
 به نام خدای يکتا
 

 

  
 ) ١٢(جلد  ١٣٦٠ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه 

 

  

    
   

 فروردين ١٢دعوت جھت شركت در راھپيمايی

 ٠٩/٠١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 دعوت جھت شركت در سخنرانی مھندس بازرگان در زنجان

 ٠٩/٠١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 روز جمھوری اسالميبيانيه به مناسبت

 ١١/٠١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بيانيه در مورد طرح فعاليت احزاب و جمعيتھا

 ١٢/٠١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بيانيه در مورد جنگ تحميلی عراق

 ١٥/٠١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
با توقيف روزنامه ميزان و مديرمسئول اطالعيه سازمان جوانان نھضت در رابطه

 آن

 ٢٢/٠١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 ھشدار و اعالم خطر نھضت آزادی ايران

 ٢٣/٠١/٦٠ :تاريخ

◄  
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 دعوت مھندس بازرگان از مردم دلير ايران برای حمايت از آزادی مطبوعات

 ٢٤/٠١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بيانيه سازمان زنان نھضت به مناسبت ميالد حضرت فاطمه زھرا(ع)

 ٠٦/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 اعتراض به بيانات نماينده دادستان در دادگاه اميرانتظام

 ٠٨/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بيانيه به مناسبت روز كارگر

 ٠٩/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 ساندز تلگرام تسليت به خانواده بابی

 ١٥/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بزرگداشت بيستمين سالگرد نھضت

 ١٨/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 تسليت به مھندس بازرگان به مناسبت درگذشت برادر ايشان

 ٢١/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 اعالم لغو مراسم بيستمين سالگرد نھضت در بھشت زھرا

 ٢٢/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 پيام به ياسر عرفات به مناسبت تشديد حمالت متجاوزين اسرائيلي

 ٢٣/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
تبريك ھواداران شاخه مشھد به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس پيام 

 نھضت

 ٢٤/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  

  تسليت سازمان زنان نھضت به مھندس بازرگان
◄  

002



 به مناسبت درگذشت برادر ايشان

 ٢٦/٠٢/٦٠ :تاريخ

  
پيام تبريك ھواداران شاخه تبريز به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس 

 نھضت

 ٢٧/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 »بحث آزاد«بيانيه درباره اظھارات سيمای جمھوری اسالمی پيرامون 

 ٢٩/٠٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 خرداد ١٥اعالميه شركت نھضت در راھپيمايی

 ١٤/٠٣/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  بازرگان به امامنامه سرگشاده مھندس

  (سه كلمه مخلصانه بازرگان به رھبری پدرانه انقالب اسالمی ايران)

 ١٦/٠٣/٦٠تاريخ: 

◄  

  
 بيانيه پيرامون بحران كنونی كشور

 ٢٠/٠٣/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بيانيه احساس خطر و پيشنھادات به رھبری و دولتمردان و مردم

 ٢٤/٠٣/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 ٢٥/٣/٦٠پيرامون بيانات امام در اطالعيه 

 ٢٧/٠٣/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  اطالعيه مھندس بازرگان به مناسبت شھادت دكتر چمران

 ٣١/٠٣/٦٠تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه به مناسبت شھادت دكتر چمران

 ٣١/٠٣/٦٠تاريخ: 

◄  
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 اطالعيه سازمان جوانان نھضت به مناسبت شھادت دكتر چمران

 ٣١/٠٣/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 برگزاری مراسم ترحيم به مناسبت شھادت دكتر چمراناطالعيه 

 ٤/٠٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 نامه به وزير كشور در مورد شرايط برگزاری انتخابات

 ٠٤/٠٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 درد دل نھضت با رھبر انقالب

 ٠٤/٠٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  
تلگرام مھندس بازرگان به رھبر انقالب در مورد فاجعه انفجار دفتر مركزی 

  حزب

 جمھوری اسالمي

 ٠٨/٠٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بيانيه به مناسبت فاجعه انفجار در دفتر مركزی حزب جمھوری اسالمي

 ٠٨/٠٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 ١١/٤/٦٠تلگرام به رھبر انقالب در مورد سخنان ايشان در

 ١٢/٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  اسفند ١٤ريزی مراسم  شركت نماينده نھضت در برنامهاطالعيه تكذيب 

 ١٧/٠٤/٦٠تاريخ: 

◄  

  
ای  دوره جمھوری و ميان اطالعيه عدم معرفی كانديدا در انتخابات رياست

 مجلس

 ١٧/٠٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  

  ◄  نامه به روزنامه كيھان در مورد مقاله
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 ١٥/٤/٦٠مندرج در » آزاديكالم آخر با بازرگان و نھضت «

 ٢٠/٠٤/٦٠ :تاريخ

  
نامه به مجلس اعالی اسالمی شيعيان لبنان در مورد بمباران شھرھای 

 لبنان

 ٣٠/٠٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 نامه به ياسر عرفات در مورد بمباران شھرھای لبنان

 ٣٠/٠٤/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بزرگداشت روز قدسبيانيه به مناسبت

 ٠٦/٠٥/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  نامه به روزنامه كيھان در مورد قسمت دوم مقاله

 ١٨/٤/٦٠مندرج در » كالم آخر با بازرگان و نھضت آزادي«

 ٠٩/٠٥/٦٠ :تاريخ

◄  

  
نامه مھندس بازرگان به خبرگزاری پارس و تكذيب خبر مالقات با آقای 

 صدر بنی

 ٢١/٠٥/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 نامه امام جمعه دليجان به نھضت و پاسخ به ايشان

 ٢١/٠٥/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 كالسھای سياسی ـ ايدئولوژيكاعالميه دوره دوم

 ٦٠شھريور :تاريخ

◄  

  
 وزيري تلگرام به رھبر انقالب به مناسبت فاجعه انفجار ساختمان نخست

 ٠٩/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 وزيري اطالعيه به مناسبت فاجعه انفجار در ساختمان نخست
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 ٠٩/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  شورای رھبری جنبش املتلگرام به 

 بمناسبت سالگرد ناپديد شدن امام موسی صدر

 ٠٩/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 اعتراضيه نمايندگان نھضت در مجلس در مورد سخنان دو تن از نمايندگان

 ١١/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 شھريور ١٧اطالعيه به مناسبت سومين سالروز

 ١٧/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 هللا طالقاني به مناسبت دومين سالگرد رحلت آيتبيانيه 

 ١٩/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 هللا اشراقي تلگرام تسليت به رھبر انقالب به مناسبت رحلت آيت

 ٢٢/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 هللا مدني تلگرام تسليت به رھبر انقالب به مناسبت شھادت آيت

 ٢٢/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 هللا مدني هللا منتظری به مناسبت شھادت آيت تسليت به آيتتلگرم 

 ٢٢/٠٦/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بيانيه به مناسبت سالگرد حمله عراق به ايران

 ٦٠شھريور  :تاريخ

◄  

  
تلگرام به رھبر انقالب به مناسبت شھادت چھار تن از فرماندھان ارتش و 

 سپاه

 ٠٨/٠٧/٦٠ :تاريخ

◄  
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وزير به مناسبت شھادت چھار تن از فرماندھان ارتش و  تلگرام به نخست

 سپاه

 ٠٨/٠٧/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  نامه به سرپرست مؤسسه اطالعات و درخواست چاپ بيانيه

 »اعتراض نھضت به توطئه اطالعات ھفتگي«

 ١٢/٠٧/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 نطق نيمه تمام قبل از دستور مھندس بازرگان در مجلس شورای اسالمی

 ١٥/٠٧/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  وزير به پيام تسليت نھضت در مورد شھادت تلگرام پاسخ نخست

 چھار تن از فرماندھان ارتش و سپاه

 ١٦/٠٧/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 هللا صدوقی اطالعيه به مناسبت رحلت آيت

 ٠٩/٠٨/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 اطالعيه به مناسبت درگذشت عالمه طباطبايي

 ٢٤/٠٨/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 ايران و اسالم به قلم مھندس بازرگانمقاله 

 ٦٠آبان  :تاريخ

◄  

  
  هللا صدوقی با مھندس بازرگان مكاتبات آيت

 به انضمام نامه موكلی به وكيل و جوابيه آن

 ١٥/٠٩/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 ھای جبھه غرب بيانيه به مناسبت پيروزي

 ٢١/٠٩/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 اخير دشمنان انقالب اسالميتوضيح پيرامون توطئه
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 ٠٥/١٠/٦٠ :تاريخ

◄  

  
»مقدمات آشنايی با قرآن«نامه به روزنامه جمھوری اسالمی در مورد مقاله

 ٩/١٠/٦٠مندرج در 

 ١٢/١٠/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 بيانيه در مورد ھفته وحدت

 ١٧/١٠/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  هللا منتظری تلگرام مھندس بازرگان به آيت

 در رابطه با پيام ايشان به مناسبت ھفته وحدت

 ٢٠/١٠/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 مكتوب ھفته پاسخ به اطالعات پيرامون

 ١٧/١٠/٦٠تاريخ: 

◄  

  
  نامه اجرايی قانون فعاليت احزاب  نامه به وزير كشور و درخواست آئين

 و اقدام جھت صدور پروانه برای نھضت

 ٦٠دی  :تاريخ

◄  

  
 نامه به دادسرای شھرستان تھران و اعالم جرم عليه روزنامه اطالعات

 ٠٦/١١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 اطالعيه به مناسبت توطئه دشمنان انقالب در آمل

 ٠٨/١١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  ھای كيھان و جمھوری اسالمي پاسخ به روزنامه

 ١٥/١١/٦٠تاريخ: 

◄  

  
 بيانيه به مناسبت سومين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی

 ١٥/١١/٦٠ :تاريخ

◄  
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 با رئيس جمھوردرخواست مالقات

 ٢٠/١١/٦٠ :تاريخ

◄  

  
  شورای انقالب و دولت موقت از زبان مھندس بازرگان

 ٢٢/١١/٦٠تاريخ: 

◄  

  
  نامه نمايندگان نھضت در مجلس به رئيس مجلس

  در مورد سخنان دادستان انقالب اسالمي

 ٢٤/١١/٦٠تاريخ: 

◄  

  
  اعالم برنامه نھضت در ھفته بزرگداشت سومين سالگرد پيروزی انقالب

 ٠٣/١٢/٦٠تاريخ: 

◄  

  
وزير  چرا بازرگان نخست«سازان در مورد مقاله  به سردبير نشريه آينده نامه

  »شد؟

 ١٥/١٢/٦٠تاريخ: 

◄  

  
  هللا ربانی شيرازي بيانيه به مناسبت درگذشت آيت

 ١٨/١٢/٦٠تاريخ: 

◄  

  
  نامه به مديرعامل سازمان صدا و سيما در مورد پخش برنامه

 »گفتگوی مسئوالن زندان با آقای غضنففرپور«

 ٢٢/١٢/٦٠ :تاريخ

◄  

  
 اسفند سالگرد ملی شدن صنعت نفت ٢٩بيانيه به مناسبت

 ٦٠اسفند  :تاريخ

◄  

  
    

ضمائم   
    

 مطالب مختلف در مورد توقيف روزنامه ميزان و بازداشت دكتر رضا صدر

 ◄  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۹/۰۱/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  دعوت نهضت آزادي جهت شركت

   فروردين ١٢ در راهپيمايي 

  

  

 فـروردين،  ١٢ تـر در راهپيمـايي روز جمهـوري در          هموطنان عزيز بكوشيم تا با شركت هـر چـه وسـيع           

  .تر سازيم ند اسالمي مستحكمدشمنان انقالب اسالمي را نااميدتر ساخته و ميثاق خود را با انقالب شكوهم

  

  نهضت آزادي ايران 

٩/١/٦٠    
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۹/۰۱/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  دعوت نهضت آزادي جهت شركت در سخنراني 

  مهندس بازرگان در زنجان 

  

 فروردين آقاي مهندس بازرگان ضمن شركت در راهپيمايي مردم قهرمان زنجان بنا بـه دعـوت              ١٢روز  

بـه مناسـبت    ) مسجد سيد (هر در محل مسجد جامع      گروهي از مسلمانان متعهد زنجان ساعت چهار بعد از ظ         

شود با شركت وسيع در       از عموم مردم مسلمان و آگاه دعوت مي       . سالروز جمهوري سخنراني خواهند كرد    

  . در صحنه نشان دهند اين سخنراني حضور فعال خود را

  

  نهضت آزادي ايران 

٩/١/٦٠     
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۱/۰۱/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  بيانيه بـه مناسبت روز جمهـوري اسالمي 

  

 فروردين، مـصادف اسـت بـا سـالروز دومـين            ١٢هنان عزيز، ملت مسلمان ايران، فردا چهارشنبه        هم مي 

  .»جمهوري اسالمي ايران«

در طـي انقـالب   . هـاي چنـدي اسـت و از آن جملـه مردمـي بـودن آن              انقالب اسالمي ايران داراي ويژگي    

ها و در روسـتاهاي دور   هرستانها انسان از زن و مرد، كوچك و بزرگ، پير و جوان، در تهران و ش                 ميليون

افتاده، در مزرعه و كارخانه، در مدرسه و بازار، در كوچه و خيابان، از هر صنف و دسته و گروهي بـه راه      

اكبر آيات خدا را تفسير كردنـد، بـا تكبيـر پروردگارشـان انـذار                 هاي گره كرده و شعار اهللا       افتادند و با مشت   

  .دند و بزرگترين حماسه تاريخ را به وجود آوردندهاي دشمنان افكن دادند، هراس در دل

خداونٍد حامي جماعت، يار و ياورمان شـد،        . ما كه ملتي متفرق بوديم به بركت انقالب اسالمي امت شديم          

ها بـه بركـت       هاي جهنمي و شيطاني پيروز شديم، و همه اين          دست حق به مددمان آمد و بر بزرگترين قدرت        

اما ويژگي ديگر انقالبمان آن بود كه برخالف بسياري از انقالبات           . ي ايران بود  انقالب اسالم » مردمي بودن «

هر چـه بـود امـت       . جهان، سازمان واحدي، اعم از حزب يا جبهه، آن را رهبري ننموده و به پيروزي نرساند               

ا كـه   بعد از پيروزي انقالب، هم حكومت، سازمان يا حزب واحد بوجود نيامد چـر             . بود و امام و وحدت كلمه     

برخالف طبيعت مردمي انقالب اسالمي ايران بود و هر گونه كوشـشي در راه ايجـاد حكومـت حـزب واحـد                      

اي جز خسران دنيا و آخرت براي تـالش كننـدگان آن بـه     باشد كه ثمره بيهوده و مقابله با يك سنت الهي مي      

  .بار نخواهد آورد

يك سازمان يـا حـزب واحـد رهبـري كننـده و             به علت همين دو ويژگي انقالب اسالمي ايران يعني فقدان           

ها توده مردم استبداد و استعمار زدة محروم بود كه واگذاري هر چـه                حضور مستمر و حركت دايم ميليون     

تر سرنوشت انقالب به دست صاحبان اصلي آن، يعني مردم، در رأس برنامه سياسي امام امـت قـرار               سريع

  .داشت

س بازرگان به سمت اولين نخست وزير انقالب، با صراحت، مراحل     امام امت در حكم انتصاب آقاي مهند      

ها اجراي برنامه همـه پرسـي         ها و وظايف دولت موقت را مشخص كرده بودند و در رأس آن              مختلف برنامه 

ايـن برنامـه توسـط    . يا رفراندوم تغيير نظام سياسي ايران از شاهنشاهي به جمهوري اسالمي قـرار داشـت             

البته شايد احتياجي به برگـزاري چنـين        .  انجام گرفت  ٥٨موفقيت در دوازدهم فروردين     دولت موقت با كمال     

ي تـاريكي كـه هنـوز شـاه           ها قبل از آن تاريخ، يعني در همان روزها          رفراندومي نبود، چرا كه ملت ايران ماه      

 اكبـر، مـرگ بـر    ها و با فريادهاي اهللا خائن بر تخت طاغوتي تكيه داشت، با تظاهرات ميليوني خود در خيابان    

آزادي، اسـتقالل،   «، يـا    »نه شرقي، نه غربـي، جمهـوري اسـالمي        «شاه، مرگ بر سلطنت پهلوي، و شعارهاي        

هاي دشمن رأي نهايي خـود را داده بـود و قاعـدتاً بـا فـرار شـاه، و                      در زير رگبار گلوله   » جمهوري اسالمي 

ا بـه هـر حـال الزم بـود كـه در يـك مقطـع                 بود، ام   ديگر نيازي به چنين همه پرسي نمي      . شاهپور به دنبالش  
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زماني خاص اين اراده ملت به صورت همه پرسي سرتاسري متجلي شده و نقطه عطف تـاريخ مـا گـردد و                      

  .چنين شد

هــا ايرانــي پيــر و جــوان، زن و مــرد، بــا   ميليــون٥٨ فــروردين ١٢در روز تــاريخي و سرنوشــت ســاز 

هاي   ين بار در عمرشان و در تاريخ ميهنشان به پاي صندوق          هاي بهار براي اول     هاي شكفته، همانند گل     چهره

را انتخاب كردند و بدينسان دولت موقت در جهت تحقـق خواسـت امـت و                » جمهوري اسالمي «رأي رفتند و    

  .مأموريت امام موفقيت بزرگي را كسب كرد

 در پيش رو    داريم كه مشكالت عظيمي     امروز ما در حالي دومين سالروز جمهوري اسالمي را گرامي مي          

هاي ملت و ايفاي رسالت بزرگـي كـه           ايم، اما هنوز تا تحقق آرمان       البته مشكالتي را پشت سر گذاشته     . داريم

گيريم كـه     امروز ما در حالي روز جمهوري را جشن مي        . ايم راهي بس طوالني در پيش است        بر دوش گرفته  

ب بـه خـاك مـيهن اسـالمي مـا تجـاوز       هـاي شـرق و غـر        ها و ابر قدرت     دشمنان انقالب اسالمي يعني قدرت    

اند و ملت ما درگير يـك جنـگ تحميلـي و دفـاع از حيثيـت و شـرف اسـالمي و سـرزمين عزيـز خـود                               كرده

  .باشد مي

نهيم كه متأسفانه تشنج در سطح باالي مـديريت   امروز ما در حالي به سومين سال جمهوري گام مي         

 ناشـي از تفكـرات غلـط و      تـشنجاتي كـه عمـدتاً   .مملكت، موجبات نگراني شديدي را فراهم ساخته اسـت     

تشنجاتي كـه حاصـل انديـشه حكومـت حـزب           . باشد  مي» قدرت سياسي «هاي التقاطي از مفهوم       برداشت

ها و اقشار متعهـد بـه جمهـوري           بروز اين تشنجات تمامي گروه    . واحد و انحصار طلبان و متوليان است      

 اسـفند مـاه گذشـته نبـود،     ٢٥اي امـام در روز  اسالمي را سخت نگـران سـاخته اسـت و اگـر رهنمودهـ       

خوشبختانه امام هوشيار امـت بـا       . رفت كه انفجار عظيمي در جمهوري نوپاي اسالمي ما بوجود آيد            مي

هـا تـا حـدي        ساز تاريخي خود آرامشي، ولو موقت، به اين ملت دادند و نگرانـي              صدور بيانيه سرنوشت  

ين سال استقرار جمهوري اسالمي دولتمردان به خـود آينـد   اميد آن كه در آستانه سوم     . كاهش پيدا كرد  

و با پيروي از رهنمودهاي امام و قبول و اجراي همه جانبه قـانون اساسـي، راه را بـراي از بـين بـردن            

هاي مردم باز كنند و زمينه بازگشت وحدت كلمه و وحـدت در مـديريت بـه ميـان مـردم و                        كامل نگراني 

  .مسئوالن فراهم گردد

ها استبداد شاهنشاهي و       فروردين نقطه عطفي است در تاريخ ميهن اسالمي ما، نقطه پايان قرن            دوازدهم

  .آغاز پيدايش اميدهاي جديدي براي ملت استبداد زده ما

اي براي ملت ماست، بلكـه        دوازدهم فروردين نه تنها روز جمهوري اسالمي در ايران و آغاز دوران تازه            

بار رسالت سنگيني را كه تحقـق و ايجـاد يـك جامعـه              » جمهوري اسالمي «اب  در اين روز ملت ايران با انتخ      

  .نمونه اسالمي است به عهده گرفته است

ايـم اسـتوارتر سـازيم،     با برگزاري هر چه شكوهمندتر روز جمهـوري، تعهـداتي را كـه بـر دوش گرفتـه         

. و اسـتبداد بـشويم    ها انـسان مستـضعف جهـان بـراي محـو اسـتعمار                بكوشيم تا شايسته اميدهاي ميليون    

بكوشيم تا با بزرگداشت روز جمهوري اسالمي، دست به دست هم با حفـظ وحـدت و انـسجام در صـفوف                      

  .هاي انقالب قدم برداريم ملت، در جهت تحقق آرمان

نهضت آزادي ايران با بزرگداشت روز جمهوري اسالمي بار ديگر تعهد خـود را در راه حفـظ، تـداوم و                     
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و استقرار جمهوري اسالمي ايران در پيشگاه خـداي بـزرگ و ملـت قهرمـان ايـران      گسترش انقالب اسالمي    

  .نمايد تجديد مي

  پيروز و گسترده باد انقالب اسالمي،

  پاينده باد جمهوري اسالمي ايران،

  .هاي مستضعف جهان مستحكم باد همبستگي خلق

  

  نهضت آزادي ايران

    ١٣٦٠ فروردين ١١
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۲/۰۱/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  ها يت احزاب و جمعيتبيانيه در مورد طرح فعال

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  

ترين اصـول   گذرد كه طرحي مغاير با اساسي هنوز بيش از دو سال از پيروزي انقالب اسالمي ايران نمي         

هـا و احـزاب سياسـي را          قانون اساسي ايران تقديم مجلس شوراي اسالمي گشته است تا عمالً آزادي گروه            

نهضت آزادي ايران كه شركت تمام اقشار ملت مبـارز و دليـر ايـران           . ازددر قبال حاكميت گروهي پايمال س     

داند، بنابر وظيفه ديني و ملي خود الزم ديد كه نكات انحرافي اليحـه مزبـور                  را در اداره كشور ضروري مي     

اي   گرايـي نيـستند برسـاند و از آينـده          را به آگاهي ملت مسلمان ايران و دولتمردان متعهدي كه اسـير گـروه             

  .اندازد بر حذر دارد ياه و هولناك كه استقالل، آزادي و كليت جمهوري اسالمي را به خطر ميس

 ...اريف جمعيت، اتحاديـه صـنفي و      شامل تع  » ...ها  فعاليت احزاب و جمعيت   «ي   طرح قانون  ٢ـ ماده   ١  

وه بـر عـدم     اوالً اين تعاريف از منابع حقوقي غربـي و شـرقي گرفتـه شـده اسـت و ثانيـاً عـال                     . باشد  الخ مي 

هاي صـنفي و      ها، اتحاديه   ضرورت چنين تعريفي از مفاهيمي شناخته شده با اعالم غير سياسي بودن انجمن            

سـازد كـه      هاي ملت و انقالب اسالمي را پايمـال مـي           غيره، اين حق مسلم هر گروه مؤمن و وفادار به آرمان          

ر صورت مـشاهده و ضـرورت بـه امـر بـه      هم در مسايل مهم و عمومي كشور اظهار نظر كنند و هم د        بتوانند  

بر طبق اين ماده هيچ اتحاديه صنفي حق نخواهد داشت كه در برابر مسايل              . معروف و نهي از منكر دست زنند      

هـاي ديگـر، كـوچكترين        شـكني و انحـراف مـسئولين و دولتمـردان يـا ارگـان               اساسي انقالب اسالمي و قـانون     

  : هشتم قانون اساسي آمده است سياسي كند، حال آن كه در اصل گيري موضع

اي است همگاني و متقابـل،        در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه              «

  .»بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

اميـت اراضـي كـشور از        تم وحدت و استقالل،  در جمهوري اسالمي ايران،     «: در اصل نهم نيز آمده است     

بـدين ترتيـب حـضور      ). تكيه از ماسـت   (» ...ها وظيفه دولت و آحاد ملت است        ناپذير و حفظ آن    يكديگر تفكيك 

فعال در صحنه و اقدام به توصيه به حق و امر به معروف و نهي از منكر از حقـوق مـسلم همگـان اسـت و                           

  .باشد محدود ساختن آن صحيح نمي

ح تعريف و اشاره بـه رسـالت انجمـن اسـالمي از طرفـي غيرضـروري و از طرفـي                  همان طر  ٣در ماده   ـ  ٢

زيرا بـه طـور مـشخص    . اي در جهت نقض اصل مساوات در جامعه اسالمي قرار گيرد تواند به عنوان حربه    مي

كه تواند الغاء كند      را به عنوان مجري امر به معروف و نهي از منكر بردن اين شبهه را مي               » انجمن اسالمي «نام  

فقط اعضاي انجمن اسالمي مجاز به امر به معروف و نهي از منكر بوده، گروه اسالمي ديگري كه چنين نـامي                     

اي معـدود   به عبارت ديگر اگر در يك مؤسسه يا سازمان كـشوري عـده     . نداشته باشد از اين حق محروم است      

گـزاري يـك      اقـدام بـه پايـه     ه  هاي ديگري نيز در همان مؤسـس        زنند و گروه  » انجمن اسالمي «دست به تأسيس    
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هاي دوم بر طبق اين قانون از حق امر به معـروف و نهـي                 د، گروه نكن» سازمان اسالمي «يا  » هيأت اسالمي «

اي كمتر ولو با دانش و تقـوايي          با عده » انجمن اسالمي «د شد و تنها گروهي كه به نام         ناز منكر محروم خواه   

هـا و مؤسـسات مختلـف كـشور           ضـعي بارهـا در سـازمان      چنـين و  . كمتر حق چنين كاري را خواهد داشت      

  .صورت عينيت به خود گرفته است

ناقض اصل مساوات در قانون اساسي است كه در اصل سوم بند هشتم              اي  سوء استفاده از چنين شبهه    

در تعيين سرنوشت سياسي خويش سخن رانده و در اصل بيستم مـساوات همـه               » مشاركت عامه مردم  «از  

  . از زن و مرد را در حقوق انساني محترم شمرده استافراد ملت اعم

هـاي مـذهبي      هـاي اقليـت     هاي سياسي براي انجمن      فعاليت ٢ طرح قانوني فوق همچون ماده       ٦ ـ در ماده  ٣

  .ملحوظ نگشته است

  :خورد  طرح قانوني فوق انحرافات اصولي زير به چشم مي٧ـ در ماده ٤

يي كه داراي پروانه رسمي از جانب وزارت كـشور باشـند از   ها گروه« آمده است ٧الف ـ در مقدمه ماده  

در حالي كه تـشكيل اجتماعـات و غيـره بـر طبـق قـانون                » ...ـ تشكيل اجتماعات  ١: ردارندامتيازات زير برخو  

هاي مردم بوده و امتيازاتي نيستند كـه وزارت كـشور در اختيـار                اساسي از حقوق مسلم آحاد ملت و گروه       

  .چه در اصل هفتم قانون اساسي تشكيل اجتماعات براي همه آزاد است .ها گذاشته باشد آن

ها بر طبق اصل بيست و هفت قانون اساسـي اصـوالً نيـازي بـه      ب ـ براي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي 

كـه  » امتيازي«آن را به خاطر برخورداري از   » اجازه«وجود سازمان يا گروه يا يك حزب سياسي نيست كه           

  !صاحب پروانه رسمي از وزارت كشور است بتوان كسب كرد و بس؟هاي  مختص گروه

هـاي كثيراالنتـشار را نيـز از همـين      هـا در روزنامـه   هاي گروه اجازه انتشار اعالميه ٧ ماده ٢ج ـ در بند  

و ) يـا بايـد چنـين باشـد       (هاي كثيراالنتشار آزاد بـوده        در حالي كه روزنامه   . به حساب آورده است   » امتياز«

بدين معني كه اگـر حزبـي بـه         . ها با اصل بيست و چهارم قانون اساسي مغايرت دارد           كيك براي آن  تعيين تف 

تواند روزنامـه را بـه        اي آن را به بحث و نقد گذارد دولت نمي           اي صادر كرد و روزنامه      ثبت نرسيده، اعالميه  

  .صرف غير قانوني بودن آن گروه مؤاخذه كند

گردد به كساني حق عـضويت        دهنده كميسيون مي   ه عناصر تشكيل   طرح فوق كه مربوط ب     ١٠ـ در ماده    ٥

خـورد و حقـي نيـز بـراي تعيـين           ها به چشم نمـي      داده شده است كه به هيچوجه ضرورتي براي حضور آن         

  :د اين افراد عبارتند ازنها ندار صالحيت گروه

الت قوه قضاييه، له يـا      كه معلوم نيست به چه مناسبت قبل از لزوم دخ         «ـ نماينده دادستان كل كشور        الف

  ».ها بپردازد عليه احزاب بايد به امور گروه

ب ـ يك نفر از كميسيون داخلي مجلس كه در اينجا نيز معلوم نيست چـرا قـوه مقننـه وظيفـه تجـسس و       

  .هاي سياسي را بايد بر عهده گيرد پيگيري صالحيت گروه

توانـد از طريـق    هـا و احـزاب نمـي    مـورد گـروه  ج ـ نماينده وزارت ارشاد اسالمي يقيناً امر ارشاد را در  

چوجه در دايره اختيارات     اين امر به هي     پيگيري پرونده براي صدور پروانه رسمي به انجام برساند و اصوالً          

  .باشد خانه نمي آن وزارت

  .د ـ نماينده دفتر هماهنگي و اطالعات وابسته به نخست وزيري
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ست؟ و مشروعيت قانوني خود را از كجا و طبق چـه ضـوابطي              معلوم نيست كه ماهيت اين دفتر چي        اوالً

رود نقـش اداره       آنان چيست؟ بر اساس اطالعات موجـود گمـان مـي           شبه دست آورده است؟ و وظيفه و نق       

  .اطالعات و امنيت را بر عهده داشته باشد

ي طاغوتي و   ها   زنده كردن همان روش    ،ها  ثانياً دخالت دادن چنين سازماني در سرنوشت احزاب و گروه         

استبدادي گذشته است و به هيچوجه نه ضرورت دارد و نه به مـصلحت مملكـت اسـت و بـا اصـول نهـم و                          

  .باشد بيست و ششم قانون اساسي مغاير مي

 معلوم نيست چرا از طرف فقهاء شـوراي   كه اوالً» يك نفر حقوقدان با معرفي فقهاء شوراي نگهبان«هـ ـ  

اي نيـز      عـدم لـزوم چنـين نماينـده         اي بايد معرفي شود و ثانياً       چنين نماينده نگهبان و نه از طرف خود شورا        

اي   مشهود است چه براي صدور پروانه و يا نظارت بر اجراي قوانين مختلف نيازي بـه چنـين نماينـده        كامالً

 از  تـر   ثالثـاً و مهـم    . سـازد   هاي صالحه مسئله تخلفات را روشن مي        نبوده در صورت تخلف ارجاع به دادگاه      

  .اي براي شوراي نگهبان يا فقهاء آن منظور نكرده است همه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين وظيفه

هـاي ديگـر بـراي بررسـي صـالحيت احـزاب مجـاز          نيز كمك گرفتن از احزاب و گـروه ٢و ـ در تبصره  

  .دانسته شده است در حالي كه اين امر ناقض اصل آزادي احزاب مورد مطالعه خواهد بود

به  را!)  انحصارگر و احياناً( همين ماده نيز بخشي از هزينه اين كميسيون غير ضروري ٣ز ـ در تبصره  

اي نبايـد صـرف ثبـت نـام يـك گـروه        ها محول ساخته است در حالي كه به هيچوجـه هزينـه      الثبت گروه   حق

هاي سياسـي را از فعاليـت    گروه» الثبت حق«تواند با باال قرار دادن  سياسي گردد چه همين اصل انحرافي مي  

  .قانوني باز دارد

هـا   هاي كثيراالنتشار و به خرج آن ها در يكي از روزنامه  چاپ اساسنامه و مرامنامه گروه ١١ـ در ماده    ٦

حكم شده است در حالي كه ضرورتي براي اين كار نبوده و هر كه مايل به دانـستن مرامنامـه و اساسـنامه                       

  .كشور يا آدرس حزب آن را در اختيار گيردتواند از طريق وزارت  است مي

ي كميسيون سه ماه است كه مدتي بسيار طـوالني و           حداكثر مهلت براي صدور رأ    ١٢ه ماده   ـ در تبصر  ٧

توانـد    باشد و در ضمن اين مدت بعد از رسيدن نوبت به پرونده حزب مربوطه بوده كه مي                  غير ضروري مي  

  .بسيار بيش از اين مدت نيز به طول انجامد

 مغاير اصل سي و هفت قانون اساسي است كه اصـل را بـر     طرح قانوني فعاليت احزاب دقيقاً   ١٣ـ ماده   ٨

كه بايـد دعـوي خـود را        ) كه متهم كننده است   (بدين معني كه اين وزارت كشور است        . برائت قرار داده است   

  .ويش شودگناهي يا صالحيت خ در دادگاه به اثبات رساند و نه اين كه متهم به اثبات بي

 طرح فوق نيز با اصول و روح قانون اساسي مغايرت دارد چـه بـر طبـق قـانون، يـك گـروه                        ١٤ـ ماده   ٩

تواند با قبول كليت جمهوري اسالمي و تبعيت و اطاعت از قانون اساسي، خواهان تغييراتي در اصـلي از                     مي

ا مجاب كردن اكثريت آحاد ملت      قانون اساسي شده از نظر حقوقي و سياسي داليل خود را ابراز دارد ولي ت              

د هيچ يك از قوانين نتوان از طريق قانوني و در جهت ترميم يك اصلي يا افزودن متممي به قانون اساسي نمي        

ها فقط از نقض اسـاس جمهـوري          را نقض كنند چه در اصل بيست و ششم قانون اساسي، احزاب و جمعيت             

  .اند و بس اسالمي بازداشته شده

هاي مصرح در قانون اساسي است چه بر طبـق آن    قانوني نيز خود نفي آشكار آزادي طرح ١٥ـ ماده   ١٠
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توانند تعيين كنند و نه هـزاران          مي ١٠ برگزيده محترم كميسيون ماده      ٧صالحيت رهبري يك گروه را همان       

 در تبصره ايـن مـاده نيـز در صـورت تـشخيص عـدم صـالحيت                  .تن از اعضاي يك گروه يا حزب سياسي       

 در حالي كه     !شود   گروه از طرف همان كميسيون برگزيدگان، پروانه گروه مورد بحث توقيف مي            رهبري يك 

اين وزارت كشور يـا مـدعيان       . اين امر با اصل سي و هفتم قانون اساسي كه اصل برائت است، تناقض دارد              

اض يا ايراد خـود     ديگر هستند كه بايد در مورد يك گروه به دادگاه صالح شكايت كرده و اگر توانستند اعتر                

عين همـين انحـراف     . را به اثبات رسانند آنگاه پروانه حزب را از طريق قانوني و به حكم دادگاه توقيف كنند                

  .شود  نيز مشاهده مي١٥ماده ) د(و ) ج(و ) ب(هاي  در مورد تبصره

ل شـده    محو ١٠طرح فوق نيز تجسس و پيگيري فعاليت احزاب به همان كميسيون ماده              ١٦ـ در ماده    ١١

هاي وزارت كشور است و بس، مگر آن كه مدعيان حقوقي يـا حقيقـي         است در حالي كه اين امر از مسئوليت       

هـاي صـالحه      هاي مختلف دولت ادعايي عليه يك گروه اعالم داشته باشند كـه آن نيـز بـه دادگـاه                    و يا بخش  

  .ارجاع داده شده و به حكم آن عمل خواهد شد

زيرا اعمالي كه نـاقض     . تي غير ضروري و از جهاتي گنگ و انحرافي است          طرح فوق از جها    ١٧ـ ماده   ١٢

) ز(اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است نيازي به تكرار ندارد و از طرف ديگر بندهايي نظيـر                   

گويـد آن   كه از نقض وحدت ملي و تالش براي ايجاد و تشديد اختالف ميان صـفوف ملـت سـخن مـي            ) ح(و  

نيـز تمـاس بـا      ) ب(در بنـد    . اي از آن ممكن اسـت       ير و توجيه است كه هر گونه سوء استفاده        چنان قابل تفس  

احزاب سياسي اسالمي جهاني بايد از اين امر كه تماس با احزاب خارجي ممنوع شده اسـت مـستثني شـود                     

  .داند واال اين امر ناقض اصل يازدهم قانون اساسي است كه كليه مسلمانان جهان را امتي واحد مي

در مورد همين ماده اين واقعيت نيز بايد افزوده شود كه چنين سدهايي كه منجر به لغو يا ابطال پروانـه                     

احزاب مخالف يا دشمن جمهوري اسالمي ايران نخواهـد         د راه حلي اصولي براي مقابله با        رسمي حزبي شو  

اي   ت ولـي ايـن بـار بـا چهـره          هاي مخفي خود همان راه را پيش خواهند گرف          ها با فعاليت    بود چه همين گروه   

  .مظلوم

 ١٠ طرح فوق، بررسي تخلفات احزاب از طرف دولت بـه كميـسيون موضـوع مـاده                  ١٨ـ بر طبق ماده     ١٣

هـي اقـدام قـانوني بـه عمـل          تواند از تذكر كتبي تا اعالم انحـالل گرو          شود و آن كميسيون مي      ارجاع داده مي  

فتم قانون اساسي است زيرا در اين حال مدعي خود           اين امر نيز مخالف اصل سي و ششم و سي و ه            .آورد

شود مگر اين كه كميسيون در موارد ضروري به دادگـاه صـالح               صادركننده و خود مجري حكم انحالل مي      

  .مراجعه كند و حكم الزم از توقيف يا انحالل دايم از طرف دادگاه صالح صادر گردد

ها را مجبـور بـه اعـالم سياسـت          ي است كه گروه    طرح فوق نيز از اين رو ناقض اصل آزاد         ١٩ـ ماده   ١٤

  .كند مالي خويش مي

هـاي قـانوني حـزب سوسـيال        ها كه اين قانون را به صورت طـرح          گذشته از تمام اين انحرافات و ضعف      

هاي قانوني ديكتاتوري به اصطالح پرولتارياي جناب استالين در آورده است    ا طرح يناسيوناليست آلمان هيتلري    

 درك سياسـي برخـوردار      از اين فقـدان بيـنش و       ،اي براي حاكميت انحصارطلباني چند قرار دهد        يلهتا آن را وس   

  .هاي سياسي مخالف تصور كرده است است كه وجود چنين قوانيني را مانع فعاليت احزاب و گروه

صـلي  هاي ماركسيستي وجود اختناق را ا   دانند كه برخي از گروه      هاي قانوني نمي    آيا واضعان چنين طرح   
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كنند كه صـرف غيـر قـانوني اعـالم كـردن گـروه و                كنندگان گمان مي   دانند؟ آيا تهيه    ضروري براي رشد مي   

 داننـد كـه     حزبي آنان را از فعاليت و حق مقبوليت ساقط خواهد كرد؟ آيا دست اندر كاران اداره كشور نمـي                  

توسط مردم لمس شـد و دروغ و        ها و انحرافات قوه حاكمه هر روز و هر لحظه             كاري ها و ندانم    وقتي ضعف 

سبب مقبوليت  ) صالح هم باشند  كه ممكن است نا   (د فشار به گروهي     تزوير و ارعاب سكه رايج دولتمردان ش      

  بيشتر آن گروه خواهد شد؟

به جاي وضع چنين قوانيني بهتر است اوضاع اجتماعي را بهبود بخشيم و مردم را از آزادي و اسـتقالل     

تضمن اعتالي معنويت و رفاه جامعه است دور نگاه نداريم كه در ايـن صـورت   و آن جمهوري اسالمي كه م    

هاي فرصت طلب خواهد ايستاد و راه سعادت اخروي و دنيوي را به مـردم    شعور ملتي بيدار در برابر گروه     

  .ايران ارزاني خواهد داشت

  نهضت آزادي ايران

    ١٣٦٠ فروردين ١٢
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۵/۰۱/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران 

  ـورد جنگ تحميـلي عـراقدر م

  

نيت را عاقالنه و قـاطع و قابـل قبـول             گانه شوراي عالي دفاع به هيأت حسن        ما پيشنهادهاي سه   

  .دانيم مي

جنگ تحميلي عراق، آزمايش و فتنه و بالي بزرگي براي ملت ما بـود و مـردم قهرمـان ايـران بـا                     

  .سربلندي از اين آزمايش بيرون آمدند

 گفت كه بهانه به دشمنان انقالب و جمهوري اسالمي داده شود تا ايـران               نبايد حرفي زد و سخني     

  .را متهم كنند كه متجاوز بوده است، و اكنون خواستار صلح نيست

  

  هموطنان عزيز و گرامي

هـا را در منطقـه بـر           بسياري از محاسبات نيروها و قدرت      ٥٧ بهمن   ٢٢پيروزي انقالب اسالمي ايران در      

توانند ناظر بر پيروزي ملت ايران و   ب اسالمي ايران، وابستگان به غرب و شرق كه نمي         دشمنان انقال . هم زد 

استقرار و تثبيت جمهوري اسالمي باشند و آن را تحمل كنند، از همان آغاز پيروزي دسـت بـه توطئـه عليـه      

تان، تحريكـات و    در كردستان، در گنبد، در خوزسـ      . ها را اجرا كردند     ملت ايران زدند و انواع و اقسام برنامه       

عـالوه بـر    . افروزي نمودنـد   افروزي خود را آغاز كردند و هر روز به نحوي در يك گوشه مملكت آتش               جنگ

اين تحريكات، براي در هم كوبيدن صف متحد ملت و ايجاد شـكاف و نفـاق در ميـان ملـت و دولتمـردان و                         

لتمرداني كه با نهايت صداقت و شـجاعت در         ها عليه دو    ها و تهمت    ياران با وفاي انقالب با اشاعه انواع دروغ       

ترين شرايط تاريخي ميهن ما در دولت موقت انقـالب قبـول مـسئوليت كـرده بودنـد،                    ترين و بحراني    حساس

جنگ سياسي ـ رواني را آغاز كردند تـا نـه تنهـا مـانع اسـتقرار جمهـوري شـوند بلكـه انقـالب را از درون           

اما هر بار   . ب اسالمي را منزوي ساخته و از صحنه بيرون رانند         متالشي سازند و بهترين ياران صادق انقال      

اكثريت قاطع مردم ما هرگـز      . ها با هوشياري و آگاهي ملت خنثي گرديد و تيرشان به سنگ خورد              اين توطئه 

اي بـر ايـن       هـا را نخوردنـد و بـا آراء قابـل توجـه خـود مهـر باطلـه                    ها و جوسـازي     پراكني  فريب اين شايعه  

  .دها زدن كوشش

اي را جستجو كنند و ابداع نماينـد، امـا هيچيـك از     هاي تازه لذا طبيعي بود كه دشمنان انقالب اسالمي راه    

اين اقدامات به عالوه محاصره اقتصادي و بلوكه كردن ذخاير ارزي ايران و حمله نظامي مستقيم آمريكا به                  

  .ه زانو درآوردنتوانست صفوف متحد ملت را متالشي سازد و يا ملت را ب... طبس و 

و آنگاه بود كه تجاوز نظامي آشكار رژيم بعثي عراق به ايران آغـاز شـد و ايـن تجـاوز نظـامي بعـد از                          

ها جنگ و گريز تبليغاتي و تهاجمات و تجاوزات جـسته و گريختـه مـستقيم و غيرمـستقيم عـراق عليـه                 مدت

شود و در اين بررسي بايـد هـم         شك نيست كه بايد علل و موجبات اين جنگ بررسي           ( .ايران صورت گرفت  
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همانطور كه امام در پيام خودشان بـه  ). عوامل داخلي و دروني و هم عوامل خارجي را مورد توجه قرار داد  

هـاي جنايتكـار شـرق و غـرب هـر دو در               هاي فاسـد و ريـشه       اند شاخه   مناسبت سالگرد روز جمهوري گفته    

اند، اما نبايـد فرامـوش كـرد كـه عوامـل              دخالت داشته تحميل اين تجاوز و جنايت بر ملت ما سهيم هستند و            

هاي جنايتكار شرق و غرب با كمك دوستان ناآگاه و نادان يا به قول امام امت                  داخلي وابسته به همين قدرت    

  .هاي مساعد را فراهم ساختند برخي از دولتمردان كه بينش سياسي ندارند، زمينه

اي اسـت قابـل بحـث و          ناپـذير بـود يـا خيـر مـسئله            اجتناب كنند كه آيا جنگ عراق      اينكه برخي مطرح مي   

زمان آن است كه تمامي اقشار      . (بررسي اما اينك زمان، زمان جنگ و مقابله با دشمن متجاوز خارجي است            

ملت يك پارچه و با وحدت تمام عليه دشمن متجاوز جنگ را ادامه دهند و ما به دنيا نشان دهيم كه تا زماني      

هـا را بـه زمـين نخـواهيم گذاشـت و              بي در خاك ميهن اسالمي ما باقي است هرگز سـالح          كه يك سرباز اجن   

  .)كمترين سستي، كاهلي و يا ترديدي در ادامه جنگ به خود راه نخواهيم داد

خوشبختانه خداوند دشمنان ما را از زمره نادانان روزگار قرار داده است و به مصداق اينكه ديكتاتورها             

صدام و رژيم بعثي، نتوانستند عمق      . بيند  ست و چشمشان جلوتر از نوك بيني را نمي        عقلشان به چشمشان ا   

صـدام و   . اي شـدند    و عظمت انقالب اسالمي ايران را درك كنند و در محاسباتشان دچار اشتباهات احمقانـه              

هـا در مرحلـه اول تـصور نادرسـتي از ارتـش               آن. هاي غلط كردند    اربابانش روي دو مسئله اساسي حساب     

هـا خواهنـد توانـست بـا يـك            كردند كه به دليل از هم پاشيدگي ارتـش آن           جمهوري ايران داشتند و گمان مي     

 اسالمي، خوزسـتان را اشـغال كـرده و          ـ   هاي عربي    آسا، به سبك هجوم اسرائيليان به سرزمين        يورش برق 

العمـل و مقاومـت و    كـس ع. هاي بعدي خود را پياده كنند سپس با اعالم يك دولت دست نشانده مزدور نقشه     

آفريني مردان عشق و ايثار و شهادت چه در نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه پاسـداران و               دفاع و حماسه  

ژاندارمري و داوطلبان از فداييان اسالم گرفته تا بسيج و چه در ميان تمامي اقـشار ملـت، خـصوصاً مـردم              

بــر آب سـاخت و نـشان داد كـه تـا چـه حــد      خوزسـتان، تمـامي محاسـبات صـدام و اربابـان وي را نقـش       

  .اساس و غلط بوده است هايشان بي حساب

 نادرستي از جـو سياسـي حـاكم بـر ايـران        همچنين صداميان و حاميان رژيم بعثي عراق، ارزيابي كامالً        

كردند كه اختالفات دروني ميان دولتمردان آنچنان است كه با يـك حملـه بـرق                  آنها تصور مي  . (نموده بودند 

  ).ريزد سا به ايران نظام جمهوري اسالمي در هم ميآ

باشد و همانطور كه امـام بـه          ها مردم جهان گواه بر بطالن هر دو محاسبه صدام و اربابانش مي              ميليون

  :درستي در پيام روز جمهوري گفتند

ش هاي غلط او و فريـب محـركين آن بـه دام افتـاده اسـت و راه پـس و پـي        دولت بعث عراق كه با حساب     «

  .»ندارد

با توجه به اين نكات و رهنمودهاي امام در پيامشان به مناسبت روز جمهوري اسـالمي، نهـضت آزادي                   

ايران ضمن استقبال از خاتمه جنگ معتقد است اكنون كه مقاومت دليرانه ملـت قهرمـان ايـران و رزمنـدگان                   

هـا خنثـي و       در تمامي جبهـه   جان بر كف و نيروهاي شيفته عشق و ايثار باعث شده است كه حمالت دشمن                

ها براي پايان بخشيدن به جنگ تحميلي آغاز شده است بايـد بـا                ها و تالش    متوقف گردد، و اينك كه كوشش     

تر، و بدون هر گونه انعطافي منافع آني و آتي ملت را حفظ كـرد و رهنمودهـاي امـام را     قاطعيت هر چه تمام   
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  .العين قرار داد نصب

گانه شوراي عالي دفاع به هيأت حسن نيت را عاقالنه و قاطع و قابـل                 دهاي سه در همين رابطه ما پيشنها    

  :دانيم و معتقديم كه قبول مي

نـشيني فـوري و بالقيـد و شـرط تمـامي              بس را بپـذيرد كـه بـا عقـب          ـ دولت ايران تنها وقتي بايد آتش      ١

نـشيني و خـروج    بـس و عقـب   كنيم كه تكيه بر آتـش  ما تأكيد مي. سربازان دشمن در خاك ايران همراه باشد    

بلكه بايد مهلت و زمان مشخص و معلومي را، كه مدت . نيروهاي دشمن از خاك ميهن به تنهايي كافي نيست     

 و مهلـت،    و اگـر تـا آن تـاريخ       .  تعيـين نمـود    باشد،  بيني مي   آن توسط متخصصين نظامي خودمان قابل پيش      

موضـوع گـردد و دولـت       س خـود بـه خـود بال       بـ   نيروهاي متجاوز عراقي خاك ايران را ترك نكردنـد، آتـش          

جمهوري اسالمي ايران اين حق را براي نيروهاي رزمنده خود محفوظ بدارد كه پس از پايان مهلت مقـرر و                    

  .در صورت مشاهده حضور سرباز خارجي در ايران حمله خود را به مواضع دشمن آغاز نمايد

نظر امام را در اين مورد قاطع، دنيـا پـسند، و            ـ در مورد رسيدگي و تعيين متجاوز، و بررسي جنايات،           ٢

  :اند امام امت در پيام اخير خود به مناسبت روز جمهوري گفته. دانيم االجرا مي منطقي و الزم

ما انتظار داريم تا هيأتي به تجاوزات و جنايات رسيدگي كامل نمايد و ظالم و متجاوز را معرفي نمـوده و                     «

تـوان صـلح و     و با اين شيوه نيز مـي براي متجاوزان به حقوق بشر گردد با آن طوري عمل كنند تا عبرتي   

  ».آرامش را به جهان برگرداند

گرايانه و بـه ظـاهر        ها و اشخاص، شعارهاي چپ      در برابر اين رهنمود قاطع و اساسي امام، برخي گروه         

  .مردم بايد هوشيار باشند و در دام شعارهاي گمراه كننده نيفتند. دهند افراطي مي

نبايد حرفي زد و سخني گفت كه بهانه به دشمنان انقالب و جمهوري اسالمي داده شود تا ايران را متهم                    

  .كنند كه متجاوز بوده است و اكنون خواستار صلح نيست

انـد و بـه دليـل برخـي           متأسفانه در محور تبليغات خارجي مسئولين امر به طـور شايـسته عمـل نكـرده               

  .هايي عليه ايران بنمايد برداري عثي ما توانسته است بهرهها دشمن ب ها و نارسايي ضعف

گرايانه در شرايط كنوني، عالوه بر آن كه مغاير با نظـر امـام امـت و پيـشنهادهاي                     برخي شعارهاي چپ  

برداري تبليغاتي دشمن عليه ايران قـرار گيـرد و بايـد از آن         تواند مورد بهره    باشد، مي   شوراي عالي دفاع مي   

مود، مگر آن كه مطرح كنندگان اين شعارها خواستار ادامه جنگ به هر صورت باشند كه خداي                 جداً پرهيز ن  

اي بخواهند جنگ را وسيله تثبيت قدرت سياسي  نكرده اين شبهه در اذهان به وجود خواهد آمد كه مبادا عده         

  .ا خارج كردن برخي از رقباي سياسي خود از صحنه قدرت بنماينديخود و 

هاي ميهن اسالمي ما در فرصـت   بس و تنها زماني كه نيروهاي متجاوز از تمامي بخش        م آتش از اعال ـ پس   ٣

. باشـد   ها قابل طرح مـي      حل  بيني راه   مهلت معيني خارج شوند مسئله مذاكره براي بررسي اختالفات و پيش          و  

ت بـر اسـاس     در اين مورد نهضت آزادي ايران، نظر شوراي عالي دفاع مبني بر مذاكره بـراي رفـع اختالفـا                  

  .نمايد داند و آن را تأييد مي  را قابل قبول و منطقي مي١٩٧٥توافق نامه 

نموده اسـت بارهـا       رژيم بعثي عراق كه از آغاز پيروزي انقالب اسالمي ايران مرتباً عليه ايران توطئه مي              

شت و ايران را متهم     در ابتداي امر، بر قبول آن اصرار دا       . نظر خود را در مورد اين قرارداد تغيير داده است         

كرد در حالي كـه جمهـوري اسـالمي توافقنامـه              عدم قبول آن مي     به تخلف از مقررات اين توافقنامه و بعضاً       

022



  

توسـط كميـسيون مـشترك دو كـشور اقـدام           ) ارونـد رود  (العرب     را قبول كرده و در مورد اداره شط        ١٩٧٥

بعد از مدتي رژيم بعثي عراق      . ا نقض كرده است   نموده است و اين عراق بوده است كه بارها اين توافقنامه ر           

بدون شك با خـارج  . العرب شد مطلقاً منكر اين قرارداد گرديد و با نفي آن، مدعي حاكميت كامل خود بر شط            

 فـراهم  ١٩٧٥شدن نيروهاي تجاوزگر عراقي از ايران شرايط مساعد براي حل اختالفات بر اساس توافقنامه             

  .خواهد گرديد

 آتش جنگ را بـه    نتوا   مي ،ايران معتقد است كه تنها با قبول شرايط پيشنهادي دولت ايران          نهضت آزادي   

  .آميز خاموش ساختاي افتخار گونه

 اعالم اين پيشنهادها از طرف دولت ايران هرگز به معني ايـن نيـست كـه ملـت ايـران و رزمنـدگان دليـر                        

راق، آزمايش و فتنه و بالي بزرگي براي ملت         جنگ تحميلي ع  . اند   از ادامه جنگ خسته و فرسوده شده       ايراني

پـارچگي تمـامي اقـشار        وحدت و يـك   . ما بود و مردم فهميده ايران با سربلندي از اين آزمايش بيرون آمدند            

ت و شرف جمهوري اسالمي و پاسـداري از دسـتاوردهاي انقـالب             اسالمي و حيثي  ملت در دفاع از سرزمين      

مامي مردم مستضعف جهان است و شك نيست كه ملت ما آمادگي            اسالمي نمونه و سرمشق بزرگي براي ت      

اما اين آمادگي نبايد مستمسكي براي ارايه پيـشنهادهايي شـود           . الزم و كافي براي تحمل ادامه جنگ را دارد        

رهنمودهاي امام بوده و موجبات بدنامي انقالب اسالمي مـا           كه مخالف با موازين قرآني و خارج از محدوده        

  .اهد ساخترا فراهم خو

هـا و از ايـن    ما بايد بتوانيم و كوشش كنيم كه از اين آمادگي عظيم ملـت در تحمـل شـدايد و محروميـت                  

وحدت صفوفي كه به دنبال جنـگ تحميلـي در ميـان اقـشار مختلـف ملـت بـه وجـود آمـده اسـت در جهـت                

اد و اسـتعمار آنچنـان      هـاي سـاليان دراز سـلطه اسـتبد          بايد بدانيم كه خرابي   . سازندگي كشور استفاده كنيم   

دار است كه جز از طريـق بـسيج همـه جانبـه نيروهـاي ملـت و اسـتفاده منطقـي و                         عميق و گسترده و دامنه    

  .ها بپردازيم وجود آمده نخواهيم توانست به ترميم و جبران خرابيه هاي ب عقالني از همين آمادگي

عالي دفاع توفيق همگان را در جلـب        گانه اعالم شده شوراي       نهضت آزادي ايران ضمن تأييد مواضع سه      

  .نمايد رضاي حق سبحانه و تعالي آرزو مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۲/۰۱/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  توقيف غيرقانوني  اطالعيه سازمان جوانان نهضت در رابطه با

  روزنامه ميزان و مدير مسؤول آن

  

  الرحيم اهللا الرحمن بسم

  نواتبع ما يوحي اليك واصبر حتي يحكم اهللا و هو خيرالحاكمي

  )١٠٩/يونس(

شود پيروي كن، و صبر كن تا اين كه خـدا             از آنچه به تو وحي مي     

  .حكم كندكه خدا بهترين حكم كنندگان است

  

  خواهران، برادران

توقيف روزنامه ميزان و دستگيري مدير مـسؤول آن بـا نقـض آشـكار               » حاكميت قانون «در طليعه سال    

  .گيرد ورت ميقانون اساسي و مخالفت با رهنمودهاي امام امت ص

وزير بازرگاني  (آنچه مسلم است توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان و مدير مسؤول آن دكتر رضا صدر               

اينـك  . هاي سياسي موجود نيست اي جدا از جريانات و درگيري مسأله) دولت انقالب و عضو شوراي انقالب 

ز بـه صـورتي جديـد متجلـي         هاي پيگير در جهت تثبيت حاكميت حـزب واحـد هـر رو              همه شاهديم كه تالش   

باشد هر    آورد انقالب خونبار اسالمي مي      هايي كه دست    بيند كه آزادي    شود و ملت ايران به چشم خود مي         مي

ي كه معتقـد بـه حكومـت حـزب واحـد         نبينند كه انحصارگرا    مردم مي . شود  روز به نحوي از انحاء تحديد مي      

تـرين   ييه و مجريه، اكنون قصد خارج كردن با سـابقه       هستند، پس از به انحصار در آوردن قوه مقننه و قضا          

  .ترين نيروهاي مسلمان و انقالبي را از صحنه دارند و اصيل

در ارتباط با توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان و بازداشت دكتر رضا صدر مـدير مـسؤول آن، مـسايل                   

  :شود ره ميچندي از نظر حقوقي و قانوني مطرح است كه در زير به تعدادي از آنها اشا

شده است و   نـ در هيچيك از مواد قانون مطبوعات، اجازه توقيف نشريه به بازپرسي يا دادستاني اعطا                ١

تنها دادگاه صالحه است كه با رعايـت اصـول اسـالمي،            . صدور چنين حكمي مغاير نص صريح قانون است       

 قـانون مطبوعـات     ٢٦ و   ١٦ول  بدين ترتيب اص  . تواند چنين حكمي را صادر كند       پس از بررسي و تحقيق، مي     

  .زير پا گذاشته شده است

 آيـين دادرسـي   ١١٥ـ جلب و بازداشت دكتر رضا صدر بدون احضار قانوني، عدول مـستقيم از مـاده           ٢

  .داند ماده مزبور كوچكترين حقي را به بازپرس براي جلب و حبس جائز نمي. باشد كيفري مي

ه تأمين بايد متناسـب بـا اهميـت جـرم، شـدت مجـازات و       نيز در مورد اين ك  آيين دادرسي  ١٣٠ـ ماده   ٣

دكتر رضا صدر فردي گمنـام و       . مي و حيثيت متهم باشد نيز زير پا گذاشته شده است          سسابقه و سالمت ج   
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جامعه مـا دكتـر رضـا       . الضماني داشته باشد    داراي سوءسابقه نبوده است كه احتياج به گذاشتن چنين وجه         

وي در شـوراي انقـالب، در وزارت بازرگـاني دولـت انقـالب و در مقـام            شناسـد و از خـدمات         صدر را مـي   

راستي دستگاه قضايي بـا     . ها و مبارزات وي پيش از انقالب آگاه است          مديريت روزنامه ميزان، و در فعاليت     

  خواهد ثابت كند؟ چه چيزي را مي» !!نتوانست آن را تهيه كند«الضماني و تبليغ اين كه  قرار دادن چنين وجه

طرفي كامـل در      هاي مطبوعاتي دادستان كل و بازپرس ويژه پيش از تشكيل دادگاه، اصل بي              ـ مصاحبه ٤

  .مسايل قضايي و غير علني بودن تحقيقات را ناديده گرفته است

طرفي عـدول    در مورد پرونده اتخاذ موضع كرده، در نتيجه آشكارا از اصل بي ـ آقاي بازپرس صريحاً ٥

  .باشد نون، همين امر موجب سلب صالحيت وي براي كار بازپرسي در اين زمينه ميكرده است و بر طبق قا

طرفي، از دايره اخالق اسالمي خـروج كـرده، و بـا رعايـت               ـ آقاي بازپرس، عالوه بر تخطي از اصل بي        ٦

  .نكردن عفت كالم بيش از پيش عدم صالحيت خود را براي تعقيب امور قضايي به اثبات رسانده است

 برخورد آقاي دادستان كل كشور و آقاي بازپرس كه نمودار پيش داوري ايشان نسبت به مـسأله                  نحوهـ  ٧

 دكتر رضا صدر و روزنامه ميزان است خود بزرگترين ناقض اصول قضايي از يـك طـرف و اصـل برائـت از                      

  …طرف ديگر است 

 طليعه سالي كـه پيـاده       آن هم در  . باشد  كننده قانون مي  هاي آقايان اجرا    قانوني  هايي از بي    اينها تنها نمونه  

  !شدن و اجراي قانون از سوي امام تأكيد شده است

  

  خواهران و برادران، هموطنان گرامي

سازمان جوانان نهضت آزادي ايران، توقيف غير قانوني روزنامه ميزان و مدير مسؤول آن را در جهـت     

مـا از   . كنـد   عمل را شـديداً محكـوم مـي       خارج نمودن نيروهاي اصيل انقالب و مردم از صحنه دانسته و اين             

اي اسـت مردمـي رهـا نكـرده، در           خواهيم كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكـر را كـه وظيفـه                 همگان مي 

ها و نيروهاي اسالمي عالقمنـد بـه حفـظ انقـالب              صحنه باقي مانده و همراه با روحانيت متعهد و همه گروه          

بايد هوشـيارانه كـساني را كـه خـود عامـل            . ها اعتراض كنند    شكني ها و قانون    نسبت به اين گونه خالفكاري    

آلود ماهي گرفته و به اهداف سياسـي خـود دسـت              متشنج كردن جامعه هستند و درصدد آنند كه از آب گل          

  .اند شكن استعمار شده زدايي جامعه عمالً هيزم يابند شناسايي و مقابله كنند، چرا كه اين افراد با سياست

  ني رهبر انقالب اسالميدرود بر خمي

  هاي شرق و غرب هاي ابرقدرت نابود باد توطئه

  هاي انحصارگران شكني ها و قانون نابود باد توطئه

  

  سازمان جوانان نهضت آزادي ايران

٢٢/١/٦٠    
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۳/۰۱/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  هشدار و اعالم خطر نهضت آزادي ايران 

  

  

  . غير قانوني استتوقيف روزنامه ميزان و بازداشت آقاي دكتر رضا صدر مدير مسئول آن 

  .تهاجم به آزادي مطبوعات بيانگر آغاز استبداد است 

ترين وظيفه، حفظ دستاوردهاي انقالب و جلوگيري از خطر انحراف و انهدام انقالب اسالمي           مبرم 

  .است

  

  :هموطنان عزيز

هاي اساسي از جملـه آزادي مطبوعـات را تـضمين نمـوده               قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آزادي     

اصـل نهـم قـانون اساسـي        . دهـد   هاي مشروع را تحت هيچ شرايطي اجـازه نمـي           است و جلوگيري از آزادي    

هاي مشروع را هر چنـد        هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزادي            «: گويد  مي

  ».با وضع قوانين و مقررات سلب كند

بينند   هاي گروهي و حزبي خود نمي       را به مصلحت برنامه   ها    با كمال تأسف متوليان انقالب كه اين آزادي       

هـاي      اند اكنون در صددند با تعطيل روزنامـه         و تمامي امكانات را انحصارگرانه در خدمت اهداف خود گرفته         

مخالف خود، راه را براي تثبيت سلطه كامل گروهي خود هموار سـازند و بتواننـد آنچـه    ) اسالمي و مردمي (

خواستند اجرا كنند، و به قـول خودشـان كـار را يكـسره                 مي ٥٩ اسفند   ٢٥ بيانيه امام از     را كه قبل از صدور    

اي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي و بيانيه امام مانع از آن گرديد، بـه                   سازند، كه اقدامات عده   

  .شيوه ديگري به اجرا در آوردند

اي ميان محاكمـه       عمومي مطرح است كه چه رابطه      عالوه بر مسايل باال در همين رابطه سؤالي در اذهان         

گويند كه براي مدت يـك سـال و چنـد             مردم مي . اميرانتظام و توقيف غير قانوني روزنامه ميزان وجود دارد        

از راديو و تلويزيون به آنها گفته شـد و          . ماه مرتب شنيدند و خواندند، كه اميرانتظام جاسوس و خائن است          

  !تعدد و برخي از مسئوالن امور مدعي شدند كه اميرانتظام خائن و جاسوس است             هاي م   نشريات و روزنامه  

هـا حاضـر نيـستند جريـان          اما حاال كه محاكمه وي در دادگاه انقالب اسالمي شروع شده است همين رسانه             

هاي مكـرر     صدا و سيماي جمهوري عليرغم درخواست     . كامل دادگاه و بخصوص مدافعات او را منتشر سازند        

انـد، در حـالي كـه از همـين             و نمايندگانشان حاضر به پخش جريان محاكمه و مدافعات اميرانتظام نـشده            مردم

ترسـند؟ ايـن      راستي چرا از پخش مـدافعات اميرانتظـام مـي         . اند  ها را به وي زده      ترين تهمت   صدا و سيما، زشت   

 كه آيـا وي خـائن   ضاوت كنندخواهند مدافعات اميرانتظام را بشنوند و سپس خود ق     ترس از چيست؟ مردم مي    

روزنامه ميزان مـتن كامـل مـدافعات اميرانتظـام را بـدون سانـسور               . بوده است يا بر عكس خادم به انقالب       

اذهان مردم را به     انتشار كامل مدافعات اميرانتظام    .منتشر ساخت و به اين درخواست مردم پاسخ مثبت داد         
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ادامـه دادگـاه و     . دعاهـاي مـدعيان پايـه و اساسـي نـدارد          مقدار قابل توجهي روشن نمود و خود ديدند كه ا         

انـد؟   انتشار تمامي مدافعات و اسناد چه ضررهايي براي جريان حاكم داشته است كه ميزان را توقيف نموده        

  .كنند احساس مياي را  دم بين اين دو رابطهمر

ي مطبوعات روزنامـه    اينك برخالف تمامي موازين شرعي و اصول قانون اساسي و مقررات اليحه قانون            

اين اقدام غيرقانوني مـسئوالن     . اند  ميزان را توقيف نموده و مدير مسئول آن را بازداشت و به زندان انداخته             

هـاي برجـسته سياسـي و         قضايي و وزارت ارشاد اسالمي موجي از خـشم و اعتـراض مـردم و شخـصيت                

 همه سو جاري شده است و ايـن         ها از   لگرامها و ت    سيل اعتراضات، نامه  . روحانيون متعهد را برانگيخته است    

  .باشد دهنده احساس نگراني بر حق مردم از سرنوشت جمهوري اسالمي مي نشان

ها و ساير نشريات كه بايد در خـدمت مـردم و    هاي گروهي، راديو و تلويزيون، روزنامه   متأسفانه رسانه 

اند و هيچ يك از اعتراضات را          كرده رنسوانقالب و جمهوري اسالمي باشند، جز يك نشريه، اين اخبار را سا           

  باشد؟ آيا اين تأييد بارز سلطه گروهي حزب حاكم نمي. اند منعكس نساخته

ها و مجالت وابسته به  گيرد كه روزنامه  توقيف ميزان و بازداشت مدير مسئول آن در شرايطي انجام مي          

 درج مطالب موهن، سر تا پـا كـذب          جريان و حزب حاكم و حتي صدا و سيماي جمهوري اسالمي، از بيان و             

هاي مورد اعتماد امام و امت و نهـضت آزادي            و دروغ و تهمت و افترا عليه ياران صديق انقالب و شخصيت           

قانوني اسالمي و غيرو اين رويه ضد. اند ايران، كه از پيشگامان حركت اصيل اسالمي است، خودداري نكرده   

 اسفند امـام  ٢٥دروغ و تهمت و تحريك حتي بعد از صدور بيانية و به دور از تقوا را از طريق چاپ و پخش        

و ايـن در حـالي      . انـد   العملي نـشان نـداده      دهند و مقامات مسئول قضايي نيز كمترين عكس         همچنان ادامه مي  

هاي وابسته به اجانب، به طـور رسـمي و بـدون هـيچ گونـه محـدوديتي بـا         است كه نشريات احزاب و گروه     

  .و از حمايت دولتمردان نيز برخوردار است!! گردد افكنانه چاپ و توزيع مي اقمطالب و مقاالت نف

نهضت آزادي ايران به توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان و بازداشت مدير مسئول آن، آقاي دكتر رضـا                 

  .نمايد كند و به مردم قهرمان و شهيدپرور ايران اعالم خطر مي  اعتراض مي صدر شديداً

و سلطه گروهي بر خالف مباني اسالم، برخالف قانون اساسي جمهوري اسالمي و             حكومت حزب واحد    

با تعطيل مطبوعات متعهد، و جلـوگيري از بيـان آزادانـه عقايـد،              . برخالف طبيعت انقالب اسالمي ايران است     

  .انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي نوپاي ما مورد تهديد جدي قرار گرفته است

تبداد در شرايط خاص سياسي و اجتماعي ايران پس از پيروزي انقالب اسـالمي،              مردم بايد بدانند كه اس    

بلكه به تناسب زمان و شرايط موجود با شيوه خزنده          . آسا حضور پيدا كند     تواند به طور ناگهاني و برق       نمي

و گام به گام به سوي هدف نهايي خود كه احراز سلطه همه جانبه در چهارچوب حزب و گروه واحـد اسـت        

  .نمايد ركت ميح

ما يقين داريم كه مردم مسلمان و متعهد ايران كه با خون جوانـان خـود نهـال آزادي را بـارور كـرده و                        

هاي مقدس و     اند اجازه نخواهند داد كه به اين سادگي اهداف و آرمان            گزاري نموده   جمهوري اسالمي را پايه   

  .رطلب گرددپرستان انحصا بخش انقالب اسالمي دستخوش اغراض قدرت آزادي

ما از همه اقشار متعهـد بـه انقـالب اسـالمي و عالقمنـد بـه حفـظ و اسـتقرار جمهـوري اسـالمي ايـران                            

در صحنه و بنـا بـه وظيفـه امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در برابـر ايـن                           خواهيم كه با حضور فعال      مي
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ده زبان به اعتراض بگشايند     ساز استبداد و اختناق است با سرسختي ايستادگي نمو          ها كه زمينه    شكني  قانون

. تا به ياري خداوند بزرگ دستاوردهاي انقالب اسالمي كه مايه اميد همه مستضعفان جهان است حفظ گردد              

  والسالم 

  

             العاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۴/۰۱/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  دعوت مهندس بازرگان از مردم دلير ايران براي 

  حمايت از آزادي مطبوعات

  

  ن و برادران مسلمان و هموطنان عزيزخواهرا

 ١٩حتما اطالع داريد كه روزنامـه ميـزان زبـان دلـسوز ملـت و مـدافع صـديق آزادي و وحـدت از روز                          

شود و مديرمسوول آن آقاي دكتر رضا صدر وزير بازرگاني دولت موقـت و شـوراي      فروردين منتشر نمي  

  .نويسي زنداني شده است قگويي و ح انقالب و عضو سابق شوراي انقالب به خاطر حق

آقاي رضا صدر به عنوان اعتراض به بازداشت خود نخواست وثيقه براي آزاديش داده شود ولي آقاي                 

گويي به ايشان داد و آقـاي دادسـتان كـل بـا خطـاب          دروغ ه خود نسبت  بازپرس ويژه مطبوعات در مصاحب    

دن وثيقـه بـراي ايـشان نـشده اسـت در            ايشان را تحقير كرده اظهار داشتند كسي حاضر به سـپر          » بيچاره«

  .ها سند مالكيت براي استخالص آماده است حالي كه ده

 ميزان و موسسين و مسوولين آن به شهادت خودتان هدفي جز خدمت به مردم               جايي كه روزنامة    از آن 

مراجعـات  انـد كـه بنـا بـه      ايران در راه اسالم و انقالب و جمهوري و قانون اساسي نداشته و ندارند و مردم 

مكرر اين چند روز عالقه به استخالص خدمتگزاران خـود از بنـد انحـصارگران دارنـد و خواهـان آزادي و                      

آوري وثيقـه   برومندي مطبوعات هستند با اجازه آقاي صدر قرار شد از مـردم سرتاسـر ايـران بـراي جمـع       

ل بـه وسـيله شـعب كليـه         دعوت نمايند تا هر كس برحسب تمايل و تمكن خـود مبلغـي بـاالتر از پنجـاه ريـا                   

حوالـه  ) ٤٧٤(اهللا طالقاني تهـران       بانك صادرات ايران شعبه آيت     ٥٥٥٥هاي شهر خود به حساب شماره         بانك

  .ارسال دارند) ٢٣٤تهران ـ خيابان استاد مطهري شماره (نمايد و رسيد آن را به آدرس روزنامه ميزان 

و از آزادي مطبوعـات و قـانون اساسـي و     شما با اين عمـل مـشاركت خـود را در دفـاع از يـك مظلـوم                   

 سال مبـارزه و انقـالب اسـت نـشان           ٢٥بهاي بيش از يكصد هزار شهيد و معلول و            استقالل كشور كه خون   

هاي ضد اسالم و آزادي كه خبر شـوم ديـو اسـتبداد و              خواهيد داد و اعتراض خود را عليه اختناق و جريان         

  .دهد، اعالم خواهيد كرد اسارت را مي

آوري شده در مرحله اول به مصرف استخالص آقاي دكتر رضا صدر خواهد رسيد و مـازاد                غ جمع مبال

آن در راه آزادي مطبوعات و خدمات به مستضعفين جنگ و اختناق زيـر نظـر سـه نفـر صـاحبان امـضاي                        

ر حساب باال يعني آقايان دكتر يداهللا سحابي، احمد صدر حـاج سـيد جـوادي و اينجانـب نماينـدگان مـردم د                      

  .مجلس شوراي اسالمي انشاء اهللا خواهد رسيد

  .انقالب از خداوند عزيز رحيم خواستاريم صبر و پيروزي ملت ايران را در حفظ و تداوم صحيح

 مهدي بازرگان
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۴ ....:شماره

 ۰۶/۰۲/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  بيانيه سازمان زنان نهضت آزادي ايران

  )ع(به مناسبت ميالد مسعود حضرت فاطمه زهرا

  

رفتند و سد عظـيم شاهنـشاهي   هاي ايران پيش از مردان به ميدان         زن

  .ما همه مرهون قيام و اقدام زنان هستيم. را درهم شكستند

  »امام خميني«

فرزنـد گرانقـدر حـضرت      ) ع(سازمان زنان نهضت آزادي ايران ميالد با سـعادت حـضرت فاطمـه زهـرا              

ن مظهر رحمـت و خلـق عظـيم و چـشمه كـوثر امانـت را بـه مـردم آزاده و مـسلمان ايـرا                     ) ص(رسول اكرم 

بخصوص به زنان و دختران با شهامتي كه با شركت همه جانبه و فعاالنه خود در به ثمر رساندن و تـداوم                      

انـد   سابقه و تاريخي نشان دادند كه رهروان راستين راه پرافتخار فاطمـه    نقالب اسالمي و با ارايه حركت بي      ا

بودن، زن بودن، مادر بودن و در عين        اميد است كه اين الگو و اسوه انسان         . نمايد  تبريك و تهنيت عرض مي    

جـو بـودن در تمـام مراحـل رشـد اجتمـاعي زنـان راهگـشا و                  ال مبارزي سرسخت و سياسـتمداري حـق       ح

راهنماي آنان باشد و زنان ما بتوانند با پيروي از خصوصيات عالي اخالقي اين بانوي بزرگ تـاريخ اسـالم                    

و بدون تجمل اما با شـكوه و سراسـر ايثـار فاطمـه بـه                در ادامه راه و روش او، در پيروي از زندگي ساده            

هاي جبـار     به مقامي كه ساليان سال است تحت حكومت       . مقام واقعي خود به عنوان زني مسلمان دست يابند        

هاي اجتماعات مرد ساالر از زنان زحمتكش و صـبور مـا           دالتيع  ها و بي    نظري  زمان و در اثر خرافات و تنگ      

گيـري از سـواد و    روزي كه همه زنان ايراني با اتكا به نيروي ايمان خود و با بهـره   به اميد   . دريغ شده است  

پوشي از ظـواهر فريبنـده بتواننـد نقـش كامـل خـود را بـه عنـوان انـساني                       هاي الزم و چشم     بينش و آگاهي  

  .اي بدون تبعيض، سالم و پر بار اسالمي ايفا نمايند مسؤول و مؤثر در اجتماع براي رسيدن به جامعه

اي رو بـه      ترين لحظات انقالب به اميد رهايي از قيدهاي جامعه          ما زنان مسلمان ايران كه در بحراني        

هاي بندگي مجدانه كوشيديم، اكنون با تـواني   انحطاط، دوش به دوش برادران خود براي از هم دريدن رشته   

 آنـيم كـه نفـس آزادگـي را در           ها تحميل و حقارت، بر      هايي گره كرده از غيظ قرن       ها، و مشت    به صالبت كوه  

سايه تقوايي باطني از جامعه انتظار داشته باشـيم و مـردم آگـاه ايـران را بـه تحميالتـي در شـرف تكـوين                          

هشدار دهيم و با فريادي به ژرفاي تاريخ، وجدان بـشريت را متوجـه ايـن مـسأله مهـم بنمـاييم كـه اسـالم                          

 مـا بيـشترين همـت خـود را بايـد بـراي بـه هـدف                  باشد و جامعه اسـالمي      راستين مدافع حقوق حقه زن مي     

السالم هر گونه       رسانيدن اين امر مهم اختصاص دهد و باشد كه در پرتو انوار حيات بخش تولد فاطمه عليها                

  .نقطه ضعف و ابهام در قوانيني كه مربوط به زنان است برداشته شود

  سازمان زنان نهضت آزادي ايران
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  ه بيانات نماينده دادستان اعتراض نهضت آزادي ايران ب

  در دادگاه اميرانتظام

  

  بسمه تعالي

  ٦٠ ارديبهشت ماه ٨تهران ـ 

  جناب آقاي محمدي گيالني

  رئيس دادگاه ويژه انقالب اسالمي

 ارديبهشت ماه مجدداً شروع شـده اسـت، آقـاي           ٦در جريان محاكمه آقاي اميرانتظام كه از روز يكشنبه          

الب تهران، در بيان و شرح كيفرخواسـت مطـالبي را بـه نهـضت آزادي ايـران           ميرمهدي نماينده دادستان انق   

 اصول   و رواند كه دور از حقيقت و سر تا پا كذب محض است و تخلف آشكار از موازين شرع ان                    نسبت داده 

در شأن دادگاهي كه بـه نـام اسـالم و حـق تـشكيل               . اند  مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسالمي نموده      

باشد كه مطالبي واهي در حق كساني كه سوابق سـاليان دراز و ديانـت و مبارزاتـشان عليـه                      شده است نمي  

داد و استعمار بر ملت ايران روشن و آشكار است گفته شود و سپس به اسـتناد سـخنان دادسـتان در                      باست

عاً و قانوناً هاي ديگر همين عمل خالف را تكرار كنند و شك نيست كه شر  ها و رسانه    دادگاه انقالب، روزنامه  

  .دنباش مسؤول عواقب دنيوي و اخروي اين اعمال خالف گويندگان آن در دادگاه مي

مطالبي از اين قبيل از صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران پخـش گرديـد،               ) ١٣٥٨(در ديماه سال گذشته     

 گرديـد، كـه     قـديم كه در همان زمان اعالم جرمي عليه گويندگان و ناشرين آن به حضور جناب آقاي قدوسي ت                

  :رسد متن آن اعالم به شرح زير به اطالع مي. كنون داده نشده است االسف ترتيب اثري تا مع

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  ١٣٥٨تهران ـ پنجم ديماه 

  جناب آقاي علي قدوسي

  : هاي انقالب اسالمي ايران دادستان محترم كل دادگاه

قايان جوان كه ادعاي وابـستگي بـه دانـشجويان مـسلمان      دو نفر از آ٤/١٠/٥٨شنبه    در ساعات آخر سه   

كردند و نام خود را نگفتند بر صفحه تلويزيون ظاهر شده به قصد افـشاگري سياسـي بـا                     پيرو خط امام مي   

 بـه    و هاي نادرست ايـراد داشـتند       اساس يك سلسله اظهارات و استدالل       ورق زدن و نگاه كردن به اوراق بي       

اتهـام و انتـساب     ) ابق مبارزات اسالمي و ملي آن بر ملـت ايـران روشـن اسـت              كه سو (نهضت آزادي ايران    

  .طلبي دادند سازشكاري با بيگانگان و خيانت و نفع

باشيم ضـمن اعتـراض بـه مؤسـسه راديـو             اينجانبان كه از مؤسسين و رهبران نهضت آزادي ايران مي         

 بـوده و در جهـت مخـدوش كـردن و     تلويزيون نسبت به عمل اين آقايان كه خالف اسالم و قـانون اساسـي    
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نماييم و محاكمه و تعقيب آنـان را       باشند اعالم جرم مي     تضعيف انقالب اسالمي ايران و رهبر عاليقدر آن مي        

  .رسيدگي سريع و دقيق جريان تقاضا داريم همراه با

  .احمد صدر حاج سيد جوادي ـ دكتر يداهللا سحابي ـ مهدي بازرگان

  

آن كـه جهـت جنـاب آقـاي قدوسـي ارسـال گرديـد در همـان موقـع در جرايـد             اين اعالم جرم عالوه بر      

ه اگر چنانچه دادگاه محترم فرصت رسيدگي به اين اعالم جرم را نداشت و تا ب              . كثيراالنتشار نيز منتشر شد   

حال اقدامي ننموده است، حق هم نبود كه با وجود اطالع از اين اعالم جرم و اعتراض، به جاي رسيدگي بـه                      

مجريان قانون و كساني كه بايد به اين تخلفات رسيدگي كنند، خودشان مرتكب همان تخلفـات بـشوند و   آن،  

قانوني اساسي جمهوري اسـالمي  . اين موازين شرعي و اصول مصرحه در قانون اساسي را زير پا بگذارند      

ن دادگـاه و حـاكم       دادسـتا   مـسلماً  .كه به امضاي امام امت رسيده است و حكم رساله شرعيه را دارد            ايران  

  .باشند ظف به اجراي آن ميد واسط امام است بيش از هر كس موشرعي كه ي

  .اند مگر امام امت امسال را سال حاكميت قانون نام نداده

 يـك نـسخه از مـتن كامـل           شـود كـه اوالً      با توجه به اين سوابق مصراً از آن مقام محترم درخواست مي           

صل انگليسي نوشتجات جاسوسان آمريكـايي و ترجمـه فارسـي كـه بـه               سخنان نماينده دادستان همراه با ا     

 گرفتـه اسـت در   اسـاس قـرار   استناد آنها نهضت آزادي ايران مورد حمالت و اتهامات نـاحق و نـاروا و بـي      

 تا اقدامات قانوني مقتضي در محكمه صالحه جهت رفع اين ظلم و ستم بزرگ صـورت                 اختيار گذاشته شود،  

  .گيرد

  ين ـ واهللا خيرالحاكمين العاقبه للمتق

    والسالمبا تشكر ـ

  نهضت آزادي ايران

٨/٢/٦٠   
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  بيانيه نهضت آزادي ايران 

  بـه منـاسبت روز كارگـر

  

  .كارگران ما در حفظ و تداوم انقالب و جلوگيري از انحراف آن نقش اساسي دارند 

  .مبارزه با امپرياليسم و سلطه اجانب تنها با شعار ميسر نيست 

  

كارگران قهرمـان   . روز بزرگداشت كار و كارگري است     . دهم ارديبهشت ماه روز كارگران ايران است      ياز

ها مبارزات ضد استبدادي و ضد استعماري ملت ايران كه باالخره منجر بـه پيـروزي انقـالب     ايران طي سال  

ظ و تداوم انقالب و     اند و در حف      گرديد در كنار ساير اقشار ملت نقش عمده و اساسي داشته           ٥٧ بهمن   ٢٢در  

  .جلوگيري از انحراف آن نيز نقش و رسالت برجسته دارند

 بهمن تنها توانست نظم سياسي حاكم و حاكميت و سـلطه سياسـي              ٢٢ما معتقديم كه انقالب اسالمي در       

ر  اگ ، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي   ساير ابعاد نظام حاكم، از جمله     . بين ببرد استبداد و استيالي خارجي را از       

نهضت آزادي ايران معتقد است كه آرمان انقالب اسـالمي تنهـا بـر              . چه بر هم خورده اما از بين نرفته است        

بلكه آرمـان انقـالب     . هم زدن يك نظم سياسي و ايجاد نظم سياسي جديدي به جاي آن نبوده است و نيست                

و اين ميسر نيست جز از  . باشد  اسالمي در نهايت ايجاد يك جامعه مقبول اسالمي بر اساس قسط و عدل مي             

 روابط اقتصادي نظام گذشته، كه عموماً يا        .طريق تداوم انقالب در ساير ابعاد من جمله در بعد اقتصادي آن           

كلي از بين بروند، و نظام اقتصادي جديدي بر اساس اصـول            ه  اند، بايد ب    غير اسالمي و يا ضد اسالمي بوده      

 استثمار انسان از انسان و خاتمه دادن به تكـاثر اقتـصادي و              اقتصاد اسالمي كه متضمن پايان بخشيدن به      

 دست اندركاران فعلـي     .باشد مستقر گردد    ها مي   ها و ابر قدرت      اسارت بار به قدرت    يها  قطع تمامي وابستگي  

هـاي مـؤثري      اند در رسيدن به اهداف فوق قدم        نيز علي رغم شعارها و ادعاهاي مكتبي به هر علتي نتوانسته          

  .بردارند

د كــه در شــهر و روســتا ســاليان دراز از نــده اكثريــت بزرگــي از جامعــة مــا را محرومــان تــشكيل مــي

در روسـتا، نظـام   . انـد  شـده  اند و به شديدترين وجهي استثمار مـي  ترين نيازهاي زندگي محروم بوده     ابتدايي

. رتكـب شـده اسـت   ن زحمتكش ما مترين ظلم و ستم را در حق روستاييا  خشن]....[ارباب ـ رعيتي و بزرگ  

ها را براي تأمين زندگي بخور و نميـري وادار بـه              قرون بر دهقانان ما بوده كه آن      سنگين  همين ظلم و ستم     

از زمان بـه اصـطالح انقـالب سـفيد شـاه كـه اسـاس آن تـشديد         . ترك روستاها و مهاجرت به شهرها نمود      

داري  متي را براي صنايع مونتاژ سرمايهوابستگي به اجانب بود، سيل مهاجرت به شهرها، كارگران ارزان قي         

 در حـالي كـه تمـامي         بودند، هاي اصلي رژيم شاه     حاميان اين صنايع كه خود از مهره      . وابسته بوجود آورد  

امكانات مالي ـ تجاري ـ صنعتي را در انحصار خود گرفته بودند معذلك كارگران مـا را بـه بـدترين شـكلي       

033



  

بـه  . المال را بـه غـارت گرفتنـد         هاي بيت    حاكمه ميلياردها دالر سرمايه    اين بخش از هيأت   . كردند  استثمار مي 

هـاي ادعـايي      هـا توسـط دولـت و پرداخـت وام           دنبال امـضاي قـرارداد ايـران و آمريكـا در مـورد گروگـان              

اي از ايـن ديـون حـال شـده و              ميليارد دالر، معلوم شد كه قسمت قابـل مالحظـه          ٥امريكاييان به مبلغ حدود     

هـاي    هـاي آمريكـايي بـه مهـره         هايي بوده است كـه بانـك        به آمريكاييان پرداخت گرديده و وام     توسط دولت   

  .! ..ا پرداخت كرده بودنده ها و شمس پهلوي ها، ثابت پاسال اصلي رژيم شاه، از قبيل القانيان

نجا قابل  سؤال اين كه چرا بايد دولت اين تعهدات را بپذيرد مسأله قابل بحث ديگري است، اما آنچه در اي                  

  !شود مي باشد اين است كه چگونه زحمات و دسترنج كارگران و مردم زحمتكش ايران فدا توجه مي

بينـي   المي در ميهن ماست، بر اسـاس جهـان  نهضت آزادي ايران كه از پيشگامان حركت نوين انقالب اس  

ط اسالمي هر كس    اي است كه در آن بر اساس عدل و قس           توحيدي و انديشه اصيل اسالمي خواستار جامعه      

اي كه در آن كار يك وظيفه اخالقي و الهي تلقي شود و هر كس بـه                  جامعه. بتواند مالك ثمره كار خود بشود     

اندازه وسع و قدرتش كار كند و براي همه آحاد ملت امكانات مناسب و يكسان جهت كار خالق و توليـدي و             

هـا از     لم و سـتم اقتـصادي اثـري نباشـد و انـسان            اي كه در آن از ظ       جامعه. مفيد به حال جامعه فراهم باشد     

  .دنهاي اقتصادي آزاد شده باش اسارت الهه

نهضت آزادي ايران معتقد است اصول مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسـالمي، در مـورد مـسايل                  

با توجه به مباني اساسي اقتصاد      .  مقبول اسالمي را تبيين كرده است      ،اقتصادي چهارچوب روابط اقتصادي   

ها و تحقـق      هاي عملي در جهت اجراي آن       توان و بايد برنامه     اسالمي و اصول مصرحه در قانون اساسي مي       

  .هاي انقالب تهيه و تنظيم گردند آرمان

توان اميدوار بـود روابـط اقتـصادي غلـط و         هاي مربوط به آنهاست كه مي       با اجراي اين اصول و برنامه     

هاي ملـت     ود، به وابستگي اقتصادي پايان داده شود، و سرمايه        ضد انساني و ضد اسالمي گذشته از بين بر        

هـا و ايجـاد خودكفـايي فـراهم           به كار افتند و شرايط مناسب براي پايان بخشيدن استثمار و قطع وابـستگي             

  .گردد

كـارگران مـا    . ها ايفا نمايند    توانند نقش عمده و اساسي را در قطع وابستگي          كارگران و زحمتكشان ما مي    

توانند با بهتر كردن توليد، با باال بردن سطح آن و بـا كوشـش خـالق در     كارگران يدي و يا فكري مياعم از  

جهت تهيه و توليد هر چه بيشتر لوازم يدكي در داخل ايران، شـرايط قطـع وابـستگي اسـارت بـار را فـراهم              

حدهاي اقتصادي ملي شـده  توانند با باال بردن سطح كمي و كيفي توليد، خودكفايي وا            كارگران ما مي  . سازند

، صـنعتي در اثـر سياسـت    ي، مالي، تجارهم اكنون واحدهاي اقتصادي ملي شده كشاورزي. را تضمين كنند 

بـا كـار    . باشـند   هاي اساسي هستند و بار سنگيني بر كل اقتصاد كـشور مـي              رويه دچار بحران   اقتصادي بي 

  .ها خاتمه داد  بحرانتوان به بسياري از اين منظم، حساب شده و خالق و مداوم مي

نهضت آزادي ايران ضمن بزرگداشت اين روز، كارگران و زحمتكشان را به وحدت و يكپارچگي، به باال                 

كـاري و    هاي ملي، بـه جلـوگيري از كـم          رمايهبردن سطح توليد، به جلوگيري از حيف و ميل، از بين رفتن س            

  .كند كارشكني در امر توليد دعوت مي

بـا بـاال    . م و سلطه اجانب شرق و غرب بر ميهن اسالمي تنها با شعار ميـسر نيـست                مبارزه با امپرياليس  

ها به دست خودمان، بـا تحقـق          بردن سطح توليد در كارخانجات، در مزارع و روستاها و با تأمين نيازمندي            
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طـع  هـا را ق  توان وابـستگي  هاي اساسي، خصوصاً در امر تأمين مواد غذايي است كه مي     خودكفايي در زمينه  

اگـر چنانچـه    .  و راه بازگشت احتمالي آنان را بـه كلـي از بـين بـرد               د ساخت كرد و دشمنان اسالمي را ناامي     

مبارزه با امپرياليسم تنها در نقش چند شعار بر ديوارها و چنـد بيانيـه در شـهر محـدود گـردد، و اقـدامات                         

 خودكفـايي و توليـد صـورت    هـاي  اساسي، با مشاركت خود كارگران و زحمتكشان و روستاييان در زمينـه  

گـر   بلكه شكست و اخراج يك امپرياليسم به ورود ابرقدرت سـلطه      . ها هرگز قطع نخواهد شد      نگيرد، وابستگي 

  .ديگري منجر خواهد شد

هاي استوار، با وحدت و يكپارچگي، با كار مداوم و سازنده، پيش به سوي استقالل همـه جانبـه و                      با گام 

  . ارت بار، فرخنده باد روز كار و كارگريهاي اس  تمامي وابستگي قطع

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

035



 
  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۱۵/۰۲/۱۳۶۰:تاريخ

  

  

  ساندز هضت آزادي ايران به خانواده بابيتسليت ن تلگرام

  

  خانواده قهرمان بابي ساندز

درگذشت قهرمانانه بابي ساندز چريك مقاوم و نماينده مردم تحت ستم ايرلند در پارلمان انگليس را بـه                  

گـوييم و      ملل مستضعف جهان تبريك و تسليت مي       هيرلند و خانواده مقاوم شما و هم      ملت مبارز و قهرمان ا    

  .نماييم  محكوم مي سياست استعماري و ضد انساني دولت انگليس را شديداً

  نهضت آزادي ايران

١٥/٢/٦٠  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  بزرگداشت بيستمين سالگرد نهضت آزادي ايران

  

  

  

  .گذرد بيست سال از تأسيس نهضت آزادي ايران مي

  .بيست سال مبارزه بر عليه استبداد شاهنشاهي و استيالي خارجي

  .بيست سال تالش براي بازسازي فرهنگ اجتماعي بر مبناي تعاليم اسالم

  .بيست سال فعاليت براي تربيت مبارزين و مجاهدين، پويندگان صادق و صميمي راه اسالم

  . . . بيست سال كوشش 

هـاي دشـمن مـستبد مـزدور و           ري براي رسيدن به اهـدافمان، توطئـه       و در طول اين مدت، در پافشا      . . . 

ناكثين و مارقين را به و هاي ديرين حسودان و تيرهاي سهمناك قاسطين     هاي خناسان مزور، عقده     حيله

  .ايم جان خريده و به ميثاقمان با خدا و خلق وفادار مانده

هـاي بيـست      رازهايي از مبارزات و فعاليـت      بيستمين سالگرد نهضت آزادي ايران ف      هاينك در آستان  . . . 

  .گردد ساله نهضت در مجموعه حاضر تقديم مي
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  مراسم بيستمين سالگرد تأسيس  در دعوت به شركت

  

  اهللا طالقاني بزرگداشت بيستمين سالگرد نهضت آزادي ايران بر تربت آيت

  دعوت نهضت آزادي ايران از مردم براي شركت در گردهمايي

   مناسبت بيستمين ساگرد تأسيس نهضت آزادي ايران بهشت زهرا به

  

  هموطن

مبارزه با بندگي غير او و شرط سپاس ايزدي، تحـصيل آزادي بـراي بـه كـار             » خدا«اقتضاي اطاعت از    «

ما بايد منزلت و مسؤوليت خـود را در جهـان خلقـت             . است» خدمت«و  » عدالت«و  » حق«بستن آن در طريق     

  .»وزي نائل شويمبشناسيم تا به رستگاري و پير

خسته از استبداد و اختناق، رنجور از سختي معيشت و شرمـسار از ننـگ و                . مردم نگران امنيت هستند   «

خواهـان سرنوشـت    . اي كه متأسفانه نام ايران و ايراني را آلوده سـاخته اسـت              دزدي و خيانت هيأت حاكمه    

  .»راني پاك و آباد و آزاد استبهتر، رهايي از ننگ و نكبت، و استقرار يك حكومت ملي سازنده اي

  :امر مسلم اين است كه«

  روا ما بانفسهمان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغي

به اقتضاي شرايط حاضر، در اين پيچ مهم تاريخ ايـران، بـا اسـتعانت از پروردگـار جهـان، بـا اميـد بـه                          

  .»گردد مردانگي و همكاري هموطنان، تأسيس نهضت آزادي ايران اعالم مي

باتي از بيانيه تأسيس منتخ

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٤٠ ارديبهشت ٢٥

  :هموطنان عزيز

  .گذرد بيست سال از تأسيس نهضت آزادي ايران مي

بيست سـال تـالش بـراي بازسـازي     . بيست سال مبارزه بر عليه استبداد شاهنشاهي و استيالي خارجي      

  .فرهنگ اجتماعي بر مبناي تعاليم اسالم

  .تربيت مبارزين و مجاهدين، پويندگان صادق و صميمي راه اسالمبيست سال فعاليت براي 

  ...بيست سال كوشش 

هاي   هاي دشمن مستبد مزدور، حيله      و در طول اين مدت، در پافشاري براي رسيدن به اهدافمان، توطئه           ...

ريـده  هاي ديرين حسودان و تيرهاي سهمناك قاسطين و ناكثين و مارقين را به جان خ                خناسان مزور، عقده  

  .ايم و به ميثاقمان با خدا و خلق وفادار مانده
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اينك، به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس نهـضت آزادي ايـران در بهـشت زهـرا، بـر مـزار شـهداي                    . ..

اهللا طالقـاني از بنيـانگزاران نهـضت آزادي و بـا يـاد سـاير        انقالبمان، و در كنار آرامگاه مجاهد نـستوه آيـت        

آيـيم تـا بـا شـما       دكتر شريعتي و رحيم عطايي و همه شهداي انقالب، گرد هم مـي    مان  عزيزان از دست رفته   

در اين اجتماع آقايان مهندس بازرگان و دكتر رضا صدر و مهنـدس             . مردم مسلمان ايران تجديد ميثاق كنيم     

  :محمد توسلي در مورد سوابق نهضت و مسايل كنوني و آينده انقالب سخن خواهند گفت

   بعد از ظهر٣ـ ساعت ١٣٦٠ ارديبهشت ٢٤پنجشنبه : زمان

  بهشت زهرا: مكان

      نهضت آزادي ايران

         ١٣٦٠ فروردين ١٨

  

تواننـد بـا در دسـت داشـتن           ضمناً مخبرين داخلي و خارجي براي اخذ كارت مخصوص خبرنگاران مـي           

ه، كارت خبرنگـاري مجـاز و بـرگ معرفـي نامـه از مؤسـسه مربوطـه و دو قطعـه عكـس روزهـاي دوشـنب                

 ، خيابان استاد ٢٣٤ به طبقه همكف ساختمان شماره      ١٩ تا   ١٦شنبه و چهارشنبه هفته جاري از ساعت          وسه

  .مطهري مراجعه فرمايند
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  جمعي از بنيانگزاران و اعضاي نهضت آزادي ايران 

  طالقاني... ا بر مزار آيت

  

يـستمين سـالگرد تأسـيس نهـضت        گروهي از بنيانگزاران و اعضاي نهضت آزادي ايران، بـه مناسـبت ب            

  .اهللا طالقاني، به بهشت زهرا رفتند آزادي ايران، براي اداي احترام به شهداي انقالب اسالمي و مرحوم آيت

 از مـردم بـراي برگـزاري مراسـم بيـستمين سـالگرد تأسـيس                نهضت آزادي ايـران   به دنبال لغو دعوت     

اهللا طالقاني بر پا شود، و نهضت آزادي ايران اين            تنهضت آزادي، كه قرار بود در بهشت زهرا و بر تربت آي           

اي   پـاره دعوت را با در نظر گرفتن شرايط كنوني انقالب و احتمال سـوء اسـتفاده و ايجـاد تـشنج از طـرف                        

، جمعه صبح گروهي از بانوان و آقايان اعضا و جمعي از بنيانگزاران نهـضت آزادي                افراد، منتفي اعالم كرد   

 مهدي بازرگان، احمد صدر حاج سيد جوادي، دكتر رضا صدر، دكتر ابـراهيم يـزدي،                ايران، منجمله مهندس  

مهندس محمد توسلي، مهندس هاشم صـباغيان و عـده ديگـري از اعـضاي نهـضت آزادي ايـران بـه طـور                        

بنيـانگزاران و اعـضاي نهـضت آزادي نخـست بـراي تجليـل از               . خصوصي در بهشت زهرا حـضور يافتنـد       

 بهشت زهـرا رفتنـد و بـر مـزار شـهداي قبـل و بعـد از پيـروزي          ١٧ و   ٢٤به قطعات   شهداي انقالب اسالمي    

اهللا طالقاني، كه از بنيانگزاران نهضت آزادي ايـران بـود             انقالب فاتحه خواندند و آنگاه بر مزار شادروان آيت        

  .حاضر شدند و با خواندن فاتحه و نثار تاج گل نسبت به مرحوم طالقاني اداي احترام كردند
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  اهللا طالقاني  بيانيه حضرت آيت

  به مناسبت تشكيل نهضت آزادي ايران

  

  به ياري خداوند قهار و توانا

  :برادران و هموطنان عزيز

بينيـد   مـي . نگريد شما به چشم خويشتن وضع نكبت بار اين سرزمين تاريخي و اين كشور اسالمي را مي  

ي و مادي گريبانگير اكثر مـردم گـشته و بـدبيني و بدانديـشي و     كه در اثر سلطه غارتگران چگونه فقر اخالق    

و ) كـر (كساني كه براي شنيدن هر نداي حقي        ... پراكندگي چگونه بر سراسر اين مملكت سايه گسترده است          

تا جايي كه مملكـت را در معـرض       . كنند نه به مردم     هستند نه به خود رحم مي     ) كور(براي ديدن پرتو حقيقي     

  .اند و بر لب پرتگاه مخوفي قرار دادهطوفان حوادث 

توان تا سقوط قطعي حيات معنوي و مادي كـشور سـكوت اختيـار كـرده و يـا                     چاره چيست؟ چگونه مي   

فقط به بهانه الاباليگري و سر باز زدن از هر مـسؤوليتي در انتظـار فـرج غيبـي نشـست؟ بايـد مردانـي كـه                    

 راه  ت در آنـان نمـرده دور هـم گـرد آينـد و             سؤولي آلوده و زبونشان نساخته و غيرت و احساس مـ          ،محيط

ا ب ،انديشي لآبا متانت و م   . صحيح و اصيل مبارزه بر عليه فساد و مفسدين جامعه ايراني را مشخص نمايند             

منـشي  تري بردارند تا راه آزادي و آزاد       هاي قطعي و محكم     خلوص قلب و نيت براي رضاي خدا و مردم قدم         

هاي سخت، ثبات قدم و پاكي خود را ابراز داشته در     بحمداهللا جمعي كه طي سال    . را براي ملت ايران بگشايند    

ملـي بـراي نجـات مملكـت     هـاي   برابر تهديد و محروميت و زجر و زنـدان خـود را نباختـه در تعقيـب هـدف               

 اينجانـب اگـر از    . انـد   قيـام و اقـدام نمـوده      ) نهضت آزادي ايـران   ( در اين هنگام خطير به تشكيل        اند،  كوشيده

كوتاهي در انجام وظيفه خود نزد خدا و اولياء اسالم و نياكان بزرگوارم شرمسارم ولي پيوسـته در صـف                    

گـزاران نهـضت آزادي را        مبارزه با فساد و مفسدين باقي مانده و به ايـن سـبب دعـوت همكـاري بـا بنيـان                    

وسيله قرآن كريمش كسب    چند روز قبل كه براي تحكيم عزم و اطمينان روحي از خداوند متعال به               . پذيرفتم

يـا  «:  از سـوره النـساء در برابـر چـشمانم ظـاهر گـشت بـه ايـن مـضمون         ٩٤ و  ٩٣تكليف و تفأل كردم آيه      

تقولوا لمن القي اليكم السالم لـست مؤمنـا تبتغـون عـرض             اهللا فتبينوا و ال      ضربتم في سبيل   الذين آمنوا اذا    ايها

ال . من قبل فمن اهللا عليكم فتبينوا ان اهللا كـان بمـا تعملـون خبيـرا               الحيوه الدنيا فعنداهللا مغانم كثيره كذلك كنتم        

اهللا بـاموالهم و انفـسهم فـضل اهللا            المجاهـدون فـي سـبيل       و المؤمنين غير اولـي الـضرر      يستوي القاعدون من  

اي « .» عظيمـا  اً اجـر   درجه و كالً وعداهللا الحسني و فصل اهللا المجاهدين علي القائدين           المجاهدين علي القاعدين  

 و دشمن را نيك بشناسيد      داريد چشم بگشاييد دوست     ايد وقتي در راه خدا قدم برمي        كساني كه ايمان آورده   

اند بـا كـساني كـه از مـال و جـان               كساني كه بدون عذر ساكت نشسته     ... ه را از هم تشخيص دهيد       راه و چا  

د با درجه ممتـازي مجاهـدين بـه         خداون. نمايند يكسان نيستند    دريغ نداشته در راه حق و حقيقت مجاهده مي        

مسلماً افـراد آلـوده سـست       . »مال و جان را بر عزلت گزيدگان برتري و بزرگي داده وعده پاداش داده است              

عنصر و بد سابقه را در اين جمعيت راهي نيست ولي از هموطنان مؤمن و غيور خواستارم مراقبـت نماينـد                     

هر تصميمي با مشورت انجام پذيرد و احدي را حق تحميـل  هاي ناپاك و دو دل در آن رخنه ننمايند و     دست
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. نباشـد ) نظمي و بروز اشكال در نيـل بـه منظورهـاي پـاك ملـي خواهـد بـود        كه نتيجه آن بي(نظر شخصي  

كوشند وعده رستگاري فرموده      خداوند متعال به چنين جمع كه در طريق خدمت مردم و تحقق آمال ملت مي              

و هموطنان عزيز با آمادگي و خلـوص نيـت بـه وظـايف خطيـر خـود در ايـن                     اميدوارم برادران ديني    . است

  .مرحله از تاريخ ايران در كمال اميد و همت عمل نمايند

  

  سيد محمود طالقاني
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  به يـاد طالقاني

  عطايي

  شريعتي

  از مؤسسين نهضت آزادي ايران
  

  

هـايي از     تپـد و نالـه      هايي مي   دلشود    در ميان همان شب ديجور طغيان كه استعدادها خفته و پوشيده مي           

 فريـاد و آتـش برآيـد و از قطـرات            ،هاي نهـاني و آهـسته       از ناله  . . .رنج و آرزو و اميد و حرمان بلند است          

هايي كه بر دامن زمين ريخته،        خوني كه در راه خير و حق ريخته شده نهرهاي حيات جاري شود و از اشك               

نمايـد و در پـي سـوز زمـستان نـسيم بهـار                 فجر رخ مي   ،ن ظلمت هاي زندگي بر دمد، چنانكه از درو        شكوفه

  .شود ها شكوفان مي و سبزه ها وزد و پس از خفتگي و پژمردگي بوته مي

  

  آيت اهللا طالقاني ـ تفسير سوره فجر
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  به ياد معلم انقالب

  پدر طالقاني

  )١٣٥٨ـ ١٢٨٢(

  

دي ايـران را بنيـان گذاشـتند و اينـك در            مبارز نستوه با يـاران شـجاع و پرتـوان خـود نهـضت آزا              طالقاني  

امان او عين نامه     داريم و ضمن فهرستي از مبارزات بي        بيستمين سال نهضت ياد آن رادمرد بزرگ را گرامي مي         

گذرانيم كه يـادآور زنـدگي        مهندس بازرگان را به علما و مراجع عظام درباره محكوميت مجدد ايشان از نظر مي              

ير باشد كه در تمام عمر خود دمي از مبارزه با استبداد پهلوي و اسـتعمار شـرق و                   پررنج و فشار آن مجاهد كب     

  :غرب نياسوده و براي ايران و ايراني افتخار آفريد، اينك شرح مختصري از مجاهدات اين مجاهد راستين

  . ـ مبارزه با ديكتاتوري رضاخان و گرفتاري و زندان به اتهام توهين به مقامات عاليه١٣١٨سال 

  .شيفتگان حقيقت در داخل و خارج زندان  به بعد ـ شروع به تفسير قرآن و آموزش جوانان و١٣٢٠هريور ش

ـ شركت در مبارزات ملت ايران عليه استعمار انگليس در كنار دكتـر محمـد مـصدق                 ١٣٣٢ تا   ١٣٢٧سال  

  .رهبر برگزيده ملت

تين و دسـتگيري و زنـدان بـه         همراه با ساير مبـارزين راسـ      » نهضت مقاومت ملي  «ـ تأسيس   ١٣٣٢سال  

  .خاطر ارتباط با فداييان اسالم

به اتفاق برخي از ياران نهضت از جمله آقايان مهندس بازرگـان            » نهضت آزادي ايران  «ـ تأسيس   ١٣٤٠سال  

  .و دكتر سحابي با ايدئولوژي اسالمي و هدف مبارزه مستقيم عليه استبداد و مظهر مزدور استعمار آن

دستگيري و زندان همراه ساير سـران نهـضت آزادي و           ) ن قبل از رفراندوم كذايي    اول بهم (ـ  ١٣٤١سال  

  .جبهه ملي و دانشجويان

  . ساله در بيدادگاه شاه١٠ـ محكوميت ١٣٤٣ تا ١٣٤٢سال 

 ١٨ بـه      سال در زابل كـه بعـداً       ٣تبعيد به مدت    )  ساله ديكتاتوري  ٢٥٠٠هاي    در پايان جشن  (ـ  ١٣٥٠سال  

  .يل شدماه در بافت كرمان تبد

 ٢ـ به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و حمايت از سازمان مجاهـدين خلـق دسـتگير و پـس از                      ١٣٥٤سال  

  . سال زندان محكوم شد١٠ها به  ها و شكنجه سال تحمل انواع ناراحتي

  .ـ آزادي از زندان بر اثر مبارزات پيگير ملت ايران و فشار افكار عمومي جهان١٣٥٧سال 

  .١٣٥٨شوراي انقالب اسالمي تا شهريور ـ عضو و رييس ١٣٥٧

  .آميز تصفيه كردستان ـ سفر به كردستان براي حل مسالمت١٣٥٨

  .ـ انتخاب از طرف مردم تهران براي مجلس خبرگان

  .ها نفر از مردم آفرين جمعه در دانشگاه تهران با شركت ميليون ـ برگزاري نماز وحدت

  .ه سوي لقاء اهللاـ اجابت دعوت حق ـ شتاب ب١٣٥٨ شهريور ١٩ـ 
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  يادي از رحيم عطايي

  ٢٨/١٢/١٢٩٨  تولد

  ٩/٥/٥٦١٣درگذشت 

  

هاي تـاريخي     اي در يكي از سرفصل      رحيم عطايي يكي از دالور مرداني بود كه نقش عمده و تعيين كننده            

 در  ١٣٣٢ مـرداد    ٢٨هاي خونين و خفقان بعـد از كودتـاي ننگـين و خائنانـه                 جنبش ملي ما داشت و در سال      

ايطي كه كليه مبارزين و احزاب چپ و راست سـركوب و خـاموش شـده بودنـد شـجاعانه بـا مبـارزين                        شر

اي در زنجيـره      را بنيان گذاشت و بـه عنـوان حلقـه         » نهضت مقاومت ملي  «راستين ديگري جمعيت زيرزميني     

 خـود   مبارزة حركت را استمرار بخشيد و در اين راه تحمل اسارت و محروميـت نمـود و بـا ايمـان و عمـل                       

  .پرچم استقالل را سرسختانه برافراشته نگه داشت

اي    با ادغام در نهضت آزادي ايران رسـالت خـود را بـه شـكل تـازه                 ١٣٣٩نهضت مقاومت ملي در سال      

  .آغاز كرد و بار امانت را با همكاري پيشگامان ديگر به دوش كشيد

، دانش سياسي و بينش دقيق از       رحيم عطايي در نهضت آزادي ايران نيز به عنوان مسئول كادر سياسي           

از جمله شاگردان صادق او     . داد و شاگردان بسياري تربيت كرد       مسايل سياسي روز را به جوانان تعليم مي       

هـا بودنـد      ها و ناصر صـادق      زادگان  ها و بديع    شهداي بزرگ قرن ما چون محمد حنيف نژادها، سعيد محسن         

ها بودند كه بار امانت را از امثال          او آموخته بودند و همان    از   كه بينش سياسي و راه تحليل درست وقايع را        

  .ها تحويل گرفتند و به منزلگاه رفيعي رساندند عطايي

، رحيم عطايي به نهضت مقاومت ملي كه در شـهريور همـان سـال    ١٣٣٢ مرداد ٢٨بعد از كودتاي ننگين   

بوجود ... حابي، مرحوم نخشب و     به دست رادمران مجاهدي چون عالمه طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر س          

 و مـسؤول كميتـه   ي مركـزي و كميتـه اجرايـي آن درآمـد    آمده بود پيوست و به زودي به عـضويت شـورا        

رحيم در اين دوران در تعليم سياسي بسياري از كادرهاي جوان نهضت نقش عمـده را       . سياسي نهضت شد  

  .داشته است

   از سـمت اداري     هـاي ميهنـي     ز دكتر مصدق و فعاليـت      مرداد، رحيم عطايي به جرم پشتيباني ا       ٢٨پس از   

  .گردد معزول و منتظر خدمت مي

، در زماني كه نهضت مقاومت ملي مورد يورش و حمله دشمن قرار گرفـت،               ١٣٣٦رحيم عطايي در سال     

و شـهيد   ) محمـد تقـي   (همراه با مهندس بازرگان، سحابي، طالقاني، زنجاني، شيباني، عزت سحابي، شريعتي            

  . ماه بود٨مدت اسارت رحيم در اين دوره .  علي شريعتي و جمع كثير ديگري به زندان افتادجاويد

همـت  » تأسيس جبهه ملي دوم« رحيم عطايي، همراه با ساير همرزمانش به ٤٠ و ٣٩هاي  در جريان سال 

 اما عناصـر    .كند   موجوديت خود را اعالم مي     ١٣٣٩ تير ماه    ٣٠به طوري كه باالخره جبهه ملي در        . گمارد  مي

ضعيف كج سليقه و برخي هم بيمارگونه و برخي هم مشكوك و وابسته بـه محافـل و مقامـاتي كـه رشـد و            

قدرت جبهه ملي به نفع آنان نبود، دست به دست هم داده و مانع شدند كه جبهه ملي بتواند رسـالت و نقـش               
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  يادي از معلم شهيد دكتر شريعتي

  ١٣١٢آذر 

  ١٣٥٦خرداد 

  

اولين معلمش پـدرش    .  در دهكده مزينان، از توابع سبزوار در كنار كوير بدنيا آمد           ١٣١٢ذر ماه   در دوم آ  

محمد تقي شريعتي بود، وي از بنيانگزاران جنبش نوين اسالمي است كه در مكتب تربيتي عملي خود صدها                  

 شريعتي خـود در     .او از علماي خراسان و اولين مربي علي بود        . و دهها مجاهد تربيت كرده است     » دانشجو«

  :گويد اين باره مي

پدرم، نخستين سازنده ابعاد نخستين روحم، كسي كه براي اولين بار، هم فكر كردن را به مـن آموخـت و                     «

هم فن انسان بودن را، طعم آزادي، شرف، پاكدامني، مناعت، عفت روح و استواري و ايمان و استقالل دل را،                  

مـن از  . نخستين بار مرا با كتابهايش رفيق كـرد . گرفت، به كامم ريخت   درنگ، پس از اينكه مادر از شيرم          بي

من در كتابخانه او    . هايش آشنا شدم و مأنوس      هاي نخستين دبستان با رفقاي پدرم، كتاب        كودكي و از سال   

  )٨٨كوير ـ صفحه . (»كه همه زندگي و خانواده اوست بزرگ شدم و پروردم

تمديدگان و استثمارشدگان، و در شرايط سخت زنـدگي بـزرگ           شريعتي در محيط فقر، و در تماس با س        

هـا و محـرومين       هاي فلـك زده     ها و حرمان    كرد، و در دردها و غم       شد، و زجر و ستم نظام فاسد را لمس مي         

  .سوخت، و از صاحبان زر و زور نفرت داشت هايش از ظلم و ستم مي خورد، و تا اعماق استخوان غوطه مي

كه مؤسس آن استاد    » كانون نشر حقايق اسالمي   «ا جنبش نوين اسالمي از طريق       در دبيرستان بود كه ب    

فعاليـت وي   . ترين اعـضاي آن درآمـد        آشنا شد و به زودي جزو فعالين و بلكه فعال          ،محمدتقي شريعتي بود  

در كانون، او را با جوانان و دانشجويان زيادي، كه خـود جـزو آنـان بـود آشـنا سـاخت و از همـان زمـان                    

هـضت خداپرسـتان   از طريـق فعاليـت در كـانون بـا افكـار ن         .  مقـاالت علمـي و فلـسفي را آغـاز كـرد            نوشتن

  .ها گرايش پيدا كرد  و سخت بدانسوسياليست آشنا شد

 مـرداد تمـاس گرفتنـد    ٢٨هـاي قبـل از    همين گروه بود كه بعدها با مهندس بازرگان و يـارانش در سـال           

  .ي اسالمي را پيشنهاد دادندو طرح تأسيس يك حزب بزرگ علن) ١٣٣١ سال(

دكتـر  . دوران دانشكده علي مصادف با اوج مبارزات ميهني ملـت ايـران بـه رهبـري دكتـر مـصدق بـود                     

ديده در مقابـل همـه اسـتعمارگران و اسـتثمارگران           رزه و مقاومت يك ملت محروم و زجر       مصدق مظهر مبا  

  .عالم بود

روح آزادي  . اي جديـدي از فعاليـت يافتـه بـود         هـ   نظر از همه اين مشكالت در فرانسه علـي ميـدان           صرف

 سـخت بـه كـار و فعاليـت          ،دانـست   انديشة آزاد او كه حركت را عين بقاء و مبارزه و جهاد را عين حيات مي               

ديـده و روح   اش را تنها در چارچوب مبارزات اسـالمي در ايـران نمـي           او كه تعهد اسالمي   . مشغول شده بود  

قاً درك كرده بود، به زودي خود را با مردم الجزايـر و جبهـه آزاديـبخش      جهاني و مكتب عالي اسالم را عمي      

ارگـان جبهـه    » المجاهـد «اين رابطه به صورت همكاري وي با جبهه آزاديبخش در سطح            . آن در رابطه يافت   
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ي نهضت مقاومت ملي، بـه دور        جمعي از كادرها   ١٣٣٩به طوري كه در شهريور      . تاريخي خود را بازي كند    

هم گرد آمدند و بعـد از تحليـل و بررسـي اوضـاع و احـوال آن زمـان نظريـات خـود را بـه صـورت نامـه                               

باشد تحليل روشـن و       اين نامه كه بسيار مفصل مي     . فرستادند» شوراي جبهه ملي ايران   «اي براي     سرگشاده

هاي مناسـب ارايـه       كند و سپس راه حل      ان مي عيني از شرايط آن زمان داده است و نيازهاي مشخصي را بي           

ابتكـار تهيـه    . شود  اين نامه به امضاي سه نفر منجمله رحيم عطايي براي شوراي جبهه فرستاده مي             . دهد  مي

انتشار اين نامه هر قدر موجب ناراحتي برخـي از  . اين نامه و تحليل مطالب عمدتاً از رحيم عطايي بوده است  

  .شود گردد، با استقبال بسيار خوب جوانان مبارز در همه جا روبرو مي عناصر عضو شوراي جبهه مي

 رحيم عطايي همراه با سـاير فعـالين و رهبـران نهـضت مقاومـت ملـي، تأسـيس و                     ١٣٤٠در ارديبهشت   

، رحيم عطايي را نظير ساير      ٤٢ خرداد   ١٥در وقايع قبل از     . نمايد  موجوديت نهضت آزادي ايران را اعالم مي      

داده   هـا او را زجـر مـي         سازند، اما در زندان ناراحتي قلبي رحيم كه مدت          ن نهضت دستگير مي   فعالين و سرا  

و بـاالخره   . كند به طوري كه در تمامي مدت زندان وي در بيمارستان بستري بوده است               است شدت پيدا مي   

 خـرداد، و قتـل   ١٥ محـرم،  ١٢پس از قيام تـاريخي  . سازند اش او را آزاد مي   به خاطر بيماري و كسالت قلبي     

يابـد و معالجـات مكـرر سـودي      هاي قلبي رحيم شـدت مـي   سالح ما، ناراحتي    گناه و بي    عام هزاران مردم بي   

و به دستور پزشكان    . دهد  ، حمله قلبي شديدي به وي دست مي       ١٣٥٠دهد به طوري كه باالخره در سال          نمي

دريج دچار ضعف و تحليل قـواي بـدني         گردد و به ت     آور سياسي محروم مي     هاي هيجان   از شركت در فعاليت   

معالجات مكرر در داخل ايـران و خـارج         . داد  توانست وظيفه خود را انجام مي       شده با اين حال تا آنجا كه مي       

سودي نبخشيد باالخره پس از يك عمل جراحي در راه بازگشت به ايران در شـهر كـانزاس سـيتي ـ ايالـت      

  .كانزاس به رحمت ايزدي پيوست

» نهـضت آزادي ايـران    «و چـه در كـادر       » نهضت مقاومت ملـي   «ايي آثار زيادي چه در كادر       از رحيم عط  

اي از آن مرحوم در دست است كه نماينده بينش سياسـي              و همچنين آثار منتشر نشده    . منتشر گرديده است  

  .باشد بيني او مي و جهان
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بـه زودي   . شريعتي قلم و استعداد خود را در خدمت رهايي مردم الجزاير از استعمار فرانسه قـرار داد                . بود

 و بـا فـانون      وزيغان، در جنبش الجزاير آشنا شد     ا نويسندگان و متفكريني چون فرانس فانون و عمار ا         وي ب 

  .دوستي تازه پيدا كرد

همكاري شريعتي با جبهه آزاديـبخش، سـر و كـارش را بـه پلـيس فرانـسه كـشاند و بـاالخره يـك بـار                           

شود، مورد حملـه شـديد و كـشنده      يكه لو رفته بود، حاضر م     ) در پاريس (شريعتي، وقتي سر قرار و ميعاد       

شـود و     گيرد و به علت ضربات وارده بالفاصله بيهوش مي          اوباش و اراذل وابسته به پليس فرانسه قرار مي        

شـريعتي سـه هفتـه در       . يابـد   كند خود را با دست و پاهـاي شكـسته در بيمارسـتان مـي                وقتي چشم باز مي   

  .شود بيمارستان بود تا بهبودي نسبي يافته و مرخص مي

، )استادش(، با نويسندگان بزرگي همچون پروفسور لويي ماسينيون         اش در فرانسه    شريعتي در طي اقامت   

آمـوزد، و از      شناسـي مـي    شود و فلـسفه غربـي و علـم جامعـه            شوارتز، سارتر، هانري لوموز، كوكتو آشنا مي      

كند و از نظر علمـي و         شركت مي ها    آيد و در تحقيقات علمي بعضي از آن          مي ها به شمار    بهترين شاگردان آن  

شـناس معـروف، گـورويچ كـه افكـار             او با جامعـه    .كند  ويان و استادان شهرتي كسب مي     تحقيقي بين دانشج  

ناميدند،  اش همه را به فغان درآورده بود آشنايي دقيق و كامل داشت و همه او را گورويچ شناس مي        پيچيده

آوردند، و براي رفع مشكالت درسي خود         و به حساب مي   و از مريدان و خواص گورويچ و شيفتگان فكري ا         

  .كردند  به علي شريعتي مراجعه مي در درس اين استاد،
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  مصاحبـه با سخنگـوي نهضـت آزادي ايـران

  نهضت آزادي ايران و دولت موقت

  

ده  نقش نهضت آزادي ايـران در دولـت موقـت چـه بـو      س ـ آيا دولت موقت يك دولت نهضتي بود؟ و اصوالً 

  است؟

ج ـ نهضت آزادي ايران، به عنوان يك سازمان نقشي در دولت موقت نداشته است و دولت موقت يك دولـت   

  . استنهضتي نبوده

  اند؟ نهضت آزادي ايران بوده گويند كه اكثريت اعضاي دولت موقت عضو س ـ ولي مي

. انـد درسـت اسـت     بوده نهضت آزاديعضواي از اعضاي دولت موقت  اين كه عده.  خير چنين نيست ج ـ 

 و در ت عضو نهضت در دولت شـركت نداشـتند  ها به صف به عالوه آن . اند نه اكثريت    ها در اقليت بوده     اما آن 

 هيچگونه فعاليت گروهي و نهضتي نداشـتند و در          دولت به انجام وظايف مشغول بودند،     تمامي مدتي كه در     

  .برابر نهضت آزادي تعهدي تشكيالتي هم نداشتند

وزيري دولت موقـت را بـه آقـاي مهنـدس بازرگـان پيـشنهاد و                شما بايد بدانيد وقتي امام نخست      اصوالً

غه گروهـي   شرط اول اين بود كه دولت صب      . شدندتكليف كردند و ايشان هم آن را پذيرفتند، چند شرط قائل            

 دستجات موجه ملي و ها و بلكه از همه گروه. دنيعني وزرا تنها از نهضت آزادي نباش      . و حزبي نداشته باشد   

شـرط  . توصيه امام، به عبارت ديگر، يك دولت ائتالفي بود نه يك دولت يك دست و نهضتي               . اسالمي باشند 

غال بـه آن  تشوند در مدت اشـ   دعوت مي ) و شوراي انقالب  (دوم آن بود كه كساني كه به عضويت در دولت           

ن شرط را پذيرفتند و شـايد تنهـا گروهـي           اعضاي نهضت اي  . ها، حق فعاليت حزبي و گروهي را ندارند         سمت

بنـابراين نـه    . بودند كه در مدت اشتغال به كار در دولت موقت هيچگونه فعاليت حزبـي نداشـتند و ننمودنـد                  

ر آن دوره مـسؤوليت حزبـي         دولت موقت دولتي نهضتي بود و نه اعضاي نهضت شاغل در دولت موقـت د              

ن زمان آنقدر بود كـه ديگـر وقـت و فرصـتي بـراي كارهـاي                 ها در آ    داشتند و اصوالً شدت كار و گرفتاري      

  .گذاشت حزبي و گروهي براي كسي باقي نمي

: اما گفته شده است كـه . س ـ شما گفتيد كه در دولت موقت اعضاي نهضت آزادي حتي اكثريت را هم نداشتند 

» !گوينـد    و دروغ مي   هاي امروزشان با مواضع ديروزشان خيلي فرق دارد         حرف. ها انحصارطلب هستند    نهضتي«

هاي غيرمكلف خود را سـر كـار          نهضت آزادي بچه كوچك    ءاعضادولت موقت از    «: اند كه   ها ايراد گرفته    به نهضتي 

  .»گماردند ها هر چه استاندار و وكيل و وزير داشتند از خود مي نهضت آزادي« : و يا اين كه» گذاشتند؟ مي

 و جز اظهـار تأسـف در مـورد    ها جواب بدهيم ها و دروغ رفونه حها قرار نداريم به اين گ ج ـ ما نهضتي 

 .انـد   كـرده   مردم بايد قضاوت كنند كه چه كساني دائم موضع عوض مي          . دهيم  گويندگان آن چيزي بروز نمي    

بهتـر اسـت از گوينـدگان ايـن         . ها معروفند بـه صـداقت       كنند؟ نهضتي   گفتند حاال چه مي     قبل از انقالب چه مي    

 وهـ مشخصات آن را بدهند با      ! ت آزادي كدام بچه غيرمكلف را سر كار گذاشته بود         كلمات خواست كه نهض   

به جاي اين نوع شعارهاي عاميانه بهتر است اسامي وزرا و استانداران ! شود مردم را فريب داد جنجال كه نمي و
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 اسـتانداران  بعـد ليـست وزرا و  . انـد  هـا نهـضتي بـوده     موقت را بنويسيد و ببينيد كه چند تاي آنزمان دولت 

دهـد    نتيجـه خـود بـه شـما نـشان مـي           . هـا را معـين كنيـد        هاي سياسي آن    كنوني را هم بنويسيد و وابستگي     

 يك دست   يكي از ايرادات خود آقايان به دولت موقت اين بود كه هماهنگ و            . انحصارگران چه كساني هستند   

 چگونه است كـه بنـا بـه ادعـاي ايـن             !دانند   و از افتخارات دولت كنوني را يك دست بودن آن مي           نبوده است 

آقايان در زمان دولت موقت هر چه وزير و وكيل و استاندار بود همه از نهضت آزادي بودند ولـي معـذالك                      

  .معلوم است كه اين ادعاهاي اينان چقدر به دور از حقيقت است! باز يك دست نبود

 تا وكيلي در كار باشد تا نهـضت هـر           دانيد كه در زمان دولت موقت هنوز مجلسي در كار نبود            ضمناً مي 

ها انحصارطلب و خود محوربين نيـستند         چه وكيل است از خودش بگذارد ضمناً براي اين كه بدانيد نهضتي           

  .مقايسه كنيد» ائتالف بزرگ«نام در تهران را با ليست ليست نامزدهاي انتخاباتي گروه هم

  

  نهضت آزادي و مبارزه با شاه

در گزارش هيـأت سياسـي بـه    . حمله خود را متوجه نهضت آزادي ايران نموده استس ـ حزب توده لبه تيز  

هواداران سلطنت «حزب توده، نهضت آزادي را جزو جناح ) ٦٠ فروردين ٢٢نامه مردم ارگان حزب توده ـ  (پلنوم 

ايـن  نظر نهـضت آزادي در      ! خواستند شاه برود    ده است كه نمي   نموقلمداد  » مشروطه و رژيم سلطنتي مشروطه    

  مورد چيست؟

گويي .  تهمت و افترا عادت داردج ـ رهبري حزب توده ايران به غوغا ساالري و ايجاد جنجال و هياهو و 

همه ما به ياد داريم كـه       .  و اين هم تازگي ندارد     هاي تخريبي   ا جوسازي و اتخاذ روش    دنش مالزمه دارد ب   بو

 راه انداخته بود و خواستار واگـذاري قـرارداد          هاي روسي تظاهرات به     حزب توده در حالي كه در پناه تانك       

برقـرار شـود بـا تـز ملـي          » موازنه«ها بود تا      ها و نفت كرمان و بلوچستان به آمريكايي         نفت شمال به روس   

او را گـاهي  . سـاخت  هـا را بـه مـصدق وارد مـي         تـرين تهمـت     اساس  ترين و بي    زشت. شدن نفت مخالفت كرد   

هـايي كـه از       دانشجويان مسلمان را پان اسالميـست     . كرد  يي معرفي مي  منتسب به فراماسون و گاهي آمريكا     

ديدنـد الجـرم       هر كس را كه بـا خودشـان موافـق نمـي            .نمود  كنند قلمداد مي    سفارت آمريكا كمك دريافت مي    

 و بعد از آن كـه هـزاران جـوان           ٣٢ مرداد   ٢٨اش چه شد؟ بعد از كودتاي ننگين          اما نتيجه ! زدند  برچسبي مي 

ها روانه ساختند و يا به مسلخ كودتاگران فرستادند تازه چه كردند؟ تنها به اشتباه و                  ه را به زندان   پاك باخت 

  !آيا كافي است!! گناهان خود اعتراف نمودند

هـا    مرداد نيز دست از اين كجـروي ٢٨رهبران حزب توده حتي در آن روزهاي سياه خفقان بعد از كودتاي      

هـاي    صرار داشتند كه با نهضت مقاومـت ملـي، همكـاري كننـد و اعالميـه                و با وجودي كه خيلي ا      برنداشتند

شد حاضر نشدند شعار بازگشت حكومت        آباد محاكمه مي   مشترك بدهند، اما در حالي كه مصدق در سلطنت        

دكتر مصدق را بپذيرند و عذر آوردند كه حزب توده حزب طبقه كارگر اسـت، مـصدق نماينـده بـورژوازي                      

را بدهـد؟ و اصـل      ) ملـي (تواند شعار بازگـشت حاكميـت بـورژوازي ليبـرال             كارگر نمي ليبرال و حزب طبقه     

هاي قدرت خود را محكم كردند و حضرات سمبه را پـر             همكاري را بر هم زدند؟ بعدها وقتي كودتاگران پايه        

هيم زور ديدند، برخي از آن رهبران توبه نامه براي شاه فرستادند و عتبـه را بوسـيدند و بـه وسـاطت ابـرا                       

حكيم الملك معروف از مرگ نجات يافتند و برخي هم فرار را بر قـرار تـرجيح دادنـد و برخـي از يـاران پـا                           

برجاي خود را كه حاضر به خروج از صحنه نبرد نشده بودند نظير خسرو روزبه يكه و تنها رهـا سـاختند                      
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انـد تـصور نكنيـد ايـن قبيـل       برگـشته اند و چه پـر مـدعا          ها با انباني از ادعا به ايران برگشته         و امروز هم آن   

رهبران حزب توده حتي به همسنگران خود در حزب نيـز همـين             . كنند  ها را فقط نثار نهضت آزادي مي        تهمت

شـما البـد نامـه سرگـشاده دكتـر فريـدون كـشاورز عـضو             . حتي به خـسرو روزبـه     . زنند  ها را مي    برچسب

 دكتر كشاورز كه خود از رهبـران حـزب بـوده اسـت              .ايد  برجسته كميته مركزي حزب توده ايران را خوانده       

  :نويسد درباره علل استعفاي خود از حزب مي

 ١١( مسكو، يعني بيست سال پيش روز بعد از اعدام رفيق ما خسرو روزبه  در مهاجرت به١٩٥٨در ماه مه    «

 در ايـن كميتـه   من از كميته مركزي حزب توده ايران استعفا دادم و نوشتم كه من از عضويت   ) ١٩٥٨ماه مه   

اي كه كاسه صبرم را لبريـز كـرد           يكي از عللي كه مرا به اين استعفا وادار كرد و در حقيقت قطره             . ننگ دارم 

هايي بود كه كام بخش و كيانوري در راهروهاي پلنوم پنج حزب، هنگامي كه ما خبر توقيف  توهين و تهمت

  .»ندرفيق روزبه را دريافت كرديم نسبت به روزبه ابراز داشت

هاي حزب توده كه بگذريم آيا نهضت آزادي ايران يك سـازمان سـلطنت طلـب بـوده اسـت؟                اما از تهمت  

بوده است؟ هرگز، نهـضت آزادي ايـران يـك سـازمان      نطلب    هرگز، نهضت آزادي ايران يك سازمان سلطنت      

 ايـران بـه لحـاظ     نهـضت آزادي  .  بهمن انقالبي يا مسلمان شـده باشـد        ٢٢تازه تشكيل يافته نيست كه بعد از        

گـردش  «كه در همين ادعانامه دادستان، در بخـش         ) ١٣٤٠ارديبهشت  (سازماني يك سابقه بيست ساله دارد       

 ٢٨هاي نهضت آزادي ايران را از زمان تأسيس نهـضت مقاومـت ملـي بعـد از كودتـاي                      پرونده فعاليت » كار

  :نويسد  مورد بررسي قرار داده است و مي١٣٣٢مرداد 

دتي مجدداً جمعي از آنان به طور مخفيانه گرد هم جمع شده و دست به تشكيل سازماني بـه                   ولي بعد از م   «

و از جمله افرادي كه در نهضت مقاومت ملي فعاليت شـديد و حـاد داشـتند                 ... نام نهضت مقاومت ملي زدند      

  .»گرديد جناحي بودند كه به وسيله آقاي مهندس بازرگان اداره مي

هـايي در ايـن    توانيـد نمونـه   قاومت چيزي در دسترس هست؟ و اگر هست آيا مـي س ـ آيا از اسناد نهضت م 

  مورد ذكر كنيد؟

آوري  اما ما مـشغول جمـع  . آوري نشده است مت ملي به طور كامل جمع ـ متأسفانه اسناد نهضت مقاو  ج

  .زنم ال ميهايي را مث ها نمونه اند، كه من از آن آوري شده بعضي از اوراق و نشريات جمع. ها هستيم آن

در اعالميه كميته مركزي نهضت » ١٣٣٣ ارديبهشت ٢٩ مورخه چهارشنبه ٥مصدق ـ شماره  «در نشريه 

  :خوانيم كه  مي١٨/٢/٣٣مقاومت ملي مورخه 

ها نه تنها توانـسته اسـت    ملت ايران طي نه ماه مبارزه با تحمل حبس و زجر و شكنجه و انواع محروميت     «

پيـشه آن را     ي اين دولت مزدور و حاميان خيانت      آبروي  كوس رسوايي و بي   نقش دشمن را خنثي سازد بلكه       

 ماهـه   ٩در هر كوي و بازار دنيا به صدا در آورد، به طوري كه امروز دولت شاه، زاهدي، در بطالن عمليات                     

خود جز شكست و رسوايي نزد داخلي و خارجي، تنفر و انزجار شديد ملـت ايـران چيـز ديگـري مـشاهده                       

  .»كند نمي

 عليـه اسـتبداد محمـد رضـا مبـارزه           ٤٠ تـا    ٣٢هاي    قبل از آن هم به عنوان نهضت مقاومت ملي در سال          

يعنـي سـابقه    .  چهـل سـاله دارد      كرده است و از طرفي به لحاظ حركـت اسـالمي نيـز يـك سـابقه تقريبـاً                    مي

و سـحابي و    هاي اين جريان، مؤسسين و رهبـران نهـضت آزادي ايـران، نظيـر بازرگـان                   مبارزات و فعاليت  

  .گردد  برمي١٣٢٠هاي بعد از شهريور  مرحوم طالقاني و شريعتي به سال
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چنين اتهامي به ايـن     . ها و عملكردها و افكار اين افراد در معرض ديد و قضاوت همگاني قرار دارد                روش

نهـضت  به عالوه براي بطالن اين نظر كافي است كه به اسناد نهضت مقاومت ملي ايـران و                  . چسبد  افراد نمي 

اسناد محاكمات سـران و فعـالين نهـضت آزادي در    . اين اسناد در دسترس هستند. آزادي ايران رجوع شود  

  .آباد وجود دارد دادگاه عشرت

 آباد در ادعانامة خود عليه سران و مؤسـسين و فعـالين       سرهنگ فخر مدرس، دادستان دادگاه نظامي عشرت      

  :نهضت آزادي ايران نوشت

 جـزو مؤسـسين جمعيـت نهـضت آزادي          ٣ و   ٢ و   ١ا قانون عمل سه نفر متهمين شماره        و انطباق ب  ... نوع  «

باشد و هم چنين عمل متهمـين         باشد و اين جمعيت مرام و رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران مي               مي

 از جهت عضويت مزبور جنايي منطبـق بـا بنـد يـك از مـاده يـك قـانون        ٩ و ٨ و ٧ و  ٦ و   ٥ و   ٤هاي    رديف

هاي مكرر و گستاخانه نسبت به مقام شامخ سلطنت            عليه امنيت و استقالل مملكت و از جهت اهانت         مقدمين

هـا بـا رعايـت        باشد و صدور حكم مجازات آن        قانون مجازات عمومي مي    ٨١از درجه جنحه و منطق با ماده        

ان، مـاه    الحاقيه به اصول محاكمات جزايي مـورد تقاضـا اسـت و تـاريخ و محـل وقـوع جـرم تهـر                       ٢ماده  

  از تاريخ تشكيل جمعيت نهضت آزادي ضمناً پرونده به نام افرادي كـه پرونـده آنـان تـا                   ١٣٤٠ارديبهشت  

  .»اند مفتوح است كنون ارجاع نشده يا دستگير نشده

و كودتا  » سردار ملي «در حالي كه برخي از دشمنان كنوني نهضت آزادي، سرلشكر زاهدي كودتاچي را              

ند و برخي از مقامات تلگرافات تبريك جهـت شـاه و زاهـدي ارسـال داشـتند، كميتـه                   خواند  مي» قيام ملي «را  

  : نوشت١٨/٢/٣٣مركزي نهضت مقاومت ملي در 

دانـد كـه بـه دسـتور بيگانگـان و             نهضت مقاومت ملي سرلشكر بازنشسته فضل اهللا زاهدي را خـائن مـي            «

ن بـردن نهـضت مقـدس ملـي و همـوار      اي از دشمنان شناخته شده ملت مأمور از بي   دستياري دربار و عده   

  .»باشد ساختن راه سلطه مجدد بيگانگان بر سياست و اقتصاد ايران مي

اش در تمـام نـشريات نهـضت          هايي نسبت بـه دربـار و شـاه و حاميـان خـارجي               گيري  اين چنين موضع  

  .شود مقاومت ملي و سپس در نشريات نهضت آزادي ديده مي

هـاي نظـامي شـاه بـرادران نهـضت آزادي ايـران را بـه خـاطر                ادگـاه د م رهبري حزب توده بي    زع  هالبد ب 

  !!المدت محكوم ساخت هاي طويل محاكمه كرد و به حبس» طرفداري از سلطنت«

  كند؟ س ـ پس چرا حزب توده اين حمله را به نهضت مي

 شـما  زنند، وگرنه ها را مي عملي خودشان اين تهمت ه، براي سرپوش گذاشتن به بي حزب توديج ـ رهبر 

  از رهبري حزب توده بپرسيد كه شما خودتان عليه شاه چكار كرديد؟

 كه به بركـت پيـروزي   ١٣٥٧ تا ١٣٣٢ سال، يعني از سال كودتاي ٢٥در زمان رژيم گذشته در طي مدت     

ين بار بـه روسـيه و كـشورهاي    انقالب اسالمي ايران توانستيد به ايران برگرديد، شاه و خاندان كثيفش چند    

العملي نشان داديـد؟ ملـت ايـران و تمـام دنيـا               شما رهبران حزب توده چه عكس     . قي سفر كردند  ي شر اروپا

كرد، با طوفـاني از خـشم و غـضب و             داند كه شاه هر بار كه به كشورهاي غربي اروپا و امريكا سفر مي               مي

ها، بـرادران     اييدر بسياري از اين تظاهرات و راهپيم      . شد  اعتراضات دانشجويان و جوانان ايراني روبرو مي      

اند، صفحات روزنامـه پيـام مجاهـد، ارگـان نهـضت آزادي ايـران                 نهضتي در تبعيد ما فعاالنه شركت داشته      

دهد اما آيا يك بار هم شد كه به عنـوان نمونـه وقتـي          نشان مي   ها را دقيقاً    گيري  اين موضع ) خارج از كشور  (
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 صداي اعتراضـي از  ر اروپاي شرقي رفته باشد،    ديگري د  كه شاه يا خواهرش به مسكو يا لهستان يا كشور         

  آن جانب به گوش كسي برسد؟

اي از دانشجويان ايراني ما به عنـوان اعتـراض            آيا مگر يادمان رفته است كه در آلمان شرقي، وقتي عده          

هـا چـه      به كشتارهاي شاه در ايران سفارت ايران را اشغال كردند، نيروهـاي انتظـامي آلمـان شـرقي بـا آن                    

  !ي را نمودند؟ و حزب توده در موضعگيري خود اين عمل دانشجويان را محكوم ساخترفتار

توانـسته اسـت بـه     بيني توحيدي و اسالم اصـيل هرگـز نمـي        نهضت آزادي ايران به دليل اعتقاد به جهان       

در اي در حدود امكانات عليه آن نظـام و            رژيم سلطنتي معتقد باشد و معتقد هم نبوده است، و در هر مرحله            

  .جهت سرنگوني رژيم شاه مبارزه و فعاليت داشته است

هاي ضـد شـاهي    گيري س ـ در يك جايي خواندم كه آقاي مهندس بازرگان در زندان گفته بودند كه از موضع 

  .خود پشيمان بودند

ثانياً دروغ بودن ايـن سـخن واضـح    .  اين را بهتر است از خود آقاي مهندس بازرگان سؤال كنيد ج ـ اوالً 

ها خودشان بعد از چند هفته از زندان آزاد شدند اما مهنـدس بازرگـان همـراه بـا                     گويندگان اين حرف  . ستا

مدافعات مهندس بازرگان در . المدت محكوم شدند    هاي طويل   ساير برادران نهضتي محاكمه شدند و به حبس       

 پايه بودن  ن كتاب بيباشد مراجعه به آ   صفحه چاپ شده است و در دسترس مي        ٣٥٠آباد در     دادگاه عشرت 

  .دهد اين سخن را كامالً نشان مي

س ـ گفته شده است كه رهبران نهضت آزادي ايران پيويسته نسبت به انگليس و شوروي حساسيت داشتند  

تواند روي پاي خود بايستد و نيـاز بـه دوسـتي بـا يـك قـدرت                    كردند كه ايران در اين منطقه نمي        و استدالل مي  

. گليس ضعيف است و روسيه ملحد و كمونيست، بنابراين نبايستي به آمريكا هجوم بـرد              خارجي است و چون ان    

گرفـت مبنـي    صورت مي) از جانب رهبري نهضت آزادي(هايي   كوشش ١٣٥٤گويند كه در سال       همين اشخاص مي  

  نهـضت ١٣٥٦ال ا اين كه در سـ يهاي خود مطرح نكنند و  بر اين كه امام مسأله نفت و آمريكا را در سخنان و اعالميه        

  .شدند آزادي، شاه و آمريكا را فراموش كرده بودند و داشتند به انتخابات آزاد راضي مي

  .باشد ج ـ سياست نهضت آزادي در مورد همة اين مسايل روشن بوده است و مي

 بـه بعـد در   ٣٢ مـرداد  ٢٨سه مسأله اساسي آمريكا ـ نفت ـ شاه، از جمله مسايلي هستند كه از كودتاي   

 گيري مشخص و روشن داشته است موضعت مقاومت ملي و سپس نهضت آزادي، مطرح بوده است و          نهض

در . هاي ملـي در مـورد همـين مـسايل بـوده اسـت               و يكي از وجوه اختالف نهضت آزادي با برخي از جناح          

 نهـضت   هـاي   هايي از نهضت مقاومت ذكر شد حاال به چند نمونه از بيانيه             پاسخ به ايرادات حزب توده نمونه     

  .نمايم آزادي اشاره مي

  

  ١٣٤٢بيانيه نهضت آزادي در خرداد 

هموطنان، آتش و خون همه جا را فرا گرفته، شاه در معرض فنا و نابودي اسـت رژيـم پوسـيده او ديگـر                        «

  .تواند در برابر اراده شما قوام و دوام بگيرد نمي

 به اين صورت ببيند با يك كودتا رژيم         ا ر هشيار باشيد چون ممكن است استعمار وقتي كار       . او رفتني است  

  .»شاه را برانداخته براي اين كه مردم را بفريبد

  :در جاي ديگر از همين اعالميه آمده است
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آور خـانواده   دانيد كه در وطن ما نـان  شما مي. هاي شهدا و زندانيان كمك كنيد هموطنان عزيز، به خانواده   «

قطعـه   اطر سعادت شـما و اسـتقالل و آزادي ايـران عزيـز قطعـه              آور خانواده به خ     مرد است اما صدها نان    

  .»شدند

بـه عنـوان    . هاي قاطع و صـريح وجـود داشـته اسـت            گيري  در مبارزه با آمريكا و مسئله نفت نيز موضع        

 بعـد از كـشتار دانـشگاه صـادر          ٣٢نمونه بخشي از بيانيه كميته نهضت مقاومت ملي كه در حدود دي مـاه               

  :نيمك شده است را نقل مي

∗∗∗  

   كميته اصناف طرفداران مصدق وابسته به نهضت مقاومت ملي٤بيانيه شماره 

شده از محيط  روزي كه زاهدي مزدور با پول سفارت آمريكا و دستياري تني چند از افسران دزد و رانده.. .«

يـن  دانـستيم كـه ا      وزيري را غصب كرد مـا مـي         ارتش و گروهي از اراذل و اوباش و فواحش كرسي نخست          

سرسپرده مزدور را بيگانگان براي آن به حكومت رسانيدند كه به دست او اسـتقالل و آزادي ايـران را بـه                      

هنـوز چهـار مـاه از اسـتقرار ايـن حكومـت ضـدملي               . سود مقاصد جنگجويانه و مطامع خود از بين ببرند        

 را تـا لـب پرتگـاه        بار به وضع خطرناكي بروز و ظهور نمـود و ملـت و مملكـت                نگذشته بود كه آثار نكبت    

هايي كه در مـدت بـيش از          براي بازگشت جاسوسان و عمال انگليس همان      نيستي و زوال كشانيد است راه       

يك قرن ملت ما را به خاك سياه نشاندند و بدون قيد و شرط باز شده و مداخله شركاي آمريكايي آنان نيز                      

ـ   در تمام شئون اقتصادي ـ سياسي و نظامي ما مرتباً  شـايد زاهـدي مـزدور و اربابـان     . يابـد  ي گـسترش م

پروا ملت و مملكتي را فدا كرد و با باز كردن رگبار گلوله به       شود اين چنين بي     خارجي او تصور كنند كه مي     

ملـت  . روي هر ذي روحي كه صدايش درآيد كار تمام است ولي به زودي از اين اشتباه بيرون خواهند آمـد                   

تواند بـه موقـع از اسـتقالل و آزادي خـود              ه بارها نشان داده است مي     ك  شجاع و غيرتمند ايران همانطوري    

جمعي   نه حبس و زجر و تبعيد عالقمندان به وطن و نه كشتار دسته            .  مضايقه جان فدا كند     دفاع نموده و بي   

ايط كنيم در شر ا اعالم مييما به دن. دانشجويان هيچيك ملت شريف و ارجمند ما را از راه خود باز نخواهد داشت

 كـوچكترين اظهـار     اند و حتي امكان     ها حبس كرده    ها را به زور سر نيزه و رگبار گلوله در سينه            موجود كه نفس  

عقيده شفاهي درباره امور مملكتي نيست تجديد رابطه با انگليس و هر نوع قرارداد مربوط به نفت و غيـره و               

 و فاقـد   ملـت ايـران مـردود   شـود از نظـر   و نظامي با هر كشوري بسته  ـ سياسي  ده اقتصاديهر نوع معاه

جمهور آمريكا در موضوعات اقتصادي و اي كه نيكسون معاون رييس   و هر مذاكرهاعتبار و اثر قانوني است

حكومـت  ملت ايران براي واژگون ساختن اين       . نشانده خود بكند كان لم يكن است       نظامي با رييس دولت دست    

آور و   كــرد و تمــام ايــن تعهــدات و قراردادهــاي اســارت غاصــب خــائن و نــوكر بيگانــه پيكــار خواهــد 

شكنانه را به دور خواهد ريخت و ما بخصوص به روان پاك دانشجويان شهيدي كه نهـال آزادي و                    استقالل

هـا را ادامـه دهـيم و          كنيم تا آخرين نفس راه آن       استقالل ايران را با خون خود آبياري كردند سوگند ياد مي          

  .آور موحش و استقرار مجدد حكومت ملي مصدق بجنگيم ين اوضاع ننگبراي واژگون ساختن ا

  .سالم ما به دكتر مصدق رهبر عزيز و ارجمند ملت ايران

  .نيا رضوي ـ قندچي و بزرگ درود به روان پاك شهيدان دانشگاه، شريعت

  .ترين سربازان نهضت مقاومت ملي افتخار بر دانشجويان شرافتمند دانشگاه اين ارزنده

  .بندند  بر سران خائن ارتش كه اين چنين فرزندان ما را به مسلسل ميمرگ

  .»سرنگون باد حكومت خائن زاهدي

 عليه اسـتعمار بـوده و بعـد از پيـروزي انقـالب، عليـه                مبارزات نهضت آزادي عليه استبداد و     خط اصلي   

  !چسبد ها به نهضت آزادي نمي اين تهمت. باشد استثمار مي
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  داري سرمايهنهضت آزادي ايران و 

كننـد كـه طرفـدار     هاي سياسي ديگر نهـضت آزادي را مـتهم مـي    ها و همچنين برخي از گروه س ـ كمونيست 

  !هاي بزرگ و كارخانجات بزرگ است داري و مالكيت سرمايه

دار بـزرگ يـا    گيري نهضت آزادي چنين امري ديده شده است؟ كـدام سـرمايه   ج ـ در كدام يك از موضع 

  يـا حرفـاً     داري را عمـالً      يا مالك و فئودال بزرگ از نهضت حمايت كرده است؟ كدام جانب            دار بزرگ   كارخانه

مردم براي ايـن كـه      ! شود  نهضت آزادي ايران از اين طبقات نموده است؟ به صرف اتهام و برچسب كه نمي              

ببينند ! جه كنندها تو  داري بزرگ وابسته اكنون با چه جناحي زد و بند كرده است به روابط آن                بدانند سرمايه 

و پارچه در دست چـه كـساني      االهاي اساسي از قبيل آهن، كاغذ       وارد كنندگان اصلي و عمده و دست اول ك        

و حـزب تـوده از كـدام جريـان سياسـي            ! است و اين اشخاص به كدام جريان سياسي حاكم مربوط هستند          

  !كند حاكم حمايت مي

اي از ايـن روابـط را         خنان خود در مجلـس گوشـه      در س ) آقاي مهندس سحابي  (يكي از نمايندگان مجلس     

و مالياتي بـه دولـت      ! اند   ميليارد تومان سود برده    ١٢٠٠نشان داد كه چگونه بعد از پيروزي انقالب قريب به           

توانند همين سرنخ را بگيرند و مطالب را تعقيب كنند            ها كه عالقمند به اين قبيل مسايل هستند مي          آن. اند  نداده

  .روي شود هر كه در او غش باشد تا سيه! كنند كه چه كساني در اين مملكت چه كارها نميتا معلوم شود 

نهـضت  . خط مشي نهضت آزادي ايران اجراي تمام و كمـال و جـامع اصـول قـانون اساسـي ايـران اسـت              

اجـراي  .  در فصل چهارم قانون اساسي تكيـه فـراوان دارد          ٥٥ تا   ٤٣آزادي ايران مخصوصاً در اجراي اصول       

دولـت و حـزب   . گشاي بسياري از مـشكالت اقتـصادي كنـوني باشـد     تواند راه  مي٤٤ه جانبه و فوري اصل     هم

 قـانون اساسـي     ٤٤هاي عملي بـراي اجـراي اصـل           گويي بهتر است كه طرح     كاري و مبهم    حاكم به جاي پراكنده   

  . است را معين كردههاي دولتي ـ تعاوني و شخصي  قانون اساسي تكليف سه نوع مالكيت٤٤اصل . ارايه دهند

اند كه نهضت آزادي در مقابل امام قرار  س ـ رابطه نهضت آزادي با امام و روحانيت چگونه است؟ شايع كرده 

  .گرفته است و با روحانيت ميانه خوبي ندارد

ج ـ مؤسسين و سران و فعالين نهضت آزادي ايران از پيشگامان خط وحدت ميان حوزه و دانشگاه و يا  

هـاي اسـالمي بعـد از پيـروزي انقـالب             ها و يا گروه     اگر برخي از مسلمان   . اند   روشنفكران بوده  روحانيون و 

 سال پيش بر اساس مباني فكـري        ٤٠ يا   ٣٥ها از حدود       نهضتي ،اند  اهميت وحدت اين دو جناح را درك كرده       

اليان دراز در انـد و سـ   هاي جامعه اهميت همكاري و وحدت اين دو جناح را درك كرده و عقيدتي و ضرورت   

علمـا و   . دانيد يكي از مؤسسين نهضت آزادي مرحوم طالقاني اسـت           همان طور كه مي   . اند  اين جهت كوشيده  

روحانيون ديگري هم بوده و هستند كـه از همرزمـان و همگامـان و مؤسـسين و سـران و فعـالين نهـضت                         

 مـرداد  ٢٨و اختنـاق بعـد از كودتـاي    هاي سياه خفقان  اهللا حاج آقا رضا زنجاني در سال     نظير آيت . باشند  مي

  . به بعد٣٤هاي   و مرحوم مطهري در سال١٣٣٢

تماس و همگامي اعضاي نهضت آزادي با امام امري نيست كه از روزهاي بعد از پيروزي انقـالب آغـاز                    

  .هاي دراز گذشته شروع شده است شده باشد بلكه از سال

، نهـضت آزادي بـدون كمتـرين        ١٣٤٠در سـال    از همان بدو آغـاز حركـت روحانيـت بـه رهبـري امـام،                
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اسـناد و مـدارك   . اي، بر حسب وظيفه اسالمي و اعتقاداتش، از اين حركت پشتيباني قاطع نموده است    دغدغه

بـه عنـوان    . دهد  نهضت آزادي، در داخل ايران و يا در تبعيد استمرار اين خط كلي و استراتژيك را نشان مي                 

.  مراجعه كنيد كه با قاطعيت از حركت علمـا پـشتيباني كـرده اسـت    ٤١ آذر نمونه به بيانيه نهضت در آبان ـ 

حمـالت شـديد و سـختي    ) ها از جمله مجله خواندني  (همين بيانيه باعث شد كه نشريات وابسته به رژيم شاه           

هاي نهضت به مناسـبت حملـه بـه مدرسـه فيـضيه، در                در بيانيه . را به نهضت و به مهندس بازرگان نمودند       

ديكتـاتور خـون   « خرداد تحت عنـوان  ١٥ يعني سه روز بعد از كشتار خونين ١٩/٣/٤٢نهضت مورخه بيانيه  

در بيانيه كميتـه    . هاي بي دريغ از حركت روحانيت به رهبري امام مشهود است            و نظاير آن حمايت   » ريزد  مي

  :خوانيم  چنين مي٢٦/٥/٤٢دانشجويان نهضت آزادي در 

آباد بـه     اهللا خميني در زندان عشرت      ه مرجع عاليقدر شيعيان حضرت آيت     ملت شرافتمند ايران، مدت دو ما     «

آباد به خانه خصوصي تحت مراقبـت سـازمان امنيـت منتقـل               بردند فعالً نيز كه ايشان را از عشرت         سر مي 

   »...باشند  ترين حقوق محروم مي اند، از ابتدايي كرده

  :خوانيم  خرداد مي١٥ام  به مناسبت اربعين قي٢٢/٤/٤٢در اعالميه نهضت مورخه 

امسال اربعين حسيني مصادف با روزهايي است كه ملت مسلمان ايران بـه علـت چهلمـين روز قتـل عـام                      «

گنـاه تهـران و    هـزاران نفـر از مـردم بـي    . باشد وحشيانه هزاران نفر از خواهران و برادران خود داغدار مي         

هايي كه بـا      ه ديكتاتوري در زير رگبار گلوله      خرداد به دست دژخيمان حكومت سيا      ١٥ها در روز      شهرستان

يال خود بر پول اين ملت فقير تهيه شده است شربت شهادت نوشيدند و حكومت جنايتكار و خونخوار به خ       

  ».. . را غارتگر و مرتجع معرفي نمود هاي خود شهيدان عزيز  گويي شاه در ياوه ...اوضاع مسلط گرديد 

  : است كه سپس در بيانيه آمده

اي كه براي احياي آزادي و به          اي آزادگان و اي مسلمانان دلسوخته      ،آسوده بخوابيد اي شهيدان ملت ايران     «

آسوده بخوابيد  . پيروي از پيشوايان عاليقدر ديني و ملي از هيچ قدرتي هراس و وحشت به دل راه نداديد                

گـردد و راه شـما، يعنـي راه         و مطمئن باشيد ملت ايران نخواهد گذارد خون شـما فرزنـدان اسـالم پايمـال                 

  .»ها و خميني را دنبال خواهد نمود مدرس

 ديمـاه   ١٤قبـل از فـرار شـاه در          هاي نهضت آزادي    در آخرين بيانيه  . اين خط همچنان ادامه داشته است     

  :، چنين نوشت١٣٥٧

  .خواهد و خواستار حكومت اسالمي است ـ اكثريت قاطع ملت ايران شاه و رژيم او را نمي١«

  .اهللا العظمي خميني را به رهبري خود برگزيده است ثريت قاطع ملت ايران آيتـ اك٢

اند كه شاه بايد برود و دودمان پهلوي برود، نظام            اهللا العظمي خميني مكرر تصريح كرده       از طرف ديگر آيت   

  .»سلطنتي نيز برود

شود و ايـن وقتـي اسـت     يهاي مكرر نهضت در اين مرحله نيز همين خط استراتژيك كلي ديده م  در اعالميه 

هـاي مـسلح زيرزمينـي و تنـي چنـد انگـشت شـمار                 كه در آن ايام سياه خفقان و استبداد شاه، جز سازمان          

براي اطـالع بيـشتر از نظـر        . هيچكس جرأت نفس كشيدن نداشت، حتي داشتن يك جلد رساله امام جرم بود            

در خـارج از    اسناد نهضت آزادي ايـران نهضت آزادي نسبت به روحانيت مترقي و متعهد به رهبري امام به    

كشور، نشريه پيام مجاهد، و همچنين روابط نزديك و خاص رهبـران نهـضت در خـارج از كـشور بـا امـام                       

  .رجوع و توجه شود
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 نهضت از حمايت و پشتيباني امـام         همين جا بايد گفت كه اين ارتباطات يك طرفه نبوده است بلكه متقابالً            

  .رز برخوردار بوده استو بخشي از روحانيت مبا

اي از اعـضاي نهـضت آزادي ايـران           كنندگان ايشان عـده    ز زندان آزاد شدند، اولين ديدار     زماني كه امام ا   

 آباد تمام    و اين وقتي بود كه محاكمه سران و فعالين نهضت آزادي در دادگاه نظامي شاه در عشرت                . بودند

امـام خطـاب بـه    . ها صـادر كـرده بـود        دي عليه نهضتي  و دادگاه نظامي شاه احكام شدي     ) ٤٢سال  (شده بود   

  :اعضاي نهضت آزادي مطالبي به شرح زير ايراد نمودند

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

من خوف داشتم كه اگر در موضوع بيدادگري نسبت به حجه االسالم آقاي طالقاني و جناب آقاي مهنـدس                   « 

ها شود و ده سال زنـدان بـه پـانزده سـال               اي بنويسم موجب تشديد امر آن       ساير دوستان كلمه  بازرگان و   

تبديل گردد اين كه حكم جائرانه دادگاه تجديدنظر صادر شد ناچارم از اظهار تأسف از اوضاع ايران عمومـاً    

  .و از اوضاع دادگاه خصوصاً

محاكمات سـري،   :  كه موجب تأسف و تعجب است      ها جريان دارد    به قدري خالف قوانين و مقررات در دادگاه       

  .اعتنايي به دفاع مظلومين هاي قبل از ثبوت جرم، بي حبس

اينجانب و اشخاص با وجدان و ديانت متأسفيم از مظلوميت اين اشخاص كه به جرم دفاع از اسالم و قانون        

دان بـراي اطفـاء شـهوات       المدت شده و بايد با حال پيري و نقاهت در زن            هاي طويل   اساسي محكوم به حبس   

  ».ديگران به سر برند

الذكر امام روابـط ميـان ايـن دو بخـش عمـده و اصـلي                  نويسنده كتاب نهضت خميني پس از بيانات فوق       

  :حركت اسالمي را اين چنين گزارش داده است

 اتحـاد   گام مؤثر، مثبت و ارزندة ديگري بود كـه در راه          » نهضت آزادي ايران  «اين پشتيباني قائد بزرگ از      «

تـر كـردن نيروهـاي دانـشگاهي و           شـد و در نزديـك       ميان نيروهاي اسالمي و ضد استعماري برداشته مي       

نظرانـة    هاي مغرضـانه و حـسودانه و كوتـه          كرد و توطئه    هاي علميه نقش سازنده و مؤثري ايفا مي         حوزه

كوشيدند  كردند و مي    مي بعضي از احزاب كه به اصطالح خود را تنها مدافع امام خميني و راه ايشان معرفي               

آنـان دريافتنـد    . كه ميان ايشان و هر گروه، حزب و جمعيت ديگري تفاهم ايجاد نگردد به كلي خنثي ساخت                

ها بتواننـد بـه عنـوان چمـاقي از            تر از آن است كه آن       نگرتر و دورانديش    كه امام خميني انديشمندتر، ژرف    

ليان درازيست با بعضي از احزاب دارند از طريق ايشان هايي را كه سا ايشان استفاده كنند و خورده حساب

  .تصفيه نمايند

حوزه علمية قم كه با سران نهضت آزادي ايران و شخص آقاي طالقاني رابطه نزديك و مرتبـي داشـت بـه                      

تـر و     تر و اسـتوارتر سـاخت و همكـاري نزديـك            دنبال صدور اين اعالمية پشتيباني، روابط خود را عميق        

ها و مدافعات سران نهضت آزادي به وسيلة مجاهدين حوزة قم             بسياري از اعالميه  . آغاز كرد تري را     متشكل

اي  اي به عنوان ايشان از طرف عده به دنبال مرگ مادر مهندس بازرگان تسليت نامه  . گرديد  چاپ و پخش مي   

اي به    ي هيچ روزنامه  ها داده شد ول     ها امضا به روزنامه     از روحانيون مجاهد قم تنظيم گرديد و همراه با ده         

 سـازمان امنيـت درج هـر گونـه          درج آن مبادرت نكرد و با كمال معذرت خواهي اظهار داشتند كه از طـرف              

نامـة   روحانيون مجاهـد تـسليت    . اي جهت آقاي مهندس بازرگان اكيداً ممنوع اعالم گرديده است           نامه تسليت

نامه جلوگيري ساواك را از درج آگهـي       تسليتاي چاپ و پخش كردند و در زير           مزبور را به صورت اعالميه    
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مـتن آن تـسليت نامـه را در زيـر      . تسليت جهت آقاي مهنـدس بازرگـان در جرايـد، شـديداً محكـوم كردنـد               

  »:خوانيد مي

  اي از فضال و دانشجويان ديني حوزه علميه قم متن تسليت نامه عده

  به آقاي مهندس بازرگان

  هندس بازرگاناستاد محترم و مجاهد دانشگاه آقاي م

دانيم و مزيد توفيقات شما را  هاي شما شريك مي با نهايت تأثر مصيبت وارده را تسليت گفته خود را در غم    

  .نماييم در حمايت از اسالم و استقالل ايران از اعليحضرت ولي عصر مسئلت مي

وسـوي ـ سـيد    احمد پاياني ـ محمد شبستري ـ سيد هادي خسروشاهي ـ حسين حقاني ـ سيد ابوالفضل م    

محمد صادق زيارتي ـ علي اسالمي ـ احمد كافي ـ محمد خندق آبادي ـ احمـد آذري قمـي ـ رضـا اسـتادي ـ           

علي كاظمي ـ رضا شريفي گرگاني ـ سيد جعفر شبيري ـ صادق منتظري زنجـاني ـ عليرضـا گلـسرخي ـ         

بـي ـ حـسن زرنـدي ـ      علي قدوسي ـ علي المشكيني ـ حاج سيد رضا بني طبا ـ محمد واصف ـ مهـدي كرو     

  . . .سيد ابراهيم ميرغفاري ـ هاشمي ـ حسن نوري ـ سيد علي محقق ـ احمد خدايي ـ سيد علي اكبر اميني ـ 

∗∗∗  
ارتباط برادران نهضتي در خارج از كشور در طي ساليان دراز تبعيد امام در نجف همچنان ادامه داشته                  

همـراه امـام بـه تهـران        . انـد   مـام و مـشاور امـام بـوده        در سفر امام به پاريس همين برادران همـراه ا         . است

ها قدرداني نمـوده اسـت و اسـناد و            امام بارها اعتماد خود را به آنها ابراز داشته و از زحمات آن            . برگشتند

  .ها تماماً موجود هستند كه در يك فرصت مناسب ديگري منتشر خواهند شد مدارك آن

حفـظ و تـداوم انقـالب اسـالمي و          «قـسمت مربـوط بـه       در خط مشي مـصوبه نهـضت آزادي ايـران در            

  : در رابطه با همين موضوع آمده است كه٣ و ٢در بندهاي » جلوگيري از انحراف و انهدام آن

  ».قبول رهبري امام امت و مبارزه با هر عملي كه موجبات تضعيف رهبري را فراهم سازد«

گرايي در خط حفظ وحدت      ز انحصارطلبي و گروه    كه به دور ا    همكاري با روحانيت آگاه و متعهد و اصيلي       «

  .»حركت نمايد

مخالفت ما با برخـي از      . اساس است   شود كه سخن دشمنان انقالب اسالمي ايران بي         بنابراين مالحظه مي  

 .ي بـه حـساب تمـامي روحانيـت گذاشـت          اعمال انحصارگرايانه و بي رويه برخـي از روحـانيون را نبايـست            

اند و هر گونه ايراد و اعتراض و انتقاد به خودشان             توليان اين انقالب تصور كرده    اي خود را م     متأسفانه عده 

كنند و يا بـا خـرج كـردن امـام جهـت مقاصـد خـود، مقـام                     قلمداد مي » روحانيت«را مخالفت با كل انقالب و       

  .نمايند رهبري را تضعيف مي

  

  نهضت آزادي و ليبراليسم

مهوري، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، حـزب تـوده، جنـبش    ها نظير حزب ج س ـ برخي از احزاب و گروه 

» ليبرال«كنند كه     در نوشتجات خودشان نهضت آزادي را متهم مي       . . . هاي فدايي خلق و       مسلمانان مبارز و چريك   

هاي خودشان به  حتي آقاي بهشتي هم در يكي از سخنراني    !داري است؟   است يا مدافع سرمايه   » بورژوا ليبرال «و  

  نظر نهضت در اين باره چيست؟. امر اشاره كردنداين 

اگر چه نهضت بـه عنـوان   . دار اسالمي است هاي قديمي و ريشه ج ـ نهضت آزادي ايران يكي از سازمان 

 اعالم موجوديت كرد اما به عنوان يـك جريـان سياسـي            ٤٠يك سازمان و يك تشكل سياسي در ارديبهشت         
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  . بوجود آمده است١٣٢٠هاي بعد از شهريور  ان سالاي است كه در هم در حركت اسالمي پديده

پديـده  » تـشكل سياسـي   «و هـم بـه لحـاظ يـك          » جريـان سياسـي   «نهضت آزادي ايران هم به لحاظ يـك         

 دشمنان انقالب اسالمي بهتر است      .چسبد  هاي ناچسب به نهضت آزادي نمي       اين برچسب . اي نيست   ناشناخته

  .براي كوبيدن نهضت بروند فكر ديگري بكنند

و از » ماركسيـست «كنيد اول بايد مشخص كرد كه آيا شما با ديد يك        وقتي شما از ليبراليسم صحبت مي     

. گوييد يا آن كه از ديدگاه جامعه شناسي غربـي           از ليبراليسم سخن مي   » ماركسيستي«شناسي    دريچه جامعه 

فكـرات خـود آن را بيـان      دانيد كه ليبراليسم داراي معناي گونـاگوني اسـت و هـر كـس از دريچـه ت                   حتماً مي 

ها و چـه      و اكنون ليبراليسم در كشور ما، عالوه بر تمامي معناي كالسيك آن چه از ديد ماركسيست               . كند  مي

  .ليبراليسم اكنون چماقي است براي سركوب مخالفين. ها، شده است يك چماق ساير غربي

 اسـالم معيـار اصـلي و        .بينـي توحيـدي اسـت       نهضت آزادي ايران يك سازمان سياسي بر اساس جهان        

در تحليل جريانات سياسي موجود در جامعه، ما مجبور نيستيم كـه از             . هاست  نهايي ما در برخورد با پديده     

كننـد، در واقـع       شناسي ماركسيستي يا غربي مدد بگيريم وقتي آقـاي بهـشتي ليبراليـسم را معنـا مـي                   جامعه

كاري نداريم به اين كه آيا آنچه ايـشان گفتنـد           . كنند  يايشان ليبراليسم را از ديد جامعه شناسي غربي بيان م         

كند يا خير؟ اما به هر حال ديـد ايـشان،      درست است و صدق مي     ،كنند  هاي غربي بيان مي     درباره تمام ليبرال  

. مسلماً نهضت آزادي ايران با اين تعريف هرگز ليبرال نبوده اسـت و نيـست              . يك ديد و برداشت غربي است     

ها كه بـه وحـي اعتقـاد ندارنـد، بـه جـدايي ديـن از سياسـت                     گويند آن   عريف ليبراليسم مي  آقاي بهشتي در ت   

كنـد تـا بـا هـر گـروه            اين تعاريف با حزب توده بيشتر تطبيق مي       . معتقدند، به دموكراسي غربي اعتقاد دارند     

دي يـك   داننـد كـه انديـشه نهـضت آزا          شناسند، حتي خود ايشان، مي      ديگري، تمامي كساني كه نهضت را مي      

انديشه اسالمي است، آقاي هاشمي رفسنجاني، كه از اعضاي مركزي حزب جمهوري و همكار نزديك آقـاي        

  ):٥٩ اسفند ٢٤جمهوري اسالمي ـ (اند  بهشتي هستند درباره نهضت آزادي چنين اظهار نظر كرده

كه ما در گذشـته     ها    جالب اين است كه كساني كه در گذشته تيپ رفقاي نهضت آزادي ما و تيپ دانشگاهي               «

كردند ثابت كنند روحانيت و ديانـت بـا           با هم همرزم بوديم يكي از كارهاي بزرگشان اين بود كه تالش مي            

سياست از هم جدا نيست و فرهنگ و دانشگاه و مدرسه علميـه و مـسجد و معلـم، حـرم، صـحن و ميـدان                          

 ايـن جريـان در دوران رژيـم قبـل           اين يكـي از خـدمات     . ها به هم آميخته است      ورزش، ميدان جنگ، همه اين    

  ».كردند و رژيم شاه سخت به اين مسأله چسبيده بود كه نه سياست از ديانت جداست مي

كنيد كه نهضت آزادي يك رويه و خـط مـشي اساسـي اسـالمي داشـته اسـت تعريـف                 خوب مالحظه مي  

  .آقايان در مورد ليبراليسم ربطي به نهضت آزادي ندارد

كننــد صــحبت از جريانــاتي اســت در درون حركــت   ليبراليــسم صــحبت مــيهــا از  وقتــي ماركسيــست

هــاي  آزادي«اعتقــاد نــدارد و خواســتار حكومــت بــر اســاس » ديكتــاتوري پرولتاريــا«ماركسيــستي كــه بــه 

واضــح اســت كــه نهــضت آزادي جريــاني در درون حركــت . باشــد مــي» دموكراتيــك طبــق مــوازين غربــي

  .بشودماركسيستي نيست كه شامل اين تعاريف 

اما بايد دانست كه ليبراليسم امروز يك چماق شده است چماقي براي كوبيدن حريفـان سياسـي و جهـت       

كوبند خـود بهتـر از هـر كـس            ها كه اين چماق را بر سر نهضت آزادي مي           آن. كسب و تثبيت قدرت سياسي    

داننـد كـه ايـن     از هـر كـس مـي   ها خـود بهتـر    آن. هايي دارند كنند و چه انگيزه دانند كه چرا اين كار را مي   مي

059



  

ممكـن  . خورنـد  ها بايد بدانند كه مردم ما فريب اين اباطيل را نمـي  آن. چسبد ها به نهضت آزادي نمي     برچسب

فهمند   مردم روزبروز بيشتر مي   . توان گول زد    اي را براي مدتي فريفت اما همه را براي هميشه نمي            است عده 

رنه اگر قـرار باشـد كـه بـر اسـاس جامعـه شناسـي غربـي يـا            كه دعوا بر سر لحاف مالنصرالدين است وگ       

ها را پيدا كنيم، بسياري از گويندگان اين شعار و جوسـازان و حـزب تـوده ايـران جـزو               ماركسيستي ليبرال 

  .ها خواهند بود بزرگترين ليبرال

  

  نهضت آزادي و مبارزه با امپرياليسم

ليسم و مبارزه با آن، خصوصاً با امپرياليسم آمريكـا  س ـ نظر نهضت آزادي ايران درباره استعمار و امپريا 

  چيست؟

هـا   هـاي اقتـصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي بـه ابرقـدرت        ـ تداوم انقالب به معناي قطع تمـامي وابـستگي    ج

 سال گذشته سه محور اصلي و عمـده     عتقد است كه مبارزات ملت ما در صد       نهضت آزادي ايران م    .باشد  مي

در ابتداي مبارزات ملت ايران در زمـان شـورش توتـون و تنبـاكو و                :  عبارتند از  اين سه محور   .داشته است 

يكـي از   » آزادي«بود و در انقـالب اسـالمي اخيـر          » حريت«سپس انقالب مشروطيت يكي از شعارهاي مردم        

دوم محور مبارزات ضد اسـتعمار، عليـه سـلطه اجانـب و اسـتيالي خـارجي،                 . گانه مردم بود    شعارهاي سه 

سوم محور مبـارزات    . است» تقاللاس«اش همان شعار      سم، و همه اشكال و انواع آن كه جنبه ايجابي         امپريالي

، »جمهـوري اسـالمي   «باشـد و شـعار        استعماري كه جنبه ايجابي آن استقرار حكومت قسط و عدل مـي           ضد  

از هم جدا ساخت    توان و نبايد      اين سه محور را نمي    . بيانگر اين نياز و خواست مبارزاتي مردم ما بوده است         

. يا بـالعكس  . تواند جدا از مبارزه ضد استعماري باشد        مبارزه ضد استبدادي هرگز نمي    . و مجزا تصور نمود   

توانست جداي از مبـارزه بـا سـلطه اجانـب و بخـصوص                مبارزه با استبداد پهلوي، يعني مبارزه با شاه نمي        

كردند يا نه، شعار مرگ بر شاه همـان معنـا    ميچه مردم در شعارهاي خود اين معنا را عنوان  . آمريكا باشد 

 شاه فراري را به ايران برگرداند و بر ما مسلط ساخت و بدين ترتيـب                ٣٢ مرداد   ٢٨كودتاي  . كرد  را بيان مي  

گاهي اوقات بنا به مقتضيات زمـان، مبـارزه ضـد           . شاه و دربار پايگاه عمده امپرياليسم در ايران بوده است         

نظير شورش تنباكو يا نهضت ضد استعماري ملي شدن         . گيرد  كت مردم قرار مي   استعماري محور اصلي حر   

اما چون استعمار خارجي از طريق استبداد داخلي وارد شده است و عمل كرده است، استمرار مبـارزه                  . نفت

نـشيني اسـتعمار،     شود و ديديم كـه شـد و بـا شكـست و يـا عقـب                  الجرم به مبارزه عليه استبداد كشيده مي      

دين شاه در انقـالب     عليه ناصرال ( پايان پذيرفت بلكه در مرحله تداوم حركت، مبارزات ضد استبدادي            مبارزه

چرا كه مردم در جريان مبارزات درك       . محور اصلي شدند  ) رضا در جنبش ملي شدن نفت     مشروطه و محمد  

 را حفظ كننـد بايـد       كردند و با تجربه آموختند كه اگر بخواهند با استيالي خارجي بجنگند و استقالل مملكت              

اسـتقالل بـدون آزادي و آزادي بـدون اسـتقالل           . هاي امپرياليسم، يعني استبداد داخلي را از بين ببرند          پايگاه

  .اصل نهم در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است اين مطلب مضمون .ممكن نيست

داي از كـل مبـارزات ملـت        بنابراين مشخص است كه نهضت آزادي ايران مبارزه عليه امپرياليـسم را جـ             

  .داند داند و نهضت خود را از پيشگامان چنين مبارزاتي مي ايران نمي

چه كساني جز نهضت .  مراجعه كنيد٤٠ تا   ٣٢هاي    شما كافي است به اسناد نهضت مقاومت ملي در سال         
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 پرداختـه    مـرداد سـاخته و     ٢٨مگـر كودتـاي     . انـد   كـرده    مرداد مبـارزه مـي     ٢٨گران  مقاومت ملي عليه كودتا   

  امپرياليسم نبود؟

هـاي راه مـصدق و مكتـب مـصدق،            شـد مطالـب روزنامـه       تظاهرات مردمي كه به ابتكار نهضت بر پا مي        

هاي قبل از پيروزي انقـالب نـشريات نهـضت      و بعداً در سال٤٣ تا ٤٠هاي  هاي نهضت آزادي در سال  بيانيه

هـا تمامـاً بيـانگر خـط      د و ساير نشريات و برنامهآزادي در تبعيد و خارج از كشور نظير ماهنامه پيام مجاه         

امـا نهـضت    . باشـد   گيري عليه امپرياليسم آمريكا و دسـتيارانش مـي          اصلي و واقعي نهضت آزادي و موضع      

اين گونه تظاهرات براي بسيج اوليه مردم ضـروري      . داند  آزادي ايران اين مبارزه را تنها در شعار دادن نمي         

توان به هدف قطـع وابـستگي         ها و مرگ بر آمريكا گفتن نمي         گره كرده در خيابان    هاي  اما تنها با مشت   . است

كشند و اوركت آمريكا بر تن دارند و شعار            وقتي كه سيگارهاي آمريكايي را مي       خصوصاً. از آمريكا برسيم  

 و تازه مـدعي  دهند كنند توليد را تقليل مي با تشنج آفريني كارخانجات را تعطيل مي  !! دهند  مرگ بر آمريكا مي   

  !!مبارزه با آمريكا هم هستند

نهضت آزادي ايران معتقد است كـه اسـتقالل همـه جانبـه، تنهـا در پايـان بخـشيدن بـه سـلطه سياسـي                         

هاي اسارت بار را در تمـامي ابعـادش، از جملـه اقتـصادي و      آيد بلكه بايد وابستگي   ها به دست نمي     ابرقدرت

هـاي    اقتصادي بـه امپرياليـسم بايـد از طريـق از بـين بـردن پايگـاه                هاي    و قطع وابستگي  . فرهنگي قطع نمود  

شـاه تنهـا    . ها را از بين برد      بايد تمام پايگاه     همان طور كه در مبارزه با استبداد مي        .اقتصادي در داخل باشد   

ابعـاد سياسـي،   » نظـام حـاكم  «حـاكم بـود   » نظـام «خودش نبود كه بر ملت مسلط شـده بـوده شـاه تجـسم            

 سلطه سياسي نظـام طـاغوتي از بـين رفـت امـا              ٥٧ بهمن   ٢٢در  . نگي و اجتماعي داشته است    اقتصادي، فره 

انـد، امـا از       اين روابط به هم خـورده     . روابط اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي هنوز به كلي از بين نرفته است            

 اسـتيالي    سـلطه سياسـي    ٥٧ بهمن   ٢٢در  . در مورد استيالي خارجي هم اين امر درست است        . اند  بين نرفته 

بنابراين بخشي از حفظ و تداوم      . اما سلطه اقتصادي و فرهنگي هنوز از بين نرفته است         . خارجي از بين رفت   

هاي اسارت بار اقتـصادي   كن ساختن تمامي وابستگي    انقالب در محور مبارزه با امپرياليسم به معناي ريشه        

  .باشد به امپرياليسم مي

تـر    سلطه امپرياليسم فرهنگي، به مراتب عميق     .  وابستگي فرهنگي باشد   تواند جداي از قطع     اما اين امر نمي   

. دارتر از سلطه سياسي است      دارتر از سلطه اقتصادي است، كما اين كه سلطه اقتصادي خيلي ريشه             و ريشه 

تـر از همـه ابعـاد         به همين دليل است كه نابودي سلطه امپرياليسم و استكبار جهاني در بعد سياسـي سـريع                

 با سقوط نظام شاهنشاهي و سلطنت پهلـوي بـه سـلطه سياسـي               ٥٧ بهمن   ٢٢در  . رت گرفته است  ديگر صو 

ريزي و كـار مـداوم و ايجـاد خودكفـايي تـا               توان با برنامه    سلطه اقتصادي را مي   . ها پايان داده شد     ابرقدرت

كـه چـه بـسا      دار است      اما سلطه فرهنگي چنان ريشه     دي در ظرف مدت كوتاهي از بين برد،       حدود بسيار زيا  

  .ها طول بكشد تا عوارض آن از بين برود ها و شايد نسل سال

اما بر اسـاس شـعار   . اش اعتقاد دارد  نهضت آزادي ايران به مبارزه با امپرياليسم، اعم از شرقي و غربي           

نه شرقي نه غربي، نفي امپرياليسم غربي را به معناي پذيرش سلطه امپرياليسم شرق و روسيه و يا سازش                   

 نـه   بعـد به عبارت ديگر در زمان شاه شعار آن رژيم ابتـدا غربـي ـ غربـي و    . داند مش در برابر آن نميو نر

. شعار انقالب اسالمي ايران نه شرقي و نـه غربـي اسـت        . بعداً شد هم شرقي هم غربي     . شرقي نه شرقي بود   
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خي آن را نه شـرقي نـه   ها سعي دارند آن را به شعار نه غربي نه غربي بلكه شرقي ـ شرقي و بر  اما بعضي

در حالي كه بايد با تمام قوا از اصـالت ايـن شـعار و آرمـان حراسـت      . شرقي بلكه غربي ـ غربي تبديل كنند 

  .كرده كوشيد تا واقعاً نه شرقي نه غربي باقي بمانيم

هـا جهـت مبـارزه را     شود كه در شرايط جنگ با امپرياليسم آمريكا، نبايـد بـا حملـه بـه روس     س ـ گفته مي 

  .منحرف كرد

و . هـا هـستند   ج ـ خوب بله، در حال حاضر هدف اصلي مبارزه ضد امپرياليستي آمريكا و صهيونيـست  

اما اين اشتباه است اگر تمركز تمامي نيروها عليه آمريكـا متـرادف           . بايد تمامي نيروها را بدان سو جهت داد       

امـام بارهـا بـه خطـر ايـن          . ه روسـيه  هـا از جملـ      پذيري با ساير ابرقـدرت     باشد با نرمي و انعطاف و سازش      

انـد و ايـن توجهـات الزم اسـت وگرنـه بـه زودي از        اشاره كـرده ... ـ آمريكا و   ها، روسيه ـ انگليس  ابرقدرت

اسارت يك ابرقدرت ـ كه اكنون دشمن بالفعل ماست بيـرون آمـده و گرفتـار اسـارت ابرقـدرت ديگـر ـ كـه          

  .دشمن بالقوه ماست ـ خواهيم شد

  زنند؟ ها به نهضت آزادي برچسب وابستگي به آمريكا را مي اي ها خصوصاً توده رخي از گروهس ـ چرا ب

. كافر همـه را بـه كـيش خـود پنـدارد     : گويد كه يك مثل عاميانه مردم مي. ج ـ علت آن خيلي روشن است 

را نـشان داده    ها وابسته هستند و ساليان دراز در تئوري و در عمل اين وابستگي                ها كه خود به ابرقدرت      آن

تواننـد بـاور     و معنايي نـدارد نمـي   فلسفه سياسي آنان استقالل مفهوماند و در انديشه و و به ثبوت رسانيده  

كـه ايـن   (هـا   تـوده ـ نفتـي   . توانند وجود داشـته باشـند   ها مي هاي سياسي مستقل از ابرقدرت كنند كه حركت

در زمان نهضت ضـد اسـتعماري       ) رود  كار مي هاي آمريكايي هم به       روزها به جاي آن اصطالح ماركسيست     

گفتنـد كـه جهـان بـه دو           كردند و مي    ملي شدن نفت به رهبري مرحوم دكتر مصدق از تز دو جهاني دفاع مي             

مبارزه با بلوك غـرب، از جملـه انگلـيس و آمريكـا جـز بـا حمايـت و                    . بلوك شرق و غرب تقسيم شده است      

هـاي   ذا نهضت ملي شدن نفت را كـه در جهـت قطـع وابـستگي     ل. وابستگي به شرق يعني روسيه امكان ندارد      

هـا منتـسب      ها هم نبود به آمريكـايي       اسارت بار اقتصادي به استعمار فرتوت انگليس بود و وابسته به روس           

نيز همـين تفكـر را      ) عناصر و ايادي وابسته به آمريكا و انگليس       (ها    جالب اين است كه جناح نفتي     . نمودند  مي

اين هم سويي و هم جهتي      . كردند  ها معرفي مي    صدق و ملي شدن نفت را وابسته به كمونيست        داشتند و لذا م   

ها، ملحـد و كـافر بودنـد و بـه موجـب               ها و هم نفتي     اي  در انديشه، از آن جهت بود كه هر دو جناح، هم توده           

كـه ضـد   كفر كه بر اساس وابـستگي اسـت، حركـت اصـيل مردمـي و ملـي مـا را            ) دين(بيني    فلسفه و جهان  

هـا همـان تفكـرات غيـر          حـاال هـم ريـشه ايـن حـرف         . كردند  استعمار انگليس و آمريكا و روسيه بود نفي مي        

  .هاي غير اسالمي است توحيدي است و متأثر از انديشه

س ـ در اسناد دانشجويان پيرو خط امام شواهدي وجود دارد كه نهـضت آزادي قبـل از پيـروزي انقـالب بـا       

  .باشد همين امر يكي از داليل اساسي اين اتهامات عليه نهضت مي.  و گفتگو بوده استسفارت آمريكا در تماس

شوراي انقالب هـم در تمـامي مـذاكرات    . ج ـ اين ارتباطات با اطالع و تصويب شوراي انقالب بوده است 

ط آقاي  اين امر بارها توس   . گرفته است   كرده و تصميم مي      را دريافت مي   ها  بوده است و گزارشات اين تماس     

هـا آقايـان ديگـري نيـز          دهد كه در ايـن تمـاس        اسناد سفارت نيز نشان مي    . مهندس بازرگان بيان شده است    

امـا ايـن كـه ايـن         .انـد   در مالقات با سـوليوان بـوده      . اند  ها داشته   با هايزر به تنهايي مالقات    . اند  شركت داشته 

 و گفتگو با دشمن نه از نظر شرع منع شده           تماس. ها دليل وابستگي باشد، بچگانه و يا مغرضانه است          تماس
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هـا   المللي كنوني نيـز ايـن تمـاس    در روابط بين. اند است و نه پيامبر گرامي و ائمه اطهار خالف آن عمل كرده 

باشد و هيچكس آن را دليل بر سازش با دشمن            ميان طرفين جنگ و دعوا وجود دارد و امري قبول شده مي           

هـا خـصوصاً در مراحـل نهـايي           ر ويتنام، در چين، در كوبـا، ايـن گونـه تمـاس            در جنگ الجزاير، د   . داند  نمي

بست بيابد صـورت   خواهد راهي براي فرار از بن بيند و مي   مبارزه، آنجا كه دشمن شكست خود را قطعي مي        

  .گرفته است

اه هـر گـ    .ها بر طبق موازين شرع نيست و به دور از تقواي اسـالمي اسـت                به نظر ما اين گونه جوسازي     

ها و گفتگوها، حقي از مردم سلب شده بود يـا خيـانتي رخ داده بـود يـا قـراردادي                       چنانچه در اثر اين تماس    

خالف مصلحت ملت و انقالب و يا اسالم امضا شده بود و يا آن كه چرتكه نيانداختـه از كيـسه ملـت حـاتم                         

بحال هيچكس نتوانـسته اسـت      اما تا   . بود و خيلي هم بود      بخشي نموده بودند، خوب جاي حرف و سؤال مي        

بلكـه بـرعكس    . ها انحرافي و يا جرمي واقع شده است         اي ارايه بدهد كه به دليل آن تماس         يك سند و يا نمونه    

  .آنچه گفته شده و انجام گرفته است به نفع انقالب و به نفع مردم بوده است

م نظيـر آقايـان بهـشتي و    هـا و مـذاكرات اشـخاص ديگـري هـ      س ـ به موجب اطالعات و اخبار در آن تماس 

  اند يا خير؟ ها نيز پيدا كرده آيا در اسناد النه جاسوسي گزارشاتي راجع به آن. اند موسوي اردبيلي بوده

خانـه   هـا در ميـان اسـناد جاسـوس     آن آيـا . ج ـ تابحال چيزي از جانب دانشجويان منتـشر نـشده اسـت    

جود نبوده باشد كه جـاي      اگر اسنادي مو   .وم نيست اند يا خير؟ معل     گزارشاتي درباره اين اشخاص پيدا كرده     

  .اند باز جاي سؤال باقي است  و اگر بوده است و دانشجويان منتشر نكردهسؤال دارد

هـاي   اي مدعي شد كه نهضت آزادي بـا گـروه   س ـ سازمان مجاهدين انقالب اسالمي چندي قبل در يك بيانيه 

  : منتشر ساختند آمده است كه٢٢/٣/٥٩در اين بيانيه كه در . زيادي ائتالف كرده است

تحوالت آشكار و پنهان چند ماهه اخير ما بـه روشـني مـشخص كـرد كـه از جبهـه ملـي، نهـضت آزادي،                          «

دار  فهم و خـصلت     مجاهدين خلق، دفتر هماهنگي انشعابيون نهضت آزادي، برخي منفردين يا روحانيون كج           

  ».تريزي شده اس ائتالفي در برابر نيروهاي خط امام پي

   چنين ائتالفي صورت گرفته است؟ آيا واقعاً

هايي كـه نـام    با برخي از گروه. ج ـ خير، نهضت آزادي ايران با هيچ دسته و گروهي ائتالف نكرده است 

. كننـد   مجاهدين انقالب اسالمي مرتب اين مطلب را تبليغ مـي         . اند نهضت آزادي اختالف استراتژيك دارد       برده

مـثالً در يـك جـا    . اند  نيز مطالبي از همين رديف آورده٩/١٠/٥٩س جمهور مورخه در نامه سرگشاده به ريي    

  :اند كه نوشته

شود يك اتحاد نـاهمگون ولـي همـه جانبـه از سـوي نهـضت آزادي، جبهـه ملـي،                       مدتي است مشاهده مي   «

ن هاي تازه مسلمان و برخي عناصـر كـج فهـم و روحـانيو               مجاهدين خلق، دفتر هماهنگي جاما، مائوئيست     

  ».دار برقرار شده است خصلت

دهـد كـه ايـن     كه در نشريات سازمان مزبور آمده اسـت نـشان مـي   » شواهد ائتالف«توجه مختصري به    

  :نويسد كه  مي٢/٣/٥٩مثالً در جزوه مورخه  .تصورات بر اساس چه منطق پوچي است

پرسـي   ها در جريان همه     اهيها و همر    ها در همكاري    هاي عيني آن را در مورد بعضي از اين گروه           ما نمونه «

ايم و بـه ويـژه در انتخابـات مجلـس             ديده» نهضت و جبهه ملي   «جمهوري اسالمي پيش از پيروزي انقالب       

  .»خبرگان، قانون اساسي و رياست جمهوري
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دانـد    د مـي  هر كس اين كلمات را بخواند و كمي هم در مسايل سياسي، قبل و بعد از پيروزي انقالب باشـ                   

، را مـالك قـرار      »پيش از پيروزي انقـالب    «اگر مسأله همكاري و همراهي      . پايه است  چقدر بي ها    كه اين حرف  

ر در آن روزهـاي سـياه خفقـان و          مگ. بدهند كه بايد گفت بله تمام اقشار ملت همه در يك صف قرار داشتند             

 ائـتالف، امـري     دادند وحدت و يا بـه قـول آنهـا،           گيري مبارزات ملت، كه جواب اعتراضات را با گلوله مي          اوج

هـا برافراشـته      هـاي ايـن گـروه       مگر در تظاهرات عظيم ميليوني تهران شـعارها و آرم         !! مقبول بود يا مطرود   

اگر گناهي بوده است چه كسي مرتكب نشده است؟ البد اين آقايان متأثر هستند كه چرا در زمان شاه،                   ! نبود

  !اي با هم متحد بودند ستهروه و دپيش از پيروزي انقالب، تمامي اقشار ملت از هر گ

هـاي    اما اين كه در جريان مجلس خبرگان و قانون اساسي و رياست جمهوري نهـضت آزادي بـا گـروه                   

كافي است به ليست نامزدهاي انتخابات مجلـس خبرگـان،        . نامبرده در ليست ائتالف كرد؟ حرف باطلي است       

مقايـسه  » ائـتالف بـزرگ   «همنـام را بـا      ليست انتخاباتي گروه    . رياست جمهوري و مجلس شورا رجوع كنيد      

  .تا حقيقت بيشتر براي شما روشن شود. كنيد

در قسمت ديگري از بيانيه، مجاهدين انقـالب اسـالمي شـاهد ائـتالف را موضـع گيـري متحـد و تقريبـاً                        

. هاي اسـالمي دانـشجويان بيـان كـرده اسـت      ها، همچنين انجمن  همسان در برابر جاسوس خانه و افشاگري      

گيـري متحـد و       چطـور ممكـن اسـت موضـع       . تداللي تنها نشان دهنده ضعف منطق گوينده آن است        چنين اس 

تقريباً همسان در برابر يك مسأله شاهدي بر ائتالف باشد؟ درست مثل اين است كه بگويند چـون در مـورد      

درگذشت بابي سـاندز نهـضت آزادي ايـران موضـع متحـد و همـساني بـا ريـيس جمهـور، نخـست وزيـر،                          

يا اين كـه    ! اند  ها همه با هم ائتالف كرده       داشت پس اين  . . . ون امور خارجه مجلس، حزب جمهوري و        كميسي

ها، ايراد بگيرند و مـا را مـتهم كننـد كـه               ها و حزب توده به دولت ايران و مسلمان          بر اساس اين منطق روس    

متحد و همسويي بـا     چون جمهوري اسالمي در مورد اشغال نظامي افغانستان توسط ارتش روسيه موضع             

تـوان    پس بـه طـور قطـع مـي    اگر اين منطق را بپذيريم!! اند آمريكا دارد، پس ايران و آمريكا با هم متحد شده        

هـاي فـدايي اكثريـت     ب، جمهوري اسالمي و مجاهدين انقالب اسـالمي بـا حـزب تـوده و چريـك            گفت كه حز  

  !!اند ائتالف كرده

شركت نهضت آزادي   «ها را     نهضت با ساير گروه   » اهد ائتالف شو«مجاهدين انقالب اسالمي يكي ديگر از       

 در ميزگـرد وحـدت روزنامـه اطالعـات و ارائـه نقطـه            …و دفتر هماهنگي و جبهه ملي، و مجاهدين خلـق و            

  .دانسته است... » نظرهاي نزديك به هم

حـسوب  خوب اگر قرار باشد شركت يك گروه سياسي در يك ميزگردي دليل بر ائتالف باشـد و جـرم م                   

تر   ها را به ميزگرد دعوت كرده بودند، از همه مجرم           شود، البد آقاي دعايي، سرپرست اطالعات كه اين گروه        

ها دعوت براي بحث آزاد نموده است و آقـاي            و هكذا، اگر سيماي جمهوري از تمامي احزاب و گروه         ! هستند

نـشينند    كنار هم در ايـن بحـث مـي        بهشتي دبير كل حزب جمهوري با آقاي كيانوري دبير كل حزب توده در              

  !!آيا اين است استدالل و منطق! اند حتماً با هم ائتالف كرده

ذكـر  » كوبيـدن روحانيـت مبـارز     «شاهد و سند ديگر مجاهدين انقالب اسالمي در تخطئه نهـضت آزادي             

اي   حمله مجاهدين خلق و نهضت آزادي و جبهـه ملـي بـه روحانيـت خبـر تـازه                  «: نويسد كه   شده است و مي   

  »!!سازد ها را مي نيست و هويت آن
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ها ايجاد    دانيم چرا مجاهدين انقالب اسالمي سعي و كوشش و تالش دارند كه در صفوف مسلمان                ما نمي 

 است؟ و چه منظوري دارنـد؟       ترتبها يا براي مملكت در اين كار م         چه نفعي براي آن   . نفاق و اختالف بنمايند   

ها اغلب مقاالت مـشابهي را درج         نويسند كه اين گروه     ها مي   آن. جالب است ها از اين بيانات خيلي        استدالل آن 

و همگي به يك چيز و آن هم خط اصيل امـام  ! كنند كنند و هيچكدام به هم حمله نمي    و حتي از يكديگر نقل مي     

  !!آورند اند و مي هجوم آورده

بر ائتالف ميان دو يـا چنـد گـروه          اگر قرار باشد اين قبيل مطالب را دليل         . براستي كه چه استدالل سبكي    

هـاي خـارجي رجـوع شـود و           هاي مردم، امت، جمهوري اسـالمي، و روزنامـه          بدانيم كافي است به روزنامه    

! انـد  ها را با هم مقايسه كنيم تا معلوم شود كه چه كساني با ضد انقالب ائتالف كرده         مقاالت و خط اصلي آن    

 است كه كيانوري رهبر حزب توده به سران حزب جمهوري، يا            آيا يك بار هم كسي ديده و شنيده و خوانده         

ها در    اند تعريف و تمجيد و چاپ مطالب آن         به مجاهدين انقالب اسالمي حمله كند؟ يا بر عكس هر چه نوشته           

صفحات اول روزنامه بوده است؟ آيا خود مجاهدين انقالب اسالمي تا بحال يك بار هـم شـده اسـت كـه در                    

رابطه نهضت با روحانيت روشن و      . گيري قاطع و روشن بنمايد      خريبي حزب توده موضع   هاي ت   مورد برنامه 

  .به سؤاالت قبلي رجوع كنيد. قاطع بيان شده است

 آمده بود كه چرا نهضت آزادي عليرغم اخـتالف  )مجاهدين انقالب اسالمي (س ـ در يكي از نشريات اين گروه 

  ه است؟صدر، حاال ائتالف كرد اش با آقاي بني ديرينه

ها رفـع اخـتالف شـده اسـت نبايـد       ج ـ اوالً يك مسلمان واقعي وقتي ببيند كه ميان چند گروه از مسلمان 

ثانياً نهضت آزادي ايران عليـرغم برخـي از اختالفـاتي كـه بـا      . ناراحت بشود بلكه بايد اظهار خوشحالي كند      

اين امـر درسـت صـداقت و    . كند اشخاص داشته است و هنوز هم دارد، از مقام رياست جمهوري حمايت مي           

وقتـي اكثريـت مـردم بـه     . گـذارد   رساند كه به آراء عمومي ملـت احتـرام مـي            صراحت اسالمي نهضت را مي    

شخصي رأي دادند، نهضت هم رأي مردم را محترم دانسته و براي موفقيت ريـيس جمهـور منتخـب مـردم                     

البـد از مـا     . سـازد   صولي خود را نيز مطرح مي     ضمن آن كه انتقادات و ايرادات ا      . نمايد  نهايت همكاري را مي   

خيـر، نهـضت چنـين      . هاي تخريبي متوسل شويم     انتظار دارند كه ما هم در بيان ايرادات خود به همان شيوه           

شود هرگـز از جـاده    اي كه به نهضت مي    كما اين كه ما در برخورد با حمالت ناجوانمردانه        . اي را ندارد    رويه

  .شويم شده و نميحق و تقواي اسالمي خارج ن

گيرند، آيا بهتر نيست كمـي هـم بـه اطـراف خـود           اما اگر مجاهدين انقالب اسالمي به ما چنين ايرادي مي         

اند و  نگاه كنند؟ ببينند كه امروز چه كساني از دوستان و مؤتلفين خودشان با دشمنان ديروزي ائتالف كرده             

كـافي اسـت بـه    . مي و موارد آن را در اينجا ذكر كنيم        بينيم كه اسا    ما لزومي نمي  ! اند  هم سو و هم زبان شده     

نظرهـاي نويـسندگان آن نـشريه را در مـورد           د منتظري مراجعه كنيـد و اظهار      نشريه پيام شهيد ارگان محم    

هاي دو    ها و همكاري    رهبران و فعالين حزب جمهوري و مجاهدين انقالب اسالمي بخوانيد و با موضع گيري             

  !!دجانبه امروزشان مقايسه كني

هاي حزب توده، حـزب جمهـوري، مجاهـدين انقـالب اسـالمي، جنـبش مـسلمانان مبـارز،                      نشريات و بيانيه   ـس  

 عمومـاً بـه نهـضت آزادي حملـه          ن پيكار در راه آزادي طبقـه كـارگر،        ، سازما )اكثريت و اقليت  (هاي فدايي خلق      چريك

  .كنند  ميرا يكي از اتهامات اصلي عليه نهضت ذكرنمايند و اين  مي» گام به گام«كنند و نهضت را متهم به سياست  مي

» سياست گام به گام«ج ـ در هيچ جا، در هيچ سندي نهضت آزادي ايران، برنامه و سياستي را به عنوان  
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  .عليه دشمن بوده است» سنگر به سنگر«آنچه از طرف نهضت مطرح شده است تاكتيك .مطرح ننموده است

  : نهضت آزادي چنين آمده است١٣٥٧ مهر ماه ١٧در بيانيه مورخه 

ما اگر مرتكب خطا و خيانت و دستخوش احساسات و آشفتگي نشويم، بردباري، پايداري و تدبير داشـته                  «

باشيم و نشان دهيم كه اليق اداره خود و مملكت هستيم، استبداد مواضع باقيمانده را رهـا خواهـد كـرد و                      

آيـد   مـي ها و امكاناتي كـه پـيش         از فرصت . ام خواهد گذاشت  استيال اجباراً به استقالل و حقوق حقه ما احتر        

تـر شـويم و از طـرف ديگـر            عاقالنه و هوشيارانه بايد استفاده كرد تا از يك طرف به هدف اصلي نزديـك              

هاي خارجي را كه خواه و ناخواه واقعيت و حضور دارند وادار به حمايت و حفظ دستگاه اسـتبداد       سياست

  .ننماييم

و با تدبر، تشكل، تحمل و توكل بيدار و سازنده باشـيم خـواهيم                سنگر به سنگر پيش برويم     اگر با تاكتيك  

  .»توانست به رحمت خداوند و آينده خود اميدوار گرديم

در ايـن جنـگ آيـا        .د كه صحبت از جنگ و ستيز عليه دشمن داخلـي و خـارجي اسـت               فرمايي  مالحظه مي 

يعني اين كه شب بخوابيد و صـبح برخيزيـد و           » واحده و ناگهاني    دفعتاً«. توان بر دشمن فائق آمد      چگونه مي 

و يك دولت انقالبي يك دست، تر و تميـز  ! ها و نه از بختيار؟ ببينيد كه نه از شاه خبري است، نه از آمريكايي    

آيـا رونـد    !  خبري نيست  ...آبي، فقر و استثمار و        ، كم ها  و از بيكاري، وابستگي، بيماري    ! روي كار آمده است   

 و جنـگ بـا دشـمن        آن كه بر عكس بايد بـا دشـمن جنگيـد          پيروزي مردم بر دشمن اين گونه خواهد بود؟ يا          

  .طوالني است

دشمن از تمامي مواضع خود بـا چنـگ و          . دشمن حاضر به ترك صحنه به آساني و سادگي نخواهد شد          

انـد و سـنگر بـه سـنگر     دندان دفاع خواهد كرد و ملت در نبرد خود دشمن را قدم به قدم بـه عقـب خواهـد ر      

رونـد رشـد و     ! نمايد تا باالخره آخرين سنگرها را فـتح نمايـد           مواضع دشمن را تصرف و او را سركوب مي        

مگـر  ! شود  مگر در جنگ با عراق جز اين عمل مي        . توسعه انقالب كدام يك است؟ مگر در انقالب، جز اين شد          

! مرحله، به تدريج سنگرهاي دشمن را تصاحب كردند       جز اين بود كه امام گام به گام، قدم به قدم، مرحله به              

پس منظور معترضين و مخالفين نهضت از اين حمالت چيست؟ مگر گروه حاكم، قدم به قدم و گام بـه گـام                      

تـرين رونـد در حركـت خـالق           تمامي مراكز قدرت را تصاحب نكرده است؟ اصوالً در جهان هـستي، طبيعـي             

  .باشد  غيره حركت تدريجي و گام به گام يا قدم به قدم ميهاي طبيعي يا اجتماعي، فردي و پديده

مرحلـه اول دوره تخريـب و تـدمير اسـت و     . در قرآن تحوالت اجتماعي در دو مرحلـه ذكـر شـده اسـت             

در قرآن صحبت از مرحله اول انقالب، يعني مرحله تخريب و تدمير            . مرحله دوم دوران سازندگي و خالقيت     

يـك  . دها بسيار سريع، تند و ناگهاني و به تعبيـر امـروزي ـ راديكـال اسـت     شده است، روند حركت و رويدا

عذاب خدا ناگهاني و بدون انتظار و بدون        . برد  صاعقه، يك سيل، يك زلزله، همه چيز را به سرعت از بين مي            

البته نبايد تصور كـرد كـه اگـر ظـاهر قـضيه ناگهـاني اسـت،                 . شود  كند و نازل مي     مقدمات مشهود بروز مي   

خير، علـل و اسـباب ايـن تحـول ناگهـاني، بـه طـور          . امل و اسباب اين عذاب هم ناگهاني فراهم شده است         عو

اگر عذاب ناگهاني به خاطر گناهان و انحرافـات مـردم     . تدريجي و در طي يك دوره طوالني فراهم شده است         

انـد و در   ه و جمع شدهها در يك روند طوالني صورت گرفت  نازل شده است، اين گناهان و اثرات ناشي از آن         

هايي نظير زلزله، صاعقه، سيل نيـز نتيجـه يـك     حتي عذاب. اند ها شده نهايت موجبات بروز و ظهور آن عذاب      

باشند كه در يك زمان معين به طـور ناگهـاني بـر قـومي نـازل                   سلسله فعل و انفعاالت تدريجي نامشهود مي      
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اما در مرحله دوم انقـالب، يعنـي   . ي و بدون مقدمه استاما ظاهراً بروز و ظهور اين حوادث ناگهان       . شدند  مي

در قـرآن   . مرحله سازندگي و خالقيت الجرم تمامي تحوالت تدريجي و مرحله به مرحله يا گام به گام اسـت                 

همـان خـدايي كـه قـادر        .  دوره صورت گرفته اسـت     ٦به تدريج و در     ) ها  زمين و آسمان  (اين جهان   » خلقت«

 در مـورد خلقـت جهـان سـنت     )كن فيكون(پس هست  » باش«فرمايد    اراده كند مي  متعال است و هر زمان كه       

. راهي به خـروج از مـشيت الهـي نيـست          . لذا جز اين هم راهي نيست     . نمايد  الهي را خلقت تدريجي معرفي مي     

 و ما از اين كه حزب تـوده . گيرند، گويا اين اصول اسالمي را باور ندارند   ها كه به نهضت آزادي ايراد مي        آن

هاي اسالمي چرا؟ مگر آن كه قصد و          كنيم اما گروه    ها به ما حمله كنند و ايراد بگيرند تعجب نمي           ماركسيست

واقعاً كه ما    .اش بوده باشد    غرضشان جنگ و جدال سياسي به منظور كسب قدرت سياسي، به معناي غربي            

  !!كنند را به چه گناهاني متهم مي

ماركسيـسم  «دادنـد كـه    مرتب به امام پيغام مي) و جبهه ملي( آزادي ، نهضت١٣٥٤گويند كه در سال  س ـ مي 

! شود هم با آمريكا و هم با شوروي جنگيد اول بايـد بـا كمـونيزم جنگيـد                   گيرد و نمي    دارد سرتاسر كشور را مي    

  .»هايش مسأله نفت و آمريكا را مطرح نكند گفتند كه امام در طي بيانيه مي

 جبهـه ملـي نبـوده اسـت يـا      ٥٤در سـال  . د چنين اباطيلي را سر هـم كنـد  توان  بيمار ميج ـ فقط يك مغز 

منظور از جبهه ملي در آن سال چيست؟ كدام جبهه ملي؟ امـا دربـاره نهـضت آزادي،                  . فعاليتي نداشته است  

هـا و اسـناد چـه در     بيانيـه . ايـم  در سؤاالت قبلي آن را به تفصيل بيان كـرده      . خط مشي نهضت روشن است    

دهـد نهـضت آزادي در      اسناد و مدارك نهـضت، نـشان مـي        .  خارج از كشور همه موجود است      ايران، چه در  

اگر اين حرف گوينده درسـت بـود پـس          .  و عمل كرده است    تيالي خارجي موضع قاطع داشته است     برابر اس 

اد نمـوده   اند، مرتب اظهار اعتم     نموده  ها را به امام مي      چرا امام به اين افراد كه به قول سؤال شده اين توصيه           

  .شود كه اين سخن باطل است است؟ معلوم مي

 تحـول و خيانـت      ١٣٥٤دانيـد كـه در شـهريور          ، البـد مـي    ١٣٥٤اما در مورد مسأله ماركسيسم در سال        

مخـالفين، منحـرفين، مرتـدين بـه نـام ماركسيـسم،            . بزرگي در درون سازمان مجاهدين خلق صورت گرفت       

اين خيانت ضربه بزرگ روحي براي جوانان مسلمان        . شي كردند را از داخل و درون متال      سازمان مجاهدين 

هـا   انان و ماركسيـست ما بود و خواه ناخواه موجبات درگيري شديد سياسـي ـ ايـدئولوژيك را بـين مـسلم     

نهـضت آزادي ايـران بـا تحليـل         .  و خطر آن بود كه مبارزه از مسير اصلي خود خـارج شـود              موجب گرديد 

هاي خودشـان موفـق گردنـد و نتوانـستند         ز آن شد كه دشمنان انقالب در برنامه       واقعي از اين رويداد مانع ا     

ر گوينـده، نهـضت آزادي بـا ايـن نظريـه            درست برخالف نظ  . مبارزه را از مسير اصلي خود منحرف سازند       

 ٧/١٠/٥٧در بيانيـه  . ها را ناشي از دشمن دانسته است كرده است و بزرگ كردن خطر كمونيست        مخالفت مي 

  :ادي آمده است كهنهضت آز

سران ارتش  . ها مسلط و اوضاع بد اندر بد خواهد شد          گويند اگر شاه برود كمونيست      مدافعين سلطنت مي  «

اندازند و مملكـت از   هاي بيگانه كودتا راه مي دولت. كشند تر از حاال همه جا را به آتش و خون مي        رحمانه  بي

ـ    . شـود  شمال و جنوب تجزيه مي  مـضافاً بـه ايـن كـه مملكـت در      . د خواهـد شـد  از هـر گوشـه پرچمـي بلن

  .ورشكستگي و قحطي و مرگ است

  ».وجود آورده استه ها را دستگاه شاهي ب گيرند كه همه اين خطرها و احتمال اين افراد در نظر نمي

  .چسبد فرماييد كه اين برچسب به نهضت آزادي نمي خوب مالحظه مي
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دي ايران طرفدار سلطنت و رژيم مشروطه سـلطنتي نبـوده   س ـ در پاسخ سؤاالت قبلي گفتيد كه نهضت آزا 

و اجـراي آن و بـا حمايـت از          » قانون اساسـي  «اما بيانيه نهضت آزادي در گذشته و قبل از انقالب بارها از             . است

آيا اين دليل بر قبول رژيـم سـلطنتي و          . قانون اساسي كه يك مشروطه سلطنتي است، مطالبي عنوان شده است          

  طه سلطنتي نيست؟يا حداقل مشرو

ها و اظهارات نه تنها نهضت آزادي ايران بلكه تمامي رهبران و فعـالين انقـالب اسـالمي در     ج ـ در بيانيه 

هـا    هـا و اعالميـه      اگـر بيانيـه   . شده است    روي اجراي قانون اساسي تكيه مي      ،هاي قبل از پيروزي انقالب      سال

اي را كـه متوسـل بـه قـانون            د و مـوارد عديـده     مربوط به احزاب و دستجات و علما و مراجع بررسي شـون           

انـد اسـتخراج كـرده و         انـد و آن را خواسـته        اند و بر اجراي قانون اساسي تأكيد و تكيه داشـته            اساسي شده 

هاي قبـل از انقـالب، در طـي سـاليان             اما اين منطق كه چون در بيانيه      . شود  نشان بدهيم مثنوي هفتاد من مي     

 قانون اساسي از طرف مبارزين به منزلة قبول نظام سلطنتي بوده است درست              دراز مبارزه تأكيد بر اجراي    

هاي امام نيز به مـسأله تأكيـد بـر اجـراي              ها و سخنراني    در بسياري از بيانيه   . باشد و يك سفسطه است      نمي

به طوري كه در چندين مورد دشمنان انقالب اسالمي و دوسـتان    . قانون اساسي اشارات صريح وجود دارد     

امام خميني در يك سخنراني خـود ايـن         . اند كه القاء شبهات نمايند      ان اين موضوع را عنوان و سعي كرده       ناد

  .بيان كردند مسأله و فلسفه مستمسك قرار دادن قانون اساسي را

  :چنين گفتند» ما و قانون اساسي« امام در بيانات خودشان در قم در متني تحت عنوان ٤١ آذر ١١در 

الزموهم بمـا الزمـوا     «است يادآوري شود كه استناد و تكيه ما روي قانون اساسي از طريق              اين نكته الزم    «

اگـر علمـاء از طريـق قـانون حـرف           . باشد نه اين كه قانون اساسي از نظر ما تمـام باشـد              مي» عليه انفسهم 

نيـت  زنند براي اين است كه اصل دوم متمم قانون اساسي تـصويب هـر قـانون خـالف قـرآن را از قانو                      مي

انداخته است واال مالنا والقانون؟ مائيم و قانون اسالم، علماء اسالمند و قرآن كريم، علماء اسالمند و احاديث 

نهـيم و هـر چـه         هر چه موافق دين و آيين اسالم باشد ما با كمال تواضع بـه آن گـردن مـي                  ). ع(ائمه اسالم 

  »... المللي باشد ما با آن مخالفيم   بينمخالف دين و قرآن باشد ولو قانون اساسي باشد ولو التزامات
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  :هموطنان

اما سفر بـه پايـان   . ها ها و پيروزي راهي پر از فراز و نشيب همراه با شكست      . ايم  راهي طوالني را پيموده   

 تغييـر سرنوشـت يـك ملـت،         .تـر در پـيش رو داريـم         راهـي طـوالني   . انقالب تمام نشده اسـت    . نرسيده است 

  .خواهد عمر نوح و صبر ايوب ميداستاني است طوالني، 

در اين رهگذر نهضت آزادي ايران بارها و بارها اعالم كرده است كه انگيـزه مـا در مبـارزات و فعاليـت                       

دانيم و بـراي انجـام        ما خود را در پيشگاه خداوند مسؤول مي       . سياسي انجام وظيفه انساني و اسالمي است      

  .ايم دهآنچه خداوند بر عهده ما گذاشته است حركت كر

كنيم به خاطر رضاي خدا و به خاطر منافع و مصالح ملت شريف ايـران بـوده اسـت                   ايم و مي    آنچه كرده 

نيـت و هـدف مـا       . در اين رهگذر هدف اساسي و نهايي ما كسب قدرت سياسي گروهي نبوده است و نيست               

 را كه موجب رضـاي حـق و         طلبيم كه به ما نيرو و مدد برساند تا آنچه           انجام تكليف الهي است و از خدا مي       

  .مصالح ملت ماست انجام دهيم

  

  ١٣٦٠ارديبهشت 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۱/۰۲/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  ه مهندس بازرگانتسليت نهضت آزادي ايران ب

  مناسبت درگذشت برادر ايشان به 

  

  بسمه تعالي

درگذشت مرحوم حاج ابوالقاسم بازرگان را به جناب آقاي مهندس بازرگان و آقـاي مهنـدس ابوالفـضل             

 از عمـوم مـردم      .گويـد   ر و فرزند ايشان و همچنـين خـانواده محتـرم آن مرحـوم تـسليت مـي                 بازرگان براد 

 از  ٢٢/٢/٦٠شـنبه     شود در مجلس ترحيمي كه به اين مناسـبت در مـسجد اميـر روز سـه                  عالقمند دعوت مي  

  . شركت فرمايند،شود  برگزار مي١٨ الي ١٦ساعت 

  

  نهضت آزادي ايران

٢١/٢/٦٠   
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۲/۰۲/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  در بهشت زهرا بيستمين سالگرد نهضتاعالم لغو مراسم 

  

  مردم مسلمان و مبارز ايران

نهضت آزادي ايران يك بار ديگر خداي واحد و خلق هوشيار و مـسلمان را شـاهد و نـاظر گرفتـه و بـه                         

  :رساند اطالع مي

بر آن بوديم تا بيستمين سالگرد تأسيس نهـضت آزادي ايـران را در كنـار تربـت پـاك شـهيدان انقـالب                        

در بهـشت زهـرا برگـزار    ) يكي از بنيانگزاران نهـضت آزادي ايـران  (اهللا طالقاني      ايران و مرحوم آيت    اسالمي

  .طلب و مبارز برسانيم  در حكومت اسالمي به گوش مردم حقكنيم و ديگر بار نداي وحدت و آزادي را

هـراس از  هاي شـرق و غـرب بـدون     همان ندا كه در دوران سياه شاهنشاهي پهلوي و حاكميت ابرقدرت   

  .در داده بوديم. . . حبس و شكنجه و 

اساس اطالعات واصله، هم جهـت و        ليكن در شرايط كنوني انقالب كه دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه بر           

انـد و نيروهـاي خـود را          يك صدا با تجهيز همه امكانات به تخريب و تهديد خط شاهد و واسط مـا پرداختـه                 

 به بسيج كرده و متأسفانه وزارت كشور نيز مسؤوليت انتظامات داخلي          براي بر هم زدن اجتماع روز پنجشن      

  .اجتماع را رسماً تقبل نكرده است

هـاي شـرق و غـرب و نـوكر            به منظور جلوگيري از ايجاد جو آشوب و تشنج كه دقيقاً به نفـع ابرقـدرت               

  باشد، ها مي شان صدام كافر و عمال داخلي آن سرسپرده

  .فت اين مراسم را لغو كندنهضت آزادي ايران تصميم گر

 اطمينان داريم روح ابوذر زمان طالقاني بزرگ، مردي كـه قامـت اسـتوارش سـمبل رهـروان راه حـق و           

كننـده مكـر مكـاران و       عدالت است نيز از اين عمل خـشنود خواهـد بـود، زيـرا كـه او خـود همـواره بـر مال                       

  .هاي پليد استعمار بود كننده دسترسوا

انـد     حق شناس ايران كه عالقمندي خود را براي شركت در اين مراسم اعالم داشته              دانيم از ملت    الزم مي 

صميمانه سپاسگزاري كرده و توفيق همگان را در خدمت به اهداف نهضت كه همان تحقـق اسـتقالل، آزادي      

  .و استقرار جمهوري اسالمي است از خداي تعالي خواستاريم

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٦٠ارديبهشت 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۳/۰۲/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  ام نهضت آزادي ايران به ياسر عرفات پي

  به مناسبت تشديد حمالت متجاوزين اسراييلي 

  

  بسمه تعالي

  برادر ياسر عرفات 

  طينرهبر سازمان آزاديبخش فلس

توطئه توسعه جنگ در لبنان و تشديد حمالت متجاوزين اسراييلي موجـب نگرانـي عمـوم ملـت مـسلمان            

گران صهيونيست و     دهيم كه در جنگ عليه توطئه       ه شما اطمينان مي   بدينوسيله ب . ايران را فراهم ساخته است    

فلـسطيني قـرار دارد و مبـارزات        افروزان، ملت ايران در كنار بـرادران مـسلمان لبنـاني و               متجاوزين و جنگ  

  .نمايد طلبانه شما را در راه آزادي سرزمين قدس تأييد مي حق

  

  نهضت آزادي ايران

٢٣/٢/٦٠   
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۴/۰۲/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  داران شاخه مشهدپيام تبريك هوا

   به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس نهضت 

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  

  الشريف جناب آقايان دكتر يداهللا سحابي و مهندس مهدي بازرگان ادامه اهللا ظله

بيستمين سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران را به آنجنابان و اعضا و هواداران محترم تبريك گفته بـه                  

  .وزافزونتان در راه حفظ استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي ايراناميد موفقيت ر

اهللا سيد محمود طالقـاني مؤسـسين         درود به روان پاك معلم شهيد دكتر علي شريعتي و مفسر قرآن آيت            

  .نهضت آزادي ايران

  بيـستمين سـالگرد  ،جامعه وحدت و توحيدي با برخورداري از ايدئولوژي اصيل اسالمبا اميد به تشكيل     

  .اللهم اجعل عاقبه امورنا خيرا. گوييم نهضت را به بنيانگزاران آن تبريك مي

  

  از طرف هواداران نهضت آزادي ايران شاخه مشهد

٢٤/٢/٦٠   
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۶/۰۲/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  نهضت آزادي ايران به مهندس بازرگان تسليت سازمان زنان

   به مناسبت درگذشت برادر ايشان 

  

  بسمه تعالي

  مجاهد خستگي ناپذير 

   مهندس مهدي بازرگانجناب آقاي

  سركار خانم ثريا بازرگان

  جناب آقاي مهندس ابوالفضل بازرگان

  .دانيم مصيبت وارده را به شما تسليت گفته و خود را در غم شما شريك مي

  

  سازمان زنان نهضت آزادي ايران

٢٦/٢/٦٠   
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۶/۰۲/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  پيام تبريك هواداران شاخه تبريز 

  ت آزادي ايران به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس نهض

  

  بسمه تعالي

اي منتـشر     هواداران نهضت آزادي شاخه تبريز به مناسبت بيستمين سالگرد تأسـيس نهـضت آزادي بيانيـه               

  : نمودند در قسمتي از آن آمده است

هاي شرق و غرب در مورد ميهن اسالمي مـا بـه نقطـه                آري بيست سال پيش يعني دقيقاً زماني كه ابرقدرت        

ده بودند و براي حفظ منافع خود و تسلط هر چه بيشتر رژيم منحوس پهلوي با ايجاد                 نظرهاي مشترك رسي  

رعب و وحشت ياراي مقاومت را از هر كس سلب كـرده بودنـد نهـضت آزادي ايـران بـا ايثـار و پـايمردي                          

 اهللا طالقاني و چريك پير ايران مهندس مهدي بازرگان و مرد تقوي و عمل دكتـر              مرداني چون روان شاد آيت    

  .يداهللا سحابي و ديگر همرزمان با ايمان آغاز فعاليت نمود و بستر انقالب اسالمي را هموار ساخت

توفيق آن را در راه آگاهي تـوده و رهبـري مـردم بـراي اسـتقرار كامـل                   ا ضمن تبريك بيستمين سالگرد،      م

  .استقالل، آزادي جمهوري اسالمي از درگاه خداي بزرگ خواهانيم

  دي ايران هواداران نهضت آزا

     ٢٧/٢/٦٠ ـ   ه تبريزشاخ
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۹/۰۲/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران درباره 

  »بحث آزاد«اظهارات سيماي جمهوري اسالمي پيرامون 

  

 سـيماي جمهـوري اسـالمي كـه بـا شـركت احـزاب و                ٢٧/٢/٦٠در آغاز برنامه بحث آزاد روز يكـشنبه         

 كه كـامالً از دايـره حقيقـت خـارج بـوده و      بايست صورت پذيرد، مسايلي مطرح گرديد     هاي مختلف مي    گروه

نهضت آزادي ايـران روشـن      . باشد  هاي تحت سلطه انحصارطلبان مي       در جهت تبرئه رسانه    ]..[………تنها  

قـت از طـرف      واژگـون نـشان دادن حقي       ساختن موارد زير را براي پرده برداشتن از خلط مباحـث و نتيجتـاً             

ه خواست پروردگار در پيشگاه ملت شريف ايران چهره حق          داند تا ب    ضروري مي سيماي جمهوري اسالمي،    

  .و باطل بهتر مشخص گردد

تا آنجايي كـه نهـضت آزادي در جريـان آن قـرار گرفتـه اسـت بـه شـرح زيـر                       » بحث آزاد «شرح ماوقع   

  :باشد مي

ها و احزاب سياسي نخستين بار از طرف آقاي رييس جمهور پـس از ديـدار بـا امـام                    ـ بحث آزاد گروه   ١

پيرو اين دعوت بود كه به خاطر ارزيابي ما مبني بـر حـسن تـأثير    . ني رهبر انقالب اسالمي مطرح گشت     خمي

  .آن در جامعه و تأييدي كه امام امت بر آن گذارده بودند، نهضت آزادي ايران بدان لبيك گفت

اي در  هـاي ديگـر بـراي شـركت در جلـسه        ـ سپس دفتر رياست جمهوري از نهضت آزادي و سـازمان          ٢

 دعوت راديو و تلويزيون      در اين جلسه بر ما روشن شد كه ظاهراً        . دعوت به عمل آورد   » جام جم «ساختمان  

در آنجا نماينده راديـو و تلويزيـون صـريحاً      . با بحث آزاد مورد نظر آقاي رييس جمهور متفاوت بوده است          

هـر  (مقـرر خواهـد داشـت    اعالم داشت كه اين دعوت از طرف صدا و سيما بوده است و شرايط آن را خود        

و هر كه آن را دعوت آقاي رييس جمهوري تلقي كـرده اسـت              ) چند بحث در برخي موارد آن صورت گرفت       

  .تواند جلسه را ترك كند در اشتباه بوده در صورت مخالفت مي

  .در اينجا مشهود گشت كه كشمكشي سياسي شكل گرفته است

تـرين آن در دسـت گـرفتن جريـان بحـث آزاد،               مهمصدا و سيماي جمهوري اسالمي به داليلي كه شايد          

كننده نخـستين ريـيس جمهـور بـوده و      كنترل و جهت دادن به آن باشد، مصرانه در برابر اين امر كه دعوت             

  .بايد در مورد مديريت آن حداقل نظرات و پيشنهادات وي مورد توجه قرار گيرد مقاومت ورزيد

ده امر مثبت و بـسيار مفيـد بحـث آزاد مبـدل بـه پوشـشي                 نهضت آزادي ايران كه به هيچ وجه مايل نبو        

هـاي ظـاهري گذشـته را كنـد،           فريبنده براي پنهان داشتن واقعيات دردناك اجتمـاعي گـردد و تـداعي آزادي             

 مـديريت بحـث آزاد غيـر اصـولي و     برخورد انحصارطلبانه و حساسيت شديد راديو و تلويزيون را در امـر      

توانـست بـه       جز تالشي براي ايجـاد نمايـشي در جهـت اسـتحمار مـردم نمـي                پايه ارزيابي كرده و آن را      بي

  .حساب آورد
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هايي چون كانون نـشر حقـايق اسـالمي مـشهد بـا يـك سـابقه و                    ـ از طرف ديگر عدم پذيرش سازمان      ٣

در حالي كه احزابـي خـاص       (خدمات چهل ساله اسالمي كه منجر به ترك نماينده محترم آن از جلسه گشت               

اي عيني براي موجه نشان دادن و تطهير و معرفي            حاكي از اين امر بود كه زمينه      ) يافته بودند اجازة حضور   

اي پخـش     االسف اين ظن صورت عينيت به خود گرفت و ديديم مناظره            مع. هاي خائن فراهم خواهد آمد      گروه

 تـا حـزب تـوده كـه     هاي فدايي قرار گرفتند شد كه در كنار دو برادر مسلمان، نمايندگان حزب توده و چريك    

هاي مكررش به مردم ايران چه در زمان نهضت ملي شدن صنعت نفـت و چـه در دوران مبـارزه بـا                         خيانت

 به جامعه معرفـي و بـراي خـود تبليـغ كنـد، و يـا نماينـده         بر همه روشن شده است،     رضاخانيمحمدخفقان  

ري بـه دفـاع از ضـد انقـالب     همان كسي كه در اوج تشنجات گنبد در سـيماي جمهـو  (هاي فدايي خلق      چريك

بايـست بـه خـاطر     ، فرد و سازماني كـه مـي  )پرداخت و از عمليات مسلحانه عليه جمهوري اسالمي دفاع كرد       

هايش در گنبد و كردسـتان محاكمـه شـود و گروهـي كـه حتـي پـس از تغييـر ظـاهري                          جنايات و خونريزي  

ليغ خته است تحويل نداده موقعيتي براي تب      ترين فرزندان خلق را ري      ها كه با آن خون پاك       مواضع خود سالح  

  ...و توجيه خود به دست آورد 

بررسـي مـسايل مبتالبـه      » ايـدئولوژيك «ـ نهضت آزادي ايران اعالم داشت كه عليرغم اهميـت مـسايل             ٤

 از ،هايي ديگر در ضمن با تغيير طرح آن مباحث به برنامه        . تر بوده و طرح آن مفيدتر خواهد افتاد         جامعه مهم 

  . مباحث سياسي و اقتصادي نيز كاسته نخواهد شدوقت

 ساعت  ١  اي كه به هر فرد نهايتاً       اي چون فلسفه يا مناظره      توان در مورد امور پيچيده      به عالوه چگونه مي   

  شود معضلي را حل كرد؟ وقت داده مي

ترنـد بحـث آزاد آن    هاي علوم انساني كه از علوم دقيقه نيز پيچيـده      بينانه نيست كه در زمينه     آيا اين كوته  

خواهد بيش از كلياتي را بر زبان آورد،  داند يا نمي هم در مهلتي كوتاه براي عموم انجام داد؟ فقط آن كه نمي   

  .دهد به چنين مباحث انتزاعي محدودي تن در مي

 حل شده است كه اكنـون بحـث در مـثالً ديالكتيـك آن را حـل                   از طرف ديگر مگر مسايل جامعه ما تماماً       

  گفت چه شد؟  پس درك ما از جغرافياي زمان و مكان كه شهيد شريعتي عزيز از آن سخن ميكند؟

هـاي    چريـك ! به عالوه در بحث و مناظره ايدئولوژيك چه لزومي داشت از هر گروهي يك نماينـده بيايـد                 

عتقـدين بـه    مناظره بين م  . فدايي و حزب توده، همان طور كه همگان ديدند به يك تفكر و انديشه اعتقاد دارند               

تفكر توحيدي و تفكر الحادي و مادي بوده است، و اگر يك نفر نماينده از جانب هر يك از اين دو تفكر براي                       

هـاي فـدايي، تنهـا اثـرات تبليغـاتي       حضور نمايندگان حزب توده و چريك . شدند كافي بود    مناظره حاضر مي  

هـا    ر مثبتـي در امـر بحـث و منـاظره آن           براي هر دو گروه ماركسيستي داشته است بدون آن كه كمترين اثـ            

هاي انحرافي و توجيـه آنـان         اي از قبل هم روشن بود كه زمينه براي تبليغات گروه            چنين شيوه . داشته باشد 

  .سازد را فراهم مي

∗∗∗  
داند و هميشه راديو      دارد كه بحث آزاد را بسيار مفيد و مؤثر مي           نهضت آزادي ايران در خاتمه اعالم مي      

ن را بــه ايــن كــار فــرا خوانــده اســت، خاصــه آن كــه بارهــا حقــايق را در مــسلخ خودپرســتي و و تلويزيــو

تـرين    هـا و ناجوانمردانـه      انحصارطلبي قرباني ديده است و يا در مورد خـود نهـضت آزادي بـدترين اهانـت                

ها را از طريق همين صدا و سيماي جمهوري اسالمي تجربه كرده است در حـالي كـه بـرخالف گـروه            تهمت
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. گويي به حمـالت بـه خـويش را نيافتـه اسـت             دفاع از حق و احقاق حقوق مردم و يا حق پاسخ            وسيله ،حاكم

هي آن مـصمم گـشت كـه در بـازي           ليكن در اينجا بـه خـاطر منـافع واقعـي جامعـه و حفـظ سـالمت و آگـا                    

ي زرگـري بـه     هـا   اي كه واقعيات و مشكالت اساسي مردم را از نظر آنان پنهان كرده، با جنـگ                 كننده سرگرم

  . شركت نداشته باشد،زدايي جامعه پردازد تفاوتي و سياست استحمار و سپس بي

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۵/۰۲/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

   خرداد١٥اعالميه شركت نهضت در راهپيمايي 

  

  :هموطنان عزيز

 ١٥دارد و در راهپيمايي روز جمعه          خرداد را گرامي مي    ١٥نهضت آزادي ايران خاطره پرشكوه حماسه       

  .نمايد كت ميخرداد شر

  

  نهضت آزادي ايران

١٤/٣/٦٠   
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : هشمار

 ۱۶/۰۳/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده مهندس بازرگان به امام

  

  سه كلمه گله مخلصانه بازرگان

  انقالب اسالمي ايران  به رهبري پدرانه

  

بايستي خصوصي و حضوري باشد ولي بعد از فرمايشاتي كـه روز              اين گاليه يا نامه سرگشاده حقاً مي      

 عـدالت   ،طاب به نمايندگان از بام جماران به همه مردم ايران و جهان اعالم داشتيد              خرداد در خ   ٦چهارشنبه  

دهد مطالبي را كه بنا به تكليف شرعي و اداي حـق ملـي در دل داشـتم بـه صـورت                        و اداي وظيفه اجازه مي    

 تلقـي   يقيناً با سعه صدر رهبري و انصاف اسالمي كه مورد انتظار و عامل اقتـدار اسـت                . عمومي ابراز دارم  

  .خواهند فرمود

خواهـد و كـساني كـه     سـاز آن روز فرموديـد ملـت جـز اسـالم چيـزي نمـي                ـ ضمن سخنان سرنوشت   ١

  .خواهند نه ملت را و اگر با اسالم بد هستند به اروپا و آمريكا بروند اعتراض دارند خود را مي

د زيـادي از نويـسندگان و   مؤدبانه بايد سؤال كنم كه اين نظر آيا دور از واقعيت و انصاف نيـست؟ افـرا                

باشم نه خودخواه ضد اسالم هستيم نه جداي از مردم    كنندگان مي  نمايندگان و خود بنده كه يكي از اعتراض       

گان كننـد   فراوان دارد كه بسياري از شكايت     هاي  اسالم نيز عنوان بسيطي نبوده ابعاد و چهره       . كوچه و بازار  

ادشان از عدم اجراي صـحيح اسـالم در ابعـاد مختلـف آن و               مقدس درد و د   ميان مردم اعم از مقدس و غير      

البته اكثريت مردم اين مملكـت مـؤمن و دلـسوختة انقـالب و عالقمنـد بـه اسـتقرار                    . بدنام شدن اسالم است   

  .باشد جمهوري اسالمي هستند ولي شكايت و نظرياتي هم دارند كه ناشي از شخصيت و رشدشان مي

دريغ كه از مقام واالي رهبري نثار هـر صـاحب درد و داد شـد آيـا      با چنان قضاوت قاطعانه و مشت بي   

هـاي قـانون     جايي براي وظيفة امر به معروف و نهي از منكر و براي آزادي عقيده و انتقاد و تظلم كه از پايه                    

  اساسي است باقي خواهد ماند؟

اي كـه نخواهنـد       ه انـدازه  انتقادات آزاد اسـت بـ     «البته تصريح فرموده بوديد و كالم بسيار بجايي بود كه           

امـا نگرانـي و     » .انتقاد براي ساختن و اصالح امـور اسـت        . كسي يا گروهي را خفيف و از صحنه خارج كنند         

بنـد  ينمايند تا چه حـد پا  ها كه خود را متكي و در خط امام اعالم مي تجربة گذشته اين است كه متوليان و آن      

  .اين كالم و عامل خالف آن نبوده و نباشند

 در پاريس خدمتتان رسيدم و صـورتي از اشـخاص موجـه مـورد اعتمـاد                 ٥٧ موقعي كه در آبان ماه       ـ٢

براي مشاوره در امور آينده مملكت از بنده خواستيد و پس از آن در بهمن مـاه همـان سـال كـه در تهـران                          

يـد كـه افـراد      فرمود  افتخار تشكيل دولت موقت و انتخاب وزرا را به بنده داديد در هـر دو مـورد تأكيـد مـي                    

خواهم بگويند من متعلق يا طرفدار دسـته خـاص        معرفي شده انحصاراً از گروه خودتان نباشند زيرا كه نمي         
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هـا بـه خـوبي درك و اطاعـت شـده، در تمـام دوران                  اي بود بسيار حكيمانه كه از طرف نهضتي         نكته. هستم

هاي   ملت ايران نيز كه در اثر نارضايتي      . كرديم  دولت موقت از هر گونه فعاليت و ارتباط حزبي خودداري مي          

 سال پهلوي با وحدت كلمه و به صورت يكپارچه به دنبال جنابعالي راه افتـاده بـه حـول و                     ٥٥انباشته شده   

قوه الهي موفق به آن قيام اسالمي پيروزمندانه شدند انتظار و اعتقادشان نسبت بـه رهبـر بزرگـوار انقـالب                     

  .ناح معين بود و اثبات حالت پدري يكسان نسبت به همگانهمين عدم تمايل و طرفداري از ج

برداري كه به عمـل آمـد يـك           متأسفانه برداشت غالب حاضرين در آن مجلس و شنوندگان بعدي و بهره           

هايي بود كه تظاهر به وابـستگي و   نوع طرفداري خاص و تأكيد يك جانبه براي طبقة ممتازه و حزب و گروه            

  .نمايند ميدر انحصار داشتن امام را 

انـد مـورد      قالبـي بـه خـود نگرفتـه       مدتي است مليون و روشنفكران مسلمان و ايرانياني كه چهـرة تنـد ان             

 خدمات ارزنده زمان پيـروزي انقـالب و قبـل از آن آنـان را                ،مهري رهبري قرار گرفته با اصرار و تكرار        بي

بايد ديد با نفي مبـارزات      . ضد انقالب هستند  گويي كه كالً خارج از دين يا جداي از مردم و            . فرمايند  انكار مي 

و مبارزين گذشته و طبقات غير روحاني چه خيري عايد انقالب و جمهـوري اسـالمي كـه احتيـاج شـديد بـه          

  .شود  مي،التيام و اتحاد دارد

تـرام و   روحانيت تشيع با همة مقام و موقعيت كه به لحاظ معلم اسالم و مدافع مسلمين داشـته اسـت اح                   

چنـين رفتـار   هم. داند نه تسلط و تمايز و تبليغات       و تواضع و پيوند با مردم مي        خود را مديون تقوا    محبوبيت

 منزلت و نفوذشان بوده است نه تكريم يـا تـوهين سـالطين و توطئـه و تلقينـات                    كنندةتنظيمو روابط آقايان    

  .ها خارجي

ردان در عـدول از حـق و عـدالت و در            هايي كه دربارة نمايندگان و نويسندگان و دولتم        ـ تنبيه و توبيخ   ٣

فرموديد كامالً به جا و اصولي بود اما رنگ تند ضد دين دادن به گفتـار و كردارهـايي             عدم رعايت قانون مي   

هاي اداري و اجتمـاعي و سياسـي از اشـخاص سـر      كه با سوءنيت يا غفلت و احياناً به قصد خدمت در قالب 

الفـات مرامـي كينـه و كـشتارهاي     ه در مناقـشات گروهـي و اخت  آورد كـ  زند اين خطر بزرگ را پيش مـي      مي

مگر آن كه مصلحت ديده باشـيد كـه بـراي حفـظ             . قابل مهار و دور از انسانيت و اسالميت به وجود آيد          غير

  .دستاوردهاي انقالب اسالمي جو وحشت و شدت عمل ايجاد گردد

افـضي بـودن و تفرقـه افكنـدن نبـود كـه             آيا با حربة اسالم و قرآن و با تهمت خروج بر خليفة خدا يـا ر               

ها آن فجايع و بالها را به سر اهـل بيـت و شـيعيان و آزاد انديـشان مـسلمان       عباس و عثماني    اميه و بني    بني

درآوردند؟ امان از آن زمان كه به شيوة كليساي قرون وسطي برداشت و برخوردهاي حكومتي و اجتماعي        

  .افتد و چماق تكفير حاكم اختالفات گرددو فرهنگي در مجاري ديني انحصار يافته 

 ١٢٢ و   ١١٠اگر مسؤول و مقامي حتي رييس جمهور شانه از اطاعت قانون خالي كند بـا وجـود اصـول                    

ه حاجـت كـه     قانون اساسي كه اجازه پيشنهاد و محاكمه و امكان عزل از طرف مقام رهبري را داده است چ                 

هـايي    رسيده باشد يا از طنزنويسان و ايرادگيرندگان به نو        رض به ميان آمده   اال  فيداغ و درفش مذهبي مفسد    

 بـه دسـت   ٣فردا ببينيم بعد از نيمـه شـب، دو ژــ    اند چنان طرفداري شود كه پس     كردهكه عنوان مكتب اتخاذ     

  !كنار بسترمان آمده آخرين مايتعلق يعني زن حاللمان را با خود ببرند

هـا نيـز      مام زمانش عرضه كرده تأييديـه گرفـت مكتبـي         اگر مانند حضرت عبدالعظيم كه دين خود را به ا         
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بندي و دقيقاً تعريف نموده و رفتارشان در چارچوب عصمت تحت نظـارت قـرار                 عقايد و افكار خود را جمع     

گرفت و امام پس از تضمين الزم و تطبيق با اصول و احكام مسلم اسالم سند سفيد مهر تـساوي مكتـب                        مي

فرمودنـد شـايد      ندگان را ملعون و مرتـد اعـالم مـي         س ايرادگير دادند و سپ     مي ها با اسالم را به دستشان       آن

دارند بيشتر به دليل احـساس        ها ابراز مي    ها كه احياناً عدم توافق با اين         اما آن  .آورد  بار نمي ه  اشكال چندان ب  

  .باشد ها مي عدم انطباق اعمالشان با اسالم و افراط و انحراف

ه سوءاستفاده از اختالط ديانت با سياست در امور اجرايي حكومت وسـيله          در ادوار گذشته تاريخ هميش    

شيطاني وحشتناكي بوده است كه سالطين جور با هم دسـتي غاصـبين معانـد بـر مستـضعفين نـاس و بـر          

  .نمودند  جهل و ظلم را حاكم مي، تابناك توحيد وارد ساختههچهر

متي و محبوبيت و عـزت رهبـر انقـالب و بنيـانگزار          انديشي خداپسندانه عاجل، بار ديگر سال       با اميد چاره  

جمهوري اسالمي را در تعلق و توجه به عموم ملت ايران و ايجاد محيط عـدالت و امنيـت از درگـاه سـبحان                   

ام پـوزش   نمايم و از گستاخي صـادقانه كـه در راه رضـاي خـدا و خواسـت خلـق مرتكـب شـده                   مسئلت مي 

  .طلبم مي

  الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا ونوا شهداء عليوكذلك جلعناكم امه وسطا لتك

  

  مهدي بازرگان
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۰/۰۳/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  بيـانيه نهـضت آزادي ايـران 

  پيرامون بحران كنوني كشور

  

  :هموطنان عزيز

ها هزار شهيد به ثمر رسيد،        ها كوشش و تالش مستمر با ايثار خون ده          انقالب اسالمي ايران پس از سال     

قـانون اساسـي   . ه عنوان بزرگترين دستاورد اين انقالب بـر جـاي مانـد     و قانون اساسي جمهوري اسالمي ب     

پاسـداري از اسـالم و انقـالب اسـالمي در پاسـداري از قـانون                . خونبهاي عزيزان به خاك خفته ملت ماست      

حفظ و تداوم انقالب و جلوگيري از انحراف و انهدام آن جـز از              . شود  اساسي جمهوري اسالمي خالصه مي    

انقـالب اسـالمي ايـران بنـا بـر سرشـت و طبيعـت               . پذير نيست   جانبه قانون اساسي امكان    طريق اجراي همه  

 و  ي به قانون اساسي جديدي دست يابد      مردمي خود باعث شد كه ملت ما در كمتر از يك سال بعد از پيروز              

 و هاي ميليوني با آراء مستقيم خود، نهادهاي سياسي جمهوري از قبيل ريـيس جمهـوري               بر اساس آن توده   

اما تنها تدوين و تـصويب قـانون اساسـي كـافي نيـست،              . نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را انتخاب نمايد      

قانون بايد محترم شـمرده     . زيرا بهترين قوانين جهان را هم اگر به اجرا نگذارند كمترين نفعي نخواهد داشت             

المي ايـران دوران سـخت و پـر    همه ما شاهد هستيم كه جمهوري اسـ . شده و به طور همه جانبه اجرا گردد    

تالطمي كه اگر عاقالنه كنترل نشود، و خداي نخواسته گسترش پيدا كند ممكن است به . گذراند  تالطمي را مي  

  .ضايعات غيرقابل جبراني منجر شود

ها را فراهم نموده و كشور را با وضـعي بحرانـي              اعتراف به وجود اين واقعيت است كه موجبات نگراني        

توان اين بحران را به سالمت پـشت سـر گذاشـت؟ نهـضت آزادي ايـران               اما چگونه مي  .  است روبرو ساخته 

معتقد است آرامش جمهوري اسالمي در اين لحظات تاريخ تنها با تمكين همگـان بـه قـانون اساسـي ميـسر                      

توانـد از توسـعه تالطمـات و نـا      احترام واقعي و اجراي صادقانه و همـه جانبـه قـانون اسـت كـه مـي         . است

هـا    آن. مردان و صاحبان قدرت بيش از همه مسئولند         ها جلوگيري كند و در اين رهگذر رؤسا و دولت           آرامي

االسـف    مـع . هستند كه بايد با گردن نهادن به قانون و اجراي آن نمونه و الگـو و اسـوه بـراي ملـت بـشوند                       

تخلفـات آشـكار     هر روز شـاهد      عليرغم اين واقعيت كه رهبر انقالب اين سال را، سال قانون اعالم نموده ما             

  .طلبان از قوانين موجود و اصول مصرحه در قانون اساسي هستيم مردان و قدرت دولت

هاي سياسـي، مقـرر داشـته       قانون به منظور حفظ استقالل قوه قضائيه و دور نگه داشتن آن از درگيري             

بينيم كه    باشند ولي مي  است كه قضات و صاحب منصبان قوه قضائي از عضويت در احزاب سياسي ممنوع               

اين امر به كلي ناديده انگاشته شده است و نتيجتاً ما شاهد سلطه گروه گرايـي و گرايـشات حزبـي بـر قـوه                         

  .باشيم كه اين خود به كلي از موجبات اصلي و اساسي عدم امنيت قضائي در مملكت شده است قضائيه مي

گانه شـناخته و       تنظيم كننده روابط قواي سه     قانون اساسي رييس جمهور را به عنوان رييس قوه مجريه         
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از جمله وظايف وي نظارت بر سه قوه و ابالغ مصوبات مجلس و شوراي نگهبان به مسئولين امور را قـرار                     

انگار نقش رييس جمهور و تبديل وي به مقامي كـامالً تـشريفاتي و همچنـين تـسامح در امـر ابـالغ                       . دهد  مي

  .باشد قوانين قابل توجيه نمي

ررات قانون مطبوعات، توقيف موقتي جرائد را تنها بر اساس ضوابط و شرايطي بر عهده دادگـستري                 مق

دادگاه انقالب تحت هيچ شرايطي و بر طبق هيچيك از ضوابط قانوني حق دخالت در اين امر          . قرار داده است  

ي تمام زير پا گذاشته شده و       اعتناي  و علناً با بي     شود كه تمامي مقررات صريحاً      معذالك مشاهده مي  . را ندارد 

انـد كـه      در حالي كه رهبر انقالب توجـه داشـته        . كند  جرايد را صرفاً به حكم دادستان انقالب مركز تعطيل مي         

تواند جاي مقررات قانوني را بگيرد و بايد نظر اين هيـأت در مـورد جرايـد نيـز در                      رأي هيأت سه نفري نمي    

ب مركز اين امـر را ناديـده گرفتـه و خـود قانونگـذار و مجـري         دادستان انقال . دادگاه صالحه رسيدگي شود   

اي در    گيرد كه انتخابات ميـان دوره       به عالوه اين توقيف غير قانوني در شرايطي انجام مي         . قانون شده است  

 مسلماً در يك چنين جو اختناق كه مطبوعات در قيد و بند قـرار گيرنـد انتخابـات آزاد معنـي و                       .جريان است 

  .تواند پيدا كند مفهوم نمي

 از طريـق وزارت كـشور و يـا دادگـستري      هاي سياسي و دستجات و احزاب قانوناً      بررسي فعاليت گروه  

شود كه در روز روشن يك عضو قوه مقننه كـه خـود بايـد سرمـشق تبعيـت از قـانون           است اما مالحظه مي   

اعتنا بـه همـه مقـررات         نمايد، بي  باشد و به جاي آن كه رسيدگي به تخلفات را به دولت مورد تأييدش ارجاع              

كند و با قلع و قمع كاركنـان آن دفتـر موجبـات تـشنجات                 قانوني خودسرانه به دفتر گروهي خاص حمله مي       

  .سازد بيشتر را فراهم مي

  .داند اي خود را در خط امام و مدافع قانون اساسي و دولت مي آور اين كه چنين نماينده تعجب

حرمـت اتبـاع مملكـت را الزم دانـسته و تخلـف از آن را جـرم محـسوب                    قانون اساسي حفـظ حيثيـت و        

حتـي سـاحت مقـدس      . اما اين روزها تهمت و افترا و دشنام و هتك حيثيت افراد امري عادي اسـت               . نمايد  مي

باشد از اين تخلفات و انحرافـات مـصون نمانـده           ) ع(مجلس شوراي اسالمي كه بايد در واقع مظهر عدل علي         

آنان كه به عنوان نماينده مردم در مجلس به حفظ و پاسـداري از قـانون اساسـي سـوگند                    است و برخي از     

اند، گستاخانه اصول قانون را زير پا گذاشته و براي نيل به مقاصد سياسي خود به هر كـس در هـر                        خورده

  .دهند هاي ناروا نسبت مي مقامي دروغ و تهمت

طير نماينـدگي مـصون از تعـرض دانـسته اسـت تـا              قانون اساسي نمايندگان ملت را در انجام وظايف خ        

مردان انتقـادي و     بتوانند آزادانه نظر و رأي خود را درباره مسايل حياتي مملكتي ابراز دارند و اگر به دولت                

اما متأسفانه براي نمايندگان چنـين امنيتـي   . يا سؤالي دارند از طريق قانوني با آرامش و متانت عنوان نمايند     

هـاي شـناخته شـده و صـاحب قـدرت آشـكار نماينـدگان را، حتـي در                     رادي وابسته به گروه   اف. وجود ندارد 

كنـون   دهند و با وجود اعتراضات و شكايات متعدد تا          محوطه مجلس مورد هجوم و تهديد و توهين قرار مي         

  .اقدام مؤثري در اين باره نشده است

است ولي عدم امنيت قـضايي تـا بـه آنجـا     با آن كه قانون اساسي تشكيل اجتماعات را آزاد اعالم نموده          

پيـشواي آزادمـردان    ) ع(توسعه يافته است كه حتي نماينده مردم در خانه خـدا در روز والدت امـام حـسين                 

قواي انتظامي حاضـر در صـحنه بـا مـشاهده جـرم بـه          . گيرد  جهان مورد ضرب و شتم چماقداران قرار مي       
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مقامات مسئول نيـز بـا   . ادر به انجام كوچكترين اقدامي نيستند ق ناتواني در حفظ امنيت اعتراف كرده و عمالً     

ي بـراي   شناسند آنـان را بـه حـال خـود رهـا سـاخته و اقـدام                  آن كه قانون شكنان آشوبگر را به خوبي مي        

ايـن تخلفـات آشـكار و        و آنچه كه بيشتر مايه تأسف است، اين است كه تمـامي              كنند  دستگيري متخلفين نمي  

گيرد كه ميهن اسالمي ما درگير مقابله با تجاوزات صدام بعثـي   در شرايطي صورت ميكننده  تشنجات تهديد 

و مملكت بيش از هـر زمـان ديگـري نيازمنـد بـه حفـظ آرامـش و           . باشد  و اربابان آمريكايي و روسي او مي      

  .باشد جلوگيري از تشنج در صحنه داخلي و پشت جبهه جنگ با دشمن خارجي مي

ال و ناموس مردم را تضمين كرده است و صـراحت دارد كـه جـز بـا رأي                   قانون اساسي حفظ جان و م     

اندازي نمود اما دامنـه تخلفـات        توان به جان و مال كسي دست        محاكم صالحه و بر طبق مقررات قانوني نمي       

وزيـر    نخـست  زنند،   از قانون و اجراي آن دم مي       در حالي كه همه   . در اين زمينه از حد شمارش گذشته است       

س در امضاي موافقتنامه ايران و آمريكا كه منجر به آزادي جاسوسان آمريكايي شـد مـصوبات                 فرزند مجل 

االسـف امكـان بحـث و     مـع . گـذارد  مجلس را ناديده گرفته و اصول مصرحه در قانون اساسي را زير پا مـي    

  .بررسي اين توافقنامه براي نمايندگان مجلس و اطالع مردم نيز وجود ندارد

  . هم نيست كه تظلم بدو بريمو باالخره دادرسي

  :هموطنان عزيز

 نهضت آزادي ايران ريشه مشكالت كنوني كشور را در عدم تمكين دولـت مـردان و رؤسـاي كـشور از                    

قيـد و شـرط     را قبول و اطاعـت همـه جانبـه و بال           و مقابله با تالطمات اخير       بيند و تنها راه آرامش      قانون مي 

دهد كه ناديده گرفتن قـانون          مردان هشدار مي    رابطه به دولت    در اين  .ددان  همگان، در هر مقامي، از قانون مي      

اساسي موجب تشنج بوده و هست و اين تشنجات ممكن است خداي ناخواسـته موجبـات دخالـت دشـمنان                    

خارجي و عناصر وابسته به شرق و غرب را فراهم ساخته و انقالب اسالمي ما را با شكست روبـرو سـازد           

گذارند ناچارند مسئوليت پيامـدهاي شـوم اقـدام            ناآگاه اصول قانون اساسي را زير پا مي        و آنان كه آگاه يا    

  .خود را بپذيرند و بدانند كه پيش از پاسخگويي در دادگاه عدل الهي بايد در دادگاه ملت ايران جوابگو باشند

 و بـه حـضور      نهضت آزادي ايران مردم قهرمان و شهيدپرور ايران را به اعمال حق شرعي و ملي خود               

تر بر اوضاع و احوال و تالش پيگيـر بـراي اجـراي قـانون اساسـي و                    هر چه بيشتر در صحنه، نظارت دقيق      

طلبـان    بياييـد بـا آرامـش و متانـت و بـا بهانـه نـدادن بـه آشـوب                   . نمايد  جلوگيري از تخلف از آن دعوت مي      

نون اساسـي، از دسـتاوردهاي      انقالب، با بصيرت و هشياري كامل بكوشيم از جمهوري اسـالمي، از قـا             ضد

 توجـه داشـته باشـيد كـه دشـمنان خـارجي و             .انقالب، از خونبهاي شهيدان خود حمايت و پاسداري نمـاييم         

آرامـش  . داخلي ما مترصدند تشنجات داخلي را بهانه قرار دهند و انقالب شكوهمند ما را به شكست بكشانند 

مـردان و    التـزام دولـت   . سـي ميـسر اسـت     انون اسا جمهوري اسالمي در اين لحظات حساس تنها با اجراي ق         

 و حـق  اد ملت در صحنه حضور داشته باشنددست اندركاران امور به قانون در صورتي ممكن است كه آح         

  .ها را نخورند و مقاومت كنند فريب توطئه. خدا دادي و اكتسابي خود را اعمال نمايند

  .پاسداري كنيد؛ حق پيروز استبه هوش باشيد از انقالب اسالمي با تمام قوا : مردم

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۴/۰۳/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  مردان و مردم ت خطر و پيشنهادات به رهبري و دولاحساسبيانيه 

  

  العقاباعلموا ان اهللا شديدواتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصه و

ان را فرا گيرد،    بلكه ظالمان و مظلوم   (كاران نباشد     و بترسيد از باليي كه چون فرا رسد تنها مخصوص ستم          

و بدانيد كه عقاب خـدا بـسيار        ) ظالمان را به كيفر و مظلومان را به كيفر ترك امر به معروف و نهي از منكر                

  )٢٥انفال ـ (                    .سخت است

  

  :هموطنان عزيز

شما كه حوادث را روزانه زير نظر داريـد و از وضـع سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي كـشور              

ولـي اوضـاع    . زي به شنيدن مصائب و مشكالتي كه براي ملت شرافتمند پديد آمـده اسـت نداريـد                آگاهيد نيا 

هاي جاري را مورد تحليل قرار داده و به فضل الهي، بـا اعـالم       كند مسايل و بحران     بحراني كشور ايجاب مي   

  .نظرات و پيشنهادات خود به اصالح وضع موجود و رفع بحران كمك كنيم

وييم انقالب شكوهمند اسالمي ما از زيباترين انقالباتي بوده اسـت كـه بـا الهـام گـرفتن از                     بايد بگ   مقدمتاً

و اگـر بـه خـاطر خودخـواهي و     . ساز اسالم و مشاركت همه طبقـات ملـت بـه پيـروزي رسـيد               تعاليم انسان 

ه و راهگـشا    كنند نمون   توانست براي كليه مللي كه در راه استقالل و آزادي تالش مي             ها نبود مي    انحصارطلبي

هاي عاليق گروهي و صنفي چنان تغييـر ماهيـت داد كـه     متأسفانه اين پديده عظيم تاريخ در پيچ و خم   . باشد

تفـاوتي    رود بسياري از راهروان صديق انقالب و قشرهاي مردم را به نوميدي و يا الاقـل بـه بـي                     بيم آن مي  

 ماه پس از پيروزي انقالب، كـشور مـا بـه            ٢٨هاست كه     ها و انحصارطلبي    در نتيجه اين خودخواهي   . بكشاند

هاي سياسي، اقتـصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي روبـرو اسـت كـه اجمـاالً بـدان اشـاره                       هايي در زمينه    بحران

  .كنيم مي

 ـ انقالبي كه با شعار استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي راه پيروزي را هموار كرد امروز  بحران سياسي

ه است كه در زماني كه قسمتي از خاك وطن بـه وسـيله ارتـش بعثـي عـراق                   از تحقق اين شعار فاصله گرفت     

هاي خارجي هستند، رييس جمهور منتخب مردم ناچـار   هايي دچار اغتشاش و دسيسه    اشغال گشته و استان   

  .است روي پنهان كند

اي حكمفرماست كه ملت ناچار است بـراي كـسب اطـالع از سرنوشـت ريـيس             آزادي در كشور به اندازه    

اي كه عليرغم فشارها با اتخاذ رويه كجـدار و       چه اخيراً چند روزنامه   . هور به راديوهاي بيگانه گوش دهد     جم

پايه و اخبـار     پرداختند دچار تعطيل و توقيف شده و ميدان براي شايعات بي            مريز به نشر برخي واقعيات مي     

كننـد   حـداكثر اسـتفاده را مـي   ساختگي عناصر ضد انقالب و راديوهاي خارجي كه از سانسور شديد داخلي  

باز شده است و اصوالً هر گونه اعتراض و اظهار نظر قانوني و امر به معروف و نهي از منكر يا طـرح مـسايل                  

  .شود  ميو مصائب عنوان كارشكني و دشمني با دولت و انقالب را پيدا كرده وسيله اتهام و آزار و اختناق
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ه قضائيه اسـتقالل كامـل خـود را از دسـت داده و متـأثر از                 امنيت قضايي از جامعه رخت بر بسته و قو        

مقاصد سياسي گرديده است و اگر نتوانند قضات شريف دادگستري را به دادن حكمي دل خواه وادار كننـد                   

دهنـد تـا بتواننـد بـه نـام انقـالب، و بـر                 پرونده را به دادستاني انقالب كه از وابستگان حكومت است ارجاع مي           

خواه نيافتنـد توقيـف       اي را مطابق دل      كنند و هر نشريه    جود، هر كس را كه خواستند بازداشت      خالف قوانين مو  

 كـه    محاكمه بدون وكيل آقاي عباس امير انتظام، نحوه عملكرد دادستان، اظهـارات شـهود سرشناسـي                .سازند

دم، از صـدا و  هاي مكرر مر عليه وي شهادت دادند، عدم انتشار مدافعات و جريان دادگاه عليرغم درخواست     

طرفـي قـوه     نحوه اعـالم آن نمونـه بـارزي از بـي          سيماي جمهوري اسالمي و باالخره رأي صادره، زمان و          

  !قضائيه است

ـ  .  الزم نيست كسي اقتصاددان باشد تا وضع ناهنجار اقتصادي كشور را تشخيص دهدبحران اقتصادي 

 از ميزان تورمي كه همچون      ٦٠ و   ٥٨هاي    لتواند با مقايسه قدرت خريد خود در سا         اي مي   هر مصرف كننده  

كشاورزي دچار ركود شده و ميزان واردات مواد غذايي بـه طـور          . زالو به جان مردم افتاده است آگاه شود       

صــنايع كــشور در اثــر عــدم كفايــت و شعارپيــشگي مــسئوالن دچــار . آوري افــزايش يافتــه اســت سرســام

مـردم  . مطيع و وفادار به حـزب حـاكم در آمـده اسـت            ورشكستگي شده و كنترل بازار در انحصار گروهي         

درست است جنگ تحميلي عراق بر ايـران از موجبـات           . ها بگذرانند   ناچارند مقداري از وقت خود را در صف       

انـدركاران و عـدم      سياست دسـت  توجهي به امور توليدي و مديريت و سوء        مشكالت اقتصادي است ولي بي    

  .رتري در ايجاد بحران اقتصادي بوده استثبات سياسي و امنيت قضايي عامل مؤث

قرارداد ايران و آمريكا كه به نام بيانيه الجزاير بر خالف اصول مصرحه در قـانون اساسـي و مـصوبه                     

مجلس شوراي اسالمي بر ملت شريف ايران تحميل شد ذخاير ارزي و ميلياردها از ثروت كشور را بـر بـاد          

  .ها به ويژه آمريكاي جهانخوار ساخت درتداد و ما را بيش از پيش وابسته به ابرق

هـايي از مـديريت اقتـصادي          ميليـون دالر اسـلحه نمونـه       ٥٦قراردادهاي تالبوت، فولكس واگـن و خريـد         

  .كشورند

ـ  هاي خود را در اسـتقرار حكومـت    ن  سال انتظار آرما١٤٠٠ ملتي كه اميدوار بود پس از بحران فرهنگي 

هـاي   كنـد كـه رسـانه    فرهنگ شاهنشاهي و نظام استبدادي است، مشاهده مـي        اسالمي متبلور سازد، شاهد ادامه      

از راديو و تلويزيوني كه بايد آموزش علمي و عملي، رأفت   . جمعي جمهوري اسالمي مبلغ فرهنگ استبدادي است      

شـنود   ها آن هم به نام اسالم و انقالب مي ها و تهمت ها، دشنام  فحش  و تربيت اسالمي را به عهده گيرد،       و رحمت 

ها در انتظارش نشـسته و بـراي اسـتقرارش     كند آيا اين همان حكومت اسالمي است كه سال  و از خود سؤال مي    

  توان باور كرد و به كدام اميد به تالش پرداخت؟ از اين پس گفتار چه كس را مي. دعا و تالش نموده است

ـ  و ركود اقتصادي است ملت ما وظيفـه   عالوه بر اشاعه فقر كه نتيجه مستقيم عدم توليد بحران اجتماعي 

. نـد بـه عهـده دارد   ا هـاي غـرب و شـرق     ميليون آواره را كه قربـاني تجـاوز ابرقـدرت   ٣داري بيش از      مهمان

هـا مـشكالت    بيكاري عمومي، كمبود مسكن، فقدان بهداشت و عـدم آشـنايي بـه وضـع جغرافيـايي اردوگـاه               

هم ساخته است كـه اگـر بـه حـل آن نپـردازيم بـا مفاسـد                  ها فرا   بزرگي براي هموطنان آواره و ميزبانان آن      

  .اخالقي و مشكالت اجتماعي فراواني روبرو خواهيم گشت

 ياري ملت و به كار گرفتن نيروهاي عالقمنـد بـه انقـالب و    هاي موجود مستلزم هم حل مشكالت و بحران  
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و ريزد و مردم از حقوقي كـه        گردد كه ديوارهاي انحصارطلبي فر      پذير مي  اسالم است و اين در زماني امكان      

هـا از ميـان       مند گردنـد، بـدبيني      اند بهره   با ايثار خون شهدا به دست آورده و در قانون اساسي مدون نموده            

  . برخيزند و خشونت و دشمني جاي خود را به رأفت و برادري اسالمي بدهند

ر روز گروهـي را از      اندركاران هـ   متأسفانه كشور در جهت عكس اين مقصود حركت كرده است و دست           

 و  هـا و افتراهـا بـذر بـدبيني     ها و تهمت  زني برچسب. سازند  تر مي   حصار خود را تنگ   رانند و دايره ان     خود مي 

  .سازد ها را از هم جدا مي پراكند و دل تفرقه را در ميان مردم مي

ها   ي ممكن است ابرقدرت   تنها زمان » يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم      ان اهللا ال  «ا معتقديم كه به حكم      م

كاري مسئوالن و جهـل و خطاهـا، كـشور را بـه پرتگـاه                كفايتي و ندانم    نند در جامعه ما نفوذ كنند كه بي       بتوا

سقوط بكشاند و شعار جاي شعور را بگيرد و در نتيجه كارها متوقف شده و زمينه براي رشـد نارضـايتي                     

تـوجهي بـه     نتيجه عملكـرد حـزب حـاكم و كـم         . د آيد هاي مخالف و ضد انقالب بوجو       و فساد و فعاليت گروه    

تر شود و كارها معطـل مانـد          اندركاران اين است كه كشور روز به روز قطبي         شرط لياقت و صالحيت دست    

هاي شرق و غرب و ايادي داخلي آنان ادعا كرده به مردم بگوينـد قـوانين اسـالم قـادر بـه اداره                         و ابرقدرت 

انـد بـه راحتـي        در اين صورت مردمي كه مأيوس شده      . باشد  ش آزادي نمي  كشور نيست و ايران آماده پذير     

  .توانند طعمه مستبديني چون رضاخان گردند مي

دانيم بـه عمـوم ملـت هـشدار دهـيم كـه وضـع                 ما به حكم وظيفه امر به معروف و نهي از منكر الزم مي            

و اگـر هوشـياري مـردم كمـك         آورنـد      مرداد را به ياد مي     ٢٨بحراني حاضر خاطرات شوم روزهاي قبل از        

 و در نتيجه، ه و استياليي خونخوار روبرو گرددنكند، ممكن است، خداي ناخواسته، ملت ما با استبدادي سيا    

 مرداد كليه مبارزاني كه رو در روي يكديگر ايستاده بودند همچون كاشـاني              ٢٨همانطور كه پس از كودتاي      

هـا از صـحنه ناپديـد شـوند و تنهـا اسـتبداد و اسـتيالي                   وه گر هو مصدق دچار زندان شدند، اين بار نيز هم        

مـردان و عمـوم      دانيم به مقام رهبري، دولت      به دليل احساس اين خطر الزم مي      . خارجي يكه تاز ميدان گردد    

  :طبقات ملت پيشنهاد كنيم

چـون  انـد، هم  اي در پيـروزي انقـالب بـوده        كننـده  ـ رهبر و بنيانگزار جمهوري اسالمي كه عامـل تعيـين          ١

روزهاي قبل از انقالب به چشم محبت به همه افراد امت اسـالمي نگريـسته و اجـازه ندهنـد بـه نـام ايـشان                          

  .گروهي بر گروه ديگر مسلط شوند

مردان به قانون اساسي كه خونبهاي شهيدان ملت است گردن نهند و هيچ              ـ عموم طبقات به ويژه دولت     ٢

  .انندفرد يا مقامي را باالتر از قانون اساسي ند

ـ مجلس شوراي اسالمي به جاي كوشيدن در خلع ريـيس جمهـور و اهانـت بـه آراء ملـت بكوشـند بـا         ٣

رئيس جمهور تفاهم كرده و با رفع انحصار از صدا و سيماي جمهوري اجازه دهند رئيس جمهور و انتخاب                   

  .كنندگان وي نظر خود را درباره رويدادهاي كشور اعالم كنند

ضاييه كشور را از وابـستگي حزبـي و گروهـي آزاد و اعتمـاد مـردم بـدين قـوه و        ـ رهبر انقالب قوه ق   ٤

  .امنيت قضايي، سياسي و اجتماعي را تأمين كنند

ـ قواي نظامي و انتظامي اعم از ارتش، سپاه، بسيج و غيره توصيه رهبر انقالب را بـه كـار بـسته و از                        ٥

  .هاي گروهي و حزبي بر كنار بمانند وابستگي
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 انقالبي از قبيل جهاد سازندگي، سپاه پاسداران و شوراي تبليغات اسـالمي از وابـستگي بـه                  ـ نهادهاي ٦

  .ها ممنوع گردند احزاب سياسي و سران آن

هـا و جـدا       اندركاران، رأفت و رحمت اسالمي را منظور داشته و از برچسب زدن افـراد و گـروه                 ـ دست ٧

ي قبل از پيروزي هم دل و هم زبان در راه ساختن        ساختن مردم از يكديگر خودداري كنند و همچون روزها        

  .ايراني اسالمي، آزاد و آباد بكوشند

اندركاران به انحصارطلبي كه ريشه اختالفات كنوني است خاتمه دهند و اجازه ندهند هيچ حزب                ـ دست ٨

اصـد  وتـاز مق  و گروهي اسالم و انقالب را در انحصار خود گرفتـه و بـدين وسـيله كـشور را ميـدان تاخـت       

  .سياسي قرار دهند

ـ ستادهاي نماز جمعه از انحصار حـزب حـاكم بيـرون آينـد و عـالوه بـر آن كـه سـخنرانان از ميـان                           ٩

  .هاي مختلف و افراد انتخاب شوند، ائمه جمعه از طرفداري از مواضع حزبي و گروهي ممنوع گردند جمعيت

 آزادي مطبوعـات را كـه ضـامن اجـراي           ـ دادگاه انقالب به توقيف غير قانوني مطبوعات پايان دهد و          ١٠

  .اصل امر به معروف و نهي از منكر است تضمين كند

ـ با توجه به اين واقعيت كه اعتراض به اعمال ناشايسته و خالف اسـالم هـر فـرد و يـا مقـام وظيفـه                          ١١

ن اسالمي هر مسلمان و مانع رشد و نفوذ عوامل ضد انقالب است و با اعتراف بـه ايـن حقيقـت كـه دشـمنا                         

كوشند در پوشش اعتراض به اعمال خالف، مقاصد ضد انقالبي خـود را دنبـال كننـد، بـه                     اسالم و ايران مي   

دهيم كه ضمن انجام وظيفه اسالمي امر به معروف و نهـي از منكـر بكوشـند از نفـوذ                      عموم ملت هشدار مي   

  .عناصر ضد انقالبي به صفوف خود جلوگيري كنند

د ماست كه با استقرار حكومت قانون و پديد آوردن جامعه نمونة اسالمي   ـ و باالخره بر عهده فرد فر      ١٢

ها را فراهم آوريم تا بتوانيم با ارائه امتي شاهد و واسط به صـدور                 مقدمات معرفي حكومت اسالمي به ملت     

  .و اشاعه انقالب كمك كنيم

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠س تاسي

  : شماره

 ۲۷/۰۳/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  ٢٥/٣/٦٠ پيرامون بيانات امام در اطالعيه

  

  عزيزهموطنان 

اي كـه   هـاي مغرضـانه    و سـوء تعبيرهـا و برداشـت   ٦٠ خـرداد    ٢٥به دنبال بيانات امام در روز دوشنبه        

انـد، بـراي روشـن        از آن نمـوده    هاي گروهي عليـه نهـضت آزادي        برخي كج انديشان در مطبوعات و رسانه      

  :رسد شدن اذهان عموم و رفع هر گونه ابهام و اتهام مراتب زير به اطالع مي

ضت آزادي ايران محصول يك جريان اصيل اسالمي است كه قريب به چهل سال سابقه فعاليـت و                  ـ نه ١

مؤسسين و فعالين نهضت آزادي سالهاست كه با انگيزه ديني، بـراي خـدا و بخـاطر پيـروزي                   . مبارزه دارد 

انـد و     هاند و در صحنه نبرد حـق و باطـل اعتقـاد راسـخ خـود را بـه اسـالم نـشان داد                         اسالم قدم و قلم زده    

انـد و در راه اعتقـادات خـود           اند، يكپـارچگي اسـالم را خواسـته         نبوده» نؤمن ببعض و نكفر ببعض    «مشمول  

  .اند ها ديده اند و در راه آن زندان و شكنجه و محروميت و آوارگي سرسختانه مقاومت و مبارزه نموده

ننـده بـوده اسـت و نـه شـركت            خرداد نه دعوت ك    ٢٥پيمايي روز دوشنبه      ـ نهضت آزادي ايران در راه     ٢

همانطور كه در پاسخ به مراجعات و سئواالت مكـرر          . ها داشته است    كننده و نه اطالعي و دخالتي در برنامه       

 گفته شده بود پس از اطالع اجمالي از بيانات امام مراتب را در همـان روز                  از مسئوالن نهضت آزادي شفاها    

  .ه در اختيار خبرگزاري پارس قرار داديم طي اطالعي٥٠/١٣ خرداد در ساعت ٢٥دوشنبه 

باشـد و در مبـارزات سياسـي بـر مبنـاي تفكـر                نهضت آزادي ايران در ائتالف با هيچ گروه و حزبي نمي          ـ  ٣

معيارهـاي نهـضت آزادي در اتخـاذ مواضـع مربوطـه            . نمايـد   اسالمي با حفظ استقالل و اصالت خود عمـل مـي          

  .ي جمهوري اسالميجانبه قانون اساس مي و اجراي همهاوم انقالب اسالاسالم، مصالح ملت، حفظ وتد: عبارتند از

  :ـ در مورد قصاص و اليحه پيشنهادي قصاص٤

دانـد   نهضت آزادي ايران به حكم اعتقاد به مباني انديشه اسالمي، قصاص را از امور ضروري اسالم مي 

 نـشان داده هرگـز      ين اعتقـاد را عمـالً     هاي اسالمي خود ا     و از آنجا كه بارها در طول عمر مبارزات و فعاليت          

انتظار آن را نداشته است كه با چنان سوابق روشـني احتيـاجي باشـد دربـاره هـر يـك از مـسائل اساسـي                          

  .اسالمي جداگانه اعتقادات خود را بيان كند

، ما هم نظير برخي از علماي عظام اعتقاد داريـم كـه بايـستي شـرايط و      اما در مورد اجراي حدود اسالم    

بيـان امـام در     . مقدمات اوليه برطبق ضوابط اسالمي و به دنبال اجراي اسالم در تماميت آن تحقق پيدا كنـد                

  :باشد اين مورد به حد كافي رسا و گويا مي

اجراي حدود در اسالم موكول به تحقق شرايط و مقدمات بسيار اسـت و بايـد جهـات بـسياري را از روي                    «

اگر ايـن امـور در نظـر گرفتـه          . م در كليـّت خود اجرا گردد در نظر گرفت        كمال عدالت و توجه به اينكه اسال      

  . »شوند مالحظه خواهد شد كه مقررات اسالمي كمتر از هر مقررات ديگري خشونت آميز است

  ) ـ پاريس٥٧امام خميني، مصاحبه با گاردين، آبان (   
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 شـوراي اسـالمي تقـديم    در مورد اليحه پيشنهادي قصاص كه توسط شوراي عالي قـضايي بـه مجلـس       

  .شده است شك نيست كه بايد مراحل قانوني آن برطبق اصول مصرحه در قانون اساسي طي شود

  هموطنان عزيز

دشمنان انقالب اسالمي تالش دارند تا هر روز   . گذراند  ميهن اسالمي ما دوران پرتالطم و حساسي را مي        

هاي كذب صفوف متحد مـسلمانان را         اساس و نسبت   اي و تحت عنوان جديدي با انتشار شايعات بي          به بهانه 

  .بر هم بريزند

هوشيار باشيد تشنجات و تجاوزات خياباني به ضرر جمهوري اسالمي و به نفع بيگانگان اسـت، تـسليم                  

 آن يافكنانه دشمنان انقالب اسالمي نـشويد، از انقـالب اسـالمي و دسـتاوردهاي گرانبهــا           هاي نفاق   دسيسه

  .حراست كنيد

  زادي ايراننهضت آ
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۳۱/۰۳/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  اطالعيه مهندس بازرگان به مناسبت شهادت دكتر چمران

  

  انـاهللا و انـا اليـه راجعـون

  

  افتخار و عزاي ملت در شهادت فرزند

  نظيرش دكتر مصطفي چمران بي

  

مصطفي چمران فرماندة چريك ايران در پايان يك عمر تحصيل و تالش به خـاطر ايـران و اسـالم و در                      

رفت شاهد پيروزي نهايي حـق بـر باطـل در جبهـة جنـوب                 داد و استيالي بيگانگان آنگاه كه مي      جنگ با استب  

 پيام او پايداري و ايمان به هموطنان آزاديخواه انقالبـي بـود و پيـام مـا بـه او                  .باشد، شربت شهادت نوشيد   

  .اشك و دعاي رحمت است

  

  مهدي بازرگان
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۳۱/۰۳/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  اطالعيه به مناسبت شهادت دكتر چمران

  

  

شهادت برادر مجاهدمان دكتر مصطفي چمران نمايندة امام در شوراي عالي دفاع و نمايندة مردم تهران                

دار نهـضت     گذار و فرماندة عمليات نامنظم در جبهة جنوب را، كه از ياران و اعضاي سابقه                در مجلس و پايه   

در جبهـة جنـگ بـا ارتـش     در لبنـان بـود و    » اَمـل «آزادي و از مؤسسين حركت محرومين وسازمان نظامي         

 سـنگران و يـارانش تبريـك و تـسليت         متجاوز خارجي دعوت حق را لبيك گفت، به ملت قهرمان ايران و هـم             

  .گوييم مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۳۱/۰۳/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  اطالعيه سازمان جوانان نهضت به مناسبت شهادت دكتر چمران

  

  »و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال نحبه دوا اهللا عليه فمنهم من قضيالمؤمنين رجال صدقوا ما عاه من«

ي سخت و خاره بود كه پاي هيچ        سنگ بود، به خدا قسم اگر كوه بود، كوهي جدا مانده و سترگ و اگر سنگ             «

  ».اي برفراز آن بال نزده بود به آن نرسيده و هيچ پرندهرهنوردي پيما و  كوه

  )در سوگ مالك اشتر) ع(امام علي (    

  

ان، مردي از ساللة مردان راستين، سردار بزرگ و اسطورة شهامت، ايثـار و عرفـان                دكتر مصطفي چمر  

در جبهة جنگ با متجاوزين و كفـر خـصم بـه             و مظهر شرف، رنج و سكوت و عصيان علي در پيشگاه خدا،           

  .لقاءاهللا شتافت

» راه«لـم    سـالك طريـق مكتـب طالقـاني و مع          ، خـدايي  يناپذير و تقواي انـسان      آية پاك خدا، ارادة شكست    

  .در زندگي و مرگش، چه نيك شاهد و شهيد شد) شهادت(شريعتي 

اي براي تمامي پويندگان راه رهايي از ظلم و طاغوت و استكبار بـود و                 اش كه همانا اسوه     شك زندگي  بي

هـاي جنـوب لبنـان تـا كويرهـاي تـشنة              پيامش، كه پيام همـة محـرومين و رنجديـدگان تـاريخ از سـرزمين              

  .همواره رهگشاي ياران صديق و باوفايش باقي خواهد ماندخوزستان است، 

  .سالم و درود همة راستگويان و شهدا، همة رنجديدگان و تمامي محرومان بر او باد

  سازمان جوانان

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۴/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  اطالعيه مراسم ترحيم دكتر چمران

  

  

ادي ايران و سردار رشـيد اسـالم        براي بزرگداشت شهادت فرزند كم نظير ملت، عضو ديرينة نهضت آز          

 بعـدازظهر در مراسـمي كـه در مـسجد           ٣٠/٧ تـا    ٣٠/٥از ساعت   ) ٦/٤/٦٠(دكتر مصطفي چمران، روز شنبه      

 سال مجاهدات و تالش همـرزم خـود را، كـه همـواره              ٣٠كنيم و خاطرات      شود شركت مي    الجواد برگزار مي  

  .داريم ي ميالگو و اسوه بود و سرانجام به لقاءاهللا نائل شد، گرام

  

  ه راجعوناناهللا و انا الي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران اينهضت آزاد

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۴/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  نامه به وزير كشور در مورد شرايط برگزاري انتخابات

  

  جناب آقاي مهدوي كني

  وزير محترم كشور

اي مجلـس شـوراي اسـالمي منتـشر           اي كه در ارتباط بـا انتخابـات ميـان دوره            پيرو بخشنامه و اطالعيه   

انجـام انتخابـات و     . حسب تكليف شرعي و قانوني خود خاطر نشان سـازد          مراتب را    داند  ايد الزم مي    تهساخ

هاي مشروعي را كه قانون اساسـي    شركت فعال مردم در آن تنها وقتي ممكن و ميسر خواهد بود كه آزادي             

االسـف چنـين نيـست،     مـع . جمهوري اسالمي ايران تضمين نموده است محترم شمرده شـده و تحقـق يابنـد            

بخـش  . انـد  محدوديتهاي روشن و آشـكار بوجـود آورده  . اند ي از اين حقوق ناديده انگاشته شده    بخش عظيم 

ها تحت كنترل شديد قـرار دارنـد و از            چاپخانه. اند  قابل توجهي از مطبوعات را بطور غيرقانوني تعطيل كرده        

. نماينـد  و نگرانـي مـي  هاي مردم ولو مربـوط بـه داوطلبـان انتخابـات، اظهـار تـرس         ها و اطالعيه    چاپ بيانيه 

اش بـا حمايـت       اجتماعات آرام خصوصي نظير برگزاري سالگرد مرحوم دكتر شريعتي در منزل خـانوادگي            

  .اند پاسداران كميته مورد حمله و هجوم قرار گرفته و مردم را مضروب و مرعوب ساخته

 مـصرحه قـانون   طبـق اصـول   در اينچنين جو ترس و رعب، آيا امكان برگـزاري يـك انتخابـات آزاد بـر                

  اساسي وجود دارد؟

قبل از برگزاري انتخابات، شرايط برگزاري آزاد و شـركت فعـال مـردم را در انتخابـات فـراهم سـازيد،                      

هـاي صـالحه    هاي غير قانوني و غير ضروري را از بين ببريد، مطبوعاتي را كـه هنـوز در دادگـاه             محدوديت

هـا   پيمايي  قانون را در تمام موارد از جمله اجتماعات و راه        .اند و محكوميتي ندارند آزاد سازيد       محاكمه نشده 

  .براي همه يكسان اجرا كنيد

اي مطمـئن بـود و آن را          توان به نتايج انتخابات ميان دوره       تنها در صورت تحقق اين شرايط است كه مي        

  .قانوني دانست

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

   خبرگزاري پارس ـ مطبوعات:رونوشت
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۴/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

   آزادي ايران با رهبر انقالبدرد دل نهضت

  

  محضر رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي امام خميني مدظله

الـسالم آغـاز كنـيم كـه      خواهيم درد دل خود را با ترجمه سخني از سرور آزادگان حسين عليه اجازه مي 

  .»شود اي شمشيرها مرا بگيريد جز با قتل من استوار نمي) ص(اگر دين محمد«فرمود 

پرداخته، حمالت و اتهامات ناروا نسبت به مكتب و حيثيت اعضاء نهـضت              اي پيش   دي است طبق نقشه   چن

چيني براي بركناري اين گروه از صحنه سياست و خـدمت و شـايد حيـات                  آزادي ايران شدت يافته و زمينه     

  .شود مي

هـاي    يم و طي سال   دان  ما كه شهادت در راه اسالم و ميهن اسالمي را عين سعادت و احراز شخصيت مي               

هاي ناروا نهراسـيده و       ايم از تحمل بار سنگين تهمت       سياه حكومت محمد رضاخاني اين اعتقاد را نشان داده        

هاي اخير امام امت كه بـه   ولي سخنراني. ايم حمله دشمنان اسالم و ايران را دليل بر حقانيت راه خود دانسته    

سالحي بدست دشـمنان ديرينـه مـا داده و مقـدمات       صورت درد دل بيان شده است حاوي مطالبي است كه           

  .دار ساختن اين جريان اصيل اسالمي را فراهم نموده است لكه

باشد و تجربه نشان داده است كه هر زمان اتهـام و              سوابق افكار و اعمال نهضت براي مردم روشن مي        

ولـي  .  مردم باز شده است    تر از گذشته در قلوب      تر و عميق    دشنام اوج گرفته است براي نهضت جايي وسيع       

كوبيدن ما با سوء تعبير و تفسير سخنان امام تنها به منظور نـابود سـاختن نهـضت آزادي ايـران صـورت                       

احساس اين خطر عظـيم     . شود  دار ساختن انقالب اسالمي و مقام رهبري دنبال مي          گيرد بلكه با هدف لكه      نمي

زات گذشته و اقدامات ما تنها بـه خـاطر انجـام وظيفـه       دارد وگرنه مبار    است كه ما را به درد دل كردن وامي        

دعـاي مـا    . طلبـيم   مان بوده و در اين راه نه بر كسي منتي داشته و نه از انساني اجري مي                  اسالمي و انساني  

  .اين بوده است كه با اقدامات خود خداي را خشنود ساخته و قدمي در راه او برداريم

  

  زدگي تگي به آمريكا و غرباتهام طرفداري از سلطنت شاه و وابس

 خرداد خدمتشان رسيده بودند بياناتي بدين       ٢٤امام در اجتماع فرماندهان ارتش پيروزمند ايران كه روز          

بينند كه وابسته     كساني كه از آنها نيستند و به اصطالح خودشان صالح ملت را مي            «: مضمون ايراد فرمودند  

توانيد   اند كه شما خودتان را نمي       بچگي توي گوششان خوانده   خوانند ولي از      باشند و شايد نماز شب هم مي      

اند يكـي از محترمينـشان بـه پـاريس            ها كه اغفال شده     اداره كنيد و بايد به طرف غرب و آمريكا برويم و اين           

براي اعضاء نهضت كه در مذاكرات پـاريس حاضـر و           » . . .آمده و گفته است شاه حاال باشد و سلطنت كند           

ولي آيا آنان كـه كمـر   . ها نبوده است اند ترديد نيست كه اشاره رهبر عاليقدر انقالب بدان         هطرف صحبت بود  

اند فرصت را از دست خواهند داد و از سخنان امام براي نـابودي        به نابودي اين حركت اصيل اسالمي بسته      

  نهضت استفاده نخواهند كرد؟
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را بـه مـردم برسـاند محـروميم و حتـي برخـي              اي كه بتواند فريـاد مظلوميتمـان          ما كه از داشتن رسانه    

ان، دكتـر   ها حاضر نيستند پيام تسليتمان را در شهادت يكي از عزيزتـرين همرزمـان سـاليان درازمـ                   رسانه

 به كجا پناه بريم و چگونه از خـود دفـاع كنـيم؟ چگونـه بـه مـردم بگـوييم كـه                     مصطفي چمران، منتشر كند،   

حضور و قدرت شاه در ايران و دو ماه قبل از مالقات پـاريس               در زمان    ١٣٥٧ شهريور   ٦نهضت آزادي در    

 مـاه قبـل، در      ٦ يعنـي    ٥٧و رهبر نهضت در ارديبهشت      » شاه بايد برود  « گفته    اش صريحاً   با امام در اعالميه   

تـا  «مصاحبه مخفيانه با راديو تلويزيون بلژيك كه در سراسر اروپا و آمريكا پخش شد فريـاد زده بـود كـه         

اي اعالم كنيم كه امام امت        آخر به چه وسيله   »  ما هست آزادي و حقوق بشر نخواهيم داشت؟        شاه در كشور  

كه در  « خود به اين مصاحبه اشاره فرموده و از نهضت آزادي به عنوان حركتي               ٩٨ شهر صيام    ١٦در نامه   

ر و تبـري  هاي خود پيوستگي و همگامي خـود را بـا اسـالم و انزجـا     ها و سخنراني   طول مبارزات در نوشته   

كوبيـدن و    ورزان با  دل كنيم كه غرض   اند؟ به كه درد     ياد كرده » اند  دهخود را از رژيم منحط پهلوي اعالم نمو       

آمريكايي خواندن ما اصالت انقالب را منكر شده و در قدرت تشخيص و صالحيت و صداقت رهبـر انقـالب                    

م قبل از پيروزي دو تن از مؤسسين نهضت         دارند؟ مگر نه اين بود كه امام در روزهاي پرتالط           ترديد روا مي  

آهنـگ سـاختن اعتـصابات     هاي نفتي و هم آزادي، بازرگان و سحابي را براي تأمين نيازهاي داخلي فرآورده  

االطاعـه اعـالم      عليه شاه انتخاب كردند؟ مگر رهبـر انقـالب دولـت بازرگـان را دولـت امـام زمـان و واجـب                      

زده خوانـدن ترديـد در        ا طرفدار سلطنت و وابسته به آمريكا و غرب        نفرمودند؟ آيا رئيس دولت امام زمان ر      

هـا نـه تنهـا از طـرف چريكهـاي فـدايي خلـق و         اصل امامت نيست؟ تأسف مـا از ايـن اسـت كـه ايـن تهمـت                

هاي عمومي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي نيـز بـه مـا زده                 ماركسيستهاي شرقي و غربي كه از رسانه      

  .شود مي

  !! آمريكا و يا خارجيان؟ پناه بر خداوابستگي به و ما

آيا مأمور خلع يد از شركت غاصب نفت انگليس و مسئول اداره تأسيسات عظيم نفتي به دست ايرانيـان،                   

هـا از اسـتادان خـارجي         نياز ساختن دانـشكده     مهندس بازرگان نبود؟ آيا بازرگان و سحابي از پيشتازان بي         

اري زبانها بسته بود اسـتادان مؤسـس نهـضت آزادي، بـه اشـاره        زماني كه بسي   ١٣٣٢نبودند؟ آيا در سال     

اي كـه عليـه قـرارداد تحميلـي           سيا و به دسـتور كفيـل وزارت فرهنـگ زاهـدي، بـه خـاطر نامـه سرگـشاده                   

كنسرسيون امضاء كرده بودند از دانشگاه اخراج نـشدند؟ آيـا ايـن اسـتادان هـر جـا وارد شـدند موجبـات                        

 فراهم نساختند و روح خودجوشي و خودكفايي را در ايرانيان زنده نكردنـد؟              نيازي و اخراج خارجيان را      بي

آيا اعضاء نهضت آزادي خارج كشور همچون دكتر شريعتي، دكتر چمران، دكتر يـزدي و مهنـدس توسـلي                   

هـاي اسـالمي و از        آورنـده انجمـن    بنيانگزار حركت اسالمي در ميان دانشجويان خـارج از كـشور، بوجـود            

   ضد رژيم و اربابان غربي و آمريكائيش آن هم، در غرب و آمريكا نبودند؟مبارزان سرسخت

ان نهضت، با چنين سوابقي ما را مورد حمله قرار دهند و در اين راه بـه سـخنان امـام اسـتناد            ناگر دشم 

  .اي جز درددل بردن به امام نداريم كنند ما چاره

  

  اتهام خصومت با مجلس خبرگان و روحانيت و اسالم

برنـد و مـا را    ن ما سخنان اخير امام در مورد مجلس خبرگان را چون شمشيري عليه ما بكار مـي  دشمنا
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  .كنند دشمن اسالم و مجلس خبرگان قلمداد مي

  !!ما و محو اسالم و ترس از علماي اسالم؟ حاشااهللا

ت و در يكي از جلسات هيأت دولت موقـ  . تشكيل مجلس خبرگان و انتخابات آن را دولت موقت باعث شد          

 و خود ايشان با نگرانـي از بـروز          اشوراي انقالب كه امام احضار فرموده بودند كليه روحانيون عضو شور          

نـويس تنظيمـي دولـت و         اغتشاش در اثر تأخير تدوين قانون اساسي به اين فكر افتاده بودند كه همان پـيش               

اي دولت، مرحـوم طالقـاني و   اعض. شوراي انقالب و تأييد شده از طرف خودشان به رفراندوم گذارده شود    

. عـدول از انتخـاب مجلـس مؤسـسان نـشود          » الكريم اذا وعد وفا     «صدر پافشاري كردند كه بحكم        آقاي بني 

باالخره مجلس مؤسسان به صورت مختصر مجلس خبرگان در آمد و مدت يكماه مهلت قانوني آن بـه سـه                    

هيأت دولت در صدد .  نداشتند زير و رو شد   طرح قبلي كه امام جز در دو سه مورد جزيي ايرادي          . ماه كشيد 

 پيشنهاد اين بود كـه   كاري نكرد و صدايش را در نياوردنپسنديدند اما دولت هم   . چاره و كسب اجازه برآمد    

نويس تأييد شده قبلي را با هر اصالح و اضافات كه الزم بدانند به آراء عمومي بگذارند، نه اغوايي                     امام پيش 

هـاي اسـالمي      آيا مـا و مؤسـسين انجمـن       . يي، نه قصد تضييع حق از كسي و نه اغفالي         در كار بود، نه اختفا    

دانشجويان و مهندسين كه در روزگار سياه افتراق و اختناق پـاي روحانيـت مـؤمن متقـي روشـنفكر را بـه              

وزه هاي قبل از ملي شدن نفت پل ارتباطي مابين دانشگاه تهران و حـ        دانشگاه و به مبارزه كشانديم، در سال      

علميه قم برقرار ساخته بوديم و به قول مرحوم مطهري بزرگترين خدمتمان و علـت خـصومت دسـتگاه بـا                     

 از اسالم و از مجلسي كه بر پايـه اسـالم تـشكيل              ،نهضت، پيوند دين و دانشگاه يا روحاني و روشنفكر بود         

  ايم؟ شود واهمه داشته

يـه و مرجعيـت را در ميـان روشـنفكران آغـاز             دوستان و همفكران ما بودند كه بحث راجع به واليـت فق           

بـه قلـم آقايـان عالمـه        » بحثي دربارة مرجعيـت و روحانيـت      «كردند و سميناري كه محصول آن كتابي بنام         

طباطبايي، سيد محمود طالقاني، مهدي بازرگان، مرتضي مطهري، سيد محمد بهشتي، حـاج سـيد ابوالفـضل                 

هندس تاج، مهندس كتيرايي، دكتر سـحابي، مهنـدس بازرگـان و            آقايان م . ... موسوي زنجاني و سايرين بود    

  .اند زاده تشكيل شد كه چهار نفر اول از اعضاء دولت موقت بوده حاج شبستري

  :اي امام

امه اين نيست كه مسلمان بودن خود را اثبات كـرده و يـا از جـسم و جـان                  ن  غرض از نوشتن اين درددل    

و اگـر هـم در ايـن راه         ايم به خاطر رضاي خدا بوده است          چيز كرده كه اگر كاري هر چند نا     . خود دفاع كنيم  

گرديم هدف ما اين است كه به عـرض برسـانيم سـوءتعبير و تفـسير      قرباني شويم باز هم به سوي او برمي   

شود كه اسالم و انقالب و عالقمنـدان و مـدافعان آن مـورد حمـالت ناجوانمردانـه                    سخنان امام باعث آن مي    

  .رنددشمنان قرار گي

 خرداد نهضت آزادي كه به دنبال بيانات امـام منتـشر            ٢٧آخر چه دستي در كار است كه اطالعيه مورخ          

عليـرغم  ،  شده و موضع نهضت را در مورد احزاب، اليحه قصاص و تشنجات خياباني روشن نمـوده اسـت                 

يي كه به اصرار    ها  صدا و سيماي جمهوري اسالمي پخش نگردد و حتي روزنامه         نظر رهبر انقالب، هرگز از      

سازند قسمت آخـر آن را حـذف كننـد؟ مـا در ايـن قـسمت بـه                     نهضت و با چند روز تأخير آن را منتشر مي         

دشـمنان انقـالب    . گذرانـد   ميهن اسالمي مـا دوران پـرتالطم و حـساس را مـي            «ايم كه     هموطنان اخطار كرده  
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هـاي   اسـاس و نـسبت   نتشار شايعات بياي و تحت عنوان جديدي با ا اسالمي تالش دارند تا هر روز به بهانه      

هوشـيار باشـيد تـشنجات و تجـاوزات خيابـاني بـه ضـرر          . كذب صفوف متحد مسلمانان را بـر هـم ريزنـد          

  .»جمهوري اسالمي و به نفع بيگانگان است

از انقـالب اسـالمي و دسـتاوردهاي        . افكنانـه دشـمنان انقـالب اسـالمي نـشويد           هاي نفـاق    تسليم دسيسه 

  .ست كنيدگرانبهاي آن حرا

هدف از اين درددل اين است كه خطري را كه به نظر ما متوجـه اسـالم و انقـالب اسـت بـه اطـالع امـام                            

رسانيده از ايشان استدعا كنيم اگر آنچه گفتيم مورد قبول است اجازه ندهنـد ايـن وضـع ادامـه يابـد و اگـر              

انـد،     نهضت آزادي آمـاده     ند اعضاء بين  پيروزي انقالب و استقرار جمهوري اسالمي را در ادامه اين وضع مي           

  .عاشقانه به استقبال اتهامات، آزارها و حتي زندان و شهادت بروند

و باالخره اگر نظر رهبر انقالب اين است كه اعضاء نهـضت مكلفنـد، عليـرغم اتهامـات و افتراهـا سـاكت                       

م تكليف و به خاطر مـصالح       كنيم نظر خود را به طور خصوصي به ما اعالم دارند تا به حك               بنشينند، تمنا مي  

  .انقالب صبر و سكوت را پيشه ساخته براي استقرار جمهوري اسالمي و پيروزي كامل انقالب دعا كنيم

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۸/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  يينام خم امتلگراف مهندس بازرگان به

  

  حضور رهبر عاليقدر و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران

  ي اهللا العظمي خميني مدظله العال آيت

ز دست رفتن جمع كثيـري از       ب جمهوري اسالمي را كه منجر به ا       فاجعه هولناك انفجار دفتر مركزي حز     

هاي فعال و ياران وفادار امام شده اسـت حـضورتان تـسليت عـرض نمـوده بقـاي عمـر رهبـر و                          شخصيت

  .نمايم پايداري و پيروزي ملت را در طريق حق و عدالت از خداي رحمن مسئلت مي

  

  گانمهدي بازر
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۸/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  بيانيه به مناسبت فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي

  

  واتقوا فتنه ال تصيين الذين ظلموا منكم خاصه

  »شود كاران شما نمي تنها دامنگير ستم) عواقب آن(از فتنه بپرهيزيد كه «

  ٢٥انفال ـ 

هاي ملـت   خشونت بود و بر زخم ترين مظاهر      تير ماه جمهوري نوپاي ما شاهد يكي از فجيع         ٧در يكشنبه   

اي   گذاشت جراحـات تـازه      سر مي  هاي بعد از پيروزي انقالب را پشت      بارترين روز  كه با حسرت و وحشت خون     

  .افزود

هاي ما را براي پيروزي       از تشنگان عدالت و شيفتگان شهادت دريغ مدار و گام          خدايا مغفرت و رحمت را    

  .ودت رستگارمان فرماحق بر باطل استوار بدار و در راه خدمت خ

هاي هولناك بوده اسـت ضـمن دعـوت عمـوم در              نهضت آزادي ايران كه همواره نگران اينگونه آشفتگي       

كند و بـا عـرض تـسليت بـه مقـام رهبـري و                 احترام به قانون، اعمال قهر و زور و قتل را شديداً محكوم مي            

رد و از رهبري عاليقدر انقـالب و مـسؤولين          بازماندگان، از هموطنان با شهامت انتظار پايداري و برادري دا         

نمايد توصيه به حق و صبر اسالمي فرموده، اجـازه ندهنـد امـور بـه مجـراي انتقـام و                       و متصديان تمنا مي   

  .شاد گردد آشوب كشيده شود، شيطان بر ما غالب و دشمن دل

  .بازگشت به خود و خدا آرزوي ما و حاكميت وحدت و رأفت اسالمي دعاي ماست

  

  ت آزادي ايراننهض
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : مارهش

 ۱۲/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  

  ١١/٤/٦٠رهبر انقالب در مورد سخنان ايشان در تلگرام به 

  

  العالي حضور رهبر عاليقدر و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، امام خميني مدظله

اي    را به صدور اطالعيـه     نهضت آزادي ايران     خود تلويحاً  ١١/٤/٦٠مقام رهبري در بيانات روز پنجشنبه       

  : رسد  به استحضار مي ند كه بدين وسيله ذيالًا مكلف فرموده

هـا و     در بيانيـه  د نظر روشن بـوده و قـبالً          ذكر اين نكته ضروري است كه بسياري از موارد مور           مقدمتاً

ها كه مورد نظر مقـام رهبـري اسـت از             هاي نهضت اعالم شده است ولي چون برخي از اين اطالعيه            اطالعيه

يران پخش نگرديد براي اطمينان بيشتر ايـن اطالعيـه بـه صـورت تلگـرام                صدا و سيماي جمهوري اسالمي ا     

  .شود تقديم مي

ايـم     با صراحت اعـالم داشـته      ٢٧/٣/٦٠ـ در مورد همكاري با ساير گروهها و احزاب در اطالعيه مورخ             ١

باشـد و در مبـارزات سياسـي بـر مبنـاي تفكـر                نهضت آزادي ايران در ائتالف با هيچ گروه و حزبـي نمـي            «

هـيچ گونـه ائـتالف و      نهـضت آزادي    بديهي است كه    . »نمايد  سالمي با حفظ استقالل و اصالت خود عمل مي        ا

  . نداشته و نداردسازمان مجاهدين خلقهمكاري با 

ماينـد در همـان     ـ در مورد كساني كه مسلحانه يا غيرمسلحانه به قصد كشتار و يا ارعاب مردم اقدام ن                ٢

شيد تشنجات و تجـاوزات خيابـاني بـه ضـرر جمهـوري اسـالمي و بـه نفـع                    هوشيار با « :ايم  اطالعيه نوشته 

كنـيم هـر       در اينجا بار ديگر تأكيد مي      .»افكنانه دشمنان انقالب نشويد     هاي نفاق   بيگانگان است، تسليم دسيسه   

فرد و يا گروهي كه موجبات تشنج و تجاوز و ارعاب را فراهم آورد آب به آسياب دشمنان انقالب اسـالمي                     

ن ريخته است از مصاديق فساد و خيانت به اسـالم و انقـالب بـوده و موجبـات سـلطه مجـدد بيگانگـان                   ايرا

مـا همچنـين توطئـه خائنانـه     . سازد بخصوص استيالي آمريكاي جهانخوار را در ميهن اسالمي ما فراهم مي          

  .كنيم محكوم مي   تير ماه دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي را شديدا٧ًانفجار غيرانساني و ضد اسالمي 

هاي خود قبل از هر كس و مكـرر          ها و بيانيه    ش اسالمي، ما در سخنرانيها، نوشته     نـ از نظر عقيدتي و بي     ٣

ايـم و تفكـرات    درباره التقاط و انحراف از اصالت اسـالم بـا تـشريح و تـصريح الزم مبـارزه و تبليـغ كـرده        

يگانه دين خـدايي از آدم تـا        « اعتقاد به اسالم     ادينهضت آز از اصول مرامنامه    . ايم  التقاطي را مردود دانسته   

خاتم در مفهوم وسيع كلمه و شمول زماني و جهاني آن، اصول و احكامي كه با خلـوص و رسـاترين وجـه                 

گرديده و انتظـار و تـدارك پيـروزي          و اهل بيت رسالت نقل    ) ص(در مكتب تشيع از بيان و سنت رسول خدا        

مبـارزه بـا هـر عملـي كـه          «مـشي آن       و از اصول برنامه و خط      »باشد  آخرالزمان و حكومت جهاني واحد مي     

  .باشد مي» موجبات تضعيف رهبري را فراهم سازد

دهد و همانطور كه استحضار        كار اجتماعي و سياسي را به حكم وظيفه اسالمي انجام مي           نهضت آزادي 

از ياران صديق و وفـادار انقـالب   دارند چه قبل از انقالب و چه در بحبوحه آن و چه بعد از پيروزي همواره           
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ترين شرايط به خاطر خدا و انجام وظيفه شـرعي قبـول مـسئوليت                اسالمي و مقام رهبري بوده و در سخت       

ايم به حكم وظيفه شرعي و بخاطر حفظ اسالم و مصالح انقـالب               ايم و بر همين اساس هر نظري داشته         كرده

  .ايم اعالم نموده

اه مبارك رمضان همچون گذشته رحمت واسعه الهي شامل ملت مسلمان           دعاي ما اين است كه در اين م       

هاي جنـگ بـا مـزدوران         و انقالبيمان گردد و به حول و قوه الهي پيروزي كامل نصيب سپاه اسالم در جبهه               

كافر عراق و استعمارگران شود و با اعتصام به ريسمان الهي بتوانيم مشكالت و مصائب كـشور و مـسائل                    

 آمريكاي جنايتكار را از ميان برداريم و با بازگشت به سـوي خـدا و                 س بيگانگان، مخصوصاً  سائدانقالب و   

درخواست توفيق اطاعت و بندگي از وي در جهت حفظ و تداوم انقالب و استقرار كامـل جمهـوري اسـالمي                     

  .ايران به وظائف خود عمل نماييم

  نا ان الحمدهللا رب العالمينيو آخر دعو

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۷/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  اطالعيه تكذيب شركت نماينده نهضت 

   اسفند١٤ريزي مراسم  در برنامه

  

 تير ماه   ١٦ و   ١٥اي كه با دو تن از مشاوران سابق حقوقي دفتر رياست جمهوري در تاريخ                 در مصاحبه 

جاري از سيماي جمهوري اسالمي پخش شد آقاي عباس رادنيا به عنـوان عـضو و نماينـده نهـضت آزادي                     

 اسفند معرفي گرديد و بر اين اساس پاي نهضت آزادي ايـران را در               ١٤ريزي مراسم      جلسه برنامه  ايران در 

 اسفند به ميان كشيدند و تحت عنوان افشاگري از سيماي جمهـوري اسـالمي و   ١٤مسائل مربوط به جريان  

  .ها عليه نهضت تبليغ شده است روزنامه

اي مشاركت   كه نهضت آزادي ايران طي اطالعيه جداگانه  رساند  ميهنان مبارز مي    بدين وسيله به اطالع هم    

گونه مـشاركتي     خود را در مراسم بزرگداشت مرحوم دكتر مصدق در دانشگاه تهران اعالم داشته ولي هيچ              

  .ريزي اين مراسم نداشته است در برنامه

ت يـا مـاموريتي از     گونـه سـم     رادنيا قبل از پيروزي انقالب از نهضت استعفا كرده و از آن تـاريخ هـيچ               آقاي  

هاي متعهد كه بايد براساس معيارهاي اسـالمي          از سيماي جمهوري اسالمي و روزنامه     . اند  طرف نهضت نداشته  

 خود تاييدكننـده و     رود قبل از پخش مطالب به صحت و سقم آن توجه فرمايند و الاقل               عمل نمايند انتظار مي   

  .و گمراهي خلق را فراهم نسازنددهنده آن نباشند تا موجبات غضب خالق  مبلغ و اشاعه

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۷/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  عدم معرفي كانديدا اطالعيه 

   مجلساي دوره رياست جمهوري و مياندر انتخابات 

  

نهضت آزادي ايران با توجه به شرايط جاري و جنگي كشور و محروميت از تبليغات آزاد قانوني، تعيين                

  .اي مجلس شوراي اسالمي نكرده است دوره ننامزد براي رياست جمهوري و نمايندگان ميا

 ٤/٤/٦٠اي در تاريخ      توضيح آن كه نهضت آزادي ايران با عالقه به مشاركت جدي در انتخابات طي نامه              

هـاي غيرقـانوني و محـدوديت از مطبوعـات و             از وزارت كشور درخواست كـرده بـود كـه بـا رفـع توقيـف               

ه بـراي اجتماعـات وجـود دارد شـرايط مناسـب را تـامين               ها و خطراتي كـ      انتشارات و جلوگيري از ممانعت    

  .نمايند

  

 نهضت آزادي ايران
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  ليتعا بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۰/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  نامه به روزنامه كيهان در مورد مقاله 

  »كالم آخر با بازرگان و نهضت آزادي«

  

  دفتر روزنامه كيهان 

  و توكل علي الحي الذي اليموت و سبح بحمده و كفي به بذنوب عباده خبيرا

  ــ   اي درج شـده بـود بـه قلـم آقـاي م              مقاله خصمانه   آن روزنامه  ١٣٦٠ تير ماه    ١٥در صفحه آخر شماه     

كه الزم آمد با حقي كه قانون مطبوعات        » كالم آخر با بازرگان و نهضت آزادي      «اميري اردكاني تحت عنوان           

الي هـاي خـ      براي ذهن  دهد و درخواست پاسخي كه تلويحاً خود مقاله داشته است توضيح و جواب              به ما مي  

  . اطالع از حقايق باشند داده شود از غرض كه بي

ات اعالمـي بـراي انتخابـ     . نيست نه تازگي داشت و نه غير منتظـره بـود          » كالم آخر «اين سخن كه مسلماً     

هـا بـه راه       پراكنيو ناسـزا  ها    اي شده و مثل دفعات گذشته جوسازي       دوره رييس جمهوري و نمايندگان ميان    

  !افتاده است

كه نه آقاي مهندس بازرگان نامزد رياست جمهوري و خواهان مزد و پاداشي شده اسـت و                 اما در حالي    

هاي باقيمانده مجلـس را داشـت معلـوم نيـست چـرا،               نه نهضت آزادي قصد معرفي نمايندگاني براي كرسي       

 عليرغم تأكيدهاي مكرر امام و ضرورت زمان كه بايد به مسئله جنگ تحميلي انديشيد و تشنج و تخاصـم را         

هـاي گذشـته و بـازگو كـردن      كنار گذاشت، در آن روزنامه و در راديو و بعضي منابر به زنده كردن تهمـت              

  پردازند؟ اساس مي مطالب بي

دو ماهي از پيروزي انقالب نگذشـته       . اما از جهت تازگي نداشتن قضيه خوب است كمي به عقب برگرديم           

ابخشودني لبيك گفتن به دعـوت و بـه دسـتور           بود كه اعضا دولت موقت و شخص آقاي بازرگان به جرم ن           

بـراي مـسؤوليت خطيـر      ) يا به تشخيص شـوراي انقـالب و امـام، اليـق           (امام در روزگاري كه كسي حاضر       

هـا قـرار    اشغال دولت و انتقال مملكت از نظام شاهنشاهي به نظام اسالمي نبود، مورد انـواع طعنـه و تهمـت                   

جلوگيري : شايعه پشت شايعه ساختند و ايراد بعد از ايراد گرفتند         ). ها  با شروع از طرف ماركسيست    (گرفتند  

هاي كـالن، غـذا خـوردن در ظـروف         ها و دريافت حقوق     از اعدام هويدا، فراراندن بختيار، فاميلي كردن پست       

وزيري، ضديت با نهادهاي انقالب و جاسوس و فئودال و فراماسون بـودن               هاي عريان در نخست     طال با زن  

مـادام كـه دكتـر چمـران زنـده و           .  و غيره  ١٤ ستاد، سازشكار، ليبرال، گام به گام، فروش اف          وزرا و رييس  

عضو نهضت آزادي، معاون نخست وزير در امور انقالب و وزيـر دفـاع دولـت بازرگـان و در كردسـتان و                       

ريكـا  رفت او را عامل موسـاد و جاسـوس اسـراييل و آم    آذربايجان غربي و خوزستان هر ماه به كام مرگ مي     

وزيري     ها كه تشكيل پاسداران نخست      ناميدند ولي همين كه شهيد شد و از امام لقب سردار انقالب گرفت آن               مي

دانـستند و     ها و تأسيس، گروه چريكي او را مخالف قانون اساسـي و فـصول نظـامي مـي                   شوندة به جبهه    عازم
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نگذاشـتند يـاران    شك و ناله سر دادند و        ا ا در عضويت شوراي دفاع نگاه داشت،      عنايت خاص امام بود كه او ر      

  !دنساليان درازش با همكاري انجمن اسالمي مهندسين و پزشكان ايران برايش مجلس ختم بر پا كن

هـاي الزم تـرجيح       آهنگي و همكاري  م هم گيري و عد    بعد از آن كه دولت موقت در اثر تعدد مراكز تصميم          

ماي جمهـوري و تبليغـات رسـمي هيـاهو روي مالقـات بـا               گيري و تقديم استعفا نمايد صدا و سـي          داد كناره 

راه انداخته و حمله دانشجويان بـه سـفارت سـابق آمريكـا را             ) با حضور آقايان چمران و يزدي     (برژينسكي  

عامل سقوط دولت شهرت دادند در حالي كه اولي يك امر عادي بود و جاي ايراد نداشت و نسبت به دومـي                      

نظر خودداري داشته قضاوت آن را واگذار به نتـايج          وقت از هر گونه اظهار     و دولت م   آقاي مهندس بازرگان  

) البته نه بر سر هر كوي و برزن بلكه در يك سخنراني           (اند و اگر اعتراضي كرده باشند         عملي و تاريخ نموده   

 هاي مغرضانه و اتهامات يك طرفه بوده كه بدعتي براي رواج بازار تهمت و ناسـزا در سـطح                    عليه افشاگري 

ها در انتخابات مجلس و رياست جمهوري و ايجاد جو ناسالم ضد اسالمي شد                كشور درباره كليه شخصيت   

بديهي اسـت كـه شـياع فحـشا در     . توانست شاد كند كه دود آن به چشم همه رفت و جز دشمن كسي را نمي            

  .تواند باشد نص صريح قرآن جز خطوات شيطان نميه بين مؤمنين ب

 كردن يك سلسه وقايع از قبيل طبس، نوژه، جنگ عراق، كنفرانس طـائف، مقـاالت                در آن مقاله با سر هم     

را يـك جريـان آمريكـايي و مـسؤول شـرايط            » آقاي بازرگـان و جريـان     «ها    انتقادي ميزان و بسياري ابهام    

  !اند  تن كشانده٧٢متشنج كنوني دانسته دنباله تقصيرها را به موضع گيري ماليم در شهادت 

وقتي زيغي در دل و غرضي در سر بود و نتوانستند شاهد صادق و تقـصير ثابـت گيـر                    . . ! . جل الخالق 

 به صورت  دروغي بگوييد و تهمتي بزنيد كه اقالً! سازند زنند و اباطيل مي   بياورند چگونه به چپ و راست مي      

ملـي را در     مـرداد نهـضت مقاومـت        ٢٨ سال قبل عليه كودتاي آمريكايي       ٢٨آيا كساني كه در     . ظاهر بچسبد 

گـزاري كردنـد و اولـين اعتـراض قـانوني در رد قـرارداد كنـسرسيوم نفـت بـه مجلـسين                        چنان شرايط پايه  

هـا در خـط       فرستادند و به جرم آن از شغل دولتي و استادي دانشگاه اخراج و سپس راهي زندان شدند اين                 

بـا سـران زنـده و مـردة آن كـدام      توانند باشند؟ شما از نهـضت آزادي ايـران    هاي آمريكا مي    آمريكا و تفاله  

توانيد نـام     تر و استوارتر مي     تر، اسالمي   تر، ايراني   تر، پاك   تر، اصيل   جرياني را در وضع حاضر كشور قديمي      

هاي اعتقادي و اجتمـاعي و    ها به طور مستقيم و غير مستقيم در زمينه          هايي كه اين    ها و جريان    ببريد؟ اگر آن  

وان و پيـر و روشــنفكر و روحـاني و بـازاري و اداري بوجـود آوردنــد     اداري و مبـارزاتي در قـشرهاي جـ   

  !سينا كه متهم به كفر شده بود ـ يك مسلمان نبود آمريكايي باشند پس در همه دهر ـ به گفته ابن

جريان دوران انقـالب آقـاي بازرگـان از كجـا سرچـشمه گرفـت؟ اگـر در هـر امـري از امـور انقـالب و                 

ابهام باشد راجـع بـه روي كـار آمـدن آقـاي بازرگـان و سرچـشمه گـرفتن                    جمهوري اسالمي جاي بحث و      

به موجب اعتمـادي كـه بـه ايمـان          «اين جريان مگر از شخص امام و        . جريان كه ابهام و اشكال وجود ندارد      

» راسخ ـ ايشان ـ به مكتب مقدس اسالم و اطالعي كـه از سوابقـشان در مبـارزات اسـالمي و ملـي داشـتند        

! ايد امام و سر منشأ انقالب را از اصالت انداخته به آمريكا بچـسبانيد               د؟ آيا شما نخواسته   گير  سرچشمه نمي 

  !زنيد به ساقه و ريشه انقالب تيشه مي! كنيد؟ شرم نمي

 آمـدهاي مملكـت را بـه آمريكـا نـسبت داده، دسـت امپرياليـسم                  ها و پـيش     به عقيده شما كه همه جريان     

دهيد، از كجا معلوم كه همين  افكاري كه مخالف نظرتان باشد سراغ مي   جهانخوار را در جزء و كل حوادث و         
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هـاي امپرياليـسم      نمودن آقاي مهنـدس بازرگـان و نهـضت آزادي هـم از نقـشه              » جريان آمريكايي «انتساب  

  نباشد؟) المللي و كمونيسم جهاني يا حريف بين(جهانخوار 

مي ايـران را در عمـل از قـوت و وحـدت             آيا خواسته و اصرار دشمنان ما ايـن نيـست كـه انقـالب اسـال               

ايـادي  . بيندازند و در افكار عمومي داخل و خارج از اصالت تهي نمايند؟ از اصـالت ملـي و اسـالمي هـر دو                      

هـاي گذشـته را نيـز         هاي فعلـي بلكـه كليـه جريـان          توز هستند كه نه تنها جريان       دشمن آنقدر هوشيار و كينه    

نترتيب هر حركت و مبارزه و انقالب را كـه ملـت مظلـوم شـهيدپرور                دهند و به اي     انحراف و خيانت جلوه مي    

اندازنـد و ملـت را    ايران انجام داده سرمايه براي خود و سرمـشق بـراي سـايرين شـده اسـت از سـكه مـي                 

  .نمايند مأيوس از خود و از رهبرانش مي

  !پس باز هم جل الخالق

كـه هـر چنـد صـباح زنـده      » ن و جريـان بازرگـا «آخر چه سري در اين سماجت و پيگيري در حمالت به          

   هللا باشد؟ تواند طبيعي و محضاً آيا مي! شود نهفته است؟ مي

مسأله اتفاقي نبود كه افراد مؤثر را، افرادي كه «ايد كه  همانطور كه از قول امام در سر لوحة مقاله آورده

»  شهيد كنند و خداوند حفظ كرد      براي اين ملت سرمايه بودند، يكي بعد از ديگري يا شهيد كردند يا خواستند             

آن سماجت و پيگيري در حمالت عليه نهضت آزادي و آقاي مهندس بازرگـان نيـز مـسأله اتفـاقي نبـوده و                       

هاي انقالبي كشور باشد كما آن كه يكي از آقايـان نماينـدگان               غرض شهيد كردن شخصيت معنوي و ارزش      

  .م تا بت شخصيت بازرگان را بشكنما گويد آمده خواهد در دادگاه شهادت بدهد مي وقتي مي

 و با آن كه اعضا آن دولت ادعا و طلبكـاري نداشـتند و               ١٣٥٨چرا بعد از استعفاي دولت موقت در آبان         

تلك امه قد خلت لها ما كـسبت و لكـم مـا كـسبتم و ال تـسئلون عمـا كـانوا                       «آقاي مهندس بازرگان گفته بود      

هاي قبل از دستور و در تبليغـات انتخابـاتي پـاي         ابر، در نطق  مرتب و مكرر در صدا و سيما، در من        » يعلمون

آورنـد و يـك كلمـه ايـراد بـه             اي از طرف امام داشته اسـت بـه ميـان مـي              دولت موقت را كه مأموريت ساده     

گيرنـد و     ها بوده است نمي     شوراي انقالب كه تصويب كننده وزرا و حاضر و ناظر بر روش كارها و تصميم              

 شوراي انقالب كه به لحاظ افراد و اعمال ادامه دهنده همان راه بود و همچنين بـه دولـت   هيچ انتقاد از دولت  

هاي گندم خورده باغ بهشت و بردارنده بار سـنگين            ها ظلوم و جهول     گيرند؟ جز آن كه بگوييم آن       بعدي نمي 

  . كردندها و زمين ترسيدند و امتناع  ها و كوه ن بار امانتي كه آسما. امانت خليفه الهي شدند

القدر ماه مبارك رمضان در هر مسجدي كه تعيين شود حاضر شده توبه به                اين آقايان حاضرند در ليله    

درگاه خدا برده هفتاد بار ذكر استغفراهللا و اتوب اليه آن شب را اختصاص به گنـاه قبـول مـسؤوليت دولـت                       

  .موقت بدهند

 توصيه كردن بـه دادسـتان انقـالب اسـالمي كـه             به خدا شما را   پرسيم آيا     با برگشت به دنباله مقاله، مي     

راي بـستن دهـان   و بـ  » بر طبق موازين حقوقي و با رعايت اصول محاكمات صـورت گرفتـه            «محاكمه هويدا   

اي هم از سازمان ملل متحد حضور داشته باشد جرم است و اهانت به امـت؟ وقتـي                    گيران دنيا نماينده   خرده

خلفات او از قانون اساسي و مقررات كشور اظهر من الشمس بـوده        هاي فراوان فردي چون هويدا و ت        خيانت

المللـي درآيـد آيـا انقـالب      توانست بـه صـورت علنـي در سـطح بـين        و عمل دادگاه ما و محكوميت هويدا مي       

 هـزار   ٧٠شد؟ اين عمل آيـا اهانـت بـه خـون              كرد و طلبكار مي     برد يا كسب وجهه مي      اسالمي ايران زيان مي   
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معلول بايد محسوب شود و كمترين ارتباط با انفجار در دفتـر مركـزي حـزب جمهـوري                   هزار   ١٠٠شهيد و   

  دارد؟

ها در مجلـس شـوراي اسـالمي بـه قـصد              اگر آقاي دكتر سحابي در موقع طرح آزادي مشروط گروگان         

 اند به لحاظ ديپلماسـي نگوييـد كـه در         المللي گفته   احتراز از تبعات حقوقي و اقتصادي نامطلوب در سطح بين         

  حال جنگ هستيم آيا اين را بايد به معناي سازش با آمريكا گرفت؟

آيـد و   كه چنين چيزي بـه خـاطر نمـي   ( شعاري عليه افرادي شنيده شده باشد    در اجتماع امجديه اگر مثالً    

آيا بايد اين را به حساب نماينـدگان دعـوت          ) باالخره در هر اجتماع عمومي كنترل كامل افراد غيرممكن است         

هـا و ناسـزاها كـه از     گذارد؟ به عالوه اگر انصاف داريد چرا ايراد به هزاران بار انتقاد نـاروا و تهمـت    كننده  

  گيريد؟  نمي،اند صدها اجتماع سياسي و مذهبي حتي در خطبه نماز جمعه به دولت موقت داده

ره و دليـل بـر      كه نشنيدن آن را در اجتماع امجديه يكي ديگر از معاصي كبيـ            » مرگ بر آمريكا  «اما شعار   

ايد، آقاي مهندس بازرگان رسم نداشته است به هيچ فرد يا مقام فحـش              آمريكايي بودن جريان نهضت گرفته    

نهضت آزادي شعار نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسالمي را هميشه احترام و اجرا كرده است و به                   . بدهد

در دوران شـاه كـه      .  اسـت   ها پرداخته   جاي فحش به آمريكا و شوروي با شعور و عمل به نابودي منافع آن             

نوشـتند و در آن ايـام         كردنـد و نامـه سرگـشاده مـي          ها صادر مي    نهضت آزادي يا مهندس بازرگان اعالميه     

رين  تنها گروهي در داخل ايران بودند كه لبه تيز حمله را متوجه شـاه كـرده شـديدت                   قدرت و وحشت، تقريباً   

گفتند و او را به مناظره تلويزيـوني بـراي بحـث روي اعمـال      مي» رودشاه ب «داشتند،  اعتراضات را اظهار مي   

  .شدند كردند معذلك از دايره ادب خارج نمي خالف قانونش دعوت مي

آقاي مهندس بازرگان در هيـأت مـديره موقـت شـركت ملـي نفـت بـا همكـاري و فـداكاري مهندسـين و              

امل انجام داد و بدون آن كه مرگ بر انگليس          كاركنان ايراني عمل خلع يد از شركت غاصب نفت را به نحو ك            

 نفر متخصصين خارجي را مرخص كرده، شركت ملي شده را به دست ايرانيان به بهترين وجه               ١٢٠٠بگويد  

  .اداره نمود

ضمناً با چه منطقي و از كي تا بحال معيار نهايي براي امريكايي نبودن شعار ضد امريكـايي دادن شـده                      

 ضد انقالب اسالمي را كه در كردستان و تهران و گنبد بـه قيـام مـسلحانه عليـه         هاي  است؟ مگر اين گروهك   

هـا    دانيد؟ آيا در اعالميه آن      جمهوري اسالمي دست زدند خودتان وابسته به امريكا و تحريك شده آنان نمي            

 طـرز اسـتدالل و الغـاء شـبهات          شـود؟ ايـن چـه       شعارهاي محكم قاطع و فراوان ضـد امريكـايي ديـده نمـي            

  اي است؟ انديشانه هساد

  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۳۰/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  نامه به مجلس اعالي اسالمي شيعيان لبنان 

  در مورد بمباران شهرهاي لبنان

  

  ان لبنان يمجلس اعالي اسالمي شيع

  شوراي رهبري سازمان امل 

  

  برادران عزيز، با سالم و درود فراوان 

 جنايتكار، اين دشمنان خونخـوار و قـسم خـورده اسـالم و              هاي  ها و آمريكايي    يك بار ديگر صهيونيست   

زماني  هم. ي خود را به دنيا نشان دادند      دفاع لبنان ماهيت واقع    باران شهرهاي بي  بشريت با حمالت خود و بم     

هـاي   ها به لبنان با سفر نماينده ويژه ريگـان بـه خاورميانـه بيـانگر توطئـه              تجاوز آشكار ارتش صهيونيست   

  .ليه مردم اين منطقه تدارك ديده شده استجديدي است كه ع

ها به لبنان و حمله رژيم بعثـي عـراق و             نهضت آزادي ايران تفاوت اساسي در ماهيت حمله صهيونيست        

بيند و مبارزه عليه صهيونيزم و امپرياليسم و دفاع از حيثيت و شرف انساني و اسـالمي   صدام به ايران نمي  

  .داند  لبنان، چه ايران، وظيفه و تكليف خود ميمسلمانان را در هر كجا كه باشد چه

ايم كه مسأله لبنان و بخصوص شيعيان را مـسأله             طي ساليان دراز مبارزات گذشته خود نشان داده        ما در 

حضور فعال برادر شـهيدمان دكتـر   . ايم دانيم و كمك و همراهي با آنان را بر خود فرض دانسته          ميخودمان  

ز در لبنان و خدمات ذي قيمت آن شهيد بزرگوار تحت رهبري امـام موسـي    مصطفي چمران طي ساليان درا    

صدر، كه هر كجا هست خداوند او را مشمول عنايات خود بگرداند و دشمنانش را نابود سازد، بيانگر بينش                   

  .باشد اصيل اسالمي ما مي

ن عزيـز   نهضت آزادي ايران ضمن محكوم كردن اين توطئـه بـزرگ و جنايـت هولنـاك بـه شـما بـرادرا                     

دهد كه در اين نبرد تنها نيستيد بلكه چون گذشته همه برادران نهضتي همگام بـا ملـت مـسلمان                      اطمينان مي 

  .ايران يكپارچه با شما هستند و در كنار شما تا پيروزي نهايي خواهند جنگيد

  .نماييم از خداوند باريتعالي استقامت و صبر و پيروزي مسلمانان را آرزو مي

  والسالم

   آزادي ايراننهضت
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۳۰/۰۴/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  نامه به ياسرعرفات 

  در مورد بمباران شهرهاي لبنان

  

  

  برادر ياسر عرفات

  بخش فلسطين رييس كميته اجرايي سازمان آزادي

  

برادر گرامي، يك بـار ديگـر امپرياليـسم خونخـوار آمريكـا و صـهيونيزم متجـاوز عليـه مـردم لبنـان و            

ها به سرزمين لبنان و       هوايي و زميني ارتش صهيونيست    حمالت  . فلسطين دست به جنايت بزرگي زده است      

 دفاع آن بار ديگر از چهره كريه اين وحشيان به ظـاهر متمـدن پـرده برداشـت و                     بمباران و كشتار مردم بي    

  .باشد هاي عميقي مي نشان داد كه سفر نماينده ويژه آمريكا به منطقه خاورميانه همراه با چه توطئه

دانـد    ساس بينش و تعهد اسالمي خود مسأله فلسطين و لبنان را مسأله خود مي             نهضت آزادي ايران بر ا    

اش با تمام قوا و امكانات از حمايت مردم فلسطين و لبنان دريغ ننموده             و در طي ساليان دراز حيات سياسي      

 است و اكنون نيز ضمن محكوم ساختن اين جنايت بزرگ و ابراز تنفـر شـديد از جنايتكـاران، بـه شـما، بـه                        

دارد كه همگام با مردم مسلمان و انقالبي ايران           عنوان نماينده مردم رنج ديده و زحمتكش فلسطين اعالم مي         

هاي شيطاني استكبار و تكاثر جهاني و         با تمامي نيرو و امكانات در كنار مردم فلسطين براي مقابله با توطئه            

  .باشد  آنان آماده مي عوامل صهيونيست

  .نماييم و نصرت مسلمانان و نابودي دشمنان اسالم و مسلمين را آرزو مياز خداوند متعال ياري 

  

  والسالم

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۶/۰۵/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  بيانيه به مناسبت بزرگداشت روز قدس

  روز قـدس را هر چـه باشكوهتـر گـرامي داريـم

  

ر جمهـوري  دو سال قبل با پيشنهاد وزير امور خارجه دولت موقت و به فرمان رهبـر انقـالب و بنيـانگزا        

 ن انگيـزه مـشترك    اعـالم شـد تـا بـر اسـاس ايـ           » روز قدس « جمعه آخر ماه مبارك رمضان به عنوان         اسالمي

هاي همبـستگي     استكبار جهاني زمينه  واند با مشاركت ساير مسلمانان ضد        امت به پا خاسته ايران بت      ،مسلمانان

  .و وحدت امت بزرگ اسالمي را فراهم سازد

هـاي خـداجو، سرچـشمه وحـي و اولـين قبلـه                جاويد، خانـه عـشق انـسان       پايگاه حقيقت » قدس شريف «

طبيعي است كه آزاد ساختن چنين سرزميني از چنگ جهانخواران وابسته به شرق و غـرب                . مسلمانان است 

  .محور اصلي وحدت امت و مشاركت تمامي اقشار مسلمين گردد

غالي و رهـا سـاختن خلـق آواره و    هاي اشـ    نجات سرزمين » روز قدس «اگر چه هدف ابتدايي بزرگداشت      

مستضعف فلسطين و باالخره نجات بخشيدن كشورهاي اسالمي خاورميانه از سرطان اسراييل است كه بـا            

كوشد از رشد و      هاي مادي منطقه مي     باز ضمن چپاول ثروت     تباني غرب جهانخوار و رضايت شرق سياست      

روز «تـر آن تبـديل    تـر و مهـم   ولي هدف عاليتعالي مردم مسلمان و گسترش فرهنگ اسالمي جلوگيري كند       

هـا و بازگـشت بـه اسـالم راسـتين و تعيـين                هـا و ارزيـابي      و تغيير اساسـي در ارزش     » شب قدر «به  » قدس

داشت روز قدس، جمعه آخر ماه مبـارك         به همين دليل است كه براي گرامي       .باشد  سرنوشت امت اسالمي مي   

  .اب شده استباشد انتخ رمضان كه مصادف با ايام قدر مي

هاي   روز همبستگي مسلمانان براي نبرد روياروي با باطل، كفر، استكبار و كليه ارزش            » روز قدس «آري  

  .شرقي و غربي است

نهضت آزادي ايران در آستانه سومين سالگرد روز قدس، ضـمن بزرگداشـت ايـن روز بـزرگ و ابـراز                     

ن خواهد با اعتصام به ريـسما  ان و انقالبي ميهمبستگي با آوارگان و رزمندگان فلسطين از همه مردم مسلم    

روز «افكني و نفاق، صفوف خود را متشكل سازند، زيرا بزرگداشت واقعي             هاي تفرقه   الهي و طرد همه شيوه    

و تحقق اهداف آن كه طرد صهيونيسم و امپرياليسم را از منطقه به دنبال خواهد داشت جز از طريـق                    » قدس

  .سالم در سراسر جهان امكان پذير نخواهد بودوحدت كامل تمامي اقشار امت ا

  

  به اميد پيروزي اسالم بر كفر و آزادي قدس عزيز

  الغالبونفان حزب اهللا هم 

  ايراننهضت آزادي 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۹/۰۵/۱۳۶۰: تاريخ

  

  نامه به روزنامه كيهان در مورد قسمت دوم مقاله

  »كالم آخر با بازرگان نهضت آزادي «

  

  دفتر روزنامه كيهان

كـالم آخـر بـا بازرگـان و         « آن روزنامـه، در قـسمت دوم مقالـه           ١٣٦٠اه   تير م  ١٨در صفحه آخر شماه     

با معذرت از تأخير    . مطالبي آمده است كه الزم ديديم بر طبق قانون مطبوعات پاسخي بدهيم           » نهضت آزادي 

در جواب و با تأسف از اين كه اوقات خواننـدگان عزيـز و اوراق آن روزنامـه شـريف در اوضـاع حـساس                        

تر بايد صرف شود، براي آن كه سكوت ما به معناي رضـا و قبـول اتهامـات آن       ضروري كشور به كارهاي  

درج نـشده بـود دسـت بـه ايـن دفـاع        ∗ ].....[ت را داش» جريان نهضت«مقاله كه باز هم قصد حمله و تخطئه   

  .زديم مشروع نمي

اليـزم، ضـديت بـا      آقاي نويسنده مقاله در قسمت دوم باز هـم اتهامـاتي از قبيـل جاسـوس آمريكـا، ليبر                  

كارانـه بـا مجاهـدين خلـق، بـي            كارانه و كاسب    داري، برخورد سازش    انقالب، مالكيت و طرفداري از سرمايه     

  .اند توجهي روزنامه ميزان به دردهاي امت و غيره را علم كرده

وابـط  حـداقل ر  : اند  توجه بفرماييد، در اين تبليغات مغرضانه چگونه قلب حقيقت و واقعيت را تكرار نموده             

» گاتنـگ روابـط تن  «ديپلماتيك با آمريكا كه در آن زمان مورد تصويب امام و شوراي انقالب قرار گرفته بود                 

 آزادي متكي بر موازين اسالمي و قانون اساسي كه در جهت مبارزه با استبداد             .با آمريكا خوانده شده است    

باشـد آزادي غربـي و        اليـزال مـي   نـد   بـار و تـسليم در برابـر خداو         هـا و عوامـل اسـارت        نفي كليه طاغوت  و  

دار، محتكـر و فئـودال و       مايهگروهـي غـارتگر، چپـاولگر، سـر       «باري معرفي شده است كه مورد نظر        بندو  بي

است، آگاهانه يا ناآگاهانه و با تشبث به فرهنگ الحادي ماركسيـسم دفـاع از آزادي را بـا كلمـه                     » كش رعيت

يـا آن كـه موضـوع مالكيـت را آن طـوري كـه در       . اند  ق قرار داده  ليبراليزم مخلوط نموده در مقابل منافع خل      

داري و    باشـد بـه صـورت دفـاع از سـرمايه            اسالم هست و مورد اصرار فقهاي عظام و شخص امام نيز مي           

داري اسـتيالگر آمريكـا، ضـرورت دارد نثـار نهـضت           فئودال وانمود ساخته حمالتي كه عليه نظـام سـرمايه         

نامه ميزان از كليه نيروهاي مسلمان ولو دچار افراط و انحراف يـا التقـاط بـه                 دعوت روز . آزادي شده است  

اسالم اصيل و برادري و وحدت و پرهيز از برادركشي، مخالفت و ضديت با شور انقالبي و مسخره كـردن                    

ي از  تدافعي و متكي بر اصل امر به معروف و نهـ     انتقادات اصولي ميزان را كه اكثراً     . آن قلمداد گرديده است   

اند و    معرفي كرده » اشك تمساح ريختن  «و  » نق زدن «منكر و وظيفه مطبوعاتي منطبق با قانون اساسي است          

  .اند دانسته»  ساله٥٠ارسال ارز به آشنايان به ظاهر دانشجوي «آن را ناشي از قطع 

ن آگـاه   شـود اتهامـات و القائـات دشـمنا          آنچه براي برادران ما در نهضت آزادي بيشتر باعث تأسف مي          

انـد    ها قرار گرفته و دچار سوءتفاهمات شده        تأثير اين جوسازي   آگاهي دوستاني است كه تحت    بلكه نا . نيست

خواهند اين شبهات و ادعاها را مورد شك و ترديد و سپس تفكر و تحقيق قرار دهند تا خود بـه ايـن                         كه نمي 
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پيـروزي   ماه اول    ٩فرساي   رايط طاقت قت تالش مداوم خود در ش     نتيجه رسند كه مهندس بازرگان و دولت مو       

  . اند انقالب يا جز در اجراي مأموريت ارجاعي و دفاع از منافع ايران و انقالب مصروف نداشته

هـاي   در آن زمان، يعني پس از پيروزي انقالب، يك نظر اين بود كه آمريكـا و كـشورهاي مـشابه پايگـاه              

نـشيني    اند به درون مرزهاي ممالـك خـود عقـب           م گرفته اند و نوميدانه تصمي     نامشروع خود را از دست داده     

اسـتقالل،  «و  » نـه شـرقي، نـه غربـي، جمهـوري اسـالمي           «و باز بر طبق شعارهاي اصيل انقالب چون         . كنند

هـا بـا توجـه بـه وحـدت و انـسجام ملـت و         رفت كـه ايـن دولـت    حداكثر انتظار مي » آزادي، حكومت اسالمي  

بـه  . ابط عادالنه مبتني بر احترام به استقالل كامل ايران راضـي باشـند  هوشياري رهبري انقالب به ايجاد رو   

همين دليل بود كه ايران طبق سياست خارجي خود كه زير نظر امام و شوراي انقـالب قـرار داشـت، رابطـه                       

كـج  «قطع نكرد و سياست خارجي مصوب ايران بـا آمريكـا سياسـت              ) جز با مصر  (خود را با هيچ كشوري      

يابي در خصوص رويدادهاي آن روزها نبايـد در خـأل و              امروز هر گونه قضاوت و ارزش     . دبو» دار و مريز  

  .يا بر اساس تحوالت بعدي و شرايط حاضر انجام گيرد

هد تغييرات   در شرايط انقالبي كه هر روز شا       ١٣٦٠ با معيارهاي سال     ٥٨ و   ٥٧هاي    سنجيدن وقايع سال  

نده آن مقاله سؤال كنند چـرا اميرانتظـام در پاسـخ نماينـده              شود كه نويس     باعث مي  باور نكردني آن هستيم،   

ايـشان  . تـر اسـت     دهـيم و در آنجـا راحـت         آمريكا گفته بوده است كه تبادل اطالعات را در سوئد انجـام مـي             

فراموش كرده است كه در آن زمان اميرانتظام سفير ايران در سوئد و محـل كـار رسـمي او سـوئد بـود و                         

  . هر چند ماه يك بار گزارش دادن به وزارت امور خارجه بودرفت و آمد او به ايران

نظير اين سؤال را آقاي بازپرس آقاي مهندس اميرانتظام دو سه روز بعـد از بازداشـت ايـشان از آقـاي              

وزيري كرده، متوجه و متقاعد شده بود كه به هيچوجه مسأله جاسوسي و نيـت                 مهندس بازرگان در نخست   

 آقاي مهندس بازرگان در دادگاه نيز توضيحاً شهادت دادند كه چون دولت موقت              .سوء در ميان نبوده است    

مرزي بود از سفراي شوروي و آمريكا خواستند كه           امكانات سابق فاقد اطالعات برون     در اثر متالشي شدن   

ت براي اثبات حسن نيت خود در طرفداري از استقالل و تماميت ارضي ايران ما را از خبرهايي كه از حركـا                    

در عـرف ديپلماسـي ايـن عمـل را تبـادل اطالعـات              . آورنـد آگـاه سـازند       و اقدامات همسايگان به دست مـي      

ها داريـم كـه بـدهيم و      معمول است ضمن آن كه معلوم بود نه ما اطالعات مفيدي براي آن   گويند و كامالً    مي

  .بسته آنها است يك طرفه اطالعات مستلزم قبول چشمنه دريافت 

دها و حمالت تندي كه عليه آقاي مهندس بازرگان و نهضت آزادي معمـول و متـداول شـده،                   ديگر از ايرا  

هاي خود از آقاي      هاي خارج براي پر كردن برنامه       استفاده و استنادي است كه گاه گاه بعضي از خبرگزاري         

 نظر طبيعـي كـه      اين راديوها در مواقع بحران با استفاده از هر اختالف         . كنند  مهندس بازرگان يا روزنامه مي    

ممكن است براي رشد و پيشرفت جامعه بسيار سودمند باشد، با جانبداري از يك گروه و بـا پخـش اخبـار                      

 مزورانه راديوهـاي خـارجي را نبايـد بهانـه            اين عمل احياناً  . كنند  كذب و شايعات، سعي در ايجاد شكاف مي       

كه با تمام قـوا  آيا حزب توده . ن دانستبراي كوبيدن و مقصر دانستن نهضت آزادي و آقاي مهندس بازرگا 

كرد و ديوارهاي شـهر را بـا شـعارهاي متعـدد      ي آقاي رجايي براي رياست جمهوري پشتيباني مي  از نامزد 

شـود؟ آيـا      پوشاند دليل سازشكاري و دوستي آقاي رجـايي بـا آن حـزب مـي                خود در حمايت از ايشان مي     

هـا يـا ماركسيـست        ب اسالمي ايران دليل مـسلمان شـدن آن        پشتيباني و تبليغ راديوهاي بلوك شرق از انقال       
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ن و  نـد جـدايي افك  «ايـن همـان روش و سـالح         ! بودن انقالب ايران و يا عنايت رهبري انقالب به چـپ اسـت؟            

بـرداري از اخـتالف نظرهـاي         گـذاري و بهـره      استعمار و استيال است كه از طريـق سـرمايه         » حكومت نمودن 

نيت، به پـاره پـاره كـردن و قطعـه قطعـه       هاي مسلمان ولي كم توجه و با حسن  ه تاكتيكي گرو   طبيعي و اكثراً  

  .كند كردن امت واحده كمك مي

فرزندان مجاهد و مكتبي    «داند انگيزه نوشتن مقاله       براي ما جاي تعجب است فردي كه خود را مكتبي مي          

ها  همانا برخي گمان(» الظن اثمان بعض «بخواند و سخن خداي را كه  گونه  كارانه و بازاري    را كاسب » عزيزم

را در  » هـا   مجاهـدان و مكتبـي    «فراموش كند و به ويژه به روح اين مقاله كه از يك سـوي رفتـار                 ) گناه است 

فلسفه يا در عمل متأثر از مكتب ماركسيسم خوانده تـوجهي نكنـد و از سـوي ديگـر نـسبت بـه خطـري كـه             

.  اعتنـا بمانـد   هشدار داده شده و اخيراً تحقق يافته است بـي برخورد اين دو گروه با هم دارد و در اين مقاله    

شود تحريف كرد؟ جوش و خروش انقالبي در قاموس ما محكوم نيـست             راستي آيا سخن را از اين بهتر مي       

 در    هدف اصلي و مقدم بر اسالم نباشـد و ثانيـاً             تا زماني مورد قبول است كه اوالً        ولي اين جوش و خروش    

ها صورت گرفتـه      يعني سختگيري بر كافران و مهرباني با خودي       » علي الكفار رحماء بينهم   اشداء  «چارچوب  

آيا هيچيك از دو    . اي طرد و تكفير ننمايد      همرزمان و همگامان و هموطنان را به دليل اختالفات فكري و رويه           

اند؟ آري اعتقـاد      توانند ادعا كنند كه چنين چارچوبي را براي جوش و خروش انقالبي خود پذيرفته               طرف مي 

 ايـشان  ها و در رقابت با ما بر اين نيست كه به جاي پياده كردن اصول مترقي اسالم به تقليد از ماركسيست      

زنيم و يا در مورد مالكيت و سود شـعارهايي بـدهيم كـه مـورد قبـول رهبـر                    به اعمال خالف اسالم دست ب     

  .انقالب اسالمي و ساير مراجع نباشد

ويسنده مقاله كه روزنامه ميزان براي امت شهيد داده چه كرده است البتـه جـواب                در مورد سؤال آقاي ن    

امـا  . باشد كه در صورت رفع توقيف غيرقانوني چنانچه مايل باشند پاسخ دهند             به عهده مسؤولين ميزان مي    

 توان گفت كه روزنامه ميزان در نقش سخنگوي اقليت كه از ضـروريات و خـدمات                 به عنوان يك خواننده مي    

هر سيستم پارلماني و شورايي و اسالمي است و در دفاع از قانون اساسي و حقـوق ملـت كـه در رأس آن                        

روزنامـه ميـزان در     . موهبت بزرگ الهي به انسان يعني آزادي را بايد قرار داد، متعهد و مجاهد بـوده اسـت                 

ي، سياسـي ـ انتقـادي و    اي خود سعي كرده است انواع مقاالت اعتقادي، اجتمـاع   شماره١٩٨طي عمر كوتاه 

سعي كرده اسـت  . فرهنگي و خانوادگي را تحويل جامعة در حال انقالب و اصالح و استقالل بدهد ـ  ارشادي

هـاي سياسـي احـزاب     هـا و رياكـاري   فريـب . اسالم اصيل و انقالب صحيح را با اداي حق رهبري ارايه دهـد       

در . هـاي اسـتبدادي را افـشا سـازد          حصارگريهاي روحي و فكري و ان       اسالم و ايران و افراط و تفريط      ضد

يني ب  ها را پيش    ها و خشونت    ميان قشرهاي مختلف نقش شاهد و واسط ادا كرده عواقب وحشتناك خصومت           

ورزي و قصد واژگوني و جانشيني داشته باشد مـورد تـذكر و تنبـه قـرار                  كند، دولت را بدون آن كه غرض      

از ابتداي جنگ به تقويت روحيـة ملـت و تـشويق و             . ن برساند دهد و ناله و اعتراض مظلومان را به گوششا        

تقدير رزمندگان و خدمتگزاران برومند پرداختـه و هميـشه خواسـته اسـت بـه اعتـدال و انتظـام و اسـتقرار                   

  .جمهوري اسالمي ايران خدمت نمايد

ن واقعيتـي   و ايـ  » شناسد  امت انقالبي دوستان راستين خويش را به خوبي مي        «نويسد    نويسنده كيهان مي  

روزي و تبليغات مسمومي كه عليه نهـضت آزادي و          هاي شبانه   است كه مورد قبول ماست چه عليرغم تالش       
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طلبـي دسـت      ترين شرايط اختناق از حق      مهندس بازرگان شده است باز هم ملت به اين جرياني كه در سخت            

رد سـتم قـرار گرفتـه، رأي مثبـت     بر نداشته و در برابر دستگاه جهنمي شاه ايستادگي كرده و امروز نيز مو    

دادند و باز هم بازرگان، سحابي، يزدي، صباغيان و چمران از طرف مـردم بـه نماينـدگي انتخـاب شـدند و                       

  .زنند ايمان و اعتماد دارند هنوز هم به آنان بيش از بسياري از آنان كه سنگ مستضعفان را به سينه مي

 موقت بـا آن كـه مراكـز قـدرت را در اختيـار نداشـت                 آري ملت رزمنده ما به خوبي آگاه است كه دولت         

 به كار اندازد و وابستگي به خارج را          توانست در مدتي كوتاه از ميزان تورم بكاهد و صنايع كشور را نسبتاً            

هـاي    مقايسه دوران دولت موقت با دو دوره دولت       . تا حد امكان كاهش دهد بدون آن كه ادعايي داشته باشد          

ايي نشانگر اين واقعيت است كه اين خدمتگزاران بي سر و صدا كوشيدند كه سازندگي               شوراي انقالب و رج   

شان احيا و توحيد و تقويت و توليد بود يا خودجوشي كه باالتر از خودكفايي                 را آغاز كنند و هدف و برنامه      

بـستند    به كار مي  يعني به ملت و مملكت بيش از خارجه توجه داشتند فرمايش علي را               ∗].....[ها اگر     آن. است

باشد و درمان و چاره را در         يعني درد و بيماري و گرفتاري تو از خودت مي         » ك منك و دوائك فيك    دائ«: كه

آري نهضت آزادي ايران مسايل اصلي را شناخته است و در زماني كه هيچكس جـرأت                . خودت بايد بجويي  

نگذشت كه وقايع بعـدي وجـود و خـروج از           اند و چيزي      بست رسيده   نداشت، اعالم كرد كه دولتمردان به بن      

اقدامات نهضت آزادي و مهندس بازرگان تنها به حكم وظيفـه اسـالمي بـوده و            . بستي را تأكيد كرد     چنين بن 

دعاي مـا ايـن اسـت    . هراسند اي مي  در اين راه نه مزدي از كسي انتظار داشته و نه از مالمت سرزنش كننده              

هاي مـا را در راه راسـت اسـتوار سـازد و       و وحدت ارزاني داشته قدمكه خداوند به ملت ما هدايت و محبت    

بدون ترديد دعوت به خير و امر       . براي حل مسايل داخلي و پيروزي بر دشمنان خارجي صبر عنايت فرمايد           

ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت . به معروف و نهي از منكر خواهران و برادران براي ما كمكي ارزنده خواهد بود          

  .منا و انصرنا علي القوم الكافريناقدا

  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  

  

  

                                                      
  .ا.آ.واحد انتشارات ن. ـ به علت فقدان اصل سند، عبارت ناقص است ∗
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۵۸۶: شماره

 ۲۱/۰۵/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  نامه مهندس بازرگان به خبرگزاري پارس 

  صدر و تكذيب خبر مالقات با آقاي بني

  

  

  خبرگزاري محترم پارس

هايي از آن بطور محرمانه براي نمايندگان مجلـس   كه نسخه» خبرهاي ويژه «در شماره بيستم مرداد ماه      

كنـد و چـون       چاپ لندن ديده شد كه ارتباط با اينجانب پيـدا مـي           » المجله«رسد خبري از بيروت به نقل از          مي

ممكن است موجب اشتباه و سوء تعبيرهايي شود خواهشمندم دستور فرماييد شرح ذيـل در اولـين شـماره                   

ده باشند به منظـور  ها و مطبوعات و مراكزي هم كه آن خبر را پخش كر       آن نشريه درج شود و براي رسانه      

  .اطالع و تصميم فرستاده شود

چاپ لندن در شماره اخيـر خـود گفتـه          » المجله« روزنامه   ،١٩/٥/٦٠خبرگزاري پارس به تاريخ     خبر  طبق  

هـاي سياسـي معـروف از جملـه آقـاي       صدر چند روز قبل از فرار از ايران با شخـصيت      آقاي بني «: است كه 

جلسه مالقـات داشـته و مـا دو نفـر ايـشان را توصـيه بـه تـرك ايـران                   دكتر ابراهيم يزدي و اينجانب چهار       

انديـشي را بكلـي      آيد آن مالقات و مشورت و مصلحت        ضمن آنكه اصل خبر به نظر مشكوك مي       ... » ايم  كرده

نمايم و توضيحـاً الزم است اضافه كنيم كه آقاي دكتر يزدي تا آنجا كه اطالع دارم اصالً مالقـاتي     تكذيب مي 

صدر نداشته است و آخرين مالقـات بنـده هـم كـه بـه اتفـاق                   انتخاب به رياست جمهوري با آقاي بني       بعد از 

اي از آقايان نمايندگان مجلس صورت گرفت در حدود يك هفته قبل از عزل از فرماندهي كل قـوا بـود و             عده

  .كرديم كه بهتر است آبرومندانه استعفا بدهند توصيه مي

  

  مهدي بازرگان
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  امام جمعه دليجان به نهضت و پاسخ به ايشاننامه 

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران 

هاي نهـضت آزادي ايـران را         رسانم كه اينجانب در اثر اشتغال زياد وقت خواندن نامه           به عرض عالي مي   

  .تيدداريد، ندارم از اين جهت متمني است از اين تاريخ روزنامه براي حقير نفرس كه براي اينجانب ارسال مي

  امام جمعه شهرستان دليجان 

  ٢١/٥/٦١حسين رجبي ـ 

  

  

  االسالم حسين رجبي جناب حجت

  امام جمعه محترم شهرستان دليجان

با عرض سالم و آرزوي توفيـق برايتـان در خـدمت بـه اسـالم و ايـران، بدينوسـيله وصـول يادداشـت                     

 اسالمي ما از همه خوانندگان بـويژه         انتظار .داريم  زاري خود را اعالم مي    مختصر جنابعالي و مراتب سپاسگ    

د به نقد و اصـالح      ابعالي مطالب ما را تأييد نفرماين     ائمه محترم جمعه آن است كه در صورتي كه همچون جن          

 كـه مـا را ادعـاي عـصمت از خطـا و گنـاه       ا ارسال نظرات خود ارشاد فرمايند،اين مطالب پرداخته و ما را ب      

  .ارشاد، توصيه به حق، امر به معروف و نهي از منكر نيازمنديمنبوده و همچون ساير بندگان خدا به 

يتان فرماييد مرقوم داريد تا از ارسال نشريات برا         در هر حال اگر حضرتعالي اين انتظار را نيز تأييد نمي          

  ينا ان الحمد هللا رب العالمينو آخر دعو. خودداري كنيم

  

  نهضت آزادي ايرانروابط عمومي 

٢١/٥/٦١  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

 

  

  

  هاي سياسي ـ ايدئولوژيك نهضت   دوره دوم كالساعالم

  

  ١٣٦٠هفته اول مهر ماه : ها شروع كالس

  

  ـ مباني مديريت در اسالم ٩        هايي از قرآن ـ درس١

  ـ آموزش قرآن١٠        ـ تاريخ صدر اسالم٢

  ـ تاريخ انقالبات جهان١١      هاي سياسي ـ مكاتب و واژه٣

  ـ فلسفه تطبيقي١٢          البالغه ـ نهج٤

  ـ مباني ايدئولوژيك انقالب١٣      هاي انقالب اسالمي گي ـ ويژه٥

  ـ تاريخ صد ساله اخير ايران١٤        بيني اسالمي ـ جهان٦

  ـ مباني عرفان و فلسفه اسالمي در جامعه١٥    ريزي و توسعه در اسالم ـ برنامه٧

  ـ مشارب اخالق و مباني اخالق اسالمي ٨

∗∗∗  
   بعدازظهر٥ صبح الي ١٠ماه روزهاي فرد از ساعت  شهريور ٣١ الي ٣: تاريخ ثبت نام

   طبقه همكف ٢٣٤ خيابان استاد مطهري نرسيده به مبارزان، ساختمان :محل ثبت نام

  . سال سن و ارئه معرف مورد قبول نهضت آزادي ايران١٥ دارا بودن حداقل :شرايط ثبت نام

  . كارت شناسايي، دو قطعه عكس:مدارك الزم

  . تماس حاصل نماييد٨٣٣٩٦٦يشتر با تلفن جهت كسب اطالعات ب

  

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٠ر شهريو
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۹/۰۶/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  

  وزيري  به مناسبت فاجعه انفجار در ساختمان نخستم به رهبر انقالبتلگرا

  

  اهللا العظمي امام خميني دام ظله حضرت آيت

و تـسليت  وزير جمهوري اسـالمي را بـه حـضور عـالي تبريـك            شهادت جانگداز رئيس جمهور و نخست     

ها و حمالت دستگاههاي جاسوسـي دشـمنان را           عرض نموده، توفيق جمهوري اسالمي ايران در دفع توطئه        

  .از خدايتعالي خواستاريم

  

  اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۹/۰۶/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  وزيري اطالعيه به مناسبت فاجعه انفجار در ساختمان نخست

  

  عوناناهللا و انااليه راج

  

ب بـه اركـان جمهـوري       ها و حمـالت دسـتگاههاي جاسوسـي دشـمنان انقـال             ضمن محكوم كردن توطئه   

وزير جناب دكتر محمد جواد       علي رجايي و نخست   محمد شهادت جانگداز رئيس جمهور جناب       اسالمي ايران، 

  .گوييم هاي آنان تبريك و تسليت مي باهنر را به ملت شهيدپرور ايران، رهبر انقالب و خانواده

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي هبسم

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۹/۰۶/۱۳۶۰: تاريخ

  

  

  تلگرام به شوراي رهبري جنبش امل 

  به مناسبت سومين سالگرد ناپديد شدن امام موسي صدر

  

  برادران شوراي رهبري جنبش امل ـ لبنان

  الرئيس مجلس اعالي اسالمي شيعه برادر نايب

 خـود را بـا   در سومين سالگرد ناپديد شدن برادر ارجمندمان امـام موسـي صـدر بـار ديگـر همبـستگي                

هـا   برادران مسلمان و شيعيان و محرومين جنوب لبنان در جنگ عليه متجاوزين صهيونيـست و فاالنژيـست    

اعالم داشته و مطمئن هستيم ياران و اصحاب وفادار امام موسي صدر همچنـان بـا تمـام قـدرت بـه راه او                        

  .وفادار مانده و مبارزه خود را تا پيروزي نهايي ادامه خواهند داد

  

  نهضت آزادي ايران
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  : شماره

 ۱۱/۰۶/۱۳۶۰: تاريخ

  

  اعتراضيه نمايندگان نهضت در مجلس در مورد سخنان دو تن از نمايندگان

  

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

 بطوري كه مستحضر هستيد برخي از نمايندگان در رفتار و سخنان خود از حدود تذكر و توصيه به                    احترامـاً

ماني و فريضه اسالمي است خارج شده بـرخالف تمـام مـوازين             حق و انتقاد به جا نسبت به هم كه يك سنت پارل           

دانند كه به هر كس و به هـر            ملزم مي   شرعي معقول و مشروع و اخالقي و مقررات قانوني خود را مجاز و احيانـاً             

هاي كذب بدهند و از هر گونه هتك حرمـت            يك از نمايندگان مجلس به عناوين مختلف تهمت و افترا بزنند و نسبت            

هاي قبل از دستور خـود و يـا در خـارج از مجلـس خـودداري                   يثيتي چه در محيط مجلس و چه در سخنراني        و ح 

  .پردازند كنند و پا از اين حد باالتر گذارده به اغوا و به تحريك مردم عليه ما تا سر حد اهانت و آزار و قتل مي نمي

انگيـز و     خي از نمايندگان در مراسم حـزن      گونه اعمال و رفتار ناروا و غيراسالمي بر         آخرين نمونه از اين   

اندوهبار تشييع جنازه مرحومين جناب محمد علي رجايي رئيس جمهوري و جناب دكتر محمد جـواد بـاهنر                  

هريور ماه جـاري در جلـسه خـصوصي          ش ٩وزير در مجلس شوراي اسالمي در صبح روز دوشنبه            نخست

لس كلمات زننده و اهانتهايي از طرف بعـضي از  ماتي كه در مجلس تشكيل شده بود و در راهروهاي مج      مقد

آقايان نمايندگان و افراد ناشناخته حاضر در مجلس نسبت به نهـضت آزادي ايـران و اعـضاي آن صـورت       

كننده آقاي فخرالدين حجازي     مجلس و سپس بيانات ناروا و تحريك      نيا در     از جمله اهانت آقاي اسدي    . گرفت

دمي كه جهت تشييع جنازه گرد آمده بودند ايراد گرديد و متأسـفانه از              كه از بلندگوي خارج مجلس براي مر      

 پخش گرديد در حالي كه نه ارتباط با آن حادثه داشت و نه در شـأن                 صداي جمهوري اسالمي نيز مستقيمـاً    

  .آن مراسم و مجلس شوراي اسالمي بود

ر ايـن رفتـار ناهنجـار از خـود           برابـ  العملي در   اينجانبان براي رعايت شعائر اسالمي و احترام به شهدا عكس         

بايستي رياست مجلس و همكاران محترم مـانع آن اظهـارات و مـدافع حقـوق نماينـدگان       نداديم و حقـاً مي   نشان  

  .شدند مي

ما ناگزير از طرح اين سئوال هستيم كه چرا در چنين روزي به جاي آنكه در جهت وحـدت و يكپـارچگي             

ش از هر زمان بدان محتاج است و بكـار گـرفتن تمـام نيروهـا در جهـت      كه انقالب و جمهوري اسالمي ما بي     

مقابله با تجاوزات اسـتعمارگران غربـي و شـرقي خـصوصاً امپرياليـسم امريكـا و صـهيونيزم و دشـمنان                      

سوءاستفاده از موقعيت حساس و احساسات      با جنايتكار داخلي و جاسوسان و ستون پنجم آنها اقدام شود         

  شود؟ كننده و اتهامات دور از انصاف دست زده مي نين سخنرانيهاي تحريكپاك ملت به ايراد چ

فرمايند كه چقدر ايفاي وظيفه و حضور ما در مجلس با چنين جوسازيهاي خالف قانون     تصديق مي يقيناً  

  .پاشيهاي مغرضانه مشكل است و انسانيت و سم

  والسالم علي من اتبع الهدي

  مد صدرحاج سيدجواديـ ابراهيم يزدي ـ هاشم صباغيانيداهللا سحابي ـ مهدي بازرگان ـ اح
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   شهريور١٧اطالعيه نهضت آزادي ايران به مناسبت سومين سالروز 

  

سه سال پيش در چنين روزي مردم مسلمان و دلير ايران كه در نماز پرشـكوه عيـد فطـر پيمـان بـسته                        

به لرزه درآورند، به ميعادگاه عشق و خون        هاي استبداد محمد رضاخاني را          بودند تا با تظاهراتي عظيم پايه     

ديد و به     هاي حكومت خود را متزلزل مي       رژيم شاه نيز كه بيش از پيش پايه       . يعني ميدان شهدا روي آوردند    

نيروهـاي  يافـت،     تـر نمـي     كشتار و سـركوبي وسـيع      خردادي ديگر و     ١٥زعم خود براي بقاء راهي جز تكرار      

بـدين ترتيـب روز   .  خسروداد خائن در ميدان شهدا مستقر ساخته بودنظامي و امنيتي خود را به سركردگي 

ترين رژيم ايران فرا رسيده بود و مردمي كه سالحي جز ايمان و خلـوص           ساز مبارزه عليه سفاك     سرنوشت

راه مـردم مـسلمان   . گزيدنـد  به راه خويش نداشتند بايد يكي از دو راه شهادت يـا فـرار و شكـست را برمـي           

  .هادت و پيروزي بودمبارز ايران ش

هاي خود را    شائبه مردم دانست كه خانه      از آن روز بزرگ شايد مهمترين واقعه را بايد وحدت و كمك بي            

هـاي خـود را سـپر بـالي           گاه تظاهركنندگان و زخميان كرده بودنـد و جـان           سنگر مبارزه كرده و آن را پناه      

ر چه داشتند از جان شيرين گرفته تا دارائي خود          در آن روز خونين مردم ه     . زخميان مبارز قرار داده بودند    

در آن روز يكـي از سـربازاني كـه          . طبق اخـالص گـذارده بودنـد       در راه پروردگار و آزادي ملت خويش بر       

د و با اين    توانست شاهد كشتار بيگناهان و شريك ظالمان باشد، فرمانده عمليات نظامي را به قتل رساني                نمي

. ي ارتش را به يك باره فرو ريخت و خود نيز بالفاصله به خيل شهدا پيوست               مردمكار اسطوره انسجام ضد   

هـاي شـيريني بـراي رهـايي مـردم            هر چند آن جمعه خونين شهداي بسياري بر جـاي گذاشـت لـيكن ميـوه               

  :رنجديده ما به ارمغان آورد

ه اسـتبداد و  هاي برحق خـود و مبـارزه عليـ     شهريور مردم مؤمن ايران را براي دنبال كردن خواسته ١٧

رژيم . انقالب اسالمي را گسترش داد و حربه ارعاب و كشتار مردم را بال اثر ساخت              . تر كرد   استعمار راسخ 

 ديگر مبارزه مـردم سـركوب   (!) سال ٣٠كرد كه تا  شاه كه ساعاتي چند پس از كشتار ميدان شهدا گمان مي        

يرهـاي شـبانه كـه جهـاني را بـه لـرزه در            از فرداي همان روز خود را با بسط اعتـصابات و تكب            شده است، 

نظيـر تـاريخ در ايـام تاسـوعا و            و راهپيمـايي بـي     آورد مواجه ديد و عاقبت پس از گسترش اتحاد مردم           مي

عاشورا دريافت كه آخرين سالح خويش را نيز از دست داده است و انقالب راه پيروزي مرحله نخست خود                   

  . . .كند را به سرعت طي مي

 هاي عميق و شعارهاي اساسـي رهـايي          به اين مبارزه عظيم برانگيخته بود، حضور انگيزه        آنچه مردم را  

 اين واقعي بودن شعارها، استمرار و قاطعيت رهبري انقالب باالتر از همه             .از سلسله استعمار و استبداد بود     

وزي ايـن  شائبه به پروردگار و دوري از خودبيني و خواسـتهاي شخـصي و گروهـي بـود كـه پيـر         اتكاء بي 

اما دشمنان انقالب اسالمي ما نيز آرام ننشستند و با علم به اين حقـايق كوشـيدند تـا                   . انقالب را فراهم آورد   

صفوف مردم را جدا سازند و شعارهاي اصلي اسالمي را منحرف سازند و وحدت مـردم را چـه از طريـق                      
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هاي گوناگون غير اصـولي كـه         هانگيزهاي گروهي و چه از طريق القاء          سازي و خواست    افكني و شايعه    تفرقه

 شهريور بياموزيم ايـن اسـت كـه    ١٧درسي كه بايد ما از  .  سخني از آن در ميان نبود به تشتت بكشانند         قبالً

در برابر اين دسايس براي تداوم و حفظ دستاوردهاي انقالب اسـالمي راهـي جـز دنبـال كـردن شـعارهاي                     

توان گزيد زيـرا كـه مردمـي متحـد و مـؤمن را                جامعه نمي هاي برحق     واقعي مردم و مطرح ساختن خواسته     

تواند به شكست بكشاند و با حصول اتحاد مردم و به خواست پروردگار بزرگ راهـي جـز                    هيچ نيرويي نمي  

  .پيروزي پيموده نخواهد شد

 همـواره بـراي     ٥٧ و   ٥٦نهضت آزادي ايران كه در طول مبارزات ديرينـه خـود بخـصوص در سـالهاي                 

كرده است و از عوامـل        و استعمار در صف مقدم مبارزه تالش مي         تحت ستم از سلطه استبداد     رهايي مردم 

ريــزي و  هــاي عظــيم تاســوعا و عاشــورا و اربعــين برنامــه اصــلي برگــزاري نمــاز عيــد فطــر و راهپيمــايي

در سـومين   . سازماندهي بسياري حركات قبل از پيروزي انقالب موجب گسترش و تعميق انقالب بوده است             

ي خود را با شعارها و آرمانهاي بـه حـق مـردم محـروم          ن شهريور پيوند ناگسست   ١٧سالروز شهداي جمعه    

گـاه تحـت تـأثير جوسـازيها قـرار            هاي ناچـسب هـيچ      ها و برچسب    كند و عليرغم همه تهمت      جامعه تأكيد مي  

 و اسـتعمار و  نخواهد گرفت و براي تحقق هدفهاي مردمي انقالب اسالمي و رهـايي ملـت از سـلطه اسـتبداد         

 و همچنان به    ساني و اسالمي خود عمل خواهد كرد      بخش اسالم به وظايف ان      استثمار بر اساس تعاليم نجات    

  .و وعده خدا حق است» العاقبه للمتقين«اين وعده خداست كه . اعتقاد اسالمي خود استوار است

  

  نهضت آزادي ايران
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  اهللا طالقاني حلت آيتمناسبت سالگرد ره بيانيه نهضت آزادي ايران ب

  

  »المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوااهللا عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال من«

  )٢٣احزاب (

گروهـي از   . مرداني هستند كه به عهد و پيمان خويش با خداوند صادقانه عمل كردنـد               درميان مؤمنان پاك  «

  ».د و گروهي ديگر در انتظارند و هيچ عهدي را تغيير ندادنداينان وعده خويش را به انجام رساندن

  هموطنان گرامي، مردم مسلمان ايران 

در سالگرد رحلت معلم و همـرزم عزيزمـان مجاهـد           .  شهريور را در پيش داريم     ١٩اينك دومين سالگرد    

خـستگي ناپـذيرش كـه    رفته و تالشهاي داريم، و وصيتهاي از ياد  رامي مياهللا طالقاني يادش را گ     نستوه آيت 

. آوريـم   تنگي و بدخواهي گرديد بـه يـاد مـي         وفه دادن، دچار سيالبهاي تند نظر     در بهار اميد، و در طليعه شك      

 شهريور بيش از هر زمان ديگري جامعه ما نيازمند درك فريادهاي برخاسته از              ١٩اينك در دومين سالگرد     

  .گردد يجويد و بدنبال آن م باشد و او را مي اش مي سينه خسته

عمرش را در تعليم قرآن و مبارزه با فساد و ظلـم          . اهللا طالقاني، معلم بزرگ قرآن بود       برادر بزرگمان آيت  

ها كشيد، زندانها رفت و تيرهاي سياه كينـه و تهمـت              و استبداد گذراند، و به همين خاطر زجرها ديد، شكنجه         

  .را تحمل نمود

با محرومين فلسطين و ديگر برادران مسلمان چنـدين بـار            براي ايجاد و اظهار همبستگي       ٣٠در سالهاي   

  .سفر نمود و در كنفرانسهاي مختلف اسالمي شركت جست... المقدس و لبنان و مصر و  به بيت

.  با نهضت مقاومت ملي همراهي و همفكري و همدردي داشت          ١٣٣٢ مرداد سال    ٢٨پس از كودتاي شوم     

س بازرگان و دكتر سحابي و ديگر همفكـران و همرزمـان، نهـضت        با ياري مهند   ٤٠اهللا طالقاني در سال       آيت

 وقتـي نهـضت     ٤١در سـال    . آزادي ايران را بنا نهاد و مردم را به شركت در صفوف نهـضت دعـوت نمـود                 

اهللا طالقاني نيز همراه با ساير سـران و           به مبارزه برخاست آيت   » انقالب سفيد شاه  «آزادي با طرح آمريكايي     

 خرداد به ده سال زندان محكوم شد، و         ١٥ر گرديد و در جو خفقان بعد از قيام خونين           فعالين نهضت دستگي  

 كه بر اثر مبارزات پرشور خلق مسلمان ايران زنجيرها گسسته و درهاي زندانها گشوده گرديـد،                 ٥٧تا آبان   

  .برد طالقاني بيشتر اين مدت را در زندان و تبعيد به سر مي

 طالقاني، پيوسته با كالم گرم و بيان شيوايش افقهـاي جديـدي از آسـمان                اهللا  مان آيت   معلم از دست رفته   

ترين مخاطبـانش    مهمترين تالشهايش تفسير قرآن بود و اصلي.گشود بيكران قرآن را در پيش روي همه مي   

آموخـت    نوشت و مـي     گفت و مي    را مي خواند و آنچه      هر چند كه او خود را مفسر قرآن نمي        . (نيز نسل جوان  

ها در مسجد     و فراوان سخنراني  » پرتوي از قرآن  «شش جلد تفسير نفيس     .) دانست مي» پرتوي از قرآن  «فقط  

  .هدايت و ديگر مكانها حاصل اين تالش است
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 همين درس آموزش و تدريس قرآن بود كه حسد حاسدان و بعضاً گروهي از قشريون را برانگيخـت                  اتفاقاً

يـك بـار    . ورزي بـر عليـه او ادامـه دهنـد           ادتش نيز بـه كينـه     كه تا آخرين روزهاي حيات، و حتي پس از شه         

از دو طـرف  .  در جنوب تهران شروع كردم تفسير قرآن گفتن  ٢٠ الي   ١٣١٨در حدود سال    «: گفت  خودش مي 

اين قرآن در بست بايد      !از يكطرف مجامع ديني كه چه حقي دارد كسي تفسير قرآن بگويد؟           : شدم  كوبيده مي 

و چقدر من فشار تحمـل كـردم تـا           . . .گاهي هم در مجالس فاتحه      .  قرائتش بپردازند  خوانده بشود و مردم به    

   ١. . .»بتوانم اين راه را باز كنم كه قرآن براي تحقيق است، براي تفكر است و تدبر

اهللا طالقاني آزادمردي بود كه بسياري از صفاتي را كه در طول سـالهاي سـياه اسـتبداد، عمومـاً در                       آيت

از خـود دور    ..) .ايي و مخالفت با هر پديده نـو و          گر  از قبيل قشري بودن، سنت    ( بي اشاعه داشت    محافل مذه 

خـصوصيت  . طالقاني روحاني انقالبي بود كه انقالب را از خود شروع كرد و از سنن صنفي خود               . كرده بود 

چگـاه مـسائل را بـه       هي. نمـود   اهللا طالقاني در اين بود كه با دوستان و محـيطش مبادلـه فكـري مـي                  بارز آيت 

  .نمود مطرح نمي» همين است كه گفتم«اي جزمي و يكطرفه و  گونه

آقاي طالقاني يك عمر در جهاد و روشنگري بود كه از حبسي به حـبس            «: امام امت در سوگ وي نوشت     

  ».و از رنجي به رنج ديگر در رفت و آمد بود و هيچگاه در جهاد بزرگ خود سستي و سردي نداشت

اي كـه بـراي شـركت در صـفوف            پس از تأسيس نهضت آزادي ايران، در بيانيه        ١٣٤٠بهشت   اردي ٢٥در  

كساني كه براي شنيدن هر نداي حقي كر و براي ديدن پرتو هر     «: نهضت خطاب به مردم صادر نمود نوشت      

ث تا جايي كه مملكت را در معرض طوفان حـواد         . كنند و نه به مردم      نه به خود رحم مي     حقيقتي كور هستند،  

اند و به حمداهللا جمعي كه طي سالهاي سخت، ثبات قدم و پاكي نيت خود را      و بر لب پرتگاه مخوفي قرار داده      

در اين هنگام خطير به تشكيل  ... اند  ابراز داشته و در برابر تهديد و محروميت و زجر و زندان خود را نباخته              

د متعال به چنين جمع كه در طريق خدمت مـردم           خداون« و افزود    »اند  ي ايران قيام و اقدام نموده     نهضت آزاد 

  .»كوشند وعده رستگاري فرموده است و تحقق آمال ملت مي

» بـاج «اش هرگـز بـه كـسي          نمـود و در راه عقيـده        اهللا طالقاني پيوسته در خط شاهد و واسط حركت مـي            آيت

ايع نفـت و در زمـاني كـه         به همين خاطر هم بود كه در بحبوحه به ثمر رسيدن مبارزات ملي شدن صـن               . داد  نمي

ها را رشد داده و جبهه خلق را به انشقاق كشانده بود، از  ها و عقده هاي خناسان اثر كرده و خودخواهي   وسوسه

اهللا كاشاني گرد  برخي از فدائيان اسالم و آنان كه اطراف آيت. گرفت مهري قرار مي   هر دو طرف مورد اتهام و بي      

گفتند و او  مي» طرفدار كاشاني«خواندند و در جمع افراد ملي نيز به وي  مي» ملي«و » اي جبهه«آمده بودند وي را 

  .و رهرو حق! طالقاني، طالقاني بود. دانستند، و حال آنكه طالقاني نه اين بود و نه آن مي» فدائيان اسالم«را از 

از » بعـضي «ل  در اين يكي دو ساله نيز شاهديم كه چگونه گروهها و جناحهاي مختلـف هـر كـدام بـا نقـ                     

ها و وصاياي آن مجاهد كبير و ناديده گرفتن ديگر مطالب سعي بر آن دارند تا طالقاني را از خط شاهد                    گفته

هاي راست و چـپ       ء استفاده    در قبال اين گونه سو    . و واسط دور و در خط خويش نشان داده و معرفي كنند           

  . و پيرو حق! لقاني، طالقاني استطا. بايد گفت كه طالقاني نه از اينان است و نه از آنان

تاريخ نشان داده است كه در هر برهه زمان و در هر كجاي زمـين هرگـاه فريـادي بـه حـق از حلقـومي                          

                                                      
  ۱۳۵۸سخنراني در حسينيه ارشاد به مناسبت شهادت استاد مطهري . ١
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ه ده است تـا آن فريـاد را در گلـو خفـ            برخاسته است مثلث شوم و منحوس زر و زور و تزوير به تالش افتا             

در كـشاكش مبـارزات     . توانست جداي از اين باشد      ز نمي سرنوشت طالقاني ني  . كند و يا حداقل به بند بكشاند      

اهللا طالقاني در نهضت مقاومت ملي و در نهـضت آزادي              كه آيت  ٤٢ تا   ٣٢مخفي و مبارزات سياسي سالهاي      

گيـري و سـازش و متوليـان رسـمي ديـن، وي را                جناح تزوير، نمايندگان مذهب گوشـه     . فعاالنه مشغول بود  

اش را  زند منبر و سـخنراني     به جرم آنكه در مسجد حرف دنيا و سياست مي         خواندند و     مي» آخوند سياسي «

و وقتي زمينه آماده شد آنگـاه جنـاح زر     . ..ا مردم را از گرد او بپراكنند      كردند ت   نمودند و تالش مي     تحريم مي 

. انداختو زور، دستگاه ظلم و استبداد كارش را آغاز كرد و طالقاني و يارانش را به بند كشيد و در اسارت                      

  !)همانگونه كه در مقابل برادر شهيدمان دكتر شريعتي نيز چنين عمل كردند(

اهللا طالقاني و يارانش آن چنان تأثيري بـر جامعـه گذاشـت كـه تمـام اقـشار، و از جملـه                         اما محاكمه آيت  

  .مراجع و روحانيون و مدرسين و دانشگاهيان يك پارچه به حمايت از وي و نهضت آزادي برخاستند

. مام خميني بعد از آزادي و بازگشت به قم عليه اين محاكمه و محكوميت سران نهضت اعتراض كردنـد                  ا

مگر جرم طالقاني و يارانش چه بود؟ مگر گناهي جز ايجاد ارتباط ميان حـوزه و دانـشگاه داشـتند؟ و مگـر                       

ز اشاعه مكتب راستين    اهللا طالقاني شاخص همين پيوند روحانيت و روشنفكران نبود؟ مگر اينان هدفي ج              آيت

  اسالم و تشيع علوي در ميان جوانان و روشنفكران در سرشان بود؟

مدتها وي را در حبس نگاه داشـت، بارهـا          . نمود   سفاك شاه پيوسته طالقاني را از سخن گفتن منع مي          رژيم

توه نشكـست و بـه   اما هرگز اراده پرتوان و روح مقاوم اين مجاهـد نـس     .. .د آب و هواترين نقاط تبعيد نمود      به ب 

اش را با رژيـم       گشت مبارزه   حتي هر بار كه از زندان آزاد مي       . عهدي كه با خداي خويش بسته بود وفادار ماند        

نمـود و بـه كـساني كـه بـا             او مبارزه مسلحانه با رژيم سفاك شاه را تأييد مـي          . بخشيد  شاه شدت بيشتري مي   

او حتـي بـراي جلـوگيري از      . قه و اميـد خاصـي داشـت       بردند عال   خلوص هر چه تمامتر اين مبارزه را پيش مي        

انحراف احتمالي، از دادن آموزش فكري به مجاهدين نيز غفلت نكرد و به همين جرم بود كه دستگير و زنـداني                     

  )١٣٥٧ آبان ٨ (.و سرانجام اين قيام پرشور خلق بود كه طالقاني را از زندان شاه نجات داد... گرديد 

اي جـوان   اهللا طالقاني نيز بار ديگر عليرغم ضعف و خستگي، اما با روحيـه          م، آيت با اوجگيري انقالب مرد   

، يعنـي   ١٣٥٨پس از رهايي از زندان تـا فـروردين          . و پرشور به جهت دهي به مبارزات مردم مشغول گرديد         

  . پيام و اطالعيه در مورد مسائل جاري انقالب صادر نمود٤٠ ماه بيش از ٥در فاصله كمتر از 

اهللا طالقـاني در ابعـاد مختلـف سياسـي و ايـدئولوژيك        بهمن، آيت٢٢وزي انقالب اسالمي مردم در   با پير 

باشـد    ها و رهنمودهاي وي همين دوران پس از انقالب مي           در حقيقت اوج سخنراني   . فعاليتش را تشديد نمود   

بـا  «هـاي     در برنامـه  هـا، در سـخنرانيها،        كالم گرم طالقاني در مصاحبه    . و صد افسوس كه بسيار كوتاه بود      

امـام بـراي او   . پيوسته در گوش جان همه طنين افكن بـود     . . . هاي نماز جمعه و       ، در خطبه  »قرآن در صحنه  

امـام  . »او براي اسالم به منزله حضرت ابوذر بود، زبان گوياي او چون شمشير مالـك اشـتر بـود                  «: نوشت

. اشـتر بـود     ، زبان گوياي او چون شمشير مالك      او براي اسالم به منزله حضرت ابوذر بود       «: براي او نوشت  

  ».برنده بود و كوبنده، مرگ او زودرس بود و عمر او با بركت

كننده داشت و در جهت جلوگيري ار انحـراف،          اهللا طالقاني پيوسته نقش تعديل      تپس از پيروزي انقالب، آي    

. داد  صيت وجودي او را نشان مي     كوشيد، و اين خود، بعدي ديگر از ابعاد گوناگون شخ           افراط و انحصار مي   
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 خـواهر،   نـه بـرادر،  «: گفـت كـه    او مـي  . نمـود   ها را گوشزد مـي      ها، افراط و تفريط     ها و راستي    او هميشه كجي  

. بـا همـه ابعـادش     . اسالم، اسـالم اسـت    . فرزندان ما، اسالم نه كمونيسم است نه كاپيتاليسم نه سوسياليسم         

طالقاني پيوسته تأكيد خاصي بـر   ١.»كنند اسالم است انند و خيال ميچسب كنند آنهايي كه به هم مي اشتباه مي 

، »يكـي از همـان تـدبير امـور در شـوراها اسـت             «  !زد كه   حاكميت مردم در چارچوب مكتب داشت و فرياد مي        

هـايي    يعني كار را بدست مردم دادن، همان توده محروم همـان          «،  »االمر  شاورهم في «و  » وامرهم شوري بينهم  «

بعد از انقـالب مـا ايـن همـه          . راه نجاتشان اين است كه كار را بدست خودشان بدهيم         ... كشيده هستند   كه زجر   

نمـود     و اصـرار مـي     ٢.»كشيم و گوش شنوايي نيـست       داد كشيديم و ديديم مثل فريادي است كه توي بيابان مي          

ه پيغمبرش بـا آن عظمـت       حتي ب . ترين مسائل اسالمي است     صدها بار من گفتم كه مسئله شورا از اساسي        «: كه

ولي نه اينكه نكردنـد و      . متكي به شخص رهبر نباشند    . به اينها شخصيت بده   . گويد با اين مردم مشورت كن       مي

اندركار شايد اينطور تشخيص بدهند كه اگر شورا باشـد ديگـر مـا          دانم چرا نكردند، و گروهها و افراد دست         مي

ديـد كـه       و وقتـي مـي     ٣.»، بگذاريد اين مردم مـسئوليت پيـدا كننـد         برويد دنبال كارتان  ! چكاره هستيم؟ شما هيچ   

ديد كه چگونه آنها كـه بايـد در           كنند، مي   افكني مشغولند و برادران را از هم جدا مي          گر به نفاق    خناسان وسوسه 

دم فقـط   آمـ   وقتي به اينجا مي   . من بسيار متأثرم  «: كرد كه   ناله مي . اند  كنار هم باشند رو در روي يكديگر ايستاده       

گريه كنم به حال ملتي كه آن وحدت، آن يگانگي، آن تسليم در مقابل حق و آن                 . خواستم بنشينم و گريه كنم      مي

 خـصوصاً از عـداوتها و     ٤.»شـود   گيـري و عـداوت مـي        شوري كه داشت بتدريج تبـديل بـه خـصومت و جبهـه            

روختـه بـود و وي را چنـين         ها نسبت به همرزمانش نظير مهندس بازرگان سـخت افـسرده و براف              ورزي  غرض

وزيرنـد و هـم مـرد سياسـتند و هـم مـرد دانـشگاهي         آقاي مهندس بازرگان كه هم نخـست «: نمود توصيف مي 

  ٥»!اي بايد داشته باشيم دانيم چه جور نمونه هستند و هم مفسر قرآن و فقيه در دينند، ديگر ما نمي

ي، ياد ايـن همـرزم عزيـز را گرامـي داشـته و         اهللا طالقان   اينك در دومين سالگرد رحلت مجاهد نستوه آيت       

كنـيم مـا را       كنيم و از قادر متعال استمداد مي        براي روح بزرگ و پرتوان او از خداوند متعال طلب رحمت مي           

  .در ادامه راه او يعني اسالم راستين و تشيع علوي استوار و صابر گرداند

ناپـدير او،      سـال تـالش و كوشـش خـستگي         ٤٠ما اطمينان داريم عليرغم برخي كجرويها، ثمره بـيش از           

 تأكيدش بر بسياري مسائل از جمله شوراها و سـپردن  .اي روزبروز شكوفاتر خواهد شد      همچون كلمه طيبه  

وظيفـه مـا اسـت كـه در راه تحقـق آرزوهـاي              .  به خود مردم جامه عمل خواهد پوشيد        ها مستقيماً   مسئوليت

ل شورا و شركت دادن مردم در سرنوشت انقـالب و كـشور         اسالمي و انسانيش بكوشيم و با پيروي از اص        

  .ضمن گراميداشت انديشه و ياد وي عزت و عظمت اسالم و ايران را تضمين كنيم

  نهضت آزادي ايران

                                                      
  ۱۳۵۸ مرداد ۲۳سخنراني در سعدآباد، . ١

  با قرآن در صحنه، برنامه هفتم. ٢

  ۱۳۵۸ شهريور ۱۶ خطبه دوم نماز جمعه در بهشت زهرا، ٣

  ۱۳۵۸ مرداد ۲۵ سخنراني در سعدآباد، ٤

  ۱۳۵۸ مرداد ۱۹دومين خطبه، سومين نماز جمعه، . ٥
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۲/۰۶/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  تلگرام تسليت به رهبر انقالب 

  اهللا اشراقي به مناسبت رحلت آيت

  

  حضور محترم رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران

  ام خميني مدظله العاليام

الدار  عليكم بما صبرتم فنعم عقبيسالم  

ت  فقدان اين روحاني فعال و يار امام را به حـضر  .اهللا اشراقي موجب تأسف و تأثر گشت        خبر رحلت آيت  

ديده تسليت عرض نموده، از درگاه باريتعالي براي آن حـضرت طـول     هاي مصيبت  مستطاب عالي و خانواده   

  .نماييم بر جميل و براي آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت ميعمر، سالمت و ص

 

  اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۲/۰۶/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

   متن تلگراف نهضت آزادي ايران به امام امت

  اهللا مدني در مورد شهادت آيت

  

  

  لعاليحضور محترم رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران امام خميني مدظله ا

نهضت آزادي ايران مراتب انزجار خود را از عمل جنايتكارانه ضـد انـساني و ضـد اسـالمي انفجـار در                      

اهللا سيد اسداله مـدني را بـه رهبـر انقـالب و بنيـانگزار جمهـوري                 نماز جمعه تبريز ابراز داشته، شهادت آيت      

  .نمايد ض مياسالمي ملت ايران و جامعه روحانيت و خانواده ايشان تسليت و تبريك عر

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۲/۰۶/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  اهللا منتظري  تلگرام تسليت به آيت

  اهللا مدني به مناسبت شهادت آيت

  

  اهللا منتظري دامت بركاته حضور محترم حضرت آيت

اهللا مدني را به حضرتعالي و روحانيت متعهد و ائمه جمعه تبريك و تـسليت عـرض                   شهادت جانگداز آيت  

  . پيشگيري از بروز اين گونه جنايات را از باريتعالي خواستاريمنموده، توفيق مسئولين در

 
  

  اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه

  نهضت آزادي ايران

  

  

133



 
  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۱۳۶۰ شهريور:تاريخ

  

  

  بيانيه به مناسبت سالگرد حمله عراق به ايران

  

  

ن هاي جهانخوار آمريكا به ميه      يك سال از حمله ناجوانمردانه نظامي صدام تكريتي با پشتيباني ابرقدرت          

 سالي كه مـردم مـسلمان و انقالبـي مـا بـا مـشكالت فراوانـي پنجـه افكنـده و از بوتـه                          .گذرد  اسالمي ما مي  

  .پيمايد هاي متعددي گذشته و اينك نيز دنباله اين راه پر نشيب و فراز را مي آزمايش

هاي يك سال گذشته دامـن تقـوي را از دسـت داده و يـا                  ممكن است بسياري در كشاكش سياست بازي      

ساز پس از انقالب به دوش مـا نهـاده اسـت بـه سـر                  اند بار سنگين مسئوليتي را كه روزهاي آينده         نتوانسته

هـا افـزايش يافتـه و     ها و در يـك جملـه جـدايي    ها، بدبيني  شايد در جبهه داخلي تفرقه    . منزل مقصود برسانند  

ا از هـم جـدا شـده بلكـه در           ملتي كه سه سال پيش همچون بنياني مرصوص در برابر طاغوت ايستاد نه تنه             

پارچگي ملـت در فـداكاري و ايثـار در جبهـه              ولي كيست كه بتواند يك    . اند  برخي موارد در برابر هم ايستاده     

  .جنگ خارجي را منكر شود

 سـال  ٢٥٠٠حمله ددمنشانه رژيم بعثي عراق نشان داد كه ملت قهرمان و مسلمان ايران اگر هم به دليـل                 

ستبدادي نتوانند در جبهه داخلي برادرانه و آزاد يكديگر را تحمل كرده و با يكديگر               استبداد و سلطه فرهنگ ا    

كار كنند، در برابر دشمن خارجي اختالفات دروني خود را فراموش كرده و همه با هم در راه راندن دشـمن                

 و  هاي ارتش دلير، پاسداران جـان بركـف، اعـضا بـسيج مستـضعفين               قهرماني. كوشند  به آن سوي مرز مي    

در  جنگجويان عمليات نـامنظم از يـك طـرف و ايثـار و از خـود گذشـتگي اكثريـت نزديـك بـه اتفـاق مـردم                     

رسانيدن كمك به پشت جبهه نشان داد كه انقالب شكوهمند اسالمي، عليـرغم مـشكالت فراوانـي كـه در راه                  

  .ميده استخود داشته و دارد، نسلي جديد آفريده و روحي تازه در پيكر مردم اين مرز و بوم د

فـشرد،    آري هر ملتي كه با اهريمن بزرگ آمريكا اندر نبرد بوده و محاصره اقتصادي گلـوي وي را مـي                   

تي دهـد و يـا اقتـصاد طـاغوتيش را           اش را سروصور    زده  ملتي كه هنوز فرصت آن نيافته بود كه ارتش شاه         

گيـري توقيـف      گروگـان خانـه و      غه اسالمي بخشد، مردمي كه ذخاير ارزيش در جريان اشغال جاسـوس           صب

اي مـزدور     هاي شرق و غرب مركز فتنه و فساد عـده           هاي كردنشينش در اثر دسائس ابرقدرت       شده و استان  

هـا و     قرار گرفته بود با چنين مشكالتي با ارتش منظم و تجهيزاتي عظيم كه از پـشتيباني بـسياري از دولـت                    

 ايمان توانست كه جبران كمبود ساز و برگ جنگـي           ولي با نيروي اليزال   .  روبرو شد  ،مند بود   ابرقدرتها بهره 

  .ها فصلي جديد بگشايد هاي ملت را بنمايد و در تاريخ درگيري

شدن روح قهرماني ملت مسلمان ايران بود كه نـشان داد، عليـرغم               آري از بركات بزرگ اين جنگ آفتابي      

  . زانو درآوردتواند در برابر سپاهي مجهز بايستد و دشمن را به همه مشكالت داخلي مي

هـاي ملـت رزمنـده ايـران در مقابلـه بـا جنـگ                 ها و حماسه آفرينـي      نهضت آزادي ايران سالگرد مقاومت    
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آوران افتخار آفرين از ارتش، سپاه و بسيج و ساير نيروهـاي مردمـي تبريـك                  تحميلي عراق را به همه جنگ     

  .آورد گفته در برابر اين همه شجاعت، ايثار و استقامت سر تعظيم فرود مي

آوران   همچنين از مردم بزرگوار و قهرمان ايران كه با همت و پشتكار و سخاوت و فداكاري به ايـن رزم                   

كنند سپاسگزار است و اميدوار است اين جنگ خانمانسوز با پيروزي كامـل سـپاه اسـالم و                    بزرگ كمك مي  

الوثقاي وحدت، دنيايي آبـاد،   وه شكست استكبار جهاني خاتمه يافته و كليه مسلمانان بتوانند با تمسك به عر 

  .آزاد و جامعه توحيدي بسازند

نهضت آزادي ايران به روان همه شهيدان اين جنگ به ويژه سردار رشيد اسالم و فرزند برومند نهضت                  

از پاي درآوردن سپاه فرستد و توفيق و سالمت سربازان عزيز اسالم را در             دكتر مصطفي چمران درود مي    

خواهـد كـه بـا وحـدت كلمـه و دوري از               ي خواستار است و از همه ملت قهرمان ايران مـي          تعالكفر از خداي    

  .تفرق و تشتت تا پيروزي نهايي بر صدام و اربابان شرقي و غريبش به اين مبارزه بزرگ ادامه دهد

  

  اي جنوب و غربه درود بر همه شهداي اسالم از جبهه بدر تا جبهه

  زه با كفرهاي مبار افتخار بر رزمندگان جبهه

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۸/۰۷/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

   تلگرام نهضت آزادي ايران به امام خميني

  به مناسبت شهادت چهار تن از فرماندهان ارتش و سپاه

  

  انا هللا و انا اليه راجعون

  

  حضور محترم رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران 

  العالي فرمانده كل قوا امام خميني مدظله

اهللا فالحي جانشين رئيس ستاد       ز فرزندان رشيد ملت مسلمان ايران، تيمسار سرلشگر ولي        شهادت جانگدا 

مشترك و تيمسار سرتيپ نامجو وزير دفاع و تيمسار سرتيپ جواد فكوري مشاور جانـشين رئـيس سـتاد                   

 ملت  مشترك و برادر، آقاي كالهدوز قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران را به حضور رهبر انقالب اسالمي و                

رنجديده ايران تبريك و تسليت عرض كرده از خداوند رحمان شكست دشمنان انقـالب اسـالمي و پيـروزي                   

و  آرزومنديم ملت غيور ما با بازگشت به خدا در طريق رحمـت و وحـدت            . ملت شريف ايران را مسئلت دارد     

  .ر بشودهمچنين پايداري و شهامت موفق به جبران اين ضايعه عظيم و پيروزي بر ظلم و كف

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۰۸/۰۷/۱۳۶۰ :يختار

  

  

  وزير  م نهضت آزادي ايران به نخستتلگرا

  به مناسبت شهادت چهار تن از فرماندهان ارتش و سپاه

  

  انا هللا و انا اليه راجعون

  

  وزير محترم جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي مهدوي كني، نخست

ار فالحي، تيمسار نامجو، تيمسار فكـوري و        با نهايت تأسف شهادت سرداران دلير انقالب اسالمي تيمس        

برادر كالهدوز را خاصه در شرايطي كه پيروزي بر قواي صداميان متجاوز نزديك گشته بـود بـه حـضور                    

آن برادر ارجمند و قواي مسلح جمهوري اسالمي و سپاه پاسداران تبريك و تسليت گفته پيروزي انقالب در                  

  .ي را از خداوند بزرگ مسئلت داردنبرد با ظلم و كفر و نجات ميهن اسالم

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۲/۰۷/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  هيسسه اطالعات و درخواست چاپ بيانؤنامه به سرپرست م

  »اعتراض نهضت به توطئه اطالعات هفتگي «

  

  االسالم دعايـي  جـناب آقـاي حجت

  نماينده رهبر انـقالب و سرپـرست مؤسسه اطالعات 

 در رابطـه بـا      ١٣٦٠ مهـر مـاه      ٨مجلـه اطالعـات هفتگـي مورخـه         احتراماً در پاسخ به مطالب منـدرج در         

ها و تيترهاي روي جلد و مقاله داخل مجله در مورد آقايان مهندس بازرگـان، دكتـر يـزدي و مهنـدس           عكس

صباغيان سه تن از نمايندگان نهضت آزادي ايران در مجلس شوراي اسالمي پاسخ زير را با عنـوان بـراي                    

  .طبق قانون مطبوعات دستور فرماييد در اولين شماره آن مجله چاپ نمايند خواهشمند است ،روي جلد

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۱۲/۰۷/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  اعتراض نهضت آزادي به توطئه اطالعات هفتگي

  

  

هـايي از شـهيد        در حالي كـه در يـك سـوي آن عكـس            ١٣٦٠ مهرماه   ٨بر جلد مجله اطالعات هفتگي مورخه       

هـايي خنـدان و متبـسم از          هايي پاك و مظلـوم و در سـوي ديگـر عكـس              با چهره .. .بهشتي و شهيد رجايي و    

برنامـه امريكـا چيـست؟    «مهندس بازرگان و دكتر يزدي و مهندس صباغيان نقش بسته است عنوان درشت            

  .شود ديده مي» چرا افراد يك جريان همگي زنده و سالم هستند؟

آميز مقاله چيزي جز ادامـه        ها و عناوين تحريك     وع عكس ها در دو سوي جلد و انتخاب ن         اين عناوين و عكس   

ورزان بـراي تـرور       لوحـان و غـرض      الذكر و دعوت و تحريك ساده       توطئه مستمر ترور شخصيت افراد فوق     

چرا ترور و خطر متوجه «: در داخل مجله در متن مقاله نويسنده زير عنوان و سئوال      . باشد  شخص آنان نمي  

به نظر شما چرا نيروهايي كه ليبرال و در خـط غـرب هـستند               «: و يا اينكه  » رالهاپيروان خط امام است نه ليب     

. ساز دو نوع توطئه شـده اسـت         زمينه» كنند؟  كار را ترور نمي     چرا افراد ليبرال و محافظه    «و  » كنند؟  ترور نمي 

  .الذكر، دوم توطئه قتل آنان اول توطئه ترور شخصيت افراد فوق

اساسي است كه دشمنان انقالب اسالمي ايران از چپ و راسـت              هاي ناروا و بي    توطئه اول تكرار همان تهمت    

  .اند زده سالها است به مؤسسين و رهبران و فعالين نهضت آزادي ايران مي

بيانيـه اعـالم مواضـع ايـدئولوژيك سـازمان          «اگر چنانچه نويسنده به جاي تنظيم اين مطالب عيناً از نشريه            

كـرد     منتشر گرديد نقل قول مـي      ١٣٥٤ين و منافقين و منحرفين در شهريور        ، كه توسط مرتد   »مجاهدين خلق 

چرا كه آنها خيلي بهتر از نويسنده مقاله مزبور همين مأموريت           . مأموريت خود را خيلي بهتر انجام داده بود       

 حتـي   .خـود را معرفـي كردنـد      ) پيكـار در راه طبقـه كـارگر       (آنها كه بعدها به گـروه پيكـار         . اند  را انجام داده  

 و بـا طـرح      همـين نـوع اتهامـات بـه قتـل برسـانند           زير پوشـش     ها و صمديه لبافها را      واقفي  توانستند شريف 

اساس بـه نهـضت آزادي ايـران و سـران و مؤسـسين آن بـه تـرور شخـصيت آنـان                      ها و اتهامات بي     تهمت

هـاي    ر گـروه   سـاي  ،هـا را بـاب كردنـد        وطئـه تـرور شخـصيت     ها نبودند و نيستند كه ت       تنها پيكاري . پرداختند

انـد و بعـد از    هاي آمريكايي ديگر نيـز همـين روش را داشـته    ها، ماركسيست نفتيماركسيستي ديگر، توده ـ  

  .اند انقالب هم ادامه داده

 مجاهد، كار   ام امروز، چلنگر، آهنگر، مردم،    نويسنده مجهول مجله اطالعات، اگر مطالب روزنامه آيندگان، پيغ        

كرد مأموريت خـود   شوند تكرار مي شدند و بعضاً هنوز هم منتشر مي انقالب منتشر مي  و پيكار را كه بعد از       

  .داد را كاملتر انجام مي

 نهضت آزادي ايران 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۵/۰۷/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  تمام قبل از دستور مهندس بازرگان در مجلس شوراي اسالمي نطق نيمه

  اهللا والحمداهللا والسالم عليكم بسم

وان از رزمندگان دالور    حمد بي پايان براي قادر منان و سپاس فرا        

خودمان با درود رحمت بر شهيدان فداكار كه بـيش از يكـسال در              

هاي جنوب و غرب كشور در برابر دشمن نابكـار بزرگتـرين              جبهه

افتخار را به رهبري امام خميني براي ملت بپا خواسته ايران فراهم            

هاي خـارجي     هاي داخلي و دسيسه     كردند و اخيراً عليرغم گرفتاري    

  .اند هاي اميدآفرين نائل شده پيروزيبه 

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  لَئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي

 رب العالميناليك ال قتلك اني اخاف اهللا
١

  

اي دفاعيـه، درد دلـي        آنچه در چند دقيقه آينده خواهيد شنيد نه سخني است سياسـتمدارانه و نـه اليحـه                

ستغاثه از جانب كسي كه قبول داريد سـالهاي طـوالني از عمـر پرفـراز و نـشيب                   است از قلبهاي سوخته و ا     

خود را در آرزوي آزادي و استقالل ملت عزيز ايران و عدالت و اسالم و به جاي اختناق و اسـارت و جـور                        

هـا چـشيده و در آسـتانه انقـالب لبيـك اجابـت بـه                  ها داشته، محروميت    ها و توفيق    و كفر به سر برده تالش     

له كرده است، حاال      بران گفته، صادقانه و فداكارانه همكاري و سپس قبول مسئوليتها بنا به دعوت معضم             ره

ها و تهديدها را      هم كه به آخرين روزهاي زندگي رسيده و در اشتياق لقاءاهللا است با صبر و سربلندي تهمت                

  .نمايد  تحمل مي،كه پاداش انقالبي خدمت و صراحت يا اغواي مغرضين است

ام در سي، چهل سال گذشته مال و مقام و ريـا بـوده ايـن عـرايض را هـم بـه همـان حـساب                             اگر انگيزه 

ت بگذاريد ولي اگر هميـشه روي عقيـده و            بپذيريد و با استماع و سكوت كوتاهي كه خواهيد داشت بر من من            

رم و قـبالً از عنايتتـان       دا  ام حاال هم خارج از آن خـط قـدم برنمـي             نموده  وظيفه و الاقل با حسن نيت عمل مي       

  .نمايم تشكر مي

  :بنا به وظيفه نمايندگي مردم تهران و مراجعات و انتظارات جمع كثيري از هموطنان به مصداق فرمان

، ٢»يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعـل فمـا بلغـت رسـاله و اليـه يعـصمك مـن النـاس            «

                                                      
نم كـه تـو را بكـشم، مـن از خـداي             كـ   ـ اگر تو دست خود را به قتل من بگشايي من دستم را بـه سـوي تـو دراز نمـي                     ۲۸ مائده   .١

  . جهانيان بيم دارمپروردگار

اي  نكردي رسالت خود را انجام نـداده ) چنين(ـ اي پيغمبر آنچه را كه پروردگارت به تو نازل شده است برسان و اگر               ۷۱ مائده   .٢

  .كند و خداوند تو را از مردم حفاظت مي
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ام و با توكل به پروردگـار علـيم حكـيم مبـادرت بـه                 ن خدا كرده  احساس مسئوليت و رسالتي از جانب بندگا      

اميدوارم در پيامم حق و حقايقي وجـود داشـته و           . نمايم  رساندن آنچه در زبان و دل و حقوق آنها است مي          

وذكـر فـان الـذكري تنفـع        «با خواهران و برادران ايمـاني در مجلـس و در خـارج روبـرو كـنم كـه دسـتوِر                      

  .لوب پيدا كند تحقق مط١»المؤمنين

اين احساس مسئوليت و وظيفه نـه تنهـا در برابـر مـوكلين و هموطنـان اسـت بلكـه در برابـر انقـالب و                           

جمهوري اسالمي ايران كه با عشق فراوان سهم ناچيزي در بنيانگذاري و پيروزي اولي و اعـالم و اسـتقرار       

همچنـين بـراي حيثيـت و توفيـق         . دباش  ام نيز مي    دومي داشته و سوگندي كه به حفظ قانون اساسي خورده         

  .رهبري انقالب در به ثمر رساندن صحيح و كامل آن به سود ايران و اسالم

با كمال تأثر و با توسل به درگاه ذوالجالل بايد اقرار كنيم كه آتشي هولناك در كـشور عزيزمـان شـعله            

 كه در صدد خاموش كردن آن    ت و دولت و دين را مورد تهديد قرار داده، كمتر كسي است              كشيده، خرمن ام  

شـوند،    همه بلعيده مـي   ... تر ساخته بر خرمن طرف مقابل بيندازند          كوشند آتش را افروخته     بعضي مي . برآيد

االسـالم ثلمـه ال يـسدها         اذا مات العـالم ثلـم فـي       «شود كه     هاي سرسبٍد خود خالي مي      هاي علميه از گل     حوزه

 از مـسئولين دولتـي و لـشگري و از سـپاه و كميتـه بـه شـهادت                    ، برادران ارزنده و غيرقابل جبراني     ٢»شيئ

گناه در معابر و      رود، افرادي بي    المال و از ملت به هدر مي        ها از بيت    ها اثاث و دارائي     رسند، به همراه جان     مي

شوند و همچنين نونهاالن دختر و پسر و كسان وابسته و هوادار يا بركنار كـه در                   منازل كشته و معلول مي    

نونهاالني كـه هـر چـه       . گردند  يريهاي خياباني و دادگاههاي انقالبي قرباني التقاط و انحراف يا انتقام مي           درگ

وار، فـداكار يـا گناهكـار در          وار يـا ديوانـه      اين مملكت بوده عاشق   يافتگان اميِد     جگرگوشگان و پرورش  باشد  

  .اند اي افتاده طاس لغزنده

خوانـد، نـه      ق يا مرتجع و ضد اسـالم و عامـل امپرياليـسم مـي             در حالي كه هر طرف گروه مقابل را مناف        

هـاي   انـد و نـه جوانـان جانبـاز در خـانواده      هاي غيرتمندمان از امريكا وارد شده    روحانيون ارجمند و مكتبي   

سـان ريخـتن خـون يكـديگر را      پس چـرا ايـن  ! اند كه بتوان مزدورشان خواند امريكايي زائيده و بزرگ گشته   

  !شمارند؟ ب ميمباح و بلكه واج

هـا و انتقامخواهـان و        اراضـي هـا افـزوده شـدن ن        رحمـي   ها و بي    بارتر از همه و حاصل خشونت      مصيبت

تـا اينجـا در     . (شـود   دار مـي    كنندگان از انقالب و دين است و حيثيت و حقانيت اسالم كه در دنيا لكـه                برگشت

  ).ان باعث قطع آن شدجلسه علني خوانده شد و پس از آن جنجال و حمله بعضي از نمايندگ

پرسم آيا ما و شـما بـا هـر اخـتالف كـه در سـن و سـابقه داريـم بـه مبـارزه                            صميمانه و خودماني مي   

پرداختيم و به رهبري امام به انقالب برخاستيم كه دست آخر سر از جنگ خانگي و برادر و فرزندكـشي در                     

 يا ارتـشيان دالور و سـپاهيان جانبـاز و         آوريم؟ مردم بيشمار شهرها و دهات اين همه كشته و آواره دادند           

ساير داوطلبان جان بركف با يك سال شهامت و شهادت ما را بـه پيـروزي نهـايي و دفـع دشـمن خـارجي                         

زده گردد؟ آيا خدا ما را براي چنين برنامه آفريده است؟             مان خراب و سوخته و ماتم       نزديك كردند كه داخله   

                                                      
  .رساند به مؤمنين فايده ميـ و پند ده و بدان كه پند و يادآوري ۵۵ ذاريات .١

  .شود نميآيد كه چيزي قادر به بستن آن   چون عالمي بميرد شكافي در اسالم پديد مي.٢
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خدايا روا مدار كه سرنوشتمان چون      ! ...  و وحشت به ما داده است؟      آيا اسالِم رحمت و وحدت تعليم ويراني      

: اسرائيل شود كه بر خود ستم كرده، راه كبر و شرك و قساوت پيش گرفتند و مستحق تأديب الهـي    قوم بني 

  !  گشتند١»فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم«

دانيـد و در جبـين    شـود خـوب و درسـت مـي     اگر آنچه هست و آنچه را كه مـي  ! نمايندگان محترِم متعهد  

هر طـرف     ز خواهم ولي مسلماً    گستاخي عذر مي  كنيد من حرفي ندارم و از         كشتي نوِر رستگاري تضمين مي    

  .كه شود كشته سود كفار است و زيان مرگبار براي ايران و اسالم حتي براي جهانيان

هاي حقارت و استعفاي از شخصيت و         عقدهشود كه     تر از اين مي     براي بيگانة دشمن آيا شرايطي مطلوب     

ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا        «مسئوليت چنان بر ما مسلط شده باشد كه با فراموش كردن اصل قرآني              

تقـصير     خود را بيكاره و بـي      ٣»دائك منك و دوائك فيك    « و پشت كردن به كالم پرمعناي علوي         ٢»ما بانفسهم 

هـا و     قصر بدانيم و آن وقت به جاي آن كه به تجزيه و تحليل صحيح جريان              و خارجي را همه كاره و تنها م       

ها را از مرام شيطاني به مرام رحماني تغيير دهيم تالفي             ها و رويه    ها بنشينيم و روحيه     شور در علل و چاره    

  !ناكاميها را با تهمت و تفرقه و تضعيف خود درآوريم

ها جاده صافكن براي بازگشت مجدد استبداد و استيالي           نداختنها و برا    ايد كه اين درافتادن     آيا فكر كرده  

 نابود كننـد و عامـه   ر مصمم مقاوم ما يكديگر را قبالًخواهند از يك طرف عناص شرق و غرب باشد؟ آنها مي   

  .مردم از ناامني و كشتار و قحطي به ستوه آمده با آغوش باز به استقبال هر كودتاگر خائن قهار بروند

پيـروزي جمهـوري اسـالمي       جويم نجات مملكـت،      است و آنچه مي    امن به هر دو طرف دعو     البته خطاب   

  .ايران و اعتالي اسالم است

دانيد كه همواره و از سالها پيش از پيروزي انقالب، التقاط و نفاق را از هر كس و هر جا باشد با                        همه مي 

انـصافي    خبـري و بـي      م و خيلـي بـي     قاطعيت و روشني رد كرده، مدافع وفادار اصالت اسـالم بـوده و هـست              

خواهد كه به ياران طالقاني و مطهري و بـه دوسـتان نهـضت آزادي نـسبت ليبراليـست و سازشـكار يـا                          مي

مبارزه مسلحانه و محاربه با جمهوري اسالمي نوپـاي ايـران بـه جـاي مبـارزه                 ! زده و امريكايي بدهند     غرب

هـاي حقـه و فقـدان امنيـت الزم بـراي              وگيري از آزادي  كنم، ضمن آنكه جلـ      پارلماني و قانوني را محكوم مي     

 و بـه فـرض كـه از راههـاي مـشروع قـانوني و امنيـت                  دانم  آمدها مي   كي از علل اين پيش    مبارزه قانوني را ي   

قضايي براي انتقاد و اعتراض و اظهارنظر و به كرسي نشاندن حق محروم باشيم باز هم در عـالم بـرادري                     

: گفـت   ام تأسي بر فرزند صالح پدرمان آدم را كه بـه بـرادرش مـي                عقيده ديرينه ملي و ديني بر طبق سنت و        

، بر تجاوز مسلحانه و  » رب العالمين  اهللالئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك القتلك اني اخاف              «

نفـع آنهـا تمـام      هاي ناچارانه يا فرار و تشكيل دولت در كشور بيگانه را كه هر چه باشد به نـام و بـه                        تالفي

  .دهم خواهد شد ترجيح مي

شـد و در طـرح اصـلِي       با  مـان مـي     با فرصت نطق كوتاه قبل از دستور كه تنها موضع براي ابـراز عقيـده              

                                                      
  . بهتر استآفريدگارتانـ عليه يكديگر جنگ كنيد و بكشيد، اين براي شما نزد  ۵۱ بقره .١

  . تغيير دهندراد دهد مگر آنكه آنها خو ـ همانا كه خداوند وضع قومي را تغيير نمي۱۲ رعد .٢

  .باشد و درمانت در خودت است  درد و بيماري تو از خودت مي.٣
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كنم، ضمن آنكه خـود را        ها نمي   حل  ها و راه    سياستي راجع به مقصرين و مشكالت و سوء       بحثمقصود، فعالً   

  .شناسم خارج از جمع مسئولين و مقصرين نمي

از اين تريبون از رهبر عاليقدر انقالب و مراجع عظام، رئيس جمهـور، هيئـت دولـت و نهادهـاي انقـالب،                      

شوراي نگهبان، شوراي عالي قضايي و مخصوصـاً از برادران و خواهران نمايندگان مجلس و همه گروهها                

ايـان دهنـد و همگـي بـه قـانون           توانند به اين بليه بـزرگ پ        كنم كه از هر راه كه مي        و مردم ايران استمداد مي    

اساسي جمهوري اسالمي ايران و قرآن كريم گردن نهند و با توجه به اوضاع بس خطيـر و عواقـب شـومي                      

ان تنصروا  «كه هيچ گروهي را در آن سود و پيروزي نخواهد بود به توقف جريان و تجديدنظر بپردازند كه                   

  .» ينصركماهللا

ئين حقي توانـسته اسـت روي اسـلحه دوام بيـاورد و توسـل بـه                 آخر در كجاي تاريخ ملتي و دولتي و آ        

خونريزي و تشديد در خشونت وبال روزگارشان نگرديده بدفرجامي ببـار نيـاورده باشـد؟ عـدالت غيـر از                    

  .تواند خالي از حكمت و تقوي و رحمت باشد انتقام و تعدي است و سياست موفق نمي

  ١ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرينامرنا و  ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في

   و بركاتههللا والسالم عليكم و رحمه

  

  

  

  

                                                      
ـ پروردگارا گناهان ما و زياده روي ما را در اداره كارمان بيامرز و قدمهاي ما را استوار كن و بر گروه كافران                       ۱۴۱عمران     آل .١

  .ياريمان نما
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  وزير  نخست كني  جناب آقاي محمدرضا مهدويپاسخ

  به تلگراف تسليت نهضت آزادي ايران 

  ١٣٠ ـ به مناسبت فاجعه سقوط هواپيماي سي

  

  نهضت آزادي ايران 

  بسمه تعالي

  

بت شهادت چهار تن از سـرداران دليـر اسـالم و انقـالب اسـالمي ايـران در                   از پيام تسليت شما به مناس     

كنـون فرزنـدان ارجمنـدي را در راه برقـراري       انقالب اسالمي ايران تـا .كنم سانحه سقوط هواپيما تشكر مي    

  ما اطمينان داريم كه نهال انقالب اسالمي ايران با خـون   .حاكميت اسالم به پيشگاه خداوند تقديم نموده است       

 با تشكر از پيام تسليت شما و با آرزوي موفقيت خـدمتگزاران بـه               .اين شهيدان هر روز بارورتر خواهد شد      

  .اسالم و مسلمين

  محمد رضا مهدوي كني

  وزير جمهوري اسالمي ايران  نخست
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۰۹/۰۸/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  اهللا صدوقي اطالعيه به مناسبت رحلت آيت

  

هـا از تمـام       در رژيم شاه به اقرار همة با انـصاف          هكنند؟ شخصي را ك     دانيد چه كسي را زنداني مي      آيا مي «

   .»روحانيوِن در بند، بيشتر شكنجه شده است

هر كس الهوتي را اذيت كند من را اذيت         «دانند كه هنوز يك هفته از عبارت امام كه            كسي را در خط امام نمي     

  .گذرد نمي» كرده است

   خميني احمد االسالم حاج سيد نامه حجت: نقل از

                   ٥٩ بهمن ماه ٢٨، به نمايندگان مجلس شوراي اسالميخطاب 

  

  هللا و انـا اليه راجـعون انـا

  

 بـه   ٦/٨/٦٠چهارشـنبه شـب     دم رشت در مجلس شوراي اسالمي       االسالم حسن الهوتي نماينده مر      حجت

  .اهللا پيوست اي در زندان اوين دار فاني را وداع گفت و به لقاء دنبال حادثه

  .زهرا دفن شد  گورستان بهشت٩٢آن مرحوم توسط مقامات مسئول تشييع و در قطعه جنازه 

هاي درخشان مبارزين مقاوم روحانيت بود كه بـا تحمـل شـديدترين               االسالم الهوتي يكي از چهره      حجت

  .ها، سالهاي زيادي از عمر خود را در زندانهاي رژيم شاه خائن گذراند شكنجه

مت نماينده امام در سپاه پاسداران انقالب اسالمي و امام جمعه شهر رشـت              بعد از پيروزي انقالب در س     

و سرانجام به عنوان نماينده مردم رشت در خدمت انقالب و مردم بود و در تمام مراحـل از بيـان حقـايق و       

  .انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر كوتاهي نكرد

و ملت شـهيدپرور ايـران و خـانواده         ) عج(ام زمان نهضت آزادي ايران ضمن عرض تسليت به پيشگاه ام        

  .نمايد آن مرحوم و دوستان و همفكران، از خداي بزرگ براي ايشان رحمت و مغفرت طلب مي

  للمتقين العاقبه

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۲۴/۰۸/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران 

  عالمه طباطبايي به مناسبت درگذشت

  

ميـرد شـكافي در اسـالم بـه            مـي  يزماني كه دانشمند  » يسدها شيئي اذا مات العالم ثلم في االسالم ثلمه ال       «

  .تواند آن را پر كند آيد كه هيچ چيز نمي وجود مي

  

شناس، مفسر، فيلسوف، عارف، معلم اخالق و متفكر بزرگ جهان اسـالم،              اهللا عالمه طباطبايي، اسالم     آيت

  .اختمندان و شاگردان خود را عزادار س درگذشت و دنياي علم و عالقه

زنـدگي پـر بركـت خـود را         . اي از ايمان و علم و تقوا و الگويي براي طالبان تزكيه و تعليم بود                وي نمونه 

گر حـديث     ساز اسالم گذرانيد و به راستي بيان        غور و تفحص در مكاتب مختلف فكري، به ويژه مكتب انسان          

  .بود» مداد العلط افضل من دماء الشهدا«نبوي 

هـا اثـر بـا ارزش ديگـر و            و ده » روش رئاليـسم  «،  »شـيعه در اسـالم    «،  »لميـزان ا«آثاري همچون تفـسير     

گـر روح خـالق، انديـشه     همچنين مصاحباتي با مطبوعات داخلي و خارجي، حتي با برخي مستشرقين، نشان      

  .تابناك و وارستگي اين عالم رباني است

 مرحـوم و علمـاي اعـالم و         نهضت آزادي ايران درگذشت اين دانـشمند بزرگـوار را بـه بازمانـدگان آن              

  . تعالي خواستار است رهروان راه اسالم تسليت گفته، شادي روح و ادامه راه وي را از خداي

  

  نهضت آزادي ايران

٢٤/٨/٦٠  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۳۶۰/ آبان :تاريخ

  

  

  ايران و اسالم 

  مهندس بازرگان: به قلم 

  

  

  اهللا  اهللا و علي مله رسول هللا و في سبيل اهللا و با بسم

تكـرار  . موضوعات آن براي شما تازگي نـدارد       چيك از اجزاء يا مفردات و     خواهم بكنم هي    صحبتي كه مي  

 از ترتيـب و      ولي از تركيب و مخصوصاً    . دانيد  ايد و مي    اي است از وقايع و اظهاراتي كه ديده يا شنيده           يا رژه 

در يـك آرايـش     . ارتباط مطالب ممكن است نتايج يا نظرياتي به دست آيد كـه تـازگي و ارزش داشـته باشـد                   

هاي موجـود     ها يا همان مهره     دهند يا در بازي شطرنج، همان سربازان و سالح          سپاه كه عملياتي را انجام مي     

اي كه پيروزي يا شكست       سابقه هاي بي   ها صحنه   و هميشگي هستند كه برحسب تركيب و ترتيب و تحرك آن          

يـابي مـابين يـك         آوري و ارتباط   اكتشافات و نظريات علمي يا فلسفي نيز غالباً از جمع         . شود   ايجاد مي  ،باشد

  .آيد سلسله بديهيات و اطالعات به دست مي

∗∗∗  
اهللا العظمـي      وزير دولت موقت، از طرف رهبـري انقـالب آيـت            در مجلس تاريخي انتصاب و اعالم نخست      

 كه با حضور خبرنگـاران داخلـي و خـارجي كثيـري فرمـان آن خوانـده و                   ١٣٥٧ بهمن   ١٢خميني در تاريخ    

رد و بدل شد، يك نكته اختالفي مابين فرمايشات ايشان و بيانات بنده وجود داشت كه در آن روز                   هايي    نطق

اي در ايـن      بعدها نيـز اشـاره    . حتي خود من، و شايد امام     . به احتمال قوي هيچ كس متوجه و متذكر آن نشد         

ين عوامـل سرنوشـت     تـر   معذلك آن نكته اختالفي نامحسوس يكي از حساس       . ام  زمينه نه شنيده و نه خوانده     

 در جمهـوري     ساز انقالب ما بود و منشاء و مبـين اختالفـات و مـسايل اساسـي بعـدي گرديـد كـه متـدرجاً                       

  .اسالمي نوپاي ايران رخ داد

ها، در صـورت      آقاي خميني يك نطق ابتدايي كوتاه در تشريح اوضاع خراب مملكت و وعده رفع آشفتگي              

كنـيم كـه موقتـاً        ما با اتكا به آراء عمومي، دولتي را معرفـي مـي           «: دكنار رفتن دولت غاصب، ايراد كرده گفتن      

و پس از آن كه آقاي هاشمي رفسنجاني از طرف ايـشان مـتن              » ها خاتمه دهد    دولتي تشكيل داده به آشفتگي    

مجدداً امام رشته سخن را بـه       . فرمان نخست وزيري را قرائت كرد بنده از جا برخاسته جواب كوتاهي دادم            

من بعد از تشكر از ملت ايران كه در ايـن مـدت طـوالني رنـج و زحمـت                    «: ته در شروع كالم گفتند    دست گرف 

خواهم به عرض ملت برسـانم        مطلبي هست كه مي    براي اسالم خدمت كردند   بردند و با دادن خون خودشان       

  .ام بردندن» دولت اسالمي«با قيد » دولت مهندس بازرگان«سپس در سه چهار جمله بعدي دو بار از » ...

» ايـران «و » ملـت «البته ضمن نطق اول، در فرمان نخست وزيري و در نطق دوم مكرر توجه و تفـوه بـه         

هـا و     هنـوز كلمـه و اصـطالح انقـالب در زبـان            ( براي اسالم خدمت كرد    ولي بيان اين كه ملت ايران     . داشتند

. گي و برجـستگي خـاص داشـت        است تاز  دولت شرعي و اسالمي   و دولت انتصابي    ) ها جا نيفتاده بود     گوش
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كردنـد كـه       كه نمايندگان مجلس در حسينيه جماران جمع بودند تكرار مي          ٦/٣/٦٠بعدها نيز از جمله در روز       

  .خواهد ملت ايران اسالم را مي

شد و توجه و توكل به خدا داشـته   اي از دعاي كميل آغاز مي اهللا و جمله اما در نطق جوابيه من كه با بسم      

 ملت  منتهاي كوشش و نهايت جهاد را در راه       « قوه اال باهللا خاتمه يافت وعدة آخرم اين بود كه            به ال حول وال   

  .» خواهم كردعزيز ايران

  

  ساز تالف سرنوشتاخ

رهبر انقالب حركـت و رنـج و شـهادت          : آن اختالف ظريف حساس نامرئي كه عرض كردم همين جا بود          

تند در حالي كه نخست وزير منتخب منصوب ايـشان قبـول            دانس  مردم را براي اسالم و دولت را اسالمي مي        

  .كرد خطر و زحمت و مأموريت، به خاطر و در راه ملت عزيز ايران يا ايران مي

مـسلماً مـن بيگانـه بـا اسـالم نبـوده خـالف آن را                . كرديم  نظر طرف ديگر را نمي     البته هيچكدام نفي نقطه   

در همـان دو نطـق   . عالقه به ملت و مملكـت و ايـران نبودنـد    ياطالع و ب امام نيز بي. كردم خواستم و نمي   نمي

هاي ملي و دولتي، حل مسايل با پشتيباني ملـت، وحـدت              كوتاه از آشفتگي چند ساله ملت، فلج بودن دستگاه        

فكر و نظر ملت، قانوني و ملي نبودن كودتا و مجلس مؤسسان رضاخان، تشكر از ملت ايران و رساندن يك      

ايمان راسخ من به    «وزيري نيز، از اعتماد خودشان به        در فرمان نخست  . زدند  حرف مي ملت  مطلب به عرض    

يادآور » مبارزات اسالمي و ملي   «ذكر كرده بودند و هم اطالعشان را از سوابق من در            » مكتب مقدس اسالم  

شـرعي  شده از افراد ملت خواسته بودند همكاري كامل با دولت موقت بنمايند و در صدر همان فرمان حـق                    

هـا و     منظور آن كه واژه   . دانستند  مي» ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران         «و قانوني خود را     

مفاهيمي چون ملت، ايران، ملي، آشفتگي مملكت، وحدت ملت، آراء مردم و حاكميت ملي، دولتيان و غيره بـه                   

  .كرد ها را نمي   بودن آنآمد و كسي احساس بيگانگي و مردود طور وافر در گفتارشان مي

. هاي متفاوت نه تازگي داشت و نه طرفين ناآگاه نسبت به يكديگر بودنـد               از طرف ديگر اين اتخاذ موضع     

 صريحاً اعالم كرده    ١٣٤٠نمونه و سابقه اين كه بنده در نطق افتتاحيه تاسيس نهضت آزادي ايران در سال                

دردي و تاييـدي كـه بـه          امام نيز در تلگراف يا اعالميه هم       .»ما مسلمانيم، ايراني هستيم و مصدقي     «بودم كه   

 صـادر كـرده بودنـد       ١٣٤٢نام ده نفر موسسين نهضت آزادي در اعتراض به راي دادگاه نظـامي در سـال                 

ايم بيـان داشـته       بوده» مدافع اسالم و قانون اساسي    «مظلوميت ما و طرفداري خودشان را به دليل آن كه ما            

تند كه نهضت آزادي و بنده ضمن مسلمان و مكتبي بودن، ملي و مدافع قانون اساسـي                 دانس  يعني مي . بودند

هـا امـر    قانون اساسي و اسالم در نظر آن وقت ايشان در رديـف هـم آمـده و دفـاع از هـر دوي آن                     . هستيم

  .دانستند كه موضوع و مشغله ايشان بيشتر اسالم است تا ايران ضمن آن كه همه مي. مستحسني بود

  
 اختـصاصي و شخـصي داشـت در اينجـا مطـرح             وضوع اختالفي مورد بحث اگر جنبـه      ديهي است كه م   ب

غيـر از شـخص بنـده دوسـتان نهـضت آزادي و احـزاب و مبـارزين ملـي و                     . گرفتم  نكرده وقت شما را نمي    

 بـا التهـاب و اخـالص قابـل ستايـشي شـركت              ٥٧پيماييهـاي سـال     نين اكثريت قاطع كساني كـه در راه       همچ

آزادي ـ  «اي معـروف   ترين شعار انقالب سه جملـه  ترين و اصلي متداول. كردند دند همين گونه فكر مينمو مي
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پرسـيديد مقـصودت از    و شـما از هـر كـس اگـر مـي     ) يا جمهوري اسالمي بود(» استقالل ـ حكومت اسالمي 

قالل نيـز   آزادي ملت از دست شاه و سـاواك و اختنـاق حـاكم، منظورشـان از اسـت                 : گفت  آزادي چيست؟ مي  

استقالل ايران از استعمار و استيالي خارجي بود و باالخره براي خودمان و ايران بـود كـه طالـب حكومـت            

   ١. مشروطه بودند اسالمي به جاي حكومت استبدادي اسماً

گـر    حال اگر بخواهيم خالصه كنيم دو نظر، دو هدف يـا دو طـرز فكـر را در صـدر انقـالب ايـران جلـوه                         

  .بينيم مي

  .خدمت به ايران: وزير منتخب امام كنندگان و مليون و نخست  خاطر اكثريت انقالبدر) ١

  .خدمت به اسالم: در خاطر امام و جمعي از روحانيون و پيروان خاص ايشان) ٢

  .براي بنده ماموريت و هدف و تعهد خدمت به ايران بود، از طريق اسالم) ١

الم بود، از طريـق ايـران يعنـي بـا اسـتفاده از مـردم و                 براي امام هدف و برنامه انقالب خدمت به اس        ) ٢

  .كشور ايران

شـود و در      گويـد، خواسـته مـي       در يك طرف انسان است كه حمايت و سعادت او، آن طور كه اسالم مي              

  .شود آيد، تعقيب مي طرف ديگر اسالم است كه دفاع و اجراء و تسلط آن، آن طور كه از انسان برمي

هاي خـدماتي بـوده شـغلش         كسي كه در داخل مردم و در دستگاه       .  چنين باشد  تا حدودي طبيعي بود كه    

مهندسي يعني سازندگي و مديريت است هدفش و دركش از ماموريت بايد خدمت به كـشور باشـد و كـسي                     

كه عمري در شناخت و تدريس و تبليغ اسالم و اجراي احكام آن صرف كرده اسـت فكـر و ذكـرش چيـزي                        

  ٢.ست باشدتوان غير از اسالم نمي

 و خط، به طور طبيعي و منطقاً چه آثار و دو هدف يا دو طريقتپردازيم به اين كه هر يك از اين        اينك مي 

ده يـا چـه   نظر از اين كه اشخاص يـا اوضـاع چـه گفتـه و چـه كـر                 البته صرف . تواند داشته باشد     مي نتايجي

  . بودن دو هدف و آثار و نتايج ناشيهنظر از اثبات خوبي و بدي يا حق و باطل اند و صرف جرياني داشته

  ـ خدمت به ايران از طريق اسالم ١

آزادي و بنده بنا به تصريح در مرامنامه، خدمت به راي نهضت براي اعضاء دولت موقت به طور كلي و ب  

سالم بوده آن را به عنـوان       ايران و هر گونه فعاليت اجتماعي و مبارزاتي و سياسي منبعث از اعتقادمان به ا              

يـا الئيـك كـه بـي     (نه مخالف و مقابل اسالم بوديم و نه مانند احزاب آزاد فكـر        . كرديم   ديني تلقي مي   فريضه

از طريـق  «مقـصود  . اعتنايي به مباني و موازين و مقـررات اسـالم داشـتيم       بي)  به دين هستند    ف و بيگانه  طر

مي است كـه بايـد بـه جـاي نظـام       گويم همان حكومت اسالمي يا نظام و فرهنگ اسال          كه در اينجا مي   » اسالم

داري و فاشيستي و غيره       هاي كمونيستي و سوسياليستي و سرمايه       شاهنشاهي و مشروطه سلطنتي يا نظام     

  .، ايدئولوژي و قوانين اساسي و آداب زندگي ما را تعيين نمايد در مملكت مستقر شده

ر و نتايج و برنامه و اعمالي كه قهـراً         به عنوان هدف كلي آثا    » خدمت به ايران  «در هر حال با اتخاذ شعار       

                                                      
  . يك مراجعه شودضميمه به .١

 خارج از كشور كه ايدئولوژي حزبي و رسالت ملي را حاكميت اسالم بر تمام               نهضت آزادي د، از جمله در      البته كساني هم بودن    .٢

  .دادند جهان قرار مي
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  :شود و مالزمه دارد به قرار ذيل خواهد بود از آن ناشي مي

  .ـ تملك و تصرف كشور از دست غاصبين حاكم و تالش براي حراست و امنيت ملك و ملت١

 هـاي  ـ تشكيل دولت و احراز قدرت براي حفظ و اداره مملكت و به كار گـرفتن و كـارا نمـودن دسـتگاه             ٢

  .دولتي

هاي اداري و آموزشي و اقتصادي كـشور در جهـت احيـاء و سـازندگي و      ـ به كار انداختن مجدد چرخ   ٣

  .توليد و رفاه عمومي و خودكفايي

  .ـ تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي و تغيير و انتقال امور كشور از نظام قديم به جديد٤

  .راتيك و وضع و اجراي مقررات انقالبيـ ساختن و سوق دادن ملت در جهت نظام اسالمي دموك٥

ـ برقراري روابط دوستانه با همسايگان بر مبناي حفظ حقـوق و اسـتقالل و تماميـت ارضـي ايـران و                      ٦

  .مبادالت متقابله عادالنه

 تدريجي تقريباً همان چيزي بـود كـه در فرمـان نخـست وزيـري                رنامه و خط مشي انقالبي عاقالنه     اين ب 

با رهنمود كلي امام و مشورت و تحرير و تصويب شوراي انقـالب تنظـيم گرديـده بـه                   آمده بود، فرماني كه     

گام اول كه با تشكيل دولت انقالب و انتقال از نظـام مطـرود شاهنـشاهي              . تاييد و امضاي ايشان رسيده بود     

ان خدمت بـه ايـر    «به نظام جمهوري اسالمي، از طرف شوراي انقالب و امام برداشته شد، در خط اول يعني                 

ولي اين تطابق و تفاهم چندان طول نكشيد و با يكديگر زاويه گرفته هر چه جلو رفتـيم                  . بود» از طريق اسالم  

قانون اساسي كه پيش نويس آن با همكـاري صـميمانه دولـت موقـت و شـوراي انقـالب                    . فاصله بيشتر شد  

ستفاده به عمل آمـده بـود، تـا          آقاي حبيبي به خدمت امام در پاريس، ا        يم شده و از طرح پيشنهادي اوليه      تنظ

كرد، ولي آنچه از مجلس        حركت مي  ١حدود زيادي روي خط اول يعني حاكميت الهي و حكومت شورايي ملي           

خبرگان بيرون آمد و به رفراندوم گذارده شد نيمي در خط اول و نيمي در خط دوم با حـق وتـو و اشـراف                    

  .دوم بود

  ـ خدمت به اسالم از طريق ايران٢

هايي كه به اشاره و گاهي اصرار رهبـري انقـالب بـه     گذاري فكر و اتخاذ هدف به زودي در نام    تاين طرز   

و پـس از آن در      » انقالب اسـالمي ايـران    «قبل از هر چيز در اصطالح       . كرد  آمد، جلوه روشن پيدا مي      عمل مي 

                                                      
 حاكميت الهي و حكومت شورايي ملي در اينجا اشاره شد نظامي است كه قوانين اساسي و اهداف و اصول مأخوذ از مشيت و                        .١

آن .  مباشرات و مديريت امور خلق و امت با مشورت مردم و حاكميت ملـي انجـام گـردد                  احكام الهي بوده ولي مقررات اجرايي و      

همان نظام جمهوري دموكراتيك اسالمي است كـه در اساسـنامه شـوراي انقـالب مـصوب امـام تـصريح شـده بـود و اصـطالح                  

ل از كيفيـت حكومـت اسـالمي     پاريس در پاسخ خبرنگاران خارجي كـه سـؤا  هاي مصاحبهدموكراتيك و اسالمي را مكرر امام در        

بـا قيـام   «: فرماينـد   به خبرنگار راديو تلويزيون اتـريش مـي        ۱۰/۸/۵۷از جمله در    . كردند تصريح نموده بودند     مورد نظر ايشان مي   

 بـراي راديـو تلويزيـون هلنـد در          .»شـود     انقالبي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسـي و جمهـوري اسـالمي برقـرار مـي                 

 و چهار روز بعد در يك مصاحبه عمومي با          »تر از دموكراسي غرب است      دموكراسي اسالمي كامل  «دهند كه     ح مي  توضي ۱۴/۸/۵۷

دولت اسالمي دولت دموكراتيك    «: فرمايند كه   خبرنگاران برزيلي، انگليسي، تايلندي، ژاپني و امريكايي در حومة پاريس تصريح مي           

 مهر مـاه تـا   ۱۷ از خمينيهاي امام  ها و سخنراني ها، مصاحبه اي از پيام مجموعهنقل از كتاب نداي حق ـ   (.»به معناي واقعي است

نمـودم، ولـي      هاي خود تأسي و تكرار مي       ها و پيام    بنده نيز با خبرنگاران داخلي و خارجي و در مصاحبه         ).  در پاريس  ۵۷ آبان   ۳۰

  .ضي از مغرضين بهانه اتهام و حمله گرديد كه صفت دموكراتيك از عنوان جمهوري اسالمي برداشته شد از طرف بع بعداً
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كـه يگانـه    به جاي مجلس شوراي ملـي       » مجلس شوراي اسالمي  «و چندي بعد در     » جمهوري اسالمي ايران  «

وزارت ارشـاد   «عنوان رسمي به كار برده شده در قانون اساسي مجلس خبرگان بود و خيلي بعد از آن در                   

به جاي وزارت ارشاد ملي كه به تصويب شـوراي انقـالب رسـيده و وزيـر دولـت شـهيد رجـايي         (» اسالمي

راق با ايران كه آن را جنـگ  در جريان جنگ ع  » ميهن اسالمي «، همچنين   )بدون مجوز قانوني آن را تغيير داد      

  .خوانديم و آرتش و پاسداران و داوطلبان ما عنوان سپاه اسالم را پيدا كرده بودند كفر با اسالم مي

 و مستقل از آنچه عمالً انجام گرديد         منطقاً» خدمت به اسالم از طريق ايران     « اختيار خط    حال ببينيم الزمه  

  :بايست داشته باشد چه آثار و نتايجي مي

گيـرد و ناخالـصي و معارضـه بـا شـرك              ـ چون اسالم به عنوان هدف در برابر ايران و مليت قرار مي            ١

گرايـي پيـدا      پذيرفته نيست، هر گونه افكار و آمال ملي و حفظ و احترام به سنن خوب يا بد گذشته عنـوان ملـي                     

در قلمـرو   . سكه رايج گردد  » يزداي  ملي« به راه افتد و      ١كرده انحراف و شرك بايد تلقي شود، نهضت ضد ايران         

هاي ملي و ملت و ايران كمتر ديده و شنيده شد و بـه جـاي ملـت واژة امـت                       قلم و بيان شعارها رفته رفته واژه      

عيد نوروز و تعطيـل     .  محو و منسوخ گردد    ٢بايد عاليم و آثار تاريخي مانند شير و خورشيد          مي. متداول گرديد 

هاي بزرگ ملي ولو قهرمان جهاني مبـارزات ضـد    به شخصيت. مي بيايدسيزده با اكراه در ليست تعطيالت رس     

افـراد نهـضت آزادي بـه       . ها برداشـته شـود      استعماري چون دكتر مصدق توهين كرده نامش از كاشي خيابان         

  . . . اعتبار مسلمان نمازخوان بودن موقتاً قابل قبول گردند و با جبهة ملي خصمانه عمل شود

.  اسالم مكتب و شريعت و مذهب يعنـي راه اسـت   براي خود مكتبي است و اصالً    ـ خط خدمت به اسالم      ٢

دار قرون جديـد كـه از اروپـا آمـده اسـت پيـدا                 از اين نظر مشابهت صوري و روشي با مكاتب فلسفي ايسم          

نمايند   معرفي و ممتاز مي   » مكتبي«طرفدارانش خود را    . مانند ناسيوناليسم، سوسياليسم، ماركسيسم   . كند  مي

هــاي تــشكيالتي مكاتــب فلــسفي سياســي   در مملكــت و دولــت بايــد مكتــب پيــاده شــود و يكــي از روش و

  .ايدئولوژيك معاصر انحصارگري و انضباط حزبي است

هـاي انقـالب      ـ چون هدف خدمت و پيشبرد اسالم است كه رو به خارج و جهـان بـشريت دارد برنامـه                   ٣

فوق ملي پيدا كرده به فكر صدور است و بايـد بـه داد و               اسالمي و جمهوري اسالمي جنبه ماوراي ايراني و         

  نيا خـصوصاً  هاي آزاديبخش رفته قهر و مبارزه و سركوبي مستكبرين د           نجات مستضعفين جهان و نهضت    

 پـاي تـصادم      قهـراً . مانند ماركسيسم لنينيسم، در باالي فهرست گـذارده شـود         امپرياليسم جهانخوار امريكا    

سياسـت خـارجي    . آيـد   هاي سياست پيش مـي      الملل و طاغوت    هاي بين   ا ابرقدرت منافع و تحريك و تخاصم ب     

اندازد و جنـگ اشـتغال         ساية تقدم و تفوق مي     »امنيت و عمران  «دولت بر سياست داخلي     » اشداء علي الكفار  «

  .گردد اصلي ملت و دولت مي

                                                      
  ۱۴/۷/۵۹ ميزان مورخ روزنامه و ۲۳/۶/۵۹ رجوع شود به مقاله روزنامه كيهان مورخ .١

 پهلـوي  عالمت شير و خورشيد كه به صورت نشان دولتي ايران از زمان قاجاريه انتخاب شده بود و در مـشروطيت و دوران                        .٢

الملل آن را وجـه       ها و اسناد ادارات دولتي گرديد و شعبه ايراني صليب سرخ بين             نامه  ثابت رسميت و عموميت بيشتر يافته عالمت     

تاريخچه قديمي و سير تحول طوالني كامالً اسالمي و بلكه شيعي دارد و خالي از هر گونـه ارتبـاط                    . امتياز و عنوان خود قرار داد     

 كه اسداهللا الغالب است آمده، ذولفقاري به دست داشته اسـت        ليعشير به اعتبار    . يا سابقه زرتشتي وساساني و شاهنشاهي است      

  .بوده است» اهللا نورالسموات واالرض«اندازد يادآور نور هدايت اسالم و  و خورشيدي كه از پشت آن پرتو مي
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كه اجر عظيم داشـته و      هاي خدمت به اسالم از طريق ايران          ـ به خاطر وصول به هدف و اجراي برنامه        ٤

خدا جبران خواهد كرد اشكالي ندارد بلكه الزم و مطلوب است كه ايران و در مفهوم كلي انسان ايثار نمـوده                     

بنابراين از محروميت و شهادت بايد استقبال كرد و شـهادت آرزوي عبـادي و هـدف ثـانوي                   . قرباني شوند 

 بـراي آبيـاري     ١.نمايـد     م كرده است اصالت پيدا مي     گرديده با زمينه وسيعي كه دكتر شريعتي براي آن فراه         

هـاي   هاي عمراني و سازندگي كشور، از دست رفـتن سـرمايه       خونين انقالب و اسالم تعطيل يا تعويق برنامه       

ها نفـر از ملـت را نبايـد           خيزي از ايران و آواره و كشته شدن ميليون        ي بزرگ، ويراني و اشغال مناطق زر      مل

اي بـراي     اسـت و وسـيله    » عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد      «از جهاتي   . قي نمود مصيبت عظمي و ايراد تل    

  .تزكيه و تحرك از نو و تكية به خود

 و  ٢»ان تنـصروا اهللا ينـصركم و يثبـت اقـدامكم          «هاي اصلي بوده به حكـم         ايمان و توكل از شرايط و پايه      

اعتنـايي نـسبت بـه خطـرات و          باكي و بي    يك حالت بي   ٣»و من يتوكل علي اهللا فهو حسبه      «وعدة قاطع و كافي     

  .افتد شود و اقتصاد و ماديات و مديريت حتي علم و تخصص از ارزش مي تلفات و ضايعات حكمفرما مي

اند تبليغ دين تا سر حد        ـ در صحنه داخلي چون دولت و نظام براي اشاعه و اجراي اسالم درست شده              ٥

تـر، عمـل بـه احكـام و           تـر و سـريع       چه ممكن است قاطع     و هر  شود  صول و فروع آن برنامه كلي مي      تحميل ا 

رعايت شعائر دين بايد عموميـت يافتـه اجـازه و امكـان تخلـف از آن و اختيـار و آزادي حتـي در خلـوت و                    

عماِل نفـوذ و تفتـيِش عقايــد دينـي و سياسـي             ،ِاگيري  براي محكم كاري و پيش    . اندرون به كسي داده نشود    

اللهي نيستند نبايد صـاحب شـغل    كه صد در صد در خط خاص يا مكتبي و حزبكند و كساني   مدافع پيدا مي  

و اجتماعـات و آراء و امـور از   هـاي گروهـي     و مقام تـا درجـات پـايين باشـند و حـق مـشاركت در رسـانه                 

  .شود ها سلب مي خوديغير

مجريان شود موافقين و      ـ حال كه خط و خدمت دولت و مكتب براي اسالم و منطبق با اسالم فرض مي                ٦

هـا    امر به لحاظ افراد و افكار و اعمال و مصوبات حالت قداست دينـي و فريـضة مـذهبي پيـدا كـرده دولـت                        

شوند به طوري كه هـر گونـه اخـتالف و ايـراد حكـم ارتـداد را پيـدا           ها لسان اهللا مي     مفترض الطاعه و دادگاه   

ربـة بـا خـدا محـسوب شـده          موضـعي ممكـن اسـت محا       طرفـي و بـي      فت و انتقاد و حتـي بـي       كند و مخال    مي

ها به اشد خشونت برسد و براي اعدام صـِرِف عضويت يا هواداري و اعتقـاد و گـاهي انتـساب بـه                        قضاوت

  .شود چماق تكفير بلند است و جاسوسي و تفتيش عقايد وظيفة شرعي همگان مي. فالن مكتب كفايت كند

دي و محو كفر دارد و به مصداق اكثـرهم           اسالم مالزمه با نابو     ون در منطق اين مكتب عزت و غلبه       ـ چ ٧

 ضد خدا و خارج از اسالم و فاقد شعور تلقي     يعقلون، ابناي بشر غالباً   ركون، اكثرهم فاسقون و اكثرهم ال     مش

هـر  . كنـد  گرديده روح بدبيني و قهر و غرور و بدخواهي نسبت به همنوعان و بيگانگان رواج آسان پيـدا مـي          

هايي كه    ر اسالم و مسلمين، و به طريق اولي با ضد اسالم و با ملت و دولت               گونه همكاري و همزيستي با غي     

                                                      
مـديون  مـا تـاريخ خـود را        «گويـد     مـي ) ۲۱/۸/۶۰بـه تـاريخ     ( شـهيد    بنيـاد رييس جمهور در سـمينار مـسئولين        اي    خامنه آقاي   .١

  .»دانيم طلبي مي شهادت

  .سازد  پا بر جا و استوار ميراهايتان   ـ اگر خدا را ياري كنيد شما را ياري كرده گام۷/۸ محمد .٢

  .ي او كافي استا ـ و هر كس توكل به خدا كند همان بر۳/۳ طالق .٣
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در داخلـه كـشور     . رسـانده باشـند   اگر چه زياني به ما نرسانند يا ن       . شود  نظام الحاد دارند غير قابل قبول مي      

بميرند سازي شوند و اشكالي ندارد كه از گرسنگي          ها ولو متخصص و مفيد، بايد پاك        عها و نامطي    مكتبيغير

خـصومت و لعنـت    آمد قرار بر كينه و ٣در خارج كشور همان طور كه در بند . اند مند بوده چون زماني بهره  

شـود و مـادام كـه موفـق بـه             تـر از نمـاز مـي        ها در رديـف يـا واجـب         خواهي براي آن   است تا آنجا كه مرگ    

 و احتراز بنماييم و آنچه را كـه نـام و            ايم بايد از برقراري هر گونه ارتباط و مبادله احتياط           نابوديشان نشده 

نشان خارجي داشته و از آنجاها آمده است اگر چه از مقولـه علـوم و صـنايع و تحـصيالت و افكـار باشـد                          

  .چون شيئي نجس قابل پرهيز است و عامل وابستگي و غرب زدگي بدانيم

 دارد چون راسا يا نهايتا به       ها حكومت و سياست قرار      ها و اداره كارها كه در صدر آن         ـ اجراي برنامه  ٨

خاطر اسالم و به سبك اسالم بايد باشد طبعا به دست متخصصين اسالم و متوليان ديـن سـپرده و انجـام                      

روحانيت و فقه مقام واليت و اختيارات قـاطع را پيـدا كـرده در تمـام شـئون صـاحب حـق وتـو و                     . شود  مي

ت روحاني مطلقه درآمده روحانيت شـيعه بـه         حكومت اسالمي به صورت حكوم    . گردند  نظارت و آمريت مي   

 و معنويت   كر اداري و آمرانه قشري جاي محتوا      رسد و طرز تف     بزرگترين پيروزي تاريخ هزار ساله خود مي      

  .گيرد و اخالق و عواطف را مي

گيري  هدف: العاده است ـ قدرت نفوذ و عمل اين مكتب يا سيستم با توجه به خصوصيات ذكر شده فوق            ٩

ين خدا، القاء روح ايثار و شهادت در برابر پاداش آخرت، تكيه بر ايمان و توكل به قادر متعـال، بـي                      در راه د  

نيازي از وسايط مادي و علمي، خـصوصاً در          هاي عقاليي، احساس بي     الي و حساب  اعتنايي به خطرات احتم   

به خـاطر مـذهب و      ميان ملت و نژادي سرشار از احساسات مذهبي كه در طول تاريخ كهنسال خود هميشه                

به تحرك در آمده حاضر به خرج و زحمت يا فداكاري و شهادت شـده اسـت،                 ) اعم از حق يا باطل    (معتقدات  

 از قبيـل  نمايـد،  ائر اسـالم شـيعي اسـتفاده مـي       ضمن آن كه از تأسيسات وسيع و امكانات عظيم سنن و شع           

اي بـه     تيار لشگر متشكل مـرتبط گـسترده      ها و اجتماعات كه در اخ       محراب و منبر يا عاشورا و اعياد، زيارت       

ها زمينة مساعدي كه بيش       عالوه بر اين  . ها است قرار دارد     نام روحانيت كه ورزيده در تبليغ و تحريك توده        

از يك قرن عوامل ناراضي ساز جهاني و داخلي و همچنين تعليمات مكاتب چپي افراطـي در تلقـين تـضاد و                      

شـود و اصـوالً انـساِن وارِث       جود آورده است عامل مـؤثر مهمـي مـي         تخاصم و انتقام در محيط جوانان بو      

كنـد بـيش از رأفـت و رحمـت آمـادگي بـراي                حيواِن درنده خوي كه در دنياي آكـل و مـأكولي زنـدگي مـي              

  .خصومت و خشونت دارد

  

» خـدمت بـه اسـالم     «ها و نتايج و آثاري كه از طرز تفكر و از مكتب               وار از تعليل    اين بود خالصه فهرست   

 كامـل بـا    شـد انطبـاق تقريبـاً    كنيد كه آنچه منطقاً از طبيعت مكتـب اسـتخراج مـي     شود، مالحظه مي    ناشي مي 

دهد كه بـرخالف بعـضي القائـات و تـصورات، جريانـاتي كـه در         واقعيات و جريانات عيني دارد و نشان مي       

اء خودجوشـي و داخلـي      هاي خارجي نبوده منش     هاي مخفي و نيرنگ     انقالب ما رخ داده است محصول نقشه      

  .دارد

∗∗∗  
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  خواهد گويد و چه مي خود اسالم چه مي

حـال ايـن   . ديديم كه آن دو طرز فكر يا دو هدف به طور مستقيم يا غير مستقيم نظـر بـر اسـالم داشـتند        

خواهد و اجازه اسـتفاده از اسـالم را           شود كه خود اسالم چه نظر دارد؟ آيا خدمت ما را مي             سؤال مطرح مي  

) يا عترت (دهد؟ از آنجا كه بايد هر گونه اختالف و اشكال را پيش خدا و رسول يعني قرآن و سنت                      ميبه ما   

  .كنيم نماييم و عمل و روش پيغمبر و ائمه را نگاه مي ببريم پرسش از قرآن مي

  خدمت به اسالم و به خدا

ليـغ و تحميـل آن را   در قرآن آيه و دستوري كه داللت يا صراحت براي خـدمت بـه اسـالم و دفـاع يـا تب        

و هر جـا كـه كلمـات اسـالم و مـسلمين و تـسليم و غيـره            ) و به طريق اولي ايران    (داشته باشد وجود ندارد     

 داشته وسـيله هـدايت      ٢مندانه   و رضايت  ١آيد به معناي دين است و مكتبي كه نزد خدا مقبوليت انحصاري             مي

پـذيرد و نبايـد       خواند يـا بـشر آن را مـي          راه مي  طريقت و مذهبي است كه خداوند بشر را از آن            شود،  ما مي 

  .منت به سر خدا گذاشت

توانند به خودي خود هدف  به طور كلي اديان و شرايع و ارسال رسل طريقت دارند نه موضوعيت و نمي    

 بشارت و بيم دادن آخـرت        مثالً. اند  هدف چيزي است كه به خاطر آن پيغمبران مبعوث و مأمور شده           . باشند

  . گمراهان و رحمت رساندن به عالميانيا هدايت

 آنچه هـست ابـالغ و دعـوت بـه     ٣.تبليغ اسالم به مفهوم تجارتي و سياسي متداول را هم در قرآن نداريم    

باشد كه مأموريت و رسالت پيغمبران بوده است اما نه با اجبار و اكراه و اصـرار بلكـه بـا                       اسالم و دين مي   

شود كه اكراه و اجبـار در         مكرر به حضرت سفارش مي    . يكوترين وجه حكمت و بيان و موعظه و مدارا، به ن        

دين نبوده الزم است جهل و گمراهي تبديل به رشد و رسايي شود و خود را براي قبوالندن اسالم به رنج و            

هـا    كنند تأسف نخـورد و بـه آن         آورند و به فرامين خدا عمل نمي        زحمت نينداخته از اين كه كافرها ايمان نمي       

د كه از خدا و از رسول اطاعت كنند و اگر اعراض كردند بدانند كه او و آنها هر كدام بار خود و سود و             بگوي

برند و اطاعت كردنشان سبب هدايت و رحمت برايـشان خواهـد بـود، در حـالي كـه          زيان عمل خويش را مي    

ري مـردم را عليـرغم      خالصه آن كه تو پيغمبر اجـازه نـدا        . اي جز ابالغ صريح و روشن ندارد        رسول وظيفه 

 طبيعي است كـه  ٤.خواست تمام اهل زمين ايمان آورده بودند خدا اگر مي. ميل باطنيشان وادار به ايمان بكني     

                                                      
  . منهيقبلاالسالم دينا فلن  غيرتبعـ و من ي۸۰/۷۹آل عمران . ـ ان الدين عنداهللا االسالم۱۹/۱۷ آل عمران .١

  .ـ و رضيت لكم االسالم دينا۳/۵ مائده .٢

هاي مؤثري كه از ابتـدا   راه. شود ترين تكليف و از جهتي تنها تكليف خيلي اهميت داده مي          در فرقه بهائيت به تبليغ به عنوان مهم        .٣

لح جويي و وحدت اديان، اتخاذ لباس و افكار و          براي نشر دين خود اختيار كردند عبارت بود از خوشرويي و خدمت و تعاون، ص              

منظور آن كـه تبليـغ      ... ها، قيافه مظلوميت گرفتن و مداراي با زورمند           نيازهاي مكان و زمان، و بي تقوايي در استنادها و استدالل          

اي است كه غالباً به       سيلهتبليغ و .  ممكن است خالي از خدعه و باطل درآيد         هر متاع و مكتب وقتي مورد اصرار و هدف باشد ندرتاً          

  .شود و روي هم رفته تأثير رواني مطلوب و دراز مدت ندارد ها و مردودها به كار برده مي سود مجهول

  : آيات مربوط به مطالب فوق چند نمونة ذيل است.٤

  . االسالمصدرهـ فمن يرد اهللا ان يهديه بشرح ۱۲۵/۱۲۵انعام ) ۱

  . الي االسالميدعياهللا الكذب و هو  ـ و من اظلم ممن افتري علي۷/۷ صف )۲
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توانـد    وقتي ايمان و دين اجباري نباشد عمل به احكام دين هم كه شرط قبـولي آن نيـت و ايمـان اسـت نمـي                        

  .الزامي باشد

 و تحميل آن را در قرآن نداريم و به كلماتي مانند لالسالم و الـي                اما اگر دستور خدمت به اسالم و تبليغ       

خوريم، تا دلتان بخواهد هللا، الي اهللا، اليـه، الينـا، بـاهللا، ابتغـاء وجـه اهللا، مرضـات اهللا، لقـاء اهللا و                           االسالم برنمي 

يعنـي  . خوانـد   خداوند ما را به خدمت و بندگي و اجابـت خـويش دائمـاً مـي               . مخصوصاً سبيل اهللا زياد داريم    

خواستن خدا، بندگي و اطاعت و خدمت كردن خدا، طلب رضـا و لقـاء خـدا وبـاالخره رفـتن در خـط خـدا و                     

نزديك گشتن به او و شدن يا تحول و تكامل در جهت خدا، مفصل و مكـرر در قـرآن آمـده و از مـا دعـوت                            

به اسالم بايد عمل    . او است  ضمن آن كه اسالم همان تسليم به خدا و عمل به خواست و دستور                ١شده است 

  .كرد ولي عملمان اسالم نيست

اند كه اديان هندي وحدت وجودي يا نيست و فدا شدن براي ابـدي شـدن را                   گفته» فناء في اهللا  «عرفاً حتي   

آورد ولي در قرآن فناء في اهللا و ترك دنيا يا استقبال از مرگ به عنوان اصل و هدف نيامده اسـت                        به ياد مي  

  .هادت عارضي در راه خدا باشدجز آن كه ش

مـا  «دانـد و      به طور خالصه قرآن هدف از آفرينش و ساختمان ما را براي بندگي و خـدمت بـه خـدا مـي                     

  .گويد  مي٢»خلقت الجن واالنس اال ليعبدون

يعبـدونني  «: البته خواستن و بندگي خدا شرط دومي هم دارد و آن نپرستيدن و نخواستن غير خدا اسـت            

  .» شيئاال يشركون بي

  

                                                                                                                                                            
  . لرب العالميناسلمتـ اذقال له ربه اسلم قال ۱۳۱/۱۲۵بقره ) ۳

  .ـ قل اني امرت ان اكون اول من اسلم۱۴/۱۴ انعام )۴

  .ـ اسلمت وجهي اهللا و من اتبعن۲۰/۱۸ آل عمران )۵

  .ـ قل ال تمنوا علي اسالمكم۱۷/۱۷ حجرات )۶

  .رسول االالبالغـ ما علي ال۹۹/۹۹ مائده )۷

  .ـ يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك۶۷/۷۲ مائده )۸

  .ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ـ فان تولوا فقد۵۷/۶۰ هود )۹

  .الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن ـ ادع الي سبيل ربك بالحكمه و۱۲۵/۱۲۶ )۱۰

  .من الغيالدين، قد تبين الرشد  ـ ال اكراه في۲۵۶/۲۵۷ بقره )۱۱

  .لتشقيـ طه، ما انزلنا عليك القران ۲/۲ و ۱/۱ طه )۱۲

  .ـ لعلك باخع نفسك اال يكونوا مؤمنين۳/۲ شعرا )۱۳

ـ قل اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل و عليكم مـا حملـتم و ان تطيعـوه تهتـدوا و مـا علـي                              ۵۴/۵۳ نور   )۱۴

  .الرسول االالبالغ المبين

  .ـ و من يطع اهللا و رسوله فقد فاز فوزا عظيما۷۱/۷۱احزاب  )۱۵

  . افانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين ـ ولو شاء ربك المن من في االرض كلهم جميعا۹۹/۹۹ً يونس )۱۶

ي سـبيل اهللا، انفقـوا فـي        انا هللا و انا اليه راجعون، فاستقيموا هللا، ابتغاء وجه اهللا، من كـان يرجـوا لقـاء اهللا، جاهـدوا فـ                      :  از اين قبيل   .١

  . . .، الي المصير، ادعوني استجب لكم، اطيعوني، اعبدوا اهللا، قربه الي اهللا اهللا سبيل

  .ـ جن و انس را نيافريدم مگر براي اين كه بندگي مرا بكنند۵۶/۵۶ ذاريات .٢
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   ميهن و خدا

ديگـر  . شود و خودخواهي منافات با خداپرستي دارد        خودپرستي شرك مي  . يكي از غير خداها خود است     

ها و چـه پـدر و مـادران و زن و     چه زورمندان و طاغوت. ها و زندگي دنيا است    از غير خداها مردم و انسان     

ها مقابل وحدانيت و معـارض امـر          لبستگي به آن  فرزندان و تمتع از زندگي، در آنجا كه اطاعت و حمايت و د            

  .خدا قرار گيرد

اما ظرافت مسأله و سـِّر قضيه يا نشانه خدايي بودن قرآن در اين است كه جدايي بين خدا و خود يا خدا         

شود و به نوع ديگري از وحـدت وجـود يـا نزديكـي و                 و خلق از ميان رفته خدمت به خلق خدمت به خدا مي           

  .رسيم نسان مييگانگي خدا و ا

اسالم هم كه راه او است احتياج بـه  .  احتياج به خدمت و بندگي ما ندارد١االطالق است نياز علي خدا كه بي  

به قول سعدي عبـادت     . هاي او است    خواهد خدمت به آدمها و آفريده        عبادت و خدمتي كه از ما مي       ٢.ما ندارد 

بريم يا در راهش خرج و فـدا          آنچه در راه او مي    . به جز خدمت خلق نيست، به تسبيح و سجاده و دلق نيست           

سبيل اهللا، سبيل الناس است و انفاق و نذر بـراي او يـا پاداشـي كـه                  . كنيم دست آخر براي خودمان است       مي

  ٣.گردد طلبد به خودمان برمي پيغمبر از ما مي

تر و حائل ميان مـا   يكمحبت و صميميت خدا به انسان آن قدر زياد است كه خود را از رگ گردن به ما نزد          

بدون قيـد و تخـصص مـؤمن و غيـر مـؤمن يـا خـودي و                  (كنند كه مردم       و به ما سفارش مي     ٤داند  و دلمان مي  

 آدميـزاد  ٥.تـر اسـت   ها بيشتر خدمت كند پـيش مـن محبـوب        عياالت و خانوادة من هستند هر كس به آن        ) غريبه

احترام دارد خدا او را عزيـز و بزرگـوار دانـسته در         خيلي بيشتر از آنچه نسبت به نوع خود آشنايي و عالقه و             

هـاي لذيـذ بـرايش        هـاي نيكـو و نعمـت        هاي پاكيزه و آرايش      خوراكي ٦دهد،  خشكي و دريا سير و سواريش مي      

 پيروان مسيح هر چه رأفت و رحمت دارنـد تأييدشـان كـرده              ٧.مند و شكرگزار او شويم      خواهد بهره   آفريده، مي 

                                                      
  .ـ و من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان اهللا لغني عن العالمين۵/۵ عنكبوت .١

هاي مكه رسـيده      هاي وحشتناك خود براي خراب كردن خانه خدا به نزديكي            با قشون كرار و فيل     ابرههست كه وقتي     معروف ا  .٢

 رفته شكايت از تجاوزي كه سـربازان بـه شـترهاي    ابرههكه متولي كعبه بود نزد      ) ص( بزرگ قريش و جد پيغمبر     عبدالمطلببود،  

در چنـين  : گويـد   از اين سخن او تعجب كـرده، مـي     ابرهه. كند  رهاي خود را مي   نمايد و مطالبه شت     در حال چراي او كرده بودند مي      

خانـه صـاحب و اربـابي دارد كـه آن را            : دهـد    جواب مي  عبدالمطلبموقعيت حساس و خطرناكي دلت براي شترها سوخته است؟          

  »للبيت رب و انا رب االبل«. حفظ خواهد كرد، من صاحب شترها هستم

. نفقوا من خير فال نفسكم و ما تنفقون اال ابتغاء وجه اهللا و ما تنفقوا من خير يوف الـيكم و انـتم التظلمـون            ـ و ما ت   ۲۷۳/۲۷۵ بقره   .٣

  .ـ قل ما سالتكم من اجر فهو لكم۴۶/۴۶سبا 

  .ـ و اعلموا ان اهللا يحول بين المرء و قلبه۲۴/۲۴انفال . ه من حبل الوريديـ و نحن اقرب ال۱۶/۱۵ ق .٤

  )مضمون حديث. (هم اليهم احبهم الي الناس عيالي انفع.٥

ـ و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنـاهم مـن الطيبـات و فـضلناهم علـي كثيـره ممـن خلقنـا                               ۷۰/۷۲ اسراء   .٦

  .تفضيال

  .ـ قل من حرم زينه اهللا التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق۳۲/۳۰ اعراف .٧
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  ١.اند ها قرار دادم ولي رهبانيت و ترك دنيا را خودشان اختراع كرده نهاي آ گويد من در دل مي

  ٢.خواهد، نه مرگ از دعوت ما و عبادت و اطاعتش زنده شدن ما را مي

خدمت كنـيم خـدمت و      ) از والدين گرفته تا دورترين جاندار جهان      (پس آنچه ما به خود و به هم نوعمان          

انسان دوستي و نوع پروري عين خـدا  ). يمان و اخالص و قصد قربتالبته به شرط ا(ايم   عبادت خدا را كرده   

ميهن دوستي و ملي بودن نيز نـه تنهـا شـرك بـه خـدا و راه خطـا نيـست بلكـه                . دوستي و خداپرستي است   

  .حب الوطن من االيمان: اند فرموده

 جهـاد در  دفاع از نفس و خانه و خانواده و از زندگي و وطن واجب است و اگـر اجـازه جنـگ و دسـتور            

قرآن داده شده است نه براي خدمت به اسالم و قلع و قمع يا مسلمان كردن كفار است بلكه بـراي مقابلـه و                        

 واال با آن مشركيني كه ابتـدا بـه          ٣.اند  دفع دشمناني است كه معترض ما شده دست به كشتارمان دراز كرده           

بيند كه دوستي و نيكـي و رفتـار بـه        نعي نمي حمله و آزار و اخراج مسلمين و پيغمبر نكرده بودند خداوند ما           

  ٤.قسط نماييم

 قيام پيغمبران تماماً به خاطر ذريه و قريه و قوم خودشان يا بـه اصـطالح امـروزي ملـت و مـيهن                         اصالً

پيغمبران محلي مانند هود و صالح و شعيب و غيره رسالتـشان در مرحلـه اول هـدايت و نجـات                     . بوده است 

فروشـي، لـواط،    هايي مانند كم يبت شرك بود و در مرحله دوم از فسادها و خالف   قوم خود از جهالت و مص     

در ميان پيغمبران اولوالعزم هم حضرت ابراهيم پس از هجرت بـا زن و فرزنـد بـه                  . دنياپرستي، ظلم و غيره   

كنـد روزي   حجاز براي پرستش خداي يكتا و ساختن كعبه با همكاري اسماعيل، درخواستي كـه از خـدا مـي           

ربنـا وابعـث فـيهم     « و سـپس دعـاي       ٥هاي مردم به سوي آنـان اسـت         اوان براي دودمان خود و تمايل دل      فر

طلبـي بـراي    سوزي و سـعادت   يعني دل٦.»رسوالً منهم يتلوا عليهم اياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم   

نه اين بود كـه بـا وجـود         حضرت موسي هم مگر     . اقوامي كه از اوالد او تا آخرالزمان به وجود خواهند آمد          

 دسـتوري بـراي نـابودي و سـرنگوني فرعـون نداشـته، يگانـه مـأموريتش بيـرون بـردن                      ،معجزات كوبنده 

بـا وعـدة سـلطنت ملـِي        . بركـت بـود   اسراييل از اسارت و ذلت و رساندنـشان بـه ارض موعـود امـن و                   بني

گـرا بـه معنـاي مـدافع          ست؟ البته ملي  اتر در دنيا بوده ا    گر اين وصف آيا از پيغمبران كسي ملي      شوكت؟ با   پر

                                                      
  .وب الذين اتبعوه رأفه و رحمه و رهبانيه ابتدعوهاـ و جعلنا في قل۲۷/۲۷ حديد .١

لذين امنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم و اعلموا ان اهللا يحول بين المـرء و قلبـه و انـه اليـه             اـ يا ايها    ۲۴/۲۴ انفال   .٢

  .تحشرون

ـ و قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقـاتلون و ال       ۱۹۰/۱۸۶قره  ب.  الذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان اهللا علي نصرهم لقدير          اذنـ  ۳۹/۴۰ حج   .٣

  .و خيلي مطالب ديگر كه در مقاالت سيماي اسالم، دين و آزادي، ترمز و تفضل آمده است. تعتدوا

 يحـب   ـ ال ينهيكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبـروهم و تقـسطوا الـيهم ان اهللا    ۸/۸ ممتحنه .٤

  .المقسطين

ـ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنـا ليقيمـوا الـصلوه فاجعـل افئـده مـن النـاس        ۳۷/۴۰ ابراهيم  .٥

  .تهوي اليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون

هـا بخوانـد و كتـاب و حكمـت        بـر آن   ها و از خودشان رسولي برانگيز كـه آياتـت را            ـ اي پروردگار، در ميان آن     ۱۲۹/۱۲۳ بقره   ٦

  .نمايدشان  تعليمشان داده تزكيه
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يعني خدمتگزاران بندگان خدا به دستور . سوز، منجي قوم و راهنما و رهبر ملت، تا برسد به تمام بشريت            دل

  .و در راه خدا

  

  همكاري ملي 

از مسايلي كه در قرآن فراموش نشده و عنايت الزم نسبت به آن به عمل آمده اسـت روابـط اختالفـي و                       

داننـد بايـد حكومـت      داخلي يك امت يا ملت است كه آيا گروهي كه خود را بر حـق و برتـر مـي            هاي  همكاري

هاي ديگر را طـرد كننـد يـا همزيـستي و همكـاري برقـرار                  تشكيل داده فرقه  ) آريستوكراسي مذهبي (افاضل  

رآن قـ . طبيعت بشري تمايل به جهت اول دارد، خصوصاً وقتي تصور وظيفه شرعي در آن كار بشود               . باشد

گويد مـردم دنيـا بـراي تـشكيل          و مي  ١نمايد   منع مي    شرك تلقي كرده شديداً     چنين روحيه و رفتار را صريحاً     

اند، رفع اختالفاتتـان را بـراي آن دنيـا و بـه      امت واحد با پيغمبران متعدد ولي هدف و رب واحد تشكيل شده     

 و دسته جمعي چنـگ  ٢ر خير و خدمت بگذاريد به عوض منازعه با يكديگر مسابقه د       عهدة خدا رها كرده فعالً    

از حدود كشور و قوم واحد نيز باالتر رفته تمام اهل كتـاب را عليـرغم اختالفـات در                   . به ريسمان الهي بزنيد   

  .نمايد شرايع و شعارها دعوت به كلمة مشترك كه پرستيدن خدا و ارباب ندانستن اشخاص است مي

اند جامعة مسلمين از اسـتبداد و انحـصار و اسـتعال بـر                 خواسته »امرهم شوري بينهم  «اند    همين كه گفته  

كنار بوده همگي با وجود اختالفات اعتقادي فرعي و اجتماعي با مشورت يكديگر كار كننـد و همكـاري ملـي                     

  ٣.وجود داشته باشد

 حضرت امير همكاري يا وحدت ملي را از حدود عقيدتي و اخالقي نيـز بـاالتر بـرده تعمـيم بـه انـسانيت                       

پيوسـته قلبـت را از مهـر رعيـت آكنـده و بـا       «: نويسد دهد و در دستورالعمل مالك اشتر والي اعزامي مي     مي

چه . افكن به خون ريختن آنان پردازي     مال كن مبادا كه چون درنده شكار      لطف و محبت ورزيدن به آنان ماال      

بايـد كـه آنـان را       .  به مانند تو هستند    آيند و يا اينكه در آفرينش       برادر دينت به شمار مي    اند يا     آنان دو دسته  

  .»ببخشي و از گناهشان بگذري

ها عكس شـاه   كشيدند و در سربازخانه در زمان شاه شعار تثليث خدا ـ شاه ـ ميهن را همه جا به رخ مي  

گفته بـودم مـا     ) ١٣٤٠سال  (در كتاب مرز ميان دين و سياست        . گذاشتند  را در ميان و باالي خدا و ميهن مي        

ميهن و ملت وقتـي داخـل شـعار و          . دايي را كه هم رديف ميهن و در سايه شاه قرار گيرد نخواستيم            چنين خ 

» يحول بـين المـرء و قلبـه       «خدايي كه   . گيرند كه در ذيل عنايت و به امر خدا و بالواسطه باشد             هدف قرار مي  

 و بنـدگي طـاغوت كـشيده      باشد احتياج به واسطه و دربان به هر نام و مقام ندارد زيرا كه كار به شـرك                   مي

  .نمايد در هر حال قرآن همكاري و همزيستي ملي را طرد، و تفرقه و تكفير را تجويز نمي. شود مي

  

                                                      
  .وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. . . ـ ۳۲/۳۰ روم ١

هللا مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنـتم       ولو شاءاهللا لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتيكم فاستبقوا الخيرات الي ا            . . . ـ  ۴۸/ مائده   ٢

  .فيه تختلفون

  .و جاهاي ديگر آمده است» مكتب و ملت«، »انقالب و انقالبي« كافي و استناد به آيات و روايات در مقاالت تفصيل .٣
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  المللي همزيستي بين

هـايي كـه رخ    واري و درگيـري جـ  ن اسالم و مسلمين نيـز بـه دليـل هـم     روابط با غير مؤمنين و با دشمنا      

 به آياتي از سورة      معموالً.  و براي خط مشي هميشگي ما مكرر در قرآن مورد بحث قرار گرفته است              داد،  مي

از . جوينـد   هاي خـصومت و خـشونت تمـسك مـي           توبه كه تندترين سورة قرآن است به عنوان دستورالعمل        

/) ٩١(ره نـساء   كه در سـو    ٢»فخدوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم   « يا   ١»فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم   «قبيل  

. اسـت /) ٦١(ربـوط بـه منـافقين و در سـوره احـزاب            كـه م   ٣»ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيال     «آمده يا   

شـوند    كنند و متذكر نمي     اي را كه فراموش مي      اما نكته . ..٤»قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه        «

 ٥»برائه من اهللا و رسوله الي الذين عاهدتم مـن المـشركين           «با  اين است كه آيات مورد استناد سوره توبه كه          

 درباره مشركيني است كه با پيغمبر پيمان عدم تعرض بسته خلف عهد كرده به كمـك                  شود صرفاً   شروع مي 

ها كـه     كه تعهدتان را با آن    شود     در آيه گفته مي     اند و صريحاً    دشمنان رفته يا به جنگ با مسلمانان برخاسته       

هاي سيماي    در مقاله . اند به طور كامل عمل نموده بدانيد كه خدا اهل تقوي را دوست دارد               كني نكرده ش پيمان

هـاي اسـالم اداي مطلـب نمـوده           اسالم و انقالب و انقالبي در اين زمينه و جنبة دفاعِي صـِرف داشتن جنـگ              

 مـشركين يعنـي مـدعيان       همـين مـسأله كـه رسـول اكـرم بـا           . دانـم   تكرار و تفصيل آن را در اينجا الزم نمي        

از تعرضشان و تهديدشان مصون بمانـد اجـازه و    بسته است تا سرسخت و مخالفين عقيدتي خود پيمان مي 

در بند قبلي آيه سوره ممتحنه      . بلكه دستور همزيستي تدافعي و مسالمت آميز با بيگانگان و با ملحدين است            

بط دوستانه و عادالنه متقابله بـا مـشركيني داشـته    گويد منعي نيست كه روا  مي را شاهد آورديم كه صريحاً   

كنـد كـه      و آيـه بعـدي آن تأكيـد مـي         . باشيد كه سر سـتيزه و آزار و اخـراج شـما را از سـرزمينتان ندارنـد                 

  .كنندگان با شما است يت دوستي و تولي تنها درباره جنگممنوع

دار مدينـه   آش اصحاب با يهوديان باغتر از  هاي گرم  كاسههاي زدن نقمبر بزرگوار ما عليرغم قرقر و  پيغ

مـسلمان  . سـازد  كند و با مشركين در حال جنگ صلح حديبيـه را برقـرار مـي    توافق روي محصول خرما مي   

الزم نيست هميشه با غير مسلمان و غير موحد در قهر و قتال باشـد و ارتبـاط و تبـادل و اسـتفاده نداشـته                    

تي در چين كسب علم كنيد هم رسيدن به چين بـسيار دشـوار             فرمود برويد ح    آن روزي كه پيغمبر مي    . باشد

دادند، ضمن آن كه  شد و نه درس قرآن و دين مي       و خطرناك بود و هم در آنجا نه مسلمان و مكتبي پيدا مي            

هـا و   رسول خدا و امامان از مجالست با غير مـسلمان   . در هيچيك از دو كشور انقالب فرهنگي رخ نداده بود         

از راه مراوده و مذاكره و معامله و تـأليف قلـوب      . كردند  شگريان وسران دشمن استقبال مي    مذاكره حتي با ل   

به موسي در برخورد بـا فرعـون كـذا تأكيـد            . كردند  ها وارد مي    بود كه اسالم را صادر و پيام خدا را در دل          

يـد تأسـي بـه عمـل او         اش كـه با      خدا به فرستاده    !»لعله يتذكرا و يخشي   «. شود كه زبان ماليم به كار برد        مي

                                                      
  . را يافتيد بكشيدمشركين هر جا .١

  . يافتيد بگيريد و بكشيدجاهرها را   پس آن٢

  . پيدا شدند بايد دستگير و به قصد كشت از پا درآورده شوندهايي هستند كه هر جا  معلون٣

  .شما هستند بجنگيد و حتماً بايد در شما خشونت ببينند) پهلوهاي( در سرحدات كه با كساني از كفار ٤

  .شود ها پيمان داريد اعالم مي  تبري خدا و فرستاده او به مشركيني كه با آن.٥
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گويد از پيشنهاد صلح دشمن ولو با احتمال خدعه و خيانت استقبال كن زيرا كه تو، من و مـؤمنين     نماييم مي 

  .را داري

تنها اجازة همزيستي و مسالمت با بيگانگاني كه با ما در جنگ نيـستند داده نـشده بلكـه بايـد بـه سـوي                         

آنچه معروف و مطبوع است و بازداشتن از آنچـه طبعـاً            مردم جهان براي دعوت به خير و خدمت، گسترش          

ولتكن مـنكم امـه يـدعون الـي الخيـر و      «: شويم باشد برويم و اينچنين است كه رستگار مي         منكر و منفور مي   

المللـي صـلح و        چرا نقش عمده در مجامع بـين       ١.»يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون        

  باشد؟ ها ن تعاون با مسلمان

روي ميـانجي بـوده الگـو بـراي دنيـا باشـيم               خداوند چنين مقرر داشته است كه ما امت واسط يـا ميانـه            

خـدا بـه پيغمبـران خـود مأموريـت          . همانطور كه پيغمبر واسط و شاهد براي ما و نمونة رحمه للعالمين بود            

  .خطر و احياناً بي اثر را بدهيمتحريك و تخريب نداده بود ما هم نبايد به خودمان چنين مأموريت پر خرج و 

  

  امامت و واليت

آيد همان است كه خداوند پـس         امامت و امام بودن كه در كنار واليت مي        . واليت البته غير از امامت است     

ائمـه يهـدون    « داد و به طور كلـي پيغمبـران را           ٢»اني جاعلك للناس اماما   «از امتحانات الزم به ابراهيم وعدة       

باشـد و از      معني و منظور از آن راهنمايي و رهبري يا پيـشوايي امـت در امـور ديـن مـي                    دانست و    ٣»بامرنا

اما واليت امر و اداره امر در مفهوم و مورد رهبري و اداره امور جامعه               . شود  طرف خدا ارجاع و ارشاد مي     

 اطاعـت شـود بـا خـود     ٤»يا ايها الذين امنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمـر مـنكم  «كه بايد به حكم   

 يعنـي   ٥مردم و از خود آنها است و اگر اختالف نظر و نزاعي پيش آمد بايد داوري از خدا و رسول خواست                    

در زمان و شرايط ما بايد به محكمات قرآن و مسلمات روش و رفتار پيغمبر اكرم و ائمه اطهار رجوع كـرد                      

 باشـد كـه اداره امـور اجتمـاع را از طريـق      ١»ينهمو امرهم شوري ب«تواند متناقض و ناسخ      و اين واليت نمي   

بايـد  » وشاورهم في االمر  «گذارد و امام يا پيغمبر نيز در چنين موارد به حكم               امت مي  اممشورت به عهده ام   

يعني واليت امر جنبه تشريعي و الهي نداشـته حالـت مردمـي پيـدا               . ها عمل كنند    با مشورت و رأي و نظر آن      

. ه رابط مستقيم يا غير مستقيم ميان خدا و خلق بوده بايد منصوب يا منصوص او باشـند         انبياء و ائم  . كند  مي

ها بوده منتخب يا مورد قبول مردم بايد باشند           ولي اولياي امر رابط ميان مردم و سرپرست امور دنيايي آن          

)  مـردم يعنـي (حضرت اميـر از حقـوقي كـه بـراي والـي بـر رعيـت        . هستند» شاورهم في االمر  «و مأمور به    

نويسد   كند نصيحت كردن و داللت يا ايرادگيري و راهنمايي است و به مالك اشتر مي                شمارد و مطالبه مي     مي

                                                      
ميان شما امت گروهي باشند كه دعوت به خير و خوبي كنند و امر به معروف و نهـي از منكـر              از    ـ و حتماً  ۱۰۳/۱۰۰ آل عمران    .١

  .باشند ها رستگاران مي به عمل آورند و همين

  .دهم  به درستي كه من تو را براي مردم امام قرار ميـ۱۲۴/۱۱۸ بقره .٢

  .نمايند يا رهبري ميما هدايت ) يا به وحي(ـ اماماني كه به امر /۳۲ و سوره ۷۳/۷۳ انبياء .٣

  .ايد از خدا و از رسول و از آمرين صاحب صالحيت كه از خودتان باشند اطاعت كنيد ـ اي كساني كه ايمان آورده۵۹/۶۲ نساء .٤

  .والرسولفان تنازعتم في شيئي فردوه الي اهللا ... ـ ۵۹/۶۲ نساء .٥
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بگويي بلكه در اجراي دستورات من نيز شخصاً پيش خدا مسئول بوده اگر تشخيص              » المأمور معذور «مبادا  

  .خالف بدهي و اجرا كني عقاب خواهي ديد

  

  خصصتوكل و تخصص يا تقوي و ت

زدايي، مقابل هم قـرار گرفتنـد در حـالي كـه      ن مفاهيم در ادبيات شعاري و حريف   اي ١٣٥٩از اواخر سال    

نياز از توسل به علم و تخـصص و          ست و نه توكل و تقوي انسان را بي        تخصص نه معارض توكل و تقوي ا      

مـشي و     انـسان و خـط     زد، جز آن كه روي خود     سا  ها را دگرگون مي      يا حساب  ١نمايد  به وسايط و ادوات مي    

قرآن در مورد مسلمانان صدر اسالم كه از مهـبط وحـي عـشق و               . گذارد  كارايي و بازده وجودي ما اثر مي      

 يعنـي در برابـر   ٢.»ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبـوا مـاتين  «گويد  ايمان و صبر دريافت كرده بودند مي 

 از آنچـه انتظـار و اسـتثنا اسـت تخفيـف             آيـد و بالفاصـله      خصم پاي عدد و حساب با نسبت يك بـر ده مـي            

االن خفف اهللا عنكم و علـم ان فـيكم ضـعفا فـان يكـن مـنكم مائـه صـابره يغلبـوا                        «فرمايد    بينانه داده مي    واقع

 ما در جنـگ بـا مـزدوران صـدام، از سـپاهيان و پاسـداران و داوطلبـان مـؤمن و غيـور خودمـان                           ٣.»ماتين

ر هر حال ايمان و توكل يا عشق و روح خـدايي مـادام كـه مـا بـشر        هاي باال و معجزآسا ديديم ولي د        نسبت

خاكي و ساكن در نشئة دنيايي هستيم كار ارادة كن فيكوني پروردگار را نكرده ممكن است بازده اعمال مـا                    

را ده چندان يا دو چندان نمايد ولي بي نيازمان از ماده و انرژي و مخصوصاً از علم و اطالع يا تخصص كه      

. نمايـد   آمده اسـت، نمـي    ) به صورت عليم قدير   ( و اسماء خدا هم غالباً مالزم و گاهي مقدمة قدرت            در صفات 

در جنگ بدر نيز كه امداد از هزار فرشتة پـي در پـي شـده اسـت قـضيه از مقولـة تثبيـت و تقويـت روحيـة                              

 سـر جـاي خـود    ٥»ابي اهللا ان يجري االمور اال باسـبابها   « يعني اصل كلي     ٤.مؤمنين و تضعيف مشركين است    

  .باقي است

اگر بنا بود تجهيزات و تسليحات يا تدابير و اقتصاديات با وجود ايمان بـه خـدا و آمـادگي شـهادت، بـي               

خاصيت و غير ضروري باشد و خون به تنهايي از پس شمشير برآيد به دنبـال همـان آيـات جنگـي سـوره                      

 الخيل ترهبون بـه عـدواهللا و عـدوكم و آخـرين           واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط        «فرمود    انفال نمي 

  ٦.»من دونهم ال تعلمونهم اهللا يعلمهم و ما تنفقوا من شيئ في سبيل اهللا يوف اليكم و انتم ال تظلمون

                                                      
دهم كه يك زغال فروش مكتبي مـرا          ت گفته بود من ترجيح مي     هاي تهران كه دكتر مكتبي متعصبي اس         رييس يكي از بيمارستان    .١

  .عمل كند تا يك جراح متخصص غير مكتبي

  .شوند صابر باشد بر دويست نفر غالب مي) جنگجوي(ـ اگر از شما بيست نفر ۶۴/۶۷ انفال .٢

 اگـر از شـما صـد نفـر          ـ هم اكنون خدا بـر شـما تخفيـف داده دانـست كـه در ميانتـان سـستي وجـود دارد پـس                         ۶۶/۶۸انفال   .٣

  .شويد  بر دويست نفر پيروز ميباشد صابر كننده مقاومت

  .ـ و ما جعله اهللا اال بشري و لتطمئن به قلوبكم۱۰/۱۰ انفال .٤

  .يوحي ربك الي المالئكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب  اذـ۱۲/۱۲انفال 

  .ه امور جز با اسباب خود جريان پيدا كند خداوند ابا دارد از اين ك.٥

ها انواع نيروها و سواره نظام آماده سازيد تا بدان وسـيله دشـمن خـدا و دشـمن                     ـ تا آنجا كه بتوانيد به خاطر آن       ۶۰/۶۲ انفال   .٦

كنيد به طـور كامـل        آنچه در راه خدا خرج مي     ) بدانيد كه (داند بترسانيد و      خودتان و كسان ديگري را كه اطالع نداريد ولي خدا مي          
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 كـه در جـزوة      ١٣٣٠هـاي بعـد از        اما در مورد تقوي و رابطه آن با علم و اختراع، در يك سخنراني سال              

 انديـشي    ه بودم كه توجه بـشر بـه اختـراع و اكتـشاف كـه همـان چـاره                  آمده است شرح داد   » انسان و خدا  «

مشكالت و نواقص و خالصي از گرفتاري و محروميت است به ميزان زيادي مـديون روح تقـوي و شـرافت           

 خود زحمت تجسس    گري و به تقليد و تسليم و تنبلي دارد به           بوده شخص يا ملتي كه عادت به تقلب و طفيلي         

نمايد يا بـا   هاي غير اخالقي، تأمين زندگي و نيازهاي خود را مي نداده از توسل به راه و تالش و تخصص را   

از طرف ديگر شخص صادق امين با تقوي تا اطالع و اطمينان نسبت به بـصيرت و                 . سازد  وضع ناهنجار مي  

  .نمايد تسلط خود در كاري نداشته و متخصص آن نباشد قبول مسئوليت نمي

هـاي الهـي اسـت        وشبيني و ايمان و اعتماد به دستگاه حكيم مـدبر خلقـت و وعـده              توكل به خدا نيز كه خ     

 كفايـت  ١»و من يتوكل علي اهللا فهو حسبه ان اهللا بالغ امره قد جعل اهللا لكل شـيئي قـدرا  «مؤمنين را به مصداق     

 اشتر ببنـد و     اند با توكل زانوي     كند، به معناي نفي عمل و انصراف از تالش و تفكر نيست كما آن كه گفته                 مي

پيغمبر و ائمه با وجود اجابت دعا و مقام اعلي كه نزد خدا داشتند در هيچ امري از بـه كـار انـداختن عقـل و                 

گيـرد دسـتگاه خلقـت بـذر      منتهي كسي كه هدف صحيح و راه صحيح را پيش مـي    . كردند  علم خودداري نمي  

 فـرق   ٢.رود  و حق باشد چيزي بـه هـدر نمـي         رساند و از آنچه مثبت        عمل او را ولو بعد از حياتش به ثمر مي         

نهايت وجـود و نظـامي     ميان مؤمن متوكل با ملحد مغرور در اين است كه اولي اتكاء و استفاده از عوامل بي                

كـاري نترسـيده و خيـالش راحـت          كنندگان و تهمت سـازش      گرداند داشته از سرزنش مالمت       مي كه جهان را  

دم و متكي و منحصر به سرمايه ناچيز شخصي بوده متزلـزل            است در صورتي كه دومي محتاج به نظر مر        

  .باشد مي

  

  با تشكر از توجه شما و توكل به لطف خدا

مهدي بازرگان

                                                                                                                                                            
گويد تدارك قوي ببينيـد تـا جنـگ            قابل توجه در اينجا آن كه نمي       نكتة [.گيريد  گردد و مورد ظلم و خسارت قرار نمي         به شما برمي  

يعني جنگ و نـابودي  . دشمنان بترسند و جرأت حمله نكنند      و دشمنان را از بين ببريد بلكه تجهيز لشگر كنيد تا             كافرهاقاطع كرده   

  ].ن هدف نيست، عدم جنگ و بقاي حيات يا صلح هدف استدشمنا

) و ادارة كارهـا را بـه فرجـام مطلـوب          (به يقين خدا امر خـود را        . ـ و هر كس توكل به خدا كند همان او را كافي است            ۳/۳ طالق   .١

  . خدا براي هر چيز اندازه و سر رسيدي قرار داده است حتماً) زيرا كه(رساند  مي

كه از طرف دفتر پخش كتاب در امريكا منتشر شـده اسـت     » تالش و توكل  « و تجزيه و تحليل كلي به جزوه         تربيش براي تفصيل    .٢

  .مراجعه نماييد
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∗∗∗  
حقا آقاي خميني را بايد مبتكر و مقدم اين طرز فكـر، حتـي در مقايـسه بـا روحانيـت                     : ضميمه شماره يك  

پـس از آن  در انقالب مـشروطيت و  . بدانيم) اس از غربيا روحانيت متعهد بنا به اصطالح اقتب(مبارز گذشته   

 شهرت و محبوبيت و خدمتـشان بـه        الملك مؤتمننام مانند مصدق و مستوفي و        نه تنها رجال سياسي خوش    

واسطه امتناع از نادرستي و دزدي و مخالفت با خيانت بـه وطـن بـود و هـم و غمـشان صـرف اسـتقالل و                           

از روحـانيون بـه نـام ماننـد مـدرس و            . شـد   يت و قانون اساسـي مـي      آزادي و به طور كلي دفاع از مشروط       

طباطبايي يا امثال كاشاني و حاجي سيد جوادي نيز هر كس وارد گود سياست و نمايندگي مجلس شده بود                   

كننـدگان   در افتادن بـا خـائنين دولتـي و سـلب          شان استقالل مملكت در برابر اجانب و            هدف اصلي و مبارزه   

ديني به اقتضاي مقام روحاني و انتظاري كـه          و همچنين جلوگيري از منكرات و بي      ي بود،   آزادي و حقوق مل   

دوستي در اصطالح زمان بود، يا ملي، و در          پرستي يا وطن    فت مشترك همگان وطن   ص. مردم از آنها داشتند   

ز كرسـي   االطـالق و جـداي از ايـران، ا         خدمت به اسالم به طـور علـي       . شد  ميدفاع از قانون اساسي خالصه      

ضـمن آن كـه در   . سياست و رهبري ملت و تشكيل دولت اسالمي، هدف اصلي و انحصاري هيچكـدام نبـود    

طرفي در سياسـت و امـور اجتمـاعي اختيـار كـرده بـه                 ميان روحانيون افراد كثيري بلكه اكثريت موضع بي       

دوسـتانه و همكـاري بـا       كساني هم روابط غير خصمانه و تا حدودي         . پرداختند  تعليم دين و تبليغ احكام مي     

  .ها داشتند دربار و دولت
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  تعالي بسمه

 نيرا انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

 ۱۵/۰۹/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  اهللا صدوقي  مكاتبات مهندس بازرگان و آيت

  به انضمام نامه موكلي به وكيل و جوابيه آن

  

  هـوالفتـاح العليـم

  

 دقيقه نطـق قبـل      ١٥ بعد از شش ماه انتظار نوبت اجازة         مهدي بازرگان  آقاي مهندس    ١٥/٧/٦٠در تاريخ   

اي از آقايـان نماينـدگان كـه       ولي نطق به نيمه نرسيده، عده     . س شوراي اسالمي پيدا كردند    از دستور در مجل   

اعتقاد به آزادي عقيده و بيان بر طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ندارند با هياهو و حمالت و بـر                     

  .ان شدندخالف قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس مانع ادامه صحبت نمايندة محترم مردم تهر

 روزنامه  ١١٤١٠ـ٢٦/٧/٦٠ با خواهش و اصرار تمام در شماره مورخ           تمام را كه بعداً     متن كامل نطق نيمه   

اي از آقايان علما و عالقمنـدان فرسـتادند تـا آگـاهي                براي عده  بازرگان چاپ شده بود، آقاي مهندس       كيهان

شره حاصل نمايند و همـان طـوري كـه          هاي جاهالنه و اتهامات منت      عيني و قضاوت صحيح در برابر جنجال      

  .جويي مصائب بكنند در نطق خواسته شده بود هم فكري اساسي براي چاره

حـاجي  اهللا   به امضاي آيـت ٢٨/٧/٦٠اي بود به تاريخ       هايي كه در زمينه آن نطق رسيد نامه         از جمله جواب  

 جـوابي بـه تـاريخ       بازرگـان س  ها كه آقاي مهنـد      اي انتقادها و تعجب      از يزد، حاوي پاره    شيخ محمد صدوقي  

اي را روي     هاي كلي و كهنه      نامه مجددي فرستاده دريغ نكردند كه درد دل        صدوقيجناب  .  فرستادند ٤/٨/٦٠

  .دايره بريزند

 را صـدوقي  خود نامه اول آقـاي  ٦٩٨ـ ٩/٨/٦٠ در شماره مورخ جمهوري اسالميدر اين خالل روزنامه   

اي براي روزنامه فرستاده بودنـد        را هم كه همراه نامه     بازرگانة آقاي   بايستي جوابي    مي  منتشر كرد و قاعدتاً   

 براي اين آقايان رعايت قوانين قديم و جديد و تعهد به آداب و موازين اسالمي تا آنجـا                  چاپ كنند ولي ظاهراً   

وال و افكار و    آنها را از هر گونه اح     ! كند الزامي نبوده انقالبي بودن      كه با نقشه و نظرياتشان مغايرت پيدا مي       

اي نيـز در      روزنامه مذكور عالوه بر خودداري از چاپ جوابيه، مقالـه         . دارد  حقوق حاكم بر جامعه معاف مي     

 منتشر ساخت كه خطـاب و       »آميز يك موكل به وكيل      نامه گله « خود تحت عنوان     ٧٠٠ـ١١/٨/٦٠شماره مورخ   

 پاسخ اين نامـه را نيـز كـه      هوري اسالمي جمروزنامه  .  و استفسارهاي فراوان داشت    بازرگانعتاب به آقاي    

  .ترين اصول اخالقي و منطقي و قرآني درج ننمود فرستاده شده بود برخالف بديهيبازرگان از طرف آقاي 

 نيز جواب جامعي فرستادند كـه بـه دليـل شـرايط حـاكم در                صدوقي به نامه دوم آقاي      بازرگانمهندس  

  .خارج انعكاسي پيدا نكرده است

هاي متداول و تكراري ايرادهـا و اتهامـات انتـسابي             ها از نمونه     مسايل مطروحه در اين نامه     نظر به اينكه  
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نهـضت  و بـه  بازرگـان  هاي گروهي به آقاي مهنـدس       دو سال اخير مطبوعات و تبليغات انحصاري و رسانه        

ان و غيـر  هايي را در بـردارد كـه از ناحيـه دوسـت     باشد و پرسش هاي مسلمان مي  و ديگر گروه  آزادي ايران 

شود، مفيد ديديم مجموعة آن مكاتبات و مقاالت را كه ارتبـاط بـا مـسايل سياسـي و                     دوستان نيز مطرح مي   

اداري مملكت دارد براي مطالعه و استحضار هموطنان عزيزي كه دسترسي به آنـان برايمـان ميـسر اسـت                    

يم قدير وحدت و پيروزي ملت را       فرستيم و از خداوند عل      به روان واالي شهيدان حق درود مي      . توزيع نماييم 

  .نماييم مسئلت مي

  

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  اهللا صدوقي به مهندس بازرگان نامه آيت

  

  

  بسمه تعالي

٢٨/٧/١٣٦٠  

  جناب آقاي مهندس بازرگان

  نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي، دامت توفيقاته

  .اف عاليه اسالم از خداي تعالي مسئلت دارمبا ابالغ سالم، موفقيت شما را براي پيشبرد اهد

رفت اينگونه ناآگاهانه قـضايا و جريانـات ضـد انقالبـي               پس از روزها سكوت انتظار نمي      بازرگان،آقاي  

سـان    كـردم يـك پيرمـرد پرمطالعـه در اسـالم و سياسـت ايـن                 تصور نمـي  . كشور را تجزيه و تحليل نماييد     

اهللا را در     عبداهللا الحسين عليهم صـلوات      مام اميرالمؤمنين و حضرت ابي    اهللا گرامي اسالم و ا      هاي رسول   برنامه

دانم اسالم شما درسـت اسـت يـا           نمي. ها و نظام حكومتي اسالم به ورطه فراموشي بسپارند          غزوات و جنگ  

جنـاب آقـاي    . االنبيا و شما جزء پيروان ديانت حضرت هابيل هستيد يا جزء پيروان ديانت اسالم               اسالم خاتم 

هاي فاسـد ضـد خـدا و ضـد            تواند دلش براي كشته شدن انسان        اگر انسان عاشق لقاءاهللا باشد نمي      رگانباز

هاي جنابعالي در اوايل انقالب در به كار گماردن افراد ناصـالح بـر    كاري اسالم بسوزد و بدانيد اگر مسامحه 

 مـسلماني كـه بـا ايثـار و          مـردم . مصادر امور مهم نبود امروز شاهد اين حوادث ناگوار در كـشور نبـوديم             

فداكاري خود انقالب اسالمي را به پيروزي رساندند بعد از انقالب انتظار داشتند بساط طاغوت و طاغوتيان                 

در كشور در هم پيچيده شود و زعامت امور به افراد صالح و متقي سپرده شود و حتي فاسدها خود خواب              

المال خود را آماده كرده بودند كه عمليـات    منحرف از بيتآن روز را ديده بودند و كليه حقوق بگيران نسبتاً     

وزير تـوجهي بـه ظـواهر         و رفتارشان را با خواست مردم تطبيق دهند ولي زماني كه مشاهده كردند نخست             

بنـا  . اسالمي ندارد و اكثريت وزرا و مسئولين براي همه چيز ارزش قائلند جز براي تقوي و ايمـان و اسـالم                 

هـاي كـشور خـصوصاً مـؤمنين آنهـا            ها و افترا عليه شخـصيت       فت و لهذا ديديم موج تهمت     گذاشتند بر مخال  

ها كه به نام آزادي بـه اسـالم        ها چه جنايت    ها و ادارات و سازمان      سرازير شده و به اسم آزادي در دانشگاه       

ازخوان را به باد     آنان كه به نام آزادي نماز را و دانشجويان نم          بازرگان،آقاي  . و آزادي و مقدسات ننمودند    

هايشان آزاد بودند به جز جوانان متعهـد و مـسلمان    هاي ضد اسالم در فعاليت  همه گروه . گرفتند  تمسخر مي 

هـا و ديگـر    هـا و قـرآن   البالغـه  كه دائم تحت شكنجه روحي و جو تبليغاتي آنان بودند مگر به نام آزادي نهج           

دار را بـه      به آتش نكشيدند و افراد محاسـن      )  خائن رصد  بنيروز سخنراني   ( اسفند   ١٤كتب اسالم در مراسم     

آنقدر جـسارت و گـستاخي عليـه اسـالم و           . جرم ريش داشتن با چوب و چماق مضروب و مجروح ننمودند          

هـاي تهـران راه بـرود پيـدا           مذهب رواج دادند كه يك نفر معمم و روحاني جرأت آن كه چند قدم در خيابـان                
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! ن باطل با آن همه خيانت و جنايتشان از ناحيه جنابعـالي محكـوم شـوند               آيا يك دفعه شد طرفدارا    . كرد  نمي

ايـد بـا چـه روش         جو ترور و ناامني كه در نطق قبل از دستورتان آن را يك توطئه دشمن به حـساب آورده                  

حل قضيه  (با روش رحمت و وحدت دولت شما كه ملت شاهد آن بودند             . توان جلو آن را گرفت      شد و مي    مي

 بـه  نزيـه آور از ناحيـه آقـاي    هـاي سرسـام   پرداخت پول و حقوق! اعزام هيأت حسن نيت دولت   كردستان با   

ها و محل     هاي دانشگاه    اطاق جنگ شدن اطاق    !مبشريروبراه كردن دستگاه قضايي به وسيله آقاي        ! فراريان

دانيم اين جريانات    ما نمي ) هاي ضد اسالم و ضد خدا با استفاده از امكانات ملت             نامه  ها و پست    چاپ اعالميه 

دار و  وزيـر بـود مرتجـع و سـرمايه      نخـست  بازرگـان كنيـد؟ منـافقين خلـق تـا           را چگونه تفسير و توجيه مي     

!  بـراي نماينـدگي مجلـس چريـك پيـرش خواندنـد            رجـوي چه شد كه بعـد از تأييـد         ! خواندند  آمريكائيش مي 

 در زمان رئيس جمهوريش بـراي        شديداً با وي مخالف بود چه شد       بازرگان كه در زمان تصدي      صدري  بني

 مطالب نطق شـما اگـر بـه نظـر           بازرگان،گيرند؟ آقاي     كوبيدن روحانيت و خط امام در كنار يكديگر قرار مي         

 و  زبيـر  و   طلحه و   معاويهبا  (اهللا و روش اميرالمؤمنين       خودتان دلسوزانه باشد اين دلسوزي با سيره رسول       

 هـستيم نبايـد خـدا و        )ع(حـسين باور داريـد كـه ماهـا شـيعه          صد و هشتاد درجه مغايرت دارد اگر        ) خوارج

دانيد كه پيامبران     مي. المللي و هواهاي نفساني و راحت زيستن بنماييم         رضاي خدا و اسالم را فداي وجه بين       

الهي بشير و نذير بودند، جنابعالي كه با آيات قرآن متن نطق خود را مزين نموده بوديد بفرماييد بـدانيم آيـا        

صاص و حدود الهي و قتل مشركين و مفسدين و كافرين براي بهشت و جهـنم نـازل شـده اسـت يـا                        آيات ق 

انزلنـا الحديـد فيـه بـأس شـديد، ليقـوم النـاس        ! (جهت تنظيم امور مسلمين و حل منازعات آنها در ايـن دنيـا          

دانيد   فر و محارب مي   شما چه كساني را كا    ... ) بالقسط و اشداء علي الكفار رحماء بينهم، فاقتلوا المشركين و           

 اسالم و انقـالب و مـردم عـادي كوچـه و      آيا جواناني كه فرزندان من و شما و ايراني هستند زماني كه عليه   

تـوان بـا    بـاز هـم مـي   ! كنند سوزانند و ذغال مي گناه را در ماشين مي     كنند و اطفال بي     بازار قيام مسلحانه مي   

) بنـدوباري  بـي (دانيـد اعطـاي آزادي سياسـي شـما             آيا مي  انبازرگآميز داشت؟ آقاي      آنها برخورد مسالمت  

ديني و ارتداد سوق داد ولي با اجراي حدود الهـي فـوج فـوج     تعداد كثيري از جوانان مسلمان را به سوي بي        

خـواهيم بايـد      هاي ناآگاه و مـصلحت آنهـا را مـي           پس اگر خير اين جوان    ! آنها باز به دين اسالم پناه آوردند      

هاي فاسد خانمان سوز كفر و الحـاد تطهيـر            هاي سرطاني و ميكروب     ا را با از بين بردن غده      محيط رشد آنه  

خواسـتم و     خيلـي مـي   بازرگـان   آقـاي   . سازيم و زمينة تعالي آنها را در پنـاه اسـالم واقعـي فـراهم سـازيم                

ازنده و خواهم برخورد جنابعالي با ديگر برادران مسئول و متعهدمان برخوردي صد در صد سالم و سـ              مي

اگر دلسوز براي كشور و جمهوري اسالمي هستيد به جاي آن كه در             . باشد) المؤمن مرآت المؤمن  (اسالمي  

هاي انقالب را كه عارضه طبيعـي هـر انقـالب اسـت اينگونـه مطـرح                   ها و نابساماني    مجلس عوارض و حادثه   

سـي و صـداي آمريكـا و ديگـر            بي بفرماييد و خوراك تبليغاتي براي بلندگوهاي استعماري جهان از قبيل بي          

هاي خبري دنيا فراهم سازيد كه از خوشحالي به رقص آيند و از موضع سياسي شما به عنـوان يـك                       رسانه

توانـستيد در خطـي حركـت كنيـد كـه شـما را مخـالف                  مخالف با حكومت سنتگرايان اسالمي ياد نمايند مـي        

. بيون داخلي را به طـور كلـي مـأيوس سـازيد           جمهوري اسالمي معرفي نكنند و دشمنان خارجي و ضد انقال         

هـا خواهـد       تا زماني كه يك موضع صددرصد صحيح اسالمي انتخاب نكنيد اين نگراني            بازرگانجناب آقاي   

انتظـار دارم بـراي     . اي كه بشود سازش با كفر و الحاد را توجيه نمود نداريم             بود چون در مكتب تشيع واژه     
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همان افرادي كـه تـا مـرز        (ان كه معتقد به اسالم واقعي و قيامت هستند          نجات كشور جنابعالي را در كنار آن      

در . نواقص موجود را با همكاري و همفكري مرتفع سـازيد         . قرار گيريد ) اند  شهادت ايستاده بودند و ايستاده    

پايان اگر بعضي از مطالب تند نوشته شد عذرخواه است چون قلم در دست كسي است كه خيرخواه عمـوم،                 

  .نابعالي استخاصه ج

  والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 

  محمد الصدوقي
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  اهللا صدوقي پاسخ مهندس بازرگان به آقاي آيت

  

  بسمه تعالي

٤/٨/١٣٦٠   

  

  حضرت آيت اهللا صدوقي ، زيد عزه العالي 

 ٢٨/٧/٦٠قربانت گردم، مرقومة مفصل پر از نيش و نوش و بحمداهللا با آغاز و پايـان كريمانـة مـورخ                     ... 

از عــذرخواهي و مخــصوصاً خيرخــواهي صــميمانه كــه در آخــر  . جنابعــالي را زيــارت و اســتفاده كــردم

ايد بسيار متشكرم ولي گله دارم كه چرا مانند آنهايي كه در نامه و نطق بنده آنچه را كه در دل خود                        فرموده

از اين تريبون   «ام    ايد، آنجا كه گفته     دهام توجه نفرمو    اند، به اصل مطلب و استمداد و استغاثه         اند خوانده   داشته

كـنم كـه از هـر راه          هـا و مـردم ايـران اسـتمداد مـي            و همـه گـروه    ... از رهبر عاليقدر انقالب و مراجع عظام        

اي وجود ندارد و همان منافق و ملحد شدن جوانـان نمـاز                آيا بليه  »...توانند به اين بلية بزرگ پايان دهند          مي

  زنند بليه نيست؟ كه دست به چنين كارها ميخوان و از جان گذشته 

كـه البتـه در هـيچ    (ها حمايت كرده باشـم      به فرض كه بنده سراپا تقصير بي جهت و بي جا از تروريست            

خواهي براي همه پدران و برادران و فرزندان اين           ام بلكه دلسوزي و چاره      جاي آن نطق چنين نگفته و نكرده      

يا خداي نكرده با اجراي احكام الهي،       ) قي و منحرف و مرد و زن بوده است        مملكت اعم از عالم و عامي يا مت       

كه البته در هيچ جاي آن نطـق چنـين نگفتـه و    (در دفاع و حفظ دولت جمهوري اسالمي مخالفت نموده باشم  

حـل  آيا با اعتراض و ايراد به بنده مسأله و مصيبت           ) ام  ام بلكه اجرا و اعتالي اسالم اصيل را خواسته          نكرده

شـويم كـه راهنمـايي     شـديم و مـي   اهللا مي   شماري خيلي ممنون و مرهون آيت       دردان بي   شده است؟ بنده و هم    

  مان چگونه است و چه بايد كرد؟ بفرماييد حال و آينده

دانيـد و در   شـود خـوب و درسـت مـي     اگر آنچه هست و آنچه را كه مي «ام    همانطور كه در آن نطق گفته     

 بـاز هـم از گـستاخي خـود عـذرخواهي            »...كنيـد مـن حرفـي نـدارم         ضمين مـي  جبين كشتي نور رستگاري ت    

نمايم و عرضي به حضور جنابعالي ندارم ولي آيا در عالم بزرگواري و انـشاءاهللا حـسن ظـن و بـرادري                مي

فرماييد كه بپرسم آيا بعد از پيروزي انقالب سال به سال و ماه به مـاه رو بـه وحـدت و امنيـت و                           اجازه مي 

رويـم؟ ايـن جنـگ خـانگي و وحـشت و كـشتار دو طرفـه و                    ايم و مي     سر و سامان يافتن امور رفته      بهبود و 

ها كه تنها شامل مقصرين و محدود بـه حـدود الهـي و قـانوني                  ها و آزارها و گرفتاري      مخصوصاً بدرفتاري 

ن آنقـدر تعـدي و   شود و نسبت بـه بـا گناهـا    گناهان يا كم گناهان مي ها و بي    نيست و آنقدر دامنگير خانواده    

رسـد    آيد كه يقيناً جزئي از آنها به عرض جنابعالي هم مي            هاي اسالمي و انساني به عمل مي        تجاوز از ميزان  

 ميليـون   ٣٦آيا نبايد متوقف شود يا الاقل تخفيف داده شود؟ وضع اقتصادي كشور و تأمين معاش و حيات                  
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مان صرف نظر از قشر خاص مجذوب         ا در داخله  هاي نزديك و سال آينده چه خواهد بود؟ آي          جمعيت در ماه  

گرايش به اسالم در عامة مردم و مخصوصاً در جوانان و سـوادداران بيـشتر شـده اسـت يـا گـروه گـروه         

  .ام در اشتباه باشيم گردند؟ انشاءاهللا كه بنده و آشنايان معتقد دلسوخته برمي

هاي بنـده در بـه كـار گمـاردن      كاري امحهاما راجع به فرمايشات عمدة مرقومه و نظرياتي كه درباره مس     

كننـدگان نمـاز و اسـالم،         اعتنايي اكثريت وزرا به تقـوي و ايمـان، آزادي دادن بـه مـسخره                افراد ناصالح، بي  

هـاي    نيت به كردسـتان، پـرداختن حقـوق         محكوم نكردن طرفداران باطل و جنايت، اعزام عوضي هيأت حسن         

 توجيه سازش كفر و الحـاد و مطلـب ديگـري كـه              رجوي،د نمايندگي    به فراريان، تأيي   نزيهآور آقاي     سرسام

اوالً مثنوي هفتـاد    . زنم  ايد حرفي نمي    بدون دقت و اطالع صحيح از واقعيات و امكانات و اقدامات، ادا فرموده            

بينم، واگـذار بـه خـداي حكـيم           من كاغذ شود ثانياً فايدة عملي در جنب مسايل و مصائب موجود در آن نمي              

نمايم كه اگر در اين دنيا حقيقت و حق قضايا برايتان روشن نـشد در آن دنيـا همـانطور كـه وعـده                          يعليم م 

  .داده است ما را به حل اختالفاتمان آگاه كند

رزم قديمي عزيز اطالع و اطمينـان داشـته باشـيد ايـن اسـت كـه                   آنچه الزم است آن همفكر محترم و هم       

اهللا همـان     بيني و بين  .  و تجربيات و زحمات عوض نشده است        سال سن و مشاهدات    ٧٤هدف و راهم بعد از      

هاي انقالبي آلوده بـه تـاريكي و          شايد در هيجان  . هاي حقه خود جنابعالي است      قرآن و ملت ايران و خواسته     

هاي اطالعاتي و ديـدهاي كـم و بـيش متفـاوت داشـته       خشم و تبليغات انحصاري مسموم كننده حاكم، كانال 

امتنان و ارادتم هـم بـاقي اسـت، همچنـين احتيـاجم بـه               . ن و مكتبمان و ملتمان يكي است      باشيم ولي خدايما  

  .دعاي هدايت و سعادت براي همگي

  والسالم علينا و علي عباداهللا الصالحين

  مهدي بازرگان
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  اهللا صدوقي به مهندس بازرگان نامه دوم آيت

  

  بسمه تعالي

١١/٨/١٣٦٠  

  

  دامت توفيقاته جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان 

 بـه رشـته تحريـر در آمـد جـواب اسـتغاثه جنابعـالي در          ٢٨/٧/٦٠با ابالغ سالم، مطالبي كه در مورخـه         

نـه  ! هـا بـود   يـابي قـضايا و توجـه دادن بـه علـت           خصوص مطالب نطق قبل از دستورتان نبـود بلكـه ريـشه           

هايي كه در طول اين مـدت از   برداشتاي شد تا واقعيات و  نامه شما بهانه. هايي كه عنوان كرده بوديد   معلول

خواه از سـخنم پنـد گيـر و خـواه           (ام طبق وظيفه ديني گوشزد كنم         خط فكري مليون به آنها رسيده و نموده       

قرار نبود ديگر مطلبي بنويسم و با شما عرضي داشته باشم زيرا در خانه اگر كس اسـت يـك حـرف                      ) مالل

لبي كه اينجانب و ديگر برادران شـما را نگـران سـاخته تـذكر               ولي از باب ارادت الزم دانستم مطا      . بس است 

  .دهم

و ديگـر   جبهـه ملـي      سـّر آنكه در روز جسارت نمودن به اليحه قـصاص از ناحيـه               بازرگانجناب آقاي   

ها كه امام امت رهبر كبير انقالب اسالمي و هر مسلمان مؤمن و معتقد به مبـاني اسـالمي را سـخت                        گروهك

آميز و توطئه حـساب       اش فقط خود را تبرئه نمود و عمل توهين           در اطالعيه  هضت آزادي ننگران كرده بود و     

آيا اين است روش يك فرد مسلماني كه اعتالي اسالم راستين را طالـب              . شده آنها را محكوم ننموده چه بود      

  !است؟

 دفتـر حـزب     سوزد چرا براي حادثه دل خراش انفجار بمب در سـاختمان            ها دلتان مي    شما كه براي اعدام   

 نفر از رجال علم و تقوا و سياست و متخصص در مسايل    ٧٢جمهوري اسالمي كه منجر به شهادت بيش از         

 آيـا مـردم،     ١اسالمي شد حتي يك كلمه هم در مورد محكوم نمودن آن جنايت هولناك از شـما شـنيده نـشد                   

ناد رسمي به روحانيت و خـط  اينگونه برخوردها را هم باز به حساب رحمت و وحدت شما بياورند يا بايد ع             

 اين همان   »خط امام در جيب من است     «امام به حساب آورند و آيا مسخره نمودن خط امام در سخنراني كه              

ها سر نيزه كردن در مقابل قرآن ناطق براي منحـرف سـاختن اذهـان عمـومي از                    شيوة سياستمدارانة قرآن  

 است براي مـا روشـن نيـست چـرا زمـاني كـه       شود؟ و هنوز كه هنوز   خط فكري و عملي امام محسوب نمي      

شـوند نبايـست حتـي يـك كلمـه از ناحيـه آقايـان در                 در ميان آتش جزغاله مـي      باهنر مظلوم و دكتر     رجايي

  ٢.خصوص اين جنايت فجيع شنيده شود

                                                      
  ۸/۴/۶۰ به مناسبت انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي ـ نهضت آزادي رجوع شود به اطالعيه .١

  ۹/۶/۶۰ان نخست وزيري ـ  به مناسبت فاجعه انفجار در ساختمنهضت آزادي شود به اطالعيه رجوع .٢
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هاي شما در خصوص آينده انقالب و كشور هم مـورد نـدارد زيـرا                  آن نگراني  بازرگانو اما جناب آقاي     

 كه در اين انقالب ملت ايران را با دست خالي به پيروزي رساند نور رسـتگاري را هـم در جبـين                       آن نيرويي 

و بدانيـد   ! اش نيز تضمين خواهد نمـود و ضـرورت نـدارد كـه ماهـا دايـه دلـسوزتر از مـادر باشـيم                         كشتي

 روحيـات  بزرگترين اشتباه شما و ديگر دوستان به اصطالح سواددارتان هم اينجاست كه از نصرت الهـي و          

توانيد ايثارگري و فداكاري عامه مردم مؤمن را با محاسبات علمي             و نمي ! مردم پا برهنة انقالب كرده غافليد     

ايـد محاسـبه نماييـد و لهـذا آن قـشر خـاص را        تعلـيم گرفتـه  ... هـاي   هاي سياسي كه در دانـشگاه     و سيستم 

 اقتصادي كشور و تـأمين معـاش و حيـات           آوريد و اما از وضع بد       سواد و ناآگاه به حساب مي       مردماني بي 

دانم واژه انقالب و استقالل به نظر شما چه اندازه ارزش             ايد نمي    ميليون جمعيت كه اظهار ناراحتي نموده      ٣٦

 با آنها سروكار داريـم تـا سـر حـد جـان بـراي حفـظ و حراسـت از انقـالب خـود                           مردمي كه ما دائماً   . دارد

و به كوري چشم آمريكا و اتباعش بـا جـديت و            ! دانند، نه انقالب شكم     مي مي اند و انقالبشان را اسال      ايستاده

وضـع نابـسامان    . داننـد   كوشش نسل جوان و هم كساني كه شرف و عزت خود را در خودكفايي كشور مي               

اقتصادي را هم روبراه خواهند نمود و لزومي ندارد كه نگران اين مسأله هم باشيد و هنوز براي ما روشـن                     

هاي كشور را به روي     مسئول اين وضع ناهنجار اقتصادي كشور چه كسي است؟ آنان كه دروازه           نيست كه   

هاي ناشـي از يـك        باشند و يا دولت و مسئوليني كه خسارت         چپاولگران ارز و دزدان فراري باز گذاشتند مي       

  !اند را متحمل شده... و ... سال جنگ تحميلي و 

 مسلمين جهان را به آيندة ايـن انقـالب اميـدوار سـازيم بايـد از                  بدانيد اگر خواسته باشيم    بازرگانآقاي  

اينگونه مسايل انحرافي كه تنها خواست استعمار است بپرهيزيم و قبل از آنكه خود را مطرح كنيم انقـالب را                   

و اسالم واقعي را مطرح نماييم و با همه توان در راه وحدت مسلمين و اعتالي كلمه توحيد و عظمـت جهـان                       

بكوشيم تا بتوانيم وعده الهي را كـه همـان پيـشوايي مستـضعفين اسـت بـر زمـين تحقـق بخـشيم و                         اسالم  

هـاي اطالعـاتي كـه در صـدد           اميـدوارم كانـال   . هاي جهان را مقهور قدرت اسالم و مسلمين سازيم          ابرقدرت

ردد تـا   تضعيف انقالب و اسالم و از بين بردن صفا و صميميت فيمابين مسلمينند هر چه زودتر مـسدود گـ                   

  .موجبات هدايت همگان فراهم شود و خداوند متعال همه ما را از شر نفس اماره و شياطين مصون دارد

  

  الهدي ـ يزد ـ محمد الصدوقي والسالم علي من اتبع
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  اهللا صدوقي پاسخ دوم آقاي مهندس بازرگان به آيت

  

  بسمه تعالي

٠٠/٨/١٣٦٠  

  
  صدوقي، مزيد لطفه العاليخدمت كم مرحمت آيت اهللا حاجي شيخ محمد 

و دعـاي   ) اگر همين دعـا مزيـد جـرم نباشـد         (با تجديد سالم و آرزوي نجات ايران و پيروزي مسلمانان           

 را ارسال ١١/٨/٦٠عافيت و توفيقات جنابعالي، از اينكه باب مكاتبه و راه تفاهم را باز گذاشته مرقومة مورخ               

  .نمايم ايد تشكر مي داشته

نقدر وسـيع و سـريع بـود و مـسايل و مـشكالت عظـيم را در بـر دارد كـه هـر قـدر                           انقالب اسالمي ما آ   

خدمتگزاران آن با وجود وحدت هدف و قصد خدمت، در اثر قلت نسبي عدد و كمي فرصت، اختالف و ابهام                    

من از اين كه جنابعالي يا سروراني ايراد و اخـتالف        . و اشكال برايشان پيش آيد امري است طبيعي و الزامي         

تـوانم    آنچه را كه نمـي    . اي ندارم   پيدا كنند تعجب و گله    ) هايم  ها و نكرده    و يا نگفته  (هايم    ها و كرده    ر با گفته  نظ

چرا كساني كه در شرايط وحشتناك شاه با صـداقت و صـميمت در              . ها است   ها و بدخواهي    قبول كنم بدبيني  

عناد و نفـس پرسـتي   «نب تهمت يا تصور ايم حاال جا راه حق همكاري و همفكري داشته و يكديگر را شناخته    

را بگيرند؟ اگر تفكر يا تأمل از كسي ديدند يا شنيدند كه با نظرشان متفاوت بـود آيـا                   » و دنباله روي شيطان   

  بايد محكومش كنند، آن هم قبل از پرسش و سنجش؟ 

ه استفسارها و    مختصر توضيح و جواب دربار      تر نشود ذيالً    ها گره خورده    در هر حال براي آن كه عقده      

دهم و ممنون هم هستم كه بدون پرده پوشي ايرادهايي كه شنيده يا در                هايي كه فرموده بوديد مي      استعجاب

  .دل داشتيد مطرح فرموديد

در مورد انفجارهاي دل خراش حزب جمهوري و دفتر نخست وزيري، از كجا يقين حاصـل فرموديـد                  ) ١

نداده است؟ اگر به موقع داده باشيم ولي با نداشتن روزنامـه             اعالميه انزجار و محكوميت      نهضت آزادي كه  

انـد در جـايي مـنعكس نـشده باشـد چـه               هـاي گروهـي عليـه مـا بوجـود آورده            و نطق و تحريمي كه رسانه     

  فرماييد؟ مي

هاي سنگ پران و بـر هـم       اللهي  از اين كه در اجتماع قانوني اصفهان براي خاموش كردن جنجال حزب           ) ٢

 آيا تـصور جنابعـالي بايـد قـصد تمـسخر و تـوهين از                »خط امام در جيب من است     «ام     گفته زنندة سخنراني 

وزيري و به خـط و        طرف من بوده باشد يا تعبير كامالً طبيعي ساده واقعي باشد كه اشاره به فرمان نخست               

والحق كه يكي   ام؟    كرد نموده   ام مي   امضاي امام كه در جيب داشتم و حكايت از التفات مستقيم ايشان درباره            

  .همين جا است» ان بعض الظن اثم«از مصاديق 
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 فرصـت و   مـن معمـوالً  : پيمـايي   در آن روز راه  جبهـه ملـي    اما گناه كبيره و خودداري از حكم ارتـداد            )٣

راجع نهضت آزادي   اند    حوصلة نشستن پاي راديو را ندارم و آن روز كسي برايم خبر آورد كه آقا خواسته               

 خوانـدم ولـي مـدتي بـا اداره          پـارس من همين كار را كردم و براي خبرگزاري         . م نظر كند  به راهپيمايي اعال  

 در دفتر امام قرائت كرده بخواهم كـه         صانعيراديو براي اعالم آن كلنجار داشتم تا مجبور شدم براي آقاي            

بود و هـم كـافي بـراي     آنچه به راديو دادم هم حقيقت       .  ايشان شاهد باشند و ثانياً به راديو دستور دهند          اوالً

  . چنان قصدي را ممكن بود داشته باشندنهضتشركت نكردن كساني كه روي توجه يا تبعيت از بنده و 

هـاي بعـد      حتي در هفتـه   .  را بنده هيچگاه نديده و اطالع از كم و كيفش نداشتم           جبهه ملي اعالمية قصاص   

 بـه اليحـة قـصاص       جبهـه ملـي    حـال اگـر      در هـر  . دادند  ها احتمال جعلي بودن مي      هم گير نياوردم و بعضي    

 هم همين طور بوده است بسياري از علماي عظـام و اسـاتيد حقـوق                  و قاعدتاً   اعتراض كرده باشد كه ظاهراً    

مسلمان طرفدار انقالب نيز نظريات و مقاالت عليه تدوين و تقديم آن اليحه داده بودند و انتقـاد از اليحـه بـا                       

 مثـل مرحـوم     جبهه ملـي  دارد، ضمن اينكه من با بسياري از سران و افراد           انكار آيات و احكام قصاص فرق       

هـاي هـم زنـداني        مظلوم، آشنايي قديمي و دوره    مسعودي   مرحوم   سنجابي، آقاي دكتر    اردالن، آقاي   صالح،

ام به خود اجازه حكم ارتداد آنها را بـدهم؟         توانسته  شان بوده، چطور مي     داشته حاضر و شاهد نماز و روزه      

جبهـه   از   ١٣٤٠ در سال    نهضت آزادي .  كه تخصص و تعهدي در فتوي دادن و تكفير كردن ندارم            اًخصوص

 جدا شد و با آن آقايان اختالف نظرهاي سياسي و روشي و حتي هدفي داشتيم ولي در مجموع آنهـا را                    ملي

  بـودم انـصافاً   دانم و به طوري كه در دادگاه نظامي گفتـه             خائن صاحب سوءنيت و ضد اسالم و انقالب نمي        

  .اند اي به كشور و به مبارزات ملي كرده خدمات ارزنده

ام  احساس من اين بود كه نه امام چنين چيزي را از من خواسته بودنـد و نـه وظيفـة شـرعي و سياسـي                    

  .كرد چنين حركتي را ايجاب مي

ؤاد كل اولئك كان    وال تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر والف           «حال اگر جرم است كه من به حكم         

  .پذيرم ام، اين گناه را مي ام و راه خالف انصاف و انسانيت نرفته عمل كرده» عنه مسئوال

اعوذباهللا كه اعتقاد به نصرت الهي و اطالع از روحيات هموطنان انقالبي نداشته و منكر توكل بـه خـدا                    ) ٤

وارمان و به نص آيات قـرآن منـافي و مـانع            اما همة اينها بنا به سنت پيغمبر گرامي و ائمه بزرگ          . بوده باشم 

دانـم چگونـه اسـت كـه در منطـق و مـشرب آقايـان و از جملـه                      نمي. تدارك ادوات و تهيه ضروريات نيست     

خطاهاي انتسابي به بنده نگران شدن از جنـگ خـانگي و از قحطـي و نارسـايي و بـه فكـر چـاره بـر آمـدن                        

 و نگراني عقاليي كسي حاكي از ضعف ايمان او در سر            به فرض كه دلسوزي   . باشد  هاي مملكت مي    گرفتاري

چـرا بايـد از محـيط       ! حد كمال باشد آيا خيانت هم هست كه اين طور با خـشم و كينـه بـه او حملـه نماينـد؟                      

  انقالبي اسالمي ما حسن ظن و حسن خلق رخت بربسته و تلخي و تيزي بر روابطمان حاكم باشد؟

ثل جوانان افراطي تأثير يافته از مكاتب ماركسيستي خـصلت جوامـع      آيا جنابعالي پدر روحاني هم بايد م      

  را فراموش فرموده باشيد؟» المؤمنون هبنون لينون«و توصيف » رحماء بينهم«ايماني 

هـا نبـود و    به عالوه مگر سيدالشهداء با آن مقام يقين و رضا، نگران تشنگي اهل بيت و اصحاب و اسـب                

 اكرم با صالحديد سلمان فارسي براي        آب آوردن از فرات نكرد؟ مگر رسول      الحوائج را مأمور      برادرش باب 

جلوگيري از تصرف مدينه دستور حفر خندق نداد؟ مگر خداونـد محاسـبة عـددي و مقايـسه جنگجويـان را                     
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فرمايـد؟ اگـر انقـالب اسـالمي و مـردم حاضـر بـه جـان دادن شـدند              نكرده، تناسب ده بر يك را عنوان نمي       

ها بايد كنار گذارده شود؟ مگر تعيين دولت و وظيفه و اشتغال مسئولين از صبح                 ها و حاجت   ها و شكم    جسم

مـن  «يـا   » يكاد الفقـر ان يكـون كفـرا       «ايد كه     تا غروب براي همين مسايل نيست؟ خودتان مگر به ما ياد نداده           

  ؟شود ؟ اما من اگر از ماديات و معاش و امنيت حرف بزنم كفر مي»المعاش له المعاد له

 را از كجا براي بنده پيدا كرديد؟ من اگر با روحانيـت عنـاد داشـتم آن                  »عناد رسمي به روحانيت   «اين  ) ٥

 با مرحـوم    ١٣٢١كردم؟ از سال      زمان كه روحانيت مظلوم و ممنوع از حركت بود در منزل جنابعالي چه مي             

هـاي درخـشاني از روحانيـت         و قبل از آن و بعد از آن با چهـره          مطهري   با مرحوم    ١٣٣٦ و از سال     طالقاني

 و  سـيد رضـا    حاجي   سيد ابوالحسن طالقاني،  ، حاجي   اي  ميرزا خليل كمره   حاجي   علي مدرس، مانند آقا شيخ    

 آقـا  سـيد احمـد نخجـواني،   ، آقـا  طباطبايي عالمه سيد جوادي قزويني،  حاجي   سيد ابوالفضل زنجاني،  حاجي  

 و سـايرين ارتبـاط مـستمر و همكـاري و            مفـتح   دكتـر  بهاءالـدين محالتـي،    آقـا شـيخ      ميرزا احمد آشـتياني،   

اي،   بهشتي، مهـدوي كنـي، خامنـه      ام؟ روحانيون حجج اسالم در شوراي انقالب مانند دكتر            استفاضه نداشته 

ها قبل از پيروزي انقالب دوستي و همكـاري علمـي و اجتمـاعي                ، با من از سال    باهنردكتر  موسوي اردبيلي،   

  نداشتند؟

هاي اول پيوند ديـن و دانـش     و در روشنفكران باز كرد و حلقه يت را در دانشگاه   بفرماييد كي پاي روحان   

را در اين كشور اتصال داد؟ اسم اينها عناد است؟ يا اگر كسي اسالمي و آزاده فكر كرد و حـرف حـق را از            

  روي اخالص و خدمت زد بايد دشمنش پنداشت؟

سـيد ابوالحـسن     پـيش مراجـع بـزرگ از قبيـل آقـا             جنابعالي يقيناً از احترام و موقعيتي كه مرحوم پدرم        

مـن پـسر آن     .  اطالع هستيد    داشت بي  حجت، مرعشي و بروجردي    شيخ عبدالكريم حائري،  ، حاجي   اصفهاني

  .آقا ميرزا محمد باقر آشتيانياهللا   و باجناق آيتشيخ مرتضي آشتيانيپدر هستم، داماد حاجي 

ا به آينده انقالب اميدوار سازيم، از مسايل انحرافي كه تنهـا            ايد مسلمين جهان ر     در پايان نامه فرموده   ) ٦

خواست استعمار است بپرهيزيم، قبل از اينكه خود را مطرح كنيم انقالب و اسالم واقعي را مطرح نماييم، در                   

  . . .راه وحدت مسلمين بكوشيم، وعده الهي پيشوايي و وراثت مستضعفين را تحقق بخشيم 

  :ا بيني و بين اهللا بفرماييد كهاز نصايحتان متشكرم ام

ـ مسلمين جهان از پنج دقيقه نطق بعد از شش ماه يك نمايندة مجلـس كـه بـا منتهـاي ادب و احتـرام و               ١

نمايـد، نـسبت بـه آينـده          التماس بزرگان مملكت را دعوت به خاموش كردن جنگ خانگي و همكاري ملي مـي              

  ها و خطرات كه آنها بهتر از ما خبر دارند؟ و كشتار و اعدامها  شوند يا از خود آشفتگي انقالب ما نا اميد مي

آن رفتار ناهنجار آقايان نمايندگان كه نشان دادند حداقل آزادي و امنيـت و احتـرام در مجلـس شـوراي              

  اسالمي ما وجود ندارد مسلمين جهان را ناراحت و نا اميد نكرد و بهانه و مدرك به دست دشمنان ما نداد؟

هايي كه به جاي وحدت كلمه و يگانگي قبـل از پيـروزي انقـالب                  تخاصم و تحميل و تهديد     محيط تفرقه و  

  شود؟ وجود دارد باعث نا اميدي نمي

ها   هايي به كام ابرقدرت     هايي در اداره امور ديديم و حس كرديم كه جريان           ـ اگر اشتباه و خطا و خيانت      ٢

شـود حرفـي نـزد؟ در         ت آويز تبليغـات خـارجي مـي       رود آيا بايد از ترس اينكه مسأله انحرافي دس          پيش مي 

  شود؟ ممالك ديگر دنيا مگر ايراد و انتقاد وجود ندارد و ايراد و انتقاد و تذكر دليل بر ضعف و سوءنيت مي
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  ام؟ ام و انقالب و اسالم و مملكت را مطرح نكرده ـ در كجاي آن نطق، خود را مطرح كرده٣

ها در روزگاري كه ممنوع القلم و ممنوع الكالم نبودم آيا هميـشه از      ـ درد و دادم در همه مقاالت و پيام        ٤

  وحدت و صميميت و همكاري نبود و به همين دليل ما را ليبرال و سازشكار نگفتند؟

گناهـان    پناهـان و بـي      ام يـا دلـسوزي بـراي بـي          ـ كجا جلوي وعدة الهي پيشوايي مستضعفين را گرفته        ٥

   محتاج و متوقف به عمل بنده و شما است؟ام و آيا ارادة ازلي الهي نكرده

چـون  . گـشت   ام به خودم يا به پـدرم و اشـخاص طـرف ارتبـاطم برمـي                 خواهم كه ضمير اشاره     عذر مي 

سراپاي مرقومه و مطالب جنابعالي مخاطبش من بودم ناچار شدم شخصي صحبت كنم و دردسرتان بدهم،                

اي صـدوقي را كـه هـيچ دليـل و مـوجبي بـراي آن                هاي جناب آق    اگر موفق شده باشم سر مويي از بدگماني       

  .بينم، كم كرده و گرد كدورت از دل مومني برداشته باشم خدا و شما را شكر خواهم كرد نمي

  

سر اين همه تهمت و توهين درباره دولتي كـه دو سـال           : در خاتمه بنده هم يك سوال از حضورتان دارم        

  ها است كاري دستمان نيست، چيست؟  مدتاست كنار رفته و درباره نهضت آزادي و بنده كه

هـا، منـابر و مجـالس و          هـا و رسـانه      حمالت شداد و غالظ و شعارهاي مرگ كه تقريبا در تمام روزنامه           

هاي نماز جمعه و حتي در مدينه و مني با همـاهنگي و پيگيـري عجيـب تعقيـب و      ها، خطبه پيمايي مدارس، راه 

شود كه ايـن قـدر        مرگ من آيا مسائل داخل و خارج مملكت حل مي         خورد؟ با     شود، از كجا آب مي      تجديد مي 

ورزند؟ آيا واقعاً ماها امريكايي ومهره آمريكا هستيم و امام در انتخابشان مرتكب چنـين اشـتباه                   اصرار مي 

  ... زنند، آيا من دشمن قرآن و دين هستم؟  وار فرياد مي بزرگ شده بودند؟ آن طور كه بخشنامه

ام چـون     اي است كه مسايل انقالب است و اگر من در مقام بحث و توضيح برآمده                مسالهباالخره اين هم    

  .موضوع، موضوع شخصي نيست و با سياست و سرنوشت مملكت بيشتر ارتباط دارد

دهيد امـر بفرماييـد اگـر         ايد يا مي    خواهشمندم اگر مرقومه خودتان را به روزنامه جمهوري اسالمي داده         

  .ي دارند، جواب بنده را هم در كنارش درج كنندمختصر انصاف و عدالت

  

ايـد    ها بود و از توجهي كه فرمـوده         اي از درياي درددل     مجددا از تطويل كالم و تصديع عرايضم كه قطره        

نمايم و از خداوند رحمان حكيم رحمت و حكمت براي همه مردم و مسلمانان ايرانـي و مـسلمانان                     تشكر مي 

  .نمايم جهان مسئلت مي

  

  سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاتهو ال

  بنده متوكل به خدا

  مهدي بازرگان

٣٠/٨/٦٠  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۳۵: شماره

 ۱۲/۰۸/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  نامه به دفتر روزنامه جمهوري اسالمي

  

  

  دفتر روزنامه جمهوري اسالمي

اهللا صـدوقي در تـاريخ        اي را كـه آيـت        آن روزنامه شريف رونوشت نامـه      ٩/٨/٦٠ظاهراً در شماره شنبه     

خواهشمندم با توجـه بـه قـانون مطبوعـات و بـراي اينكـه       . ايد ودند درج كرده براي بنده فرستاده ب  ٢٨/٧/٦٠

تـر شـوند دسـتور فرماييـد نامـه جوابيـة              اصول عدالت و قسط رعايت شده و خوانندگان محترمتان روشن         

  . مرا كه فتوكپي آن پيوست است نيز در اولين شماره جمهوري اسالمي چاپ نمايند٤/٨/٦٠مورخ 

  

  با سالم و امتنان

  مهدي بازرگان
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  بسمه تعالي

  روزنامه جمهوري اسالمي

   ٧٠٠شماره

١١/٨/١٣٦٠  

  )ها از ميان نامه( 

  آميز موكلي به يك وكيل نامه گله

  

تقريباً چند روز قبـل شـنيدم يكـي از روزهـايي كـه نماينـدگان محتـرم مجلـس شـوراي اسـالمي همـان                          

بوسيله اهللا اكبرهـاي مـردم طبـق معمـول     هيه شده پرور از همان مجلس ت    اننمايندگان انتخابي اين ملت قهرم    

جلسه رسمي تشكيل داده بودند و بعد هم شنيديم كه تعداد زيادي از مـردم هميـشه در صـحنه و نـاظر بـر                         

گفتار و اعمال وكالي خود دست به تظاهرات زده و مقابل مجلس جمع شـدند پـس از مقـداري كنجكـاوي و                       

ها همان چريك     زرگان يكي از نمايندگان مجلس و به قول بعضي        تفحص معلوم شد كه آقاي مهندس مهدي با       

رفت ضمن سخنراني خود بـه تحليـل اوضـاع            پير در نطق قبل از دستور خود عليرغم انتظاري كه از وي مي            

تيـركش كـه در دل هـيچ موجـود عـاقلي       سر و پا و هفت داخته و نسبت به اعدام يك مشت بي      داخلي ايران پر  

سـوزي نمـوده اسـت كـه بالفاصـله بـا اعتـراض سـاير                 ند ابـراز تأسـف و اظهـار دل        هي ندار هيچگونه پايگا 

شود و به پيوست آن با اعتـراض شـفاهي و كتبـي و طومارهـاي                  نمايندگان و مردم هميشه بيدار مواجه مي      

هاي روزنامـه كيهـان بـه قلـم آقـاي خـاتمي باعـث                 شود و گويا يكي از مقاله       اقشار مختلف مردم روبرو مي    

پا زده و فقط در صـدد جوابگـويي          ده اين ملت به اعتراضات آنان پشت      ه آقاي بازرگان همان نماين    شود ك   مي

آيد كه با همه گرفتاري و كمي وقت به مطالعه بخشي از مقالـه اعتراضـيه نطـق                    هاي آقاي خاتمي برمي     مقاله

تأسـف البتـه در درون      هاي آقاي خاتمي پرداخته پس از كمي تفكـر و بعـد از ابـراز                  آقاي بازرگان و جوابيه   

دل كـنم و سـؤاالتي كـه در ضـمن ايـن              با نام برده درد    اي به قول آقاي بازرگان      خود ناگزير شدم چند كلمه    

جريان بوجود آمد مطرح كنم گر چه انتظار ندارم آقاي بازرگان به سؤاالت حقير پاسخ دهد ولي به هر حال                    

 برادران و خواهران هموطن روشن شود ضـمناً         تذكري است براي آن استاد و هم حقايقي ممكن است براي          

گيري حقير در مقابل يك نماينده  از همه برادران و خواهران انقالبي انتظار دارم كه اين نامه را مبني بر جبهه          

  .مسلمان تلقي نكنند

ـ آقاي بازرگان اگر كسي موقعيت انقالب را درك كرده باشد و كمي هم توجه به دشمنان انقالب داشته     ١

شد و متوجه شده باشد كه دنياي كفر و صـاحبان زر و زور و تزويـر بـراي نـابودي جمهـوري اسـالمي                         با

اند بـا توجـه بـه محتـواي انقـالب و كـسب آزادي قلـم و بيـان                      توقف كردن انقالب كمر همت بسته     مايران و   

ظـار كـشيدن    توانم قبول كنم كه شما در ادعاي خود مبني بـر شـش هفـت مـاه انت                   اينجانب به سهم خود نمي    

  .ايد ايد و يا حرفي براي گفتن نداشته براي سخنراني صادق هستيد مگر اينكه خودتان نخواسته
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هاي من تا آخر گوش فرا ندادند و حال آنكه خود بهتـر               كنيد كه چرا نمايندگان به حرف       ـ شما گاليه مي   ٢

صـدر هـم خيلـي حـرف      بنـي دانيد كه اوالً حرف زدن حد و حسابي دارد چون مالحظه فرموديد مرحـوم      مي

را ) فبـشر عبادالـذين   (زد و خيلي هم با ظرافت و بيان خوب و در سر مقاله روزنامه خود هم همـان آيـه                       مي

ثانياً جو انقالب ما جوي نيست كه به اين امت شهيدپرور وعده يـأس و نوميـدي داد بلكـه                    . فرمود  مرقوم مي 

بينـيم   مـا وقتـي مـي   . شـكند  د همه سـدهاي انحرافـي را مـي   با اميرود و     اش با اميد به پيش مي       انقالب ما همه  

كنند، آيا سـزاوار اسـت كـه خودمـان آيـه يـأس                نگاران خارجي و صداهاي بيگانه ما را اميدوار مي          روزنامه

جهانيان نگران ايرانند و ايران با قلبي به استواري كـوه بـه             «بخوانيم مگر مقاله عزالدين الفارس تحت عنوان        

  ايد؟  نخواندهرا» رود پيش مي

پـردازان و معترضـاني      ب مـا مقابلـه كـردن در برابـر دروغ          ـ آقاي بازرگان يكي از عوامل پيشبرد انقال       ٣

دهند چطورند كه بلندگوهاي دشمنان ما اعتراض كردند كه صدها  است كه هميشه حقايق را وارونه جلوه مي  

س اجتماع كردنـد امـا شـما آنهـا را بـا دو         هزار نفر به عنوان اعتراض به سخنراني آقاي بازرگان مقابل مجل          

  .ماشين وانت برابري كرديد زهي انصاف

پردازم به محتواي نطق قبل از دستور شما، من قبل از انقالب و بعد از انقالب نسبت به شخص                اكنون مي 

 اگـر   امـا تقاضـا دارم    .  به خاطر اينكه مردي مسن، مبارز، مسلمان و عالم هستيد           شما ارادت داشتم و صرفاً    

شـما ضـمن سـخنراني      . كسي گفت آقاي بازرگان تعهد انقالبي ندارد ناراحت نباشيد بلكه حقايق را بپذيريـد             

 ديده را از آينده انقالب مأيوس نماييد كه اين خود خـالف اخـالق انقالبـي                  خود اوالً خواستيد اين مردم ستم     

و مـشتي از  » ول ـ هميشه گرفتار منـافقين بـوده   اسالم از ا«است ثانياً علناً يك عده منافق را كه به قول امام 

الواسطه از ارباب هفت تيركششان ريگان همان يـك تـاز             هاي رژيم منحوس پهلوي را كه مستقيماً يا مع          تفاله

هاي نمايـشي امريكـا كـه در يكـي از مطبوعـات خوانـدم، وراثـت آدم خـواري هـم دارد ارتـزاق                           قالبي پرده 

كنيد و حال     گان و پرورش يافتگان اميد اين مملكت تلقي مي          انه جگرگوشه گيرند متأسف   شوند و درسي مي     مي

انـد ريـشه ايـن        فتـه طپد و چـه كـساني تـصميم گر          دانيد كه چه كساني دلشان براي انقالب مي         آنكه خوب مي  

  .ن بركنندانقالب را از ب

 كـه در هـر      بخش مستـضعفين  ر خارجي و بـه قـول امـام همـان اميـد            نگا گو اينكه به قول همان روزنامه     

تـازد و     كالمش درسي است و در هر پيامش اميدي است انقالب اسالمي ايران عليرغم مشكالت به پيش مـي                 

تنها هدفش استقرار حكومت عدل اسالمي است از شما سـؤال مـي كـنم آنهـايي كـه دفتـر حـزب جمهـوري                         

اين امت گرفت و يا كـساني كـه   هاي انقالب را از  اسالمي را منفجر نموده و بيش از هفتاد تن از بهترين ميوه         

بودنـد در  » يرفـع المستـضعفين و يـضع المـستكبرين    «هايي كه مشمول وعده       باعث سوختن دو نفر از همان     

كننـد و همچنـين آنـاني كـه           ساختمان نخست وزيري شد و آنهايي كه قضات شرع ما را هر روز تـرور مـي                

شند تا بدين وسيله چـرخ  ك ها به خاك و خون مي      نبهترين جوانان متعهد به انقالب را در گوشه و كنار خيابا          

تحرك انقالب را متوقف سازند امريكايي نيستند؟ به نظر شما امريكايي آنهايي هستند كه فقط در                سريع و پر  

ترين جنايـت نظيـر       اند كه از امريكا دستور گرفتند و شنيع         اند يا كساني امريكايي     سرزمين امريكا زاييده شده   

  دارند؟ ها بر اين مردم بينوا اعمال مي اسكندرها و مغول

راستي جناب بازرگان، يكشنبه شب فيلم حادثـه انفجـار اتوبـوس شـهر شـيراز را از سـيماي جمهـوري                     
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زا باعث به آتش كشيدن يك وسـيله          اسالمي ايران مالحظه كرديد؟ ترا به خدا آنهايي كه به وسيله بمب آتش            

 نفـر از هموطنـان و جزغالـه    ٤٠ مجروح و مصدوم نمودن حـدود        نقليه كه با پول همين خلق اهللا تهيه شده و         

كرد و پس از فريـاد وا ابتـاه و وا امـاه و بـاالخره در                   گناه كه جنازه او حكايت از اين مي         شدن آن كودك بي   

هاي چون باران رحمتش جهت مالقات خالق خود جان به جان آفرين تسليم كرده بـود                  حال پاك كردن اشك   

  توانند باشند؟  انقالب و ضد انسانيت چه كساني ميجز امريكايي و ضد

لطفي اين فجايع هولناك را بر اسـاس اوج نارضـايتي ميـان خلـق اهللا تلقـي                   عجبا كه آن جناب با كمال بي      

هـا هـدفي جـز برانـدازي جمهـوري اسـالمي ايـران را ندارنـد واال               دانيد كه اين    كنيد با اينكه خود بهتر مي       مي

اعمـال تـرور و وحـشت و         كالت مادي در هيچ منطقي كـساني را وادار بـه اينگونـه            نارضايتي و تورم و مش    

دانـم خـود    آقاي بازرگان جنابعالي تا جايي كه مي     . كند  هاي در حال تكامل نمي      ترين انسان   نابود كردن اصيل  

 چـرا پيـاده     فرماييد  نماييد و هم تأويل مي      كنيد و هم تفسير مي      دانيد قرآن را هم ترجمه مي       را مفسر قرآن مي   

شويد و به آن دسته از موكلين خود كه به قول خود از شما                و با اين خلق قهرمان و شهيدپرور هم صدا نمي         

هم حيـث ثقفتمـوهم و اخرجـوهم مـن          واقتلـو «شويد كـه      سرنوشت ساز نمي  اند متوسل به آيه       استمداد كرده 

وكم فيه فان قاتلوكم فقـاتلوهم       حتي يقاتل  تقاتلوهم عندالمسجدالحرام  ال حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل و      

هر كجا بيابيد به قتل برسانيد      ) پرستاني كه از هيچگونه جنايتي ابا ندارند       بت(و آنها را    » كذلك جزاء الكافرين  

هـم بـدتر اسـت و بـا آنهـا نـزد              قتـل    پرسـتي از   ون ساخته بيرون كنيد و فتنه و بت       و از آنجا كه شما را بير      

د تا آنجا با شما بجنگند پس اگر با شما جنگ كردند آنهـا را بـه قتـل برسـانيد چنـين                  مسجدالحرام جنگ نكني  

  .است جزاي كافران

گناه شيرازي را كه مظلومانه در حد نهايتش شـهيد            در خاتمه شايد اگر جنازه سوخته شده آن كودك بي         

از . آقـاي بازرگـان بـرآيم     گويي از اظهارات جناب      دادم در مقام جواب     خود اجازه نمي  ديدم هرگز به      شد نمي 

  .الشأن و توفيق دولتمردان و صداقت و گفتار و كردار آنان را خواستارم خداوند طول عمر رهبر عظيم
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  بسمه تعالي

  

  سردبير محترم روزنامه جمهوري اسالمي

» آميز موكلي به يك وكيـل       نامه گله «اي تحت عنوان      ، مقاله ١١ آن روزنامه در صفحه      ١١/٨/٦٠در شماره   

هاي طـرح   درج فرموده بوديد كه خطاب به بنده داشت و قاعدتاً نويسنده و درج كننده خواهان جواب پرسش          

بـدين وسـيله بـه پيوسـت پاسـخ منظـور را             . شده در آن نامه هستيد كه به اطالع خواننـدگان نيـز برسـانيد             

قانون مطبوعات و از اخـالق      دانم كه در محضر آقايان استناد و استمدادي به            فرستم و زائد مي     خدمتتان مي 

  .و عدالت اسالمي بنمايم

  .ام اهللا صدوقي را كه هفته قبل فرستادم هنوز نديده ضمناً جواب نامة آيت

  

  با سالم و احترام

    مهدي بازرگان
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 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۳۶:شماره
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  نامه تشكرآميز وكيلي به يك موكل

  

آميز موكلي بـه يـك    امه گلهن«اي از آن  از موكل ناشناخته عزيزم ـ كه حق بود با نام و نشان خود نسخه 

بعـد  » مجاز االنتشار«هاي  خوشحال شدم كه در روزنامه. كنم فرستاد ـ تشكر مي  را براي بنده هم مي» وكيل

از مدتها يك مقاله خالي از تهمت و ناسزا ديدم و از قلم يك آشنا، اگر چه با اعتراض و ادعا، بوي انسانيت و          

  .كه من هم، درد دل و پرسشي بكنماميدوار شدم . اسالميت به مشام رسيد

ها و مقـاالت و       چرا؟ نمايندگان نهضتي استنكاف از جواب نامه      . انتظار نداشتيد به سؤاالتتان جواب بدهم     

ها هستند كه معمـوالً امـساك و احتـراز از              حضرات روزنامه  .دن حقايق براي موكلين خود ندارند     روشن كر 

نماينـد و جوسـازي و        مـان را درج نمـي       ت منطقـي و اصـالحي     كننـد و نظريـا      هاي مـا مـي      درج قانوني جواب  

  .هاي حاكم است كه ارتباط ما را با موكلين و مردم بسته و زبان و قلم بدگويان را رها كرده است جريان

كـامالً  . ايد  ايد فقط بخشي از مقاله اعتراضيه من و جوابيه آقاي خاتمي سرپرست كيهان را خوانده                نوشته

تشكر از اينكـه    . كرديد  ن نطق را خوانده بوديد به جاي تأسف و تعجب تأييد و تشكر مي             اگر مت . درست است 

سوزي كرده بودم كه به جان  هاي خانمان استمداد از بزرگان و دست اندركاران براي خاموش ساختن شعله   

  !برد و مال و كشور و دينمان افتاده، تر و خشك را با هم از بين مي

كرديـد كـه بـا ديـده و بـا ذهـن و دل خـالي از پـيش داوري آن را                         تـشكر مـي   البته در صورتي تأييـد و       

شـوخي نيـست، دو     . كـنم   گويم با ذهن و دل خالي از پيش داوري درد دلي است كه مي               اينكه مي . خوانديد  مي

ها و منابر در جماعت و جمعـه حتـي در مدينـه و                هاي انحصاري و روزنامه     سال و نيم است كه تمام رسانه      

انـد عنـاد و اتهـام تحويـل داده             آنچه توانسته  ١،»الحج  جدال في  و ال  فسوقفال رفث و ال   «غم تأكيد كه    ي علير من

هـاي نـارواي سازشـكار،        دور از هر گونه انصاف و صداقت و بدون مالحظه قانون و اخـالق انـواع وصـله                 

 چسبانده، رسـوبات    دين به ما  ليبراليست، ضد انقالب، حامي منافقين، امريكايي، و دست آخر دشمن قرآن و             

  .اند خواهم وارد كرده اي در مغز و قلب همه شما و كساني كه جز خير و خدمتشان را نمي كننده مسموم

پرسـيديد كـه چـرا        شما اگر از روي دقت و با دل و ذهن خالي از پيش داوري آن را خوانده بوديـد نمـي                    

يا با اعدام و    » ام  سوزي نموده  أسف و دل  تيركش ريگان ابراز ت     اعدام يك مشت بي سر و پا و هفت         «نسبت به 

به دليل اينكه چنين چيزي در آنجا       . ام  اند مخالفت نموده    كيفر كساني كه عليه جمهوري اسالمي اسلحه كشيده       

، پاسـداران و    »هـاي دينـي     حوزهسبد  هاي سر   گل«سوزي براي     بالعكس دل . خواسته نشده بوده است   گفته و   

  و همچنين بـراي جوانـاني كـه بعـضاً         . ام  خبر كرده  مقيم و پدر و مادران بي      رهگذر و    گناهان  مردان، بي  دولت

آيا دل سـوختن    . منافق يا منحرف ولي ايراني هستند و مسلمان و در هر حال فرزندان و برادران من و شما                 

پروردة اين آب و خاك و سرمايه و اميد آينده هستند، يا بايد         هموطنان و هم كيشان كه محصول دست      براي  

                                                      
  .ـ پس در حج نه نزديكي با زنان است، نه فسق و فجور و نه جدال و جنگ۱۹۷/۱۹۳ بقره .١
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باشند، جرم است؟ و اگر افرادي راه شيطان را پيش گرفته باشند نبايد تأسف و تأثرمـان دو چنـدان شـود؟                      

آيا نبايد درد را از ريشه دوا كنيم و نسل را از سنين جواني دريابيم؟ آيا مسلول و ماالريايي را بايـد كـشت                        

  يا سعي در معالجه او و از بين بردن علل و عوامل مرض كرد؟

كنندگان بدخواه به جاي ايراد بـاال بـه آخـر نطـق توجـه                راضكنندگان معقول مثل شما و اعت      چرا پرسش 

فرمـايي   كـن بـراي تـشريف      زاع و كـشتارهاي دو طرفـه جـاده صـاف          ام ايـن قبيـل نـ        اند؟ آنجا كه گفته     نكرده

  .شود كودتاچيان متكي به غرب يا به شرق مي

ها همه هموطنان را دوست داريم و به همين      ماركسيستهاي افراطي و      آزادي و من بر خالف انقالبي     نهضت  

فهمند  چه براي آنها كه مي. ايم دليل يعني به خاطر خلق خدا بوده است كه از اول وارد مبارزه ملي و اسالمي شده

ها چنين طرز فكر غلط و اشتباه بوده          ممكن است به نظر بعضي    . گويند  دانند و بد مي     دانند و چه آنها كه نمي       و مي 

  .الزمه مسلماني اشداء بينهم باشد اما كسي حق ندارد صاحبان اين عقيده را خائن و منافق يا امريكايي بداند

جـويي    بيني و چـاره     ايد و واقع    بيني و هشدار خطاها و خطرات را مأيوس ساختن مردم دانسته            چرا پيش شما  

شـود؟   دن و ديدن و نگفتن آيـا منتفـي مـي   گيريد؟ خطر و بال با سر به زير برف كر       را اداي وظيفه و شهامت نمي     

و لنبلـونكم  «هـاي بـزرگ راه هـشدار     مگر خداوند پيشاپيش آيات جهاد و براي آماده كردن ما به قبول گرفتـاري    

 براي ملتي كـه  ١را نداده است؟» بشئ من الخوف والجوع و نقص من االموال و االنفس والثمرات و بشرالصابرين        

نمايد آيا توهين نيست كه بگوييد شنيدن خطـرات           ها و شهادت استقبال مي      حروميتبا چنين مقاومت و عشق از م      

  .هاي عمدي باشد و مشكالت او را مأيوس و منصرف خواهد كرد؟ مگر آنكه اصالً نابودي و ناداري خواسته

اند كه در هـر      آيا منكر  اينان. ام  اند كه چرا منافقين را جانباز گفته و امريكايي نگفته           كساني نيز ايراد گرفته   

. انـد   داده   جان خودشان را از روي عقيده و عشق ولو به خطا و به زيان خود از دست مـي                   شدگان اعدامحال  

  !!!تواند مزدور باشد پس جانبازانند و شخص جانباز يا فداكار، ممكن است جاهل يا گناهكار باشد، ولي نمي

كنم چـرا بـه       آن را ترجمه و تفسير و تأويل مي       دانم و     ايد حال كه خود را مفسر قرآن مي         جاي ديگر گفته  

مـه و سـؤاالتتان را ديـدار    شوم و سپس علت نا  متوسل نمي » ...واقتلوهم حيث ثقفتموهم    «ساز    آيه سرنوشت 

بلـي  .  شـما ممنـونم    از اين پرسـش   . ايد  گناه شيرازي بيان داشته    خراش جنازه جزغاله شدة كودك بي       فيلم دل 

اصـرار دارم كـه مطالـب و    . كـنم  ها ـ ولي تأويل نمـي   كنم ـ البته نه به تازگي  يمن قرآن را ترجمه و تفسير م

 و آنچه اخـتالف و منازعـه        وده منطبق و مستخرج از قرآن باشد      معتقدات و نظرياتمان التقاطي و اختراعي نب      

ن و بـه    به محكمـات قـرآ    ) ع( و به فرمودة علي    ٢»فان تنازعتم في شئ فردوه الي اهللا والرسول       «داريم به حكم    

ايد و در سورة بقره  آن آيه شريفه كه عنوان كرده  . رفتار و سنت مسلم رسول خدا و عترت او عرضه نماييم          

 صريحاً در مورد جنگ متقابلـه بـا كفـار اسـت نـه منـافقين كـه مجاهـدين خلـق را از آن دسـته                            ٣آمده است 

                                                      
از ترس و گرسنگي و از دست دادن امـوال و افـراد و محـصوالت گرفتارتـان                  ) هايي  نمونه(ـ و شما را به چيزي       ۱۵۵/۱۵۰ بقره   .١

  .خواهم كرد ولي صبر داران را مژده بده

اختالف نظر و نزاع پيدا كرديد بـه سـوي خـدا و             ) ميان خود و با ولي امري كه از خودتان است         ( و اگر در چيزي      ـ۵۹/۶۱اء   نس .٢

  .رسول برگردانيد

ـ واقتلوهم حيث ثقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل وال تقـاتلوهم عندالمـسجدالحرام   ۱۹۱/۱۸۷ بقره   .٣

آنها را هر جا بيابيد بكشيد و از هر جا شما را بيرون كردند بيـرون  . (ان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين    حتي يقاتلوكم فيه ف   
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ام يـا گفتـه       ن و قصاص ضـاربين زده     به عالوه حقير فقير در كجاي آن نطق حرفي عليه اعدام قاتلي           . دانيد  مي

انگيز شيراز  بالعكس، خيلي جلوتر از حادثة وحشت . باشم كه فتنه و فساد چيز بدي نيست و نبايد از بين برد            

در مهر ماه امسال كه دل شما و همگي ما و هر انسان صاحب معرفت را به درد آورد، و به مجاهدين نسبت          

مبـارزه  «بـا مقالـه   . خواسـتم  جويي مي دادم و چاره بيني كرده هشدار مي    اند، فتنه و فساد نزديك را پيش        داده

در » فرزنـدان مجاهـد و مكتبـي عزيـزم        « در آمـد يـا       ٩/٢/٦٠كه در ميزان مورخ     » قانوني و مبارزه مسلحانه   

زايـي نظيـر اتوبـوس شـيراز و           هاي نفرت    ارديبهشت، قصدي جز اعالم خطر و جلوگيري از فاجعه         ١٢تاريخ  

بنابراين مـن   . هاي ده تا ده تا و صد تا صد تا نداشتم            وزيري و همچنين اعدام     جمهوري يا نخست  دفتر حزب   

اندركاران اعتراض كـنم كـه چـرا آن      خلق خدا به همة نويسندگان و دستهستم كه حق دارم از جانب خدا و       

نمـايم و     شنهاد مـي  حلي پي  تهمت و توهين نپرسيدند كه چه راه      ام نكرده به عوض       روز توجه به نيت و نوشته     

زمـاني هـم كـه در دور دوم انتخابـات تهـران      . خودشان نيز عبرت از گذشته نگرفته و فكر درسـتي نكردنـد   

آلود خياباني   هاي خون   جلس بيايد تا جاي درگيري    اطالعيه داده بودم كه بگذاريد اگر كسي اكثريت دارد به م          

ء ملت حاكم شود، همين نگرانـي و منظـور را داشـتم    هاي آزاد پارلماني بگيرد و قانون و آرا را بحث و جدال   

  . ..ولي قصد و قلمم را قلب كردند 

اي از نمايندگان جلوي آن را گرفتند و حاال هم كه ايـن جـواب                 مهر ماه كه عده    ١٥در نطق قبل از دستور      

 توكلـت و اليـه      صالح مـا اسـتطعت و مـا تـوفيقي اال بـاهللا عليـه              ان اريد اال اال   «دهم مثل هميشه      را به شما مي   

  ١.»انيب

  

  با سالم و دعاي عافيت 

  مهدي بازرگان

  

  

                                                                                                                                                            
نجـا جنـگ   آانـد در   نماييد و بدانيد كه، فتنه شديدتر از كشتار است و مادام كه آنها با شما در مسجدالحرام بـه جنـگ برنخواسـته                   

  ).يدشان، جزاء كافرها اينطور بايد باشدنكنيد ولي اگر با شما كارزار كردند بكش

خدا نبوده بر او توكل دارم و به سـوي  ) ياري(ـ قصدي جز اصالح تا آنجا كه از دستم برآيد ندارم و توفيقم جز به ۸۸/۹۰ هود   .١

  .نمايم مي) و زاري(او انابه 
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 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ـ الف۱۴۷:شماره

 ۲۱/۰۹/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران به مناسبت 

  ي غرب هاي اخير در جبهه پيروزي

  

  

  ملت دلير و شرافتمند ايران

بار ديگر به دنبال پيروزي بـزرگ بـستان، فرزنـدان برومنـد شـما حماسـه آفريدنـد و دشـمنان انقـالب                        

دالوران ارتـش، سـپاه و بـسيج و         . خـوار را دچـار حيـرت سـاختند          دگان آمريكاي جهـان   اسالمي و سرسپر  

كـن شـدن      نيروهاي داوطلب ياد شهداي كربال را زنده كرده و در جبهه غرب با فرياد يا مهدي ادركني ريشه                 

  .ظلم و صدام را نويد دادند

ار بودند با بـه كـار بـردن دالر    هاي غرب و شرق دلگرم بوده و اميدو       كوردالني كه به پشتيباني ابرقدرت    

آمريكايي و سالح روسي و فرانسوي خواهند توانـست انقـالب اسـالمي مـا را بـه زانـو درآورنـد، ناچارنـد                     

ــاع، از اســتقالل و آزادي و جمهــوري اســالمي     ــه اهللا اكبــر در ميــدان دف ــد كــه ملتــي مــسلح ب اعتــراف كنن

 العاده افراد ملت قادر است همـه        نيروي فوق  مداد از ناپذير است و با تكيه و توكل به لطف خدا و است             شكست

  .محاسبات متعارف جهان را بر هم زده و در تاريخ انقالبات جهان طرحي نو درافكند

فداكاري و جانبازي رزمندگان رشيد اسالم و ايثار فداكاران پشت جبهه به حدي است كـه سپاسـگزاري                  

اموالهم و انفـسهم    بـ   اهللا المجاهـدين   فضل«هي است كه    بهترين سپاس كالم ال   . خلق از آن كاري آسان نيست     

ها و ايثار شما قدرداني نموده و مراتـب فـضيلت     تعالي از جانبازي و خداي» )٩٥نساء ـ  (درجه علي القائدين 

شـك قـادر خـواهيم بـود ارتـش            با چنين ايمان و توكـل و ايثـار بـي          . شما را به جهانيان اعالم فرموده است      

بار و پشتيبانان آمريكـايي و روسـي و فرانـسوي را از                ايران بيرون رانده دست جنايت     متجاوز صدام را از   

  .مان كوتاه سازيم دامن جمهوري اسالمي

انـد و بـر گفتـار، رفتـار و            ها با شهيدان سخني نگوييم چه آنان زنـده          ناسپاسي است اگر در اين پيروزي     

  .انديشه ما شاهد و گواهند

گـوييم شـما    داريـم و خطـاب بـه آنـان مـي       اين پويندگان راه حق تقديم مـي  ما مراتب قدرداني خود را به     

طبـتم و   «چون شهيدان كربال با نثار خون خود به باالترين درجات پاكي رسـيده و بـه درسـتي مـصداق                       هم

  .باشيد مي» فزتم فوزا عظيما

  ي غرب ي شهداي اسالم به ويژه شهيدان جبهه درود بر روان همه      

  رزمنده ايران و ايثارگران پشت جبههسالم بر ملت 

  نهضت آزادي ايران
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  توضيح نهضت آزادي ايران 

  پيرامون توطئه اخير دشمنان انقالب اسالمي

  

  )٧٦نسا ـ (» ان كيد الشيطان كان ضعيفا«

هايي به صورت پوستر بزرگ از آقايان مهندس بازرگان و دكتر يزدي همـراه                هاي گذشته عكس    هفته در

هـا و در      ه نهضت آزادي ايران در سطح وسـيعي از شـهر تهـران و برخـي ديگـر از شهرسـتان                    با حمالتي ب  

بعضي از نمازهاي جمعه و مدارس و ادارات دولتي و حتي در محوطه و راهروهاي مجلس شوراي اسالمي                  

هـا جهـت اطـالع ملـت       نهضت آزادي ايران توضـيحاتي را دربـاره ايـن عكـس    توزيع گرديده است كه ناچاراً  

  .داند مان و شهيد پرور ايران الزم ميقهر

 ٥ عكـس رنگـي و بـا         ٥اين پوسترها كه روي كاغذهاي شفاف و بـسيار اعـال چـاپ شـده اسـت شـامل                    

آمده و در پـايين پوسـتر امـضاي         » يوم تبلي السرائر  «آميزي مختلف تهيه شده كه در باالي پوستر آيه            رنگ

آمده است، كـه شـبيه آرم سـپاه    » ستطعتم من قوهاعدوا ماو «م همراه آرمي با آيه   ناشر با عنوان نداي اسال    

باشد به طوري كه بدون توجه و دقت ممكن است با آرم سپاه پاسداران اشتباه شود و نتيجتـا                     پاسداران مي 

  .برداري شده است نظر از بد نام كردن سپاه از اطمينان انتساب پوستر به يك سازمان مشخص بهره صرف

ها مطالبي مملو از دروغ و تهمت و غرض به تناسب فهم و               ر زير هر يك از عكس     الزم به تذكر است كه د     

  .شعور نويسنده آورده شده است

 سـفارت آن  سلمان تركيـه در بـاغ  ها مربوط به مراسم روز ملي مردم م الزم به تذكر است كه كليه عكس    

لحـاظ روابـط سياسـي و        بـوده اسـت كـه بـه          ١٣٥٨ماه     آبان ٧رومي زرگنده تهران و در روز         كشور در پل  

جواري، آقايان مهندس بازرگان و دكتر يزدي ملزم به اجابت دعوت و شـركت در آن                  ديپلماتيك و حسن هم   

  .اند برنامه و امضاي دفتر ياد بود گرديده

  :هاي مندرج در اين پوستر به شرح زير است عكس

وزيـر امـور   ( دكتـر يـزدي   دهنده خيرمقدم همسر سفير تركيـه بـه آقـاي     ـ اين عكس كه نشان عكس اول

اي بـه عنـوان رئـيس انجمـن فرهنگـي ايـران و تركيـه و عـضو مجلـس                       و حضور مقدم مراغه   ) خارجه وقت 

نت شـيطان بـزرگ هميـشه هـم     ط اساتيد مؤتدريس سياست گام به گام توس    (باشد با زيرنويس      خبرگان مي 

  .به چاپ رسيده است!) خالي از لطف نيست

سفارت تركيه در ايران به آقـاي دكتـر   ) آتاشه(م معرفي وابستگان نظامي دهنده مراس  نشان  ـ عكس دوم

باشد كه ناشرين مغـرض       يزدي همراه با مديركل تشريفات وزارت امور خارجه و فرد ديگري از سفارت مي             

  :اند خبر در زير آن چنين نوشته و از خدا بي
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  ) به دست نهضت آزادي نبود؟ديويد جديدي آيا بيعت با دژخيمان شيطان بزرگ مقدمه ايجاد كمپ(

باشـد كـه در آن    دس بازرگان مير سفير تركيه به آقاي مهنسوم ـ مراسم خير مقدم سفير و همس عكس 

در اين مـورد ممكـن اسـت بـه آقـاي مهنـدس              . ر سفير تركيه با آقاي مهندس بازرگان دست داده است         همس

هاي بـزرگ و       كه اين پوسترها را با اين دروغ       ها  بازرگان به خاطر اين خالف صغيره ايراد وارد باشد اما آن          

زدن  انقالب اسالمي منجمله به قصد توطئه براي بـر هـم             خالف شرع و خالف قانون و اهانت به جمهوري و         

  .اند اند، بدون شك گناه بزرگ و غيرقابل بخششي را مرتكب شده روابط ايران و تركيه منتشر ساخته

اي در همان مراسم و در زيـر عكـس    بازرگان با مقدم مراغه ـ شامل صحبت آقاي مهندس   عكس چهارم

  :چنين آمده است

هاي سفارت آمريكا سرچشمه      توطئه عليه مجلس خبرگان و قانون اساسي جمهوري اسالمي از مهماني          «

  ».گرفت مي

بود سالروز مردم مـسلمان تركيـه در حـالي كـه      ياد آقاي مهندس بازرگان حين امضا دفتر  ـ عكس پنجم

  .شود تركيه در عكس مشاهده ميسفير 

  :زير عكس چنين نوشته شده

  .خواهم مرا حالل كنند از ملت ايران مي: بازرگان پس از استعفا

  .  خواهي بود…وزيري و  گوي خون شهداي وقايع كردستان، دفتر حزب و دفتر نخست اما چگونه پاسخ

  :و اما بايد پرسيد

هـاي    هاي نامشخص اقدام به تهيه كاغـذهاي اعـال و چـاپ             اين چگونه دستي است كه با استفاده از ثروت        

ها، سفارت تركيه را به سفارت آمريكا بدل و بـه             استفاده از ناآگاهي  ءقيمت رنگين كرده با تدليس و سو        گران

افروزان جنگ كردستان و گنبد و قاتلين پاسداران خود را به دروغين پيرو خـط                ي و معرفي آتش   ياب  جاي پي 

  .پردازند چنين مي زادانه به انتشاراتي اينامام جا زده و آ

  :بايد پرسيد

تـوان برچـسب زد كـه     اند مي مشي داده هايي كه با استناد حضور افرادي كه بعداً تغيير خط      اگر با چاپ عكس   

  هـاي بـي     هايي داشته باشد و قطعاً كه چنين ارگان         تواند از چنين عكس     و در اين صورت هر كسي مي      !! وامصيبتا

  .اند ان براي روزهاي ديگري كه جنجال راه بياندازند موارد مشابه ديگري براي ديگران تدارك ديدهنام و نش

  :و اما بايد پرسيد

وزيـري آن هـم در دو         سالروز كشور مسلمان تركيه چه ارتباطي با وقايع دفتر حزب جمهوري و نخست            

  .سال بعد دارد

  » مسگريشتر زدند گردن        به شوگنه كرد در بلخ آهنگري«

كنندگان پوستر بهتر است گفته شود به مقامات قضايي مراجعه و خواسـتار رسـيدگي و معرفـي                    به تهيه 

  :كاران آن وقايع شوند و ببينند جنايت

  جمهوري بردند و معرفي كردند؟ها را چه كساني به حزب  كالهي

 كردنـد   ون امنيت مملكت   دبير كميسي  وزيري بردند و معرفي كردند و       ها را چه كساني به نخست       كشميري

  ، پاكسازي كامل صورت نگرفته باشد؟و چه بسا هنوز هم از اين قبيل جانيان
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  : بايد پرسيد

جـواري كـشور      كـه حـسن هـم      سـال در شـرايطي       ٣ بعـد از گذشـت       ١٣٥٨هاي اوايل سال      انتشار عكس 

آمريكـايي بـودن    تركيه براي ملت مسلمان و در حال جنگ ايران بسي مغتنم اسـت و ذكـر تلـويحي            مسلمان

  مراسم به سود چه كساني است؟

اين چه كساني هستند كه به جاي كوشش در كمك به تقويت جبهه داخلي و مقابله بـا دشـمنان خـارجي                      

  )اهللا علي القوم الكاذبين و لعنت. (كنند پردازي و نفاق افكني مي چنين در داخل مملكت دروغ اين

انقالب تا كنـون در تمـام مراحـل دولـت موقـت، دولـت               سياست دولت جمهوري اسالمي از بدو پيروزي        

جواري بوده است و مشخص است كه چه كـساني   شوراي انقالب و دولت شهيد رجايي همواره بر حسن هم    

مـان  هاي غيرقابل جبراني براي چه زيانكه اگر بزنند (و با چه سماجتي سعي دارند اين روابط را بر هم بزنند      

  .)به بار خواهد آورد

  : رسيدبايد پ

زنند كه نه تنها آزاد به تهيه و چاپ، كه            اين چه خط و گروهي است كه دست به نشر اين قبيل اكاذيب مي             

نمايند و بايد ترسيد كه چه همزمـان و           در انتشار و نصب و توزيع در مناطق مختلف مملكت آزادانه عمل مي            

  !كنند يكنواخت حتي در مدارس عمل مي

روي نهضت آزادي و اشخاصي چون آقاي مهندس بازرگان اسـت و حتـي              كه اين نه ترس از آب     : هشدار

 بلكه نگراني از تقويت و رخنـه بيـشتر ايـن دشـمنان انقـالب                قبيل افراد و دستجات مايه مباهات،     دشمني اين   

  !اند اسالمي است كه سخت به پيروزي خود دل بسته

ييم دشـمنان انقـالب اسـالمي ايـران     گـو   نهضت آزادي ايران بارها گفته و هشدار داده است و باز هم مي            

هاي آمريكايي نام برده است  ها با عنوان خط ماركسيست هاي آمريكايي هستند و امام نيز از آن توده ـ نفتي 

  .كنند كه عليه جمهوري و انقالب توطئه مي

 خود تحت عنوان اسناد رخنه عوامل حزب تـوده در مراكـز             ١٢/١/٦٠ مورخ   ٣٥نشريه نگهبان در شماره     

هاي آمريكايي را هشدار داده است بلكه افراد وابسته به احـزاب    نفتي نه تنها حضور و رخنه اين توده ـ همم

اي از ايـن اسـناد    منحرف و خائن را در مراكز و نهادهاي مملكتي با اسم و آدرس معرفي كرده كه مجموعـه    

 زمـان الزم باشـد نـسخه        ول مملكتي جهت رسيدگي و پيگيري قانوني ارسال شـده و هـر            براي مقامات مسئ  

  . ها قرار خواهد گرفت ديگري در اختيار آن

 و قضايي مملكت است كه چرا در سالي كه امـام و رهبـر انقـالب آن را سـال                     مسئولها از مقامات      گاليه

چنين افراد و دستجاتي      اند اين   قانون اعالم و آرزوي اجراي قانون در تمامي مراحل و نواحي مملكت را كرده             

  . نمايند ر نام و نشان آزادانه عمل ميبدون ذك

افكنـان جبهـه    انشااهللا كه اين تذكر موجب اعمال قانون و تعقيـب و شناسـايي و پيگـرد مفتريـان و تفرقـه               

  . داخلي گردد

  العاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران روابط عمومي
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۱۲/۱۰/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  نامه به روزنامه جمهوري اسالمي در مورد مقاله

  »مقدمات آشنايي با قرآن«

  

   محترم روزنامه جمهوري اسالميمسئولسردبير و مدير 

درس هـشتم   » مقدمات آشنايي با قرآن   «ماه آن روزنامه تحت عنوان         دي ٩بعد از سالم در شماره مورخ       

باشد و بـر طبـق ضـوابط اخـالق            مطالبي در رابطه با نهضت آزادي ايران آورده شده است كه نادرست مي            

شود دستور فرماييد شـرح زيـر در اولـين شـماره در همـان                 ات استدعا مي  اسالمي و مقررات قانون مطبوع    

  .صفحه درج گردد

ـ نهضت آزادي ايران و ليبراليسم ـ نويسنده محترم در ابتداي بحـث دربـاره ماهيـت ليبراليـسم توجـه       ١

اسـالم  اشد ايـن ليبراليـسم چيـزي اسـت كـه            خواهي ب   عي يعني آزادي  اند كه اگر ليبراليسم به معناي واق        داده

طبق  نهضت آزادي بر اساس انديشه اسالمي به آزادي واقعي انسان براساس فطرت الهي و بر              . آورده است 

  :گويد  چنين مي١٣٤٠مقررات معتقد است، اولين عبارت از بيانيه نهضت آزادي ايران در ارديبهشت 

آزادي بـراي بـه كـار    مبارزه با بندگي غير او ـ و شرط سپاس ايزدي تحصيل  » خدا«اقتضاي اطاعت از «

وليت خـود را در جهـان خلقـت         است ما بايد منزلـت و مـسئ       » خدمت«و  » عدالت«و  » حق«بستن آن در طريق     

  ».بشناسيم تا به رستگاري و پيروزي نايل شويم

بنا بر اين برچسب به نهضت آزادي به عنوان معتقدين به ليبراليسم به معنـاي غربـي آن، يعنـي فـرار از                       

زادي از هر قيد و بندي كه متعلق به         خدا و فرار از اين حوزه به حوزه آ        م خدا و دستورات     حوزه جاذبه احكا  

روش و عمل نهضت آزادي ايران و فعالين و اعضاي آن در طي سـاليان               . خدا باشد، برچسب ناچسبي است    

ده دراز گذشته چه در داخل و چه در خارج از كشور و تبعيد نشان داده اسـت كـه بـرخالف ادعـاي نويـسن                        

  .محترم متعبد به احكام الهي بوده و هستند

.  ارگان نهضت آزادي ايران نبوده اسـت نه رسماً  وـ درباره روزنامه ميزان ـ اوال اين روزنامه نه اسماً ٢

هاي نهضت را بدون سانـسور        اند و روزنامه بيانيه     ول بوده  از برادارن نهضتي در روزنامه مسئ      اي  البته عده 

ي اين بدان معنا نيست كـه تمـامي مواضـع روزنامـه، مواضـع نهـضت آزادي ايـران                    ول. كرده است   چاپ مي 

  .باشد مي

ضـروري  « نهضت آزادي ايران نظر خود را درباره قـصاص بـه عنـوان يـك      ـ درباره اليحه قصاص ـ ٣

 ١٣٦٠ خـرداد    ٢٧و اليحه قصاص، پيشنهادي شوراي قضايي به مجلـس شـوراي اسـالمي در تـاريخ                 » دين

  :ايم كه در آن بيانيه ما گفته. خبر باشند  نويسنده محترم آن را نديده و يا شايد بيه احتماالًمنتشر ساخت ك

دانـد و     نهضت آزادي ايران به حكم اعتقاد به مباني انديشه اسالمي، قصاص را از امور ضروري اسالم مي                «

را عمـال نـشان داده هرگـز        هاي اسالمي خود ايـن اعتقـاد          جا كه بارها در طول عمر مبارزات و فعاليت          از آن 

189



  

انتظار آن را نداشته است كه با چنان سوابق روشني احتياجي باشـد دربـاره هـر يـك از مـسايل اساسـي         

  .جداگانه اعتقادات خود را بيان كند

اما در مورد اجراي حدود اسالم، ما هم نظير برخي از علمـاي عظـام اعتقـاد داريـم كـه بايـستي شـرايط و             

بيان امـام در    . ضوابط اسالمي و به دنبال اجراي اسالم در تماميت آن تحقق پيدا كند            مقدمات اوليه بر طبق     

  :باشد اين مورد به حد كافي رسا و گويا مي

اجراي حدود در اسالم موكول به تحقق شرايط و مقدمات بسيار اسـت و بايـد جهـات بـسياري را از روي                    «

اگر ايـن امـور در نظـر گرفتـه          .  گردد در نظر گرفت    كمال عدالت و توجه به اين كه اسالم در كليت خود اجرا           

امـام خمينـي   (» .يز استآم شوند مالحظه خواهد شد كه مقررات اسالمي كمتر از هر مقررات ديگري خشونت  

  ) ـ پاريس١٣٥٧اردين آبان مصاحبه با گ

 در مورد اليحه پيشنهادي قصاص كه توسط شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي اسالمي، تقـديم شـده                 

  ».است شك نيست كه بايد مراحل قانوني آن بر طبق اصول مصرحه در قانون اساسي طي شود

ايم كه دولت موقت دولت نهضت آزادي  ـ اما درباره دولت موقت و نهضت آزادي ـ ما بارها اعالم كرده ٤

اشـتند و   وليت كرده بودند، نه تعهدي در برابر نهـضت د          مسئ  برادران نهضتي كه در دولت موقت قبول       .نبود

 كه امام بـراي شـركت در دولـت    به موجب شرط اخالقي   . ول بوده است  ها مسئ   نه نهضت در برابر اعمال آن     

بايـستي فعاليـت حزبـي و         وليت در دولـت، نمـي     افراد وابسته به احزاب در مدت مـسئ        گذاشتند، تمامي    موقت

ده بودند بـا كمـال صـداقت        وليت كر ت آزادي كه در دولت موقت قبول مسئ       افراد نهض . گروهي داشته باشند  

  .اين شرط امام را اجرا كردند

اما در مورد چگونگي انتخاب وزرا الزم به تذكر است كه تمـامي كـساني كـه بـراي عـضويت در دولـت                        

گرفـت و تنهـا       شدند در جلسات شوراي انقالب به تفصيل مورد بررسي و بحث قـرار مـي                موقت پيشنهاد مي  

 در مورد خاصي هم كه شما اشاره        .گرفت  ب شوراي انقالب قرار مي    شدند كه مورد تصوي     كساني دعوت مي  

 مـذاكرات آن جلـسه از صـورت جلـسات           ايد بهتر است براي اجتناب از هـر گونـه تهمـت و افتـرا عينـاً                  كرده

  .استخراج شده و منتشر گردد

ز همان  كنيم كه چرا با     در مورد مجلس خبرگان هم بارها توضيحات كافي داده شده است و ما تعجب مي              

اي به امام نظراتـي را كـه داشـتند بـه اطـالع                 نفر از اعضاي دولت موقت طي نامه       ١٧. گردد  مطالب تكرار مي  

از خداوند توفيق همه خدمتگزاران به اسالم و        . ايشان رسانيدند و بر طبق رهنمودهاي ايشان هم عمل كردند         

   والسالم .ايران و امت مسلمان را خواستاريم

  روابط عمومي

   آزادي ايراننهضت
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۱۷/۱۰/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  بيانيه نهضت آزادي در مورد هفته وحدت

  

  كان الناس امه واحده

  ها امت واحداند انسان

  

بستگي بـرادران شـيعه و سـني كـه بـه              نهضت آزادي ايران از تاسيس هفته وحدت اسالمي به خاطر هم          

ر اين اقدام خير ملـي      اهللا منتظري صورت گرفته است مشتاقانه استقبال نموده مشاركت خود را د             دعوت آيت 

  .دارد اي اعالم مي و منطقه

وطنان ايرانـي در انقـالب و جمهـوري اسـالمي بـوده             بستگي هم   ايران همواره خواهان هم   نهضت آزادي   

نمـوده اسـت و نـاالن         براي دوستي و همكاري در طريق اهداف عالي و در سايه مشتركات اصلي تبليـغ مـي                

والتكونـوا  «ي خود را مشمول مالمـت شـديد قـرآن و دسـتور اكيـد                بوده است كه گردانندگان و خدمتگزاران     

خـوش و   يعنـي دل . نماينـد  مي» ١المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون          من

مغرور به امتيازات گروهي خود شده با انحصارگري و طرد سايرين گام در راه شرك خدا و سود شيطان،                   

  !گذارند يران ميدر وادي هالكت ا

ما ابتكار فوق را كه اميدواريم قرين حسن نيت و عمل باشـد بـه بانيـان و مجريـان تبريـك گفتـه خـوش          

اند دست و دل برادراني كه بـه          وقتيم كه با جمع و اتصال دو تاريخ مورد اختالف والدت پيغمبرمان خواسته            

هاي   پس از هزار و چند صد سال دشمني       حمداهللا در وجودش و در رسالت و كتاب و طاعتش اشتراك دارند             

هاي قومي و سياسي، پيوند اتحاد دهند تا به اين ترتيـب جمهـوري                هاي طاغوتي و عصبيت     ناشي از حاكميت  

  .پذير شود هاي جهان امكان اسالمي مستقر گردد و پيروزي مسلمانان بر طاغوت

ميـان مـسلمانان از همـان آغـاز     هـاي متفـاوت اسـالمي در       ها و بينش    ها و سليقه    حضور و بروز گرايش   

باشد كه الزمه رشد و استقرار و اختيار خدا خواسته انـسان              ناپذير مي   اسالم ديده شده و امر طبيعي اجتناب      

راه اصـولي در    . گـردد   هـا مـي     ها مردود اسـت و موجـب ضـعف و فـشل مـسلمان               است اما تنازع و تخاصم    

طور كه روش ائمه اطهار بـوده اسـت    ايتا وحدت، همانجلوگيري از تنازعات و هموار ساختن راه تفاهم و نه       

نظـر كـردن      ها و تحمل عقايد ديگران در چهارچوب مصالح اسالمي، بدون صرف            ها و بينش    احترام به سليقه  

  .باشد از مواضع اصلي مي

در انقالب اسالمي ايران نيز با رشد و تكامل افكار و بعد از سـاليان دراز برخـورد فرهنـگ اسـتبدادي و                     

ناپـذير و از جهـاتي الزم و مفيـد،            هاي سياسي اسالمي متفاوت امري است اجتناب          ستعماري، حضور سليقه  ا

                                                      
چـه خـود دارد    بندي كـرده هـر حـزب بـه آن     هها كه دين خود را متفرق و دست  ـ و از مشركين نباشيد، از آن ۳۰ و ۳۲/۳۰ روم .١

  .خوش است دل
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 خـود را بـر      ق با اوست و بخواهد فكر و سـليقه        اي مدعي شود كه تمامي علم و ح         اما اگر هر گروهي و فرقه     

هاي صـاحب حـق        گروه ديگران تحميل كند و حاضر به تحمل غير خود نباشد و اصرار داشته باشد كه همه               

ها تسليم شوند،     در انقالب و در مملكت دست از اعتقادات و آزادي و تعهد خود بردارند و به راه و روش آن                   

بخواند، مسلما اعمال چنين سياستي موجب ايجاد تفـاهم و توافـق و وحـدت نخواهـد شـد                   » وحدت«و آن را    

  .بلكه موجب دامن زدن به تنازعات و سود دشمنان خواهد شد

ك بـه  زعـات و تخاصـمات و خـودداري از تمـس        نهضت آزادي ايران معتقد است كه با پايان دادن بـه تنا           

تواننـد، بـا      ها و گرايشات اسالمي وفادار به جمهوري اسالمي مي          هاي غيراسالمي و خالف تقوا، گروه       روش

ون اساسـي جمهـوري   جانبه و صـادقانه قـان   ها، بر محور اجراي همه حفظ مواضع خود و نه نفي و انكار آن    

  .اسالمي راه را براي تفاهمات و در نتيجه وحدت باز كنند

اگر ما نتوانيم در چارچوب دستاوردهاي انقالب و جمهوري اسالمي ايران و در ميان كساني كـه عـالوه          

اند تفاهم به وجود بيـاوريم   كرده بر اشتراك اصولي، ساليان دراز در يك سنگر و عليه يك دشمن مبارزه مي        

 ساله مذاهب و فـرق اسـالمي غلبـه          ١٤٠٠توانيم اميدوار باشيم كه بر تمامي مشكالت و اختالفات            گونه مي چ

  .كنيم و وحدت نجات بخش به وجود بياوريم

نه تنهـا در ميـان ذريـه و پيـروان مخلـص يـا در                .  همه رسوالن خدا بوده است     وحدت و برادري برنامه   

مام اهل كتاب دعوت به گرد آمدن در زيـر پـرچم كلمـه مـشترك                اجتماع پيروان مومن بلكه رسول اكرم از ت       

موريـت عمـومي     مأ اساساً. يعني پرستش قادر يكتا و اعراض از ارباب متفرق صاحب ادعا          . فرموده است   مي

هـاي    ها براي كنار گذاشتن اختالفات ستمگرانه و قهر و خـشونت            فرستادگان خدا بيم و مژده دادن به انسان       

  ١.ت واحد الهي بوده استخصمانه در تحقق ام

 للعالمين در چنين هفته را كه مـيالد و مبعـوث شـدنش و رسـتاخيز                  النبيين و رحمه    ما به دنيا آمدن خاتم    

فرزندش چون نفس واحد است به همه برادران و خواهران مسلمان و موحد ايران و جهان شادباش گفتـه و             

 جانبـازان فـداكار هـستيم و همچنـين انتظـار و      به ثمر رسـيدن شـهادت  و خواهان توفيق زندگان خدمتگزار    

اشتياق ظهور امام غايب را كه به گواهي راويان راستگوي فريقين بساط عدل و قسط آرزوي بشريت را در                   

  .جهان پر از ظلم و جور خواهد گستراند داريم

  سلطانهو بمنه و كرمه 

  نهضت آزادي ايران

 
  

                                                      
 ـ كان الناس امه واحده فبعث اهللا النبين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتـاب بـالحق لـيحكم بـين النـاس فيمـا        ۲۱۳/۲۰۹ بقره .١

لذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنـه         اال الذين اوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغيا بينهم فهدي اهللا ا            و ما اختلف فيه     اختلفوا فيه   

  .و اهللا يهدي من يشاء الي صراط مستقيم
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 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۰/۱۰/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  منتظري اهللا  تلگراف مهندس مهدي بازرگان به آيت

  در رابطه با پيام اخير ايشان

  

  اهللا منتظري دامت بركاته حضرت آيت

به عنوان فردي   . تحيات و آرزوي توفيق روز افزون حضرتعالي در خدت به اسالم و مسلمين             با سالم و  

الزم دانـستم مراتـب سپاسـگزاري خـود را در        » شكر المخلوق لم يـشكر الخـالق      من لم ي  «حكم  مسلمان و به    

 به مناسبت آغاز هفته وحدت خطاب بـه ملـت رزمنـده ايـران فرسـتاديد      ١٦/١٠/٦٠امي كه در تاريخ    مورد پي 

  .ابراز دارم

هاي تفرقـه و نفـاق        ايد ريشه   در اين پيام مهم، عالوه بر آن كه مسلمين جهان را به وحدت دعوت فرموده              

  .ايد در داخل كشور را مطرح ساخته، حق مطلب را ادا فرموده

ناخودآگاه تحت تاثير جو كاذب «و  » برادراني كه در صداقت و حسن نيتشان شكي نيست         «آگاهي  خطر نا 

جــز تــشديد ســوءظن و «را گوشــزد فرمــوده و نتيجــه كــار آنــان را » دنشــو و القائــات مرمــوزي واقــع مــي

  .ايد ندانسته» اعتمادي عمومي و منزوي نمودن افراد متدين بي

اي براي آلودگي جو سياسـي جامعـه          ناآگاه عمل كرده و زمينه    نتيجه عمل برادران مسلمان كه متاسفانه       

سـازند بـه بهتـرين صـورت تـشريح       برداري دشمنان شناخته شـده اسـالم را فـراهم مـي          اسالمي ما و بهره   

گونه برخوردها صحنه كار و فعاليـت را از افـراد مـومن بـه          اين«ايد كه     بيني اعالم داشته    فرموده و با روشن   

يـر معتقـد بـه      طلب، متملق و غ     كند و در نتيجه به جاي آنان افرادي فرصت          داكار خالي مي  انقالب اسالمي و ف   

شود و در نهايت انقالب از درون به پوچي و انفجـار كـشيده خواهـد     گونه جايگزين مي   مكتب و انقالب منافق   

هاي   گروهشد و نسل جوان مسلمان و متعهد به جاي گرايش به اسالم خالص و اداره انقالب و كشور جذب                    

  .شود و اين امر چيزي جز خواست دشمنان اسالم را در بر نخواهد داشت منحرف و وابسته مي

بسا با حـسن نيـت        آنان ناخواسته و چه   . كنند   افراد يك بعدي و تندرو خيال نكنند به اسالم خدمت مي           …

و خـارج از قـانون خـود     جاهالنـه  نمايند و بـا اعمـال   زمينه را براي انحراف و سقوط اصل انقالب فراهم مي      

  .سازند  جمهوري اسالمي را در دنيا مشوش ميپرستيژ

گونه نبايد متعرض     ولين مربوطه به هيچ   و مستحق مجازات تشخيص داده شد مسئ       اگر كسي گناهكار     …

  .…بستگان و منسوبين وي بشوند 

در برخورد بـا متخلـف      ها نبايد به شكلي عمل كنند كه سوژه تبليغاتي به دست ضد انقالب داده و                  دادگاه

  …دار سازند  امنيت عمومي را خدشه

گونـه افـراد      اشـي از عملكـرد ايـن      زيـان ن  . عمل و رفتار ما بهترين الگو و عامل صدور انقالب خواهد بود           

   »…تندخوي كمتر از زيان دشمنان اسالم نخواهد بود  بعدي و تك
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مي اسـتوار در راه ايجـاد وحـدت در    اجماال بگويم به كار بـستن چنـين پيـامي آرزوي ديـرين مـن و قـد            

ين و رفـع    مـسئول  اميـدوارم بتـوانيم شـاهد بـه كـار بـستن آن توسـط                 .صفوف مسلمانان ايران خواهد بود    

توفيق ادامـه خـدمت بـه اسـالم و ايـران را بـراي جنابعـالي آرزو كـرده، در مظـان                       . مشكالت كشور باشيم  

  .استجابت ملمتس دعا هستم

  

   و بركاتهاهللا و السالم عليكم و رحمه

 مهدي بازرگان
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۶/۱۰/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  پاسخ به اطالعات 

  )١٧/١٠/٦٠(پيرامون مكتوب هفته 

  

  السالم جناب آقاي سيد محمود دعائي حجة

  سرپرست محترم مؤسسه اطالعات

اهللا مهاجراني تحت عنوان  اي به قلم آقاي سيد عطاء  در مقاله ١٣٦٠ دي ماه    ١٧در نشريه اطالعات مورخه     

رخـي حقـايق را بـا       مطـالبي آورده شـده اسـت كـه ب         » ا فرزندان نهـضت آزادي هـستيد      شم! مجاهدين خلق «

متمني است بـر طبـق اخـالق اسـالمي و          . هاي آشكار نموده است     گوييهاي شاعرانه، تحريف   تعبيرات و گزافه  

مقررات قانون مطبوعات دستور فرمايند شرح زير را در اولين شماره آن جريـده در همـان صـفحات اول و          

  .به همان ترتيب كه آن مقاله آمده است، درج نمايندششم، 

  

  با تشكر

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۶/۱۰/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  )١٧/١٠/٦٠(توضيح نهضت آزادي ايران پيرامون مكتوب هفته اطالعات 

  

   اهللا الرحمن الرحيم بسم

  »الذين امنوا لهم عذاب اليم الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في ان«

  . باشد ارند اعمال ناشايست از مؤمنين ظاهر گردد عذاب دردناكي در انتظارشان ميكساني كه دوست د

  )١٩سوره نور آيه (

هاي او را بشمارد  ها و لغزش ترين حاالت بنده به كفر آن است كه با مردي در دين برادر باشد و بدي            نزديك

  . و نگاهدارد كه روزي او را به آنها سرزنش نمايد

  )سالمال امام باقر عليه(

  

نوشـته و   » مجاهدين خلق شما فرزندان نهضت آزادي هستيد      «اي به عنوان      آقاي عطاءاله مهاجراني مقاله   

اگر نه اين بود كـه ايـن مقالـه موجـب گمراهـي              . اند  در آن مقاله نهضت آزادي ايران را مورد حمله قرار داده          

اذا مـروا  «د مـا بـه پيـروي از دسـتور     افكار عمومي و مسخ تاريخ و دفاع از موضع منافقين توده ـ نفتي بـو  

اذا خاطبهم الجاهلون قـالوا     «گذشتيم و عدم اطالع نويسنده را به فرمان           كريمانه از آن مي   » باللغو مروا كراما  

اي كـه از      كنندگي اين مقالـه بـه ويـژه دفـاع تلـويحي و ناآگاهانـه               ولي گمراه . گفتيم  ا سالم پاسخ مي   ب» سالما

دارد كـه بـه نقـد سـخنان نويـسنده       ها دنبال كرده است ما را بـر آن مـي    ـ نفتي  مواضع جريان مرموز توده

مـا بـا مطالعـه در سـنت         . پرداخته وظيفه اسالمي خود را در عدم كتمان شهادت و بيان حقـايق ايفـا نمـاييم                

هـا و عيـوب مـسلمانان هـستند      آنان را كه در صدد تجـسس لغـزش  ) ص( ايم كه پيامبر گرامي اسالم     دريافته

 خطـاب   ،كساني كه بـه زبـان ايمـان آورده و ايمـاني در دل ندارنـد               » عشر من اسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه      م«

فرموده و كوشيده است كه خطابش به چهار ديوار مسجد مدينـه محـدود نگـردد و بـه گـوش آنـان كـه در                          

تـرم نيـستيم و از   جـويي از مقالـه نويـسنده مح    دليل در صدد عيب بدين. اند نيز برسد   هاي خود نشسته    خانه

  .خواهيم قلوبمان را به نور ايمان روشن سازد خدا مي

  :پردازيم اند مطرح ساخته و به توضيح درباره آن مي اينك مطالبي را كه نويسنده محترم اشاره نموده

ناحق ما مورد حمالت و اتهامـات نـاروا دربـاره مـسأله     ه ـ مسأله كردستان ـ اين اولين بار نيست كه ب ١

ها به ما فراوان  ين تهمتهاي منحرف و دشمنان انقالب اسالمي از ا   قبل از اين گروه   . ايم   قرار گرفته  كردستان

تأسف ما از اين است كـه ايـن بـار سـخن دشـمن از                .  و بارها هم درباره آن توضيح داده شده است         اند  زده

  .آيد دهان دوست بيرون مي

 قبل از تأسيس و يا حتي مأموريت دولت موقت          واقع قضيه در كردستان چه بوده است؟ غائله كردستان        

  گذارد؟ يت آن را بر دوش دولت موقت ميمسئولچرا نويسنده . و قبل از پيروزي انقالب شروع شد
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شاه و ايادي امپرياليسم آمريكا و صهيونيزم بارها تهديد كرده بودند كه اگر شاه برود مملكت تكه پـاره                   

را نگه دارند، و وقتي سقوط حتمي بختيار را نزديك ديدند، دست بـه      هتوانند شا   وقتي ديدند كه نمي   . شود  مي

هاي قبل از پيروزي انقالب،       از همان ماه  . ايجاد بلوا و آشوب در نقاط مختلف مملكت از جمله كردستان زدند           

ترين نظاميان متخصص در امور كردستان را به استانداري منصوب كردنـد و               ترين و ورزيده    يكي از مجرب  

ها بود كـه از       ها و توطئه    امام با توجه به اين برنامه     . گرانه نمود   هاي توطئه   ود كه شروع به اجراي برنامه     او ب 

  .پاريس پيامي براي برادران كرد ارسال داشتند

با روي كار آمدن دولت موقت تحريكات امپرياليسم و صهيونيزم عليه انقـالب اسـالمي شـدت گرفـت و                    

  .جار رسيدتشنجات كردستان به مرحله انف

ها و بحران، از همان ابتداي پيروزي انقالب، نظر امام و شوراي انقالب و دولت                 در برخورد با اين توطئه    

  .موقت، راه حل سياسي بود، نه نظامي

 آقايـان مرحـوم طالقـاني و مرحـوم     ، امـام كه با تصويب شوراي انقـالب و تأكيـد  و بر همين اساس بود   

. هاي مختلـف انجـام دادنـد        مذاكرات مفصلي با اقشار مختلف و گروه      . تندصدر به كردستان رف     بهشتي و بني  

هاي انجـام شـده       فعاليت. نماينده مخصوص امام كه به مهاباد اعزام شده بود پيام امام را براي مردم خواند              

توانست آرامشي نسبي بوجود آورد و اولين انتخابات آزاد بعد از پيروزي انقالب در شـهر سـنندج برگـزار                    

هاي ضد انقالب خنثـي       و بخشي از توطئه   . ها انتخاب گرديد     نفري شهر با پيروزي مسلمان     ١١ و شوراي    شد

  .اما آنها دست برنداشتند. شد

  .حل نظامي در كردستان نبود به مالحظات زير حاضر به قبول راهشوراي انقالب و دولت موقت 

هنـشاهي بـر اثـر پيـروزي انقـالب      دانيـد، ارتـش شا   ـ خطر انسجام زودرس ارتش ـ به طوري كـه مـي   ١

آمريكا تـالش  . هاي اصلي آمريكا بود ارتش شاهنشاهي از ذخائر و پايگاه. انسجام خود را از دست داده بود  

و كوشش بسيار نمود كه انسجام بافت طاغوتي ارتش حتي، بعد از پيروزي انقالب حفظ شود تا بـه عنـوان                     

اي وارده بـر اثـر پيـروزي انقـالب بافـت درونـي ارتـش را                 هـ   با آنكه ضربه   .روزي به كارش گيرد   » ذخيره«

 سـاله حـاكم بـر ارتـش         ٥٠اما هنوز راهي طوالني در پيش بود تا بافت سازماني و فرهنـگ              . متزلزل ساخت 

  .هاي انقالب پيدا كند تغيير متناسب با آرمان

مـان هنـوز    در آن ز  . هاي جنگ كردستان درگير ساختن ارتش و انـسجام زودرس آن بـود              يكي از هدف  

كرد و درگيري مسلحانه دولت مركزي در كردستان تنهـا            سپاه پاسداران تازه مراحل جنيني خود را طي مي        

فعـل و انفعـاالت و   . خواسـت  و ايـن درسـت همـان چيـزي بـود كـه دشـمن مـي           . با اعزام ارتش ميـسر بـود      

ندازه خطري كه مورد توجـه     هاي بعد نيز نشان داد كه تا چه ا          ها و سال    رويدادهاي دروني ارتش در طي ماه     

  .دولت موقت قرار گرفته بود، جدي و واقعي بود

 فرسـتادن ارتـش و      ،ـ برخورد جدي سـاليان دراز حكومـت مركـزي دولـت شـاه بـا مـردم كردسـتان                   ٢

هاي بارز ميـان فرهنـگ انقـالب اسـالمي و             در طي دوران انقالب، به دليل تفاوت      . سركوب نظامي بوده است   

مردم كردستان، انقالب به آن صورت و به آن سرعت كه در ساير بالد ايـران توسـعه                  هاي مذهبي     وابستگي

به همين دليل ايادي امپرياليسم و صهيونيزم به مناطقي نظير          . پيدا كرد، در كردستان توسعه پيدا نكرده بود       

نقـالب چهـره    لذا الزم بود بعد از پيـروزي بـا اسـتفاده از امكانـات جديـد، ا                . كردستان خيلي دل بسته بودند    
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نـه از طريـق ارتـش، بلكـه از طريـق جهـاد              . واقعي خود را به مردم اصيل و زحمتكش كردستان ارائـه دهـد            

درگير ساختن مسلحانه در كردستان، بالفاصله بعد از پيـروزي انقـالب            . سازندگي و ساير نهادهاي انقالبي    

  .زد به حيثيت جمهوري اسالمي لطمه مي

ركــزي را در يــك جنــگ ســتان، بــا ســوابق خــاص منطقــه، دولــت مـــ توطئــه جنــگ مــسلحانه در كرد٣

هـاي   تجـارب جنـگ  . بـود  ساخت كه خروج از آن، كار ساده و آسـاني نمـي   مدت درگير ميگري دراز  شورش

  .گري در نقاط مختلف جهان اين خطر را دقيقاً نشان داده است شورش

انه و نيفتادن در دام توطئه و كوشش،        االمكان پرهيز از درگيري مسلح      بنابراين برنامه دولت موقت، حتي    

و اين بدان معنا نبود كه به هر حال از انجام وظائف و ايجاد امنيت سر باز                  .براي اعمال راه حل سياسي بود     

وزيـر در امـور انقـالب، بـراي           زند، كما اينكه مرحوم شهيد دكتر چمران، در سمت و مشاور معاون نخـست             

الب اسالمي، شخصاً به پاوه رفـت و متعاقـب آن، بيانيـه معـروف امـام،                 گران و دشمنان انق     مقابله با آشوب  

  .عطفي شد در مسير حوادث كردستان نقطه

نبـود، بلكـه    » حـسن نيـت   «اند، نام اين هيـأت        اما درباره هيأت ويژه، برخالف آنچه بدخواهان شايع كرده        

ي حل مسأله ايـن اسـتان برنامـه         بعد از جريان پاوه و سفر دكتر چمران به كردستان برا          . بود» هيأت ويژه «

اي از جهات نظامي، عمراني، مالي، در نظر گرفته شده و تمامي اختيارات هيأت دولت به سـه نفـر                      همه جانبه 

از جهـات تـأمين     ( برنامه و بودجه، مهندس سـحابي       ) هاي نظامي   از جهت برنامه  ( دكتر چمران    ،وزراي دفاع 

 تـا هـر     تفويض گرديد )  و نيروهاي انتظامي   از جهات استانداري  (و كشور، مهندس صباغيان     ) ها  مالي برنامه 

  .طور و هر كجا مقتضي دانستند با قاطعيت عمل كنند

بعد از استعفاي دولت موقت، شوراي انقالب و امام مأموريت هيأت ويژه را تثبيت و ضرورت ادامه كـار                   

هيأت ويژه تمامي جزئيات اعمال و . مه داد لهذا هيأت در كردستان ماند و به كار خود ادا         . آنها را تأييد كردند   

  .داده است هاي خود را مرتباً به امام و شوراي انقالب گزارش مي برنامه

  :ست دادن مواضع قدرت است و اين كهاز د) نهضت آزادي(مشكل آنها «اند كه  ـ نوشته٢

 خـواهم  هاي نه نمي  مهو كرش مانند و استعفايشان در واقع نمايش قدرت و با ناز             كردند كه مي    تصور مي «

تر نمايند و نهايتاً براي اينكه استعفا از راديو و تلويزيون خوانده نشود               خواستند مواضعشان را مستحكم     مي

 با استعفاء مخالف بود بهتر از همان وقت مبـارزه           هدانند و دكتر يزدي ك      خودشان خوب مي  . كلي تقال كردند  

  .»قدرت را شروع كرد و شروع كردند

انـد كـه دربـاره آن علـم           اي اظهار نظر و قضاوت نمـوده        محترم آقاي مهاجراني راجع به مسأله     نويسنده  

وال « :فرمايـد  اند و اين برخالف دستور اسـالمي اسـت كـه مـي     نداشته و تنها از روي ظن و گمان سخن گفته 

  »تقف ما ليس لك به علم و ان بعض الظن اثم

قدم براي قبـول پـستي       ع قدرت نبودند و هرگز خود پيش      اوالً اعضاي نهضت آزادي ايران به دنبال موض       

قبول عضويت در شوراي انقالب آن هم قبل از        . و سمتي چه در شوراي انقالب و چه در دولت موقت نبودند           

هـاي تـوده ـ     پيروزي انقالب، و قبول مأموريت از جانب امام براي بـه راه انـدازي نفـت، عليـرغم كارشـكني     

يت در آن شـرايط بحرانـي و حـساس بـوده     مـسئول مراكز نفتي به دليـل احـساس   ها در جنوب و ساير   نفتي

هاي حساس و     كنند كه اولين لبيك گويان دعوت براي قبول مأموريت          اعضاي نهضت آزادي افتخار مي    . است
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از زماني كه امام در پاريس برنامـه سياسـي خـود را، بـراي مرحلـه انتقـال قـدرت از جملـه                        . اند  خطير بوده 

راي انقالب، مطرح ساختند و به سه نفر مأموريت دادند تا اشخاص را شناسـايي كـرده و جهـت                    تشكيل شو 

عضويت در شورا به ايشان معرفي نمايند و تا زماني كه امام به تهران برگشتند حدود سه ماه و نـيم طـول                       

 و معرفـي كننـد و        نفري مورد نظر امام تنها هفت نفر را توانستند بيابند          ١٥در اين مدت براي شوراي      . كشيد

 بعـدها هـم     . نمودند اعـضاي نهـضت آزادي بودنـد        يت و مأموريت  مسئول نفر كه قبول     ٦ نفر حداقل    ٧از اين   

. اس تكليـف شـرعي بـود   قبول عضويت در دولت موقت، حداقل براي اعضاي نهضت آزادي، صـرفاً بـر اسـ     

 واو امـر  «الب شده و مـا بـه حكـم          آشنايي نويسنده به سوابق حركت اسالمي باعث نگارش اين مط          نا  احتماالً

از ايشان تقاضا داريم در صورتي كه بخواهند در اين باره اطالعاتي به مـردم  »  عن المنكر واف و انه  وعرمبال

گري بپردازنـد و در غيـر         بدهند با روابط عمومي نهضت آزادي تماس گرفته و با دانستن واقعيات به روشن             

  .مردم را گمراه كند خودداري نماينداين صورت از بيان مطالبي كه ممكن است 

در هر صورت آقاي مهندس بازرگان، و برخي ديگر از اعضاي نهضت نه براي امام ناشناخته بودنـد، و                   

نه براي اعضاي شوراي انقالب؛ امام در حكم انتصاب نخست وزيري ايشان بـه ايـن سـوابق چنـين اشـاره                      

  :اند كرده

ر مبـارزات  خ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعي كه از سوابقتان د     به موجب اعتمادي كه به ايمان راس       ...«

  ». ..اسالمي و ملي دارم 

انـد،    اي خدمت امام، كه متن آن را تابحـال منتـشر نـساخته               آقاي مهندس بازرگان طي نامه     ٥٨در خرداد   

 كـه آقـاي     انـد و از آنجـا        توضـيحاتي داده   ،درباره برخي از مشكالت كه ناشي از تعدد مراكـز قـدرت اسـت             

مهندس بازرگان و ساير دوستانشان به دنبال قدرت سياسي نبودند و نفع و مصلحت انقالب را باالتر از هر                   

 نيز ريشه بـسياري     دانند ادامه تعدد مراكز قدرت، عدم تمركز در مديريت را كه هم اكنون              امري دانسته و مي   

ين شده است، به صالح انقالب ندانـستند        ولمسئمردان كنوني است و موجب نگراني و ناله          از مشكالت دولت  

 به پيشنهاد و اصرار خود دولت و باالخره به تصويب شوراي انقالب و تأييـد امـام                  ٥٨و در اواخر آذر ماه      

  . نفره تمامي امور را به دست گيرد١٥رسيد كه دولت استعفاء بدهد و يك شوراي انقالب 

 ، بودند هر گاه استعفاي ايشان را بپذيرنـد  ان گفتهآقاي مهندس بازرگان چندين بار در مصاحبات خودش    

پس از بازگشت از سفر الجزاير و استعفاي دولـت، بـاز بـر خـالف تـصورات       . عروسي دومشان خواهد بود   

واهي و شاعرانه آقاي مهاجراني اين خود دولت بود كه متن استعفاء را به راديو و تلويزيـون بـراي انتـشار                

سـه نفـر آقايـان      ) ٥٨ آبـان مـاه      ١٦(جريان كامل سفر صبح روز      .  نپذيرفته بودند  امام هنوز استعفاء را   . داد

 .ين حاضر هر گاه صالح بدانند خواهند گفـت مسئولبهشتي ـ هاشمي رفسنجاني و موسوي اردبيلي به قم را  

وقتـي ديدنـد كـساني      ! برادران نهضت آزادي هرگز مدعي قدرت نبودند تا براي از دست ندادنش تالش كنند             

 و مـدعي هـستند، بـه آنهـا واگـذار كـرده و بـه قـول آقـاي                     داننـد   تر مي   تر و شايسته    را اليق تند كه خود    هس

اگر تـشنه قـدرت بودنـد، بـدان گونـه كـه كنـار رفتنـد، كنـار                   ! اي، رئيس جمهوري، نجيبانه كنار رفتند       خامنه

  .رفتند نمي

هاي    وزراي دولت موقت در پست     حتي بعد از استعفاي دولت موقت هم به اصرار شوراي انقالب اكثريت           

برخي خود حاضر به قبول سمتي نشدند از جمله آقاي دكتر يزدي كه عليرغم اصـرار                . خودشان ابقاء شدند  
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تجليل امـام از مهنـدس بازرگـان بعـد از قبـول اسـتعفاي ايـشان و بـا         . به ايشان حاضر به ادامه كار نبودند     

ند و صداقت و طرز كار برادراني كه در شوراي انقـالب و             مأموريت جديدي كه امام به آقاي دكتر يزدي داد        

دهد كـه نويـسنده مقالـه چقـدر در ايـن              هاي دولتي بعد از استعفاي دولت موقت، باقي ماندند نشان مي            پست

  .تجاوز كرده است» حدوداهللا«اطالع بوده و قضاوتي دور از علم و انصاف نموده و متأسفانه از  موارد بي

ت نمايندگان احزاب سياسي مختلف به وزارت خارجـه توسـط آقـاي دكتـر يـزدي در           ـ اما درباره دعو   ٣

اند و به بيانيـه حـزب جمهـوري و سـازمان مجاهـدين انقـالب                   كه نويسنده خالف فاحشي خوانده     ٥٨خرداد  

 دعوت از تمامي احزاب سياسي بوده اسـت نـه مالقـات و مـذاكره                 اند، بايد گفت كه اوالً      اسالمي استناد كرده  

 برخالف نظر نويسنده، صحبت بر سـر مـشورت    و ثانياً!! وصي با حزب توده و يا چريكهاي فدايي خلق     خص

با آنها و تنظيم سياست خارجي نبوده است بلكه توضيح سياست خارجي دولت بوده است كه در يك جلسه                   

همان موقع بـه    براي احزاب توضيح داده شد و در يك جلسه هم براي ارباب جرايد، وزارت امور خارجه در                  

ثالثاً ما بر اساس اصول و مباني اسالم كه از كتاب خدا و حديث              . اندازه كافي در اين باب توضيح داده است       

آنـان  » رسمت شـناختن  به  «دانيم و آن را هم به مثابه          يايم مذاكره با دشمن را خالف شرع نم         و فقها آموخته  

حزب جمهوري  . باشد  هاي فراوان در اين مورد مي        نمونه روش پيامبر گرامي و ائمه اطهار مملو از       . دانيم  نمي

اسالمي نيز بعدها نشان داد كه همين نظر را قبـول دارد كـه اينكـه مرحـوم شـهيد دكتـر بهـشتي بـا سـران                            

سازمان چريكهاي فدايي خلق مالقات و مذاكره كردند و هم چنـين در يـك منـاظره و بحـث آزاد تلويزيـوني              

شركت و حضور مرحـوم     . ان حزب توده و چريكهاي فدايي خلق شركت كردند        با شركت نمايندگ  ) ١٠/٣/٦٠(

 هـاي رهبـري     دكتر بهشتي در آن بحث آزاد را نبايد به مثابه به رسميت شناختن و صحه گذاشتن بر خيانت                 

نويسنده محترم از عدالت    . دانست... حزب توده يا جنايات رهبري چريكهاي فدايي خلق در كردستان و گنبد             

منطبـق بـا    «افتاده است كه مطلب روزنامه مـردم را كـه رياكارانـه برنامـه وزارت امـور خارجـه را                     به دور   

  .كند يافته است امتياز منفي براي آقاي دكتر يزدي ذكر مي» سياست خارجي پيشنهادي حزب توده

سم و  و هشدار كه مبـادا فريـب قـ        . دهد  اوالً، نوشته روزنامه مردم عمق رياكاري حزب توده را نشان مي          

ثانياً اگر اين امتياز منفي براي آقاي دكتر يزدي باشد،          . آيه و سوگندهاي او كه مدعي خط امام است بخوريد         

مـردان كنـوني بـه حـد         ها در رابطه با حزب جمهوري و روحانيت و دولـت            بازي  حزب توده كه از اين شعبده     

  !وفور و به كرات كرده است

 سـفارت آمريكـا در تهـران كـه نويـسنده مقالـه اطالعـات آن را                  ـ درباره تماس و مالقات با نمايندگان      ٤

ها به سخنراني آقاي مهنـدس صـباغيان در مجلـس و انـذار و                 كه آن مالقات   اوالً! پيراهن عثمان نموده است   

ثانياً، بارها اين مسأله به تفصيل از جانب كساني  ها چه مربوط است؟ اخطار درباره خط خزنده توده ـ نفتي 

با موافقت و اطالع شوراي انقـالب در آن          اند شرح داده شده است كه تماماً        ها شركت داشته    رنامهكه در آن ب   

اي بـه شـرح زيـر         كننـده    جـواب قـانع    ٥٨مرحوم دكتر بهشتي هم به اين مـسأله در اسـفند             .زمان بوده است  

  ) ٢/١٢/٥٨كيهان : (اند داده

  ايد؟ داشتهآيا اين صحت دارد كه شما با هايزر آمريكايي تماس : س«

خـواهي از آنهـا و يـا جنبـه تبـاني و               با هر گونه ارتباط با شرق و غرب و اين اشخاص، كه جنبه كمـك              : ج

ام امـا اگـر آنهـا          باشد هميشه مخالف بوده و خواهم بـود و هـيچ وقـت هـم نداشـته                  سازش با آنها داشته   
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مآبي سياسي كه ما با هيچ       آن مقدس . كنيم  ت كنند، مطالعه مي   بخواهند با ما ارتباط بگيرند و تقاضاي مالقا       

دانم و  زنند، من اين را يك ضعف مي ها حرف مي  خارجي تماس نگيريم مبادا مردم بگويند كه اينها با خارجي         

هيچ فرد و گروهي را كه به اين ضعف دچار باشد داراي عزت و توانـايي و قـدرت برخاسـته از توحيـد و                         

دم روابط باز و روشن برقرار كنيم و به آنها بگوييم كه اينهـا تقاضـاي                ما بايد با مر   . يابم  ايمان به خدا نمي   

و در اين مالقات هم با آنهـا        . بنابراين پذيرفتيم . تواند مفيد باشد    اند و ما هم به نظرمان آمد مي         مالقات كرده 

  .»از موضع قدرت برخورد داشتيم

  :نويسد ي و در همين باره م٥٩ بهمن ٣٠مرحوم بهشتي در مصاحبه ديگري در 

ام  ين اظهار نظر كردهچن) مسأله مالقات با نمايندگان سياسي كشورهاي ديگر  ( در اين مورد     ٥٨من در سال    «

در  ...اسي يك كشور ديگر كار عادي اسـت         والن و نمايندگان سي    كشور مالقات با مسئ    والن يك كه براي مسئ  

  .»ت منطقي نيستمورد مالقات آقايان با آقاي برژينسكي هم اعتراض به اصل مالقا

گله برادرانه ما از نويسنده محترم ايـن اسـت كـه ايـشان جـاي      : ها ـ اما درباره خط خزنده توده ـ نفتي ٥

 و  »اشـداء «باشند، نه   » رحماء«مانان  دوست و دشمن را عوض كرده و آنجا كه قرآن دستور داده است مسل             

طلـب    نكه نويسنده از اين گروه منـافق و فرصـت         با آ . باشند نسبتاً رحماءاند  » اشداء«آنجا كه قرار بوده است      

اگر در مقاله توجه . هاست اند ولي لبه تيغ ايشان به طرف نهضت آزادي و نه توده ـ نفتي  الحادي انتقاد كرده

شود ايشان كمتر از نوشته خود را به اين گروه كه طبق مدارك موجود در مراكز حـساس مـشغول توطئـه                      

اطالعي نويسنده از مباني اسالمي و سوابق سياسـي ايـن گـروه               شايد از بي   اند اين نيز    اص داده است اختص 

  .باشد

هـا بـر انقـالب ايـران چنـگ       انـد كـه كمونيـست       ثانياً، كجا آقاي مهندس صباغيان در سـخنان خـود گفتـه           

كرد و سپس به نقد       اند؟ اي كاش روزنامه اطالعات ابتدا عين سخن آقاي مهندس صباغيان را نقل مي               انداخته

  .بود پرداخت، كه مسلماً خدمتي به خوانندگان مي ن ميآ

  :اند آقاي مهندس صباغيان چنين گفته

 در برابـر آن ايـستاده و مخالفـت خـود را              در كليه انقالبات جهان پس از پيروزي انقالب گروهي مستقيماً         «

تنـدترين و  هـاي شـوم خـود را در زيـر پوشـش           سازند و گروه ديگر تغيير قيافـه داده و هـدف            آشكار مي 

  .نمايند كنند و از اين طريق انقالبيون واقعي را با مشكلي عظيم روبرو مي گراترين شعارها دنبال مي چپ

گروهي از دشـمنان انقـالب      . دهد  حوادث پس از پيروزي انقالب ايران نيز اين واقعيت را به خوبي نشان مي             

 كـرده و عـالوه بـر اعتـصابات در           سياست مقابله و رودررويي مـستقيم بـا جمهـوري اسـالمي را اتخـاذ              

ها با جنگ مسلحانه در گنبـد و كردسـتان عليـه جمهـوري اسـالمي قيـام                    كارخانجات و ادارات و كارشكني    

هـاي   ماركسيـست «ها معروفند و رهبر انقالب هم بارها از آنان به نام   ـ نفتي  كردند، گروه ديگر كه به توده

يب همراهي با انقالب به صورت خزنده و نفوذ در نهادها بـه             اند تحت پوشش ظاهر فر      نام برده » آمريكايي

توطئه پرداختند تا بتوانند عالوه بر مختل كردن اداره امور از داخـل، محتـواي اسـالمي انقـالب را از بـين                       

 و مجـدداً مملكـت را     الم و انقالب اسالمي وارد آوردند     اس ببرند و در هنگام مقتضي ضربات الزم را بر پيكر         

  .»ها يعني اربابان خود بسپارند رقدرتبه دست اب

هـا   حال شما خواننده عزيز قضاوت كنيد، در كجاي اين سخنان صحبت از سلطه حزب توده و كمونيست              

هاي راديوي آمريكا بيشتر توجـه شـده باشـد تـا بـه                بر انقالب اسالمي ايران شده است؟ مگر آنكه به حرف         

  !سخنان نماينده مجلس شوراي اسالمي
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هـاي عملكـرد دشـمنان انقـالب اسـالمي       آقاي مهندس صباغيان صحبت از طيف وسيع شيوه     در سخنان   

صحبت از آن است كه دشمنان انقالب اسالمي      . ايران از جمله رهبري خائن و وابسته حزب توده ايران است          

سلحانه در كنـون مـ   ها كه از بدو انقالب تا از جمله عناصر و ايادي وابسته به امپرياليسم آمريكا، يعني همان    

نمايي، زيـر پوشـش كمـونيزم و ماركسيـسم،      كنند زير پوشش چپ و چپ   اند و عمل مي     برابر انقالب ايستاده  

صـحبت بـر سـر ايـن اسـت كـه ضـد        . انـد  ترين شعارها، رفته و در برابر انقالب ايستاده    زير پوشش افراطي  

سم غـرب، بعـد از سـقوط سـلطنت و           طلبان، ايادي و عوامل وابـسته بـه امپرياليـ           ها، سلطنت   انقالب، ساواكي 

. به ميدان آمده و در برابـر انقـالب بايـستند     » جاويد شاه «پيروزي انقالب اسالمي ديگر قادر نبودند با شعار         

آن موقع كه شاه بود و تمامي قدرت را داشت نتوانست خود را             . آن شعار و آن برخورد ديگر كارآيي ندارد       

ترين موضع، طرفداري از شـاه،   كند؛ از راست    ضد انقالب، جا عوض مي    لذا بعد از پيروزي انقالب،      . حفظ كند 

بـه  . گيـرد  هـاي چـپ و افراطـي و ماركسيـستي قـرار مـي       ترين موضع، يعني در زير پوشش سازمان      به چپ 

ظاهرش مردم  . اش آمريكايي است    عمق. اش، نفتي است    اي است، اما باطن     طوري كه ظاهرش چپ است، توده     

كنـد و انقالبيـون واقعـي را دچـار مـشكالت              ارهاي فريبنده مردم را دچار گمراهـي مـي        فريبد و با شع     را مي 

اي دارد و يك طـرف        هايي است كه يك طرفش نقش ماركسيستي، توده         لذا صحبت از سكه   . نمايد  سياسي مي 

هـاي شـرق و       صحبت از وابستگي بـه ابرقـدرت      . را دارد ) نفتي(ديگرش نقش آمريكا و انگليس و صهيونيزم        

زند اما سر در آخـور راسـت دارد، و ايـن خـط                چپ مي .  است كه در هر حال دو روي يك سكه هستند          غرب

 ـ   در اين بحث منظور ما از خط خزنـده تـوده  . ترين دشمن اسالم و خلق خداست خزنده و اين جريان موذي

 مصاديق بـارز  اگر چه عملكرد ساليان دراز رهبري حزب توده، از   . نفتي تنها رهبري خائن حزب توده نيست      

  .باشد هاي آمريكايي مي خط توده ـ نفتي يا ماركسيست

نهـضت آزادي ايـران    اين مسأله، يعني حضور و نفوذ و فعاليت خط خزنده توده ـ نفتي ابـداع و اختـراع   

 تا به امروز به خاطر دارند و بـا  ١٣٢٠بسياري از كساني كه رويدادهاي كشورمان را از شهريور    . باشد  نمي

هاي سياسـي آمريكـاي       هاي مشابه در لبنان و بعث عراق و برخي ديگر از سازمان             طوط و جريان  عملكرد خ 

باشند و سعي در معرفـي ايـن خـط مرمـوز و               التين آشنايي دارند؛ متوجه اهميت مسأله و حساسيت آن مي         

  .نمايند ن نموده و ميمسئوالخطرات آن براي جمهوري اسالمي و هشدار مردم و 

كنـد بـه بيانـات امـام و دولـت             طالعات اگر به همان اندازه كه به صداي آمريكا گوش مي          نويسنده مقاله ا  

شد كه در كشور خودمان اين مسأله آن قدر جدي است كه از طـرف امـام و    كرد متوجه مي    مردان توجه مي  

 نمونـه   چند  ما ذيالً . ساير دولت مردان به كرات به آن اشاره شده است و هشدارهاي فراوان داده شده است               

كنيم تا بدانيد كه حضور اين جريان خزنده خط توده ـ نفتـي، ابـداع نهـضت آزادي نيـست       از آنها را ذكر مي

  .بلكه يك واقعيت و خطر هست كه بايد با آن مقابله جدي شود

ـ نشريه نگهبان ارگان كميته مركزي انقالب اسالمي در مقاالتي تحت عنوان شناسنامه حزب تـوده كـه                  ١

اسناد رخنـه  «ادامه داشته است بخشي را اختصاص داده است به ) ١٠/١/٦٠ ـ  ٧/١٢/٥٩ (٣٩ تا ٣١از شماره 

  :گويد ، و چنين مي»عوامل حزب توده در مراكز مهم

حزب توده پس از انقالب تمام سعي خود را بر روي نفوذ در نهادهاي مختلـف گـذارده تـا از ايـن طريـق                         «

كارانه به خـود گرفتـه و در    ها چهره مذهبي و فريب اي توده.  نمايدبتواند قدرت خود را در بين مردم بيشتر       
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ها  ها، انجمن سوادي، مساجد و حسينيه هاي پيكار با بي ها و نيروهاي مسلح، جهاد سازندگي، كالس   كارخانه

ها نفوذ كرده و با صبر و حوصله بسيار يك برنامه دراز مدت را جهت جـذب                   و شوراها، مدارس و دانشگاه    

  .»كنند براي خود پياده مياعضا 

 پردازد و اسم و آدرس و مشخصات افراد حـزب تـوده             ها مي   نويسنده سپس به شرح جزئيات اين توطئه      

  .دهد ذكر سند و مدرك گزارش ميبا اند و شيوه كار آنها را  را كه رخنه كرده

تـرين    ترين و مهـم    هايي در سپاه پاسداران، كه يكي از حساس         ها باعث شده است كه تصفيه       همين پيگري 

هـا، كـه در       اين تـصفيه  . ها و برخي ديگر از نهادها صورت گيرد         نهادهاي انقالب اسالمي ايران است و كميته      

باعـث  ) انـدهي سـپاه در اروميـه      نظير تغيير فرم  (  همراه بوده است     هايي نيز   برخي از مراكز حتي با درگيري     

الب و دشـمنان انقـالب اسـالمي ايـران شـده            سر و صدا و جنجال و تحريكات وسيع همين عناصر ضد انقـ            

  :كنيم براي اطالع، يك نمونه آن را ذكر مي. است

اي   ه جانبه سپاه پاسداران اروميه و ساير نهادهاي وابسته بدان در اسفند ماه گذشته به طور وسيع و هم                «

سـپاه توسـط     و بسياري از افراد مترقي و مبارز آن از جملـه شـوراي فرمانـدهي                 مورد تصفيه قرار گرفت   

كار ـ ارگان سراسـري   . (»از كار بركنار شدند» اهللا محالتي آيت« سازي به سرپرستي  هيأت به اصطالح پاك

 ـ  ١٠٣ــ سـال سـوم ـ شـماره      ٦٠ فروردين مـاه  ١١شنبه  ، سه)اكثريت(سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  )١٧صفحه 

ي زيادي به اسـتاندار اسـبق آذربايجـان غربـي     ها و افتراها ها و تهمت   و در همين شماره از كار، فحاشي      

  همين شوراي فرماندهي تصفيه شده در طي دو سال گذشته مرتباً          . آقاي دكتر جمشيد حقگو زده شده است      

  .ها به طور غير مستقيم دست داشته است در بسياري از خرابكاري

 نماينـده محتـرم اروميـه       حسنيدار اسبق و همچنين جناب آقاي مال      از مبسوط عمليات اين عناصر، استان     

  .مستحضر هستند

مثالً در پيام خود بـه مناسـبت        . اند  هاي مكرر خود به اين خطر جدي توجه و هشدار داده            ـ امام در پيام   ٢

  :اند كه سومين سال روز جمهوري اسالمي ايران در مورد سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفته

و از مأموريت قانوني خود تجـاوز و                    ق اعتدال و  بعضي از پاسداران در بعضي نقاط كشور از طري        «

 بـر رؤسـاي پاسـداران در    كنند  ميباشد دخالت ناروا ها يا نهادهاي ديگر مي      در اموري كه مربوط به دادگاه     

ها كه خالف قانون و خالف طريقه اسالم است جلوگيري و خودداري  سطح كشور است تا از اين نحو دخالت

هاي منحرف بين آنان رخنـه        كنند و ممكن است از گروه       ها مي   عضي اشخاص اين نحو دخالت    و اگر ب  . نمايند

  .»ها نمايند اند تحويل دادگاه  آنان را تصفيه نموده و اگر خالف انجام دادهكرده باشند

  :اند كه سپس امام اظهار نگراني كرده

هـاي     بدهد و نفوذ افراد بعضي از گروهك       اين ارگان فداكار مؤمن و متعهد حيثيت خود را در بين ملت از دست             «

  .»منحرف و اعمال خالف عقل و شرع آنان خداي نخواسته اين جوانان عزيز انقالبي را بدنام كند

هاي اسالمي در رابطه با نفوذ عناصـر منحـرف و غيرمتعهـد بـه اسـالم و دشـمن         امام در اجتماع انجمن   

  :اند انقالب اسالمي چنين فرموده

ها اشخاص منحرف غير متعهد به اسالم بلكـه دشـمن بـه اسـالم           عنا باشد كه در اين انجمن     توجه به اين م   «

آنهـا در همـه     اند    خواهند اسالم در اين كشور تحقق پيدا نكند و از اسالم سيلي خورده              آنهايي كه مي  . نباشد
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اهـا نفـوذ    جاهايي كه با اسم اسالم يك انجمني و مساجدي است و جاهايي ديگر كوشش دارنـد كـه در آنج                   

  .»كنند

  :در همين پيام باز آمده است

. هاي اسالمي اشخاصي هـستند كـه اسـالمي نيـستند            مكرر اين مطلب به من گفته شده است كه در انجمن          «

خواهنـد انحـراف ايجـاد     انـد و مـي   ها آمده به نام اسالم و صورت اسالم در اين انجمناشخاصي هستند كه    

  .»كنند

   :٥/١٢/٥٩پرسنل شهرباني و افراد پليس تهران در در سخنان امام خطاب به جمع 

اند  شماها يك مردم صحيح، يك مردم صادق و صاف دل هستيد و بعضي از سياسيوني كه نفوذ پيدا كرده«

خواهند با همان مسايل شما را وارد         اينها يك مردم شيطاني هستند و مي      از طرف اجانب در بعضي از جاها،        

  .»و افتراق بين شما بياندازندهاي شيطاني  كنند در سياست

  :اند  عنوان كرده٢٠/١١/٥٩همين مضامين را امام در سخنان خود خطاب به پرسنل نيروي هوايي در 

هاي سياسي يك تبليغات سياسي در ايـران هـست و شـايد               شما آقايان توجه داشته باشيد كه يك گرايش       «

با آن ديدهاي سياسي كـه انطبـاق بـا ديـن اسـالم      ، و صي، بيايند در بين شما نفوذ كنندها و يا اشخا     گروه

هاي سياسـي و در ايـن مـسايل           شما در اين گرايش   . هاي شرقي يا غربي مسايل را القاء كنند         ندارد، سياست 

  .»سياسي وارد نشويد، ديدهاي سياسي را داشته باشيد؛ مطالعات سياسي مانع ندارد

 بر مسأله رخنـه عناصـر    ١٨/١١/٥٩ت اسالمي در    باز امام در جاي ديگري خطاب به شوراي عالي تبليغا         

  :اند ها و نهادهاي انقالبي تأكيد نموده ناباب و دشمنان انقالب اسالمي ايران در ارگان

هـا نفـوذ       اشخاص فاسدي هستند كه در همه ارگـان        هايي داريم و    دانيم كه االن ما گرفتاري      نه اينكه ما نمي   «

ها، در همه جاهاي ديگر نفوذ كردند و براي خاطر مشوش كـردن ايـن    ها، در همه دادگاه     كردند در همه كميته   

  .»كنند جمهوري كارهاي خالف مي

هـاي    هـا و توطئـه      ، در سمينار كارگران در مورد كارشـكني       ٦٠ ارديبهشت   ٢٨برادر شهيدمان رجايي در     

  :ها در كارخانجات و خطر جدي كه در پيش است چنين گفتند خط توده ـ نفتي

هاي سياسي در حـد بـااليي هـستند از جملـه حـزب       هاي كارگري سازمان    ي انقالب در محيط   مخالفين اصل «

آنها كه . شود نام برد و براي پاكسازي محيط ضرورت دارد كه به اين گروه توجه خاصي بشود          توده را مي  

طـرح  ولي آنچه كه بـراي مـا م       . كنند شناخته شده هستند و حرفشان معلوم است         با ما مبارزه مسلحانه مي    

كننـد و از      هايي هستند كه موذيانه عمل كنند و متأسفانه خودشان را در خـط امـام معرفـي مـي                    است گروه 

به . اينها از دشمنان سرسخت اسالم هستند     . خداي امام گرفته تا مستضعف امام به هيچ كدام اعتقاد ندارند          

گيرند و هـر گـاه دسـتور سـازش             از خارج از كشور دستور مي       اعتقاد من اينها كساني هستند كه مستقيماً      

ترين افراد جامعه را سر  كنند و اگر دستور حمله باشد مظلوم باشد در مقابل بزرگترين حمالت شما صبر مي

اي   در دوره نهضت دكتر مصدق اينهـا لحظـه         .اند  اينها در دو دوره مشخص خودشان را شناسانده       . برند  مي

آمـديم از صـبح       هر روز كه به خيابـان مـي       . ا انگلستان بپردازد  مجال ندادند به اين مرد كه به كار مبارزه ب         

گرفت و اعتصابات كارخانجـات را        شد و در معرض ديد قرار مي        پخش مي » چلنگر به سوي آينده   «روزنامه  

رفتند براي بي پايه كردن مسأله دولت كه حتي سؤاالت امتحانات نهـايي               انداختند و آن قدر پيش مي       راه مي 

شاه و پليس به اينها     . آوردند  ها درگيري بوجود مي     هر شب در خيابان   . كردند  ها پخش مي    چهرا هم در بين ب    

كردنـد و     رفتنـد و تبليـغ مـي        اينها به ميان مـردم مـي      . افتادند  خنديدند و اينها به جان نيروهاي ملي مي         مي
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ر جهت اثبات وجود در نتيجه بزرگترين نيروهاي ما در آن موقع مجبور شدند د      پرسيدند آيا خدا هست؟     مي

  .»خدا كتاب بنويسند از قبيل آقاي مهندس مهدي بازرگان و عبدالحسن كافي و بسياري از دوستان ديگر

به رجايي حمله كـرده  ) ٦٠ خرداد ٥(بيند در مردم   رو شده مي رهبري حزب توده كه دست خود را كامالً  

  :نويسند مي

 به غايت متعجب و متأسفيم ما نسبت بـه ايـن اظهـارات              ما از اظهارات آقاي رجايي عليه حزب توده ايران        «

  .»خالف واقع، غيرمنصفانه و افترا آميز به شدت معترضيم

كالم حكيمانه امام خميني را همـواره  «و !! باشد» پيرو خط امام «كند كه     سپس به آقاي رجايي توصيه مي     

  »؟!در مد نظر داشته باشند

 منتظـري در پيـامي كـه بـراي     اهللا آيت) ٦٠ دي ماه ١٦( وحدت در همين چند روز قبل، يعني در آغاز هفته        

  :ملت ايران فرستادند چنين گفتند

 نيتشان شكي نيست ناخودآگـاه تحـت تـأثير جـو         شود برادراني كه در صداقت و حسن        بسيار شنيده مي  «

و منزوي  اعتمادي عمومي     اي جز تشديد جو سوءظن و بي        شوند كه نتيجه    كاذب و القائات مرموزي واقع مي     

اي در انجام وظايف انقالبي       ها در خط امام بوده و لحظه        نمودن افراد متدين اعم از روحاني و غيره كه سال         

اين گونه برخوردها، صحنه كـار و       . اند، نخواهد داشت    چه قبل و چه بعد از پيروزي انقالب كوتاهي ننموده         

كنـد و در نتيجـه بـه جـاي آنـان، افـرادي                مـي از افراد مؤمن به انقالب اسـالمي و فـداكار خـالي              فعاليت را 

 و در نهايت انقـالب از       شوند  گونه جايگزين او مي    ر معتقد به مكتب و انقالب، منافق      طلب، متملق و غي     فرصت

درون به پوچي و انفجار كشيده خواهد شد و نسل جوان مسلمان و متعهد به جاي گرايش به اسالم خـالص       

شوند و اين امر چيزي جز خواسـت دشـمنان      هاي منحرف و وابسته مي      و اداره انقالب و كشور، جذب گروه      

. يت افراد مؤمن مسلماً بيشتر از ديگـران خواهـد بـود           مسئول در همين رابطه     .اسالم را در بر نخواهد داشت     

كاري در برابر  آنان بايد با در نظر گرفتن مصالح و آينده انقالب و به كارگيري قاطعيت و پرهيز از محافظه         

  .»هاي جاهالنه مقاومت كنند يانات و جوهاي مسموم و تندرويجر

 نيـت    كنند، آنان ناخواسته و چه بسا بـا حـسن           بعدي و تندرو خيال نكنند به اسالم خدمت مي         افراد يك . ..« 

نمايند و با اعمال جاهالنـه و خـارج از قـانون خـود                زمينه را براي انحراف و سقوط اصل انقالب فراهم مي         

  .»سازند و اين امر گناهي بس بزرگ است وري اسالمي را در دنيا مشوش ميپرستيژ جمه

. زيان ناشي از عملكرد اين گونه افراد تك بعدي و تندخوي، كمتر از زيان دشمنان اسـالم نخواهـد بـود                    . ..«

 زنند و در حقيقت دوستان       نيت خود عمالً به ادامه و گسترش انقالب ضربه مي           اينان با پاكي فطرت و حسن     

  .»تر از دشمن دانا خواهد بود نادان خطرناك

ها قرار نگيريم و  بر همه ما الزم است ناخودآگاه تحت تأثير سوابق و جريانات شخصي جوها و عصبانيت«

  .»از ميل و خواست دروني خويش به خاطر اسالم و انقالب بگذريم

هايي را به ملـت       ي چنين توصيه  اهللا منتظر   آور است كه درست در همان روزي كه آيت          انگيز و تعجب   بحث

  !!گردد اند مقاله اطالعات منتشر مي و مردم نموده

اهللا منتظـري بـدان توجـه         آيا اين جو كاذب و القائات مرموزي كه در كـشور بوجـود آمـده اسـت و آيـت                   

دهند ساخته و پرداخته نهضت آزادي اسـت يـا اينكـه واقعـي اسـت و وجـود خـارجي                      اند و هشدار مي     كرده

آيا بايد مدعيان پيروي از خط امام به هشدارهاي داده شده توجه كنند و به مقابله با آن برخيزند يا با             دارد؟  

  !اطالعي و يا كم اطالعي اسير آن جو القائات گردند بي
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پـردازيم تـا ببينـيم        ها و شواهدي مي     ما براي آنكه ريشه اين القائات مرموز را نشان بدهيم به ذكر نمونه            

در واقع هـر    . هماهنگي وجود دارد  !!  چپ چپ    دو جريان كه يكي راست است و ديگري ظاهراً         كه چگونه ميان  

  :زنند دو يك خط هستند و يك صدا دارند و يك فرياد را مي

  ) :٣٠/٨/٥٧(با بهار ) معدوم(پور  مذاكرات سعيد سلطان

احاطه ) منظور امام را  (را  صدر او     زاده و يزدي و بني      ام در پاريس قطب     پور اظهار داشت كه شنيده      سلطان«

حتي بدون وجود و حضور آنها سنجاني نتوانـسته        . باشد  اند و تحت كنترل اين سه نفر كمونيست مي          كرده

ام تحـت عنـوان محاصـره خمينـي بـه وسـيله ايـادي                 من اين خبـر را نوشـته      . است با خميني مالقات كند    

  .»ام چاپ كنم خواهم در روزنامه كمونيست كه مي

پور نگراِن محاصره امـام       سلطان! چاپ كرد » پيغام امروز «اين مصاحبه را در همان زمان در        پور    سلطان

  بعدها زير كدام پوشش در برابر انقالب ايستاد تا دستگير و معدوم شد؟ ! ها توسط كمونيست

  :ارگان حزب جمهوري خلق مسلمان ايران ) ١٣/٨/٥٨(روزنامه خلق مسلمان 

تـا چـه حـد    ) بازرگـان (هاي آمريكا در ايران هستيم و دولـت   مم به قطع دست براستي ما تا چه اندازه مص     «

 نـشان داده اسـت در        دولت بازرگـان عمـالً     !! . . .هاي انقالبي و ضد امپرياليستي مردم است        مجري خواست 

  .»جويي آمريكا نقش نيرومندي ندارد ها و سلطه برابر دخالت

مريكا دشمن خطرناك و دسيسه كار انقـالب اسـت در چنـين    كشد امپرياليسم آ مدتهاست كه ملت فرياد مي   «

گر ناهماهنگي ميان اراده ضـد امپرياليـستي          جوي با مقامي چون برژينسكي به گفتگو پرداختن تنها نمايان         

  »مردم و ديپلماسي گام به گام دولت است؟

نظـر نويـسنده   هـا بـه    ها؟ براستي خلـق مـسلماني       و اين حرف  ! باور كردني است؟ روزنامه خلق مسلمان     

نويـسنده  ! ؟زدنـد   مـي » ضـد امپرياليـستي   « كه اين جور دم از مبـارزات         اله اطالعات به كجا وابسته بودند     مق

  : نوشت٢٠/٨/٥٨كذايي در همين روزنامه در 

جهـت  . خط مشي اساسي و كلي دولت بازرگان تابع و بازتابي از ماهيت دولت و قدرت حاكم بـوده اسـت                   «

اين رويـه نـه تنهـا از        .  بوده است  ياليسم و اتخاذ روش كج دار و مريز       ا امپر اصلي حركت دولت مماشات ب    

 بر محور تمـايالت    قاطعيت و صراحت الزمه يك سياست خارجي فعال انقالبي برخوردار نبوده بلكه اساساً            

علل بنياني چنين مشي را بايد از تركيب طبقاتي و سوابق اجزاء قدرت حاكم        . چرخيده است   سازشكارانه مي 

  .»جستجو كرد

  :گويد  مي٨/٥/٥٨اي است كه در   اظهار نظر آقاي مقدم مراغه !تر مزهاز همه با

چهره انقالبي كه بتواند ادعا كند در انقالب جايي داشـته و يـا در               . وزيران كابينة بازرگان انقالبي نيستند    «

  »!!بينم انقالب نقشي داشته نمي

  :به موازات و هم صدا با خلق مسلمان نوشت) ٥٨ تير ماه ٤(روزنامه آيندگان، در همان روز 

اي به دولت و      ام ارديبهشت ماه سناي آمريكا به رهبري سناتور جاكوب جاويش طي قطعنامه             يكشنبه سي «

به اين حمله از طرف رهبـري       . ملت ايران به علت اعدام نوكران اجنبي و سرسپردگان امپرياليسم حمله كرد           

  »!العمل دولت موقت شما همچنان در پرده ابهام ماند اما عكس. خ داده شدانقالب و ملت ايران به شدت پاس

و اين نسبت دروغي بود به دولت موقت، براستي روزنامه آيندگان، بـا ايـن چـپ روي بـه كـدام جريـان                       

  :تنها اين نشريات نبودند! وابسته بود
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  )٥٨ بهمن ١٧(روزنامه كار ارگان چريكهاي فدايي خلق 

مـصطفي چمـران،   . هاي حكومت هـستند  ترين ارگان لي كابينه بازرگان در رأس حساس   هاي اص   هنوز مهره «

. هاي ايران خيانت كرده اسـت هنـوز وزيـر دفـاع اسـت               هاي گذشته بيش از همه عليه خلق        كسي كه در ماه   

يهن ما با امپرياليسم هم دسـت  اين عناصر كه هميشه عليه مردم م.. .رگان هنوز در شوراي انقالب است       باز

  »!اند هنوز در رأس كارها باقي مانده. . . ها ندارند،   و هيچ پايگاهي در ميان تودهودهب

كنند؟ چرا شركاي بازرگان  او را دستگير و محاكمه نمي   چرا بازرگان هنوز عضو شوراي انقالب است؟ چرا       «

  »!!هاي حكومتي هستند ترين ارگان هنوز در رأس حساس

  :نويسد مي!! هاست  ميليون توده٣٠او، خواست هاي  همين نشريه كه مدعي است حرف

هـاي   و فرماندهان جنايتكار ارتش كه با عناصر مرتجـع و فئـودال        . . . از سوي ديگر دكتر مصطفي چمران       «

اند به هر قيمتي شده از استقرار  كردستان در تماس دائم هستند اخيراً جلساتي تشكيل داده و تصميم گرفته

اين محافل با امپرياليسم آمريكا در ارتباطند و براي رسيدن بـه            . لوگيري كنند صلح عادالنه در كردستان ج    

  .»ديده ايران مرتكب شوند هاي ستم اند كه هر جنايتي را عليه خلق هاي خود آماده شده هدف

شـد كـه محـسن بـرادر          اين سخنان از گلوي كساني عليه سردار شهيد اسـالم دكتـر چمـران خـارج مـي                 

و از ! كننـد   ات را در كردستان كشتند و امروز آزادانه براي خودشان نشريه منتشر مـي             نويسنده مقاله اطالع  

هـا   هاي به اصطالح چپ و يـا راسـت يعنـي تـوده ـ نفتـي       و اين تنها روزنامه! اند تمامي آن جنايات مبرا شده

هـا هـستند نظيـر      دادند بلكه راديوهاي بيگانه كه منبـع تغذيـه آن           هاي شومي را سرمي     نبودند كه اينچنين نغمه   

سي، صداي آمريكا، صداي اسراييل و صداي ملي، راديو مسكو همه يك خط و يك برنامه عليه انقالب                    بي  بي

در بحبوحه جنگ عليه صدام، براي ايجاد شـبهه در ذهـن رزمنـدگان و اشـاعه     . اسالمي ما را داشته و دارند  

  :ر شهيد اسالم چنين گفتاكاذيب خبرگزاري تاس از مسكو درباره برادر رزمنده ما، سردا

  :»دكتر مصطفي چمران به روايت والديمر گونجاروف مفسر سياسي تاس«

اگر با بيوگرافي چمران آشنايي داشته باشيم متوجه        . شناسند  مردم اين چهره مرموز را در ايران خوب مي        «

  .ها از كجا ناشي شده است خواهيم شد كه اين دروغ پردازي

 شدن توسط دولـت شـاه بـراي ادامـه تحـصيل بـه آمريكـا اعـزام شـد و در                       التحصيل  چمران پس از فارغ   

هـاي هـوايي    اي پايگـاه  هـاي هـسته   هاي كاليفرنيا مشغول تحصيل گرديد، سپس چمران در برنامه      دانشگاه

هايي كـه آمريكـا بـه         آمريكا در بركلي و نيوجرسي مشاركت كرد و او خود اذعان كرده است در تهيه سالح               

او هنگامي كه در آمريكا بـود        .ها را نابود كرده است همكاري داشته است         ها و ويتنامي    نيوسيله آن فلسطي  

چمـران سـپس عـازم     .هاي دانشجويي كه تحت كنترل سازمان سيا بود شركت كرده است        در تشكيل انجمن  

 توسـط سـاواك     بودجه اين مدرسه تمامـاً    .  را به عهده گرفت    ضد جاسوسي لبنان شد و رياست يك مدرسه       

 هـاي لبنـان     به همـراه فاالنژيـست    چمران بعداً عضو كادر رهبري سازمان نظامي امل شد كه           . شد  تأمين مي 

اما بـا بـاال گـرفتن مـوج انقالبـي در رهبـري انقـالب             .نيروهاي چپي لبنان را بارها مورد تهاجم قرار دادند        

عليـرغم   .تن تغييـر دهـد  ها را به كار برد تا روند حـوادث را بـه نفـع واشـنگ           مصطفي چمران تمام كوشش   

بود و روش » ساواك«و » سيا«اش، تمام رفتار مصطفي چمران داراي مارك ارتباط با  اظهارات عوام فريبانه

ترديدي  .آميز ضد شوروي ـ چمران است تحريكهاي خبري نيز آشكارا در جهت جعليات  كار تمام آن آژانس

هـاي جاسوسـي      ارزش سـرويس    هاي بي   ستورالعملهايي كه چمران با استفاده از د        نيست كه تمام معجون   

 در  تواند بر موضع اصولي شناخته شده اتحاد شوروي كه كراراً آمريكا و شاه، ساخته و پرداخته است نمي
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مورد عدم مداخله در جنگ عراق را با ايـران گفتـه شـده و قويـاً از دو كـشور مـسلمان خواسـته اسـت تـا                 

بـا   .اي وارد آورد    نفع نيروهاي امپرياليـستي، پايـان دهنـد، خدشـه         برخوردهاي مسلحانه خود كه تنها به       

تأسف بايد متذكر شد كه خبرگزاري فرانسه، آشكارا و براي دومين بار از روي قصد در چند روز گذشته در  

درك ايـن مطلـب كـه    . دست به انتشار اتهامات واهي ضد شوروي زده اسـت ارتباط با جنگ عراق با ايران،   

مردي با چنين اي بتواند دست به انتشار اظهارات به واضح مزخرف و مضحكانه   با تجربهچنين خبرگزاري

 .»بيوگرافي سياسي مشكوكي زند، مشكل است

اش در    هاي عليه چمران از جانب مسكو و عوامـل          سازي ها و فريادها و اتهامات و پرونده       تمامي اين فغان  

هـاي   تانـك «: ست يا دروغ از قول چمران نقل كرده بود كـه         ايران به آن دليل بود كه خبرگزاري فرانسه به را         

شوند و دليل آن هم دستوراتي است كه بـه            عراقي در حمالت خود عليه ايران توسط خدمه روسي رانده مي          

  »!!ايم شود و ما اين مكالمات را ضبط كرده زبان روسي داده مي

  : دي ماه نوشت١٠نشريه كار ارگان همين گروه، در 

 خواهي كه از خط امـام        هاي ايران حمالت خود را عليه خط امام، عليه نيروهاي مترقي            گان ليبرال ميزان، ار «

اي را پا بـه پـاي امپرياليـسم جهـاني             كنند و عليه متحدان جهاني انقالب ايران تبليغات گسترده          حمايت مي 

  »!برد پيش مي

ماركسيـست  «ا صـراحت آنهـا را       آيا ناشرين اين روزنامه جزو همان كساني نيـستند كـه بارهـا امـام بـ                

  : گفت ١٨/١/٦٠خوانده است؟ و اينها هستند كه با راديو اسراييل هم صدا شدند، كه در » آمريكايي

هاي ليبرال ايران به رهبـري مهنـدس مهـدي بازرگـان توقيـف                تيراژ ميزان ارگان گروه   ديروز روزنامه پر  «

  »!!گرديد

  !! از كجا سرچشمه گرفته استروشن است برچسب ليبرال به بازرگان و يارانش

: هـا چنـين بيـان كـرده اسـت            اين نغمـه   صدايي خود را با   طيف هم هاي وابسته به اين       پيكار، يكي از گروه   

)٥/١٢/٥٩ (  

هاي خائن، اين دشمنان خلق عوام فريبانه خـود را            اجازه ندهيد ليبرال  . ها عوام فريبي است     ميتينگ ليبرال «

  .»ردم جا بزنندشنبه دوست م در ميتينگ روز پنج

  :صدا شد و نوشت هم٥٩اسفند  در نهم توده! ارگان حزب غير وابستهمردم، 

نهايت تـالش خـود را بـراي اجـراي رهنمـود ريگـان و تبرئـه                 ) بازرگان و شركا  (پيروان خط برژينسكي    «

  .»امپرياليسم جنايتكار آمريكا به كار بردند

  )٥٩سفند  ا١٦: (راه كارگر براي عقب نماندن از قافله نوشت

ش سرشار از خيانت بـه مـردم اسـت          ا  چرا آبرو باختگاني نظير بازرگان و يارانش كه سراسر عمر كابينه          «

  .»اند كه با بر پايي ميتينگ و سخنراني به ابراز وجود بپردازند ت يافتهجرأ

  : ابراز داشت٦/١٢/٥٩ها در  راديو بختيار هم موافقت خود را با خط توده ـ نفتي

المللي غرب و هيأت حاكمه آمريكا به كمك ايادي خود كه گـروه بازرگـان مـزدور در رأس آن               ناستعمار بي «

  ».قرار داشتند يك رژيم ارتجاعي را به مردم تحميل كردند

و در همـان برنامـه بازرگـان را از          ! كنـد   اختيـار از اسـتعمار غـرب صـحبت مـي             بـي  الخـالق، بختيـار     جل
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  .نامند مي» وطن آوارگان بي«ا و يزدي و چمران ر» واخوردگان سياسي«

ها همان چيزي     اي  داري، روزنامه اتحاد مردم ارگان توده     با يك هماهنگي معنا   در همين چند هفته گذشته،      

زاده  به با عنصري به نام موسي اصـفهاني     را درباره نهضت آزادي نوشته است كه صداي بختيار در مصاح          

  .عنوان نموده است

شناسـند و از   اند خوب مـي   آقاي دعايي و ساير برادراني كه در نجف بودهزاده، را  آقاي موسي اصفهاني  

هـاي او در مـورد        داننـد و از توطئـه       سوابق ايشان مطلع هستند و روابط او را با مقامات و محافل خاص مي             

 دي مـاه    ١٧همين شخص در مصاحبه با صداي بختيار در شـب           . باخبرند» نهضت روحانيت منهاي خميني   «

 و از جمله او هم مـدعي  ن نموده استها را به انقالب و رهبري آ       ترين حمالت و نسبت     ن و وقيح  تري   زشت ٦٠

ها و افتراهـايي را كـه         همان تهمت  !!شود كه بازرگان و يزدي و چمران و نهضت آزادي آمريكايي هستند             مي

 خـود عنـوان   ١١٠ و ١٠٩هـاي   روزنامه اتحاد مردم، ارگان رهبري حزب توده وابسته به روسيه در شـماره   

  كرده است؟

ه راسـتي  بـ . آورنـد  فرمايند كه چگونه راست راست و چپ چپ با هم از يك آخور سر در مي           مالحظه مي 

  . و اين بروز واقعي جريان توده ـ نفتي استكه كفر ملت واحد است

دي انـد مجاهـدين فرزنـدان نهـضت آزا     ـ نويسنده ايراد گرفته است كه چرا آقاي مهندس بازرگان گفتـه       ٦

هـا، هـر دو را        آقاي مهنـدس بازرگـان، مجاهـدين و مكتبـي         . اند  اوالً ايشان مطلب را ناقص نقل كرده      !! هستند

آيا اشاره به فرزند بودن آنها به معناي كفر و شـركت در گنـاه               . اند  فرزندان خود و برادران هم خطاب كرده      

گر خبر ندارند كـه هابيـل و قابيـل هـر دو             م. دهند  است؟ چرا نويسنده مقاله قرآن را مالك و معيار قرار نمي          

مگر نه   فرزندان پيامبر خدا بودند و برادر هم؛ آيا فرزند نوح پيامبر منحرف نشد؟ و نوح بر او دل نسوزاند؟                  

  ! عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران بود١٣٥٨اينكه برادر شهيدمان رجايي، تا پايان سال 

ندان برخي از مدرسين و روحانيون سرشناس قم نيـستند؟ آيـا            ها از فرز    مگر در ميان اعضاي اين گروه     

شـود كـه پـدر در انحـراف فرزنـدان             خانواده آنها هم آمريكايي است؟ آيا رابطه فرزندي و پدري موجب مي           

  !شريك و سهيم باشد و در پيشگاه خدا مؤاخذه شود

 چرا مجاهدين خلق از آنهـا       دهد كه   نويسنده مقاله نهضت آزادي ايران را مورد شماتت و مالمت قرار مي           

  داند؟ اند و آن را نتيجه تفكر و انديشه نهضت مي منشعب شده

هـا و از جملـه        دانيم كه در تمـامي مـذاهب و انديـشه           دانيم معيار اسالمي نويسنده چيست؟ اما مي        ما نمي 

 صـدر اسـالم     در ميان خـوارج   . هاي مغاير بروز كرده است      اسالم، انحراف از خط اصلي و التقاط با انديشه        

اهللا   از زبان رسـول  ها محضر پيامبر گرامي را درك كرده بودند و كالم خدا را مستقيماً كساني بودند كه سال  

هاي همـان     مارقين، ناكثين و قاسطين ثمره    . اما هنوز نسلي بر آنها نگذشته بود كه منحرف شدند         . شنيدند  مي

 گناه انحـراف ايـن دسـتجات را بـه پيـامبر گرامـي               قرن اول هجري هستند، كدام عقل سليم و معيار اسالمي         

دانسته است؟ آخر با كدام معيار اسـالمي        ) ص(اهللا  ناشي از ماهيت تفكر و انديشه رسول       نسبت داد؟ و آن را    

  ايد؟ سخن گفته

ما اكنون در مقام آن نيستيم كه نشان دهيم چـه كـساني نردبـان آن منيـت                  : صدر  بني» منيت«ـ نردبان   ٧

تكـريمش  . ها و اطالعات و سوابقي كه از وي داشتند او را به صـحنه كـشاندند                 م همه آشنايي  بودند و عليرغ  
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هايي بـراي     چه قصيده » استاد«نمودند و نماينده دوم مردم تهران براي مجلس خبرگان كردند و در اوصاف              

وحانيـت و   چه كساني، در برخـي از همـين نهادهـاي انقالبـي و جامعـه ر               ! ي مردم ساختند    ها  جلب نظر توده  

گوينـد كـي بـود،        و حاال مـي   ! و چرا ! احزاب اسالمي، و در نمازهاي جمعه، زمينه صعود او را فراهم ساختند           

كنـيم كـه      اين بحث را به فرصت ديگري موكول نموده تنها به تـذكر ايـن نكتـه اكتفـا مـي                   !! كي بود ما نبوديم   

 رأي مردم و تأييد و توصيه مكرر امـام          صدر بر مبناي احترام به      سياست ما در برابر رياست جمهوري بني      

  .امت بوده است

  : پايان دهيم٦٠ خرداد ٦در پايان اجازه بدهيد سخن را با توصيه امام به نمايندگان مجلس در 

اي  انتقادات آزاد است به انـدازه . گويد، انتقاد هم دارد     رود و مسايل خودش را مي       فرض كنيد كه يك نفر مي     «

خفيف كنند يا يك گروهي را خفيف كند و از صحنه خارج كنند، انتقاد براي ساختن          كه نخواهند يك كسي را      

  .»و براي اصالح امور دين الزم است

  با تشكر ـ والسالم

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  نهضت آزادي ايران روابط عمومي
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۹۶/۴/۲۱:شماره

 ۰۰/۰۰/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب نامه به وزير كشور و درخواست آئين

  

  

  اكبر ناطق نوري سالم و المسلمين جناب آقاي علياال حجت

  وزير محترم كشور

نامـه اجرايـي قـانون فعاليـت       با توجه به تصويب آيين     ١٠/١٠/٦٠ مورخ   ٤٣/٢٢٢٣٢عطف به نامه شماره     

ت نامه مذكور، نسب    ها، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ارسال يك نسخه از متن آيين             احزاب و جمعيت  

  .ول و نتيجه را اعالم فرمايند اقدام مقتضي معمبه صدور پروانه

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۹۶/۴/۲۱:شماره

 ۰۰/۰۰/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  نامه به دادسراي شهرستان تهران و اعالم جرم عليه روزنامه اطالعات 

  

  رياست محترم دادسراي شهرستان تهران 

ت دارد كه هر گاه در مطبوعـا         قانون مطبوعات مصوبه شوراي انقالب اسالمي مقرر مي        ١٥محترماً ماده   

مطالبي خالف واقعيات و مشتمل بر توهين و افترا و اشاعه اكاذيـب نـسبت بـه شـخص حقيقـي يـا حقـوقي                         

مشاهده شود، ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ارسال دارد و نشريه مزبور مكلف است اين گونه توضيحات و                    

  .گردد به چاپ برساند اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي ها را در يكي دو شماره پاسخ

دارد كه اگر نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد و يا پاسخ را منتشر نسازد                  همين قانون اشعار مي    ١٦ماده  

  .تواند به دادستان شهرستان شكايت كند شاكي مي

اينك به پيوست يك نسخه از مطالب مـوهن و خـالف واقـع و تهمـت و افتـرا كـه در روزنامـه اطالعـات                           

هـاي وابـسته بـه آن منتـشر شـده اسـت و                آزادي ايران و شخصيت    نسبت به نهضت     ١٧/١٠/١٣٦٠مورخه  

كنون از جواب به آن امتنـاع         اين روزنامه داده شده است و تا       مسئولجواب روابط عمومي نهضت را كه به        

  .نمايد  ارسال داشته و درخواست رسيدگي مي گرديده است عيناً

  

  با تشكر ـ محمد توسلي 

  نهضت آزادي ايران

٦/١١/٦٠  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۰۸/۱۱/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  كند هضت آزادي ايران توطئه دشمنان انقالب اسالمي را در آمل محكوم مين

  

ــوگيري از نهــضت آزادي ايــران حفــظ و تــداوم ا« نقــالب و جل

  »شمرد دام آن را از وظايف اصلي ميانحراف و انه

  مشي مصوبه كنگره چهارم خط

  ١٣٦٠آبان ماه 

  هموطنان عزيز

له به شهر قهرمان آمل ماهيت ضد مردمي خود را آشـكار            بار ديگر دشمنان انقالب اسالمي ايران، با حم       

هاي الحادي و ضد خدا و دين، كه زمـاني در اوج مبـارزات ملـت مـسلمان ايـران عليـه رژيـم                          گروه. ساختند

هـا و   هـاي ابرقـدرت   زمـان بـا توطئـه     استعماري شاه از پشت بر ملـت خنجـر زدنـد، اكنـون هـم      استبدادي ـ 

هـا    ايـن گـروه   . كننـد   آفرينـي مـي      عليه انقالب اسالمي ايران، مذبوحانه حادثه      مرتجعين منطقه در خليج فارس    

توانند مردم را فريـب       براي خود مي  » سربداران« با انتخاب نام     اهيت الحادي تصور كرده بودند كه     عليرغم م 

  .دهند، اما مقاومت مردم آمل در برابر آنان پوچي تصوراتشان را نشان داد

بـا صـراحت اعـالم داشـته        ) كنگره شهيد چمـران   (عنامه چهارمين كنگره خود     نهضت آزادي ايران در قط    

  :است كه

هايي را كه برخالف اصالت اسالم آلودگي و شـرك            ها و سازمان    افكار انحرافي و التقاطي احزاب و جمعيت      «

  ».نمايد اند مطرود و محكوم مي اند و يا مشي براندازي جمهوري اسالمي را اتخاذ كرده را در آن وارد نموده

بر اين اساس نهضت آزادي ايران عمل متجاسريني را كـه بـا حملـه بـه نيروهـاي مـدافع شـهر و مـردم               

نمايـد و بـه روان پـاك     گناه شدند محكوم مـي  دفاع دست به قتل و جنايت زدند و موجب شهادت مردم بي        بي

  .دارد فرستد و ياد آنان را گرامي مي شهداي شهر آمل درود مي

  

  يراننهضت آزادي ا
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۱۲/۱۱/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  هاي كيهان و جمهوري اسالمي پاسخ به روزنامه

  خواننده عزيز

كنون شـاهد حمـالت همـاهنگي عليـه نهـضت آزادي             شك شما نيز چون ما از آغاز پيروزي انقالب تا          بي

اين حمالت نه تنها از سوي مطبوعات و راديوهاي شرقي و غربي و وابـستگان               . ايد  ايران و اعضاي آن بوده    

نـد بـه طـور مـستمر ادامـه داشـته       ده آنها كه در مجموع خط توده ـ نفتي را تشكيل مي !  داخليشناخته شده

است ـ كه البته قابل توجيه است ـ بلكه برخي دوستان مخلص ولي نادان انقالب نيز تحت تأثير همان القائـات و    

 و تهمت و افتـرا عليـه        در همان جهت برخالف اخالق و معيارهاي اسالمي با مطرح ساختن مطالب دور از واقع              

  .اند هاي عمومي به دشمنان انقالب كمك كرده نهضت آزادي ايران در مطبوعات و ساير مجامع و رسانه

در شرايط كنوني انقالب براي ما پاسخ گويي به دشمنان انقـالب اسـالمي بـه علـت نداشـتن روزنامـه و                       

زنامه، نشريه و امكانات فراوان در اختيار       امكانات الزم ممكن نيست در حالي كه دشمنان انقالب اسالمي رو          

هـاي رسـمي جمهـوري اسـالمي انتظـار       امـا از روزنامـه  . دارند و به توطئه عليه جمهوري اسالمي مشغولند 

هـاي مـا را كـه بنـا بـه       رود بر اساس اخالق و معيارهاي اسالمي و در اجراي قـانون مطبوعـات جوابيـه           مي

  .يه شده است درج كنندوظيفه امر به معروف و نهي از منكر ته

  :هاي هاي اخير، سه پاسخ به مقاله نهضت آزادي ايران در هفته

  ،»هاي سياسي شناخت گروه«حت عنوان  ت١٣٦٠ دي ماه ١٧روزنامه كيهان مورخ 

  ،»ي با قرآنمقدمات آشناي« تحت عنوان ١٣٦٠ دي ماه ٩روزنامه جمهوري اسالمي مورخ 

كـه حـاوي مطالـب دور از واقـع،          » مكتوب هفتـه  « تحت عنوان    ١٣٦٠ دي ماه    ١٧روزنامه اطالعات مورخ    

هـاي متعـدد بـه جـز           كه متأسفانه با وجـود پيگيـري       بت به نهضت بوده ارسال داشته است      تهمت و افترا نس   

با وجـودي كـه در ايـن مـوارد اقـدامات            . جوابيه مربوط به روزنامه كيهان هنوز اقدام به چاپ آنها نشده است           

 و اميدوار است كه مراجع قانوني رسيدگي و اقدام الزم را معمول نمايند الزم دانستيم، بنـا        قانوني به عمل آمده   

  .به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، افكار عمومي را در حدود امكانات بسيار محدود خود روشن كنيم

الـذكر بـراي      فـوق هـاي     هاي توضيحي نهضت آزادي ايران به روزنامه        با توجه به مراتب باال متن جوابيه      

هـاي جمهـوري      هاي وابـسته بـه مقامـات دادگـاه          ن روزنامه مسئوالبه اميد آنكه    . شود  اطالع عموم تكثير مي   

 مصالح جمهوري اسالمي را فداي نظرات شخصي ننموده و نسبت به            ،زنند  اسالمي كه دم از سال قانون مي      

لم تقولون مـا ال  « ند ما را مخاطب قرار داده    اجراي مفاد قانون مطبوعات گردن نهند و از عذاب الهي كه خداو           

  .والسالم. بپرهيزند ١»تفعلون بر مقتاً عنداهللا ان تقولوا ماالتفعلون ك

  نهضت آزادي ايران روابط عمومي

  .در جزوه جداگانه تكثير و توزيع شده است» مكتوب هفته« پاسخ به اطالعات پيرامون ∗

                                                      
كنيد، از اين عمل كه سـخني بگوييـد و خـالف     گوييد كه در مقام عمل خالف آن مي چرا چيزي به زبان مي): ۳سوره صف، آيه     (.١

  .آورد آن كنيد كه بسيار سخت خدا را به خشم و غضب مي
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  ياالسالم آقاي سيد محمد خاتم جناب حجت

  سرپرست محترم مؤسسه كيهان

رسـد كـه رونـد        در كيهـان بـه چـاپ مـي        » هاي سياسي   شناخت گروه «اخيراً سلسله مقاالتي تحت عنوان      

هـاي چهـارم و پـنجم ايـن سلـسله مقـاالت               در قـسمت  . دهد  ها را مورد بحث قرار مي       سياسي احزاب و گروه   

 ٢٨ در شرح جريانات سياسي پس از كودتـاي          »ابوياسر« به نام    اي  از نويسنده ) ١٣٦٠ دي ماه    ٩ و   ٨مورخ  (

  .مرداد اشاره به مسائلي دارد كه قابل توجه است

رسـد بـه علـت        ضمن تشكر از نويسنده به خاطر ذكر بعضي از مطالب حقي كه آورده است، به نظر مـي                 

ه از عدم توجه كافي به جريانات سياسي ـ تاريخي و يا به علت عدم دسترسي به اسناد و منـابع متنـوعي كـ    

  .اين دوره از تاريخ باقي مانده است موفق نگرديده به ذكر كامل و حقيقي همه قضايا بپردازد

 و چگـونگي تـشكيل نهـضت        ٤٠ تـا    ٣٢هـاي     نويسنده ضمن شرح بسيار مختصر حوادث سياسـي سـال         

  .نقاط ضعفي را به نهضت آزادي نسبت داده است كه به هيچوجه صحت ندارد، آزادي ايران

علم زدگي و   «الذكر مسأله     ها، در قسمت چهارم سلسله مقاالت فوق        ترين اشكال    يكي از عمده   ـ به عنوان  ١

اي از بيانيـه مـورخ        سپس براي تأييد برداشت خود، جملـه      . نمايد  را به نهضت منتسب مي    » ضد فلسفه بودن    

  .كند  نهضت آزادي را نقل مي٢٧/٣/٥٨

از يك بعد از يك بيانيه آن نقل قـول آوردن منـصفانه   اوالً ـ براي شناخت تفكر يك سازمان اسالمي تنها  

و همچنـين بنيـانگزاران و       نهضت آزادي ايران  . تواند راهگشاي نيل به سوي حقيقت باشد        نبوده و هرگز نمي   

برخالف اين اسـتنتاج نادرسـت      . اند  فعالين آن صدها مقاله و كتاب و نشريه و مطلب از خود به جاي گذاشته              

 و مهنـدس  ظيـر مرحـوم طالقـاني، مرحـوم شـريعتي     نهـضت ن  ؤسـسين و بنيـانگزاران  مطالعه كتب و آثار م 

  .رساند بازرگان هرگز چنين ادعايي را به اثبات نمي

زدگي را به عنوان يك  يا علم» سيانتيسم«بود كه مسأله   معلم شهيد، دكتر شريعتي خود از معدود كساني         

 آزادي ايران به صراحت قيد شده است كـه مـا          نهضت   در اولين اسناد  . مشكل بزرگ اجتماعي مطرح ساخت    

در هيچيـك از نوشـتجات      . كنـيم   اول مسلمانيم و بعد فعاليت سياسي را بر مبناي اعتقادات اسالمي دنبال مي            

  .نهضت در مقابل وحي هرگز به علم تكيه نشده است

باشد و قبول  نهضت آزادي ايران، قبول اصالت وحي به منزله نفي ارزش دستاوردهاي علمي نمي      به نظر 

 زدگـي    شـود، علـم     محسوب نمـي  » زدگي علم«منزله نفي اصالت وحي نيست و       ارزش دستاوردهاي علمي به     

اگـر نويـسنده    ! بدان معناست كه تنها آن حقايقي از جهان پذيرفتني است كه علم بر آن گواهي بدهد و الغيـر                  

 اظهـار نظـر      ا خوانـده بودنـد يقينـاً      ر) ١٣٤١چـاپ   (آقاي مهندس بازرگـان     » مسئله وحي «محترم مقاله كتاب    

  .نمودند خالف حقيقت و خالف انصاف را در حق ايشان نمي

نهضت آزادي چنـين اصـالتي را بـه علـم در             و نه ساير مؤسسين و فعالين     » مهندس«واضح است كه نه     

دا خـداي   مبـا . خود بهتر از هر كس به اين مسئله واقـف اسـت           » ابوياسر«آقاي  . دهند  برابر وحي نداده و نمي    
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  .ناكرده اختالف نظر در مشي سياسي باعث تجاوز از حدود خدا و تقوي شده باشد

گيري از استنتاج نادرست خـود نمـوده و مـدعي شـده كـه گويـا        ثانياً ـ نويسنده اشتباه بزرگي در نتيجه 

 نهـضت  سـازمان مجاهـدين خلـق از       موجب انشعاب مثالً   نهضت آزادي  همين انتساب غير واقعي علم زدگي     

چنين برخورد و اسـتداللي بـه هيچوجـه درسـت           ! باشد  آزادي و انشعاب گروه پيشكار از مجاهدين خلق مي        

هـاي    شناخت گروه «هاي برخورد به اين مسأله است و هرگز در جهت             ترين شيوه   اين يكي از سطحي   . نيست

  .مؤثر نخواهد افتاد» سياسي

كند در تاريخ اسـالم هـم         افات بروز كرده و مي    در تمام مكاتب سياسي، مذاهب و اديان انشعابات و انحر         

حركـت و   . هايي با تفكر غير مأنوس با اسالم يـا متفـاوت بـا آن بوجـود آمدنـد                   از بدو حركت اسالمي گروه    

حركـت  ). در حالي كه بسياري از آنها محضر پيامبر و امام بر حق را نيـز درك كـرده بودنـد                   (ظهور خوارج   

آيـا اگـر خـوارج در آن برهـه از تـاريخ پديـد آمدنـد                 . باشند  ز اين انشعابات مي   هايي ا   نمونه. . . اسماعيليه و   

اشكال و ايراد در مفاهيم و مباني اسالم و قرآن و در عمل پيـامبر و امامـان معـصوم بـود؟ آيـا ايـن طـرز                            

ها و فرق انحرافي و التقاطي در تـاريخ اسـالم تـازگي نـدارد و                  استدالل درست است؟ ظهور و حضور گروه      

  !چ ربطي هم به اصالت يا عدم اصالت اسالم و ترديد در آن نداردهي

ـ نقطه ضعف ديگري كه نويسنده محترم مقاله گويا در مورد نهضت يافته است در رابطه با روحانيـت                   ٢

  .باشد مي

مؤسـسين و فعـالين نهـضت آزادي    . برخورد نهضت آزادي ايران با روحانيت يك برخورد اصولي است        

. باشـند   ه از پيشگامان اوليه وحدت و نزديكـي دو جريـان اسـالمي دانـشگاه و فيـضيه مـي                   كنند ك   افتخار مي 

گيـري مبـارزات      اوجهمـراه بـا      ٤٠ و   ٣٩هاي     در سال   گيري نهضت آزادي ايران، خصوصاً      عملكرد و موضع  

يـت   خرداد به رهبري امام خميني صداقت نهضت آزادي را در برخورد با روحان١٥ملت و تبلور آن در قيام  

سران و فعالين نهضت آزادي ايران از اولين لبيك گويان دعوت امام به قبـول               . دهد  متعهد و مبارز نشان مي    

 در  ٤٢حتـي در همـان سـال        . انـد   ترين شرايط تاريخي ميهمان بـوده       مخاطرهترين و پر    مسئوليت در حساس  

 خـرداد منعقـد     ١٥داي  زندان قصر در آن شرايط سخت دست از مبارزه نكشيدند و مجلس فاتحه براي شـه               

  .كردند كه فقط يك نفر آقايان جبهه ملي در آن شركت كرد

 نوشت كه روحانيت رسالت ارشادي داشته باشد در واقـع تكـرار             ٥٨اگر نهضت آزادي ايران در خرداد       

شـود كـه      به عنوان نمونه وقتي از ايشان سـؤال مـي         . سياستي بود كه بارها از جانب امام اعالم گرديده بود         

  :دهد بينيد، جواب مي  روحانيون و رهبران مذهبي را در دولت آينده چگونه مينقش

مصاحبه با مجله اكونوميست    . (»باشند  دارا مي  روحانيون در حكومت آينده نقش ارشاد و هدايت دولت را         «

١٨/١٠/١٣٥٧(  

ه بـر   اشكال سوم اعتقاد نهـضت دموكراسـي از نـوع غربـي آن بـود كـ                «نويسد كه     ـ آقاي نويسنده مي   ٣

  .»اساس آراء مردم و نه بر اساس صالح مردم است

اين سـخن نادرسـت اسـت، نهـضت آزادي ايـران نـه بـه دموكراسـي نـوع غربـي اعتقـاد دارد و نـه بـه                       

نهـضت آزادي ايـران بارهـا موضـع خـود را دربـاره              ! و استالينيـسم  » داري دولتي   سرمايه«سوسياليسم و   

كنـد و مـا از سـنت          رآن كريم براي مـا از روش انبيـاء بيـان مـي            آنچه كه ق  . بيان كرده است  » آزادي«مسأله  
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هـاي زور     كنيم اين است كـه پيـامبران بـراي اصـالح حـال مـردم هرگـز از شـيوه                     درك مي ) ص(رسول خدا 

مردم را  ) داليل محكم و استوار   (بلكه با تالش و صبر فراوان و با ارائه آيات الهي و بينات              . اند  استفاده نكرده 

وت نموده و آنها را متقاعد و مؤمن ساختند به اين كه عمل به احكام الهي به صالح خودشـان                    به راه حق دع   

اند، نه بـا زور و جبـر و اكـراه، مگـر      اما به هر حال خودشان با آگاهي و اختيار انتخاب كننده بوده    . باشد  مي

اند و    پذيرفته  رغبت مي شيوه انتخاب مراجع جز اين بوده است كه مردم خودشان به طور طبيعي و با ميل و                  

اند؟ آيا چون مراجع اجراي احكام را بـه صـالح مـردم             كرده  اند و انتخاب مي     داده  صالح خود را تشخيص مي    

اند؟ و اين هرگز بدان معنا نيست كـه اگـر             كرده  اند با آنان به زور رفتار كرده و خود را تحميل مي             دانسته  مي

در اين مورد قرآن تـا آنجـا پـيش          . ند ما بايد آن را بپذيريم     مردم بر امري كه خالف اسالم است وحدت كرد        

  !دهد كه تو وكيل و وصي مردم نيستي رود كه به پيامبر گرامي تذكر مي مي

آيا اعتقاد به اين امر بديهي اسالمي، اعتقـاد بـه   . كند هدايت دست خداست و هر كس را بخواهد هدايت مي 

اند خودبخـود منجـر    نموده» ابوياسر«چنان تحليلي كه آقاي    و آيا چنان نگرش و      ! است؟» دموكراسي غربي «

به پر بها دادن به دموكراسي غربي و تطهير آن نخواهد شد؟ و آيا آن نشانه عدم شناخت حتي دموكراسـي                     

  باشد؟ غربي نيز نمي

كـه سياسـت گـام بـه گـام هـم از             ) است(زدگي    هاي نهضت، علم    ترين اشكال   هعمد«: گويد  ـ نويسنده مي  ٤

زدگي است كه علم سير تحولي از فرضيه به تئوري به آزمـون دارد و تكامـل هـم گـام بـه گـام و                  علم همين

  .»تدريجي است

اما اين كه به سياست گام بـه        . زدگي اشاره كرده و جواب داديم      هاي قبلي به تهمت نارواي علم       سمتدر ق 

 بهتـر بـود ابتـدا     اوالً!  و جالـب اسـت  انـد خيلـي عجيـب    ربـط داده » زدگي علم«اند و آن را به         اشاره كرده  گام

كردنـد كـه كجـا        ها و اسناد نهضت نقل مي       كردند و آنگاه حداقل از بيانيه       را تعريف مي  » سياست گام به گام   «

  .نهضت آزادي به سياست گام به گام معتقد بوده است

 مـسأله   اما اگر روزي به دليل جو خاصي كه دشـمنان انقـالب اسـالمي سـاخته بودنـد و بـا هـوچيگري                      

ساختند امروز ديگر بعد از گذشت قريب به سه سال از انقالب تمامي دولت                سياست گام به گام را مطرح مي      

ريزي و اجراي مرحله به مرحله يا قدم به قدم يا گام بـه          مردان و دست اندركاران الجرم به ضرورت برنامه       

  .نيز اعتراف و اذعان دارند) در عمل و يا حتي در سخنانشان( گام 

خلق نـشده اسـت      »دفعتاً واحده «جهان ما   . باشد  مشيت الهي در تمامي امور سازنده و خالق تدريجي مي         

  !بوده است)  مرحله و يوم٦در (» سته ايام«بلكه به موجب نص صريح قرآن در 

ك خلقت انسان نه تنها مرحله به مرحله يا گام به گام بوده است بلكه خداوند هر يك از مراحـل را از خـا                       

راستي آقاي  ه  آيا ب . دهد  همه را يك به يك شرح مي      . . . و  » عظام«و  » همضغ«و  » علقه«شك و گل و لجن و       خ

نويسنده محترم اعتراف دارند رشد و بلوغ خود ايشان هم به تـدريج          اند؟ مطمئناً   ها را نخوانده    اين» ابوياسر«

  !و گام به گام بوده است؟

هـاي    هاي دشمنان انقـالب اسـالمي بـه معيارهـا و ارزش             سازي به جو  آيا بهتر نيست به جاي تسليم شدن      

و نتيجتـاً   (هـاي تـضاد ديـالكتيكي         واالي اسالمي تكيه زنيم و به جاي تبعيت از سياست دفع، و عمل بـه شـيوه                

هاي واهي بـه جـان خـدمتگزاران          المتين الهي چنگ بزنيم؟ و به بهانه        به حبل ) »التقاط در عمل  «افتادن در غرقاب    
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  )٤٦انفال !! (»وال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم«: سالم و ايران و انقالب نيفتيم كه خداوند فرمودواقعي ا

  :اند اهللا منتظري در پيام خود به مناسبت هفته وحدت چنين گفته آيت

 برادراني كه در صداقت و حسن نيتشان شكي نيست ناخودآگـاه تحـت تـأثير جـو              شود  بسيار شنيده مي  «

اعتمادي عمومي و منزوي      اي جز تشديد جو سوءظن و بي        شوند كه نتيجه    ت مرموزي واقع مي   كاذب و القائا  

اي در انجام وظايف انقالبي       ها در خط امام بوده و لحظه        نمودن افراد متدين اعم از روحاني و غيره كه سال         

ردها، صحنه كـار و     اينگونه برخو ... اند، نخواهد داشت    كوتاهي ننموده چه قبل و چه بعد از پيروزي انقالب         

طلب   كند و در نتيجه به جاي آنان افراد فرصت          فعاليت را از افراد مؤمن به انقالب اسالمي و فداكار خالي مي           

 و در نهايت انقالب از درون به پوچي         شوند  الب، منافق گونه جايگزين مي    متملق و غير معتقد به مكتب و انق       

و متعهد به جاي گرايش به اسالم خالص و اداره انقالب و و انفجار كشيده خواهد شد و نسل جوان مسلمان         

شود و اين امر چيزي جز خواسـت دشـمنان اسـالم را در بـر                  هاي منحرف و وابسته مي      كشور، جذب گروه  

آنـان بايـد بـا در       .  بيشتر از ديگران خواهد بود      يت افراد مؤمن مسلماً   مسئولنخواهد داشت در همين رابطه      

كـاري در برابـر جريانـات و          ده انقالب و به كارگيري قاطعيت و پرهيز از محافظه         نظر گرفتن مصالح و آين    

  .»جوهاي مسموم و تندروي جاهالنه مقاومت كنند

 نيـت    كنند آنان ناخواسته و چه بـسا بـا حـسن            بعدي و تندرو خيال نكنند به اسالم خدمت مي         افراد يك . ..«

نمايند و با اعمال جاهالنـه و خـارج از قـانون خـود                يزمينه را براي انحراف و سقوط اصل انقالب فراهم م         

  .»سازند و اين امر گناهي بس بزرگ است پرستيژ جمهوري اسالمي را در دنيا مشوش مي

. بعدي و تندخوي، كمتر از زيان دشـمنان اسـالم نخواهـد بـود              اشي از عملكرد اين گونه افراد تك      زيان ن ... «

زنند و در حقيقت دوستان        به ادامه و گسترش انقالب ضربه مي        اينان با پاكي فطرت و حسن نيت خود عمالً        

  .»د بودنتر از دشمن دانا خواه نادان خطرناك

هـا قـرار      بر همه ما الزم است ناخودآگاه تحت تأثير سوابق و جريانـات شخـصي جوهـا و عـصبانيت                  . ..«

  .»نگيريم و از ميل و خواست دروني خويش به خاطر اسالم و انقالب بگذريم

 و سران و فعـالين آن بـا سـوابق سـاليان دراز خـدمت،                ي اتهام زدن به نهضت آزادي ايران      راسته  آيا ب 

كنـد؟    شمار اقتصادي، تورم و ركود را حل مـي          گردد؟ مشكالت بي    موجب پايان جنگ با رژيم بعثي عراق مي       

ا وارد ساختن اتهامات نمايد؟ براستي كدام مشكلتان را ب   امنيت قضايي و شغلي را در سطح جامعه تأمين مي         

  خواهيد حل كنيد؟ اساس به نهضت آزادي مي بي

هاي سياه اختناق و ديكتاتوري سياه        اعتبار كردن كساني كه چه در سال       ه راستي تالش در جهت بي     آيا ب 

هاسـت كـه      انـد و سـال      و چه در دوران پس از انقالب صادقانه خدمت كرده         ) حتي به نوشته خودتان   (پهلوي  

  شود؟ تمام مي) يا چه كسي(شناسند به نفع چه كساني  را ميها  مردم آن

كه حتي حاضر نيستند اسـم واقعـي خـود را بنويـسند تـا               ) يا كساني (آيا اين حمالت از جانب كسي       . ..و  

اند و يا هستند، چه معني و چه ارزشـي دارد؟ خداونـد همـه مـا را در انجـام                       مردم بدانند آنها چه كاره بوده     

  .اوست موفق گرداندآنچه موجب رضاي 

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 
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   محترم روزنامه جمهوري اسالمي مسئولمدير و سردبير 

درس » مقـدمات آشـنايي بـا قـرآن       « دي ماه آن روزنامه تحت عنـوان         ٩بعد از سالم، در شماره مورخه       

 بـر طبـق ضـوابط    .باشـد  رده شده است كه نادرسـت مـي      هشتم، مطالبي در رابطه با نهضت آزادي ايران آو        

شود دستور فرمايند شـرح زيـر در اولـين شـماره در               اخالق اسالمي و مقررات قانون مطبوعات استدعا مي       

  :همان صفحه درج گردد

ـ نهضت آزادي ايران و ليبراليسم ـ نويسنده محترم در ابتداي بحـث دربـاره ماهيـت ليبراليـسم توجـه       ١

اين ليبراليـسم چيـزي اسـت كـه اسـالم      . اقعي يعني آزادي خواهي باشداند كه اگر ليبراليسم به معناي و     داده

نهضت آزادي بر اساس انديشه اسالمي به آزادي واقعي انسان بـر اسـاس فطـرت الهـي و بـر                     . آورده است 

  :گويد  چنين مي١٣٤٠اولين عبارت از بيانيه نهضت آزادي ايران در ارديبهشت . طبق مقررات معتقد است

مبارزه با بندگي غير او، و شرط سپاس ايزدي تحـصيل آزادي بـراي بـه كـار              » خدا «اقتضاي اطاعت از  «

يت خـود را در جهـان خلقـت         مـسئول است ما بايد منزلـت و       » خدمت«و  » عدالت«و  » حق«بستن آن در طريق     

  .»بشناسيم تا به رستگاري و پيروزي نائل شويم

اليـسم بـه معنـاي غربـي آن، يعنـي فـرار از       بنابراين برچسب به نهضت آزادي به عنوان معتقدين به ليبر         

حوزه جاذبه احكام خدا و دستورات خدا و فرار از اين حوزه به حوزه آزادي از هر قيد و بندي كه متعلق به                       

روش و عمـل نهـضت آزادي و سـران و فعـالين و اعـضاي آن در طـي               . خدا باشد، برچسب ناچسبي اسـت     

ج از كـشور و تبعيـد نـشان داده اسـت كـه بـرخالف ادعـاي        ساليان دراز گذشته چه در داخل و چه در خار         

  .نويسنده محترم متعبد به احكام الهي بوده و هستند

. ارگان نهضت آزادي ايـران نبـوده اسـت   » و نه رسماً«ـ درباره روزنامه ميزان ـ اوالً اين روزنامه نه اسماً  ٢

هاي نهضت را بدون سانسور چاپ        زنامه بيانيه اند و رو    اي از برادران نهضتي در روزنامه مسئول بوده         البته عده 

  .باشد ولي اين بدان معنا نيست كه تمامي مواضع روزنامه، مواضع نهضت آزادي ايران مي. كرده است مي

ضـروري  «درباره قـصاص بـه عنـوان يـك      ـ درباره اليحه قصاص ـ نهضت آزادي ايران نظر خود را ٣

 ١٣٦٠ خـرداد    ٢٧ه مجلـس شـوراي اسـالمي در تـاريخ           و اليحه قصاص، پيشنهادي شوراي قضايي ب      » دين

  :ايم كه در آن بيانيه ما گفته. خبر باشند نويسنده محترم آن را نديده و يا شايد بي منتشر ساخت كه احتماالً

داند و از  نهضت آزادي ايران به حكم اعتقاد به مباني انديشه اسالمي قصاص را از امور ضروري اسالم مي«

 نشان داده هرگز انتظـار       هاي اسالمي خود اين اعتقاد را عمالً        ر طول عمر مبارزات و فعاليت     آنجا كه بارها د   

 درباره هـر يـك از مـسائل اساسـي اسـالمي      ا چنان سوابق روشني احتياجي باشدآن را نداشته است كه ب    

  .»جداگانه اعتقادات خود را بيان كند

 علماي نظام اعتقاد داريـم كـه بايـستي شـرايط و             اما در مورد اجراي حدود اسالم، ما هم نظير برخي از          

بيـان امـام در     . مقدمات اوليه بر طبق ضوابط اسالمي و به دنبال اجراي اسالم در تماميت آن تحقق پيدا كند                

  :باشد اين مورد به حد كافي رسا و گويا مي
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ري را از روي اجراي حدود در اسالم موكول به تحقق شرايط و مقدمات بسيار اسـت و بايـد جهـات بـسيا                   «

اگر ايـن امـور در نظـر گرفتـه          . كمال عدالت و توجه به اين كه اسالم در كليت خود اجرا گردد در نظر گرفت               

امام خميني،  . (»شوند مالحظه خواهد شد كه مقررات اسالمي كمتر از هر مقررات ديگري خشونت آميز است              

  )ـ پاريس٥٧مصاحبه با گاردين، آبان 

 قصاص كه توسط شوراي عالي قـضايي بـه مجلـس شـوراي اسـالمي تقـديم        در مورد اليحه پيشنهادي   

  .شده است شك نيست كه بايد مراحل قانوني آن بر طبق اصول مصرحه در قانون اساسي طي شود

 دولت موقت دولت نهضت آزادي ايم كه ـ اما درباره دولت موقت و نهضت آزادي ـ ما بارها اعالم كرده ٤

يت كرده بودند نه تعهدي در برابر نهضت داشتند و نه مسئول دولت موقت قبول     برادران نهضتي كه در    .نبود

 براي شركت در دولت موقت  به موجب شرط اخالقي كه امام     .  بوده است  مسئولنهضت در برابر اعمال آنها      

بايـستي فعاليـت حزبـي و گروهـي           يت در دولت، نمي   مسئول تمامي افراد وابسته به احزاب در مدت         گذاشتند،

يت كرده بودند با كمال صداقت اين شـرط         مسئولافراد نهضت آزادي كه در دولت موقت قبول         . ته باشند داش

  .امام را اجرا كردند

اما در مورد چگونگي انتخاب وزراء الزم به تذكر است كه تمامي كـساني كـه بـراي عـضويت در دولـت                       

گرفـت و تنهـا       ي و بحث قـرار مـي      شدند در جلسات شوراي انقالب به تفصيل مورد بررس          موقت پيشنهاد مي  

در مورد خاصي هم كه شما اشاره       . گرفت  شدند كه مورد تصويب شوراي انقالب قرار مي         كساني دعوت مي  

ايد بهتر است براي اجتناب از هر گونـه تهمـت و افتـراء عينـاً مـذاكرات آن جلـسه از صـورت جلـسات                      كرده

  .استخراج شده و منتشر گردد

كنيم كه چرا باز همان        و ما تعجب مي    بارها توضيحات كافي داده شده است      در مورد مجلس خبرگان هم    

اي به امام نظراتـي را كـه داشـتند بـه اطـالع                 نفر از اعضاي دولت موقت طي نامه       ١٧. گردد  مطالب تكرار مي  

  .ايشان رسانيدند و بر طبق رهنمودهاي ايشان هم عمل كردند

  .والسالم. و ايران و امت مسلمان را خواستاريماز خداوند توفيق همه خدمتگذاران به اسالم 

  

  روابط عمومي
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  بيانيه نهضت آزادي ايران به مناسبت سومين سالگرد 

  پيروزي انقالب اسالمي ايران 

  

  دستاوردهاي انقالب اسالمي را حراست كنيم

  

 آغاز شده بود بعـد از عبـور از   ١٣٢٠حركت نوين اسالمي در جريان مبارزات ملت ايران كه از شهريور   

 ١٣٥٧ بهمـن  ٢٢ها، باالخره در     ها و شكست    هاي مختلف و پشت سر گذاشتن جزر و مدها و پيروزي            گذرگاه

انقالب اسالمي با سـرنگوني رژيـم شـاه و پايـان يـافتن              . به بزرگترين پيروزي در تاريخ ملت ما دست يافت        

  .ي خارجي صفحه جديدي در تاريخ ملت ايران باز كردنظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي و استيال

گيـر و مـستمر ضـد اسـتبدادي و ضـد              گيـري مبـارزات پـي       بنـدي و نتيجـه      اين انقالب عظيم به حق جمع     

استعماري ملت ايران در صد ساله اخير است كه با جنـبش پيروزمنـد تنبـاكو آغـاز گرديـد و بـه دنبـال آن                          

خان جنگلي و شيخ محمد خياباني را پشت سر گذاشت و پس               كوچك انقالب مشروطه و قيام مسلحانه ميرزا     

 وارد دوران جديدي شد، دوراني كـه بـا پديـد            ١٣٢٠ ساله از خفقان و سركوب در شهريور         ٢٠از يك دوره    

گيـري    اي در مردم ما همراه بـود و بـا اوج            هاي جديد در حركت اسالمي و ملي و با آگاهي تازه            آمدن جريان 

ماري ملي شدن نفت، بساط استعمار انگليس را در هم ريخت و براي اولين بـار حكومـت                  مبارزات ضد استع  

  .ملي دكتر محمد مصدق را روي كار آورد

 دوراني از مقاومت و تالش بـود كـه عليـرغم اختنـاق و سـركوب شـديد،         ١٣٣٢ مرداد   ٢٨كودتاي ننگين   

 حركت ضد اسـتبدادي     ١٣٣٩در سال   . داشت  نهضت مقاومت ملي پرچم مبارزه و مقاومت را برافراشته نگه           

بـه رهبـري امـام خمينـي و         ) ٤٢ خـرداد    ١٥( محـرم    ١٢با قيـام    . اي گرفت    تازه  و ضد استعماري ملت شتاب    

حضور روحانيون در مبارزه مرحله جديدي از مبارزات سياسي ـ ايدئولوژيك و جهاد مسلحانه آغاز شد و  

 خـون شـهيدان و در اوج خـشم توفنـده ملـت طومـار                باالخره در ميان طوفان كوبنده شمـشير مجاهـدين و         

  .حاكميت طاغوتيان زمان و اربابان خارجي آنان در هم پيچيده شده، در لجنزار تاريخ مدفون گشت

در اين تالش مستمر ملت ايران در جهت كسب اسـتقالل و آزادي و حاكميـت انديـشة توحيـدي آخـرين                      

  . اي را دارد ز گرديد بي شك جاي خاص ويژه آغا٤٢ خرداد ١٥فصل، يعني دوراني كه از قيام 

هـا    تبعيد امام خميني به تركيه و سپس به نجف، روحانيت ايـران را بـه مركـز ايـن مبـارزات و مقاومـت                       

هاي دراز مدت سران و فعالين نهضت آزادي ايران روشنفكران مسلمان را بـه                محاكمه و محكوميت  . كشانيد

  .صحنه مبارزه كشيد

 بـا قـدرت و نيـروي        ١٣٥٠هـاي     ك دوره به ظاهر آرام ولي سازنده مجـدداً از سـال           ملت ما پس از طي ي     

221



  

  ٢١٧

 دوران گـسترش و تعميـق فرهنـگ انقـالب اسـالمي بـه        ١٣٥٦ تا   ١٣٥٠هاي    سال. جديدتري وارد صحنه شد   

  .باشد هاي مردم دلير ايران مي آفريني ها و حماسه گيري مقاومت خصوص در نسل جوان و اوج

آميز ساواك در روزنامه  درج مقاله توهين. اي يافت سابقه  حركت اسالمي شتاب بي    ٥٧ و   ٥٦هاي    در سال 

 و حمالت و كشتارهاي وسيع بعد از آن در شهرهاي قم و تبريـز و يـزد و                   ١٣٥٦ دي   ١٧اطالعات در تاريخ    

هجرت امام به پاريس تحولي كمـي       . ساير شهرها موجب به ميدان آمدن قاطبه روحانيت و توده مردم گشت           

هاي خاصي از جامعـه را        انقالب اسالمي كه تا آن زمان تنها قشرها و بخش         .  كيفي در انقالب بوجود آورد     و

ترين نقاط توسعه يافته و به يـك حركـت عظـيم          و تا دور افتاده    گرفت به تمامي شهرها و روستاها       يدر بر م  

دمي كه طي ساليان دراز طعـم تلـخ   ها نفر از مر    ميليون.  ديده و استعمار زده تبديل گشت       ميليوني مردم ستم  

 و اقتصادي چـشيده بودنـد و در طـي دوران سـلطنت منحـوس                د خشن را در ابعاد فرهنگي، سياسي      استبدا

 سال فشار سر نيزه و شكنجه و زندان را با گوشت و پوست و اسـتخوان خـود لمـس                     ٥٨پهلوي براي مدت    

كـه در فريادهـاي كوبنـده خـود و در تظـاهرات      هـا، بل  كرده بودند، احساس خشم و كينه خود را نه در سينه         

از آن پس دنيا دانست كه سرنگوني سلطنت پهلوي تنهـا شـعار سياسـي يـك                 . عظيم ميليوني متبلور ساختند   

  .گروه و يك قشر نيست بلكه خواست عميق و مجدانه تمامي ملت ايران است

ضعاف و اسـتثمار بـه صـورت        العمل مردم ما در برابـر سـاليان دراز اسـتبداد و اسـتعمار و استـ                  عكس

  .ها افتاد منعكس گشته و بر سر همه زبان) جمهوري اسالمي(شعارهاي آزادي و استقالل، حكومت اسالمي 

خـورد، بـا ابعـاد گـسترده و           حركت اسالمي كه تا آن زمان كم و بيش در محدوده ايـران بـه چـشم مـي                  

رين مسائل جهاني تبديل گـشت و ناگهـان         ت  وسيعي در سطح جهاني مطرح شد و مسأله ايران به يكي از مهم            

  .دنيا با پديده جديدي در قلمرو انقالبات سياسي اجتماعي روبرو گرديد

هـا و   بدون ترديد ملت ايران اولين ملتي نيست كه عليه ظلم و ستم استبداد شاهنشاهي و سلطه ابرقـدرت              

 تـاريخ جهـان    .ن آنها هم نخواهد بود     آخري  هاي جهاني از شرق و غرب قيام نموده باشد و مسلماً            امپرياليسم

  در عـين حـال انقـالب ايـران از جهـات عديـده، پديـده كـامالً                 . انقالبات فراواني از اين نوع ضبط نموده است       

هـاي گذشـته، نظيـر آن كمتـر ديـده شـده اسـت و بـه دليـل                     جديدي بود كه در سدة اخير، و شـايد در قـرن           

  . را در جهان بر هم زده خط جديدي را ارائه دادهاي انقالب هاي خود بسياري از تئوري ويژگي

المللـي    پيروزي انقالبات نيمه اول قرن بيستم جهان در گرو قدرتي خارجي بوده و بدين دليل روابط بـين                 

هاي ذي نفع شرقي و غربي كه جهان را به قلمروهاي نفوذي خود تقسيم  ها و ابرقدرت    حاكم بر جهان، قدرت   

ي را زير نظر خود گرفته و آنان را به عنوان ابزاري عليه قـدرت رقيـب در صـحنه                    هاي انقالب   اند حركت   كرده

. انـد   اند و برخي به خاطر تأمين منافع خود انقالبات را مورد معامله قـرار داده                جنگ سرد جهاني به كار برده     

ن ملـل   هاي شرقي و غربي عليرغم تعارض با يكـديگر در دنيـاي سـوم و در ميـا                   استكبار جهاني و ابرقدرت   

كردند كه كشورها ناچارند رهبري و حمايت يكي از ايـن دو را بپذيرنـد              محروم و مستضعف جهان تبليغ مي     

به عبـارت   .  ديگر ندارد   اي جز پيوستن به ابرقدرت       نجات يابد چاره    و هر ملتي بخواهد از سلطه يك ابرقدرت       

مطـرح  » رورت وابـستگي را   بلـوك بنـدي جهـان و ضـ        «هاي شرقي و غربـي فلـسفه سياسـي            ديگر ابرقدرت 

ساختند و در نتيجه براي بسياري از مردم جهان اين باور را بوجود آورده بودند كه اگر آنها بخواهند با                      مي

اش بجنگنـد راهـي جـز توسـل بـه سوسـيال               خـوار آمريكـا و يـاران غربـي          سلطه جهنمي امپرياليسم جهـان    
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يال امپرياليسم شرق قبول سلطه امپرياليسم غـرب        امپرياليسم شرق و اقمارش ندارند و راه مبارزه با سوس         

هـا بـر روابـط        چـون و چـراي ابرقـدرت       اي مشروعيت دادن و قبول سـلطه بـي         اساس چنين فلسفه  . باشد  مي

المللي است كه در عمل به تن دادن به سياست موازنه مثبت، يعني سياست هم غربي و هم شـرقي، نظيـر      بين

  .ددگر سياست خارجي شاه معدوم منجر مي

انقالب اسالمي ايران اين اسطوره باطل در فلسفه سياسي حاكم بر جهان سـوم را شكـست و بـه مـردم                      

 از   توانـد مـستقالً     جهان نشان داد كه چگونه ملتي كه ظاهراً از تمامي امكانات متداول قدرت محروم است مي               

هـاي   ز قدرتمنـدترين دولـت  شاه معـدوم ا . هاي سياسي ـ نظامي جهان بيرون آيد  زير سلطه بزرگترين قدرت

از . . . او عالوه بر برخورداري از حمايت يك ارتـش مجهـز و سـاواك و سـيا و موسـاد و      . جهان سوم بود  

در انقالب اسالمي ايران ملت قهرمان مـا       . هاي شرقي و غربي برخوردار بود       ها و ابرقدرت    حمايت همه قدرت  

با اتكاء به خداي اليزال و نيـروي ايمـان مـذهبي، كـه در                خارجي و تنها      بدون اتكاء به هيچ دولت و يا قدرت       

هاي ميليوني و پذيرش شهادت متجلي شـده بـود يـك پارچـه قيـام كـرد و              پيمايي  فريادهاي اهللا اكبرش و راه    

  .هاي تاريخ دست يابد توانست به بزرگترين پيروزي

.  جهـان سـوم گـشت      سـابقه درسـي بـراي تمـامي مـردم محـروم             چنين انقالبي و اين چنين پيروزي بـي       

  .هاي اين پيروزي بزرگ با هجرت امام به پاريس نمودار گشت نشانه

  

   ـ بازگشت امام٥٧ بهمن ١٢

با فرار شاه خائن از ايران، سلطنت و نظام شاهنشاهي و سلطه سياسي خارجي، و در رأس آن آمريكـا،                    

  .آخرين مراحل حيات خود را پشت سر گذاشت

 سال ناباورترين عناصـر را بـه پيـروزي          ١٤، بعد از    ٥٧ بهمن   ١٢يران در   بازگشت پيروزمندانه امام به ا    

  .قطعي انقالب معتقد ساخت

 بـه عنـوان     ٥٧ بهمـن    ١٥با اعالم موجوديت شوراي انقالب و سپس معرفي آقـاي مهنـدس بازرگـان در                

ن در  هاي اساسي در راه اجراي برنامه سياسي امـام كـه خطـوط كلـي آ                 وزير دولت موقت اولين گام      نخست

  .پاريس اعالم شده بود برداشته شد

هاي نفت و اعتصابات در زمان و در شرايطي كه هنوز شاه بر اريكه قدرت تكيـه داشـت و                      معرفي كميته 

اي در جهـت   هاي حساب شده   از قدرت  ديدند،   تدارك كودتاي نظامي را مي     مسئوالن سياسي و نظامي آمريكا    

  .اجراي تدريجي همان برنامه بود

هاي ساليان دراز خود را رشته شده و آخرين پايگاه رژيـم اسـتبدادي             سم آمريكا كه تمامي بافته    امپريالي

ديد فكر كودتاي نظامي و خنثي كـردن انقـالب    يعني ارتش شاهنشاهي را هم در معرض از هم گسيختگي مي     

مـن بـه عنـوان     به١٥ و معرفي مهنـدس بازرگـان در        ٥٧ بهمن   ١٢با مراجعت امام در     . پروراند  را در سر مي   

وزير، و شتاب روزافزون حركت اسالمي، اين توطئه نيز در نطفـه خنثـي شـد و بـراي دشـمنان جـز                         نخست

  .تسليم بدون قيد و شرط در برابر اراده ملت مسلمان ايران راهي باقي نماند

ط و  سرانجام آخرين تالش امراي لشگر گارد و حمله به نيروي هوايي نيز كارگر نيافتاده منجر به سـقو                 

  . گشت٥٧ بهمن ٢٢فرار بختيار و پيروزي ملت در 
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و . گردد، صفحه جديدي در تاريخ ملت ايران گـشود          ، كه به حق از ايام اهللا محسوب مي        ٥٧ بهمن   ٢٢ روز

  . ساله شاهنشاهي را در هم پيچيد٢٥٠٠نه تنها طومار استبداد پهلوي، بلكه نظام 

  

  بعد از پيروزي 

از بين برد ولي ايـن    سلطه سياسي استبداد داخلي و استيالي خارجي را٥٧پيروزي انقالب در بهمن ماه     

زيرا رسالت انقالب در اين بود كه از يك طرف بقاياي           . پيروزي به معناي پيروزي نهايي و كامل انقالب نبود        

 اجتماعي از بين برود و از طرف ديگـر بـه سـوي              ،هاي روابط اقتصادي، فرهنگي     نظام كهن گذشته در زمينه    

بينـي توحيـدي و       ستقرار نظام جديدي در ابعاد سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي، اجتمـاعي بـر اسـاس جهـان                  ا

  .ايدئولوژي اسالمي پيش برود

 بهمن ماه و نابودي استبداد و سرنگوني سلطنت پهلوي و قطع اسـتيالي خـارجي                ٢٢پيروزي انقالب در    

اي انتقـالي الزم بـود تـا مشخـصات نظـم              هبراي انجام بخش دوم دور    . تنها تحقق بخش اول اين رسالت بود      

  .سياسي جديد دقيقاً تعيين گشته و بر اساس آن نظم مطلوب بنا شود

 بـر  .كننده برنامه سياسي امام براي اين دوره انتقـالي اسـت   وزيري مهندس بازرگان منعكس      نخست حكم

م بعـدي تـشكيل مجلـس       اساس اين حكم اولين گام رفراندوم تغيير نظام سياسي به جمهوري اسالمي و گـا              

قـانون اساسـي محتـوا و شـكل نظـام           . شود  و تصويب نهايي قانون اساسي شمرده مي      ) خبرگان(مؤسسان  

هاي بعدي نهادهاي سياسـي    و سپس گامظم سياسي مقبول را معين كرده استجمهوري اسالمي، از جمله ن 

جديد به صورتي كه در قانون       و تشكيل مجلس شورا و انتخاب دولت         ملكت نظير انتخابات رئيس جمهوري    م

  .آيند بيني شده است بوجود مي اساسي پيش

دهـد   وزيري بازرگان و وظايف محوله به وي از طرف امام به خوبي نشان مي        بررسي دقيق حكم نخست   

دار ايجـاد نظـم سياسـي جديـد بـوده اسـت و                كه دولت موقت مانند شوراي انقالب نهادي انتقـالي و وظيفـه           

توانستند نيازهاي انقالب را در تمـامي         د ديده شد نه دولت موقت و نه شوراي انقالب نمي          همانطور هم كه بع   

شوراي انقالب هم شوراي مديريت مملكت بـراي  . ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مرتفع سازند     

  .ست داددوران انتقال بود و ديديم كه بعد از تأسيس مجلس و تعيين دولت جديد موضوعيت خود را از د

تنها پس از استقرار نظم سياسي به طريقي كه در قانون اساسي جمهوري تعريف شده است ممكـن بـود      

  .به ايجاد تحول و انقالب اساسي در ابعاد اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي بپردازيم

ل به آسـاني صـورت      به هر حال گذرانيدن اين دوره انتقالي براي انقالب اجتناب ناپذير بود ولي اين انتقا              

ها و بخصوص امپرياليسم آمريكـا و صـهيونيزم و ارتجـاع منطقـه كـه از پيـروزي انقـالب             ابرقدرت. نگرفت

ها قبل از پيروزي دست به توطئه زدند و پس از             اسالمي ايران ضربات و لطمات سختي خورده بودند از ماه         

پس از شكـست و سـقوط رژيـم شـاه و            . دكردن  هاي جديدي را دنبال مي      پيروزي نيز ساكت ننشسته، توطئه    

هـاي جديـد، و       هـاي ضـد انقالبـي خـود را زيـر پوشـش              فرار بختيار، اين دشمنان چهره عوض كرده برنامه       

اگر تا قبـل از پيـروزي بـا شـعارهاي جاويـد شـاه در گنبـد و پـاوه و                      . كردند  ترين شعارها دنبال مي     افراطي

هاي ترك و كـرد و        خلق«ند، بعد از انقالب زير شعار حمايت از         كرد  به مردم حمله مي   . . . زاهدان و كرمان و     

و در مـواردي بـا اعـالم        » دفـاع از منـافع زحمتكـشان و كـارگران و مستـضعفان            ! بلوچ و تـركمن و عـرب؟      
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  .ها عليه انقالب اسالمي به توطئه پرداختند در تهران و شهرستان» خط امام«رياكارانه و مزورانه پيروي از 

ها در برخورد با تمام انقالبات در دنيا همين بـوده اسـت كـه پـس از پيـروزي حركـت                        سترويه امپريالي 

نمـايي عليـه    گرايي و چـپ  ترين شعارها و توسل به چپ انقالبي مردم، چهره عوض كرده زير پوشش افراطي 

  .بهره نمانده است انقالب ما نيز از اعمال اين رويه شيطاني بي. كنند انقالب توطئه مي

سم و صهيونيزم و ايادي داخلي آنها كه نتوانسته بودند جلوي سقوط شـاه و بختيـار را بگيرنـد                    امپريالي

  .بعد از پيروزي انقالب همه تالش خود را در جهت جلوگيري از استقرار جمهوري اسالمي مبذول داشتند

هـا    انوزير دولـت موقـت در تهـران و شهرسـت            ها از معرفي مهندس بازرگان به عنوان نخست         اين توطئه 

هر بار كه دولت موقت قدمي بـراي اجـراي برنامـه سياسـي امـام و اسـتقرار و تثبيـت جمهـوري                        . آغاز شد 

دهد   مطالعه حوادث اين دوره نشان مي     . گرفت  ها از همه طرف باال مي       داشت تحريكات و توطئه     اسالمي برمي 

هـاي سياسـي    ت در اجراي برنامه با اقدامات دولت موق    كه منحني سير تحريكات و صعود و نزول آنها دقيقاً         

شـديم    تـر مـي     هر قدر به زمان برگزاري رفرانـدوم تغييـر نظـام نزديـك             مثالً. امام هم زمان و هماهنگ است     

شود و سپس      كمتر مي   گيرد پس از انجام پيروزمندانه رفراندوم تحريكات موقتاً         ها اوج مي    تحريكات و توطئه  

و هم زمان با تصويب نهايي قانون اساسي جديد، مجـدداً دامنـه             با نزديك شدن به انتخابات مجلس خبرگان        

با پايان يافتن رفراندوم قـانون اساسـي، دشـمنان انقـالب اسـالمي          . كند  تحريكات و تشنجات توسعه پيدا مي     

با شروع انتخابات رئيس جمهوري كه       كند و سپس مجدداً     گردند و دامنه تحريكات كاهش پيدا مي        مأيوس مي 

هـا مجـدداً اوج    جهت اجراي قانون اساسي و ايجاد نهادهاي قـاوني اسـت، تحريكـات و توطئـه               اولين قدم در    

بـا پيـروزي     يابد و هر بار     اين تناوب در سير تحريكات هم چنان تا انتخابات مجلس شورا ادامه مي            . گيرد  مي

  .يابد ملت و يأس دشمنان خاتمه مي

قيم ادامه داشته اگر چه ماهيت و محتوا و نوع و           اين تحريكات در همه مراحل به طور مستقيم و غير مست          

در طي دوره اشغال النه جاسوسي و گروگانگيري، حمله نظـامي بـه طـبس،               . دامنه آن تغيير پيدا كرده است     

هاي مـسلحانه در تهـران    هاي نظامي در كردستان، درگيري جنگ تجاوزگرانه عراق به ايران، تشديد درگيري    

ا و اشـخاص و انفجـارات كـور و يـا طبـق برنامـه، ادامـه و تـشديد جنـگ                       ه  ها، ترور شخصيت    و شهرستان 

سـازي، كوشـش داشـت تـا مـانع پيـروزي انقـالب يـا          سياسي ـ رواني و رواج بازار تهمت و افترا و شـايعه  

هاي فعال اين خـط، بعـد از پيـروزي انقـالب              منتها عناصر و گروه   . شود  به خوبي ديده مي    انحراف آن گردد  

البته از دشمنان انقالب اسالمي، از راست و چپ، و ايادي           . اند  ترين شعارها مخفي ساخته     اطيخود را زير افر   

  .رفت آنها جز اين انتظار نمي

اما متأسفانه عملكرد نيروهاي مؤمن و متعهد به اسالم و ايران و انقالب و وفادار به جمهوري اسالمي نيز با                    

انـد عليـرغم اعتقـاد بـه          هـا شـده     ها و وسوسـه     ر برخي توطئه  گروهي گرفتا . اشتباهاتي اساسي همراه بوده است    

و مؤسسين و فعالين . جمهوري اسالمي، ندانسته در جنگ سياسي ـ رواني با اين دشمنان انقالب هم صدا گشتند

نهضت آزادي ايران را كه ساليان دراز نيرو و استعداد خود را در جهت تبيين و معرفي اسالم اصـيل و بـسط و      

 اسالمي در داخل و خارج كشور مبذول داشته و در پيروزي انقالب اسالمي، متناسب بـا وسـع                   گسترش حركت 

عملكرد اين دوستان عالوه بر مغايرت بـا معيارهـاي اخـالق            . اند  اند آماج تهمت و افترا قرار داده        خود سهيم بوده  

  .گيرد د آنان قرار مياسالمي و قانوني آب به آسياب دشمنان انقالب ريخته و به همين دليل مورد تأيي
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نهضت آزادي ايران با تمسك به اخالق اسالمي و اعتراف به عدم عصمت، بـا قاطعيـت و صـراحت و بـا            

هـاي   هـا ـ ماركسيـست    تـوده نفتـي  (اساسي را كـه عناصـر وابـسته بـه شـرق و يـا غـرب         شدت اتهامات بي

خـط برانـدازي نظـام جمهـوري     «در نمايند و تالش دارند تا مشي نهضت را       عليه نهضت تبليغ مي   ) آمريكايي

  .نمايد اي را محكوم مي معرفي نمايند تكذيب نموده و چنين توطئه» اسالمي

نهضت آزادي ايران بر اساس اعتقاد راسخ به مباني جمهوري اسالمي و تعهـد بـه حفـظ دسـتاوردهاي                    

ا وظيفـه شـرعي خـود        ر مـسئول  مردان و مقامـات       انقالب، بيان كمبودها، نواقص، اشكاالت و ايرادات دولت       

امر به معروف و نهي از منكر و توصيه به حـق و انتقـاد را در جهـت حفـظ انقـالب و جلـوگيري از                . داند  مي

  .شمارد انحراف و انهدام آن ضروري و واجب مي

نهضت آزادي ايران، بر طبـق اصـل دوم مرامنامـه خـود، قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي را كـه در                         

 به تصويب نهايي اكثريت مردم ايران رسيده است سـندي بـا اعتبـار و پايـه                  ٥٨اه   آذر م  ١٢ و   ١١رفراندوم  

داند و اجراي دقيق و همـه جانبـه اصـول منـدرج در آن را الزمـه حركـت                      استوار وحدت ملت و حكومت مي     

جامعه به سوي وضع مقبول شمرده، قبول و اجراي برخي از اصول قانون اساسي و انكار برخـي ديگـر را                     

  .داند مطرود ميمحكوم و 

نهضت آزادي ايران به روش جذب و تزكيه اسالمي اعتقاد دارد و جو سياسي كنـوني كـشور را كـه بـا                       

هاي مبتني بر تضاد و تهمت و افترا و حذف نيروهاي معتقد به انقـالب ولـي غيـر وابـسته بـه جريـان                           روش

راي اسـتقرار جمهـوري   سياسي حاكم و طرد متخصصين وفادار به جمهوري اسالمي آلـوده شـده اسـت بـ     

  .شمرد بخش و خطرناك مي اسالمي و منافع و مصالح مملكت زيان

  :اند كه هاي اخير خود اعالم كرده اهللا منتظري رسماً در پيام در اين مورد حضرت آيت

 نيتشان شكي نيست ناخودآگـاه تحـت تـأثير جـو         شود برادراني كه در صداقت و حسن        بسيار شنيده مي  «

اعتمادي عمومي و منزوي      اي جز تشديد جو سوءظن و بي        شوند كه نتيجه    مرموزي واقع مي  كاذب و القائات    

اي در انجام وظايف انقالبي       ها در خط امام بوده و لحظه        نمودن افراد متدين اعم از روحاني و غيره كه سال         

ا، صحنه كـار و      اين گونه برخورده   .اند، نخواهد داشت    كوتاهي ننموده چه قبل و چه بعد از پيروزي انقالب         

كنـد و در نتيجـه بـه جـاي آنـان، افـرادي                از افراد مؤمن به انقالب اسـالمي و فـداكار خـالي مـي              فعاليت را 

 و در نهايت انقالب از      شوند  ، منافق گونه جايگزين او مي     طلب، متملق و غير معتقد به مكتب و انقالب          فرصت

ان و متعهد به جاي گرايش به اسالم خـالص  درون به پوچي و انفجار كشيده خواهد شد و نسل جوان مسلم     

شوند و اين امر چيزي جز خواسـت دشـمنان      هاي منحرف و وابسته مي      و اداره انقالب و كشور، جذب گروه      

. يت افراد مؤمن مسلماً بيشتر از ديگـران خواهـد بـود           مسئولاسالم را در بر نخواهد داشت در همين رابطه          

كاري در برابر   آينده انقالب و به كارگيري قاطعيت و پرهيز از محافظه  آنان بايد با در نظر گرفتن مصالح و       

  .»هاي جاهالنه مقاومت كنند جريانات و جوهاي مسموم و تندروي

 نيـت   كنند، آنان ناخواسته و چه بسا بـا حـسن   افراد يك بعدي و تندرو خيال نكنند به اسالم خدمت مي       ... « 

نمايند و با اعمال جاهالنـه و خـارج از قـانون خـود                ب فراهم مي  زمينه را براي انحراف و سقوط اصل انقال       

  .»سازند و اين امر گناهي بس بزرگ است پرستيژ جمهوري اسالمي را در دنيا مشوش مي

. زيان ناشي از عملكرد اين گونه افراد تك بعدي و تندخوي، كمتر از زيان دشمنان اسـالم نخواهـد بـود                ... .«

زنند و در حقيقت دوستان        نيت خود عمالً به ادامه و گسترش انقالب ضربه مي           اينان با پاكي فطرت و حسن     

  .»تر از دشمن دانا خواهد بود نادان خطرناك
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  ٢٢٢

ها قرار نگيريم و  بر همه ما الزم است ناخودآگاه تحت تأثير سوابق و جريانات شخصي جوها و عصبانيت«

  )١٣٦٠ ديماه ١٦. (»ريماز ميل و خواست دروني خويش به خاطر اسالم و انقالب بگذ

انـد   طلبانه خود را مكتبي و در خط امام جا زده       نبايد از نقش عوامل نفوذي دشمن كه منافقانه و فرصت         .. ..«

كوشند جو سوءظن و بدبيني را در بين نيروهاي مؤمن و اصيل انقالب تشديد كنند   مي اينان قهراً. غافل ماند

هاي حساس از افراد مؤمن و متعهد به كارها بگمارند تا بتواننـد            ستپهاي خود را پس از خالي نمودن          و مهره 

  .»ها را از ميان برده و نارضايتي تدريجي و عمومي را به ارمغان بياورند اي، فرصت به شكل پيچيده

كساني كه با جوسازي و بدنام نمودن افراد متدين خودآگاه و يا ناخودآگاه به اين جريان خطرناك كمك                  ... «

  )١٣٦٠ بهمن ١١. (»ريزند  آب به آسياب دشمن مي يند، بدانند كه عمالًنما مي

 و اميـدواريم در آسـتانه چهـارمين سـال           باشـد   د كامـل نهـضت آزادي ايـران مـي         اين مواضع مورد تأيي   

هـاي    اندركاران در نهادهـا و مؤسـسات ايـن توصـيه           مقامات رسمي و دولت مردان و دست      پيروزي انقالب   

  .ه به كار بندندارزنده را ارج نهاد

هاي قضايي، شغلي، سياسي و اجتماعي را كه بر طبق موازين شرعي و  نهضت آزادي ايران وجود امنيت   

هـاي    اند شرط اصلي و اساسي بقاي جمهـوري و تـداوم انقـالب و پيـروزي                 قانوني براي مردم تضمين شده    

  .قق يابدبعدي دانسته و اميدوار است وعده مقامات قضايي مملكت در اين مورد تح

نهضت آزادي ايران معتقد است اجراي دقيق و كامل اصول فصل چهارم قانون اساسي دربـاره مـسائل                  

  .اقتصادي براي تداوم انقالب شرطي الزم و حياتي است

هاي دولتي، تعاوني و خصوصي براي تقليـل          به نظر ما، تعيين قلمرو، ضوابط و شرايط مالكيت در بخش          

ادامـه وضـع نامـشخص    . رشد و شكوفايي كشاورزي و صنعت ضروري اسـت        بحران اقتصادي و تثبيت و      

كنوني، بالتكليفي و هرج و مرج حاكم بر روابط اقتصادي بحـران موجـود را در دو محـور ركـورد و تـورم                       

  .سازد هاي جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي تشديد كرده زيان

ي سياسـي و نظـامي در بعـد اقتـصادي نيـز نبـرد               هـا   پس از پيروزي انقالب، دشمنان به موازات توطئـه        

 و كوشـيدند بـا تحريكـات،        يـت ايـن جمهـوري نوپـا جلـوگيري كننـد           اي را با ما آغاز كردند تا از تثب          موذيانه

ها و هرج و مرج در روابط اقتـصادي توليـد      كاري در مراكز توليد و دامن زدن به خودسري          اعتصابات و كم  

هاي داخلي، محاصـره اقتـصادي توسـط دشـمنان انقـالب              اهنگ با كارشكني  هم. دنداخلي را به تعطيل بكشان    

  .آغاز گشت تا ملت انقالبي ما را از پاي درآورد

انقـالب  . تـر در پـيش دارد       انقـالب اسـالمي مـا راهـي طـوالني پيمـوده و راهـي طـوالني                : هموطنان عزيز 

  .هاي عظيمي را كسب نموده است سنگرهاي بزرگي را فتح و پيروزي

افكـار  . لير ايران تعهد سنگين اجراي اسالم و ايجاد جامعه مقبول اسالمي را به عهده گرفتـه اسـت                 ملت د 

عمومي دنيا و ديدگان مستضعفين جهان به ويژه مسلمانان تحت سـتم، همـه متوجـه ايـران اسـت تـا ببينـد                        

وري اسـالمي و  پيروزي ما در اسـتقرار واقعـي جمهـ    . چگونه اين ملت از عهده اين تعهد بزرگ برخواهد آمد         

حكومت عدل الهي، نه تنها تداوم انقالب اسالمي در داخل و پيروزي ايران كه پيروزي عظيم اسالم در سطح                   

ها و خداي نكرده شكست ملت ما مانعي بـزرگ در   همان طور كه اشتباهات و ندانم كاري      . جهاني خواهد بود  

انقالب اسـالمي ايـران بكوشـيم تـا بـا           در سومين سالگرد    . راه حركت اسالمي در سطح جهان خواهد گشت       

227



  

  ٢٢٣

ساز اسالم بار ديگر وحدت همه جانبه اقشار ملت را كـه عامـل اصـلي پيـروزي                    الهام گرفتن از مكتب انسان    

هـا،    ها و ابرقـدرت     هاي قدرت   در جهت حفظ و تداوم انقالب توطئه      . بوده، زنده سازيم   ٥٧ بهمن   ٢٢انقالب در   

يزم را عليه جمهوري اسالمي ايران در هم بكوبيم و پيروزي نهايي و              امپرياليسم آمريكا و صهيون     خصوصاً

  .همه جانبه را ممكن و ميسر سازيم

  نهضت آزادي ايران

  

  

228



 
  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۰/۱۱/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  نامه نهضت آزادي ايران به دفتر رياست جمهوري 

  

  

  رياست محترم دفتر رياست جمهوري 

 سـحابي، دكتـر رضـا        دكتـر يـداهللا     نظر به اين كه قرار است از سوي نهضت آزادي ايران آقايان             احتراماً

اي ريـيس جمهـور محتـرم     االسـالم آقـاي سـيد علـي خامنـه       صدر و مهندس هاشم صباغيان با جناب حجت       

المقـدور    مالقات و در مورد مسايل جاري مملكت مذاكره نمايند خواهشمند است نسبت به تأيين وقـت، حتـي                 

  .اوايل هفته آتي، اقدام و نتيجه را اطالع فرمايند

  

  ابط عموميرو

  نهضت آزادي ايران

٢٠/١١/٦٠  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۲/۱۱/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  

تــدوين و تكميــل ســخنراني آقــاي مهنــدس بازرگــان بــه مناســبت 

  )٢٢/١١/٦٠(سالگرد انقالب اسالمي ايران در نهضت آزادي ايران 

  

  شوراي انقالب و دولت موقت

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 عليكم اذ كنتم اعداء فـالف بـين قلـوبكم فاصـبحتم             واعتصموا بحبل اهللا جميعا و ال تفرقوا واذكروا نعمه اهللا         

  بنعمته اخواناً

  

  ها دوستان و همفكران عزيز، آقايان و خانم

گـويم   گذارم و به همه دوستان و همفكران و هموطنان عزيز تبريك مي خداوند رحمن رحيم را سپاس مي  

بحرانهـا و ضـايعات سـهمگين و    كه ملت ايران و جمهوري اسالمي ما را عمر و توفيق داده است كه عليرغم    

هـاي گذشـته كـافي     هاي خطرناك كه هر يك از آنها براي سقوط دولتها و سرنگوني سلسله   گذشتن از گردنه  

پايداري و شـهامت    . نبوده است با سالمتي نسبي و توكل وارد چهارمين سال بعد از پيروزي انقالب بشويم              

هـاي مكتـسب عظـيم و     دهد و نـشانه سـرمايه   آينده ميو مقاومتهاي گذشته اميدواري و نيمه تضميني براي    

  .باشد عنايات الهي مي

 سال تاريخ شاهنشاهي شهيد و معلـول داد  ٢٥٠٠در اين جريان سه سال ملت قهرمان ما خيلي بيشتر از      

  .گذار جمهوري اسالمي كرده است ها را به فرمان رهبر انقالب و پايه ترين سختي و فداكاري و تحمل سنگين

دوران قبل ازپيـروزي انقـالب را       . وق حقاً بايد شعار هميشگي ملت و همه مسئولين و متوليان باشد           آيه ف 

آورد كه چگونه بعد از اختالفات و دشمنيهاي ديرينه يگانگي و يگرنگي مـابين طبقـات مختلـف                    به يادمان مي  

 كـارگر و كـشاورز،      برقرار گشته پير و جوان، مرد و زن، ملـي و اسـالمي و حتـي چپـي، بـازاري و اداري،                     

 سـاله  ٢٥٠٠روشنفكر و روحاني، خود را برادران انقالبي دانستند و با چنان اتحاد و اعتقاد كاخ شاهنشاهي        

باشيم مجدداً مشمول و محتاج قسمت اول آيه بـوده            ها مي   را زير و زبر كردند و حاال كه شاهد تفرقه و كينه           

  .بنديهاي خصمانه و انحصارگريهاي جاهالنه بپردازيم نبايد به جاي چنگ زدن به ريسمان الهي به دسته

هاي سالگرد انقالب در نهـضت سـهم بنـده را نقـل خـاطرات و نظريـات مربـوط بـه                        در برنامه سخنراني  

در اين زمينه گفتني بسيار اسـت كـه بعـضي از            . اند  تأسيس شوراي انقالب و انتصاب دولت موقت قرار داده        

اند اشكالي ندارد چون باالخره ايام سالگرد و زنـده            شود ولي دوستان گفته     آور مي   آنها تكراري بوده، ماللت   

هـا    ها و منبرهـا و مـصاحبه        هاي گروهي و روزنامه     از طرف ديگر انحصارگران رسانه    . كردن خاطرات است  
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  ٢٢٦

اند كه انسان  تازان ميدان هستند آنقدر در ظرف سه سال و دو سه ماه كم تهمت و تحريف به پا كرده                    كه يكه 

سعي خواهم كرد به حول و قوه الهي و بدون قصد تالفـي             ! داند جواب كدام را بدهد و از كجا شروع كند           نمي

ام، كه بـديهي اسـت    اي اسناد، ولي بيشتر از حافظه با استمداد از پاره. و قلب حقايق به نكات اساسي بپردازم    

) و خواننـدگان اوراق   (ن در مجلـس     ضمناً نظر به اينكه حاضـري     . تواند صد در صد كامل و صادق باشد         نمي

اند اين عذر تقـصيرم را خواهنـد پـذيرفت كـه طبعـاً                براي شنيدن خاطرات و اطالعات بنده قدم رنجه فرموده        

  .مقداري از مطالب جنبه شخصي داشته ممكن است خودبينانه نيز تلقي شود

بايد تـصور شـود كـه دولـت         البته هيچ يك از دوستان نهضت و همكاران و بنده چنين ادعائي نداريم و ن              

ساز جمهوري اسالمي بوده است و شوراي انقالب مبدأ حركت و يگانـه               موقت محور تصميمات و سونوشت    

هاي انقـالب و جزئـي از جريـان خروشـان و              هر دوي آنها از پديده    . شود  مدير و متكاي انقالب محسوب مي     

 حالي كه خـود انقـالب اسـالمي بـا همـه             اند در   جوشان حركت عمومي ملت ايران و جو حاكم بر جهان بوده          

باشـد كـه    عظمت و قدرت وارث يك سلسله حوادث تاريخي و مبارزات طوالني ملي و اسالمي و روحاني مي          

هاي فشار و آزادي، از نهضت تنبـاكوي ميـرزاي شـيرازي عليـه اولـين وصـلت اسـتيالي            با اوج و حضيض   

  .خارجي با استبداد داخلي آغاز شده است

 فرصت، از ذكر سـوابق قـديمتر يعنـي سرگـشذت انقـالب مـشروطيت و كودتـا و سـلطنت                      بواسطه كمي 

نمايم كـه سرفـصل دوران جديـد ايـران             شروع مي  ١٣٢٠رضاشاه صرف نظر كرده عرايضم را از شهريور         

پـس از آن سرگذشـت      .  دارد ١٩٣٩ـ١٩٤٥است و پيوند با بزرگترين حادثه تاريخ معاصر يعني جنگ جهاني            

  .صي از شوراي انقالب و دولت موقت خواهم پرداختبه خاطرات شخ

كنم وقت زياد نگيرم و آنچه مفيد براي درك شوراي انقالب و پيدايش و عملكـرد دولـت موقـت                    سعي مي 

شماري خواهد بود كه ابتدا سال به سـال اسـت و بـه تـدريج بـا                    صورت گاه   به. وار عرض كنم    باشد فهرست 

 گرفتن جريانهـا مـاه بـه مـاه گـشته در ماههـاي آخـر روزشـماري         نزديك شدن به پيروزي انقالب و شتاب   

طلبم كه وقـايع و اقـدامات مـورد اشـاره جنبـه كـامالً عـام و همنواخـت نداشـته                        مجدداً معذرت مي  . شود  مي

  .كند بسياري ازآنها ارتباط خاص با سوابق و خدمات نهضت آزادي ايران پيدا مي

  

  ٥٧ بهمن ٢٢ تا ٢٠الب اسالمي از شهريور  پيروزيهاي انق گاهشماري مبارزات و پيش

  

  ٣٢ مرداد ٢٨از حمله متفقين به ايران تا ملي شدن نفت و كودتاي ) الف

آموزان  ـ كانون اسالم، اولين مركز آموزشهاي آزاد اسالمي اجتماعي جديد كه دانشجويان و دانش١٣١٩

كرد، همزمان بـا اولـين مجلـس          نتشر مي آموز م   اي به نام دانش     آمدند و مجله    و آقاي سيدمحمود طالقاني مي    

  .تفسير قرآن ايشان در مسجد منشور السلطان و آغاز آشنايي و همكاري بنده با آن مرحوم

 ـ حمله انگليسيها از جنوب و شوروي از شمال براي اشغال نظامي كشور به منظور اسـتفاده   ٣/٦/١٣٢٠

  ارتباطي سه جانبه عليه آلمان

 ايران با تبليغات و تشكيالت منظم و موثر در روشنفكران و كـارگران و   ـ تأسيس حزب توده ٧/٧/١٣٢٠

  .كشاورزان و تصرف مناطقي در شمال و در آذربايجان
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  ٢٢٧

ـ تأسيس جامعه اسالمي متشكل از بعضي متدينين خير بـازار و ادارات بـراي فعاليتهـاي اسـالمي                 ١٣٢٠

 با همكـاري امثـال      ١٣٠٣ن رضاشاه از سال     فرهنگي و خيريه و سياسي و به دنبال اجتماع و فعاليتهاي زما           

  .حاجي سيد ابوالحسن طالقاني و آقاي شيخ علي مدرس

يافتگان برگـشته از      اولين تشكيالت اجتماعي غيرسياسي تخصص    . ـ تأسيس كانون مهندسين ايران    ١٣٢١

  .اروپا با افكار و اهداف ملي

و بـه قـصد وارد كـردن نـسل          » انكار به دست كارد   «اعتصابي كه شعار آن     . ـ اعتصاب مهندسين  ١٣٢١

جوان تخصص يافته در مشاغل و مديريت مملكت بوده و دامنه آن به استادان دانـشگاه تهـران و كارمنـدان        

  .ها كشيده شده به پيروزي يك انقالب اداري منتهي شد وزارتخانه

پـور بـه سـبك تـازه      ـ انجمن تبليغات اسالمي به ابتكار و مديريت فعاالنه آقاي دكتر عطاءاهللا شهاب      ١٣٢١

  . گذاري شده بوده است  مقدمات آن پايه١٣١٥كه از . جالب

اولين حركت اسالمي اجتماعي آزاد روشنفكران كـه تـاثير و           . ـ تأسيس انجمن اسالمي دانشجويان    ١٣٢١

  .العاده در ايران و خارج ايران پيدا كرد دامنه فوق

  .ـ تأسيس حزب ايران١٣٢٢

د اجتمـاعي و دينـي ـ    سـ يني خطـاب بـه علمـا و دعـوت بـه قيـام عليـه مفا       ـ اولين اعالميه آقاي خم١٣٢٣

    )١٣٦٣االول  جمادي(

اولين اجتماع سياسي اسالمي جوانـان روشـنفكر مـسلمان كـه            . ـ نهضت خداپرستان سوسياليست   ١٣٢٣

 مرحـوم نخـشب   ١٣٢٨گـذاران آن بودتـد در سـال     آقايان مهندس آشتياني و مرحوم محمد نخـشب از پايـه       

 پس از خروج    ٢٩اي از اعضاي نهضت، فعاليت علني آغاز و روانه حزب ايران شدند و در سال                  با عده همراه  

  . عنوان حزب مردم ايران را اختيار كرد٣٢از حزب ايران تبديل به جمعيت آزادي مردم ايران و در سال 

 و تشكيل جبهـه     ـ انتخابات دوره شانزدهم مجلس، تحصن در دربار براي گرفتن آزادي انتخابات           ١/٨/٢٨

  ملي ايران به رهبري مرحوم دكتر مصدق

   نواب صفويدستاد خليل طهماسبي از پيروان شهيآراء به دست شهيد ا ـ قتل رزم١٦/١٢/٢٩

  ـ تصويب قانون ملي شدن نفت٢٩/١٢/١٣٢٩

  وزيري دكتر مصدق ـ نخست١٣٣٠ ارديبشهت ٨

  )١٣٣٠تا شهريور (ستان و انجام آن  سابق نفت به خوز ـ اعزام هيئت خلع يد از شركت١٣٣٠خرداد 

  ـ واقعه سي تير و شكست دولت قوام السلطنه و شاه ٣٠/٤/٣١

ـ توطئه كودتا عليه دولت دكتر مصدق به شكل خـروج شـاه از ايـران و حملـه بـه منـزل دكتـر                         ٩/١٢/٣١

  .مخ مصدق توسط اوباش به سركردگي شعبان جعفري معروف به بي

 مرداد براي سقوط دولت ملي مـصدق، بازگـشت و   ٢٨نگليسي ـ درباري  ـ كودتاي آمريكائي ـ ا ٢٨/٥/٣٢

وزيري زاهدي، عقد قرارداد كنسرسيوم سركوبي جبهه ملي و قلـع و قمـع حـزب                  حكومت مطلقه شاه نخست   

  توده

  دوران اختناق شديد تا نهضت روحانيت و مبارزه مسلحانه ) ب

م غيرملي بودن كودتا و اثبات وفاداري ملـت         اعال) ١ـ تأسيس نهضت مقاومت ملي ايران به منظور         ١٣٣٢
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  ٢٢٨

توحيـد و تـشكل     ) ٣احياء و ادامه مبارزه عليه شاه و آمريكا بـراي پيـروزي يـا رسـوا كـردن                   ) ٢به مصدق   

  ١٣٢٩دوران نهضت مقاومت تا . مليون و مسلمانان توأم با تدوين برنامه و ايدئولوژي

ناق و آزار ـ نامه اعتراضيه نهضت مقاومت با  ـ انتخابات دوره هجدهم مجلس در محيط اخت١٣٣٢اسفند 

  امضاهاي شخصي براي آزادي انتخابات 

  ـ تظاهرات در دانشكده فني عليه مسافرت نيكسون و شهادت سه تن از دانشجويان ١٦/٩/٣٢

ـ سركوبي شديد حزب توده و تشكيالت آن از طرف دولت كودتا و فرمانداري نظامي با شـروع از                   ١٣٣٣

   .شاخه نظامي آن

  ١٣٣٨ادامه شدت تا 

ـ نامه سرگشاده به مجلسين در اعتراض به قرارداد كنسيرسيوم به ابتكار مرحوم دكتر معظمي با                ١٣٣٣

العمـل شـديد      دانشگاهي، بازاري، روحاني و اداري كه مواجه با عكس           نفراز رجال سباسي،   ٧٠امضاي حدود   

از مـشاغل اداري و دانـشگاهي مربوطـه و          كننـدگان     دولت بعد از امـضاي قـرارداد، از طريـق اخـراج امـضا             

  ). نفر استادان كميته دانشگاه نهضت مقاوت ملي١٢. ( بانكي و اقتصادي براي امضاكنندگان بازاريهاي تضييق

ـ وعده آزادي انتخابات از طرف دولت به منظور تخفيف فشارها و رو آوردن به مليون غيرمـصدقي بـه                    

  .توصيه آمريكاييها

كه منـشا و موسـس بـسياري از نهاهـاي اسـالمي             ) مكتب تربيتي اجتماعي عملي   (» متاع«ـ تأسيس   ١٣٣٥

  .اجتماعي و زيربنايي سياسي گرديد

ـ تأسيس انجمن اسالمي مهندسين و به دنبال آن انجمن اسالمي پزشكان كه ادامه يافتند و انجمـن                  ١٣٣٦

  .اسالمي معلمين

اجتماعي علمي آزاد به سبك جديد كه تأسي و         گذار انتشارات اسالمي      ـ تأسيس شركت انتشار پايه    ١٣٣٨

  .تأثير وسيع يافت

ـ تأسيس جبهه ملي دوم به ابتكار افرادي از نهضت مقاومت ملي با دعوت از رجـال و رهبـران                    ٣٠/٤/٣٩

  .زمان مصدق، ابتدا به منظور شركت در انتخابات مجلس شوراي ملي

صاب دانشجويان دانشگاه براي اعتراض     ـ تحصن رهبران جبهه ملي در مجلس سنا و اعت         ١٣٣٩زمستان  

  .و خواستاري آزادي انتخابات كه به صورت حبس آنان درآمد

عنوان يكي از گروههاي عضو جبهه ملي ايران بنا به وظيفـه        ـ تأسيس نهضت آزادي ايران به     ٢٥/٢/١٣٤٠

  اسالمي، با ايدئولوژي اسالمي و صراحت ضداستبدادي و ضداستيالي خارجي

  فجيع كماندوهاي فرمانداري نظامي به دانشگاه تهرانـ حمله ١/١١/٤٠

  ـ اعالميه نهضت آزادي براي توضيح موضع علماء نسبت به مبارزه و بيان خط صحيح آن٤١

و افـشاء مقاصـد     (!) ـ صدور بيانيه تحليلي نهضت آزادي ايـران تحـت عنـوان انقـالب شـاهانه                 ٣/١١/٤١

بار و نابودي كشاورزي و       ا شاه و پيشگوئي عواقب خيانت     طلبانه صهيونيستها و آمريكا در همكاري ب        سلطه

  .استقالل ايران

هاي ايالتي و  ـ نهضت روحانيت در قم و تهران ابتدا عليه شركت زنان در انتخابات انجمن        ١٣٤١نيمه دوم   

واليتي و عليه اصالحات ارضي كه بعداً تحول و تشعب در جهت مبارزه حاد عليه شاه و نفوذ آمريكائيها در             
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  ٢٢٩

  .اهللا خميني پيدا كرد امور ايران به رهبري آية

  .اهللا خميني در قم به اتفاق آقاي دكتر سحابي ـ اولين آشنايي و مالقات با آية١٣٤١زمستان 

اي از دانـشجويان   ـ به زندان انداختن وسيع رهبران و فعالين جبهه ملي و نهضت آزادي و عـده       ٤/١١/٤١

  از رفراندوم انقالب شاه و انتخابات مجلسو بازاريان براي اختناق و ارعاب قبل 

اي كذائي شاه كه بعـداً عنـوان انقـالب شـاه و مـردم روي آن گذاردنـد و بـه            ماده ٦ـ رفراندوم   ٦/١١/٤١

  . ماده افزايش يافت١٣تدريج تا 

اهللا خميني    هاي مؤتلفه اسالمي در همكاري با روحانيت مبارز مخصوصاً آية           ـ تشكيل جمعيت هيئت   ١٣٤٢

  )١/١١/١٣٤٣(ر منصور و ترو

  .ـ حمله به مدرسه فيضيه قم توسط كماندوهاي شاه٢/١/١٣٤٢

 خرداد در روز دوازدهم محرم و شهادت انفعالي و مظلومانه چندين هزار             ١٥ـ قيام معروف    ١٥/٣/١٣٤٢

  .نفر از مردم بازار و محالت تهران و شهرستانها و روستاها

يتهاي اسالمي ـ سياسي دانشجويان آمريكا و اروپا به  ـ تأسيس نهضت آزادي خارج كشور و فعال١٣٤٢

  .رهبري دكتر مصطفي چمران، دكتر ابراهيم يزدي و دكتر علي شريعتي

 سال مقارن با آزاد كـردن  ١٠ تا  ١ـ محاكمه سران نهضت آزادي در دادگاه نظامي و محكوميتهاي           ١٣٤٢

  .تدريجي زندانيان جبهه ملي

  ه تركيه پس از زندان ايراناهللا خميني ب ـ تبعيد آية١٢/٨/٤٣

ـ تأسيس حزب ملل اسالمي با مرامنامه تشكيل حكومت اسالمي و مقدمات مبارزه مسلحانه كه بـه                 ١٣٤٣

  . كشف و دستگير شدند١٣٤٣زودي در تاريخ بهمن 

ـ آغاز فعاليتهاي مذهبي ـ فرهنگي جوانان با رنگ انقالبي در سايه حسينيه ارشـاد و سـخنرانيها و    ١٣٤٧

  .كتر علي شريعتيمكتب د

بـه دنبـال اقـدامات پراكنـده        ) گـروه سـياهكل   (ـ آغاز عمليات مسلحانه منظم چريكهاي فدائي خلـق          ١٣٤٩

  .شدند  شروع گرديده بود و معموالً دستگير و زنداني مي١٣٤٣گروههاي مخفي ماركسيستي كه از سال 

ت مـسلحانه آنـان كـه       ـ دستگيري وسيع اعضاء سازمان مجاهدين خلـق و شـروع عمليـا            ١٣٥٠شهريور  

گرديد و عليرغم افكار التقاطي چون زمينـه اسـالمي و شـور                 مواجه با سركوبي شديد و شكنجه و اعدام مي        

ايماني قوي داشتند تاثير و توسعه قابل توجهي در افكار عمـومي و در جلـب همكـاري روحـانيون مبـارز و                   

  .متدينين بازار پيدا كردند

  زي انقالباز حقوق بشر كارتر تا پيرو) ج

ـ اعالم حقوق بشر و فشار بر دولت براي باز كردن سوپاپها ـ فتح باب جديـد ـ امكـان پخـش نـسبتاً       ١٣٥٥

هـاي شـجاعانه دكتـر حـاجي      مختصر آزادي در منابر و مجامع ـ نامـه  . هاي آقاي خميني وسيع و آزاد اعالميه

  .ات خانگي و سازماندهي مبارزين قديمآغاز اجتماع. ٥٦ و ٥٥سيدجوادي عليه دولت و درباريان در سالهاي 

در اسـتفاده از    » جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بـشر        «گذاري و فكر تأسيس       ـ پايه ١٣٥٦فروردين  

صدردر دعوتي كه آقاي فـوالدي از سرشناسـان مبـارزات         رقابت ابرقدرتها، بنا به پيشنهاد آقاي فتح اهللا بني        

  .ملي و اسالمي كرده بود
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  ٢٣٠

  رگداشت دكتر شريعتي در مجلس فاتحه پدر آقاي معاديخواه در مسجد ارك ـ بز٥٦تير 

ـ مجلس ختم حاجي سيدمصطفي خميني كه با دعوت مشترك مليون و مسلمانها و روحانيون عليرغم      ٥٦

ناراحتي شديد پليس منعقد گرديده و مسجد ارك در عمر چندين ساله چنين جمعيتي را به خود نديده بود و                    

سـابقه مـردم را صـرفاً     بـا سوءاسـتفاده از منبـر علـت اسـتقبال بـي        ) كتر فريـدون روحـاني    د (واعظ مجلس 

در حالي كه دو سه هفته قبل براي شخصيت همطرازي كـه فاقـد جنبـه                (عالقمندي به روحانيت اعالم داشت      

  .)مبارزاتي عليه شاه بود مجلس تذكري گذارده بودند و يك دهم آن جمعيت حاضر نشده بود

عنوان مراجع تقليد و      عتراض علني به ده سال محكوميت آقاي طالقاني در اعالميه بازرگان به           ـ ا ٢٩/٤/٥٦

  عنوان دادسراي نظامي   آقاي دكتر سحابي به٣٠/٤/٥٦علماي عظام و در نامه مورخ 

  وزيري دكتر آموزگار ـ سقوط دولت هويدا بعد از سيزده سال و نخست١٦/٥/٥٦

سابقه اسالمي ـ سياسي مـاه رمـضان در مـسجد قبـا بـه        هاي بي نيـ اجتماع عظيم و سخنرا٥٦شهريور 

فـر، مهنـدس      دكتر پيمان، دكتر سـامي، دكتـر توانائيـان          سخنرانان آقايان دكتر توسلي،     (دعوت مرحوم مفتح    

  .)بازرگان با عنوان آفات توحيد، دكتر سحابي، جواد حجتي كرماني، شيخ علي آقا تهراني

ي و چپي در باشگاه انجمن ايران و آلمان         مندان و روشنفكران غيراسالم    هنر ـ اجتماع مفصل  ٥٦شهريور  

  .به نام شبهاي شعر

اهللا سيدابوالفضل زنجاني با پيشنهاد       ـ برگزاري نماز عيد فطر در زمين قيطريه به امامت آيت          ٥٦شهريور  

  ج مهدي عراقيترخاني ـ حاج مانيان ـ تهرانچي ـ حا و همكاري آقايان مهندس صباغيان ـ حاجي تقي حاج

ـ نامه تاريخي اعتـراض و اتخـاذ موضـع عليـه شـاه كـه از طـرف نهـضت بـه منظـور امـضاي                           ٥٦آبان  

آقايان (هاي ملي و اسالمي مبارز تهيه شده بود ولي با سه امضا ارسال و توزيع شد                   جمعي شخصيت   دسته

  .)دكتر بختيار، دكتر سنجابي، داريوش فروهر

ريزي شده جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقـوق بـشر در محـل                 رنامهـ آغاز اقدامات آشكار و ب     ٥٦آذر  

پراكنـي، نـشريات، مالقاتهـا، دفـاع از           هـا، عـضوگيري، نامـه       المللي، مصاحبه   مكاتبه با مراكز بين   (استيجاري  

  .)زندانيان، فشار بر دولت

نـان در   ـ تظاهرات گروههاي اسـالمي و ملـي درصـحن حـضرت عبـدالعظيم و راهپيمـايي جوا                 ١٥/٧/٥٦

  .حمايت از زندانيان و تجليل از آقاي خميني

اجـراي  (جمعي مليون و روشنفكران شامل درخواسـتهاي همگـاني            ـ انتشار اولين اعالميه دسته    ١١/٨/٥٦

قانون اساسـي ـ رعايـت آزاديهـا ـ آزادي زنـدانيان سياسـي و تبعيـديها ـ الغـاي حـزب رسـتاخيز ـ آزادي              

  .)ل سازمانهاي چماقداري ـ تحكيم و پيشبرد حقوق بشرمطبوعات ـ انحالل مجلسين ـ انحال

آميز شديد اطالعات عليه آقاي خميني كه موجب هيجـان عمـومي و فـوران                 ـ درج مقاله توهين   ١٧/١٠/٥٦

از جمله قيام قم    . هاي روحاني گرديد و موجد وحدت مراجع و علماي بزرگ شد            انقالب مخصوصاً در حوزه   

  .نجيري را به دنبال آوردهاي ز  و كشتار مردم كه چهلم

هـاي   ـ چهلم كشتار قم در تهران و شهرستانها و شهامت مردم و فاجعه تبريز ـ اولـين نمونـه   ٢٩/١١/٥٦

  .پيوستن ارتشيان به ملت

ـ چهلم قيام تبريز در سراسر ايران و بـروز تظـاهرات شـديد و كـشتار مـردم يـزد و جهـرم و                         ١٠/١/٥٧
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  ٢٣١

  . در مجلس آذربايجانيها به دعوت اينجانببرگزاري مجلس بزرگداشت شهدا. اهواز

بازرگـان ـ   (هاي پنج نفر از مؤسسين حقوق بشر ايـران ـ    گذاري ساواك در ورودي خانه ـ بمب١٩/١/٥٧

و مسافرت بعدي آقاي باتلر از حقوق بشر آمريكا به ايـران  ) دكتر الهيجي ـ دكتر سنجابي ـ مانيان و فروهر  

  . جمعيت ايراني حقوق بشر و طبقات مردمبراي مالمت شاه و مالقات با سران

  ـ آغاز سيل خبرنگاران خارجي٥٧ارديبهشت 

ـ مصاحبه مخفيانه بازرگان با تلويزيون بلژيك و نمايش فيلم يكساعته از مصاحبه و تظاهرات و                ١/٢/٥٧

  مبارزات مردم ايران و پخش وسيع در كشورهاي اروپائي و آمريكا

 در  ١٣٥٧ ارديبهـشت    ٢١ي يـزد، جهـرم و اهـواز روز پنجـشنبه            ـ برگزاري مجلس چهلم شـهدا     ٢١/٢/٥٧

مجسد جامع تهران به دعوت آقايان دكتر يداهللا سحابي ـ احمد صـدر حـاج سـيدجوادي و اينجانـب و تأييـد       

  جمعي از روحانيون مبارز

  )مصاحبه در تلويزيون(» مباهله ملي«ـ نامه بازرگان به دفتر مخصوص براي دعوت شاه به ٣٠/٢/٥٧

و روحانيت كـه حاضـر بـه        (هاي مبارز     ـ تشكيل جبهه ملي اسالمي از گروهها و شخصيت        ٥٧يبهشت  ارد

  ). معرفي نماينده نشدند

اهللا العظمي خميني بوسيله مسافر عتبـات راجـع           براي آيت ) از طرف نهضت  (ـ پيام بازرگان    ٥٧ارديبهشت  

  .به مسائل مبارزه و نمايندگي و روابط

نشيني سراسري ايران براي اثبـات نارضـايتي و اعتـراض عمـومي بـه                 انهـ تعطيل عمومي و خ    ١٥/٣/٥٧

اجرا شد  % ٨٠يت بيش از     با موفق  ٢ و   ١نظام موجود به ابتكار جبهه ملي اسالمي كه در شهرستانهاي درجه            

هـاي آنـان كـه از طلـوع آفتـاب در خيابانهـا بـه                  داران و خـانواده     ن به علت بسيج افسران و درجه      و در تهرا  

  . داشت% ٧٠آمدند جلوه تقريباً گردش در

كه چند ماه بعد منتشر گرديده و خواسته شده         » كارمندان دولت حاال نوبت شما است     «ـ اعالميه   ١٥/٣/٥٧

  ).از نهضت آزادي(بود كه شرط موفقيت انقالب و وظيفه كاركنان دولت اعتصاب عليه دستگاه است 

  .گار با سياست در باغ سبزـ انتصاب دولت شريف امامي به جاي دكتر آموز٢٩/٥/٥٧

  .بست حاضر ـ اعالميه شاه برود نهضت آزادي تحت عنوان راه نجات ايران از بن٦/٦/٥٧

ـ نماز عيد فطر در زمين قيطريه به امامت آقاي دكتر مفتح و راهپيماي طوالني خود بخودي بعد           ١٣/٦/٥٧

  …اني، حاج مانيان وطرخ از آن با پيشنهاد و همكاري آقايان مهندس توسلي، حاج تقي حاج

  .ـ اعالم حكومت نظامي و برگشتبه تشديد خشونت و منع آزاديهاي نسبي١٦/٦/٥٧

  .سالح جمع شده در ميدان ژاله و كشتار صدها نفر ـ جمعه سياه حمله به مردم بي١٧/٦/٥٧

  .٤٢ خرداد ١٥جمعي در شهادت بعد از  دومين استقبال غيرمسلحانه دسته

  .بارزين ملي و اسالمي و روحاني و زنداني كردن انفراديـ دستگيري وسيع م١٧/٦/٥٧

اهللا العظمي شريعتمداري براي اعتـراض و   ـ تحصن حقوق بشريهاي دستگير نشده در منزل آيت    ٢٨/٦/٥٧

  .خواستار آزادي

  .ـ هجرت آقاي خميني از نجف به پاريس به پيشنهاد و در معيت آقاي دكتر يزدي١٣/٧/٥٧

  »در كجا هستيم؟«نگر به سنگر نهضت آزادي تحت عنوان ـ صدور اعالميه س١٧/٧/٥٧

236



  

  ٢٣٢

  .ـ مسافرت بازرگان به پاريس و مذاكرات با آقاي خميني٢٩/٧/٥٧

آيا وقت آن نرسيده است كـه    «ـ اعالميه نهضت آزادي راجع به رهبري امام خميني تحت عنوان            ١٤/٨/٥٧

  »بين باشد؟ نظام حاكم واقع

  .امامي ـ حكومت ازهاري به جاي شريف١٤/٨/٥٧

  .ـ دعوت و تاسيس شوراي انقالب از طريق آقاي مطهري٥٧آذر 

  .ـ اجتماع مذهبي سياسي مليون در كاروانسرا سنگي و حمله چماقداران ساواك به آنها١/٩/٥٧

ـ راهپيمايي آرام و عظيم تاسوعا و روز حقوق بشر به دعـوت جمعيـت ايرانـي حقـوق بـشر و                      ١٩/٩/٥٧

  .مبارز تهراناهللا طالقاني و روحانيت  آيت

  .ـ راهپيمايي با شعار عظيم عاشورا به دنبال راهپيمايي روز قبل و مشاركت بيشتر مردم٢٠/٩/٥٧

  .ـ اعالميه نهضت آزادي تحت عنوان جنگ شاه و ملت٧/١٠/٥٧

  ـ دولت دكتر بختيار ١٦/١٠/٥٧

بازرگـان ـ    ( نفـري ٥اندازي نفت بـراي مـصارف داخلـي بـه هيـأت       آميز راه ـ مأموريت موفقيت٨/١٠/٥٧

  ).هاشمي رفسنجاني ـ كتيرايي ـ مهندس حسيبي و مهندس صباغيان

  .اولين گام تسخير و اداره مملكت به دستور آقاي خميني

  .ـ خروج شاه از ايران٢٦/١٠/٥٧

فـر ـ دكتـر     آقايان دكتر سحابي ـ مهندس معـين  ( نفري ٥ـ مأموريت اداره اعتصابات به هيأت ٢٧/١٠/٥٧

  )دكتر كاظم يزدي ـ دكتر مهدي ممكنمحمدجواد باهنر ـ 

 سفير كبير آلمان غربي با بازرگـان بـراي ابـراز همكـاري و               Ritxetـ درخواست مالقات آقاي     ٣٠/١٠/٥٧

  .تاييد

ها كه به منظور تسهيل       ـ ادامه مذاكرات حقوق بشر ايران و شوراي انقالب با آمريكائيها و ارتشي            ٥٧دي  

  .اري ارتش از حمله و آزار مردم شروع گرديده بودو تسريع خروج و استعفاي شاه و خودد

ـ مالقات محرمانه با آقاي ساليوان سفير كبير آمريكا به اتفاق آقاي موسوي اردبيلي بـا تـصويب       ٥٧دي  

  .شوراي انقالب و اجازه امام

  .ـ قرار مسافرت و استعفاي دكتر بختيار در پاريس٣/١١/٥٧

  .ـ ورود امام به تهران١٢/١١/٥٧

  وزيري بازرگان  ـ فرمان نخست١٥/١١/٥٧

  .ـ سقوط رژيم٢٢/١١/٥٧

  

  شوراي انقالب

خاطرات و اطالعات مربوط به شوراي انقالب را از مسافرت خودم به پاريس براي مالقات و مـذاكره بـا                    

  .نمايم اهللا العظمي خميني كه پايه و پيشنهاد شوري در آنجا ريخته شد شروع مي آيت

 بـه طـول     ١٢/٨/٥٧ تـا    ٢٩/٧/٥٧ پاريس و دو روزش در لندن گذشـت از           اين مسافرت كه ده روز آن در      

  :ام شامل منظورهاي زير بود كشيد و برنامه
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  ٢٣٣

  تجديد ديدار و اطالع از حال و افكار و نظريات آقاي خميني،)١

  در جريان گذاشتن ايشان نسبت به اوضاع ايران، مبارزات در جريان،) ٢

هـا و     بالغ اعالميـه  أت نمايندگي؟؟؟از طرف ايشان در تهران براي ا       پيشنهاد نظم در كار و تعيين يك هي       ) ٣

  ت و دريافت اطالعات و پيشنهادات،دستورات و ؟؟؟ اطالعات و دستورا

  ديدار و ارتباط با نهضت آزادي خارج كشور) ٤

ل با آقاي خميني در زمستان سا     ) كه به اتفاق آقاي دكتر سحابي رفته بوديم       (اولين مالقات و آشنايي من      

دومين ارتباط در سال ؟؟؟؟ از زندان قصر با وساطت مرحوم بـرادرم             .  در اوان نهضت روحانيت بود     ١٣٤١

به منظور رساندن جوابيه سخنراني گستاخانه شاه عيله ايشان بود كه با نظر آقايان طالقاني و دكترسحابي                 

يـر از آن ارتبـاط ديگـري نداشـتيم          غ. و توليد تهيه كرده بودم و آنها خيلي پسنديده و بهترين پاسخ دانستند            

اي ماننـد سـاير آقايـان مراجـع ولـي كمـي               ها در دادگـاه نظـامي تأييديـه         جز اينكه بعد از محكوميت نهضتي     

  .كارانه داده بودند محافظه

 كه در اثر آزادي نسبي تحميلي بر شاه از ناحيـه كـارتر پخـش وسـيع و تـا               ٥٧ و   ٥٦در جريان سالهاي    

پـذير و مـؤثر واقـع شـده بـود گـاهي               هـاي آقـاي خمينـي در داخلـه ايـران امكـان              حدودي كم خطر اعالميـه    

اي متناسب با موقـع و مـصلحت          شد و پاره    رسيد كه نسبت به اصالت آنها ترديد حاصل مي          هايي مي   اعالميه

 بـا   ٥٧در مـرداد مـاه      . بعالوه خود ما و اشـخاص عالقمنـد پيـشنهادها و نظريـاتي داشـتيم              . آمد  به نظر نمي  

رت دوستان نهضت قرار شد پيامي به دست يكي از تجار متدين مطمئن بازار كه عازم زيارت عتبات و                   مشو

صورت يادداشتهايي همـراه   مطالب پيام شفاهي را پس از توضيح و تفهيم به. ديدار مخفيانه ايشان بود بدهم   

  :شود آن آقا كردم كه ذيالً قسمتهايي نقل مي

صلي و متمم آن، بدون اضـافات بعـدي، سـند زنـده و قابـل ارائـه و                   ـ قانون اساسي ايران به صورت ا      ١

المللي است و فعالً يگانه ضامن اجراي اصول و احكام اسـالمي   استناد و د فاع درمحاكم داخلي و محافل بين  

بـه  . دهـيم   اگر آن را نفي كنيم منطقاً و قانوناً هر گونه مدرك محكوميت رژيم شاه را از دسـت مـي                   . باشد  مي

 ضامن سلطنت شاه نيز نيست چون سراسر به خالف آن عمل كرده و خود را قانوناَ معزول سـاخته                    معناي

  .١ است

جنگ كردن در دو جبهه مانع پيروزي است        . ـ لبه تيز حمله فعالً بهتر است به استبداد باشد نه استعمار           ٢

ايت شـاه اسـت نخواهـد       و مصلحت در برانگيختن سياست آمريكا و اروپا كه عليه خودمان و به سود و حم               

  ٢.بود

هاي عمده رسيده و سطح بيـداري         هاي ملي و مذهبي اخير كه در زمان خود ما به موفقيت             ـ كليه جنبش  ٣

  .و تحرك مردم را باال برده است با اعالم انتخابات آزاد از طرف دولت و استقبال رهبران شروع شده است

                                                      
اهللا حـاجي سيدابوالفـضل زنجـاني و بـسياري از مراجـع و علمـا و                    مورد تاييد و اصرار آيه     اكيداًز تذكرات دقيقاً و      آيا اين بند ا    .١

  .نظران و مبارزين ملي و مسلمان ايران بود خصوصاً صاحب

وعـات امريكـا    در عمل همينطور هم شد و مرحله اول با پيروزي انقالب ما رفته رفته با استقبال افكار عمـومي غـرب حتـي مطب             .٢

  .هاي خارجي همگامي و شناسايي نشان دادند روبرو شد و سياست
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  ٢٣٤

اند حرف خود را بزنند و مردم را متوجـه و متحـرك               تهبا وارد كردن در فعاليتهاي انتخاباتي بهتر توانس       

  . سازند

هاي ملت بردارد بايد استفاده       ـ از هر گامي كه دولت عليرغم خود و براي ريا و فريب در جهت خواسته               ٤

شوند ولو صددرصد خالـصانه نباشـد جـا دارد تـشويق شـوند تـا                  افرادي كه از صف دولت خارج مي      . كرد

  .بيايند و سايرين هم ملحق شوندبيشتر در اين جهت جلو 

 جانشينان او در چهارچوب     ١اما در مرحله اول رفتن شاه     . ـ هدف نهايي البته سرنگوني رژيم شاه است       ٥

قوانين موجود و آزاديها، سوم كار كردن روي افكار و افـراد و تـشكل و تربيـت و تجهيـزات و بـاالخره در                       

  .مرحله چهارم تبديل به جمهوري اسالمي

امـرهم شـوري    «انـد     كه گفتـه  . اند  رت با روحانيت ايران كه صميمانه و عاقالنه وارد مبارزه شده          ـ مشو ٦

اطالعات، ارتباطات منظم مطمـئن و سـريع از داخلـه و خارجـه بـراي      . كه دستور و اصل قرآني است  » بينهم

 يا چهـارنفري  نمايد كه هيأت سه نفري رهبري آگاه و ارزيابي و تنظيم حركتهاي ضروري است و ايجاب مي        

همچنـين بـراي دريافـت      . ها معرفي نمايند    مورد اعتمادي در تهران به تشخيص خودشان انتخاب و به محرم          

  .دستورهاي آقا و مشورت و نظردهي گروهها به آنها استفاده شود

عنوان كردن آن در جـواب سـوال   . ـ حكومت اسالمي يگانه هدف و منظور نهايي هر مسلمان بايد باشد          ٧

ر لوموند كامالً بجا بوده است اما هنوز مشخص و شناخته نشده و تعريف واحدي پيـدا نكـرده روي                    خبرنگا

كيفيت حكومت اسالمي از جهات عديده ايـدئولوژيك، اقتـصادي ـ سياسـي، اداري و غيـره بـه قـدر كـافي و         

و تجربـه و  همچنين رهبري انحصاري روحانيت كه امتحان خوبي در گذشته نداده سـابقه    . مقبول كار نشده  

صالحيت فني الزم را ندارد، كنار زدن و خارج از حق و وظيفه كردن گروههـاي ملـي غيرمـذهبي بـا حـسن                    

  .نيت و با صالحيت به خالف مصلحت است

ام طبق مذاكرات دوستان نهضت و        برنامه)  سال ٢٢بعد از   (در مالقات با آقاي خميني و مسافرت پاريس         

  .كه قبالً ذكر گرديدمبارزين ديگر شامل منظورهايي بود

  .زاده صدر با آقايان دكتر يزدي و قطب و عالوه بر آنها التيام روابط آقاي بني

 به اتفاق آقاي دكتر ابراهيم يزدي در خانه اندروني كه آن طرف كوچه و قدري بـه طـرف                    ٣٠/٧/٥٧روز  

سه و بـراي پـذيرايي و       آقاي اشراقي داماد ايـشان در ابتـداي جلـ         . شرق بود مالقات و مذاكرات به عمل آمد       

جلسه سه نفري قريب يكساعت و نيم طول كشيد و همانطور كه قبالً از آقـاي                . تعارفات اوليه حضور داشتند   

دكتر بهشتي شنيده بودم ايشان ابتدا به كالم و استفسار از حال و نظريـات طـرف و ابـراز انبـساط چنـدان                        

مختـصري از وضـع ايـران،       . كردم تاييدي نديدم  وقتي ضرورت تعيين يك هيأت نمايندگي را مطرح         . نداشت

هاي شاه و امكان توسعه فعاليت و پيشروي و پيروزي صحبت كرده گفتم انتخابـات مجلـس كـه                     نشيني  عقب

شـود بـه تـدريج        اند فرصت خوبي براي نفوذ و موفقيت خواهـد بـود و شـاه را مـي                  وعده آزادي آن را داده    

ايـشان بالفاصـله اشـكال كـرده گفتنـد          .  موسسان تغيير نظام داد    بيرون انداخته از راههاي قانوني و مجلس      

                                                      
نهضت آزادي ايـران منتـشر شـده بـود و چهـار مـاه قبـل از آن در            » شاه برود « البته همزمان با چنين پيام و مشورت اعالميه          .١

  .تلويزيون بلژيك گفته بودم كه حضور شاه در ايران با آزادي منافات دارد
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گفتم بـرعكس اسـت، فعاليتهـاي انتخابـاتي هميـشه بهتـرين فرصـت و                . شور و هيجان مردم خواهد خوابيد     

ايـشان اظهـار نااميـدي كـرده گفتنـد آيـا تـضمين              . وسيله براي بحث و تبليغات و تجمـع و تحريكـات اسـت            

از جملـه كارشـكنيهاي     . فتها و مسائلي كه رو در رو خواهيم بود صحبت كرديم          كنيد؟ از مشكالت و مخال      مي

العاده متعجب شدم كه ديدم ايـشان مـسائل را            فوق. حتمي دولتهاي بزرگ و لزوم دقت و تدبير در پيشروي         

يتي خواهند وجود يا اثر آمريكا را قبول كنند گفتم باالخره آمريكا را با قـدرت و مـوقع                   گيرند و نمي    ساده مي 

زنيم آمريكا مخالفت نخواهـد داشـت، مـا     جواب دادند چون ما حرف حق مي . كه دارد بايد به حساب بياوريم     

اي كـه خودمـان در بـازار آزاد     فروشيم ولي بـه قيمـت عادالنـه         فروشيم، مي   گوييم نفتمان را به آنها نمي       نمي

گفـتم دنيـاي    . اورزي خـواهيم خريـد    مشتريها تعيين نماييم و بعد هم از آنها به جاي اسلحه ماشـينهاي كـش              

المللي حوزه علميه نجف و قم نيست كه با استدالل و حق درصدد اقناع طرف برآيند ما                   سياست و محيط بين   

كـافي نيـست كـه حرفمـان       . ها جور خواهند كرد     هزار مشكل و موضوع خواهيم داشت و آنها نيرنگ و نقشه          

اعتنايي ايشان به مسائل بديهي سياسـت و مـديريت مـاتم              از خونسردي و بي   . حق باشد تا آنها تسليم شوند     

پرسـيدم جنابعـالي چگونـه اوضـاع و تكليـف را            . فايـده ديـدم     برد و دنبال كردن بحث در ايـن زمينـه را بـي            

. نگري و سكينه و اطمينان ايشان به موفقيت نزديك مرا به تعجـب و تحـسين انـداخت                   بينيد؟ باز هم ساده     مي

نجام شده و حل شده دانسته گفتند شاه كـه رفـت و بـه ايـران آمـدم مـردم نماينـدگان                       مثل اينكه قضايا را ا    

خواهم افرادي را كه      شناسم از شما مي     مجلس و بعد دولت را انتخاب خواهند كرد، منتهي چون كسي را نمي            

شـند  مسلمان و مطلع و مورد اعتماد باشند عالوه بر خودتان و دكتر يزدي معرفي كنيد كه مشاورين مـن با                   

البته . عنوان نامزد به مردم پيشنهاد نمايم       و آنها بگويند چه كسي براي نمايندگي مجلس خوب است تا من به            

وزراء را هم آن هيأت در نظر بگيرند كه مـن پيـشنهاد             . مردم آزاد خواهند بود رائي را كه مايل باشند بدهند         

ندارم حتي ممكن است از وزراي سـابق كـه          كافي است اين وزراء مسلمان و درستكار باشند، اصرار          . نمايم

اين بود كه ايشان از ما فقـط بـراي مرحلـه بعـد از     ) و شايد دكتر يزدي(احساس من . اند باشند خيانت نكرده 

خواهند استفاده نمايند و نـسبت بـه مرحلـه ماقبـل              انقالب كه تشكيل دولت و مجلس و اداره مملكت است مي          

نـشينيم و صـورتي تهيـه كـرده            گفتم چشم، با آقـاي دكتـر يـزدي مـي           .خيالشان راحت و برنامه معين است     

خواهم بگويند كه من طرفدار دسـته خاصـي           سفارش كردند كه تنها از خودتان نباشد، نمي       . دهم  خدمتتان مي 

  .گفتم البته نظر و رويه ما هميشه همين طور بوده اهل همكاري و وحدت هستيم. هستم

ل از رفتن شاه و آمدم ايشاه به ايران مـسائل و مراحلـي در اداره و   كردن قب در آخر جلسه چون فكر مي     

پيروزي انقالب داريم گفتيم اجازه دهيد همين هيأت مشورتي كه منصوب خواهيد كرد فعـالً وظيفـه رابـط و                    

  .اين نظر را رد نكردند ولي استقبال هم نكردند. نمايندگي را براي اداره انقالب در ايران داشته باشد

كه با همكاري آقاي دكتر يزدي تهيه شده و دو روز بعد به آقاي خمينـي دادم تـا آنجـا كـه بـه                         صورتي  

  :خاطر دارم شامل اشخاص ذيل از طبقات مختلف بود

از علماء آقايان، مطهري، حاجي سيدابوالفـضل موسـوي، زنجـاني، دكتـر بهـشتي، هاشـمي رفـسنجاني،                   

شد اسـامي آنهـا در      بيني آزاديشان نمي    ندان بودند و پيش   آقايان طالقاتي و منتظري چون در ز      (كني،    مهدوي

  )ليست گذارده نشده بود

هـا    ازميليون مبارز و مسلمان آقايان دكتر سنجابي، دكتر سامي، مهندس كتيرايي، و ميناچي، از نهـضتي               
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  .آقايان دكتر سحابي، احمد صدر حاج سيدجوادي، دكتر يزدي و خودم

  .ي كاظم حاجي طرخانينسب و حاج از بازار آقايان عالي

  .اهللا قرني اصغر مسعودي و سرتيپ ولي از افسران، سرتيپ علي

اي از دوستان وآشنايان كه در ايران يا اروپا و آمريكا براي ديـدن آقـاي خمينـي           در آن چند روز با عده     

 آقـا    ناز جمله آقايـان دكتـر بهـشتي، حـس         . آمده بودند مالقاتهاي سالم و احوالپرسي و صحبتهاي كلي آمد         

  .آقاي صادقي و غيره) همراه با مانيان و مهديان و سالمتيان(شريعتمداري، دكتر مكري، دكتر سنجابي 

كردند ولي بطور كلي از هـر         المللي نيز خيلي مراجعه و اصرار و مصاحبه مي          خبرنگاران فرانسوي و بين   

. خودم با نهـضت خـودداري كـردم       گونه اظهار و افشاي مذاكرات با آقاي خميني و نظريات و تبليغات براي              

ضمناً آقاي دكتر سنجابي و همراهان ايشان عالقه داشتند يك مالقات اضافي و تعيـين موضـع مـشترك بـا                     

اي داده شود ولي دكتـر يـزدي و مـن ضـرورتي در ايـن كـار            جانبه  آقاي خميني داشته باشيم و اعالميه سه      

  .مالقات سه نفره در محل اقامت ايشان داشتيمتنها بنا به دعوت آقاي دكتر بهشتي يك جلسه . نديدم

اي   آقاي دكتر يزدي عقيده و تا حدودي اصرار داشت كه قبل از ترك پاريس و ديدار خداحافظي اعالميـه                  

من اين عمل را غيـر فـوري ديـدم و تـرجيح دادم پـس از                 . در تعيين موضع خودم و تاييد رهبري امام بدهم        

  .هران و با تصويب آنها انجام شودگزارش مالقات به دوستان نهضت در ت

زاده، دكتـر خـرازي و        در سفر دو روزه به لندن به اتفاق آقاي ميناچي عالوه بر ديدار آقايان دكتـر تقـي                 

صدر بـا آقايـان دكتـر يـزدي و             در ايجاد حسن تفاهم آقاي بني       )فايده  متأسفانه بي (دكتر سروش و كوشش     

الملل در رابطـه بـا دفـاع از         يناچي در دفاتر صليب سرخ و عفو بين       زاده مذاكرات مفيدي به اتفاق آقاي م        قطب

  .زندانيان ايران داشتيم

  

  شوراي انقالب و انتصاب دولت موقت و روابط فيمابين

 تشكل رسمي مخفي يافت، در آن مالقات پاريس ريخته شد و آقاي             ٥٧پايه شوراي انقالب كه در آذرماه       

 و شـهريور فرسـتاده بـودم بـه ايـن ترتيـب پذيرفتنـد منتهـي بـا دو                     اي را كه در پيام مـرداد        خميني توصيه 

اي كـه آقـاي    ابتدا نيز طـي برنامـه  . مأموريت يكي مشورت در حكومت و ديگر نمايندگي براي رهبري انقالب       

دكتر يزدي با نظر ايشان در پاريس تهيه كرده قرار بود دو هيأت جداگانه تشكيل شود يكي هيأت مشاورين                   

تخاب و معرفي اشخاص و ديگر شوراي انقالب ولي در عمل و مقارن بـا مـأموريتي كـه قبـل از      امام براي ان  

اندازي نفت داده بودند آن دو هيأت ادغام گرديده اعضايش كه به دسـتور ايـشان از       آمدن به ايران براي راه    

س صـورت   طرف آقاي مطهري مصاحبه و دعوت شدند غير از دكتر باهنر هيچ كس خارج از آنچه در پـاري                  

اهللا سحابي و دكتر عباس شيباني در زمان مـسافرت پـاريس مـن                داده بودم نبودند فقط آقايان مهندس عزت      

تركيب شـوراي انقـالب چهـار بـار عـوض شـد ولـي               . رفت  هنوز در زندان بوده اميدي به آزادي ايشان نمي        

وزيـر و   كه در پيـشنهاد نخـست  تركيب اول . تر بودند دادند كه مقرب  هميشه اكثريت آن را معلمين تشكيل مي      

تصويب وزراء دولت موقت شركت داشتند عبارت بود از آقايان طالقاني، مطهري، هاشمي رفسنجاني، دكتـر                

كني، موسوي اردبيلي، دكتر باهنر، دكتر يزدي، دكتر سحابي، احمـد صـدرحاج سـيدجوادي،                 بهشتي، مهدوي 

ندس سحابي و دكتر شـيباني كـه بالفاصـله بعـد از             مهندس كتيرائي، تيمسار قرني و من بانضمام آقايان مه        
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بعد از تعيين دولت موقت و خارج شدن وزراء از شوراي انقـالب بـه               . خروج از زندان به فرانسه رفته بودند      

زاده، مهندس موسوي، دكتر پيمان و جاللي را وارد كردند بدون آنكه به جاي                صدر، قطب   جاي ما آقايان بني   

تغيير سـوم بعـد از اسـتعفاي دولـت موقـت و             . قاني شخص جديدي جانشين شود    شهيد مطهري و مرحوم طال    

فر، دكتر رضا صدر و من به دستور امام صورت گرفـت كـه                وارد كردن آقايان مهندس كتيرايي، مهندس معين      

اسامي اعـضاي شـوراي انقـالب در هـيچ     . در عوض آقايان دكتر پيمان، مهندس موسوي و جاللي خارج شدند        

طوري كه در مطبوعات و در افواه نام اشـخاص            شد به   نشد و در اوايل استتار بيشتر بكار برده مي        زمان اعالم   

البته در پاريس وعده معرفي شـوراي       . شد  مانند دكتر مفتح، دكتر سنجابي حتي دكتر حاج سيدجوادي برده مي          

له امنيتي و ديگر مسئله روانـي       يكي مسئ . انقالب را داده بودند ولي بعداً شايد به دو دليل خودداري به عمل آمد             

ترين گزارش نسبتاً كامل تشكيالتي و عملياتي شوراي انقـالب            ترين و بيطرفانه    جامع. و رقابتي داخل روحانيون   

  .همان است كه مرحوم دكتر بهشتي به مجلس شوراي اسالمي در اوايل تأسيس آن داده بود

طـور نـامنظم و غيرمنـضبط دور هـم جمـع            و بار به  اي يك و بعداً د      شوراي انقالب از ابتداي تشكيل هفته     

رفتيم خصوصاً در مذاكرات با مقامات انتظامي دولتـي و ديپلماتيـك              شده پا به پاي جريانات انقالب پيش مي       

خارجي و ترتيب دادن مسافرت دكتر بختيار به پاريس براي مالقات با آقـا و اسـتعفا، مـشاوره و همـاهنگي                

دازي نفت و هيـأت اداره اعتـصابات نيـز خـارج ازچـارچوب و اطـالع شـوراي                   ان  مأموريت راه . وجود داشت 

  .شود انقالب مي

  

∗∗∗  
اما انتصاب دولت موقت، مطلب را بايد از عصر چهاردهم بهمن ماه در دبيرستان رفـاه سـه روز بعـد از                  

 بودند خبـر  وگوها با چه كساني كرده ورود امام به تهران شروع نمايم آقاي خميني در آن سه روز چه گفت           

دانم كه شوراي انقالب را كه تقريباً همه روز در طبقـه دوم سـاختمان دبيرسـتان رفـاه                     همين قدر مي  . ندارم

كردنـد، عـصر    زديم و اطاق را خلوت مـي  شديم و سري هم به آقا در ساختمان دبيرستان علوي مي           جمع مي 

 دولـت چـه كـسي را تعيـين كنـيم؟            وزيـري   شنبه كه رفتيم ما را مخاطب قـرار داده پرسـيدند بـراي نخـست              

اسامي اشخاص از جملـه آقـاي صـدرحاج سـيدجوادي در            . كردند  حاضرين ساكت مانده به يكديگر نگاه مي      

دانم مرحوم مطهري بود يا يكي ديگر از روحانيون شـوراي انقـالب       نمي. االثنين به ميان آمد     هاي بين   صحبت

ري را در نظر نداشتند ولي همگي اسـتنكاف داشـتيم   كه مرا پيشنهاد كرد اعضاء غيرروحاني هم شخص ديگ 

. در هر حال نظر عموم روي من رفت و اگر كسي موافقـت نداشـت حرفـي نـزد                  . كه ما پيشنهاد دهنده باشيم    

ظاهراً منظـور   . آقاي خميني تبسم و اظهار خوشوقتي كرده گفتند به اين ترتيب خيالم از دو طرف راحت شد                

  . روشنفكرها بود و يكي علما و روحانيونايشان از دو طرف يكي مليون و

و اعالميه صادر گردد تا هم دكتر بختيار در برابـر           » بله بگيرد «شوراي انقالب اصرار داشت فوراً از من        

من نخواستم فوراً قبول كنم و گفـتم اجـازه   . ها خاموش شود عمل انجام يافته قرار گيرد و هم توقع و تحميل      

آوردند كه همان شب كـار تمـام شـده حكـم را بنويـسند و                  م و چون فشار مي    دهيد مطالعه و مشورتي بنماي    

اعالم كنند من ناراحت شده گفتم شمر هم به امام حسين يك شب مهلت داد آقاي طالقاني تاييد كرد و آقـاي                      

  .خميني با تبسم گفتند بگذاريد تا فردا صبح
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ود از ناحيه ما اصـرار و عالقـه بـه ايـن             كاري بود كه اوالً مسلم ش       قصد من از عقب انداختن براي محكم      

براي اين  . مقام نيست و حدود اعتقاد و احتياج آنها روشن شود ثانياً روابط و وظائف متقابله مشخص شود                

كار الزم بود اساسنامه مصوب شوراي انقالب را كه آقاي مهندس كتيرائي منشي شورا قرار بود پـاكنويس                  

  .كرده باشند بياورند

 جلسه كرديم مقدمتاً از حـسن ظـن آقايـان و شـخص امـام      ١٠ بهمن ماه حوالي ساعت ١٥صبح يكشنبه  

تشكر كردم، بعد با اشاره به متن حاضر شده اساسنامه متذكر شدم كه شوراي انقالب مقام مجلس ملـي را                    

وايح تواند از دولت سوال و استيضاح كنند و هر وقت اعتماد ندارند عزل نمايند و بديهي است كه ل                    داشته مي 

  .قانوني دولت بايد به نظر و تصويب شورا برسد ولي حق دخالت در امور اجرايي را ندارند

همچنين در رابطه با مقام رهبـري ايـشان خطـوط اصـلي سياسـت و خـط مـشي كلـي دولـت را تعيـين                           

شود كه در امور مهم و اساسي دستور دهند بـدون اينكـه در                نمايند و از ايشان پرسش و درخواست مي         مي

جزئيات و اجرائيات احتياج به كسب نظـر و دسـتور باشـد ضـمن آنكـه متقـابالً ايـشان هـم در اظهـارات و                           

  .تصميمات خود نظر مشورتي دولت را خواهند خواست

كنم آقايان نسبت بـه رأي و پيـشنهادي كـه ديـشب               پس از تذكر و تصريح مطالب فوق گفتم خواهش مي         

نماييد بـا علـم و اطـالع از افكـار و اخـالق و                 وزيري مي    نامزد نخست  داديد تجديد نظر فرمائيد و اگر بنده را       

شناسند و از طرز فكـر و طـرز كـار و سـوابق خـدماتم اطـالع                    همه آقايان مرا خوب مي    . سوابقم خواهد بود  

دانيد كه معتقد به دموكراسي و اهل همكاري و مشورت و اعتقاد به ديگران هستم و خيلي مقيد به                     داريد، مي 

در . باشـم   كـنم و عالقمنـد بـه مطالعـه و عمـل تـدريجي مـي                 رعايت بوده از تندي و تعجيل احتراز مي       نظم و   

حال اگر با اين سوابق و شـرايط قبـولم          . ام را عوض نخواهم كرد      ام براي آينده هم رويه      گذشته اينطور بوده  

ام   ردم كه غير از آنچـه بـوده       من تكرار ك  . العمل مثبت يا منفي در مجلس نديدم        عكس... داريد پيشنهاد فرمائيد  

و گفتم نخواهم بود ولي بر طبق اساسنامه شوراي انقالب حاصر به قبول خدمت و تشكيل دولت به خواست         

سكوت و قبولي و اصرار مجدد آقايان روحاني شوراي انقالب و امام در برابر شـرايط و اتمـام                   . خدا هستم 

جمهـور در يكـي       اي رئيس   عدها معلوم شد و آقاي خامنه     ب. حجت من باعث تعجبم شد و انتظار آن را نداشتم         

اند كه شخص ديگري را نداشـتيم و خودمـان هـم در آن     هاي اخير خود در دهه فجر اظهار كرده     از مصاحبه 

طور موقت  دوستان و من هم غافل از اين بوديم كه بعداً چه معامله خواهند كرد و مرا به              . توانستيم  موقع نمي 

گذارنـد و راه و       عنوان نردبـان قـدرت در آنجـا مـي           ردم ايران و خارج و اعتبار انقالب به       براي جلب اعتماد م   

مرحوم طالقاني توصيه كرده بـود نپـذيرم و فرمـوده    . هاي خودشان را گام به گام دنبال خواهند كرد   برنامه

ظيفـه شـرعي   بود اين آقايان وفا و صفا نخواهند داشت ولي دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال و       

  .دانستيم كه شانه از زير بار مسئوليت خالي نكنيم و ملي خودمان را مي

وزيـر و وزراء   بعد از اين صحبتها يا قبل از آن آقاي خميني راجع به عدم وابستگي حزبي و اينكه نخست    

روه نبايد عضو هيچ حزب باشند و تصور تمايل و تبعيت ايشان از هـيچ گـ               ) و شايد اعضاي شوراي انقالب    (

وزيـر انتخـابي از نهـضت         حاضرين متعجب شدند چون امر مسلم نخـست       . و حزب پيش نيايد بياناتي كردند     

آقاي خميني گفتنـد خـوب،   . همين مطلب را آقاي مهندس كتيرائي يا مرحوم مطهري عنوان كردند     . آزادي بود 

دانند كه مؤسس     بدهد همه مي  مرحوم طالقاني اشكال كردند كه اگر بازرگان استعفا از نهضت           ... استعفا دهند 

243



  

  ٢٣٩

من اضافه كردم همينطوراند آقاي طالقاني به عـالوه وزرائـي هـم كـه               . و عضو عالقمند نهضت آزادي است     

. مانـد   بايد انتخاب كنم اگر به سراغ احزاب و گروههاي باقيمانده از زمان مصدق و مبارزين نروم كسي نمي                 

يت و اشتغال، فعاليـت و مـشاركت در حـزب خـودداري             باالخره قرار شد كساني كه حزبي هستند از مسئول        

  !)ها دقيقاً اين شرط را رعايت كرده كاله نهضت آزادي پس معركه رفت و فقط ما شش نفر نهضتي. (نمايند

براي صدور فرمان، آقاي خميني نكات اصلي را ذكر كرده گفتند خودتان كنـاري نشـسته عبـارت آن را                    

كنـي، هاشـمي رفـسنجاني و     مـداد بـه دسـت گرفتـه بـا آقايـان مهـدوي       آقـاي مطهـري كاغـذ و       . تهيه نماييد 

من . دكتر سحابي و دكتر يزدي هم به ان جمع اضافه شدند          . صدرحاجي سيدجوادي به يك طرف اتاق رفتند      

  .هم جلو رفتم

اي وجود داشـته باشـد و         دادند بدون آنكه اشكال و اختالف عمده        هر يك تذكراتي براي مطالب فرمان مي      

. ايد صادر شـد     ه با خواندن در جمع و استماع و تصويب امام متن فرمان به شرحي كه شنيده يا ديده                 باالخر

من سرم را به زير انداخته صادقانه و صميمانه دنبال اجراي اين فرمان راه افتادم و آقايان متوليان شوراي                   

  .ندانقالب هم به دنبال نقشه و كارهاي انقالب آن طور كه فكر خودشان بود رفت

زيرا كه مـنعكس    . اين فرمان عالوه بر سند حكومتي و سياسي بودن ارزش تاريخي و تحقيقاتي نيز دارد              

  .ها و برنامه عمل زمان پيروزي انقالب در ذهن گردانندگان و رهبري انقالب بود ها و روحيه كننده خواسته

گفته نشده است سپس مقايسه باشد و هم به لحاظ آنچه       هم به لحاظ آنچه گفته شده است قابل توجه مي         

متن فرمان دولتي كه امام آن را دولت اسالم و امام زمان خوانده بودند با عـدم همكاريهـا و بـا مخالفتهـا و                

همچنـين  . باشـد  كارشكنيهايي كه به فاصله يك ماه پس از آن از همه طرف بـه عمـل آمـد قابـل مطالعـه مـي           

ي دولت موقت مخصوصاً در زمينه كارهايي كـه در فرمـان            هائي كه بعد از استعفا      ها و تعرض و تهمت      توقع

  ١نيامده بود به راه افتاد

∗∗∗  
وزيـر    تـصميم گرفتـه شـد ابـالغ و اعـالم نخـست            ) يا شايد از روز قبل    ( بهمن ماه    ١٦صبح روز دوشنبه    

 انقالب همراه با تشريفات و تبليغات صورت بگيرد تا همه در داخل و خـارج مطلـع شـده پيـروزي انقـالب و                   

المللـي در     اين عمل عصر همانروز در يك جلسه مـصاحبه مطبوعـاتي بـين            . اخراج نظام گذشته تسريع گردد    

آقايان مهندس  (اي كه بعضي عالقمندان       سالن سخنراني دبستان علوي به عمل آمد و در تلويزيوم مداربسته          

ايـران ارائـه شـد كـه غيـر          زير بار خطر آن رفته بودند در محله اطراف خيابـان            ) پيراينده و مهندس حيدري   

  .بخش مردم بود منتظره و شادي

  

∗∗∗  
اي كه بالفاصله پيش آمد و كار بسيار دشوار در آن شرايط تاريخ و خطرناك محـسوب                   وظيفه و مسئله  

ها داشته    بايستي انحصار به نهضتي     طبيعي است كه كابينه نمي    . شد جستجو و تكليف و تعيين وزراء بود         مي

 به  ١٣٢٠ اتحادي از همه مبارزين با شهامت و مخالفين با رژيم گذشته باشد كه از سال                 باشد بلكه ائتالف و   

خـصوصاً از ملـي   ) همانطور كه در فرمان بنده تاييد شـده بـود         (اين طرف و مسلمان و مبارز بودن خود را          

                                                      
  .مراجعه شود) ۶۸(ه آخر  به صفح.١
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  .در جمع شوراي انقالب بنده چهار شرط را عنوان كردم. اند شدن نفت به بعد نشان داده

 و عدم همكاري سياسـي و تبليغـاتي يـا نظـام             ١ـ سابقه مبارزاتي مشخص   ٢مان عامل به فرايض     ـ مسل ١

 در وزارتخانـه  حسن شهرت و شايـستگي اخالقـي و اجتمـاعي و پـذيرش شخـصي و اداري               ـ  ٣شاهنشاهي  

  .ـ سابقه و آشنائي و صالحيت اداري و فني در وظيفه ارجاعي٤مربوطه 

ي انقالب با آقاي دكتر بهشتي پيدا كردم بر سر شرط چهارم فـوق              اولين اختالفي كه در چارچوب شورا     

فرمـود    بود و ايشان عقيده به خالف آن و اكتفا كردن و ارجحيت دادن شرط سوم به همه شرايط داشته مي                   

  .توانم فقدان تخصص و صالحيت و سابقه و تجربه را با انتصاب يك معاون جبران نماييم مي

بيشتر با آقايان دكتر سحابي،  (اي از اوقات بنده به مشورت با همكاري            عمده ام، قسمت   ٢٨ بهمن تا    ١٥از  

و بـا دوسـتان     ) صدرحاج سيدجوادي، مهندس كتيرائي، مهندس صباغيان و دكتر يزدي و تيمسار مسعودي           

گذشـت و مكـرر از        و مطلعين خارج شوروي و باالخره دعوت و صحبت با نامزدها براي انتخـاب وزرا مـي                

در يكي از . شد شورا و عالقمندان و شخص امام پرسش و تاكيد به تسريع و راهنمائيهائي مي     طرف اعضاي   

ترسم به كسي كـه   ايد؟ گفتم بنده مي     صدر در نظر گرفته     روزهاي اول پرسيدند وزارتي را هم براي آقاي بني        

شناسـم و خـوب اسـت         فرمودند من او را مـي     . اي را بدهم    خانه را هم ندارد وزارتخانه      سابقة اداره يك مكتب   

عرض كردم بنده هم از زماني كه جزو دانشجويان جبهه ملي در دانشكده حقوق بودند آشنايي مختصر پيدا                

ام اين است كه اهل همكاري نيست و هيچ كس را قبول نـدارد، و چـون متقاعـد                     ام و آنچه شاخص ديده      كرده

مـشاور در شـوراي انقـالب از وجـود آقـاي            عنـوان     دانيد كه بـه     نشدند اضافه كردم كه اگر آقا مصلحت مي       

به سپردن يك وزارتخانه به ايشان       صدر استفاده نمايند صاحب اختياريد ولي بنده شرعاً خودم را مجاز            بني

  ...بينم نمي

امر مسلم اين است كه عالوه بر خطرات و اشكاالت و ابهامات حاكم بر محيط در آن زمان، چهار شـرط                     

كرد كه اگر احساس وظيفه شرعي و ملـي و آمـادگي              ئره انتخاب وزراء را تنگ مي     مذكور در باال به قدري دا     

براي فداكاري در نامزدها وجود نداشت و توكل به خدا يگانه روزنه اميد همه ما نبود به هيچ وجـه از عهـده       

هـاي  آمـدم و ايـن كـار را بنـده از مـشكلترين و مهمتـرين توفيق                  تنظيم ليست وزراء در آن مدت كوتاه برنمي       

  ٢خودم دانستم

 با دولت و دستگاه حاكم بود كه هنـوز همـه            يك كار ديگر غير از جستجوي مسئولين جديد كلنجار رفتن         

  .گرفت قدرتها غير از ملت و خدا را در دست داشت و ما را به شوخي و فانتوم بازي مي

ا حـدودي همكـاري     بديهي است كه اقدامات و تذكرات با مشورت و صالحديد آقايان شوراي انقالب و تـ               

شد اصرار بر اين بود كه با تأسي بـه رويـه امـام و القـاي تكليفـي كـه ابتـدا بـه سـربازان و                              آنان انجام مي  

ارتشيان و بعداً به كارگران و كارمندان و دست آخر به نمايندگان مجلسين كرده و خواسـته بودنـد تمكـين                     

                                                      
  . در آن زمان هنوز صفت انقالبي بودن معمول چندان نشده و شلخصيت و انصار پيدا نكرده بود.١

 با بصيرت و انصاف ايران، بعداً كه خيلي از آبها از آسياها ريخته و اشكالها و ابهامها رفع شده بود، مالحظـه و مقايـسه         م مرد .٢

جمهـور و تـشكيل مجلـس در چـه مـدت و بـه چـه تركيـب جـور            دولتهاي بعد از انتخاب رئـيس كردند كه دولت شوراي انقالب و    

  .شدند مي
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قالب بيايند و اعراض و استعفا نماينـد، مـا هـم    اوامر شاه و نظام و غاصب ننموده به طرف ملت و رهبري ان          

خواستيم كه براي احتـراز       از رؤساي مجلسين و مقامات ارتشي و انتظامي از دكتر بختيار و هيأت دولت مي              

از هر گونه درگيري و ضايعات اعالم پيوستگي به انقالب و امام و استعفا نموده مشاغل و ابوابجمعي خـود                    

تماسـهاي زيـاد چـه شخـصاً و چـه آقايـان دكتـر سـحابي و         . قانوني جديد دهنـد   را داوطلبانه تحويل دولت     

مهندس اميرانتظام يا دوستان خارج شورا از جمله آقاي دكتر سياسي رييس سـابق دانـشگاه بـا آن آقايـان             

عالي دفـاع در خـودداري سـربازان و          از آن جمله اعالميه شوراي    . اي رسيديم   و به موفقيتهاي عمده    گرفتيم

اي در تلويزيون دائر به تجليل و    آقاي دكتر بختيار هم در اوايل بهمن ماه اعالميه        . از مقابله با ملت بود    ارتش  

تمكين از امام خوانده و قرار بود به پاريس رفته مالقات نمايد و استعفايش را شخصاً خـدمت ايـشان بدهـد                      

  ... پيشي گرفتكه همان شب جريان ديگري در تهران عليرغم نظر آقايان شوراي انقالب

 در اولين فرصت بعد از انتصاب، ترتيبي با كمك دوسـتان نهـضت بـراي صـحبت                  ١٩/١١/٥٧روز جمعه   

البته احتمال عدم موافقـت     . عمومي با مردم داده شد و مناسبترين محل كه انتخاب كرديم دانشگاه تهران بود             

نـشد و توانـستند شـبانه سيـستم         رفت كه خوشـبختانه چنـين         و بلكه ممانعت و مزاحمت از ناحيه دولت مي        

طوري كه سخنراني در هواي مساعد در بهترين شرايط و استماع كامل بـا                صوتي را نصب و منظم نمايند به      

بزرگترين جمعيت كه تمام دانشگاه و خيابانهاي اطراف را پر كرده بود بـه لطـف خـدا برگـزار شـد و آثـار                         

كنـي و     همكاران شوراي انقـالب ماننـد آقايـان مهـدوي         آن عده از    . ها ظاهر بود    رضايت و بشاشت در چهره    

هاشمي رفسنجاني و دكتر سحابي و صدر و كتيرائي كه آمده بودند نيز راضي بوده آينده را اميدوار كننده                    

گيري از تسليم دستگاه و پيـروزي جريـان           ها پخش شد نشانه     متن سخنراني كه روز بعد در روزنامه      . ديدند

  .بود

ض اصلي من تماس عمومي آشكار با مـردم، خـروج بـر ملـت، ابـراز وجـود دولـت        در اين سخنراني غر 

مـشي دولـت موقـت ثالثـاً          ثانياً اعالم برنامه و خـط     . انقالب و بي اعتنايي به دولت در حال نزع و پرمدعا بود           

گوشزد كردن اينكه توقع معجزه، پيمودن ره صد ساله در يك شب، تبديل آسان و سريع ايران بـه گلـستان،      

حل فوري و مطلوب مسائل و مشكالت و باالخره انجام صحيح و كامل كارها نبايد داشته باشند و بـه هـيچ                      

دهم كه عدالت علي و قاطعيت خميني را به كار بندم يا وزرائي كه انتخـاب خواهنـد شـد مـريم                     وجه قول نمي  

دهـم حـسن    ا قولي كه ميبافته و عيسي رشته بوده همگي صالحيت و عصمت الزم را داشته باشيم بلكه تنه    

  .نيت و قصد خدمت همراه با صداقت است

دفتر كار و محل مشاوره و مالقاتها در ساختمان دبيرستان رفاه ود كه يك هيأتي به نام ستاد برگزاري                   

ريـزي،    از جمله آقايان مهندس توسلي مسئول تبليغات، مهنـدس صـباغيان مـسئول برنامـه              (استقبال از امام    

اهللا محالتـي رابـط       حسيني مسئوال تداركات، دكتر مفتح سخنگو، شـيخ فـضل           نتظامات، شاه تهرانچي مسئول ا  

در حاليكـه از دحـام     . كردنـد   آنجـا را اداره و حفاظـت مـي        ) روحانيت و مطهـري سرپرسـت كميتـه اسـتقبال         

لت گرفت و دو    هاي اطراف و خيابان ايران صورت مي        العاده و آمد و رفتهاي همه جور در آنجا و كوچه            فوق

ترين روزهاي انقالب را      بختيار حاكميت و رسميت داشت خيابانهاي تهران و بسياري از شهرستانها بحراني           

 بعدازظهر  ٥/٤فرمانداري نظامي ساعت ممنوعيت عبور و مرور را         . گذراندند  با شهامت و شهادت فراوان مي     

اي در كـار بـوده     فرمودنـد خدعـه  اعالم كرده بود كه امام و دولت دستور خـالف آن را دادنـد و بعـداً امـام      
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آسـا بـه       ايشان را دستگير و اعدام نمايند و معجزه         اند در خالء و سكوت شهر حمله نظامي كرده          خواسته  مي

 بهمن ٢١رفت و ما شنبه شب  هر آن خطر حمله به محل مي. نظرشان آمده بود كه حكومت نظامي را بشكنند       

اسـدي، مهنـدس ابوالفـضل بازرگـان و ابوالفـضل             ي، مهندس بنـي   را با اتفاق آقايان دكتر سحابي، دكتر يزد       

حكيمي و عده ديگري كه خاطرم نيست در آنجا مانديم كه دور از امام نبوده در ارتباط با ستاد برگـزاري و                      

شد و انتظار نزديك شدن دشمن و جنـگ دفـاعي             صداي تيراندازي در سراسر شب قطع نمي      . حفاظت باشيم 

 بــا شــكر و پــادي ٥٧ بهمــن ٢٢ روشــن شــد همــه را بحمــداهللا ســالم ديــده روز را داشــتيم ولــي صــبح كــه

  .زائدالوصف شاهد پيروزي انقالب به فضل خدا و فداكاري مردم ايران شديم

  .ها را نداشتند تسليم نشده بودند دكتر بختيار و وزراء كه جرأت حضور در وزارتخانه

از جملـه آقايـان اميرانتظـام، عبـاس رادنيـا و             بهمن به همت بعـضي از دوسـتان          ٢٣بعداز ظهر دوشنبه    

وزيري در معيت آقايان مهندس صباغيان،        اي از كارمندان نخست     اي و با استقبال عده      مرحوم اسماعيل افجه  

وزيري رفته به صورت اداري و تشريفاتي آنجا را تصرف نمـوديم و عمـالً از                  دكتر يزدي به عمارت نخست    

المجلـس    عنوان تشكل رسمي دولت اولين اقدامم تعيين معـاونين بـود كـه فـي               به. دولت بختيار خلع يد كرديم    

وزيـر در امـور انتقـال، دكتـر ابـراهيم             آقايان مهندس صباغيان معاون نخـست     : تكليف كردم و آنها پذيرفتند    

دو پست و عنوان    . يزدي معاون در امور انقالب و مهندس عباس اميرانتظام در امور اداري و روابط عمومي              

يكي براي تبديل تدريجي دستگاه قديم و تعيين مسئولين         . سابقه و الزمه وظائف و شرايط انقالب بود          بي اول

جديد براي مؤسسات عمده و ادارات ؟؟؟؟ مانند شهرباني، شهرداري، شركت نفت، شيالت، دانشگاهها، ذوب               

ب و تأسيس نهادهاي انقالبي آهن، راه آهن، هواپيمائي و غيره و ديگري براي تداوم و نظارت و حفاظت انقال        

  .از جمله سپاه پاسداران و ارتباط با مقامات و مواضع انقالبي

مطالعه و مشاوره و مصاحبه وزراء تا تعدادي كه بشود كابينه را تشكيل داد بـاالخره بـه اتمـام رسـيده        

براي بحـث   بهمن ازشورا درخواست تشكيل جلسه كردم براي اينكه فرصت و خلوت كافي             ٢٤شنبه    روز سه 

و تصميم وجود داشته باشد جلسه همراه با ناهار در منزل آقاي حاجي معيني يكي از تجار عالقمند آشنا با                    

جلـسه سـاعتها طـول كـشيد و روي          . هاي شرقي خيابان ايران تـشكيل گرديـد         آقايان و ساكن يكي از كوچه     

شـناختند بحـث و انتقـاد بـه عمـل             ميتك نامزدهاي پيشنهادي كه همه آنها را همه آقايان شورا از سابق               تك

 سـيدجوادي را بـه دليـل مطالـب عليـه روحانيـت در يكـي از                   آمده چند تا، از جمله آقاي دكتر اصغر حـاجي         

ــ  ١آقايـان   : كتابهاي سابق خود رد كردند و هفت نفري به شرح ذيل از غربال حالجي و تصويبشان گذشت                

ــ دكتـر    ٣ـ احمد صدرحاج سيدجوادي وزيـر كـشور         ٢ب  دكتر يداهللا سحابي وزير مشاور در طرحهاي انقال       

ـ مهنـدس عبـاس تـاج       ٥ـ مهندس مصطفي كتيرائي وزير مسكن و شهرسازي         ٤كريم سنجابي وزير خارجه     

  ـ داريوش فروهر وزير كار٧ـ دكتر كاظم سامي وزير بهداري ٦وزير نيرو 

حـاني شـوراي انقـالب كـرده        آقاي خميني رو به آقايـان رو      . عصر آن روز خدمت آقا رفته گزارش دادم       

دهيد و    شناسم اگر شما از نظر شرعي شهادت به آشنايي و اعتماد و صالحيت آنها مي                گفتند من همه را نمي    

آقايان تأييد كردنـد و مبـارك باشـد گفتنـد و قـرار شـد                . دانيد من منصوب كنم     پيش خدا خود را مسئول مي     

وزيـري جمـع شـده        بح بـه همـين ترتيـب در نخـست         فـردا صـ   . احكامشان را بنويسم كه آقـا امـضاء نماينـد         

عصر آن روز نيز در پيام      . ها اعالم نمودند    خبرنگاران و عكاسها آمدند عكس و تفصيالت گرفتند و روزنامه         
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  .تلويزيوني وزراء جديد و شروع كار دولت را به ملت اعالم نمودم

  :يان ذيل اضافه شدندبعداً و در مدت كمتر از يك ماه به تدريج ليست وزراء تكميل و آقا

محمـد ايـزدي وزيـر     ــ دكتـر علـي   ١٠ـ علـي اردالن وزيـر دارايـي       ٩ـ مهندس يوسف طاهري وزير راه       ٨

ـ دكتر شريعتمداري وزيـر فرهنـگ و   ١٢) بعداً تيمسار رياحي(ـ تيمسار احمد مدني وزير دفاع     ١١كشاورزي  

دكتـر مبـشري وزيـر       ــ ١٤  )سـالمي ارشـاد ا  (ـ ناصر ميناچي وزير تبليغـات و جهـانگردي          ١٣آموزش عالي   

ــ مهنـدي    ١٧ـ دكتر شكوهي وزير آمـوزش و پـرورش          ١٦ـ دكتر رضا صدر وزير بازرگاني       ١٥دادگستري  

ــ دكتـر محمـود احمـدزاده وزيـر          ١٨فر وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامـه و بودجـه              اكبر معين   علي

  .ـ دكتر اسالمي وزير پست و تلگراف١٩صنايع 

يه وزراء نيز اگرچه كمتر شناخته شده كلي اعـضاء شـوراي انقـالب بودنـد ولـي روي                   بديهي است كه بق   

آمـد حتـي بعـضي از     شدند به قدر كافي بحث و پرسش به عمل مي      همه آنها به تدريج كه نامزد و معرفي مي        

 در تنهـا . آنها مانند آقاي دكتر شكوهي در اثر مشورت و معرفي آقايان روحاني شورا انتخاب گرديده بودند        

مورد تيمسار تقي رياحي در شوراي ايراد و اشكال شد و عدم آشنايي وجود داشت كه آقاي مطهري گفتنـد         

دهيم فقط در ترميم ماههاي آخر بود كه بعضي از آقايان             ما روي اعتماد مهندس بازرگان به ايشان رأي مي        

و بيـشتر   (ي جديـد ذيـل      شورا ايرادهايي فردي و قصد دخالت و دخل و تصرف در ليـست وزراي پيـشنهاد               

داشتند كه من پافشاري نموده گفتم آقايان بر طبق اساسنامه شورا و سنت پارلماني مجلس               ) آقاي فروهر را  

وزراي جديد عبـارت بودنـد   . توانند يكپارچه رأي بدهند يا يكجا رد كنند كه با اكثريت آراء تصويب كردند    مي

  :از آقايان

اهللا سـحابي در سـازمان      ه جاي تيمسار تقي رياحي، مهندس عزت      دكتر مصطفي چمران در وزارت دفاع ب      

فـر، دكتـر حـسن حبيبـي در وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي بـه جـاي دكتـر                         برنامه به جاي مهندس معين    

شريعتمداري، محمدعلي رجائي كفيل وزارت آموزش و پرورش به جاي دكتر شكوهي، دكتر علي اسـپهبدي                

ش فروهر وزير مشاور يا وزيـر سـيار بـراي سركـشي             .و باالخره داري  وزير كار به جاي داريوش فروهر،       

  .دائمي به استانها و توجه خاص به كردستان

البته تغييرات جزئي ديگر و جابجائيهائي نيز در آن فواصل در اثـر اسـتعفاي بعـضي از همكـاران پـيش                      

هـاي اسـالمي و    ها يا انجمـن     كميته طور كلي استعفاها غالباً در اثر دخالتهاي افراد غيرمسئول          و به (آمده بود   

گيـري    ها و ادارات و مسئولين مربوط بود كه مستأصل و ناچار به كناره              مقامات روحاني در كار وزارتخانه    

  :از جمله. گرفت كه با طرح و تصويب در شورا و فرمان امام صورت مي) شدند مي

  ابي،آقاي دكتر ابراهيم يزدي در وزارت خارجه به جاي آقاي دكتر سنج

  آقاي احمد صدر حاجي سيدجوادي در وزارت داد

  گستري به جاي آقاي دكتر مبشري،

  آقاي مهندس صباغيان در وزارت كشور به جاي آقاي صدر حاجي سيدجوادي،

فر در وزارت جديدالتأسـيس نفـت بـراي دربرگـرفتن شـركتهاي ملـي نفـت و گـاز و                       آقاي مهندس معين  

  پتروشيمي

 نسبي دولت و شوراي انقالب كه به منظور تسهيل همكاريها و مـشاركت در          بعد از تصويب ترتيب ادغام    
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مسئوليتها و تسريع در تصويبها و تصميمات انجام گرفت چـون آقايـان از قبـول وزارت اسـتنكاف داشـتند               

ها و همچنين شركت و حق راي و مسئوليت در هيأت دولت پـستهاي ذيـل                  قرار شد با حضور در وزارتخانه     

  :ندرا داشته باش

  آقاي هاشمي رفسنجاني معاونت وزارت كشور

  اي معاونت وزارت دفاع  آقاي سيدعلي خامنه

  آقاي دكتر جواد باهنر معاونت وزارت آموزش و پرورش 

  هاي انقالب، در وزارت كشور كني با سمت قبلي سرپرست كميته آقاي محمدرضا مهدوي

ش شـده بـود كـه بـه منظـور جلـوگيري از              از آقايان دكتر بهشتي و موسوي اردبيلي نيـز مـصراً خـواه            

را همراه بـا سرپرسـتي دادگاههـاي         تعارض دادگاههاي انقالب با دولت، وزارت يا الاقل معاونت دادگستري         

  .انقالب بپذيرند ولي حاضر نشدند

اي و هاشمي رفسنجاني در كميسيون وزراء امنيتي كه سرپرستي و مـسئوليت كليـه امـور                   آقايان خامنه 

نگي و امنيتي از جمله گنبد و كردستان و خوزستان و مقابله با گروههاي ضدانقالب را به عهده             انتظامي و ج  

اي   شوراي دفاع نيز بدون اطـالع و مـشاركت آقـاي خامنـه            . داشت عضويت و نظارت و دخالت كامل داشتند       

اي انقـالب  ها بر طبق اليحـه قـانوني مـصوب شـور     شد و عالوه بر آن امور پاكسازي وزارتخانه   تشكيل نمي 

اي و دكتر     گرفت كه آقايان موسوي اردبيلي و خامنه        وزيري انجام مي    زير نظارت عاليه يك كميسيون نخست     

  .چمران عضو آن بودند

سازشـكاري، اشـتباه و       بعدها به دولت موقت حمالت زيادي از نواحي مختلف شده ما را متهم به تعلـل،                 

نمودنـد در حـالي كـه         هاي ضدانقالب مي    در مقابله با توسئه   خيانت در دفاع از كردستان و مرزهاي ايران و          

اوالً هيچگونه تعلل و سازشكاري و خطاي عمدي وجود نداشته بـا توجـه بـه اطالعـات و امكانـات موجـود                       

آمد و ثانياً آقايان شوراي انقالب به هيچ وجه بيگانـه و بركنـار                حداكثر مراقبت و تالش و خدمت به عمل مي        

يمات نبوده به سهم خودشان مطلع و مسئول كارها بودند ولي نه كـسي بـه آنهـا ايـرادي            از جريانها و تصم   

  .گرفت و نه آنها قيام به شهادت و دفاع از حق نمودند

در كل مدت نه ماه دولت موقت با توسعه و تغييرهايي كه در وزراء و مـسئولين هيـأت دولـت داده شـد                        

توان در جدول ذيل بـه        روهبنديهاي سياسي و اجتماعي مي    ترتيب توزيع مجموع آنان را بر حسب پستها و گ         

  :ترتيب الفبا خالصه نمود

  :آقايان

  حزب ايران ـ جبهه ملي  دارائي  علي اردالن  ١

  نهضت آزادي  صنايع و معادن   محمود احمدزاده  ٢

  نهضت آزادي  كار  علي اسپهبدي  ٣

  ملي جبههـ  سابق ايران مردم  كشاورزي  محمد ايزدي علي  ٤

  نهضت آزادي  وزيري نخست  ي بازرگانمهد  ٥

  انقالب شوراي روحانيون  آموزش و پرورش  جواد باهنر  ٦

  انجمن اسالمي مهندسين  نيرو  عباس تاج  ٧
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  ٢٤٥

  نهضت آزادي  دفاع  مصطفي چمران  ٨

  انقالب شوراي روحانيون  دفاع  اي سيدعلي خامنه  ٩

  نهضت آزادي  آموزش و پرورش  محمدعلي رجائي  ١٠

  منفرد ـ جبهه ملي  اع دف  تقي رياحي  ١١

  جاما  بهداري  كاظم سامي  ١٢

  نهضت آزادي  سازمان برنامه   اهللا سحابي عزت  ١٣

  نهضت آزادي  وزير مشاور  يداهللا سحابي  ١٤

  حزب ايران ـ جبهه ملي  خارجه  كريم سنجابي  ١٥

  جاما ـ جبهه ملي  عالي وآموزش فرهنگ  علي شريعتمداري  ١٦

  منفرد  ورشآموزش و پر  غالمحسين شكوهي  ١٧

  نهضت آزادي  كشور   هاشم صباغيان  ١٨

  نهضت آزادي  بازرگاني  رضا صدر  ١٩

  نهضت آزادي  كشور  سيدجوادي احمدصدرحاجي  ٢٠

  انجمن اسالمي مهندسين  راه  يوسف طاهري  ٢١

  ملت ايران ـ جبهه ملي  كار ـ مشاور  داريوش فروهر  ٢٢

  دسينانجمن اسالمي مهن  مسكن و شهرسازي  مصطفي كتيرائي  ٢٣

  انقالب شوراي روحانيون  كشور  محمدرضا كني  ٢٤

  منفرد ـ جبهه ملي  دادگستري  اسداهللا مبشري  ١٥

  منفرد ـ جبهه ملي  دفاع   سيداحمد مدني  ١٦

  انجمن اسالمي مهندسين  نفت برنامه ـ  سازمان  فر اكبر معين علي  ٢٧

  منفرد  ارشاد  ناصر ميناچي  ٢٨

   انقالب شوراي روحانيون   كشور  رفسنجاني اكبر هاشمي علي  ٢٩

  نهضت آزادي  خارجه  ابراهيم يزدي  ٣٠

  

  كل % ٦/٣٦ نفر يا ١١از نهضت آزادي ايران جمعاً 

  كل % ٦/٣٦ نفر يا ١١از جبهه ملي و منفردين و مليون ديگر 

  كل % ٣/١٣ نفر يا ٤از انجمن اسالمي مهندسين 

  كل % ٣/١٣ نفر يا ٤از روحانيون شوراي انقالب 

هاي اجرا شده تفـصيل و توضـيحاتي          ولت موقت در ظرف نه ماه عمر آن و سياستها و برنامه           عملكرد د 

  .دارد كه قسمتي از آن در نشريات و كتاب جداگانه داده شده يا داده خواهد شد

∗∗∗  
  :اي به شرح ذيل داشته است اعضا و تشكيالت شوراي انقالب نيز تحولها و دورانهاي چهارگانه

  ) آمده است٣٢قبالً صورت آن در صفحه  (٥٧انقالب و تا تعيين دولت موقت در آخر بهمن ـ قبل از پيروزي ١
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  ٢٤٦

  ،٥٨ـ پس از خروج وزراء دولت موقت ازشورا تا ادغام نسبي دولت و شوراي انقالب در تيرماه ٢

  :آقايان

نر ـ  كنـي ـ موسـوي اردبيلـي ـ دكتـر بـاه        طالقاني ـ مطهري ـ هاشمي رفسنجاني ـ دكتر بهشتي ـ مهدوي   

زاده ـ مهنـدس    صـدر ـ قطـب    اي ـ تيمسار مسعودي ـ مهنـدس سـحابي ـ دكتـر عبـاس شـيباني ـ بنـي          خامنه

  .موسوي ـ دكتر پيمان ـ احمد جاللي

  ،٥٨ـ پس از ترميم كابينه و ادغام نسبي دولت و شوراي انقالب تا استعفاي دولت موقت در آبانماه ٣

كني ـ موسوي اردبيلي ـ دكتر باهنر ـ دكتـر      نجاني ـ مهدوي طالقاني ـ دكتر بهشتي ـ هاشمي رفس  : آقايان

فـر ـ دكتـز رضـا صـدر ـ        زاده ـ مهندس معين  صدر ـ مهندس كتيرائي ـ مهندس سحابي ـ قطب    شيباني ـ بني 

  .بازرگان

كنـي ـ هاشـمي     فـر ـ صـدر ـ بازرگـان ـ مهـدوي        بندي آقايـان كتيرائـي ـ سـحابي ـ معـين       در اين تركيب

اي و باهنر در هيأت دولت و در شـوراي انقـالب حـضور داشـته پيـشنهادات و نظريـات        هرفسنجاني ـ خامن 

  .حاصله هميشه برخوردار ار رأي اكثريت در هر دو محل بود

ـ بعد از استعفاي دولت موقت تا تشكيل مجلس شوراي اسالمي با ادغام كامل دولـت و شـورا انقـالب،                     ٤

ــ موسـوي اردبيلـي    ) وزيـر كـشور  (كنـي   ـ مهـدوي ) ر كشوروزي(دكتر بهشتي ـ هاشمي رفسنجاني  : آقايان

) معاونـت وزارت آمـوزش و پـرورش       (دكتـر بـاهنر     ) معاونـت وزارت دفـاع    (اي    ـ خامنـه  ) بنياد مستضعفين (

ـ مهندس  ) وزير خارجه (زاده    ـ قطب ) وزير كشاورزي (ـ دكتر شيباني    ) وزير دارايي و بعد خارجه    (صدر    بني

ــ مهنـدس    ) وزيـر بازرگـاني   (ــ دكتـر رضـا صـدر         ) وزير نفت (فر    هندس معين ـ م ) سازمان برنامه (سحابي  

  .بازرگان

ساير اعضا دولت سمتي در شوراي انقالب نداشتند ولي در جلسه مشترك هفتگي دولت و شورا شركت                 

  .كردند مي

∗∗∗  
ر طـور كلـي بايـد بگـويم كـه در مقايـسه بـا آنچـه د                   در زمينه روابط دولت موقت و شوراي انقـالب، بـه          

انقالبهاي ديگر دنيا جريان داشته است و با آنچه متداول اجتماعـات ايرانـي و ارگانهـاي شـورائي دولتـي و                      

شود و معمول است رويهمرفته به صورت محترمانه و مثبـت و صـادقانه                سياسي خود اين مملكت ديده مي     

م چنـين تفـاهم و همكـاري        كـن   اي اختالف و تعارضها، فكر نمـي        در هيأت دولت نيز با وجود پاره      . بوده است 

  .هاي گذشته ايران سابقه داشته باشد صميمانه در كابينه

قدر مسلم اين است كه چه در زمان عضويت مؤثر خود ما در شوراي انقـالب و چـه بعـد از جـدائي يـا                          

و شناختيم و غالباً با سوابق مبارزاتي و همكـاري ديرينـه، اعتمـاد                ادغام دولت و شورا، همگي يكديگر را مي       

البته آن صداقت و وفاي به عهد و صميميتي كه ما گروه ملي و نهضتي، بـه                 . اي داشتيم   احترام نسبي متقابله  

آن . ديـديم   خاطر مملكت و انقالب در طبق اخالص براي امام و شـورا گـذارده بـوديم در طـرف مقابـل نمـي                      

از . ه متـضاد در پـيش گرفتنـد       آقايان به خاطر تداوم انقالب تسلط بر انقالب يا تصرف مواضع قـدرت دو را              

شـدند و از   تـر و تنـدتر مـي    ها رفته رفته انقالبي يك طرف براي عقب نيافتادن از قافله و گرفتن حربه از چپي      

برگـشت ارتجـاعي بـه سـنن ديـرين      ) و البته به عقيده خودشان با حسن نيت و به قصد خـدمت      (طرف ديگر   
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  ٢٤٧

شد  ها زياد و همدردي و همكاري كم مي تدريجاً فاصلهروحاني و همبستگي و انحصارگري طبقاتي نموده و        

  .و پس از استعفاي دولت موقت از همصدائي با انتقادكنندگان و حمالت دوپهلو دريغ نداشتند

ها و اعمال مثبت يا منفي دولت و حتي           براي ما بسيار و دردناك بود با آنكه آقايان در بسياري از برنامه            

 يا نظارت داشته تصويب كرده بودنـد و در هـر حـال بـر طبـق اساسـنامه                    پيش از پيروزي انقالب مشاركت    

شوراي انقالب و بنا به تكليف شرعي كه امام به گردنشان گـذارده بودنـد مـسئول كارهـاي مـا در خطـوط                        

اصلي بودند در برابر حمالت ناروا و اتهامات ناجوانمردانه عليـه دولـت موقـت كـه مـاه بـه مـاه شـديدتر و                  

اي اختيار كرده احساس وظيفه وجداني و شـرعي بـراي دفـاع از عمـل                   سكوت رضايتمندانه  شد  تر مي   وسيع

  .نمودند مشترك و اداي شهادت به حق نمي

تك وزيران از غربال آشـنايي و الـك نقـادي و تـصويب قريـب بـه اتفـاق آقايـان                        مثالً عالوه بر آنكه تك    

ت با سماجت خـاص شـخص بنـده را بـه بـاد              گذشته بود موقعي كه بعضي مقاالت و مقاما       ) منهاي يك نفر  (

گفتند عليرغم فرموده امام و پس از آن اصرار به اصـطالح جمهـوري دموكراتيـك     تهمت و ناسززا گرفته مي    

ام هيچ يك از اين ياران به مردم نگفت كه در مـاده اول اساسـنامه شـوراي       به جاي جمهوري اسالمي داشته    

» ايجاد حكومت جمهـوري دموكراتيـك اسـالمي       «ن هدف شورا    انقالب تنظيمي خودمان و مصوب امام آخري      

هـاي خـود قبـل از اعـالم      هـا و سـخنراني   وزير منتخب ايشان در مصاحبه      ذكر شده بوده است و اگر نخست      

از طرف امام دو واژه دموكراتيك و اسالمي را مترادفاً و متعاقباً بكار             » جمهوري اسالمي «عنوان انحصاري   

سياست . هاي مكرر معظم له با خارجيان در نجف و پاريس بوده است             ييد مصاحبه برده است تأسي و تأ      مي

همينطور سياست خارجي دولت با ابرقدرتها، كـه        . گام به گام نيز عين متن و محتواي فرمان امام بوده است           

 بر مبناي موازنه منفي و برقراري روابط دوستانه عادي به شرط احترام متقابله و حفـظ تماميـت ارضـي و                    

حاكميت ملي قرار داشت، پس از چند جلسه بحث و بررسي در شوراي انقالب و بدون آنكه كمترين ايـرادي                    

  ...ابراز شده يا كسي گفته باشد كه با آمريكا بايد قطع رابطه و اعالم خصومت نمود به تصويب رسيده بود

گيـري   مراكـز تـصميم  هاي حسن نيت و تالش صادقانه دولت موقت همين بس كه وقتـي ديـديم                 از نشانه 

كشور در تزايد است و نهادها و مقاماتي كه سرپرستي آنها به بعضي از آقايـان واگـذار شـده اسـت ايجـاد             

نمايد پيشنهاد و اصرار نموديم كـه         تشتت و تعارض و حداقل تاخير و اشكال در وطائف محوله به دولت مي             

ز قلمروي امام و نظارت شوراي انقـالب باشـد          دوگانگي و فواصل از ميان رفته دخالتهاي متفرقه كه خارج ا          

 ١٥/٢/٥٨قبالً هم طـي نامـه       (موقوف گرديده دولت و شوراي انقالب زير رهبري عاليه امام يك كاسه شوند              

و مـا وقتـي   ) گزارش جامعي در همين زمينه داده بوديم كه منجر به ادغام نسبي دولت و شوراي انقالب شد   

وزيـر خيلـي عـوض شـده           روز پيروزي انقالب و صدور فرمان نخـست        ديديم كه جو و شرايط حاكم در        مي

يكپارچگي و وحدت كه شرط بديهي مديريت است به گستردگي و كثرت مبدل شده است و از ناحيه بعـضي                    

يكـي مجادلـه و     . آيد دو راه در پيش داشتيم       از آقايان و روحانيت و نهادها انواع تفرقه و تداخلها به عمل مي            

راز قـدرت انحـصاري، و ديگـر خـود را در اختيـار امـام گـذاردن و پيـشنهاد همكـاري و                        مخاصمه براي اح  

اين طرح عملي گرديده بعضي از آقايان روحاني شوراي انقالب وارد در هيأت دولـت               . همگامي بيشتر كردن  

هـاي انقـالب و خطـرات         شده تا حدودي از تعـارض و تاخيرهـا كاسـته شـد و چـون مـشكالت و پيچيـدگي                    

 هـشدار   ٥٨نمود در اواخر مهر مـاه          سرعت تصميم و توافق و تسلط خيلي بيشتري را ايجاب مي           روزافزون
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  ٢٤٨

داده تقاضاي وحدت تشكيالتي دو ارگان اصلي يعني دولت و شوراي انقالب را كـرديم كـه از طـرف آقـاي                       

ا را  پذيرفته شد ولي مواجه با سردي و استقبال كند گرديـده آقايـان قبـول مـسئوليت اجرائـي اعـضا شـور                      

كردند در حاليكه دخالتها و مزاحمتها ادامه داشت به اين ترتيب و قبـل از حملـه بـه سـفارت آمريكـا بـه                           نمي

خاطر مصلحت انقالب و جمهوري اسالمي دولت تصميم بـه اسـتعفا گرفتـه بـود نامـه ذيـل را خـدمت امـام              

  :فرستادم

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  اهللا الموسوي الخميني دامت بركاته   روحاهللا العظمي امام حضور محترم حضرت آيت

پيرو توضيحات مكرر گذشته و نظر به اينكه دخالتها، مزاحمتها، مخالفت و . دارد با كمال احترام معروض مي 

اختالف نظرها انجام وظايف محوله و ادامه مسئوليت را براي همكاران و اينجانـب مـدتي اسـت غيـرممكن              

جات مملكت و به ثمر رساندن انقـالب بـدون وحـدت كلمـه و وحـدت                 ساخته و در شرايط تاريخي حاضر ن      

دانيـد كليـه      دارد تا به نحوي كه مقتضي مي        باشد بدينوسيله استعفاي خود را تقديم مي        مديريت ميسر نمي  

امور را در فرمان رهبري بگيرند يا داوطلباني را كه با آنها هماهنگي وجود داشته باشد مامور تشكيل دولت 

  .فرمايند

  با عرض سالم و دعاي توفيق  

  مهدي بازرگان               

            ١٢/٨/٥٨  

  

 با روشني و صراحت و صـداقت و بـا شـروط و خطـوط                ١٣٥٧ بهمن   ١٥اي كه در      به اين ترتيب پرونده   

 ١٣٥٨ آبان  ١٤مشخص، به قصد خدمت به ملت، در راه خدا و با توكل به او گشوده شده بود نه ماه بعد در                      

. هاي ديگر ولي باز هم با همان روشني و صراحت و صداقت و حسن نيـت بـسته شـد              شرايط و خواسته   در

رب «كنم كه دعا و پيماني كه در سخنراني ابتدائي دانشگاه تهران با خدا بسته و گفتـه بـودم                    خدا را شكر مي   

  .افتتحقق ي» ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعلني من لدنك سلطاناً نصيراً

  

  روابط دولت موقت با امام

هاي اول ترتيب و قرار مشخصي نداشت زيرا كه كار خودمان روي غلطك نيافتـاده بـود و طبـق       در هفته 

اساسنامه شوراي انقالب تنها خط مشي كلي و اصول سياست دولت بايـد از طـرف رهبـري انقـالب تعيـين                      

هـا تمـاس مـستقيم بيـشتر و           هـا و افتـراق      فاهمگردد ولي به زودي ضروري ديديم كه براي احتراز از سوءت          

عـالوه بـر   . رفتيم جمعي به قم مي   طور تقريباً دسته    اي يك روز قبل از ظهر به        هفته. ارتباط منظم داشته باشيم   

ذر اين مالقاتهـا غالبـاً آقـاي        . رسيدم  آن در مواقع الزم به تنهايي يا به اتفاق بعضي از همكاران خدمتتان مي             

  . حضور و همكاري داشتنداحمدآقا خميني 

منظور از جلسات مزبور و مالقاتهاي قم اوالً دادن گزارش و دريافت نظريات و رهنمودهـاي ايـشان بـه                    

امور مهم انقالب مملكت بود و بنا به يك اصل بديهي مديريت و سياست اصرار كرده بوديم كه چنانچه ايراد          

امد كه از جنبه  ثانياً مسائلي پيش مي. دام به خود ما بگويندو اوامري داشته باشند قبل از هر گونه اعالم يا اق         
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 و درآمد بانكهـا و       از قبيل بهره  . شرعي و فقهي يا به خاطر سياست كلي انقالب احتياج به نظر ايشان داشتيم             

كردند، عفو عمـومي ملـي و دلگرمـي           ها مي   ها و اعمالي كه دادگاهها و بعضي كميته         ملي كردن آنها، مصادره   

ها، اراضي شهري و كشاورزي، مبارزه بـا مـواد            روابط خارجي با ابرقدرتها و همسايه       يان و كارمندان،  ارتش

ثالثاً استمداد از راي و پشتيباني معنوي و رهبري معظـم           ... مخدر، حوادث ناگوار گنبد و كردستان و مرزها         

ها و    مانند دخالتهاي افراد كميته   . ديد آمد يا ابتكارها و اقداماتي كه دولت الزم مي          له در مشكالتي كه پيش مي     

هـا، توقعـات غيرقـانوني نـامعقول كـارگران، تحريكـات داخـل                ها، تجـاوز بـه آثـار باسـتاني و عتيقـه             دادگاه

  .كشاورزان، مبارزه با گراني و تورم و بيكاري و غيره

ساسـي و   امام نيز بعضي اوقات سفارش و تأكيدهايي براي مستـضعفين يـا تـسريع در تـدوين قـانون ا                   

رسيد به  اجراي احكام شرعي داشتند و گاهگاه شكايات يا اتهامهائي كه عليه افرادي از رؤسا و مسئولين مي             

طور كلي ارتباط فيمابين منظم و مـستمر و مثبـت بـوده     به. شدند ما ارجاع كرده خواستار تحقيق يا تغيير مي    

و مسائل حساس جنگي يا سياست با اطـالع         گذارديم، مخصوصاً مهمات      معظم له را در جريان كلي امور مي       

آمد يا اختالف نظرهايي داشـتيم        هايي به نظرمان مي     البته اگر مصلحت  . گربفت  و تصويب يا دستور انجام مي     

كـرديم ولـي هيچگـاه نـه چيـزي را مـستور            از روي صفا و صراحت بنا بـه احـساس مـسئوليت اظهـار مـي               

  .مان بودداشتيم و نه تحريف و فريب و تملق در كار مي

العاده و ضـرورت و هـر چنـد مـاه يـك بـار اعـضاي دولـت و شـوراي انقـالب متفقـاً بـه                   در مواقع فوق  

  .رسيديم حضورشان مي

  

  روابط دولت با مردم

هـاي   دولت موقت براي خدمت به مردم ايران آمده به فكر مردم و در ميان مردم بود و عالوه بـر تمـاس         

ها و پيامهاي تلويزيوني عمـومي        اينجانب مصاحبه و سخنراني   حضوري مستقيم هر يك از وزراء و شخص         

در . دانـستند   شد و آنها را آموزنده و اميدواركننده و موثر مي           منظم داشتيم كه استماع و استقبال فراوان مي       

برخوردهاي شهري و بازديد شهرستانها و موسسات مواجه با ازدحامم صميمانه انبوه مردم محل و شاهد                

اما با همه اينها يكي از اشـتباهات مـا          . نموديم  ها شده كامالً احساس عالقه و اعتماد متقابله مي         انبساط چهره 

بـه  . اين بود كه به گفته همكارمان دكتر يزدي آدمهاي بيشتر اداري و خدماتي بوديم تا سياسـي و تبليغـاتي                   

داديـم و صـرف       اهميـت مـي   مسئله تماس و تفاهم و تاثير روي افكار خصوصاً جوانان انقالبي و داغ كمتـر                

كرديم تا روي امور و مشكالت كشور و وظائف اداري و اقتـصادي و نظـامي و امنيتـي و فرهنگـي                        وقت مي 

  .گوناگون كه فرمان امام و مسائل روزافزون انقالب به دوشمان گذارده بود

بـر آن دسـت و   داستان باورنكردني استثنائي ـ دولت موقت انقالب اسالمي ايران منتصب ره  به عالوه ـ 

  !ترين حكومت انقالبي روي زمين بود زبان بسته

هاي كثيراالنتشار سابقاً دولتي، اسماً در اختيـار نهادهـاي خـارج از قلمـروي دولـت و عمـالً در                       روزنامه

نمـا بـود و در حـالي كـه نهـضت آزادي بنـا بـه تعهـد روز انتـصاب           دست كاركنان چپي ـ ساواكي انقالبـي  

هاي حزبي چپي يا اسالمي و شخصي تازه        از انتشار ارگان حزبي نداشت روزنامه      وزيري، خودداري   نخست

و همچنين است منابر و مساجد و نمازهـاي جمعـه كـه             . درآمده، تبليغات مخالف يا نامساعد عليه ما داشتند       
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نهاد تربيتي تبليغاتي نيرومند مخصوص حكومت اسالمي بـوده حالـت انحـصاري داشـت و يكـي از مراكـز                     

تـر از همـه راديـو و          داده مهمتـر و زيـانبخش       گيري جداي از دولت و احياناً مقابل آن را تـشكيل مـي              تصميم

قـانوني  (ها و سياسـت دولـت         تلويزيون قانوناً دولتي بود كه نه تنها نقش سخنگوئي و تبليغ و اجراي برنامه             

قل مدعي وزرا و متكي بـه       كرد بلكه متصدي آن خود را شخصيت مست         را ايفا نمي  ) واجب االطاعه امام زمان   

هـاي خـاص داشـته و در مجمـوع و             امام دانسته گردانندگان قديم و جديد نيز براي خود طرز تفكـر و تلقـي              

ورزيدند، ضـمن آنكـه امـام در     مخصوصاً در اواخر ايام دولت موقت از كارشكني و تبليغات سوء دريغ نمي     

  .، مخالف با تجزيه قدرت نبودندآن زمان به منظور احتراز از بروز ديكتاتوري در مملكت

طور كلي عامه مردم و طبقات ملي و مسلمان مملكت، نسبت به دولت موقت، با قبول اخـالص و عقايـد                       به

كوبيدنـد و از طـرف ديگـر          آن، تفاهم و تمايل داشتند ولي اقيلت گروههاي چپي و التقاطي ما را خصمانه مي              

لهاي قبل از پيـروزي و تـاثيرات ماركسيـستي بـه تحريـك و           هاي سا   جونان انقالبي افراطي كه عشق و عقده      

تعجيلشان واداشته و انقالب و انقالبي بودن برايشان اصل و هدف بود، گوششان به اين حـرف منطقـي كـه          

مأموريت و برنامه دولت موقت بر طبق فرمان امام مرحله به مرحلـه و انتقـالي بـوده نبايـد انتظـار حركـات           

غير از اين دو دسته افراد تشنه       . و تندي انقالبي را از ما داشته باشند، بدهكار نبود         خارج از نظم و مصوبات      

مقام نيز وجود داشتند كه شرط اول توفيق خود براي احراز كرسـي رياسـت جمهـوري را برداشـتن رقيـب            

گروه روحانيـت نيـز معتقـد و مـصمم بـه حقانيـت و               . دانستند  مسلم و بدنام و خفيف كردن دولت موقت مي        

دانستند كه هر حزب يا فـرد و فكـر شـاخص را از ميـدان خـارج       حاكميت انحصاري خود بوده ضروري مي    

ضمن آنكه در تمام اين احوال و اوضاع در همه انقالبها و امتها مسائل انساني و اجتمـاعي رقابـت و     . سازند

 روي خلـوص و     اي كـه مـا      كنـد، نكتـه     حسادت و احراز قدرت و سياست نقش طبيعي خود را فرامـوش نمـي             

  .صداقت غافل از آن بوديم

  واهللا عزيز حكيم

  

  

  ١/٩٩ع/٦

١٥/١١/٥٧ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان 

بنا به پيشنهاد شوراي انقالب بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريـت قـاطع قريـب بـه                       

ت وسـيع و متعـدد در سراسـر ايـران نـسبت بـه رهبـري                 اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرا        

جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعي كـه از                     

سوابقتان در مبارزات اسالمي و ملي دارم جنابعالي را بدون در نظـر گـرفتن روابـط حزبـي و بـستگي بـخ                        

نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجـام رفرانـدوم              قت مي گروهي خاص مامور تشكيل دولت مو     

و رجوع به آراء عمومي ملت درباره تغيير نظـام سياسـي كـشور بـه جمهـوري اسـالمي و تـشكيل مجلـس                         
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مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق                 

  . بدهيدقانون اساسي جديد را 

ام تعيـين و   مقتضي است كه اعضا دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطي كه مشخص نمـوده                 

كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت را براي وصول به اهداف مقدس انقالب و سامان يـافتن                  . معرفي نماييد 

ريخي از خداونـد متعـال      امور كشور خواهد نمود موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحلـه حـساس تـا                 

  .نمايم مسئلت مي

  اهللا الموسوي الخميني  روح
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  اليتع بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۴/۱۱/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  نامه پنج تن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي عضو نهضت 

  به رئيس مجلس در مورد سخنان دادستان انقالب اسالمي در نمازجمعه 

  

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

   تهرانو امام جمعه موقت

  .دهيم پسندانه مختصراً زحمت مي  سالم دوستانه و دعاي توفيقات حقبا

 بهمن ماه آقاي سيد اسداهللا الجوردي كه در منصب خطير دادستاني انقـالب              ٩در پيش خطبه نماز جمعه      

اند كه ارتبـاط بـا    اسالمي تهران هستند اظهارات خالف حق و حقيقت و شرع درباره دولت موقت بيان داشته            

ايـد و در پيـشگاه        يت ايشان دارد ولي نسبت به شخص جنابعالي كه امام جمعه آن روز بـوده              مسئولقام و   م

پرسيم آيا نماز قربه الي اللهي وحدت         خدا و خلق بايد جوابگوي گفتارها و شعارها باشيد اعتراض داشته مي           

 و تفرقـه و تحريـك       آفرين جمعه و مكتب طهارت و رحمت بايد آلوده به اغـراض سياسـي و صـحنه تهمـت                  

شود؟ آيا خداوند سميع بصير در آن مكان و زمان حاضر و ناظر نبود و سخنران پيش از خطبـه كـه خـود                        

بايـستي رعايـت قـانون اساسـي را كـه ضـامن               مأمور حفظ اصول اسالمي و حدود قانوني بوده است نمـي          

هـاي نـسنجيده صـادر        قـضاوت باشد بنمايد و از پيش خود حكـم و            حيثيت و حقوق و جان افراد مملكت مي       

  نكند؟

 اصالح و اعتراض    اگر بيانات ايشان بدون اطالع و رضاي جنابعالي بوده است چرا در خطبه نماز يا بعداً               

  ايد؟ علني نفرموده

دولت موقتي كه رئيس آن را خود شما و همكاران شوراي انقالب پيشنهاد كرده بوديد و امام با تصريح                   

العملـي مـشخص      ع از سـوابق مبـارزات اسـالمي و ملـي طبـق دسـتخط و دسـتور                 به اعتماد به ايمان و اطال     

انتصاب فرمودند و وزرا نيز پس از بررسي كامل و تصويب آقايان با تأييد و حكم ايـشان انتخـاب گرديـده                      

ار خطير خدمات اوليه انتقال كشور را به حول و قوه           م و حداكثر دانايي و تواني خويش ب       همگي با صداقت تا   

ايـشان بـه چـه حـق و بـا چـه صـالحيت و مـدرك                  .  از نظام مخلـوع بـه نظـام مطلـوب كـشيده بودنـد              الهي

اند خوانده اسـت و سازشـكار         هاي مذهبي از فرنگ برگشته كه صدمات زياد به انقالب وارد كرده             ليبراليست

ها را به  ي و تخريبسوز ها و آتش  با چپاولگران و با منافقين و محاربين اسالم گفته و باالخره گناه تمام قتل             

  !گردن آنها انداخته است؟

به خاطر ما و رسم وفا هم كه نباشد آيا جا نداشت به خاطر آبرو و دفاع از امام و خودتـان كـه آورنـده       

 مـا چنـين بـي سـر و بـي پـا و           كرديد؟ آيـا واقعـاً      ايد تكذيب و دفاعي مي      ما و ناظر نزديك و همكارمان بوده      

  د؟فهم  نفهميديد و اين آقا حاال ميه شما در آن مدتطرارهاي جنايتكار بوديم ك
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آيا عاقبت جمهوري اسالمي و عدالت علوي به اينجا كشيده شده است كه كينه و دشـنام سـكه رايـج آن                      

گـزاران و     خورد، تازه واردين بايد به جان پايـه         هاي بشري الحادي كه فرزندان خود را مي         بوده مانند انقالب  

آن فاسـعوا الـي ذكـر اهللا،        ند و در نمازي كه تنهي عن الفحشاء والمنكر است و برنامـه              خدمتگزاران قديم بيفت  

   اجرا شود؟ ها تقوايي بيچنين 

  ماند؟  ديگر براي چه كسي و چه چيزي در اين جمهوري امنيت و حرمت باقي مي

  !  اهللا اكبر !بريم به خدا پناه مي

  صدر حاج سيد جوادي مهندس مهدي بازرگان ـ دكتر يداهللا سحابي ـ احمد 

  دكتر ابراهيم يزدي ـ مهندس هاشم صباغيان 

٢٤/١١/٦٠  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۰۳/۱۲/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  

  اعالم برنامه نهضت در هفته بزرگداشت سومين سالگرد پيروزي انقالب 

  

  در طليعه چهارمين سالروز پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران

  سيدكه به رهبري امام خميني و با مشاركت همه اقشار مردم به ثمر ر

  و براي هر چه بيشتر آشنا شدن با مفاهيم انقالب اسالمي

  و براي ارج نهادن به آمال پاك و مقدس شهدايمان و با عرض تبريك 

  به كليه هموطنان مسلمان، مبارز و متعهد

  

   شركت كنيم٥٧ بهمن ٢٢در جشن پيروزي انقالب اسالمي 

  

  برنامه سخنراني

  »نهضت آزادي قبل از پيروزي انقالب«سلي تحت عنوان  سخنراني آقاي مهندس تو١٦/١٢/٦٠جمعه 

هجرت امام به پاريس و پيروزي انقالب ـ  « سخنراني آقاي دكتر يزدي تحت عنوان ٢١/١١/٦٠چهارشنبه 

  »همراه با نمايش اساليد

شـوراي انقـالب و دولـت موقـت ـ      « سخنراني مهندس مهدي بازرگـان تحـت عنـوان    ٢٢/١١/٦٠پنجشنبه 

  » اساليدهمراه با نمايش

  »انقالب پس از پيروزي ـ همراه با نمايش اساليد« سخنراني دكتر صدر تحت عنوان ٢٣/١١/٦٠جمعه 

  .باشد  بعدازظهر مي٤الذكر  هاي فوق  ساعت شروع برنامه:توجه

  برنامه نمايشگاه

كتـاب  توانيد از نمايشگاه عكس، پوسـتر و           بهمن ماه مي   ٢٢ بهمن ماه الي روز پنجشنبه       ١٧از روز شنبه    

  .ديدن فرماييد

  

   بعدازظهر٣ـ٧     صبح ١٠ـ١٢ :زمان

   طبقه همكف ٢٣٤ خيابان استاد مطهري پالك :مكان

  

  نهضت آزادي ايران

٣/١٢/٦٠    
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۱۵/۱۲/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  سازان در مورد مقاله  نامه به سردبير نشريه آينده

  »وزير شد؟ چرا بازرگان نخست«

  

  »سازان آينده« نشريه مسئولسردبير و مدير 

  آموزان كشور يه دانشارگان اتحاد

چـرا بازرگـان   «امضا تحـت عنـوان    اي بي  در مقاله١٣٦٠ بهمن ١٢ مورخه ٧٩سازان شماره    نشريه آينده 

وزيري آقاي مهندس بازرگان پرداخته اسـت و بـه نكـات مثبـت و                 به بررسي علل نخست   » وزير شد؟   نخست

  . نماييم  كه از اين بابت از نويسنده تشكر ميجالبي توجه داده است

وزيـري     به اصل مقالـه كـه علـل نخـست           اما در پايان مقاله ناگهان به طرح مسائلي پرداخته است كه اوالً           

  .اساس و نادرست و تهمت و افترا است  مطالب بي باشد ربطي ندارد و ثانياً آقاي مهندس بازرگان مي

 امـام خـود رأسـا چنـين         هنگامي كه يزدي از قطع رابطه با مـصر ابـا ورزيـد            : ـ در مقاله آمده است كه     ١

  .كنند اقدامي را مي

 شـوراي    ثانيـاً . اوالً قطع يا ايجاد رابطه سياسي با وزيـر امـور خارجـه نيـست              . اين مطلب درست نيست   

و تنها تقليل رابطه به سـطح كـاردار         . انقالب پيشنهاد وزير امور خارجه را مبني بر قطع رابطه تصويب نكرد           

 مـنعكس   ،وراي انقالب كه منشي آن آقاي دكتر شـيباني بـوده اسـت            در صورت جلسات ش   . (را تصويب كرد  

  ).است

انـد و شـما       ثالثاً آقاي دكتر يزدي گزارش كامل چگونگي قطع رابطه را به مجلـس شـوراي اسـالمي داده                 

  .توانيد در صورتي كه خواهان كشف حقيقت باشيد به آن گزارش رجوع كنيد مي

ر خارجه با تصويب امام و شـوراي انقـالب و تأييـد و حكـم                ـ انتصاب آقاي دكتر يزدي به وزارت امو       ٢

امام بوده است و حتي بعد از استعفاي ايشان از وزارت خارجه، امام با تأكيـد بـر اعتمـادي كـه بـه ايـشان                          

ها نمودند، و بعدها به سرپرستي كيهـان منصوبـشان            دارند مأمور رسيدگي به شكايات مردم در شهرستان       

يسنده در رابطه با ايشان گفته است چندي است كـه راديـوي بغـداد در مـصاحبه بـا                    مطلبي را كه نو   . كردند

اي است كه از نظـر شـرعي و قـانوني              و يك اتهام بيشرمانه    د انقالب اسالمي منتشر ساخته است     عناصر ض 

حـق نيـست كـه در يـك     .) فرسـتيم  مطلب راديوي بغداد را براي اطالع شما مـي    . (قابل تعقيب و مجازات است    

  .امه اسالمي چنين مطالب زشت و زننده و ناقصي چاپ شود و با راديو بغداد همصدا گرددروزن

  :ـ امام در پاسخ استعفاي دولت موقت چنين نوشتند٣

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

شوراي انقالب جمهوري اسالمي، چون جناب آقاي مهندس بازرگان با ذكر داليلي براي معذور بودن از                

خـدمات  وزيري استعفا نمودند ضمن قـدرداني از زحمـات و              از مقام نخست   ١٤/٨/٥٨خ  ادامه خدمت در تاري   
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  ٢٥٦

نيـت مـشاراليه اسـتعفا را قبـول           فرساي ايشان در دوره انتقال و با اعتماد به ديانت و امانـت و حـسن                 طاقت

 شوراي انقالب را مأمور نمودم بـراي رسـيدگي و اداره امـور كـشور در حـال انتقـال و نيـز شـورا                        . نمودم

  .مأموريت در اجراي امور زير را بدون مجال دارد

  ـ تهيه مقدمات قانون همه پرسي قانون اساسي١

  ـ تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي٢

  يين رييس جمهوريـ تهيه مقدمات تع٣

الشأن بايـد امـور محولـه را     الزم به تذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم  

خانمـان بـه      هاي اداري و رفاه حال طبقات مستـضعف بـي           خصوصاً آنچه مربوط است به پاكسازي دستگاه      

  .طور انقالبي و قاطع عمل نمايند

   اهللا الموسوي الخميني روح ـ ١٥/٨/٥٨

  

بهتـر اسـت از حـدود خـدا         . قضاوت شما در مورد دولت موقت و آقاي مهندس بازرگان نادرست اسـت            

از خداونـد آرزوي    ! ها موجب انحراف در قـضاوت و ارتكـاب بـه گنـاه نگـردد                 بغض تخطي ننماييد و حب و    

  .توفيق شما را در خدمت به اسالم خواستاريم

  

   نهضت آزادي ايران

١٥/١٢/٦٠  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  اهللا رباني شيرازي بيانيه به مناسبت درگذشت آيت

  

  »اذا مات العالم ثلم في االسالم ثلمه اليسدها شيئي«

  آيد ميرد شكافي در اسالم بوجود مي  ميزماني كه دانشمند

  .تواند آن را پر كند كه هيچ چيز نمي

   

هـاي   كيست كه از تاريخچه انقالب اسالمي ايران اطالع داشته باشد ولي از خـدمات، مـشقات و فـداكاري          

وي در زماني به صف مبـارزه پيوسـت كـه           . اهللا رباني شيرازي عضو فقهاي شوراي نگهبان آگاه نباشد          آيت

پـس از انقـالب     . هاي فردي و اجتماعي بود       شكنجه و محدوديت   ،خن حق گفتن مستلزم تحمل تبعيد، زندان      س

  .نيز با پايمردي و آزادگي راه خود را ادامه داد

درگذشت اين عالم رباني را به بازماندگان آن مرحوم، رهبـر انقـالب و بنيـانگزار                » نهضت آزادي ايران  «

د و همه عالقمندان به انقالب اسالمي بويژه مردم غيور و شريف فـارس              جمهوري اسالمي و روحانيت متعه    

  .كند تسليت گفته شادي روح آن مرحوم و ادامه راهش را براي همه از خداوند بزرگ آرزو مي

  

  نهضت آزادي ايران

١٨/١٢/٦٠  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  نامه به محمد هاشمي رفسنجاني مدير عامل سازمان صدا و سيما

  

  

  فسنجانيجناب آقاي محمد هاشمي ر

  مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسالمي

اي را كه      سيماي جمهوري اسالمي برنامه    ٦٠ اسفند ماه    ١٧ به طوري كه مسبوق هستيد دوشنبه         محترماً

در . ن زندان اوين با آقاي احمد غضنفرپور به عمل آمده بود از شبكه سراسري پخـش نمـود                 مسئوالتوسط  

هـاي دروغ را بـه        هاي ناروا و نسبت     ترين تهمت   شرعي و قانوني زشت   اين مصاحبه برخالف تمامي موازين      

حمالت ناجوانمردانه نسبت بـه نهـضت آزادي و   . و آقاي مهندس بازرگان وارد ساختند     نهضت آزادي ايران  

اي كه پخش شد همزمان با حمالت مـشابه در مطبوعـات و اجتماعـات        هاي وابسته بدان در برنامه      شخصيت

  .كند هاي خصمانه عليه نهضت آزادي ايران حكايت مي ك توطئه حساب شده و جوسازيعمومي الجرم از ي

 بـا خـط مـشي صـدا و سـيماي      پخش اين برنامه سراسر تهمت و دروغ و افترا به نهضت آزادي مـسلماً           

  . جمهوري اسالمي مصوبه مجلس شوراي اسالمي و شوراي سرپرستي مغايرت واضح و آشكاري دارد

هـا    جمهوري اسالمي در جهت جوسازي، هتك حيثيـت و اتهـام بـه كـساني كـه سـال                  استفاده از سيماي    

سوابق روشن و آشكار در راه پيشبرد اهداف حركت اسالمي و تحقق آزادي و استقالل اين مملكت دارنـد و       

غرض و مـرض پوشـيده    قالب تصديق شده است و بر مردم بي    صداقت و ديانت آنان بارها از طرف رهبر ان        

كـه امـام آن را بزرگتـرين         اي  گويي و دنائت مطمئناً در شأن مؤسسه        و تالش براي آموزش دروغ    باشد،    نمي

  . باشد اند نمي دانشگاه خوانده

ما ضمن اعتراض شديد به اجراي اين برنامه، بر اساس اصول شرع انـور و قـوانين جمهـوري اسـالمي                     

اي كه در همان ساعت و از         ا طي برنامه  كنيم وقت معيني به نماينده نهضت آزادي داده شود ت           درخواست مي 

هاي وارده پاسخ داده و از حيثيت و مظلوميت خود دفاع نمايد كه اين به                 گردد به تهمت    همان شبكه پخش مي   

  .اعدلوا هو اقرب للتقوي. تر است تقواي اسالمي نزديك

  

  : رونوشت

  ـ بازرسي كل كشور همراه با يك نسخه متن مصاحبه ١

  صدا و سيماي جمهوري اسالميـ شوراي سرپرستي ٢

  نهضت آزادي ايران

٢٢/١٢/٦٠   
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۶۰ :تاريخ

  

  

  بيانيه به مناسبت سالگرد ملي شدن صنعت نفت

  

  

 در چنـين    . اسفند روز پرافتخـاري اسـت      ٢٩در تاريخ مبارزات ملت قهرمان ايران عليه استيالي خارجي،          

م انگلـيس، ملـت ايـران توانـست      به دنبال دوران پرتالطمي از مبارزات عليه امپرياليـس ١٣٢٩روزي در سال    

اراده خود را بر دشمن تحميل كرده و قانون ملي شدن صنايع نفت در سراسر كشور را به تـصويب نهـايي                      

مجلس شوراي ملي برساند و مقدمات و زمينه مساعد براي پايان دادن به يك قرن استيالي اجانب را فراهم                   

  .سازد

منـابع حيـاتي ايـران در       . ت بر سرنوشـت ايـران را داشـت        امپراطوري انگلستان قريب به يك قرن حاكمي      

ها براي حفظ منافع خود و ادامه غارت و چپاول ثروت ملي ايـران، دسـت بـه هـر                      انگليس. انحصار آنان بود  

در اثـر اعطـاي     . ها براي ايجاد سلطه بـا شكـست مواجـه شـد             در آغاز قرن كوشش انگليس    . زدند  جنايتي مي 

ها مردم ايران كه احساس خطر جدي و شديدي كـرده بودنـد، بـه رهبـري                   انگليسامتياز توتون و تنباكو به      

الدين اسدآبادي و ميرزاي شيرازي توانـستند         رهبراني چون سيد جمال   . روحانيت متعهد و اصيل قيام كردند     

هـا    يساگر چـه انگلـ    . ها را اخراج نمايند     با بسيج مردم عليه دربار ناصرالدين شاه، قرارداد را ملغي و انگليس           

مردم ما دريافته بودند كه استيالي خارجي و استبداد داخلي          . شكست خوردند اما مبارزه مردم متوقف نشد      

بدون در هم كوبيدن استبداد داخلـي، ادامـه مبـارزه بـا اسـتيالي خـارجي ممكـن                   . دو روي يك سكه هستند    

رزه مـردم عليـه اسـتبداد داخلـي          مبـا   ها و لغـو امتيـاز توتـون و تنبـاكو،            لذا به دنبال شكست انگليس    . نيست

توانـست    انگلـستان كـه نمـي     . تا آنجا كه منجر به انقالب مشروطيت و پيروزي مـردم گرديـد            . گسترش يافت 

تحريكات در داخـل ايـران عليـه    . ها زد  دست به اجراي انواع و اقسام توطئه      . پيروزي ملت ايران را تحمل كند     

تـا آنجـا پـيش    . از بـين بردنـد     ستقرار حكومت قانون را   حكومت مشروطه گسترش يافت به حدي كه امكان ا        

ايـن  . ها متحد شدند و در صدد برآمدند كه طرح تقسيم ايران را به مرحلـه اجـرا درآورنـد                    رفتند كه با روس   

ها از راه ديگري وارد شدند و با اجـراي طـرح كودتـاي سـوم اسـفند            اين بار انگليس  . ها شكست خورد    نقشه

استبدادي رضاخان، و خاندان منحوس پهلوي به تحكيم مواضع غارتگرانـه خـود              و برقراري سلطنت     ١٢٩٩

  .پرداختند

اوضـاع و   . باشـد    و فرار رضاخان از ايران آغاز دوره جديدي از مبارزات ملت ايران مـي              ١٣٢٠شهريور  

كـان  احوال و شرايط خاص جهان و ايران، در زمان بعد از جنگ جهاني دوم آنچنان بود كه به ملت ايران ام                    

 ٢٠و دردهـاي دوران اختنـاق        هـا    بـاري از رنـج       ملت ايران كه كولـه    . اي را آغاز نمايد     داد تا مبارزه گسترده   

 و بعـد از  ٢٠كـشيد پـس از شـهريور        حد و حساب اجانب را بر دوش مي         هاي بي   ساله رضاخان و غارتگري   

ضد استعماري ملي شـدن صـنايع       ها در نهضت      ها و آرمان    يك دوره ابهام و تحير، با تمركز تمامي خواست        

اهللا كاشاني، راه اصلي به سـوي         نفت به رهبري دو رجل سياسي و مذهبي مرحوم دكتر محمد مصدق و آيت             
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  .آزادي و استقالل را آغاز نمود

نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت، در واقع ادامه همان قيام تنباكو و مبارزات صدر مشروطه ميـرزا                  

و ملي شدن نفت نه يك ارزش اقتـصادي   . بوده است . . . مد خياباني و مدرس و      خان جنگلي، شيخ مح     كوچك

  .تنها و صرف، بلكه داراي يك محتواي سياسي عميق و فرياد رساي يك ملت در زنجير بوده است

نهضت ملي ايران، حركتي نبود كه تنها به اين يا آن شخص يـا گـروه وابـسته باشـد بلكـه حركتـي بـود                          

هاي تمـامي ملـت       ها و خواست    ت ايران، حركتي بود كه از بطن جامعه ما و از عمق آرمان            متعلق به تمامي مل   

  .برخاسته بود

اين درست است كه نهضت ملي ايران، عمدتـاً يك حركت سياسي بـود، امـا ايـن بـه آن معنـا نيـست كـه             

  .اسالم و مسلمانان، عواطف و احساسات مذهبي ملت در آن نقش اساسي نداشته است

دهد كه هـر زمـان        اليان دراز مبارزات در ايران در طي قرون، خصوصاً در قرن اخير نشان مي             تجربه س 

اند، به شدت توانسته  هاي مبارزاتي ملت در قالب و رنگ مذهب معرفي شده      ها و هدف    ها و خواست    كه آرمان 

ده و تمـامي  ترين سطوح جامعه رخنه نمايد و مبارزه از قشر محدود معدود روشـنفكران خـارج شـ      به عميق 

هـايي برخـوردار بـوده اسـت امـا         نهـضت ملـي شـدن نفـت از چنـين ويژگـي            . اقشار ملت را در خود بگيـرد      

برخورداري يك نهضت از اين ويژگي يك مسأله است و مسأله مبارزه مكتبي، مبارزه بر اساس معيارهـاي                  

  .ستبيني توحيدي مسأله ديگري ا ايدئولوژيك انقالب و دگرگوني بنيادي پايه جهان

هـاي ويـران كننـده و     يابنـد و از ميـان طوفـان    هاي سياسي ـ اجتماعي زماني عمق و گسترش مي  حركت

هـاي مكتبـي      توانند عبور كنند و جامعه مطلوبي را بنا نهند كه مـسلح بـه سـالح عقيـده و آرمـان                      تخريبي مي 

  .باشند

هايي   ها و شكست    پيروزيحركت رهايي بخش ملت ايران در قرن گذشته از مراحل مختلف عبور كرده و               

. به خود ديده است و در روند تكاملي خود سرانجام به انقالب شكوهمند اسـالمي كنـوني مـا رسـيده اسـت                      

ها و مبارزاتي اسـت كـه مـردم مـا در              بندي تمامي تالش    هاي به دست آمده اين انقالب در واقع جمع          پيروزي

همـان  . ر انگليس و استبداد دربار قاجار قيام كردنـد         كه عليه استعما    همان مردمي . اند  طي قرن گذشته داشته   

هـاي شـمال بـا برداشـتن سـالح       همان مردمـي كـه در جنگـل    . ها هديه كردند    مردمي كه در مشروطيت خون    

ها كردنـد و      ها مقاومت   محمد خياباني   ها و شيخ    همان مردمي كه در تبريز مردانه در كنار ستارخان        . جنگيدند

همان مردمي كـه بـراي ملـي        . سر دادند » نه«هرشاد در برابر رضاخان فرياد      همان مردمي كه در مسجد گو     

ها آفريدند و با خـون سـرخ و گـرم خـود در                ها حماسه   هاي تهران و شهرستان     شدن صنايع نفت در خيابان    

 ٢٨از كودتـاي   همان مردمـي كـه بعـد   » يا مرگ يا مصدق«ها نوشتند    تير بر سردي آسفالت خيابان     ٣٠روز  

ت، مـرگ بـر انگلـيس،    شان خراب كردند و فرياد مصدق پيروز اس هاي دليرانه  ار را بر سر مقاومت    مرداد باز 

  .هاي دانشگاه با گلوله جواب دادند ها و كتابخانه  آنان را در كالسمرگ بر آمريكاي

 با فريادهاي رساي خود، به دعوت امام خميني لبيلك گفتند و با خـون   ٤٢ خرداد   ١٥همان مردمي كه در     

هـا و ايـن دوران، در تبريـز،           ك خويش آن را امضاء كردند و تمامي مردان و زناني كه در تمامي اين سال               پا

يزد، در قم و اصفهان، كاشان و قزوين، در همه جا، در مدرسـه و خيابـان، مـسجد و فيـضيه و كارخانـه و                          

ستبداد و استعمار كوبيدند تـا      دانشگاه در يك جهاد مستمر و دائم با فريادهاي اهللا اكبر خود آن قدر بر سر ا                
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اش يك باره و براي هميشه فرو ريخته شد و خورشـيد   ، قدرت جهنمي٥٧ بهمن ٢٢باالخره در آن بعدازظهر  

حق طلوع كرد و فضاي تاريك و ظلماني ميهن ما را به نور خـويش روشـن سـاخت و فـصل جديـدي را در             

  .ز نمودهاي فعلي و آينده كشورمان، بلكه جهانيان با برابر نسل

ايـن  . نهضت ضد استعماري ملي شدن صنعت نفت در ايران اولين حركت مردمـي در دنيـاي سـوم بـود                   

از ايران اخراج نمود روح اميد جديدي در مردم دنياي سوم دميد و موجي از انقالبـات                  نهضت كه انگليس را   

هـا انـسان      بخـش ميليـون     هاي سياسي را در آفريقا و آسيا و آمريكاي التين بوجـود آورد و الهـام                 و حركت 

  .استعمارزده گرديد

اما متأسفانه خودخواهان و خائنين و دشمنان نهضت ملي ايران، توانستند با رخنه در صفوف مبـارزين                 

تـشديد تحريكـات اطرافيـان      . هاي شيطاني فراهم سـازند      و ايجاد اختالف زمينه را براي طرح و اجراي نقشه         

 را به جايي رسـانيد كـه بـاالخره انتليجنـت     رالفات ميان رهبران، كا   شاه و دشمنان ملت و بروز و ظهور اخت        

سرويس انگليس و سياي آمريكا دست به دست هم دادند و با سكوت و رضـايت ضـمني روسـيه كودتـاي                      

 را به راه انداخته و دولت قانوني و ملي مصدق را سرنگون كردند و شاه را كه بر اثر          ١٣٣٢ مرداد   ٢٨ننگين  

كت فراري شده بود مجدداً بر ما مسلط ساختند و سپس در حالي كه امپرياليسم تـازه نفـس                   قهر ملت از ممل   

. آمريكا سهم عمده و كالني را از نفت ايران براي خود گرفته بود، استبداد سـياه را بـر ملـت حـاكم نمودنـد                        

آباد   ا در احمد  مصدق را دستگير و محاكمه و محكوم و سپس زنداني كردند و بعد از پايان دوره زندان او ر                  

  .الحفظ نگه داشتند و هرگز اجازه ندادند كه او به تهران بيايد و يا كسي به ديدارش رود تحت

گرها را به  ها و شكنجه گاه  ها را از آزاديخواهان و همه مبارزين پر كردند و براي آزار آنان شكنجه               زندان

بـه  جويان را در سر كالس درس و كتابخانـه          دانش. سقف بازار را بر سر بازاريان خراب كردند       . كار گرفتند 

كمتر زمـاني   . بارها سران و فعالين نهضت مقاومت ملي را دستگير و زنداني و تبعيد نمودند             . گلوله بستند به  

هاي لشگر زرهي و تيمور بختيار جالد را مبـارزين            گاه  شكنجه. بود كه جزيره خارك از تبعيديان خالي باشد       

  .ها مرتكب نشدند ها كه در اين زندان به خاطر دارند و چه جنايت

آن قـدر   . شاه آنچنان از مصدق كينه به دل داشت كه حتي نسبت بـه نـام او حـساسيت پيـدا كـرده بـود                       

حساسيت داشت كه برخي از به اصطالح مليون به نهضت مقاومت ملـي و بعـدها بـه نهـضت آزادي ايـران                       

ها نسبت به نـام مـصدق خيلـي حـساسيت       و آمريكايي آوريد؟ شاه   گرفتند كه چرا نام مصدق را مي        ايراد مي 

  !!دارند

كـرد بـا صـراحت گفـت كـه             وقتي صحبت از انتخابات آزاد فرمايشي شاه مـي         ١٣٣٨دكتر اقبال در سال     

  »!هاي خائن و بي وطن، حق شركت در انتخابات را ندارند مصدقي«

ن كودتـا شـد، در يـك كـشتي          نويـسد كـه وقتـي در ايـرا          وزير انگليس در خاطرات خود مي       ايدن، نخست 

گذرانيد، وقتي شنيد كه مصدق سرنگون شده است براي اولـين بـار بعـد از      اختصاصي تعطيالت خود را مي    

  !مدتها ناراحتي، به راحتي خوابيد

 ملي شدن نفت و مصدق دل پرخوني داشت بـه           ياستيالي خارجي همان قدر كه از نهضت ضد استعمار        

چـرا كـه توانـسته بـود بـا در هـم ريخـتن وحـدت داخلـي                   . كرد  افتخار مي  ١٣٣٢ مرداد   ٢٨پيروزي كودتاي   

هاي شيطاني خود را با موفقيت به انجام برساند و هر كجا كـه بـا مقاومـت و مبـارزات مـردم روبـرو                نقشه
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. گفتند كه همان باليي را كه بر سر مصدق آورديم بايد نسبت بـه آنهـا نيـز اعمـال كنـيم                       شد به تهديد مي     مي

كندي در مورد كوبا همين حرف را و نيكسون دربـاره           .  در مورد مصر و ناصر همين حرف را زد         آيزنهاور

  .بدهيد) ناصر، كاسترو و قذافي(ليبي همين سخن را تكرار كرد كه گوشمالي مصدق را به آنها 

م نام مصدق براي ملت ايران و براي تمامي ملل استعمارزده دنياي سوم مترادف است با مبارزه عليه ظل             

و ستم، مبارزه عليه زورگويي ابرقدرتها، مبارزه براي كسب استقالل و آزادي، براي كسب هويت مـستقل از       

  .ها و باالخره بازگشت به خويشتن خويش نفوذ ابرقدرت

ها و اميدهاي خفته      داند كه در يك برهه از زمان، آرمان         نهضت آزادي ايران، مصدق را رهبري بزرگ مي       

 ملي شدن نفت متبلور ساخت، قدرت يك پارچـه ملـت را عليـه اسـتعمار انگلـيس و                    ملت را در پوشش شعار    

. باشـد  آري مصدق سـمبل ايـن دوره از مبـارزات ملـت ايـران مـي      . امپرياليسم تازه نفس آمريكا بسيج نمود    

 ١٥اي بر مبارزات بعدي كه به قيـام       مبارزاتي كه خود استمرار حركت ملت ايران از قيام تنباكو بود و مقدمه            

ملت ايران با استفاده از تجارب دو مبـارزه عظـيم ضـد        .  منجر گرديد  ٥٧ بهمن   ٢٢خرداد و باالخره پيروزي     

قيام تنباكو و نهضت ملي شدن صنايع نفت دريافته بود كه پيروزي نهايي عليه استعمار خـارجي                  استعماري

دليل است كه مبارزات ملت ايران از       و به همين    . كن گردد   تنها وقتي ميسر است كه ابتدا استبداد داخلي ريشه        

سـاز امـام خمينـي،        آفـرين و تـاريخ          از بدو حركت جديد و حماسه       ، و خصوصاً  ٣٢ مرداد   ٢٨بعد از كودتاي    

  .عمدتاً عليه شاه و سلطنت پهلوي و نظام شاهنشاهي بوده است

سـتبداد از بـين    نشان داده بـود كـه تـا ا   ٣٢ مرداد ٢٨تجربه نهضت ملي شدن نفت و شكست مبارزه در          

  .نرود ادامه مبارزه با استعمار خارجي و امپرياليسم ممكن نخواهد بود

از نظر نهضت آزادي ايران گرامي داشت و احترام نام مصدق به منزله آن نيست كه ايرادات و اشـكاالت       

نهـضت آزادي   . هاي آن زمان را معيار قرار دهـيم         آن زمان را نبينيم و ندانيم و يا به قهقرا برگرديم و شيوه            

ايران به همان اندازه كه قبول اصالت نهضت ضـد اسـتعماري ملـي شـدن صـنعت نفـت و اصـالت رهبـري                         

ها و معيارها و ضوابط را در امر مبـارزات        بازگشت به آن شيوه    داند،  را در آن زمان الزم و حق مي       مصدق  

كـه حـوادث تـاريخي را بايـد در          چـرا   . دانـد   ملت و تداوم انقالب اسالمي در شرايط فعلي امري نادرست مي          

  .بستر زماني خاص خودش بررسي كرد و مورد قضاوت قرار داد

نهضت آزادي ايران معتقد است طرح برخي از مسائل از قبيل اختالفات آن زمـان ميـان دو رهبـر ملـت،                       

. بـود مرحوم كاشاني و مرحوم دكتر مصدق در اين ايام تنها به نفع دشمنان انقالب اسـالمي ايـران خواهـد                     

دانند كه اصل آن اختالفات به نفع چه كـساني تمـام شـد؟     زنند آيا نمي آنها كه اين اختالفات كهنه را دامن مي       

 و سقوط مصدق تنهـا بـه نفـع اجانـب، بـه نفـع آمريكـا و                   ١٣٣٢ مرداد   ٢٨دانند كه پيروزي كودتاي       آيا نمي 

وط كـرد هرگـز كاشـاني پيـروز        انگليس و روس تمام و باعث بازگشت و تسلط شاه شد و اگر مـصدق سـق                

  .نگرديد

راتب بيش از نفع ملي شدن نفت مسلم اين است كه ضرر اختالفات آن دو رهبر در آن برهه از زمان به م        

  .تواند باشد  و زنده كردن آن مسائل در شرايط كنوني به نفع هيچكس جز دشمنان اسالمي ايران نميبود

نجيره بزرگ و سترگ مبارزات ملت قهرمان مـا و نقطـه   اي است پيوسته از ز  نهضت ملي شدن نفت حلقه    

  .عطفي در اين بزرگ راه حركت به سوي ايجاد جامعه مقبول اسالمي
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هـاي    هـا و نارسـايي      ملت ايران در مبارزات ضد استعماري ملي شدن صنايع نفت اگر چه به دليل ضعف              

 ٢٨هاي شرق و غـرب در          سياست ها و احزاب خودفروخته و وابسته به        هاي عناصر و گروه     داخلي و جنايت  

هاي شرق و غرب هرگز نتوانستد ملت ما را به زانو در               شكست خورد اما دشمنان ما، امپرياليست      ٣٢مرداد  

  .در هم شكنند، و ملت را به تسليم وادار سازند آورند، اراده ملت ما را

ي و انگليـسي و در       با يك كودتـاي مـشترك آمريكـاي        ٣٢ مرداد   ٢٨درست است كه نهضت ملي ايران در        

 بـر سرنوشـت      ها شكست خـورد و ديـو اسـتبداد و اسـتيالي خـارجي مجـدداً                 سايه سكوت و رضاي روس    

مسلمانان مسلط گرديد اما مبارزات آن زمان، دستاوردهايي داشت و بذرهايي در جامعه مـساعد و مـستعد                  

گيري انقالب اسـالمي ايـران         اوج ها بعد سبز شد و رشد كرد و شكوفا شد و باالخره با              ايران پاشيد كه سال   

  . به ثمر رسيد٥٧ بهمن ٢٢به رهبري امام خميني در 

*   *   *  
 اسفند ماه به مناسبت سال روز درگذشت دكتر مصدق مراسمي در دانـشگاه تهـران                ١٤سال گذشته در    

ر آورد كـه  آمـدهايي را بـه بـا    برگزار گرديد كه در طي آن، برخالف انتظار، حوادث ناگواري روي داد و پـي    

  .شديداً مورد اعتراض نهضت آزادي قرار گرفت

نهضت آزادي ايـران اگـر چـه بـر اسـاس سياسـت عمـومي خـود در مـورد مـشاركت در اجتماعـات و                           

ها، دعوتي را كه از جانب رئيس جمهور قانوني، كه تا آن زمـان از حمايـت مـردم و رهبـر انقـالب                پيمايي  راه

 اما هرگز نه نهضت     ، اسفند ماه صورت گرفت مورد تأييد قرار داد        ١٤ برخوردار بود، براي برگزاري مراسم    

هـاي آن روز دخالـت و يـا        و نه هيچ يك از اعضاي آن مستقيم و يا غيرمستقيم در تنظـيم و اجـراي برنامـه                  

ما كراراً  . هايي كه در اين مورد به نهضت داده شده است به هيچ وجه صحت ندارد                نسبت. اند  شركتي نداشته 

شود كه هنوز     االسف ديده مي    مع. ايم   تكذيب كرده  ٥٩ اسفند ماه    ١٧ها را منجمله در اطالعيه مورخ         بتاين نس 

مـا از آنهـا كـه       . هاي نادرست را در حق نهضت آزادي تكرار كننـد           هم برخي اصرار و تعهد دارند اين نسبت       

عايـت كننـد امـا از كـساني كـه      اعتقادي به اسالم ندارند انتظار نداريم اخالق اسالمي را در روابط سياسي ر      

داننـد بـه حـق        خود را مكتبي و متعهد به اسالم و اخالق اسالمي و مقررات قـانوني جمهـوري اسـالمي مـي                   

  .انتظار داريم از موازين حق و انصاف خارج نشوند و مطالب غير واقع را به ما نسبت ندهند

*    *    *  
را گرامـي داشـته و در آسـتانه چهـارمين بهـار             نهضت آزادي ايران سالگرد روز ملي شدن صنعت نفت          

پيروزي انقالب اسالمي ضمن درود فراوان به شهداي مبـارزات ممتـد ملـت ايـران بـه ويـژه شـهداي جنـگ                

هـاي انقـالب اسـالمي از خداونـد بـزرگ درخواسـت               هاي بيشتري را در جهت تحقق آرمان        تحميلي پيروزي 

  .كند مي

  نهضت آزادي ايران
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  :ضمائم

  تلف در مورد توقيف روزنامه ميزان و بازداشت دكتر رضا صدرمطالب مخ

  هاي مملكتي به توقيف  اعتـراض شخصيت

  و بازداشت دكتر رضا صـدر روزنامه ميــزان

  

  :دكتر كريم سنجابي

تعطيل روزنامه ميزان ضايعه بزرگي براي جمهوري اسالمي است و اين امر به هيچ وجه قانوني نيـست                  

اي كه قابل ايراد باشد از ايـن جهـاتي كـه بـراي آقايـان                  ر را خوانديم و ديديم هيچ نكته      زيرا مقاالت مورد نظ   

  .به هر حال به طور كلي تعطيل اين روزنامه لطمات بسيار بزرگي به جامعه خواهد زد. مطرح است نديديم

  

  :مهندس محمد توسلي

 ي دكتر رضا صدر مـدير مـسئول       داليلي كه بازپرس ويژه براي توقيف روزنامه ميزان و زنداني كردن آقا           

رسد و قطعاً ايـن اقـدام    آميز به نظر مي اند غير منطقي و تحريك روزنامه در مصاحبه مطبوعاتي اعالم داشته  

آرامش نسبي كه بعد از پيام امام در جامعه ملتهب و انقالبي ما به وجـود آمـده بـود از بـين خواهـد بـرد و                            

 مقامات قضايي كه تحمل شنيدن انتقادات       .بدبيني مبدل خواهد ساخت    يأس و    اميدها را بار ديگر به نگراني و      

هـاي داخلـي و    هـاي سياسـي و سـرپوش گـذاردن بـر ضـعف       سالم و اصولي را ندارند براي تسويه حساب  

وقتـي انتـشار    . هـا در مقابـل خـود نيافتنـد          ها و بريدن زبـان       رويه خود راه حلي جز شكستن قلم        اقدامات بي 

هـاي    نتظام آن هم به طور محدود افكار عمومي را كه در دو سال گذشته توسـط رسـانه                 مدافعات آقاي اميرا  

سازد و مـردم در جريـان تبليغـات يـك طرفـه و خـالف واقـع              گروهي مسموم شده بود به كلي دگرگون مي       

هاي تبليغاتي راهي جز متوقف ساختن كـار          گيرند براي طراحان اين گونه برنامه       هاي گروهي قرار مي     رسانه

اند هيچگاه تـسليم      اند و حق عمل كرده      ترين شرايط حق گفته     كساني كه در سخت   . ماند  ين نشريات باقي نمي   ا

  .ناحق نخواهند شد

  

  : طاهر احمد زاده

ن كه برخالف نص صريح اصول سوم، بيـست و چهـارم و سـي و دوم                  آ توقيف روزنامه ميزان و مدير    

به شوراي انقالب صورت گرفته زنگ خطر جدي براي  قانون مطبوعات مصو٢٤ و ١٩قانون اساسي و ماده   

آزادي مطبوعات و برقراري استبداد است اين با ملت ما است كه امروز بايد به دفاع از آزادي خود بپـردازد                     

كـه از دسـتاويزهاي سـاواك       » اخالل در امنيت كشور   «كردم كه عنوان      من هرگز فكر نمي   . كه فردا دير است   

 بود با همين تعبير براي جلوگيري از انتشار مطبوعات در جمهـوري اسـالمي بـه    شاه براي برقراري اختناق  

  .كار گرفته شود
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  ٢٦٥

  :استاد شمس آل احمد

انگيـز اسـت زيـرا        اي دارد اين يـك امـر تأسـف          به نظر من براي هر كسي كه براي آزادي نقشه و برنامه           

  .مأيوس خواهد كرد از دستگاه قضاانسان را 

ده افراد مسئول يا افرادي كه در دادگستري هستند و يا عوامل و ضوابطي كه               امنيت و آزادي فقط بر عه     

در قانون اساسي مشخص شده است نيست، بلكه هر فردي به ويژه اهل قلم و اهل مطبوعات اين وظيفـه بـر             

اي كـه از دور تمـام    شان اسـت كـه صـيانت بكننـد آزادي را و ايـن روزنامـه بـه عنـوان يـك خواننـده                   عهده

اين حادثه توقيفش براي من جز اين كه يك تأسفي به . ام، در اين جهت بوده است      ايش را تقريباً ديده   ه  شماره

اگر برادران ما متوجه اين اشتباه نشوند جامعه را يك مقدار بـيش از آنچـه         ... بار بياورد چيزي نداشته است    

و در ارايـه     اسـت    هـا   روزنامـه تـرين     هـاي موجـود، ميـزان از منـصف          بين روزنامـه  . اند  كه بايد ملتهب كرده   

  .پيشنهادات سازگار با نيازهاي جامعه، اين روزنامه است

  

  

  دكتر رضا صدر مدير مسئول ميزان هنوز در زندان است

  ميزان هنوز توقيف است
  

  تكثير كنيد و به ديگران بدهيد
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  بسمه تعالي

  

  روزنامه ميزان توقيف اعتـراض روحانيت متعهد به

  ـا صـدرو بازداشت دكتر رض

  :اهللا پسنديده آيت

هـا ذخـايز    ها كه در ايران و ساير ممالك هستند عقيـده دارم كـه ايـن         من نسبت به اين آقايان و نظاير آن       

مملكت هستند و از اين ذخاير بايد استفاده مطلوب كرد و مصلحت مملكت اين است كه از وجود اين آقايـان                     

ها مسايل را مورد شور قرار دهند و از مصلحت            ارج، و با آن   كمال استفاده را كنند، چه در داخل و چه در خ          

ها آشنايي داشتم و نيـز اطـالع كامـل دارم             ها افرادي هستند كه من از دير زمان با آن           اين. آنان استفاده كنند  

حـال هـم   . كردنـد  ها روابط بسيار خوبي نسبت به مراجع ديني داشته و مراعات احكـام اسـالم را مـي           كه آن 

  .ها استفاده شود اين است كه از اينصالح بر 

اظهار و ابراز كننـد و در تمـاس          ها آزاد باشند و عقايد و نظرات خودشان را          قاعده اين است كه روزنامه    

و هر كدام را كـه قبـول نداشـتند رد           . ها عمل كنند    با عقايد هر كدام مورد قبول واقع شد مقامات نسبت به آن           

  . وافق با مصالح نبود رد كنند كه اگر نظرشان م كنند و يا اين

ها با كمال آزادي و       حاال هم صالح اين است كه زودتر اين اختالفات مرتفع و جرايد و مجالت و روزنامه               

  .مراعات مصالح مملكت به خدمت خودشان ادامه بدهند و وضعيت فعلي مطابق مصلحت مملكت نيست

  

  :اهللا سيد ابوالفضل زنجاني آيت

غول اختناق شاخ و دندان تيز كرده و در صدد يورش و پايان دادن به آزادي  . شيدملت ايران به هوش با    

. به بهانه واهي روزنامه ميزان را توقيف و دكتر رضا صدر را زنـداني كـرده اسـت   .  آمده است مطبوعات بر 

  .وقت آن است كه زبان به اعتراض بگشاييد

  

  :اهللا سيد رضا زنجاني آيت

هـا صـحيح نيـست و اثـري كـه در              اين گونه توقيـف   .  است تا توقيف شود    روزنامه ميزان چيزي ننوشته   

شوند   مانند و ساقط مي     كنند تنها مي    گذارد اين است كه در نهايت، خود كساني كه اين كارها را مي              جامعه مي 

ها خودشان با ايـن كارهـا دارنـد كـار دشـمن را                كنند و اين    و با اين كار فقط روز به روز دشمن را زياد مي           

  .دهند نجام ميا

مطبوعات بايد آزاد باشند و آزادي آنان تا حدي است كه به نواميس ديني برخورد نكنـد و نيـز مطـالبي                      

  .ننويسند كه از نظر خبري به نفع دشمن باشد
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  :اهللا الهوتي آيت

شناسـند    ها چون من و بهتر از من ايـشان را مـي             شناسم و خيلي     آقاي صدر را از حوزه علميه قم مي        …

  …شاگرد چه كساني بود و برخوردار از چگونه استعداد و قريحه سرشار از اميدكه 

زيـرا آثـار    . اند بعيـد نيـست       بازداشت ايشان و روزنامه ميزان از آقاياني كه بر اريكه قدرت تكيه زده             …

  …ايم  قدرت را از قدرتمندان بيش از اين خوانده و ديده

  …زبي طاغوتي دارند ح ما خاطراتي بسيار تلخ از رژيم تك مردم …

دانند سعي بليغ متوليان بر اين است كه بر همه مـشاغل مـسئوالن حزبـي گمـارده                     مردم ما خوب مي    …

داند اگر چشمه را با بيل نگيريم و صبر كنيم تا پر شود، گذشتن با پيـل هـم ممكـن نيـست و                          شود و خدا مي   

هاي   يحزبي است كه دشمن آزاد     يت تك همين حاكم . خصم رو در روي انقالب ما جز همين چيز ديگر نيست          

  .رساند حزبي است كه صداي پاي فاشيزم را از نزديك به گوش مي مشروع است و همين حكومت تك

  

  :اهللا محمد جواد موسوي غروي آيت

  انتقاد در اسالم جرم نيست،

مقـدس  اينجانب به بازداشت آقاي رضا صدر كه در اسالميت و حسن نيت و وفاداري ايشان به انقـالب                   

اسالمي شكي نيست اعتراض دارم و همچنين به تعطيل روزنامه ميزان و به طور كلي اين طريقـه را خـالف                      

 كه اتخاذ روشي كه مردم      دهم   مسئوالن محترم كشور هشدار مي     دانم و به    قانون اسالم و قانون اساسي مي     

ن بـر جـا مانـده و در ادامـه           را از صحنه بيرون كند و بدبين سازد و تصور كنند اسـتبداد و خفقـان همچنـا                 

مبارزه و استقامت در پشتيباني از جمهوري اسالمي مأيوس گردنـد و اخـتالف و تفرقـه جـايگزين اتحـاد و                    

  .باشد  اسالمي و ملت مؤمن به انقالب مييهماهنگي گردد خالف مصلحت جمهور

  

  :االسالم محمد مجتهد شبستري حجت

   …بينم ما توهين و يا افترا در مفهوم قضايي كلمه نميبينم ا نويسي مي  من در آن مقاالت مخالفت…

هـا بـا نوشـتن     هـا و جمعيـت   اين گروه. رسد  اين شيوه دستگاه قضايي قابل توجيه و دفاع به نظر نمي …

  …زنند و نه قصد آن را دارند چند مقاله مخالف، نه مملكت را به هم مي

هاي خطرنـاكي شـود كـه          متوجه آن جريان    ما انتظار داريم شدت عمل دستگاه قضايي در درجه اول          …

هـاي    مدتي اسـت در مملكـت شـروع شـده و خيلـي وضـع مرمـوزي دارد ماننـد بـه هـم ريخـتن سـخنراني                           

 همچنين ما انتظار داريم دستگاه قـضايي كـشور در مـورد             …هاي غيرقانوني     هاي مملكت و حمله     شخصيت

  .ها را به خرج دهد اي مانند هيأت بررسي شكنجه و امثال آن اين حساسيت مسأله

  

  

  

272



  

  

  ١اطالعيه شماره 

  )مطبـوعـات(پاسخ روزنامه ميـزان به مصاحبـه بازپـرس ويـژه 

  

بعد از انتشار مصاحبه بازپرس ويژه در مورد توقيف آقاي رضا صدر مـدير مـسئول روزنامـه ميـزان                    

  :داند به استحضار مردم مسلمان و متعهد ايران برساند توضيحاتي را الزم مي

 مدير مسئول روزنامه ميزان آقاي صـدر بـه          …(گويند    بازپرس ويژه مطبوعات در مصاحبه خود مي      ـ  ١

بازداشت شده هم چنين روزنامه ميزان نيز بـه         » از امام تا خط امام    «و  » ميثاق«آميز    علت نشر مقاالت توهين   

  )…علت تخلف از فرمان امام از فردا توقيف شده است 

را يك بار   » از امام تا خط امام    «و  » ميثاق« فروردين ماه جاري دو مقاله       ١٨شنبه مورخ     ما در شماره سه   

ديگر براي مالحظه و قضاوت ملت ايران منتشر كرديم و اينك به تحليل كوتاهي از اين دو مقالـه پرداختـه و                  

 آمده حـاكي  ها كنيم كه حقيقتاً در اين دو مقاله جايي از توهين وجود دارد يا آنچه در آن           اين سؤال را مطرح مي    

انـدركاران سياسـي      مـان و توجـه دادن همـه دسـت           از نگراني عميق نسبت به سرنوشت انقالب عزيـز اسـالمي          

در . هايي است كه از چپ و راست در كمين اين نهضت عظيم اسالمي وجـود داشـته و دارد                     به توطئه  كشور

دشمنان اسـالم و انقـالب از هـر         اي است كه      هاي اجتماعي و سوء استفاده      مقاله ميثاق صحبت از نابساماني    

باري از چهل سال خيانت      اند و در اين مقاله به آنها كه كوله          ها نموده   دو جناج شرق و غرب از آن نابساماني       

سـازند   كشند و امروز با ادعاي پيروي از خط امام شعارهاي وابسته به شرق خود را مطرح مي    به دوش مي  

ه صحبت از كدام حزب و روزنامه وابسته به شـرق اسـت و خطـري                داند ك   اشاره رفته و ملت ايران نيك مي      

در . كه همچون گذشته از اين جريان و جريانات چپ نماي وابسته به آمريكا متوجه انقالب اسالمي ما اسـت                 

هاي ناچسبي است كه در طول دو سال گذشته توسط اين جريان به ياران باوفا                 اين مقاله نگراني از برچسب    

هـا كـه      آن. گردد آنـان را از صـحنة فعاليـت و سـازندگي خـارج بـسازد                 ده شده و سعي مي    و قديمي امام ز   

ها انداختند و مدافع خشونت و قهر ماركسيستي گرديدند پر واضح است كـه چـه                  اصطالح ليبرال را به دهان    

ن خـوارا   خواهيم چشمان خود را بر واقعيات بـسته و منكـر آن شـويم كـه ايـن ريـزه                     كساني هستند؟ آيا مي   

هاي خـود را بـه        ها هر لحظه در صدد آنند كه بر جريان اين انقالب بزرگ اثر گذارده و افكار و ايده                   ابرقدرت

ها و ذكر آن به جهت تنبه دادن به افكار،            انحاء مختلف بر مردم القاء نمايند؟ آيا به نظر شما ابراز اين نگراني            

اهانت  ما جريان دارد، اهانت است، به ما بگوييد، كه           آميز است؟ اگر تذكر چنين واقعياتي كه در جامعه         توهين

به كيست و به كدام مقام؟ در جاي ديگر مقاله صحبت از عدم اجراي قانون اساسي در مواردي بسيار اسـت و                      

اند    قانون دانسته  اگر چنين نيست چطور است كه امام و رهبر انقالب در پيام اخير خود سال نو را سال اجراي                  

امام تا  «هايي وجود نداشت اين تأكيد امام در اجراي قانون براي چه بود؟ آيا در مقاله از                   رانيو اگر چنين نگ   

 در  ٥٩ اسفند ماه    ٢٥جز به قاطعيت و توكل عظيم رهبر انقالب و اثر مهم بيانيه تاريخي ايشان در                » خط امام 

اشـاره گرديـده؟ اگـر جريـان        رفع اختالفات و تأييد و تأكيد بر مقام فرماندهي كل قوا براي ريـيس جمهـور                 
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چرا بايد در بند سوم      شد،  تضعيف مقام فرماندهي كل قوا وجود نداشت و شعارهايي در اين زمينه داده نمي             

 به منصب فرماندهي كل قـوا خواسـته         له تأكيد گردد شناسايي رييس جمهور     بيانيه تاريخي امام بر اين مسئ     

هاي بعد از اشغال النه جاسوسي و نقـش مخـرب             گريشود؟ در بخش ديگري از اين مقاله در موضوع افشا         

ها در ريختن آبروي بعضي از رجال سياسي كشور بحث شده و اين كه ِاعمال چنين                  اي از آن افشاگري     پاره

ها عوامل سرسـپرده غـرب    هايي مغاير با موازين اسالمي و اخالقي بوده و در جريان اين آبرو ريختن   روش

برداري از جو به  ارج كردن افراد مورد بغض خود سعي در استفاده و بهره        و شرق هر دو براي از صحنه خ       

بـه آن جريانـاتي در جامعـه        » امام تا خط امـام    «اصطالح افشاگري نمودند و باالخره در بخش آخر مقاله از           

اند اما چه بايد كرد كه ايـن ادعـا را فقـط پوشـشي بـراي ادامـه                     شود كه مدعي پيروي از خط امام        اشاره مي 

هـا كـه خـط امـام را بـا تعبيـر و              و همچنين آن  . دانند  شان مي   راض خود و پياده كردن اهداف غير اسالمي       اغ

اند هر مشتاق  تفسير خاص خود فهميده و به جز آن مفاهيم كه از اين خط مقدس در ذهن خود تصوير كرده           

در . پندارنـد   يروي از آن مـي     خود را مدعي فهم و درك و پ         و عالقمندي به امام را مطرود دانسته و انحصاراً        

مقاله مزبور از مجموع اين جريانات و آنچه طي سال گذشته بر جامعه ما گذشـت ابـراز نگرانـي شـده و از                        

تمام مردم مسلمان و متعهد و دوستان انقالب دعوت شده تا در سـال جديـد رأفـت و رحمـت بـين خـود را                          

ر و بـرادران و خـواهران مـسلمان خـود داشـته             شعارشان قرار داده و گوش شنوا در مقابل نظرات و افكـا           

تـا از  . از همه خواسته شده تا خشونت و قهر را به كنار گذارده و سعه صدر اسالمي را پيشه سازند              . باشند

  .اين رهگذر موجبات وحدت در جامعه فراهم آيد

 ويـژه   در مـصاحبه بـازپرس    » آميـز   تـوهين «شود كه از چنـين مطـالبي بـه عنـوان              متأسفانه مالحظه مي  

مـا  . انـد   مطبوعات نام برده شده و آن را يكي از موجبات صدور حكم بازداشت مدير مسئول ميزان دانـسته                 

طلبيم كه آيـا ايـن        الشان انقالب ميزان است به داوري مي        تان به قول امام و رهبر عظيم        شما مردم را كه رأي    

گـذرد بايـد اسـباب توقيـف و بازداشـت             ميمقدار انتقاد و اظهار نگراني از مسايل و مشكالتي كه در جامعه             

گـزاران و     اي شـود كـه بنيـان        االنتـشار گرديـدن روزنامـه       فردي خدمتگزار به انقالب اسالمي ايران و ممنوع       

باشـند؟ آيـا در       ترين ياران انقالب اسالمي و بهترين فرزندان اين آب و خاك مـي              خدمتگزاران آن از صميمي   

و جمهـوري اسـالمي قيـام نمـود در كمتـر از دو سـال گذشـت زمـان از            آزادي، اسـتقالل    جامعه ما كه بـراي      

اين مقدار از انتقاد و ابراز نگراني آن هم از زبان فرزندان انقالب باقي نمانده؟ آيـا   پيروزي انقالب حتي تحمل     

مفهوم اين حركات و توقيف و بازداشت اين اسـت كـه الل شـويم و دم بـر نيـاوريم و فقـط شـاهد و نـاظر                             

  باشيم؟

به راستي خوب است بازپرس ويژه مطبوعات در اين ميان مرز بين اهانت و انتقـاد را بـراي مـا روشـن                       

هايي از قبيـل آنچـه در دو مقالـه مـورد              كنند تا بفهميم معني انتقاد چيست و اگر كسي در اين جامعه نگراني            

  بحث ذكر شد، داشته باشد چگونه و با چه زبان بايد آن را بيان كند؟

 آقـاي صـدر     …«س محترم ويژه مطبوعات در جواب ايـن سـؤال خبرنگـار كـه پرسـيده اسـت                   ـ بازپر ٢

 معلوم  …«اند    گفته» …اي گذارده شود نظر شما چيست         اند كه خودشان مايل نبودند كه برايشان وثيقه         گفته

  .»…اند دروغگو هستند است كه اين حرف را بايد بزنند و اگر چنين مطلبي را گفته

يك مقام قضايي كشور جمهـوري اسـالمي ايـران كـه     اي از بيان   ن چنين طرز و شيوه    يددر بادي امر شن   
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و نمونه طمأنينـه باشـد      » السالم  عليه«بايد مؤدب به آداب اسالمي بوده و رفتارش يادآور حكومت عدل علي             

به كار بردن كمله دروغگـو در شـأن قاضـي و بـازپرس محكمـه                . بسيار بعيد و باعث تعجب و تأسف است       

المي نيست و بدتر از آن هنگامي بود كه مطلع شديم آقاي رضا صدر مـدير مـسئول ميـزان اطالعيـه يـا                        اس

الـضمان پانـصد      اند كه پرداخت وجه      يادآور شده   اند كه مؤكداً     از طريق دفتر زندان فرستاده      اي را رسماً    نامه

د و طبيعـي اسـت كـه ايـشان بعـد از       دهنـ   اند كه رفتن به زندان را ترجيح مي         هزار توماني را رد كرده و گفته      

روشن شدن تكليف خود توسط بازپرس ويژه به دوستان خود از جملـه آقـاي مهنـدس عبـدالعلي بازرگـان                    

سردبير روزنامه كه مدتي است بيمار و بستري هستند تلفن زده و ماوقع و نتيجه بازپرسي را اطـالع دهنـد                     

الـضمان بـراي       هـزار تومـان وجـه      ٥٠٠ن در صـدد تهيـه        حاكي از اين نيست كه ايشا       و چنين اطالعي مطلقاً   

  .خروج از توقيف بوده باشند

شـان قابـل    اي دوسـتان و بـرادران  ارزش و مقام ياري صديق و مسلماني متعهد همچون رضا صدر بـر          

الـضمان    خواستند حتي اگر به قيمت قرض گرفتن هم بود به سـرعت وجـه               مياحصاء با پول نبوده و هر آن        

گشتند اما مشي و روش فرزندان شجاع انقـالب اسـالمي مـا چنـين                 ايشان از زندان خارج مي    سپرده شده و    

نيست و ايشان با ميل خود خواستند كه در بازداشت باقي مانند تا نه تنها تكليـف ايـشان كـه تكليـف آزادي                        

 مقابـل ايـن     اي از مقاومـت در      مطبوعات و بيان و قلم در اين خطة شهيدپرور معلوم گردد و باشد تـا نمونـه                

  .هاي ناصواب در تاريخ ملت ما ثبت شود گونه اعمال ناروا و توقيف

 اسـفند  ٢٥ـ در اينجا الزم است نظر ملت شريف ايران را به بند هشتم بيانيه تاريخي امام كه در تـاريخ                ٣

يزيـون چنـين    ها و راديو تلو     ايشان در اين ماده از بيانيه پيرامون روزنامه       .  اعالم گرديد جلب كنيم    ١٣٥٩ماه  

ها و راديو تلويزيون عامل مهمي بـراي ارشـاد يـا تفرقـه و نفـاق هـستند،                      از آنجا كه روزنامه    …«گويند    مي

دهند و در صـورتي كـه دو نفـر از هيـأت مـذكور                 ها را دقيقاً مورد بررسي قرار مي        هيأت سه نفري فوق آن    

دهنـد تـا بـه وظيفـه          ن كل كشور اطالع مي    ها را مضر تشخيص دهند مراتب را به مردم ابالغ و به دادستا              آن

  »…قانوني عمل كند

سؤال ما اين است كه آيا توقيف روزنامه ميزان و بازداشت مدير مسئول آن بـا توجـه بـه ايـن رهنمـود         

امام انجام پذيرفته و يا بر خالف اين دستورالعمل بوده؟ آيا مسأله اتهامات ميزان ابتدا به هيـأت سـه نفـري               

امات توسط اين هيأت دائر بر مضر بودن مقـاالت ميـزان صـادر شـده و سـپس مـسأله بـه         ارجاع و اين اته   

 ناديـده گرفتـه     رهنمود امام در اين توقيف و بازداشت مطلقـاً  دادستان كل كشور ارجاع گرديده؟ و يا اساساً  

  شده؟

 خالفي به نظر    سؤال ما از دادستان كل كشور آن است كه اگر بر فرض بعد از بيانيه مهم و تاريخي امام                  

بازپرس ويژه مطبوعات از روزنامه ميزان سر زده چرا بر اساس رهنمود امام عمل نـشده؟ اگـر قـرار بـود                      

هاي گروهي اتخـاذ گـردد چـرا امـام و      طريق ديگري براي حل و فصل مشكالت ناشي از مطبوعات و رسانه   

   و دقيق ارايه فرمودند؟ مشخصي حل اين قبيل مشكالت راه حل بيانيه خود برا٨رهبر انقالب در ماده 

 مسئول و صـاحب امتيـاز و خـط مـشي در نـشريه بـه       ـ در جاي ديگر مصاحبه به عدم چاپ نام مدير       ٤

ما در اين زمينـه و ايـن كـه چـرا نـام مـدير                . اند  اند و آن را تخلفي بزرگ دانسته        روزنامه ميزان اشاره كرده   

ه حرفـي نـداريم و وقـوع ايـن خطـا را قبـول               مسئول و صاحب امتياز و خط مشي در روزنامـه چـاپ نـشد             
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كنيم، اما اين سؤال مطرح است كه چرا آقاي بازپرس ويژه مطبوعـات تنهـا مـا را بـه ايـن جـرم توقيـف                            مي

كنون به اسـتثناي روزنامـه انقـالب         هاي ديگر صبح و عصر چنين روشي را تا          اند و مگر همه روزنامه      كرده

اند بيش از يكي دو روز نيـست،           مسئول و صاحب امتياز را چاپ كرده       اند؟ و اگر هم نام مدير       اسالمي داشته 

چگونه است كه ميزان به علت اين خالف مستوجب توقيف اسـت و بـر سـايرين ايـرادي نيـست؟ آيـا معنـي                       

عدالت و اجراي قانون به تساوي براي همه اين است؟ شايد جرم بزرگ ميزان چيز ديگري است كـه آقايـان                     

دهند؟ و ما از نشر       هايي از اين قبيل را علت توقيف و بازداشت قرار مي            كنند و بهانه    مياز ذكر آن خودداري     

جوييم كـه قـدم و قلـم مـا را در بيـان حقيقـت        بريم و از او ياري مي ها به خدا پناه مي ها و دشمني  توزي  كينه

  .استوارتر از هميشه سازد

 موارد متعددي عليه روزنامه ميزان اعـالم        …«اند    ـ در خاتمه مصاحبه بازرس ويژه مطبوعات فرموده       ٥

 گفته اسـت كـه پيـروان خـط امـام             جرم شده است از جمله در دو مقاله ميثاق و از امام تا خط امام صريحاً               

  .»…ها چه كسي هستند  كمونيست هستند و توضيح نداده است كه اين

 بر مال سـاختن توطئـه آنهـايي    هاي متعدد خود همواره در صدد روزنامه ميزان به گواه مقاالت و نوشته    

اند و   بوده است كه با سر دادن شعار پيروي از خط امام، مرام و طرز تفكر كمونيستي خود را مطرح ساخته                   

اين حقيقت بر همه روشن است كه حزب توده با تمام سوابق و هوادارانش در چنين خطـي حركـت كـرده و                       

 با وجود تمام شواهد و قرائن حـاكي  ،زپرس محترم ويژهدانيم چگونه با    ما نمي . باشد  مدعي چنين پيروي مي   

در هر حال اگر روزنامه ميزان به       . ها چه كسي هستند     ايم كه اين    گويند ما توضيح نداده     اي مي   از چنين مسئله  

دهند   ها كه با ادعاي پيروي از خط امام شعارهاي كمونيستي در روزنامه مي              جرم برمال كردن خط مشي آن     

پـذيريم و در ايـن راه         كنند بايد توقيف شود، ما چنـين تـوقيفي را مـي              شرق طرفداري مي    ر قدرت  از اب   و علناً 

  .ايم استوار ايستاده

داور نهايي بر اعمال و رفتار ما خداوند بزرگ و ملت شريف ايـران اسـت و اعتقـاد داريـم كـه روزنامـه                 

از حيثيت انقالب بزرگ اسـالمي ايـران        ميزان در اين مدت كوتاه عمر خود به خاطر اعتالي كلمه حق و دفاع               

حركت كرده و جز اين نيت و هدفي نداشته و به گواه تاريخ همواره پيروزي و افتخار بر حق و مناديـان آن                       

  .بوده است

  

  روزنامه ميزان شوراي سردبيري 
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  نامـه شوراي سردبيري ميـزان 

  به هيأت رسيدگي شكايات و حل اختالف مسئوالن مملكتي

  

  محترم رسيدگي به شكايات و حل اختالف مسئوالن مملكتي جنابان،هيأت 

  .الدين اشراقي، شيخ محمد يزدي حجج اسالم مهدوي كني، شهاب

 پيرو بازداشت و زنداني شدن آقاي رضا صـدر، مـدير مـسئول روزنامـه ميـزان، و متعاقـب آن           محترماً

الـشأن انقـالب و حكـم انتـصاب جنـاب آقـاي                رهبر عظيم  ٢٥/١٢/٥٩توقيف روزنامه، با توجه به مفاد بيانيه        

 اتخـاذ شـده توسـط مقامـات قـضايي           ةله، ضمن اعتراض خود به روي       مهدوي كني به عنوان نمايندگي معظم     

همچنين . دارد  آمادگي خود را براي اداي هر گونه توضيحي درباره مواضع مقاالت روزنامه ميزان اعالم مي              

ت ميزان با نيت انتقاد سازنده و امر به معروف و نهي از منكر در               رساند مقاال   به استحضار هيأت محترم مي    

هاي گروهي ديگر مقاالت و مطالب انتقادي شديد، مخـرب،            زماني منتشر گرديده است كه مطبوعات و رسانه       

  :گردد ها ذكر مي هايي از آن اند كه براي مقايسه و قضاوت نمونه آفريني چاپ نموده آميز و تشنج و يا اهانت

  .٥٩ اسفند ٢٦ و ٢٥اي مورخ  مقاالت جمهوري اسالمي، سخنان جناي آقاي خامنهـ ١

  .ـ مجله امت اسالمي شماره اسفند ماه مصاحبه شيخ محمد منتظري و سرمقاله مجله٢

  )مقاالت متعدد (١٣٦٠ـ پيام انقالب، ارگان سپاه پاسداران انقالب شماره فروردين ماه ٣

  .ه دادگاه اميرانتظام مقاله در حاشي٩/١/١٣٦٠ـ كيهان ٤

  .١٥/١/١٣٦٠ـ نامه مردم، مورخه ٥

  .١٤/١/١٣٦٠ـ سخنان شيخ محمد منتظري در شيراز ٦

  .هاي متعدد ـ امت، ارگان جنبش مسلمانان مبارز، شماره٧

  .هاي متعدد  ارگان حزب توده ايران شماره،ـ نامه مردم٨

  ٢٦/١٢/٥٩ـ اطالعيه سپاه پاسداران قم مورخ ٩

اميـد اسـت مالحظـه ايـن مقـاالت اطالعـات الزم و              . گـردد   نمونه از مطالب فوق تقديم مي     به پيوست چند    

هـاي خاصـي صـورت     مفيدي در اختيار هيأت محترم قرار داده نشان دهد كه توقيف ميزان احتماالً با انگيزه       

 توقيـف   خواهشمند است با توجه به بيانات امام امت و مسئوليت خطير آن هيأت، نسبت به رفع               . گرفته است 

  .روزنامه ميزان و آزادي آقاي رضا صدر اقدام مقتضي معمول فرمايند

  شوراي سردبيري ميزان

  پيوست

  .اي  سخنان جناب آقاي خامنه٥٩اسفند  ٢٦ و ٢٥ـ روزنامه جمهوري اسالمي مورخ ١

  . اميرانتظام دادگاه در حاشيه٩/١/١٣٦٠ـ روزنامه كيهان مورخ ٢

  . اميرانتظام دادگاه١٥/١/١٣٦٠ـ روزنامه نامه مردم مورخ ٣

  .، محمد منتظري١٣٥٩ـ مجله امت اسالمي شماره اسفند ماه ٤

  .، امجديه سومين بار١٣٥٩ـ مجله امت اسالمي شماره اسفند ماه ٥
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  ٢٧٣

  . مصاحبه محمد منتظري در شيراز١٤/١/١٣٦٠ـ خبرگزاري پارس ٦

  .نه امپرياليسم آمريكاهاي مذبوحا  تالش٢٦/١٢/١٣٥٩ـ اطالعيه سپاه پاسداران انقالب قم ٧

  . مقاالت متعدد١٣٦٠ ـ پيام انقالب، ارگان سپاه پاسداران انقالب فروردين ٨

  …ـ و تعدادي ديگر ٩
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  ميـزان سردبيـر روزنامـه متـن تلگـراف

  به بازپـرس شعبه سوم ويـژه دادسراي ديـوان عالي كشـور

  

  عالي كشورآقاي علي اكبر عابدي بازپرس شعبه سوم دادسراي ديوان 

انـد كـه صـاحب امتيـاز و            فروردين ماه از قول جنابعالي نوشته      ٢٠در روزنامه انقالب اسالمي پنجشنبه      

انـد و بـار       ايـد و نيامـده      سردبير و چند تن ديگر از مسئوالن روزنامه را براي اداي توضيحات احضار كرده             

كه در آخرين مالقاتي كه بعد از ديدار با رساند  به موجب اين تلگراف به اطالع مي      . ديگر احضار خواهيد كرد   

 فروردين بـه اتفـاق مـدير مـسئول و صـاحب      ١٥دادستان كل كشور با جنابعالي داشتم قرار شد روز شنبه         

 فـروردين   ١٤ اينجانب بعد از برگشت از يك سـفر كوتـاه از روز جمعـه                . مالقاتي داشته باشيم    امتياز مجدداً 

ام به همين علت       از منزل جز يك بار براي معاينات پزشكي خارج نشده          ماه بيمار و در منزل بستري هستم و       

 فروردين ماه با دفتر دادستان كل تماس گرفته و ضمن اطالع مراتـب فـوق درخواسـت                  ١٥صبح روز شنبه    

نمودم تا قرار مالقات ديگري گذاشته شود و قرار شد كه دفتر ايشان به منزل اينجانـب تلفـن بزننـد و خبـر                        

از آن نه شفاهاً و نه كتباً اطالعي به اينجانب داده نشده تا آنجا كه اينجانب تحقيق كـردم و مطلـع    پس  . بدهند

اند و مراتـب      هستم نه صاحب امتياز و نه هيچ يك از ديگر مسئوالن روزنامه ميزان به دادسرا احضار نشده                

ية رسمي مراجـع صـالحه      صاحب امتياز و سردبير ميزان هر زمان كه احضار        . گردد  بدين وسيله تكذيب مي   

  .دادگستري را دريافت كنند بر طبق موازين قانوني عمل خواهند كرد

  

  تهران ـ عبدالعلي بازرگان
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