     أهي يه در ئ قضا ةرئيس كل قو  

 .ضروري مشاوره در امور

ت الحتياجـات مـادي تـشكي   ل كامل خواهد داشـت و ا المالي استق نظر  قضائيه ازة قو ـ انزدهمپاصل 

كـسري   صورت كمبود درآمد مزبور    ثبتي تأمين خواهد شد، و در      طريق درآمدهاي قضايي و    قضائي از 

 .گردد مين ميأت كشور  بودجه عمومي آن از

 سياست خارجي

شـرايط زمـان و عـدم     حسب نيازهاي ايران بر منافع و  اتخاذ سياست ملي متكي بر ـ اصل شانزدهم
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روي مطامع سياسي و اقتـصادي ابرقـدرتها،         و دنباله    نهاي نظامي ايم پ ها و يبند بلوك درتعهد و وابستگي    

 از   اسـاس سياسـت موازنـة منفـي و اسـتفاده           حسن تفاهم و روابط دوستانه با كشورهاي خـارجي بـر          

 .با همسايگان با رعايت تساوي و احترام متقابله آميز تضادهاي سياسي، حسن همجواري مسالمت

 ؛ملل متفق با منشور  تنظيم روابط خارجي برابرـ اصل هفدهم

 ؛در جهان آرامش و همكاري صلح و المللي به منظور استقرار مسائل بين شركت فعاالنه در

 ؛رش بقجهاني حقو وب سازمان ملل متحد و اعالميهچار چفها درالآميز و عادالنة اخت رفع مسالمت

مين أتـ  بـه منظـور    قدرتها به سازمان ملل متحد،    كوشش براي انتقال حق تعيين سرنوشت دنيا از ابر        

 .صلح جهاني تا رسيدن به حكومت جهاني المللي و ك و برقراري عدالت بينچآزادي و استقالل ملل كو

 لصـي ابخش و يـ آزاد جوي غيرمتعهد، به نهـضتهاي   عنايت خاص به كشورهاي صلح ـ اصل هيجدهم

 رسـيدن بـه وحـدت يـا         يبـرا    عدالت اسالمي   و به  حال حاضر،  تره در يجمله مردم فلسطين و ار     زاملي،  

 .آزاد مستقل و  اتحاد ممالك اسالمي

 ارتباط با سايراحزاب و گروهها

 : آيه شريفةاق به مصد ـموزدهاصل ن

  الرسول عليكم شهيدا الناس و يكون وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي

 ؛اسالمي تقيدع توجه به اصول با و

طريـق   زاايفـاي نقـش واسـط و شـاهد در كـشور،                بـه  مفتخر ران خود را موظف و    نهضت آزادي اي  

 .داند آنها ميك تحر تشكل و  گروههاي ديگر در اقدامات اجتماعي صحيح واب هاي مفيدكاريارتباط و هم

نباشـند و سـابقة        لـوژي ضداسـالمي   ئو  ي خواهد بود كه داراي ايد     ئاين همكاري با احزاب و جمعيتها     

 ذهب و ملت نداشته باشند، و هرچه آن جهت، از نظر اصول فكري و اعتقادي با مـا نزديكتـر                   خيانت به م  

 .هد بودواعميقتر خ و باشد، همكاري و هماهنگي وسيعتر

اي را در مملكـت ايجـاب كنـد، نهـضت       جبههةك مبارزيصالح ملت مفرصتي كه  هر  در ـ اصل بيستم

 مبـارزاتي مـشترك     گكلي و هماهن   فرادي كه داراي شعار   ها و ا  وجمعيتها و نير   آزادي ايران با احزاب و    

 اهـداف و  ت ازهـض هي اسـت كـه ن  يبـد . گـام و همـصف خواهـد شـد    مباشند، با رعايت اصل نـوزدهم، ه   

 .ك و اختصاصي خود را دنبال خواهد كرديلوژئو افل نبوده مبارزات ايدغي خود زباليتهاي حعف

سـت كـه   اميـسر    ها هنگامي ا و اتحاد با جمعيتگروهه ف نهضت با احزاب و ائتال ـ  بيست ويكماصل

مـرام   نظر است، از    اساسنامه تعيين شده    حزب، به شكلي كه در     ةعضاي كنگر است اكثريت   اعالوه برخو 

  .رار باشدقهماهنگي بر مشي نيز و رويه و خط
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  )۱(خط مشي نهضت آزادي ايران

  

 يمرح الرحمن الاهللا مسب

  

 :فرمان آية شريفة يروي ازپ به اسالمرسول بزرگوار غي يم تبلس مصداق راه و ربه

 .)۲(» ...اتبعني اهللا علي بصيره انا و من قل هذه سبيلي ادعوا الي«

  :فةيو به مصداق آية شر

 .)۳(»..الرسول عليكم شهيدا الناس و يكون وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي«

آزادي ايران را تـشكيل   ي اسالم كه مرام و هدف نهضتژئولو دي و ايديني توح يب و با توجه به جهان    

 ؛دهد مي

تحليـل تـاريخي    ي  مبنـا  كنوني جهـان بـر     تاريخي ملت ايران و وضع       توجه به سابقة فرهنگي و     و با 

 ؛يوستپ

 :كند مي صهالنهضت آزادي ايران، رسالت، هدف و خط مشي خود را به شرح زيرخ

 )ئولوژي ايد(تي يترب  رسالت عقيدتي و)الف

 )يژاسترات(خط مشي مبارزه   هدف و)ب

 تيالخط مشي تشكي )ج

  مبارزهة شيو)د

 سازي براي آينده  زمينه)هـ

  شاهد داشتن  نقش واسط و)و

 
 )ئولوژي ايد(تربيتي   رسالت عقيدتي و ـالف

 :به شكل زير اهللاستش ر پ كلمة توحيد ويبرقرار  و)طاغوت(رخدا غيرستش په ون نفي هرگ-ا

 .اسالمي) يژئولو يدا(اسي يني توحيدي و اصول اجتماعي وسيب عليم جهانت  تدو ين وـ 

 .اسالميئولوژي  دي و ايديجهانبيني توح  بعدي از يكح برداشتهايال اصـ

 .)شرك و كفر نييجهانب(ي وت طاغي و نظامهايرستي و مادپهاي دنيا جهانبيني  ردو تحليل ـ

بنيـاد ارزشـهاي     م افـراد بـر    يتعلـ  تربيـت و   و و كفـر  شرك   تربيتهاي مبتني بر    مبارزه با تعليم و    -۲

 .ون فرهنگي و اجتماعيئتمام ش در  ماتي اسالمييتعل هاي تربيتي و ق گسترش شيوهيطر ز ااسالمي

 كهن  )ع ديگر آن  او انو  تورياتسلطنتي و ديك  ( بنيادي با عنايت خاص عليه نظام استبدادي         ة مبارز -۳

ن يري، رواني، فكـري و اعتقـادي و جانـش         اداون مختلف حكومتي،    ئن در ش   آ راد هشآثار رپ  وحايران و م  

 هشيـ ر وشـالي و بـي  پهي و خدمتگزاري و انـضباط و نمايانـدن     اآزاديخو ل و التقاس ح  كردن ايمان و رو   
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 .وبن مرعوب و مجذيبودن قدرت استبداد به مستضعف

 ياسرت اصالح اس  ت انساني به منظور ضرو    يشخص وئل  اضاء ف يحاجهت    در ان تقو يتمر  و يغ تبل -۴

 .افراد و انقالب نفوس 

ج و اشـاعة روح همكـاري اجتمـاعي و اتحـاد و             يترو  و )فرديت(تكروي    مبارزه با عوامل تفرقه و     -۵

 .جامعه انضباط در

 )يژاسترات(خط مشي مبارزه   هدف و ـب

ثبيت براي ت است و سرنوشت مردم ما   ي حاكم بر  وتكه دشمن اصلي، نظام طاغ      با توجه بدين امر    -۶

كـاري همـه    ماسـت و بـه يـاري و ه          كرده يوندي عميق با انواع استيالهاي خارجي برقرار      پو ابقاي خود    

خواند، لذا هدف مبـارزاتي       تش خود مي  سرپكشد و به      به بند مي   كند و    مردم را سركوب مي    الجانبة استي 

 نـوع اسـتيال    لة هـر  يوسـ حقوق ملت به      و المواغارت    و عييدهيم و از تض     خود را محو استبداد قرار مي     

فرهنگـي   ، روابـط سياسـي و اقتـصادي و        لدن ملت به آزادي و اسـتقال      يز رس اس   پ نيم و ك جلوگيري مي 

ل كـشور   الحفظ اسـتق   ئولوژي و اهداف خود و      ه را با رعايت ايد    گاندوستانة متقابل ملت با كشورهاي بي     

 .م كرديبرقرار خواه

  خط مشي تشكيالتي ـج

جمعي بـا     دسته يرهبر آزاد و ة  مبناي مشاور  و مركزي آن بر      ت عمومي تشكيال  توسعة حزب در   -۷

 . و انضباط وليتئمس ه بريتك

ت شـغلي و مـدارج      يذيري، صـرفنظر از وضـع     پـ  ة آگاهي و رسالت   يداعا  آنجا كه روشنفكران ب     از -۸

كند كـه    ميعهده دارند، نهضت آزادي ايران سعي     تغيير اجتماع را بر    تعليم و  غ و يوليت تبل ئلي، مس يتحص

ول ئترين افراد مـسلمان متعهـد و مـس         ن، فداكارترين و مؤمن   يتقواترين، صادقتر  تربيت با  تشكل و  مركز

 .باشد

تـشكل ملـت و مـردم        تنها بـا   دشمن اصلي و وصول به اهداف مورد نظر        روزي بر پيكه   آنجا ز ا -۹

روههاي گة يو تشكل كل ختنسا اهگ ايران كوشش خود را براي آيت آزادض نهامستضعف ميسر است لذ

بـه  ) ا و غيـره پ وران خرده يشهپو يان مندان و بازاررجويان، كانشن، كارگران، دا  از كشاورز ااعم  (جامعه  

 .كار خواهد برد

و اتكاء و ارتباطي كه به امـت دارنـد،           يروي از ائمة اطهار   پع به   يين كه روحانيت تش   ه ا توجه ب   با -۱۰

 محمد، در صف مقابل و مبارز با غاصبين حكومت و    لقائم آ   ظهور سنت تاريخي تا   بنا به وظيفة ديني و    

داننـد، قـرار داشـته و دارنـد، نهـضت آزادي ايـران                الرقاب خلق مـي    كساني كه خود را مالك     مستبدين و 

 .ييد روحانيت صالح و عامل مبذول خواهد داشتأت هي و همكاري وگامساعي خود را در راه آ

آنجا كـه رژيـم      باشد، و از   تهشم نيافته و ناآگاه دا    يتواند افراد تعل    نميتي  ال تشكي يچ از آنجا كه ه    -۱۱

د قشرهاي گوناگون اجتمـاع دارد،  ساف  سعي در ناآگاه نگه داشتن و انحراف ووتيطاغ كهن استبدادي و 

 سياسـي و اجتمـاعي و      تعلـيم حزبـي و     سازمانهاي خاصي براي تربيـت و      نهضت آزادي ايران شعب و    

 .دهد گروههاي وابسته به حزب تشكيل مي ديگر رزان و كارگران وتحول كشاو تحرك و

هـا   تـوجهي  آنجا كه زنان ايران نيز مانند مردان، در نظام استبدادي قرباني خودكـامگي و بـي                 از -۱۲
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 تبليغات سياسي و تجارتي شـده بـه بهانـة دادن حقـوق آنـان را بـه       ي برايا اند و اكنون نيز وسيله  بوده

ساز اسـالم    تعليمات انسان  اند، نهضت آزادي ايران با الهام از        اي درآورده   اراده ة بي چصورت كاال و بازي   

  ميالاسي و اجتماعي زنان و به منظور انجام صحيح فعاليتهاي اسيس ولوژيك وئ تعليم ايد براي تربيت و

 .دهد آنان، سازمان مخصوصي براي بانوان تشكيل مي

آورد و  بـه وجـود مـي    ت اجتمـاعي را الاده هستة اصلي تـشكي   خانو   آنجا كه در نظام اسالمي      از -۱۳

خطير است، نهضت آزادي ايران براي روشـن         مهم و  حفظ بنياد خانوادگي بسيار    ساخت و  نقش زن در  

 ده واوب خانوچار چدر نقش و بازگردانيدن ارزش باطني و حقيقي زن در اجتماع و ساختن اين وظيفه و

 وليت خطيـر  ئنـان بـه مـس     آام با آن، متوجـه سـاختن        گتماعي، و هم  فعاليتهاي اج  نان در آشركت صحيح   

 .ردازدپ تربيت فرزنداني با اراده و با شخصيت، به تالش مي خانوادگي و

از كـشور در     ايرانيـان خـارج      ري كـه  يـ فـة خط  يو اهميـت حـساس و وظ       رثؤتوجه به نقش مـ      با -۱۴

ت و ارتباطات با خـارج را  الن تقويت تشكي عهده دارند، نهضت آزادي ايرا     مبارزات به حق مردم ايران بر     

از    سـتفاده اخل كشور، بـا     اعقايد ديني و هماهنگ كردن برنامة كار آنان با د          يوند ملي و  پزمينة حفظ    در

 .آورد تي خود بشمار ميالكند، از وظايف تشكي هاي خارج آماده و ايجاب مي امكانات و وظايفي كه محيط

  مبارزهة شيو ـد

 ننـشان داد   مـشروع بـراي رسـوا كـردن دشـمن مـدعي قـانون و               هاي به حـق و      ه انتخاب شيو  -۱۵

 .تحقق بخشيدن خط مشي نيز استبداد، و  مردمي و ضدونيخصيصة ضدقان

 خطـوط اصـلي مبـارزه و    از آنها جهت تنظـيم   تفادهاسنقاط ضعف دشمن و  يدا كردن ازپع  الطا -۱۶

 .ون مختلف مبارزهئصالح در ش مردم به شناختن صحيح دشمن خود و اتخاذ عمل جيعتش

خلـي بـه    اعوامـل د   مواجهـه بـا    سياسـتهاي خـارجي در      هوشياري و فعاليت نسبت به عوامل و       -۱۷

 .ئيالتبدادي و استيي اسها نقشه ي ملي و به زيانها منظور حداكثر استفاده به سود خواسته

 سازي براي آينده  زمينههـ ـ

تكامل مبارزه تا  تعالي و تداوم و م براي ادامة مبارزه وط الزي شراك ايجاد زمينة مساعد و تدار  -۱۸

 .آل ع توحيدي ايدهمآينده و ايجاد مجت  جامعه درة اراديآماده شدن برا رسيدن به پيروزي نهائي و

 )صـالح (درست و به جـا   فادهاست و ياديي بنحهاي اصال ق طرح و برنامهي مطالعه و بررسي عم   -۱۹

هـاي جنبـي    تـشويق برنامـه   ر وكـا ارزه و ايجاد ابت مب موجود براي ادامة     يمعنو ات مادي و  كانز همة ام  ا

 .جمعي دسته اجتماعي و كار

 شاهد داشتن  نقش واسط و ـو

و گروه، و احساس     خودبيني و خودخواهيهاي شخصي و حزبي در رابطه با سازمان           احتراز از  -۲۰

بيني توحيدي و     جهان ةگروههاي دارند وليت ديني و ملي براي آگاهي دادن و ارتباط و اجتماع ساير             ئمس

 .داخل افكار و روحيات و شرايط مربوطه در  ميالايدئولوژي اس

ي كـه در جهـت      ئ سعي در نمونه و شاهد و رابط بودن و الگودادن بـراي همـة افـراد و گروههـا                   -۲۱

 و ملـت مـا،      طرد طاغوتيان، خيانتكاران به عقيده     دفع و : منظوره  كنند ب   جهاد مي  هدف توحيدي مبارزه و   

 عقايـد ناهماهنـگ بـا مكتـب و        نگر و وابستگان بـه افكـار و        سازشكاران سطحي  طلبان سوداگر و   فرصت
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راه  گروههـاي نيمـه    تـشويق افـراد و      جذب و اصالح و    .طرف ديگر  ك طرف، و از   يجهانبيني توحيدي از    

اريخي و اجتمـاعي، بـه    موقعيـت و شـرايط تـ       ي الزم و به جا در هر      ژاز تاكتيكها و استرات      براي استفاده 

 .نجامدال مردم بياي كه به آزادي و استقال نهاسندپعنوان عمل صالح خدا

  ۱۳۵۷مصوب ديماه  )۱(

كند به سوي خدا    ي  يرو پ من  از هكس ك   آن بيني خود و   ة روشن ياپاينست راه و رسم من كه بر        : بگو )۲(

  )۱۰۸/يوسف( ...خوانم فرا مي

 شاهدي باشيد در برابـر     داديم تا نمونه و    زندگي قرار  يكارپيان ميدان   بدين ترتيب شما را امتي در م       )۳(

ــما    ــد شــ ــد فراديــ ــواهي باشــ ــه و گــ ــم نمونــ ــول هــ ــردم و رســ ــدگان مــ ــره ( ...ديــ )۱۴۳ /بقــ
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  ه نسيس جمهوري فرائتلگراف نهضت آزادي ايران به ر

 ساري پمام درامناسبت اقامت ه ب
  

 تعالي  بسمه
  

 مهوري فرانسهحضرت والري ژيسكاردستن رياست ج

يان اقامت موقـت خـود    پاخميني در  اهللا العظمي انقالب ملت ايران حضرت آيت  عاليقدر اكنون كه رهبر  

 قاطبه ملـت مـا قـرار       استقبال پرشور  مورد روزي وارد وطن شده و    پيبا   مت و الفرانسه به س   كشور در

هـاي  ينواز مهمـان  زادانند   الزم مي  ريكننده ز  هاي امضاء  نجمن ا گروهها و  هژمردم ما بوي     ند، تمامي ا  رفتهگ

فرانـسه   اين وارثان انقـالب كبيـر    نيتي كه مردم فرانسه   حسن كوششها و  روح تفاهم و   ملت آزاديخواه و  

كننـد و احـساسات    ري مـي ااسگزپ ساًاند قلب داشته ن كشور ابرازآله در    قامت معظم امين امكانات   أبراي ت 

  .تحضار برسانندساه  بلوشاتو اهالي نوفل  دوست فرانسه ولتمت ايرانيان را نسبت به ثبمتقابل و م

 
  قهئبا احترامات فا

  يران اكانون فرهنگي نهضت اسالمي

  دانشگاهيان ايران  جامعه اسالمي

  زشكان پميالانجمن اس

 مهندسين  انجمن اسالمي

 معلمان  من اسالميجان

 نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷بهمن 
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 دخو وزيري رهبر رباره نخستيه نهضت آزادي ايران دبيان
  

  تعالي  بسمه

 
قانوني خويش در اين موقعيت  امام خميني بنا به حق شرعي و زعيم عاليقدر بزرگ و اكنون كه رهبر

دس بازرگان را بدون درنظر گرفتن وابستگي حزبي بـه          نتاريخي جناب آقاي مه    كننده و  تعيين حساس و 

ساز را بـه ملـت       تاريخ ايد ما اين انتصاب انقالبي و       گزيدهقانوني بر  رياست دولت موقت انقالبي شرعي و     

 اطيعواالرسـول و  هللا واطيعـوا ا«فرمان آيه شريفه ه يم و از آنجا كه ب     ئگو شريف و فداكار ايران تبريك مي     

 آنجـا كـه بـر    زاآوريم و    مي شماره   اطاعت از اين امر را وظيفه شرعي و عقيدتي خود ب           »منكم المرا  وليا

امـام   نـوان نيابـت از  ه عآن بـ  خصوص مذهب شيعه كه مرجعيت عالي از    ه  م، و ب  الي اس طبق اصول واال  

دانيم كه به برادر ارجمند آقاي مهندس بازرگان اطمينان دهيم كـه             ب دارد وظيفه خود مي     نص حق عزل و  

شـهاي  الدوش دارد بـر ت     تشكيالتي كه نهضت آزادي ايـران بـر        جهت رسالت مكتبي و    چه بيشتر در   هر

 زند و اعهده دارند بپرد   موريت خطيري كه بر   أبدون نگراني، به م    شان با فراغ خاطر، و    ي تا ا  ،يمئفزاخود بي 

  .بزرگ خواستاريم پروردگار مهم از توفيق او را در اين امر

 
  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۷/بهمن/ ۱۷ 
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 ي دولت بختياروناعتراض نهضت آزادي ايران به بازداشتهاي غيرقان
  

  يتعال  بسمه

 
ملـت ايـران     نظـر  ز ا در شرايط كنوني انقالب ايران كه هرگونه بازداشـت توسـط دولـت غيرقـانوني              

 صـدور حكـم بازداشـت آقـاي دكتـر          ثر از أتـ  موج شديد اعتراض بـدنبال دارد، ضـمن اظهـار          محكوم و 

  .نمايد  محكوم مياًتهران را شديد  نظامي سيدجوادي اين اقدام فرماندار حاج اصغر علي

 
  ادي ايراننهضت آز

  ۱۳۵۷/بهمن/ ۱۷ 
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  مناسبت ه ميه نهضت آزادي ايران بالعا

 اهللا طالقاني آيت ري مراسم ترحيم همسرابرگز
  

 گو مبـارز نـستوه و سـتر     بـزرگ جاهـد  همـسر م )معتضدي(طالقاني  با كمال تأسف درگذشت بانو 

عرض تسليت بـه    آن مرحومه وبراي خواندن فاتحه و شادي روح. رساند طالع ميبه ااهللا طالقاني را   آيت

 در مـسجد ارگ گـرد        ۲۲/۱۲/۵۷ بعـد از ظهـر روزسـه شـنبه         ۵ تـا    ۳سـاعت    گرانمايه در   و گمعلم بزر 

  .يمئآ مي

 
  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۷/سفندا/ ۲۰ 
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 تعالي بسمه

  پيام ما

  

  !خواهر و برادر مسلمان

در شرايطي كـه وسـائل ارتبـاط جمعـي و بخـصوص مطبوعـات، در جهـان بزرگتـرين نقـش را در                        

آور حاكم بر ما از  كنند و در شرايطي كه جو بسته و خفقان سازي توده مردم بازي مي جهتگيري و جهت

دهنـد و     اكاذيب و جعليات چيزي به خورد مردم نمي       كنند و جز      رسانيدن حقايق و واقعيات جلوگيري مي     

از آنجا كه سكوت آن كس كه پيامي براي رسانيدن و حرفي براي گفـتن دارد، موجـب پخـش شـايعاتي                      

شود و دانسته يا ندانسته اذهان از مـسائلي كـه             گردد كه نه تنها حقيقت ندارد بلكه قلب ماهيت هم مي            مي

  .شود صومت است پر ميباعث انحراف و سرگرمي و تفرقه و خ

پذير است حرفها و پيام خود را مـستقيماً بـا شـما در ميـان                  دانيم تا آنجا كه امكان      ما وظيفه خود مي   

گذاريم و در اين راه به همگامي و همراهي شما سخت نيازمنديم و اميدواريم كه از هر اظهارنظر و انتقاد 

نشريه كوتاهي نكنيد و آن را متعلق به خود بدانيـد           مين مطالب براي    أسازنده و راهنمايي ما و تغذيه و ت       

داي ناخواسـته ـ حـساسيت    و نسبت به مشي و راه نشريه عالقمند باشيد و در صورت انحراف آن ـ خـ  

مـا و سـكوت شـما    وليت بس سنگين است و تنها مانـدن   و نگذاريد ما تنها بمانيم كه بار مسئ   نشان دهيد 

  التكالن وفيق و عليهتال اهللا من .موجب خودبيني و انحراف

  ۱۳۹۸رمضان 

  ۱۳۵۷مرداد 

∗     ∗     ∗  

   ماه رمضانبرسالم 

  ، شهرالقيام)تصفيه(شهرالطهور، شهرالمتمحيص 

  .ائهياكبر، و يا عيد اولالسالم عليك يا شهراهللا اال

   ماه خدا، و اي عيد دوستدارانشندرود بر تو اي بزرگتري

  .االيام والساعات  يا خير شهر فياالوقات و السالم عليك يا اكرم مصحوب من

  .ها ترين وقتهاي مصاحبت و اي بهترين ماه در روزها و ساعت سالم بر تو اي گرامي

  السالم عليك ما اكثر عتقاء اهللا فيك، و ما اسعد من رعي حرمتك بك

درود بر تو، چه بسيار است آزادشدگان خدا در تو، و چه نيكبخت است كسي كه به سبب تو احتـرام      

  . گرامي داشتنت را حفظ نمايدو

  .السالم عليك من مطلوب قبل وقته، و محزون قبل فوته
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  .درود بر تو كه قبل از رسيدنت در طلب و انتظارت هستند و قبل از رفتنت حزن و اندوه دارند

  .القدر التي هي خير من الف شهر السالم عليك و علي ليله

  .ه استدرود بر تو و بر شب قدر كه بهتر از هزار ما

∗     ∗     ∗  

ان اهللا يحـب الـذين      . تفعلـون بر مقتا عنداهللا ان تقولـوا مـا ال        ك. يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ماالتفعلون      

  .يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص

كنيد؟ در    آوريد كه بدان عمل نمي      ي را به زبان مي    نچرا سخ . ايد  گرويده) بدين مكتب (اي كساني كه    

رود كه چيزي را به زبان ادعا كنيد و با دسـت بـدان تحقـق                  ه خدا خشمي گران به شمار مي      پيشگا

گمان خدا كساني را دوسـت دارد كـه صـف انـدر صـف و مـنظم و متـشكل همچـون                         بي. نبخشيد

  .كنند اي ريخته شده از سرب و يكپارچه در راه او پيكار مي شالوده

تـرين مراحـل تـاريخ مبارزاتـشان و مرحلـه        از حساسگذرد، يكي اي كه اكنون بر مردم ما مي  مرحله

هـاي موضـعي و       مراحلي را كه پيش از اين در پشت سـر گذاشـته، شكـست             . تعيين تكليف قاطعانه است   

و تالشهاي پيگيري كـه در مبـارزه بـا     ها، فراز و نشيبهايي كه ديده پيروزيهاي موقتي در برخي از جبهه    

اي مجسم در پيش  پري كرده است همه درسهاي آموزنده و منظرهپيشه آنان س بيگانگان و عوامل خيانت

چشم آنان است تا با تصحيح خطاها و تاييد صوابها با بينش و تعمق و مسلح به دانش درسـت و نـوين                       

دم پيـروزي   مبارزه راه جهاد خود را عليه استبداد داخلي و استيالي خارجي در پيش گيرد و بـه سـپيده          

  .برسد

اي بر  م كه راه نزديك است و هموار و پيروزي در دسترس ما و چون ميوه رسيده  اما اگر تصور كني   

  .ايم نگري و آسان گرفتن بيش از حد امر مبارزه شده انديشي و سطحي  دچار ساده،شاخسار

توده مبارز و بخصوص پيشتازان مبارزه بايد نخست دشمن را بشناسند، سپس امكانات و تجربيات               

. ه به عنوان نتيجه، وسائل و تشكيالت و آگاهي مناسب با مبارزه را انتخـاب كننـد                خود را دريابند و آنگا    

بديهي است كه ابزار و تشكيالت بايد با هدف مبارزه، استراتژي و برنامه مبـارزه و شـيوه آن هماهنـگ                 

 ها و امكانات او را شناختيم ولـي ابـزار و وسـائل و    اگر ما دشمن خود و قدرت و ميزان وابستگي    . باشد

تشكيالت نامتناسب و نابرابر ـ از جهت مادي و معنوي ـ براي رويارويي با اين دشمن در پيش گـرفتيم    

ايم و توده بالقوه مبارز و در جستجوي يك سازمان و رهبري آگـاه          به يك خودكشي سياسي دست زده     

  .ايم را هم نااميد و سرخورده كرده

 ناديده گرفـت و كوچـك شـمرد ولـي در مـسائل              اگر در مسائل عادي زندگي بتوان خطا و اشتباه را         

شماري از مردم و يا نسلهاي آينده و كنوني است ـ  اجتماعي و سياسي ـ از آنجا كه سروكار با تعداد بي

  .نابخشودني و گاه تا مرز خيانت و حتي در صورت تكرار آگاهانه نفس خيانت است

 افكار دگماتيك و قالبي براي مردمـي كـه   نشناختن موقعيت جهاني و انتخاب تاكتيكهاي سنتي و ارائه   

هاي ديگري به پيـروزي    سابقه تاريخي و فرهنگ و هدف ديگري با ساير ملتها و خلقها كه احياناً به گونه               

  .شود  خيانت محسوب مي،اند دارند رسيده

هـا،   در موقعيت حساس كنوني ملت مسلمان ايران انتخاب خود را كرده است و بـا شـهادتها، قربـاني        

ها عمالً راهي را در پيش گرفتـه كـه پيـشوايان راسـتين و رهبـران فـداكار            دانيها، زجرها و محروميت   زن
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اند، و در نظر دارنـد كـه هـدف            مكتب او، در طول تاريخ مبارزات عليه بيدادگريها پيوسته در پيش داشته           

 و توحيـدي و  گونه استبداد و اسـتعباد و اسـتيال اسـت و جـايگزين كـردن مجتمعـي آزاد       اصلي نفي هر 

اي جـز آن نيـست كـه در سـازماني سياسـي بـا ايـده                   باشد و براي رسيدن بدين هدف چاره        مستقل مي 

هاي مبارزه را كـه متناسـب بـا شـرايط روز              ترين شيوه   توحيدي اسالمي متشكل شده بهترين و مناسب      

ردگار ايـن راه را     است در پيش گيرد و پس از گرفتن عزمي قاطع با توكل بر اراده و قدرت حكيمانه پرو                 

  »اال ان نصراهللا قريب«تا به آخر بپيمايد و به پيروزي نهايي دست يابد كه 

  

∗     ∗     ∗  

  

  )۱(۷۸ مي ۲۲مصاحبه مهندس بازرگان با مخبر تلويزيون بلژيك در تاريخ 

شود و هميشه معناي سياسي  ـ مطابق سنت ايرانيان بستن بازار به عنوان اعتصاب عمومي تلقي مي           ۱

  .سيار مهمي را دربر داردب

 شهر ايران يك امر بـسيار  ۴۰ـ شركت عمومي در اظهار تنفر و بستن تمام بازارها در تهران و بيش از         ۲

  .سابقه بوده است عظيم و براي نخستين بار در تاريخ ايران يك حادثه عظيم و بي

طـور خودجـوش و طبيعـي       در واقع اين امر به صورت يك رفراندوم ملي بود كه البته از جانب مردم ب               

توان آن را به عنوان حكم محكوميت اكثريت عظيمي از مردم كشور عليـه   رفراندومي كه مي . انجام يافت 

  .رژيم شاه و اداره مملكت دانست

  

  روحيه كنوني نسل جوان در چه وضعي است؟: سئوال

تنفـر عليـه   جواب ـ نسل جوان و بخصوص دانشجويان ايراني در داخل و خارجي كـشور از اظهـار    

اند و همين نسل جوان است كه در معرض  رژيم ترور و وحشت و خيانت و دروغگويي شاه بازنايستاده    

هـاي پلـيس بـا كالهخـود غالبـاً       گشتي. هاي پليس قرار دارد  جويي  ها و انتقام    شديدترين آزارها و شكنجه   

درس و بحـث نيـز   . اند د آمادهكنند و بطور دائم در مقرهاي كماندويي خو         هاي ما را بازرسي مي      دانشگاه

غالباً در اثر اعتصابهايي كه به دنبال حمله كماندوهاي پليس و يا در اثـر تظـاهرات و امـور ديگـر پـيش                        

  .گردد آيد تعطيل مي مي

ها كه غالباً جوان هستند از غربال ساواك و وزارت علوم و آموزش              در حال حاضر استادان دانشگاه    

 اينان در زير كنترل دائمي قرار دارند تا نتوانند در كار           .اند  ب انتخاب شده  و پرورش رد شده و بدين ترتي      

 همه استادان قديمي كه متعلق به رژيم كـم و بـيش ليبـرال بودنـد                 .خود از حدود تعيين شده تجاوز كنند      

گونـه   چون مستقل بوده و مورد احتـرام دانـشجويان بودنـد نـه تنهـا از دانـشگاه بلكـه از عرصـه هـر                        

در واقع در حال حاضر ميان هيئت آموزشـي و اداري دانـشگاه از يـك            . اند  ي تعليماتي طرد شده   فعاليتها

سو و دانشجويان دانشگاه از سوي ديگر هيچگونه تفاهم و روابط دوستانه وجود ندارد در نتيجه نـسل                  

طرف اند و از      جوان كه از يك طرف زير سلطه قهر و خشونت و رفتارهاي وحشيانه حكومت قرار گرفته               

انـد    يابي اخالقي و سياسي محروم      ت كنم كه بگويم از هرگونه جهت      أديگر از هرگونه پشتيباني و اگر جر      

كاري غيراخالقي بگرايند يا به خشونت و مبارزه  ناگزيرند يكي از دو راه را انتخاب كنند ـ به طرف غفلت 
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  .هاي شديد العمل  يعني نوعي عكسدمسلحانه رو نماين

نگاران آلماني گفته است كه هم اوست كـه هـر             هاي اخير خود با روزنامه      ز مصاحبه در يكي ا  (!) شاه  

گـاه هـم كـه الزم ببينـد آن را پـس              هر دهد و   آيد به ملت خود آزادي مي       زماني كه به نظرش مناسب مي     

وي تعلق دارد و هم اوست كه  ه  شود و همه چيز ب      شاه اصرار دارد كه همه چيز از او ناشي مي         . گيرد  مي

 .گونه مذهبي بايـد زيـر فرمـان او باشـد         گونه قدرت و فكر و اعتقاد و هر        هر. دا و منشا هر چيز است     مب

چند سال پيش استاندار اصفهان كه اهل اصفهان بود در يكي از جلسات حزب واحد رسـتاخيز در مقـام                    

وزيـر   ستآقاي هويدا كه در آن زمان نخ. تجليل و صحبت از شاه وي را شخص اول مملكت خوانده بود 

 در مملكت يك شخص     .مواظب باشيد شخص اول نگوييد    : گويد  بود بالفاصله وي را سرزنش كرده و مي       

فرماييد كه آقاي هويـدا آنچـه را          مالحظه مي . بيشتر وجود ندارد و همه ما نوكران و چاكران وي هستيم          

وزير و     سال نخست  ۱۳خواسته خوب فهميده است و از روي اتفاق و تصادف نبود كه هويدا                كه شاه مي  

  .سپس دبيركل حزب رستاخيز بود كه البته خود شاه وي را به مقام دبيركلي منصوب كرده بود

اين مخـالفين   . اند از مليون و آزاديخواهان و مذهبيون مسلمان         دانند كه مخالفين كنوني مركب      همه مي 

زنند عالوه بر اين      سر باز مي  باز زده و باز هم       هميشه از اتحاد با احزاب كمونيستي و ماركسيستي سر        

شـود   دانيد كه جنبش مردمي در مرحله جديد خود خصوصاً توسط روحانيون شيعه رهبري مي   شما مي 

كه بطور سنتي و عميقاً مخالف حكومت هستند آنچه را بايد من اضافه كنم اين است كه توده مسلمان از                    

سا عليه رژيم كه مورد تنفر مردم       ؤ اين ر  كنند خصوصاً اگر    ساي مذهبي خود با كمال ميل پيروي مي       ؤر

دانيد كه در اسالم ميان دين و سياست و يـا               مسلماً مي . است موضع بسيار سخت و محكم داشته باشند       

شيعه خـصوصاً ضـد خلفـا اسـت و از آغـاز كـار در معـرض            . ميان ايمان و اجتماع جدايي وجود ندارد      

فع پرشور حق و عدالت بوده و حـاوي عناصـر الزم            هاي اجتماعي قرار گرفته و مدا       بسياري از خشونت  

بنـابراين  . باشد  براي شورش و عصيان و مقاومت در برابر رژيمهاي استبدادي نظير رژيم كنوني ما مي              

آور نيست كه جنبش ملي شدن نفت به رهبري دكتر مصدق داراي جنبه قوي اسالمي بود و قبل از  تعجب

  .ساي مذهبي آغاز و هدايت كردندؤطيت ايران را رآن نيز در هفتاد سال پيش انقالب مشرو

  

  مايليد درباره جنبه سياسي جنبش خود سخن بگوييد؟: سئوال

وجـود دارد مخـالفين وقـت    و مضيقتي كه از لحاظ آزادي جواب ـ با توجه به شرايط بسيار محدود  

با اين همه برخي    . اند  شتهكافي و الزم اوالً براي متشكل شدن و ثانياً براي تدوين و بيان مسائل خود ندا               

  .نكات مسلم و مشترك براي همه وجود دارد

الف ـ چيزي كه همه خواستار آن هستند آزاديهاي ابتدايي دموكراتيـك اسـت از قبيـل آزادي بيـان ـ       

  .آزادي مطبوعات و اجتماعات و البته با تمرين الزم

) كننـد   و صـادقانه پافـشاري مـي   درباره ايـن دو نكتـه كامـل   (ب ـ احترام و اجراي كامل و صادقانه  

اي كه مسلم هست اين است كه مخالفين و افكار عمومي تقريباً              عالوه بر اينها نكته   . قوانين اساسي كشور  

اين رژيم واقعاً براي كشور غيرقابل تحمل       . كنند  بطور عام رژيم و شاه را كه رئيس آن است محكوم مي           

 كشت و كشتار و نيز با سياست نامطلوب خود در اداره شده است و اين خود شاه است كه با استبداد و 
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اشاره (امور كليه طبقات مختلف از نسل جوان گرفته تا روحانيون عليه سياست خود ليدر مخالفين است       

  ).به يكي از مصاحبات شاه با مخبرين خارجي كه خود را رهبر مخالفين خوانده بود

  

   و آزادي سازگاري وجود ندارد؟سئوال ـ بنابراين به نظر شما بين رژيم فعلي

يكي از اين دو بايد خـود را  . جواب ـ كامالً همين طور است بايستي يكي از اين دو فداي ديگري شود 

  .تا هنگامي كه اعليحضرت در اين مملكت هست ايران روي آزادي را نخواهد ديدفداي ديگري كند 

  

∗     ∗     ∗  

  

  انقالب و ايدئولوژي

تـوان مبـارزه    بيني و بدون مسلح بودن به طرز تفكر مشخص و معينـي مـي          ه جهان آيا بدون اعتقاد ب   

كننده در جهت تغيير بنيادي       اي براي آنكه بتواند به يك مبارزه تعيين         اما چنين مبارزه  . شود  كرد؟ چرا مي  

  .و اساسي منجر گردد الجرم بايد به سالح عقيده مجهز گردد

صـورت  » احساس سياسـي  «و ايدئولوژي، بيشتر از موضع      بيني    مبارزه بدون برخورداري از جهان    

توانـد جهـت       مـي حركـت ن  » بينش سياسي «اما بدون   . باشد  انگيزه حركت مي  » احساس سياسي «. گيرد  مي

يـا بيـنش    » بـصيرت «بينـي و برخـورداري از پايگـاه عقيـدتي ايجـاد               مجهز بودن به جهـان    . داشته باشد 

  .نمايد مي

از دشمن خلـق    » كينه و نفرت  «از موضع   » وضع موجود «ردن با   داشتن احساس سياسي و مبارزه ك     

امـا همـه   . وضع موجود امري است قابـل لمـس  .  اما كافي نيست  ،است الزم و ضروري   باشد و امري      مي

امـا كـافي    . كنند و نفرت آنان هم امري است طبيعـي          مردم فشار استبداد و استثمار را به خوبي حس مي         

باشـد    ت و بينش سياسي كه حاصل آگاهي و اعتقاد ايـدئولوژيك مـي            بدون برخورداري از بصير   . نيست

  .مبارزه به نتيجه نهايي نخواهد رسيد

اهللا طالقـاني در مقدمـه كتـاب بـسيار جالـب و مفيـد                 عالمه مجاهد اسير دربند دشـمن حـضرت آيـت         

  :نويسد مي» حكومت از نظر اسالم«يا » االمه و تنزيه المله تنبيه«

م علماء و مردم مسلمان تنها براي تحديد استيالء استبداد بود و به اين جهت               در آغاز مشروطيت قيا   «

  .دهد سپس آقاي طالقاني اين مسئله را شرح بيشتري مي» اثبات براي عموم مبهم بود

آن روزي كه مردم در زير پاي شاهزادگان و درباريان در اطراف كشور پايمال بودند و مالك هيچ چيز     «

بـازي خـود كـرده بـود علمـاي          اراده را آلت خودخواهي و هوس        شاه ناتوان و بي    الدوله  نبودند و عين  

هاي مردم را از دور و نزديك شنيدند و در تهران، تبريز و ديگر جاها يكبـاره بـه نالـه                  بزرگ ديني ناله  

گاهي . دادند خواهيد جواب روشن و يكساني نمي پرسيدند چه مي مردم جواب گفتند ولي اگر از عموم مي

يعنـي محـل مراجعـت و       ) خانـه   عـدالت (گفتند بايد قوانين وضع شود و حدود را تعيين نمايد گاهي              مي

طلبيدند ولي يك چيز مـورد اتفـاق و اتحـاد بـود و آن را وظيفـه دينـي و خـدايي                         دادرسي عمومي مي  

  ».دانستند، آن جلوگيري از خودسري و استبداد بود مي

  :نويسد بندي كرده مي اهللا طالقاني جمع سپس آيت

067



جنبشهاي آغاز كار با صميميت و دلسوختگي و از مبدأ ايمان شروع شد ولي پايان كار را نـسنجيدند                   «

  »...تا دستهايي وارد گرديد

بنابراين درك استبداد و آگاهي استثمار بر ضرورت و نياز به آزادي و استقالل و مبارزه و مخالفت                  

هـدف تغييـر    .  مخالفت و مبارزه با وضع موجود نيـست         هدف تنها  .با استثمار الزم است اما كافي نيست      

بينـي و   اسـاس جهـان   امـا وضـع مطلـوب را فقـط بـر     . وضع موجود و تبديل آن به وضع مطلوب اسـت        

كنـيم كـه بـدون برخـورداري از      و بـاز تكـرار و تاكيـد مـي    . توان مـشخص كـرد   ايدئولوژي است كه مي 

پايـان  «و مشخصات وضع مطلوب، يا به قول طالقاني      بيني ماهيت     ايدئولوژي يا بدون تكيه زدن به جهان      

گونـه   بدون فهم روشن و كـافي از مشخـصات وضـع مطلـوب، هـر              . پذير نيست   به هيچ وجه امكان   » كار

چه بسا در اثر حركت مردم و . تغييري در وضع موجود، بالضروره حركت انقالبي محسوب نخواهد شد

موجـود رخ بدهـد امـا نـه در جهـت تـأمين نيازهـا و                 مبارزات و فـداكاريهاي آنـان تغييراتـي در وضـع            

بـا ايـن    . بلكه حتي ممكـن اسـت تغييـر در جهـت بـدتر شـدن وضـع موجـود باشـد                    . هاي مردم   خواسته

  :گردد كه توضيحات مشخص مي

... كوشد تا با استفاده از تمامي امكاناتش و مغزهاي متفكـرش            چرا رژيم شاه با تمامي قوا و نيرو مي        

گـر    ماهيت و هويت اسالمي جنبش نوين انقالبي خلق ما را نفي كند يـا مخـدوش جلـوه                 از داخل و خارج،     

وقتي شاه و بلندگويانش رهبران حركت اسالمي را بـه ارتجـاعي بـودن و مخـالف بـودن يـا بـه                       . سازد

كوشد تا هويـت   خواهد و مي سازد، به زبان ديگري مي اصطالح اصالحات ارضي و آزادي زنان متهم مي  

كوشد تا هويت     نامد، مي   وقتي او مسلمانان انقالبي را ماركسيست اسالمي مي       ! ش را نفي كند   اسالمي جنب 

ها را ـ مردم را ـ ناس را ـ به خيال خـود سـردرگم و اغفـال        توده. اسالمي جنبش را مخدوش جلوه دهد

ينـي  ب كوشـد تـا هويـت و ماهيـت جهـان      نامـد مـي   مي» ماركسيست« وقتي او همه مخالفين خود را        .نمايد

نامـد در واقـع ادعـا         وقتي انقالبيون را خرابكـار مـي      . توحيدي مبارزين انقالبي خلق را وارونه جلوه دهد       

همه اين تالشها براي چيست؟ براي خلـع        . بيني و ايدئولوژي ندارند و لذا خرابكارند        كند كه اينها جهان     مي

  .ترين سالحهايش سالح كردن جنبش از مهمترين و اساسي

در دورن سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران دسـت بـه خيانـت و انحـراف بـزرگ و                   اگر منافقين   

نابخشودني زدند، آن را از كجا شروع كردند؟ و به خيال خود از كجا ضربه را وارد سـاختند؟ جنـگ را                    

بر سر چه مسائلي آغاز كردند؟ مگر جز مسائل ايدئولوژيك بوده است؟ مگر تمامي كـساني كـه اكنـون                    

كننـد، جـز ايـن        آرايي كـرده و مـي       هاي مختلف عليه حركت اسالمي و مسلمانان انقالبي صف        زير پوشش 

ريزيهـا، كيـدها، مكرهـا،        رانند؟ مگر همه اين تالشها طرح       مي» مبارزه ايدئولوژيك «است كه دائم سخن از      

  گيرد؟ انجام نمي» مبارزه ايدئولوژيك«ها زير پوشش  آرائي ها و صف ها، خدعه نيرنگ

  .بيني و ايدئولوژي آن است ترين سالح يك انقالب جهان ن بزرگترين و گراميبنابراي

  

∗     ∗     ∗  

   سال۲۰ بيليون دالر در ۱۸

  امنيت شاه: صادرات آمريكا
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  Nicholas Gageنوشته ـ نيكال گيج 

 INTNL HERALD TRIBLINE             )۱۹۷۸ ژوئيه ۱۴جمعه (المللي هرالد تريبيون  نقل از ـ نشريه بين
 بيليون ۱۸ ـ در بيست سال اخير اياالت متحده آمريكا با فروش معادل ارزش بيش از  (NYT)تهران 

دالر اسلحه به ايران و كمك به تجهيز و سازمان دادن يك سيستم وسيع امنيتي كنترل دقيـق مملكـت را                     

  .براي محمدرضا شاه پهلوي ميسر كرده است

حافظت از گذرگاههاي خليج را كه بيش از نصف نفت مصرفي        در ازاء اين حمايت شاه ايران دفاع و م        

عالوه بر اين خريـد اسـلحه و تكنولـوژي ايـاالت            . كند به عهده گرفته است      مين مي أكشورهاي غربي را ت   

پـردازد درآمـدي      شود كه از هر يك دالري كه امريكـا بـراي نفـت مـي                متحده به وسيله ايران موجب مي     

  .ردد دالر نصيبش گ۲تقريباً معادل 

مريكـا بوجـود آورده كـه از رابطـه آمريكـا بـا هـر                آاين منافع قابل مالحظه، روابطي را بين ايران و          

اين روابط و وابستگيها هم به وسيله مخـالفين شـاه در            . كشور در حال توسعه ديگري مستحكمتر است      

سياسـتمداران  . اسـت اي از آنها عضو كنگره هستند انتقاد شـده            داخل و هم به وسيله آمريكاييها كه عده       

شـود شـامل خاتمـه        مريكايي اميدوارند كه بعضي از اين انتقادات با مانورهاي دموكراتيك كه گفته مـي             آ

دادن به شكنجه زندانيان، رسيدگي به وضع زنـدانيان سياسـي و متوقـف كـردن دادگاههـاي نظـامي و                     

  .شود تقليل يابد اصالح و بهبود وضع زندانيان مي

  تظاهرات عظيم

او .  سال رياست ساواك را بـه عهـده داشـت تغييـر داد      ۱۲اهللا نصيري را كه مدت         شاه ژنرال نعمت   اخيراً

اين تغيير مخالفين   . سازمان پليس مخفي ايران را به بزرگترين نوع خود در كشورهاي غيركمونيستي رساند            

 سـال تـا بـه حـال در        شاه را قانع نكرده و بيش از صدها تن جان خود را در تظاهرات عظيمي كه از ابتـداي                  

مهدي بازرگان يكي از رهبران مخالفين در توضيح . اند  از دست داده،انجام گرفته است... شهرهاي تبريز، قم، 

» .وقتي سوسوزدن چراغي پيدا شد توقف در تـاريكي ديگـر جـايز نيـست          « اين تظاهرات گفته است      هو توجي 

موثر بوده است ولـي آنهـا       » سوسوي چراغ «يجاد اين   مخالفين قبول دارند كه اقدامات حقوق بشر كارتر در ا         

الهيجي وكيل دادگستري و يكي ديگر . دانند به يك اندازه قابل انتقاد مي» تاريكي«واشنگتن و شاه را در ايجاد 

  .از مخالفين معتقد است كه شاه بدون كمك و تاييد آمريكا قادر به ادامه ديكتاتوريش نخواهد بود

را تـا جـايي     » دفـاع از دموكراسـي و آزاديخـواهي       «هـاي     دارنـد كـه برنامـه     مقامات آمريكايي سـعي     

يكي از ديپلماتهاي آمريكايي ابـراز داشـت   . گسترش دهند كه مغايرت و يا برخوردي با شاه ايجاد نشود         

  .كه اهميت ايران براي ما بيش از آن است كه بتوان درباره آن ريسكي كرد

  آخرين تجهيزات

امنيت داخلي كشور دخالت مستقيم      ها به عنوان مشاور در امور       ر كه امريكايي  نظ  در حاليكه اين نقطه   

كارشناسـان  : ندارند حتي مورد تاييد سران مخالفين نيـز هـست ولـي بـر همـه كـس روشـن اسـت كـه                       

اند كه اساس سازماندهي نيروهاي امنيتي كشور بخصوص ساواك را از جملـه آمـوزش                 آمريكايي بوده 

از ميـان وسـائل و تجهيـزات        . انـد   ا به جديدترين وسائل پليسي را به عهده داشته        افراد و آشنا كردن آنه    

 نارنجـك   ۵۰۰۰۰: آمريكايي كه براي كمك به سركوبي تظاهرات در اختيار نيروهاي امنيتي گذاشته شده            
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  . مسلسل دستي بوده است۴۳۰۰ ماسك ضدگاز ـ ۳۶۵۰۰۰آور ـ  دستي محتوي گاز اشك

بگيـر در اختيـار        مامور اطالعاتي حقـوق    ۵۰۰۰۰عضو رسمي و بيش از       ۴۰۰۰بنا به گزارش ساواك     

هـا و اغلـب       دارد كه بنا به گفته منابع دولتي، نه تنهـا در داخـل گروههـاي مخـالفين بلكـه در وزارتخانـه                     

كجـا   در هـر  «بنا به اظهارنظر يكي از وزراي ايـران         . اند  هيئتهاي خارجي از جمله سفارت آمريكا پراكنده      

  .»ود دارداي وج سايه

 سـازمان جاسوسـي     ”MOSSAD“ و بعـد بـه كمـك         ”CIA“ بـه وسـيله      ۱۹۵۷ساواك ابتدا در سال     

 نفر از افـسران بازنشـسته ركـن دو ارتـش ايـران كـه در پايگاههـاي                   ۲۰ابتدا با   . اسرائيل تشكيل گرديد  

 كـارآموزي و تعليمـات الزم را   LANGLEY, VA, QUANTICO, VAنظامي و مركز سـيا امريكـا در   

از آن به بعـد افـراد بيـشتري از سـاواك در آمريكـا تحـت نظـر آژانـس                     . يده بودند، شروع به كار كرد     د

“AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVL” ميليون دالر صرف امور امنيتي كـرده  ۲ كه بيش از 

  .هاي امنيتي را گذراندند است دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي ساواك شكنجه

انتقادات از روشهاي ساواك از جمله شكنجه زندانيان سياسي موجب شد  شدت ۱۹۶۰در اواخر دهه 
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كه مقامات آمريكايي كمكهايشان را به پليس ايران خاتمه داده و همچنين آموزش افسران امنيتـي ايـران                  

. انـد   اند فقط مامورين مـواد مخـدر بـوده           تا به حال افسراني كه آموزش ديده       ۱۹۷۳از سال   . را قطع كنند  

رود بعـضي از آنهـا        بيننـد كـه تـصور مـي          افسر ارتش در امريكا تعليمات مي      ۲۵۰نه بيش از    معهذا ساال 

رئـيس جديـد    . كننـد، وابـسته بـه سـاواك باشـند           بخصوص آنها كه در دوره ضدجاسوسي شركت مـي        

. سازمان ژنرال ناصر مقدم است كه از فرماندهي ركن دوم نيروهاي مسلح به ساواك منتقل شده اسـت                 

هاي تعليمـاتي و كـارآموزي نيروهـاي          ن، اگرچه ظاهراً افسران آمريكايي مستقيماً در برنامه       عالوه بر اي  

آمريكاييهـا فقـط بـه كـسب        . شـود   امنيتي شركت ندارند ولي در هر حال اطالعات الزم با آنها مبادله مي            

 عالقـه  اطالعات درباره حمل مواد مخدر و تروريستهايي كه هدفـشان احتمـاالً خـود آنهـا هـستند ابـراز                

گويند، با وجود اين، اطالعات مبادله شده شامل كـم و      منابع موثق ايراني مي   . ورزند  كنند و اصرار مي     مي

سيا، ارتباط خود را بـا سـاواك همچنـان حفـظ كـرده              . شود  كيف نيروهاي مخالف و رهبرانشان نيز مي      

هـاي مـشترك    نستان برنامـه است، و اين دو با يكديگر درباره كشورهايي از قبيل شوروي ـ عراق ـ افغا  

  .دارند

  

  متخصصين بازنشسته

 متخصص امـور جاسوسـي توسـط مقامـات ايرانـي            ۱۰۰حداقل  .  عضو سيا در ايران ساكن هستند      ۵۰

هاي آمريكايي جهت برقرار كردن يـك شـبكه دقيـق اسـتحفاظي و مراقبتـي اسـتخدام                    براي كار در كمپاني   

 غربي و مقامات اروپايي اين سئوال مطـرح اسـت كـه افـراد               در اين مورد حتي براي سياستمداران     . اند  شده

 ميلـي مـرز شـوروي بطـور مجـرد بـه سـر               ۷بازنشسته چگونه يكسال در ايستگاههاي مراقبت در فاصله         

  .خواهند برد

تضمين حفاظـت و حراسـت از نيروهـاي مـسلح اسـت كـه تمـامي                ) داخل(ف اصلي سيا در ايران      هد

  .  مراقبت بيشتر روي افراد از درجه سرگرد به باال متمركز استاين. نيروهاي شاه به آن متكي است

هاي دقيق       استفاده و كاربرد اسلحه    ، نفر از افراد ارتش آمريكا در ايران مشغول آموزش         ۱۱۰۰تقريباً  

اي   عده زيادي از افسران بازنشسته آمريكايي در كمپانيهـاي خـصوصي          . و مدرن خريداري شاه هستند    

 نفر اسـت كـه تعـداد يـك          ۸۰۰۰فروشند و تعداد آنها       ئل و لوازم ارتشي به ايران مي      كنند كه وسا    كار مي 

  .دهند پنجم آمريكاييها در ايران را تشكيل مي

  

∗     ∗     ∗  

  

  بيني چيست جهان

  .هر مكتب و مذهبي نگرش خاصي به جهان دارد

وابـستگيهاي عقيـدتي،   اين نگرش در ارتباط با مكاتب فكري جهاني و غيرالهي ـ به زيربنـاي فكـري،    

منبع طرز تفكر، شرايط اجتماعي به وجود آمدن آن مكتب، سوابق تاريخي و فرهنگي بنيانگـذاران مكتـب        

  .شود و باالخره شرايط اقتصادي حاكم بر محيط مربوط مي
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كساني كه در برابر ستم حاكم بر اجتمـاع، يـا بـه عنـوان واكنـشي در مقابلـه بـا اوضـاع اقتـصادي                          

كننـد، از جهـان و    گـذاري مـي    به عنوان نياز روز ـ هر نـوع نيـازي باشـد ـ مكتبـي را پايـه       استثماري، يا

اين طرز تفكر و نگرش كامالً محدود و محيطي و مربوط به زمان             . مجموعه خلقت هم تلقي خاصي دارند     

اي از زمـان حـرص نـسبت بـه ماديـات و تكـاثر در زنـدگي و         بـراي مثـال در برهـه    . خصوصي اسـت  م

اي غلبـه     يي، و به قول متفكر بزرگ و مجاهد شهيد دكتر شريعتي، سگيت و خوكيت بـر جامعـه                 خو  درنده

 در اينجا، مـصلحي از ميـان مـردم،          .ماند  و گوهر انساني هيچ اثري نمي     نوعي    كند و از روابط هم      پيدا مي 

بي گردد و رسالتش تنها تغيير وضع موجود است و پس از رسـيدن نـس               براي نجات آن مردم منبعث مي     

ولـي  . شـود   رسد و روزگار رسالتهاي ديگر آغاز مـي         به هدف موقت خويش، اين رسالت هم به پايان مي         

در اين ميان كسان بسياري از گردن گذاشتگان بدين دستگاه فكري هستند كه بدون توجـه بـه تحـول و                     

ر هـر   تكامل اجتمـاعي، و بـدون انديـشيدن دربـاره شـرايط تـاريخي روزگـار تولـد آن مكتـب، در برابـ                       

حاضر كنند و     تجديدنظري يا انتقادي يا اجتهادي، بطور دگماتيك بر روي كليت فكر نخست پافشاري مي             

كننـد، در نتيجـه طـرف مقابـل را            نظري يـا توجـه بـه شـرايط خـود نمـي            گونه انعطـاف و تجديـد       به هيچ 

 اتهامات را به    نامند و آن طرف هم بيكار ننشسته سيل         تجديدنظرطلب، خائن، سازشكار، مرتد و غيره مي      

اي اسـت كـه       آيد مردمي و جامعـه       در اين ميان آنچه به حساب نمي        و كند  سوي مخالف خود سرازير مي    

گيرد شـرايط متحـول و متكامـل و           بايد اين فكر در خدمت آنان درآيد، و چيزي كه مورد توجه قرار نمي             

  .متغيري است كه وجود دارد

سخن بر سـر آنهـا      . ون كشف شده كه اليتغير و ثابت است       ناگفته نماند كه حقايق علمي فراواني تاكن      

  .نيست، گفتگو درباره آن شرايط متغير اجتماعي است كه بايد با آن قوانين ثابت علمي تطبيق كند

گذاري نشده اسـت و ديـدي         و اما مكتبهاي الهي، كه به وسيله بشرهاي محدود در زمان و مكان پايه             

به عالميان اسـت و در جريـان محـدوده نامحـدود زمـان و مكـان                 جانبه دارد و خطاب       بس وسيع و همه   

نگرد كـه واقعيـات عينـي را، و           حقايق علمي را با همان ديدي مي      . گنجد، از تاثير و تاثرها بركنار است        مي

هاي آفرينش را يك تسلسل منطقي و يك تـداوم غيرمنقطـع و               قوانين حاكم بر زمان و مكان و همه پديده        

  . آورد يغيرمقطع به شمار م

و از آن ميان اسالم دين و مكتب و دستگاه فكري انتخاب شده از سوي پروردگار براي كـساني كـه                     

اند، ديدي روشن نسبت به جهـان   اند و تسليم قوانين خلقت گرديده خود را در اين مسير حركت قرار داده  

  .گيرد دارد كه از شماره آينده انشاءاهللا مورد بحث قرار مي
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  نگاهي به كارنامه يكماهه شريف امامي

سـينما ركـس آبـادان تحـت نظـارت رئـيس             هنوز مردم از بزرگترين جنايت، يعنـي فاجعـة تـاثرآور          

، در بهت و حيرت بودند و خشم انقالبي آتشيني سراسر ايران و شگفتي و تـاثري          )۲(شهرباني آن شهر  

  .دار واگذار شد كارو سابقه كه بازيگري صحنه به بازيگري كهنهباورنكردني، جهان را فراگرفته بود 

عمل به تعاليم عاليه اسالم، و در فروغ قرآن و قانون «: اين بازيگر رداي اعتقاد مذهبي به تن كرده با اعالم

نقش » آشتي ملي«فريبانه ـ   فريبانه ـ يا در حقيقت خواص متنعم  و مذاكره با روحانيت و شعار عوام» اساسي

اي را به عهده گرفت و به مردم ايران و جهان نويـد داد كـه عـصر ديكتـاتوري و سانـسور و كارهـاي                            تازه

غيرقانوني به سر رسيده آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و اعالمية جهاني حقوق بشر را به مردم ارزاني    

هـوم و ضـدمردمي را      و براي اثبات حسن نيت خود در نخستين ساعات زمامداري، تاريخ مو           . خواهد داشت 

حزب شه سـاختة واحـد و فراگيـر را          . كند  لغو و تاريخ شمسي، از مبدأ هجرت پيغمبر اسالم را بخشنامه مي           

بـه  . كنـد   گيرد و آزادي فعاليت احزاب و جمعيتهـاي سياسـي طرفـدار قـانون اساسـي را اعـالم مـي                      فرو مي 

 راست و گاه تحريف شده تظـاهرات مـردم را           دهد كه برخي مطالب را بنويسند و نسبتاً         ها اجازه مي    روزنامه

اي در زنـدگي      منتشر سازند تا همگان باور كنند كه سانـسورمطبوعات و بيـان برداشـته شـده دوران تـازه                  

بازي را به جايي رسانيدند كه مستقيماً از حـضرت       سازي و نقش     حتي صحنه  .سياسي مردم آغاز شده است    

اساس مذاكره با حضرتش براي بازگـشتن         برند و شايعة بي     م نام مي  اهللا العظمي خميني با تجليل و احترا        آيت

دهند و ضمن داشتن هدف سرگرم ساختن مردم به تبليغات جنجـالي و               ها دستور مي    به ايران را به روزنامه    

هاي در حـال ورشكـستگي فـراهم          هاي گرم انقالبي، بازار گرمي نيز براي روزنامه         ريختن آبي سرد بر اراده    

اند و خواستار چنـان       طلب ايران از اين بازيها بسيار ديده و شنيده          مردم مبارز و حق   افل از اينكه    غ .كنند  مي

هـاي رفرميـستي و جنجالهـاي          اصـولي هـستند كـه فريـب تغييـرات سـطحي و برنامـه               تغيير اساسـي و   

 دهند كـه سرنوشـت و       خورند و هرگز به كسي اجازه نمي        سازيهاي فرمايشي را نمي     مطبوعاتي و صحنه  

  .مقدرات و منافع و مصالح آنان را به بازي گيرد

هـا و حـوادث آن گذشـت و           رمضان خونين با تلفات و قربانيها و زندانيها و همة مـصيبتها و فاجعـه              

ناپـذير    مردم در ناباوري و ترديد، اما با تصميم و ايمان به ادامة مبارزات اساسـي و قهرآميـز و آشـتي                    

  . ع فطر قدم گذاشتندخود به بامداد نويدبخش و فجر طال

تا اينكه مردم با تظاهرات عظيم خود راه خويش را انتخاب كردند و ضمن قرار دادن دشمن بـر سـر                     

تظاهرات ميليوني مردم مسلمان ايران در روز عيد فطر دو بعد كـامالً             . دوراهي انتخاب، او را شناساندند    

  :مشخص داشت

اسـت فهمانـد كـه افكـار عمـومي فريـب هـيچ              نخست به شريف اماميها و ديگر بازيگران صـحنة سي         

اسـتقالل ـ آزادي ـ حكومـت     «: خورد و در مـسير تعيـين كـردة خـود     سرگرمي و برنامة انحرافي را نمي

چون سيل خروشاني هر خس و خاشـاك و سـد اسـتيالئي و اسـتبدادي و حكومـت طـاغوتي                     » اسالمي

  .دارد شرك را تا پيوستن به دريا از پيش برمي

هاي خيابان را آگاه ساخت  اه طوالني خود درعرض هشت ساعت تمام تماشاگران حاشيهو دوم بر سر ر
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شكنيم، ارتشيان و پلـيس و سـاير مـاموران مستـضعف              كنيم، شيشه نمي    كه ما اخاللگر نيستيم، تخريب نمي     

ريم دانيم، و بدون اينكه از هيچ خارجي يا نيرويي يـا فكـر ديگـري تـاثير بپـذي           چون خود را برادر خويش مي     

براي همين كشور و به رهبري يكي از عزيزترين فرزندان همين آب و خاك به مبـارزة بـه حـق خـود ادامـه                         

  !زنند جرم و جنايت گري گناه است و اتهامات ناروايي كه به ما مي طرفي و سكوت و تماشاچي بي. دهيم مي

 احيانـاً بـا برخـي ترديـدها         اين دمونسترانسيون عظيم در روز پنجشنبه نيز در ميان اميدهايي بزرگتر و           

هاي پيرامون تماشاگر نبودنـد، بلكـه همگـي همچـون جـويي               اين بار مردم كوچه و خيابان و خانه       . آغاز شد 

اين . فرعي از كوهسار كوي و برزن سرازير شده به رودخانة مردم پيوستند و به سوي دريا سرازير شدند                 

رژيـم بـه    . سازان دستگاه طاغوتي بودنـد       و دسيسه  گران  بار تماشاگران، كارشناسان و جاسوسان و توطئه      

هاي آشكار و پنهانش   ها و برنامه كند، و همة نقشه وحشت افتاد، ديد كه اين سيل خروشان تنها بنيان او را مي

  .تر افتاد اي بزرگتر و كيدي عظيم كند لذا به فكر دسيسه داني تاريخ مي را نقش بر آب ساخته راهي زباله

 اين دو روز و گلباران ارتش و پليس كه نشان رشد سياسي و بيداري اجتماعي مـردم        آرامش مردم در  

اي براي سركوبي و شدت عمل به رژيم جبار نداد، ولي خـود را از قبـل بـسيج كـرده بـه دنبـال                           بود، بهانه 

بـراي هـشت صـبح روز جمعـه، دعـوتي بـدون           ) ژالـه (دعوت به تجمع در ميـدان شـهدا         . گشت  اي مي   بهانه

روي احساساتي بود كـه بـا وجـود اخطـار بـسياري از افـراد                  نشده، شتابزده و نوعي چپ      بي، حساب ارزيا

دستگاه ضدمردمي و طاغوتي با علم بـه اينكـه مـردم در روز     . خيرخواه به اطالع و به گوش همگان نرسيد       

 و  را مجبـور بـه تـشكيل جلـسه        ! »آشـتي ملـي   «كنند، شـبانه هيـأت دولـت          جمعه در محل موعود تجمع مي     

رساند، ولي مردمي كـه        صبح جريان را به اطالع مردم مي       ۶سازد و در ساعت       تصويب حكومت نظامي مي   

نظمي نداشـتند      صبح در ميدان شهدا اجتماع كرده بودند، چون قصد هيچگونه اخالل و بي             ۸پيش از ساعت    

 در پـيش گيرنـد، بـه    خواستند تظاهراتي آرام و آگـاهيبخش و تـوام بـا گلبـاران         و مانند دو روز گذشته مي     

تند كـه ناگهـان بـا رگبـار     سجـويي بـر روي زمـين نشـ     اوضاع بحراني توجه نكرده حتي به نشانة مسالمت   

ترين جوانان اين     امان مسلسلهاي مزدوران روبرو گرديدند و در نخستين لحظات صدها نفر از با ارزش               بي

  . نگهاي دستگاه ديكتاتوري افزوده شدمملكت از زن و مرد به خاك و خون در غلطيدند و ننگي بر ديگر ن

افتنـد و     باالخره آن روز تا شب و روزهاي بعد نيز همچنان عزيزان ما به خاك و خون افتادند و مـي                   

 خـرداد بـه   ۱۵شـمار كـشتگان از كـشتگان    . ديگر افراد با ارزش و بزرگان را دستگير و توقيـف كردنـد            

الع داريـم، در مركـز هـوانيروز باغـشاه و كميتـه و              دستگيرشدگان تا آنجا كه ما اط     . مراتب بيشتر است  

  .جاهاي ديگر بالغ بر هزاران نفر بودند

باشـند،    در همين گيرودار كه مردم با اين مسالة مهم و حياتي درگيرند و به فكر چـاره و تـدبير مـي                     

 عـام   كند كه خاطرة آتش زدن سينما ركس آبادان و فاجعة عظيم كشتار و قتل               دستگاه حوادثي ايجاد مي   

برنامة دولت شريف امامي به مجلس رسـتاخيز        . مردم را در تهران و شهرستانها لوث كند و از ياد ببرد           

دهنـد و     هاي حساب شده، در موافقت و مخالفت با آن داد سـخن مـي               شود و وكاليي با برنامه      تحويل مي 

ردد و رسواييها بيش گ گرچه در اين ميان بسياري از تضادهاي دروني جناحهاي فاسدتر رژيم برمال مي

چهـرة مجـري اصـلي را در پـشت غفلتهـا و             : شود، ولي سعي بـر ايـن اسـت كـه اوالً             از پيش آشكار مي   

كاريهاي دولتهاي گذشته و حال پنهان دارند ثانياً فريب بزرگ رفع سانـسور بيـان و نوشـته را بـه                       ندانم
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  .مردم بقبوالنند، و ثالثاً مردم را به تاتر ديگري سرگرم سازند

آيـد، و مـردم       دهد در طبس بـه حركـت درمـي          ناگهان يك پديدة طبيعي كه در بيشتر نقاط جهان رخ مي          

هـا و خاكهـا       محروم از تمام امكانات شهرسازي و معماري و مصالح مقاوم سـاختماني را در زيـر خـشت                 

شـود و بـه     ريشتر و بيشتر در ژاپن حادث مـي  ۸هايي با شدت      سازد، و حال آنكه پيوسته زلزله       مدفون مي 

دستگاه از فرصت استفاده كرده براي      . آورد  علت محكم بودن ساختمانهايش ويراني و كشتاري به بار نمي         

كند، هواپيماي ارتشي و شير و خورشيد و ديگر           ريزد، عزاي عمومي اعالم مي      زدگان اشك تمساح مي     زلزله

 منحرف كند و هم اسـتفادة تبليغـاتي         سازد، تا هم افكار مردم را بيش از پيش          چپاولگران را روانة طبس مي    

  .ديده و داغدار باقيماندگان زلزله را به سوي خود جلب كند بزرگي به دست آورد، و دلهاي مردم مصيبت

شناسند، آنان همينكـه در       دار را مي    و حال آنكه مردم طبس و خراسان و همه جاي ايران، اولياي سابقه            

كنند كه    لرزند و احساس مي     بينند بر خود مي     هاي دولتي مي    ناين حوادث اثري از شير و خورشيد و سازما        

  .اند تر بر سرشان نازل شده است و به دنبال غارت و چپاول و گرفتن سهم آمده مصيبتي سنگين

  

∗     ∗     ∗  
  

اصوالً اختالف اساسي ديد طاغوتيان منحرف از راه تكامل و سنت الهي با ديد خداپرستان سالك راه 

  .كند جا تجلي مي  همينپروردگار در

طاغوتيان ضد خدا و خلق، بيش از هر چيز به منافع آني خـود توجـه دارنـد، مـصمم هـستند وضـع                        

هدفشان حفظ وضع موجـود و ابـزار كارشـان تانـك و تـوپ و                . موجود را به هر قيمتي شده حفظ كنند       

خلق مسلمان مـصمم بـه      هاي    كشتن و ارعاب و تهديد، و چون بدين وسيله به هدف نرسيدند و در اراده              

كنند و دشمنان شماره يك  نقش عوض مي. جهاد و شهادت نتوانستند كوچكترين تغييري به وجود آورند

مردم كه دستهايشان تا مرفق به خون شهيدان آزاده ايـران آغـشته اسـت، از تعظـيم شـعائر مـذهبي و                       

و حتـي بـه طـور غيرمـستقيم از          اولويت آن و تغيير تاريخ و در خطر بودن ميهن و مذاكره با روحانيت               

زدنها و ماسك بـه چهـرة كريـه ضـدخلقي و ضـدديني                زنند و با نعل وارونه      اهللا خميني دم مي     تجليل آيت 

ريزند و همان    هاي گرم انقالبي مردم فرو      هاي سركش اراده    كوشند آبي سرد بر روي شعله       كشيدنها مي 

  .اي ديگر به اجرا درآورند ها را منتها با شيوه برنامه

اينـان بايـد   . تـر اسـت   تـر و وسـيع   اهللا، بسيار عميق و اما ديد رهروان راه خدا و پويندگان طريق سنت  

بـردار   به آساني از منافع خـود دسـت  ) استيال و استبداد(دانند، كه از يكطرف طاغوتيان        بدانند، و نيك مي   

ي جلـوگيري از يـك انقـالب    نيستند و هر تغيير سطحي را هم كه توصيه كنند و يا به اجرا درآورنـد بـرا     

  .اصيل و موثر و حفظ موجوديت رژيم است

و از طرف ديگر، راه مبارزه طوالني است، مبارزه بينش و دانش و تشكل و سازمان الزم دارد و بـا                     

  .رسد يك يا چند اقدام موضعي پراكنده و حساب نشده به نتيجه نمي

 تـر   تر و عميـق     ند كه نخست هدفي بسيار جامع     و پيش از هرچيز، خلق مسلمان و مبارز ايران بايد بدا          

هاي شناخته  هاي ساخته شده و تعويض چهره     از برخي اصالحات سطحي در پيش دارد و با تغيير مهره          

  .دارد كند و او را از حركت باز نمي شده هيچ دردي را درمان نمي
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ژي اسـالمي   بينـي توحيـدي و ايـدئولو        دوم اينكه ايـن هـدف روشـن و عميـق و درازمـدت از جهـان                

  .سازد دار نمي گيرد و هيچ غرض و منظور ديگري آن را شائبه سرچشمه مي

بيني توحيـدي و     سوم آنكه هدف مقدس آنان تنها و تنها در يك سازمان سياسي متشكل كه بر جهان               

  .پذير است ايدئولوژي اسالمي بنياد نهاده باشد تحقق

تودة مـردم بـر هـر آگـاه و مـسئول و متعهـد               چهارم آنكه دادن آگاهيهاي ايدئولوژيك و سياسي به         

  .فرض است

رخـي  عالوه بر موارد مهم فوق نكات ديگري نيز در جريان مبارزة عميق و اساسي وجود دارد كـه ب                  

شـود،   يافته و متشكل و هدفدار، ايجاد و اشتباهات جزئيش تصحيح مـي           از آنها در روند حركت سازمان     

  :رسد تذكر برخي ديگر ضروري به نظر مي

  .داشتن هشياري و بيداري انقالبي و رعايت دقيق اصول امنيتي در شرايط پليسي و خفقان حاضر

  .انديشي و آسان گرفتن امر مبارزه از جهات گوناگون احتراز از ساده

  . هاي مبارز و مجاهد براي دام پليس جلوگيري از شناخته شدن چهره

ف و مجاهدي كه اين امت سخت بدانها نيـاز       احتراز از هدر دادن خونهاي پاك و مقدس مبارزان شري         

  .اهميت در جريانهاي بي. دارد

كننـد و دسـت جمعـي اقـدام كـردن،             شكل دادن و سازمان بخشيدن به هر چند نفر كه با هم كار مـي              

  .اي گرد آيد ها به تدريج در سازمان بزرگتر با تجربه و سابقه بطوريكه اين هسته

ن و مجاهد و مصمم ما بايد در پرتو رهنمودهاي بسيار پرارزش            اينها نكاتي است كه مبارزان مسلما     

العين قرار دهنـد و در برابـر هـيچ تغييـر سـطحي از جـا درنرونـد و                      اهللا خميني نصب    مرجع عاليقدر آيت  

همچون كوه استوار در مقابل نسيم رفرمهـا يـا حكومـت نظاميهـا ايـستادگي كننـد و خـود را در برابـر                         

  هللا العزه و لرسوله و للمومنين :زودگذر نبازند و يقين داشته باشند كهدرپي و  حوادث سريع و پي

  ۱۳۹۸ شوال ۱۳۵۷مهرماه 

  ۱۳۵۷ارديبهشت  )۱(

به نطق سناتور جاللي نائيني در مخالفت با برنامه دولت در مجلس سنا كه در كيهـان دوشـنبه                    )۲(

  . به چاپ رسيد، مراجعه فرماييد۲۷/۶

  

  

  

  

  

  

  

  

  

∗     ∗     ∗  
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  و زندانيان سياسي اهللا طالقاني آيت ارزه براي آزاديمب

  
  ۱۹۷۸ ژانويه ۲۵ -ارگان سازمان مقاومت فلسطين- فلسطين الثوره: از مجله

اهللا سيد محمود طالقاني به خاطر مبارزه با استبداد شاه، سراسر همراه با رنج و زندان و                   زندگي آيت 

يـن مبـارزه بـه خـاطر آزادي، رابطـة فراوانـي بـا               باشـد، ا    ها از سوي رژيم شـاه مـي         تحمل انواع سختي  

انقالبيون فلسطين و نهضت آزاديبخش فلـسطين دارد و بـه همـين جهـت مـا مختـصري از زنـدگي ايـن                        

  :كنيم روحاني اسالمي بزرگ را منتشر مي

آقاي طالقاني در سراسر حيات پرثمر و شكوفان خود، در صفوف مردم و بر ضـد نظـام اسـتبدادي              

  .اي از اين زندگي پربركت در راه تسليم صرف نشده است ده و لحظهشاه مبارزه كر

و سـقوط   ) ۱۹۴۱ (۱۳۲۰اين مبارزه از زمان ديكتـاتوري رضاشـاه آغـاز شـده و پـس از شـهريور                   

هاي ملي و ديني ايران ادامـه يافـت و در دوران حكومـت                ديكتاتوري رضاشاه به شكلي فعال در نهضت      

ا استعمار انگليس و پس از سقوط دكتـر مـصدق و بازگـشت تـسلط                دكتر مصدق در كنار مبارزة ملت ب      

اين روحاني عاليقدر همچنان در نهضت مقاومـت ملـي بـه            ) ۱۹۵۳ (۱۳۳۲شاه و نفوذ امپرياليزم به سال       

طور فعال شركت كرد و در اين دوران منبر و محضر درس او مركـز پرتحـرك و فعـالي بـراي اجتمـاع                        

  .مبارزان راه آزادي ايران بود

 بود و در محور مبارزات ايـن نهـضت          ۱۹۶۱آقاي طالقاني از موسسين نهضت آزادي ايران به سال          

 همراه با ساير رهبران نهضت دستگير و زنداني شد، همانگونه كه به دفعات طعـم زنـدان                  ۱۹۶۳در سال   

هبـران  را چشيده بود اين بار دادگاه نظامي او را به ده سال زندان محكوم كرد و به سـبب دسـتگيري ر                     

  .ترين گروه جبهة ملي ايران بودند دچار ركود شد نهضت آزادي فعاليت اين گروه كه فعال

اهللا طالقاني از زندان آزاد شد ولي اين مبارز بزرگ راه آزادي و اسالم پس             پس از مدت پنج سال آيت     

ايران در برابر   هاي بزرگ نهضت مقاومت ملت        از زندان نيز راه مبارزه را ترك نكرد و همچنان از چهره           

 دسـتگير و زنـداني شـد و    ۱۹۷۴نظام فاسد شاه باقي ماند و در نتيجه همين مـداومت دوبـاره در سـال            

  .برد تاكنون نيز همچنان در زندان به سر مي

اين روحاني بزرگ پس از مدتها زندان و تبعيد به خاطر ايمان به آزادي و دفاع از منافع مـردم وطـن     

  .نفرت نظام استبدادي شاه قرار داردخود پيوسته مورد كينه و 

او به خاطر همين ايمان و صداقت چه هنگامي كه در تبعيد بود و چه در زندان همواره مورد احتـرام                     

باشد و محـضر او پيوسـته مركـز مراجعـة شـاگردان و دوسـتان زنـداني و سـاير                       و ستايش مردم مي   

  .باشد مبارزان محكوم مي

نظران  طلبان و كوته  شدن با مزدوران رژيم و منافقين و تسليمشجاعت و عظمت روحي او در روبرو 

و جرات و شهامت او در درگيري و مواجه با مامورين و جالدان رژيم در داخل زندان و در تبعيـد مثـل                       

هـاي رژيـم بـراي سـلب اعتبـار و             اعالي فضيلت و شجاعت انساني است و به همين جهـت كليـة توطئـه              

  .اهللا طالقاني تاكنون با شكست و رسوايي روبرو شده است تضعيف موقعيت اجتماعي آيت

اهللا طالقاني از جمله اولين مبارزاني بود كه از مدتها قبل خطر نفوذ صهيونيزم جهاني را در ميان امت                     آيت

لمان خاطرنشان كرد و از سالها قبل با شدت تمام براي رسوا كردن رژيم شاه در همدستي با اسرائيل و         سم
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د روابط اقتصادي و سياسي و نظامي با دشمن اسالم يعني دولت اسرائيل مبارزه كرد همانگونه                برعليه ايجا 

كه برعليه افزايش روزافزون نفوذ اسرائيل در ايران به پاخاست و با صـراحت و شـجاعت نظـام اسـتبدادي                     

د حملة شديد   جانبه با اسرائيل بر ضد اسالم و ملت عرب مور           شاه را به خاطر دوستي كامل و همدستي همه        

  .قرار داد و به مبارزان آزادي ايران اهميت مبارزه عليه صهيونيستها و دوستان آن را گوشزد نمود

 بـراي  ۵۰او در سـالهاي  . ورزد اهللا طالقاني به فلسطين و مبارزة ملت قهرمان فلسطين عـشق مـي      آيت

المقدس سفر كرد و   به بيتاطالع نزديك از مصيبتهايي كه دشمن بر سر مردم فلسطين آورده چندين بار

در چارچوب شركت در كنفرانسهاي اسالمي از نزديك به مسائل مردم فلسطين و خواسـتهاي مـشروع                 

  . آنها آشنا شد

اهللا طالقاني اولين كسي بود كـه بـه حمايـت از آن برخاسـت و                  وقتي كه انقالب فلسطين آغاز شد آيت      

ب و بـا اقـدامات ايـن        غم ضديت نظام شاه با اين انقـال       براي جمع كردن اعانه و كمك به اين انقالب، علير         

  . دامن همت به كمر زد،روحاني بزرگ

ترين   نظام بورژوازي ايران اكنون در سركوبي مخالفين و مبارزان راه آزادي با استفاده از وحشيانه              

وسايل و همچنين در ايجاد شرايط رفـاه بـراي كـساني كـه سـر تـسليم و عبوديـت بـر آسـتانة قـدرت                           

اهللا طالقـاني و   هاي زيادي اندوخته است اما هيچيك از اين وسائل نتوانـسته اسـت آيـت           گذارند، تجربه   مي

آنهـا  . مبارزاني نظير او را از ميدان مبارزه خارج كنـد و آنهـا را بـه راه تـسليم و بنـدگي رژيـم درآورد                    

ده اسـت خـودداري   اي كه نظام استبدادي شاه از خون ملـت ايـران چيـ          همچنان از نشستن بر سر سفره     

زيرا آنها به مصالح خلقهاي سمتديدة ايران ايمان دارند و عليرغم همة رنجها و مـصيبتهايي كـه      . كنند  مي

  .اند رژيم شاه بر آنها روا داشته است بر سر ايمان خود ايستاده

 سـالگي و در سـنين كهولـت     )۱(۷۵اهللا طالقـاني ايـن روحـاني بـزرگ اسـالمي در سـن                 و امروز آيت  

ان زنداني رژيم استبدادي شاه است و اما تنها جرم او دفاع از مصالح مردم و مبارزه بر ضد ظلـم            همچن

  .باشد و به همين علت است كه اكنون او بار ديگر به ده سال زندان محكوم شده است و جور رژيم مي

داي اعتـراض   خـواهيم كـه صـ       ما از تمام نيروهاي انقالبي و آزاديخواه و دموكراتيك در انحاء عالم مي            

  .اهللا طالقاني و ساير زندانيان سياسي ايران بلند كنند خود را بر ضد نظام استبدادي شاه و براي آزادي آيت

  اهللا طالقاني درود بر مبارز بزرگ آيت

  و همه مبارزان زنداني ايران

∗     ∗     ∗  

  

  )۲(يني چيستب جهان

  بيني توحيدي جهان

بيني به دست داده شد و خاطرنـشان گرديـد كـه شـرايط                هاندر شمارة گذشته يك تعريف كلي از ج       

ويژة زماني و مكاني، وابستگيهاي قـومي و ملـي، هـدفهاي دور و نزديـك شخـصي و اجتمـاعي، منـافع                       

  .كنند بيني شخصي يا گروه را تعيين مي گروهي و عوامل گوناگون ديگري هستند كه جهان

 ارائه شود رنـگ تعلـق دارد و رسـالتي كـه بـر               اين بينش نسبت به جهان از طرف هر فرد يا گروهي          

079



تواند جهاني باشد و در تمـام         تنها بينشي كه مي   . شود  عهده گرفته موقتي است و پس از مدتي سپري مي         

عصرها رسالت خود را به انجام برساند، بينشي است كه بر جهان احاطـه داشـته باشـد، رنـگ زمـان و                       

  .ان و نظام هستي را آفريده باشدمكان و صبغة قومي نداشته باشد و قانون جه

  : براي روشن شدن اين ادعا نخست الزم است تعريف روشني از اسالم داده شود

تسليم شدن و گـردن     : اسالم، در معناي عام آن، يك آيين و عقيده مخصوص و شناخته شده نيست بلكه              

ي كه از طريقي با منبع و       كسان. شود  گذاشتن به قوانين آفرينش است و اين تسليم پس از شناخت حاصل مي            

 نسبت )۲(گيرند ها قرار مي شوند و در جريان روابط پيچيدة پديده آورندة قوانين آفرينش مرتبط ميد به وجو

هـا و روابـط موجـود در ميـان آنهـا، آشـنا                به سنن الهي و آيات خلقت، يا به بياني ديگر به قـوانين و پديـده               

  .شوند مي، با تمام وجود و از درون و برون تسليم گردند، همينكه اين آشنايي به دست آمد مي

كند و به درگاه پروردگار دسـت دعـا           ابراهيم با دريافت فيض رباني بدين حقيقت احساس احتياج مي         

شود كه هم خود در اين مسير قرار گيرد و هـم از فرزنـدان او امتـي قيـام                      دارد و خواستار آن مي      برمي

نـا  بر: ، راه و روش و آداب پويندگي را بدانان نـشان دهـد، الـي آخـر                 كه در اين جهت گام بردارد      )۳(كند

واجع لنا مسللَ مين ك      ه لَكمسله منا اُمن ذُرِيِتم و  رِ اَ  و نا مكَناس تُ نا و  لَب ع نَّينا االتَّ نتَ اَ ك واب  ّالـر حيم .رّنـا  ب

وث فيهِابعم رسوال م۱۲۹ و ۱۲۸/ بقره...(منه(  

از قرار گرفتن در اين مسير و تشكيل آئين و اعالم اينكه تنها سبك مغزاني كـه قـدرت تجزيـه و                      پس  

شوند، و اظهار ايـن        از آئين ابراهيم رويگردان مي     ...)اال من سفه نفسه    (ها و قوانين را ندارند      تحليل پديده 

به او برگزيده اسـت و      حقيقت ديگر كه پروردگار ابراهيم را در روزگار نزديك خودش و دوران وابسته              

فرمايد كه به     اي قرار داده، نتيجه يا علت اين امر را بيان مي            در روزگاران پس از خود نيز نمونة شايسته       

و ! پيمودن و ادامـه راه را بپـذير       : دهد كه   محض كسب شناخت راه تكامل، پروردگارش به وي فرمان مي         

ها و    كه از سوي پروردگار همة جهانها، با تمام جنبه        شوم    هايي تسليم مي    به قوانين و پديده   «: گويد  او مي 

  ».وسعتش، نهاده شده است

لَذ قالَا هر باَه متُسلَ اَقالَ. مسل لالعالَبِّر ۱۳۱بقره ( مين(  

كند كه ابراهيم در اصل       سپس پروردگار در شناساندن درست ابراهيم و رفع توهمات از او اعالم مي            

  .ه و راه پروردگار را كه همان تسليم به سنتها و آيات است در پيش گرفتهو بطور طبيعي دين نيالود

او را در پـيش     تواننـد ادعـا كننـد كـه منحـصراً راه              نه يهوديان با تمام انحرافها و كجرويهايشان مـي        

هـيچ    فطـره و بـي    (آلودشـان، بلكـه حنيـف و مـسلم            اند، و نه نصرانيان با همان ويژگيهـاي شـرك           گرفته

بود و اگر كسي بتواند ادعاي پيـروي از راه او و         ) بردار   برابر نواميس خلقت تسليم و فرمان      اي در   شائبه

تر و اولي، همان پيغمبري است كـه از تـوده مـردم و از                 قرار گرفتن در مسير او را بكند از همه شايسته         

اشته زاييـده   ميان آنان برخاسته هيچ وابستگي به مكتبهاي فكري و فلسفي زمان خود و پيش از خود ند                

  .شرايط اقتصادي و نتيجه قهري تكامل ابزار توليد هم نيست

 ما كان ابراهيم  يّاهودي ال نَ   و صراني ا و لكن كان ح  نيفا مسل ما و    ـ   مـا كـان م ـ  ن كينشرِ الم .اّالنـاسِ   ولـي  اَ ن 

  )۶۸ و ۶۷/عمران آل ()۴(...ابراهيمبِ

يا در خور فهم    (ما تورات را كه داراي هدايتي       : گويد  ئيل هم مي  اسرا   انبياي بني  هپس از ابراهيم، دربار   
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براي روشن ساختن اين راه كه به سوي پروردگـار        (=و نوري   ) آن قوم در آن زمان به سوي راه تكامل        

بود فرستاديم تا پيامبراني كه تسليم سنت الهي و آيات خلقت هستند بوسـيله آن حكـم كننـد                ) جهت دارد 

  ):حكام ديگران را بدين راه روشن فرا خوانندبا استواري و است(=

تَورالنا التَّنزَنا اَافيه ا هدي وحكُ نور يبِم بِا النَّهيالَّون ۴۴/مائده (...اموسلَ اَذين(  

  :گيرد و در همين ارتباط است كه قرآن نتيجه مي

  ان الدين عنداهللا االسالم

به قوانين حاكم بر جهان كه همان سنت الهـي          (شدن  گمان دين در پيشگاه خدا عبارتست از تسليم           بي

  )۵(.، نه دينهاي قومي و نظريات فردي و مكتبهاي ساختگي و آيينهاي غيرطبيعي)باشد

پس اگر در اين بحث از اسالم سخن به ميان آيد، مقصود دين به معناي كلـي آن يـا اديـان توحيـدي يـا                          

  .شود بيني اسالم است كه در اينجا شرح داده مي مان جهانبيني توحيدي ه بنابراين بيان جهان. ابراهيمي است

  بيني توحيدي تعريف جهان

هاي هستي به يك  شيوه نگرش واحد به همه ابعاد جهان آفرينش و مربوط دانستن تمام اجزا و پديده       

  .بيني توحيدي است سرچشمه جهان

لمـه آن را در زيـر       موضوع اصلي بحث ما شرح و گسترش همين تعريف كوتاه است كـه كلمـه بـه ك                 

آوريم، ولي پيش از وارد شدن در جزييات اين بحث، مختصري درباره كار عظيمي كه در اين زمينـه                     مي

  .شده است و راهگشا و راهنشان همه پويندگان اين راه است نيز بايد سخني گفته شود

در شهيد و مجاهد    بيني توحيدي را به شكل علمي و متناسب با نياز روز برا             شناسي و جهان    بحث اسالم 

علت   ريزي كرد و مساله را در ميان خواستاران و شيفتگان حقيقت مطرح ساخت و به                ما دكتر شريعتي پايه   

» بيني چه ارزشي دارد     عنوان جهان   براي اينكه بفهميم توحيد به    ...«داشتن اطالع وسيع از فرهنگ روز غربي        

عنـوان    توحيـد بـه   «: گويـد   رده است و باالخره مي    هاي مبتني بر شرك و كفر را هم مطرح ك           بيني  ساير جهان 

نوع فهم جهان در ذهن انساني كه به توحيد معتقـد اسـت و بعـد انعكـاس ايـن                    : بيني عبارتست از    يك جهان 

بينـي    بيني مبتني بر توحيد در تلقي، و در تفسير ديگـر مـسائل فلـسفي، و همچنـين تـاثير ايـن جهـان                         جهان

  )۶(».ر انديشه، در روابط اجتماعي و در نظام حاكم بر جامعه د توحيدي، در رفتار، در احساس،

اي است از اين تعريف كه از جهت ديگـري مطـرح شـده                در واقع تعريف نخست هم چكيده و خالصه       

  .باشد آيد نماياندن ابعاد گوناگون هر دو مي است و شرحي كه بعد از اين مي

ن، سبكي است طبيعي و زبان آن هم زبـان          نكته ديگري كه شايان يادآوري است آنكه سبك بيان قرآ         

طبيعـت  : (طبيعت، زيرا قرآن خود نظمي است از منظومه عظيم خلقت و يا باز هم به قول برادر شهيدمان                 

يعني همان طبيعت است كه به صورت كتاب و نوشته در دست ما است با همان آيـات و                   .  است )۷()كتاب

كتي است كوچك از جهان بزرگ، و به همين دليل شيوه بيان توان گفت ما ها و از اين باالتر مي بيان سنت

اي است كه ديگر آدميـان         اما شيوه بيان ما همان شيوه      )۸(.آن هم با شيوه بيان هر انساني متفاوت است        

لذا آنچه در صفحات آينده مالحظه خواهيد كرد پرتوهايي .. دارند و معروف و مانوس براي همه آدميان       

اي از آن  است كه از منبع وحي به پيامبر بزرگ اسالم تنزل يافته و بار ديگر اشعهاز همان حقيقت بزرگ 

  . تابد منبع نور و هدايت به اين صفحات مي
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نكته مهم ديگري نيز كه در مقدمه اين بحث بايد گفته شـود ايـن اسـت كـه مطالـب مـا طرحـي اسـت و                            

بررسـي در قـرآن، در جهـان و بـه دسـتور و              اي براي برانگيختن خوانندگان عزيز به تفكر و تامل و             زمينه

  . اي، انديشيدن درباره آن و سپس پيروي از بهترين گفته شنيدن هر گفته: توصيه گرانقدر همين كتاب عزيز

  .به اميد توفيق بيشتر در همه كارها و راهها

  

∗     ∗     ∗  
  

  م ـ باقري: شعر از

  از اينجا تا فراز گنبد دوار گيتي

                              نردباني هست                

                                                                        كز نهايت تا نهايت

  آيند ايستاده خلقها در ره، رو به سوي قله مي

   كه در جانش كجي كمتر تر، هر                                                      هر كه واالتر، هر كه انسان

                                                                                                               هست باالتر

  راه بس لغزنده اين راه، با دشمنان بسيار

  اي دور از حقيقت افتادن                                 لحظه

  اي دل از جهاد خلق بركندن                             لحظه               

  اي با دشمنان خلق پيمان داشتن                                                                       لحظه

   فراز قله را ماند                                                                                    اوفتادن از

  اي درجا زدن لحظه

  اي حتي سكون                لحظه

  اي دل بر جهان بستن                         لحظه

  اي با نفس خوش بودن                                            لحظه

  ر پاي خلق را ماند                                                              خرد گشتن، زي

  بر فراز نردبان بنگر

  بيني                          بنگر آنجا چه مي

  آيد كه رنگ ارغوان دارد                 از فراز نردبان نوري به سوي قله مي

  هر كه خواهد بر فراز قله دست آرد

   خويش آاليد                                           ببايد پيكر خود را به خون

   همي پيداست در آنجايرنگ كه بي

                                      كه يكرنگي همي پيدا است در آنجا

∗     ∗     ∗  

  

  برابر سال هجري قمري )۱(

  )انشاءاهللا(تفصيل و تبيين اين موضوع دربخش وحي و نبوت گفته خواهد شد  )۲(
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  .به امت و امامت ـ دكتر شريعتي.  ك.براي درك معناي لغوي و صحيح امت ن )۳(

درباره شرح كامل و تفسير جامع اين آيات به تفسير ذيل همين آيات در جلدهاي اول پرتـوي از                    )۴(

  .مراجعه كنيد) شود به زودي انشاءاهللا منتشر مي(قرآن و پنجم آن 

  .بحث درباره اسالم و دين مطلب مستقلي است كه در جاي خود خواهد آمد )۵(

  ۱۳۵۰ حسينيه ارشاد ۱۹، ص ۳شناسي، زيربناي توحيد، درس  سالما )۶(

قرآن و كامپيوتر، منتشر شده در مجله فلق، نشريه دانشجويان دانشكده ادبيـات تهـران، كتـاب                  )۷(

  .۲۷اول، ص 

نگـارش اسـتاد مهنـدس      » سير تحول قرآن  «همتاي    و اثبات همين حقيقت به خلق اثر بزرگ و بي          )۸(

  .استبازرگان انجاميده 
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   ميليون پوندي اسلحه با انگليس ۷۵۰معامله 

  ۱۹۷۸ مه ۱۱روزنامه تايمز ـ پنجشنبه  - هنري استن هوپ: از

ً براي ساختن مجتمع توليد اسلحه و مهمـات در شـهر اصـفهان بـا                 قراردادي كه دولت بريتانيا اخيرا

 ميليون پوندي اسـت كـه سـال گذشـته ايـن             ۵۰۰قرارداد  تر از     شاه ايران بسته است، به مراتب با ارزش       

  .دولت براي توسعه نيروي هوايي عربستان سعودي ظرف پنج سال آينده با آن دولت امضا كرده است

» ميـل نيـك تكنيكـال سـرويس       «و  » ارتـش شـاه   » «سـازمان صـنايع نظـامي     «قرارداد اين معامله بين     

موسـسه مـذكور سـال گذشـته تحـت          .  رسيده اسـت   باشد، به امضا     موسسه دولتي مي   كانگلستان كه ي  

  .هد كنترل وزارت دفاع انگليس درآمده و در حال حاضر تمام معامالت اخير ايران و بريتانيا را انجام مي

شـود و شـامل مهمـات و تفنـگ            اين قرارداد كه قسمتهاي مهمي از آن در مجتمع اصفهان انجـام مـي             

تمام خواهد رسيد و در آن كشورهاي ديگـري هـم سـهيم             خواهد بود ظرف پنج الي شش سال آينده به ا         

  .هستند

باشد، زيرا عـالوه بـر ايـن قـرارداد      طور قطع ايران بزرگترين مشتري سالحهاي جنگي بريتانيا مي     به

ــال حاضــر داراي    ــشور در ح ــن ك ــوع  ۲۵۰اي ــسي از ن ــك انگلي ــوع  ۷۶۰ و SCORPION تان ــدد از ن  ع

CHIEFTAIN تانـك از نـوع   ۱۲۰۰ري كه براي ساختن باشد به انضمام سفارش ديگ    مي CHIEFTAIN 

  .و مقاوم در مقابل موشكهاي جديد ضدتانك داده است) 1200HP(ولي با قدرت موتور زيادتر 

  .باشد  ميليون پوند مي۴۰۰ به مبلغ REPIERشاه همچنين مشغول خريد موشكهاي ضدهوايي به نام 

ريتانيا به كشورهاي ايران و عربستان سعودي        از محصوالت جنگي توليد شده در ب        %۶۰طور كلي     به

  . ميليون پوند خواهد رسيد۹۰۰ به بيش از ۱۹۷۸ ـ ۱۹۷۹شود كه مبلغ آنها بين سال  فروخته مي

ايران چندين سال است با كمك آمريكا و همچنين آلمان غربي و هلند نيروهاي مسلح خود را توسعه                  

  .دهد مي
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  يمان، مقاومت، تشكل،ا

  !پيروزي: تقوا

مردمي كه  . زهرا برگزار شد     شهريور با شكوه تمام در كوي شهيدان بهشت        ۱۷چهلمين روز شهداي    

زهرا، در تهران بزرگ، حـق اعتـراض و تجمـع و نفـس                در بيرون از چارديواري قبرستان كوچك بهشت      

نـك و زرهپـوش و      هوايي و زمينـي و تا     و    در آن محيط محصور بوسيله نيروهاي رنجر        كشيدن ندارند، 

 عزيزان خود نشستند و ايستادند و راهي پيمودند و باالخره نزديـك بـه غـروب                 مسلسل به ياد و سوگ    

  .هاي خود شدند خورشيد راهي خانه

گيري از اين مدت به عمل آورده ببينيم روال كار مردم از يـك سـو و                   بندي و نتيجه    جا دارد يك جمع   

 در اين مدت چه بوده است شايد بتوانيم در پرتو آن جهت حركت را در آينـده نيـز                  دولت از سوي ديگر،   

  .دريابيم

رحمانـه و عظـيم        كشتار شهرسـتانها و كـشتار بـي        ،با اينكه مردم هنوز هم از فاجعه سينماي آبادان        

پـي و   در  كننـد، بـا مـوج پـي         اي هم آنها را فراموش نمـي        هفده شهريور تهران، داغها بر دل دارند و لحظه        

شديدي از اعتصابها، اعتراضها، تظاهرات، درگيريهـا و بـاز هـم كـشت و كـشتارها در سراسـر كـشور                      

پرسـند بـاالخره چـه        رو گرديدند و چون اين وضع با شدت بيشتري ادامه دارد همه از يكديگر مـي                 به  رو

اي   يا باز هم كاسه   هاي مقامات در برابر مردم حقيقت دارد          نشيني  رويم؟ آيا عقب    خواهد شد و به كجا مي     

ها، قول و قرارها، بـا وجـود حكومـت             وعده  زير نيم كاسه است؟ بگير و ببندها، لغو سانسور مطبوعات،         

چـه معنـي    (!) نظامي و بيشتر شدن فاصله رژيم با مردم بـر خـالف تبليغـات شـديد دولـت آشـتي ملـي                     

ايمرديها اگر كامالً در چارچوب يـك       اعتصابات، فداشدنها، پايداريها و پ       ازطرفي ادامه تظاهرات،   )۱(دارد؟

  انجامد؟ سازمان و تشكل و دانش ايدئولوژيك نباشد به كجا مي

اينها همه سؤالهايي است كه ذهن مردم را به خود مشغول داشته گاه جوابهايي هم براي آنها دارنـد،                   

نـاگون  هـاي گو   ليكن ناپايداري و تحول شديد اوضـاع و تالشـهاي ناهماهنـگ و ضـد و نقـيض دسـتگاه                   

حكومتي همچون حوادث كرمانشاه و آمل و از نـوع جديـد آن در كرمـان و راور و همـدان و گرگـان و                         

شود، و حوادث گوناگون و  رضائيه و شهرهاي ديگري كه هر روز يكي پس از ديگري بر آنها افزوده مي

  .اند كه كسي حق تفسير و تحليل اوضاع را به خود ندهد درپي روزمره باعث شده پي

  : اي است از اوضاع و احوال مملكت گونه و يا يادآوري گونه آيد تحليل چه در اين جا ميآن

آيد آنست كه جنبش كنوني ملت ايران نهـضتي اسـت             آنچه در نخستين نگرش به چشم هر بيننده مي        

بـين   دار و گسترده و آشكار است كه هيچ شخص واقع   اسالمي بودن آن تا آنجا ريشه     . اسالمي و بنيادي  

عنوان سوءاسـتفاده قيافـه مـذهبي بـه خـود             تواند آن را در فضاي ايران ناديده بگيرد و رژيم نيز به             ينم

كند كه البته مبارزان مسلمان و مومنان هشيار فريـب            گرفته از دين اسالم و مردم مسلمان طرفداري مي        

و موضع عميـق آن     بنيادي بودن نهضت نيز از هدف اساسي        . ها را نخواهند خورد     اين تظاهرات و خدعه   

شـود    ها و كمبودهاي آن نيز يادآوري مي        كه در پايان مقال ضعف    . براي برانداختن طاغوت آشكار است    

  .تر از هميشه به راه خود ادامه دهد  بالنده تا اين حركت ثمربخش و خجسته
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اش نظر دنيا را به خود معطوف داشت و دسـتگاه حكومـت و رژيـم      اين نهضت با دو ويژگي يادشده     

اعتنا باشد،  نتوانست باز هم بدان كم بها دهد، آن را موجي از عصيانهاي جواني بداند و يا نسبت بدان بي

لذا با تمام نيرو به مقابله برخاست از تمام تيرهاي تركش استفاده كرد و يكي بعد از ديگري به آزمايش                    

  .گذاشت

يز و يـزد و تهـران و دانـشگاه و           آزمايشهاي گوناگون يك سال گذشته نظام طاغوتي را در قم و تبر           

مدرسه و خيابان و خانه و دفتر كار و كوه و بازار را همـه بـه يـاد دارنـد در همـين دو مـاه اخيـر نيـز                               

  .هاي متعددي را در پيش گرفته است راه

هاي قبليش به ارعاب و ترور وحشتناك سينما ركس آبادان دست زد و چـون                 پس از شكست برنامه   

و منزه مردم را آلوده كند و موج تنفر و انزجار و اعتراض از هـر سـوي جهـان           نتوانست نهضت مقدس    

دارتر شد، حكومت نظامي      تر و ريشه    برخاست و پافشاري مردم در مبارزه پيگير و نستوهشان گسترده         

اعالم كرد تا بدينوسيله از راهي ظاهراً موجه به شيوه خودكامگي و خفقان و ديكتاتوري ادامه دهـد امـا                    

 عظيم و خروشان جنبش در حدي نبود كه در برابر سد خاكي و پوشالي بايستد يا در زمين فرو                    جريان

رود بلكه هر روز از سويي نفوذ كرد و به راه خود ادامه داد و بالفاصله پس از اعالم حكومت نظـامي و              

تناق نظـامي،  منع تجمع و تظاهرات خياباني بود كه مردم محروم بر اثر فشار زندگي غيرقابل تحمل و اخ      

  .اعتصابهاي خود را شروع كردند

و اين بار گروه ديگري كـه فـشار زنـدگي و زيـان اقتـصاد نابـسامان را بـيش از ديگـران احـساس                          

بردنـد يعنـي كـارگران        كردند و از آن باالتر از اوضاع اجتماعي و سياسي موجود مستقيماً رنـج مـي                 مي

ترين حق قانوني خود      عتصاب روي آوردند و از مشروع     ها و مجتمعها به ا      شرافتمند بسياري از كارخانه   

ها و سازمانها را در       ها و ادارات و وزارتخانه      استفاده كردند و به دنبال آن موج اعتصاب بيشتر كارخانه         

 بـه زور متوسـل شـد و چـون ديـد كـسي        دستگاه كه از اين جريان مستاصل شده بود نخست . برگرفت

 و وعده و جنبه صنفي دادن و مسخ جريان اعتصاب پرداخت تا بـه   شود به فريب و انحراف      مرعوب نمي 

اي پيش رفتـه اسـت كـه همگـان اعتـصاب              جريان دموكراسي در مملكت به اندازه     : دنيا اعالم كند كه اوالً    

 ثانياً علت اصلي نارضايتيها مسائل مادي صنفي و گراني اجناس و كمي حقوق و تشتت اوضاع                  كنند،  مي

اي حـل   ما مساله را به شـكل عادالنـه  :  درديست كه در تمام دنيا وجود دارد و ثالثاً      اقتصادي است و اين   

از همـه مهمتـر آنكـه بـا ايجـاد           : مانـد، رابعـاً     كنيم و ديگر جايي براي ناراحتي و اعتـراض بـاقي نمـي              مي

اعتصابهاي تصنعي مردم را از جريان نهضت خسته كرده و حـق و باطـل را چنـان بـه هـم درآميـزد و          

سـازيها و     ناك سازد كـه تـوده مـردم مبـارزه اصـيل و سياسـي و بنيـادي را بـا اينگونـه صـحنه                          هشبه

 به وجود آورد يكـي بداننـد و در نتيجـه    ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ تا ۲۵بازيگريهايي كه نظير آن را هم در فاصله      

  .اين احساس خستگي و ياس و ناراحتي به رژيم متوسل شوند كه جلو آنها را بگيرد

گران وجهه خارجي اعتصابهاي اصيل همچنان سياسي مانـد و خواسـتهاي     ف تصور حيله  اما بر خال  

صنفي در بسياري از سازمانها اصالً مطرح نگرديد و در برخي جاهـا نيـز در درجـه دوم اهميـت قـرار                       

  .گرفت و قرار دارد

هــاي درخـشان هــشياري و بيــداري قــشر   اعـالم هفتــه همبــستگي اسـتادان و دانــشجويان از جلــوه  
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رفـت ـ    روشنفكر و تحصيلكرده است و ما در ارتباط با اين اقدام مهم كه البته از چنين قـشري اميـد مـي   

دار در نهـضت      ضمن ابراز شادماني اميدواريم با چنين همبستگي و پيوندي اين دو گروه مـوثر و نقـش                

 و شور و حرارت تجربه استادان. بيش از پيش به مسئوليتهاي خطير خود متوجه گردند  طلبانه مردم،   حق

هـاي    و پويايي جوانان دانشجو به هم درآميخته به كالس رفتنها يا نرفتنها تظاهرات و اعتصاب و برنامه                

تشكيالتي و تعليماتي دانشجويان به شكلي كه به مصلحت كلي نهضت باشد تنظيم شود و به اجرا درآيد           

ك را كه وجودش طبيعي اسـت تـشديد         گران پيوسته تضادهاي ايدئولوژي     و توجه داشته باشند كه توطئه     

  .كنند تا منجر به درگيريها و زدوخوردها گردد و آنان به هدف پليد خود دست يابند مي

از پـيش بـه مـردم در ادامـه          كننده و هشيارانه وكال و قضات شرافتمند دادگستري بـيش             نقش تعيين 

نـدها و تظـاهرات، بـه آزادي        شان جرات بخـشيد و پيگيـري مجاهـدات و شـهادتها و ب               طلبانه  قمبارزه ح 

تعدادي از فرزندان شريف و مبارزان اين كشور انجاميد ولي هنـوز عـده زيـادي از فرزنـدان مجاهـد و                      

فداكار اسير هستند و اين مبارزه تـا آزادي آخـرين فـرد زنـداني سياسـي و تعقيـب عـامالن شـكنجه و                         

  .بيدادگريها ادامه خواهد داشت

ن ايـن آب و خـاك را بـه عهـده دارنـد و هميـشه از محرومتـرين        معلمان عزيزي كـه تربيـت فرزنـدا      

هـاي   اند حاضر نشدند خود را از ديگر افراد مبارز مملكت جدا دانـسته خواسـته     گروههاي اجتماعي بوده  

مادي را مطرح كنند بلكه همچون هميشه در سنگر مبارزات مردم ايستادند و نقش روشنگري و آموزش                 

  .خود را ايفا كردند

سابقه هم نيست ـ لباس بر تن برخي از نيروها پوشانيدن  ع رژيم ـ كه بيعشگر از اقدامات مشيكي دي

و به نام كولي و چاقوكش در كرمان و راور و بسياري از شهرهاي ديگر به جان مردم انداختن و آتـش                  

هـاي مـردم مبـارز اسـت كـه چـون تالشـهايي مذبوحانـه و                   زدن مسجد و وسائط نقليه مردم و مغـازه        

آور و ضدانساني است باعث رسـوايي بيـشتر مـدعيان آزادي و دينـداري و فـضاي بـاز                      اي شرم   وطئهت

  .سياسي گرديد

هاي دشمن بوده فكر نكنند كه اژدهاي افسرده از طوفان و  البته مبارزان بايد هميشه در انتظار ضربه

براي ريختن ندارد بلكه با ماند يا در بن دندان زهري آماده  سرماي فصلي براي هميشه از حركت باز مي

شناخت صحيح دشمن مجهز به نيروهاي نظامي و مادي و مويـد بـه جهـانخواران و اسـتيالگران، ولـي                     

بهره از ايمان و امداد الهي بايد تاكتيكهايي انتخاب كنيم كه هـر چـه                 دست خالي از نيروهاي مردمي و بي      

تر به طرف مقـصد حركـت كنـيم و بـه دسـت      تر لزومي ندارد گفته شود سريعتر ـ و با تلفاتي كم  صحيح

  .خويش راه تسلط و نفوذ دشمن را بر روي خود باز نگذاريم

هنوز داغ آمل تازه است كه داغ كرمان بر آن افزوده . شود اي نو آفريده مي به هر حال هر روز حادثه

روسـتاها  شود و اين يك فراموش نشده فاجعه همدان و از آن پـس هـم در تهـران و شهرسـتانها و                         مي

دستگاه استبدادي بسيار مايل است كه اين جنبش را به كلي سـركوب         . حوادث ديگري آفريده خواهد شد    

 آبـان چگونـه   ۱۳دار و يـا دچـار تفرقـه سـازد، همچنانكـه ديـديم در روز شـنبه               كند و اگر نتوانست لكه    

اطـراف و در درون   دانـشجو را در    ۷۰دانشجويان را در دانشگاه تهران به مسلسل بـستند و در حـدود              

دانشگاه به خاك و خون كشيدند و مردم خشمگين از ايـن فاجعـه و جنايـت در روز يكـشنبه چهـاردهم                       
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اعتنا به تانك و توپهايشان به خيابانهـا ريختنـد و مظـاهر ضـدمردمي در خـدمت رژيـم را بـه آتـش                           بي

به آتش كشيد و تـراژدي       كرده جاهاي ديگري را       گر هم از فرصت سوءاستفاده      كشيدند و دستگاه توطئه   

اي براي تكميل و توسعه حكومت نظامي و به روي كار آوردن ارتشبدان و سپهبدان  را كامل كرد و بهانه

وار اشكها ريخت و پيام انقالب را شنيد و بـه دامـان آيـات                 اي مظلومانه تمساح    به دست آورد، و با قيافه     

انان دست تمسك دراز كرد و براي نجات خـود         عظام و رهبران فكري جوانان و مردم و جوانان و نوجو          

  .آخرين تير را هم از تركش بيرون كشيد

اهللا العظمي خمينـي راه جهـاد عليـه           طلب ايران كه به رهبري مرجع آگاه و بيدار آيت           ملت مبارز و حق   

طاغوتها را در پيش گرفته اجازه نخواهد داد كه كوچكترين گرد اتهامي بـر دامـن مبـارزه مقـدس خـود                      

تـر    دهد و براي متـشكل      اي نمي   يند و به هيچ دشمن داخلي و خارجي اجازه هيچ نوع توطئه و دسيسه             نش

يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابرو       شدن و به پيروزي و فالح رسيدن رهنمودهاي الهي موجود در آيه             

ردن به اصول ياد شـده      داند كه عمل ك      را پيوسته در نظر دارد و مي       »تفلحون«و رابطوا و اتقوا اهللا لعلكم       

  :ناپذير است اين آيه اجتناب

راد مـسلمان بخـصوص قـشر    برهمـه افـ  : ـ ايمان ژرف و آگاهي گسترده بـه مكتـب و مـسائل روز        ۱

يش از همه دانشجويان، الزم است كه براي مجهز شدن به دانشهاي ايدئولوژيك و آگـاهي                روشنفكر و ب  

رند و هر چه بيشتر تالش كننـد و بـا تربيـت شـدن               هاي اصيل مكتب روي آو      از فن مبارزه به سرچشمه    

كادر الزم ديگران را هم در اين زمينه تجهيز كنند تا با انديـشه روشـن و داشـتن قـدرت درك و تحليـل                         

  .مسائل به پيمودن اين راه تكامل و تعالي ادامه دهند

هـا و   رابـر توطئـه  ـ پايداري نفساني و اجتماعي در برابر مشكالت آني و آتي و ايـستادگي در ب      ۳ و   ۲

ايست كه به قـصد سـهيم شـدن           ديده  كيد و نيرنگهاي دشمنان و منافقان از شرايط بعدي هر مومن مكتب           

اين مرحله بسيار   . گذارد  در تالش انساني رهايي انسان از زنجير اسارت طاغوتها پا به ميدان مبارزه مي             

اي را الزم است  يد شد و هر توطئهاز بروز احساسات بايد پرهيز كرد دستخوش كيدها نبا . حساس است 

اي را نقش بر آب كرد و در ارتباط با ديگران  با هشياري انقالبي و ايمان مكتبي خنثي و هر نقشه خائنانه      

م ـ صابروا ـ و نگذاشـت كـه جناحهـاي      يكن شايسته است همرزمان را هم به چنين امر مهمي توصيه مي

ند و يا از جا بـه در رود كـه نيـروي بـه هـم فـشرده       مختلف صف واحد مؤمنان هر يك به شكلي عمل ك   

 و براي تحقق يافتن و به اجرا درآمـدن مراحـل ايمـان پيـدا كـردن پايـداري پيـشه                 ان سست گردد  مبارز

  .آيد ساختن و به پايداري فرا خواندن است كه مرحله چهارم هماهنگ و همزمان با آنها پيش مي

 دستوريـست  ـرابطواـ و پايدار در صف واحد مبارزه  ـ تشكل و همبستگي افراد و نيروهاي مومن ۴

بيني توحيدي و ايدئولوژي اسالمي و مومن به جهـاد و شـهادت كـه اگـر              الهي براي همه دارندگان جهان    

بدان عمل نشود و به اجرا در نيايد پايداري و ثبات و پيكار موردي ندارد و ايمان و عقيده هم كـاربردي                      

  .نخواهد داشت

افراد معتقد و نيرومند و پايدار در سازمان متشكل و دژ پـوالدين ايـدئولوژيك و آگـاه                  ـ رابطه   ۶ و   ۵

اما پيش از ايـن پيـروزي الزم اسـت بـه            . لعلكم تفلحون : جانبه است   مقدمه و ضامن فالح و پيروزي همه      

ر دار و سپرواري مجهز گرديم كـه مـا را از هـ              سالح ديگري نيز مسلح شويم و يا در واقع به سالح زره           
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انحراف و شكست و آسيبي محفوظ دارد و پايدار نگه دارد و به فالح برسـاند و آن تقـوا و پرواپيـشگي                 

كنيم از آوردگـاه دشـمن نيرومنـد درونـي يعنـي نفـس                در هر ميداني كه پيكار مي     . باشد  در برابر اهللا مي   

گ بـا اسـتيال و طبيعـت    گرفته تا عرصه مبارزات اجتماعي با طاغوتها و ديو استبداد تا ميدان جهاني جنـ      

چنانچه به تقوا مجهز نباشيم هر چند كه پيشرفتهايي ظاهري بـه دسـت آوريـم امـا بـه پيـروزي نهـايي                        

رسيم و برعكس با پرواپيشگي و نيت و گفتار و اقدام متقيانه است كه اگر چه به ظاهر به عقب رانده                نمي

  .ايم دست آوردهشويم اما پيروزي واقعي را در مدت كوتاه و يا درازمدت به 

  

∗     ∗     ∗  

  .است! اين نوشته مربوط به پيش از سقوط دولت آشتي ملي )۱(
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  )۳(بيني چيست؟ جهان

  جهان آفرينش

 اسالم، به معنـاي عـام و كلـي    تاًبيني توحيدي، مقدم  در شماره گذشته، براي رسيدن به تعريف جهان       

اهللا طالقاني، تعريف كوتاه و جـامع و رسـايي            د مجاهد و بزرگ، عالمه آيت     اخيراً از استا  . آن، تعريف شد  

  .شود از اسالم به دست آمد كه براي تكميل تعريف اسالم، در شماره دوم پيام، در اينجا آورده مي

» مونسل مـ ه لَـ نحـ  نَو... بـراهيم لـي ا  علَنـزِ ا اُ مـ ا وينَـ لَ علَنـزِ  اُ مـا  واِهللاا بِـ نَّل آمقُ«در ذيل تفسير آيه  

   :دهند  چنين توضيح مي۸۴/عمران آل

حركت و تحول و : رساند، چون ايمان نحن له مسلمون، حد كمال ايمان به خدا و ما انزل و ما اوتي را مي«

رهايي كامل از هر جاذبه و تسليم اسـت و همـاهنگي بـا رسـل،                : گرايش است و اسالم به مفهوم حقيقي      

  )۱(».پيمبران و جهان

 از اين تعريف از اسالم، حال ببينيم جهان چيست و در بينش توحيدي چه معنا و مفهومي دارد و پس

  يك موحد در برابر آن چه تلقي و برخوردي دارا است؟

  

  تعريف جهان

ها، قـوانين   جهان يا كيهان، به زبان فارسي، و عالم يا كون، به زبان عربي، عبارت است از تمام پديده                 

  .ا و هر چه هستي داردو روابط ميان آنه

نيز اكتفا كرد، ولـي ايـن عبـارت تنهـا شـامل           » هر چه هستي دارد   «: توان در اين تعريف به عبارت       مي

  .گيرد را در بر نمي» ها قوانين و روابط ميان پديده«شود و  ها مي پديده

يـك از ايـن     شود، كـه هـر        ها و قوانين و روابط ميان آنها تقسيم مي          به پديده    پس جهان از يك طرف،    

بينـي هـستند كـه در         ها يا سنن، خود فصلي از جهـان         ها يا آيات، قوانين و روابط ميان پديده         پديده: الفاظ

  .طبيعت، جامعه و انسان: جاي خود گفته خواهند شد، و از طرف ديگر، هستي سه بخش دارد

  .جان، جاندار و نيروها است هاي بي طبيعت همان پديده

گيرد، بـدان جهـت كـه پـس از تـشكل              ا از بخش سوم يعني افراد انساني مي       جامعه كه واقعيت خود ر    

گردد و نتـايج      كند، قوانين خاصي بر آن حاكم مي         ديگري پيدا مي   تيافتن و به وجود آمدن، ويژگي و جه       

  .شود، خود بخش مستقلي از جهان است اي از آن زاييده مي ويژه

مشمول سنتها و قوانين عمومي جهان است، از آنجـا كـه          هاي جاندار و      فرد انساني نيز كه يكي از پديده      

  .رود هاي ديگر امتياز يا امتيازاتي دارد، به صورت بخش مستقلي از جهان به شمار مي نسبت به همه پديده

بندي، در حقيقت، اعتبار و واقعيت خارجي ندارد و تنها بـه خـاطر                البته در بينش توحيدي، اين تقسيم     

ه متمايـل   گردند تا فهم آن براي بشر تجريدگرا، و گا           كه به اجزايي تقسيم مي     شناساندن يك حقيقت است   

ناپذير است كه يك قـانون بـر آن           همه هستي، در اين بينش، يك كل تفكيك         گرنه،و. به تعميم، آسان گردد   

جـان و     حاكم است و شخص موحد با همه جوانب اين جهان برخـوردي واحـد دارد و ميـان هـستي بـي                     

  )۲(:وس و نامحسوس و شهادت و غيب آن تفاوتي قائل نيستباجان و محس

ِهللاو ي سجد م  ن ف ّي السماوات طَ االرضِ و  هر كس در آسـمانها و زمـين اسـت،       (=۱۵/الرعد. رها كَ وعا و

خواه در مسير تكامل قرار گرفته باشد و از روي ميل، يا هنوز در آن مسير قرار نگرفته است و ناچـار،                       
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  )۳().كند و پيوسته در برابر قوانين هستي تسليم است ه ميبراي خدا سجد

  :شود بر اين اساس، هر يك از سه بخش هستي تعريف مي

  شناخت طبيعت

جان، حيوانـات و گياهـان را    هاي بي منظور از طبيعت، آن بخش از جهان آفرينش است كه تمام پديده         

شود، به همين جهت، انسان       ها غالباً متمايز مي    گيرد، ولي انسان به دليل ويژگيهايش از اين پديده          دربرمي

  .گردد طور مستقل تعريف مي ـ و نه بشر كه حيواني مانند ديگر جانداران است ـ به

ها با هم، و هر يك به تنهـايي تعهـدي دارنـد و رسـالتي كـه در برابـر                       در منطق قرآن، همه اين پديده     

ند، حركت آنها در مسير تعيين شده انجام وظيفه آنهـا          اند و بايد به انجام برسان       پروردگار به عهده گرفته   

  :چند مثال. است

تكـوين كـه در جهـت تـسبيح و          دهد كـه داوطلبانـه و پـس از          پروردگار به آسمان و زمين فرمان مي      

قرار گرفتن در مسير حركت تكاملي، تنها به امر پروردگار و بـا              اند، يا پيش از     حركت تكاملي قرار گرفته   

و چون با اين فرمـان، هـر دو موجـود در مـسير              . فاعلي خارجي، بدان سوي حركت كنند     نيروي موثر و    

: اي ديگر از فرمـان      پاسخ بدين دعوت كه جلوه    . آييم  دهند كه با فرمانبرداري مي      گيرند، پاسخ مي    قرار مي 

  : همان حركت دروني و عامل موثر خارجي است كه پيوسته در جريان است است،» كن فيكون«

  .۱۱/فصلت »عينا طائينَتا اتَرها، قالَو كَوعا اَا طَي ائترضِالَ لا وه لَالَقَخان فَ دي ه وماِءالسّ ليوي استَ امثُ«

، اراده آفرينندگي و هماهنگي خود را به سوي آسمان متوجه ساخت، در حـالي  )اي ديگر دوره(آنگاه در   

بود، بالفاصله پس از اين توجه بـه آسـمان و زمـين             كه آسمان در آن هنگام به صورت نوعي بخار و دود            

بدان جهـت   (، يا اجباراً    ) ابتدايي و هستي اوليه داشن     تاز جهت خلق  (داوطلبانه و از روي فرمانبرداري      : گفت

يعنـي   .با فرمانبرداري آمديم  : گفتند. بياييد) اند  كه صورت بعدي و كنوني آفرينش را هنوز به دست نياورده          

  .آيد روردگار بر خلقت و حركت و شكل يافتن موجودي قرار گرفت، به اجرا درميهمين كه اراده پ

ها هم از كوه و دريا و گياه و حـشره گرفتـه تـا قـوانين و روابـط و                       اين فرمان در مورد ساير پديده     

  :اي برتر از گفتار يعني به صورت وحي است سنن اجرا شده است و حتي در مرحله

»لَلزِذا زُاهالزالَ زِ االرضُت ...يذ تُومئحاَثُد اَها، بِخبارّنر ّبوحي لَ اَك۵ تا ۱/زلزال» اه  

در آن روز زمـين      ...در آن هنگام كه زمين به لرزش درآمدن سخت و پي در پـي خـود را انجـام داد                   

همـان  (آورد، و بـدان ترتيـب و بـدان چيزهـايي كـه پروردگـارت                  خود اخبار و اسـرار را بـه زبـان مـي           

  ...گويد  به زمين وحي كرده است سخن مي )شود دگار كه ربوبيتش شامل همه موجودات ميپرور

»اَ و  وحي رّبك ا حلِ النَّ لي خَ اتَّ  ان ذي مبالَ الجِ ن ب  يوتا و م الشَّ ن رِج   ومعرِما يثُ. شونّكُم الثَّلِّن كُلي م مرات 

  ۶۹ و ۶۸/ النحل...» اللُ ذُكبِّ رلَبكي ساسلُفَ

سـازند    و پروردگارت به زنبور فرمان فرستاد كه از كوهها و از درخت و از آنچه با آنها سـقف مـي                    

سازي را آغاز كن، آنگاه از دستاوردهاي گياهي بخور و آماده پيمـودن   هايي بساز، خانه  براي خود خانه  

  ).و در جهت مسير پروردگاري به حركت درآي(راههاي هموار پروردگارت شو 

 ولـي    رسـد،   ه افرادي از بشر مانند مادر موسي و مادر عيسي كه رسول هم نيستند، اين فرمان مـي                 ب

اين فرمان در همان جهات تكويني و حركت در مسير تكـاملي اسـت، نـه فرمـاني كـه بـه رسـل و انبيـاء                 
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ي از همان نوع اول از فرمانها است كه خـود امـر در سـطح بـاالتري از فهـم و درك بـشر وحـ                   . رسد  مي

  :شود مي

  ۱۲/ فصلت»...هامرماء اَ سلِّي كُوحي ف اَ وينِوم في يماوات سبع سنّضاهقَفَ«

صـورت هفـت آسـمان از مراحـل          در دو دوره آنهـا را بـه       ) بالفاصله پس از آمادگي آسمان و زمين      (

  .مر آن آسمان را وحي كردسمانيآفرينش گذراند، و در هر آ

ي كه ماموران ابالغ و اجـراي فرمانهـا هـستند، نيـز وحـي را دريافـت       نيروهاي موجود در عالم هست    

  :شود و گاه براي رسانيدن آنها به موجود ديگري كنند، گاه به خودشان وحي مي مي

»اذ يوحي رّبكا الئكَلي المنّه اي متوا الَّبِثَم فَكُعذين۱۲/انفال» ...نوا آم  

كند كه من بـا شـما هـستم پـس كـساني را كـه ايمـان                     مي هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان وحي     

  ...آوردند پايدار نگه داريد

اي   ها در مسير حركت قرار گيرند و يا نيروها پديده           در تمام اين مراحل فرمانها براي آنست كه پديده        

نجام اي را كه به عهده آنها گذاشته شده است ا           همه در يك مسير هستند و وظيفه      . را در مسير قرار دهند    

فهميم كه ربوبيت و فرمانهاي آفرينشي شـامل          شود چنين مي    كه اغلب تكرار مي   » ربك«از كلمه   . دهند  مي

فقط در طرز دريافت اين فرمان به وسيله انبياء . شود و از اين جهت تفاوتي با هم ندارند ها مي تمام پديده

اي پـيش     هـا بحـث جداگانـه       ديـده و ابالغ به جامعه بشري و حركت هماهنگ انسانهاي متشكل با سـاير پ             

  .شاءاهللا ان. گفته خواهد شد» انسان«آيد كه در مبحث  مي

  .طور كلي به جهان آفرينش مربوط است شود كه به در مبحث بعد مسائلي مطرح مي

∗     ∗     ∗  

  اهللا طالقاني م حضرت آيهپيا

  تعالي بسمه

 محتـرم، از قاطبـه ملـت مبـارز و           از همه آيـات عظـام، حجـج اسـالم، بـرادران ارجمنـد و خـواهران                

پرست و مسلمان ايران كه با مخابره تلگرام، ارسال نامه، پيام تلفني اظهـار تفقـد و ابـراز همبـستگي                       حق

كردند و يا رنج راه دور و نزديك را بر خود هموار ساخته به ديدن آمدند و با پيام و كالم و قدوم خـود      

 ضدطاغوتي خويش را بشارت دادند كمـال تـشكر را دارم   بيداري، يكپارچگي و وسعت مبارزه بر حق و       

 نتوانستم به فـرد فـرد        و از اينكه به علت بيماري و ضعف جسماني و عدم امكانات فني در سطح كشور،               

طلبم و از درگاه پروردگار يكتا خواسـتارم          كساني كه اظهار لطف كردند مستقيماً جواب دهم معذرت مي         

 همه مسلمين در صفوف استوار خويش هر چه بيشتر توحيد كلمه خـود را                كه براي اعتالي كلمه توحيد،    

اهللا العظمي خميني به دست آمده است، حفظ كنيد و با تـشكل و آگـاهي                  كه در پرتو زعامت و ارشاد آيت      

  :بيشتر به دفع طاغوتها همت گمارند كه

  نصرمن اهللا و فتح قريب و بشرالمومنين

  سيدمحمود طالقاني

∗     ∗     ∗  

  رهبري و تشكيالت

دهد ولي نبايد فراموش كنيم كه        امروزه جامعه ما با شدت و قاطعيت به حركت انقالبي خود ادامه مي            
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ها و روشهاي ممكن و       شيارند و از تمام وسائل تبليغاتي و تسليحاتي و نيرنگ         ودشمنان مردم بيدار و ه    

مي مردم ما را سركوب نمايند يا اگر        كنند كه نهضت اسال     آزمايش شده خود در اينجا و آنجا استفاده مي        

  .بست بكشانند نتوانستند به انحراف و احياناً به بن

به اين دليل است كه مساله رهبـري و سـازماندهي و خودآگـاهي جمعـي و وحـدت در نظـر و عمـل                    

وقتي كه رهبري قاطعانه استراتژي را ايجاد حكومت واقعـي اسـالمي تعيـين              . كند  اهميت اساسي پيدا مي   

 بـر   كند و مردم چيزي جز سرنگوني هر نوع ديكتاتوري و استقرار دموكراسي اسالمي قبول ندارنـد،                مي

عنوان يك امر واجب وسيله       روشنفكران مسلمان و آگاهان جامعه اسالمي است كه به صورت جدي و به            

 تا پيـروزي    مساله اين است كه نه فقط ادامه راه طوالني مبارزه         . استقرار چنين حكومتي را فراهم سازند     

جانبـه و واحـدي دارد، بلكـه انجـام هـر گونـه برنامـه اصـالحي و                     دهي همه   قطعي نياز به چنين سازمان    

هاي دائمي چپ و راست و اسـتفاده صـحيح و مثبـت از ايـن موقعيـت حـساس                      مقاومت در برابر توطئه   

  .بيني و شناخت واقعيات اجتماعي و تاريخي است مستلزم روشن

ه ما مجبور باشيم يك مبارزه وسيع و طوالني را عليه دشمنان شناخته شده و       اين نيست ك   طرتنها خ 

المللي و منـافع آنهـا بـه پـيش ببـريم و بـه انجـام برسـانيم،                     داري بين   معاند و هواداران رژيم و سرمايه     

ر و  نما، با رياكاران مذهبي يا منافقان شناخته نشده س          دشواري مهمتر اينكه دائماً با نامسلمانان مسلمان      

العاده حساس    اين است كه نه فقط مرحله نهايي و آخرين مبارزه و انتقال قدرت فوق             . كار خواهيم داشت  

و دشوار است بلكه بايد همه وسائل و امكانات دور از هر گونه رياكاري شناخته شود تا به موقع دچـار          

  .تفرق و خطاي تاريخي و سردرگمي و خطاي حواس نشويم

  :كه ما در ايران با عقيده موسمي به فراواني سروكار داريممقدمتاً بايد بدانيم 

مي داريـم و حتـي      نگـار موسـمي داريـم، ماركسيـست موسـ           ما سياستمدار موسمي داريم، روزنامـه     

كننـد كـه اوضـاع در       » بـو «خبر و ضداسالم به محض آنكه         گروههاي از خدا بي   .  موسمي داريم  مسلمان

هـا و   خـورد، همچـون ابوسـفيان    ه نفع مسلمانان بـه هـم مـي      كند و تعادل نيروها ب      جهت خاصي سير مي   

كنند و    زنند و چند قدمي همراهي مي       ها بدون اعتقاد باطني خود را به اسالم و مسلمانان پيوند مي               معاويه

زننـد و آب رفتـه را بـه     كنند يا از پشت خنجر مي سپس يا قدرت را در جهت منافع خاص خود هدايت مي     

شود و در حالي كه بـه هنگـام مبـارزه تمـام فـشارها و                   تاريخ بار ديگر تكرار مي     و! آورند  جوي باز مي  

شود، آنها كه از هـر        نصيب مسلمانان واقعي مي   ... ها و قتل و شكنجه و زندان        مضايق و از خودگذشتگي   

گروه كنند، به آساني از مزاياي اين جهاني فداكاريها به نفع خود يا               برداري مي   موقعيتي به نفع خود بهره    

اينجا است كه مداومت در مبارزه و سوابق و حفظ سنن مبارزاتي اهميت خاصـي               . كنند  خود استفاده مي  

  :كند پيدا مي

  »والسابقون السابقون اولئك المقربون«

نكته بسيار مهم اين است كه ارزشهاي مقاومي كه از درون جامعه سرچشمه گرفته و طي يكصد و پنجاه 

نـو بـه مقاومـت برخواسـته اسـت ارزشـهاي اسـالمي اصـيل و                 و اسـتعمار    ار  سال گذشته در برابر استعم    

نيروهاي مذهبي بوده است، معهذا به هنگام اعمال قدرت نيروهاي اسـالمي همـواره در اقليـت و در حاشـيه                     

 به نحـوي كنـار       اند و روشنفكران متجدد كه با قدرتمندان زمانه سر آشتي داشته،            سلطه سياسي قرار داشته   
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اند و در عمل جهت عمـومي حركـت اجتمـاعي          ردهعي را بر مواضع سياسي جامعه حفظ ك       ، تسلط واق  اند  آمده

روشنفكران قرار داشته است و اين خود موجب فاصله و شكاف عظيمي ميان اقليت آگاه و توده                 تسلط  تحت  

گيري و  بايد از عمقي كه اكنون نهضت اصيل اسالمي پيـدا كـرده اسـت بـراي جلـو                 . ناآگاه جامعه شده است   

اي مدد گرفت تا مجبور نباشيم راه طي شده را يك بار ديگـر از نـو شـروع                     هوشياري در برابر چنين فاجعه    

  .كنيم

بلكه همه چيز در عمـل اثبـات و روشـن           . مساله ديگر آنكه در اسالم هيچ چيز به ادعا و حرف نيست           

  .كند ا ميپيشوايي ديني، اجتهاد و حتي امامت و رهبري در عمل تحقق پيد. شود مي

بايد ديد اخالق . براي يك رهبري سالم اسالمي بايد قبل از هر چيز يك اخالق تازه اسالمي ايجاد كرد

الشان اسالم رسول خدا و يـاران صـديق و ائمـه مـا بـر چـه چيـز                      اسالمي خاصه اخالق پيشواي عظيم    

كنـتم خيـر امـه      : خطـاب تا چنين اخالق اجتماعي حداقل در گروه مبارزين و آنها كـه             . استوار شده است  

توانيم ادعا كنيم كـه بيـشتر و بهتـر از             دهند، به وجود نياوريم نمي      را به خود نسبت مي    .... اخرجت للناس 

هاي اسالمي در معناي خالص آن زنده         بايد سنت . توانيم مصالح جامعه و اسالم را درك كنيم         ديگران مي 

  . شناخته شود،مي تاكنون جلوگيري كرده استشود و گسترش پيدا كند و هر آنچه از تحقق آرمان اسال

مساله ديگر نوع و اشكال رهبري است، جامعـه ماننـد اسـب سـركش اسـت بـه هـر رهبـري تـن در                          

عنـوان مثـال بـسيار        عالوه در هر زمان و هر موقعيت شكل و نوع رهبري متفاوت اسـت، بـه                 دهد، به   نمي

ه مبارزه بسيار مستعد و داراي ظرفيت مكفي هستند         گروههايي هستند كه براي ادامه و انجام مرحل       افراد يا   

هـاي زيـادي را در        نمونـه . ولي پس از به ثمر رسيدن مبارزه ديگر ظرفيت و قدرت اداره جامعـه را ندارنـد                

در » الرحمـان   شيخ مجيـب  «در الجزاير و    » بال  بن«: توان در نظر گرفت كه از آن جمله         زمان ما از اين نوع مي     

عالوه رهبري ديني و اجتماعي و سياسي و نظامي را نبايد با هـم اشـتباه كـرد،         به. تبنگالدش قابل ذكر اس   

يك رهبري اصيل بايد بتواند همه اينها را تحت الشعاع قرار دهد و براي آن عمل و رهبـري انقالبـي اعمـال                       

  پايان  .كند

∗     ∗     ∗  

  اسالم و استراتژيهاي تغيير در جامعه

اند، اخـتالف نظـر گروههـا و افـراد             مبارزين و مجاهدين ما با آن مواجه       اي كه   يكي از مشكالت عمده   

اي است كه به منظور تغيير وضعيت موجود بايد           مختلف در ارتباط با انتخاب استراتژي تالش و مبارزه        

توانند موجبات اصطكاك، كندي، و حتي توقف نهضت  نظرها به تنهايي مي اين اختالف. به كار گرفته شود

  .ش اسالم را فراهم آورده و ايجاد تغييرات مطلوب را غيرممكن سازدآزادي بخ

∗  

نظرها ناراضـي و عالقمنـد بـه رفـع و يـا حـل آنهـا                   هر چند افراد و گروههاي مختلف از اين اختالف        

هستند، ليكن اقدام منظم و مؤثر كه بايد با ديد منطقي و علمي اين اختالف نظرها را مورد بررسـي قـرار                      

هاي موجود را به نفع جنبش اسـالمي حـل كنـد،              يا يافتن راهي كه بتواند تضادها و اختالف       داده باشد و    

  )۴(.مورد توجه كافي قرار نگرفته است

∗      

مقصود از اين مقاله كمك به حصول تفاهم و توافق بيشتر بين افراد و گروههاي مبـارز مـسلمان در                
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  .اجتماع استارتباط با نقش هر يك در جريان تغيير و تحول فرد و 

هاي اصلي مـورد اسـتناد و اسـتفاده گروههـاي مختلـف كـه در صـحنه                    بدين منظور ابتدا استراتژي   

در ايـن  . سازند مورد توجه و بررسي اجمالي قرار خواهـد گرفـت      اجتماع عدم رضايت خود را مطرح مي      

قـع انـسان در     كنيم و پس از آن با توجه بـه موضـع و مو              كار نقاط قدرت و ضعف هر يك را مطالعه مي         

بعدي اسالم و صـفات و مشخـصات افـرادي كـه بتواننـد اينگونـه                 جهان از ديدگاه قرآن استراتژي چند     

  .استراتژي را به كار گيرند بررسي خواهيم كرد

∗       
  :ايم هاي مختلف را به چهار نوع كلي تقسيم كرده استراتژي

  ـ استراتژي تغييرات جبري۱

  طقيـ استراتژي تغييرات عملي ـ من۲

  ـ استراتژي اخالقي ـ تربيتي۳

  ـ استراتژي سياسي ـ نظامي۴

هر يك از اين راهها داراي امتيازات و نقاط قدرت قابل توجهي است كـه آن را در شـرايط اجتمـاعي                      

عنوان مثال اسـتراتژي سياسـي نظـامي در جـوامعي كـه بـراي آزادي                  به. سازد  خاصي مفيد و مؤثر مي    

يت بيشتري برخوردار است در صورتي كه استراتژي اخالقي ـ تربيتي در  كنند از ارزش و اهم تالش مي

مندند   بهره) تكنولوژيك(ممالكي كه از آزاديهاي اوليه برخوردار بوده و از پيشرفتهاي علمي و اقتصادي              

هاي فوق در شـرايط خـاص         عليرغم ثمربخشي هر يك از استراتژي     . داراي نقش و اهميت بيشتري است     

جانبه در فرد و اجتماع را فراهم         دام به تنهايي شرايط الزم و كافي براي ايجاد تغيير همه          اجتماعي، هيچ ك  

  .اند آورند و از اين جهت ناقص نمي

∗       

هـاي چهارگانـه بـه بررسـي روش تغييـر در اسـالم خـواهيم             در اين مقاله پس از معرفي اسـتراتژي       

باشد و داراي ابعادي      تيازات هر يك از آنها مي     پرداخت و نشان داده خواهد شد كه اسالم دربرگيرنده ام         

هاي مختلـف تغييـر و مقايـسه آنهـا بـا روش تغييـر در                 اميد است معرفي روش    .اند  است كه ديگران فاقد   

  .اسالم، ما را به غنا و كمال آن آگاه و معتقدتر سازد و قدمي در راه وحدت نيز به شمار آيد

∗      

  استراتژي تغيير جبري

ترين و موثرترين استراتژي تغيير را سـوار شـدن بـر جـذر و مـدهاي بـين المللـي و                        مگروه اول مه  

هـاي   هـا و رقابـت   تابعي از زدوبندها و توافـق     را  سرنوشت ملك و ملت     . داند  تغييرات تصادفي داخلي مي   

بينانـه ولـي مذبوحانـه در         ها شمرده و عامل داخلي و سعي و كوشـش مـردم را تـالش خـوش                  ابرقدرت

اين گروه اصوالً بـه تغييـر آگاهانـه و نقـش سـازنده آدمـي اعتقـاد          . كنند  ها تصور مي    ت   قدر چنگال قوي 

كند كه مسير تاريخ جبراً تعيين گرديده و در لحظه شروع خلقت كليه جزئيات تا پايـان                   نداشته تصور مي  

 جزئيـات   شـود،   يعني خلقت در لحظه آغاز پايان يافته است و آنچه مشاهده مـي            . تاريخ، معين شده است   

نتيجتاً ايـن دسـته حاضـر بـه اتخـاذ تـصميم و يـا                . مشخص شده در ابتداي خلقت جهان و انسان است        

جبري مسلك بوده و سرنوشت را      . است» حركت كردن در جهت باد    «استقبال از خطري نيست شعارش      
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سـد  داند و معتقد است هر تغيير زمـاني دارد و چـون زمـانش فـرا ر                  روي پيشاني هر كس مهر شده مي      

  .بدون دخالت آگاهانه انسان رخ خواهد داد

ها، و تاريخ و شـرايط         ابرقدرت  المللي و روابط بين     هر چند عوامل بروني هر نظام، مانند تحوالت بين        

كننـده تـاثيرات      جغرافيايي، در روابط حركت يك ملت موثر است، ليكن وجود تـاثير عوامـل برونـي نفـي                 

اين دسته كليه تقـصيرات را  . باشد  نمي،انتخاب و اختيار استعوامل دروني كه شامل سعي و كوشش و  

المللي انداخته، به دخالت آگاهانـه انـسان در           به گردن محيط و شرايط تاريخي جغرافيايي و سياست بين         

تسليم و تكاهل و تسامح در امـور نتيجـه منطقـي ايـن برخـورد و                 . ساختن خود و جامعه اعتقادي ندارد     

  .د از عواقب آن استجهل، فقر، فساد و ركو

  

  استراتژي عملي ـ منطقي 

افتـادگي تـصور كـرده و توليـد و            دسته دوم گروهي هستند كه جهل و خرافات را عوامل اصلي عقب           

. دانند  تحصيل دانش را از طريق نظام آموزش جامعه براي ايجاد تغيير و توسعه و كمال جامعه كافي مي                 

وجودي منطقي است و هنگامي كه براي انـسان و جامعـه            فرض اصلي اين گروه اينست كه انسان م         پيش

خود داوطلبانـه از آن       ، خودبه تاو از طريق علم و دانش روشن شود كه تغيير معيني به نفع و صالح اس               

متفكرين دوره رنسانس در اروپا و افرادي چون . رساند كند و آن را به مرحله عمل مي         تغيير استقبال مي  

تحقيق علمي و توليد دانش مفيد و انتـشار  . اين روش براي ايجاد تغيير بودندجفرسون در آمريكا بانيان    

آن از طريق نظام آموزش جامعه كه از ديدگاه اين گروه بايد همگاني باشد، روش اصلي اصالح و ايجاد                   

  .تغيير در جامعه است

و ) (BINETسنجي در اروپـا و آمريكـا توسـط دانـشمنداني ماننـد           پيدايش دانش روانسنجي و گروه    

هـا و     هـاي سـازمان     ترين افراد جهت انجام فعاليـت       براي انتخاب بهترين و مناسب    ) (MORENOمورينو  

از ثمرات ديگر اين نحوه تفكر      . جوامع و بهبود روابط داخلي آنها يكي از نتايج مهم اين روش تغيير است             

جـه بـه نظـام و يـا     در ايـن رشـته تو  . باشـد   ميSYSTEMS ANALYSISها  پيدايش رشته تحليل نظام

گردد و بـا مطالعـه روابـط بـين اجـزاء آن نظـام و                  كنند معطوف مي    سازماني كه افراد در آن فعاليت مي      

وظيفـه  طور مؤثرتر نيازهاي اعضا و اجزا آن تامين گردد و در ضـمن                طراحي مجدد آن به نحوي كه به      

 همچنين پيدايش موسسات تحقيقاتي     .گردد  عنوان روش تغيير پيشنهاد مي       به كلي آن را به انجام برساند،     

هايي كه زمين آن از طرف مردم براي آموزش و تحقيق در امـور          در امور كشاورزي و تاسيس دانشگاه     

  .گرديد در ممالك متحده آمريكا قابل توجه است صنعتي و مخصوصاً كشاورزي اهدا مي

شافات و اختراعـات و نتـايج   هر چند علم و دانش براي ايجاد تغيير الزم است، ليكن كافي نيـست اكتـ         

تحقيقات هميشه به راحتي مورد قبول و كاربرد مردم قرار نگرفته است، هر چند كه مردم به واقعيت آن                   

از طريق علمي و بـا ارائـه آمـار و ارقـام دقيـق تـاثير                 : عنوان مثال   و به منافع آن واقف گرديده باشند به       

ن داده شده است و كمتر پزشكي است كـه از اثـرات             استعمال سيگار بر بدن انسان و توليد سرطان نشا        

عيني و مستقيم الكل بر اعضاي بدن و اثرات غيرمستقيم آن بر روح و فكر انسان علـم و اطـالع نداشـته                     

باشد، ليكن اين نتايج كه هر كدام از طرق علمي به اثبات رسيده فقط گروه انـدكي را در تـرك سـيگار و                        
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ظور در آزمايشي كه در يكـي از شـهرهاي آمريكـا انجـام گرفـت در دو                  به اين من  . الكل ياري كرده است   

داد نـصب     طرف يك بزرگراه به فواصل كافي تابلوهايي كه خطر سيگار را در ايجاد سـرطان تـذكر مـي                  

اطالعـات  . كردند تا اثرات اين آگاهي و يـادآوري را در ميـزان مـصرف سـيگار راننـدگان مطالعـه كننـد               

ايش و بعد از آزمايش تغيير قابل توجهي به لحاظ علمي در مـصرف سـيگار                آوري شده قبل از آزم      جمع

هاي علمي به دليل عدم ارتباط با نيازهاي واقعي مردم بـا              همچنين در بسياري از موارد يافته     . نشان نداد 

عنـوان مثـال هـر چنـد بـا اختـراع وسـائل سـمعي و بـصري و كـامپيوتر و                بـه . اقبال مواجه نشده است   

توان بر اثربخشي نظام آموزشي افـزود، لـيكن ايـن وسـائل بـه دليـل وجـود                      آموزش مي  هاي  تلويزيون

اي كه داراي اولويت باالتراند و به خاطر داليل فرهنگي و اجتمـاعي حتـي در ممالـك      نشده  نيازهاي ارضا 

واملي دهد كه براي ايجاد تغييـر بـه عـ    تجربه نشان مي. اند طور كامل مورد استقبال قرار نگرفته   غربي، به 

  .بيش از دانش صرف نياز است

  

  استراتژي اخالقي ـ تربيتي

دسته سوم معتقدند كه براي ايجاد تغيير در يك نظام اجتماعي بايد در افراد آن تغييـرات اساسـي و                    

اين تغييرات فقط جنبه علمي نداشته و تنها از طريق باال بردن دانش افراد نيـست،                . بنياني به وجود آورد   

هـا و نهايتــاً   بينـي، برخوردهـا و نگــرش    آن بـه تغييـر نظــام ارزشـي و اخالقـي، جهــان    بلكـه عـالوه بــر  

ها و روابط اجتماعي و نهادي        هاي اعضاي جامعه توجه داشته و به تعريف مجدد و تغيير نقش             ممارست

  .دهد اهميت مي

ماهنگ نيـست  هايي است كه با نيازهاي كنوني ه ها و اعتقادات و ارزش    تاكيد اين گروه بر تغيير سنت     

و براي جوابگويي به نيازهاي زمان حاضر، افزايش توانـايي انـسان در حـل مـسائل و مـشكالتش را از                      

ورزد كـه نيازهـا و دانـش     اين گروه بر اين نكته اصـرار مـي       . كنند  طريق كاربرد روش علمي پيشنهاد مي     

دهـيم بـه زودي        مـي  انسان و جامعه او داراي چنان تحول سريعي است كه آنچه امـروز بـه مـردم يـاد                  

بنابراين بايد به مردم ياد داد كه چگونه بياموزند و به جاي اينكه اطالعـاتي را بـه نـام                    . گردد  منسوخ مي 

دانشي كه از صحت و اعتبار هميشگي برخوردار است انتقال دهيم، بايد در مردم توانايي حل مـسائل و                   

بـراي ايـن منظـور مـردم بايـد          .  وجـود آورد   شود به   مشكالتي را كه در راه تامين نيازهايشان ظاهر مي        

اين راه همان روش علمي اسـت      . اي و يا روشي گردند كه آنها را قادر به حل مسائل كند              مجهز به وسيله  

اي  كه در حل مسائل و حصول نتايج صحيح از كارايي و اعتبار بيشتري برخوردار است و فرد يا جامعه    

 بر اين روش اسـتوار سـازد و تـصميمات خـود را آگاهانـه                االمكان  كه زندگي و تصميمات خود را حتي      

  .اتخاذ كند و آنها را مورد ارزشيابي قرار دهد، از توانايي بيشتري برخوردار خواهد گرديد

و بـسياري از  ) (FREUDو فرويـد  ) (KERT LEVINكـرت لـوين   ) (JOHN DEWEYجان ديـوئي  

اين استراتژي تغييرنـد و معتقدنـد بـراي تغييـر       علماي روانشناسي و تربيتي معاصر از بانيان و پيروان          

طـوري كـه نـسبت بـه داليـل            گيري افراد آن بايد تحول و تغيير حاصل گردد به           جامعه در قدرت تصميم   

كننـده    هـاي تعيـين     ناخودآگاه تصميمات خود اشـعار حاصـل كنـد و بـر عوامـل و مفروضـات و ارزش                  

تواننـد آنهـا را هـدايت و كنتـرل كننـد و نتيجتـاً              تصميمات و رفتارهاي خود هشياري داشته باشـند تـا ب          
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عبـارت      براي كسب توانايي، مشاركت موثر و كوشش خود فرد در جامعه الزم اسـت، بـه               . تواناتر گردند 

تواند از خارج فرد و يا دستور و فرمان صورت گيرد، بلكه جريـاني اسـت                  ديگر ايجاد چنين تغييري نمي    

يت گروهي و درگير شدن با مسائل واقعي و سعي آگاهانه و مـستمر              كه با واقع شدن فرد در كار و فعال        

  .گردد در تغيير و اصالح خود و ديگران حاصل مي

نفـسانيات   ژي براي ايجاد تغيير داراي نقاط قوت بسيار است و مبناي تغييرات را            چند اين استرات  هر  

منجمله از آنجـا كـه دامنـه    . باشد يدهد، ليكن داراي كمبودهاي اساسي نيز م    هاي افراد قرار مي     و توانائي 

زيـرا ايـن سـئوال مطـرح        . زندگي فرد را محدود به همين دنيا ميداند، در عمل با اشـكال مواجـه ميـشود                

اي نيازمند به فداكاري و ايثار باشـد، چگونـه انـساني     ميشود كه چناچه بهبود و پيشرفت گروه يا جامعه   

مخصوصاً در ارتباط   .  به فداكاري و ايثار خواهد گرديد      كه به بقاء خود پس از مرگ ايمان ندارد، حاضر         

تمركـز را در   قدرت و ثـروت م ياي كه نيازمند توزيع مجدد قدرت و ثروت باشد و در آن افراد            با جامعه 

  .طلبي و استكبار و استثمار را انتخاب كرده باشند اختيار گرفته و فزون

تواند تغيير موثري در      كنند به سختي مي     هاد مي هايي كه پيروان اين استراتژي پيشن       ها و تكنيك    روش

  .آنان ايجاد كند

  

  استراتژي سياسي ـ نظامي 

كنند و ممكن است طريق مبـارزه         يير تجويز و تاكيد مي    غدسته چهارم روش سياسي را براي ايجاد ت       

ردنـد،  در صـورتيكه از طريـق اول وارد گ  . منفي و آرام را پيش گيرند و يا مبارزه مـسلحانه و شـديد را       

هاي سـاكت را بـه خـود جلـب            تبليغات وسيع، جمعيت و توده     كنند با برگزاري تظاهرات آرام و       سعي مي   

 همچنـين تحـت     .كنند و يا الاقل در آنها احساس همدردي نـاراحتي وجـدان و سـرافكني بوجـود آورنـد                  

را وادار بـه  شرايط خاصي ممكن است سعي كنند كه در هيئت حاكمه ايجاد آگاهي و پشيماني كـرده آن             

ها نـشان     معموالً خصوصيت اينگونه تظاهرات و فعاليت     . هاي خود سازند    نشيني و يا تغيير سياست      عقب

هاي مختلف است و همچنين موضوع ظلم، فقدان آزادي، عدم مـساوات   دادن تضادهاي بين افراد و گروه     

ينـگ، گانـدي و مبـارزات    مبارزات دكتـر مـارتين لوترك   . و وجود تبعيض از اعتراضات اين گروهها است       

  .باشد  ايران و اكثر تالشهاي فعلي از اين نوع مي۱۳۴۰ و ۱۳۳۰هاي  سال

طور ضمني و يا صـريح        كنند به   عنوان استراتژي تغيير انتخاب مي      آنها كه فقط مبارزه مسلحانه را به      

هاي ديگر تغيير را  ياين گروه استراتژ. دارند ثمر بودن راههاي ديگر اعالم مي اعتقاد خود را نسبت به بي

طور عادالنه تقـسيم گرديـده باشـد و جامعـه از حـداقل                دانند كه قدرت و ثروت به       فقط هنگامي موثر مي   

ه از چنـين حـداقلي برخـوردار    در صورتي كه جامعـ . آزادي سياسي و عدالت اقتصادي برخوردار باشد     

گرديده مبارزه را عليه طبقه حاكم      بايد متشكل   ) مستضعفين( طبقه مظلوم و محروم آگاه و معتقد         نباشد،

هـاي    هـاي جنـگ     تواند از تاكتيك     اين مبارزه در مراحل شروع مي      .واژگون سازد  آن را    ظالم ادامه دهد و   

هاي پارتيزاني و چريكي استفاده كند و به تدريج كه دامنه مبارزه مـسلحانه اوج                 غير كالسيك يعني جنگ   

ارتش آزاديبخش در مرحله نهـائي مبـازره بـا سـرنگون          . ندگيرد، بر تشكيل ارتش آزاديبخش اقدام ك        مي

ساختن ارتش رسمي رژيم حاكم كه اعتقادي به ماموريت خود ندارد و روحيه آن تضعيف گرديده است              
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كند، و به دليل ترس و جهل و سرانجام اجبار بـا طبقـه حـاكم ظـالم                و احساس خيانت به منافع مردم مي      

  .سازد ده و شرايط را براي حكومت مردم بر مردم آماده ميكند، مردم را آزاد كر همكاري مي

گروه ديگري كه به مبارزه سياسي مسلحانه براي ايجاد تغيير اعتقاد دارند، تاكتيك كودتاي ارتش را                

ايـن گـروه نفـوذ در ارتـش و          . داننـد   موثرترين راه براي نيل به قدرت و سپس توزيع قدرت و ثروت مي            

بـه دسـت     وح مختلف آن و اجراي يك برنامه ضربتي كه كنتـرل ارتـش را             ايجاد تشكيالت مخفي در سط    

  .كنند گذارد، انتخاب مي سپارد و تحول يا قلع و قمع طبقه حاكمه را به مرحله عمل مي آنها مي

روش سياسي ـ نظامي گرچه براي آزاد ساختن جامعه و به دسـت آوردن قـدرت الزم اسـت، لـيكن      

بيني و يا ايـدئولوژي       لكه برعكس براي گروههائي كه داراي اعتقاد، جهان       ب. براي ايجاد تغيير كافي نيست    

رهبـري صـحيح جامعـه       حكومت، از طريق تصويب و اجـراي قـوانين و         . اصيلي هستند ابتداي كار است    

عنـوان مثـال توسـعه كمـي و كيفـي             تواند يك سلسله تغييرات بنياني را آغاز كرده و ادامـه دهـد، بـه               مي

تر ثروت و تامين حداقل شـرايط زنـدگي مـادي بـراي همـه از                  ر، توزيع عادالنه  پرورش كشو  آموزش و 

بديهي است در اين مرحله اجراي موثر قوانين نيـاز بـه            . پذير است   طريق تصويب و اجراي قوانين امكان     

هـاي الزم و تغييـرات عميـق در نظـام ارزشـي مـردم دارد                  ها و توانـائي     آموزش قبلي و كسب ممارست    

  .ر تصويب مقررات جديد الزم است، ليكن براي اجراي موثر آنها كافي نيستعبارت ديگ به

اينك با توجه به شرايط پيچيده اوضاع اجتماعي كنوني مملكـت، بررسـي اسـتراتژي كلـي تغييـر در                    

  .كنيم اسالم و مشخصات و جزئيات آن را به خواست خدا در شماره بعد آغاز مي

  

∗     ∗     ∗  
  

  

  كند؟ فت كشورها را تامين ميايران تاچه ميزان ن

  

  ۱۹۷۸ ژانويه۲۰نقل از مجله تايم مورخه 

  در صد مصرف  )روز بشكه در (صدور ميزان  نام كشور

  %۹۰  بشكه در روز۳۱۵۰۰۰  افريقاي جنوبي

  %۴۰  بشكه در روز۶۰۰۰۰  اسرائيل

  %۱۶   بشكه در روز۸۷۰۰۰۰  ژاپن

  %۱۳   بشكه در روز۱۸۸۵۰۰۰  اروپاي غربي

  %۵   بشكه در روز۹۲۰۰۰۰  آمريكا

  

∗     ∗     ∗  

  

  استقالل دانشگاهها

شـود،    در اكثر نقاط دنيا كه اصول دموكراسي، ولو بصورت ظـاهر وبـه مفـاهيم غربـي آن رعايـت مـي                     
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بدين معني كه تمام قوانين و مسائل آموزشي هر دانـشگاه توسـط             . دانشگاهها از استقالل كامل برخوردارند    

يكي از مظاهر استقالل دانشگاهها بركنار بودن       . گردد  نشگاه تدوين و اجرا مي    اعضاء و هيئت آموزشي آن دا     

اين محيطهاي علمي از دخالتهاي سياسي و آلت دست قرار گرفتن آنها جهت منويات و تبليغات عمال دولت و 

تمـام شـئون و مبـاني فرهنگـي، سياسـي،            در پانزده سال اخير كـه نفـوذ اسـتبداد در          . رژيمهاي حاكم است  

حقوق  تصادي و اجتماعي مردم ايران به اوج خود رسيده است، استقالل دانشگاهها هم به دنبال بسياري ازاق

اين تجاوز طبق برنامه قبلي مرحله به مرحله انجام         . حقه ملت به بازي گرفته شد و سرانجام به نيستي گرائيد          

يادهاي فرهنگي جوانان ما از يكسو و ابتدا بدون هيچگونه بررسي علمي و در نظر گرفتن ويژگيها و بن. گرفت

سازي جوانان در جهت      نيازهاي مملكت در سطوح علمي، صنعتي، كشاورزي و علوم انساني ساخت و آماده            

هـاي    به تقليد كوركورانه از سيـستم      هاي تعليماتي عالي را     اين نيازها از سوي ديگر، كل قالب محتواي برنامه        

 اين تغيير مغرضانه و عدم توفيق آن و مشكالتي كه در امر آموزش عالي               تاثير سوء . اند  آمريكائي تغيير داده  

  .ايران بوجود آورده است، خود موضوع بحث مستقل مفصلي است

ها، به عبارت ديگـر دانـشگاهي بـودن و انتخـابي              ميان روساي دانشكده   مسئله انتخاب رئيس دانشگاه از    

ايـن سـنت ديـرين در       . ل اصيل دانشگاهي بوده است    بودن رئيس دانشگاه يكي از لوازم و ضروريات استقال        

سيستم ديكتاتوري حاكم شديداً مورد حمله قـرار گرفـت و روسـاي دانـشگاهها خـارج از كـادر دانـشگاه و                 

گـردد نـه بـر مبنـاي      برحسب ميزان سرسپردگي و نتيجه آزمايشهاي گوناگون دستگاه سـاواك تعيـين مـي            

ربه گماردن عناصر تعيين شـده بوسـيله سـاواك و مـاموران              ح .معيارهاي اخالقي، شخصيتي و علمي آنان     

تعليم يافته حكومتهاي خودكامه كه از ارمغانهاي فرهنگ استعماري القاء شده در ايـن مملكـت اسـت، بعـد از               

بقيـه دانـشگاههاي      در دانشگاه تهران شروع گرديد و متعاقباً در        ۱۳۴۰استعفاي مرحوم دكتر فرهاد درسال      

گماردن روساي انتصابي كه از صافيهاي مختلف و متعدد سازمان امنيت گذشته            .  در آمد  مملكت نيز به اجرا   

كرد و لذا به طرح مسئله جديد ديگري دست يازيدنـد و آن حـذف كليـه                   باشند، نظر زعماي قوم را ارضا نمي      

هـا    شگاهگيـري در دانـ      مترين مرجع تصمي    اختيارات قانوني و حيثيت و اعتبار شوراي دانشگاه است كه عالي          

  .بايد باشد

اين . ها و نتيجتاً همه اعضاي كادر آموزشي هستند         اعضاي اين شورا همه منتخبين شوراي دانشكده      

عمالً كنار گذاشـته شـد و هيئـت امنـا راسـاً در              » هيئت امنا «شورا، با مطرح شدن معجون جديدي به نام         

ين هيئت برقراري و تشديد خفقان از جمله وظايف ا. مسائل دانشگاهي قرار گرفت موضع اخذ تصميم در

هاي فراوان در آزادي و اختيارات كادر آموزشي، دخالـت مـستمر در تنـزل دادن محتـواي                    و محدوديت 

ها جهـت كنتـرل و        در داخل محوطه  » هگارد دانشگا «هاي تعليماتي، استقرار نيروهاي مسلح به نام          برنامه

هـا در زيـر يـك         طـور كلـي قـرار دادن دانـشگاه          ايجاد رعب و ترس در ذهن استادان و دانشجويان و به          

موضوع هيئت امنا يكي ديگر از تقليدهاي كوركورانه . پوشش پليسي تحت نظر سازمان امنيت بوده است  

هـا و     از سيستمهاي آمريكـايي اسـت كـه عوامـل ارتجـاع و گرداننـدگان رژيـم حـاكم، بـه دنبـال نقـشه                        

  .اند ترين شكل اجرا كرده داشته و دارند به مبتذلهايي كه جهت استعمارزدگي فرهنگ ايران  برنامه

ترتيب است كه نمايندگاني از طبقات و بخـشهاي مختلـف جامعـه، بـه       اين امر در آمريكا بدين ياجرا

شوند، تا از محل اعتبـار اقتـصادي و اجتمـاعي خـود احتياجـات مـالي                   برگزيده مي » منينهيئت مؤت «نام  
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نشگاه از اين نظر مستقل و قائم بـه ذات باشـد و ديگـري نيـازي بـه                   دانشگاه مربوطه را تامين كنند و دا      

در عين حال اين هيئت حق كوچكترين دخالت در نحوه اداره و كـم و               . هاي مالي دولت نداشته باشد      كمك

هاي آموزشي و سازمان اداري دانشگاه را ندارد و اين امور صرفاً بـه دانـشگاهيان واگـذار                    كيف برنامه 

اي هستند كـه      شده  كنند همگي عمال شناخته     هاي ايران را اداره مي      ت امنايي كه دانشگاه   ولي هيئ . شود  مي

» خاندان جليل«اند و از افراد و وابستگان به استعمار كهن و  وفاداري خود را به رژيم استبداد ثابت كرده

  . باشند ترين معيارهاي دانشگاهي مي بوده كه فاقد كمترين صالحيت علمي و بدون اطالع از كوچك

ها درست در زماني بـه فكـر متعـالي يكـي از وزراي          در چنين شرايطي قانون جديد استقالل دانشگاه      

اش در خيابانهاي تهـران و گوشـه و    دولت آشتي ملي رسيد كه صداي رگبار مسلسلهاي حكومت نظامي        

يـز مكملـي از     ايـن ن  . كـشيد   طلب مـا را بـه خـاك و خـون مـي              كنار مملكت جوانان آزاده و مردم استقالل      

هاي كشور را به زير  ترين دانشگاه  هاي نه ساله او بود كه تار و پود و هستي دو دانشگاه از بزرگ                تالش

هاي استعماري رژيم خودكامه ايران درآورد و چه بسيار دانشجويان            يوغ كامل سازمان امنيت و برنامه     

آنچـه كـه ايـن مغـز متفكـر و           . اك نفرستاد هاي ساو   ها و زندان    گاه  ها را كه به شكنجه      و استادان دانشگاه  

هاي آموزشي    حالل مشكالت و مسائل ايران و يكي از متفكرين سابق حزب توده در زمينه كيفيت برنامه               

هاي عيني موجود همه و همـه كوشـشي در جهـت از بـين بـردن                   انجام داده است به شهادت تمام نمونه      

تـر كـردن بنـدهاي اسـارت ايـن            كـت و فـشرده    ارزشهاي علمي، انساني و اخالقـي موسـسات عـالي ممل          

هـاي آموزشـي و       موسسات در دست فرهنگ استعماري بوده است كه سالها در ايران نـاظر بـر برنامـه                

  .پرورشي است

هاي دولت آشتي ملي سر و صـدايي          پردازي  لذا دعوي استقالل دانشگاه كه چندي قبل به دنبال دروغ         

شود و دانـشگاهيان ايـن مملكـت بـه            ايران مطرود شناخته مي   به راه انداخت از نظر جنبش اسالمي ملت         

هـا را زنـده كنـد و ضـامن      طرحي در اين زمينه راي مثبت خواهند داد كه اصول واقعي استقالل دانشگاه  

احياي معيارهاي اصيل ملي، اخالقي، فكري و معنـوي در جهـت نيازهـاي اقتـصادي و صـنعتي مملكـت                     

  .باشد

∗    ∗    ∗  

    .، پرتوي از قرآن۵  ج ،۲۲۱ص  )۱(

اثر مجاهد شهيد دكتر شريعتي و نيـز بـه          » بيني توحيدي   جهان«براي توضيح و درك بيشتر به        )۲(

  . مراجعه شود از همان معلم بزرگ،» نقش سالمهاي نماز در نفي تنهايي«

  .مفصلتر در اين باره گفته خواهد شد» قانونمندي جهان و وحدت قوانين حاكم برآن«در بحث  )۳(

. گـردد   نظرهاي غيراصولي نيز وجود دارد كه مانع از وحـدت و پيـشرفت مـي                متاسفانه اختالف  )۴(

نظرهـا    گيـرد اكثـراً ايـن اخـتالف         اينگونه اختالفات و منشأ آنها در اين مقاله مورد بررسي قرار نمي           

هاي   اتژيشود با بيان علمي و روشن استر        مربوط به سليقه و احياناً خودخواهي افراد و گروهها مي         

تر كنـار گذاشـته خواهـد     هاي غيراصولي به سادگي شناخته شده و راحت         اصلي، اختالفات و تفاوت   

  .شد
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  خميني اهللا طالقاني به امام پيام آيت

  العزيز القهار اهللا  بسم

  ۱۳۵۷ آبانماه ۱۷

  اهللا العظمي خميني روحي فداه حضرت آيت              ۱۳۹۸ ذيحجه ۷

  الدار و نعم عقبيسالم عليكم بما صبرتم 

سربلندي و افتخار ما پيوسـته تـالش        . بخش و تفقد آن مرجع عاليقدر كمال امتنان دارم          از پيام گرمي  

تنهـا بـا    . در جهت نماياندن اسالم حقيقي و سربازي و مجاهدت در راه تحقق و پيشبرد انقالب آن اسـت                 

تحمل تبعيـد و محروميـت و غـم         . يابيم  ياقدام و ايثار در راه اعتالء حاكميت كلمه توحيد است كه ثبات م            

ها و محكوميتهاي كساني كه در داخل كشور هستند  ها از جانب آن حضرت و تحمل شكنجه        امت خوردن 

همتـا و حـذف و    چون در راه معبودمان پروردگار بي ) اهللا تعالي فرجه    عجل(و ساير سربازان امام عصر      

هزاران ! باشد، چه باك    مال مطلق و خالق ذوالجالل مي     نفي موانع و طاغوتها در مسير انسانها به سوي ك         

چرا كه ما دل در گرو حاكميت قسط اسالمي نهاده استقرار نظام            ! سر و جان و وقت و عمر فداي آن باد         

  .ايم پروريم و به اميد آن زنده برادري و برابري آن را در سر مي

اف پروردگار عزيز و مقتدر هـستيم  الطاينجانب و همه زندانيان، آزادي خود را در درجه اول مديون        

 اراده قاهرش بر خذالن و ذلت ظالمين و برتـري حاكميـت مظلـومين و مستـضعفين قـرار دارد و در                       كه

كشيده مسلمان ايران هستيم كـه تحـت    ها و خونهاي اين ملت رنجديده و ستم   درجه بعد مرهون فداكاري   

مقـام مرجعيـت و رهبـري        اي در   سابقه  يستگي بي قيادت و هدايت آن حضرت، با ايمان و قدم ثابت و شا           

هـا و خيابانهـا، عـزت و          ها و ميادين تير يـا در كوچـه          گاه  جهاد مقدس امت، با نثار خون خود در شكنجه        

افتخار براي ملت ايران فراهم كردند، نهال برومند توحيد به شكوفايي نشـست و خـون پـاك شـهيدان و                     

هـاي قـدرت فرعـوني را بـه خودشـان             ري كـرد تـا مكـر و حيلـه         مجاهدان و انديشه متفكران آن را آبيـا       

اش نيـز     برگرداند و اميد است كه اين ايمان و مجاهدتهاي پاك بر قدرت مـالي و اسـلحه بـيش از انـدازه                     

و مكـروا و مكـراهللا واهللا       » االخـره واالولـي    اهللا نكال  فاخذه«: پيروز شود و گرفتار نكال دنيا و آخرت گردد        

  .خيرالماكرين

وز رژيم از اوج قدرت مغرورانه و جباريت خود به موضع زبوني و نكال رانده شده در برابر طوفـان           امر

الـريح     اعمالهم كرماد اشتدت بـه     االذين كفرو : خواهي و اعتراف به گناهان نشسته است        خشم ملت به پوزش   

، »انا ربكم االعلـي   « كرد و نعره    همان فردي كه تا چندي پيش وجود هر مخالفي را انكار مي           . في يوم عاصف  

خوانـد و از هـيچ گونـه تحقيـر و حـبس و                داد و زندانيان سياسي را يكسره تروريست و خـائن مـي             سر مي 

هاي مردم دست نياز بـه        كرد، امروز در برابر خروش انقالب و عصيان توده          باكانه خودداري نمي    شكنجه بي 

معـذالك  .  خود را از ميان طوفان نجات دهد       سوي همان مخالفان دراز كرده است تا شايد خود و نظام منحط           

  .درخشد درپي مي اين پايان كار نيست، اگر چه راه تا رهايي كامل طوالني است ولي طالئع آن پي

طلب و عدالتخواه پس از سالها تحمـل رنجهـا و فـداكاريها و مجاهـدات                  اكنون كه امت مسلمان و حق     

نجات باالخره راه و رهبر خـود را يافتـه و در جـاده              راههاي اميد و      پيشروان صادق خود از ميان كوره     

رود كه ثمرات جهاد خود را بچينـد،          تازد و مي    حياتبخش انقالب و جنبش رهاييبخش اسالمي به پيش مي        
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هـاي    هـا و دسيـسه      بر ما است كه در بستن راه بر حيلـه         . نمايد  تر و حادتر مي     وظيفه و مسئوليت سنگين   

شيار و بيدار و متحد و مددكار هم باشيم تا نظام طاغوتي اسـتبداد و               دشمنان خارجي و داخلي اسالم ه     

  .گر بار ديگر و از راه ديگر بر امت اسالمي هجوم نياورد استعمار حيله

  . هللالدينو قاتلوا هم حتي ال تكون فتنه و يكون 

ود و  اينجانب مصمم هستم كه تحت هدايت و ياري پروردگار، در كنار برادران مبارز و مـسلمان خـ                 

زير پرچم واحد و نظم سازمان متشكل انقالب توحيدي، با ارشاد و هدايت آن مرجع گرانقدر، و تا آنجـا                    

  .كه در توان دارم، تا پايان راه كه وصال به آستان پروردگار است ادامه دهم

 مسئله دارم كه وجود ذيقيمت آن حـضرت را بـراي امـت و               ربنا وفقنا تحب و ترضي، و از درگاهش       

  .اسالمي و ملي ايران حفاظت فرمايدنهضت 

  .القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي

  اهللا  والسالم عليكم و رحمه

  سيدمحمود طالقاني

∗     ∗     ∗  
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  جمه قسمتهايي از روزنامه تايمرت

  »يت دارداز نظر كارتر رفع خطر اولو« : تحت عنوان۷۸ نوامبر ۲۰

درآمد سقوط شاه، نابساماني و هرج و مرجي خواهد بود كه منجـر بـه افـزايش نفـوذ                     نخستين پيش 

  .هاي استراتژي آمريكا خواهد شد شوروي در يكي از مهمترين پايگاه

بينـي   اگر چه تاييد و پشتيباني از شاه با اقدامات بشردوستانه مغايرت دارد، ولي اين خود دليل واقـع      

  .باشد  كردن كارتر و مشاورينش ميو عملي فكر

بـا  اي جز روي كـار آوردن يـك دولـت نظـامي نبـود، بنـابراين                   براي تاييد شاه و حمايت از او چاره       

  .خياباني به ايران موافقت شدآور و وسائل سركوب تظاهرات  گاز اشك) بمب( ميليون دالر ۲۵۰فروش 

نور اميد در ابرهـاي سـياه آسـمان ايـران           جمهوري آمريكا معتقدند كه تنها        مشاورين سياسي رييس  

 مايل مـرز مـشترك      ۱۲۰۰آنست كه روسيه شوروي هم با وجود داشتن         ) البته براي آنها و به نظر آنها      (

   )۱(.و خواهان ثبات سياسي در ايران است) با جنبش مردم موافق نيست(

باشـد،   اش مـي  روزانـه مـصرف  % ۵خرد كه اين مقدار   بشكه نفت از ايران مي۹۲۰۰۰۰روزانه  آمريكا  

 و در چند سـال اخيـر بـيش از           گذاري كرده است     ميليون دالر در ايران سرمايه     ۷۰۰عالوه براين آمريكا    

 مواد غذائي، لوازم سـاختماني و   بيليون دالر۲ سالي    بيليون دالر اسلحه به ايران فروخته است و نيز         ۱۰

  .گذارد خدمات در اختيار ايران مي

∗     ∗     ∗  

  ز مجله لوموند ديپلمات نقل ا

  جانشينيخالء 

  سي و پنج ميليون ايراني ديگر نخواهند گذاشت قرباني منافع قدرتهاي بزرگ شوند

نهضت پرعمق و گسترده اسالمي در ايران موجب شده است كه مطبوعات بسياري از          

كشورها بر حسب برداشتهاي خـود و ميـزان اطالعـات و نحـوه برخـورد و همچنـين             

در ايران دارند، بحثها و تجزيه تحليلهاي متعددي از رخـدادهاي كـشور بـه        منافعي كه   

اگر از مطبوعات انگليس و آمريكا و ممالك وابـسته بـه آنهـا كـه در اكثـر                   . عمل آورند 

مخالفـت متعـصبين مـذهبي كـه        «موارد تفسيرهاي قالبي و از مـدافتاده قـديمي نظيـر            

نظـر كنـيم، در       صـرف » ه هـستند  هاي مدرنيزاسيون و آزاديبخـشي شـا        مخالف برنامه 

خاصـه مطبوعـات    . كنـيم   تري برخـورد مـي      بعضي از اين مطبوعات به تحليلهاي عميق      

برنـد    اهللا خميني در پاريس بـه سـر مـي             فرانسه در اين روزها كه پيشواي شيعيان آيت       

اي از يك  كنند متن زير ترجمه خالصه اي منتشر مي  جانبه  مقاالت متعدد و تيترهاي همه    

به چاپ رسـيده اسـت و مـا آن را بـراي     » لوموند ديپلماتيك« مفصل است كه در   مقاله

  .كنيم اطالع شما درج مي

اهللا خميني كه هفتاد و هشتاد سال دارند، در مقام پيـشواي مـذهبي تـشيع از پـانزده                     حضرت آيت ... «

ابتداي سال گذشته   ايشان در حقيقت روح طغياني را كه از         . برند  سال گذشته همواره در تبعيد به سر مي       

 .كنـد   ايران را يكسره فرا گرفته و تخت و تاج را به لرزه درآورده است در خـود مـنعكس مـي                    ) مسيحي(

ستم كه اگر احتماالً موفق     اي نامتوازن در قرن عقلگراي بي       حماسه. نبرد او جنگ داود نبي با جالوت است       

. وزير شوروي خواهد نشاند     ه نخست جمهور آمريكا و هم بر چهر       عرق سردي هم بر جبين رييس     گردد،  
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چرا كه از يك طرف بر سر چهارراه نفت واقع شده و از طرف ديگر دو هزار كيلـومتر بـا روسـيه مـرز                         

  .مشترك دارد

عنوان بخشي اساسي از سيستم دفاعي غرب مورد توجه اسـت و ايـن در حـالتي اسـت كـه                        به  ايران

 مصرف انرژي جهـان       ده و ناظر بر صدور حدودو ژاندارم خليج در آم   » دژ مستحكم «صورت يك     به

  .باشد آزاد مي

از (وركرافـت   اايران با ارتش چهارصد هزار نفري، هواپيماهاي جنگي آخرين مدل، ناوهـاي جنگـي ه              

قادر است در كمتر از نيمساعت يك ارتش كامل در سواحل غربي خليج پياده كند               ) مهمترين ناوهاي دنيا  

  .صي داردو از اين نظر موقعيت خا

بندرعباس، مهمترين پايگاه هوايي و دريايي منطقه به تنهايي ظرفيت تهاجمي باالتر از ظرفيت تمـامي                

اين وضع گرچه كمي عربستان سعودي را نگران كرده ولي به هر            . فارس را دارد    كشورهاي منطقه خليج  

و استحكامات ايران درهم    ظاهراً هنوز وقت آن نرسيده كه برج و بارو          . حال خطر كمونيسم ترجيح دارد    

  .ترتيب يافته است» نامقدس«بريزد بنابراين براي حفاظت آن يك اتحاد 

هاي مـذهبي علنـاً از شـاه          هاي توده   عربستان سعودي نخستين كشوري بود كه در برابر موج اعتراض         

وزير    نخست »هواكوفنگ«پس از آن    . كه ادعاي رهبري آنها را دارد حمايت و پشتيباني خود را ابراز داشت            

چين در بحبوحه تظاهرات چهار روز را در تهران گذراند و كارتر نيز در برابـر افـزايش خطـر، تعهـدات                      

 شهريور شخصاً به منظور ابـراز       ۱۷عام تهران در روز       بشردوستانه خود را از ياد برد و در فرداي قتل         

 توافق رسيدند و باالخره ژاپـن كـه          همچنان كه سادات و بگين با هم به        .پشتيباني از شاه به او تلفن كرد      

هـاي اخيـر شـاهد آن     كالً به نفت خليج متكي است نيز همدردي خود را به شاه ابـراز داشـت و در هفتـه            

نيز با ظرافت خاص ژاپني از شـهرهاي زيـر سـلطه حكومـت              » تاكئوفوكووا«وزير ژاپن     بوديم كه نخست  

  .كرد» بازديد«عنوان توريست  نظامي به

جمعـه  « مطبوعاتش در مورد كـشتار   .دهد  وحدت نظر، روسيه خود را محتاط نشان مي       در مقابل اين    

زيـرا اگرچـه   . ربار اكتفا كردندهاي رژيم و د العاده رازداري نشان دادند و تنها به نقل اعالميه  فوق» سياه

وجود دهد كه با حكومت م كنند ليكن كرملين ترجيح مي  استقبال مينها از هر گونه ضعف رژيم ايراروس

فعالً حسن روابط خود را حفظ كند و اين بيشتر به خاطر روابط تجارتي و صنعتي است كه دو كشور با 

هايي بـه ايـران    كند و در مقابل كارخانه مسكو مقدار معتنابهي گاز و نفت از ايران وارد مي       . يكديگر دارند 

مكن اسـت انعكـاس وخيمـي       شاش در مرزها م   ت اغ .گر دالئل سياسي است كه وجود دارد      فروشد و دي    مي

داند كـه كـوچكترين دخالـت او بـا            هاي اسالمي شوروري باقي بگذارد و باالخره مسكو مي          در جمهوري 

  .العمل شديد آمريكا مواجه خواهد شد، مخصوصاً بعد از قضاياي آذربايجان عكس

ار را انجام دهند، توانند اين ك در واقع اگر روسها بخواهند دخالت كنند تنها از طريق عوامل داخلي مي            

  .ليكن در شرايط فعلي چنين امكاناتي ندارند

هـا اسـت كـه           سال پيش به كلي از هم پاشيد و از طرفي در معرض اتهام شديد ايراني               ۲۰حزب توده   

.  هيچ اقدامي نكرد   ۱۹۵۳گويند با وجود امكاناتي كه داشت براي جلوگيري از سقوط دكتر مصدق در                مي

كند   هيچ دستي در وقايع ايران ندارد ولي شك نيست كه زمان به نفعش كار ميبنابراين شوروي امروزه
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چه با روي كار آمدن يك حكومت كه كمتر زير نفوذ آمريكا باشد و يا در يك دوره آشوب و اختالل كـه                       

هـايي خواهـد    برداري يابند از همسايه بزرگ شمالي خود كمك بخواهند بهره  نيروهاي افراطي فرصت مي   

  .كرد

  

  امل تشيعع

خواهد  دهد و نمي زده نشان مي اين همان عاملي است كه وزارت خارجه آمريكا خود را از آن وحشت        

  .كه ايران دچار هرج و مرج شود

ايران تنها يك نقطه كوچـك بـر        ) ژئوپليتيسين(دان    با تاسف بايد گفت كه براي سياستمداران جغرافي       

د خـود را از قربـاني       خواه   سكنه كه بيش از پيش مي       ميليون ۳۵روي نقشه نيست، بلكه كشوري است با        

  . به خاطر منافع قدرتهاي بزرگ خالص كندشدن

هاي وسـيعي بـه رهبـري روحـانيون بـه             توده» .! ..خميني، خميني « با فريادهاي    از آغاز سال گذشته   

ولتي آن  هاي د   روزنامه. رژيم ايران اعتراض كرده و برگشت به آزاديهاي دموكراتيك را خواستار شدند           

شـوند    ها كه از فرهنگ غيرديني تغذيه مي        ناميدند و غربي    مي» واكنش ارتجاع سياه عليه انقالب سفيد     «را  

اما روحانيون كه درصدد برگشت بـه ارزشـهاي راسـتين           . سعي دارند اين اتهامات را به حق جلوه دهند        

نهـا متعـصبين مرتجعنـد؟ در ايـن         كنند چه كساني هستند؟ آيا واقعاً اي        باشند و غرب را نفي مي       اسالم مي 

هـاي شهرنـشين و       كننـد و حتـي روشـنفكران و گـروه           صورت چگونه مردم اين چنين از آنها اطاعت مي        

اندركاران وابسته به رژيم  كارمندان و كسبه و كارگران به دنبال آنها هستند و به استثناي دربار و دست

  .كنند ييد ميو ارتش همه نيروهاي زنده و متحرك جامعه آنها را تا

 الزاماً مساوي با ارتجاع است يا طوالني را مطرح كنيم كه آيا مذهب  خواهيم در اينجا اين بحث        ما نمي 

تـشيع يعنـي    ... گرا است نخست ببينيم تشيع يعني چـه؟         خير و آيا اسالم از مسيحيت كمتر يا بيشتر جهل         

) ....... هاي اسالمي سنت حاكم است  در حالي كه بر ساير كشور     (جريان اسالمي كه بر ايران مسلط است        

را بـه  ) دنيـايي (آنها هيچ قدرت غيرديني . اند عنوان انقالبيون مسلمان مورد توجه بوده      شيعيان هميشه به  

شناسند زيرا به نظر آنها قدرت مشروع به امام دوازدهم  تعلق دارد كه غايـب اسـت و بايـد       رسميت نمي 

برعكس نظر اهـل تـسنن اسـت كـه روسـاي دولـت وقـت را                 اين جريان درست    . در انتظار ظهورش بود   

بنابراين هـر مـسلمان شـيعه مـذهبي         ) مانند عربستان، مراكش و غيره    (شناسد    صاحب قدرت معنوي مي   

عدالتي و ظلم كند از شمشير و يا الاقل قلم خود عليـه   حق و حتي وظيفه دارد كه به محض آنكه دولت بي       

 علم هم اگر دست از پا خطا كنند و بر خالف عدل و انصاف رفتار    حتي روحانيون و اهل   . او استفاده كند  

شوند زيرا نزد شيعيان سلسله مراتب رسمي وجود     خيلي زود مطرود مي    كنند و به نفع مردم اقدام نكنند      

بـاالخره  . ندارد و قدرت روحانيون بر اساس درجه اجتهاد و شهرت آنها و دانش و پاكي اسـتوار اسـت                  

هـاي   ين است كه بر خالف ساير كشورهاي اسالمي روحانيون شيعي در برابر دولتنكته اساسي ديگر ا  

 )۲(.جانبه و كامل فكري و مالي برخوردارند و هيچ وابستگي به دولت وقـت ندارنـد                 وقت از استقالل همه   

 خوانند مستقيماً از طرف مردم تامين هاي علميه درس مي زيرا كه هزينه آنها و هزينه طالبي كه در حوزه    

ها هيچ مشكلي وجود      و براي اين پرداخت   ) به اضافه درآمدهاي حاصله از محل خمس و زكات        (شود    مي
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ها نظارت كنند و اگر در راه صـحيحي خـرج نـشده باشـد آن                  توانند بر نحوه هزينه     البته مردم مي  . ندارد

  .روحاني مريدان خود را از دست داده و ديگر درآمدي نخواهد داشت

هـايي    اي حقـوق    كوشيد تا شايد روحانيون را بـه خـود وابـسته كنـد بـراي عـده                شاه چند سال پيش     

بگيـري را قبـول       برقرار كرد ولي زحماتش به هدر رفت زيرا همه كساني كه اين حقـوق             ) ازطرف اوقاف (

  .كردند پيروان خود را به كلي از دست دادند

  الحراره ايران ميزان: مسجد

و در برابر مردم موجب شده است كه در تاريخ ايـران علمـا   استقالل روحانيت در برابر قدرت دولت     

شوند از همان پايـان عـصر صـفويه و            اند كه مصلحين غيرمذهبي مي      با همان علل و عواملي توجيه شده      

دادنـد    ها مي   حد و حصري كه به خارجي       بعد در عصر قاجار آنها عليه قدرت متمركز شاهان و امتياز بي           

نظير    نخستين نهضت گسترده خلقي را كه در تاريخ ايران كم          ۱۸۹۱كه در سال    آنها بودند   . قد علم كردند  

پيشوايان مذهب تشيع امتياز تنباكو را در سطح ملي تحريم كردند و دولـت مجبـور                . بود به راه انداختند   

 ۱۲۲۳ (۱۹۰۵و نيز آنها بودند كه رهبران آزاديخواه را بـه هنگـام انقـالب مـشروطيت در                  . به تسليم شد  

هاي مردم را بـراي ايـن كـار تجهيـز كننـد و                 مورد تاييد و پشتيباني قرار دادند و توانستند توده          )هجري

به امضاء برسانند كه بر حسب آن كشور از طريق پارلمـان منتخبـي            ) ۱۲۲۴ (۱۹۰۶قانون اساسي را در     

وراي شـ (عنـوان   كه شـاه در آن هـيچ قـدرتي نـدارد و تحـت نظـارت پـنج نفـر از علمـاي طـراز اول بـه                          

) ۱۳۳۲ تـا    ۱۳۲۹ (۱۹۵۳ تـا    ۱۹۵۱و بـاز در     . بايـد اداره شـود      منطبق با مواضع اسالمي مـي     ) مشروطيت

جانبـه و محكـم خـود را          علماي ديني در ملي شدن صنعت نفت نقش اساسي ايفا كردند و پشتيباني همـه              

 مخالفـت علنـي      به خاطر ابراز   ۱۹۶۳و باالخره در    . وزير وقت دكتر مصدق ابراز داشتند       نسبت به نخست  

تـرين    هـا بـر كـشور بـزرگ         عليه ديكتاتوري شاه، طرد ساواك و اليحه كاپيتوالسيون يا تسلط آمريكايي          

 ۱۵اهللا خمينـي نهـضت        اهللا خميني به خارج تبعيد شـد و قبـل از آن بـه درخواسـت آيـت                   رهبر شيعه، آيت  

  . هزار نفر مردم تهران شهيد شدند۱۵ پيش آمد كه در آن ۴۲خرداد 

هـاي آزاديخـواهي و نهـضت علمـاي شـيعي غالبـاً در جهـت اسـتقالل ملـي و                       ن ترتيـب جنـبش    به اي 

  .بازگرداندن قدرت سياسي به ملت قيام و اقدام كردند

وسـيله رضاشـاه و شـاه         به) ۱۲۹۹ (۱۹۲۳ كه از    ۱۹۰۶عنوان درخواست قانون اساسي       امروز هم به  

هـا   نهضت كنوني نيز همانند همه نهـضت . اند استهفعلي زير پا گذاشته شده به يكديگر پيوسته و به پا خو 

از مسجد كه تنها محل تجمع مردم بوده است، برخواسته است و رژيـم قـادر بـه ممانعـت از آن نبـوده                        

بر حسب سنت تشيع مسلمانان پس از نماز مسائل اجتماعي و ديني و سياسي خود را مورد بحث                  . است

سـنج    تـرين حـرارت      در ايـران از سـر گرفتـه شـد، دقيـق             سال پيش كـه ديكتـاتوري      ۲۵دهند از     قرار مي 

  .اند احساسات مردم مساجد بوده

شـد و در مـورد        در مساجد بود كه وابستگي كشور به ممالك غربي شديداً مورد اعتراض واقـع مـي               

  .شد انعكاس شوم اين وابستگي چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ اخالقي تاكيد مي

     ∗       

پوشـند نـوعي برگـشت بـه           اين سوال مطرح شود كه چادري كه اكثراً زنان جوان مي           ممكن است كه  

  :دهد يك دختر دانشجوي تهراني اين طور توضيح مي! اما چنين نيست. عقب و عملي ارتجاعي است
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چادر نوعي اعتراض به رژيم است و به همين دليل سال پيش دولـت ورود كـساني را كـه بـا چـادر                        

آمدنـد ممانعـت كـرد و     شدند يا با شـكل جديـد آن يعنـي روسـري بـه دانـشگاه مـي               ها مي   وارد دانشگاه 

مـا دانـشجويان بـه      . خواست طبقات متوسط جامعه را كه چادر به سر داشتند به دانـشگاه راه ندهـد                 مي

هاي رژيم آن را ارتجاعي خواندند، در حالي كه هدف مـا ايجـاد آزادي                 اعتصابي دست زديم كه روزنامه    

و در مـورد  ) نه آنطور كـه رژيـم انتظـار دارد   (ه هر كس بر حسب اعتقاد خود لباس بپوشد  واقعي بود ك  

رسـد كـه ايـن يـك نـوع            دهند، به نظر مي     نشان مي ) سكسي(تخريب سينماهائي كه فيلمهاي پرنوگرافيك      

شود حتي علما نيز حمله به سـينماها          اعتبار كردن نهضت اسالمي ما است كه اعمال مي          تحريك جهت بي  

شـما  . عالوه بر آن حتي متجددترين زنهاي ايراني نيز با فيلمهائي از اين نوع مخالفنـد              . اند   ممنوع كرده  را

رود؟ اعتراض اين دانشجو به اين فيلمهاي مستهجن كه  كنيد كه اين در جهت آزادي زنان بكار مي فكر مي

ست كه زنهـاي فرانـسوي و       گذارند، بدون آنكه خود بداند همان اعتراضي ا         امور جنسي را به نمايش مي     

  آيا واقعاً اين تعصب و ارتجاع است؟. كنند آمريكائي مي

تـرين نتـايج را بـه بـار آورده             شوم  گرائي اجباري يعني توسعه تقليدي،      اما در زمينه اقتصادي، غرب    

هـا رابـه ورشكـستگي        انقالب سفيد اگر امالك تعدادي بزرگ مالك را مصادره كـرد، خـرده مالـك              . است

هـاي    هاي زراعي بفروشند يا در اختيار شركت        و آنها را مجبور كرد كه اراضي خود را به شركت          كشاند  

ايـن  . خارجي قرار دهند تا آنها بتوانند با تركيـب اراضـي وسـيع، كـشاورزي مكـانيزه را توسـعه دهنـد                     

هـاي متمركـز كـه بـه كـشاورز كمـي احتيـاج دارد موجـب مهـاجرت                     گزينش توسعه از طريـق سـرمايه      

نشيني در اطراف تهران و اصفهان و تبريز شـده و بيكـاري را توسـعه داده      ئيان و موجب حاشيه   روستا

وري محصول نيز هيچ موفقيتي نداشـته اسـت و شكـست كامـل و قطعـي                   است در حاليكه از لحاظ بهره     

 سال قبل صادركننده محصوالت كشاورزي بود اكنون بايد بيشتر از نصف مايحتـاج              ۱۰ايران كه   . است

  .ئي خود را از خارج وارد كندغذا

هايي كه هيچ ارتباط با امكانات و احتياجات          ريزي  تر نيست، برنامه    در مورد صنعت نيز وضع مطلوب     

محلي ندارد، ساخت اجتماعي جامعه رابه كلي فلج كرده است و طرحهاي عظيم راهسازي و سدسازي و                 

 از لحاظ قطعات به خارج وابسته است و تنها العاده هم از لحاظ كارگر فني و هم هاي فوق غيره، ولخرجي

  .المللي سرازير شده است حد و حصر آن به جيب گروهي دالل داخلي وبين منافع بي

∗     ∗     ∗  

روسـيه  . شـود   معلوم است كه موافق نباشد، با كدام حكـومتي ايـن چنـين منـافعش تـامين مـي                   )۱(

طلبانه خلق مستضعف ايران نـه        ستقاللشوروي كه مدعي حفظ حقوق طبقه كارگر است با جنبش ا          

  هل من مدكر؟. كند تنها موافق نيست، بلكه به سهم خود و به خاطر منافع خود سركوب هم مي

شوند و از دولت      در ساير كشورهاي اسالمي مقامات مذهبي از سوي مقامات دولتي منصوب مي            )۲(

در حـالي كـه   . شـود  هاي وقت مي   لتگيرند و اين موجب تاييد و وابستگي شديد آنها به دو            حقوق مي 

كـه  (روحانيون شيعه كمترين وابستگي مالي به آنها ندارند و هميشه آزادانه در برابر عمال دولتـي                 

اند و روحانيون شيعه در حـالي كـه همـه نـوع      قرار گرفته از مردم دفاع كرده  ) نامند  آنها را ظلمه مي   

  .با مردم در تماس دائم هستندامكان استفاده از تمتع زندگي دارند به اين طريق 
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  اهللا طالقاني به هفته همبستگي دانشگاهيان ايران پيام آيه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  يا ايهاالذين آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوااهللا لعلكم تفلحون

ري و  مايه تاسف است كه به علت بيمـا       ! فرزندان عزيزم دانشجويان گرامي و با استقامت در راه حق         

در اين جمع يـاد جوانـان فـداكاري را گرامـي            . توانم در ميان شما باشم      ضعف مزاج در حال حاضر نمي     

داريم كه بر مبناي تفكر اسالمي و نجات مردم در ميدان تير و شكنجه و درخيابان با نثار خون خود                      مي

  .نهضت اسالمي گسترش يابنده امروز ما را بارور كردند

از فرزند عزيز مهاجر و شهيدم دكتر علي شريعتي ياد كنم كـه در شـكوفايي                در هيمن جا الزم است      

بر شما است كه با دقت و       . هر چه بيشتر مكتب اسالم و گسترش آن در ميان جوانان سهم بسزايي دارد             

طلبانـه   افكنانه دشمنان به تشكيل و محتوا بخشيدن به نهضت حق هاي تفرقه مراقبت كامل در برابر توطئه  

گيـري    هايي كه باعث انحراف از وظايف اصـلي و موجـب بهـره              كت خود ادامه دهيد و از درگيري      و با بر  

  .شود، بپرهيزيد دشمن مي

همبستگي دانشگاهيان با مردم و روحانيت پيشرو و متعهد طليعه پيروزي و مطلع فجر صادقي است                

امـات طـاغوتي، لـذا بـر        هاي مختلف ملت در مبارزه به حقشان عليـه نظ           براي همگامي و يكي شدن گروه     

شماست كه هر چه بيشتر خود را به مردمي كه هر لحظه در كوچـه و بـازار و شـهر و روسـتا قربـاني                          

طوري كه هيچ يك از افراد مردم با شما احساس جدايي نكنند و بتوانيد با تاييد  تر كنيد، به دهند نزديك مي

. خوبي ايفـا كنيـد       و تشكل دادنست به    و خواست خداي متعال رسالت و همبستگي خود را كه روشنگري          

ها و شهادتهاي مردم مبـارز ايـران از جملـه دانـشگاهيان               من و ديگر زندانيان به پايمردي و با فداكاري        

. ارجمند از زندان بيرون آمديم ولي بسياري از خواهران و برادران شـما هنـوز در بنـد و اسـير هـستند         

سياسي و ادامه مبارزه تا برپا ساختن يك جامعه توحيدي          كوشش ما بايد آزادي بالشرط همه زندانيان        

  .برمبناي قسط اسالمي باشد كه حقوق همه انسانهاي عضو آن جامعه به خوبي تامين گردد

ام چنـين حركـت باشـكوه و گـسترده و             در چهل سال مبارزه مـستمري كـه در پـشت سـر گذاشـته              

يدوارم اين نهضت با هشياري و تقوا هر روز         اميدبخشي از طرف تمام گروههاي مردم نديده بودم لذا ام         

  .شكوفاتر از روز پيش به جلو رود و به آرمان و هدف مقدس خويش نائل آيد

  الهدي اتبع والسالم عليكم و علي من

∗     ∗     ∗  
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  العسر يسرا العسر يسرا  ان مع فان مع

  اهللا طالقاني شرح مختصري از مجاهدات مبارز نستوه آيت

  بت رهايي از بندبه مناس

   ـ مبارزه با ديكتاتوري رضاخان و گرفتاري و زندان به اتهام توهين به مقامات عاليه۱۳۱۸سال 

تفسير قرآن و آموزش جوانان و شيفتگان حقيقـت در داخـل و خـارج    به  به بعد ـ شروع  ۱۳۲۰شهريور 

  زندان

لـيس در كنـار دكتـر محمـد      ـ شركت در مبارزات ملت ايـران عليـه اسـتعمار انگ    ۱۳۳۲ تا ۱۳۲۷سال 

  مصدق رهبر برگزيده ملت

همراه با ساير مبارزين راستين و دستگيري و زندان به » نهضت مقاومت ملي« ـ تاسيس  ۱۳۳۲سال 

  خاطر ارتباط با فداييان اسالم

 مهنـدس  نبـه اتفـاق برخـي از يـاران نهـضت از جملـه آقايـا       » نهضت آزادي ايران« ـ تاسيس  ۱۳۴۰سال 

ر سحابي با ايدئولوژي اسالمي و هدف مبارزه مستقيم عليه استبداد و مظهر مـزدور اسـتمعار            بازرگان و دكت  

  آن

دستگيري و زندان همراه ساير سران نهضت آزادي ) اول بهمن قبل از رفراندوم كذايي( ـ  ۱۳۴۱سال 

  و جبهه ملي و دانشجويان

   ساله در بيدادگاه شاه۱۰ ـ محكوميت ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۲سال 

 ۱۸ بـه     سال در زابل كه بعداً     ۳تبعيد به مدت    )  ساله ديكتاتوري  ۲۵۰۰در پايان جشنهاي     (۱۳۵۰سال  

  .ماه در بافت كرمان تبديل شد

 ۲ ـ به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و حمايت از سازمان مجاهدين خلق دستگير و پس از ۱۳۵۴سال 

  .د سال زندان محكوم ش۱۰ها به  ها و شكنجه سال تحمل انواع ناراحتي

  . ـ آزادي از زندان بر اثر مبارزات پيگير ملت ايران و فشار افكار عمومي جهان۱۳۵۷سال 
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  محرم خونين و حركت هدفدار 

اي اسـتوار در سلـسله حركتهـاي          هاي باشكوه تاسوعا و عاشورا در سراسر ايـران حلقـه            پيمايي  راه

 نمايش قـدرت و نظـم و رشـد فكـري خلـق مبـارز                زندگي آفرين و هدفدار نهضت اسالمي اخير ايران و        

مسلمان ايران بود كه در اين دو روز و به خصوص در روز عاشورا به اوج خـود رسـيد و نمايـشگر و                        

ها را ديدند و شنيدند و پذيرفتنـد كـه            اما تنها كساني كه اين حقايق و واقعيت       . گوياي حقايق بسياري بود   

  .خواهند خود را با خواست مردم هماهنگ سازند تند و ميخواستار درك شرايط و مقتضيات زمان هس

اي،  هـاي مـسخره     سـازي   رفـت و پـس از صـحنه       (!) از هنگامي كه دولت محكوم به شكـست آشـتي ملـي           

بازي به ارتشبدها سپرده شد، به يك سلسله تالش دست زدنـد شـايد نـابودي خـود را چنـد                       ماموريت آتش 

به نفع خود به حركت درآورند يك جنگ رواني موهوم ايجاد كردنـد        روزي به تاخير اندازند و چرخ تاريخ را         

غافل از آنكه دوران عوامفريبي و تهديـد و         . هاي خود دميدند    و به دنبال آن ارعاب و ترور و وحشت در بوق          

تطميع و تشبث رياكارانه به مذهب و تمسك عاجزانـه بـه تفنـگ و تكيـه بـه خـارجي و باليـدن بـه اركـان و                             

مردم ـ نـه   » پيام انقالب«اي جز پذيرفتن حركت تاريخ و عمل كردن به  اعي سپري شده، چارهستونهاي ارتج

ها و دست و پا زدنها بيهوده است و اگر چه لحظاتي بيشتر آنان را باقي  فقط شنيدن ـ ندارند و همه اين تالش

زايـد و داليـل جـرم را در         اف  دارد اما باقي ماندني است كه هر لحظه بر اوراق سياه جنايتهايـشان مـي                نگه مي 

  .شود كند و به زيان آنان تمام مي ناپذير سنت الهي بيشتر مي پيشگاه ملت و عدالت خدشه

پندارد كه با افزودن بر فهرست نـام شـهداي ايمـان و اسـتقالل آزادي و بـا بيـشتر                       رژيم كوردل مي  

شود يا مـردم      ود مانع مي  كردن اختناق و فشار و به بند كشيدن جسم و تن آزادگان، از سقوط حتمي خ               

  »هيهات منا الذله«: ولي به گفته سرور آزادگان و شهيدان. سازد به پا خواسته مصمم را آرام مي

  .)هرگز مباد آنكه ما تن به ذلت دهيم و دست تسليم و سازش به طرف ناكسان دراز كنيم(

طنتي سيدالشهداء و به رهبري هاي انقالبي و ضدسل   ملت مسلمان ايران با الهام گرفتن از قرآن و آموزش         

  .پيمايد آخر ميه راه خويش را برگزيده، با شدت و قدرت آن را تا ب» خميني«اهللا العظمي  زعيم عاليقدر آيت

كند و حركت را از  اين راهپيمايي عظيم نشان داد كه هيچ تهديد و يا تطميعي عزم مردم را سست نمي        

  .دارد پيشرفت باز نمي

سوزي و هدف نداشتن و حركت كور از كساني سرچشمه  داد كه تخريب و آتشاين راهپيمايي نشان 

شناسـد   گيرد كه جهت حركت تاريخ و قوانين حاكم بر جهان آفرينش و سنت تغييرناپذير خدا را نمـي             مي

  .كوشند كه وجود ناساز و زائد خود را بر عالم وجود تحميل كنند  و بيهوده مي

كوشيد تـا مـردم را        ها و تبليغات دروغين مي      ها و دسيسه    با نقشه رژيم طاغوتي و گرفتار در ظلمات       

آن را به گروههاي كمونيستي و گـاه خرابكـار          . از درگيري و كشتار در اين راهپيمايي به وحشت اندازد         

وار سـر آن داشـت كـه از انجـام چنـين               اي دلسوزانه و خيرخواهانه و راسپوتين       داد و با قيافه     نسبت مي 

  .گيري كندنمايش عظيمي جلو

  .دهندگان آن، جز آرامش و نظم چيز ديگري نبود از سوي ديگر برنامه اين راهپيمايي از طرف ترتيب

نظيـر كـه در تهـران بـا شـركت حـداقل دو        پس از انجام اين راهپمايي عظيم و رفراندوم طبيعي و بي         

نفر به چنـين كـاري دسـت        ميليون نفر به جريان افتاد و در شهرستانها و روستاهاي ايران نيز ميليونها              
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بصيرت ثابت شد كه اين حركت اسالمي به پيروي از اهداف مقدس سرور شهيدان  زدند، اوالً به رژيم بي

سـوزي نداشـت، بلكـه عليـرغم كثـرت و عظمـت               نه تنها قصد تخريب و آتش     ) ع(علي  بن  و آزادگان حسين  

ان نظم و آرامشي ـ آن هـم صـرفاً از    نمود، چن جمعيت كه در هر كجاي ديگر دنيا بود غيرقابل كنترل مي

طرف خود مردم ـ بر حركت حكمفرما بـود كـه نـاظران خـارجي را از شـگفتي بـه تحـسين واداشـت و          

دشمنان داخلي مردم يعني رژيم را، به جاي تفكر و انتخاب راه منطقي و صحيح، به دست و پا زدنهـايي                     

رود،   ين دسـتگاهي جـز ايـن هـم انتظـاري نمـي            رسواگرانه و خالي از عقل و منطق سليم، كه البته از چنـ            

اي دست زد كـه جـز         بالفاصله در اصفهان و ديگر شهرها به تالفي و عقده خالي كردن و اقدامات ابلهانه              

هـاي غـالظ و شـداد در مـورد            اي به بار نيـاورد و بـه بخـشنامه           ننگ و نفرت مردم ميهن و جهان نتيجه       

  !اي ليك سوراخ دعا گم كرده: ولي بايد گفت.  متوسل گرديدكنندگان و به تهديد و گاه التماس اعتصاب

  :رسد در اينجا تذكر چند نكته ضروري به نظر مي

 باشكوه و تاريخي نمـايش قـدرت و رفرانـدومي بـود از سـوي مـردم بـه رژيـم و                  ـ اين راهپيمايي  ۱

 خواسـت بـه حـق و        حاميان و عامالن رژيم كه، با تمام توانايي و امكانات، رشد خود را نـشان داديـم و                 

  .قلبي خود را به بانگ بلند اعالم كرديم

ـ راهپيمايي، در تمام سطوح داخلي و خارجي، به هدف خود دست يافت و اين آخرين اتمـام حجـت                    ۲

  .به كساني بود كه گوششان به هيچ حرف حساب و گفتار حقي بدهكار نيست

اسب با رشدي كه از خود نشان داديـم،  انديشي را از خود دور كرده، هماهنگ با زمان و متن           ـ ساده ۳

رود و لـذا      كند و به زودي از ميدان بـه در نمـي            اي كوتاهي نمي    بدانيم كه دشمن از تمسك به هيچ وسيله       

  .مبارزه ما درازمدت است و خود را براي هر نوع مشكل و محروميتي آماده كنيم

ين داشته باشيم كه اگر به راه خدا ـ بر همبستگي، تشكل و ايمان خويش هر چه بيشتر بيفزائيم و يق            ۴

  .شاءاهللا ان. رويم خدا هم يار و مددكار ما خواهد بود و درهاي پيروزي را به روي ما خواهد گشود

  اليس الصبح بقريب؟.  الصبح همان موعد

  

∗     ∗     ∗  
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  )۴(بيني چيست؟  جهان

  خصوصيات جهان

خصوصياتي دارد كه برخي از آنها در زيـر شـرح داده            جهان آفرينش بر طبق تعريفي كه از آن شد،          

  :رسد هاي جهان مقدمتاً تذكر چند نكته ضروري به نظر مي شود، ولي پيش از شرح ويژگي مي

  : نخست آنكه پايه بحث ما قرآن است زيرا

بيني توحيـدي،     گوييم و تنها منبع كامل و جامع شناخت جهان          بيني توحيدي سخن مي     اوالً ما از جهان   

  .اند رآن است و جويباراني كه از اين منبع به جريان افتادهق

، روابط  )آيات(= ها    اي است مدون و خواندني از حقايق جهان با همان پديده            ثانياً قرآن خود مجموعه   

...) تاريخ، قوانين، امثـال   (=  و سنن كه به اشكال گوناگون         )قوانين تكويني و تشريعي بيان شده در آن       (= 

 و لذا تبيـين و تـشريح آيـات قـرآن همـان تبيـين و                 )۱(بيان شده است  ) سوره(=  مختلف   و در بخشهاي  

  .هاي جهان آفرينش است تشريح ويژگي

دو ديگر آنكه در اين قسمت، بيان خصوصيات جهان به معناي بيان همـه آن ويژگيهـا نيـست، بلكـه                      

شود و هـر يـك طرحـي          ميشود در اينجا آورده       ترين خصوصيت كه بيشتر متبادر به ذهن مي         برجسته

  .مندان است در زمينه خود براي توسعه و تكميل از سوي خوانندگان و عالقه

شـود بـه سـبك     سوم آنكه بيان ما در اين مبحث، فلسفي به معناي خاص كلمه نيست، بلكه سعي مـي                

ي در قرآن، ساده و مفهوم براي همگان باشد، لذا نبايد انتظار داشت كه مسائل كالمي و فلسفي تخصـص           

  .اينجا مطرح گردد

∗       

  :شود اكنون برخي از خصوصيات جهان ذكر مي

  خلقت

جهان آفرينش مخلوق آفريدگاري مدبر و با اراده است كه مشيت او بر آفريدن همه چيز تعلق گرفته                  

شوند وسپس دوران و مراحل خلقت را پي در پي و منظم و در مـدتي معـين     او مي » كن«به امر و فرمان     

ساس يك قانون كه همان حقيقت جهان باشد، و با هماهنگي در همه جوانب و بـا پيوسـتگي ايجـاد                     و بر ا  

  :آورد و پيوسته در حال گسترش است كند و به سوي هدف معين به حركت در مي مي

و لي كُلِّ شَئع وهكُلِّ شَي و ق۶۲/ الزمر(كيل اَُهللا خال (  

  . چيزي سرپرست استاهللا آفريننده هر چيزي است و او بر هر

هـا بـه او       است و نه تنها آفريننده كه وجود همه آفريده        ) همه موجودات يكسره  (اهللا آفريننده همه چيز     

  .وابسته است

كُذلاُهللام ر ّكُبم ال الّا  لهاهوخال ي فَ شَلِّ كُقاعب۱۰۲انعام آيه  (دوه (  

د نـدارد، آفريننـده هـر چيـزي اسـت پـس او را           چنين است اهللا پرودگار شما هيچ خدائي جز او وجـو          

  .بپرستيد

ربوبيت او، وحدت خلقت شما كه انسان هستيد با ساير : كند  دراينجا اهللا را با چند صفت ذاتي بيان مي        

  .پيمودن راه هموار كمال و حركت به سوي او يا عبادت: هاي خلقت، نتيجه خلقت پديده
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  ) ۱۶/الرعد (ار هّ القَداحالوو هي و شَلِّ كُق خال اُهللالِقُ

  .اهللا آفريننده هر چيزي است و او يكتا و مسلط و غالب خواه ناخواه بر همه چيز است: بگو

همتا است كه اگر در خلقت شريكي داشت و عامل ديگري  آفريدگار همه موجودات همان اهللا يكتا و بي      

صـفات الزم خلقـت وجـود نداشـت، و بـه            در آفرينش موثر بود، حقانيت و قانون و كمال و نظم و ديگر              

  .همين دليل كه او به تنهائي آفريدگار تمام موجودات است بر قوانين حاكم بر خلقت نيز مسلط است

هلَذي خَالَّويكُ لَقاالرضِ م ما ف۲۹/بقره (ميعاً  ج (  

  .او همان كسي است كه همه آنچه را در زمين است براي شما آفريد

هلَذي خَالَّولَالَّلي ق رالقَمو الشَّمسو النَّهار۳۳ /انبياء( و (  

  .او كسيست كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد

ها را نيز آفريـده       خلقت زمان و وسايل تعيين يا تشخيص زمان منسوب به كسي شده كه ديگر پديده              

  .است و هيچ تفاوتي ميان اين آفرينش و آن نيست

  خلقت، انشاء، جعل

مرحلـه نخـستين مطلـق بـه وجـود          . كند  ار پس از آفرينش نخستين، آفرينش ديگري انشاء مي        آفريدگ

  :آوردن و مرحله دوم رشد و نمو موجود مخلوق است

اقنَلَد خَ قَلَ والانسان م  اللَن س اونَكََفَ... ن طين   ه م الع حما، ثُ  لَ ظامانَنشَ اَ مـ آلقـا    خَ اه  نحـس  اَ اُهللاَ  بـارك تَ فَ رخَ

  ).۱۴ تا ۱۲/ مومنون . (ينالقالخَ

  ... ايم اي از نوعي گل آفريده و انسان را از مجموعه انتخاب شده

سپس بر استخوان گوشتي پوشانيديم و در دوره بعد او را به صورت آفرينشي ديگر وجود و رشد                  

  .كند داديم، پس از همه سو گسترده و شكوفا ساخت اهللا كه از همه آفريدگان بهتر خلق مي

ر اين مرحله پس از بيان منشاء خلقت انسان، وسپس بر شمردن مراحل آفرينش حيواني و زيستي                 د

گذرد، بـه تكامـل    بشر كه از نطفه و علقه و مضغه و استخواندار شدن و گوشت بر استخوان روئيدن مي               

خـود  كنـد كـه     انسان كه جنبه خاص انسانيت او است و به هيات ممتاز او از ساير حيوانـات اشـاره مـي                   

خلقتي ديگر با صفات رشد و نمو و كمال و حيواني و باالخره انساني است كه بهترين آفريدگان، خلقـت                    

  .دهد را پيوسته به اشكال زيباتر و به سوي كمال گسترش مي

  :مرحله ديگر خلقت، جعل به معني قرار دادن و تعيين وضعيت است

  )۱/ نعام اال (ور النّ وماتلُ الظُّلَعج وارضِالَ وماوات السقلَذي خَهللا الَّمدلحاَ

  . سپاس ويژه اهللا است كه آسمانها و زمين را آفريد و تيرگيها و روشني را قرار داد

  .توجه به چند نكته در اين آيه ضروري است

اند ولي ارض و نور به طـور مفـرد، زيـرا زمـين، آنچنـان كـه مـا         الف ـ سماوات و ظلمات جمع آمده 

 بيش از يكي نيست، و حال آنكه آسمانها، چه به معناي حقايق برتر از سطح فهـم و درك مـا                     شناسيم  مي

 و چه به معناي كرات و طبقات باال متعدد است و نور هـم يـك حقيقـت مطلـق دارد كـه مـا                   بشرها باشد، 

  .كنيم ها و آثار نسبي آن را احساس مي جنبه

 نه در ارتباط بـا خورشـيد و     است، و زمين آوردهب ـ تيرگي و روشنائي را به دنبال خلقت آسمانها  
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  .ماه و زمين

 صرفاً همان روشني و تيرگي فيزيكي است نه منظور نـور حقيقـت و    ج ـ چون نور و ظلمت در اينجا، 

ظلمات باطل و ظلم و جهل و غيره، آنها را به صورت نهـادي پـس از آفـرينش آسـمانها و زمـين تعيـين               

  .كرده است

را بدين مناسبت همراه با اين صفات خلقت و جعل آورده است كـه بـشر از نعمـت    د ـ سپاس و حمد  

  كن فيكون. آسمانها و زمين و امكانات تيرگيها و روشني به جاي خود استفاده كند

پس از خلقت نخستين و در هنگامي انجـام         » شدن«. است» شدن«يكي ديگر از مراحل خلقت و تكامل،        

بـه  » شـدن «چـون  . اش به شـدن چيـزي تعلـق گيـرد          گذشته باشد يا اراده   او بر چيزي    » امر«گيرد كه     مي

يابـد، پيوسـته در    تحقـق مـي  » يكـون «: شود و به صورت فعل مـضارع      صادر مي » كن«: صورت فعل امر  

  :يابد حركت و به وجود ْآمدن است و همچنان ادامه مي

وذا قَ اضمرا فَ اَينَّاما يلَلُقو ن فَ كُه۱۱۷ /البقره (كون ي (  

پذيرد،   اش انجام مي    گذشت، بالفاصله به تنها وسيله    ) از جريان اراده پروردگار است    (و چون فرماني    

  .»شود مي«پس » بشو«: گويد بدين ترتيب كه بدان مي

ولُما قَنَّاشَنا لذا اَئ ادنَرن نَ اَاهلَلَقو ن فَ كُهيكو۴۰/ النحل  (ن (  

:  به چيزي، هنگامي كه آن را اراده كنـيم چنـين اسـت كـه بـدان گـوئيم                   بي ترديد تنها ترتيب گفتار ما     

  . »شود مي«، پس »بشو«

  )۵۹/ آل عمران  (نكوين فَ كُهلَ  قالَمّب ثُخَلَقَه من تُرا

  .»شود مي«پس » بشو«: او را از خاك آفريد و در دوراني بعد بدو گفت

 خلقت طبيعي و حيواني او از خاك اراده و امرش كند كه پس از در اين آيه به آفرينش بشر اشاره مي       

با اينكه خبـر    . دهد  مي» شدن«تحقق يابد و به او فرمان       » گوهر انسانيتش «گيرد كه آن او يا        بدان قرار مي  

  .سازند را مي» شدن«فرمايد فيكون كه استمرار و ادامه  فكان، بلكه باز هم مي: گويد  نمي از گذشته است،

∗       

  : احثي نيز به دنبال دارد از قبيلخلقت خود مب

  تدبير و امر و اراده و مشيت و اذن خالق

  .حقانيت يا برپايه و بنياد قانون و اندازه بودن آن و تسليم قانون بودن خلقت

  ها دوران خلقت و خلقت زمان و دوره

  منشا و مراحل خلقت انسان

  .هاي آفرينش هماهنگي و عدل و وحدت منشاء همه پديده

  فت هدف خل

  هاي خلقت نشانه

 ولي چـون ايـن مقـاالت اقتـضا و گنجـايش              هريك ازاين مباحث نياز به بررسي دقيق و مفصل دارد،         

  .شود وار به بيان مختصر آنها پرداخته مي چنين كيفيتي را ندارد، كوته

∗     ∗     ∗  
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  سپاسگزاري و تشكر

در .  خواننـدگان گرامـي رسـيده اسـت         به دسـت    تاكنون چهار شماره پيام، با تمام مشكالت و موانع،        

» پيام«هيات تحريريه   . دريغ و تشويق بوده است      ايم اظهار لطف و قدرداني بي       برابر، آنچه دريافت داشته   

كوشد با درك رسالت قلمي خود در چنين لحظـه            شود و پيوسته مي     از اين قدردانيها به خود مغرور نمي      

ياز به تغذيه فكري هـر چـه بيـشتر دارد، شايـستگي             حساسي كه نهضت اسالمي گسترده و مردمي ما ن        

  .بيشتر اين اظهار محبتها و تشويقها را به دست آورد

 صفحه و به ضميمه تصوير تـاريخي حركـت سياسـي            ۱۲پيام شماره سوم، به علت تراكم مطلب، با         

اضـافي را  اعتراض به جاي خوانندگان اين بود كه نه اين صفحات       . ايران در چهل ساله اخير، منتشر شد      

و ما خود هم در عمل پي برديم كه عالوه بر تاخير غير منطقي، اشـكال    . خواهيم و نه تاخير انتشار را       مي

  . توليد و توزيع چنين حجمي از نشريه، بسي بيشتر است

در هـر   » پيام«شود تا مطالب      لذا ضمن عذر خواهي از خوانندگان ارجمند، در ضمن اينكه كوشش مي           

ش شود، تالشي هم در جهت انتشار مرتب آن به كار خواهد رفت، اگر چه ايـن تالشـها    شماره بهتر از پي   

  .به كمتر شدن صفحات آن بيانجاميد

شود كه هر پيشنهاد، انتقاد و يا مطلبي دارند به وسيله كسي كـه                باز هم از خوانندگان درخواست مي     

  .استاند براي ما بفرستند كه موجب سپاسگزاري  نشريه را دريافت داشته

  هيات تحريريه پيام

∗     ∗     ∗  

   تنگنادرواشنگتن 

   دستامبر۱۲لوموند :  ازترجمه

مطبوعات خارج كماكان به درج مقاالت مفصل و تفـسيرهاي گونـاگون و بعـضاً متنـاقض در مـورد                    

دهند، اين مقاالت در عين حال كه مربوط به تظاهرات ضد رژيم از طرف مـردم و                   بحران ايران، ادامه مي   

كننـده گرايـشهايي      شتار و قتل عام مبارزين از جانب قواي نظامي است، در بسياري از موارد مـنعكس               ك

نكته در خور توجه اينكـه از       . شود  است كه در سطح جهاني نسبت به انقالب ملت مسلمان ايران ابراز مي            

يـم ايـران حاصـل      يكسال پيش تاكنون، همراه با تغييراتي كه در روش و مشي دولتهاي مختلف نسبت به رژ               

اي يافته است و لحـن مطبوعـات نيـز در محكـوم               شده، بدبيني آنها نسبت به ابقاء رژيم افزايش قابل مالحظه         

معهذا هنوز هم در ايـن كـشورها برخـي مطبوعـات            . يابد  ساختن رژيم هر روز شدت و قاطعيت بيشتري مي        

زدن را » بـه نعـل و بـه مـيخ        «سياسـت   كامالً وابسته به امپرياليسيم و محافل صهيونيـست وجـود دارد كـه              

بـصورت يكجانبـه    ف اخيـراً    معرو» فيگاروي«چنانكه  . دهند، يا مدافع شاه و رژيم او هستند         همچنان ادامه مي  

مـنعكس نمـوده    » خمينـي «اهللا    نظر محافل و مسئوالن دست راستي فرانسه را در مورد اقامت حـضرت آيـت              

  . است

گرايي بيـشتري مـشاهده       مريكا نيز در ماههاي اخير، واقع     در مطبوعات معروف انگليسي و تا حدي آ       

دانند ماننـد عمـال رژيـم         زنند يا تا آنجا كه مي       شود، اگر چه هنوز نوميدانه از قبول حقيقت سرباز مي           مي
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از طرفي اين نكته قابـل ذكـر اسـت كـه در مطبوعـات خـارجي، در                  . خواهند آن را وارونه جلوه دهند       مي

 مفصل و روشنگر به بحث و تجزيه و تحليل مبـاني اسـالم، اسـالم و سياسـت و                    هاي اخير، مقاالت    هفته

اختـصاص يافتـه و در واقـع عمـق نهـضت اسـالمي و مبـاني فكـري                   ... مباني اجتماعي و سياسي تشيع    

چنانكـه  . مبارزات ملت مسلمان رو آمده و توجه آنها را به سرچشمه اليزال اعتقادي ما جلب كرده اسـت  

اخيراً سلسله مقاالتي تحت عنوان بيـداري اسـالم و    ) شناس معروف فرانسوي    اسالم(» ماكزيم رودنسن «

نويسد و ديناميسم مبارزاتي و سياسي اسـالم را در بعـضي              مي» لوموند«اسالم و سياست در روزنامه      

روي جلد خود را » لوپوان«همچنين مجله . كند  با ديد ويژه خود بررسي مي       از كشورها، خاصه در ايران،    

  .»اسالم در حال مد« مزين كرده و نوشته است  اهللا خميني،  تصوير رهبر جنبش حضرت آيتبه

، عـالوه بـر بحـث مفـصل در مـورد            )روز تاسـوعا  (دسـامبر   ۱۲باالخره روزنامه لوموند درشـماره      

واشـنگتن در   «اي زيـر عنـوان        در صفحه اول خود مقالـه       تظاهرات ضد رژيم روزهاي نهم و دهم محرم،         

  : نويسد  قول خبرنگار خود منتشر ساخته مياز» تنگنا

كنند كه سياسـت آمريكـا نـسبت بـه            هر چند مقامات رسمي آمريكائي به صورتهاي مختلف تاييد مي         

اي   ايران و حمايت آنها از شاه تغييري نكرده، ليكن لحن و بيان اين مقامات، از يك هفته قبل تحـول تـازه                     

» اشـتباه لپـي آقـاي كـارتر       «د كـه پنجـشنبه هفـتم سـپتامبر،          همه چيز از آنجا شروع ش     . پيدا كرده است  

نگار كه پرسيد آيا شاه ايران هيچگونه         جمهور در پاسخ سئوال يك روزنامه       رئيس. واقعيتي را برمال كرد   

تفـسيرهاي  «البتـه سـعي شـد فـوراً بـه           » دانـم ولـي اميـدوارم       نمي«: شانسي براي قدرت خود دارد گفت     

يكن اين مساله به قوت خود باقي ماند زيرا كه صحت نظر محافل مختلف را خاتمه داده شود، ل» نادرست

  .كرد در مورد عدم شانس ادامه حيات رژيم به خوبي منعكس مي

در ميان عمليات محسوس، تصميم تخليه نسبي تبعه آمريكا از ايران، يك مضقيه ديگر بـراي آمريكـا                

شـود     يكشنبه گذشته اعالن كرد اطمينان داده مي       در اين مورد نيز، آنطور كه وزارت امور خارجه،        . است

هاي  هاي بازگشت خانواده صورت نگرفته، بلكه كاخ سفيد صرفاً تصميم گرفته است كه هزينه» تخليه«كه 

كنند بپردازد بدون آنكه از آنها بخواهد كه ايران را            كاركنان نظامي و غيرنظامي خود را در ايران كار مي         

هاي خـصوصي ضـرورتي    به عنوان عالمت حركت و تشويق، به برگشت شركت       ولي اين كار    ! ترك كنند 

  .در اصفهان قبالً اين حركت را تشديد كرده بود» گرومن«بخصوص كه آتش زدن دفتر كمپاني . نداشت

كمـك بـه    « به تهران، به منظور      ۱۴۱از طرفي پنتاگون نيز خود با فرستادن پنج هواپيماي مسافري ث          

زنند كه يكهزار و      در اينجا حدس مي   .  از روز شنبه وارد صحنه شده بود        يكائي،حركت اتباع آمر  » تسريع

 هزار نفر ديگـر      دويست نفر از آنان ظرف شنبه و يكشنبه ايران را ترك كردند و اين تعداد، بر حدود پنج                 

بر حسب نظر وزارت امـور خارجـه آمريكـا،          . كه در طي دو ماه گذشته ايران را ترك كردند، افزوده شد           

كننـد، ولـي اگـر آهنـگ خـروج فعلـي              و پنچ تا چهل هزار آمريكائي ديگر در ايران زنـدگي مـي              هنوز سي 

  .همچنان حفظ شود، اين تعداد به سرعت كاهش خواهد يافت

صـاحب منـصب معـروف      » ژرژبـال «شوراي ملي امنيـت آمريكـا كـه بـصورت اسـتثنائي در حـضور                

اين وزير  . شد  ت مجدد از او دعوت شده است تشكيل مي        ديپلماسي آمريكا كه در موقعيت كنوني براي خدم       

، خواسـتار  »مسائل خليج فارس«امور خارجه اسبق، معاون كندي و جانسون و مشاور كاخ سفيد در مورد  
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سـختگيري  » ويليـام سـوليوان   «تخليه اتباع آمريكا شد، در حاليكـه گويـا سـفير كنـوني آمريكـا در تهـران                   

 ديپلماسي، اين رفتار تنها به تضعيف بيشتر شاه در اين موقعيت حـساس   از لحاظ . بيشتري نشان داده بود   

لـيكن  . كمك كرد و جريان امور تا هنگام تظاهرات آرام اخير در تهران نشان داد كه حـق بـا او بـوده اسـت          

كه با تصميمات سفير آمريكا در ويتنـام جنـوبي، آقـاي مـارتن بـه         (۱۹۷۵كابوس تخليه سايگون درآوريل     

الـشعاع قـرار      عوامل ديگر را تحت   ) اده بود و بر اثر آن شرايط مصيبت باري تخليه صورت گرفت           تاخير افت 

است در مـورد تحـول آتـي ايـران، از واژگـوني             » هائي  نمايشنامه«در اين ميان مطبوعات آمريكا پر از        . داد

ترين  خوشبين. ردگي  رژيم سلطنتي گرفته، تا يك ديكتاتوري به سبك بوليوي يا شوراي سلطنتي را در برمي              

نظريات بر اين تكيه دارند كه در ارتش ايران دو دسـتگي وجـود نـدارد و در چنـين شـرايطي، بـدون نظـر                          

كه به نظر آنها شـاه مرتبـاً        » عظيمي«معهذا همين گروه از امتيازات      . ارتش، هيچ تصميمي قابل اتخاذ نيست     

ترتيب شاه مجبور شده است كه به عـدم لياقـت           به اين   . كنند  دهد كمي اظهار نگراني مي      به مخالفين خود مي   

  . بيشتر او شده استاعتمادي خود نيز سبب آبروريزي خود اعتراف كند و اين بي

به عالوه دولت آمريكا خود نيز در اين نابساماني شريك است زيرا كارتر از اينكه بـاالخره توانـسته          

قـوق بـشر دارد بـه هـم نزديـك كنـد،             است سياست خود را در مورد ايران با تعهـداتي كـه در مـورد ح               

پيمان خود را به اعمال دموكراسي وادار ساخته است خوشوقت            رسد و از اينكه هم      خوشحال به نظر مي   

كند كه در اين راه جلوتر رود و بنابراين           ها معتقدند كه او به اين ترتيب شاه را وادار مي          »بين  واقع«. است

  ...تدتر در دره سقوط فرو اف شايد هر چه سريع

شود، دست دولت كارتر بيش از هر زمـان ديگـر در             در اين هنگام كه مبارزات به شكل تازه آغاز مي         

خمير تناقضاتي كه ساخته است گير كرده است، او مانند بقيه مجبور است به شانس ادامـه حيـات شـاه                     

يشتر رژيم شاه را ليكن از آنجا كه براي مدتي بس طوالني با صراحت هر چه ب  » كمتر باور داشته باشد   «

انـد كـه    اي محافل متوجه بـاختي شـده     پاره. تاييد كرده است، فاصله گرفتن از آن به آساني ميسر نيست          

براي سياست آمريكا حاصل خواهد شد، خاصه روزي كه آمريكا با رهبران ديگري كه كمتر در اختيـار                  

وند كه مسكو با فاصله گـرفتن  ش همچنين اين محافل متذكر مي . سياست واشنگتن هستند رو به رو شود      

اين فكر كه روسيه به دليـل نگرانـي زيـادي           . از شاه، در مطبوعات خود يك چرخش به عمل آورده است          

هاي مـسلمان خـود دارد، و در راه تـشويق مخالفـان در ايـران هـيچ        كه از جهت حفظ ثبات در جمهوري   

كننـد كـه حـوادث         اينها اكنـون فكـر مـي       .اقدامي نخواهد كرد، بين صاحبنضران كمتر از پيش مدافع دارد         

سـوار شـوند بـه ايـن اميـد كـه           » قطار در حال حركت   «ممكن است رهبران كرملين را وادار سازد كه بر          

ها اظهارات پرطمطراق  در نظر بعضي. برداري كنند ناپذير به نفع خود بهره  بتوانند از يك موقعيت برگشت    

عنـوان سـر آغـاز        بايستي بر اساس يك سـنت قـديمي بـه         برژنف عليه هر نوع دخالت خارجي در ايران،         

همـين  . كه اخيراً از طرف مسكو نسبت به موقعيت ايران احساس شده است، تلقـي گـردد               » عالقه خاص «

آواي اينهـا در ماههـاي      . تحركي خطرناك محبوس نـسازد      محافل اميدوارند كه آمريكا خود را در يك بي        

سبي گـروه متخصـصاني اسـت كـه در مـورد ايـن بحـران                رسد و شاهد آن تـرميم نـ         اخير به گوش مي   

مستشار رئيس جمهوري هستند و همچنين توسل به استادان مستقلي كه بمنظور تماس دائم با مخالفان                

  .اند ماموريت يافته
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اي دربـاره     اظهار نارضائي كرده است، زيرا گزارشـات بـسيار خوشـبينانه          » سيا«پرزيدنت كارتر از    

كرد كه هـيچ خطـري        بنگاه اطالعاتي آن تاييد مي    ) شهريور(حتي تا ماه اوت     (بود  وضع ايران تهيه كرده     

معمـول، در كنـار اقمـار       » اطالعـات صـحيح انـساني     «كـارتر خواسـته اسـت كـه         ). كند  شاه را تهديد نمي   

اند، اعتبار    هاي الكترونيكي كه در سالهاي اخير منابع منحصر بفرد مورد اعتماد بوده             مصنوعي و گيرنده  

با آنهمه تبليغاتي كه در اطراف عوامل زيرزميني و روشـهاي كثـيفش شـده               » سيا«ولي  .  را باز يابد   خود

  .الزم را تا چندين سال ديگر براي انجام چنين كاري فاقد خواهد بود» اعتبار«است، امكانات و 

هـاي آمريكـا در       در سـرويس سـفارتخانه    » شناسـي   هاي جامعه   وابسته«ها صحبت از انتساب       بعضي

  .كنند كه مأمورند افكار عمومي را بسنجند و نيروهاي درگير را ارزيابي كنند خارج مي

نمايندگان مسئول آمريكا در تهران چه تحت اين عنوان و چه با اسم ديگر بايستي از مدتها پـيش بـه                     

 ايـران  زدند مگر آنكه بگوئيم مناسبات ممتاز آنها با اخبار و اطالعات را در مـورد        چنين اقدامي دست مي   

رسد كه ديپلماسي آمريكا      اكنون بسيار مشكل به نظر مي     . بخود منتسب و وابسته كرده بود متكي باشند       

  .بتواند بر اين مساله دشوار فائق آيد

  

∗     ∗     ∗  

  

  پنجاه سال شوم

  

 نخــل ســتم زجــاي و بــسوزد بــر و بــرش طوفــان خــشم ملــت مظلــوم بــر كنــد     

 كند او چـه بـه معبـرش       با دست خويش مي    خلـق ها كـشد از بهـر جـان         ظالم كه نقشه  

ــير  ــداني اســـ ــه زنـــ ــيم و نالـــ  آنــسان كنــد اثــر كــه بــه خــرمن در آذرش آه يتـــ

ــه و دروغ و تبـــاهي سراســـرش  پنجاه سال شوم بر اين بوم و بر گذشـت          ــا حيلـ  بـ

   سـرش  اين گرگ در لباس شـبان خدعـه در         ها پوچ و دروغين بداد و داشت      بس وعده 

 آب و زمين و ز مالك و شد فتنـه بـر درش         غمخوري از برزگـر، گرفـت      روزي به نام  

 مــزدور را و كــرد تبــه رنــج و بــاورش     در سود كارخانه بـه ظـاهر شـريك كـرد          

ــراب     ــد خ ــگ ش ــه فرهن ــم و پاي ــاد عل ــرورش   بني ــل پـ ــپاه ابوجهـ ــشي سـ  ز آن دانـ

ــشت   ــي بك ــم مردم ــدالت و ه  درشدين خوار گشت و عالم دين شد به شش         آزادي و ع

 ز افعـــال خانـــدان فرومايـــه گـــوهرش     )۲(»منسوخ شد مروت ومعدوم شد وفـا      «

 هر فاضلي به خاك سـيه جـاي و بـسترش            )۳(»اي گـشت ممـتحن  هرعاقلي به زوايـه  «

ــون در برابـــرش  آزادگان به بند و به زندان اسـير و خـوار            ــر و زبـ ــان حقيـ  فرزانگـ

 عزيــز گــشت و گرامــي و ســرورشفاســد  خائن بـه روزگـار وي ارج و مقـام يافـت           

 از نفت و گاز و آهـن و پـوالد و هـم زرش               ســـرمايه طبيعـــي كـــشور بـــه بـــاد داد  

ــت و ســفاكي و شــرش  القصه او هرآنچه به دوران خـويش كـرد           از جهــل و از جناي

 در زيــر آبــي فلــك و ســقف اخــضرش     چنـين  چشم زمانه هـيچ نديـده اسـت ايـن         

∗  
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ــستوه   ــايمردي ن ــه پ ــك ب ــق  اين ــرد ح ــد مــصطفاي   م ــي«فرزن ــرش» خمين ــه از ف  ك

 رايات ديـن بلنـد و سـر افـراز هـم سـرش              دشمن به اضطراب و دل دوسـت شـادمان        

ــاد انقـــالب  ــرم بـــسيج گـــشته و فريـ  وحپـرورش رآيد به گوش، صـوت خـوش         مـ

ــرف    ــداري آزادي و شـ ــه پاسـ ــك بـ  بـــا اتكـــاء بـــه قـــدرت خـــالق داورش     اينـ

 شكن نيـاي خـود و هـم پيمبـرش         چون بت  ه همچـو بـاد    چون كوه با صالبت و توفند     

ــا عنايـــت حـــق از ســـتمگرش  كــاخ ســتم بــه لــرزه در آورد و داد خلــق  بگرفـــت بـ

  د ـ ر

∗     ∗     ∗  
 
  

  

  

  

  

  

چه زنده باشم و چه نباشم، اميدوارم و بلكه يقين دارم كه اين آتش خاموش نخواهـد شـد و مـردان                      

اگـر قـرار باشـد در خانـه خـود      . كنند تا به نتيجـه برسـد      نقدر دنبال مي  بيدار كشور اين مبارزه ملي را آ      

اي برگردن ما بگذارند و مـا را بـه هـر              آزادي عمل نداشته باشيم و بيگانگان بر ما مسلط باشند و رشته           

خواهند بكشند، مرگ بر چنين زندگي ترجيح دارد و مسلم است كه ملت ايران با آن سـوابق            سوي كه مي  

  .رود خي و خدماتي كه به فرهنگ و تمدن جهان كرده است هرگز زير بار اين ننگ نميدرخشان تاري

البتـه در   . امروز مبارزه بزرگي را ملت ما شروع كرده است كـه هـيچكس از ابهـت آن غافـل نيـست                    

هـيچ  . اينگونه جنبشهاي اجتماعي بايد در مقابل هر گونه محروميت ايستادگي كرد و برابر آن آماده بود               

. شـود  تا رنج نبريم گنج ميسر نمـي . رسد اي هر قدر كوچك و ناچيز باشد به آساني به نتيجه نمي         همبارز

  .در اين راه نيز سعي ناكرده به جائي نتوان رسيد

  )۲۰/۴/۱۳۳۰نقل از نطق دكتر محمد مصدق در مجلس شوراي ملي در تاريخ (

  

∗     ∗     ∗  

  

  

  اسالم و استراتژي تغيير در جامعه 

امه مطلبي و به منظور يادآوري الزم است آنچه درباره استراتژي تغيير در شماره قبل گفتـه            براي اد 

  :شد به اختصار تكرار گردد

هـاي   براي تفاهم بيشتر و انتخاب روش موثر در تغيير جامعه، شناخت تفاوتهاي مهم بين اسـتراتژي           

تـوان    نين شناختي است كه مي    پس از چ  . گردد، الزم است    متفاوت كه از طرف گروههاي مختلف طرح مي       
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در شماره گذشته استراتژيهاي مهمي كـه مـورد         . استراتژي تغيير در اسالم را مورد ارزشيابي قرار داد        

استراتژي  استراتژي تغييرات جبري جوامع، استراتژي منطقي ـ علمي، : بررسي قرار گرفت عبارت بود از

گـردد قـدمي در    در اين قسمت از مقاله سعي مي. يتربيتي ـ اخالقي و باالخره استراتژي سياسي ـ نظام  

  .راه معرفي استراتژي تغيير در اسالم برداشته شود

هـاي    از آنجائي كه در اين هنگام نهضت آزاديبخش اسالم، مهمتـرين و بزرگتـرين بخـش از فعاليـت                  

ن انقـالب   رود تـا بخواسـت خداونـد شـعاع امـواج ايـ              گيرد، و مي    مربوط به تغيير جامعه ما را در بر مي        

توحيدي در جهان اشاعه يابد، الزم است براي وحدت و هماهنگي گروههاي متشكله اين جنـبش و بـراي      

چنين آگاهي و شناختي انحرافـات و       . حركت سريع و موثر، راه و روش آن بهتر شناخته و تدوين گردد            

 قصور و اشـتباهات     هر چند در شناخت و بيان اين استراتژي       . اختالفات و ضايعات را كاهش خواهد داد      

فراوان است، ليكن با اين اميد كه قدمي در جهت صحيح باشد، به تهيه ايـن قـسمت از مقالـه اقـدام شـده                  

  .است

براي اينكه اين بحث بتواند در آينده به تكامل خود ادامه داده و روشن كننده راه تحول و تعالي باشد، بايد 

لـذا  . ز صراحت، سادگي و قاطعيت الزم برخوردار باشـد    مبتني بر مفروضات صحيح درباره انسان بوده و ا        

شـود و بـر ايـن مبنـا روش تغييـر از              ابتدا نظر اسالم درباره انسان و موضع او در جهان هستي مطرح مـي             

كـالم و قلمـي زيبـا صـفات و      هر چند فالسفه و روشنفكران مسلمان بـا      . ديدگاه اسالم عرضه خواهد گرديد    

اند، ليكن اغلـب، حكمـت خلقـت انـسان يـا نقـش و                 را بيان داشته  »  عالم اكبر  موجود صغير و  «شگفتيهاي اين   

بـا مراجعـه    . انـد   رسالت و سرنوشت او را در يك چارچوب منطقي و دقيق علمي مورد بررسـي قـرار نـداده                  

 رابطه او با خدا و طبيعـت و نتيجتـاً اهميـت و              ،مستقيم به متن صريح قرآن، نقش و رسالت انسان در هستي          

توان بيان كرد و سرانجام        يك از استعدادها و خصوصياتش در ارتباط با رسالت او در هستي را مي              قدر هر 

  .راهي عملي براي روش تغيير وضع موجود به وضع مطلوب يافت

در . انسان از ديدگاه قرآن خليفه و جانشين خداوند در زمين است و منظور از خلقت او عبادت اسـت         

مقصد و غايت او بهشت و خدا است        . اند   در مقابل او فرشتگان سجده كرده      او خدا روح خود را دميده، و      

   ...)۴۲ و نور ۳۵، رعد ۳۱،۳۰،۲۹، حجر ۲۷بقره (

ضعيف و ناتوان، داراي هدف، غايت و انسان بينهايت . اگر از آخر شروع كنيم شايد بهتر به نتيجه برسيم

لـيكن  . آيـد   آرمان بزرگ خود به بهـشت در مـي        است، و در جريان حركت تكاملي به سوي         استعداد بينهايت   

هـر چنـد انـسان بـراي رسـيدن بـه بهـشت              . گردد  خود حاصل نمي    بهشت حاصل عمل صالح است و خودبه      

استعدادهاي الزم را دارد زيرا روح خدائي در او دميده شده، و نيروهـاي منـابع طبيعـت در اختيـارش قـرار            

 كـه    عبادت عمل صالح است،   . و اما عبادت چيست   . بادت است گرفته است ليكن تحقق اين امر فقط از طريق ع         

مطلـوب و مـورد   » تغييـر «گردد بدين ترتيب  رساند و موجب تقرب او به خدا مي نهايتاً انسان را به بهشت مي  

  .تر شدن به خداوند است نظر در اسالم پيوسته نزديك

ان به خدا مانند نزديـك شـدن       ولي تقرب و يا اين نزديكتر شدن چيست؟ از آنجا كه نزديك شدن انس             

مهمتـرين  .  ابتدا بايد ابعاد اين نوع تقـرب و نزديكـي را تعريـف كنـيم                دو جسم فيزيكي به يكديگر نيست،     

  .است» خواستن«مهمترين صفت انسان . صفت خداوند قدرت و توانايي كامل اوست
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ده كـردن، و آرزو نمـودن ـ    روايات و احاديث متعددي نيز به اين ويژگي انسان ـ يعني اميـد داشـتن، ارا   

ارحم  و يا الرضا اغفر لمن اليملك االالدعاء يا سريع«گويد  در دعاي كميل مي) ع(عنوان مثال علي به. توجه دارد

شوي، ببخش كسي را كه مالك چيزي جز خواستن  اي كه به سرعت راضي مي: ترجمه. (»الرجاء من راس ماله

و » توانـايي مطلـق  «بـين صـف اصـلي خداونـد     .)  جز اميد نيستاش كسي كه سرمايه كن بر   يا رحم  و. نيست

فهـم ايـن ارتبـاط بـراي شـناخت اسـتراتژي تغييـر در اسـالم             . اي عميق وجود دارد     انسان رابطه » خواستن«

  .ضرورت دارد

ايـن  . انـسان نهفتـه اسـت   » خواسـتن «هاي انـسان و جوامـع در     منشاء تمام مسائل و نتيجتاً پيشرفت     

ها تا آخرين لحظه زندگي او در اين دنيا بـا او اسـت، بلكـه حتـي پـس از مـرگ و در                         ويژگي انسان نه تن   

حتي انساني كـه از ادامـه حيـات خـود در ايـن دنيـا        . جهان ديگر از مشخصات اصلي او به شمار ميرود  

ايـن  . بيزار شده باشد، فاقد خواست و آرزو نيست، چـون حـداقل داراي يـك خـصوصيت اصـلي اسـت                    

 آرزوئي مستتر است، عبارتست از توانائي ارضاء آن آرزو، چه حتي آن كسي كه               خصوصيت كه در هر   

نمايـد، و يـا حتـي اگـر كـسي       كند، آرزوي توانائي پايان دادن به زندگي خود را نيز مـي  آرزوي مرگ مي 

بنـابراين  . آرزوئي كند، الزم است آرزوي توانائي عملي كردن اين آرزو را نيـز داشـته باشـد                  آرزوي بي 

ايـن آرزوئـي اسـت بـراي        . شـود   ئي براي ارضاء خواست يا آرزو توسط كليه ابناء بشر آرزو مـي            توانا

هـاي ديگـر انـسان        آل  ها و ايـده     در صورتيكه اين آرزو برآورده شود تمام آرزوها، هدف        . توانائي مطلق 

اشد و آنها   تواند مورد توافق تمام انسانها در تمام اعصار ب          تنها آرزوئي كه مي   . قابل حصول خواهد بود   

را به هم وحدت بخشد، توانائي مطلق است و همانطوري كه در ابتـدا اشـاره گرديـد، ايـن صـفت اصـلي                    

  .خداوند است

اين تمايل فطري در درون هر انساني وجود دارد و تقرب به خدا كه نيت هر عبادت است، چيزي جـز    

 در اسالم هر چه بيشتر متصف       بنابراين تغيير مطلوب و مورد نظر     . باشد  متصف شدن به صفات او نمي     

ادينگـتن  . همانطور كـه آ   (بلكه،  . توانائي مطلق بطور كامل قابل حصول نيست      . شدن به صفات الهي است    

تـوان   آرماني اسـت كـه در جهـت آن مـي    ) در كتاب دانش و جهان ناديده به آن توجه خاص داشته است    

بـه عبـارت ديگـر فقـط پرسـتش          . كـن نيـست   حركت كرد و دائماً بآن نزديكتر گرديد، ليكن نيل به آن مم           

وجود ه  تواند حركتي دائمي و هميشگي و تكامل بخش را ب           خداوند و خدا را هدف قرار دادن است كه مي         

در زير شرايط الزم و . براي اينكه بتوان در اين راه دائماً به پيشروي ادامه داد شرايطي الزم است. آورد

با توجه به اين عوامل است كه راجع به اسـتراتژي تغييـر    . شود كافي براي ايجاد چنين حركتي مطرح مي      

  .توان اظهارنظر كرد در اسالم مي

  .ها و آرزوها هاي هر چه موثرتر براي نيل به خواسته ـ يافتن راه۱

  .ها حل ـ دسترسي به منابع و لوازم هر چه بيشتر براي انتخاب و اجراي راه۲

هـاي هـر كـس از يـك طـرف و بـين                هنگي بـين خواسـته    ـ رفع هر جه بيشتر تضادها و ايجاد همـآ         ۳

  .هاي افراد و اجتماع از طرف ديگر خواسته

ها حاصـل     وضعيتي را كه در آن دانش كامل درباره موثرترين راهها براي نيل به آرزوها و خواسته               

 هـر   هنگاميكه منابع و اسباب كافي براي تحقق بخشيدن بـه         . توان حقيقت مطلق ناميد     گرديده باشد را مي   

126



 

 

و زمانيكه همآهنگي كامل و . حلي فراهم گرديده باشد آرمان وفور و بركت كامل حاصل گرديده است راه

اد مختلف هاي هركس حاصل شده باشد و از طرفي نيز تضاد بين خواسته افر حسن ارتباط بين خواسته 

ا بـراي نيـل بـه       هـ   نيـل بـه ايـن آرمـان       .  آرمان خير و رحمت بدست آمده است       جامعه از بين رفته باشد،    

عبـور از   . جاي تعجب نيست كه بهشت با ايـن صـفات توصـيف گرديـده اسـت               . توانائي كامل الزم است   

  .بهشت براي همجواري با خداوند الزم است

رحمـت   و   ،)وفور(بركت    ،حقيقت دست يافتن به سه آرمان     توانائي مطلق بنابراين براي نيل به آرمان      

مل به هر يك از اين آرمانها در ايـن جهـان محـسوس غيـر ممكـن                  هرچند دسترسي كا  . الزم است  )خير(

براي نزديك شدن به آرمان حقيقت، پژوهش و علم         . پذير است   باشد، ليكن حركت در جهت آنها امكان        مي

توان فعاليتي در جهـت نيـل         بعبارت ديگر علم را مي    . هاي اصيل انسان بوده است      يكي از فعاليت  ) تحقيق(

  .و آن را براي ايجاد تغيير مطلوب از شرايط الزم شمردبه حقيقت تعريف كرد 

، قدرت توليد و توزيع فرد و جامعه بايد دائماً افزايش يابـد تـا بـراي                 )وفور كامل (براي نيل به بركت     

فعاليت توليد و توزيع، وظيفه بخـش  . انتخاب و اجراي راههاي موثر، منابع و لوازم كافي در اختيار باشد        

تـر    توليد هر چه بيشتر كاالها و خدمات و توزيع هر چه عادالنه           . ي جامعه بوده است   اقتصادي و بازرگان  

  .ها رسالت اصلي نظام اقتصادي و بازرگاني است آن

براي رسيدن به وضعيتي كه در آن خير و رحمت كامل حاكم باشـد، بايـد هـر چـه بيـشتر و بطـور                         

 و باالخره بين فرد و طبيعت پرداخت، و به           و ديگران   مستمر به رفع تضادهاي موجود بين فرد، نفس او،        

سـازي طبيعـت همـت      سـازي و سـالم      جاي آن انگيزه كمك به خود و ديگران را تقويـت كـرد و بـه پـاك                 

 وحدت و صلح و  اكثراً اين وظائف تحت عنوان اخالق به زبان علم، رفع تضاد و ايجاد همآهنگي،. گماشت

  . و باالخره با خداوند استآرامش فرد با خويشتن، با ديگران، با طبيعت

هاي علمي اقتصادي و اخالقـي بطـور مـستمر در جهـت نيـل بـه حقيقـت، بركـت و            براي آنكه فعاليت  

هـاي واالتـر و ملمـوس دائمـاً           الزم است هـدف     رحمت انجام گيرد و هيچيك ازآنها كند يا متوقف نگردد،           

در ضـمن  . ها تهييج و تشويق گردد مطرح گردد، و حركت جامعه و اعضاي آن در جهت نيل به اين هدف       

الزم است خستگي و فرسودگي حاصل از اين تالش مدام و پيوسته از تن جامعه و اعضايش رفع گردد                    

شـعرا، ادبـاء،    (اين نقش توسط هنـر و هنرمنـدان         . و جامعه آماده حركتي جديد بطرف آرمانهايش گردد       

عنوان مثال انبساط خاطري كـه        به. گردد  ميايفاء  ) نويسندگان، فيلم سازان و متخصصين تفريحات سالم      

گردد و يا تهور و انگيزشـي را كـه يـك اثـر                در زمان فراغت از خواندن قطعه شعر از مثنوي حاصل مي          

عنـوان تـاثير    توان به كند، مي ادبي ـ انتقادي از وضع موجود جامعه در جهت اصالح آن در فرد ايجاد مي 

در اسالم حركت ابدي در راه خدا اصل است و آن طوري كـه هنـر   البته هر چند . هنر بر جامعه ذكر كرد   

در اينجا تعريف شد براي اين حركت الزم است، ليكن بـا توجـه بـه معنـي و اسـتفاده مـصطلح هنـر در                          

جوامع، مخصوصاً در غرب، به اين نكته بايد توجه كرد كه نقش هنر، بخـصوص نقاشـي و موسـيقي از                     

رسد فعـالً نبايـد آن را همـسنگ سـه          از اينرو به نظر مي    . نگرديده است ديدگاه اسالم هنوز كامالً روشن      

بخصوص كه در فرهنگ اصيل اسالمي، برخالف فرهنگ مغرب زمين، عوامل اخالقي            . رديف ديگر گرفت  

دهد بوسـيله     تا حدود زيادي جايگزين هنر شده و احساس انبساطي كه از كار هنري به انسان دست مي                
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  .آيد مياينگونه معنويات بدست 

توان نتيجه گرفت كـه بـراي تغييـر و تحـول و تكامـل دائمـي جامعـه و                      براساس بحث فوق چنين مي    

. علمي، اقتصادي و اخالقي الزم بوده از هنر نيز بايد استفاده بجـا بـه عمـل آيـد                  : اعضاي آن سه فعاليت   

ي مـورد بررسـي در      توان تلفيق هـر سـه اسـتراتژ         بدين ترتيب استراتژي تغيير آگاهانه را در اسالم مي        

هاي علمـي   قسمت اول دانست كه بر آن بعد هنري نيز افزوده شده است يعني اسالم با تركيب استراتژي            

ـ منطقي، تربيتي ـ اخالقي، سياسي ـ نظامي و ادبي ـ هنري نكات قوت هر يك بكار گرفته و داراي نقـاط     

را » اهللا« در جهـت تكامـل و تقـرب بـه            نمودار زير رابطه چهار بعد تغيير     . ضعف و هيچيك از آنها نيست     

  )بقيه درشماره آينده(. دهد نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي              فعاليتهاي  فعاليتهاي                  فعاليت  كنترل دائمي                 

             اقتصادي              اخالقي        علمي    در جهت تكامل        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عنوان عامل تغيير از طريق عمل صالح در راه خدا ش انسان بهار نقنمود

ها و سنن آفرينش با آيات و قوانين قرآن بـه مقالـه بـرادر شـهيد و مجاهـد                      براي درك وحدت پديده    )۱(

سير تحـول  « برادر مجاهد مهندس بازرگان به نام بو كتا» قرآن و كامپيوتر «دكتر شريعتي تحت عنوان     

  .دمراجعه شو» قرآن

ششدر كه از اصطالحات بازي نرد است كنايه از بسته بودن راه خروج و نجـات و سـخت در تنگنـا                       )۲(

  )۲فرهنگ دكتر معين، ج. (افتادن و گرفتار شدن است

  :دو مصراع از قصيده معروف عبدالواسع جبلي است )۳(

 اهللا توانائي مطلق

  زيبائي

   مطلق

  حقيقت مطلق

 دانش كامل

  بركت كامل 

 وفور نعمت

ــر و  خيــــــ

 رحمت كامل

 عمل صالح

نهايـت  بـي  انسان

 مومن عابد متقي
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  تحليل سياست آمريكا در ايران

هاي آمريكائي بحثهايي از ديدگاههاي مختلف درباره روابـط           در دو سه هفته اخير مجالت و روزنامه       

آمريكا با ايران و شاه و سوء سياستهاي گذشته آمريكا در ايران و لـزوم پـشتيباني آمريكـا از شـاه و                        

  .اند كه نگاهي به خالصه بعضي از آنها مفيد خواهد بود  او در اين شرايط متزلزل داشتهحفظ

هفته گذشته  : ، ضمن بحث مفصلي كه درباره ايران داشت چنين نوشت         ۷۸دسامبر  ۴مجله تايم مورخ    

اي معتقـد     عـده . در جريـان بـود    » عامل سقوط ايـران   «بحثهاي زيادي در محافل واشنگتن بر سر معرفي         

هـاي    بينـي   ، تلگرامهـاي حـاكي از اخبـار مخـالف و پـيش            )سفير فعلي آمريكـا   (د كه ويليام سوليوان     بودن

را نكوهش ) مشاور امنيتي كارتر(اي ديگر برژينسكي  عده. كرده است كننده را شديداً سانسور مي مأيوس

قع تمام اين نظريـات  در وا. كردند كه معتقد به پشتيباني و تاييد قدرتهاي محلي مانند ايران بوده است              مي

آرتـش بـه   هاي سياست آمريكا بر اين اصل باطـل مبتنـي اسـت كـه          گيرنده  در محافل متفكرين و تصميم    

  .اضافه پول نفت مساوي است با ثبات و امنيت

همچنين در هفته گذشته به دنبال شكايتهائي كه بين مشاورين كارتر نسبت به گزارشات غيرواقـع و                 

شـد، كـارتر يادداشـتي بـراي مـشاورين مهـم امـور                ضاع ايران رد و بدل مـي      راجع به او  » سيا«افراطي  

خارجي خود فرستاد و در آن نـسبت بـه كـار كارشناسـاني كـه مراقـب اوضـاع ايـران هـستند، اظهـار                          

كابينه آمريكا ضمن انتقاد و حمله شديد به سيا، عاملين اين سازمان بزرگ جاسوسي را  . نارضايتي كرد 

چنانچـه در ايـن زمينـه يكـي از كارشناسـان      . ن كشور در ايران دانسته است    مسئول شكست سياست اي   

كنم كه به احتمال زياد درباره مـسلمانان ناراضـي            تصور مي «: اطالعاتي به نقل از همين مجله گفته است       

  ».ايم شوروي، بيش از مسلمانان ايران اطالع و آگاهي داشته

، ضمن تجليل از انضباط     »حرانهاي ايران در آخر هفته    ب«اي تحت عنوان       دسامبر، در مقاله   ۱۸در تايم   

روي روز تاسـوعا، چنـين        هـا، در پيـاده      مردم و انعكـاس اتفـاق و وحـدت آنهـا در شـعارها و خواسـته                

هاي خـود در بغـل شـعارهايي از قبيـل مـا               زنها با چادر سياه سنتي و بعضي از آنها با بچه          «: نويسد  مي

  ».كردند اهللا خميني را تأييد مي م داده و قاطعانه رهبري آيتخواستار حكومت جمهوري اسالمي هستي

هـا ايـران را     نفر از آمريكـايي ۵۰۰۰ نفر از خارجيان از جمله  ۸۰۰۰به دنبال اين تحليل آمده است كه        

در همين شماره، مصاحبه خبرنگار تايم، با ريچارد هلمز آمده اسـت كـه مفـاد آن بيـانگر                   . اند  ترك كرده 

ابط ايران با آمريكا است ولي مطالب هلمز در واقع جوابي است بـه مطالـب منـدرج در           كيفيت و سطح رو   

قـبالً بايـد    . دسامبر و احياناً اشارات و انتقاداتي كه از طرف كابينه آمريكا بـه سـيا گرديـده اسـت                  ۴تايم  

سـفير  ۱۹۷۳ تـا  ۱۹۷۶ساله شـاه و در سـالهاي   ۲۰متذكر شد كه ريچارد هلمز رئيس سابق سيا، دوست    

  .مريكا در ايران بوده و يكي از مبرزترين كارشناسان ايران در آمريكاستآ

شاه ايران در هـر لحظـه بـه پـشتيباني اخالقـي و سياسـي مـا                  «هلمز در اين مصاحبه گفته است كه        

. و مراتب نگراني و تأثر خود را از آنچه كه هفته گذشته در ايران گذشته ابراز داشته است» نيازمند است

شـنود و     ست كه آمريكا مدتي است فقط ساز زير پا گذاشته شدن حقوق بشر در ايران را مـي                 او معتقد ا  

هلمـز در   . حال آنكه مشكالتي كه در اداره كردن ايران وجود دارد هرگز در آمريكا شناخته نشده اسـت                
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  :كند كه از اين قبيل است زمينه اثبات وفاداري شاه به آمريكا مواردي را ذكر مي

هاي مخصوصي براي خاتمه دادن به بحران، به عربـستان            ، شاه هيئت  ۱۹۷۳ن نفت در    در زمان بحرا  

كـش   زماني يك نفت. او در تمام اين مدت نفت مورد نياز اسرائيل را تأمين كرد         . سعودي و مصر فرستاد   

كرد به اقيـانوس هنـد        حامل سوخت جهت سوختگيري يك كشتي كه محموالت جنگي آمريكا را حمل مي            

 روزهاي آخر جنگ ويتنام بنا بـه تقاضـاي آمريكـا، بالفاصـله يـك اسـكادران هواپيماهـاي                    در. فرستاد

هاي او مرتباً در خدمت حراست تنگه هرمز جهت تامين            هواپيماها و كشتي  . به سايگون فرستاد  » فانتوم«

علـي  پرده براي رفـع بحـران ف      هلمز معتقد است كه آمريكا بايد از تمام عوامل پشت         . نفت غرب بوده است   

ايران استفاده كند و همچنين الزم است كه دنياي غرب را از اهميت ايران جهت حفـظ منـافع كـشورهاي                     

كند كه دولت آمريكا بايد هر چـه زودتـر شـاه را               غربي آگاه ساخت و به دنبال اين اظهار نظر اضافه مي          

  .متعددي آشناستها و نيرنگهاي سياسي  مطمئن سازد كه آمريكا به فكر اوست و هنوز هم به حيله

آنچه كه مسلم است، چه مشاورين كارتر كـه سـيا و سياسـتهاي او را مـسئول شكـست آمريكـا در                       

دانند و چه آقاي هلمز كه با همه سابقه سياسي و درايتش در امور جاسوسي، دولت آمريكـا را          ايران مي 

ضـايتي و قيـام مـردم    داند، مسائل ايران و عامل اصـلي نار       ساله خود مي  ۲۰مهري به دوست      مسئول كم 

در واقع آنچه كه آنها را نگران كرده اسـت حقـوق پايمـال    . اند  مسلمان و مستضعف ايران را درك نكرده      

شده بشري در اين منطقه از دنيا و يا به هم خوردن توازن امنيتي منطقه بـه نفـع مـردم و حفـظ حقـوق                          

نفت ايـران اگـر چـه بـيش از          . قه است انساني آنها نيست، بلكه دوام و حفظ نفوذ استعماري خود در منط           

كند ولي براي اين دولت ارزش اقتصادي پراهميتـي را دارد             درصد احتياجات نفتي آمريكا را تأمين نمي      ۵

نفـوذ  . كه صرف نظر كردن از آن براي كارتلها و تراستهاي نفتي آمريكائي بسيار گران تمام خواهد شد                

هاي سياسـي داخلـي كـه در واقـع            ترل داشتن تمام مهره   سياسي آمريكا در امور داخلي ايران و تحت كن        

لذا نقش ايـران از نظـر تـأمين         . اند  نمايندگي براي پياده كردن سياست و نظريات استعماري آمريكا بوده         

منافع سياسي آمريكا بسيار مهمتر از نقش اسرائيل در خاورميانه عربي است كه از دست دادن آن براي 

عالوه بر اين حضور نظامي آمريكا در ايران با تمام نيروهاي           . پذير نيست   ندولت آمريكا به سادگي امكا    

بـرخالف ادعاهـاي كـارتر و يـا           انساني و تسليحاتي كه برخوردار از مدرنترين تكنولوژي جنگي اسـت،            

سرسپردگان ايراني، به منظور حفظ امنيت خليج فارس و دماغه هرمز جهت برقراري مبادالت اقتصادي               

صرفاً به منظور داشتن پايگاهي مطمئن براي تداوم زنجير دفاع نظامي پيمان ناتو اسـت كـه                 بلكه  . نيست

بنابراين حفـظ چنـين منـافعي       . در واقع به شرق مديترانه ختم نشده بلكه تا جنوب شرق آسيا ادامه دارد             

ه و است كه كارتر و مشاورين سياسي و كابينه او و همچنين آقاي هلمز را از متزلزل شـدن وضـع شـا                  

انـد، نگـران      رژيم فاسد ايران كه در واقع تضمين كننده منافع آمريكا در ايران در بيست سال اخير بـوده                 

احقاق حق و عدم تمكين از ظلم مردمي است كه بيش از اين قبول استعمار و اسـتثمار                  اين نداي   . كرده است 

خـود جـايز ندانـسته و        خلـي را بـر    ابرقدرتهايي نظير آمريكا و ننگ تحمل فساد و تجاوز عناصر اسـتبداد دا            

هاي عيد فطر، شانزدهم و هفدهم شهريور، تظاهرات دانشجويان دانشگاهها، اعتصاب             روي  پيادهبصورت  

هاي تاسوعا و عاشورا و كـشتار فرمانـدهان و افـراد رنجـر                روي  كارگران نفت، برق و مخابرات و پياده      

قاي هلمز هم بهتر است بدانند كه ايـن ابتـداي كـار             كند و آ    هوانيروز اصفهان در پادگان لويزان بروز مي      
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  دستاوردهاي انقالب را نگه داريم

وعالَّ اُهللاد ذين آم  نكُنوا م م و ع لوا الصّ ماللَ حات ستَينَّفَخله ـ  كَ االرضِ  يم ف خلَا اسـتَ  مـ  ف ـ  ذين الَّ ـ   م  م و هِبلن قَ

ـ  يئاً و شَ   بي كونشرِني الي دونَعبمنا، ي م اَ هِوف خَ عدن ب م م هنَّلَدبي لَ م و هضي لَ ذي ارتَ  الَّ مهم دينَ ه لَ نّنَكميلَ ن  م

  )۵۵/ نور(   .ونق الفاسم هكاولئ فَك ذلعد برفَكَ

اً خدا بدان كسان از شما كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته و به جا انجام دادند وعده داده است كه حتم

آنان را در زمين به جانشيني رساند همچنانكه افرادي را پيش از آنان به جانـشيني رسـانيد، و امكـان                 

برقراري و گسترش ديني را كه برايشان برگزيده است فراهم سازد، و آنان را به جاي ترس و هراسـي                    

شريك نسازيد، و هـر     راه هموار مرا بپوئيد، هيچ چيزي را با من          . كه داشتند به امنيتي شايسته رساند     

  .كس كه اين نعمتها را ناديده انگاشت همان كس از منحرفان از راه تكامل است

  . خراب كردن آسان، ساختن به جاي آن مشكل و نگهداري آن بسي مشكلتر است

امان و متكامل به جهـان نـشان داد كـه اگـر اراده و                 ملت مسلمان ايران در طي هيجده ماه مبارزة بي        

ها به دست آيد و معيارهـاي ظـاهري در هـم            جهت و مسير مشيت خالق قرار گيرد، معجزه       عزم خلق در    

  .ريزد و ناظران به شگفتي دچار شوند فرو مي

ببينيم در اين ميدان، مردم با چه موانعي روبرو بودند، چه مقدار از آنها را رفع كردند و چه اندازه از         

كوشش ما بر   . رار داريم و چه مسيري را بايد ادامه دهيم        اي ق   اكنون در چه مرحله   . آنها باقي مانده است   

ها، تصويري از حال و طرحي بـراي آينـده نـشان              اين است كه در اين تحليل مختصر سيمايي از گذشته         

  :داده شود

داري بـود كـه در تمـام          بزرگترين سد و مانع حركت آزادانة مردم به سـوي تكامـل، اسـتبداد ريـشه               

ادي، اجتماعي و فردي مردم رسوخ كرده در اين اواخر براي حفـظ تثبيـت               شؤون سياسي، اداري، اقتص   

داشـت تـا    خود با انواع استيالهاي خارجي ساخته و پرداخته بود و همة آنچه را داشتيم بدان ارزاني مي               

اي شده بـه   نظام ضدانساني او و منافع خويش را چند روزي بيشتر حفظ و حراست كنند و با هر وسيله            

  .هاي ضداستبدادي و ضداستعماري دست يابندسركوبي نهضت

گرفت، به دور از نواميس آفرينش و بر طبق الگوهايي بود كـه در   اقداماتي كه از هر دو سو انجام مي    

گروههاي مبارز پيوسته خواستار آن بودند كه شرايط و اوضـاع الزم            . شد  گوشه و كنار جهان ابراز مي     

منطقه يا كشور به وقوع پيوسته است ـ در اينجا نيز فراهم گـردد   براي مبارزه و نبرد آنچنانكه در فالن 

آمد و يا همة آنها با شرايط موجـود انطبـاق نداشـت،               و از آنجا كه همة شرايط بطور كامل به دست نمي          

هـا و شـكايتها از        رسيد و به دنبال آن فريـاد گلـه          كننده نمي   تالشها و مجاهدتها به نتيجة مطلوب و تعيين       

گرفـت و نظـام    شـد و يـاس و دلـسردي همـه جـا را فـرا مـي        گاهي مردم به آسمان بلند ميسستي و ناآ 

سـاخت و   هـاي قـدرتش را مـستحكمتر مـي     تر از پيش و مغرور به پيروزي ظاهري، پايـه          طاغوتي مسلط 

پنداشـتند و     نظرش هم آنها را به حساب حسن تدبير و حسن عمل خويش مي              مزدوران كورانديش و تنگ   

  .كردند بي ضدمردمي و ضدتكاملي سريعتر حركت ميدر جهت سراشي

هاي سـنتي دسـت       قدرتهاي جهاني نيز براي ادامة تسلط و تداوم غارتگريهاي خويش به همان شيوه            

مكـروا و مكـراهللا   غافل از آنكه . تر و ابزار شكنجه و تخريبي مدرنتر زدند، ولي هر روز با تكنيكي تازه    مي

  .واهللا خيرالماكرين
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 كه خلق مسلمان ايران، با توجه به تجربيـات و دسـتاوردهاي مبـارزات گذشـتة خـود و       از آن هنگام  

 و  ال الـه اال اهللا    ديگران، خويشتن خويش را باز يافتند و به سوي خالق روي آورده و با جان و دل فرياد                   

 خطاب به    را با تمام وجود و به معني درست آن سر دادند و عمالً روي به پروردگار كرده                  اهللا اكبر  بانگ

پرستند و براي پيمودن و هموار   گفتند و به اثبات رسانيدند كه تنها او را مي   اياك نعبد و اياك نستعين    او  

اي دست يافتند و با دسـتاوردي         جويند، هر روز به پيروزي تازه       كردن اين راه تنها و تنها از او ياري مي         

خلقهـاي جهـان    .  انقالب رهسپار گرديدند   جديد به سوي مراحل بعدي مبارزه و باالخره به سوي مراحل          

بـاوري و بـاالخره بـه     نگريستند، ولي اين ناباوري به تدريج به سخت نخست با ناباوري بدين نهضت مي     

  .انگيز تبديل شد باوري شگفت

نـشيني    نشاندة آنان هم قدم به قـدم عقـب          استعمار جهانخوار و نيروهاي ضدتكاملي و استبداد دست       

گذارد تا بـا يـك        ها فرصتهايي در اختيارش مي      نشيني   استبدادي چنين بود كه اين عقب      پندار رژيم . كردند

اي نـو و   اقدام متهورانه و ضربتي، مردم ميليوني را به جاي نخست خويش بازگرداند و اين بار با نقـشه    

د و نـه  شـني  در اين ميان نه فريادهاي انقـالب را مـي     . هاي نظام ضدخلقيش را راسختر سازد       عاقالنه پايه 

نيوشـيد و بـا هـر اقـدامي تيـشة             تر از او بودند، مـي       بين  تذكرات و هشدارهاي اربابان خود را كه روشن       

  .زد اش مي محكمتري به ريشة دو هزار و پانصد ساله

باالخره مردم مصمم و انقالبي، بدون هيچ حسابگري و بيم و هراسي، تنها با قـدرت ايمـان و ايمـان                     

بين و قاطع خود امام خمينـي، سـنگرها را يكـي     الهام از رهبر خردمند و واقععميق به قدرت خويش و با  

پس از ديگري فتح كردند و نمايندة نظام طاغوتي و عامل قدرتهاي ضدانساني را بيرون راندنـد و بـراي                    

جانبـه بـا تمـام     ويران كردن بقاياي ظلم و فساد آستين همت باال زدند و با وحدت كلمه و همبستگي همه                

شود اگر  ها، يك شبه پاية اصلي رژيم را درهم كوبيدند و ثابت كردند كه خون بر شمشير پيروز مينيرو

  !اين خون در راه مردم و براي خدا و با سالح ايمان باشد

  :در اين ميان توجه به چند نكته كمال ضرورت را دارد

ل بـر ايمـان سـربازان و        ـ فتح پادگانهاي نظامي به معني ضعف برادران ارتـشي مـا نيـست، بلكـه دليـ                 ۱

اي  داران و افسران به نهضت و هدف مقدس مردم بود و عدم اطاعت آنان از اميران وابسته و پوسـيده      درجه

  .كه جز منافع شخصي و يا يك شخص چيز ديگري نداشتند و همبستگي و همكاري آنان با مردم

و فرمـولي بـه قـضايا       ـ همة كساني كـه از موضـع روشـنفكري و تجردگرايـي و تحليلهـاي علمـي                   ۲

كردند، از جنـبش يكپارچـه و اقـدام مـردم عقـب افتادنـد و            دادند و توصيه مي     نگريستند و دستور مي     مي

طلبي، باز هم به دستورهايي خـالف نظـر رهبـري و ادعاهـاي                اكنون براي توجيه خود با روحية فرصت      

هيدها عرضه كردند تا آنان به مقـام        اند، گويي مردم خونها دادند و ش        نظرانه پرداخته   خودخواهانه و تنگ  

  .و موضعي تازه رسند و بر سر تقسيم غنائم به چك و چانه نشينند

هاي گره كرده در اين مدت به جنـگ تـوپ و تانـك و گلولـه و سـرنيزه رفتنـد                  ـ مردمي كه با مشت    ۳

يزه و هدف   همان تودة مسلماني هستند كه انگيزه و هدفشان بسي روشن است، و اكنون نيز با همان انگ                

  .دهند دهند و هيچ راه انحرافي و كوره راهي را گردن نمي به حفظ و ادامة دستاوردهاي انقالبي ادامه مي

كننـده    كند كه در اين مرحلة حـساس و تعيـين           ـ رشد سياسي و انقالبي همين مردم، بدانان حكم مي         ۴
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ادامـة انقـالب تـا پيـروزي        دستورهاي رهبري مورد اطمينان خود را گردن نهاده در جهت سـازندگي و              

  .نهايي مجاهدة بيشتري از خود نشان دهند

∗  

اكنون كه اين مانع بزرگ يعني ساخت سياسي نظام استبدادي پوسيده از ميان رفته است، ببينيم چه                 

  .سد و مانع ديگري در پيش رو داريم

مترصـد  درست است كه نظام سياسي دستگاه استبداد درهم ريخـت، ولـي بيـشتر حاميـانش هنـوز                   

فرصت هستند تا بلكه آن بساط را به شكل ديگري بگسترانند و به امتيازات و منافعي كه داشتند، دوباره         

مردم ما بايد با هوشياري هرچه بيشتر به پاسداري در برابر اين دشمن بـزرگ بپردازنـد و                  . دست يابند 

  . كندكوچكترني خللي در صفوف متحد خود ايجاد نكنند كه دشمن از راه آن نفوذ

نخـورده و يـا بـا بيـشترين           نظام اقتصادي و فرهنگي و بسياري از روابط ضدتكاملي رژيم يا دسـت            

  .جانبه در اين نظامها نيز انقالب كنيم مقدار باقي است، بايد كوشيد تا با جهاد اكبر و تالشي همه

     ∗       

ربارة طرحي سخن به ميـان      اي به موقعيت حاضر خود پي برديم، مختصري هم د           اكنون كه تا اندازه   

آوريم كه بايد براي آيندة جامعة خويش بريزيم تا حفظ و حراسـت دسـتاوردهاي انقالبيمـان را هرچـه                    

  .بيشتر تضمين كند

پيش از هر چيز بايد اين واقعيت را بپذيريم كه حركـت انقالبـي مـا بـه پـيش، بـدون يـك سـازمان و               

ن و تشكيالت بايد در همـان جهتـي باشـد كـه خلـق               تشكيالت درست، امكان نخواهد داشت و اين سازما       

اند و در آينده نيز بايد از آن مسير به حركت تكاملي خـود                مسلمان ايران تاكنون از آن سو حركت كرده       

  .ادامه دهند

ها و مسائل شخـصي را كنـار گذاشـته            در اين مرحلة سازندگي و موقعيت كنوني همة اختالف سليقه         

م خود امور كشور را متعلق به خود بدانيم و با تمام وجود و همة امكانات در كمال جديت، هر يك به سه

همگي خود را سرباز اين جامعه بدانيم، ولي نه سربازي ناآگاه و چشم و گوش               . در ساختن شركت كنيم   

كنـد، بلكـه همچـون سـربازي از ارتـش           اراده فقط فرمان برد و نداند چـه مـي           بسته كه به عنوان آلتي بي     

كنـد و از هـر         كه با ايمان و آگاهي از رهبر مورد اطمينـان خـويش بـه سـختي اطاعـت مـي                    چريكي خلق 

  .ورزد فداكاري و اقدامي دريغ نمي

دانند كه تا محو كامل آثار استبداد و استيال و تا رسيدن به جامعـة توحيـدي و                 مردم ما به خوبي مي    

  .ها دارند قسط اسالمي فاصله

  ايم بيهوده از دست ندهيم؛ ه دست آوردهخواهيم آنچه را تاكنون ب اگر مي

  اگر عزم ما بر آن است كه نسلهاي آينده نيز همچنان راه ما را ادامه دهند؛

خـواهيم نااميـد كنـيم و دشـمن را اميـدوار بـه             و اگر اميد جهان را كه به انقالب ما بسته اسـت، نمـي             

  بازگشت سازيم؛

ه تبديل شود و تمام تالشهايمان از دست بـرود يـا            بايد بدانيم كه يك لحظه غفلت امكان دارد به فاجع         

وظيفه داريم كه كار را تمـام شـده نپنـداريم، روحيـة انقالبـي خـود را از              . به جهت ديگري منحرف گردد    

دست ندهيم، براي تحمل مشكالت بيشتري آماده باشيم، دستاوردهاي خود را هر روز از پـيش بيـشتر                  
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اد ساختن كامل خود و آزاد كردن خلقهاي دربند جهان اسـت، از    كنيم و تا رسيدن به مقصد نهايي كه آز        

پاي ننشينيم و براي تحقق اين وعدة حتمي خدا كه مستـضعفان آگـاه گردنـد و امكـان يابنـد تـا عوامـل                         

هاي زمين را وارث گردند  استضعاف را از ميان بردارند و پيشتاز و پيشوا گردند و تمام امكانات و بهره

  اال ان وعداهللا حق. ر جامعة توحيدي برقرار سازند، دست از جهاد برنداريمو قسط اسالمي را د

  

∗     ∗     ∗  

  

  )۵(بيني چيست؟  جهان

  )۲(خلقت

در شمارة گذشته، پس از بحث دربارة خلقت جهان و بيـان تفـاوت ميـان خلقـت و جعـل و انـشاء و                         

 مباحث اگرچه به ظاهر فرعي اسـت        اين. تكوين، گفته شد كه خلقت خود مباحثي فرعي نيز به دنبال دارد           

هـا   آيد، ولي در واقع اهميتي كمتر از اصل موضوع ندارد و مجموع اين گفتـه     و در دنباله مبحث خلقت مي     

  . كند مبحث خلقت را تكميل مي

تذكر اين نكته نيز مجدداً الزم است كه اين فصلهاي فرعي همه مباحث مربوط و مكمل خلقت نيـست،                   

توانـد بـا تـالوت دقيـق          شود، خواننده خود مي     وار و به اختصار نقل مي       است كه طرح  بلكه تعدادي از آن     

. قرآن و متون اصيل اسالمي، مباحـث و موضـوعات ديگـري بيابـد و بحـث را تكميـل يـا تـصحيح كنـد                         

البالغه كه منبع پرغنايي است در اين زمينه و مفسر آيات قرآن، كـه بـه علـت كمـي جـا و                         بخصوص نهج 

  .جا مورد استفاده قرار نگرفتندفرصت، در اين

  حقانيت خلقت

ظهور و بروز آن چيزي كه در ذات «: حق عبارتست از: نخست الزم است حق و حقانيت تعريف شود 

  .»هستي نهفته است و بايد بشود

قانون جبري حـاكم بـر      » بايد بشود «است، و   » حقيقت«آن چيزي كه در ذات هستي نهفته است همان          

  .آورد درمي» شدن«به جهان است كه آن را 

آورد و فاعل مستتر فعـل اسـت، مـدبر            بخشد و به بروز و ظهور درمي        را تحقق مي  » شدن«كسي كه   

  .شعور هستي يعني آفريدگار است ذي

واقعيـت آن وضـع   : حقيقت و واقعيت ـ تفاوت ميان واقعيت و حقيقت در همان تعريف باال نهفته است 

وضـع موجـود اجتمـاعي، حالـت        . و صـورت وقـوع يافتـه اسـت        اكنون وجود دارد      يا چيزي است كه هم    

باشـد، اگرچـه ممكـن اسـت حقيقـت نداشـته        شخصي كنوني كسي و يا آنچه در جريان است واقعيت مي        

مثالً واقعيت كنـوني جامعـة مـسلمانان در ايـران يـا كـشور               . شده است   بايستي چنين مي    باشد يعني نمي  

حال آنكه حقيقت يك جامعة اسالمي، يا فلسفة وجـودي آن،  ماندگي است و    اسالمي ديگري، ركود و عقب    

  .حركت و پيشرفت است و بايد بدين حالت درآيد

اي است كـه از   حقانيت يك پديده يا سنت يا موضوع، در جلوة ظاهري آن نهفته نيست، بلكه در نتيجه           

  .شود آن گرفته مي

قت بر پايه حق آفريده شده، براسـاس        هاي خل   با اين تعريف از حق و حقانيت، بايد گفت كه همة پديده           
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تمام موجودات آنچنانكه بايـد و      : تر  به عبارت ساده  . حق جريان دارند و به نتيجة حقي هم خواهند رسيد         

كننـد و بـه       اند، در مسير تعيين شده حركـت مـي          بر موازيني كه آفريدگارشان نهاده است به وجود آمده        

يـك خودكـار بـا    : كنـد  تـر مـي   ك مثال عيني مطلـب را مفهـوم  ي. رسند چنان نهايتي هم كه بايد برسند، مي      

معيارهايي مشخص و مصالحي معين و اندازه و ابعاد و جنسي كه الزمة كاربرد آن است، ساخته شده،                  

آيد كه قابل  شود، و با اين استفاده مطالبي بر روي كاغذ مي           از اين قلم خودكار، براي نوشتن استفاده مي       

ودكار به حق است، زيرا بر طبق معيارهاي مخصوص به خـود آفريـده شـده                ساختمان خ . خواندن است 

است، مورد استفادة نوشتن قرار گرفتن آن هـم حـق اسـت، زيـرا بـراي منظـور ديگـري از آن اسـتفاده          

اي را كه ما از قلـم خودكـار انتظـار      شود، و نوشتة خواندني بر روي كاغذ هم حق است، چون نتيجه             نمي

پس حقانيت خودكار در بلندي يا كوتاهي، پالستيك يا فلزي بودن و ديگـر             . مده است ايم به دست آ     داشته

  .ماند هايي است كه از آن برجاي مي هاي ظاهري آن نيست، بلكه در نوشته جلوه

  :حال به چند آيه در اين زمينه توجه فرماييد

هالَّوذي جالشَّلَع مسض القَياء و مرقَ نوراً و درهلَنازِ معلَتَ لموا عددالسنينو الحسابلَا خَ، مقاهللا ذل كا لّ ا

  .۵/يونس. مونعلَوم يقَ ل االياتلُصّفَ، يقِّالحبِ

او كيست كه خورشيد را به عنوان پرتوي قرار داد و ماه را به عنوان نوري نهـاد و آن را منزلهـايي                        

اين نهادها را خدا جز بـر پايـة حـق           . ها و حساب را بدانيد    براي تعيين اندازة زمان گذاشت تا شمارة سال       

  .گيرند كند براي گروهي كه دانش خود را به كار مي جزء بيان مي به ها را جزء نيافريده است، نشانه

و . در اينجا، حقانيت در نهاد خورشيد و ماه و تعيين منازلي براي ماه از طـرف اهللا بيـان شـده اسـت          

ت براي اهل دانش كه حركت ماه به دور زمين در جايگاههـاي مختلـف آن بـر                  توضيح تفصيلي اين حقيق   

يك اساس منطبق با موازين خلقت و بر پايه معيارها و سنت الهي تعيين شـده و نتيجـة ايـن آفـرينش و                        

. ايـد   هـاي زمـاني را دريافتـه        كنيـد و كميـت      بندي مي   جعل به جا و به ميزان است كه شما زمان را تقسيم           

اي هـم كـه از گـردش آنهـا            ها، حركتشان و نتيجة اين حركت، همگـي حـق اسـت و اسـتفاده              ساختمان آن 

ولي اگر براي كارهائي نادرست     . شود در صورتي حق است كه در جهت حساب و تعيين زمان باشد              مي

  . و نا به جا و خرافي مورد استفاده قرار گيرد ناحق و باطل است

  ۱۹/ ؟ ابراهيم قِّا لح بِارضَالَ وواتما السّقلَ خَ اَهللان اَرم تَلَاَ

  اي كه خدا آسمانها و زمين را بر پايه حق آفريده است؟ آيا نديده

در اين آيه، حقانيت خلقت جهان را بديهي و آشكار دانسته است، ايـن اسـتفهام انكـاري گويـاي ايـن                      

آنچنانكه بايد باشد نبـود و  حقيقيت است كه اگر ساختمان و آفرينش آسمانها و زمين، يا در واقع جهان،   

همـان  . گسـست   شد و در اساس از هم مي        نقص و انحرافي در آن وجود داشت، حركت آنها هم باطل مي           

اي مـدبر و بـا        اش خود دليلي روشن برحقانيت آن است و حجتي بر وجـود سـازنده               باقي ماندن و ادامه   

  . اراده كه خود ذات حقيقت است

  ۸/ روم . ميسل مج اَ وقالحا بِلّما اهينَ ما ب وارضَالَ  وماوات اهللا السّقلَما خَ

نيافريده است مگـر بـه حـق و         ) سراسر جهان هستي را   (خدا آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنها است           

  .سررسيدي ناميده شده

138



 

 

ان در اين جا، عالوه برحقانيت آفرينش سراسر جهان هـستي، نهايـت از پـيش تعيـين شـدة آنهـم بيـ        

باشد، يعني اگـر آفـرينش جهـان بـر همـين پايـه و                 گردد، و اين نهايت نيز در نتيجه همان حقانيت مي           مي

رسـيد و همـان       ساختمان و حركت كه بايد باشـد نبـود، بـه يـك نهايـت از پـيش تعيـين شـده هـم نمـي                         

 هـم همـان     آفريدگاري كه آن را بدين خصوصيت آفريده پايان معين آن را در ذاتش گذاشته و آن پايان                

  !چيزي است كه بايد بشود، يعني حق

  :تسليم قانون بودن

كنـد و   اين جهان كه بر پايه حق ساخته شده است، در حركت خـود بـه پـيش از قـانوني پيـروي مـي                      

  .باشد تسليم قانوني است كه اين تسليم نيز به علت همان حقانيت آن مي

   ا خَلَقوا مرلَم يؤ     اَوّتَفَين شَي ينِ  اُهللا مع اللُهرون        ا ظهم داخ ُله وداً لجلِ، سِالشَّمائمينِ ومـا     . الي دسجلّه يل و

  ۴۹ و ۴۸/نحل . الَارضِ من دابه والمالئكَه و هم اليستَكبِرون السماوات و ما في في

گردد و اين گرديدن  چپ مياش از راست و  اند بدانچه خدا خلق كرده است كه سايه آيا و هرگز ننگريسته

اي در آسمانها و در زمـين         و هر جنبده  . تسليم محض براي خداست، در حاليكه آنها همه سر به فرمانند          

نهند و هيچيك در ايـن   است و همة فرشتگان و نيروهاي موجود در جهان در برابر خدا سر به فرمان مي        

  شمرند؟ كنند و خود را بزرگ نمي جهت احساس برتري نمي

هـا، قـرار      جده يا سر به خاك نهادن، كمال تسليم در برابر قانون و قانونگذار است و گرديدن سايه                س

ها و نيروها و روابط ميان آنها به حق گذاشـته             چون همة پديده  . باشد  گرفتن در همين نظم و سيستم مي      

موجودات ذاتـاً   . درسند كه بايد برسن     آيند و بدان جايي مي      شده است، در مسير حق نيز به گردش در مي         

يابند و هر يك      ورزند، يعني خود را بيش از آنچه هستند نمي          سر به فرمان هستند و هيچيك استكبار نمي       

  .در موضع حق خويش قرار دارند

   ۸۳/ ران آل عم. عونرج ييهلَ ارها و كَوعا و طَارضِالَ وسماواتالَّ ين ف ممسلَ اَه لَ وبغون ياِهللا   دينِيرغَفَاَ

آيا پس خواستار چيز ديگري جز دين خدا هستند؟ در حاليكه همة كساني كه در آسمانها و زمين وجود                   

  .گردند دارند، خواه و ناخواه، تسليم براي اويند و به سوي او باز مي

اهللا طالقاني در تفسير همين آيـه         براي توضيح اين مطلب بهتر است كه عين جمالت مجاهد بزرگ آيت           

  :ه شودآورد

شود كه جز دين خدا را بجويند و جز  آيا پس از تبيين روش پيمبران و ميثاق آنان و پيروانشان، مي   «

اند و تعلـيم و دعوتـشان         آن مطلوب و مقصودي داشته باشند؟ همان پيغمبراني كه داراي كتاب و حكمت            

 را يـاري دهنـد و بـدان         همين كتاب و حكمت است تا همه رباني شوند و از آنان ميثاق گرفته كه رسالت               

پس همة اينها در طريق دين خدا و اقامة         . ايمان آرند، و رسول مصدق و مكمل دعوت و ميثاق آنان است           

چگونـه؟  . دين خدا چيست؟ همان كه سراسر آفرينش و عناصر و نظامات آن، پيرو و نمودار آننـد         ... آنند

  . و كرهاطوعا... و له اسلم: اند همينكه همه خواه و ناخواه تسليم

من، به جاي ما، شـعور تكـويني و يـا مـسيري و نهايـت                . نماياند  فعل ماضي اسلم تحقق تسليم را مي      

السماوات، نيروي درونـي و نهـادي را كـه محـرك و منـشاء تحـوالت و        ظرف في. دهد كمال را نشان مي 

بـه   «كرهاو . شود  ميبرنده است كه در تغييرات ظواهر و نمودها نمايان كننده و پيش دهنده و تنظيم   شكل

نماياند، نه تقسيم و دو دستگي را كـه   عطف پيوستگي تسليم طوعي و كرهي را در همه مي         » جاي اوكرها 
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گراينـد و ميـل       همه از آن رو كه به سـوي كمـال مـي           :  تسليم شده باشند   كرهاً و قسم ديگر     طوعاًقسمي  

و طوعـاً   . انـد    ناشي شده و تنزل يافته     تكويني و طبيعي و غريزي در جهت ارادي و عقلي دارند كه از آن             

، و همين كـه در مـسير تكامـل          كرهااز جهت محكوم و مقهور نخستين اراده قاهر و قوانين ناشي از آن،              

  )۱(»...طوعاًدر آمدند، يكسره 

  اندازه و قانونمندي در خلقت 

 يكي ديگـر از حقانيـت   اي به وجود آمده است و اين اندازه و قانون نيز      آفرينش برپايه قانون و اندازه    

هر وجودي است، يعني چنين اندازه و قانوني كه پروردگار در نهاد هر چيزي نهاده و موجب بـه وجـود             

  :رود آمدن آن گرديده است و در غير اين صورت، نقص يا انحراف پيدا كرده از ميان مي

ـ  خَ  و لـك الم  يريك ف  شَ هن لَ كُم ي لَ دا و لَذ و ختَّم ي لَ  و ارضِالَ و ماواتالسّ لك م هذي لَ لَّاَ ـ  قلَ ـ  لَّكُ ـ يء فَ  شَ  هردّقَ

  ۲/فرقان. قديراتَ

بـراي  (او را است و در عين حال هيچ فرزنـدي     ) سراسر هستي (همان كسي كه مالكيت آسمانها و زمين        

 اتخاذ نكرده است و هيچكس با او در ملك شريك نبوده است و هر) ياري گرفتن جهت نگهداري اين ملك

  .چيزي را آفريد و به نوعي خاص اندازه داد

مالكيـت و   : همه اجزاي اين آيه به هم ارتباط دارند و ارتباط آنها با يكديگر ارگانيك و منـسجم اسـت                  

دارندگي جهان هستي ويژه او است، هـر مـالكي بـراي حفـظ و ادامـه مالكيـت خـودش زن و در نتيجـه                          

مالك به دست شاخة ديگري از درخت بشريت نيفتد، اما او          كند تا بعد از خودش اين ا        فرزندي انتخاب مي  

كه خلود محض و جاويدان مطلق است، نيازي به گرفتن زن و فرزند ندارد و به شريك هم محتاج نيست                    

 هـر   چيزها نيازي به ياري و شريك نـدارد و      ةاو آفريده است و آفريدگار واحد هم      و اصوالً هرچيزي را     

هاي خاصـي كـه در ذات آن چيـز نهفتـه      بر طبق ضوابط و معيارها و حسابچيزي را آفريد به اندازه و     

هـا و ارزهـا موجـب بـه وجـود آمـدن شـيء                 آفريد، آن هم چه اندازه دادني، كه چون همان انـدازه          است  

  . شود اند، هيچ اختالف و اشتباهي در آن يافت نمي گرديده

لَيء خَ شَلَّا كُنّاقَ بِقناه۴۹/قمر. رد  

  .را به اندازه معيني آفريديمما هر چيزي 

اندازه و قانون صورت      تواند بدون داشتن اندازه آفريده شود و اصوالً آفرينش بي           هيچ موجودي نمي  

رسد، و حركتي كه در چيزها نهفته شده خود دليل بر اندازه و قـانون نهفتـه در                    پذيرد و به انجام نمي      مي

  )بقيه در شماره آينده (. ذات آن است

∗     ∗     ∗  

  

   اسفند۱۴

  .و اذا تولي سعي في االرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل واهللا اليحب الفساد

دوران اختناق و ديكتاتوري بيست ساله رضاخان، پردة ستبر و سياهي بر شبستان ايران گـسترد و        

ر تمام  به مصداق آية فوق آن منافق مردم فريب و دشمنخوي همينكه به حكومت و سلطنت دست يافت د                 

جويانه به راه افتاد تا بذرهاي فساد را در اين سرزمين بپاشد و آبادي و آباداني  گوشه و كنار ايران فتنه
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را ويران سازد و شخصيت و نژاد را يكباره به هالكت رساند و از ميان بردارد، در حالي كه اين جريان                     

  .  نداردبرخالف مشيت و ارادة خداوند است و خدا فساد و تباهي را دوست

در آن دوران سياه كه قلمها را شكستند و زبانها را در كام بريدند و لبها را دوختند، تنها فريادي كـه                   

رسيد، فرياد دكتر مصدق بود كه به بانگ بلند اعالم            در ميان هياهوي غوغائيان خريده شده به گوش مي        

تي به زير بار بازيهـاي اسـتعمار   و مدرس بود كه به هيچ صور     ! »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت     «: كرد

شـدند   رفتند، اما استعمارگران انگلستان به هر قيمتي بود بايد بر اوضاع ايران مـسلط مـي             و استبداد نمي  

فرياد خلق را از تهران تبعيد كردند و در سالهاي آخر، مدرس بزرگ را بـه شـهادت رسـانيدند و                      لذا دو 

باقي مانـد و پـس از شـهريور بيـست و در دوران دوم               مصدق تنها شخصي بود كه از اين دوران سياه          

ديكتاتوري پرچم ضداستعماري را بر دوش گرفـت و بزرگتـرين امپراطـوري اسـتعماري آنـروز يعنـي                   

انگلستان را در منطقه از پاي در آورد و از آن پس بود كه كشورهاي گرفتار در چنگـال اسـتعمار يكـي                       

  . گرفتندپس از ديگري را مبارزه با دشمن را در پيش

نفت ايران به دست تواناي رهبر نهضت ملي ايران به ملت بازگشت، و البته مساله تنها به نفت مربوط 

نبود، بلكه اين ملي شدن عملي سمبليك بود به معني قطع سلطة استعمار از تمام شوؤن و سرنوشت اين               

  .مردم و حاكميت ملت بر كشور و بر امور خود

م و نيرومند و پراكندگي نيروها، اسـتعمار را بـه طمـع انـداخت كـه بـا                   اما فقدان يك تشكيالت منسج    

اي  و بـا اسـتفاده از منـافقين و دگماتيـستها، ضـربه     » سيا«همدستي عوامل درونيش و به ياري سازمان    

  . مرداد را به وجود آورد۲۸قطعي بر پيكر نهضت ملي ايران وارد سازد و كودتاي ننگين 

فرزندان اين مملكـت بـه بنـد كـشيده شـدند و جـالدان       . ايران شروع شدتر از پيش در      سالهائي سياه 

  . گر به زندان و سوختن و كشتن مبارزان و آزاديخواهان پرداختند شكنجه

دكتـر  . اي به نام بيدادگاه نظامي براي محاكمة دكتر مصدق بـه راه انداختنـد               بازي مسخره   خيمه شب 

  :نين بيان كردمصدق دادگاه را صالح ندانست و گناه خود را چ

تنها گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است كه صنعت نفت ايران را ملـي كـردم و بـساط          

  »...ترين امپراطوري جهان را از اين مملكت برچيدم استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم

س از آزادي ظـاهري     سرانجام بيدادگاه فرمايشي دكتر مصدق را به سه سال زندان محكوم كرد و پ             

 ۱۳۴۵ اسفند   ۱۴يعني تا آخر عمر يكسره در احمدآباد تحت نظر قرار داشت و در              ۱۳۴۵ تا   ۱۳۳۵از سال   

  . جهاني به زير خاك رفت، اما انديشة واالي او جاودانه باقي ماند و چراغ راه رهروان گرديد

∗  

 معتقد بود كه مردم خـود  دكتر مصدق ايمان عميقي به دموكراسي و عشقي آتشين به مردم داشت و 

 دربـارة   ۱۳۲۲در مجلس چهاردهم در سـال       . آزادانه بايد سرنوشت خويش را بسازند و به دست گيرند         

  :تير گفت ديكتاتوري رضاخان شصت

آنها كه دوره بيست ساله را با اين دوره كـه از            . هيچ ملتي در ساية استبداد به جايي نرسيده است        ... «

گيرنـد، در اشـتباهند، زيـرا سـالها الزم            كنند و نتيجه منفي مي      م مقايسه مي  اي  آزادي فقط اسمي شنيده   

  ».العمل دورة بيست ساله خاتمه داده شود است كه به عكس

ديكتاتور شبيه پدري است كه اوالد خود را از محيط عمل و كار دور كند و پـس از مـرگ خـود اوالدي             «
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  » ...اوالد او مجرب و مستعد كار شودعمل بگذارد، پس مدتي الزم است كه  تجربه و بي بي

از جمله اقدامات دكتر مصدق اين بود كه به هنگام مطرح كردن مساله نفـت ايـران در سـازمان ملـل                      

متحد، يكي از روزها با عاشورا مصادف بود، دكتر مـصدق طـي نطقـي امـام حـسين و هـدف او را بـه                          

كـنم امـروز را تعطيـل كنيـد و همـه              د مـي  جهانيان معرفي كرد و گفت به احترام چنين شخصيتي پيشنها         

  .نمايندگان، آن روز را تعطيل كردند

پيش از نخست وزيري دكتر مصدق، به محض اينكـه دارودسـته صهيونيـستها در فلـسطين دولتـي                   

تشكيل دادند، به وسيله دولت وقت ايران به رسميت شناخته شد و دولت دكتر مـصدق آن شناسـائي را                    

  .جربياتش فرا راه انقالبي ما روانش شاد و ت.پس گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عكس باال كه به هنگام آزادي دكتر مصدق گرفته شده است يـاد مبـارزات يـك آسـيايي سـالخورده و                      

مداري است    وي اولين سياست  . نمايد  جسور را براي رهائي ملت خود از يوغ فرمانروائي غرب زنده مي           

ه قدرت امپراطوري بزرگ قد علم نموده و منابع نفتي كشيده خاورميانه و نزديك علي  كه در منطقه ستم   

با اينكه ملت ايران از آنچه وي انجام داد و همه چيز خود را در راه بدست            . كشور خويش را ملي ساخت    

آوردنش فدا نمود كمتر نصيبي برد اما قيام دالورانه وي باعث شـد كـه سـاير صـاحبان اصـلي نفـت                       

  ......المللي بنمايند و توفيق يابند هاي زورمند بين ري از شركتتر و سهم بيشت تقاضاي شرايط مناسب

  ۱۹۵۶ اوت ۱۴نقل از انتر پريز ـ كراچي 

  ۲۲۰، ص۵پرتوي از قرآن، ج  )۱(
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  اي از مصدق بزرگ نامه منتشر نشده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

∗     ∗     ∗  

  

  مصاحبه با ياسرعرفات

ين است كه خلقها را از يكديگر جـدا سـازد و بـا ايجـاد                هاي سنتي استعمار جهانخوار ا      يكي از شيوه  

 كه بالفور وزير امور خارجة وقت       ۱۹۱۷از سال   . تفرقه به حكومت و تسلط هرچه بيشتر خود ادامه دهد         

انگلستان به دارودستة صهيونيستها وعده داد كه آنان را در سرزمين مردم فلسطين جـاي دهـد، مـردم                   

دري آنـان تمـام خواهـد شـد و مبـارزات       عده به بهاي آوارگـي و دربـه       فلسطين دريافتند كه تحقق اين و     

 بـه اشـكال مختلـف ادامـه         ۱۹۶۴اين مبارزه تا سـال      . شروع كردند ۱۹۱۸ضداستعماري خود را از سال      

تا اينكه فرزندان راستين فلسطين در آن سال راه درست . نهاد يافت و هيچكس در جهان به آن وقعي نمي

دست زدند و راه نبرد مـسلحانه را در         » الفتح«ه تشكيل سازمان آزاديبخش فلسطين      مبارزه را بازيافته ب   

عرضـه    ناميدند، آنـان را ملتـي بـي         پيش گرفتند، از آن هنگام به بعد، ديگر آنان را آوارگان فلسطيني نمي            
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 زنده و اند تا سرزمينشان را براي آنان آزاد سازند، بلكه ملتي گفتند كه به رهبران عرب چشم دوخته      نمي

خواسـتند بـا سـالحها و ايمـان خـويش             آمـد و مـي      بيدار بودند كه حرفشان از لولة مسلسل بيـرون مـي          

  .سرزمينشان را مسترد دارند

. انظار جهانيان به سوي فلسطين و خلق رزمندة فلسطين جلب شد و نام ابوعمار بر همة زبانها افتـاد                  

شان بدان سوي كـشيده شـود و دسـت بـرادري            طلب ايران نيز نظر     بديهي است كه مردم مسلمان و حق      

نشاندگان مزدورشـان از رسـيدن دو         خود را به طرف آن مردم دراز كنند، اما دشمنان انسانيت و دست            

دست به يكديگر به شدت مانع شدند و از آگاهي و آشـنايي مـردم مبـارز ايـران نـسبت بـه مبـارزات و                          

و اين ارتباط در سخترين شـرايط       . طين جلو گرفتند  حقانيت مردم استعمارزده ولي مجاهد و انقالبي فلس       

گرفت، تا اينكه ملت مبارز ايران با الهام از تعليمات انسانساز اسالم،              و با استقبال انواع خطرها انجام مي      

مواضع طاغوتي را از ميان برداشت و ديوارهايي را كه ميان خودش و ملت انقالبـي فلـسطين، ميـان دو                

د از بيخ و بن بركند و ناگهان برادر ابوعمار را در آغوش خود ديد و اشك شوق از برادر، باال برده بودن

  .ديدگان هر دو برادر جاري شد

در اولين فرصت خود را بدانجا رسانديم و در ميان گرفتاريهاي شديد برادر ابوعمار دو سه سـئوال         

اي تمـام و بـا روي         بـا عالقـه   مختصر كرديم، و او كه خود را براي پاسخ اين پرسشها آماده كرده بود،               

  :خوش هميشگي به ما پاسخ داد

  سئوال ـ تاثير انقالب ما در انقالب فلسطين چيست؟

ياسرعرفات ـ انقالب ايران متعلق به ملت ايران تنها نيست، بلكه انقالبي است متعلق بـه تمـام منطقـه،     

ملـت ايـران بـا      . اهـدين اسـت   انقالب امت اسالم است، انقالب همه مستضعفين، همة محرومين و همة مج           

اهللا الموسوي الخميني دام ظله معجزة عصر جديد را بـراي         اهللا روح   انقالب خود به رهبري امام بزرگ آيت      

ملت ايران اين اعجاز قهرمانانه را عليه نيرومندترين امپراطوري در منطقه           . سرتاسر منطقه تحقق بخشيد   

  .اعمال كرد

ر اثر گذاشت بلكـه همـه منطقـه را نيـز در بـر خواهـد گرفـت چـه             انقالب ايران نه تنها در همين كشو      

استعمار بخواهد و چه نخواهد، و چه امپرياليـسم و صهيونيـسم دوسـت داشـته باشـند و چـه نداشـته                       

اهللا   هاي انقالبي امام آيت     مجاهدين قهرماني كه با آموزشها و تربيت      . باشند، اين امت پيروز خواهد گرديد     

به پـيش رفتنـد در مـسير انقالبـي خـود از قـدس شـريف نيـز خواهنـد گذشـت و                        خميني در اين انقالب     

  :المقدس را از وجود پليد صهيونيسم و امپرياليسم و استعمار پاك خواهند كرد بيت

ول دخُيلوسجِا المكَد مخَا دلواَه لَوم ّره ول بِّتَيروا م۷/ اسراء ( .تبيراًوا تَلَا ع(  

 مسجد درآيند همچنانكه نخستين بار وارد آن گرديدند و آنچه خـود را برتـر دانـسته                  و بدون شك به   (

  .)است به سختي درهم شكنند و ويران سازند

  بينيد؟ سئوال ـ اثر انقالب ايران در منطقه چگونه مي

انقالب محرومان و مستضعفان و استثمارشـدگان عليـه   . ياسر عرفات ـ همچنانكه گفتم، انقالب ايران 

اين انقالب . اين انقالب طلوع فجر جديدي براي همة انسانيت است. و ديكتاتوري و عليه بردگي است   ستم  

پرتوي است كه پيوسته از پشت كوهساران همـة عـصرها سـرزده اسـت و همچنـان بـه تابيـدن ادامـه                        
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  .دهد مي

  دانيد؟ سئوال ـ انقالب ما را از جهت اسالمي بودنش چگونه مي

  .ما درخشندگي و روشنايي و اصالت و عزت اسالم را بدان برگرداندياسر عرفات ـ انقالب ش

∗     ∗     ∗  

  

  )۴(اسالم و استراتژيهاي تغيير در جامعه 

قبل از بيان چگونگي تركيب و ارتباط متقابل ابعاد فوق در استراتژي تغيير در اسالم، الزم اسـت بـا                    

تاكيد و تاييـد اسـالم بـر        . ام بيشتري دهيم  استفاده از قرآن و روايات، بررسي و بحث حاضر را استحك          

كتاب و پيامبرش طلب و كسب دانش را        . ضرورت و اهميت بعد علمي در جريان تغيير زايدالوصف است         

اي بـراي هـر    ، طلب علم را فريـضه )اطلب العلم من المهد الي اللحد (كند از گهواره تا گور بر همگي امر مي      

خورد، و مـداد دانـشمندان        ، به قلم قسم مي    ) فريضه علي كل مسلم    طلب العلم  (داند  مرد و زن مسلمان مي    

 اهميـت  ).العلماء باقون مابقي الـدهر (خواند  داند و آنان را جاويدان مي       تر مي   را از خون شهيدان با ارزش     

و قـرآن كلمـات و مفـاهيم مربـوط بـه            . داند  مي) بدون تفكر (يكساعت تفكر را بيش از هفتاد سال عبادت         

عـالوه بـر نكـات فـوق،     . بـرد  عقل و تفكر را، بعد از نام خداوند، بيش از كلمات ديگر بكار مـي     دانستن و ت  

دانـد كـه آنچـه را آموختـه           كند و هر مسلماني را موظف مـي         كسب دانش را يك موضوع فردي تلقي نمي       

يك معلـم و شـاگرد هـر دو را در اجـر و پـاداش شـر                . است احتكار نكند، بلكه آن را به ديگران بيـاموزد         

  .داند داند و هر معلمي را شاگرد، و هر شاگردي را به نوبة خود معلم مي مي

  .و اما اهميت بعد اقتصادي در فرآيند تغيير در جامعة اسالمي

همانطوريكه قبالً يادآور گرديد نقش اجتماعي اين بعد توليد و توزيع وسائل و منابع الزم براي ايجاد                 

كار و  . كاالها و خدمات مورد نياز افراد و جامعه در مسير تكامل آنها           اين وسائل عبارتند از     . تغيير است 

 ـ قرآن   توليد و كسب روزي و توليد وسايل و خدمات مورد نياز از ديدگاه اسالم مورد توجه كافي است

بـر مولـد بـودن و    ) ۵/نـساء (شـمرد   وسائل و اموال و ثروت را براي بر پاداشتن و بقاء جامعه الزم مـي  

كار و زكات   . كند  سراف تاكيد دارد و تمركز مال و سرمايه و احتكار و تكاهل و ربا را نهي مي                دوري از ا  

گويد آنكس كه بار معيشت خـود را بـر مـردم              مي) ص(پيامبرش. كند  و انفاق و بخشش را مصراً امر مي       

العبـاده  ( كنـد   تحميل كند لعنت شده است و يكي از اجزاء هفتگانه عبادت را كسب روزي حالل معرفي مي                

كند كه در آبادي و عمـران جهـان اگـر نهـالي در دسـت                   و سفارش مي   )سبعه اجزاء افصلها طلب الحالل    

آنقدر به . داريد و ناگهان قيامت فرا رسد، از كاشتن آن منصرف نشده، نشاندن نهال را به پايان برسانيد

تجوي مال حالل سـر خـود   گويد كسي كه در جس دهد كه مي كار و توليد و كسب روزي حالل اهميت مي   

  .را با خستگي بر بالين نهد، آمرزيده است

كننـد و ايـن       بديهي است آيات و روايت اصول و معيارهاي اساسي اقتصادي و بازرگاني را بيان مي              

هـاي روابـط اقتـصادي ـ      وظيفه امت و علما و روشنفكران مجاهد است كه با شناخت مسائل و پيچيدگي

داري از طـرق مختلـف، منجملـه          يـن قـرن و سـلطه و گـسترش سـرمايه           سياسي عصر مافوق صـنعتي ا     

هايي براسـاس معيارهـاي اسـالمي بـراي حـل آنهـا و اسـتقرار روابـط                  هاي عظيم چندمليتي، راه     شركت

  .عادالنه اقتصادي و جلوگيري از استثمار مستقيم و غيرمستقيم يافته و به مرحلة اجراء گذارند
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آنچه معمـوالً عبـادات     .  قابل بررسي است   عباداتاسالم، تحت عنوان    بعد اخالقي استراتژي تغيير در      

شود بيشتر به منظور تهذيب اخالق يا رفع تضادها، و در مقابـل آن بـرانگيختن مـردم بـراي                      خوانده مي 

نماز، روزه، حج، زكات، خمس، امر به معروف و نهي از منكر            . باشد  كمك به يكديگر و خدمت به خلق مي       

دهنـد، توجـه بـه        وه بر اينكه تضادها و كششهاي نفساني را تحت تسلط فرد قرار مـي             و جهاد همگي عال   

بـه عنـوان مثـال نمـاز جماعـت ارزش           . اجتماع و رفع تضاد و ايجاد وحدت بين اعضاء جامعه نيز دارند           

حج عالوه بر منافع اقتصادي آن براي اقوام به صورت يك كنگـره             . بيشتري نسبت به نماز انفرادي دارد     

خمـس و   .  اسالمي به منظور آشنايي اقوام و ملل مختلف و براي ايجاد حسن ارتباط بين آنها است                عظيم

امر به معروف و نهي از منكر باعـث         . كند  هاي عمومي اجتماع به وسيله حكومت را تامين مي          زكات هزينه 

وانعي است كه راه گردد، و باالخره جهاد براي دفع م بهبود و تعالي فرد و جامعه و مانع انحراف امت مي    

  .كنند رشد و تعالي فرد و جامعه را سد مي

هنر نيز در ايـن  . حال به نقش هنر از ديدگاه اسالم در جريان تكامل فرد و جامعه اشاره خواهيم كرد  

بخـشد و     اي دارد، زيرا همانطوريكه قبالً اشاره شد به حركت و تحـول اسـتمرار مـي                 فرآيند جايگاه ويژه  

هر چند بيان دقيق موضع واقعي هنر در زندگي اجتماعي انسان امروز از             . گردد  ميمانع سكون و توقف     

اي براي تمايز هنر حالل از   اي است و هر چند چنين مطالعه        ديدگاه اسالم نيازمند مطالعه و مقاله جداگانه      

اه اسالم مورد   ها و عوامل الزم براي ايجاد تغيير از ديدگ            هنر حرام الزم است، ولي براي اينكه كليه جنبه        

  .شود اي مي توجه قرار گرفته باشد، در اين مورد نيز اشاره

اهللا جميل  : از فرمايشات پيغمبر  . (از روايات نبوي است كه خداوند زيبا است و زيبايي را دوست دارد            

) ع(يكـي از مشخـصات داوود     . بيان قرآن نيز از زيباي و آهنگ موزوني برخوردار اسـت          ) و يحب جمال  

مـورد تاييـد او بـود بطوريكـه خـود را افـصح       ) ص(بيان فصيح و زيباي محمد    . ي خوش بود  صدا و آوا  

از ايـن رو  .  در جنگهاي اسالم متداول بـود    استفاده از بعضي آالت موسيقي مخصوصاً     . خواند  العرب مي 

جـه  با تو . كرد كه هنر نيز داراي جايگاه راستيني در استراتژي تغيير اسالم است           توان چنين استنباط      مي

رسد كه هنري ارزنده است كه حركت و تحول انـسان و جامعـه او را بـه                    بيني اسالم به نظر مي      به جهان 

. طرف كمال تهييج و تشويق كند و هنري كه موجب تكاهل، توقف و يا سقوط گردد مبتذل و حرام اسـت                    

دم را در   بر اين اساس شايد يك شعر انقالبي كـه ظلـم و فـساد را محكـوم كنـد، و يـا سـرودي كـه مـر                           

طلبي و مبارزه با ظلم و استبداد برانگيزد، و يا تابلوي نقاشي كه جدايي اجبـاري مـادري را از طفـل                        حق

گردد، بلكه روحيه  شيرخوارش بوسيله مامورين و زور سرنيزه نشان دهد، نه تنها باعث تلطيف روح مي     

هـاي    عدي و بعضي از نوشـته     نثر مسجع زيباي س   . بخشد  استقامت و پايداري را در جامعه استحكام مي       

هـاي    ادبي شريعتي و يا اشعار لطيف ولي انتقادي پروين اعتصامي، سرودهاي مجاهـدين در راهپيمـايي               

هـاي   نقاش اسپانيايي، و بعـضي از سـمفوني  ) GOYA(تاسوعا و عاشوراي اخير، تابلوهاي نقاشي گويا      

  .عنوان مثال ذكر كرد معروف بتهوون را شايد بتوان به

 ابعاد فوق كه از ديدگاه اسالم در جريان تغيير فرد و جامعه الزمند، روشـنگر ايـن واقعيـت                    عوامل و 

است كه روش تغيير در اسالم يك بعدي نيست بلكه كليه عوامل مربوط براي ايجاد تغيير را كه مجموعاً                   

بـه عنـوان    . در نظر داشته است   ) از طريق بهشت  (آوردند براي تقرب به خداوند        شرط كافي را فراهم مي    
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رود، و در مقولـه تغييرهـاي       هاي الزم و مهم در ايجاد تغيير به شـمار مـي             مثال بعد اخالقي يكي از جنبه     

بنـابراين  . اخالقي كه قبالً تحت عنـوان عبـادات ذكـر شـد جهـاد يكـي از عوامـل الزم و پراهميـت اسـت                        

الـه مـورد بررسـي قـرار        استراتژي نظامي كه به عنوان يكي از روشهاي عمده تغييـر در قـسمت اول مق               

دهندة بعد تغييـرات اخالقـي بـه شـمار            گرفت، از ديدگاه استراتژي تغيير در اسالم يكي از عوامل تشكيل          

عامل امر به معروف و نهي از منكر نيز به عنوان عامل سياسي استراتژي تغيير است، زيرا كار                  . رود  مي

در جوامـع اسـتبدادي     .  امر و نهي است    سياست و حكومت حكم كردن و عمل حاكميت و به عبارت ديگر           

در جوامع  . گيرد  امر و نهي فقط از يك نقطه و بطور يك طرفه از حاكم مستبد به طرف مردم صورت مي                  

در صـورتي كـه در نظـام اجتمـاعي         . پذيرد  دمكراتيك تمرين امر و نهي از طرف مراجع قانوني انجام مي          

ر مقابل خداوند مساويند، امر و نهي از طرف وسعت بـه            اسالم كه آن را اعلي و ادنا قائل نيست و همه د           

آنقدر امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     . تواند صورت پذيرد و خود يك كفالت اجتماعي است هر كس مي 

دانـد و هـيچ       مهم است كه اهميت آن در مقابل سلطان جائر، از طرف هر كس بـاالتر از هـر جهـادي مـي                     

تـرين و ظـاهراً كـم      و محبوبيت و علمش، از فكر و كمـك گمنـام  فردي را عليرغم مقام و شهرت و ثروت     

  ـ۲۰۷البالغه خطبه  داند نهج نياز نمي ترين عضو جامعه بي اهميت

الدين فضيلته، بفوق ان بعان علي ما حمله اهللا مـن   الحق منزلته و تقدمت في   و ليس امرو و ان عظمت في      

  )۱(. بدون ان يعين علي ذلك ان يعان عليهحقه و ليس امرو ان صغرته النفوس و اقتحمته العيون

اي كه در آن امر به معروف و نهي از منكر از بين رفته باشد را محكـوم بـه فنـا و انحطـاط                           و جامعه 

اش سـاقط شـده باشـد،         اي كه نظـام سياسـي       اين نتيجه امروز براي ما بديهي است، زيرا جامعه        . داند  مي

  . ز كار افتاده باشداي است كه مغزش ا مانند پيكر انسان زنده

هاي تشريح شـده در       توان چنين نتيجه گرفت كه هر يك از استراتژي          در پايان اين قسمت از بحث مي      

شود، و بـراي ايجـاد        قسمت اول مقاله در استراتژي تغيير اسالمي فقط مربوط به يكي از ابعاد تغيير مي              

قي و يا اقتصادي كافي نيست، بلكه حـداقل  تغيير دائمي در جهت كمال فقط يك عامل مانند تغيير بعد اخال  

اصرار و پا فشاري بر يكي از ابعاد فوق از اعتدال و    . بايد بر چهار عامل مختلف ولي مرتبط تاكيد داست        

  .انحراف است و انحراف كار شيطان. راه سيستم اسالم بدور است

عنـوان نمونـه      بـه ) ع( زندگي علي    انشاءاهللا در ادامه مقاله به ارتباط متقابل ابعاد و عوامل فوق و بيان            

  .اي از استراتژي تغيير در اسالم خواهيم پرداخت زنده

∗     ∗     ∗  

  

  :اي از نقدگونه

  دكتر شريعتي بر دو كتاب مهندس بازرگان

سـال  ۱۰حـدود   » شريعتي«اي است كه معلم محبوبمان        شود، قسمتهائي از متن نامه      آنچه مالحظه مي  

اش در اين صبح پيروزي براي اولين بار           نوشته است و ما اكنون به ياد گرامي        قبل به يكي از برادرانمان    

نهـيم و از خـدايش        داريم و تالشها و روشنگريهايش را قدر مي         كنيم و جايش را خالي مي       آن را چاپ مي   

  .نمائيم رحمت واسعه مسئلت مي
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اعي بـود بـراي مطالعـه و        اي تحليلي اجتم    كه مقاله » سازگاري ايراني «نويس رساله     در آن زمان پيش   

اظهار نظر ايشان به مشهد فرستاده شده بود و ما متن جواب ايشان را بخاطر ريـز بـودن خـط ماشـين         

  .ايم عنوان سند ارائه داده ايم و تنها بخشي ازآن را به كرده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از هوشياري شگفت و    هاي ايشان من جز اعجاب آميخته با لذت           اما درباره اين مقاله مثل همه نوشته      

گـون    گيري و بكار گرفتن ماهرانه همه دانستنيهاي گونـه          قدرت خلق و ابتكار و تاليف و بخصوص نتيجه        

دهم كـه     توانم بدهم و به خود چنين حقي نمي         براي رسيدن و رساندن به مقصود دلخواه هيچ نظري نمي         

رم و آن يكي اينست كـه آيـا در مـسائل    جز اينكه در دو اصل من ترديد دا . اهللا امراء عرف قدر نفسه      رحم

اي از مـسائل انـساني        شناسي و روانشناسي اجتماعي كـه تركيـب پيچيـده           انساني و به خصوص جامعه    

توان قاطعاً گفت كه ايـن عامـل     قائل شد و اگر آري ميFACT DOMINANTتوان به عامل تام  است مي

  ؟»سيستم معيشت و طريقه ارتزاق است«

تعـدد عـواملي كـه در هـم         «شناسي به شيوه گـورويچ بـه          ل دارم كه در جامعه    من شخصاً بيشتر مي   

 در صـورتيكه در  SCOLOGIE DIFFERENTIELLEتكيه كنم و بـه قـول او بـه    »تاثيرات متقابل دارند

العلل يا    شناسي و روانشناسي اجتماعي ايران است و يافتن علت          اين تحقيق يك نوع تعليل توحيدي جامعه      

عنوان شده است ولي از لحـن بحـث و          » سيستم معيشت و طريقه ارتزاق    «عين حال كه    علت غالب آن در     

آيد كه بيشتر عامل جغرافيائي عامل تام گرفته شده است و سيستم معيشت و طريقه                 توجيه چنين بر مي   

اي توجيه شده است كه مستقيماً و منحصراً معلـول عامـل جغرافيـائي اسـت و ايـن                     ارتزاق البته به گونه   
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شناسي است كه مبناي آن را محيط جغرافيائي جامعه ميداند و از ابـن خلـدون تـا                    يك مكتب جامعه  خود  

  .ايوالكست معاصر گروهي برآنند

آنچه در اينجا مطرح ميشود اينست كه آيا اگر بجاي ماها بربرهـاي شـمال آفريقـا در ايـران سـاكن                      

ر ديگـر كـشورها بـه ميزانـي كـه داراي            بودند درست همين حال و حاالت را داشتند كه ما داريم؟ آيـا د             

انـد؟ و گذشـته از آن         وضع جغرافيائي مشابهي با ما هستند از نظر روحي و اجتماعي نيـز بـا مـا شـبيه                  

اختالف شديدي كه از نظر خصائل و خصائص ميان اقوام مختلف ساكن ايران وجود دارد در چيـست؟                  

  .اهتي با مردم جنوب البرز نباشدو نيز بنابراين بايد ميان مردم شمال ايران كمترين شب

مساله ديگر ضعف احساس مليت در ايران يكسره معلول تفرق نواحي مزروعي و مـسكوني و عـدم                  

دانستم يكي اسالم كه هم يك مذهب  ارتباط عنوان شده است در صورتيكه من دو عامل ديگر را مؤثر مي

مللي دارد و بخصوص مخـالف صـريح و         ال  و هم روحي جهاني و بين     ) از نظر مليت ايراني   (خارجي است   

هاي مختلف از جمله ايران را        جدي مليت است و باالخص كه يك امت بزرگ و پايدار تشكيل داد كه مليت              

در خود حل كرد و ديگري تسلط پياپي عناصر بيگانه بر اين مملكت اسـت كـه از نظـر قـدرت و تـاثير و                

عوامل دست دوم يكي هجوم پيـاپي اقـوام همـسايه و            . اند  هاي ايراني نژاد برتري داشته      مدت بر حكومت  

هـاي    ورود و حلول آنها در متن جامعه و بخصوص فئوداليسم سياسي كـه شـكل سياسـي غالـب دوره                   

الطوايف بـر قـسمتي از ايـران و قـسمتي از اراضـي و بـالد        تاريخي ما بوده است و هر يك از اين ملوك        

ن مرزهاي ملي در مرزهاي سياسي كه كمتر بر هم منطبق اند و بنابراي مجاور خارج ايران حكومت داشته

شده است و يكي ديگر نيز همان شرايط خاص جغرافيائي و پراكندگي زندگي كه عوامل                 اند محو مي    بوده

مربوط به بعد از اسالم است و تاريخ نيز شاهد است كه پيش از اسالم احساس مليـت در ايـران بـسيار               

  .بتر از مذه قوي بوده است و قوي

مساله ديگري كه در زمينه بحث و بخصوص شيوه بحث طرحش بسيار بجا اسـت تكيـه بيـشتر بـر                     

و ايـن  ( درباره ايران آورده اسـت  La Facedel Asie آن را در R.GROUSSETاي است كه  روي مساله

ت و آن توجه او اسـ     ) فايده نيست   هائي است كه مثل كتاب پرتو توجهش براي اين رساله بي            يكي از كتاب  

خوانـده اسـت و معبـر دائمـي اقـوام           » چهـارراه تـاريخ   «به موقعيت جغرافيائي ايران در عـالم كـه آن را            

هاي عالم قديم همـسايه اسـت و          چنانكه گوئي ايران با همه اقوام و تمدن       ... گوناگون و افكار و مذاهب و       

 بسياري از خصوصياتي آيا توجه به همين اصل معبر بودن و چهارراه بودن. چهارراه و مركز همه آنها

گويم ايـن     كند؟ نمي   اند تعليل نمي    را كه استاد تنها از وضعيت كشاورزي و روستائي ايران استنباط كرده           

  ؟»در كنارآن«عامل بجاي آن عامل ولي 

اين كيفيت جغرافيائي در طول تاريخ به مردمـي كـه همـواره در رهگـذر ديگـران و مـردم و مـذاهب                        

هـاي    خانـه    رفتـار و اخـالق و روحيـه شـهرهاي زواري و توريـستي و قهـوه                 اند يك نـوع     رنگارنگ بوده 

تعصبي، انطباق با هر چه پيش آيد، سازگاري، رنگ           تفاوتي در برابر حوادث، بي      دهد؟ بي   سرراهي را نمي  

عوض كردن، نان به نرخ روز و مشتري خوردن، دروغ و چاپلوسي و ذلت و نداشـتن غـرور و اصـالت                      

كه غالباً اينها صفاتي است كه در مـردم         ...  و مزاج ديگران و محو شخصيت خود و        توجه به خواست  ... و

  .شود تا مردم دهاتي مستقل و مستغني از غير بيشتر ديده مي» سرگذر«
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ها و گامهائي براي جبـران ايـن نقـائص روحـي و اجتمـاعي             عنوان طرح   در پايان بحث، مسائلي كه به     

ست و پذيرفتني، ولي به نظر من از نظر شدت و تاثير با لحـن  مطرح شده است، در عين حال كه درست ا       

هاي اخالقي و  شود و معتقد كه اين ضعف  از خواندن متن رساله خواننده قانع مي      . خورد  و بحث متن نمي   

رواني كه در ما هست صفاتي سطحي و گذرا و عوارضي موقتي نيست بلكه معلول جبري و قطعي علـل                    

ست و بنابراين نه زخمهائي سطحي است كه بتوان التيـام داد و يـا جراحـي                 دار و محكم اجتماعي ا      ريشه

بنـابراين در حاليكـه انحرافهـا و        . كرد بلكه زائيده مزاج و اقتضاي سرشت و ساختمان اين اجتماع اسـت            

شود و تفـسير، بايـد در آن هنگـام كـه از راه عـالج و           دار و جدي تلقي مي      ضعفها اينچنين عميق و ريشه    

آيد، خواننده در برابر يك راه حل بـسيار قـاطع و عامـل يـا عوامـل نيرومنـد و                        به ميان مي   جبران سخن 

ها پيـدا كـرده       اي بسيار مؤثر قرار گيرد تا بتواند با شناختي كه نسبت به بديها و كجي                كوبنده و سازنده  

نگـام بيـان و   عنوان يك خواننده اينجور احساس كردم كـه ه     است بدان معتقد و اميدوار گردد ولي من به        

ها نويسنده لحن قاطع و مطمئن همراه با نظري دقيق و عميـق و مـسلم                  تفسير و توصيف دردها و نقص     

آيد، نويسنده قاطعيـت و قـوت    دارند و چون سخن بر سر ارائه راه حل و مبارزه با آن انحرافها پيش مي           

  .ويندگ تر سخن مي دهند و با لحني ضعيف و شدت و اطمينان خويش را از دست مي

شناسي و اقتصادي و جغرافيائي، روانـشناسي و اجتمـاعي            آيا در عين حال كه تحليل و تعليل جامعه        

پذيريم، با توجه به مواردي از تاريخ اين ملت كه در آن احساس نيرومند مـشترك و تفـاهم                     ايراني را مي  

گـردد    پديـدار مـي  اشتراك و تحريك و تجهيز همگاني و شدت و قاطعيت و تصميم در ميان همين مـردم       

اميـه، نهـضت تـشيع        بسياري جريانات مذهبي اسالمي نهضت ابومسلم يعني نهضت ايرانيان عليـه بنـي            (

توان معتقـد شـد كـه در عـين حـال ملـت مـا             نمي...) اسماعيليه و نادر و اين اواخر بابيت و مشروطيت و         

ركـت اجتمـاعي وسـيع      استعداد يافتن يك ايمان تازه يك هدف مـشترك تحريـك و تجهيـز عمـومي و ح                 

مذهبي يا سياسي و يا اجتماعي را دارد و گذشته از آن، يافتن يك ايمان تـازه و نيرومنـد و داشـتن يـك           

دار روحــي و اخالقــي را بــه طــرز   هــدف مــشترك بــسياري از ضــعفها و بيماريهــاي مــزمن و ريــشه 

  ؟سازد بخشد و جامعه را قوي و راست و دگرگون و سالم مي آسائي شفا مي معجزه

هـائي اسـت      ها گرچه فضولي نيست و بيان خياالت و انديشه          خواهم از اين فضولي     در خاتمه عذر مي   

  .گذارد اي در ضمن مطالعه اثري در ذهنش مي كه هر خواننده

ام اينـست كـه طبـق عـادت بـسيار بـد معلمـي و                  آنچه را بايد جداً عذر خواهي كنم كه اشـتباه كـرده           

رسـيدم كـه    اي امالئي مي  ضمن مطالعه اين دو دفتر هر جا كه به نكته          چاپ كني، من بدون توجه در       كتاب

ام و    كردم كه اگر تغيير كند بهتر اسـت، در آن دسـت بـرده               در رونويسي كاتب انداخته و يا من خيال مي        

كنم كه شما اين دست بردها را ناديده بگيريد و مـتن را               بعد كه متوجه شدم شرمنده شدم و خواهش مي        

هـا بـه چـشم        البته غيـر از مـواردي كـه در امـالء كلمـات يـا افتـادگي                . وده است، نگه داريد   همچنان كه ب  

  .كند تر مي گيري را آسان رود كار غلط خورد كه چون اين متن البد همينجوري به چاپخانه مي مي

گنجـد بـه خـود مـشغول      خواهم مطلبي را كه چند ماه است مرا به شدتي كه در بيان نمي      در اينجا مي  

ته است و يك لحظه از آن غافل نيستم عنـوان كـنم و آن تمـام كـردن آن شـاهكار معجزنمـاي كـار                          داش

درباره منظومه  » گاليله«مبالغه، شبيه كار      من كشف ايشان را درباره قرآن درست بي       . درباره قرآن است  

150



 

 

ي را بدسـت    آنهـا كليـد علمـي وحـي طبيعـ         . دانم  مي... درباره جاذبه و پاستور درباره بيماري     » نيوتن«و  

كردند دچار    من آن روز كه ايشان طرح اين كار را بيان مي          . اند و ايشان كليد علمي وحي كالمي را         آورده

افزود ايـن بـود كـه چطـور؟ چـرا آقـاي               اي شده بودم و آنچه بر حيرتم مي         سابقه  يك گيجي و حيرت بي    

بـه   چطور در ضمن چنين كاري    ؟  كنند  مهندس اين حرف را با اين سادگي و لحني اينچنين عادي بيان مي            

دانند؟ من به همان مقداري   آن را كاري در رديف ديگر كارها مي     توانند بينديشند؟ چرا   كار ديگري هم مي   

العاده بود كه ناگهان احساس كردم كـه بـه            كه آن روز توضيح فرمودند آنچه دستگيرم شد چنان خارق         

 كه به منظومه شمسي يا تركيب آب يا حركت بـاد؟  قرآن يك ايمان علمي پيدا كردم، ايمان علمي، همچنان  

  !ديدم! است» وحي«يعني ديدم كه . ايمان علمي دارم

كنم كه ايشان پس از رسيدن به اين تز قاعده قدرت انديشيدن و اشتغال به هر امر ديگري  من فكر مي

تواننـد در     نمـي شـوند كـه       دهند و چنان در آن غرق مـي         هر چه از دست مي    ... را چه فكري و چه علمي و      

اي را  زيرا من هيچ مـساله . رديف آن مسائل ديگري را هم در مغز و زندگي و روح و كار خود طرح كنند                

ايـن  . بينم  همه چيز در رديف آن نمي     ... نه تنها درباره قرآن بلكه دين و بلكه خدا و اثبات ماوراءالطبيعه و            

آن . كند  كند، اثبات وجود خدا و غيب را مي          نمي اي است در علم مذهب، اين تنها اثبات قرآن و وحي            حادثه

آن هـم علـوم دقيـق و آن هـم        . هم اثبات خدا نه با زبان عرفـان و اخـالق و فلـسفه و عقـل، نـه، بـا علـم                      

  !ترينش رياضي دقيق

آن كـار بـزرگ     ! گفتند  باز هم در شگفتم كه چرا آن روز آقاي مهندس آن طور عادي از آن سخن مي                

من با اطالع و استعداد كمـي       . ارزش كرده است    ارزش و يا الاقل كم      ها را بي     و منطق  ها  همه حرفها و دليل   

هرچـه قـدرت انكـار و رد حتـي لـج      «كه دارم چند بار در كالس و مباحثه با دانشجويان با اين شرط كه         

ه و همه جا با وجود همين شرط بـ » داريد براي نپذيرفتن اين استدالل من در وحي بودن قرآن بكار بريد      

العاده بدست    استثنا آميخته با ايمان و شگفتي و اعجاب خارق          آن متد كه استدالل كردم موفقيت مطلق بي       

  .آور است آور و ايمان كننده است، اعجاب نه تنها اقناع. آوردم

كـنم و   عنوان يك شاگرد ايشان از ايـشان اسـتدعا مـي    من به عنوان يك معلم دانشجويان اين نسل به   

هيچ كاري امروز در دنيا نيست كـه        . هر چه زودتر  . كه هرچه زودتر اين كار را تمام كنند       كنم    التماس مي 

  .شما هم وادار كنيد و شرايط و مجال وصال را فراهم آوريد. تر باشد تر و حياتي از اين فوري

  .كاش اين كار از همان اول به عربي يا فرانسه  يا انگليسي منتشر شود

  قربانتان، علي شريعتي

∗     ∗     ∗  

اش در دين مقدم      اش در حق بزرگ و فضيلت و پيشتازي         هيچ فردي، اگرچه مقام و مرتبه     : ترجمه )۱(

، هـيچ فـردي     )برعكس(و  .باشد باالتر از آن نيست كه در آنچه خدا بر او واجب گردانيده ياري شود              

تر از    باشند پايين اگرچه مردم او را خرد شمرده و چشمها به سختي و كراهت ميل ديدن او را داشته                  

  .آن نيست كه از او ياري گرفته شود و يا او را ياري كنند
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  ديگر يگانه باشيم

مردمي كـه سـاليان دراز تحـت ظلـم و سـتم و      . اين روزها تنور قصاص و انتقام داغ و سوزان است   

. طلـب مـي كننـد     المال را     اند، بيصبرانه مجازات جنايتكاران و دزدان بيت        غارت و چپاول رژيم جبار بوده     

گرچه اين جانيان و غارتگران بايد هرچه زودتر بسزاي اعمالشان برسند و عبرتي براي ديگران گردنـد،                 

هاي دستگاه جهنمي رژيم      توزي به افراد جزء و پيچ ومهره        ولي دامنه اين احساس و ميل به انتقام و كينه         

 را كـه بايـد معطـوف بـه جلـو و             رود كـه وقـت و انـرژي انقـالب مـا             سابق نيز سرايت كرده است و مي      

جويانـه و     مصروف حل مشكالت و مسائل روز و آينـده گـردد بـه گذشـته و تـصفيه حـسابهاي انتقـام                     

  .هاي سابق مشغول سازد بررسي پرونده

اما اكنون كه معيارهاي خدائي جايگزين معيارهاي طاغوتي شده بايد بدانيم به همان نسبتي كـه عفـو     

 و مذموم است، از موضـع قـدرت و تـسلط دليـل حلـم و سـعه صـدر و                      ظالم از موضع ضعف نكوهيده    

ايد كه رسول اكرم هنگام فتح مكه و پيروزي مسلمين جـز تنـي چنـد از                   حتماً شنيده . باشد  بزرگواري مي 

جنايتكاران و عاملين اصلي رژيم ابوسفياني، كه آنها را به اسم استثنا كرد و گفت اگـر آنـان را در زيـر                       

و حتي پس از اعـالم عفـو و آزادي   » انتم الطلقاء«افتيد بكشيد، بقيه را آزاد كرد و فرمود         هاي كعبه ي    پرده

رفتـار پيغمبـر    . عمومي غالب كساني را كه نيز به علت خيانتهاي نابخشودني استثنا كـرده بـود، بخـشيد                

ر كرد هاي كهنه را شست و جاي آن را محبت وي پ           كينه. ترين دشمنانش را به هيجان آورد       دلهاي سخت 

. شـد   تر مي   تر و مهربان    رسيد متواضع   و اين از بزرگترين خصال پيغمبر بود كه هر گاه به اوج قدرت مي             

مردم مكه در برابر روحي به اين بلندي و دلي به اين پاكي مجذوب شدند و حتي پيرمرداني كه اعتقادات                    

ند بـسته بـود و پـذيرش        هاي نيروم   و عادات جاهلي در روحشان پخته شده بود و در سرشتشان ريشه           

نمود، در زيـر      كرد كاري سخت و دشوار مي       يك فكر انقالبي كه همه پيوندهاي آنان را با گذشته قطع مي           

شـدند پيغمبـر    گشتند و به آرامي در برابر پيغمبـر تـسليم مـي    هاي اخالقي و عاطفي شديد نرم مي      ضربه

  .ده و جگرش را دندان زده بود، رد نكردكه حمزه عموي او را مثله كر) زن ابوسفيان(حتي بيعت هنده 

مسائلي فعلي انقالب ما و احساسات هيجان مردم شباهت بسيار نزديكي با دوران حكومت مرحوم دكتر 

اي  در آن زمان هم ملت پس از مبارزه طوالني به آزادي و هواي تازه. مصدق و ملي شدن صنعت نفت دارد

نشيني كرده  اي انگلستان در برابر نيروي ملت ما عقب سانهرسيده بود، شاه فراري شده و امپراطوري اف

در آن اوضاع و احوال مانند امروز مردم از بند رسته تشنه انتقام و مكافات بودند و جو خشم و كينه . بود

همه جا را پر كرده بود درست مشابه همين ماموريتي كه امام خميني براي تنظيم اعتصابات صنايع نفت و 

تبداديان به آقاي مهندس بازرگان محول نمودند، رهبر محبوب و منتخب مردم آن زمان خلع يد از اس

  .مرحوم دكتر مصدق براي خلع يد از استمارگران و به راه انداختن صنايع نفت به ايشان محول كرده بود

در آن گير و دار خشم و كينه و احساسات آقاي مهندس بازرگان كه ماموريت خلع يـد را بـه عهـده                       

 نوشـته   ۱۳۸۹ شماره   ۱۳۳۰مهر  ۱۳مورخه شنبه   ) خوزستان(اي در روزنامه خبرهاي روز        شتند مقاله دا

هاي فراوانـي كـه بـا مـسائل فعلـي جنـبش دارد مـا                   سال به خاطر شباهت    ۲۷بودند كه با وجود گذشت      

  .كنيم قسمتهائي از آن را در اينجا نقل مي
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بيگانـه  « بود و ما تنها بخشي از آن كه زير عبـارت        درج شده » تر از نفت    قيمتي«آن مقاله تحت عنوان     

  ...ايم استخراج كرده» رفت، بيگانگي هم رفت ديگر يگانه باشيم

  .بيگانه رفت، بيگانگي هم رفت، ديگر يگانه باشيم

پرستي دارد اينها آثار      جوئيها تصور نكيند ريشه ملي و مفهوم وطن         ها و انتقام    ها و صحبت    اين حرف 

به فرض هم كه در ميان شما به قول         . اندازي و نقار است     ج همان سياست استعمار و تفرقه     و بقايا و نتاي   

اش خشكيد برگش     پرستان جاسوس مسلكي وجود داشته است ولي آيا درختي كه ريشه            ها بيگانه   بعضي

  پرستي هست؟ نخواهد خشكيد و آيا با نبودن بيگانه اصالً جاي وحشت و هراس از بيگانه

رف شما درست باشد و كساني سابقاً دست و فكـر خـودرا در خـدمت عمـال نفـت                    فرض كنيم كه ح   

هـاي شخـصي هـوش و فطانـت و      اند، اينها خائنيني هستند كه با خدمت بـه اجنبـي سـرمايه        گذارده بوده 

حال همـانطور كـه نفـت خودمـان را تـصرف      . برداري شركت سابق قرار داده بودند       استعداد را در بهره   

مگـر ايـن افـراد بـا آن     . هاي زنـده خودمـان را هـم تـصرف كنـيم      د خودمان و سرمايه كرديم بياييم افرا  

استعداد و هنري كه دارند از نفت كمتراند؟ مگر ما در مملكت آدم زياد داريم كـه اينقـدر افـراد را بيقـدر                        

  .بدانيم؟ اندكي روح بلند و طبع عالي و مردانه داشته باشيم

شـدم چـون      ها ناراحت مـي     باور كنيد از منظره اين دودكشها و برج       آمدم    بنده سابقاً كه به آبادان مي     

ديـدم بـه چـشم غـول بيابـاني و دشـمن               ها را كه كنـار شـط مـي          قطار كشتي . ديدم مال ديگران است     مي

هـاي    اما حاال همگي ما به قدري اين دودكشها و بـرج          . نگريستم چون مال ديگران و براي ديگران بود         مي

دهم اگر از همان كشتيهاي لعنتـي         قول مي !... خواهيم در بغل بگيريم     ريم كه مي  سياه سوخته را دوست دا    

چرا؟ براي اينكه   ! ها بزنيم   ها بكنيم و بر جدارش بوسه       سابق يكي به كنار ساحل بيايد در جلويش قرباني        

  .بعد از اين مال ما و براي ما است

ل ما يعني در اختيار مـا و بـراي مـا            مگر اين افراد كه اسم و شكل و زبانش مثل بنده و شما است ما              

  نيستند؟ چرا باز به چشم بد و سخنان بد آنها را نگاه كنيم؟

انـد پـدر و       اگر بقول شما شخصاً در راه ملي شدن نفت خدمت نكـرده           . اينها همه افراد همين كشورند    

 همقـدم و همـراه      برادر و عموزاده و اقوام آنها مانند تمام افراد ملت يكدل و يك جهت با شما همزبـان و                  

مگر نفت ملي با اين نهضت بزرگي كه شده است تعلق به همه مملكت ندارد؟ در كـار نفـت همـه                      . اند  بوده

بنده و شما چه حـق      . پس نفت مال همه است    . زحمت كشيدند، همه پشت به پشت هم دادند تا درست شد          

مكـاري در ايـن دسـتگاه ملـي     اي از فرزندان اين آب و خـاك را از ايفـاي وظيفـه عمـومي و ه                  داريم عده 

  !اينقدر كوچك نباشيم و كوچك نبينيم! محروم كنيم؟

كنيم با اينهمه اصرار و الحاح باز دل سنگ شما نـرم نـشده و در تـصميم خـود بـه انتقـام                          فرض مي 

اوالً چقـدر تـشخيص     . هاي قبل از شروع خلع يد بپردازيم        پافشاري كنيد و الزم شود كه بحساب خورده       

توانيد خادم و خائن به مملكت را از هم جدا كنيد؟ اگر درستش را                چگونه مي . گناه مشكل است  بيگناه و با  

خواسته باشيد چون دستگاه دستگاه اجنبي بود و طبق منطق شما هـر خـادم بـه آن دسـتگاه خـائن بـه                        

  .كشور بوده است پس همه كارمندان و كارگران را بايد بيرون انداخت
  

153



 

 

ــد   ــه مــست گيرن ــم شــود ك ــر حك ــد   گ ــست گيرن ــه ه ــر آن چ  درشــهر ه
  

ثانياً اگر زياد پابند حق و اصول حساب نشده عده معدودي را روي شـياع و تـواتر و افتـرا گـرفتيم                       

صرفنظر از اينكه معلوم نيست به همان رديف اول اشخاص كه فعالً اسمـشان در زبانهـا اسـت متوقـف                     

دم نيستند؟ زبان ندارند؟ يـار و قـوم ندارنـد؟    كنيد اينها آ شود اگر به همان عده هم اكتفا شود تصور مي      

دست و پا نخواهند كرد؟ سر و صدا و اختالل و اضطراب راه نخواهند انداخت؟ ديگـران را لـو نخواهنـد        

  !داد؟ بره هستند كه بگذارند راحت كنار باغچه سرشان را ببريم و گوشتشان را دلچسب كباب كنيم؟

خيلي سر و صـدا و دنبالـه و دردسـرها و            . واهد گذشت طبيعي است كه به اين سادگي و سهولت نخ        

يعني در واقع تمام كار نفت و زندگيمان را بايد بگذاريم و بيائيم و بـه دعـوا و       . ها خواهد داشت    گرفتاري

  !...انتريك بپردازيم

  !!خواهد اين همان چيزي است كه خارجيها دلشان مي

 دستمان خواهد رفت و هم مخصوصاً ايـن اتحـاد و    ايم از   وقت هم نفتي كه به خون دل به چنگ آورده           آن

  .جوئي و تفرقه خواهد شد برادري كه بعد از هزاران سال در مملكت پيدا شده است مبدل به كدورت و كينه
  

∗     ∗     ∗  
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  دموكراسي را بهتر بشناسيم 

ايـم تـا دموكراسـي را در عمـل بـشناسيم و        كرد كه از ابتداي مـشروطيت سـعي نكـرده    بايد اعتراف 

  .ايم فرصت تجربه آن را هم نداشته

شود و    كند كه از آغاز، هيچ كوششي در جهت شناخت و آموزش مشروطيت نمي              كسروي تعجب مي  

ان آنقدر كلـي اسـت      هاي نويسندگ   بحث. داريم  عجيب است كه هنوز هم اقدام جدي در اين راه مبذول نمي           

از جملـه مـسائلي كـه ايـن روزهـا           . آموزاند و توقعات مردم هيچ ارتباطي با آزادي نـدارد           كه چيزي نمي  

هاي ارائه شده هيچگاه مـورد تحليـل          مطرح است، نحوه انتخاب مديران در ادارات دولتي است و راه حل           

  .واقع نگرديده است

  مديران انتخابي و مديران انتصابي

ث است كه مديران چه دسـتگاه دولتـي و عمـومي را بايـد مـردم انتخـاب كننـد و مـديران                        در اين بح  

امـا در ايـن شـكي نيـست كـه مـديران يـك دسـتگاه عمـومي را                    . كدامين دستگاه را مراجع اداري باالتر     

هاي اين مدرسه     يك مدرسه را در نظر بگيريد، هزينه      . توان بوسيله كارمندان آن دستگاه انتخاب كرد        نمي

ممكن اسـت   ) پرداخت غيرمستقيم مردم  (گردد    كنند يا از اعتبارات دولت تامين مي         يا مردم پرداخت مي    را

قبول كرد كه مدير مدرسه بوسيله وزارت آموزش و پـرورش و يـا بوسـيله انجمـن محـل و يـا بـا راي                      

لمـان انتخـاب    اما اينكه مدير بوسـيله مع     . مستقيم مردم محل انتخاب گردد و مدير آموزگاران را برگزيند         

دهند و خدمت هم بايد به مردم ارائه گردد، نفع و             زيرا هزينه مدرسه را مردم مي     . شود محل ترديد است   

ضرر كار براي مردم است و مدير و معلم جوابگوي مردم، اگر آموزگاران، مـدير را انتخـاب كننـد، چـه                      

خوب و بد مدرسه بـا  . خود استكننده  كسي آموزگاران را انتخاب كند؟ هركس مسئول در مقابل انتخاب     

  مدير است يا با آموزگاران؟

دهنـد و هزينـه ايجـاد تاسيـسات را      گريم، پول برق را مـردم مـي     تامين برق يك منطقه را در نظر مي       

آيـا  . انـد   كننـد و خدمتگـذار مـردم        اند و رئيس و كارمند هر دو با پـول مـردم زنـدگي مـي                 مردم پرداخته 

  دگي از طرف مردم رئيس خود را انتخاب كنند؟كارمندان حق دارند به نماين

اگر كار عيبي پيدا كرد و مردم شكايت كردند چه كسي جوابگو است و به چه كسي؟ رئيس به مردم،                    

 رئيس به كارمندان و يا كارمندان به رئـيس بايـد جـواب پـس بدهـد؟       كارمندان هر يك جداگانه به مردم،   

ذيرد كـه تاسيـسات بـرق اصـفهان متعلـق بـه يـك ميليـون                 گمان نداريم هيچ كس اين حرف را نپـ        : مثال

توان اختيار يـك ميليـارد سـرمايه مـردم و              كارمند سازمان برق اصفهان و نمي      ۲۰۰۰اصفهاني است نه    

سالي صد ميليون تومان درآمد را به اين دو هزار نفر واگذار كرد و اين مردم شهر هـستند كـه بايـد بـا                    

قيم و از طريق انجمن شهر و يـا ديگـر مـسئولين تعـداد كارمنـدان ـ       رأي مستقيم خود و يا رأي غيرمست

  .دهد و نگارنده روش انتخاب مستقيم را ترجيح مي. روش كار سازمان و رئيس آن را تعيين كنند

رژيـم بـراي تحميـل    . و با كمك پول نفت بيكاري رواج يافته بـود ) شاه ـ هويدا (دانيم كه در رژيم  مي

پيمـود از اعـدام و حـبس و شـكنجه گرفتـه تـا رواج         همه راههاي ممكن را مـي      سكوت و يا ايجاد اختناق    

  .بيكارگي و باجگيري و عياشي

ها و ادارات  در آينده بايد بسياري از سازمان. هاي رژيم سابق را درهم بكوبد انقالب بايد همه ساخت
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ه و متراكم گردند و     مصرفي بر دوش خلق رزمنده ما هستند منحل شوند و بسياري ديگر فشرد              كه با بي  

كارمندان اضافي ولي شرافتمندي كه رژيم آنها را عاطل گذاشته بـود بـه كارهـاي مفيـدتري سـوق داده       

  .شوند

چگونه بپذيريم كه با سپردن اختيارات اين دسـتگاهها بـه كارمنـدان آن سيـستم مـنحط هويـدائي را                     

  .تثبيت كنيم

  كارمند بازنشسته دولت 
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   تعاليبسمه

كُنْـتُم اَعـداًء فـألّف بـين قُلـوبِكُم          ِاِهللا جميعاً و ال تَفَرقـوا و اذْكَـروا نِعمـتَ اِهللا علَـيكُم اذْ                َواعتَصموا بِحبل 

 نم هفْرلَي شَفا حكُنْتُم ع خْواناً وا هتمتُم بِنِعحفَأصْبنْهاالنّارِفَأَنْقَذَكُم۱۰۳/ آل عمران (...  م(  

همگي به ريسمان همبستگي خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد، و نعمت خدا را بر خويش پيوسـته بـه                    

ياد آريد كه با يكديگر دشمن بوديد و دلهاي شما را به هم مأنوس كـرد و در نتيجـه ايـن نعمـت بـرادر        

  ...شديد، و بر پرتگاهي از آتش قرار داشتيد و شما را از آن نجات بخشيد 

گـذرد و از آن تـاريخ تـا بـه حـال، جنـبش ملـي و                     مي ۱۳۴۳ خرداد   ۱۵ال از قيام تاريخي     شانزده س 

اسالمي ما راهي پرپيچ و خم را پيموده است از قيام ابتدائي تا جنبش مسلحانه پيشتاز، تحـول و انقـالب          

نقالب هاي شهر و روستا و باالخره تا سرحد قيام و ا       فرهنگي، تا گسترش مبارزه قهرآميز به سطح توده       

. عمومي بهمن ماه گذشته تكامل يافت و اينك انقالب اسالمي و دولت موقت انقالب بر جامعه حاكم اسـت               

و .  آغاز شـد ۴۲بهمن نهايت يك مرحله از راهي بود كه از پانزده خرداد  ۲۲انگيز    پيروزي عظيم و اعجاب   

و راهـي هـست و نيـست،        انقالب اسالمي ايران، در حال حاضر در موقعيتي خطير و تاريخي، بـر سـر د               

رهبر گرانمايه انقالب و نيروها و عناصر وفادار به ايشان، چـون وجـدان              . اصالت و انحرافات قرار دارد    

بيدار توده مسلمان، در برابر هجوم چند جانبه ضدانقالب از يك طرف و عوامل و عناصر گروههاي، اگر 

الت انقالب را بـر دوش و وظيفـه پاكـسازي           نه ضدانقالبي، الاقل غيرانقالبي اسالمي، مسئوليت حفظ اص       

جامعه را از آثار شوم قرنها استبداد و استعمار و ساختمان جامعه نوين اسالمي و رهگشائي براي تولد           

  .انسان طراز نوين اسالمي، در پيش دارند

هر روز صبح در راه انقالب اسالمي، مسائلي مطرح مي شود كه بايد در برابر آنها موضع صحيح و                   

  .المي و قابل پذيرش و منطق را كشف كرد و در پيش گرفتاس

طلباني بود كه سالها صداي دردهاشان در سينه حـبس شـده    پانزده خرداد روز قيام مظلومان و حق     

دوشـيد و هـم منـابع و      بود، فرياد اكثريت خاموشي بود كه رژيم وابـسته حـاكم آن روز هـم آن را مـي                  

اد و هم بر فرهنگ و مذهبش هجوم آورده بود، مردمي كه مصالح             د  مصالحش را به باد غارت بيگانه مي      

مادي و معنوي و فرهنگ و اعتقادات خود و در يك كالم هستي وموجوديت خود را در معرض تهديـد و                     

ديد به روحانيت و باالخص به شخص امام خميني روي آوردند ملجا و بازتاب دردهاي خود                  نابودي مي 

م، اكثريت رهبران سياسي قديمي را سرگرم مسائل و كشاكش در بين خود، و اين مرد. را در آنجا يافتند

انديشيدن به مسائلي كه درد مردم نبود يافتند بدين سبب بنا بر تجربه و سـنت تـاريخي ايـران، اسـالم،                      

اسالم انقالبي را راهنماي قاطع عمل خود و امام خميني را آشناتر با اين مسائل و دردهاي خود يافتند و             

  . دنبال ايشان و به فرمان ايشان براي هرگونه حركت و جانبازي آماده شدندبه

نهضت تنباكو مشروطيت و سالهاي نخست كودتـاي        : ها در تاريخ كشور ما كم نيست        از اينگونه قيام  

ولي قيام پانزده خـرداد     . ، اينها همه منابع تجربه ملت مسلمان و نقش روحانيون آگاه و مبارز بود             ۱۲۹۹

اين سر آغـازي بـود بـر        . بخشد  ساز به آن مي     نظير تاريخي و دوران     ئي داشت كه يك ارزش بي     ويژگيها
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  .يك تحول و چرخش جهت در جنبش ملي ـ مذهبي ايران

ـ گردش نيروهاي وارد در مبارزه و مورد اتكا مبارزين از روشنفكران و طبقه متوسـط شـهرهاي                  ۱

  . سطح كشوربزرگ به سطح توده مردم و قشرهاي پائين جامعه در

  .اسالمي جنبش و شكوفا شدن انديشه و آرمانهاي اسالمي در درون جنبش ـ غلبه وجه ۲

  .آميز مردم عليه رژيم حاكم به سوي مبارزه قهرآميز و مسلحانه ـ گردش مبارزه مسالمت۳

  

  مليت ايراني و مذهب

ق آن بـود، ناگهـاني و       ، آغاز تحقـ   ۴۲ اسالمي در درون جنبش ملي ايران، كه پانزده خرداد            غلبه وجه 

اوالً از آغـاز نهـضت تحـريم        . هاي تاريخي اسـتواري برخـوردار اسـت         بدون سابقه نبوده بلكه از ريشه     

شد،    جنبش ملي ايران كه همواره با خصلت ضد استبداد و ضداستعماري مشخص مي             ۴۱تنباكو تا سال    

يشتازان جنبش مـستقل از مـذهب   گرفت و اگر تني چند از رهبران و پ هاي مذهبي سرچشمه مي  از انگيزه 

كردند، عامل پذيرش رهبري آنها و گسترش جنبش در ميان مردم، همان انگيزه               انديشيدند يا عمل مي     مي

هاي ضدظلمي و ضداستعبادي اسالم و توحيد بـود كـه بـيش از هـر فكـر و فرهنگـي در                        مذهبي و سنت  

هبران، گسترش جنبش در ميان خـود مـردم         بنابراين وقتي جداي از ر    . قلوب توده مردم ايران نفوذ دارد     

شـده و انگيـزه مـذهبي هـم در قالـب       را مد نظر قرار مي دهيم، حركت ملي با انگيزه مـذهبي شـروع مـي             

يافت و اصوالً بنا بر آموزشـهائي       شعارها و خواستهاي مبتالبه ملي در شرايط خاص تجلي و تحقق نمي           

اهللا نـائيني بـه مـسلمانان داده شـده اسـت،              رحوم آيت الدين اسدآبادي و م     كه از زمان مرحوم سيد جمال     

حركت ضد ظلم، ضد استعمار و ضد استبداد و استثمار، عين مبارزه با شـرك و بـاز كـردن راه جهـت                       

به سبب همين واقعيت بوده است كـه در اغلـب مـوارد تـاريخ جنـبش ملـي                   . پرستش انحصاري اهللا است   

گرفتنـد، يـا اگـر رهبـري و      مسلمان در راس جنـبش قـرار مـي   ايران، روحانيون آزاده يا مؤمنين و افراد   

پيشتازي از ديگران بود روحانيون و مسلمين حامي اصلي و عامـل گـسترش و نفـوذ جنـبش در تـوده                      

گرا است كه بيش از همه  اين واقعيت از يك طرف افتخاري براي روحانيون آزاده و مردم. شدند مردم مي

اند و از طرف  ر، ملجا، پناه و بازتاب دردهاي اصيل ملت ايران بودهقشرها و اصناف خلق ايران خدمتگزا     

ديگر و با اهميت بيشتر، اينكه وظيفه ديني كه يك روحاني يـا يـك فـرد مـسلمان متعهـد را بـه جنـبش و             

كـشاند، وظيفـه و انگيـزه ملـي را در درون خـود                آورد و به خدمت خلق خدا و راه خدا مي           حركت در مي  

شود، عـين      نيست و در شرايط معين، كه هدفهاي ملي تحت شعارهاي معين متبلور مي             دارد و از آن جدا    

  .گردد آن مي

پردازان فلسفه سياسي سخن بـسيار رفتـه اسـت،            درباره مليت و عوامل سازنده آن از صرف نظريه        

پيوند ولي آنچه كه الاقل درباره كشورمان و ملت ايران صادق و غير قابل انكار است اينكه عامل ربط و                    

كنند، همان مذهب اسـت و ايـن          بين اقوام و نژادها و زبانهاي گوناگوني كه در سرزمين ايران زيست مي            

مـذهب در ايـران يعنـي       . نكته پيش از اسالم در مذهب زردشت و بعد از آن در ديـن اسـالم تجلـي كـرد                   

خـواه    وطـن وحدت ملي، يعني حفظ وطن، يعني خودآگاهي و شعور ملي، و از ايـن جهـت اسـت كـه هـر                       

صادق و هر ناسيوناليست متعهد، و حتي هر طرفدار انديشه طبقاتي هم، اگـر براسـتي در دعـاوي خـود                  
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تواند از تاثير اسالم و بويژه تـشيع روي گردانـد و    صادق و امين باشد و غم ملت و وطن را بخورد نمي          

  .يا در برابر آن بايستدنقش ضد ظلم، ضداستعماري و ضد استبداد و استثماري آن را ناديده بگيرد و 

توجه به حقيقت فوق، كه بر هيچ فرد آگاه از تاريخ ايران پوشيده نيست، ما را به اين حقيقت رهنمون                    

شود كه جدا كردن نهضت ملي يا اهداف ملي از اهـداف مـذهبي در ايـران بـه هـيچ وجـه بـا واقعيـت            مي

ر فـرد مـؤمن و متعهـد وظـائف و           اين صـحيح اسـت كـه ديـن اسـالم، بـراي هـ              . كند  تاريخي تطبيق نمي  

كند كه از حدود و مرزهاي مليت و سرزمين خاص و زمان خاص فراتـر رفتـه و بـه                      آرمانهائي طرح مي  

يابد، ولي مساله بر سر تغـاير و تـضاد            منتهاي پرورگار گرايش مي     نهايت و ابديت و ذات اليزال و بي         بي

 اجتماعي ـ سياسي ـ مـذهبي، بـا عمـل اجتمـاعي ـ      است، انگيزه مذهبي اگر از انگيزه ملي جدا باشد، عمل

  .گردد سياسي ـ ملي منطبق است يا در راه آن است و انگيزه هم به خود فرد مربوط مي

  

  هاي اسالمي ملي شدن نفت و انگيزه

ملي شدن نفت يك حركت ضداستعماري و ضداستبدادي بود، صـرف نظـر از آنكـه ايـن نهـضت در              

هـاي ضداسـتعماري      يقا چه تاثيراتي گذاشت و چگونه مبدأ و منشأ حركت         منطقه خاورميانه و شمال آفر    

به اقرار رهبران آنها، از نهضت ملي شدن نفت         ... ملي شدن كانال سوئز، انقالب الجزائر،     . ملل ديگر گرديد  

 ايران تاثير پذيرفتند و تسريع يافتند، اصوالً حركتي بود كه نيروهاي مذهبي، پيشتاز و جلودار و مبلغ آن

اي شدن و شعار ملي شـدن         اگر اصل ملي شدن ابتكار فرد ديگري باشد، پذيرش و ترويج و توده            . شدند

نقش مرحوم كاشاني و نواب صفوي و خليل طهماسبي در به راه افتادن             . آن مختص رهبران مذهبي بود    

محمـدتقي  اهللا سـيد   مرحـوم آيـت  (اين حركت و حراست از آن، نقش مراجـع آگـاه آن روز و فتـاواي آنـان                 

. اي كـرد    آن نهـضت را تـوده     ) اهللا صدر   اهللا حجت، مرحوم آيت     اهللا فيض مرحوم آيت     خوانساري، مرحوم آيت  

آيا آنان مردماني غيرمـذهبي     . ها در راه و به خاطر همين نهضت ريخت          ها و طهماسبي    ها، امامي   خون نواب 

  ؟ ملت اسالم در سر داشتنداي غيراسالمي داشتند يا هدفي جز اعتالي اسالم و بودند يا انگيزه

اي از يك رهبر ملـي در تـاريخ ايـران          دكتر مصدق كه به حق پيشواي اين حركت قرار گرفت و نمونه           

 مجلس شـوراي ملـي راجـع بـه عدليـه            ۱۳۰۶ خرداد   ۱۸گرديد، روز نطق قبل از دستور خود، در جلسه          

  :گويد مي

اريم، آن اصل را متزلزل نكنيم و نگوئيم كه         را د ) يعني اسالم (اگر ما در جامعه خودمان يك اصل        ... «

پس بايد مملكت را هميشه اصـل اسـالميت   . تواند مملكت را حفظ كند كند، اين نمي تجدد اين طور حكم مي   

اصل است و ما نبايد با اين اصولي كه در جامعه است و به                خصوصاً حاال كه تجدد ما بي     . حفظ كند فقط  

  )۱(»...اب كنيم عنوان تجددهاي دروغي مملكت را خر

اين جمالت از كسي است كه غيرروحاني بود وبه عنوان يك رهبر ملـي و غيرمـذهبي شـناخته شـده          

تـشريفات  . وزيري او بود كه شناسائي دولت پوشالي اسـرائيل پـس گرفتـه شـد                در دوران نخست  . است

  .ديدهاي ايران لغو گر غيراسالمي و مصرف مشروبات الكلي در وزارت خارجه و سفارتخانه

كاش اين جمالت براي وكالي دادگستري و حقوقدانان امروز كـشورمان نيـز رهنمـون و سرمـشقي                  

  .شد مي
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با اين ترتيب و سوابق آيا اين به حق است كه نهضت ملـي شـدن نفـت و رهبـري آن را از اسـالم و                           

  نهضت فعلي جدا بدانيم؟ 

اي را بـدون مقـدمات آن ارزيـابي           هكند كه هيچ حادثـه و واقعـ         وانگهي انديشه اسالمي به ما حكم مي      

نكنيم، اگر نهضت ملي شدن نفت نبود، و آرمان ضداستعماري در مردم مسلمان رشد نيافته بود، و اگـر                   

مرداد و نقش استعمار نوپاي آمريكا و نوكري رژيم پهلوي پيش نيامده بـود و اگـر                 ۲۸ضربه و كودتاي    

 قيام روحانيت و پذيرش دعوت روحانيت از طرف         نبود، آيا ۴۱ تا   ۳۲مبارزات ملي و ضداستعماري سال      

پذير بود؟ نهضت مقاومت ملي و نهضت آزادي ايران قبل از نهضت روحانيت، با                هاي مردم صورت    توده

انگيزه خالصاً اسالمي و با آرمان اسالمي شروع به فعاليت كردند و همين افراد بودنـد كـه مايـه و پايـه                    

مجاهدين، دكتر شريعتي و نهضت فرهنگي او، اقـدامات و          . اد شدند خرد۱۵جنبش انقالبي اسالمي بعد از      

مبارزات نهضت آزادي در خارج از كشور، آيا در تكوين و تكامـل انقـالب اسـالمي ايـران هـيچ نقـش و                        

  تاثيري نداشت؟

بايد اذعان كرد كه نقش و حوزه عمل نهضت آزادي كه جمعيتي سياسي ولي با مرام و هـدف دينـي                     

و بـه حـق ايـن جنـبش         . توانـست بـرود     وشنفكران مذهبي در شهرهاي بزرگ فراتـر نمـي        بود، از ميان ر   

هـا گـسترش داد و ايـن     روحانيت به رهبري امام خميني بود كه وجه اسالمي جنبش را بـه اعمـاق تـوده     

نهضت آزادي با درك اين حقيقت، از همان نخـستين          . خرداد رسميت و استحكام يافت    ۱۵واقعيت با قيام    

مشتاقانه و بـا تمـام وجـود فعاليـت خـود را در راه و منطبـق بـا                    ۴۱ت روحانيت در سال     روزهاي نهض 

خرداد و پـس از آن تنهـا        ۱۵اهللا خميني هماهنگ كرد و در جريان          نهضت روحانيت مترقي به رهبري آيت     

دار بود كه به نحوي تشكيالتي، چه در زندان و چه در خارج از زنـدان از اهـداف                     جمعيت سياسي سابقه  

  .كند خرداد دفاع كرده و مي۱۵بش روحانيت و جن

 فراهم شـده    ۳۲هاي آن از سالهاي       زمينه. بنابراين اگر انقالب اسالمي ايران، امروز پيروز شده است        

اي يافته است و اين داعيه كـه انقـالب اسـالمي ايـران از پـانزده                    اوج و كمال تازه    ۴۲ و   ۴۱و در سالهاي    

  . شروع شده حقيقت ندارد۴۳خرداد 

  

  انقالب اسالمي ايران و روشنفكران و حقوقدانان 

ولي مساله اصلي امروز ايران و انقالب ما چيست و چه كساني در حـل ايـن مـساله نقـش اصـلي را                        

دارند؟ آيا مساله بر سر اينست كه چه كساني در جنبش حق سبقت دارند يا چه كساني پيشتازند يا چـه                     

فت جزء انقالب اسالمي هست يا نه؟ به راستي اگر كساني يا گروهي حق تقدم دارد يا نهضت ملي شدن ن

اند و اين نقش را از روي تعهد و احـساس          گروههايي در تكوين و تكامل اين انقالب اسالمي نقشي داشته         

اند، جز از آن ناحيه انتظار چه پاداشـي مـي تواننـد داشـته باشـند،                   وظيفه در برابر خدا و خلق ايفا كرده       

كنـد،    ين لحظات خطير و حساس تاريخي كه انقالب ايران در مبارزه بود و نبود سير مي               اصوالّ مگر در ا   

امروز روز احساس بستگي به سرنوشت انقالب اسالمي و خدمت و ! موقع تقسيم پاداشها است؟ ـ هرگز 

ايثار با تمام وجود نسبت به آنست، هركس در اين راه پيشتازتر بود، طبعاً و به موجـب قـانون و سـنت                       

  .لهي جاي خود را در انقالب و دولت انقالب و در نزد توده مردم باز خواهد يافتا
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كننـد و كارهـاي جـاري انقـالب بيـشتر در              اگر مردم به روحانيون مبارز و مترقي بيشتر اعتماد مـي          

. اختيار ايشان است، آيا اين ناشي از زور و فشار و اعمال نفوذ است؟ يا دليـل ديگـري هـم وجـود دارد                       

اهللا خمينـي وفـادار     اينست كه روحانيت مترقي و مبارز كه از آغاز نهضت روحانيت نسبت به آيت       حقيقت

هاي خـود ادامـه       بوده و در طي پانزده سال گذشته مبارزه را رها نكرده و در پنهان و آشكار به فعاليت                 

دارند و بار عمـده  اند، امروز از احساس مسئوليت باالئي نسبت به حفظ انقالب اسالمي ايران برخور          داده

كشند و طبيعي است هركس يـا دسـته از اشـخاص كـه بيـشتر در مـسائل و              ها را به دوش مي      مسئوليت

مشكالت مردم حضور داشته و تماس نزديك با مردم داشته باشند بيشتر مورد توجه و اعتماد و تثبيت                  

بي در نزد روحانيون همين     هاي انقال   گيرند شايد علت عمده جمع شدن كارها و مسئووليت          مردم قرار مي  

  .واقعيت است

بنابراين گروههاي ديگر اجتماعي، به ويژه روشنفكران، كـه طيـف وسـيعي از اصـناف و قـشرها را                    

انـد،    پوشانند، اگر از نفوذ در رهبري يا مقامات مسئول سياسي و اجتماعي و انقالبي بـر كنـار مانـده                     مي

از صحنه بحث و جدل حرفـي يـا تبليغـاتي حـضور             روشنفكران هر كجا، خارج     . گناه عمدي كسي نيست   

فعال داشته و با اهداف انقالب اسالمي تفاهم و اخالصي نشان داده باشند بـه همـان ميـزان در رهبـري                      

  .اند امور نفوذ كرده

دموكراسـي، آزادي و قـانون      «وكالي دادگستري و حقوقدانان، كه در ايام اخير، نسبت بـه موضـوع              

انـد تـا چـه انـدازه نـسبت بـه اسـالم و انقـالب                   گراني كرده و پيراهن چاك داده     اين همه ابراز ن   » اساسي

اسالمي، نسبت به توده مردم و مسائل و مشكالت توده مردم دلسوزي و اخالص و احساس مـسئوليت                  

پرسيم  اگر درد آنها آزادي بيان و عقيده و مرام است، از روي حق و انصاف از ايشان مي           . اند  نشان داده 

انقالب سازمان يافته يا سازمان نيافته، در طول تاريخ اين مقدار آزادي بيان و قلم كه امروز در                  در كدام   

ايران حاكم است، وجود داشته است؟ امروز بيش از پنجاه روزنامـه يوميـه و هفتگـي در سـطح كـشور                      

مخـالف  شود و بيشتر از چهل نشريه در اختيار همان روشنفكران مخالف اسالمي يـا                 چاپ و منتشر مي   

وزن عمده تبليغات قلمي و اجتماعات روشنفكري در دست اينگونه افراد، اعم            . اسالمي بودن انقالب است   

در حاليكه تعـداد اينگونـه روشـنفكران مخـالف اسـالم در             . باشد  از نيروهاي ماركسيستي يا غير آن مي      

نات و مواضع تبليغـاتي     كند، يعني هشتاد درصد امكا      جامعه ايران از يك درصد جمعيت فعال تجاوز نمي        

سياسي در اختيار و بلندگوي يك در صد جمعيت فعال كشور است و رهبري و مسئولين انقالب و دولت 

نسبت به اين توزيع غيرعادالنه امكانات تبليغاتي ساكت هستند و حتي بارها بقاي آزادي قلـم و بيـان را                    

ا جايي پيش رفته است كه بـسياري از عناصـر           اين آزادي و امكانات تبليغاتي ت     . اند  تصريح و تاكيد كرده   

ضدانقالب و نيروهاي دشمن انقالب ايران كه تا يكي دوماه پيش در برابر قدرت و صالبت انقالب جرأت                  

سـر همـين روشـنفكران معتـرض          كننـد و در پـشت       اظهار وجود نداشتند، از همين امكانات اسـتفاده مـي         

 در همه جوامـع ديگـر بـه مـدافعان و نگهبانـان حقـوق       وكالي دادگستري و حقوقدانان   . گيرند  موضع مي 

اساسي مردم و تأمين حقوق بشر و پـشتيباني از آزاديهـاي قـانوني مـشغول و معـروف هـستند و مـا                        

برخي از همين وكال در جريان يكسال و نيم         . اميدواريم وكال و حقوقدانان ايراني هم هميشه چنين باشند        

دفاع از حقوق زندانيان كردند كه البته مورد قدرداني ملت بـوده و             اخير اقدامات مؤثر و مفيدي در جهت        
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ولي سوال اينجاست كه آنان در برابر آن اقدام محدود و كوتـاه مـدت كـه از جانـب معـدودي از                       . هست

آيا منتظرند كه مردم، مردمي كه براي به كرسي نـشاندن       . ايشان صورت گرفت چه پاداشي انتظار دارند      

آنان را در صدر رهبري خود قرار دهند بدون آنكه از وفـاداري             .  جان نثار كردند   اهداف اسالمي خون و   

پرسـند   و صداقت ايشان نسبت به آرمانهاي اسالمي اطمينان كافي كسب كرده باشند؟ وانگهي مردم مـي           

كه اين وكالي دادگستري و حقوقدانان كه امروز به خاطر محدوديت تصوري و ادعائي آزادي اين همـه                  

حـد و   دهند، در سالهاي گذشته، در بيـست و پنجـسال گذشـته كـه تجـاوزات آشـكار و بـي           مي يقه چاك 

حصري نسبت به قانون اساسي موجود، نسبت به حقوق اساسي مردم و بـشر و نـسبت بـه آزاديهـاي                     

بـسياري از ايـن وكـال و حقوقـدانان در           . كردند  گرفت، كجا بودند و چه مي       فردي و اجتماعي صورت مي    

ها يا واحدهاي بخش دولتي و خصوصي به صورت وكيل و كارشناس حقـوقي و مـشاور و                  همه دادگاه 

اند و از حقوقها و پاداشهاي كالن متمتع شدند و معذالك عليه آن همه تجاوز بر آزادي             غيره خدمت كرده  

ولي اكنون كه بيش از هر زمان و موقعيتي ديگر، كشور مـا و مـردم مـا در       . كوچكترين دمي برنياوردند  

هاي ضدانقالبي از داخل و خارج، نيازمند به اتحاد و وحدت كلمـه هـستند، در شـرايطي كـه                      رابر توطئه ب

باالترين درجه آزادي بيان و قلم وجود دارد و حتي سخنان و مـدافعات همـان وكـال و حقوقـدانان را از              

ه وكـالي   كنند، در چنين شرايط حـاد و خطيـري اسـت كـ              راديو و تلويزيون جمهوري اسالمي پخش مي      

ايـن  . كارنـد   دهند و بذر تفرقه و يأس در ميان مردم مـي            دادگستري و حقوقدانان فرياد وا آزادي سر مي       

برند؟ آيـا ايـن آب بـه آسـياب دشـمن انقـالب و                 عمل مورد رضايت كيست؟ چه مقاماتي از آن بهره مي         

  دشمنان خلق ايران ريختن نيست؟

يت نسبت به مردم و سرنوشت انقالب مردمي اسـت          آزادي بيان و قلم در كنار احساس تعهد مسؤول        

هـاي     درصد جمعيت كـشور و وابـستگي       ۹۰يابد واال بيان و قلم نامتعهد در برابر           كه ارزش واقعي را مي    

ومرج، مرادف است با ايجاد تفرقه در صفوف انقالبيون، و  عقيدتي آنها و انقالب آنها مرادف است با هرج

ساختن مردم نسبت به رهبري انقالب اسالمي و باز گرداندن آنها از            مرادف است با دلسردي و مأيوس       

كنـيم    ما تأكيد مـي   . انقالب، و همه اينها در نهايت براي كمك به تجديد حيات و تجديد سازمان ضدانقالب              

كه آزادي بيان و قلم و مرام و اجتماعات همه امور اساسي در انقـالب ايـران هـستند و رهبـري انقـالب                        

لت موقت انقالبي نيز صميمانه نسبت به اين امر معتقد و وفادارند ولي آزادي بيان و مـرام                  اسالمي و دو  

تا آنجا مجاز و پسنديده است كه موجبات بازگشت ضدانقالب را فراهم نكنـد و بـر اسـاس مـسئوليت و                      

م اين آزادي محترم اسـت و غيـر آن موجـب خـش            . متعهد نسبت به كلياتي از انقالب اسالمي ايران باشد        

  .مردم ستمديده و مسلمان ايران خواهد بود

و اما درباره تدوين قانون اساسي كه اين همه موجـب هيـاهو و اظهـار سـخنراني از جانـب وكـالي                       

  .دادگستري و حقوقدانان و همه گروههاي سياسي مخالف با انقالب اسالمي ايران قرار گرفته است

رفته، و يك انتقال قـدرت بـر مبنـاي حفـظ رژيـم              فراموش نشود كه در ايران انقالبي صورت نگ       : اوالً

انقالب . انقالب يعني نفي ارزشهاي رژيم موجود، يعني نفي مؤسسات و بنيادهاي آن     . موجود نبوده است  

طبيعـي اسـت و در   . كنند خود فرهنگي دارد، كه مؤمنان و وفاداران صادق انقالب آن را درك كرده و مي         

ست كه به قوانين را رهبران و مـسئولين عمـومي انقـالب، انـشاء و                تمام انقالبهاي جهان سابقه و سنت ا      
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پس اگر در شرايط حاضر، انشاء و تدوين قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران را                   . كنند  تدوين مي 

شكل حقـوقي  . كنند كه فلسفه و ايدئولوژي انقالب اسالمي را درك كرده باشند كساني انشاء و تدوين مي    

در قالب مواد و اصول در آوردن آن هم كاريست كه از هر محصل حقـوق يـا هـر                    دادن به اين فلسفه و      

  .دار در مسائل و مبارزات سياسي و اجتماعي ساخته است فرد سابقه

رسـد و حـدود     پس از انشاء و تدوين قانون اساسي مجموعه آن بـه اطـالع افكـار عمـومي مـي                  : ثانياً

ه صاحبنظران و حقوقدانان، بـا ايـدئولوژيهاي مختلـف          دوماه هم وقت براي اظهار نظر تمام ملت، از جمل         

  .شود وجود دارد كه بطور آزاد يا در مجلس مؤسسان ابراز و نسبت به تغيير و تكميل آن اعمال مي

وقتي همين قانون اساسي تدوين شده به اطالع عموم رسيد معلوم خواهد شد كه همـين قـانون                  : ثالثاً

آزاديهاي سياسي و اجتمـاعي افـراد و گروههـا را تـا چـه ميـزان                 بر مبناي معيارهاي اسالمي، حقوق و       

تامين و تضمين كرده است، و آيا قوانين اساسي به اصطالح دموكراتيك چيـزي بـر ايـن قـانون اضـافه               

  كند يا خير؟ دارند يا نه و آيا اين قانون، با معيارهاي دنياي امروز، تطبيق مي

 درك و درد اسـالمي اسـت كـه بـر انـشاء و تـدوين و                  با وجود اينكه حـق انقالبيـون صـاحب        : رابعاً

تصويب قانون اساسي بپردازند، معذلك بطوري كه به ما اطالع داده شـده از طـرف شـوراي طرحهـاي                    

وزيري، به سران گروههاي معروف سياسي پيشنهاد مشاركت در كميسيونهاي تدوين             انقالب در نخست  

زمان مجاهدين خلق، چريكهاي فدائي خلق و جنبش شده اين پيشنهاد، به سا . طرحها و قوانين، شده است    

  .است ولي هيچگونه استقبالي از اين دعوت به عمل نيامده است

اين است همه آنچه كه در مورد قانون اساسي صورت گرفته و اين ماهيت تبليغات، هيـاهو و اظهـار                    

  .آيد هايي است كه نسبت بدان بعمل مي نگراني

شود و آزاديهـا و حقـوق اساسـي و             يك نظام انقالبي و دموكراتيك مي      آنچه كه موجب بقاي   : خامساً

بلكه اين روح . كند، اين متن تصويب شده قانون اساسي نيست متقابل مردم و هيات حاكمه را تضمين مي

دمكراسي و تساهل متقابل و احساس مسئوليت و تعهد افراد و گروهها بـويژه راهبـران فكـر و انديـشه                     

قـانون  . بيان قلم و مطبوعات و روشنفكران و ساير قشرهاي صاحب مـسئوليت اسـت            مردم يعني ارباب    

 ايران حاوي بسياري از حقوق دمكراتيك صحيح بوده و هست ولي عملكرد دولتها و   ۱۹۰۶اساسي سال   

رژيم حاكم هرگز بر آن منطبق نبوده بلكه بسياري از حقوق اوليه و اساسي مورد تهديد و تجـاوز قـرار      

حد و حصر در طول شصت سال از مشروطيت ايران، همان              منشاء و بهانه اين تجاوزات بي      .گرفته است 

ومرج و تالشي قدرت مركزي مـسئول و فقـدان اخـالق و روحيـه دموكراتيـك در ميـان گروههـا و                         هرج

شـود كـه مـا و همـه گروههـا و              آيا تجربـه هفتـاد سـاله گذشـته باعـث نمـي            . شخصيتهاي سياسي بود  

و همه اقشار ملت، نـسبت بـه رعايـت رفتـار دموكراتيـك بـا يكـديگر و اجتنـاب از         شخصيتهاي سياسي   

ومرج حساس و معتقد باشيم؟ امروز هرج و مرجي كه بر جامعه انقالبي ما حـاكم اسـت بزرگتـرين                  هرج

  .رود تا راه را بر پيش آمدن و تجديد سازمان ضدانقالب باز كند دشمن دروني انقالب است كه مي

هـا    ومـرج   هـا و هـرج      دست به اينهمه آشـوب    » آزاديخواهي«خالف كنوني كه زير لواي      آيا گروههاي م  

زنند و از پاشيدن بذر تفرقه در ميان صـفوف ملـت ابـائي ندارنـد، ايـن را در نظـر دارنـد كـه نهايـت                        مي

  ومرج يك ديكتاتوري خشن مجدد است، خواه ديكتاتور فاشيستي و يا استالينيستي؟ هرج
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يا روشنفكري و بعضي از گروههاي اسالمي مثل سازمان مجاهدين خلق كـه  گروههاي ماركسيستي  

دانند كه دشمن اصلي انقـالب        كنند، آيا اين را مي      عليه حاكميت آخوند و استبداد روحاني عمل و تبليغ مي         

  قيد و مسئوليت است نه حاكميت آخوند؟ ومرج و آزادي بي ايران اين هرج

  

  طلبي انقالب و فرصت

رو اسـت، مـساله       ترين مسائلي كه هـر انقـالب و نهـضت پـس از پيـروزي بـا آن روبـه                    يكي از عمده  

كساني كه تا يك شب قبل از به ثمر رسـيدن مبـارزات و فـداكاريها و قربـاني                   . طلبي و نفاق است     فرصت

گـران جنـبش و انقـالب بـوده و از مزايـاي       طرفان تخطئه دادنهاي يك ملت در كنار دشمن يا در صف بي 

آيند و به طرح مطالـب و         كنند و در لباس دوست در مي        اند، يكشبه رنگ عوض مي      ور بوده   بهرهنظام قبل   

) غمخـواران (شعارهائي تند و حادتر از خود رهبـران اصـيل انقالبـي، خـود را در صـدر سـخنگويان و                      

دهند و اي بسا كساني را هـم بـه خـود جـذب                نهضت و انقالب و مردم و طبقات محروم جامعه قرار مي          

سخنان و شعارهاي ايشان فريبنده است ولي دقت در زندگي گذشته و حال ايشان ميزان صميميت                . ندكن

اينهـا در لبـاس انقـالب راه را بـراي بازگـشت ضـدانقالب و                . دهد  شان را به انقالب نشان مي       و دلبستگي 

  .كنند ارتجاع به نظام ساقط شده باز مي

انـد    در تحليل، در روزهاي تاريك مبـارزه نتوانـسته        اي ديگر كه به خاطر ضعف فكري و ناتواني            عده

هائي كـه داشـتند، قـدرت         هاي خصلتي و وابستگي     پيشتاز مبارزه خلق قرار گيرند و يا به سبب نارسائي         

قيام قاطعانه در برابر رژيم جبار و فاسد و خائن گذشته را نداشتند، و حتي در آخرين روزهاي مبـارزه               

، جرأت نفي يكباره سلطنت و طرح انتقال قاطع قدرت به ملـت را نداشـتند،            قهرآميز ملت عليه رژيم پهلوي    

آور انقالب، براي عقب نماندن از صف رهبري و رياست، سنگ آزادي       پس از پيروزي چشمگير و اعجاب     

دهنـد و وارث      چين جنبش و فداكاريهاي مـردم قـرار مـي           زنند و خود را ميوه      و دمكراسي را به سينه مي     

كنند تا مگر در پرتو نام و محبوبيت آن رهبران، بـراي خـود                ايان گذشته ملت معرفي مي    رهبران و پيشو  

دهنـد، در   جبهه دموكراتيك تشكيل مي. اعتباري كسب كنند و اعتبار مبارزه ملي را به خود انحصار دهند       

بـدون  . حالي كه معلوم نيست اين جبهه از كدام دسته از نيروهاي ملي و مبارز و انقالبـي متـشكل اسـت    

اي كوشش و تالش در جهت حل مسائل انقالب يا خدمت به مردم محروم و زحمتكش اين سرزمين،                    ذره

كنند و تخم تفرقه و نفاق را در ميان  با شعار و تبليغ و با ايجاد شايعه خود را غمخوار آزادي معرفي مي             

هبـري انقـالب در انجـام       زننـد تـا انقـالب و ر         ومرج را دامـن مـي       كارند و آشوب و هرج      مردم انقالبي مي  

  .هاي خود ناكام و دچار شكست شود رسالت

نظير در گوشه و كنـار بيابانهـا و           در حاليكه جوانان و مردان و زنان مسلمان با شور و اخالصي بي            

اينان . روستاهاي كشور به خدمت و ايثار به خلقهاي مستضعف، بدون كوچكترين ريا و تظاهر مشغولند  

دهند و به ايـدئولوي       ري و غربزده خود فرياد دلسوزي براي آزادي را سر مي          در محافل لوكس روشنفك   

كنند تا مگر دشـمنان اصـلي اسـالم يعنـي             انقالب اسالمي ايران توهين و انقالب را غيراسالمي قلمداد مي         

  .امپرياليستهاي غرب و شرق را خوشحال و به حمايت از خود جلب كنند

بـرداري    طلبانه و بهـره     يني در ايام اخير، همان تالشهاي فرصت      يكي از مهمترين علل نگراني امام خم      
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خواري نهضت ملي شدن نفت و سعي در نفي اسالم بودن انقالب    انحصاري از نام دكتر مصدق و ميراث      

گيرد، در حاليكه دكتر مصدق پيشوا و بنيانگذار نهـضت            است كه از جانب اين گروه صورت گرفته و مي         

ده و اين نهضت براي اينكه در پروسه تكامل خود به حقيقت واقعي و اصيل               ملي ضداستعماري ايران بو   

انقالبـي كـه نـه تنهـا منـافع      . ضداستعماري خودش منجر گردد، ناچار بود كه به انقالب اسالمي بينجامد         

. سياسي و اقتصادي غرب را نفي كند، بلكه فرهنـگ نـوين و حيـاتبخش اسـالمي را جانـشين آن سـازد                      

دامه منطقي نهضت ضداستعماري ملي شدن نفت است و ملت ايران به استقالل و آزادي               انقالب اسالمي ا  

رسد مگر با فرهنگي مستقل از غرب و شرق، فرهنگي كه از اعماق تاريخ پانزده قرنه اين ملـت                     كامل نمي 

رهبري دكتر مصدق تا زمان چرخش و تحول نهضت ملي ايـران          . با خون و گوشت آن عجين شده است       

محل ترديد نبوده و نيـست، ولـي در شـرايط انقالبـي             ۴۲بارزه قهرآميز يعني تا پانزده خرداد       به سوي م  

امروز سخن از پيشوايي بزرگمردي كه حضور ندارد، ناشي از عدم درك مفـاهيم و ايـدئولوژي انقـالب                   

از طـرف ديگـر، ارج و احتـرام دكتـر           . ايران و مشكوك به قصد تفرقه و تـشتت در صـفوف ملـت اسـت               

در تاريخ ايران و جهان هميشه واال و پابرجاست ولي مصدق متعلق بـه همـه ملـت ايـران بـوده                      مصدق  

  .است نه يك خانواده يا يك فرد از يك خانواده

كنيم كه اگر مي خواهد در پيشبرد انقالب اسالمي ايـران نقـشي و سـهمي                  ما به اين گروه توصيه مي     

وردار گردد، بهتر است كه اهداف انقالب اسالمي ايران       هاي مردم برخ    فعال داشته باشد و از اعتماد توده      

  .را بيشتر درك و از طرح مسائل افتراآميز و تهمت ضدآزادي به آن بپرهيزد

  

  چه بايد كرد؟

چهـره پنهـان    » دلسوزان براي آزاديهاي دموكراتيـك    «در برابر هجوم ضدانقالب كه امروز در پشت         

رو با اين گروهها، و به خشونت و ارعاب كشاندن مبـارزه            كرده است، چه بايد كرد؟ آيا درگيري رو در          

كارنـد بـه آبيـاري     كند يـا بـذرهاي تفرقـه را كـه ديگـران مـي               درون مردمي، خدمت به وحدت انقالب مي      

  نشيند؟ مي

آميز نسبت بـه اينگونـه معترضـان كـه هنـوز، علقـه و                 به نظر ما هر نوع برخورد و مواجهه خشونت        

تر كـرده خـشونت را تـا سـرحد            يراني نفي نشده است، صفوف ملت را مشتت       شان به ايران و ا      وابستگي

انقالب اسالمي ما به قدر كافي منطق و حجت دارد كه پاسخ منطقي و دور               . جنگ خانگي پيش خواهد برد    

برخورد قهرآميز و ارعابي . از خشونت اينگونه شيفتگان آزادي را بدهد و نيازي به سركوب و قهر ندارد

دارد و    حتي مخالفين فرصت طلب و متظاهر، خود انقالبيون اسالمي را از تكامل كيفي باز مي              با مخالفين   

  .دهد گري و قشريت سوق مي به سوي افراطي

اعتقاد راسخ ما اينست كه براي حفظ انقالب اسالمي و بخاطر نـشان دادن چهـره اصـلي اسـالم كـه                      

به مبارزه سياسي خود رنگ منطـق و تـساهل   ترين دمكراسي عالم است بايد      ترين و بشردوستانه    واقعي

هـاي احـساسي در برابـر مخالفـان و رقيبـان سـعي در جمـع كـردن و وحـدت                        بدهيم و به جاي واكنش    

  . گروههاي مؤمن به اسالم و انقالب اسالمي كنيم

ريـزي و تـشكيل جبهـه اسـالمي انقالبـي و مترقـي، امـروز، از اعظـم وظـائف و                        تالش در جهت پـي    
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كاليف مذهبي و سياسي ما است كه در عين حال مساله انقالب اسـالمي و بقـاي آن را نيـز    ترين ت   بنيادي

  .كند تضمين مي

اين جبهه بايد از تمام گروههاي وفادار به مكتب اسالم، ولو با برداشتهاي گوناگون، كه اسالم را در                  

هـاي    در خدمت به تـوده    شناسند و رسالت خود را        كننده استعمار و استبداد و استثمار مي        ذات خود نفي  

  .دانند، تشكيل شود محروم و مستضعف مي

تواند پايگاه اجتماعي يك مركزيت قوي و قدرتمند كه ما در بيانيه ارديبهشت               ايست كه مي    چنين جبهه 

ماه طرح كـرديم، قـرار گيـرد و اجـرا كننـده تحقـق بخـش اهـداف انقـالب اسـالمي در سـطح جامعـه و                             

  . گروههاي ضدانقالب اسالمي باشدكننده مردمي در برابر مقابله

، شـهدائي كـه قهرمانـان گـردش نهـضت ملـي             ۴۲در اين يادبود و گراميداشت شهداي پانزده خرداد         

 بـه روح پـر      »...فاستبشروا ببيعكم الذي بـايعتم بـه        ... «: ايران به سوي انقالب اسالمي بودند، به مصداق       

له آغازي بر وحـدت نيروهـاي انقالبـي اسـالمي بـه             فرسيم و اين يادبود را به منز        فتوح ايشان درود مي   

آوريم و بنا به مسئوليت اسالمي، خود را در اين راه آماده خدمتگزاري تمام اين نيروها اعـالم                    شمار مي 

  .داريم مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸ خرداد ماه ۱۳

∗     ∗     ∗  

  ۱۰۴، ص ۷انتشارات مصدق، جلد » ها و مكتوبات دكتر مصدق نطق« )۱(
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 بــر مبنــاي ايــدئولوژي ۱۳۴۰نهــضت آزادي ايــران از بــدو تاســيس در ســال 

اسالمي، و با استراتژي مبارزه با استعمار و استبداد و رسـالت داشـتن نقـش                

شاهد و واسط در جهت ايجاد پل در ميان روشنفكر متعهد و روحانيت مبـارز               

  .تو مترقي، به حركت خود تا كنون ادامه داده اس

پانزده خرداد همچنان كه نقطه عطفي در تاريخ مبارزات ملت ايران و انعطـاف              

زنگ خطري براي همه مبارزان     . دآن به طرف مبارزه مذهبي و ايدئولوژيك بو       

. رود  مشي و شيوه مبارزاتي آنـان نيـز بـه شـمار مـي               براي تجديدنظر در خط   

ن كننده داشته است،    نهضت آزادي ايران افتخار دارد كه در اين راه نقشي تعيي          

هاي مربوط به بعد از پانزده خـرداد          براي يادآوري اين مطلب برخي از اعالميه      

  .شود فاعتبروا يا اولي االبصار در اينجا آورده مي۱۳۴۲

  

  بسمه تعالي

  :كارگران و زحمتكشان

ل مـاه   او. المللي كارگران است    يازدهم ارديبهشت ماه امسال مصادف با روز اول ماه مه و جشن بين            

  .مه مظهر مبارزه براي زندگي بهتر و همبستگي جهاني كارگران است

 ميالدي كارگران شهر شيكاگو با شرايط غيرانساني و نامناسب كـار            ۱۸۸۶در چنين روزي در سال      

هاي كارفرمايان صفوف     و بخاطر كسب حقوق خويش دست به تظاهرات عظيمي زدند اما بر اثر دسيسه             

اي زنداني و رهبران كارگران پـس از محاكمـه            شد و گروهي فراوان كشته و عده      كارگران از هم پاشيده     

هاي آنـان نمايـان و معرفـي گرديـد و مـوجي از                سال بعد خيانت كارفرمايان افشا چهره     . اعدام گرديدند 

المللي كارگران در شهر  سه سال بعد از آن واقعه كنگره بين. خشم و تنفر و ناراحتي در جهان برانگيخت       

در اين روزي كه مصادف بـا برگـزاري يكـصدمين سـال             .  تشكيل شد  ۱۸۸۹يس در روز اول ماه مه       پار

انقالب كبير فرانسه و افشا خيانت كارفرمايان شهر شيكاگو بـود تـصميم گرفتـه شـد آن را همـه سـاله                       

 جشن بگيرند و براي اعالم خواستهاي صنفي و ديگر مطالبات اجتماعي تظاهر كنند و نيروهـاي خـود را             

از آن تاريخ به بعد كارگران هر كشور بسته به موقعيت و امكانات خود اين روز را جـشن                   . بسيج نمايند 

گردد و در برخي فقط مخـتص كـارگران    در بعضي ممالك اين روز رسماً عيد عمومي تلقي مي. گيرند  مي

  .است

اند ايـن روز را نايـده بگيـرد      تو  هاي كنفرانس كار ژنو نمي      نامه  گر چه ايران طبق مقاوله    ... و اما ايران    

زيـرا آنجـا كـه اسـتبداد و محروميـت و            . تواند چنين جشني را برگـزار كنـد         ولي عمالً كارگر ايراني نمي    

كارگر ايراني بايد مبارزه كند و هنوز فداكاري زياد الزم است تا اين             . اختناق هست جاي شادماني نيست    

خواهـد همـه مـردم و     اش با دروغ مـي  ه هيات حاكمهدر مملكتي ك. بار سامان بگيرد    وضع آشفته و اسف   

را افسون كند چه جاي نـشاط اسـت؟ در آنجـا كـه مـزد متوسـط                  ) كارگر و دهقان  (بويژه دو قشر مولد     

 ريال است و وزارت صنايع و معادن با آن همـه زرق و بـرقش جـرات اعـالم                    ۶۰روزانه كارگران معدن    

رط ناچيزي ندارد ـ در آنجا كه دولتش از وجود هـزاران   پزخانه را از ف  كارگر كوره۲۲۰۰۰مزد متوسط 
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كنند خبـر   دهند و كرك پاك مي  زن كارگر كه در انبارهاي تاريك و نمناك خراسان و آذربايجان جان مي            

ندارد ـ باالخره در مملكتي كه در يكي از شهرهاي بزرگ و پرجمعيتش فقط يك زن كارگر بيمـه وجـود    

اي دارند و كارگران ايراني در حـصيرآباد       رشناسان بيگانه زندگي افسانه   خيزش كا   دارد و در منطقه نفت    

  تواند شاد باشد و آرام بگيرد؟ خورند ـ آيا هيچ ايراني مي آبادان خون دل مي

اساس وزير كار كه در پشت تريبـون مجلـس      هاي بي   تواند ساكت بنشيند و به گفته       كارگر ايراني نمي  

اصـوالً كـارگر ايرانـي      . گوش كنـد  » ياي براي كارگران قانوني نيست    اعتصاب در هيچ جاي دن    «: گويد  مي

فاقد پناهگاه است و از هر گونه حق تجمع و داشتن سنديكاهاي سالم و اصـيل بـراي تـامين و بهبـود و                        

وزارت كـار  . انـد  ادامه زندگي محروم است و حتي سنديكاهاي ساختگي را نيز النه سازمان امنيت كـرده         

 بهترين حافظ حقوق كارگران باشد در ايران عامل اجراي مقاصد استعمارگران داخلي تواند و بايد كه مي

همين وزارت كار، كارگران شريف و مسلمان ما را به جرم اعتراض بـه غـصب حقـوق                  . و خارجي است  

بـه قـول حـضرت    . سازد شان را تار مي     فرستد و آينده آنها و خانواده       خود با اتهامات ناروا به زندان مي      

در همـدان و سـاير شهرسـتانها از سـرما     ) از همـين طبقـه  (در اين مملكـت هـزاران نفـر       «اهللا خميني    آيت

  ».آيا چه اقدامي براي جلوگيري از اينهمه تلفات شده است. ميرند مي

اكنـون  . شـود   شود، فرهنگ و بهداشـت نمـي        خواني در راديو كه براي كارگر نان نمي         تبليغات و مقاله  

گذرد چه قـدم مـؤثري    خ تصويبنامه سهيم شدن كارگر در سود ويژه كارخانه ميبيش از يكسال از تاري    

در راه بهبود وضع زندگي كارگر ايراني برداشته شده است؟ و چه تحولي صورت گرفته است؟ مگر بـا                   

  شود بازي كرد؟ حقايق عالم و واقعيات زندگي يك اجتماع مي

بـرد و   ميليون سود از يك امتيـازش مـي  ۱۵نها دار وابسته به خارج سالي ت    در اين كشور يك سرمايه    

ماند؟ كارگر    كند و با داشتن چندين امتياز ديگر از اين قبيل چه براي كارگران مي               ارز كشور را خارج مي    

با كارفرمائي كه براي حفظ نفع خود و مصون ماندن از هر نوع تعرضي تعـدادي از سـهام كارخانـه را                      

  تواند بكند؟ ميگذارد چه  افتخاراً به دربار وامي

وري در  زدآنچه مهم است اصوالً وضـع مـ       . با اينحال مسئله كارگر يكي از مسائل جامعه كنوني ما است          

 ...ت، در اداره و بـازار و كارخانـه و      در ايران همه جا سخن از بدبختي اسـ        . معناي اعم ه  مزدور ب . ايران است 

تي از مسئله كارگر و بدبختيهاي او هم مهمتر آور بيكاران و شيوع روز افزون بيكاري مخفي ح تعداد سرسام

رواج دالل بازي براي مبارزه با اينهمه نابساماني و نجـات اقتـصاد ورشكـسته ايـران كـاري از پـيش                     . است

  .رود نمي

  .برابر صادراتش هست حاصلي جز فقر و بيكاري ندارد۶آنجا كه وارداتش ازنظر حجم و قيمت 

ران بايد جنبشي بشود، جنبشي عظيم و قـاطع و خوشـحاليم كـه              براي از بين بردن عوامل بدبختي اي      

هشياري و فداكاري مراجع عاليقـدر      . هاي مختلف بوجود آمده است      جنين تحركي در جامعه ما در زمينه      

. روحاني و مردم مسلمان ايران به پيروي از تعليمات حياتبخش اسالمي ضامن پيروزي اين جنبش است   

پيروزي كـارگران ايـران را در       . شبرد اين نهضت مقدس سهمي بسزا دارند      كارگران مسلمان ايران در پي    

همگاني با ملت قهرمان ايران در مبارزه عليه ظلم و استبداد خواستاريم و اميدواريم كـه بـا تـشكل همـه         

  .جانبه و هشياري بيشتر و مجهز شدن به سالح تشكيالت روز به روز به هدف نزديكتر شويم
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  . اهللا خميني و ميالني و شريعتمداري   عاليقدر و مجاهد حضرات آيتدرود فراوان به مراجع

  .درود فراوان به مظهر مبارزات ضداستعماري شرق جناب آقاي دكتر محمد مصدق

اهللا طالقاني و آقايان مهندس بازرگان         نهضت آزادي ايران حضرت آيت     ارسران دلير و فداك   ه  سالم گرم ب  

  .شوند ديگر رزمندگان كه اكنون در دادگاه تجديد نظر محاكمه ميو دكتر سحابي استادان دانشگاه و 

  سازمان كارگري نهضت آزادي ايران 

  ۱۹۶۴اول ماه مه

  ۴۳ ارديبهشت ۱۱

∗     ∗     ∗  

  

  ديگري بدهيده بخوانيد و ب                                                                                                                 ۱۹/۳/۴۲

  ريزد ديكتاتور خون مي

  مردم مسلمان ايران 

 جـسارت  الـسالم  عظمي امام علـي عليـه  بار است كه به مقام منيع نيابت     در طول تاريخ ايران نخستين    

اهللا شـريعتمداري     حضرت آيـت  . شود   دزديده و زنداني مي    اهللا خميني   حضرت آيت شود و مراجع تقليد       مي

اهللا ميالنـي را كـه بـراي         در ميان صدها سرباز گارد شاهي زنداني است و حضرت آيـت            در خانه خود و   

راه بازگردانيـده و علمـاء        شركت در انقالب خونين مردم تهران از مشهد حركـت نمـوده بودنـد از نيمـه                  

  .كنند جمعي زنداني مي تهران، شيراز، قم، مشهد، تبريز و شهرهاي ديگر را دسته

  

  غيرتمردم با

جان رسيده اين مملكت    ه  هزار نفر متجاوز است مردم عريان و ب         كشور از ده   ها در   زخميها و     شتهرقم ك 

 مردنـد و تـسليم حكومـت جبـار     ،هاي شـاه ديكتـاتور سـپردند    هاي لخت خود را به رگبارهاي مسلسل        سينه

  .نشدند

بـه يـاري   آشـام   خواهد، مرگ بر ديكتاتور خـون  ديكتاتور خون ميدانشجويان دانشگاه تهران با شـعار       

مردم مسلمان به خيابانها ريختند و امروز ششمين روز قيـام و انقـالب سراسـري مـردم كـشور عليـه                      

  .رغم تصور باطل عمال ديكتاتوري مقاومت مردم ادامه دارد ديكتاتوري است و هنوز علي

  .داند به خاطر رضاي خداوند و تحميل حق و آزادي به مقاومت ادامه دهن مردم تصميم گرفته

  :ايراني مسلمان

اي كـه در تكـذيب اعالميـه جعلـي از قـول ايـشان صـادر                   در اعالميه (اهللا ميالني     به حكم حضرت آيت   

هركس در اين شرايط دست از مقاومت بردارد به اسالم، به قـرآن، بـه آزادي خيانـت كـرده                    ) اند  فرموده

  .است

اسـالم و خمينـي     (اكبـر     ا فريـاد اهللا   كه تو مسلمان باشرف خيانت كني، هيهات كه تو، تو كه بـ            : هيهات

  .دهي انديشه تسليم و خيانت به دماغ راه دهي جان مي) پيروز است

  مسلمانان

ها، كتابخانه پارك شـهر       مغازه. اكنون با همه نيرنگهاي دستگاه جبار با آنكه مامورين سازمان امنيت          
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افتمند ايـران را در دنيـا شـرارت         را با پودر حريق آتش زدند و به زنان تجاوز كردند تا قيام مـردم شـر                

اشرار معرفي نمايند، قيام شما چنان بزرگ و چنان درخشان و چنان پرشكوه، چنـان قهرمـاني شـد كـه            

ها دريده شده دروغ دستگاه تبليغـاتي         دنيا با اين تحسين و اعجاب و از وراي پرده         . هاي پندار دريد    پرده

  .به نظاره اين قيام قهرماني آمدند

دانيد كه قيام مراجع عاليقدر و روحانيون بزرگوار عليـه مظـالم دسـتگاه                لمان ايران مي  شما ملت مس  

حاكمه و ديكتاتوري است و به هيچ وجه اين مبارزه مقدس با موضـوعات ظـاهري اصـالحات ارتبـاطي                  

اي به اين مـسائل كوچـك         هاي صادره از مقامات مذكور كوچكترين اشاره        ندارد و در هيچيك از اعالميه     

اهللا قمـي را نخـست دسـتگير     ه و شما به خوبي از تبليغات اين دستگاه به جائي رسيده است كه آيـت         نشد

افراد نهضت آزادي ايـران، يـاران وفـادار قـرآن و شـاگردان      . كنند كنند و بعد از قول او فتوا جعل مي   مي

بـا قيـام عمـومي      السالم با ايمان راسخ و قاطعيـت و بـدون تزلـزل               علي عليه   بن  بخش حسين   مكتب آزادي 

  .مردم ايران همگامي نموده و به ياري خدا ملت ستمديده ايران را تا پيروزي معاونت خواهند كرد

  با استعانت از خداوند قادر قهار 

  نهضت آزادي ايران

∗     ∗     ∗  

  پيوند مقدسي كه ناگسستني است

يل و مقاوم نهضت ملي ، ستون فقرات نهضت مقاومت ملي و نيروي اجتماعي اصنهضت آزادي ايران

خصلت اساسي اين نيروي عظيم و جاوداني در اينـست كـه از قـدرت خالقـه ايمـان مـذهبي            . ايران است 

مــا همــان زمــان كــه در نهــضت  . مــردم سرچــشمه گرفتــه و از درون قلوبــشان فــوران كــرده اســت 

سـتقرار  ضداستعماري به پيشوائي قهرمان بزرگ ميهنمان دكتـر محمـد مـصدق بـراي رهـائي ملـت و ا                   

عنـوان جهـادي مقـدس        منتهاي سعيمان اين بود كه مبارزه به      . كرديم  حاكميت و استقالل ملي مبارزه مي     

هاي مسلمان با شور و اخالصي ثمربخش در سازمانش متشكل گردند و ضامن ادامه                تلقي شود و توده   

  .پيروزيش باشند

ر كـرديم تـا مبـارزه ملـي         پس ازآن در نهضت مقاومت ملي و نافرماني ضداستعماري كوشش بسيا          

جنبه نيروي اعتقادي پيدا كند وموجب بسيج همگاني مسلمانان بر ضد هيئت حاكمه دست نشانده اجنبي                

. ناپـذير را مـنعكس نمـوده اسـت          اي از اين مساعي خـستگي       اش جلوه   دادستاني ارتش در ادعانامه   . گردد

ادي در نهضت مقاومت ملي داشـتند و        هاي سياسي ح     فعاليت ۳۴-۳۳آنان در سالهاي    «گويد    آنجا كه مي  

آري ما همواره بنابر وظيفه مـذهبي       » .انجمنهاي اسالمي را براي جلوگيري از تشتت خود تأسيس كردند         

به ميدان مبارزه آزاديبخش ملي گـام نهـاده و تـامين اسـتقالل و حاكميـت و سـعادت مـردم را يكـي از                          

  .ايم ايم و در طريقش به جان كوشيده  دانستهبزرگترين مسئوليتهاي خويش در برابر پرودگار متعال

مـا  «ايـم كـه       در نطقهاي افتتاحيه نهضت آزادي ايران نيز در صـدر گفتـار بـه همگـان اعـالم داشـته                   

هاي رنجبر مظلوم و استعمارزده ميهنمان را جهادي مقدس           و مبارزه در راه خوشتختي توده     » مسلمانيم

  .اش كوشا خواهيم بود دانيم و در اقامه اسالمي مياي از فرايض  كينم و آن را فريضه تلقي مي

ــده   ــه كوبن ــه مثاب ــستي و ضــدديكتاتوري ايمــان اســالمي را ب ــارزه ضدامپريالي ــرين ســالح  در مب ت

عمالً . ايم  هاي كارگر و دهقان و به مثابه آرمان اميدبخش تهيدستان جامعه به كار برده               ايدئولوژيك توده 
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 مردان مجاهد و پاكدلي بوده است كه ايمان و اراده پوالدينشان را نيز شيوه مبارزه ما معطوف به بسيج

ها كردند، از اين رهگذر طبقاتي را كه براي بهبود شرايط زندگاني در تالشند با اهل فـداكاري                    وقف توده 

  .ايم ايم و جنبش ملي را به پيش رانده و ايثار و مردانگي همدوش و همگام ساخته

هـاي    ت مراجع عظام تقليد و علمـاي مبـارز و آزاديخـواه بـه ميـان تـوده             الهاما ۴۱در نيمه دوم سال     

  .روشنفكر و ستمديده جامعه راه يافت و مجاهدات جميله آن بزرگواران هر چه مؤثرتر و نافذتر گشت

ترين همرزمان ما هستند، مـا بنيـاني مرصـوص و             اسالم عزيز روح حزب ماست و مسلمانان طبيعي       

شويم و هيچ عـاملي جـز       تر مي   تر و محكم    ير هستيم كه در مسير مبارزه پيوسته      ناپذ  قطعه پوالدي تجزيه  

همه به ياد دارند كه در جنبش خونين ضـدديكتاتوري  . در جهت استحكام هر بيشتر ما مؤثر نخواهد بود  

 ما چون سربازاني پاكباز در راه روحانيت شـيعه كـه مظهـر ديـن و آزادي ملـي ماسـت                      ۴۲نيمه خرداد   

 ۴۲انگيـز نيمـه خـرداد         پيكار تاريخي و هيجان   . هاي پاك شهدا بياميختيم      خونمان را با خون    سرنهاديم و 

هـا مبـارزه زيـر پـرچم مقـدس نهـضت ملـي ايـران در دل                    تجسم درخشان آرماني بـود كـه طـي سـال          

نگريم از    اينك كه از لحاظ زمان به پشت سر مي        . كرديم  پرورانديم و در راه تحققش تالشي سخت مي         مي

ه ديريست وحدت مبارزه در سايه اسالمي شدن نهضت ملي ايران تحقق پذيرفته است غـرق شـادي               اينك

. بينيم  العين مي   شويم و پيروزي قطعي ملت را بر نيروهاي تبهكار استعمارـ ديكتاتوري به رأي              و اميد مي  

فـارس و از    هـاي ارس تـا خلـيج          مدتي است كه به ياري قادر متعال بازوان پرقدرت مسلمانان از كرانـه            

خراسان مردخيز تا آذربايجان قهرمان در نهضت آزاديبخش و ضداستعماري ايران گـره خـورده و بـه                  

بخـش ملـي متمركـز        نيروي هنگفت و پيروزمندي كه امروز بـه ميـدان مبـارزه رهـائي             . هم پيچيده است  

ر هستيم كه در    گرديده است با پيوند مقدس ايمان اسالمي وحدت و يكپارچگي يافته است و ما بر آن س                

ترين نظم اجتماعي سراسر تاريخ اسـت          مسير اين پيكار سهمگين و اميدبخش نظم اسالمي را كه عادالنه          

شـگون نهـضت       ريزيم و كاخ آمـال مـسلمانان را در سـرانجام خـوش              نشاندگي پي   بر ويرانه نظام دست   

دار نهـضت آزادي ايـران      وحـدت كامـل و پايـ      . ضداستعماري در ميهن گرامي خودمان، ايران، برافرازيم      

عنوان پيش قراول نيروهاي انقالبي جبهه ملي ايران بـا روحانيـت عاليقـدر شـيعه و مبـارزه مـشترك                       به

  .تمامي ملت به رهبري پيشوايان مذهبي اركان دستگاه حاكمه جابر را به لرزه در آورده است

ده است و هميشه بـه رهبـران       اهللا العظام بو     كه همواره مورد تاييد حضرات آيات      نهضت آزادي ايران  

اند بار ديگر از الطاف مباركشان        ترين سربازان دين نگريسته     زندانيش به عنوان وفادارترين و با اخالص      

ناپذير خود را با آن پيشوايان بزرگ موكداً اعـالم            نمايد و همبستگي كامل و وحدت خلل        سپاسگزاري مي 

شود كه هر گونه نشريه يـا اعالميـه يـا مـضموني               ر مي همچنين به عموم مسلمانان ايران يادآو     . دارد  مي

مخالف اين رويه و مقصد عالي منتشر گردد مسلماً از طرف دستگاههاي جاسوسي استعمار است و جز              

  .بهترين دليل براي ترس باطني استعمارگران و ايادي حاكمه آنها از وحدت صفوف ما نيست
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