
 به نام خدای يکتا
 

  
 ) ١٣(جلد  ١٣٦١ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه 

  
  

  تلگرام به رھبر انقالب به مناسبت پيروزی سپاه اسالم

 ٠٣/٠١/٦١تاريخ: 

◄ 

 بيانيه به مناسبت روز جمھوری اسالمي

 ١٠/٠١/٦١ :تاريخ

◄ 

 اسالمینامه به وزير ارشاد

 در مورد درخواست روزنامه ارگان نھضت و چاپ نشريات

 ١٨/٠١/٦١ :تاريخ

◄ 

اعالم جرم عليه آقای فخرالدين حجازي

 ٦١فروردين  :تاريخ

◄ 

 درخواست تعقيب جزايی دبير مسئول روزنامه والفجر

 ٣٠/٠١/٦١ :تاريخ

◄ 

 محكوميت توطئه براندازيبيانيه در 

 ٠١/٠٢/٦١تاريخ: 

◄ 
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نامه به روزنامه جمھوری اسالمی در مورد سرمقاله 

  »خواھند بدانند مردم می«

 ٠٤/٠٢/٦١تاريخ: 

◄ 

نامه به ستاد بزرگداشت استاد مطھری در مورد تشكيل 

 نمايشگاه

 ٠٤/٠٢/٦١ :تاريخ

◄ 

 ای دبيركل حزب جمھوری اسالمينامه به آقای خامنه

 ٠٦/٠٢/٦١ :تاريخ

◄ 

روزنامه جمھوری »آيا سزاوار است؟«پاسخ به سرمقاله

 اسالمي

 ٠٩/٠٢/٦١ :تاريخ

◄ 

 بيانيه به مناسبت روز كارگر

 ١٠/٠٢/٦١تاريخ: 

◄ 

 المقدسبيتتبريك پيروزی رزمندگان در عمليات

 ١١/٠٢/٦١ :تاريخ

◄ 

 اعالم جرم عليه مديرمسئول روزنامه جمھوری اسالمي

 ١٣/٠٢/٦١ :تاريخ

◄ 
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بيانيه به مناسبت بيست و يكمين سالگرد تأسيس 

 نھضت آزادی ايران

 ٢٥/٠٢/٦١ :تاريخ

◄ 

آگھی دوره تابستانی كالسھای عقيدتی ـ سياسی به 

 روزنامه كيھان

 ٢٥/٠٢/٦١ :تاريخ

◄ 

 بررسی قانون اراضی شھري

 ٦١ارديبھشت تاريخ: 

◄ 

  سراسر كشورنامه سرگشاده به ائمه جمعه

 ٠٨/٠٣/٦١تاريخ: 

◄ 

  هللا محمدی گيالنينامه مھندس بازرگان به آيت

 ٠٨/٠٣/٦١تاريخ: 

◄ 

ارسال نامه سرگشاده به ائمه جمعه جھت آقای 

  ھاشمی رفسنجانی

 ١١/٠٣/٦١تاريخ: 

◄ 

  نامه سرگشاده به وزير آموزش و پرورش

 ١٩/٠٣/٦١تاريخ: 

◄ 

  بيانيه به مناسبت سالگرد شھادت دكتر شريعتي
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 ٢٩/٠٣/٦١تاريخ: 

◄ 

  بيانيه به مناسبت اولين سالگرد دكتر چمران

 ٣١/٠٣/٦١تاريخ: 

◄ 

  تابستانی كالسھای عقيدتی ـ سياسيتراكت دوره 

 ٠١/٠٣/٦١تاريخ: 

◄ 

درخواست تأمين امنيت مراسم شبھای جمعه و احياء از 

  وزارت كشور

 ٠٢/٠٤/٦١تاريخ: 

◄ 

  هللا صدوقي تلگرامھای نھضت به مناسبت شھادت آيت

 ١٢/٠٤/٦١تاريخ: 

◄ 

سرگشاده به ائمه جمعه جھت حضرت ارسال نامه 

  هللا منتظري آيت

 ١٧/٠٤/٦١تاريخ: 

◄ 

درخواست تأمين امنيت مراسم شبھای جمعه و احياء از 

  ٥كالنتری 

 ١٩/٠٤/٦١تاريخ: 

◄ 

ای دبيركل  االسالم خامنه نامه مھندس بازرگان به حجت
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 حزب جمھوری اسالمي

 ٢١/٠٤/٦١تاريخ: 

◄ 

تلگرام به وزير كشور در مورد حمله به برنامه احياء شب 

  قدر

 ٢٣/٠٤/٦١تاريخ: 

◄ 

  نامه نمايندگان نھضت در مجلس به رئيس مجلس

  قدر در مورد حمله به برنامه احياء شب

 ٢٤/٠٤/٦١تاريخ: 

◄ 

 بيانيه به مناسبت روز جھانی قدس

 ٢٤/٠٤/٦١تاريخ: 

◄ 

القدر درخواست استرداد اموال ربوده شده در مراسم ليله

 از كميته مركزي

 ٣٠/٠٤/٦١ :تاريخ

◄ 

 تحليلی درباره بازرگانی خارجي

 ٦١تير تاريخ: 

◄ 

 اطالعيه پيرامون انفجار ھولناك خيابان خيام

 ١٦/٠٦/٦١ :تاريخ

◄ 

  نامه سرگشاده به آقای ھاشمی رفسنجاني
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 ٢٥/٠٦/٦١تاريخ: 

◄ 

خالف روزنامه صبح درخواست رسيدگی به مطالب

  آزادگان

 ٢٥/٠٦/٦١تاريخ: 

◄ 

 اطالعيه به مناسبت دومين سالگرد جنگ تحميلی عراق

 ٣٠/٠٦/٦١تاريخ: 

◄ 

  تراكت دوره پائيزه كالسھای عقيدتی ـ سياسي

 ٦١شھريورتاريخ: 

◄ 

 قتل عام لبناناطالعيه در مورد

 ٠١/٠٧/٦١تاريخ: 

◄ 

  اطالعيه پيرامون فاجعه انفجار خيابان ناصر خسرو

 ١٠/٠٧/٦١تاريخ: 

◄ 

تلگرام به وزارت كشور در مورد ربوده شدن آقای مھندس 

  بازرگان

 ١٩/٠٧/٦١تاريخ: 

◄ 

تلگرام به وزارت كشور و درخواست تأمين مراجعين به 

  دفتر نھضت 
◄ 
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 ٢٠/٠٧/٦١تاريخ: 

هللا  تلگرام به رھبر انقالب به مناسب شھادت آيت

  اشرفی اصفھاني

 ٢٤/٠٧/٦١تاريخ: 

◄ 

  نامه به رئيس جمھور در مورد سخنان كذب وزير كشور

 ٠٩/٠٨/٦١تاريخ: 

◄ 

نامه مھندس بازرگان به رھبر انقالب در مورد حمالت 

  وسيع به نھضت آزادی ايران

 ٠٩/٠٨/٦١تاريخ: 

◄ 

  وزير در مورد سخنان كذب وزير كشورنامه به نخست

 ١٠/٠٨/٦١تاريخ: 

◄ 

  رئيس جھمور در مورد سخنان وزير كشورنامه دوم به

 ١٧/٠٨/٦١تاريخ: 

◄ 

  وزير ارسال نامه به رئيس جمھور جھت نخست

 ١٨/٠٨/٦١تاريخ: 

◄ 

  مصاحبه دكتر رياض حسن با سخنگوی نھضت

 ٢٠/٠٨/٦١تاريخ: 

◄ 
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گسترده عليه نھضت آزادی پاسخ به حمالت وسيع و

  ايران

 ٦١آبان تاريخ: 

◄ 

  خون و طوفان در لبنان ـ نوشته دكتر چمران

 ٦١آبان تاريخ: 

◄ 

  شانزده آذر ـ سه قطره خون ـ نوشته دكتر چمران

 ٦١آذر تاريخ: 

◄ 

  مجازات آقای موحدی ساوجيتقاضای تعقيب و

 ١٧/٠٩/٦١تاريخ: 

◄ 

  نامه به روزنامه كيھان در مورد درج مطالب عليه نھضت

 ٢٠/٠٩/٦١تاريخ: 

◄ 

نامه به روزنامه جمھوری اسالمی در مورد درج مطالب 

  عليه نھضت

 ٢٠/٠٩/٦١تاريخ: 

◄ 

  نامه به مركز تربيت معلم دختران شيراز در مورد مقاله

  »شيطان بزرگ و ترفندھايش«

 ٢٤/٠٩/٦١تاريخ: 

◄ 
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  اطالعيه به مناسبت بازگشايی دانشگاھھا

 ٢٧/٠٩/٦١تاريخ: 

◄ 

  نامه سرگشاده به رئيس ديوان عالی كشور

 ٢٩/٠٩/٦١تاريخ: 

◄ 

رسيدگی به تخلفات روزنامه جمھوری درخواست 

  اسالمي

 ١٦/١٠/٦١تاريخ: 

◄ 

 نامه به مدير عامل سازمان صدا و سيما

  در مورد برنامه محاكمه اعضای اتحاديه كمونيستھای ايران

 ٠٦/١١/٦١تاريخ: 

◄ 

  بيانيه به مناسبت چھارمين سالگرد پيروزی انقالب

 ١٦/١١/٦١تاريخ: 

◄ 

پاسخ به نامه مديرعامل سازمان صدا و سيمای جمھوری

  اسالمي

 ٠٢/١٢/٦١تاريخ: 

◄ 

 قطعنامه كنگره پنجم نھضت آزادی ايران

 ٦١اسفند تاريخ: 

◄ 
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  ۴

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس

  ۱۳۳/۴/۲۱ :شماره

 ۰۳/۰۱/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  تلگراف نهضت آزادي ايران به امام خميني

   مناسبت پيروزي سپاه اسالمبه

  

  اهللا العظمي امام خميني رهبر انقالب و فرمانده كل قوا حضرت آيت

  اهللا سالم عليكم و رحمه

هاي بزرگي براي ايران و اسالم         نويد پيروزي  ۱۳۶۱پيروزي مدافعان ميهن اسالمي را كه در طليعه سال          

ه، دفع شر مهـاجمين عراقـي، سـازندگي،    است به آن حضرت و عموم امت مسلمان ايران تبريك عرض نمود        

  .سعادت و رفاه ملت عزيز ايران و وحدت عموم مسلمين را در اين سال از خداي تعالي خواستاريم

جانبازان راه خدا و خلق بـوده و رهنمودهـاي آن حـضرت عامـل                بخش   شك ايمان و توكل امام الهام      بي

  .رود ها به شمار مي مهمي در اين پيروزي

  .ادامه توفيق مقام رهبري را در خدمت به اسالم و مسلمين از باريتعالي خواستاريمطور عمر و 

  

    ادام اهللا ظلكم

  والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 

  نهضت آزادي ايران
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  ۵

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس

   :شماره

 ۱۰/۰۱/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  بيانيه به مناسبت روز جمهوري اسالمي

  

   فروردين روز استقرار جمهوري اسالمي را هر چه با شكوهتر برگزار كنيم۱۲

  هاي انقالب اسالمي بكوشيم و در جهت تحقق آرمان

  

فـرا رسـيدن ايـن روز       ! دوازدهم فروردين، سالروز استقرار جمهوري اسالم بر ملت ايـران مبـارك بـاد             

هم  نظير، نيروهاي متجاوز بعثي را در      بزرگ در روزهايي كه رزمندگان جانباز ما، با فداكاري و شهامتي بي           

دمنـد از شـكوهي       اي مـي     حماسه آفريده و در كالبد اين جمهوري روح تـازه          ،دتشكنند و با استقبال شها      مي

  .خاص برخوردار است

نظيري، بر رژيـم شاهنـشاهي مهـر باطلـه       امت دلير ايران، با يكپارچگي بي   سال پيش، در چنين روزي،     ۳

مي در تـاريخ    زده، فصلي جديد، مبتني بر حاكميت مردم و استقرار عدالت، آزادي، برابـري و بـرادري اسـال                 

پرسـي و تـصويب نظـام جمهـوري            درصـد مـردم در همـه       ۹۸شـركت بـيش از      . اين ملت كهنسال آغاز كرد    

اسالمي نشانه آن بود كه فشار استبداد شاهنشاهي را با تمام وجود احساس كرده مـصمم شـدند بـا الهـام                      

بـالي خانمانـسوز را از ايـن        ساز اسالم دعوت رهبر انقالب را لبيك گفته، ريـشه ايـن               گرفتن از مكتب انسان   

ن به بنـدگي خـدا آزادي فطـري و خـداداد            ها را شكسته با روي كرد       يوغ بردگي انسان  . مرز و بوم براندازند   

سـرايان   پرسي مشت محكمي به دهان ياوه       همهوحدت كلمه و يكپارچگي مردم در اين        . دست آورند خود را ب  

ب و  هـاي شـرق و غـر        ه اميدوار بودند با اجـراي توطئـه       و دشمنان انقالب اسالمي كوبيد و اميد كساني را ك         

  .غه اسالمي انقالب را از بين ببرند، به نوميدي مبدل ساختبايادي آنان، ص

نهضت آزادي ايران ضمن بزرگداشت اين روز بزرگ و درود به روان شهيدان انقالب و جنگ تحميلي و                  

كنـد، بـه      ان و همـه اقـشار مـردم توصـيه مـي           ها به اعضا و هوادار      آرزوي موفقيت رزمندگان قهرمان جبهه    

هـاي خـارجي     هـاي داخلـي و پيـروزي در جبهـه           منظور حفظ وحدت كه شرط الزم براي سازندگي در جبهه         

است با شركت نمودن در راهپيمايي اين خاطره پيروزي را زنده نگهداشته و در راه استقالل، آزادي و حفظ                   

نون اساسي دسـت بـه دسـت يكـديگر داده، بكوشـند تـا بـه                 آورد جمهوري اسالمي يعني قا      بزرگترين دست 

  .فرمان الهي گردن نهاده و به راستي امتي شاهد و واسط باشند

  الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي

  

  نهضت آزادي ايران

۱۰/۱/۶۱     
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  ۶

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس

   :شماره

 ۱۸/۰۱/۱۳۶۱:يختار

  

  

نامه ارگان نهضت و  در مورد درخواست روزنامه به وزير ارشاد اسالمي

  چاپ نشريات

  

  االسالم آقاي عبدالمجيد معاديخواه  حجت

  وزير محترم ارشاد اسالمي 

 جنابعـالي عليـرغم اظهـار     دفتـر  اسـفند در محـل  ۱۲سالم عليكم و رحمه اهللا، پيرو مذاكرات جلسه مورخ      

راي تعيين وقت، انجـام مالقـات        كه به ادامه مذاكره ابراز داشتيد و پيگيري دفتر نهضت با دفترتان ب              اي  عالقه

اي  لذا پـاره . شايد كثرت مشغله جنابعالي چنين اقتضا داشته باشد       . كنون ممكن نشده است    و ادامه مذاكره تا   

بـديهي اسـت در صـورت تعيـين         . رسـانم   خواستم با شما مطرح كنم كتباً به اطالعتان مي          از مطالب را كه مي    

  . مجدد موارد ديگر حضوري مذاكره خواهد شدوقت از طرف دفتر آنجناب و امكان مالقات

، ۱۲۷ طـي نامـه شـماره    ۱/۶/۱۳۶۰ـ روزنامه ارگان نهـضت ـ بـه طـوري كـه اطـالع دارنـد در تـاريخ         ۱

اي جهت ارگان نهضت آزادي ايران توسط جناب آقاي دكتر يداهللا سـحابي               درخواست پروانه امتياز روزنامه   

  . ارشاد اسالمي اقدام نشده استكنون از طرف وزارت به عمل آمده است كه تا

ها انجـام هـر كـار چـاپي را موكـول بـه اخـذ مجـوز از          ـ انجام امور چاپي ـ در شرايط كنوني چاپخانه ۲

نمايند و افرادي مـدعي هـستند كـه بـه عنـوان نماينـده دادسـتان انقـالب بـر كـار                         وزارت ارشاد اسالمي مي   

نام نهضت و يا افراد منتسب به نهضت باشد جلوگيري بـه            ها نظارت دارند و از هر كار چاپي كه به             چاپخانه

  .آورند عمل مي

بطوري كه استحضار دارند بر اساس قوانين مصوب شوراي انقالب و ساير قوانين جاري مملكت، چاپ                

در صـورتي كـه مقـررات       . كتاب و نشريات در چهارچوب ضوابط تعيين شده نيازي به مجوز خاص نـدارد             

باشـد خواهـشمند اسـت دسـتور فرماينـد يـك نـسخه آن را                  يده و مورد عمل مي    خاصي اخيراً تصويب گرد   

  .ارسال فرمايند تا بر اساس قوانين جاري، نهضت بتواند نسبت به چاپ نشريات خود اقدام نمايد

هـا و     دانم توجه جنابعالي را بـه ايـن مطلـب جلـب نمـايم در حـالي كـه ايـن محـدوديت                        در اينجا الزم مي   

 روزنامه و ساير نشريات براي مسلمانان متعهدي وجود دارد كه سالهاي عمر خـود را                محروميت از انتشار  

هـاي اسـالمي در شـرايط     گـذار حركـت   هـا پايـه   صرف تالش و فعاليت اسالمي كرده و در بسياري از زمينه       

منان اند، نشريات دشـ     اند و نقش و سهمي ارزنده در انقالب اسالمي داشته           خفقان دوران استبداد پهلوي بوده    

نفكران  تقريباً تنها منبع تغذيـه فكـري روشـ         ،هاي الحادي بطور نسبتاً وسيع      انقالب اسالمي و احزاب و گروه     

عادالنـه  فرماييد كه اين امر نه تنها غير        تصديق مي . دهد  كرده را تشكيل مي    جامعه بخصوص جوانان تحصيل   

اسالمي ايران و قانون مطبوعـات نيـز        و مغاير معيارهاي اسالمي است بلكه با مفاد قانون اساسي جمهوري            

اگر در جمهوري اسالمي برادران ما نتوانند روزنامـه ارگـاني داشـته باشـند و نظـرات                  . تناقض فاحش دارد  

هـاي    توانيم مدعي باشـيم كـه معتقـد بـه قـانوني اساسـي و مجـري آزادي                   خود را منتشر سازند چگونه مي     
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 ۷

يط انجام فريضه واجب و مسلم امر به معروف و نهي از            آيا در اين شرا   . مشروع و مصرح در قانون هستيم     

  پذير است؟ منكر امكان

مـشي آن وزارت در زمينـه    با توجه به مراتب باال خواهشمندم ترتيبي اتخاذ فرماييد كـه ضـوابط و خـط          

 رهبـر   تأكيـد انتشارات نهضت آزادي ايران روشن گردد و با اجراي قوانين جاري مملكت كه همواره مـورد                 

باشد بـرادران مـا نيـز بتواننـد در چهـارچوب قـوانين                يس جمهوري و ساير مسئوالن مملكتي مي      ئ، ر انقالب

جاري با انتشار روزنامه و نشريات ديگر بخصوص در شرايط حساس كنوني بـه وظـايف اسـالمي و ملـي                     

  اعدلوا هو اقرب للتقوي والسالم. خود عمل نمايند كه اين به تقوي و عدالت نزديكتر است

  

  شكر ـ محمد توسليبا ت

  از طرف نهضت آزادي ايران 

۱۸/۱/۶۱  
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  ۸

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  به دادسراي تهراناعالم جرم عليه آقاي فخرالدين حجازي 

  

  رياست دادسراي شهرستان تهران

 منـدرج   ۲۷/۱/۶۱احتراماً با تقديم فتوكپي سخنان آقاي فخرالدين حجازي ناطق قبل از نماز جمعه مـورخ                

 ايـشان در اجتمـاع      ي به پيوست با توجه به سخنان كذب، تهمت و افترا          ۲۹/۱/۶۱در روزنامه اطالعات مورخ     

  .نمايد  عليه آقاي فخرالدين حجازي اعالم جرم مي،نماز جمعه

هـاي كـذب و نـاروا بـه دولـت             فرمايند ناطق اتهامات و نسبت      به طوري كه در متن سخنراني مالحظه مي       

كالً خالف واقع و در حكم اشاعه كذب و تهمت و افتـرا  موقت و روزنامه ميزان و مسئوالن آن داده است كه         

رئيس دولت موقت، دبير كل نهضت آزادي ايران و بعضي از مسئوالن روزنامه ميزان از اعـضاي                 . باشد  مي

هاي تقوي و وحـدت       با توجه به اين كه بر اساس دستورات اسالمي در نماز جمعه بايد زمينه             . باشند  نهضت مي 

 ۲۶۹باشد عليهذا براساس مـادتين         عمل ايشان دقيقاً در جهت خالف اصول مذكور مي         در جامعه تقويت شود و    

  عليكموالسالم .  قانون مجازات عمومي تقاضاي رسيدگي و تعقيب و مجازات ايشان را دارد۲۷۱و 

  

  نهضت آزادي ايران

  ۶۱فروردين 
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  ۹

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  هرانبه دادسراي تاز » والفجر«درخواست تعقيب جزائي دبير مسئول روزنامه 

  

  رياست محترم دادسراي شهرستان تهران

 و شـماره    ۶۱ فـروردين    ۱۹، پنجـشنبه    ۲۸شـماره   (بخصوص در دو شماره اخير آن       » والفجر«روزنامه  

شـود حـاوي مطـالبي اسـت          اي به پيوسـت ايفـاد مـي         كه از هر يك نسخه    ) ۶۱ فروردين ماه    ۳۰، دوشنبه   ۲۹

اي از اعضاي آن كه با نشر اين گونـه اكاذيـب    و عده» ننهضت آزادي ايرا«خالف واقع و تهمت و كذب عليه       

 بلكـه  ،شـود  نه تنها موجب هتك حيثيت از يك سازمان سياسـي ـ اسـالمي قـديمي ايـران و اعـضاي آن مـي       

  .گردد اعتباري جمهوري اسالمي مي موجب بي

 ۲۵/۵/۵۸هـاي مربوطـه قـانون مطبوعـات مـصوب مـورخ                و تبـصره   ۲۵ و   ۲۴بدينوسيله بر طبـق مـواد       

نماييم مقرر فرماييد فوراً قطع نشر مطالب به دبير مسئول روزنامه اخطار شـود و                 شوراي انقالب تقاضا مي   

  .سپس مشاراليه را تحت تعقيب جزايي قرار داده و نسبت به توقيف روزنامه اقدام الزم معمول فرمايند

ين روزنامه به آن دادسـرا      با وجودي كه اعضاي نهضت آزادي ايران به دفعات و به طور جداگانه عليه ا              

تر و   متأسفانه اين روزنامه با همان شيوه اشاعه اكاذيب و تهمت و افترا منتشر بطور وسيع              ،اند  شكايت كرده 

فرماينـد بـا درج        اين روزنامـه مالحظـه مـي       ۲۹شود به طوري كه در صفحه چهار شماره           تر توزيع مي    علني

سازي براي حملـه بـه دفتـر          موجبات تحريك و زمينه   » فسادالنه  «آدرس دفتر نهضت آزادي ايران به عنوان        

  .نهضت و افراد آن را فراهم ساخته است

معلوم نيست آيا عدم توقيف اين نشريه به اين علت است كه مقامـات قـضايي و مملكتـي منـدرجات ايـن                       

  قانون را تـا    دانند و يا موانع خاصي اجراي       ون جامعه اسالمي مي   ئنشريه را قانوني و مشروع و موافق با ش        

  كنون ممكن نساخته است؟

 بر اجراي قـانون     تأكيدبه نظر ما عدم اجراي قانون در حالي كه رهبر انقالب و مسئوالن مملكتي همواره                

شود كه مخـالف حفـظ و تـداوم           و رعايت معيارها و اخالق اسالمي دارند از سوي كساني تبليغ و اعمال مي             

اعتبار ساختن انقالب و جمهـوري اسـالمي را فـراهم             هاي بي   ند زمينه خواه  انقالب هستند و به اين ترتيب مي      

  .سازند

خلـي و   هـاي دشـمنان دا      عليهذا انتظار دارد به خاطر حفظ دسـتاوردهاي انقـالب و خنثـي كـردن توطئـه                

اعتبار كردن انقالب مستمراً در حال تالش هستند بـا اجـراي قـانون و اعمـال                  خارجي انقالب كه در جهت بي     

  .قدام الزم معمول بفرمايندقاطعيت ا

  

  نهضت آزادي ايران

۳۰/۱/۶۱  
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  ۱۰

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  بيانيه در محكوميت توطئه براندازي

  ي براندازي نهضت آزادي ايران هر گونه توطئه

  كند جمهوري اسالمي را محكوم مي

  هموطنان عزيز

ري و هاي انقالب اسالمي ارتـش و اطالعـاتي كـه از طريـق سـيماي جمهـو           بر اساس بيانيه رئيس دادگاه    

شهري درباره وجود طرح توطئـه برانـدازي منتـشر            االسالم آقاي ري    هاي گروهي توسط حجت     ساير رسانه 

  .اند زاده در صدد براندازي حكومت جمهوري اسالمي بوده  آقاي صادق قطب،گرديد

ك در پيروزي انقالب اسالمي و استقرار جمهوري اسالمي ايران سهيم و شرينهضت آزادي ايران كه خود را       

مـشي     خـط  داند و حفظ و تداوم انقالب اسـالمي و جلـوگيري از انحـراف و انهـدام آن را از اصـول برنامـه و                          مي

  .نمايد  خود قرار داده است، توطئه مزبور را ابلهانه دانسته و شديداً محكوم و تقبيح مي۵۹مصوبه تير ماه 

 ضـمن قطعنامـه خـود       ۱۳۶۰مـورخ آبـان     ) كنگـره شـهيد چمـران     (چهارمين كنگره نهضت آزادي ايـران       

  :تصويب نموده است كه

هاي مذبوحانه و خائنانه را به هر شكلي و به هر اسمي از جانب هر                 ها و تالش    نهضت آزادي ايران توطئه   «

هـاي تجاوزكارانـه    فرد يا گروهي كه باشد محكوم نموده و آن را در جهت منافع دشمنان انقالب و سياسـت         

  .»داند خارجي مي

يران اميدوار است همانطور كه دادستان ارتش با صراحت در مصاحبه خـود در سـيماي        نهضت آزادي ا  

هـاي   به طور علني و با حضور مردم و با پخش از رسانه         را  جمهوري اسالمي وعده  كردند محاكمه متهمين        

 رويدادها   از تمامي ماجراها و    گروهي انجام بدهند تا مردم شهيدپرور و ايثارگر ما خود نيز بتوانند مستقيماً            

  .خبر و مطلع گردندبا

نهضت آزادي ايران از مقامات قضايي مسئول انتظار دارد رسيدگي بـه اتهامـات و محاكمـه متهمـين بـا                     

  .رعايت كامل و همه جانبه اصول مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي صورت گيرد

جانبـه   اري و مراقبت همه در صحنه و هوشي  نهضت آزادي ايران اطمينان دارد حضور مستمر ملت ايران        

توانـد نـه تنهـا موجـب          ها و معيارهاي اسالمي در روابط سياسي و اجتماعي و فرهنگـي مـي               در حفظ ارزش  

پـي  در هـاي پـي     حفظ و تداوم انقالب بلكه عامل جلـوگيري كننـده از انحـراف و انهـدام آن و ناكـامي توطئـه                     

  .دشمنان ايران و اسالم گردد

آزادي و  الم كرده است كه اجراي اصول و عدالت و اخالق اسالمي و رعايـت               آزادي ايران هميشه اع    نهضت

  .باشد كننده انقالب و استقرار جمهوري اسالمي ايران مي تضمينملي و تقويت و  كننده وحدت تأميناساسي   قانون

  اللهم اجعل عواقب امورنا خيراً

    نهضت آزادي ايران

۱/۲/۶۱
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  ۱۱

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  »خواهند بدانند مردم مي«در مورد سرمقاله نامه به روزنامه جمهوري اسالمي 

  روزنامه محترم جمهوري اسالمي 

هاي  با اشاره به كنايه» خواهند بدانند مردم مي« آن روزنامه تحت عنوان ۶۱ ارديبهشت ماه ۴سرمقاله شماره   

ايـد ولـي    دهآشكار و با لحني دور از ادب و قانون و اسالم مطالبي داشت كه اگر چه صريحاً نامي از نهضت نبـر    

  . حمله به نهضت آزادي ايران و سران آن بوده است،فهمد كه مقصود و يگانه هدف هر خواننده وارد مي

در اين مقاله كوتاه ده بار در تعبيرهاي مختلف به اين حزب و نماينـدگاني كـه در مجلـس دارد اعتـراض         

زاده كـارگردانش بـوده    اب قطـب  سياليـسم كـه جنـ     نكودتاي باند تبهكار فراصهيو   «شده است كه چرا درباره      

اينها بايد موضـع خودشـان را در برابـر توطئـه            «: شود  و مقاله با اين جمله ختم مي      » فرمايند؟  اظهارنظر نمي 

  .»خواهند بدانند اخير روشن كنند زيرا اين مسأله چيزي است كه مردم مي

نيـت و     انه حـسن  نويـسيم و نـش      ما در پاسخ پرسش مصرانه شما جواب مختـصر و مـؤدب ذيـل را مـي                

گوييد قصدمان آگاه كردن مردم از نظرات ما و حقايق امـور اسـت، در درج     طلبي و تقواي شما را كه مي        حق

  . خواهيم يافت،فوري و كامل آن نامه و اطالعيه نهضت را در اين مورد كه به پيوست است

 ارديبهـشت مـاه آقـاي       ۲ه  آيا باور كردني است كه نويسنده سرمقاله از نطق قبل از دستور روز پنجشنب             

مهندس صباغيان كه صـرفاً بـراي خوانـدن اطالعيـه نهـضت آزادي پـشت تريبـون رفتـه توطئـه برانـدازي                        

جمهوري اسالمي ايران را شديداً محكوم كند و چنان غوغايي را پنج، شش نفر از نمايندگان بپا نمودنـد كـه                     

بايـستي قبـل از آن همـه     انـد نمـي   اطالع بوده ر نداشته و اگر بي خب، مجلس اعتراض محكم كردند    رئيسآقاي  

خوانديد كه در شـماره همـان    كردند؟ و يا حداقل مطالب روزنامه خودتان را مي حمله و طعنه يك تحقيقي مي 

آنگاه هاشم صباغيان قسمتي از اطالعيـه نهـضت آزادي مبتنـي بـر              «. روز ولو با اختصار نوشته شده است      

  ». قرائت نمودمحكوم كردن توطئه اخير كودتا را

پرسند كه آن باز گذاشتن فريادهاي افترا و ناسزا و اين بستن زبان و گفتن حق توضـيح و                     آيا مردم نمي  

كند كـه     اخالق و تقواي اسالمي حكم مي     ! نمايد  ها مي   دفاع از نهضت آزادي حكايت از چه غرضها و چه نقشه          

ا شده اسـت عـذرخواهي بفرماييـد و بيانيـه نهـضت          ها بر عليه م     از اظهارات نابجايي كه قبالً در مورد توطئه       

نظر در  دم و خواهـان آزادي عقيـده و اظهـار          اگـر خـود را واقعـاً سـخنگوي مـر            آزادي را چاپ كنيد و بعـداً      

 بحال دهها اعـالم  ان بپرسيد چرا تا از همكاران خودت دانيد با ما همصدا شده اوالً جمهوري اسالمي ايران مي 

اند و     جوابهاي قانوني نهضت آزادي به مقاالت و نشر اكاذيب خود را درج نكرده             موضع و اعالم نظر و حتي     

ثانياً از مقامات قضايي سئوال فرمايند بر طبق كدام اصل قانوني اساسي و ماده قانوني روزنامـه ميـزان را                    

  اند؟  يازده ماه است در توقيف نگاه داشته

  با سالم و احترام

  نهضت آزادي ايران وابط عمومير

۴/۲/۶۱
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  ۱۲

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

 در مورد تشكيل سالگرد شهادت استاد مطهرينامه به ستاد بزرگداشت 

  نمايشگاه

  

  ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهيد مطهري

  مدرسه عالي شهيد مطهري

با احترام، نهضت آزادي ايران عالقمند است نمايشگاهي در رابطـه بـا سـومين سـالگرد شـهادت اسـتاد                     

ايـد    لذا خواهشمند است همـانطور كـه در جرايـد اعـالم فرمـوده             . تشكيل دهد شهيد مطهري در محل نهضت      

بفرماييد تا بتـوانيم ايـن نمايـشگاه را بـه بهتـرين صـورت       . ……هاي ممكن را به نماينده نهضت آقاي          كمك

  .ممكن برگزار كنيم

  

  نهضت آزادي ايران

۴/۲/۶۱  
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  ۱۳

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  ميدبيركل حزب جمهوري اسالاي  نامه به آقاي سيد علي خامنه

  

  اي رياست محترم جمهوري،  االسالم جناب آقاي سيد علي خامنه حجت

  دبير كل حزب و صاحب امتياز روزنامه جمهوري اسالمي

 جمهوري و مسئول مملكتي بلكه بـه عنـوان دبيـر            رئيسسالم عليكم، مايلم اين نامه را نه به عنوان مقام           

 و همكاري بنويسم كه خود آگاه به سـوابق و           كل حزب و صاحب امتياز روزنامه جمهوري اسالمي و برادر         

  .تواند دردها و آالم را درك كند باشد و مي شرايط كنوني مي

 روابـط عمـومي     ۴/۲/۶۱ مـورخ    ۱۴۵/۴/۲۱اي از نامـه شـماره         فرصت را مغتنم شمرده با ارسال نـسخه       

 بـه   ۴/۲/۶۱ورخ  نهضت آزادي ايران به روزنامه جمهوري اسالمي و بريده سرمقاله آن روزنامه شـماره مـ               

  :رساند پيوست، موارد زير را به استحضار مي

رود همـان معيارهـا       ها و معيارهاي اسالمي بوده و هستيد لذا انتظار مي           ـ جنابعالي همواره مبلغ ارزش    ۱

ي افرماييـد كـه محتـو       تـصديق مـي   . ها در عملكرد روزنامه جمهـوري اسـالمي نيـز مـنعكس باشـد               و ارزش 

عليهـذا خواهـشمند اسـت ضـمن بررسـي          . د با معيارهـاي اسـالمي هماهنـگ باشـد         توان  سرمقاله مذكور نمي  

سرمقاله و نامه ارسالي دستورات الزم جهت رعايت معيارها و اخالق اسالمي به مسئوالن روزنامه صـادر                 

  .بفرماييد

ها مكرر به ضرورت رعايت قانون بـراي حفـظ و تـداوم انقـالب                 ها و مصاحبه    ـ جنابعالي در سخنراني   ۲

معلوم نيست چرا مسئولين روزنامه جمهوري اسالمي از درج مطالبي كه بـر اسـاس قـانون                 . ايد   نموده كيدتأ

. كننـد    خـودداري مـي    ،شـود   مطبوعات مصوب شوراي انقالب براي پاسخ به مطالب خالف واقع ارسـال مـي             

  .انتظار دارد در اين مورد نيز دستورات الزم صادر بفرماييد

 اختالف نظر در برخي از مسائل سياسي و احياناً فكـري نبايـد دسـتور قرآنـي                 ـ ما معتقديم كه به علت     ۳

عليـه يكـديگر گردانـد كـه ايـن      » اشـداء «به دست فراموشي سپرده شده و برادران امـروز را   » رحماء بينهم «

 عليهذا به منظور اعتصام به    . خواسته دشمنان انقالب اسالمي براي ايجاد تفرقه و جدايي بين مسلمانان است           

شود نماينده نهضت با مسئول يا شوراي سـردبيري روزنامـه    ها پيشنهاد مي   تفاهم  ريسمان الهي و رفع سوء    

  .در صورت موافقت خواهشمند است دستور الزم صادر بفرماييد. مستقيماً مذاكره نمايند

ج ـ متأسفانه مسئوالن روزنامه جمهوري اسـالمي بـه جـاي درج جوابيـه سـرمقاله قبلـي اقـدام بـه در                      ۴

اند كه در اينجا مطلبي راجـع بـه            خود كرده  ۶۱ ارديبهشت   ۶در شماره دوشنبه    » آيا سزوار است؟  «سرمقاله  

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي . كنم و مايلم نظر شخصي جنابعالي را درباره آن بدانيم آن اضافه نمي

  رئيس هيأت اجرايي ـ محمد توسلي 

  نهضت آزادي ايران

۶/۲/۶۱
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  روزنامه جمهوري اسالمي . ..آيا سزاوار است؟  قالهپاسخ به سرم

  

  روزنامه محترم جمهوري اسالمي

اي از همكاران دولـت   بار ديگر سرمقاله سراسر تهمت و توهين و تخطئه عليه نهضت آزادي ايران و عده            

 ايجاب  وظيفه شرعي و سياسي و ملي ما      ) ۶/۲/۶۱شماره دوشنبه   (ايد    پروا، درج فرموده    موقت بي پرده و بي    

نمود تا حيات و حركت داريم از حق پايمال شده و مظلوميت خودمان دفـاع كـرده اسـتنتاجهاي نادرسـت و                      

اتهامات نارواي شما را پاسخ دهيم و به اين ترتيب جلوي تجـاوز بـه حيثيـت و حقـوق و حـريم ديگـران را                          

منـشانه و بزرگوارانـه بـه       آزادنمايد كـه      امه نيز ايجاب مي   وظيفه شرعي و قانوني و صنفي آن روزن       . بگيريم

هايي كـه مـا گرفتـارش هـستيم و            درج مقاله ما مبادرت فرماييد خصوصاً با توجه به ممنوعيت و محدوديت           

ها وجود دارد كه در برابر هر نظر          ها و خطبه    براي شما آزادي كامل و امكانات وسيع با همكاري همه رسانه          

  . طر بنويسيد و بگوييدو هر سطر ما، اگر آن را خالف ديديد، دهها س

وزير فعلي و سردبير قبلي خودتـان نقـل           تصادفاً در همان شماره از جناب آقاي مهندس موسوي نخست         

بنابر ايـن جـا دارد      » دولت تخطي در مقابل قانون را در هيچ جاي مملكت تحمل نخواهد كرد            «كرده بوديد كه    

ر اولين شماره جمهوري اسالمي و در اولين        براي آبروي ايشان و صدق گفتارشان هم كه باشد جواب ما د           

 و اگر عقيده داريد كه قانون مطبوعات مـصوب شـوراي انقـالب روزنامـه را ملـزم بـه                     .صفحه درج فرماييد  

  .نمايد ما را مطلع سازيد انتشار جواب اهانت شدگان نمي

خـواهيم  در صورت استنكاف شما، شكايت به شوراي عالي قضايي و دادستاني و بازرسي كـل كـشور                  

  .باشد  مي،الدين است العالمين و مالك يوم كرد ولي اميد و انتظار و اطمينانمان به احكم الحاكمين كه رب

  السالم علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران روابط عمومي

۹/۲/۶۱   
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  متن پاسخ  نهضت آزادي ايران به سرمقاله جمهوري اسالمي

  

  ... آيا سزاوار است؟ 

   توهينكينه، تهمت و

  هاي رايج جمهوري اسالمي باشد؟ سكه

  من روي علي مؤمن روايه يريد بها شينه و هدم مروء ته ليسقط من اعين

  .الناس اخرجه اهللا من واليته الشيطان فال يقبله الشيطان

  )گيري از او و ريختن هر كس به زيان مؤمني مطلبي نقل كند كه قصدش عيب(

  ) تد خداوند او را از واليت خود به واليتآبرويش باشد تا از چشم مردم بيف(

  ).شيطان اندازد و شيطان هم او را نپذيرد(

  )حديث نبوي ـ جلد چهارم اصول كافي (

» آيـا سـزاوار اسـت؟   « روزنامه جمهوري اسالمي سرمقاله مفصلي تحت عنوان   ۶/۲/۶۱در شماره مورخ    

رج شده بود به تبعيت از جو مسموم متخاصـم          كه دو روز قبل د     »خواهند بدانند   مردم مي «به دنبال سرمقاله    

از جملـه نهـضت     (هـايي     هاي بي پايه و اتهامهاي ناروا افراد و گـروه           موجود با يك سلسله اتصال و استدالل      

هاي عظيم از قبيل سازشكاري و خيانت، ضد انقالب بـودن و توطئـه                را مشمول جرم و جنايت    ) آزادي ايران 

دار به آمريكاي جهانخوار، حيـف و ميـل امـوال              مشركانه، وابستگي ريشه   گرايي  زدگي و ملي    براندازي، غرب 

هاي دوران طـاغوت نيـز        پروايي و فحاشي آزاد را در روزنامه        اند كه نظير چنين بي      عمومي و غير آنها كرده    

ب براستي مشاهده چنين اعمالي پشت هر ايراني و مسلمان را كه پيرو قرآن و عالقمند به انقـال                 . نديده بوديم 

  !آورد و اسالم باشد به لرزه در مي

ما صرفاً به دليل آن كه قبول ظلم، گناه است و دفاع از حيثيت و حق وظيفه شرعي و قانوني و خدمت به                       

شناسـي    باشد و با آن كه به دليل تجربيات گذشته اميد چندان به جوانمردي و قانون                عدالت و حقوق ملت مي    

ال يحـب اهللا الجهـر      «: ن روزنامه نداريم و بدون آن كه از مجوز خدايي         يا تقواي سياسي و ديني نويسندگان آ      

 عمل نموده به جـواب      ٢»ادلهم بالتي هي احسن   ج« استفاده نماييم به دستور و       ١»بالسوء من القول اال من ظلم     

پردازيم و عدم درج آن را، با وجود آزادي و امكانات يك طرفه وسيعي كه براي رد                   مختصر آن سرمقاله مي   

  .تنس نويسندگان آن روزنامه خواهيم دا رسوا كردن دارند، دليل محكوميت و سوءنيتو

هاي اصلي استدالل در اين مقاله و اتهام خيانت و توطئه به ما، استناد به آشنايي و احياناً حمايـت                      از پايه 

همكـاري بـا    پرسـيم اگـر بـه قـول شـما روابـط                مي .زاده بوده است    صدر و قطب    ما در گذشته از آقايان بني     

                                                      
  .صدا بلند كند مگر آن كه ظلمي به او رسيده باشد) به عيب خلق(دارد كه كسي به گفتار زشت  خداوند دوست نمي): ۱۴۸/نساء (.١

  .و با بهترين طريق مناظره كن): . . . ۲۵/نحل (.٢
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كنند دليل همسنخي و هم خطي باشد آيا بـر اسـاس ايـن اسـتدالل                  افرادي كه بعداً اتهام و محكوميت پيدا مي       

مخالفت و خصومت آنها را نبايد نشانه جدايي و مقابله دانست؟ آيا اطالع نداشتيد كه در ميـان روشـنفكران                    

ز هر كس، اين آقايان در روزنامـه ارگانـشان    به قول شما مذهبي و از اروپا برگشته قبل از هر كس و بيش ا              

و در صدا و سيماي تحت اختيارشان با دولت موقت و ما درافتاده و سـتيزه و دشـمني كـرده بودنـد؟ اگـر                         

اي جهات تأييد و تشويق از رئيس جمهور قانوني كشور و فرمانده كل قواي منصوب                 روزنامه ميزان از پاره   

 روزيـش در جبهـه جنـگ نمـوده و بـا كـسي كـه در آن اوان امـام                      امام به دليل سرسختي و حضور شبانه      

 رو ترش نكرده است يا اعتراض به بازداشت يك          ،»هاي فرد فرد ملت جا دارد       در دل «اش فرموده بود      درباره

طرفه عضو و وزير خارجه دولت شوراي انقالب سابق كرده است، چرا اين عمل ما را نشانه اصولي بـودن،      

گيرند در حالي كه اگر پـاي انتقـامجويي و            اري از قانون اساسي و آزادي و عدالت نمي        انصاف داشتن، طرفد  

اگـر  ! پـرداختيم   هـاي خـصوصي مـي       بايستي بـه تـصفيه حـساب        طلبي در ميان بود مي      هاي جاه   حب و بغض  

بـه  بود آيا در نطق قبل از دستور آقاي مهندس بازرگان در مجلس ايراد و انتقـاد                 دريغ در كار مي     حمايت بي 

آمـد؟ در سـرمقاله روزنامـه     صدر و تجـاوز وي از حـدود قـانون اساسـي بـه عمـل مـي                 خودبيني آقاي بني  

اني نـس ل روز صـرف انتـصاب و دفـاع از حـق ا            جمهوري اسالمي و در بسياري از حمالت يك طرفه متـداو          

فته شده اسـت،  گري قبلي ما گر اند، مدرك خيانت و توطئه   اشخاصي كه بعداً به داليلي مطرود و محكوم شده        

زاده را وارد شـوراي       صـدر و قطـب      گري شما كساني كه آقايان بنـي        روي اين استدالل مغرضانه و سفسطه     

زاده كه در ركاب امام بـه ايـران آمدنـد             صدر و قطب    اصوالً آقايان بني  ! انقالب كردند بايد بيشتر متهم باشند     

رد حمايت روحانيت دست اندركار بوده و هر        در سال اول بعد از پيروزي انقالب به طور مستمر و منظم مو            

زاده قـبالً در نهـضت آزادي خـارج از            اگـر چـه آقـاي قطـب       . اند   آنان با ما موضع و سر مخالفت داشته        يدو

كشور فعاليت داشت ولي پس از ورود به ايـران بـراي مـدتي عـضويت شـوراي مركـزي حـزب حمهـوري                        

 به معارضه با دولت موقت و نهضت آزادي         ،ه شده اسالمي را پذيرفت و از عضويت نهضت مستعفي شناخت        

  .پرداخت

 ميليـون آراء ملـت تـا حـدود زيـادي مـديون توصـيه و                 ۵/۱۰صدر و     مگر رئيس جمهور شدن آقاي بني     

پشتيباني روحانيت مبارز نبود؟ مگر روزنامه انقالب اسالمي غير از زمان توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان               

بيني سرنوشت مـشابهي بـراي خـود هرگـز همـاهنگي و        آزادي مطبوعات و پيش   و آن هم به منظور دفاع از        

  طرفداري از ما داشت؟

جاي حسرت و سوز دل است كه مطبوعـات انحـصارگر جمهـوري اسـالمي بـه ايـن درجـه از ابتـذال و                 

ضعف در منطق و عدالت سقوط كرده باشند و هيچ گوش شنوايي براي انتقاد، تظلم و احقاق حق و حقيقـت                     

  .د نداشته باشدوجو

نمايان قشري و متعهد بـه شـاه و غـرب     همواره همراه و موازي با اين طيف، جريان روحاني      «ايد    فرموده

اگر منظور  . »اند كه در رأس آن شريعتمدار قرار داشت         ها قبل هرمي را تشكيل داده       اند و از سال     حاضر بوده 

اي از اعـضا قـديمي آن تحـصيالت غربـي      هشما نهضت آزادي باشد كه گروه مسلمان و روشنفكر بوده عـد   

گراي مـشرك بـه خـدا، افـراد ايـن حـزب از خيلـي قبـل و در سـطح                        زده هستند و نه ملي      دارند ولي نه غرب   

كـه خـود مؤسـس و       (تر از آشنايي با شريعتمداري همكاري و همفكري با روحانيوني امثـال طالقـاني                 وسيع
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اي،   محمـدتقي جعفـري، دكتـر بهـشتي، صـدوقي، خامنـه           ، مطهري، عالمه طباطبايي، شيخ      )عضو نهضت بود  

اگـر نگـوييم    (پـاي بعـضي از آن حـضرات          هپاب. اند  مهدوي كني، موسوي اردبيلي و حتي شخص امام داشته        

عليه شاه و آمريكا حركت كرده صدها سخنراني و كتاب و اعالميه داشته، مجلس و محفل و                 ) پيشاپيش آنها 

 ۱۳۲۰بـا مرحـوم طالقـاني از سـال      . انـد    كدامشان به حبس و دادگاه رفته      ها تشكيل داده و بيش از هر        مجمع

 در يك انجمن مخفي كـه موجـب بعـضي از تأليفـات              ۱۳۳۵همگامي بوجود آمد و با مرحوم مطهري از سال          

 همكـاري  ، اسـالمي داخـل و خـارج كـشور شـد      ـ هاي اجتماعي ايشان و ما در بسياري از مؤسسات فعاليت

و وجـدان   (شـما جـواب خـدا       .  بود كه تا لحظه شهادتش ايـن همكـاري ادامـه داشـت             سري صميمانه برقرار  

در ميـان مراجـع عظـام تقليـد بـا همـه آنهـا مـا                 ! دهيد؟  بندي ظالمانه چه مي     را در اين تهمت و جمع     ) خودتان

، نهضت آزادي مورد عنايـت و التفـات قاطبـه علمـاي             ۴۲مراوده داشتيم و در محكوميت دادگاه نظامي سال         

ي، الم و مراجع آن زمان از جملـه حـضرات آيـات عظـام امـام خمينـي، ميالنـي، شـريعتمداري، گلپايگـان                       اس

در آن زمان مؤسـسين و فعـالين نهـضت هـم خـدمت مرحـوم بروجـردي            . ..مرعشي و محالتي قرار گرفت      

بعـد از تبعيـد   چه قبل از زندان و تبعيد در داخل و چه         (رسيدند، هم ميالني و هم يثربي و هم امام خميني             مي

و هم آقايان شريعتمداري و مرعشي و گلپايگاني قصدشان عالوه بر كـسب فـيض دادن    ) در خارج از كشور   

اطالع از احوال مبارزين و مردم مظلوم و استدعاي دفاع از آزادي و استقالل و حاكميـت اسـالم از همـه آن                       

اي از  هد و تا حدودي حاضر در گوشه آقاي هاشمي رفسنجاني شا   (سروران، و همكاري آنان با يكديگر بود        

پناه بر خـدا از اسـتدالل مخـدوش و    ). اقدامات آقايان طالقاني و دكتر سحابي و بازرگان در اين زمينه بودند  

! استقراء يك بعدي و جسارت دور از تقوي شما در لجن مالي مردم مـؤمن و خدمتگـذاران ملـي و مـسلمان                      

ا من انسان يطعن في عين مؤمن االمات بشر ميته و كـان قمنـا ان ال         م«: فرمايند  رسول اكرم در اين مورد مي     

  )اصول كافي جلد چهارم. (»يرجع الي خير

ها بميرد و سزاوار است       به او طعن نزند جز اين كه به بدترين مرگ         ) روبرو(هيچ انساني در چشم مؤمني      «

  .»كه به خير باز نگردد

 و وصله زدن آن به نهضت آزادي راسـت و ريـس       بندي جراحت دكتر بختيار     شرح مبسوطي در شكسته   

را كـه دور از ادب اسـالمي و سياسـي اسـت و معـرف ماهيـت غيـر اسـالمي            » دم تكـان دادن   «كرده تعبيـر    

باشد، بكار برده و اقداماتي را كه در جو شوراي انقالب قبل از مراجعت امام به ايـران بـه                      نويسنده مقاله مي  

راي سقوط بدون خونريزي دولت غير قـانوني و ثبـوت حاكميـت انقـالب و                منظور استعفا گرفتن از بختيار ب     

ايد و نهضت آزادي را برخاسته از دامـن           آمده است مهر خيانت و آمريكايي بودن به آن زده           امام به عمل مي   

  !ايد گرايي و خيانتكاري دانسته مصر به نگاهداري بختيار قلمداد نموده نامطهر ملي

ايد كه اگر تهمـت مهـره آمريكـا      و فكر اين پرسش هر خواننده باشعور را نكرده     اما هيچ از خود نپرسيده    

اعتماد به ايمـان راسـخ بـه مكتـب مقـدس      «بودن ما درست بوده باشد چگونه امام و شوراي انقالب با ابراز  

 راه دبير كل نهضت آزادي ايران را در آغاز مأمور بـه » اسالم و اطالع از سوابق در مبارزات اسالمي و ملي     

وزير واجـب االطاعـه دولـت امـام           انداختن نفت مصرفي مملكت در بحبوحه قدرت شاه نمود و سپس نخست           

با اين طرز استدالل آيا شما بطور ضمني و زيركانه اهانـت بـه امـام و سـلب صـالحيت يـا                       ! زمان ساختند؟ 

  ... گذاريد؟ نماييد و اصالت انقالب را زير سؤال نمي له نمي صداقت از معظم
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 از طريـق تـدريس در دانـشگاه، تأسـيس           ۱۳۲۰دم ما نهضت آزادي و پايه گذاران آن را از شـهريور             مر

هـا و    دهها كانون و كالس و مسجد و انجمـن و جبهـه و نهـضت در داخـل و خـارج كـشور و زنـدان رفـتن                           

 و  هر كس شك در اصالت نهضت آزادي بنمايد شك در اصالت انقـالب            . اند محاكمات نظامي و غيره شناخته    

  ! زادگي سياسي خودش كرده است در حالل

 شوراي انقالب از طرف امام به آقايان مطهـري، هاشـمي رفـسنجاني،    يمگر نه اين بود كه انتخاب اعضا 

بهشتي، مهدوي كني و موسوي اردبيلي محول گشت؟ و مگر نه اين است كه همين آقايـان فـرد فـرد اعـضا                       

  ا انتخاب كردند؟زاده ر صدر و قطب  از جمله آقايان بنياشور

حال اگر دولت موقتي را كه صالحيتش مستقيماً توسط اعضا شوراي انقالب تصويب شده و افـرادي از                  

نهضت آزادي را كه توسط آقايان پنجگانه فوق به عضويت شوراي انقالب و دولت موقت دعـوت و انتخـاب        

ر اين ندارد كه آقايـان پنجگانـه را عامـل           چيني آمريكا قلمداد كنند آيا دانسته يا ندانسته سعي ب           اند مهره   شده

هاي دست اول آمريكا معرفي كنند؟ آيا اين ادعاي همبستگي بيگانگـان و عوامـل ضـد انقـالب                     اصلي و مهره  

  نيست كه انقالب ايران خواسته و پرداخته آمريكا و انگليس است؟

 انقالب نوشته به خـاطر آن  نامه به دادستاني  شهادت، از راه جوانمردي و صداقتاگر كساني براي اداي   

و  نشوند هزاران حمله و خطر را به جان ١»وال تكتم الشهاده و من يكتمها فانه آثم قلبه     «كه مشمول آيه كريم     

دل خريده حقايق مربوط به اتهامات ادعايي عليه آقاي اميرانتظام را آشكارا بيان كنند، شما اين اشـخاص را                   

توانيـد    هاي سياسي اين انقالب مـي       فر با اين صداقت و شهامت در طوفان       گيريد؟ بفرماييد چند ن     گر مي   توطئه

  نشان دهيد؟

اگر دولت موقت در قضيه مجلس خبرگان قصد توطئه داشت نظـر و پيـشنهاد خـود را در جلـسه علنـي                       

 بـه بحـث و    فسنجاني، مهـدوي كنـي و دكتـر بـاهنر         اي، هاشمي ر    هيأت دولت با حضور و آراء آقايان خامنه       

بـرد و آنگـاه طبـق نظـر           گذاشت و بعد نظر تصويب شده را براي كسب تكليف خدمت امام نمـي               يبررسي نم 

شما چنين صداقت اخالقي و حريت سياسي را در چند نفر از حمله كنندگان به نهضت                ! نمود  ايشان عمل نمي  

  سراغ داريد؟

ماني قيام يا دنباله روي     خواهند كساني كه ز     مسلماً دشمنان داخلي و خارجي ايران و انقالب و اسالم مي          

 ۲۸در نهضت ملي كردن نفت نمودند و مأمور موفق خلع يـد از شـركت انگليـسي شـدند و بعـد از كودتـاي                          

 به رسـوا كـردن   ،مرداد آمريكايي ـ درباري ـ انگليسي عليرغم اخراج از شغل و به زندان افتادن از پا نيفتاده  

ه اعمـال شـاه و حاميـان او پرداختنـد بـدنام و معـدوم       كودتا و مخالفت با كنسرسيوم و اعتراض مستقيم بـ     

شود   شوند تا با قلم و فرياد امثال نويسنده سرمقاله به دنيا اعالم كنند كه در كشور ايران هر چه شده و مي                     

ـ از جمله انقالب اسالمي ـ طبق نقشه و دستور اجانب بوده اسـت و آنهـا كـه مردانگـي داشـتند بـه سـزاي         

  !ا آيندگان جرأت فضولي را پيدا نكنندگستاخي خود برسند ت

هاي خارجي و حتي دزدهاي قديمي است كه         دانند كه نعل وارونه زدن از ترفندهاي كهنه سياست          همه مي 

از كجا معلـوم خيلـي از آنهـا كـه امـروز             . دهند  كشند و آي دزد، آي دزد سر مي         وارد جمعيت شده هوار مي    

                                                      
  .كتمان شهادت نكنيد كه هر كس كتمان شهادت كند به دل گنهكار است): ۲۸۳/بقره (.١
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نمايند شريك    ها را نثار آمريكا مي      ترين فحش   زنند و ركيك     مي هاي چاك خورده    سنگ آتشين انقالب به سينه    

هاي تغيير قيافه داده نداشته و به اصطالح متـداول روز از     دزد و رفيق قافله نباشند؟ يا سنخيت با توده نفتي         

وزيـري    ها از عوامل نفوذي درون حزب جمهـوري و نخـست            ها و كشميري    عوامل نفوذي نباشند؟ آيا كالهي    

  نبودند؟

اي ـ پيدا يا پنهان ـ به القاء مأموريت و تعهدشان نـسبت بـه بـت       هر كدام با شيوه«ايد  در جاي ديگر گفته

  .»اند غرب مشغول

آيا اعتراض ما به سلب آزادي و حيثيت  و به جلوگيري از اظهار عقيده در جمهوري اسالمي و امضا در                     

فتن در اقليت قانوني مجلس بـود مـدرك شـرعي و    كنار نمايندگاني از ملت كه در آن موقع گناهشان قرار گر         

  تواند باشد؟ پرستي و مزدوري بيگانه مي قضايي براي بت

پـروا و     معلوم نيست نويسنده سرمقاله معتقد به كدام مسلك و مدعي كدام مكتب است كه اين چنـين بـي                  

لـي و پيـروان     دهـد و خـود را از مجريـان عـدل ع             مدرك نسبت نفاق و شرك به جمعي از مـسلمانان مـي            بي

و اني  «! فرمود  حتي افترا و ناسزا به معاويه را بر اصحاب خود منع مي           ) ع(داند؟ در حالي كه علي      واليتش مي 

  ١.»اكره لكم ان تكونوا اسابين

ه خالف قـانون و قـرآن   هاي قضايي ما، به هر دليل كوچكترين ايراد به آنچ         افسوس كه مسئوالن دستگاه   

  .كنند جرم همين افترا و اهانت تعقيب نميبه را د و شما نگير است نمي

در قسمت آخر مقاله برگشت به آغاز و عنوان سرمقاله كرده براي كاري كه مدتها اسـت عمـالً انجـام و                      

از خون شهيدان دالور مايه گذارده بلندگوي ملت را بـه          . ايد  تراشي كرده  سازي و محمل    شود منطق   تعقيب مي 

اي به پيشگاه آمريكا و براي        ازگاران با انقالب كه هر چند گاه يك بار هديه         ناس«دست گرفته، به اتهام اين كه       

گيـري و اجرايـي مملكـت اسـالمي بـه تعهـد               دارنـد در مراكـز تـصميم        مقابله به انقـالب اسـالمي تقـديم مـي         

، نبايد همچنـان    »زاده هستند   صدر و قطب    دستان بني  ترين هم   صميمي«و  » گويند  شان به غرب لبيك مي      دروني

هــاي مجلــس و نماينــدگي مجلــس باشــند و در بعــضي  ر رأس بعــضي از امــور ماننــد رياســت كميــسيوند

  ...هاي شخصي بپردازند  ها به حيف و ميل و استفاده وزارتخانه

گوييـد و از هـيچ    رسـد مـي   گوارا باشد به شما اين حكومت كه آزادي داريد هر چه به زبان و قلمتان مـي     

  !دنيا و عقبي هراس نداريدقانون و كتاب و بازخواست در 

هايي كه ما پذيرفتيم با اصرار امام و شوراي انقالب بود و ما هرگـز خـود        دانند مسئوليت و مقام     همه مي 

مدعي نبوديم و در حالي كه ما هميشه آماده و مايل به تحويل آنها به كـساني بـوديم كـه داوطلـب و آمـاده                       

 در دولـت بعـدي نيـز     رار امام و شوراي انقالب بود كه اكثراًبودند و بعد از استعفاي دولت موقت باز به اص       

رياسـت  . هـا بـود     نمايندگي مجلسمان به آراء طبيعي سنگين ملت عليرغم ناسـزاها و جوسـازي            . باقي مانديم 

ها با تكليف و رأي مخفي و قريب به اتفاق نمايندگان عضو هر كميسيون تعيين شده است و سخن                     كميسيون

  .باشد ر نمايندگان مجلس ميشما توهين و تحقي

مگـر امـام بارهـا      . دانيـد   شما ادعا داريد كه در خط امام هستيد و تنها خودتان را هـم در خـط امـام مـي                    

                                                      
  )البالغه فيض  نهج۱۹۷خطبه . ( از دشنام دهندگان باشيد من دوست ندارم شما.١
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  :نفرمودند كه

. داند كه تهمت زدن به مؤمن جزايش پيش خدا چيست           نمي. گويد  خواهد هر چي مي     هر كس، هر كه دلش مي     «

اينهـا را   . دانـد كـه هتـك حرمـت مـؤمن، هتـك حرمـت اهللا اسـت                  ينم. داند غيبت كردن از مؤمن چيست       نمي

خواهد به هر كس، نه به يك نفر، نه به دو نفر بـه اشـخاص متقـي، تهمـت                دانند، هر كه هر چه دلش مي        نمي

  »…زنند مي

يكـي را    آيد يكي   براي اسالم كار ازشان مي    اين مردمي كه    . دهند  مردمي هستند كه براي اسالم كار انجام مي       «

  )۲۱/۷/۵۸كيهان ـ  (».ماند ار بگذارند و همه را خلع سالح بكنند آن وقت چه كسي باقي ميكن

  :اند كه اهللا منتظري نيز بارها به همين نكته توجه و توصيه نموده 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    موزي واقع مي  كاذب و القائات مر   

اي در انجام وظايف انقالبي       ها در خط امام بوده و لحظه        نمودن افراد متدين اعم از روحاني و غيره كه سال         

  .»اند، نخواهد داشت چه قبل و چه بعد از پيروزي انقالب كوتاهي ننموده

كنـد و در      ا، صحنه كار و فعاليت را از افراد مؤمن به انقالب اسالمي و فداكار خالي مـي                اين گونه برخورده  «

گونـه جـايگزين او     رمعتقد به مكتـب و انقـالب، منـافق        طلب، متملق و غي     نتيجه به جاي آنان، افرادي فرصت     

  . »شوند مي

  ).۱۳۶۰ دي ماه ۱۶اهللا منتظري به مناسبت هفته وحدت،  پيام آيت(

تيد، خط اسـالم و امـام يـا در          هند بدانند كه شما، نويسنده سرمقاله، واقعاً در چه خطي هس          خوا  مردم مي 

  .. .خط 

در اين محيط سراسر تهمت و توهين و تحديد و تحريك نـه بـراي خودمـان بلكـه بـراي ملـت و مملكـت                          

  :كنيم پاسخمان را با آخرين سوره قرآن كريم ختم مي

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 الناس ملك الناس اله الناس من شرالوسواس الخناس الذي يوسوس في صـدور النـاس مـن                  قل اعوذ برب  

  !الجنه و الناس

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۹/۲/۶۱  
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران به مناسبت روز كارگر

  

  )ع(امام علي. (دهد كار است آنچه كه انسان را صيقل مي

آنچـه كـه    . ي روزي است كه به عنوان روز كارگر ناميـده شـده اسـت             يازدهم ارديبهشت روز اول ماه م     

 همين اختـصاص يـك روز مـشترك در جهـان بـه عنـوان سـتايش از مقـام كـارگر              ،معمول جهاني آن است   

  .باشد مي

هاي پر تالش و مقاوم به علت تشابه محيط كـار جمعـي و نيازهـا و دردهـاي مـشترك                     گروهي از انسان  

داراي روح جمعـي و  . انـد  يژه و مشابهي گرديده و تفكر يكـساني پيـدا نمـوده       داراي صفات و خصوصيات و    

  .گويند تعاون بوده و با يك زبان سخن مي

اما آنچه تاريخ در قرون اخير شاهد آن بوده است عموماً در هيچ يك از دو نظام غربـي و شـرقي هـدف     

ر اولين تحوالت مربوط بـه جهـان         شايد د  .هاي اصيل كار و كارگر نبوده است        اصلي توجه معنوي به ارزش    

 ميالدي بخشي از نيازهـاي ضـروري      ۱۸۲۵كارگري و از بدو به رسميت شناختن اتحاديه كارگري در سال            

تـر زمـان و تحـوالت عظـيم در             گرديد، اما با گذشت هر چه سريع       تأميناين گروه انساني در جهان صنعتي       

  .بود» انسان«رفت خود صنايع، آنچه كمتر از هر چيز ديگر مورد توجه قرار گ

داري خصوصي در جوامع غربي و چـه بعـداً            محصول هر دو نظام حاكم بر جوامع صنعتي، چه سرمايه         

كنون فدا شدن  داري دولتي در جوامع بسته شرقي كه ماهيتاً با نوع غربي آن تفاوت چنداني ندارد تا       سرمايه

  .معنويت و ارزش واقعي كار و كارگر بوده است

هاي دروغين حاكم بر غرب و شرق را           پرداختن به اين روز هر نوع گرايش و تظاهر به ارزش           البته ما در  

كنيم و خود نيز در منقبت اختصاص يك روز به نام كارگر به شرح ساده و سطحي اين پديـده و                       محكوم مي 

 در اثبات پـوچ     پردازيم و در عين حال       نمي ،محسوب شود » ايام اهللا «تواند از     روز مربوط به آن كه به حق مي       

داننـد بـيش از انـدازه مطلـب را بـه درازا               بودن نظامات مورد بحث كه خود را پيشگام در امور كارگري مـي            

  .اند چه آنها خود به حد كافي معرف عملكرد خويش بوده. كشيم نمي

 هاي اصيل خود و طرح مـسئله از موضـع           كند پرداختن به ارزش     اما آنچه به عنوان وظيفه به ما حكم مي        

» شـود   كـار در اسـالم خـود نـوعي عبـادت محـسوب مـي              «اين سخن مشهور كه     . باشد  اسالمي خودمان مي  

  .نشانگر اهميتي است كه اسالم براي كار قائل شده و در تاريخ اسالم هم شواهد بر اين مدعا بسيار است

ار آمريكـا    سال حاكميت نظام منحط شاهنشاهي با ياري و پـشتيباني امپرياليـسم جهـانخو              ۵۰شايد اگر   

شد و اساس اقتصادي جامعه كه بمانند ساير ابعاد سياسي ـ اجتمـاعي    بود و فرهنگ اصيل ما مسخ نمي نمي

گذاشت امروز ملت ستمديده ايران و بويژه كـارگران زحمـتكش مـا     به هم ريخت رو به انحراف و تباهي نمي   

  .بود مي مستقر ميشدند و قسط و عدل اسال مند مي بيشتر و بهتر از ثمره كار خود بهره

توانست بيشترين رشد صحيح را در امر كشاورزي داشته باشد با             شك جامعه روستايي ايران كه مي      بي
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  .هاي خائنانه دشمنان اين مرز و بوم آهنگ خودش را از دست داد ريزي برنامه

اييان مـا  كم روند جامعه به سوي صنعت كاذب، كه همان روش مونتاژ بود روي نهاد و بتدريج روست     كم

مزارع كشاورزي و جوامـع روسـتايي را رهـا و بـصورت نيـروي كـار ارزان در اختيـار صـاحبان صـنايع                   

هـاي تمـدن بـزرگ شـاه          هـا و دورنمـاي دروازه       غافل از آن كه وعده    . وابسته به سوي شهرها روي آوردند     

ار نبود و بـراي     چيزي جز وابستگي بيشتر به غرب ستمگر و موجبات فريب دادن بخش عظيمي از نيروي ك               

اين كار تمامي نيروهاي اهريمني دست به دست هم دادند و صـاحبان زر و زور و تزويـر در هـر سـه بعـد                          

هـاي متعـالي توحيـدي        تـرين ارزش    سلطه يعني استبداد، استعمار و استثمار در جهت نابودي و مسخ اصيل           

  .متحد شدند و به غارت و چپاول هستي ما پرداختند

اي رسـيد بـاز يـافتن همـان            بـه پيـروزي مرحلـه      ۵۷ بهمـن    ۲۲قـالب اسـالمي كـه در        هدف ملت ما در ان    

هـا و آزاد شـدن از اسـارت فرهنـگ             هاي اصيل است يعني گسستن زنجيرها از يـوغ سـلطه ابرقـدرت              ارزش

شود مگر ايـن كـه بـه همـراه ايجـاد نظـم جديـد                  وارداتي و قيد و بندهاي اقتصادي و اين پيروزي كامل نمي          

  .هنگي و اجتماعي، نظم نوين اقتصادي نيز به بهترين شكل تحقق و جايگزين گرددسياسي ـ فر

كننـد، كـارگر مـسلمان ايرانـي، روز كـارگر را بـدين                گيري مي   امروز جامعه و انقالب ما به آن سو جهت        

  .دارد كه بتواند معنويت و فطرت خداگونه انساني خويش را در آن بيابد و رشد بدهد خاطر گرامي مي

ايران انقالب كرده است تا كارگر ايراني ديگر در جهت وابستگي به اجانب قدم برنـدارد و بـا تحـول           ملت  

كيفي در كارش و بكارگيري استعداد و نبوغ باز يافته خود در تالش ايجـاد صـنعتي نـو پـا و مـستقل و در                          

رگران شـريف  نهضت آزادي ايران ضمن گراميداشت روز كارگر معتقد است كـه كـا       . خدمت ملت خود باشد   

تـرين نقـش را در حفـظ اسـتقالل ايـن سـرزمين دارا                 ساير اقشار جامعه بيشترين و اساسـي      . همچونايران  

  .هستند

هاي مشروع قابليت اداره      اند كه در صورت برخورداري از آزادي        كارگران فكري و يدي ايران نشان داده      

 در شــرايط جنــگ تحميلــي و نوســازي واحــدهاي صــنعتي ملــي شــده را دارنــد و ايــن وظيفــه بخــصوص 

كنـد    عليه مـيهن اسـالمي مـا كـه دشـمن سـعي مـي              ) اين وابستگان به آمريكاي جنايتكار    (سردمداران عراق   

  . از اهميت بيشتري برخوردار است،بيشترين فشار و ضربه را بر انقالب اسالمي وارد سازد

هـاي اقتـصادي و       ق هـدف  نهضت آزادي ايران از هر نوع تالش كارگران متعهد و مسلمان در جهت تحقـ              

صنعتي جمهوري اسالمي و قطع وابستگي به اجانب پشتيباني كرده و از مقامات و مـسئولين امـور مملكتـي      

تـر موجبـات تحـول        خواهد كه بنابر اصل سوم از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هـر چـه سـريع                  مي

  . خودكفايي كشور را فراهم آوردتأميناساسي در صنايع، به منظور 

هاي قانوني و مشروع كارگران حمايت كرده و اطمينـان دارد كـه ايـن                 نهضت آزادي ايران از درخواست    

ما ايـن روز بـزرگ را بـه    . تواند بهترين پشتيبان استقالل ـ آزادي و جمهوري اسالمي باشد  طبقه شريف مي

  .گوييم كارگران عزيز ايران تبريك مي
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هاي اخير رزمندگان ايثارگر را در عمليات  آزادي ايران پيروزينهضت 

  گويد المقدس تبريك مي بيت

  

  بسم اهللا القاسم الجبارين

  ابن ابيطالب يا علي

ن را بخـشي از تحريكـات و        آنهضت آزادي ايران جنگ تجاوزكارانه عراق عليه ايـران را محكـوم كـرده و                «

  .»داند آمريكا و صهيونيسم عليه جمهوري اسالمي ايران ميها بخصوص امپرياليسم  هاي ابرقدرت توطئه

  ۱۳۶۰از قطعنامه چهارمين كنگره نهضت آزادي ايران، كنگره سردار شهيد اسالم دكتر مصطفي چمران ـ آبانماه 

بر امت اسالم است كه در چنين شرايط حساس كه رزمندگان ما در جبهه وسيعي از خاك ميهن اسالمي                   

 دست دعا بـه سـوي حـق تعـالي           ،اند  اوزين صدام آمريكايي ايثارگرانه به نبرد پرداخته      در بيرون راندن متج   

بر همگـي مـا اسـت       . گرايان بر كفر پيشگان بعثي را از درگاه احديت بخواهند            نهايي حق   بلند كرده و پيروزي   

انمـان در   هاي پاكي را كه از قلوب هميـشه زنـده و پـرطپش برادر               كه با حفظ وحدت و ايجاد جو تفاهم خون        

ريزد پاس داريم و بدينوسيله دشمن جنايتكار را بيش از پيش نااميـد               كربالي خوزستان و غرب به زمين مي      

  .و رسوا سازيم

تـر خواهـد    هر قطره از خون اين عزيزان، نهال انقالب اسالمي را تنومندتر و آمريكاي جهانخوار را زبون          

  .ساخت

گانـه   هاي سپاهيان اسالم اعم از نيروهـاي سـه        از فداكاري نهضت آزادي ايران ضمن ارج نهادن و تقدير         

بـراي نـابودي دشـمن متجـاوز و         ) ع( ابيطالب  ارتش، سپاه، بسيج و عشاير كه هم اكنون با نام موال علي ابن            

كند كه هر چه زودتـر پيـروزي نهـايي بـر              اخراج كامل آنها از ميهن اسالمي ايران در تالش هستند آرزو مي           

گان جانباز و ايثارگر ما گـردد و دسـت صـدام و ديگـر ايـادي امپرياليـسم آمريكـا در                      خصم، نصيب رزمند  

هـا و   هاي اسالمي كوتاه گشته، موجبات آزاد شدن ساير مستـضعفين از سـلطه ابرقـدرت    منطقه از سرزمين 

  انشاءاهللا. صهيونيسم فراهم شود

نقـالب و فرمانـده كـل قـوا، امـام      هاي جديد رزمندگان را به رهبـر ا         نهضت آزادي ايران دگر بار پيروزي     

گانـه، ارتـش، سـپاه،         محترم ستاد مشترك، فرماندهان نيروهـاي سـه        رئيسخميني، همه رزمندگان ايثارگر،     

هاي مسئول تبريك عرض نموده و توفيق هر چه بيشتر سربازان غيور اسالم را در                 پاسداران و ساير ارگان   

  . صهيونيسم در منطقه از خدايتعالي خواستار استپاكسازي ميهن اسالمي و طرد كامل امپرياليسم و
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  دادسراي تهراناعالم جرم عليه مدير مسئول روزنامه جمهوري اسالمي به 

  

  رياست محترم دادسراي شهرستان تهران 

 و  ۴/۲/۶۱  مـورخ  ۸۳۷احتراماً با تقديم فتوكپي صفحات اول و چهارم روزنامه جمهوري اسالمي شماره             

 طبـق قـانون عليـه مـدير         ۶/۲/۶۱ مـورخ دوشـنبه      ۸۳۹صفحه اول و نهم روزنامه جمهوري اسالمي شماره         

با مطالعـه دو سـر مقالـه        . نمايد و تقاضاي تعقيب مسئول مزبور را دارد         مسئول اين روزنامه اعالم جرم مي     

فرماييـد    مالحظه مي ) ا سزاوار است؟  خواهند بدانند و آي     مردم مي (مندرج در دو شماره از روزنامه با عنوان         

 و بـه بهانـه      انـد   هـاي كـذبي فروگـذار نكـرده         كه نويسنده يا نويسندگان از هيچگونه افترا و توهين و نـسبت           

اي ايـن توطئـه    كـه از طـرف نهـضت آزادي ايـران طـي اعالميـه           (حركات ضد انقالبي و توطئه كودتاي اخير        

ها و اكاذيبي به نهـضت آزادي         تهمت)  خودداري نموده است   محكوم گرديده ولي روزنامه مزبور از درج آن       

نـسبت داده كـه بهيچوجـه       ) با ذكر نام و بدون ذكر نام      (اعضاي نهضت   از  اي    ايران و روزنامه ميزان و عده     

  .باشد مدلل و موجه نبوده و با هيچ حقيقتي مقرون نمي

صون از تعرض اسـت و مطـابق         قانون اساسي حيثيت و حقوق مردم م       ۲۲با توجه به اين كه طبق اصل        

 و ۱۹ و ۱۶ قانون مذكور بيان مطالب در مطبوعات نبايد مخل حقوق عمومي باشـد و مطـابق مـواد        ۲۴اصل  

هاي دروغ و افترا و توهين يا فحش ممنوع است و معـذلك مـسئول                  قانون مطبوعات درج هر گونه نسبت      ۲۴

 اسـت و چـون   عمـال خـالف قـانون گرديـده    روزنامه مذكور در دو مقاله بـا نهايـت جـسارت مرتكـب ايـن ا       

دليل است و در نتيجه افترا و توهين و اشاعه اكاذيب تلقـي             آميز و كذب محض و بال      هاي مزبور توهين    نسبت

 قانون مجازات عمومي تقاضاي تعقيب مـسئولين امـر را           ۲۷۱ مكرر و    ۲۶۹ و   ۲۶۹شود عليهذا طبق مواد       مي

  .دارد

يك از دو سر مقاله كه متأسفانه روزنامه جمهوري اسالمي برخالف           اي از پاسخ به هر        به پيوست نسخه  

  .گردد قانون مطبوعات هنوز از درج آنها خودداري كرده است ايفاد مي

  والسالم عليكم
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  بيانيه به مناسبت بيست و يكمين سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران

  

الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا  وا شهدا عليو كذلك جعلناكم امه وسطا لتكون
١

  

  )۱۴۳/بقره(

  :هموطنان عزيز ـ برادران و خواهران

هايي از عمر خـود        جمعي از مسلمانان متعهد و مبارز كه سال        ۱۳۴۰بيست و يكسال پيش در ارديبهشت       

ه و در مبـارزاتي كـه بـه    را در راه معرفي اسالم به نسل جوان و مقابله با ظلم و استبداد و استعمار گذرانيد           

 مرداد آغاز شده بـود تجربـه آموختـه بودنـد            ۲۸وسيله سازمان نهضت مقاومت ملي بعد از كودتاي ننگين          

  .تأسيس نهضت آزادي ايران را اعالم كردند

بينـي    هاي سياسـي كـشور اسـت كـه بـر اسـاس جهـان                ترين سازمان   نهضت آزادي ايران يكي از قديمي     

  .مي و در جهت ايجاد حكومت و جامعه اسالمي تأسيس يافتتوحيدي و ايدئولوژي اسال

هاي نهضت در برابر استبداد پهلوي و استعمار خارجي، از همان آغاز، شديدترين حمـالت                 موضع گيري 

هاي نظـامي     و اتهامات را به سوي آن روانه ساخت و به زودي سران و فعالين نهضت دستگير و در دادگاه                  

عليرغم همه فشارها، مبـارزات نهـضت در داخـل و خـارج از      . ني محكوم شدند  هاي طوال   رژيم شاه به زندان   

كشور ادامه يافت و امكاناتش تا روز سرنگوني رژيم طاغوت صادقانه و خالصانه در خـدمت انقـالب قـرار                    

ترين دوران تاريخ ما، اعضا نهـضت از اولـين            ترين و بحراني    در آستانه پيروزي انقالب و در حساس      . گرفت

هاي خطير را پذيرفتند و وظيفه و رسالت خـود را             ها و مأموريت    گويان به دعوت امام بوده و مسئوليت       لبيك

  .هاي فردي و گروهي انجام دادند در راستاي مصالح ملت و مملكت و اسالم دور از حب و بغض

ي به حركـت    ناپذيرش به اسالم و ايران و به جرم پايبند         نهضت آزادي ايران به دليل پيوند و تعهد خدشه        

نقـش مـؤثر و   . در خط شاهد و واسط، همواره مورد حمالت دشمنان و گهگـاه دوسـتان نـادان بـوده اسـت              

هاي قبل و بعد از پيروزي انقالب در جهت استقرار جمهوري اسالمي ايفا نمـوده                 حساسي كه نهضت در ماه    

  .را به سوي نهضت بگرداننددشمنان انقالب را چنان برآشفته است كه لبه تيز اتهامات و ناسزاهاي خود 

اي تا اين حد مورد حمله، تهمت، افترا و ناسزاگويي قـرار نگرفتـه باشـد،                  شايد هيچ فرد، گروه و يا دسته      

  .خصوصاً دوازده ماه گذشته براي نهضت سال سخت و پرفتنه و ابتاليي بوده است

ونكم بشي من الخوف والجوع و     وليبل« و رزمنده ما، به مصداق       رالبته سالي كه گذشت براي همه ملت دلي       

ميهنان ما با انواع مشكالت مانند جنگ تحميلـي           هم.  بوته آزمايشي بود   ٢»نقص من االموال واالنفس والثمرات    

                                                      
 معتدل و سيرت نيكو بياراستيم تا گواه مـردم باشـيد و             اخالقـ ما همچنان شما را به آيين اسالم هدايت كرديم و به             ۱۴۳/ بقره .١

  .گواه شما و آموزگار شما بود) ص(ساير ملل نيكي و درستي را از شما بياموزند چنانچه پيغمبر

  .ـ همانا شما را به عواملي همچون ترس، گرسنگي، كمبود در ثروت و افراد و محصوالت بيازماييم۱۵۵/بقره ٢
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هـاي پيـاپي      رژيم صدام، عدم امنيت، محاصره اقتصادي، كمبود مواد غذايي و ساير نيازهـاي اوليـه، توطئـه                

و با شكيبايي قهرمانانه خود در برابر اين مشكالت ايستادگي           روبرو بوده    …ضد انقالب، شهادت عزيزان و    

هـاي   فداكاري و شجاعت كم نظير جانبازان راه انقـالب در جبهـه      . كرده به دريافت بشارت الهي مفتخر شدند      

ها و باالخره ايمان و توكـل رهبـري انقـالب دوسـت و                جنوب و غرب، پشتيباني و ايثار مردم در پشت جبهه         

هاي شديدي گشت كه      در اين سال كشتي جمهوري نوپاي ما دچار طوفان        . اب وادار ساخت  دشمن را به اعج   

توانـست كـشوري را       هايي كه هر يك به تنهـايي مـي          طوفان. در تاريخ كشورها و حتي انقالبات كم نظير بود        

شته به  ها را پشت سر گذا      اش ملت ما با كمال قدرت اين طوفان         ويران سازد ولي به فضل خدا و الطاف خفيه        

  .راه پر افتخار خود ادامه داد

هـا شـركت و حـضور         نهضت آزادي ايران به عنوان بخشي از اقيانوس خروشان مردم در اين آزمـايش             

هـا دچـار هيجـان و         هايي كه بخواهند نقش شاهد و واسط داشـته و در البـالي ايـن طوفـان                  سازمان. داشت

ان پايبند بمانند ناچارند سيلي امواج را به جان بخرنـد و            التهاب زودگذر نشده و به اصول و اعتقادات خود همچن         

خـويي دشـمنان دانـا     از گژانديشي دوستان نـادان و زشـت  . از جانبازي در پاي اصول و اعتقادات خود نهراسند 

شـوند بـاز هـم نقـش شـاهد و             كوشش كنند كه اگر در ميان اين دو سنگ آسيا خورد مـي            . دچار وحشت نشوند  

  .ت داشته به دوستان نادان هشدار دهند و از چهره دشمنان دانا نقاب فرو كشندواسط و اصالح و رأف

نهضت در برابر حوادث طوفاني سالي كه گذشت اين نقش را داشته و هر جا الزم ديده است بي پروا بـا                  

كارنامه سـال گذشـته نهـضت و ارزيـابي مواضـعي كـه              . توجه به اصول مورد اعتقاد خود عمل كرده است        

  .باشد ده است بيانگر اين واقعيت مياتخاذ كر

  نهضت و قانون اساسي

هاي خود مكرر اعالم داشته اسـت كـه قـانوني             ها و بيانيه    مشي، قطعنامه   نهضت آزادي در مرامنامه، خط    

اساسي جمهوري اسالمي را خونبهاي شهيدان انقالب و سند معتبر پايه استوار وحـدت ملـت و قـوام نظـام                     

بول و اجراي برخي از اصول و نفي و انكار برخي اصول ديگر و تخطي از آنها از               ق«جمهوري اعالم كرده و     

تـرين   بر اين اساس نهضت در سخت. شمرد مي١»جانب هر كس و هر مقامي و يا گروهي نامحكوم و مطرود       

ترين جوها دليرانه از قـانون اساسـي جمهـوري دفـاع كـرده و در ايـن راه آمـاج حمـالت                         شرايط و مسموم  

ورزيـم بـراي      اگر ما بر لزوم آزادي عقيده و بيان اصرار مي         . ادان و دشمنان دانا قرار گرفته است      دوستان ن 

آن است كه مردم بتوانند از قانون اساسي و آزادي دفاع كـرده و اشـتباهات و اسـتنباطات غلـط و كارهـاي         

  .خانه خراب كن را بطور معقول و منطقي تذكر داده در سازندگي كشور شركت كنند

  ت و مقام رهبري نهض

و حضور و رهبـري امـام   . داند گذار جمهوري اسالمي مي نهضت آزادي ايرام امام خميني را رهبر و پايه       

هـاي    را از عوامل اصلي پيروزي ملت در نبرد عليه ارتش متجاوز رژيم بعثي عراق و خنثـي سـاختن توطئـه                    

مـا ضـمن احتـرام بـه مقـام          . دانـد   ر مـي  ها و حفظ انسجام و يكپارچگي كـشو         ضد انقالب و مقابله با طوفان     

دانيم كـه     خود را موظف و شرعاً مسئول مي      ) ۲۱۴البالغه، خطبه     نهج(رهبري بر اساس حقوق والي بر مردم        

                                                      
  .۱۳۶۰قل از قطعنامه كنگره سردار شهيد اسالم دكتر چمران مصوبه آبان ماه ن. ١

032



 ۲۷

حال اگر ايـن    . آنچه در صالح اسالم، ملت و انقالب بدانيم به طريق مقتضي توصيه به حق نموده تذكر دهيم                

مت گشته و مشكالتي براي نهضت فراهم آمـده اسـت ايـن بهـايي               تذكرات موجب خشم و بهانه دشمني و ته       

  .كند است كه هر امت شاهد و واسط در راه انجام وظيفه پرداخت مي

با آن كه نهضت بارها قبول رهبري امام را اعـالم كـرده اسـت معـذالك گروههـايي كـه تنهـا خـط ضـد                           

انـد و همچنـين گروههـاي ديگـري كـه       يرفتـه امپرياليستي را پسنديده و خدا و اسالم و انقالب اسالمي را نپذ         

سـازند و در ايـن        كنند، نهضت را به عدم قبول مقام رهبري متهم مي           اسالم را در طرز تفكر خود خالصه مي       

  .راه هدفي جز كوبيدن خط شاهد و واسط و مسلمانان با سابقه و آزمايش داده را ندارند

  نهضت و دولت 

را در گرو عملكرد قانوني و كوشش ) مقننه ـ مجريه ـ قضاييه   (گانه نهضت حمايت از مسئولين قواي سه

آنان را در جهت حفظ و تداوم انقالب دانسته و در عـين حـال مـسئولين را در مـوارد انحـصارطلبي اتخـاذ                         

ريزي اساسي و علمي      سياست دفع و ايجاد جو و تضاد و تهمت و افترا، تخطي از قوانين كشور، عدم برنامه                

اد شـمرده و بـه همـين دليـل مـورد      عدم امنيت قضايي، شغلي، سياسي و اجتماعي قابل انتق براي سازندگي،   

  .اندركاران سياست كشور قرار گرفته است مهري دست بي

نهضت آزادي ايران ضمن اعالم وفاداري به نظام جمهوري اسالمي معتقد است كه تذكر، توصيه به حق                 

م جمهوري اسـالمي و اجـراي همـه جانبـه قـانون اساسـي               و انتقاد سازنده از طرف كساني كه به حفظ نظا         

متعهد هستند براي رشد و شكوفايي اين جمهوري ضروري است و بر اين اساس، از ذكر انتقادات مقتـضي                   

العمل اين رويه در جو موجود بستن زبان نهضت           و تذكرات الزم خودداري نكرده است ولي متأسفانه عكس        

هـاي نهـضت را درج         ارگان نهضت و توقيف روزنامه ميزان كـه بيانيـه          عدم موافقت با درخواست روزنامه    (

، يورش به دفتر نهضت، تهديد، اهانت و تهمت به سران نهضت، جلوگيري از چاپ نشريات نهـضتي،          )كرد  مي

هاي وابسته به دستگاه حـاكم و بـاالخره حملـه بـه نهـضت در صـدا و                     عدم چاپ پاسخ نهضت در روزنامه     

تأسف انگيز است كه در برخي از نمازهاي جمعه نيز به جاي عمل بـه               . ي بوده است  سيماي جمهوري اسالم  

آورتر   شتابند، تأسف    به سب و لعن سران نهضت مي       ١)فاسعوا الي ذكر اهللا   (فرمان خدا و شتافتن به ذكر وي        

  .دهند العمل مناسبي نشان نمي است كه مسلمانان جو زده در برابر اين كار خالف شرع عكس

  جنگ تحميلي نهضت و 

تـرين احترامـات خـود را         نشانده عراق را محكوم كـرده و عميـق         نهضت آزادي جنگ تحميلي رژيم دست     

هاي جنوب و غرب ابراز داشـته و خـون شـهيدان را مهمتـرين ضـامن دفـاع از مـيهن                    براي رزمندگان جبهه  

  .اسالمي شمرده است

  نهضت و سياست خارجي 

ت نه شرقي و نه غربي و اعتقاد به موازنه منفي را بارهـا اعـالم                نهضت آزادي پايبندي خود را به سياس      

هـا را محكـوم نمـوده     كرده و دادن هر گونه امتياز به امريكاي جهانخوار يا روسيه تجاوزگر يا ساير قـدرت     

  .است و بر اين پايه است كه مورد حمالت ناجوانمردانه طرفداران شرق و غرب قرار گرفته است

                                                      
  .ـ بشتابيد به سوي ذكر خدا۱۰/ جمعه.١
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   نهضت و احزاب سياسي

 مختلـف و آزادي فعاليـت قـانوني         يها  امرد به لزوم وجود احزاب سياسي يا م       نهضت آزادي ضمن اعتقا   

هـايي را كـه       هـا و سـازمان      هاي افراطي دور از اسالم، افكار انحرافي و التقاطي احزاب و جمعيـت              آنها، رويه 

انـد و   ي ايران را اتخاذ كردهاند و يا مشي براندازي جمهوري اسالم     آلودگي و شرك را در اسالم وارد نموده       

هـاي    هاي الحادي ديگري را كه منكر وجود خدا و رسالت انبياء بوده و مبلغ سياست                همچنين احزاب و گروه   

هـا و     بـر ايـن پايـه، نهـضت طـي سـال گذشـته، توطئـه               . بيگانه هستند شديداً محكوم و مطرود شمرده است       

اند، از جانب هر دسته و هـر گـروه            ي اسالمي نداشته  ترورهاي ضد انقالب را كه هدفي جز براندازي جمهور        

  .محكوم نموده است

  نهضت و اتهامات 

بيني شده در آن از جـرايم نهـضت آزادي شـمرده              طرفداري از قانون اساسي و احترام به نهادهاي پيش        

يـد  هاي عمومي نهضت را به اتهام طرفداري از اولين رئيس جمهور منتخب مـردم و مـورد تأي                   شده و رسانه  

صـدر را بـه عنـوان نماينـده نهـادي از              واقعيت اين است كه نهضت آقاي بني      . دهند  امام، مورد حمله قرار مي    

هـاي   تا زماني كه بفرمـوده امـام در دل  (تلقي كرده و احترام به وي را      ) رياست جمهوري (جمهوري اسالمي   

  .دانست احترام به قانوني اساسي مي) فرد فرد ملت جا داشته است

ي همه جانبه نهضت آزادي به سياست نه شرقي و نه غربي بر طرفداران سياست آمريكاي متكاثر                 پايبند

انگيز نيـست كـه هـم راديوهـاي صـداي بختيـار،               جهانخوار و روسيه تجاوزگر خوش نيامده است و شگفت        

 هـاي   نـشريات گـروه   . دهنـد   هماهنگ نهضت را مورد حمله قـرار مـي        ) حزب توده (اسراييل و هم صداي ملي      

 ،هـا آكنـده از فحـش        و مصاحبات سران اين گروه    . ..ها و     ها، پيكاري    چريك ،ماركسيستي الحادي حزب توده   

  .دشنام و افترا به نهضت است

كننـد و يـا    ها و مقاماتي كه عليه نظام جمهـوري توطئـه مـي    با آن كه نهضت بارها تبري خود را از گروه       

 بـاز هـم   ،ها را محكوم نموده اسـت   مواضع التقاطي اين گروهقصد براندازي اين نظام را دارند اعالم كرده و  

هايي را كه قانون اساسي بـراي همـه افـراد             دشمنان دانا و دوستان نادان، حمايت نهضت از حقوق و آزادي          

زيـر پـا گذاشـتن قـانوني اساسـي           هـا و    تضمين نموده است خوش نداشته و به منظور از بين بـردن آزادي            

در حالي كه نهضت آزادي ضمن محكوم ساختن ايـن          . سازند  ها متهم مي     اين گروه  نهضت را به طرفداري از    

منكم شـنئان قـوم علـي اال تعـدلوا اعـدلوا هـو اقـرب        يجـر وال«ها معتقد است به موجب فرمان الهي كـه           گروه

 و   عدالت را حتي درباره دشمنان نيز بايد رعايت كرد و اين صرفاً از تعهد نهضت در حفظ معيارها                  ١»للتقوي

  .گيرد هاي اسالمي سرچشمه مي ارزش

كوتاه سخن، نهضت آزادي ايران همگام با ملت غيور ايران سال پر فراز و نشيبي را پشت سـر گذاشـته                     

هايي بيشتر را تجربه كرده و به راستي به ترس و گرسـنگي و كمبـود افـراد و امـوال آزمـايش            و محدوديت 

  .شده است

                                                      
از طريق عدل بيرون رويد، عدالت كنيد كه عدل به تقـوي نزديكتـر از هـر     ـ شما را نبايد عداوت گروهي بر آن دارد كه  ۸/ مائده.١

  .عمل است

034



 ۲۹

هـا    آزمايش با سربلندي بيرون آمده و دور از التهابات و جوسازي  دعا و اميد نهضت آن است كه از اين        

ها عليـه نهـضت زيـادتر شـده و      روز سختگيري هدرست است كه روزب. نقش شاهد و واسط خود را ايفا كند       

شود ولي وظيفه ماست كه با توكل به ذات اليزال و با ايمان بـه حقانيـت راه اسـالم            حلقه تضييقات تنگتر مي   

ربنا افرغ علينـا    «د ادامه داده و با تكيه بر صبر و تقوي دست نيايش به درگاه الهي برآوريم كه                  به تالش خو  

  ١.»القوم الكافرين صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي

نهضت آزادي ايران در بيست و يكمين سال تأسيس خود ياد برادران و ياران از دست رفتـه و بـه خـدا                       

اهللا طالقاني و سردار رشيد اسالم شـهيد دكتـر            شريعتي، مجاهد نستوه آيت   پيوسته، رحيم عطايي، دكتر علي      

  . فرستد مصطفي چمران را گرامي داشته به روان آنان درود مي

للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم الذين سبقونا بااليمان وال تجعل في قلوبنا غال خوانناال ربنا اغفرلنا و
٢

  

  نهضت آزادي ايران

۲۵/۲/۶۱   

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .ـ پروردگارا به ما صبر و استواري بخش و ما را ثابت قدم دار و بر شكست كافران ياري فرما۲۵۰/ بقره.١

 كه  اي قرار مده به درستي منان كينههاي ما از مؤ ـ خدايا ما و برادران ما را كه در ايمان پيشي گرفتند بيامرز و در دل ۱۰/ حشر .٢

  .تو مهربان و رحيمي
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  ۳۰

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ۱۳۴۰ تأسيس

  

  هاي عقيدتي ـ سياسي آگهي كالس

  

  بسمه تعالي

هاي روزنامه كيهان سازمان آگهي
١

  

احتراماً خواهشمند است آگهي پيوست را در يك نوبت در صفحه ماقبل آخر چاپ نموده و صورتحساب           

  .مربوطه را جهت اقدام به دفتر نهضت ارسال فرماييد

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۲۵/۲/۶۱   

  

  

  

  

  عاليبسمه ت

  .هاي تابستاني عقيدتي ـ سياسي نهضت آزادي ايران ثبت نام كنيد در دوره جديد كالس

   ۱۳۶۱از اول تيرماه : شروع كالسها

البالغه ـ تاريخ صدر اسالم ـ منطق ـ تاريخ احزاب سياسـي     فرهنگ قرآن ـ نهج: ها برخي از دروس كالس

  .. .تاريخ دويست ساله اخير ايران و ـ 

  ۲۳۴ استاد مطهري، شماره خيابان: آدرس

  ۸۳۳۷۵۷:  تلفن

  

  

                                                      
  . آگهي مذكور جهت روزنامه اطالعات نيز فرستاده شد لكن هر دو روزنامه از درج آن خودداري كردند.١
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  ۳۱

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ۱۳۴۰ تأسيس

  بررسي قانون اراضي شهري

  

  

  فهرست مندرجات

  

  :قسمت اول

  مشكل زمينهاي شهري: الف

  سير تحول تدوين قانون اراضي شهري: ب

  اراضي شهري در فقه: ج

  بررسي و نقد قانون اراضي شهري: د

  حريم شهرها: هـ

  نظر نهضت آزادي ايران: و

  

  ائمضم: قسمت دوم

  ۵۸ آذر ۲۰ـ پيام امام مورخه ۱ضميمه شماره 

  ۵۸ آذرماه ۲۰ـ اعالميه دفتر امام مورخه ۲ضميمه شماره 

  ـ اطالعيه وزارت مسكن و شهرسازي۳ضميمه شماره 

 شـوراي  ۵/۴/۵۸ـ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمـران آن مـصوبه   ۴ضميمه شماره   

  انقالب

ه قـانون لغـو مالكيـت اراضـي مـوات شـهري و كيفيـت عمـران آن مـصوبه                     نامـ   ـ  آئين  ۵ضميمه شماره   

   دولت موقت۲۲/۵/۵۸

ـ اصالحيه بر قانون لغو مالكيـت اراضـي مـوات شـهري و كيفيـت عمـران آن مـصوبه                    ۶ضميمه شماره   

   شوراي انقالب۲۸/۴/۵۸

موات شـهري و     تبصره به قانون لغو مالكيت اراضي        ۲ـ اليحه قانون الحاق سه ماده و        ۷ضميمه شماره   

   شوراي انقالب۲۵/۴/۵۹كيفيت عمران آن مصوبه 

نامه قـانون لغـو مالكيـت اراضـي مـوات شـهري و                 آئين ۱۰ـ الحاق سه تبصره به ماده       ۸ضميمه شماره   

   شوراي انقالب۱۳/۱۱/۵۸كيفيت عمران آن مصوبه 

وپنجـساله     بيـست  ـ اليحه قانوني راجع به لغو مالكيت اراضي موات واقع بـين محـدوده             ۹ضميمه شماره   

  قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي آن مصوبه شوراي انقالب

ـ اليحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به دولت موضـوع                ۱۰ضميمه شماره   

قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقـل                  
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 ۳۲

 موجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي           و انتقال اراضي و امالك به     

   شواري انقالب۶/۲/۵۹مزبور ـ مصوبه 

  ـ طرح اراضي شهري۱۱ضميمه شماره 

ـ طراح اراضي شهري پيشنهادي جمعي از نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي مـورخ               ۱۲ضميمه شماره   

۱/۷/۵۹  

كميـسيون مـسكن و شهرسـازي    ) ولشـور ا (ـ طرح قانوني اراضي شهري ـ گزارش  ۱۳ضميمه شماره 

  ۱۹/۸/۵۹مورخه 

  ۵۹ بهمن ۱۵ـ اطالعيه شوراي نگهبان ـ مورخ ۱۴ضميمه شماره 

كميـسيون مـسكن و شهرسـازي    ) شـور دوم (ـ طرح قانوني اراضي شهري ـ گزارش  ۱۵ضميمه شماره 

  ۴/۳/۶۰مجلس شوراي اسالمي مورخ 

اراضـي شـهري مـصوبه مجلـس شـوراي      ـ اظهارنظر شوراي نگهبان دربـاره قـانون    ۱۶ضميمه شماره   

  ۲۹/۵/۶۰اسالمي مورخه 

   و جواب ايشان۶۰/مهر/۲۰ـ متن نامه هاشمي رفسنجاني به امام مورخه ۱۷ضميمه شماره 

  ـ طرح قانوني اراضي شهري ـ گزارش كميسيون مسكن و شهرسازي۱۸ضميمه شماره 

 ۱۷/۱/۶۰ضــي شــهري مــصوبه    ـ  اظهارنظر شوراي نگهبان درباره طرح قانوني ارا۱۹ضميمه شماره 

  ۳/۱۰/۶۰مجلس شوراي اسالمي مورخه 

ـ طرح قانوني اراضي شهري ـ گزارش كميسيون مسكن و شهرسازي مجلس شوراي  ۲۰ضميمه شماره 

  ۱۲/۱۲/۶۰اسالمي مورخه 
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 ۳۳

  بسمه تعالي

  

  بررسي قانون اراضي شهري

  هاي شهري شكل زمينمالف ـ 

 و تجدد و افزايش جمعيـت عامـل اوليـه و اصـلي رونـق بـازار                  نشيني و تمدن    در قرن اخير توسعه شهر    

  .اي به نام مشكل زمينهاي شهري گرديد زمين در شهرها و بروز مسئله

 انقالب مسئله زمينهاي شهري بالفاصله به عنوان يـك مـشكل حـاد در مقابـل مـسئوالن                   يبعد از پيروز  

يزي دقيـق بخـصوص در دو دهـه گذشـته بـراي             ر  رژيم وابسته استبداد پهلوي با برنامه     . انقالب قرار گرفت  

هاي مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگ        ويران كردن كشاورزي مملكت و مصرفي ساختن جامعه زمينه        

بـازان زمـين بـويژه يهوديـان و       بـورس .را فراهم ساخت و در نتيجه قيمت زمين افزايش بيشتري پيـدا كـرد   

هاي شهري را در اختيار داشتند با ايجـاد بـورس زمـين و                وابستگان به رژيم استبداد كه قسمت عمده زمين       

اي از درآمـد طبقـات متوسـط و پـائين جامعـه را جـذب و بـه يغمـا                       افزايش تصنعي قيمت آن قـسمت عمـده       

 در اين رهگذر افرادي از طبقات متوسط و احتماالً پـائين هـم توانـستند از طريـق خريـد و فـروش              .بردند  مي

  .ت آوردندهاي هنگفت به دس زمين ثروت

 محـدوديتها و كنترلهـائي در زمينـه توسـعه           ،كه مسئوالن رژيم گذشته به منظور حفظ خـود         با وجودي 

كردند كه از يكطرف مطلـوب و از طـرف ديگـر فـشار را بـر طبقـات                     شهرها و نوع استفاده زمينها اعمال مي      

  .ده شاه آزادي عمل داشتندساخت ولي عمالً افراد وابسته به رژيم و خانوا درآمد بيشتر مي محروم و كم

در هر حال چون كارهاي توليدي و مثبت مشكالت زياد و سود كمي داشـت از طبقـات مختلـف منجملـه                      

بازاريها، پزشكان و مهندسين و معماران وارد بورس زمين شدند تا با كمترين كار و حداقل زمان بيـشترين         

  .سود را به دست آورند

مردم قهرمان ما را داشـتند      ر كردن و ضربه زدن به حركت انقالبي         ي كه نقش مها    دولتهاي ۱۳۵۶سال  از  

) كـن بـه اسـتثناء غـرب رودخانـه         ( سـاله    ۲۵در شهر تهران محدوده قانوني پنجـساله را تـا مـرز محـدوده               

گسترش دادند تا رضايت توده مردم به خصوص طبقات كم درآمد و كارمنـدان سـالم دولـت را كـه شـديداً           

و ند بدون آنكه در اين مناطق وسيع طرحهاي تفصيلي و شهرسـازي آمـاده شـده                 تحت فشار بودند جلب كن    

ولي در هر حال مـالكين بـا اسـتفاده از نظـم موجـود و مقـررات كنتـرل                    .  كرده باشند  تأمينخدمات الزم را    

  .زمينها را به دست داشتند

نداران وابـسته فـراري   هم ريخت چه نمايندگان زمي   ه  بعد از پيروزي انقالب كه نظم استبداد شاهنشاهي ب        

رويه زمينهاي خود و حتـي زمينهـاي دولتـي بـا قيمتهـاي بـاال        اي شروع به فروش بي  و چه زمينداران حرفه   

نمودند ـ باال رفتن اشتهاي مسكن در جامعه بـه خـصوص بـا اظهـارنظر غيرمـسئوالنه و گـاهي مغرضـانه         

هاي گروهي با تيترهاي درشـت درج         ه در رسانه  برخي افراد كه با كمك دشمنان انقالب و احتماالً افراد ناآگا          

شد به آشفتگي مسئله زمين و انحراف توجه مردم از مـسائل اصـلي انقـالب بـه مـسئله زمـين و                         و تبليغ مي  

 رهبـر  ۱۳۵۸ فـروردين مـاه   ۲۱برخي از مسئوالن بنياد مسكن با سـوء اسـتفاده از فرمـان             . مسكن دامن زد  
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 ۳۴

سكن محرومان افتتاح شده بود به جاي تمركز كارهـا در روسـتاها             كه براي كمك به م     ۱۰۰انقالب و حساب    

و شهرهاي كوچك بيشتر اقدامات خود را در شهرهاي بزرگ بخصوص در شهر تهران متمركـز سـاختند و           

  .موجبات آشفتگي بيشتر مسئله زمين و مسكن را فراهم نمودند

يت داد و اليحه لغو مالكيـت اراضـي         دولت موقت براي مقابله با اين بحران به مسئله اراضي شهري اولو           

  . به تصويب شوراي انقالب رسيد۵/۴/۵۸موات شهري را تهيه كرد كه در تاريخ 

رويه در مورد زمين و مسكن   شهردار منتخب دولت موقت در شهر تهران كه بيشتر مواجه با اقدامات بي            

ا مـردم قيمـت زمـين را         با كـار توضـيحي از طريـق مـصاحبه و صـحبت بـ               ۱۳۵۸١بود از اواخر ارديبهشت     

هـاي قبلـي، نقـل و انتقـاالت را عمـالً متوقـف                شكست و عمالً با كاهش قيمت زمين به حدود ده درصد قيمت           

هـا و يـا       رويه بخـصوص از طـرف برخـي افـراد ناآگـاه در كميتـه                با وجود ادامه برخي كارهاي بي     . ساخت

كردند مسئله زمين و مـسكن در         مل مي  مسكن براي محرومان و مستضعفين ع      تأمينسودجوياني كه به نام     

  .شهر تهران و اغلب شهرها حالت نسبتاً متعادلي پيدا كرد

  رويه جلوگيري از كارهاي بي

به طوري كه گفته شد شهرداري تهران كه فاقد نيروي انتظامي الزم براي جلوگيري از كارهاي خالف و                  

هـاي مطبوعـاتي و    ق كار توضيحي و مـصاحبه      بيشتر از طري   ۵۸تجاوز به اموال عمومي بود از ابتداي سال         

در اينجا بايد به مصاحبه شـهردار تهـران در مـورد            . كرد  راديو تلويزيوني از اين گونه تخلفات جلوگيري مي       

 و خوشـبختانه    ٢كارهاي خالف آقاي حسن كروبي نام برد كه عمليات او سرقت مسلحانه معرفي شـده بـود                

وزهاي بعد احتماالً با توجه به ساير كارهـاي خـالف وي كميتـه              انتشار وسيع اين مصاحبه موجب شد كه ر       

  ٣.مركزي انقالب اسالمي نسبت به اشغال دفاتر او و خلع سالح كردن افراد مسلح او اقدام كنند

و مـسلمانان   ) نماهـا   ماركسيـستها و چـپ    (هـا     در اينجا بايد به نقش شعارهاي افراطي و تندرويهاي چپي         

كردند نيز اشاره كرد كـه از عوامـل مـؤثر در ادامـه بحـران زمـين و                     ا تكرار مي  ناآگاهي كه همين شعارها ر    

  .مسكن بعد از انقالب بود

طلـب و تنـدروهاي    تأثير افـراد سـودجو و فرصـت    براي دادن آگاهي به مردم بخصوص كساني كه تحت        

ل نيز مرتب   گرفتند از مسئوالن و شخصيتهاي مملكتي بخصوص روحانيون مسئو          ها قرار مي    افراطي و چپي  

در ايـن   . شد كه با كار توضيحي خود در مهار كردن بحران و هرج و مرج زمين همكـاري كننـد                    خواسته مي 

هـاي گروهـي       توسط دفترشـان كـه در رسـانه        ۴ و نيز يك اعالميه    ٤مورد فقط امام خميني با صدور يك پيام       

  .منعكس شد اقدام كردند كه اثر خوبي داشت

شهرسازي نيز بعدها با صدور چند اطالعيه در اين زمينه اقدام كردنـد             وزارت كشور و وزارت مسكن و       

  ۵.كه در جلب همكاري نيروهاي انتظامي بخصوص نهادهاي انقالبي مؤثر بود

اما به علت فشار مالكان زمينهاي شهري و نارسائيهائي كه در اجراي قانون مذكور وجود داشت وزارت                 

                                                      
  ـ كيهان۱۳۵۸ ارديبهشت ۲۴اولين مصاحبه دوشنبه . 1

 . ـ كيهان۱۳۵۸ ديماه ۲۳يكشنبه . 2

 .هان ـ كي۱۳۵۸ ديماه ۲۵سه شنبه . 3

 .۳ و ۲ و ۱ضمائم شماره ) ۵ و ۴ و ۳. (4
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 ۳۵

هاي بزرگ قانون را اجرا كند و اقدامات نسنجيده ديگر كـه            ي از شهر  شهرسازي نتوانست در بعض   مسكن و   

بعد از دولت موقت انجام شد از قبيل منع معامالت مسكن در سراسر اين و عدم كـارآئي مـسئوالن اجرائـي                      

 و ساير سازمانهاي مربوطه به تدريج مسئله زمـين و مـسكن را بـا بحـران                  يدفتر فروش واحدهاي مسكون   

بـازي   الت زمين و مسكن كه با اقدامات مسئولين دولت موقت از حالت بـورس  شديدي مواجه ساخت و معام    

آوري از سـر گرفتـه    هـاي سرسـام   به در آمده و زمينه براي تعديل قيمتها فراهم شده بود مجدداً و با قيمـت               

  .شد

  

  ب ـ سير تحول تدوين قانون اراضي شهري

 به طوري كه گفته شـد بعـد از پيـروزي     ـ ـ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن۱

از يـك سـو سـودجويان و       . انقالب با شكستن نظم شاهنـشاهي هـرج و مرجـي در امـر زمـين بوجـود آمـد                   

زدند و از سوي ديگر چنين وضعي كه افرادي بتوانند            طلبان و اخاللگران به اين هرج و مرج دامن مي           فرصت

نج مردم را به ناحق بـه جيـب بزننـد بـراي انقـالب قابـل           روزانه ميليونها تومان از طريق فروش زمين دستر       

بيني و قاطعيت مسئله زمين را با اولويت در دستور كار خود قـرار                قبول نبود لذا دولت موقت انقالب با واقع       

  .داد

آقاي مهندس مصطفي كتيرائي وزير مسكن و شهرسازي بـا همكـاري آقـاي مهنـدس توسـلي شـهردار                    

ز معاونان و كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي و شـهرداري تهـران مـسئله               تهران همراه با تني چند ا     

هاي فقهي آن را با نظر فقهاي شوراي انقالب و حوزه علميه قم و امام                 اراضي شهري را دنبال كردند و جنبه      

 با توجه   ١. به تصويب شوراي انقالب رسيد     ۵/۴/۵۸تنظيم و مجموعه به صورت قانوني در آمد كه در تاريخ            

نظري وجود نداشـت اسـاس قـانون بـر            ه اينكه در مورد مالكيت زمينهاي موات بين علماي اسالمي اختالف          ب

  .لغو مالكيت اراضي موات گذارده شد

  :در مقدمه اين قانون چنين آمده است

شود در اختيار دولـت اسـالمي اسـت و            از آنجا كه طبق موازين اسالم زمين موات ملك كسي شناخته نمي           «

كيني كه در رژيم سابق نسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شـده               اسناد مال 

قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران         . برخالف موازين اسالم و مصلحت مردم بوده است       

  .»شود آن به شرح زير تصويب مي

 قطعـه زمـين كوچـك بـراي سـكونت      مطابق مفاد تبصره ماده يك اين قانون دولـت بـراي كـسانيكه يـك        

باشند حداقل سه سال مهلت خواهـد داد تـا بتواننـد بـه                اند و فاقد خانه مسكوني مي       شخصي خود تهيه كرده   

  .عمران زمين خود بپردازند

نظر وجود داشت و بر طرف كـردن آن بـه طـوري           در مورد زمينهاي باير كه بين فقهاي اسالمي اختالف        

اي تهيه كرد كـه ضـمن    نامه پذير نبود دولت موقت آئين     ص شد به سرعت امكان    كه بعداً ضمن عمل نيز مشخ     

 و عمران زمينها را مشخص ساخت       احياءآن براساس نظريات علماي شوراي انقالب و نظريات امام شرايط           

تا سازمانهاي عمران اراضي شهري بتوانند هر چه زودتر با اجراي قانون جلوي سوءاستفاده و هرج و مرج          
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 ۳۶

هـاي    بـا اصـالحيه  ١.د به تصويب هيئت وزيران دولت موقت رسـي ۲۲/۵/۵۸نامه در تاريخ    اين آئين  .يرندرا بگ 

نامـه آن كـه بـه تـصويب            آئـين  ۱۳/۱۱/۵۸٤ به اصل قانون و اصـالحيه مـورخ          ۲۵/۴/۵۹٣ و   ۲۸/۴/۵۸٢مورخ  

  .شوراي انقالب رسيد مشكالت اجرائي قانون را تا حدودي برطرف ساخت

عضي از شهرها به علت فشار مقامات محلي سازمان عمران اراضي شهري نتوانـست  با وجودي كه در ب   

 حقـوق بعـضي تـضييع شـد ايـن      ،به وظائف خود عمل كند و يا در بعضي از شهرها با تندرويهاي مجريـان             

  .قانون توانست هرج و مرج زمين را بر اساس معيارهاي اسالمي و به نفع مردم كنترل نمايد

ت اراضي موات واقع بين محدوده بيست و پـنج سـاله قـانوني شـهر تهـران و حـريم                   ـ قانون لغو مالكي   ۲

  ٥.استحفاظي آن

 به تصويب شوراي انقالب رسـيد و وزارت         ۵/۴/۵۸قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري كه در تاريخ          

ر شد و د    شهرها مي )  ساله ۲۵(مسكن و شهرسازي مجري آن بود فقط شامل اراضي داخل محدوده قانوني             

وقتي در داخل محدوده اعمال كنترل شود تخلفات به طور طبيعي به سمت             . مورد حريم شهرها مسكوت بود    

در شهرهاي بزرگ نظير تهران چه قبل و چه بعـد از انقـالب              . شود  خارج محدوده يعني حريم شهر منتقل مي      

و كيلومترمربـع    ۲۰۰۰حـريم شـهر تهـران       . كنترل و حفاظت حريم شهر هميشه از مسائل مهـم بـوده اسـت             

  .باشد مربع مي كيلومتر۶۲۵ ساله آن ۲۵محدوده 

شهرداري تهران براي حفاظت حريم شهر اليحه قانوني تهيـه و بـه شـوراي انقـالب تـسليم كـرد كـه در             

براساس اين قانون كليه اراضـي واقـع بـين محـدوده     .  به تصويب شوراي انقالب رسيد ۶/۱/۵۹جلسه مورخ   

هر تهران و حريم استحفاظي آن كـه بـه صـورت مـوات معطـل مانـده و در آن                     بيست و پنج ساله قانوني ش     

عمران و آبادي به عمل نيامده است مالكيت نسبت به آنها طبق مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات شـهري           

  .گردد لغو مي

در مورد حفظ و ادامه كار اراضي مزروعي و باغات و همچنين براي ايجاد فضاي سبز در حـريم شـهر                     

هاي كشاورزي و عمران روستائي و مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران اختياراتي               تهران به وزارتخانه  

  .داده شده است

ـ قانون راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضـي متعلـق بـه دولـت موضـوع قـانون لغـو مالكيـت                ۳

ي و امالك به موجب اسـناد       اراضي موات شهري و احداث هرگونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراض              

  .٦عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي مزبور

اي از مالكين اقدام به تفكيـك و انتقـال اراضـي     بعد از اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري عده  

 بـراي جلـوگيري از ايـن تجـاوزات و           .نمودنـد   به تاريخ قبـل مـي     ) قولنامه(موات شهري خود با اسناد عادي       
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 ۳۷

خلفات مشابه اليحه قانوني توسط شهرداري تهران تهيه و به شوراي انقالب تسليم شد كه در جلسه مورخ                  ت

  .اجراي اين قانون براي جلوگيري از تخلفات بسيار مؤثر افتاد.  به تصويب شوراي انقالب رسيد۶/۲/۵۹

  ـ اليحه اراضي شهري۴

 شوراي انقالب در برخي از شـهرها        ۵/۴/۵۸عدم اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب          

 موجـب شـد در     ،هاي باير شـهري وجـود داشـت         نامه اجرائي قانون در مورد زمين       و اعتراضاتي كه به آئين    

 تبـصره تهيـه و توسـط آقـاي          ۹ ماده و    ۱۹ اليحه جديدي در وزارت مسكن و شهرسازي در          ۵۹اوايل سال   

در اين اليحـه بـه طـور كلـي          . نقالب تسليم شود  مهندس يحيوي وزير مسكن و شهرسازي وقت به شوراي ا         

اي و اعمـال ماليـات تـصاعدي          مالكيت زمينهاي باير شهري پذيرفته شده است و براسـاس قيمتهـاي منطقـه             

 ريال به باال ۱۵۰۰۰۰۰/با توجه به اينكه ضريب مالياتي مبالغ ـ . گيرد هاي باير در اختيار دولت قرار مي زمين

هـاي بـاير       ريال بابت بهاي زمين به مالكين زمين       ۱۵۰۰۰۰۰الً حداكثر حدود     درصد منظور شده است عم     ۹۸

با توضيحات و درخواست آقاي مهندس توسلي شهردار تهران در كميـسيون مربوطـه              . گرفت  شهري تعلق مي  

  .در شوراي انقالب بررسي و تصويب اين قانون به تعويق افتاد تا در مجلس شوراي اسالمي مطرح شود

 تن از نماينـدگان همـراه بـا يادداشـت      ۱۸ اين اليحه به صورت طرح عيناً با امضاء          ۲۸/۵/۱۳۵۹در تاريخ   

  :زير به مجلس تقديم شد

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

با توجه به مدلول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در مورد انفال و به منظور رعايت موازين شـرعي                   

صحيح شهرسازي و ايجاد هماهنگي در امر سياست زمـين و مـسكن   در امر زمين و ضرورت اجراي اصول        

اي از قيمـت   بازي زمين كه در گذشته بخش عمده در محدوده قانوني شهرها و نيز براي جلوگيري از بورس    

داد و تسهيل در توزيع صحيح جمعيت در سراسر كشور طرح قانوني اراضـي شـهري             مسكن را تشكيل مي   

  . تصويب آن را داردبه شرح زير تقديم و تقاضاي

 اين طرح توسط رئيس مجلس به كميسيونهاي امور قضائي ـ مسكن و شهرسازي  ۲۹/۵/۱۳۵۹در تاريخ 

ـ امور داخلي كشور ـ اوقاف ـ امور كشاورزي و عمران روستاها ـ دارائي و امور اقتصادي ارجاع گرديد و    

 طور فشرده مـورد بررسـي قـرار         چند هفته در كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و امور قضائي مجلس به           

  ١. اين دو كميسيون به اتفاق آراء رد شد۲۴/۶/۵۹گرفت و باالخره در جلسات مورخ 

  :اشكاالت اصولي اين طرح عبارت بود از 

  اي با قانون نامه  ـ مخلوط شدن موارد اجرائي و آئين۱

  ـ مشكالت اجرائي قانون۲

   با ساير قوانين مالياتيـ غيرمعتدل بودن و عدم هماهنگي ضرايب مالياتي۳

  . به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد۴/۸/۵۹گزارش اين كميسيونها در تاريخ 

  

  ـ طرح جديد اراضي شهري۵

اعضاي كميسيون قضائي همراه با اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي براساس نتايج بررسي خـود               
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 ۳۸

جلس تقديم كردند كـه از طـرف رئـيس           به م  ۸/۷/۵۹روي طرح قبلي، طرح جديدي را تهيه و در جلسه مورخ            

  ١.هاي مذكور ارجاع شد مجلس به كميسيون

كميسيون مسكن و شهرسازي و كميسيون امور قضائي پس از بررسي اين طرح نتايج كـار خـود را بـه              

علت گزارش جداگانه آن بود كه اگر چه اين دو كميسيون بـا حـضور               . طور جداگانه به مجلس تقديم داشتند     

نتوانـستند بـا هـم      ) ۹مـاده   (ط مشتركاً اين طرح را بررسي كردند اما روي يك مـاده             وئي مرب مسئوالن اجرا 

  .توافق كنند

 تبصره و يك مقدمه و گزارش كميـسيون امـور           ۲ ماده و    ۱۵گزارش كميسيون مسكن و شهرسازي در       

  ٢.قضائي عيناً مشابه گزارش كميسيون مسكن و شهرسازي به اضافه يك ماده تنظيم شد

  :رجسته اين طرح بشرح زير استنكات ب

انـد فقـط      ـ اراضي موات شهري، ملك دولت اسـت و كـساني كـه اينگونـه زمينهـا را در اختيـار داشـته                      ۱

  . كننداحياء سال عمران و ۲توانند يك قطعه كوچك در اختيار داشته باشند و حداكثر ظرف مدت  مي

مربـع و در    ر جمعيـت تـا يكهـزار متر        هـزار نفـ    ۲۰۰ـ مالكين اراضي باير شهري در شهرهاي بـيش از           ۲

مربع را طبق ضـوابط شهرسـازي   نفر جمعيت تا يكهزار و پانصد متر  هزار   ۲۰۰شهرهاي با جمعيت كمتر از      

  .عمران كنند يا به دولت بفروشند و زائد بر آن فقط به دولت و با تقويم دولت قابل واگذاري است

 باير و موات با وزارت مـسكن و شهرسـازي و             و تأسيسات متناسب و تميز     احياءـ تشخيص عمران و     ۳

  .نامه اجرائي آن خواهد بود آئين

  .بيني شده است ـ براي متجاوزين به زمينهاي دولتي حبس از شش ماه تا سه سال پيش۴

 طرح كميسيون امور قضائي كه مورد قبول كميسيون مـسكن و شهرسـازي قـرار گرفـت،                  ۹ـ در ماده    ۵

ير شهري كه براساس قانون قبلي در اختيار دولت و طرحهـاي عمـران قـرار                 شده است كه زمينهاي با     تأكيد

  .گرفته باشد براساس مفاد اين قانون قيمت آن به مالكان قبلي آنها پرداخت شود

 پيشنهاد ضـمن شـور      ۳۰۰حدود  .  به تصويب مجلس شورا رسيد     ۱۷/۸/۵۹شور اول اين طرح در تاريخ       

سيون مسكن و شهرسازي واصل گرديـد كـه بـا مقايـسه بـا سـاير         تن از نمايندگان به كمي     ۳۳اول از سوي    

  .سابقه بوده است لوايح و طرحها اين مشاركت بوسيله نمايندگان بي

نامه اجرائي قـانون لغـو        دنبال اعتراضاتي كه به آئين    ه  در جريان بررسي طرح پيشنهادي در مجلس، و ب        

 طـي   ۱۵/۱۱/۵۹اي نگهبـان در تـاريخ       مالكيت اراضي موات شهري، مصوبه دولـت موقـت شـده بـود، شـور              

  ٣.نامه مزبور را غيرشرعي اعالم نمود اي آئين اطالعيه

  .از اين تاريخ سازمانهاي عمران و اراضي شهري كارشان عمالً مختل يا متوقف گرديد

  

 در  ۲/۳/۶۰طرح اراضي شهري براسـاس پيـشنهادات واصـله تجديـدنظر و اصـالح گرديـد و در تـاريخ                     

                                                      
 ۱۲ضميمه شماره . 1

 ۱۳ضميمه شماره . 2

 ۱۴ضميمه شماره . 3

044



 ۳۹

  ١. در كميسيون امور قضائي تصويب شد۲۳/۲/۶۰شهرسازي و در تاريخ كميسيون مسكن و 

  :نكات برجسته اصالحي در اين طرح بشرح زير است

  براي تصويب قانون) مقام رهبري(الشرايط  ـ ضرورت اعمال حكم فقيه جامع۱

ني در مورد مالكان زمين موات در صورتي كه فاقد واحد مـسكو           (ـ مالكان اراضي موات و باير شهري        ۲

توانند فقط قطعه زميني را به مساحت كمتر از دو برابر بـاالترين حـداقل نـصاب تفكيكـي                     مي) مناسب باشند 

مربع طبـق ضـوابط شهرسـازي عمـران و      متر۱۰۰۰ وقوع زمين و حداكثر تا      مناطق مسكوني در شهر محل    

  .احياء كنند

  .مات عمومي استاي زمين به كسر ارزش ناشي از خد ـ تقويم دولت براساس قيمت منطقه۳

باشـد از سـاير اراضـي دولتـي بـا            مربع مي  زمينهائي كه بيش از سه هزار متر       تواند به جاي    ـ دولت مي  ۴

  .ارزش معامالتي معادل به فروشندگان واگذار نمايد

  .شود ـ اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي۵

 بـاير و مـوات اراضـي بـا كميـسيوني مركـب از               ـ تشخيص عمران و احياء تأسيسات مناسـب و تميـز          ۶

  .نامه اجرائي آن خواهد بود نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آئين

هـاي مربـوط واگـذار شـده          نامه  ـ زمينهائي كه براساس قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و آئين           ۷

  .است به قوت خود باقي است

ليون ريال به حبس جنحه از    يصد هزار تا ده م      از قانون عالوه بر پرداخت جريمه نقدي از يك        ـ متخلفين   ۸

  .سه ماه تا سه سال محكوم خواهند شد

  .توانند يك برگ عمران دريافت كنند ـ افراد تحت تكفل فقط مي۹

  .)۱۰ ماده ۲تبصره (اي تجاوز نمايد  ـ بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي مصوب منطقه۱۰

  .)۱۳ و ۱۱ و ۹و  ۶ و ۴منجمله در مواد (شود  در گزارش كميسيون امور قضائي تفاوت بيشتري مالحظه مي

گزارش اين كميسيونها در مجلس مطرح گرديد و پس از بحث فراوان طـرح اراضـي شـهري كـه توسـط                      

  .ويب مجلس رسيد به تص۱۹/۵/۶۰كميسيون مسكن و شهرسازي ارائه شد با تغييرات جزئي در تاريخ 

  :٢ طرح اراضي شهري مذكور را بنا به دالئل زير رد كرد۲۹/۵/۶۰شوراي نگهبان در تاريخ 

 كه با اراضي بائر و داير ارتباط دارد مغاير بـا  ۱۰هاي آنها و ماده        و تبصره  ۸ و   ۷ـ قسمتهائي از مواد     ۱

اليحـل  «و حـديث شـريف معـروف        » تراضالتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجاره عن          «آيه كريمه   

باشد و با اكثريت آراء       مي» الناس مسلطون علي اموالهم   «و قاعده مسلمه    » مال امرئ مسلم اال عن طيب نفسه      

  .فقها رد شد

  .تأييد نگرديد» الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها«به موجب )  باال۵توضيح  (۹ ماده ۲ـ تبصره ۲

نظر ميـان دولـت بـا صـاحبان ايـن اراضـي بـا            صورت بروز اختالف   ـ تشخيص زمين باير و موات در      ۳

  .مقامات صالح قضائي است

  ـ مداخله امام در امر اراضي شهري۶

                                                      
 .ل متن هر دو طرح اصالح شده شام۱۵ضميمه شماره . 1

 ۱۶ضميمه شماره . 2
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 ۴۰

از آنجا كه مجلس حاضر به تعديل نظرات خود و پذيرش نظر شوراي نگهبان نبوده و بر سر مـصوبات                    

ت رئيس مجلس طي حكمي بـه اكثريـت          در پاسخ به درخواس    ۱۹/۷/۶۰امام در تاريخ    . كرد  خود پافشاري مي  

فعل يا تـرك آن     «وكالي مجلس شوراي اسالمي براي تشخيص ضرورتها و عناوين ثانويه مشروط به آنكه              

  ١.با تصريح موقت بودن، تفويض اختيار كردند» مستلزم حرج است

ا دنبال تفويض اختيار تشخيص ضرورت به قوه مقننه كميسيون مسكن و شهرسازي طرح مـصوبه ر            ه  ب

  ٢.پس از تجديدنظر و تصويب به مجلس تقديم داشت

  :نكات برجسته تجديدنظر بشرح زير است

  )ماده يك( سال تعيين شد ۵ـ مدت اجراي قانون ۱

  )۸ ماده ۲تبصره (توانند دريافت كنند  فقط يك برگ عمران مي) به استثناء همسر(ـ افراد تحت تكفل ۲

  )۱۶ده ما(ـ مجازات متصديان امور در صورت تخلف ۳

  . عيناً به تصويب مجلس رسيد۱۸/۹/۶۰اين طرح اصالح شده در تاريخ 

  ٣: مجدداً نكات زير را مطرح ساخت۳/۱۰/۶۰شوراي نگهبان در تاريخ 

الـسوا    ـ ضرورت مسكن در تمام شهرها و شهركها در حدي كه مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد علي                  ۱

  .نيست

  .اي با كسر ارزش خدماتي به تأييد نرسيد هـ تقويم اراضي براساس تقويم منطق۲

گـردد و بـه كميـسيون مـسكن و شهرسـازي ارجـاع                بدين ترتيب طرح تصويبي مجدداً به مجلـس برمـي         

  .گردد مي

كميسيون مسكن و شهرسازي ضمن بررسـي نظـرات شـوراي نگهبـان متوجـه اخـتالف برداشـت بـين                     

ان ايشان خطاب به بسيج مستضعفان گرديـد و  مكتوب امام در مورد تفويض اعمال واليت به مجلس و سخن  

ه اي به عنوان رئيس مجلس ايـن اخـتالف را بـ     طي نامه۷/۱۱/۶۰لذا بعد از مذاكره با رئيس مجلس در تاريخ        

  :نمايد شرح زير خاطرنشان ساخته و كسب تكليف مي

اكثريـت  حـق تـشخيص ضـرورت بـا     پس از تفويض حق اعمال واليت از طرف امام و بيان اين معني كـه              «

  :اند  خطاب به بسيج مستضعفان فرمودهمجلس است

گذرد، چه مربوط به مسائلي باشد كـه تمـاس بـا احكـام                و شوراي نگهبان در نظارت به قوانيني كه مي        ... «

»اوليه شرعي دارد يا احكام ثانويه، با مراعات همه جوانب نظر دهند
٤
   

انسته و لذا با تشخيص خود بـه طـرح ايـراد            و شوراي نگهبان بر اين اساس تشخيص مجلس را كافي ند          

  .پرداخته است

وزير و رئيس ديوان عالي كشور مـشكل          جمهور، نخست    همراه با رئيس   ۳/۱۲/۶۰رئيس مجلس در تاريخ     

تـشخيص ضـرورت بـا مجلـس اسـت بـا نظـر        « اين بار امام تصريح كردند كه      .را خدمت امام مطرح ساخت    

                                                      
 ۱۷ ـ ضميمه شماره ۲۰/۷/۶۰روزنامه جمهوري اسالمي مورخ . 1

 ۱۸ضميمه شماره  2.

 ۱۹ضميمه شماره . 3

 ۵/۹/۶۰اطالعات . 4
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  ١».التي نبايد بكندخبرگان و شوراي نگهبان در اين جهت دخ

  ـ طرح نهائي اراضي شهري۷

 براسـاس نظـرات اخيـر امـام طـرح قـانون اراضـي               ۱۰/۱۲/۶۰كميسيون مسكن و شهرسازي در تاريخ       

  )۳.( تسليم مجلس كرد۱۲/۱۲/۶۰شهري را اصالح و در تاريخ 

  :رئوس تغييرات و اصالحات بشرح زير است

  )۸ ماده ۵ره تبص(اي است  ـ تقويم دولت براساس قيمت منطقه۱

در صورتي كه قيمت تمام شده براي دولت بيش از          . اي است   ـ بهاي واگذاري زمين حداكثر قيمت منطقه      ۲

  )۱۱ ماده ۲تبصره (شود  اي باشد با بهاي تمام شده واگذار مي هاي منطقه قيمت

 از  ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و مـوات اراضـي بـا كميـسيوني مركـب                     ۳

. نامـه اجرائـي خواهـد بـود     نمايندگان وزراء دادگستري، مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبـق آئـين             

تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعالم وزارت مسكن و شهرسازي قابل اعتراض در دادگاه محـل                  

  .است

  .تدادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي اس

 به تصويب مجلـس رسـيد و شـوراي نگهبـان     ۲۷/۱۲/۶۰اين طرح با اصالحات جزئي در تاريخ پنجشنبه    

 سرانجام طرح قانوني اراضي شهري را بعـد از يكـسال و نـيم بررسـي در سـطوح                    ۲۹/۱۲/۶۰نيز در تاريخ    

اي مختلف تصويب كرد و رئيس مجلس در خطبه نماز جمعـه تـصويب ايـن قـانون را بـه عنـوان عيـدي بـر                         

  .مسكن اعالم داشت محرومان و افراد بي

  

  ج ـ اراضي شهري در فقه

 با وجوديكـه در     ٦ و ٥ و   ٤ و ٣ و   ٢در مورد زمين بحث نسبتاً مفصلي در كتب فقهي و اسالمي وجود دارد            

ها كامالً يكسان نيـست       متون اسالمي نظرات فقها و دانشمندان اسالمي در مورد مسئله زمين در تمام زمينه             

   ٧ :توان وجوه اشتراك زير را به طور خالصه اشاره كرد اما مي

                                                      
 ۴/۱۲/۶۰كيهان . 1

 ۱۱۰ تا ۶۶اهللا سيد محمدباقر صدر صفحات  ـ به قلم آيت۲اقتصاد ما جلد . 2

 ۲۰۸ تا ۱۹۵ صفحات ۲ـ امام خميني جلد تحريرالوسيله . 3

 ۶۶ تا ۵۷ صفحات ۲رساله نوين امام خميني ـ جلد . 4

 ۱۷۰ تا ۱۴۱اهللا طالقاني صفحات  اسالم و مالكيت ـ آيت. 5

 ۱۳۲ـ ۷۷اقتصاد اسالمي ـ شيخ علي تهراني صفحات . 6

ررسـي و تـصويب طـرح اراضـي شـهري بـه عنـوان        اي كه به هنگـام ب   در اينجا بايد ذكر شود كه يكي از مراجع عظام در نامه           . 7

 درج شـده اسـت تلويحـاً نظـر          ۱۶/۲/۶۱اند و در روزنامه صـبح آزادگـان مـورخ             نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ارسال داشته     

همچنين يكي ديگر از آيات عظام طي تلگرافي به فقهاي شوراي نگهبـان  . اند مخالف خودشان را با قانون اراضي شهري بيان كرده      

ما اميدواريم اين مراجع عظام و ساير فقهاي محترم نظـر تفـصيلي و              . اند  نظر مخالف خود را با قانون اراضي شهري اعالم نموده         

 .ارشادي خود را با توجه به توضيحاتي كه در زمينه ويژگي اراضي شهري در اين بررسي آمده است اعالم فرمايند
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 ۱۴۵ــ ۱۴۱ صـفحات    ٢ و   ۶۶ صـفحه    ١ـ مالكيت اصلي زمين با خدا و رهبري جامعه و عموم مردم است            ۱

  .۱۱۳ صفحه ٣و

 ٤اسـت » ريزش كـار «يعني » احياء«شود عامل  ـ آنچه موجب حقوق خصوصي و مالكيت روي زمين مي   ۲

ريـزش  «يعنـي   » احيـاء «كند همـان      تنها چيزي كه حقوق خصوصي را توجيه مي       از نظر قانوني     (۱۰۲صفحه  

  .۱۵۵ صفحه ٥روي زمين ميته براي فراهم آوردن حيات در آنست،» كار

باشد كار اضـافه شـده روي زمـين اسـت نـه               ـ آنچه قابل تملك و در نتيجه خريد و فروش و انتقال مي            ۳

  .۱۰۴ صفحه ۱۴۶،۳ صفحه ۷۶،۲ . ۷۲ صفحات ۱ زمين )رقبه(اصل 

ـ بحثهاي مفصل راجع به زمين و احكام و نظرات ارائه شده اصوالً مربوط بـه زمينهـاي كـشاورزي و                     ۴

  ٦.زندگي روستائي است

ـ اراضي شهري و مسائل پيچيده آن كه در قرون اخير به وجود آمـده و مطـرح شـده اسـت در متـون             ۵

  .فقهي مورد توجه قرار نگرفته است

كردنـد     مشكل اصلي مسئوالن دولت موقت كه مسئله اراضي شهري را مطالعه مي            بعد از پيروزي انقالب   

كردند اين بود كه       سال روي اين مسئله بررسي و تأمل مي        ۵/۱و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه مدت        

خواستند براساس كارهاي انجام شده روي زمين و معيارهاي موجود در فقه اسالمي مسائل مربوط بـه                   مي

هاي موات و باير و دايـر         ي شهري را بررسي و اعالم نظر نمايند و حال آنكه شرايط مربوط به زمين              زمينها

به عبارت ديگر اراضي شـهري از       . زمينهاي كشاورزي مستقيماً قابل انطباق با مسائل اراضي شهري نيست         

بدون ترديـد   . ودباشد كه بايد براساس مسائل پيچيده آن بررسي و احكام آن صادر ش              مسائل مستحدثه مي  

فقهاي اسالمي و بخصوص مراجع بزرگ اسالمي در آينـده نزديـك بـا اطـالع از نظـر كارشناسـان مـسائل                       

  .شهري فصل جديدي در فقه اسالمي در مورد اراضي شهري خواهند گشود

به طوري كه گفته شد اساس حقوق خصوصي و مالكيت زمين را تمام فقها براسـاس حـديثي از رسـول               

 نيز در مورد زمينهـاي كـشاورزي        احياءشرايط  . اند  دانسته» احياء» « ارضا ميته فهي له    احياء من«) ص(اكرم

 ۲بـه عنـوان نمونـه امـام خمينـي در تحريرالوسـيله ج               . و زندگي روستائي به طور دقيق تشريح شده اسـت         

 ۲۰ائل اند كـه در مـس   شود آورده  و كاري كه موجب مالكيت و حقوق خصوصي مي  احياءميزان  ) ۲۰۷ـ۲۰۵(

  : بشرح زير تلخيص شده است۶۶ صفحه ۲ رساله نوين جلد ۲۱و 

ـ عمران و آباداني زمين به اين است كه به صورت مزرعه، بستان، خانه و يا محل نگهداري دام و ۲۰مسئله «

در . آوري هيزم و غيره درآمده باشد     يا محل برآوردن ساير نيازمنديها مانند محل خشك كردن خرما يا جمع           

اسـت و   ) نـشانگذاري (شود كه زمين احياء شده و قبل از ايـن مراحـل در حكـم تحجيـر                    مرحله گفته مي  اين  
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  ...آور نبوده، تنها حق اولويت براي نشانگذار است مالكيت

ـ تنها كشت و زرع زمين براي احياء زمين صادق نيست و كسي كه تنهـا بـه كـشت و زرع زمـين                        ۲۱مسئله  

ود بلكه براي احياء زمين، به دنبال از بين بـردن موانـع و همـوار كـردن                  ش  پرداخته، مالك آن محسوب نمي    

ها بايد براي آبرساني و احداث نهر يا حفر قنات، يا چاه اقدام كـرده           ها و پر كردن چاله      زمين و برداشتن تپه   

  ».گردد شود كه زمين احياء شده و موجب مالكيت مي و با انجام اين كارها بر روي زمين، گفته مي

  : دو مسئله باال نكات زير مشهود استدر

  .ـ احكام احياء براي زمينهاي كشاورزي و شرايط زندگي روستائي است۱

 شـده باشـد بـه       تأمينبرداري آن     شود كه كليه نيازهاي الزم براي بهره        تلقي مي » احياء«ـ زمين موقعي    ۲

 شـرط احيـاء زمـين       ، آبرسـاني  عنوان مثال در مورد زمين كشاورزي احداث نهر يا حفر قنات يا چـاه بـراي               

  .باشد مي

  

  :بروز مشكل زمين در شهرها

. باشـد  وجه مطابق فرمول باال، يعني اراضي روسـتائي نمـي   اما شرايط احياء براي اراضي شهري به هيچ    

هاي اخير دنيـا بخـصوص در         زندگي در شهر مستلزم ايجاد تأسيسات و خدمات زيادي است كه با پيشرفت            

 بزرگ اين تأسيسات و خـدمات از پيچيـدگي خاصـي برخـوردار اسـت و از طريـق                    شهرهاي بزرگ و خيلي   

هاي عمراني مملكت يعني از اعتبارات        هاي عمراني بزرگ و متوسط و كوچك معموالً از بودجه           اجراي پروژه 

  .شود عمومي كه متعلق به كل جامعه است ايجاد مي

 نقل از قبيل اتوبوسراني و مترو، تخليـه         اين تأسيسات و خدمات شامل شبكه ارتباطي، تأسيسات حمل و         

 بهداشـت و درمـان، ايجـاد    تـأمين  آب و بـرق و تلفـن و گـاز،         تأمينآبهاي سطحي، ايجاد مسيل و فاضالب،       

 امنيت و تأمينفضاي سبز و فضاي آموزشي و تجارتي، عرضه خدمات پستي، مخابرات و تلكس و باالخره        

بديهي است هـر    .  مسكوني ايجاد شده فاقد ارزش معمول است       باشد كه بدون آنها واحد      مديريت در شهر مي   

چه تأسيسات و خدمات الزم بيشتر عرضه شده باشد ارزش زمـين زيـادتر اسـت و بـه عبـارت ديگـر ايـن                         

  .زمين در محدوده شهري گرديده است» احياء«تأسيسات و خدمات موجب 

از طريـق تالشـهاي افـراد بـراي         بنابراين مكانيسم احياء اراضي شهري برخالف اراضي كشاورزي كـه           

بـروز  . گيرد توسط دولت و از محل اعتباراتي است كه متعلق به كـل جامعـه اسـت          آباداني زمين صورت مي   

 دائـر را دچـار      يـا چنين جرياني مسئله معيار و ضابطه براي مالكيـت اراضـي شـهري اعـم از مـوات، بـاير                     

چـرا كـه قيمـت      . باشـد   و ضوابط جديدي نياز مي    سازد كه براي حل آن به معيارها          دگرگونيهاي اساسي مي  

هاي شهري در معامالت به هيچوجه متناسب بـا كـار انجـام شـده صـاحبان واقعـي يـا مجـازي آنهـا                           زمين

  .باشد نمي

عمـل كنـيم و اگـر معيـار و       » من احيا ارضا ميته فهـي لـه       «: اگر بخواهيم براساس حديث نبوي كه فرمود      

 خدمات ضروري شهري بدانيم در آن صورت بايد قبول كنـيم كـه        مينتأضابطه احياء را در اراضي شهري       

ريزي و رعايت مصالح كل جامعـه         مالكيت اراضي شهري متعلق به عموم مردم خواهد بود كه بايد با برنامه            

  .شود در اختيار مردم قرار گيرد با شرايط و ضوابطي كه مشخص مي
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احياء نداشته باشد مـسئله روشـن اسـت و ظـاهراً            در مورد زمينهاي موات كه سابقه هيچگونه عمران و          

امـا از   . نظري وجود دارد كه اينگونه اراضي در داخل محدوده شـهرها در اختيـار دولـت قـرار دارد                    اختالف

آنجا كه قبل از تصويب قوانين جديد براساس قوانين و مقررات نظام گذشته اراضي موات شـهري خريـد و                    

حبان اين اراضي وجوهاتي به نام عـوارض و ماليـات و غيـره وصـول         اند و دولت هم از صا       شده  فروش مي 

نموده است بايد راهي براي جبران خسارت اين دسته از صاحبان اراضي موات پيدا نمود به طوري كه اگـر                    

عوارض پرداختي بيش از قيمت زمين باشد، بتوانند زمين را حفظ كنند و در غير اين صورت دولت عوارض                   

  .ها بپردازد و يا برابر آن زمين در اختيار آنها بگذاردپرداختي را به آن

گيرند با اراضي مـوات       كه در داخل محدوده شهرها قرار مي      ) مسبوق به احياء  (هاي باير     اما مسئله زمين  

  .شهري كمي تفاوت دارد

. نـد دان  برداري اعراض كرده باشد منتفـي مـي         بيشتر فقها مالكيت اراضي را كه مالك آن از عمران و بهره           

وجل، جعلها اهللا رزقـاً لعبـاده، فمـن عطـل ارضـا             ان االرض هللا عز   : باشد   نظرات مي  اي از اين    حديث زير نمونه  

ثالث سنين متواليه لغير عله اخرجت من يده و دفعت الي غيره، و من ترك مطالبه حق له عشر سنين فال حق                      

گان خود قرار داده، پس هـر كـسي كـه    له ـ زمين در حقيقت از آن خداوند عزوجل است كه آن را روزي بند 

شـود و بـه ديگـري محـول           علت معطل گـذارد آن زمـين از دسـتش خـارج مـي               زمين را سه سال متوالي بي     

گردد و كسي كه حقي بر زمين دارد و تا دهسال آن را مطالبـه نكنـد ديگـر حقـي در آن بـراي او نيـست                              مي

  .)۸۰ ـ اقتصاد اسالمي صفحه ۱۵۶اسالم و مالكيت صفحه (

اما اين نظر تنها درباره اراضي باير روستائي است، انطباق آن با اراضي باير شهري نياز بـه بررسـي و       

كـه در محـدوده     ) مزروعـي (دانيم به علت توسعه شهرها بسياري از اراضي دائـر             ما مي . دقت بيشتري دارد  

تمامي ايـن مـوارد     در. آيند گيرند، تغيير وضع داده و به صورت اراضي معطل و باير در مي              شهرها قرار مي  

بلكه توسعه و گسترش شهر امكان آباداني زمـين را          . اند  صاحبان آنها نيستند كه اراضي را معطل رها كرده        

  .توان معين كرد به شكل قبلي از بين برده است و لذا تكليف اين اراضي را با نظر فقهي ياد شده در باال نمي

هرها ادامه حيات اين اراضي را مختل كرده و بـه صـاحبان             طرف توسعه ش   در مورد اين اراضي، از يك     

آنها زيان و ضرر زده است و از طرف ديگر ارائه خدمات شهري و ايجاد تأسيـسات توسـط دولـت موجـب          

  .ها شده است افزايش قيمت اين زمين

رسد كه مالكين اين اراضي فقط محق بـه ارزش واقعـي كـار اضـافه شـده روي زمـين خـود                         به نظر مي  

هاي كشاورزي و ساير تأسيساتي كه براي كشاورزي و يـا نـوع اسـتفاده          حق ريشه در مورد زمين    (ند  هست

لذا مـوقعي كـه اينگونـه       . توانند تعيين كنند    و اين ارزش را كارشناسان به سهولت مي       ) اند  خاصي ايجاد كرده  

 قيمت متعلق به كـل جامعـه        رود، اين افزايش    گيرند و ارزش آنها باال مي       ها در محدوده شهرها قرار مي       زمين

  .ها است نه مالكين اينگونه زمين

بنماينـد  ) خريـد و فـروش    (و در صورتيكه صـاحبان آنهـا بخواهنـد در ايـن اراضـي تـصرفات مالكانـه                   

  .بايستي خدمات شهري را به دولت بپردازند مي

يعنـي  . كنـد  ميدر محدوده شهرها نيز اين مسئله صدق ) باغات و غيره(در مورد اراضي دائر كشاورزي    

يابد كه اين افزايش قيمـت متعلـق           خدمات شهري و تأسيسات افزايش مي      تأمينبهاي اين اراضي نيز به علت       
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المال ـ تعلق دارد و صاحبان اين اراضي بايد آن را بـه    به صاحبان اين اراضي نبوده و به عموم مردم ـ بيت 

  .دولت پرداخت نمايند

هاي نامـشروع    بديهي است مالكيت،ه مالكيتهاي مشروع و قانوني استناگفته نماند كه بحث باال مربوط ب     

انـد موضـوع    اراضي شهري كه صاحبان آنها در گذشته از طريق غيرقانوني و غيرشرعي تـصرفاتي نمـوده       

  .اين بحث نبوده و دولت بايد از طريق قانون و رعايت ضوابط شرعي اقدام نمايد

بدون ترديد با پويندگي اجتهاد در فقـه شـيعه فقهـاي            . اسي است آنچه در باال گفته شد صرفاً نظر كارشن       

اسالمي براساس واقعيتهاي مربوط به مسائل اراضي شهري باب جديدي در فقه اسالمي خواهنـد گـشود و                  

با صدور و بيان احكام مربوطه متناسب با شرايط زمان راه را براي حل مشكالت پيچيده شهرها و حاكميت               

  . خواهند ساختقوانين الهي هموارتر

  

  دـ بررسي و نقد قانون اراضي شهري

اساس قانون اراضي شهري مصوب مجلس شوراي اسالمي در واقع همان قانون لغـو مالكيـت اراضـي                  

 بـه تـصويب دولـت موقـت و شـوراي            ۵/۴/۵۸هاي آن است كه اصل آن در تاريخ           موات شهري و اصالحيه   

ت اجرائي قانون قبلي مرتفع شده ولي تشخيص زمينهـاي          در اين قانون برخي از مشكال     . انقالب رسيده است  

ن وزراء  نامه قانون قبلي مشخص شده بود به عهده كميسيوني مركب از نمايندگا             موات و باير را كه در آئين      

ي و شهردار محل گذارده شده است كه به علت روشن نبودن مبـاني احيـاء               دادگستري و مسكن و شهرساز    

  .اجه با اشكال خواهند شددر محدوده شهرها در عمل مو

در صورتي كه بپذيريم ازدياد ارزش زمينهاي باير يا داير كشاورزي در محدوده شهرها تماماً بـه دليـل                   

ها، ارزش اضافي آنها متعلق بـه عمـوم           باشد و بنابراين به جز ارزش اوليه اين زمين          كشاورزي نمي » احياء«

اي غيرعادلـه بـوده و بـويژه          ايـر بـر اسـاس قيمـت منطقـه         مردم است و لذا پرداخت بهاي زمينهاي باير يا د         

در . انـد   اجحافي است به كسانيكه زمينهاي موات را قبالً با همان نيت خريداران زمينهاي باير خريداري كرده               

هاي تميز زمين موات و باير با توجه به ارتباطات اجتماعي موجود كم نخواهد                هر حال فشار روي كميسيون    

محور اصلي ايـن قـانون در واقـع اعمـال حاكميـت و              . سازد  ه انحراف و فساد را فراهم مي      بود كه خود زمين   

بازي زمين اسـت و بايـد    نظارت بر زمينهاي شهري توسط دولت و جلوگيري از مفاسد گذشته بويژه بورس    

د و  گفت نقاط ضعف قانون مصوب كه برخي از آنها اشاره شد و پرداختهائي كه احتماالً به ناحق انجام شو                  

يا حقوق احياني اشخاص كه تضييع شود در مقابل محور اصلي قانون در شرايط كنوني قابـل اغمـاض بـه                     

  .رسد نظر مي

  :تواند به هدفهاي زير تحقق ببخشد با در اختيار قرار گرفتن اراضي شهري و كنترل قيمت آن، دولت مي

ت، توزيع و رشد جمعيت به نحـوي        هاي اقتصادي مملك    ريزي توسعه شهرها هماهنگ با برنامه       ـ برنامه ۱

  . شودتأمينكه نيازهاي مادي و معنوي جامعه 

خيابانهـا، بزرگراههـا، آزادراههـا،      (ـ ايجاد تأسيسات و خـدمات الزم شـهري از قبيـل شـبكه ارتبـاطي                 ۲

فضاي سبز، فضاي آموزشـي و فرهنگـي، فـضاي بهداشـتي و فـضاي ورزشـي،                 ) آهن شهري   ترمينالها، راه 

  ...بار، آبريزگاهها و  ميدانهاي ميوه و ترهمناطق تجارتي،
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 بـه عنـوان     .در حال حاضر شهرهاي ما به طور كلي فاقد تأسيسات الزم براي زندگي سالم انساني است               

 درصـد سـطح شـهر باشـد كـه در            ۲۵نمونه براي رفت و آمد مناسب در شهرها شبكه ارتباطي بايد حـدود              

د كـه فـضاي سـبز       كن  حفظ سالمت هواي شهرها ايجاب مي     .  درصد است  ۸مركز شهر تهران اين رقم حدود       

مربع باشـد كـه در حـال حاضـر در شـهر تهـران كـه مـورد توجـه بـوده و بيـشترين                           متر ۲۵سرانه حدود   

بيني    فضاهاي آموزشي كه در طرح جامع شهر تهران پيش         . مترمربع است  ۵گذاري شده است حدود       سرمايه

حتي در شمال شـهر تهـران       . ب به اين منظور اختصاص پيدا نكرد      شده بود هيچكدام در ده سال قبل از انقال        

در مورد جنوب تهران و شهرهاي كوچكتر و روستاها         . فضاي آموزشي هيج تناسبي با نياز شاگردان ندارد       

  .تر است فاجعه بسيار عميق

مركز فضاهاي تجارتي به طور مت    . درمانگاه و بيمارستان و فضاهاي ورزشي تناسب با نياز مردم ندارد          

 از تمـامي  .ريزي متناسب بـا بافـت شـهري و سـالمت اقتـصادي مملكتـي ايجـاد شـده اسـت                      و بدون برنامه  

 بـه طـوري كـه       ،بيني شده در طرح جامع شهر تهران فقط مناطق مسكوني و تجارتي ايجاد شد               نيازهاي پيش 

بـا اجـراي ايـن      . باشـد   پذير نمـي    باشد و زندگي انساني و اسالمي امكان        فاقد ساير ارگانهاي شهري الزم مي     

بـديهي اسـت در ايـن    . ريـزي نمايـد    ايـن تأسيـسات و خـدمات برنامـه    تـأمين توانـد بـراي       قانون دولـت مـي    

  .ريزي شهرهاي كوچك و متوسط بايد از اولويت برخوردار باشند برنامه

) كشاورزي ـ صـنعتي  (ـ هدايت نيروهاي انساني و مادي جامعه به طرف كارهاي مفيد و سالم توليدي ۳

هـا و     توان سـرمايه    ريزي مناسب، مي    ـ با خارج شدن زمين از صورت كاال به طور طبيعي و براساس برنامه             

  .نيروي انساني را به سمت كارهاي توليدي كشاورزي و صنعتي هدايت كرد

 با كاهش قيمت زمين و كنترل آن تهيـه مـسكن بـراي مـردم تـسهيل       زمين براي مسكن مردم ـ تأمينـ ۴

داد و لذا از همـان         درصد قيمت واحد مسكوني را ارزش زمين تشكيل مي         ۷۵ر گذشته تا حدود     د. خواهد شد 

در شرايط متعادل قيمت زمـين از       . ها غيرممكن بود    مرحله اول تهيه مسكن مناسب براي بسياري از خانواده        

 مـسكن  ينتـأم ريـزي   حدود ده درصد قيمت واحد مسكوني تجاوز نخواهد كرد و براي دولت و مردم برنامه   

 شود كه مسكن امـري  تأكيداينجا بايد  در. پذير خواهد بود هاي اقتصادي و اجتماعي امكان  هماهنگ با برنامه  

با توزيع مطلوب نيروي انساني جامعه در سـطح مملكـت براسـاس    . رفاهي است و نبايد اولويت داشته باشد 

در محـل اشـتغال مفيـد بـا تـسهيالتي كـه            توانـد     هاي اقتصادي و اجتماعي مسكن مورد نياز افراد مي          برنامه

  ١. شودتأمينشود بيشتر توسط خود مردم  فراهم مي

  

                                                      
در اينجا به عنوان نمونه به طرح اساسي كه در زمان           .  مسكن موضوع ديگري است كه بايد جداگانه بررسي شود         تأمينبرنامه  . 1

سـيس بانـك سـاختماني    در اين طرح دولت اقـدام بـه تأ  . كنيم حكومت مرحوم دكتر مصدق اجرا شد و بسيار موفق بود اشاره مي 

بانك طرح شهرسـازي منطقـه    . به بانك واگذار نمود   ) مانند منطقه نارمك  (كرد و زمينهاي موات شهري را كه در اختيار دولت بود            

را تهيه و تأسيسات اوليه شهري را ايجاد كرد و به افراد واجد شرايط كه فاقد واحد مسكوني مناسب بودند با قيمت بـسيار نـازل       

ر كرد و خود نيز راساً با امكانات اجرائي كه فراهم ساخته بـود اقـدام بـه ايجـاد واحـدهاي مـسكوني و سـاختمانهاي         زمين واگذا 

هاي راهنما شخصاً اقدام به ساختمان نمايند و يا بانك            توانستند براساس نقشه    به طوري كه خريداران زمين هم مي      . عمومي نمود 

در ايـن طـرح بـدون اينكـه دولـت متحمـل             . بطي كه مشخص شده بود عمـل نمايـد        از طرف آنان به عنوان بساز و بفروش و ضوا         

 .اي شود با كمك خود مردم مسكن ارزان قيمت با استاندارد قابل قبول در اختيار مردم قرار گرفت هيچگونه هزينه
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  هـ ـ حريم شهرها

نكته ديگري كه در قانون اراضي شهري مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت مـسئله حـريم شهرهاسـت كـه                      

هر بـه عنـوان     اي در خـارج محـدوده شـ         اصوالً براي كنترل محدوده شهرها منطقـه      . بسيار قابل اهميت است   

رويه اطراف شهر را كنترل نمايد و هـم در آينـده در صـورت لـزوم                   شود تا هم توسعه بي      حريم حفاظت مي  

  .پذير باشد توسعه محدوده شهر با برنامه امكان

 ،، روسـتاها  )مـسيلها (هـا     در منابع فقهي نيز مسئله حـريم بـه عنـوان يـك ضـرورت در مـورد رودخانـه                   

 و لذا ضروري اسـت مـسئوالن امـر اصـالحيه            ١مورد توجه قرار گرفته است    هاي مسكوني و شهرها       مجتمع

  .الزم را تهيه و براي تصويب به قوه مقننه تسليم نمايند

شود و بخصوص باال بودن قيمت زمـين و مـسكن در              با مقرراتي كه در داخل محدوده شهرها اعمال مي        

آورنـد    زندگي به شهرهاي بزرگ روي مـي   ينتأمدرآمد كه براي پيدا كردن كار و          شهر، طبقات محروم و كم    

در حريم شهرها سرپناهي به صورت زاغه و كپر و يا ساختمانهائي بـه صـورت آلونـك بـراي خـود ايجـاد          

اين پديده نه تنها در كشورهاي جهان سوم به طور وسيع وجود دارد بلكه در كـشورهاي صـنعتي                   . كنند  مي

  .شود پيشرفته نيز كه اقتصاد سالم ندارند ديده مي

باال گذشته شـد بعـد از پيـروزي انقـالب بـراي جلـوگيري از تجـاوز بـه         » ۲ب ـ  «همانطور كه در رديف 

 به تـصويب شـوراي انقـالب رسـيد كـه بـر اسـاس آن                 ۶/۱/۵۹زمينهاي حريم شهر تهران قانوني در تاريخ        

الكين از عمـران    ضمن حفظ زمينهاي كشاورزي و كنترل آنها زمينهاي موات و يا باير حريم شـهر را كـه مـ                   

گيرد و به نظر ما مفاد اين قـانون بايـد بـه صـورت اصـالحيه       اند در اختيار دولت قرار مي   آنها اعراض كرده  

تكميلي قانون اراضي شهري براي كليه شهرها بخصوص شهرهاي با جمعيت بـاالتر از دويـست هـزار نفـر                  

  .بيني شود پيش

  

  و ـ نظر نهضت آزادي ايران

صوبه مجلس شوراي اسالمي، در چهارچوب فعلي خود بخشي از نظرات نهضت            قانون اراضي شهري م   

 نموده است و نهضت آزادي آن را مفيد دانـسته           تأمينالت اراضي شهري    كآزادي را در مورد مسائل و مش      

  .نمايد و  تأييد مي

شـده يـك مـسئله، و اجـراي           نهضت آزادي ايران معتقد است تهيه و تصويب يك قانون صحيح و حساب            

اكنون كه قانون اراضي شهري به تصويب رسيده است و بـه دولـت              . تر ديگري است    يحي آن مسئله مهم   ص

ابالغ شده است اگر مديريت الزم در اجراي اين قانون اعمال نشود مشكل زمين و مسكن و توسـعه شـهرها        

ن سنگيني بار تـورم  نه تنها حل نخواهد شد بلكه پيچيدگي بيشتري پيدا خواهد كرد و با باال رفتن قيمت مسك     

  .درآمد وارد خواهد شد قيمت مسكن در درجه اول بر شانه طبقات محروم و كم

ضـروري اسـت وزارت مـسكن و        )  سـال  ۵(با توجه به محدود بودن مدت اعتبار قانون اراضي شـهري            

شهرسازي از هم اكنون سازمان متناسب و كادر شايسته فراهم آورد تا با مشخص ساختن محـدوده كليـه                   

ريزي توسعه آنها و شناسائي زمينها، قبل از خاتمه مهلت تعيين شده در قانون، بـه اراضـي      هرها و برنامه  ش

                                                      
 .۲ رساله نوين امام خميني جلد ۶۰ـ۶۳ صفحات ۶ـ۱۱مسائل . 1
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 تـأمين مدت و درازمدت نسبت بـه       هاي كوتاه   بيني برنامه   شهري نظم و سازمان الزم بخشيده شود و با پيش         

دم هماهنـگ بـا      زمـين بـراي مـسكن مـر        تـأمين تأسيسات و خـدمات الزم در شـهرهاي سراسـر مملكـت و              

  .هاي اقتصادي ـ اجتماعي اقدام نمايند برنامه

در مرحله ايجابي و سازندگي انقـالب، اگـر         . انقالب اسالمي ايران در بوته آزمايش و تجربه بزرگي است         

دار را حل كنيم و صرفاً به دادن شعارها اكتفا كنيم سبب خواهـد شـد كـه                    ما نتوانيم مشكالت عظيم و ريشه     

  .هاي مردم از انقالب نااميد شوند دهدير يا زود تو

باشـد و انقـالب       نهضت آزادي ايران معتقد است كه اسالم جوابگوي مشكالت كنوني جوامع بـشري مـي              

اسالمي ايران توان پاسخگوئي و حل مسائل را دارد مشروط بر آنكه در مرحله ايجابي و سازندگي انقـالب،                   

 با اتخاذ سياستهاي الزم ارزشهاي واالي اسالمي را حـاكم           شعور بر شعار حاكم گردد و دولتمردان بتوانند       

  .كار گيرنده و نيروهاي مؤمن و متعهد و متخصص را جذب و ب

  

  ۱۳۶۱ارديبهشت ماه 
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  ائمضم
  

  بررسي قانون اراضي شهري

  

  ۱ضميمه شماره 

  نظمي و هرج و مرج پيام امام براي جلوگيري از بي

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

ها و بـه اسـم بعـضي از سـپاهيان             ها و دادگاه    كميتهاز   از اطراف كشور شده است به اسم بعضي          شكايات زيادي 

ريزنـد و خانـه و امـوال مـردم را      هـاي مـردم مـي    پاسدار، اشخاص شرور، بدون جهت و به طور هرج و مرج به خانه        

ند و بـه كـشاورزي صـدمه وارد         كن  گيرند و درختها و باغات سرسبز را قطع مي          كنند، زمينهاي مردم را مي      مصاده مي 

كنم كـه بـا كمـال قـدرت و       ها و سپاهيان پاسدار ابالغ مي       ها و دادگاه    من به تمام مسئولين امر و تمام كميته       . سازند  مي

 .جديت از اين امور غيرمشروع جلوگيري كنند

دگي بـه امـور بـه    من در اين چند روز هيئتي براي رسـي   . كشور اسالمي است و بايد به موازين اسالمي عمل شود         

كننـد، بـه      هـاي مـردم مـي       اطراف ايران اعزام خواهم كرد و كسانيكه برخالف دستور اسالم، تجاوز بـه مـال و زمـين                 

اهالي محترم كشور، الزم است با مأمورين دولت و هيئت ويژه كـه خـواهم فرسـتاد، همراهـي             . مجازات خواهند رسيد  

  .ونه تجاوزات كوتاه نمايندكنند و با تشريك مساعي، دست اشرار را از اينگ

  اهللا الموسوي الخميني روح

  ۵۸ آذر ۲۰ـ۱۴۰۰الحرام   محرم۲۱

  

  ۲ضميمه شماره 

  اعالميه دفتر امام

  تعالي بسمه

اي برخالف مصوبات شوراي انقالب جمهوري اسالمي به زمينهاي متعلـق بـه دولـت و                  به قرار اطالع واصله، عده    

 الزم  .انـد   نظمي را كه خواسته دشمنان ملت اسـت، فـراهم كـرده             و مرج و بي   ها تجاوز كرده و موجبات هرج         ساختمان

است همه مردم مسلمان و گروههاي خير با نظر مسئوالن دولت كه از ملت هستند، نسبت به ايجاد سـاختمان اقـدام و                     

ب اسـالمي   وظيفـه دادسـتان انقـال   .باشد خودداري كنند ا ساختمان كه برخالف قوانين و شرع مي       ياز تصرف زمين و     

  .است كه از اين نوع تجاوزات كه در شرايط حساس كنوني برخالف مصلحت انقالب است جلوگيري نمايند

  ۵۸ آذر ۲۰ـ۱۴۰۰الحرام   محرم۲۱قم ـ دفتر امام خميني ـ 
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  ۳ضميمه شماره 

  اطالعيه وزارت مسكن و شهرسازي

 تصرف زمينهاي عدواني خودداري كنند      اي از هموطنان تقاضا كرد كه از        وزارت مسكن و شهرسازي طي اطالعيه     

و به دولت اجازه دهند تا امكان خدمت به مردم را داشته باشد در اين اطالعيه آمده است همانطور كه قبالً اعالم شـده        

است زمينهائي كه تصرف عدواني شده باشند امكان صدور پروانه از طرف شهرداري و همچنين صدور سـند بـراي                     

  .آنها وجود ندارد

  هاي مسكوني هشدار داد رت مسكن به متصرفين زمينها و خانهوزا

هـا مـصلحت انقـالب        اند تجاوز به زمين و ساختمان       با توجه به فرمان رهبر عاليقدر انقالب امام خميني كه فرموده          

ف گيـرد و بـرخال   نيست ـ و با توجه به اينكه اين نوع تجاوزات اغلب از طرف افراد سودجو و ضد انقالبي انجـام مـي    

وزارت مسكن و شهرسـازي از      . ها گردد   نظمي  اصول اسالم است و دولت وظيفه دارد با نهايت قدرت مانع اين نوع بي             

هـاي   عموم مردم مسلمان و شرافتمند و مؤمن به انقالب تقاضا دارد، در اجراي صحيح ايـن فرمـان بـا همـه سـازمان        

  :مسئول با توجه به نكات زير همكاري كنند

هاي گروهي اعالم شده است وزارت مسكن و شهرسـازي پـس از تـصرف                 راراً از طريق رسانه   ـ به طوري كه ك    ۱

 آب و  تأمين و با انجام خدمات شهري و        كند  ها را تقسيم مي     ين نوع زمين  اراضي موات كه مالكيت آنها لغو شده است ا        

سازي و خدمات      حدود هزينه آماده   دهد و مسلماً قيمت اين زمينها بسيار اندك و در           برق در اختيار متقاضيان قرار مي     

هـائي كـه بعـداً بـه          پس هر كس در اين شرايط هر زميني را هر قدر ارزان تملك كند، مسلماً از قيمت زمين                 . خواهد بود 

  .تر نخواهد بود گيرد ارزان طور قانوني در اختيار آنان قرار مي

د مالكيت از طرف سازمان عمـران خريـد و       ورقه تأيي  شتنـ كليه زمينهائي كه در حال حاضر بدون در درست دا          ۲

 آب و برق و خدمات شـهري آن نخواهـد   تأمينشود جنبه قانوني ندارد و هيچ سازمان دولتي تعهدي جهت             فروش مي 

  .داشت

ـ در هر زميني بدون داشتن ورقه حق عمران از سازمان عمران و پروانه شهرداري ساختماني ايجاد شـود ايـن                     ۳

شود و متعرضين به اين گونه زمينها به عنوان تجاوز به حقوق مردم و دولت محاكمه                   مي عمل تملك عدواني محسوب   

  .خواهند شد

اي و غيررسمي در مورد اين زمينهـا انجـام گيـرد غيرقـانوني بـوده و                   اي كه به صورت قولنامه      ـ هر نوع معامله   ۴

  .ي حق يا حقوقي براي خود قائل باشندخريدار و فروشنده نخواهند توانست به عنوان عدم آگاهي و عدم  اطالع مدع

هاي گروهي در اختيار عموم قرار خواهـد   با توجه به موارد فوق و اطالعاتي كه در روزهاي آينده از طريق رسانه           

هـاي الزم را بـه عمـل          آوردهاي انقالب همكـاري     شود جهت حفظ بيشتر دست       مردم شرافتمند تقاضا مي    ههم از   گرفت

در عـين حـال بـه همـه         . گانـه معرفـي فرماينـد       هاي چهـارده    نواحي مختلف شهرداري و كميته    آورده و متخلفين را به      

گردد چنانچه دست از تجاوز عدواني خود برندارند با كليه امكانات با آنها مبارزه خواهد شـد               متخلفين اكيداً اخطار مي   

  .ند شدهاي خارج از نوبت انقالبي محاكمه و به اشد مجازات محكوم خواه و در دادگاه

  شود از تصرف اموال و امالك و حمله به منازل مردم جلوگيري مي

سرپرست وزارت كشور از شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسالمي خواست تا در تعقيب بيانيه دفتر امام خميني                 

مربوط به كارشكني اقتصادي در سطح مملكت و همچنين تصرف اراضي و امالك مردم يا حمله بـه منـزل اشـخاص                      

  .هاي انقالب بنمايند پاسداران و كميته سپاهبا ايت همكاري را نه

 كشور اعالم كرد كه اكبر هاشمي رفسنجاني سرپرست وزارت كشور به ژاندارمري و شهرباني               تسخنگوي وزار 
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هاي انقالب اسالمي بـا نهايـت قـدرت از            جمهوري اسالمي دستور داد با همكاري افراد سپاه پاسداران انقالب و كميته           

  .رگونه عمل ضدانقالبي جلوگيري نماينده

  

  ۴ضميمه شماره

  قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

 در اختيـار دولـت   ،شـود  مقدمه ـ از آنجا كه طبق موازين اسالم زمـين مـوات ملـك كـسي شـناخته نمـي       

ل محـدوده شـهري يـا       هـاي مـوات در داخـ        اسالمي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق نسبت به زمين           

 قانون لغو مالكيت اراضـي مـوات   ،خارج آن صادر شده برخالف موازين اسالم و مصلحت مردم بوده است         

  .شود شهري و كيفيت عمران آن بشرح زير تصويب مي

  قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

رها در نقاطي كه محدوده قانوني وجـود دارد و  شه)  ساله۲۵(ـ دولت مكلف است در داخل محدوده قانوني  ۱ماده  

اي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعـالم خواهـد شـد بـه تـدريج و بـا                         در ساير شهرها در محدوده    

شـناخته  گونـه اراضـي      رعايت طرح تفصيلي شهر در هر منطقه به كساني كه طبـق مـوازين رژيـم سـابق مالـك ايـن                     

چنانچه درمهلت مقـرر    . اقدام كنند  مدت معيني نسبت به عمران و آبادي اين گونه اراضي            شدند اعالم نمايد تا ظرف      مي

  .اقدام الزم به عمل نياورند هيچگونه اولويتي براي آنها منظور نخواهد شد و بالعوض به تصرف دولت درخواهد آمد

انـد و فاقـد خانـه     تبصره ـ دولت براي كسانيكه يك قطعه زمين كوچك براي سـكونت شخـصي خـود تهيـه كـرده      

  .مسكوني نباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمين خود بپردازند

آورد   اي را كه به ترتيب مقرر در اين قـانون بـه تـصرف خـويش در مـي                    ـ دولت بايد زمينهاي تفكيك نشده     ۲ماده  

  .براي احداث ساختمان و مسكن قرار دهدتفكيك كند و براساس طرح تفصيلي منطقه مربوطه در اختيار متقاضيان 

شدند و تشخيص مـوات بـودن و       ـ نحوه اعالم به كسانيكه در رژيم سابق مالك اينگونه اراضي شناخته مي            ۳ماده  

عمران و آبادي و شرايط واگذاري اراضي مذكور و تعيين مساحت زمينهاي مذكور در تبصره ماده يك در هر منطقـه         

كنـد و بـه       اي خواهد بود كه وزارت مـسكن و شهرسـازي تهيـه مـي               نامه  قانون مطابق آئين  و ساير مسائل اجرائي اين      

  .تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

  .ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون است۴ماده 

   شوراي انقالب اسالمي۵/۴/۵۸در جلسه مورخه 

  ۵/۴/۵۷ محمد حسيني بهشتي .تصويب گرديد

  

  ۵ضميمه شماره 

  نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن ئينآ

 بنـا بـه پيـشنهاد وزارت مـسكن و           ۲۲/۵/۵۸هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسـالمي ايـران درجلـسه مـورخ              

  .نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن را به شرح زير تصويب نمودند شهرسازي آئين

  حوه اعالم به مالكينفصل اول ـ ن

ـ وزارت مسكن و شهرسازي ملكف است به مالكين اراضي مشمول تبصره ذيل مـاده يـك قـانون مالكيـت                     ۱ماده  

 شوراي انقالب اسالمي از طريق جرايد كثيراالنتشار و ساير          ۵/۴/۵۸اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب         
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نامـه نـسبت بـه عمـران و آبـادي              ايـن آئـين    ۶يين شده در ماده     هاي تع   هاي گروهي اعالم نمايد كه ظرف مهلت        رسانه

نامه اقدام نمايند وگرنه پس از انقضاي مهلـت مقـرر و عـدم اقـدام نـسبت بـه                      اراضي خود با رعايت ضوابط اين آئين      

  .عمران و آبادي، زمين بالعوض به تصرف دولت در خواهد آمد

  ديفصل دوم ـ مقررات تشخيص اراضي موات و عمران و آبا

. ـ زمين موات از نظر اين قانون زميني است كه معطل مانده و عمران و آبادي در آن به عمل نيامـده باشـد                       ۲ماده  

  :عمران و آبادي قابل قبول بشرح زير است

  .ـ زمين قبالً به صورت خانه بوده و در سند مالكيت قيد شده باشد۱ـ۲

اب شده و فعالً بقاياي آن مـشهود باشـد و در ايـن صـورت              ـ هر گاه در زمين قبالً ساختماني بوده و بعداً خر          ۲ـ۲

  .گردد  برابر مساحت زيربناي ساختمان مخروبه، احياء شده محسوب مي۴معادل 

  . مساحت زمين آن زيركشت باشد كه الاقل  ـ اراضي زيركشت محصوالت زراعي و باغهاي گل۳ـ۲

.  اصـله درخـت سـه سـاله كاشـته شـده باشـد       ۶ثمر كه در هر صد مترمربـع  ـ باغ مشجر اعم از مثمر و غيرم ۴ـ۲

  . از مساحت زمين مشجر باشدبندي و تأسيسات مورد نياز باغ الاقل  مشروط بر اينكه با در نظر گرفتن خيابان

ت ولي صاحبان ايـن اراضـي و    تغييرناپذير اس۴ـ۲ و ۳ـ۲ـ نوع استفاده از اراضي و باغات مذكور در بندهاي  ۵ـ۲

توانند با رعايت مقررات شهرداري محل براي سكونت شخصي و يا رفع نيازمنديهاي زراعي و باغداري يك                   باغات مي 

  . مترمربع تجاوز ننمايد احداث نمايند۲۵۰دستگاه ساختمان كه مساحت زيربناي آن از 

برداري بوده    يك طبقه آن كامل مسقف و قابل بهره       ـ در صورتيكه در زمين ساختمان احداث شده باشد، الاقل           ۶ـ۲

  . مساحت كل زمين كمتر نباشدو مجموع مساحت زيربناي آن از 

بط طرح جامع بـوده  اها ـ تعيمرگاهها و تأسيسات مشابه عمران آن تابع ضو  ها ـ اتوشوئي  ـ در مورد پاركينگ۷ـ۲

و چنانچه تأسيـساتي كـه در       .  شهرداريها ضوابط آن را تعيين خواهند نمود       و در شهرهائيكه ضوابطي موجود نباشد     

  .شود گذشته بوجود آمده است داراي پروانه كسب بوده و يا دائر باشند احياء شده محسوب مي

 برابـر سـطح زيربنـا       ۸ـ هر گاه اعياني استخر شنا يا ورزشگاه باشد در اين صورت مساحتي معادل حداكثر                ۸ـ۲

  .شود حسوب مياحياء شده م

ولي مالكين  .  غيرقابل تفكيك بوده و نوع استفاده از آنها تغييرناپذير است          ۸ـ۲ و   ۷ـ۲ـ اراضي مشمول بندهاي     ۹ـ۲

  .توانند طبق ضوابط شهرداريها نسبت به تكميل و مرمت آنها اقدام نمايند آن مي

الكيت اراضي موات شهري و كيفيت ـ كساني كه اراضي آنها مشمول تبصره ذيل قانون اصالح قانون لغو م         ۳ماده  

باشد و در پروانـه سـاختماني آنهـا مـدت معـين نـشده باشـد                    شوراي انقالب اسالمي مي    ۲۸/۴/۵۸عمران آن مصوب    

نامه به دستگاههاي ذيربط مراجعه  تاريخ متناسـبي را كـه بـراي عمـران                   ماه از تاريخ انتشار اين آئين      ۳مكلفند ظرف   

  . رعايت نمايند،شود  مذكور معين مياراضي آنها وسيله دستگاههاي

ـ كسانيكه تا قبل از تاريخ قانون اصالح قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيـت عمـران آن بـراي                      ۴ماده  

عمران زمين خود پروانه دريافت نموده و كار را نيز شروع نموده باشند مكلفند نـسبت بـه عمـران زمـين خـود طبـق                          

دت قيد شده در پروانه ساختمان اقدام نماينـد و چنانچـه در پروانـه سـاختماني آنهـا مـدت       نامه در م    ضوابط اين آئين  

شـود رعايـت      معين نشده باشد بايد به شهرداريها مراجعه و تاريخ متناسبي را كه براي عمران اراضي آنها معين مـي                  

  .نمايند

  ي و كيفيت عمران آنفصل سوم ـ اراضي مشمول تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهر
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 ۱۳۵۵كـه مطـابق سرشـماري سـال          الذكر براي شهرهائي    ـ مساحت يك قطعه زمين كوچك در تبصره فوق        ۵ماده  

 ۱۵۰۰ هزار نفر جمعيت دارند      ۲۰۰مربع و براي شهرهائيكه كمتر از        متر ۱۰۰۰ت هزار نفر جمعيت دارند      بيش از دويس  

  .متر مربع خواهد بود

 بـوده و مـازاد بـه صـورت يـك قطعـه       ۵بيني شده در مـاده      بيش از مساحت پيش    ـ هر گاه قطعه كوچك    ۱تبصره  

  .مستقل قابل تفكيك و استفاده نباشد در اين صورت مساحت اضافي جزو قطعه محسوب است

ـ مراد از مالكيت خانه مسكوني مندرج در تبصره ذيل ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي مـوات شـهري                    ۲تبصره  

  .باشد  دانگ اعياني واحد مسكوني مي۶ مالكيت و كيفيت عمران آن،

ت اراضـي مـوات شـهري و    يـ  قانون لغو مالك۱هاي كوچك موضوع تبصره     ـ مهلت مقرر براي عمران زمين     ۶ماده  

  .گردد كيفيت عمران آن بشرح زير تعيين مي

 اعـالم قبـول      هـزار نفـر جمعيـت دارنـد از تـاريخ           ۵۰ كمتـر از     ۱۳۵۵ـ در شهرهائي كه برابر سرشماري سال        ۱ـ۶

  .باشد  سال مي۶درخواست صدور پروانه 

 هزار نفر جمعيت دارند از      ۲۰۰ هزار نفر و كمتر از       ۵۰ بيش از    ۱۳۵۵ـ در شهرهائي كه برابر سرشماري سال        ۲ـ۶

  .باشد  سال مي۵تاريخ اعالم قبول درخواست صدور پروانه 

نفـر جمعيـت دارنـد از تـاريخ اعـالم قبـول              هزار   ۲۰۰ بيش از    ۱۳۵۵ـ در شهرهائي كه برابر سرشماري سال        ۳ـ۶

  .باشد  سال مي۴درخواست صدور پروانه 

 ۵/۴/۵۸ـ كساني كه در تاريخ تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مـصوب                   ۷ماده  

باشـد از    دهنده در مقابل وام مسكن مي       شوراي انقالب اسالمي صاحب يك واحد مسكوني بوده ولي در رهن بانك وام            

  .شوند نامه مالك شناخته نشده و از مزاياي تبصره ماده يك قانون برخوردار مي نظر اين آئين

ـ اشخاص مشمول تبصره مـاده يـك قـانون لغـو مالكيـت اراضـي مـوات شـهري و كيفيـت عمـران آن در                           ۸ماده  

ي قـانوني منـدرج در ايـن فـصل     توانند در سهم خـود از مزايـا     صورتيكه مشاعاً مالك زميني باشند هر يك از آنها مي         

  .استفاده كنند

  فصل چهارم ـ تعيين تكليف اراضي موات

دانند  نامه كه زمين خود را مشمول يك يا چند بند ماده مزبور مي  اين آئين۲ ـ مالكين اراضي موضوع ماده  ۹ماده 

كننـد   و شهرسازي تعيين مـي هائي كه وزارت مسكن   نامه به محل    مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين         

مراجعه نمايند و با تسليم فتوكپي سند مالكيت زمين و كروكي مربوط تقاضاي صدور گواهي مبني بـر مـوات نبـودن                      

  .زمين خود دريافت دارند

 ۳داننـد بايـد ظـرف مـدت          ـ افرادي كه براساس اين قانون خود را مشمول تبصره ذيل ماده يك قانون مي              ۱۰ماده  

نامه درخواست خود را منضم به فتـوكپي سـند مالكيـت زمـين بـا كروكـي مربـوط بـه                        تصويب اين آئين  ماه از تاريخ    

  .هائي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين نموده مراجعه و گواهي الزم دريافت نمايند محل

ها و مؤسسات و شـركتهاي دولتـي و مؤسـساتي كـه مـشمول حكـم                   ـ اراضي موات متعلق به وزراتخانه     ۱۱ماده  

  .تلزم ذكر نام آنهاست نيز در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفتمس

هـاي آنهـا حـاكي از عمـران و آبـادي در آن باشـد احيـاء شـده          تبصره ـ موقوفات عام كه اسناد مالكيت وقفنامـه  

ينگونـه اراضـي    نامه خواهد بود و اگر ضروري باشد از ا           اين آئين  ۵ـ۲ولي در هر حال مشمول بند       . گردد  محسوب مي 

  .اي غير از آنچه در وقفنامه ذكر شده است بشود موافقت هيئت وزيران الزامي است استفاده

مذكور در ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شـهري و كيفيـت   )  ساله۲۵(ـ مراد از محدوده قانوني  ۱۲ماده  

  .شود تعيين شده باشد هرسازي تهيه ميايست كه بر طبق ضوابطي كه از طرف وزارت مسكن و ش عمران آن محدوده
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خواهنـد    ـ شهرداريها در موقع صدور پروانه ساختمان براي كسانيكه طبق تبصره ذيل ماده يك قانون مي               ۱۳ماده  

باشند تعهد الزم را از متقاضي اخذ نمايند تا چنانچه بعداً ثابت شود كه واجد شـرايط   اقدام به عمران نمايند موظف مي 

 ذيل ماده يك قانون نبوده، تصرف او بر روي زمين تصرف غيرقانوني در تعرض به اموال عمـومي     مندرج در تبصره  

  .شود و طبق مقررات مربوطه با او رفتار خواهد شد تلقي مي

ـ هرگاه شهرداريها به علت ضوابط و مقررات طرح جامع و يا به علل ديگر نتوانند براي متقاضيان پروانه                   ۱۴ماده  

رت مسكن و شهرسازي بايد با درخواست شهرداريها معادل زمين اينگونه اشـخاص از نزديكتـرين                صادر نمايند، وزا  

  .هائيكه به مالكيت دولت درآمده است به آنها واگذار نمايد زمين

هائي كه طبق قـانون لغـو مالكيـت اراضـي مـوات شـهري و كيفيـت عمـران آن و قـانون            ـ در مورد زمين ۱۵ماده 

 اعالم وزارت مسكن و شهرسازي براي ابطال اسناد مالكيت و تفكيك آنها      ،ت درآمده است  اصالحي آن به تصرف دول    

و صدور پروانه ساختماني كافي است و سازمان ثبت اسناد و امالك و شهرداريها ملكف به انجام درخواسـت وزارت   

  .مسكن و شهرسازي خواهند بود

  فصل پنجم ـ نحوه واگذاري اراضي

آيـد بايـد مجانـاً بـراي      هاي خـدماتي شـهري بـه تـصرف دولـت در مـي       در داخل محدوده ـ زمينهائي كه  ۱۶ماده 

نيازمنديهاي عمومي شهر اختصاص يابد و در صورتي كه زمين بـا تـشخيص شـهرداري محـل و تـصويب مقامـات                       

بـه  ذيصالح شهر مازاد بر نيازمنديهاي عمومي باشد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به واگذاري اين گونه زمينهـا              

  .متقاضيان اقدام خواهد نمود

ـ اراضي خارج از محدوده خدماتي شهرها كه در داخل محدوده قانوني است بايد از طرف وزارت مسكن                  ۱۷ماده  

هـائي كـه بـراي نيازمنـديهاي عمـومي شـهر              و شهرسازي آماده و براساس طرحهاي تفصيلي تفكيـك شـده و زمـين             

هائي كه بـه بخـش خـدماتي خـصوصي            الح دولتي قرار گيرد و زمين     اختصاص يافته مجاناً در اختيار مؤسسات ذيص      

  .شود بايد با نظر شهرداري و تصويب مقامات ذيصالح شهر براي عمران فروخته شود واگذار مي

هـاي زيـر      سازي و تفكيك شده با رعايت اولويت        ـ زمينهائي كه براي واحدهاي مسكوني تك واحدي آماده        ۱۸ماده  

كـشي بـه متقاضـيان     اضي واجد شرايط بيش از قطعات مورد معاملـه باشـد از طريـق قرعـه               در صورتي كه تعداد متق    

  .فروخته خواهد شد

  .ـ متقاضي خود و فرزندان تحت تكفل او فاقد واحد مسكوني باشند۱ـ۱۸

 باشـد و كـسانيكه مـدت        ۱۳۵۳ـ تاريخ سكونت و اشتغال در محل مورد تقاضا نبايد بعد از فـروردين سـال                 ۲ـ۱۸

  .ر محل مورد تقاضا سكونت داشته باشند اولويت خواهند داشتبيشتري د

  . كرده باشدتأمينـ متقاضي بايد امكانات مالي الزم براي ساختمان را ۳ـ۱۸

هاي آماده شده را براساس هزينه متوسط تأسيسات زيربنـائي    ـ وزارت مسكن وشهرسازي، قيمت زمين ۱۹ماده 

ها و با رعايت نحوه استفاده از زمين تعيين و به متقاضيان واجد شرايط              هاي باالسري آن    و درصدي بابت ساير هزينه    

جزئيات ضوابط و شـرايط واگـذاري اراضـي در هـر منطقـه را وزارت مـسكن و شهرسـازي بـا                       . واگذار خواهد كرد  

  .همكاري شهرداري محل تعيين و به اطالع عموم خواهد رسانيد

متقاضيان احداث آپارتمان   ) سازي  آپارتمان(باشد    واحد مجاز مي  هائي كه ساختمان بيش از يك         ـ در زمين  ۲۰ماده  

نامـه     اين آئين  ۱۸توانند به صورت گروهي با وكالت رسمي يك نفر رعايت طرح جامع و تفصيلي شهر و مفاد ماده                     مي

  .نسبت به احداث ساختمان اقدام نمايند

 ضـوابطي باشـد كـه از طـرف وزارت            مسكن كه شرايط و صالحيت آنها طبق       تأمينهاي رسمي     ـ شركت ۲۱ماده  

تواننـد درخواسـت زمـين نمـوده و اقـدام بـه احـداث آپارتمـان و يـا خانـه                 مسكن و شهرسازي تعيين شده است مـي       
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كند نباشد نسبت به فـروش   واحدي نموده و طبق قيمتي كه بيش از قيمتي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي  تك

  .آنها اقدام نمايند

ي قطعي زمين موقعي انجام خواهد گرفت كه گواهي پايـان عمليـات سـاختماني از طريـق مراجـع                    ـ واگذار ۲۲ماده  

  .ذيصالح صادر شده باشد

  .نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي در هر شهر تعيين و اعالم خواهد شد ـ تاريخ اجراي اين آئين۲۳ماده 

  وزير نخست

  

  ۶ضميمه شماره 

  موات شهري و كيفيت عمران آناصالحيه بر قانون لغو مالكيت اراضي 

ماده واحده ـ مهلت مقرر در ماده يك قانون لغو مالكيـت اراضـي مـوات شـهري و كيفيـت عمـران آن مخـصوص         

دادن مهلـت از جانـب      ه  زمينهائي است كه مشمول تبصره ذيل همان ماده است و براي مساحتهاي زائد بر آن نيازي ب                

  . آمددولت نيست بالفاصله به تملك دولت درخواهد

اراضي موات واقع در داخل محدوده شهركها مشمول مـاده يـك ايـن قـانون هـستند و دارنـدگان پروانـه                      : تبصره

احداث مجتمعهاي مسكوني و شهركها در صـورتي كـه از تـاريخ تـصويب ايـن قـانون نـسبت بـه احـداث تأسيـسات                           

ني خـود واحـدهاي مـسكوني مـورد نظـر را            زيربنائي اقدام نموده باشند ولي نتوانند درمهلت مقرر در پروانه ساختما          

  .بسازند آن قسمت از اراضي كه ساخته نشده است به تملك دولت در خواهد آمد

 بـر آنكـه بـه تـشخيص دولـت قابـل             ط تملك اينگونه اراضي بهاي تأسيسات زيربنائي شهركها مـشرو         در صورت 

  .برداري و سكونت باشد با نظر كارشناس قابل پرداخت خواهد بود بهره

هاي اعياني و مستحدثات ايجاد شده در ساير زمينهائي كه به موجب اين قـانون بـه تـصرف دولـت در                      ب

  .آيد نيز به ترتيب فوق قابل پرداخت است مي

  . شورا تصويب شد۲۸/۴/۵۸با اصالح كلمه تأسيسات كه با دست نوشته شده در جلسه 

  ۲۸/۴/۵۸محمد حسيني بهشتي 

  

  ۷ضميمه شماره 

اق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اليحه قانوني الح

  كيفيت عمران آن

 ۵/۴/۵۸سه ماده و دو تبصره به شرح زير به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب                     

  :گردد الحاق مي

خاص جهت ايجاد مسكن و يا      ـ سازمانهاي عمران اراضي شهري براي تسهيل در امر واگذاري زمين به اش            ۱ماده  

تواننـد از آن قـسمت از اراضـي       واگذاري زمين براي رفع نيازهاي خـدمات عمـومي شـهري در مواقـع ضـروري مـي                 

نامـه اجرائـي       آئـين  ۱۵موضوع تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيـت عمـران آن و مـاده                    

مين معوض با رعايت ضوابط شهرداري كه ضـمناً ارزش معـامالتي            قانون مذكور نيز استفاده و نسبت به واگذاري ز        

نامـه اجرائـي تجـاوز ننمايـد بـه        آئـين ۵آن معادل زمين قبلي بوده و سطح آن به هر حال از حد نصاب مقرر در ماده     

  .افراد دارنده گواهي مهلت عمران اقدام نمايد
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يهاي انجـام شـده توسـط بنيـاد مـسكن انقـالب             مقررات فوق ناظر بر اراضي موضوع قانون تأييد واگذار        : تبصره

 ۵۹مـاه     باشد مشروط بر آنكه تاريخ پرداخت وجه طبق فيش بـانكي حـداكثر پايـان ارديبهـشت                   مي ۱۳/۱۱/۵۸مصوب  

ضمناً در مورد اراضي واگذاري قبلي سازمانهاي عمـران اراضـي شـهري و همچنـين تعيـين معـوض اراضـي                      . باشد

 قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و قانون اصالحي مـاده                نامه اجرائي    آئين ۱۴موضوع ماده   

  .ياد شده نيز به ترتيب مذكور در ماده فوق عمل خواهد شد

شود بشرح زير محاسـبه و اخـذ          عمران اراضي شهري واگذار مي     ـ بهاي زمينهائي كه از طرف سازمانهاي      ۲ماده  

  :گردد مي

 قـانون   ۲۳ مـاده    ۲ن شـده توسـط كميـسيون تقـويم امـالك موضـوع تبـصره                آخرين ارزش معامالتي تعيـي    % ۳۰

آن به عنوان بهـاي پايـه و در منـاطقي           % ۴۰هاي بعدي با كسر        و اصالحيه  ۱۳۴۵مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه      

ه انتخـاب  اي اعالم نشده معادل قيمتي كه هيئتي متشكل از نماينده وزارت دارائـي، دو نفـر معتمـدين بـ               كه قيمت منطقه  

حاكم شرع محل، نماينده وزارت مسكن و شهرسازي، نماينده وزارت كشور، نماينده ثبت، نماينده دادستاني و نماينده                 

بندي و    شهرداري تعيين خواهند نمود مبناي قيمت اراضي خواهد بود و در صورتيكه زمين توسط آن سازمانها قطعه                

  :قيمت پايه اضافه خواهد گرديد ورد محاسبه و به سازي و واجد خدمات شهري گردد حسب مو يا آماده

  اي اضافه خواهد شد قيمت منطقه% ۱۰  ـ در صورتيكه زمين داخل محدوده خدمات شهرداري باشد ۱

  اي اضافه خواهد شد قيمت منطقه% ۱۰  ـ در صورتيكه زمين داراي طرح جامع تفصيلي شهر باشد۲

  اي اضافه خواهد شد قيمت منطقه% ۱۰  ـ در صورتيكه زمين داراي نقشه تفكيكي باشد۳

  اي اضافه خواهد شد قيمت منطقه% ۱۰  بندي باشد ـ در صورتيكه زمين داراي خيابان۴

  اي اضافه خواهد شد قيمت منطقه% ۱۰  كشي براي زمين موجود باشد ـ در صورتيكه امكان اخذ انشعاب آب لوله۵

  اي اضافه خواهد شد قيمت منطقه% ۱۰  جود باشدـ در صورتيكه امكان اخذ انشعاب برق براي زمين مو۶

  اي اضافه خواهد شد قيمت منطقه% ۱۰  ـ در صورتيكه امكان اخذ انشعاب گاز و يا تلفن باشد۷

  .خواهد شد  فوق به صندوق شهرداريهاي مربوطه واريز۳ الي ۱تبصره ـ عوائد حاصل از رديفهاي 

فات مربوط به مزايده و مناقصه و كميسيون ماده هفتـاد و يـك              ـ كليه واگذاريهاي زمين بدون رعايت تشري      ۳ماده  

  .و طبق قرارداد منعقده بين سازمانهاي عمران اراضي و متقاضيان به عمل خواهد آمد

  صدر  سيدابوالحسن بني

  رئيس جمهور و رئيس شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران

  

  ۸ضميمه شماره 

  نون لغو مالكيت اراضي موات شهرينامه قا  آئين۱۰الحاق سه تبصره به ماده 

 مـورخ  ۱۳۹۳۴/۱ و بنـا بـه پيـشنهاد شـماره           ۱۳/۱۱/۵۸شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايـران در جلـسه مـورخ            

نامـه قـانون لغـو مالكيـت اراضـي مـوات               آئـين  ۱۰ وزارت مسكن و شهرسازي، الحاق سه تبصره به ماده           ۱۰/۱۱/۵۸

وزيران را به شرح زيـر تـصويب           هيئت ۲۳/۵/۵۸ مورخ   ۵۲۶۸۶ماره  شهري و كيفيت عمران آن موضوع تصويبنامه ش       

  :نمودند

هـاي رسـمي    ـ در صورتي كه مالكيت اشخاص از طريق انحصار وراثت يا آراء دادگاهها و يا بنچاق نامه   ۱تبصره  

كـه اشـخاص مـذكور واجـد       احراز شده باشد لكن هنوز منجر به صدور سند مالكيت رسمي نشده باشـد در صـورتي                

  .توانند از مهلت عمران استفاده نمايند يط تشيخص داده شوند ميشرا
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انـد و هنـوز       ـ چنانچه صحت معامله و مالكيت اشخاصي كه زميني را به صورت قسطي خريداري نموده              ۲تبصره  

اند و يـا سـاير مـوارد مـشابه در      باشند و يا بر طبق عرف محل با سند عادي معامله كرده فاقد سند مالكيت رسمي مي    

 نماينده اداره ثبت محل و نماينده وزارت مسكن و شهرسـازي احـراز              ،ميسيوني متشكل ار نماينده دادگاه شهرستان     ك

 از تـاريخ صـدور گـواهي       .توان براي آنها گـواهي عمـران صـادر نمـود            گردد، در صورت دارا بودن ساير شرايط مي       

ي عمران اراضي شهري و به تشخيص كميـسيون  گذاري سازمانها مانده اقساط با توجه به روشهاي قيمت  عمران باقي 

  .مذكور به سازمانهاي عمران اراضي شهري پرداخت خواهد شد

 ۹ـ شرايط احراز مالكيـت منـدرج در دو تبـصره فـوق بـراي احـراز مالكيـت اشـخاص منـدرج در مـاده               ۳تبصره  

  .بل تسري استنامه مربوط به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن نيز قا آئين

 روز  ۱۵نامـه بـه مـدت         دانند از تاريخ ابالغ اين تـصويب        هاي فوق مي    اشخاصي كه خود را مشمول يكي از تبصره       

  .فرصت مراجعه به سازمان عمران اراضي شهري را دارند

  صدر رئيس شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران ـ ابوالحسن بني

  

  ۹ضميمه شماره 

مالكيت اراضي موات واقع بين محدوده بيست و پنج ساله اليحه قانوني راجع به لغو 

  قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي آن

ماده واحده كليه اراضي واقع بين محدوده بيست و پنج ساله قانوني شهر تهران و حريم اسـتحفاظي طبـق نقـشه                      

 مالكيـت اشـخاص نـسبت بـه     ضميمه كه به صورت موات معطل مانده و در آن عمران و آباداني به عمل نيامده اسـت          

  .گردد آنها طبق مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و از تاريخ ابالغ آن لغو مي

ـ آن قسمت از اراضي كه طبق تـشخيص كميـسيون منتخـب از نماينـدگان وزارت كـشاورزي و عمـران                      ۱تبصره  

 ۵۸ باغ بوده و در مهرماه سـال         روستائي و وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران به صورت مزورعي و يا             

توانند به كار كشاورزي بـا        در آنها كشت و درختكاري شده زمين كشاورزي تشخيص و صاحب يا صاحبان آنها مي              

  .پروانه صادره از وزارت كشاورزي و عمران روستائي ادامه دهند

ورت منطقـه سـبز طبـق       ـ ترتيب عمران و استفاده و تبديل اراضي مـوات منـدرج در ايـن قـانون بـه صـ                    ۲تبصره  

  . تهران با مشاركت وزارت كشاورزي و عمران روستائي انجام خواهد شديايست كه توسط شهردار برنامه

ـ اشخاصي كه مبادرت به فروش يا تصرف اراضي موات موضوع قانون را بنمايند يا در آن ايجاد بنا يا                    ۳تبصره  

ضي نمايند عاله بر محكوميت به پرداخت دو برابر مبـالغي  ساير تصرفات بنمايند يا اشخاص ديگر را متصرف اين ارا       

 ۲۳۸كه بابت فروش يا به تصرف دادن اين اراضي عايدشان شده است به صندوق دولت به مجـازات مقـرر در مـاده                       

هـاي كـشاورزي و عمـران روسـتائي و            شكايت هر يك از وزارتخانـه     . قانون مجازات عمومي نيز محكوم خواهند شد      

  .باشد ي يا شهرداري تهران براي تعقيب اين قبيل اشخاص كافي ميمسكن و شهرساز

  صدر سيد ابوالحسن بني

  جمهور و رئيس شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران رئيس
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  ۱۰ضميمه شماره 

اليحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به دولت موضوع 

حداث هر گونه بنادر آن و ممانعت از نقل و قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و ا

  انتقال اراضي و امالك به موجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي مزبور

به منظور جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به دولت، موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و                   

تقال اراضي و امالك به موجب اسناد عادي و همچنين جهت جلـوگيري             احداث هر گونه بنادر آن و ممانعت ار نقل و ان          

  و گـردد شـهرداري و مقامـات قـضائي و انتظـامي              مقررات زير تصويب و مقرر مـي       ،از تفكيك و افراز اراضي مزبور     

  .هاي گروهي دولتي در اجراي مفاد آن اقدام نمايند ها و رسانه پاسداران انقالب كميته

ك و افراز و نقل و انتقال اراضي كه با تصويب قـانون لغـو مالكيـت اراضـي مـوات شـهري                       ـ هر گونه تفكي   ۱ماده  

نامه اجرائي مربوطه در مالكيت دولت جمهوري اسالمي قرار            و آئين  ۲۹/۴/۵۸ و اصالحي آن مورخ      ۵/۴/۱۳۵۸مصوب  

 بـوده و مـرتكبين و       المال است در حكم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمـومي              گرفته و جزو اموال عمومي و بيت      

ها و كساني كه به نحوي از انحاء در اين گونه عمليات دخالت داشته باشند به حكم دادگاه انقالب اسالمي و يـا                         واسطه

دادگاه صالح ديگر كه در شهرداري مـستقر خواهـد بـود حـسب مـورد بـه مجازاتهـاي مقـرر در قـانون مربـوط بـه                             

  .د شدن شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران محكوم خواه۲۲/۹/۵۸متجاوزين به اموال عمومي و مردم مصوب 

ـ شهرداري مكلف است ضمن معرفي متجاوزين و متصرفين عدواني اراضي مورد بحث به دادگـاه انقـالب                  ۲ماده  

ها تخليـه   يا ساير دادگاههاي صالحه مورد تصرف را با مشاركت و دخالت مستقيم مقامات انتظامي و پاسداران كميته             

  . يد نمايدو خلع

) مانند قولنامه و مشابه آن    (ـ كليه نقل و انتقاالت اراضي و امالك موضوع اين قانون به موجب اسناد عادي                ۳ماده  

  .فاقد اعتبار قانوني است

نظر به اينكه اشخاصي بعد از اعالم قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري زمينهاي تصرفي خـود را بـا                    : تبصره

اند ايـن قبيـل اسـناد عـادي نيـز كـه بـه تـاريخ قبـل از             تاريخهاي ماقبل قانون به فروش رسانده     تنظيم اسناد عادي به     

تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تنظيم شده باشد از درجه اعتبـار سـاقط بـوده و مـشمول مفـاد ايـن                      

  . باشد۲۷/۱۱/۵۸ مورخ ۲۴۴۱ اليحه قانون شماره ۱۰ الحاقي به ماده ۲مگر اينكه مشمول تبصره . باشد قانون مي

دهندگان اراضي موات شهري و امالك احداث شده روي آنها كه به موجب اسناد عادي عمـل شـده     ـ انتقال ۴ماده 

گردد   باشد توسط شهرداري و مقامات انتظامي به دادگاه انقالب يا دادگاه صالح ديگر مستقر در شهرداري معرفي مي                 

% ۵۰ وي را به پرداخـت جـزاي نقـدي بـه ميـزان          ،ه استرداد وجه دريافتي به ذينفع     و دادگاه عالوه بر الزام فروشنده ب      

  .مبلغ مزبور در حق شهرداري محكوم خواهد كرد) پنجاه درصد(

 ـ كليه اعيان و مستحدثات در اين قبيل اراضي ملك شهري محسوب و متعلق به شهرداري خواهد بـود كـه    ۵ماده 

  . به طبقات محروم واگذار خواهد شد۱نظر دادگاه صالح مذكور در بند در اختيار خدمات عمومي شهري يا طبق 

 قسمتي از خسارات وارده به خريدار بابت احـداث          ،كننده  تواند براساس نظر دادگاه رسيدگي      شهرداري مي : تبصره

  . پرداخت نمايد۴اعياني در مورد معامله را از محل جريمه مذكور در بند 

  صدر سيد ابوالحسن بني

  مهور و رئيس شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايرانرئيس ج

  

  ۱۱ضميمه شماره 
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  طرح اراضي شهري

ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه نقل و انتقال اراضي باير و موات شهري واقع در محـدوده قـانوني و                      ۱ماده  

زارت مـسكن و  اي كـه و  حريم شـهرها و شـهركها و در نقـاطي كـه محـدوده يـاد شـده تعيـين نگرديـده در محـدوده                    

  .پذيرد شهرسازي تعيين و اعالم نمايد توسط اشخاص ممنوع و فقط به وسيله دولت انجام مي

ـ مالك زمين باير با اعالم وزارت مسكن و شهرسازي ملزم به فروش زمين خود به مقدار مورد نياز دولت                    ۲ماده  

 اسـتنكاف يـا عـدم مراجعـه و يـا عـدم              گردد خواهد بـود و در صـورت         با نرخي كه طبق ضوابط اين قانون تعيين مي        

دسترسي به او و يا وجود تعارض ثبتي و يا هر مورد ديگر كه مانع انجام معامله گـردد دولـت زمـين مـورد نيـاز را                            

  .نمايد شده را طبق ضوابط اين قانون پرداخت مي تملك و در موقع مراجعه مالك بهاي تعيين

 اشكاالت ثبتي و حقوقي نسبت به ملك و همچنـين سـاير مـوارد     ـ وجود هر نوع اختالف يا نقص و ساير        ۱تبصره  

ذكر شده در اين ماده مانع از صدور سند مالكيت به نام دولت نخواهد بود و در چنين مواردي با اعالم وزارت مسكن      

و شهرسازي اسناد مالكيت و ثبت قبلي در محـدوده اعـالم شـده باطـل تلقـي و ادارات ثبـت مكلفنـد بالفاصـله بـراي                            

محدوده اعالم شده با پالك جديد به نام وزارت مسكن و شهرسازي به نماينـدگي دولـت سـند مالكيـت جديـد صـادر             

  .نمايند

گـردد پـس از رفـع هرگونـه             ـ كساني كه سند يا ثبت زمين آنها به موجب تبصره باال باطل شده تلقي مي               ۲تبصره  

احسابهاي الزم جهـت دريافـت بهـاي زمـين خـود بـه              تعارض با اختالفات احتمالي موجود در ملك با مدارك و مفاص          

وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه و وزارت مسكن و شهرسازي براساس ضـوابط ايـن قـانون بهـاي زمـين را بـه              

در چنين مواردي ادارات ثبت و ساير مراجع ذيصالح مكلف به احـراز حقـوق مـالكين برابـر                   . نمايد  مالكين پرداخت مي  

  .باشند مقررات مي

ـ اراضي موات بزرگ شهرها و شهركها از تاريخ تصويب ماده واحده اصالحيه قانون لغو مالكيت اراضـي                  ۳ماده  

 بالفاصله به ملكيت دولت درآمده و دولت وجهي به مالكين اينگونـه  ۲۸/۴/۵۸موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب    

  .نمايد اراضي پرداخت نمي

مسكوني و شهركها در صورتي كه از تـاريخ مـذكور در ايـن مـاده             هاي    ـ دارندگان پروانه احداث مجتمع    ۱تبصره  

نسبت به احداث تأسيسات زيربنـائي اقـدام نمـوده باشـند ولـي نتواننـد در مهلـت مقـرر در پروانـه سـاختماني خـود                  

واحدهاي مسكوني مورد نظر را بسازند آن قسمت ار اراضي كه ساخته نشده است به تملك دولـت درخواهـد آمـد و                       

برداري و سكونت باشد بـا نظـر     رت بهاي تأسيسات زيربنائي مشروط بر آنكه به تشخيص دولت قابل بهره           در اينصو 

  .كارشناس و بتدريج قابل پرداخت خواهد بود

ـ زمين بزرگ زميني است كه مساحت آن از لحاظ ضوابط تفكيك مورد عمل شـهرداري هـر شـهر قابـل                ۲تبصره  

هائي كه تا تاريخ ابالغ اين قـانون بـه اسـتناد قـانون لغـو مالكيـت              ورد زمين تفكيك به دو قطعه مستقل باشد مگر در م        

نامه مربوطه نسبت به آنها پروانـه سـاختماني صـادر شـده          اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و اصالحيه آئين         

ر بـه قـوت     نامه اجرائـي قـانون مـذكو        آئين ۶ و   ۵باشد كه در اينصورت تعريف زمين بزرگ و كوچك مندرج در مواد             

  .خود باقي است

هـاي ايـن مـاده بـراي         توانند زميني در حد نصاب تعريف شده در تبـصره           ـ مالكين اراضي موات و باير مي      ۴ماده  

  . سال نسبت به عمران آن اقدام نمايند۳دارند مشروط بر آنكه حداكثر ظرف  خود نگه

بـاالترين حـداقل نـصاب مجـاز منـاطق        ـ در شهرهائي كه حد نصاب در نقاط مختلف شهر متفاوت است             ۱تبصره  

مسكوني موجود در آن شهر مالك عمل براي همـه منـاطق خواهـد بـود و چنانچـه قطعـه زمينـي داراي مـازاد باشـد                 

گـردد و در هـر صـورت          عه محـسوب مـي    طمشروط بر آنكه مساحت از دو برابر حد نصاب مذكور كمتر باشد جزء ق             
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  .مالكين حق تفكيك زمين را نخواهند داشت

توانند تا حد نصاب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مـشروط               ـ مالكين اراضي مشاعي هر يك مي      ۲بصره  ت

  .بر اينكه تحت تكفل يكديگر نباشند

ـ از تاريخ ابالغ اين قانون شهرداريها از صدور پروانه سـاختماني بـراي زمينهـاي مـازاد بـر حدنـصاب          ۳تبصره  

  .نطباق با اين قانون بايد خودداري نمايندمقرر در اين ماده تا قبل از ا

 ۴تواننـد تـا حدنـصاب مـذكور در مـاده              ـ كسانيكه داراي چند قطعه زمين كوچك متصل به هم باشـند مـي             ۵ماده  

نسبت به تجمع آنها اقدام و در قطعات به صورت پراكنده باشند دولت بدرخواست مالك در ازاي تملك قطعات مذكور                    

المقدور معادل جمع مساحت قطعات مزبور باشد با رعايت ضـوابط شـهرداري               گري كه حتي  در مهلت مناسب زمين دي    

نمايد و در هر حـال مـساحت زمـين معـوض نبايـد از         در محل ديگري بدون رد و بدل شدن وجهي به آنان واگذار مي            

  . بيشتر باشد۴نصاب مذكور در ماده 

قوفه به اجاره واگذار شـده تـا حـد    اوقاف يا متوليان موي كه تاكنون از طرف ادارات فـ در مورد اراضي وق   ۶ماده  

توانـد بـا رعايـت     نصاب مقرر با رعايت قوانين مورد عمل اوقاف قرارداد اجاره بـه قـوت خـود بـاقي و مـستأجر مـي                  

 مورد عمل شهرداري و اخذ پروانه نسبت به احداث بنا طبق شرايط سند اقدام نمايد و مـازاد بـر حـد نـصاب                         ضوابط

نظر وزارت مسكن و شهرسازي از طرف ادارات اوقاف و يا متوليان به واجدين شـرايط بـه اجـاره واگـذار                      مذكور با   

  .خواهد شد

ي باير كه تاكنون به اجاره داده نشده باشد بر حسب نياز با نظر وزارت مسكن و شهرسـازي            فـ اراضي وق  ۷ماده  

وليان به واجدين شرايط به اجاره واگذار خواهـد شـد           و با رعايت مفاد وقفنامه مربوطه از طرف ادارات اوقاف و يا مت            

  .مشروط بر آنكه خود و افراد تحت تكفل او فاقد واحد مسكوني باشند

تبصره ـ ادارات اوقاف يا متوليان موقوفه مكلفند در هنگام اجاره زمين بـراي مـصارف مـسكوني و تأسيـسات و      

دام نمايند و در غير مورد مصارف مـذكور بـا كـسب             تجهيزات شهري منحصراً با نظر وزارت مسكن و شهرسازي اق         

توانند طبق مفاد وقفنامه زمين را به اجاره واگذار نمايند مشروط بر اينكـه اجـاره                  نظر وزارت مسكن و شهرسازي مي     

  .مذكور مانع از استفاده بعدي زمين از طرف وزارت مسكن و شهرسازي نباشد

گيرد و همچنين زمينهاي موات براسـاس   ون در اختيار دولت قرار مي  ـ زمينهاي بايري كه در اجراي اين قان       ۸ماده  

ضوابط شهرسازي و طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و در صورت فقدان طرحهاي مذكور براساس ساير طرحهاي                 

 خـدمات شــهري و احـداث بنــا در اختيـار مؤســسات و    تــأمينشهرسـازي مـصوب و مــورد عمـل شــهرداري بـراي     

قاضيان واجد شرايط طبق ضوابط مندرج در آئيننامه اجرائي اين قانون واگذار خواهد شد و               سازمانهاي ذيصالح و مت   

  .نامه مذكور نافذ است نامه باشد در اين گونه موارد آئين در صورتي كه مقررات و قوانيني مغاير آئين

ري بـراي آنهـا    ـ آن قسمت از اراضي موات و باير اعم از آنكه از طرف سـازمانهاي عمـران اراضـي شـه     ۹ماده 

گواهي صادر شده يا نشده باشد و توسط سازمانهاي مذكور مورد تصرف و يا واگذاري قرار گرفتـه و يـا از طـرف                        

بنياد مسكن انقالب اسالمي تا اين تاريخ به اشخاص واگذار شده با رعايت قانون تأييد واگذاريهاي بنياد مسكن انقالب               

ماند و با درخواست مالك قبلي در         گيرندگان و خريداران محفوظ باقي مي       در مالكيت انتقال   ۱۳/۱۱/۵۸اسالمي مصوب   

  .صورت ثبوت حق به ترتيب مقرر در اين قانون عمل خواهد شد

 اين قانون در صـورتي كـه فاقـد زمـين ديگـري باشـند در       ۲تبصره ـ به مالكين مشمول اين ماده و همچنين ماده  

عادل تمام يا قسمتي از ارزش آن يك قطعه زمين ديگر در حد نصاب              صورت تمايل آنها به جاي پرداخت بهاي زمين م        

  .گردد واگذار مي

  .ـ نحوه محاسبه بهاي خريد اراضي موضوع اين قانون به ترتيب زير مي باشد۱۰ماده 
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 قـانون  ۲۳ مـاده  ۲آخرين ارزش معامالتي تعيين شده توسط كميسيون تقويم امالك موضوع تبـصره  % ۲۰الف ـ  

آن و در منـاطقي كـه قيمـت         % ۴۰هـاي بعـدي بـا كـسر            و اصـالحيه   ۱۳۴۵قيم مصوب اسفند ماه سـال       مالياتهاي مست 

اي اعالم نشده معادل قيمتي كه هيئتي متشكل از نماينده وزارت دارائي، دو نفـر از معتمـدين بـه انتخـاب حـاكم                          منطقه

، نماينـده دادسـتاني و نماينـده        شرع محل، نماينده وزارت مسكن و شهرسازي، نماينـده وزارت كـشور، نماينـده ثبـت               

شهرداري تعيين خواهد نمود، مبناي قيمت اراضي خواهد بود مشروط بر اينكه ايـن قيمـت در شـهرهائي كـه جمعيـت          

 هـزار   ۲۰۰مربع و براي شهرهائي با جمعيت بـيش از           ريال براي هر متر    ۳۰۰۰ر باشد از    آنها از دويست هزار نفر كمت     

 ريـال بـراي هـر       ۵۰۰۰ون نفر از     بيش از يك ميلي    ل براي هر مترمربع و براي شهرهاي       ريا ۴۰۰۰تا يك ميليون نفر از      

 مـالك جمعيـت انتخابـات اولـين مجلـس         .مربـع تجـاوز ننمايـد      ريال براي هـر متر     ۷۰۰۰ تهران از    مربع و در شهر   متر

  .شوراي اسالمي است

شـود بـه منظـور كمـك بـه        نمـي ب ـ براي زمينهاي موات عليرغم اينكه جزو انفال محسوب و ملك كسي شـناخته  

 در حد نـصاب يـك       الً براي معادل يك يا چند قطعه كه ك        اند  افرادي كه در گذشته با خريد اينگونه اراضي متضرر شده         

ساً در آن احداث بنا و عمران نمايند بهاي آن طبق مقررات اين قـانون پرداخـت خواهـد          أقطعه باشد چنانچه نخواهند ر    

  .شد

 اين قانون ظرف يكسال به مالك پرداخت        ۱۱از كسر ماليات موضوع ماده       رزيابي شده پس  ـ قيمت زمين ا   ۱۱ماده  

  .خواهد شد

ـ انتقال زمين به دولت در اجراي اين قانون مشمول ماليات بر درآمد امالك موضوع بخش سوم بـاب اول     ۱۲ماده  

  .باشد بشرح زير مشول ماليات ميهاي بعدي نبوده و   و اصالحيه۱۳۴۵قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماده 

  براي جمع مبالغ برآورد شده كليه زمينهاي يك مالك در ايران

  %۵به نرخ    ريال ۵۰۰۰۰۰تا 

  %۱۰به نرخ    ريال۵۰۰۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰تا 

  %۱۵به نرخ    ريال۶۰۰۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۷۰۰۰۰۰تا 

  %۳۰به نرخ   يال ر۷۰۰۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰تا 

  %۵۰به نرخ    ريال۸۰۰۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰تا 

  %۸۰به نرخ    ريال۹۰۰۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰تا 

  %۹۵به نرخ    ريال۱۰۰۰۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰تا 

  %۹۸به نرخ    ريال نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰و نسبت به مازاد 

  .گردد  به قوت خود باقي است و وصول مي۲۱۲ك درصد حق تمبر موضوع ماده مقررات مربوط به وصول ي

هاي داخـل    ساير نيازهاي دولت براي پروژه كه در گذشته براي خدمات شهري و يا     ـ كليه زمينهاي بايري   ۱۳ماده  

رداخـت شـده    محدوده و يا خارج آن به تصرف دولت درآمده ولي هنوز بهاي آن مورد توافق قرار نگرفته و يا جـزاً پ                     

كننـده طبـق ايـن        از طرف دسـتگاه تـصرف      است از لحاظ محاسبه قيمت و شرايط پرداخت مشمول اين قانون بوده و            

ضوابط پرداخت خواهد شد و در مواردي كه وجوه پرداخت شده از مبلـغ مـورد ارزيـابي طبـق مقـررات ايـن اليحـه                          

  .قانوني بيشتر باشد مازاد از فروشنده مطالبه نخواهد شد

  .هاي ديگر معاف است ـ دولت براي فروش اراضي به متقاضيان از پرداخت ماليات و هرگونه هزينه۱۴ه ماد

ـ كليه دعاوي مطروحه در مراجع قضائي مربوط به اراضي كه يـك طـرف دعـوي دولـت باشـد سـاقط و                    ۱۵ماده  

جرائـي ايـن قـانون تعيـين        نامـه ا    مختومه اعالم و ادعاي اشخاص طرف دعواي دولت را هيئتي كه تركيب آن در آئـين               

  .االجرا است نمايد و رأي هيئت مذكور قطعي و الزم خواهد شد رسيدگي مي
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 ۶۲

ـ كليه مدارك مالكيت قانوني كه تا تصويب اين قـانون از طـرف مراجـع ذيـصالح صـادر گرديـده معتبـر                        ۱۶ماده  

ور متخلفـين مـورد تعقيـب و        باشد ليكن در صورت احراز تخلف از قانون توسط مراجع فوق در تنظيم اسناد مـذك                 مي

قانون دفاتر اسناد رسـمي و كـانون سـردفتران و           ه   و غير  ۳۷نامه مواد      آئين ۲۹مشمول مجازات از بند ج به باال ماده         

  . وزارت دادگستري خواهند بود۱۳۴۵ماه  دفترياران مصوب دي

ون لغو مالكيت اراضـي مـوات    ـ در صورتي كه مفاد اين قانون در مواردي كه تصريح نشده با مدلول قان ۱۷ماده 

نامه اجرائي قانون مذكور و ساير قـوانين مغـاير باشـد در               هاي مربوطه و آئين     شهري و كيفيت عمران آن و اصالحيه      

  .آن قسمت كه مغايرت وجود داد مطابق اين قانون عمل خواهد شد

 تشريفات الزم براي خريد زمـين و        ها و   اينگونه زمين بازماندگان  ـ نحوه اعالم براي خريد اراضي باير به         ۱۸ماده  

شرايط واگذاري اراضي به نحوه پرداخت بهاي اراضي خريداري شده و همچنين نحوه تشيخص استحقاق دارنـدگان                  

زمين براي استفاده از مزاياي اين قانون و تعريف اراضي بـاير و مـوات و اسـناد مـورد قبـول بـراي احـراز مالكيـت                      

كنـد    اي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي           نامه  قانون مطابق آئين  اشخاص و ساير مسائل اجرائي اين       

  .و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

  .ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون است۱۹ماده 

  

  ۱۲ضميمه شماره 

  )پيشنهادي جمعي از نمايندگان مجلس(طرح اراضي شهري ـ 

اسي در انفال و امـوال عمـومي و اهميـت مـسئله اراضـي شـهري و لـزوم رعايـت                       قانون اس  ۴۵با توجه به اصل     

مقررات اسالمي اين طرح كه به وسيله امضاءكنندگان زير تهيه شـده بـراي بررسـي و تـصويب بـه مجلـس شـوراي                         

  .گردد اسالمي تقديم مي

  فصل اول ـ تعاريف

ران و احياء نداشته و در محـدوده قـانوني          ـ اراضي موات شهري زمينهائي است كه به هيچ وجه سابقه عم           ۱ماده  

  .شهر قرار گرفته باشد

 اراضي باير شهري زمينهائي است كه به نحوي سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج بـه حالـت مـوات               ـ۲ ماده

  .برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد

  فصل دوم ـ اراضي موات و باير شهري

يه زمينهاي موات شهري ملك دولت جمهـوري اسـالمي اسـت و اسـناد مالكيـت گذشـته ارزش قـانوني             ـ كل ۳ماده  

  .ندارد

ـ كساني كه قبل از تـصويب و اعـالم ايـن قـانون از زمينهـاي مـوات شـهري در تـصرف مالكانـه خـود                            ۱تبصره  

شود تـا      گذاشته مي  اند در سراسر كشور فقط يك قطعه زمين طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در اختيارشان                داشته

  .ظرف يكسال بسازند

شود در صـورتيكه از        در اختيار اشخاص گذاشته مي     ۳ـ قطعات اراضي موات شهري كه طبق تبصره ماده          ۴ماده  

  .آيد مي تاريخ واگذاري تا مدت يكسال عمران و احياء نشود حق شخص ساقط شده و ملك دولت در

وات را داشته و ملك دولت است و همچنـين اسـت اراضـي كـه                ـ كليه اراضي باير شهري بالصاحب حكم م       ۵ماده  

  .رها شده و اعراض از آن محرز باشد

ـ اراضي باير شهري كه صاحب معيني داشته در صورتي كه از تاريخ تصويب و اعالم اين قانون              ۶ماده  
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  .آيد تا يكسال عمران و احياء نشود اعراض تلقي شده و به ملك دولت در مي

 ظرف يكسال از تاريخ تصويب و اعالم فقـط يكبـار قابـل نقـل و انتقـال بـوده و       ۶ضوع ماده تبصره ـ اراضي مو 

  .خريدار نيز در صورت عدم عمران طبق ضوابط شهرسازي ظرف يكسال از تصويب اين قانون معرض تلقي خواهد شد

  .رت دولت باطل استبدون تقويم و نظا) قابل نقل و انتقال(ـ هر گونه نقل و انتقال اراضي باير شهري ۷ماده 

هاي مورد نياز دولت يـا شـهرداريها را بـا نرخـي كـه طبـق قـانون          ـ مالكين زمينهاي شهري موظفند زمين ۸ماده 

  .شود به دولت يا شهرداريها بفروشند مشخص مي

ـ دولت موظف است طبق سياست عمومي كشور نسبت به عمران زمينهاي موات و بـاير شـهري متـصرفي      ۹ماده  

  .كندخود اقدام 

نامـه اجرائـي آن       ـ مالك تشخيص عمران و تأسيسات متناسـب بـا وزارت مـسكن و شهرسـازي و آئـين                  ۱۰ماده  

  .خواهد بود

  فصل سوم ـ مقررات كيفري

 دولت يا احداث هرگونـه بنـا        بهـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه تصرف اراضي متعلق يا منتقل شده              ۱۱ماده  

وجب اسناد عادي يا تفكيك و افراز آن اراضي و يا هرگونه عملـي بـرخالف ايـن قـانون         و يا هرگونه نقل و انتقال به م       

ها و كساني كه به نحوي در اين اعمال دخالت داشته باشند به حبس تأديبي از شش مـاه تـا       جرم و مرتكبين و واسطه    

  .سه سال محكوم خواهند شد

تجـاوزين بـه دادسـرا و دادگاههـاي صـالحه           ها مكلفند ضـمن معرفـي ايـن م          ـ وزارت مسكن و شهرداري    ۱۲ماده  

  .ها خلع يد نمايند اراضي مورد تصرف را با دخالت مستقيم قواي انتظامي با پاسداران كميته

االنتقال موضوع اين قانون با اسناد عادي به تاريخ قبل از تصويب اين قانون نيـز                  ـ انتقاالت اراضي ممنوع   ۱۳ماده  

اني بحقق قطعي آن را در تاريخ مقدم بر تصويب احراز نمايد و در صورت ثبوت ت               باطل است مگر آنكه دادگاه صالح ت      

  .براي بردن اموال دولتي متعاملين به مجازات جرم مذكور و خلع يد از زمين محكوم خواهند شد

باشد و موظف است در حداكثر ظرف مدت سـه   ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي ۱۴ماده  

  .نامه اجرائي كه به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد تهيه و به اجرا بگذارد ماه آئين

  )۶نظريه اقليت در ماده (

ـ كليه اراضي باير شهري كه مالكين آن مشخص و معين است اگر از تاريخ اعالم ايـن قـانون تـا دو سـال                         ۶ماده  

توانـد    سب با آن ننمايند دولت اسـالمي مـي        ونه اقدامي براي فروش و يا احياء و عمران و يا تأسيسات متنا            گديگر هيچ 

آن زمين را با قيمت عادله به متقاضياني كه قصد احياء و عمران آن را دارند بفروشـد و وجـه آن را بـه مالـك زمـين            

  .مسترد دارد

  

  ۱۳ضميمه شماره 

گزارش شور اول كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و قضائي درخصوص طرح اراضي 

  شهري

  مسكن و شهرسازي به مجلس شوراي اسالميگزارش از كميسيون 

 نفر آقايان نمايندگان رسـيده و بـه   ۱۵طرح اراضي شهري تهيه شده توسط كميسيون امور قضائي كه به امضاي        

 از طريق مجلس به اين كميسيون ارجاع شده بود پس از جلـسات متعـدد بحـث و بررسـي جداگانـه و                  ۱۲/۷/۵۹تاريخ  

 ضـمن   ۱۷/۸/۵۹ با حضور وزير مسكن و شهرسازي بـاالخره در جلـسه مـورخ               مشترك با كميسيون امور قضائي و     
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  .تغييراتي با اكثريت آراء به تصويب نهائي كميسيون مسكن و شهرسازي مجلس شوراي اسالمي رسيد

  .شود اينك گزارش كميسيون براي بررسي و شور اول روي طرح مزبور تقديم مجلس محترم شوراي اسالمي مي

  يد احمد كاشانيمخبر كميسيون ـ س

  بسمه تعالي

  طرح قانوني اراضي شهري

 در بازگردانـدن امـوال غيرقـانوني بـه          ۴۹ قانون اساسي در انفـال و امـوال عمـومي و اصـل               ۴۵با توجه به اصل     

 قـانون اساسـي كـه       ۴۳ و نظر به بنـد يـك اصـل           ۴۷ و   ۴۶هاي مشروع مذكور در اصول        المال و با رعايت مالكيت      بيت

موم را به مسكن وظيفه دولت قرار داده و اهميت مسئله اراضي شهري و حل آن برابر احكـام مـسلم          نيازهاي ع  تأمين

و حياتبخش اسالم از طريق قانون اساسي و اصول و قواعد مسلم فقه اسالمي ايـن قـانون تـصويب و بـراي اجـراي                         

  .شود كامل به دولت ابالغ مي

  فصل اول ـ تعاريف

وجه سـابقه عمـران و احيـاء نداشـته در محـدوده قـانوني              ئي است كه به هيچ    ـ اراضي موات شهري زمينها    ۱ماده  

  .ها قرار گرفته باشد شهر و شهرك

ـ اراضي باير شهري زمينهائي است كه به نحوي سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج بـه حالـت مـوات              ۲ماده  

  .برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد

  دوم ـ اراضي موات باير شهريفصل 

ـ كليه زمينهاي موات شهري ملك دولت جمهوري اسالمي است و اسناد مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد                 ۳ماده  

  .مگر آنكه دولت واگذار كرده باشد

 اند در   ـ كسانيكه قبل از تصويب و اعالم اين قانون از زمينهاي موات شهري در تصرف مالكانه خود داشته                 ۴ماده  

شود تا ظرف دو      سراسر كشور فقط قطعه زميني كوچك طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در اختيارشان گذاشته مي              

  .گردد  كنند و در غير اينصورت حق مذكور ساقط شده و زمين به ملك دولت باز ميءسال عمران و احيا

  .ـ كليه اراضي باير شهري بالصاحب حكم موات را داشته و ملك دولت است۵ماده 

 هـزار نفـر جمعيـت تـا     ۲۰۰ـ اراضي باير شهري ك صاحب معيني داشـته در تهـران و شـهرهاي بـيش از            ۶اده  م

توانند  هزار و پانصد مترمربع را مالكان آن مي مربع و در شهرهاي كمتر از دويست هزار نفر جمعيت تا يك      يكهزار متر 

) نه عـين و نـه منفعـت       (ر آن به هيچ عنوان      طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران كنند يا به دولت بفروشند و زائد ب            

  .قابل واگذاري نيست مگر به دولت با تقويم دولت

شوند در    ـ كسانيكه به حكم مواد چهار و شش اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير مي                  ۱تبصره  

د يكي از آنهـا را بـه دلخـواه    نوانت  باشد فقط مي۶صورتي كه مجموع هر دو زمين بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده       

  .خود نگهدارند

ـ شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون به ثبت رسيده و به موجب اسـناد رسـمي                     ۲تبصره  

  .مالك زمينهائي باشند مشمول اين ماده نيستند

 بـا تقـويم دولـت بـه آنهـا           ـ مالكين زمينهاي شهري موظفند زمينهاي مـورد نيـاز دولـت يـا شـهرداريها را                ۷ماده  

  .بفروشند

تواند بنابر تقاضاي مالك با رعايت ضوابط شهرداري به جاي بهـاي آن عـوض آن را از سـاير اراضـي                  دولت مي 

دولت كه ارزش معامالتي آن معادل زمين واگذاري به دولت  با رعايت مساحت مجاز قابل تملك باشـد بـه فروشـنده                       

  .واگذار كند
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 ۶۵

 بانكهـا و    وهـا و مؤسـسات دولتـي          ويب ايـن قـانون كليـه زمينهـاي متعلـق بـه وزارتخانـه              ـ از تاريخ تـص    ۸ماده  

يها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكـر نـام آنهاسـت و كليـه بنيادهـا و                        رشهردا

  .گيرد نهادهاي انقالب در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي

ح بداند نسبت به واگـذاري و       مي كشور رأساً يا از هر طريق كه صال        بق سياست عمو  ـ دولت موظف است ط    ۹ماده  

  .عمران زمينهاي موات و باير شهري متملكي خود اقدام كند

ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز بـاير و مـوات بـا وزارت مـسكن و شهرسـازي و                        ۱۰ماده  

  .نامه اجرائي آن خواهد بود آئين

 با اين قانون منسوخ است ولي اقداماتي كه مراجع ذيصالح قانوني در اجراي قـانون  ضكليه قوانين معارـ  ۱۱ماده  

نامه اجرائي و مصوبات مربوطه شوراي انقالب اسالمي تا تـاريخ             لغو مالكيت اراضي موات شهري و اصالحيه و آئين        

ه بنياد مسكن واگذار كرده بايد با مجوزهـاي         اند به قوت خود باقي است همچنين زمينهائي ك          تصويب اين قانون نموده   

  .هاي عمران اراضي قرار گيرد قانوني مجدداً بررسي شده تا مورد تأييد سازمان

ـ از تاريخ تصويب و اعالم اين قانون هر گونه تصرف اراضي متعلق يا منتقل شـده بـه دولـت يـا احـداث                         ۱۲ماده  

ك و افراز آن اراضي و يا هرگونه عملي برخالف اين قانون جرم و              هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا تفكي         

ماه تا سه سال محكوم  ها و كساني كه به نحوي در اين اعمال دخالت داشته باشند به حبس از شش          مرتكبين و واسطه  

  .خواهند شد

الحه معرفـي و  ـ وزارت مسكن با همكاري شهرداريها بايد اين متجاوزين را به دادسـرا و دادگاههـاي صـ          ۱۳ماده  

  .اراضي مورد تصرف را با دخالت مستقيم قواي انتظامي خلع يد و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهد

االنتقال موضوع اين قانون با اسناد عادي به تاريخ قبل از تصويب اين قانون نيـز                  ـ انتقاالت اراضي ممنوع   ۱۴ماده  

آن در تاريخ مقدم بر تصويب را احراز نمايد و در صورت ثبوت تباني              باطل است مگر آنكه دادگاه صالح تحقق قطعي         

  .براي بردن اموال عمومي متعاملين به مجازات جرم مذكور و خلع يد از زمين محكوم خواهند شد

باشد و موظف است در حداكثر مـدت سـه مـاه              ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي         ۱۵ماده  

  .را كه به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد تهيه و به اجرا بگذارداجرائي نامه  آئين

  

  گزارش از كميسيون امور قضائي به مجلس شوراي اسالمي

 به اين كميـسيون رسـيده بـود طبـق           ۱۲/۷/۵۹كميسيون امور قضائي طرح قانوني اراضي شهري را كه در تاريخ            

ون مسكن و شهرسازي و همچنين با حـضور جنـاب           نامه و طي جلسات متعدد و كميسيونهاي مشترك با كميسي           آئين

  .وزير و مقامات محترم اجرائي مسكن و شهرسازي مورد بررسي قرارداد و با اصالحاتي تصويب كرد

  .دارد اينك گزارش آن را براي شور اول به مجلس تقديم مي

  نيا مخبر كميسيون ـ محمدتقي كمالي

  

  طرح قانوني اراضي شهري

 در بازگردانـدن امـوال غيرقـانوني بـه          ۴۹اصـل    ون اساسي در انفـال و امـوال عمـومي و           قان ۴۵با توجه به اصل     

 قـانون اساسـي كـه       ۴۳بنـد يـك اصـل       به   و نظر    ۴۷ و   ۴۶هاي مشروع مذكور در اصول        المال و با رعايت مالكيت      بيت

برابر احكـام مـسلم    نيازهاي عموم به مسكن را وظيفه دولت قرار داده و اهميت مسئله اراضي شهري و حل آن         تأمين

و حياتبخش اسالم از طريق قانون اساسي و اصول و قواعد مسلم فقه اسالمي ايـن قـانون تـصويب و بـراي اجـراي                         

  .شود كامل به دولت ابالغ مي
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 ۶۶

  فصل اول ـ تعاريف

وجـه سـابقه عمـران و احيـاء نداشـته و در محـدوده        هائي است كه بـه هـيچ   ماده يك ـ اراضي موات شهري زمين 

  .ها قرار گرفته باشد  شهرها و شهركقانوني

 داشته و به تدريج به حالت مـوات         ءهائي است كه به نحوي سابقه عمران و احيا          ـ اراضي باير شهري زمين    ۲ماده  

  .برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد

مالكيـت گذشـته ارزش قـانوني       هاي موات شهري ملك دولت جمهوري اسالمي اسـت و اسـناد               ـ كليه زمين  ۳ماده  

  .ندارد مگر آنكه دولت واگذار كرده باشد

انـد    هاي موات شهري در تصرف مالكانه خود داشته         ـ كساني كه قبل از تصويب و اعالم اين قانون از زمين           ۴ماده  

شـود بـه    در سراسر كشور فقط قطعه زميني كوچك طبق ضوابط مـسكن و شهرسـازي در اختيارشـان گذاشـته مـي         

ظرف دو سال عمران و احياء كنند و در غير اينصورت حق مذكور ساقط شده و                 آنكه زمين ديگري نداشته و تا     شرط  

  .گردد ن به ملك دولت باز مييزم

 دولت است و همچنـين اسـت اراضـي كـه            كـ كليه اراضي باير شهري بالصاحب حكم موات را داشته و مل           ۵ماده  

  .رها شده و اعراض از آن محرز باشد

جمعيـت تـا يكهـزار      ـ اراضي باير شهري كه صاحب معيني داشته در شهرهاي بيش از دويست هـزار نفـر                  ۶ماده  

توانند طبـق ضـوابط شهرسـازي مـصوب           مربع و در شهرهاي ديگر تا يكهزار و پانصد مترمربع را مالكان آن مي             متر

بل واگذاري نيست مگر به دولت با تقـويم         قامنفعتاً  عمران كنند يا به دولت بفروشند و زائد بر آن به هيچ عنوان عينا و                

  .دولت

  .ش ناشي از خدمات شهري دولتي استتبصره يك ـ تقويم دولت براساس قيمت اصل زمين بدون ارز

هاي تعاوني مسكن كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون بـه ثبـت رسـيده و بـه موجـب اسـناد        تبصره دو ـ شركت 

هاي مذكور را در قالب ضـوابط وزارت مـسكن و شهرسـازي               ري از زمين  بردا  رسمي مالك زمينهائي باشند حق بهره     

  .باشند دارا مي

هاي مورد نياز دولـت يـا شـهرداريها را بـا تقـويم دولـت بـه آنهـا                      هاي شهري موظفند زمين     ـ مالكين زمين  ۷ماده  

ور عـوض آن را از      تواند بنابر تقاضاي مالك با رعايت ضوابط شهرداري به جاي بهاي زمين مذك              دولت مي . بفروشند

دل زمين واگذاري به دولت و با رعايت مساحت مجاز قابل تملك باشد           اساير اراضي دولتي كه ارزش معامالتي آن مع       

  .به فروشنده واگذار كند

هـا و مؤسـسات دولتـي و بانكهـا و             هـاي متعلـق بـه وزارتخانـه         ـ از تاريخ تصويب اين قـانون كليـه زمـين          ۸ماده  

 وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها نيست و كليـه بنيادهـا و                    شهرداريها و سازمانهاي  

  .گيرد نهادهاي انقالبي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي

انـد و بهـاي آن را دريافـت     هائي كه قبل از تاريخ تصويب اين قـانون مالكـان آن بـه دولـت فروختـه                ـ زمين ۹ماده  

تي كه اراضي واگذاري موات بوده باشد دولت بهاي آن را نخواهد پرداخـت و بهـاي اراضـي بـاير                     اند در صور    نكرده

باالتر از نصاب مقرر در ماده شش اين قانون در صورتي پرداخت خواهد شد كه دولـت احـراز كنـد اراضـي مـذكور                         

ي به دست نيامده باشـد  مشمول ضوابط مصادره نبوده و يا از طرق ممنوعه مذكور در اصل چهل و نهم قانون اساس      

  .و همچنين پرداخت آن به تدريج و متناسب با بنيه مالي وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود

ـ دولت موظف است طبق سياست عمومي كشور رأساً يا از هر طريق كه صالح بدانـد نـسبت بـه عمـران                       ۱۰ماده  

  .هاي موات و باير شهري متملكي خود اقدام كند زمين

ص عمران و احياء تأسيـسات متناسـب و تميـز بـاير و مـوات بـا وزارت مـسكن و شهرسـازي و           ـ تشخي ۱۱ماده  
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  .نامه اجرائي آن خواهد بود آئين

ـ كليه قوانين معارض با اين قانون منسوخ است ولي اقداماتي كه مراجع ذيصالح قانوني در اجراي قـانون   ۱۲ماده  

 اجرائي و مصوبات مربوطه شوراي انقالب اسالمي تا تـاريخ           نامه  لغو مالكيت اراضي موات شهري و اصالحيه و آئين        

هائي كـه بنيـاد مـسكن واگـذار كـرده و بـا                اند به قوت خود باقي است و همچنين است زمين           تصويب اين قانون نموده   

هاي عمران اراضي قرار گرفته باشد و يـا توسـط وزارت مـسكن و شهرسـازي                   مجوزهاي قانون مورد تأييد سازمان    

  .ويب اين قانون رسيدگي و تأييد گرددپس از تص

  فصل سوم ـ مقررات كيفري

گونه تصرف اراضي متعلق يا منتقل شده به دولت يا احداث هـر              ـ از تاريخ تصويب و اعالم اين قانون هر        ۱۳ماده  

رخالف اين  گونه بنا و يا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا تفكيك و افراز آن اراضي و يا هر گونه عملي ب                       

مـاه تـا      ها و كساني كه به نحوي در اين اعمال دخالت داشته باشند به حبس از شـش                  قانون جرم و مرتكبين و واسطه     

  .سه سال محكوم خواهند شد

ـ شهرداريها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههاي صالحه معرفي و اراضـي مـورد تجـاوز را بـا             ۱۴ماده  

  .امي خلع يد و مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش بنماينددخالت مستقيم قواي انتظ

االنتقال موضوع اين قانون با اسناد عادي به تاريخ قبل از تصويب اين قانون نيـز                  ـ انتقاالت اراضي ممنوع   ۱۵ماده  

 ثبوت تباني   باطل است مگر آنكه دادگاه صالح تحقق قطعي آن در تاريخ مقدم بر تصويب را احراز نمايد و در صورت                   

  .براي بردن اموال عمومي متعاملين به مجازات جرم مذكور و خلع يد از زمين محكوم خواهند شد

باشد و موظف است در حداكثر مـدت سـه مـاه              ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي         ۱۶ماده  

  .جرا بگذاردنامه اجرائي آن را كه به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد تهيه و به ا آئين

  

  ۱۴ضميمه شماره 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

نامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي شهري در جلسه رسـمي فقهـاي           با توجه به اصل چهار قانون اساسي، آئين       

شوراي نگهبان مطرح و از لحاظ انطباق آن با موازين شرعي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه بـه تعريـف                        

شود و در بعضي موارد نيـز    مذكور كه شامل اراضي باير مسبوق با احياء مثل اراضي زراعي  باغها نيز مي               نامه  آئين

نامـه مـذكور نـسبت بـه           شـمول آئـين    ،رسـد   نامه اخذ شده غيرشرعي به نظـر مـي          كه استثناء شده كه قيودي در آئين      

  .ل اجرا تشخيص داده شدهاي باير مسبوق به احياء غيرشرعي و خالف قانون اساسي و غيرقاب زمين

و ربا و عـدم پرداخـت وجـوه    اختالس الزم به تذكر است در مورد اموالي كه ثابت شود از طريق غيرمشروع مثل           

  .شرعيه فراهم شده است بايد طبق ضوابط محكمه اسالمي و قانون اساسي عمل شود

  فقهاي شوراي نگهبان

  

  ۱۵ضميمه شماره 

  به مجلس شوراي اسالميگزارش از كميسيون مسكن و شهرسازي 

طرح اراضي شهري كه جهت شور دوم به اين كميسيون ارجاع گرديده بود پس از جلسات متعدد بحث و بررسي                    

 بـه  ۲/۳/۶۰با حضور وزير مسكن و شهرسازي و مسئولين اجرائـي و پيـشنهاددهندگان سـرانجام در جلـسه مـورخ                 

  .تصويب نهائي كميسيون مسكن و شهرسازي رسيد

  .گردد ش شور دوم آن تقديم مجلس شوراي اسالمي مياينك گزار
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 ۶۸

  مخبر كميسيون مسكن و شهرسازي ـ سيد احمد كاشاني

  

  تعالي بسمه 

  مقدمه طرح قانوني اراضي شهري

 در مـورد اراضـي مـوات و بـا رعايـت             ۴۹ قانون اساسي در انفال و امـوال عمـومي و اصـل              ۴۵با توجه به اصل     

 نيازهاي عمـوم    تأمين قانون اساسي كه     ۴۳ و بند يك اصل      ۳۱ و نظر به اصل      ۴۷هاي مشروع مذكور در اصل        مالكيت

بخـش اسـالم    به مسكن را وظيفه دولت قرار داده و اهميت مسئله اراضي شهري و حل آن برابر احكام مسلم و حيـات           

) قام رهبـري  م(الشرايط    از طريق قانون اساسي و اصول و قواعد مسلم فقه اسالمي و ضرورت اعمال حكم فقيه جامع                

  .شود اين قانون تصويب و براي اجراي كامل به دولت ابالغ مي

  

  طرح قانون اراضي شهري

  .ـ اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهركها قرار گرفته باشد۱ماده 

  .ـ اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد۲ماده 

ضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تـدريج بـه حالـت مـوات برگـشته                 ـ ار ۳ماده  

  .است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد

ـ كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسـالمي اسـت و اسـناد و مـدارك مالكيـت گذشـته                    ۴ماده  

  . توسط دولت واگذار شده باشد۲۲/۱۱/۵۷ از تاريخ ارزش قانوني ندارد مگر آنكه

 مواتي كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهر و اين قانون بـه ملكيـت   يتبصره ـ اسناد مالكيت زمينها 

باشند آزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضـي   آيد و در وثيقه مي    دولت درآمده يا در مي    

  .گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد في ميكه منت

اند مشروط بر آنكـه مـسكن مناسـبي     ـ كسانيكه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات شهري داشته ۵ماده  

 گذاشـته   در اختيارشـان ۷نداشته باشند طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور زميني در حد نصاب مـاده              

  .گردد  ميشود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران و احياء حق مذكور ساقط و زمين به دولت باز مي

تبصره ـ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضـي مـوات شـهري بـا اسـناد عـادي        

اند و نيـز در شـهرهائي         جع مربوط تشكيل پرونده داده    هاي تعيين شده قبلي از طرف مرا        داراي زمين بوده و در مهلت     

يل پرونده اعالم نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معاملـه               كهاي مذكور براي تش     كه تاكنون مهلت  

شـود اجـازه    نامه اجرائي اين قانون تعيـين مـي   از طرف مراجع ذيصالح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئين 

  .داده خواهد شدعمران 

  .باشد ـ كليه اراضي باير شهري بالصاحب معلوم در اختيار دولت مي۶ماده 

توانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسـازي در سراسـر كـشور فقـط                 ـ مالكان اراضي باير شهري مي     ۷ماده  

ل وقـوع زمـين     زميني را به مساحت كمتر از دو برابر باالترين حداقل نصاب تفكيكـي منـاطق مـسكوني در شـهر محـ                     

 مترمربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران و احياء كنند يا به دولت بفروشـند و در شـهرهائي                   ۱۰۰۰حداكثر تا   

نامـه اجرائـي خواهـد بـود كـه وزارت مـسكن و شهرسـازي تهيـه و                     كه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آئين       

  .گذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولتقابل وا) نه عين و نه منفعت(نمايد و زائد بر آن  تصويب مي

توانند تا حد نصاب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مـشروط               ـ مالكين اراضي مشاعي هر يك مي      ۱تبصره  

بر آنكه تحت تكفل يكديگر نباشند كه در اينصورت فقط يك اجازه عمران و احياء براي زمين در حد نصاب يـاد شـده                        
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  .نامه اجرائي خواهد بود طريق افزار و اختصاص سهام مالكين مشاعي بر طبق آئين. شود اده ميبه افراد مذكور د

شـوند در     ـ كساني كه به حكم مواد پنج و هفت اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير مي                   ۲تبصره  

توانند يكي از آنهـا را بـه دلخـواه     ي باشد فقط م۷صورتي كه مجموع هر دو زمين بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده    

گردد و از نظر حـد       خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي كه تحت تكفل يكديگر باشند يك اجازه عمران صادر مي                 

  .نصاب تابع ضوابط اين قانون است

ين بـه  ـ واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يـك يـا چنـد قطعـه زمـ       ۳تبصره  

نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين مـاده نگـردد بـا رعايـت سـاير شـرايط        

  .مندرج در اين قانون بالمانع است

ـ شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب اسناد رسمي مالك زمنيهائي باشند بـا                   ۴تبصره  

ك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالـب ضـوابط وزارت مـسكن و شهرسـازي                    رعايت حداقل نصاب تفكي   

باشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مـذكور در         برداري از زمين خود را دارا مي        حق بهره 

  .گيرد  بوده و در اختيار دولت قرار مينمهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانو

  .اي زمين به كسر ارزش ناشي از خدمات عمومي است ـ تقويم دولت براساس قيمت منطقه۵تبصره 

ـ مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را با تقويم دولـت بـه                     ۸ماده  

باشـد بـا رعايـت         هـزار مترمربـع مـي      تواند به جاي زمينهائي كه مساحت آنها بـيش از سـه             آنها بفروشند و دولت مي    

ه ضوابط عوض آن را از ساير اراضي دولتي كه ارزش معامالتي آن معادل بهاي زمين واگـذاري بـه دولـت باشـد بـ                        

  .فروشنده واگذار كند

ن را آـ مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي تملكي قبلـي دولـت و بانكهـا كـه تمـام يـا قـسمتي از بهـاي         ۱تبصره  

  .اند نيز قابل اجرا است هپرداخت نكرد

ـ در صورت اسـتنكاف يـا عـدم مراجعـه يـا عـدم دسترسـي بـه مالـك پـس از اعـالم وزارت مـسكن و                              ۲تبصره  

شهرسازي و يا وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكاالت حقوقي ديگر كه مانع از انجام معاملـه                       

مقـامي مالـك سـند        ت مسكن و شهرسازي يا شهرداري بـه قـائم         دولت گردد دولت زمين را تملك و حسب مورد وزار         

هاي الزم و رفع هر گونـه اشـكال بهـاي             نمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حساب            انتقال را امضاء مي   

  .گردد آن پرداخت يا زمين معوض واگذار مي

ضي داير شهري كه به صورت باغ يا زراعـت          از و تغيير نوع استفاده هرگونه ارا      فري، تفكيك و ا   رـ واگذا ۳تبصره  

  .نامه اجرائي خواهد بود باشد به طريقي است كه در آئين

هـا و مؤسـسات دولتـي و بانكهـا و       ـ از تاريخ تصويب ايـن قـانون كليـه زمينهـاي متعلـق بـه وزارتخانـه        ۹ماده 

ليه بنيادها و نهادهـاي انقالبـي   سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنهاست و ك          

  .گيرد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي

ـ شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حـق                  ۱تبصره  

زمنـديهاي عمـومي   واگذاري اينگونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنـوان رفـع نيا       

  .شهر و معوض امالك واقع در طرحهاي مصوب شهري

شود لكن هرگونـه واگـذاري اراضـي ار           ـ اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي            ۲تبصره  

 يا آستان قدس رضوي يا ساير متوليان بايستي با نظر وزارت مسكن و شهرسـازي بـه ترتيبـي كـه در                       فطرف اوقا 

  .شود صورت گيرد  اجرائي تعيين مينامه آئين

ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي    ۳تبصره  
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  .مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد

نامـه اجرائـي    اساس سياست عمومي كشور بـر طبـق آئـين    ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر       ۱۰ماده  

نسبت به واگذاري و عمران زمينهاي موات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسـازي اقـدام كنـد و در                       

  .باشد محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران مي

هـاي ثبتـي و معـامالتي بابـت خريـد و تفكيـك و                 ـ دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه           ۱تبصره  

  .فروش اراضي معاف است

  .اي تجاوز نمايد ـ بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي مصوب منطقه۲تبصره 

ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسـب و تميـز بـاير و مـوات اراضـي بـا كميـسيوني مركـب از                          ۱۱ماده  

  .نامه اجرائي آن خواهد بود يننمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آئ

ـ كليه قوانين معارض با اين قانون منسوخ است ولي اقداماتي كه طبق قانون لغـو مالكيـت اراضـي مـوات                      ۱۲ماده  

هاي اجرائي آن و مصوبات مربوطه شوراي انقالب اسالمي تا تاريخ تصويب اين قانون         نامه  شهري و اصالحيه و آئين    

اليحه قانوني راجـع بـه      «ست و زمينهائي كه بنياد مسكن واگذار كرده طبق ماده واحده            انجام شده به قوت خود باقي ا      

مصوب شوراي انقالب اسالمي وسـيله مرجـع        » ه بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران     لتأييد واگذاريهاي انجام شده وسي    

  .گردد شود رسيدگي مي نامه اجرائي مشخص مي مربوط كه در آئين

به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تا تاريخ تصويب اين قانون براي اخذ تبصره ـ وضع كساني كه  

انـد از لحـاظ حـد نـصاب مجـاز و سـاير شـرايط در              كـرده   اخـذ  تشكيل پرونده داده يا گـواهي     » مهلت عمران «گواهي  

  .گردد نامه اجرائي مشخص مي آئين

 نفري به طريقـي  ۵هاي  زمانهاي عمران اراضي و هيئت  ـ تغيير اساسنامه و يا ادغام و تعيين شيوه كار سا          ۱۳ماده  

  .نامه اجرائي مشخص خواهد شد است كه در آئين

گونه تصرف در اراضي شهري بدون مجوزهاي قـانوني الزم و تجـاوز              ـ از تاريخ تصويب اين قانون هر      ۱۴ماده  

 و يـا هرگونـه نقـل و انتقـاالت بـه             به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها يا احداث هر گونه بنا               

گونـه عملـي بـرخالف ايـن قـانون جـرم شـناخته         موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يـا هـر             

ها و اشخاصي كه در اين اعمال         گردد و مرتكبين و واسطه      شود، از زمين مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع مي             مي

وه بر پرداخت جريمه نقدي از يك صدهزار تا ده مليون ريال به حـبس جنحـه از سـه                    دخالت داشته باشند هر يك عال     

  .ماه تا سه سال محكوم خواهند شد

هـاي صـالحه    ها بايـد ايـن متجـاوزين را بـه دادسـرا و دادگـاه       ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ۱۵ماده  

ظامي رفع تصرف و تجـاوز نمـوده و برحـسب           معرفي و از اراضي مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقيم قواي انت            

  .مورد در اختيار دولت يا شهرداريها قرار دهد

باشد و موظـف اسـت حـداكثر ظـرف سـه مـاه                ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي         ۱۶ماده  

  .دنامه اجرائي مواد اين قانون را كه به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد تهيه و به اجرا بگذار آئين

  

  گزارش از كميسيون امور قضائي به مجلس شوراي اسالمي

كميسيون امور قضائي طرح قانوني اراضي شـهري را كـه پـس از بررسـي شـور اول بـراي شـور دوم بـه ايـن                             

  . مورد بحث و بررسي قرار داد و با اصالحاتي تصويب كرد۲۳/۲/۶۰كميسيون ارجاع شده بود به تاريخ 

  .دارد دوم به مجلس شوراي اسالمي تقديم مياينك گزارش آن را براي شور 

  اي رئيس كميسيون امور قضائي ـ سيد محمد خامنه
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  طرح قانوني اراضي شهري

 در بازگردانـدن امـوال غيرقـانوني بـه          ۴۹ قانون اساسي در انفـال و امـوال عمـومي و اصـل               ۴۵با توجه به اصل     

 قـانون اساسـي كـه       ۴۳ و نظر به بنـد يـك اصـل           ۴۷و   ۴۶هاي مشروع مذكور در اصول        المال و با رعايت مالكيت      بيت

 نيازهاي عموم به مسكن را وظيفه دولت قرار داده و اهميت مسئله اراضي شهري و حل آن برابر احكـام مـسلم           تأمين

بخش اسالم از طريق قانون اساسي و اصول و قواعد مسلم فقه اسالمي اين قـانون تـصويب و بـراي اجـراي                         و حيات 

  .شود الغ ميكامل به دولت اب

  فصل اول ـ تعاريف

وجه سـابقه عمـران و احيـاء نداشـته در محـدوده قـانوني              ـ اراضي موات شهري زمينهائي است كه به هيچ        ۱ماده  

  .ها قرار گرفته باشد  و شهركهاشهر

ـ اراضي باير شهري زمينهائي است كه به نحوي سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج بـه حالـت مـوات              ۲ماده  

  .رگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشدب

  فصل دوم ـ اراضي موات باير شهري

 دولت جمهوري اسالمي است و اسناد مالكيت گذشته ارزش قانوني           در اختيار ـ كليه زمينهاي موات شهري      ۳ماده  

  .ندارد مگر آنكه دولت واگذار كرده باشد

انـد    عالم اين قانون از زمينهاي موات شهري در تصرف مالكانه خود داشـته            ـ كساني كه قبل از تصويب و ا       ۴ماده  

شـود بـه    در سراسر كشور فقط قطعه زميني كوچك طبق ضوابط مـسكن و شهرسـازي در اختيارشـان گذاشـته مـي         

 كنند و در غير اينصورت حق مذكور ساقط شده و          ءشرط آنكه زمين ديگري نداشته و تا ظرف دو سال عمران و احيا            

  .گردد  دولت باز مييتين به ملكزم

 دولت است و همچنين است اراضـي         بالصاحب حكم موات را داشته و در اختيار        ـ كليه اراضي باير شهري    ۵ماده  

  .كه رها شده و اعراض از آن محرز باشد

 هـزار نفـر جمعيـت تـا يكهـزار           ۲۰۰شـهرهاي بـيش از       ـ اراضي باير شهري ك صاحب معينـي داشـته در          ۶ماده  

توانند طبق ضـوابط شهرسـازي مـصوب     هزار و پانصد مترمربع را مالكان آن مي ع و در شهرهاي ديگر تا يك  مترمرب

عمران كنند يا به دولت بفروشند و زائد بر آن به هيچ عنوان عيناً و منفعتاً قابل واگذاري نيست مگر به دولت با تقـويم                         

  .دولت

استفاده كنند مـشروط    اي اين ماده    حد نصاب مذكور از مزاي    توانند تا     ـ مالكين اراضي مشاعي هر يك مي      ۱تبصره  

بر آنكه تحت تكفل يكديگر نباشند كه در اين صورت فقط يك اجازه عمران و احياء براي زمين در حد نصاب ياد شـده     

  .شود به افراد مذكور داده مي

شـوند در     ه زميني باير مي   ـ كسانيكه به حكم مواد چهار و شش اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطع               ۲تبصره

تواند يكـي از آنهـا را بـه دلخـواه       باشد فقط مي۶صورتي كه مجموع هر دو زمين بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده   

گردد و از نظر حـد       خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي كه تحت تكفل يكديگر باشند يك اجازه عمران صادر مي                 

  . استنصاب تابع ضوابط اين قانون

ـ واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يـك يـا چنـد قطعـه زمـين بـه         ۳تبصره  

نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين مـاده نگـردد بـا رعايـت سـاير شـرايط        

  .مندرج در اين قانون بالمانع است

مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب اسناد رسمي مالك زمنيهائي باشند بـا                ـ شركتهاي تعاوني    ۴تبصره  

بـرداري از      براي هر يك از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسـازي حـق بهـره                 ۶رعايت حد نصاب ماده     
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مهلت مقـرر عمـران     باشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در                  زمين خود را دارا مي    

  .گيرد  بوده و در اختيار دولت قرار ميننگردد تابع مقررات اين قانو

ـ مالكين زمينهاي شهري موظفند زمينهاي مـورد نيـاز دولـت يـا شـهرداريها را بـا تقـويم دولـت بـه آنهـا                           ۷ماده  

 مذكور عـوض آن را از       تواند بنابر تقاضاي مالك با رعايت ضوابط شهرداري به جاي بهاي زمين             دولت مي . بفروشند

ساير اراضي دولتي كه ارزش معامالتي آن معادل زمين واگذاري به دولت و با رعايت مساحت مجاز قابل تملك باشد                  

  .به فروشنده واگذار كند

ن آـ مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي متصرفي و تملكي قبلي دولت و بانكها تمام يا قسمتي از بهـاي             ۱تبصره  

  .اند نيز قابل اجرا است كردهرا پرداخت ن

ـ در صورت اسـتنكاف يـا عـدم مراجعـه يـا عـدم دسترسـي بـه مالـك پـس از اعـالم وزارت مـسكن و                              ۲تبصره  

شهرسازي و يا وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكاالت حقوقي ديگر كه مانع از انجام معاملـه                       

 سـند   ،مقـامي مالـك     زارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قـائم        دولت گردد دولت زمين را تملك و حسب مورد و         

هاي الزم و رفع هر گونـه اشـكال بهـاي             نمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حساب            انتقال را امضاء مي   

  .گردد آن پرداخت يا زمين معوض واگذار مي

هـا و مؤسـسات دولتـي و بانكهـا و      ارتخانـه  ـ از تاريخ تصويب ايـن قـانون كليـه زمينهـاي متعلـق بـه وز       ۸ماده 

سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنهاست و كليه بنيادها و نهادهـاي انقالبـي             

  .گيرد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي

انـد و بهـاي آن را دريافـت     تـه هائي كه قبل از تاريخ تصويب اين قـانون مالكـان آن بـه دولـت فروخ               ـ زمين ۹ماده  

اند در صورتي كه اراضي واگذاري موات بوده باشد دولت بهاي آن را نخواهد پرداخـت و بهـاي اراضـي بـاير                         نكرده

باالتر از نصاب مقرر در ماده شش اين قانون در صورتي پرداخت خواهد شد كه دولـت احـراز كنـد اراضـي مـذكور                         

رق ممنوعه مذكور در اصل چهل و نهم قانون اساسي به دست نيامده باشـد  مشمول ضوابط مصادره نبوده و يا از ط      

  .و همچنين پرداخت آن به تدريج و متناسب با بنيه مالي وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود

ـ دولت موظف است طبق سياست عمومي كشور رأساً يا از هر طريق كه صالح بدانـد نـسبت بـه عمـران                       ۱۰ماده  

  .ير شهري متملكي خود اقدام كندهاي موات و با زمين

ـ تشخيص عمران و احياء تأسيـسات متناسـب و تميـز بـاير و مـوات بـا وزارت مـسكن و شهرسـازي و            ۱۱ماده  

  .نامه اجرائي آن خواهد بود آئين

ـ كليه قوانين معارض با اين قانون منسوخ است ولي اقداماتي كه مراجع ذيصالح قانوني در اجراي قـانون   ۱۲ماده  

نامه اجرائي و مصوبات مربوطه شوراي انقالب اسالمي تا تـاريخ             الكيت اراضي موات شهري و اصالحيه و آئين       لغو م 

هائي كـه بنيـاد مـسكن واگـذار كـرده و بـا                اند به قوت خود باقي است و همچنين است زمين           تصويب اين قانون نموده   

اشد و يـا توسـط وزارت مـسكن و شهرسـازي            هاي عمران اراضي قرار گرفته ب       مجوزهاي قانون مورد تأييد سازمان    

  .پس از تصويب اين قانون رسيدگي و تأييد گردد

  فصل سوم ـ مقررات كيفري

ـ از تاريخ تصويب و اعالم اين قانون هرگونه تصرف اراضي متعلق يا منتقـل شـده بـه دولـت يـا احـداث                   ۱۳ماده  

فكيك و افراز آن اراضي و يا هر گونه عملـي بـرخالف   هرگونه بنا و يا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا ت       

مـاه   ها و كساني كه به نحوي در اين اعمال دخالت داشته باشند به حبس از شـش       اين قانون جرم و مرتكبين و واسطه      

  .تا سه سال محكوم خواهند شد

ي مـورد تجـاوز را بـا    ـ شهرداريها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههاي صالحه معرفي و اراضـ         ۱۴ماده  
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  .دخالت مستقيم قواي انتظامي خلع يد و مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش بنمايند

ز يـ االنتقال موضوع اين قانون با اسناد عادي به تاريخ قبل از تصويب اين قانون ن                ـ انتقاالت اراضي ممنوع   ۱۵ماده  

يخ مقدم بر تصويب را احراز نمايد و در صورت ثبوت تباني            باطل است مگر آنكه دادگاه صالح تحقق قطعي آن در تار          

  .براي بردن اموال عمومي متعاملين به مجازات جرم مذكور و خلع يد از زمين محكوم خواهند شد

باشد و موظف است در حداكثر مـدت سـه مـاه              ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي         ۱۶ماده  

  .به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد تهيه و به اجرا بگذاردنامه اجرائي آن را كه  آئين

  

  

   ۱۶ضميمه شماره 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

 طرح قانوني اراضي شهري مصوب مجلس شوراي اسـالمي در جلـسات   ۱۹/۵/۶۰ـ ق ـ  ۹۵۷عطف به نامه شماره 

  .شود ررسي به شرح زير اعالم مي نتيجه ب،متعدد شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد

 كه با اراضي بائر و دائـر ارتبـاط دارد مغـاير بـا آيـه كريمـه       ۱۰هاي آنها و ماده   تبصره ۸ و   ۷قسمتهائي از ماده    

و حديث شريف معروف اليحل مال امـري مـسلم اال عـن            » التكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجاره عن تراض         «

  .باشد و به اكثريت آراء فقها رد شد مه الناس مسلطون علي اموالهم ميطيب نفسه و قاعده مسل

 با توجه به اينكه ظاهر ۱۱در ماده .  نيز به موجب الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها تأييد نگرديد         ۹ ماده   ۲تبصره  

 مغـاير  آن قاطع بودن تشخيص كميسيون در موارد اختالف دولـت بـا افـراد اسـت وظيفـه مقامـات صـالح قـضائي و             

اصالح گردد و آخرين    ) اختيار دولت (به  ) ملكيت دولت ( جمله   ۴در تبصره ماده    . موازين شرعي و قانون اساسي است     

ه قبالً در مشابه آن در قانون مسكن اظهارنظر شـد انطبـاق آن بـا مـوازين                  ك اين است كه چنان    ۱۳تذكر در مورد ماده     

  .ت آراء تأييد شد ساير مواد به اكثري.شرعي به اكثريت فقها نرسيد

  دبير شوراي نگهبان

  اهللا صافي لطف

  

  ۱۷ضميمه شماره 

  متن نامه آقاي هاشمي رفسنجاني به امام امت و جواب امام

  اهللا الرحمن الرحيم  بسم

  العالي اهللا العظمي امام خميني مدظله محضر شريف حضرت آيت

رسـد بـه      اي اسـالمي بـه تـصويب مـي        چنانكه خاطر مبارك مستحضر است قسمتي از قوانيني كه درمجلس شور          

لحاظ تصميمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي است كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايـد           

اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياستهاي اسالم و جهاتي است كه شعائر مقدس راضي به ترك                      

گانـه    گونه قوانين به اعمال واليت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي قواي سه              باشد و در رابطه ما اين       آنها نمي 

عليهذا تقاضـا دارد مجلـس شـوراي اسـالمي را در ايـن موضـوع مـساعدت و                   . شود  نظر دارند احتياج پيدا مي      را تحت 

  .ارشاد فرمائيد
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به نامـه رئـيس مجلـس شـوراي اسـالمي           متن پاسخ امام خميني رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران            

  :بدين شرح است

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

شـود و آنچـه    آنچه در حفظ نظام جمهوري اسالمي دخالت دارد كـه فعـل يـا تـرك آن موجـب اخـتالل نظـام مـي                 

ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تـشخيص                        

وع به وسيله اكثريت وكالي مجلس شوراي اسالمي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق اسـت                    موض

شود مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تـصريح شـود كـه هـر يـك از            خود لغو مي    و پس از رفع موضوع خودبه     

  .شود ي و تعزير شرعي ميشود و تعقيب قانون متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مي

  

  ۱۸ضميمه شماره 

  طرح قانوني اراضي شهري

 قانون اساسي و كمبود شديد مسكن براي طبقـه مستـضعف و نيـاز               ۴۹ـ۴۷ـ۴۵ـ۴۳ـ۳۱ـ با توجه به اصول      ۱ماده  

بازي زمين كه مهمترين عامـل بازدارنـده دولـت     مبرم دولت به زمين براي انجام اين وظيفه مهم و جلوگيري از بورس           

 حـضرت امـام     ۱۹/۷/۶۰باشد، با استفاده از اجازه مـورخ           مسكن طبقه محروم و ساير تأسيسات شهري مي        تأميندر  

خميني مبني بر تفويض اختيار اعمال واليت به مجلس شوراي اسالمي، براي تصويب طرح قانوني اراضي شـهري بـا                    

  .شود  سال ضروري تشخيص داده مي۵اعمال واليت فعالً براي مدت 

  .ـ اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهركها قرار گرفته باشد۲ ماده

  .ـ اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد۳ماده 

ـ ارضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تـدريج بـه حالـت مـوات برگـشته                     ۴ماده  

  . از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشداست اعم

ـ كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسـالمي اسـت و اسـناد و مـدارك مالكيـت گذشـته                    ۵ماده  

  . توسط دولت واگذار شده باشد۲۲/۱۱/۵۷ارزش قانوني ندارد مگر آنكه از تاريخ 

 و ايـن قـانون بـه    يانون لغو مالكيـت اراضـي مـوات شـهر    تبصره ـ اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب ق 

باشند آزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فـروش اينگونـه       آيد و در وثيقه مي      ملكيت دولت درآمده يا در مي     

  .گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد اراضي كه منتفي مي

اند مشروط بر آنكـه مـسكن مناسـبي      مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات شهري داشتهـ كسانيكه طبق ۶ماده  

 در اختيارشـان    ۸نداشته باشند طبق ضوابط مسكن و شهرسـازي در سراسـر كـشور زمينـي در حـد نـصاب مـاده                       

ت بـاز  شود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران و احياء حـق مـذكور سـاقط و زمـين بـه دولـ             گذاشته مي 

  .گردد مي

تبصره ـ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضـي مـوات شـهري بـا اسـناد عـادي        

اند و نيـز در شـهرهائي         هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده            داراي زمين بوده و در مهلت     

عالم نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معاملـه             يل پرونده ا  كهاي مذكور براي تش     كه تاكنون مهلت  

شـود اجـازه    نامه اجرائي اين قانون تعيـين مـي   از طرف مراجع ذيصالح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئين 

  .عمران داده خواهد شد

  .باشد ـ كليه اراضي باير شهري بالصاحب معلوم در اختيار دولت مي۷ماده 

080



 ۷۵

توانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسـازي در سراسـر كـشور فقـط                 لكان اراضي باير شهري مي    ـ ما ۸ماده  

زميني را به مساحت كمتر از دو برابر باالترين حداقل نصاب تفكيكـي منـاطق مـسكوني در شـهر محـل وقـوع زمـين                          

شـند و در شـهرهائي       مترمربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران و احياء كنند يا به دولت بفرو             ۱۰۰۰حداكثر تا   

نامـه اجرائـي خواهـد بـود كـه وزارت مـسكن و شهرسـازي تهيـه و                     كه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آئين       

  .قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت) نه عين و نه منفعت(نمايد و زائد بر آن  تصويب مي

اب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مـشروط          توانند تا حد نص     ـ مالكين اراضي مشاعي هر يك مي      ۱تبصره  

كه در اينصورت فقط يك اجازه عمران و احياء بـراي زمـين در              ) به استثناي همسر  (بر آنكه تحت تكفل يكديگر نباشند       

نامـه    و اختصاص سهام مالكين مـشاعي بـر طبـق آئـين      رازطريقه اف . شود  حد نصاب ياد شده به افراد مذكور داده مي        

  . خواهد بوداجرائي

شـوند در     ـ كساني كه به حكم مواد پنج و هفت اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير مي                   ۲تبصره  

توانند يكي از آنهـا را بـه دلخـواه      باشد فقط مي۷صورتي كه مجموع هر دو زمين بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده    

يك اجـازه عمـران صـادر       ) به استثناي همسر  (ه تحت تكفل يكديگر باشند      خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي ك        

  .گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط اين قانون است مي

ـ واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يـك يـا چنـد قطعـه زمـين بـه         ۳تبصره  

حد نصاب مقرر در اين مـاده نگـردد بـا رعايـت سـاير شـرايط       نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر  

  .مندرج در اين قانون بالمانع است

ـ شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب اسناد رسمي مالك زمنيهائي باشند بـا                   ۴تبصره  

 مـسكن و شهرسـازي      رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالـب ضـوابط وزارت                 

باشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مـذكور در         برداري از زمين خود را دارا مي        حق بهره 

  .گيرد  بوده و در اختيار دولت قرار مينمهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانو

زمـين بـه كـسر ارزش ناشـي از خـدمات      ) التيارزشـهاي معـام  (اي ـ تقويم دولت براساس قيمـت منطقـه     ۵تبصره  

  .عمومي است

ـ مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را با تقويم دولـت بـه                     ۹ماده  

باشـد بـا رعايـت        تواند به جاي زمينهائي كه مساحت آنها بـيش از سـه هـزار مترمربـع مـي                   آنها بفروشند و دولت مي    

ه عوض آن را از ساير اراضي دولتي كه ارزش معامالتي آن معادل بهاي زمين واگـذاري بـه دولـت باشـد بـ                       ضوابط  

  .فروشنده واگذار كند

ن آـ مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي تملكي قبلي دولت و بانكها كه تمام يا قسمتي از بهاي           ۱تبصره  

  .اند نيز قابل اجرا است را پرداخت نكرده

صورت اسـتنكاف يـا عـدم مراجعـه يـا عـدم دسترسـي بـه مالـك پـس از اعـالم وزارت مـسكن و                            ـ در   ۲تبصره  

شهرسازي و يا وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكاالت حقوقي ديگر كه مانع از انجام معاملـه                       

 سـند   ،قـامي مالـك   م  دولت گردد دولت زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قـائم                 

گونه اشكال بهـاي آن  هاي الزم و رفع هر حسابنمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا           انتقال را امضاء مي   

  .گردد پرداخت يا زمين معوض واگذار مي

هـا و مؤسـسات دولتـي و بانكهـا و       ـ از تاريخ تصويب اين قـانون كليـه زمينهـاي متعلـق بـه وزارتخانـه       ۱۰ماده 

انهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنهاست و كليه بنيادها و نهادهـاي انقالبـي             سازم

  .گيرد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي
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ـ شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حـق                  ۱تبصره  

اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنـوان رفـع نيازمنـديهاي عمـومي        واگذاري اينگونه   

  .شهر و معوض امالك واقع در طرحهاي مصوب شهري

شود لكن هرگونـه واگـذاري اراضـي ار           ـ اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي            ۲تبصره  

بـا نظـر وزارت مـسكن و        بر طبق ضـوابط شهرسـازي       متوليان بايستي    يا آستان قدس رضوي يا ساير        فطرف اوقا 

  .شهرسازي صورت گيرد

ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي    ۳تبصره  

  .مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد

نامـه اجرائـي    اساس سياست عمومي كشور بـر طبـق آئـين    ف است بر  ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظ     ۱۱ماده  

نسبت به واگذاري و عمران زمينهاي موات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسـازي اقـدام كنـد و در                       

  .باشد محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران مي

 تفكيـك و فـروش      ي ثبتـي و معـامالتي بابـت       هـا   نـه ـ دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزي           ۱تبصره  

  .اراضي معاف است

  .اي تجاوز نمايد ـ بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي مصوب منطقه۲تبصره 

ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسـب و تميـز بـاير و مـوات اراضـي بـا كميـسيوني مركـب از                          ۱۲ماده  

تشخيص . نامه اجرائي آن خواهد بود      سكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آئين        نمايندگان وزراء دادگستري و م    

دادگاه نـسبت   .كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعالم وزارت مسكن و شهرسازي قابل اعتراض در دادگاه محل است   

  .به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است

 نفري به طريقـي  ۵هاي   يا ادغام و تعيين شيوه كار سازمانهاي عمران اراضي و هيئت         ـ تغيير اساسنامه و   ۱۳ماده  

  .نامه اجرائي مشخص خواهد شد است كه در آئين

ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولـت و                     ۱۴ماده  

ه نقل و انتقاالت به موجب اسناد عـادي يـا رسـمي و تفكيـك و افـراز آن                    شهرداريها يا احداث هر گونه بنا و يا هرگون        

شود، از زمين مزبور خلع يد شده و آثار تجـاوز رفـع               اراضي و يا هرگونه عملي برخالف اين قانون جرم شناخته مي          

ر و ت ضـر  باشند هر يك عالوه بر پرداخـ   ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته          گردد و مرتكبين و واسطه      مي

قـول در  نزيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مدت پنج سال از انجام هرگونـه معـامالت امـوال غيرم         

  .شوند سراسر ايران محروم مي

هـاي صـالحه    ها بايـد ايـن متجـاوزين را بـه دادسـرا و دادگـاه       ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ۱۵ماده  

جاوز با دخالت مستقيم قواي انتظامي رفع تصرف و تجـاوز نمـوده و برحـسب                معرفي و از اراضي مورد تصرف و ت       

  .مورد در اختيار دولت يا شهرداريها قرار دهد

ـ هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگـاه صـالحه رعايـت دقيـق مقـررات آن را                        ۱۶ماده  

صال نفـ دولت يا اشخاص و اعاده وضع، برحسب مورد به اننموده و تخطي نمايند عالوه بر جبران خسارات وارده به   

  .گردند موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي

باشد و موظـف اسـت حـداكثر ظـرف سـه مـاه                ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي         ۱۷ماده  

  .به اجرا بگذاردنامه اجرائي مواد اين قانون را كه به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد تهيه و  آئين
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  ۱۹ضميمه شماره 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

نتيجـه بررسـي طـرح      : ۲۸/۹/۶۰ مـورخ    ۴۰۶۲ و پيرو نامـه شـماره        ۱۹/۹/۶۰ ق مورخ    ۱۵۶۳عطف به نامه شماره     

زيـر اعـالم     مجلس شوراي اسالمي در جلسات متعدد شـوراي نگهبـان بـه شـرح                ۱۷/۹/۱۳۶۰اراضي شهري مصوب    

  :شود مي

با توجه به اينكه ضرورت مسكن در همه شهرها و شهركها در حدي كـه مجـوز رفـع يـد از احكـام اوليـه باشـد                            «

السوا نيست بلكه در بعض نقاط اصل آن منتفي است و يا رفع ضرورت در محدوده احكام اوليه و نظامـات مـالي                         علي

ي كه در جريان انقالب اسالمي ملت شهيدپرور ايران بـه اوج تجلـي    اسالم و با استفاده از عواطف ديني و وجدان مكتب         

  .پذير است و شكوفائي و پرباري رسيده است، امكان

هاي الزم و مراجعه به كارشناسان هر منطقه اگر هـم در تمـام شـهرها و شـهركها                     و نظر به اينكه پس از بررسي      

ه علـت تفـاوت فاحـشي كـه در اقـل مقـدار رافـع                ضرورت و عدم امكان رفع آن با امكانات موجود مشخص گـردد، بـ             

ضرورت بين مناطق مختلف وجود دارد در تحديد اعمال مالكيت و رفع يد از احكـام اوليـه تعيـين ضـوابط يكـسان و                         

رسد و حاكي از اين است كه ابعاد تشخيص در رابطه با اين قانون كلي كامـل                   متحدالشكل منطقي و شرعي به نظر مي      

  .نشده است

اهللا خميني دامت بركاته كه براساس تـشخيص ضـرورتها    ا توجه به فرمان رهبر معظم انقالب حضرت آيت  عليهذا ب 

و عناوين ثانويه است، انطباق مصوبه كه از جهت ضوابط تحديد اعمال مالكيت مالكان و تعيين اقل مقداري كه در هـر                      

 حكم قرار داده، با مـوازين شـرعي      تحت يك  منطقه رافع ضرورت است همه شهرها را با تفاوتهائي كه دارند يكسان و            

اي با كسر      تأييد اكثريت فقهاء شوراي نگهبان نرسيد چنانكه خصوص موضوع تقويم اراضي براساس تقويم منطقه              به

  .ارزش خدماتي نيز از لحاظ مغايرت با احكام اوليه و عدم ضرورت و عنوان ثانوي به تأييد اكثريت فقها نرسيد

فهوم اين عدم تأييد رد تـشخيص مجلـس شـوراي اسـالمي و نفـي وجـود ضـرورت در امـر                  الزم به تذكر است م    

مسكن و عدم لزوم اعمال واليت در آن نيست بلكه مفهـوم آن كـافي نبـودن تـشخيص و اعـم بـودن احكـامي كـه در                             

  .يدلذا براي اصالح و تكميل به مجلس شوراي اسالمي ارجاع گرد. مصوبه بر ضرورت مترتب شده از موضوع است

  دبير شوراي نگهبان

  اهللا صافي لطف

  

  ۲۰ضميمه شماره 

  گزارش ازكميسيون مسكن و شهرسازي به مجلس شوراي اسالمي

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

 حضرت امام خميني مدظله العالي و عطف بـه نامـه            ۱۹/۷/۱۳۶۰طرح قانوني اراضي شهري براساس اجازه مورخ        

 كميسيون مسكن   ۱۰/۱۲/۶۰ نگهبان قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه مورخ           شوراي ۳/۱۰/۶۰ مورخ   ۴۱۰۹شماره  

و شهرسازي و با حضور وزير مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و جهت شور نهـائي روي اصـالحات انجـام شـده                       

  .گردد تقديم مجلس شوراي اسالمي مي

  مخبر كميسيون مسكن و شهرسازي

  سيد احمد كاشاني
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  طرح قانوني اراضي شهري

 نيازهـاي   تـأمين  قانون اساسي جمهوري اسالمي كـه        ۴۷ـ۴۵ـ۴۳ـ۳۱ـ براي نيل به اهداف مذكور در اصول         ۱ماده  

بـازي روي    از بـورس يعموم به مسكن و تأسيسات عمومي شهري را وظيفه دولت قـرار داده و بـه منظـور جلـوگير               

ها به بخشهاي توليدي زيربنـائي        هاال و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كه سوق سرماي           كزمين به صورت    

 حضرت امـام خمينـي مبنـي بـر تفـويض اختيـار       ۱۹/۷/۶۰باشد  با استفاده از اجازه مورخ  مي) كشاورزي و صنعتي  (

 سـال در سراسـر كـشور    ۵اعمال واليت به اكثريت مجلس شوراي اسالمي، اجراي مواد اين قانون موقتاً بـراي مـدت         

  .شود ضروري تشخيص داده مي

  .ـ اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهركها قرار گرفته باشد۲ماده 

  .ـ اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد۳ماده 

ـ ارضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تـدريج بـه حالـت مـوات برگـشته                     ۴ماده  

  .از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشداست اعم 

ـ كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسـالمي اسـت و اسـناد و مـدارك مالكيـت گذشـته                    ۵ماده  

  . توسط دولت واگذار شده باشد۲۲/۱۱/۵۷ارزش قانوني ندارد مگر آنكه از تاريخ 

 و ايـن قـانون بـه    ينون لغو مالكيـت اراضـي مـوات شـهر    تبصره ـ اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب قا 

باشند آزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فـروش اينگونـه    آيد و در وثيقه مي  دولت درآمده يا در مي  اختيار

  .گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد اراضي كه منتفي مي

اند مشروط بر آنكـه مـسكن مناسـبي      مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات شهري داشتهـ كسانيكه طبق ۶ماده  

 در اختيارشـان    ۸نداشته باشند طبق ضوابط مسكن و شهرسـازي در سراسـر كـشور زمينـي در حـد نـصاب مـاده                       

ت بـاز  شود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران و احياء حـق مـذكور سـاقط و زمـين بـه دولـ             گذاشته مي 

  .گردد مي

تبصره ـ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضـي مـوات شـهري بـا اسـناد عـادي        

اند و نيـز در شـهرهائي         هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده            داراي زمين بوده و در مهلت     

عالم نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معاملـه             يل پرونده ا  كهاي مذكور براي تش     كه تاكنون مهلت  

شـود اجـازه    نامه اجرائي اين قانون تعيـين مـي   از طرف مراجع ذيصالح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئين 

  .عمران داده خواهد شد

  .باشد ـ كليه اراضي باير شهري بالصاحب معلوم در اختيار دولت مي۷ماده 

توانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسـازي در سراسـر كـشور فقـط                 لكان اراضي باير شهري مي    ـ ما ۸ماده  

زميني را به مساحت كمتر از دو برابر باالترين حداقل نصاب تفكيكـي منـاطق مـسكوني در شـهر محـل وقـوع زمـين                          

شـند و در شـهرهائي       مترمربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران و احياء كنند يا به دولت بفرو             ۱۰۰۰حداكثر تا   

نامـه اجرائـي خواهـد بـود كـه وزارت مـسكن و شهرسـازي تهيـه و                     كه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آئين       

  .قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت) نه عين و نه منفعت(نمايد و زائد بر آن  تصويب مي

اب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مـشروط          توانند تا حد نص     ـ مالكين اراضي مشاعي هر يك مي      ۱تبصره  

كه در اينصورت فقط يك اجازه عمران و احياء بـراي زمـين در              ) به استثناي همسر  (بر آنكه تحت تكفل يكديگر نباشند       

نامـه    و اختصاص سهام مالكين مـشاعي بـر طبـق آئـين      رازطريقه اف . شود  حد نصاب ياد شده به افراد مذكور داده مي        

  . خواهد بوداجرائي

شـوند   ت اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير مـي ش و هـ كساني كه به حكم مواد شش ۲بصره  ت
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تواننـد يكـي از آنهـا را بـه             باشـد فقـط مـي      ۸در صورتي كه مجموع هر دو زمين بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده               

يك اجـازه عمـران     ) به استثناي همسر  ( تحت تكفل يكديگر باشند      دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي كه         

  .گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط اين قانون است صادر مي

ـ واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يـك يـا چنـد قطعـه زمـين بـه         ۳تبصره  

د نصاب مقرر در اين مـاده نگـردد بـا رعايـت سـاير شـرايط       نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر ح 

  .مندرج در اين قانون بالمانع است

ـ شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب اسناد رسمي مالك زمنيهائي باشند بـا                   ۴تبصره  

مـسكن و شهرسـازي     رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالـب ضـوابط وزارت                   

باشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مـذكور در         برداري از زمين خود را دارا مي        حق بهره 

  .گيرد  بوده و در اختيار دولت قرار مينمهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانو

  .باشد زمين مي) تيارزشهاي معامال(اي ـ تقويم دولت براساس قيمت منطقه۵تبصره 

ـ مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را با تقويم دولـت بـه                     ۹ماده  

باشـد بـا رعايـت        تواند به جاي زمينهائي كه مساحت آنها بـيش از سـه هـزار مترمربـع مـي                   آنها بفروشند و دولت مي    

ه  كه ارزش معامالتي آن معادل بهاي زمين واگـذاري بـه دولـت باشـد بـ                 ضوابط عوض آن را از ساير اراضي دولتي       

  .فروشنده واگذار كند

ـ مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي تملكي قبلي دولت و بانكها كه تمام يا قسمتي از بهاي ان                   ۱تبصره  

  .اند نيز قابل اجرا است را پرداخت نكرده

 عـدم دسترسـي بـه مالـك پـس از اعـالم وزارت مـسكن و                  ـ در صورت اسـتنكاف يـا عـدم مراجعـه يـا            ۲تبصره  

شهرسازي و يا وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكاالت حقوقي ديگر كه مانع از انجام معاملـه                       

 سـند   ،مقـامي مالـك     دولت گردد دولت زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قـائم                 

هاي الزم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن          نمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصاحساب           ء مي انتقال را امضا  

  .گردد پرداخت يا زمين معوض واگذار مي

هـا و مؤسـسات دولتـي و بانكهـا و       ـ از تاريخ تصويب اين قـانون كليـه زمينهـاي متعلـق بـه وزارتخانـه       ۱۰ماده 

تي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنهاست و كليه بنيادها و نهادهـاي انقالبـي        سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسا     

  .گيرد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي

ـ شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حـق                  ۱تبصره  

كن و شهرسازي ندارند مگر به عنـوان رفـع نيازمنـديهاي عمـومي     واگذاري اينگونه اراضي را بدون اجازه وزارت مس     

  .شهر و معوض امالك واقع در طرحهاي مصوب شهري

شود لكن هرگونـه واگـذاري اراضـي ار           ـ اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي            ۲تبصره  

بـا نظـر وزارت مـسكن و        شهرسـازي   بر طبق ضـوابط      يا آستان قدس رضوي يا ساير متوليان بايستي          فطرف اوقا 

  .شهرسازي صورت گيرد

ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي    ۳تبصره  

  .مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد

نامـه اجرائـي    ور بـر طبـق آئـين   اساس سياست عمومي كش ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر       ۱۱ماده  

نسبت به واگذاري و عمران زمينهاي موات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسـازي اقـدام كنـد و در                       

  .باشد محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران مي
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تفكيـك و فـروش     هـاي ثبتـي و معـامالتي بابـت           ـ دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينـه            ۱تبصره  

  .اراضي معاف است

. تجاوز نمايد ) هاي معامالتي   ارزش(اي    ـ بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي مصوب منطقه          ۲تبصره  

باشد با بهاي هزينه    ) هاي معامالتي   ارزش(اي    هاي منطقه   ولي چنانچه هزينه تمام شده زميني براي دولت بيش از قيمت          

  .ددگر تمام شده واگذار مي

ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسـب و تميـز بـاير و مـوات اراضـي بـا كميـسيوني مركـب از                          ۱۲ماده  

تشخيص . نامه اجرائي آن خواهد بود      نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آئين            

دادگاه نـسبت   .تراض در دادگاه محل استكميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعالم وزارت مسكن و شهرسازي قابل اع   

  .به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است

 نفري به طريقـي  ۵هاي  ـ تغيير اساسنامه و يا ادغام و تعيين شيوه كار سازمانهاي عمران اراضي و هيئت            ۱۳ماده  

  .نامه اجرائي مشخص خواهد شد است كه در آئين

يخ تصويب اين قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولـت و                   ـ از تار  ۱۴ماده  

شهرداريها يا احداث هر گونه بنا و يا هرگونه نقل و انتقاالت به موجب اسناد عـادي يـا رسـمي و تفكيـك و افـراز آن                            

ور خلع يد شده و آثار تجـاوز رفـع          شود، از زمين مزب     اراضي و يا هرگونه عملي برخالف اين قانون جرم شناخته مي          

ر و  باشند هر يك عالوه بر پرداخـت ضـر    ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته          گردد و مرتكبين و واسطه      مي

قـول در  نزيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مدت پنج سال از انجام هرگونـه معـامالت امـوال غيرم         

  .شوند سراسر ايران محروم مي

هـاي صـالحه    ها بايـد ايـن متجـاوزين را بـه دادسـرا و دادگـاه       ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ۱۵ماده  

معرفي و از اراضي مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقيم قواي انتظامي رفع تصرف و تجـاوز نمـوده و برحـسب                       

  .مورد در اختيار دولت يا شهرداريها قرار دهد

ني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگـاه صـالحه رعايـت دقيـق مقـررات آن را                    ـ هر يك از كارمندا    ۱۶ماده  

صال نفـ ننموده و تخطي نمايند عالوه بر جبران خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، برحسب مورد به ا  

  .گردند موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي

باشد و موظـف اسـت حـداكثر ظـرف سـه مـاه                 اين قانون مي   ـ وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي      ۱۷ماده  

  .نامه اجرائي مواد اين قانون را كه به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد تهيه و به اجرا بگذارد آئين
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به ائمه جمعه سراسر كشور

  

ان مـن شـرار     : كم؟ قلنا بلي يا رسول اهللا فقال      اال اخبركم بشرار رجال   ) ص(رسول اهللا :  قال هللاعن جابربن عبدا  

  …رجالكم البهات الجري الفحاش

پرسـيد آيـا عالقمنديـد بـدترين     ) اصحاب(از جابربن عبداهللا روايت شده است كه پيامبر گرامي اسالم از ما             

ما بـدترين شـ   : فرمـود ) ص(افراد اجتماع را به شما معرفي كنم؟ پس از آن كه ما پاسخ مثبت داديـم پيـامبر                 

  . . .گو باشد  باك، فحاش و هرزه كسي است كه بسيار افترا بندد، بي

  )، كتاب االيمان والكفر۳اصول كافي، جلد (

  

   جمعه سراسر كشور دامت توفيقاتهم اعالم و حجج اسالم ائمهيحضرات علما

  سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

زنيـد كـه محتـواي نامـه گـرد چـه              ه حدس مـي   شايد با ديدن روايتي كه در آغاز اين نامه سرگشاده آمد          

آري سخن از مسئوليت خطير ائمه جمعـه        . محوري بنا شده و مسئوليت آقايان در برابر اين محتوي چيست          

و روحانيت متعهد در برابر عمل غير اسالمي و خالف قانوني است كه به طور مستمر در برخـي از مراسـم                      

  .گيرد و دولتمردان و مسئوالن كشور انجام مي عبادي نماز جمعه پيش چشم آقايان  ـسياسي

قبل از شروع، بايد بگوييم هدف ما از نوشتن ايـن نامـه سرگـشاده، عـالوه بـر اسـتفاده از حـق الهـي و                           

جلوگيري از بـدعتي اسـت كـه    ، ١مشروع فرياد برآوردن كه خدايتعالي براي همه ستمديدگان قائل شده است     

مـا وظيفـه اسـالمي خـود        . م نمـاز جمعـه آغـاز گرديـده اسـت          توسط عناصري مغرض يا ناآگـاه در مراسـ        

دانيم به ديگران بازگو كنـيم        شمريم كه در برابر اين بدعت ايستاده، آنچه از كتاب و سنت در اين باره مي                 مي

  ٢.تا مشمول لعنت خداي نگرديم

م هاشـمي   االسـال   اي با مسئوالن امر بويژه بـا حجـت          هاي برادرانه   هاي خصوصي و تماس     ما طي مالقات  

ايـم همچنـين طـي نامـه          رفسنجاني تا آنجا كه ممكن بوده است به وظيفه خود اقدام و توصيه به حق نمـوده                

) ۶۰ بهمن ۹( به اتهامات خالف واقع دادستان انقالب مركز در پيش خطبه نماز جمعه تهران      ۲۰/۱۱/۶۰مورخ  

  .ايم به مقامات قضايي شكايت نموده

  :آقايان حجج اسالم

ها در انتظار روزي بـود كـه بتوانـد آزادانـه در نمـاز سياسـي ـ عبـادي جمعـه           و رزمنده ما سالامت دلير 

                                                      
  )۱۴۸سوره نساء، آيه ( اال من ظلم  اليحب اهللا الجهر بالسوء من القول.١

  )اصول كافي جلد اول كتاب فضل العالم. ( علمه فمن لم ينعل فعليه لعنه اهللالعالم فليظهر اذا ظهرت البدع في امتي .٢
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 همگـام و همـدل، بـه        ٢ و كمك گرفتن از نيروي منكر برانـداز نمـاز،          ١شركت كند و با شتافتن به سوي ذكر خدا        

تصادي و فرهنگـي    مصالح ديني و دنيايي خود آشنا شده همچون ديواري استوار در برابر مطامع سياسي و اق               

اعالم اقامه نماز جمعه از طرف رهبر انقـالب و بنيـانگزار جمهـوري              . استبداد داخلي و استيالي خارجي بايستد     

 به امامت مجاهد نستوه آيه اهللا طالقاني پاسخي به آرزوي ديرينه اين ملت رنجديـده                ۱۳۵۸اسالمي در نيمه اول     

اهللا  از دوران امامـت آيـت     . يـر روبـرو شـد     نظ  استقبالي كـم   و تحقق آرمان هميشگي تشيع سرخ علوي بود كه با         

طالقاني نماز جمعه ميقات همه عاشقان ذكر خدا، عالقمندان به اصالح جامعه و رهروان راه انقـالب اسـالمي و                    

ها در آمد و امام جمعـه نماينـده           ها و ابرقدرت    براستي نيروي دشمن شكن در برابر عوامل ضد انقالب و قدرت          

 مردم، رابطه منطقي ميان امام و دولت و جامعـه، بازگوكننـده دردهـاي اجتمـاعي، مـنعكس سـازنده                     امام ميان 

 يـك جملـه عـاملي هـم        رپيشنهادات مردم به مسئولين كشور، توضيح دهنده مشكالت دولتمردان به مـردم و د             

  .آهنگ كننده و وحدت آفرين در جهت مصالح دولت و ملت گشت

جمعه توانسته است نقش مؤثر خود را در حفظ وحدت در جهت مبـارزه بـا                بايد بگوييم كه اگر چه نماز       

تهاي شرق و غرب بويژه آمريكاي جهانخوار و ارتش مـزدور بعثـي عـراق ايفـا                   عوامل ضد انقالب و ابرقدر    

كند، متأسفانه در برخي از اين مراسم سب و لعن مؤمنين و فحش و تهمت به آنان كـاري متـداول گـشته و                        

در ايـن مراسـم، در      . رين جمعه از اين جهت به كانون تفرقه و ايجاد نفرت تبـديل شـده اسـت                نماز وحدت آف  

هاي امام جمعه شعارهايي كه محتوي سب و لعن و تهمت بـه               هاي پيش از نماز و حتي خطبه        خالل سخنراني 

  .شود مؤمنين است توسط گروهي معدود داده مي

  : اند عه در تحريرالوسيله فرمودههاي نماز جم رهبر عاليقدر انقالب راجع به خطبه

.ها حمد و ثناي الهي و صلوات بر پيامبر و توصيه به تقوي كند بر امام جمعه واجب است در خطبه«
٣

«   

كننده  افكن سب و لعن مؤمن اگر عامل تشويق         بديهي است سكوت امام جمعه در برابر عمل حرام و تفرقه          

  .مرده خواهد شدتلقي نشود، الاقل، دليلي بر جواز اين عمل ش

هاي واالي الهي باشـد، معيارهـاي اسـالمي           وقتي در نمازهاي جمعه، كه قرار است بلندگوي اعالم ارزش         

تـوان از برخـي مـسئولين وزارت آمـوزش و پـرورش كـه                 اينچنين گستاخانه زير پا گذاشته شـود آيـا مـي          

اشند وادار به سب و لعن مـؤمنين  نوجوانان دبستاني و دبيرستاني را بدون آن كه آشنايي و آگاهي داشته ب        

  كنند جز اين انتظار داشت؟ مي

  :پاسداران شريعت

دهنـد كـه در دوران اسـتبداد و الحـاد             آيا توجه داريد كه در برخي از نمازهاي جمعه به كسي دشنام مي            

م جمعه  شاهنشاهي نماز و اسالم را به دانشگاه آورد و در اين راه همكار و همگام مرحوم طالقاني اولين اما                  

                                                      
  )۹سوره جمعه آيه . (الجمعه فاسعوا الي ذكراهللا  اذا نودي للصلوه من يوم.١

  )۴۵كبوت آيه سوره عن. ( الصلوه تنهي عن الفحشا والمنكر.٢

. وااليـصا، بتقـوي اهللا فـي االولـي        ... واصـلوه علـي النبـي       ...  يجب في كل مـن الخطبتـين التحميـد و بعقبـه بالثنـاء عليـه تعـالي                    .٣

  )۲۳۳تحريرالوسيله امام خميني جلد اول صفحه (
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اعتماد به ديانـت و     « اعتماد داشته و با      ١»ايمان راسخش به مكتب اسالم    «امام امت نيز به     . پس از انقالب بود   

اند؟ آيا با اين سـوابق    قدرداني كرده٢»نيت مشاراليه از زحمات و خدمات طاقت فرساي ايشان         امانت و حسن  

شـود چيـزي       بازرگان و همكارانشان داده مـي      تواند ترديد كند كه شعارهايي كه عليه آقاي مهندس          كسي مي 

  دهند مصداق روايت جابربن عبداهللا نيستند؟ باشد؟ آيا آنان كه چنين شعارهايي مي جز سب و لعن مؤمن مي

شايد بفرماييد ايستادگي در برابر شعار دهندگان كاري آسان نيست و مصالح سياسي اقتضاي آن دارد                

اي كه امام و سـاير فقهـاي اماميـه بـر لـزوم طلـب           عجبا در نماز جمعه    .كه در برابر اين عمل خالف نايستيم      

گيرنـد و امـام       مؤمنان مورد تهمت، سب و لعن قرار مـي         ٣،اند   نموده تأكيدآمرزش براي مردان و زنان مؤمن       

اي كه موظف است شجاعانه از حق پـشتيباني كـرده و بـا باطـل بـستيزد در برابـر ايـن عمـل سـاكت                     جمعه

بدون آن كه بخواهيم در ماهيت مسئله و هويت شعاردهندگان و مشوقين آنان وارد شويم توجه                ما  . ماند  مي

عالوه بر بالغت، بدان درجه از      «: كنيم   جلب مي  آقايان را به نظر امام امت در مورد شرايط خطيب نماز جمعه           

 خوشبختانه  ٤».راسدشجاعت رسيده باشد كه از مالمت كشيدن در راه خدا و اظهار حق و مبارزه با باطل نه                 

 شـجاعانه بـه ايـن       ۷/۳/۶۱االسالم هاشمي رفسنجاني امام جمعه موقت تهـران در خطبـه نمـاز جمعـه                  حجه

  .وظيفه اسالمي عمل نمودند كه موجب اميدواري است

شادكن جريان طبيعي    هاي دشمن   ها و جوسازي    دانند كه اين شعارپراكني     آقايان خود بهتر از هر كس مي      

جانبـه سرچـشمه     هاي افراد معدود خاص و از تبليغات مغرضانه يـك           ته از تلقين و تحريك    خودبخودي نداش 

  .گيرد مي

اهللا منتظري نيز نگراني خود را از دادن ايـن گونـه شـعارها ابـراز داشـته و از بكـار نبـستن                         حضرت آيه 

  .هاي ايشان در مورد جلوگيري از اين شعارها اظهار عدم رضايت فرمودند توصيه

سـازد    اهللا منتظري، قانون اساسي جمهوري اسالمي آقايان را موظف مي            فتواي امام و نظر آيت     عالوه بر 

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و      «گويد    كه در برابر زير پا نهادن اصل بيست و دوم قانون اساسي كه مي             

ده اجـازه   لب به اعتراض گشو،»شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند     

ها و معيارهاي اسـالمي       ندهند در مالء عام و در جايي كه بايد ذكر خدا و قانون حاكم باشد اين گونه ارزش                 

  .و اصول قانون اساسي منبعث از آن پايمال شود

 رجب امسال بـه مناسـبت مـيالد مـوالي متقيـان             ۱۳جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه نماز جمعه         

ما اطمينان داريم هر فرد مسلمان بـويژه افـرادي          . باشد  مي) ع(ف ايجاد حكومت علي   اظهار داشتند هد  ) ع(علي

در ايـن رابطـه، از ائمـه محتـرم          . اند، هدفي جز اين ندارنـد       كه سالها قرباني مظالم حكومت ظلم طاغوت بوده       

برگـزار  ) ع( هـايي كـه بـه امامـت علـي      اند كه در نماز جمعـه  پرسيم آيا در هيچ منبع تاريخي خوانده    جمعه مي 

                                                      
  .وزيري  فرمان امام در انتصاب مهندس بازرگان به نخست.١

  . مورد استعفاء مهندس بازرگان نامه امام به شوراي انقالب در.٢

  .۲۳۶ تحريرالوسيله امام خميني جلد اول صفحه .٣

تحريرالوسـيله  (شجاعا اليلومه في اهللا لومه الئم، صريحاً  فـي اظهـار الحـق و ابطـال الباطـل                    ... و ينبغي ان يكون الخطيب بليغا        .٤

  )همان صفحه
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نارضـايي  ) ع( ايـم علـي     البالغـه خوانـده     گرفت؟ تا آنجا كه ما در نهج        شد مؤمني مورد سب و لعن قرار مي         مي

گويي حتي به عنصري چون معاويه و يارانش اعالم داشته و توصيه فرموده است به جاي              خود را از دشنام   

ازند و هدايت آنان و وحدت مسلمين را از خـدا  اين كار به نقد و انتقاد و ارزيابي و معرفي كارهاي آنان بپرد         

  ١.بطلبند

ز طريق مكاتـب الحـادي در       ااي كه     هاي مخرب و خصمانه     بديهي است اين روش سازنده و الهي با شيوه        

  .شود كامالً متفاوت است انقالب ما رخنه كرده و عليه نهضت آزادي ايران به كار گرفته مي

آزادي افراد جديداالسـالمي نيـستند كـه خواسـته باشـند بـه بهانـه                در اينجا بايد بگوييم برادران نهضت       

اينها در اعتقاد و اجراي اسالم از زمان و مكـاني           . هاي انتقامشان را ارضا نمايند      انقالب و به عنوان اسالم عقده     

معـه و    مـسجد و ج    ،اند كه قيام به نماز و حجاب و قرآن، استقبال از اسـتهزاء و اخـراج و انـزوا بـود                      راه افتاده 

ها از زمان رضـاخان، بعـد از كودتـا در     ها و نهادهايي است كه قبالً خاموش و خلوت بود و نهضتي          قرآن خانه 

دوران نهضت ملي شدن نفت، در مبارزات نهضت مقاومت ملي و در خود نهضت آزادي در مدرسـه و مـسجد                     

ستاد شريعتي، جوانـان مملكـت      هاي روحاني چون طالقاني و مطهري و ا         و اداره و زندان با همكاري شخصيت      

ها بودند كه از چهل سال پيش بـه ايـن طـرف بـا اسـتدالل و اسـرار منـادي                  همين. را به سوي آنها سوق دادند     

بيني اسالمي و ايـدئولوژي سياسـي مبتنـي بـر قـرآن       تبعيت و الهام سياست از دين بوده تدوين كنندگان جهان 

و روزگاري قدم در اين وادي مقدس گذاردند كه         .  شدند گشتند و مؤسس حزب سياسي منبعث و مجري اسالم        

زده، بلكـه در      زده هستند و نه علـم       نه غرب . شد   خالف تقوي و تقدس شمرده مي      ،دخالت روحانيت در اين امور    

  . اصالت وحي دفاع كردندلباس غرب و در لسان علم از آزادي و استقالل ايران و از حقانيت اسالم و

رود آقايـان محتـرم نـه تنهـا       ائمه جمعه در ابطال باطل و اظهار حق انتظار مـي           با توجه به وظايف خطير    

رخصت به سب و لعن اين گونه افراد در نماز جمعه و در مساجد و پـاي منـابر ندهنـد بلكـه مـدافع و مبلـغ                            

  .كساني باشند كه كهنه سالكان طريق و دلبستگان خط خدا هستند

دهند كه جو مسموم فعلـي و         خوبي تشخيص مي  ه  سي دارند ب  كساني كه سابقه اجتماعي و مبارزات سيا      

شود بيشتر از سـوي دشـمنان انقـالب     اي كه عليه نهضت آزادي مي تبليغات يك جانبه وسيع و ناجوانمردانه     

گيـرد و هـدفي جـز     خواهند نشان دهند اسالم قادر به اداره جامعـه نيـست ريـشه مـي     اسالمي و آنان كه مي 

  .ان و خدمتگزاران نهال آزادي و اسالم واقعي را ندارندانتقام و انهدام باغبان

دعاي ما اين است كه با نوشتن اين نامه سرگشاده بتوانيم به وظيفه اسالمي خود در جلوگيري از سـب                    

و لعن مؤمنين در نماز جمعه كه سنتي اموي است و مسلماً بـه زمـان حاضـر و اشـخاص فعلـي محـدود و                          

بينـي بنگريـد و اطمينـان         اميدواريم شما نيز به گفته ما به ديـده خـوش          . يممنحصر نخواهد ماند جلوگيري كن    

  .خواهيم داشته باشيد كه در اين راه جز خير و سعادت امت اسالمي كه خود جزيي از آنيم چيزي نمي

دازم در صورتي كـه آقايـان ائمـه جمعـه از عملكـرد نهـضت               در اينجا از فرصت استفاده كرده اعالم مي       

هاي وابسته به آن قبل از پيروزي انقـالب و بعـد از آن، ايـراد، اشـكال يـا سـئوالي                        و شخصيت آزادي ايران   

ايم در جلساتي كه بدين منظور از طرف آقايان تشكيل شود حضور پيدا كرده ضـمن                  داشته باشند، ما آماده   

                                                      
  ).۱۹۷به شماره البالغه خط نهج. . . ( اني اكره لكان تكونوا سبابين ١

090



 ۸۵

  .توضيح و بحث و گفتگو از رهنمودهايتان بهره گيريم

ها مجاهدت و مبـارزه در ايـن زمـان بـه         ي الهي است كه پس از قرن      به هر حال، انقالب اسالمي ما موهبت      

هـا    تـوزي   ها، كينه   ها، خودخواهي   تقوايي  برداري ما از اين موهبت در گرو مبارزه با بي           بهره. ثمر رسيده است  

اگر ما نتوانيم در برابر اين عوامل فساد و انحراف ايـستادگي كنـيم بـر اسـاس سـنت                    . هاست  گذاري  و بدعت 

 اين موهبت به مايه نكبت و بدبختي مبدل خواهد گشت و مكارم اخالق كه پيامبر آن را علت بعثت خود                     الهي،

 ناپديد خواهد شد و خداي نخواسته نماز جمعه ما همچون نمازهاي جمعه دوران خلفا وسـيله                 ١ دانسته است 

ي چهارده قرن آزموده    مسلمانان اين تجربه تلخ را برا     . اعمال سياست و حفظ قدرت زورمندان خواهد گشت       

  .يدن سال شكست و محروميت مجدداً اين راه پرخطر را بپيما۱۴۰۰و سزاوار نيست پس از 

بر اين پايه است كه ما از ائمه جمعه سراسر كشور به ويژه امام جمعه تهران انتظار داريـم كـه از سـنت        

با راهنمايي و ارشاد خـود      سيئه سب و لعن مؤمن كه عملي خالف شريعت و قانون است جلوگيري فرموده               

  .كن سازند اين رفتار غير اسالمي را ريشه

  .توفيق آقايان را در دفاع از حق و ابطال باطل و خدمت به انقالب و ملت از خدايتعالي خواستاريم

ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
٢

  

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۸/۳/۶۱   

  

                                                      
  .اني بعثت التمم مكارم االخالق) ص( قال رسول اهللا ١

سـوره  . (اي مند ساز كه تـو بـسيار بخـشنده      خدايا دلهاي ما را پس از هدايت شدن به باطل راه مده و ما را از رحمت خود بهره                   ٢

  )۸عمران آيه  آل
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  اهللا محمدي گيالني نامه آقاي بازرگان به آيت

  

  اهللا جناب آقاي شيخ محمد محمدي گيالني آيت

  هاي انقالب مرکز رئيس و حاکم شرع دادگاه

  :شوم پس از سالم و دعاي توفيق آن جناب در آنچه رضاي خدا و خدمت به خلق است زحمت افزا مي

 با جنابعالي شده بود که قـسمتهايي از  ۱۳۶۱ ارديبهشت  ۲۸ اي در روزنامه جمهوري اسالمي مورخ       مصاحبه

ات شرع از اظهارات خـالف      ضاز آنجا که صيانت ق    . آن اشاره و ارتباط به دولت موقت و شخص اينجانب داشت          

حق و از اطالعات خالف حقيقت، وظيفه ملي و ديني همه بوده و براي سالمت و امنيت جامـه ضـرورت دارد تـا                        

افع سرسخت حقوق و حيثيت افراد و تعزيرکننده مفتريان و متعـديان باشـند دچـار جـوزدگي                  کساني که بايد مد   

توضـيحات و تـصحيحات ذيـل را    » فذکر فان الذکري تنفع المومنين« الزم ديدم به مصداق     ،ردندگاشتباه و افترا ن   

 شـوراي    مـصوب  ۲۰/۵/۵۸بر اسـاس قـانون مطبوعـات مـورخ          ( خواهش کنم    به استحضارتان برسانم و ضمناً    

بـه روزنامـه    ) نمايـد   شـدگان مـي    شـدگان و تـوهين     انقالب که مطبوعـات را ملـزم بـه درج جـواب و دفـاع مـتهم                

  .  کند آن قانون متن اين نامه را در اولين شماره خود چاپ۱۶ و ۱۵گر تاکيد فرماييد بر طبق ماده  مصاحبه

  .نمايم است تشکر و اظهار اميدواري ميقبال از اينکه بيانات جنابعالي الاقل لحن معقول و منطقي داشته 

از آغــاز پيــروزي انقــالب و «: ديــا  اداي بــسم اهللا الــرحمين الــرحيم چنــين فرمــودهزدر مــصاحبه پــس ا

گيري دولت موقت جناب آقاي بازرگان با اشتباه در کار بوده يا امال و ديکته از بيگانگان و تعمـدي در                       شکل

يکـي از ايـن   . ف شـوند، بلکـه از بـين برونـد    يهايي تـضع  البي با حيله  شده نهادهاي انق    کار بوده که تالش مي    

شـد کـه    شايد يادتان باشد که خيلي تـالش از طـرف دولـت موقـت مـي     . هاي انقالب بوده است نهادها دادگاه 

  ». برچيده شود و يا سپاه پاسداران جمع شودهاي انقالب مثالً اساس دادگاه

وارد اتهامـات غيـروارد و خـالف حـق توضـيحات و شـواهدي                با اجازه شما نسبت به هريـک از مـ          ذيالً

  :آورم مي

  

  . گماني که گناه استـ۱

هن و زبـان خـود   ذا احتمال را به ين فرض جناب آقاي حاکم شرع و رئيس دادگاه انقالب مرکز چگونه اي  

اي انقـالب و    اي از بيگانگان در کار دولت موقت بـوده باشـد در حـالي کـه شـور                   اند که امال و ديکته        راه داده 

وزيـر    نخـست   شخص امام عالوه بر تصريح به اعتماد و اطالع از سوابق ايمان و مبـارزات ملـي و اسـالمي                     

منتخب خود و تصويب فردفرد وزرا، همکاري نزديک با دولت موقت و استحضار و مشاوره منظم و نظارت          

ن امـال و دخالـت را چگونـه توجيـه      ؟ امکان چنين غفلـت و اجـازه چنـا         اند  مستمر بر افکار و اعمال آن داشته      

  عامـداً  گـر يـا عالمـاً      فرماييد و آيا قابل تصور هست و نمونه و شـواهدي داريـد کـه دولـت موقـت حيلـه                      مي

  .برهانکم ان کنتم صادقين هاتوا  اشتباهکار بوده است؟
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 ضـرس ه  نزد خدا بسيار سنگين و پرمکافـات اسـت بـ           درست است که اتهامات فوق را که در پيش مردم         

نيـست؟ آيـا    » ان بعض الظن اثـم    « مصاديق مسلم    زايد ولي آيا همين بدگماني ا       قاطع وارد نکرده احتمال داده    

دور از  ه  سزاوار است کسي در مقام و موقعيت جنابعالي به پيروي از جو سياسي حاکم و تبليغات رايـج، بـ                   

را زيـر پـا گذاشـته       » ئاي الحـق شـ    ان الظن ال يغني من    «علم و يقين و بدون ارائه مدرک و برهان اصل قرآني            

 تنها جرمشان اعتماد و اجابت دعوت رهبـر عاليقـدر و شـوراي               كه بزرگترين تهمت را به کسي و به کساني       

  انقالب بوده است وارد سازد؟

  

   دولت موقت و دادگاههاي انقالبـ۲

البـي از قبيـل   کنم بفرماييد چه تالشي از طرف دولت موقت براي برچيدن اساس نهادهاي انق         خواهش مي 

  هاي انقالب و سپاه پاسداران و يا جهاد سازندگي به عمل آمده بود؟ دادگاه

ي شايد جنابعالي استحضار نداريد که اصل فکر و درخواست کننده و پيـشنهاددهنده اساسـنامه نهادهـا                

 اسـتفاده    دولت موقت بوده است؟ و دولت از هر فرصتي براي تاييد و تقويـت و تزکيـه آنهـا                    باال  در نامبرده

  .کرده است

گيـري و احتـراز از تعارضـات اجرايـي،            د ترکيب هيئت دولت براي رفع تعدد مراکـز تـصميم          يآيا در تجد  

اصرار از طرف اينجانب به عمل نيامده بود که يکـي از حـضرات موسـوي اردبيلـي و دکتـر بهـشتي عـضو                   

 و در   ردند؟ کاري که بعـداً    گدار   هده ع ماًأهاي انقالب را تو     دولت شده وزارت دادگستري و سرپرستي دادگاه      

  .قالب شوراي قضايي انجام گرفت

هاي انقالب طبق نظر امام و اساسنامه مصوب شـوراي انقـالب تعقيـب و محاکمـه و کيفـر                      وظيفه دادگاه 

المال بود و تنها حرف دولت بنـا بـه مـسئوليت             ب و غارتگران بيت   مباشرين و آمرين کشتارهاي دوران انقال     

ييد و دستور کتبي امام نيز قرار گرفت، اين بود کـه احـضار   أاش گذاشته شده، و مورد ت      عهده خطيري که به  

هـاي الزم، وقفـه و        بيني  دولت با اطالع و همکاري وزيران مسئول انجام شود تا با پيش            نو بازداشت کارکنا  

  .ي تعطيل گردندها به کل اخالل در اداره امور مملکت در آن شرايط سخت پيش نيايد، نه آنکه دادگاه

اخته دولـت  حقيقت امر و جريان واقعي کار درست عکس آن چيزي است که به عمد يا به جهل شـايع سـ    

عالوه بر اين دولت اصرار     . اند  ا ضدانقالب و مدعي دادگاههاي انقالب قلمداد نموده       يموقت را مماشات کننده     

که بعد از   » ضد انقالب «اصر و جريانات    داشت که دادگاههاي انقالب کار اصلي خود را روي رسيدگي به عن           

جنابعـالي  . زدنـد متمرکـز سـازد       ي مـي  م اسـال  پيروزي انقالب دست به کـار تخريـب و برانـدازي جمهـوري            

عنـوان رهبـر عاليقـدر انقـالب و شـوراي انقـالب مراجعـه                  دولت موقت بـه    ۱۵/۲/۵۸توانيد به نامه مورخ       مي

دادگاه انقالب بـه اتهـام عناصـر ضـد انقـالب کـه حاليـت                «: م خواسته بودي  آنجا که نوشته و مصراً    . فرماييد

کنند بـا تقاضـاي دولـت جـدا رسـيدگي نمايـد و                داشته و سرنوشت انقالب و جمهوري اسالمي را تهديد مي         

  ».قاطعت ابراز دارد

  

   دولت موقت و سپاه پاسدارانـ۳

ولت موقـت بـوده و همـواره        دهنده سپاه پاسداران د    همانطور که گفته شد اصل فکر و پيشنهاد و تشکيل         
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  :کنم مورد تاييد و حمايت قرار داشته است من باب مثال چند مورد را ذکر مي

  :ه چنين آمده استپا در مورد س۴/۱/۵۸در سخنراني اينجانب در استاديوم ورزشي تبريز در 

همچنين با جـان و     گذرند و     شان از همه چيزشان مي      وقتشان، از راحتي    از  انقالب، اينهايي که   اناين پاسدار «

  .»برم  لذت ميکنند واقعاً دل و با ميل و رغبت و با محروميت پاسداري و همکاري مي

  :ام  چنين گفته۱۱/۴/۵۸ در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران در

بايد . اند آمدم با شما صحبت کنم د عنوان کسي که خودش را دوست و ملت را مديون و ممنون شما مي به... «

يعنـي بـاز هـم      . نقالبي که تا اينجا رسيده است به دوش امثال شماها و ديگران باز هم ادامه پيدا کنـد                 اين ا 

بايـد بـا آن همکـاري    . انجام وظيفه اسـت  مور خدمت وأ دولت م.همکاري باشد، هم با دولت و هم با رهبري       

، راه شـوراي انقـالب و راه        مراه امـا  ) راه دولـت  (کرد، در آن خط آمد و آن راه را گرفت، براي اينکه راه مـا                

دو محـور و  . بنابراين کلمه واحد، رهبر واحد و در ذيل آن بايد يک محور باشـد          «. »انقالب و راه اسالم است    

ها به روش خودشان، مراجع تقليد به روش خودشـان،   سه محور، يعني پاسداران به روش خودشان، کميته   

يعنـي بـا   . شود، بايد روشها يکـي باشـد   ان، اين نميجبهه ملي به روش خودشان، دادگاهها به روش خودش     

اي و اختالفي و      توجه به ضرورت حالت حاضر انقالب که دوران سازندگي است کوچکترين تشتتي و تفرقه             

  .کوچکترين عدم همکاري و عدم پشتيباني از اين محور و از اين راه سقوط ما است

جمعيت و تشکيالت و اتحادي که داريد امتنـان و دعـاي            خاطر نعمت ديدار و اطالع از       ه  بنابراين شکر خدا ب   

  ».پيروزي و توفيق براي شما دارم

  شود؟ استنباط مي» هايي براي تضعيف سپاه توطئه و يا حيله«از کجاي اين سخنان 

  

   دولت موقت و جهاد سازندگيـ۴

ب امـام آن را بـه       باره جهاد سازندگي، مگر اين دولت موقت نبود که طرح آن را تهيه و پس از تصوي                 در

هـاي    مرحله اجرا گذارد؟ و تمامي کوشش و تالش خود را براي موفقيت جهـاد سـازندگي در تحقـق برنامـه                    

  برد؟ کار ميه اش ب معقول و حساب شده

در مــورد جهــاد ســازندگي تهيــه و از  «در پيــام مخــصوصي کــه در ماههــاي اول تــشکيل، اختــصاصاً

  :ما هاي گروهي منتشر شد چنين گفته رسانه

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان اهللا لمع

درود بر شهداي جهاد سازندگي که در مرحله دوم انقالب با هدف ساختن جامعه توحيدي جان بر کف نهاده                   

  .شربت شهادت نوشيدند

 و اشتياق الهي و انقالبي خـود، بـراي          آموزان که با شور     سالم بر همه خواهران و برادران دانشجو و دانش        

  .خدمت به برادران و خواهران محروم در روستاهاي دورافتاده کشور مشغول خدمت گرديدند

ي آن ارج نهادند و     بيز همانند مرحله تخر   سالم بر همه هموطناني که پيروزي مرحله سازندگي انقالب را ني          

با آروزي توفيق براي همـه      . اند   عدل جهاد کرده   م نظا به دنبال واژگون ساختن نظام ظلم، براي برپا داشتن        

  .ا اخالص و ايثار همکاري و مجاهدت نمودندبهضت مقدس نگروههاي اجتماعي که در اين 

انـد و يـا         اين جريان شربت شهادت نوشيده     هايي که جوانانشان در     تسليت و تهنيت دولت به تمام خانواده      
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  .»اند ديدهخدمات و يا خسارات مختلفي را متحمل گر

ريزي براي جهاد و سه ماه بعد         ماه بعد از آغاز برنامه     ۵(سپس گزارش کوتاهي از آنچه که در آن مدت          

  :انجام شده بود به شرح زير ارائه داده شد) از دعوت امام

 وسـايل مـورد نيـاز جهـاد         تأمينهاي دولتي ابالغ شد که همکاري صميمانه و           ـ به کليه ادارات و سازمان     ۱

  .ي را در حد امکانات خود بنمايندسازندگ

هاي دولتي ابالغ شد که براي انتقال کارمندان داوطلب دولـت بـه جهـاد                 ها و سازمان    ـ به کليه وزارتخانه   ۲

  .سازندگي موافقت نمايند

 پرسنل و وسايل و تجهيـزات مـورد         تأمينکيد شد در همکاري و      تأ ـ به ارتش جمهوري اسالمي خصوصاً     ۳

  .زندگي عالقمند باشند و همينطور هم شددرخواست طرحهاي سا

  . مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون تومان ميليون تومان براي هر استان کال۲۰ًـ تصويب و ارسال ۴

  . ميليون تومان اعتبار براي نيازهاي ضروري روستاها از طريق جهاد سازندگي۵۰۰ـ تصويب مبلغ ۵

انـد در هـر       تو  به درآمد يک روز نفت که جهاد سازندگي مي        ـ در اختيار قرار دادن آن قدر از اعتبار مربوط           ۶

  .استان جذب کند

  .ها با کمک و همکاري نمايندگان امام و نمايندگان دولت ـ ايجاد شوراها و دفاتر جهاد سازندگي در استان۷

ا به هاي آن ر ها و طرح ـ تهيه اساسنامه جديد جهاد سازندگي که اجازه توسعه و سرعت فعاليتهاي برنامه    ۸

  .سازد نحو بهتري ممکن مي

ـ ايجاد سازمان الزم براي چاپ مجله جهاد سازندگي که هدفش پيوند بيشتر دادن مردم شهرها و روستاها ۹

هـاي انجـام شـده     م با انگيزش و آموزش در جهت هدفهاي جهاد سازندگي و آگاه کردن مردم از فعاليـت     أتو

  .است

  . مردم براي کمک به امور جهاد سازندگي ميليون تومان از طرف۳ـ دريافت حدود ۱۰

  ». و غيردانشجو به روستاها و تقاط کشوردانشجوـ اعزام هزاران خواهر و برادر جوان ۱۱

  :و باالخره در پايان همين گزارش آمده است که

ه ثرتر از هر زمان ديگر ب     ؤاند م    دهد که بتو   نبنابراين اميدوارم که جهاد سازندگي خود را به نحوي سازما         «

بـراي ايـن   . هاي عمراني بپردازد، قادر به استفاده از کليه منابع مالي و انـساني موجـود گـردد     اجراي طرح 

منظور هم از کارمندان محترم و همکارانم در ادارات و هم از داوطلبين و دانشجويان عزيز و فداکار عـالوه                    

ه و تحمل نمايند و با همکاري صميمي و کنم که برادروار و واقعبينانه يکديگر را پذيرفت بر تشکر، دعوت مي

و بـا ايجـاد     . منظم و منضبط و با تالش خود، هرگونه عدم تفاهم و عدم ارتباط سازنده را از ميان بردارند                 

کميسيونهاي مشترک ادارات و جهاد سازندگي در هر سطح کشور از مرکز تا شهرستانها سعي کنند، نقشه                 

و بـه اميـد     . ريزي قرار دهند   قابل استفاده را مورد ارزشيابي و برنامه      اجرايي و استفاده از وسايل و منابع        

 مخرب، در جهت رفـع نيازهـاي مملکـت گـام             دخالت  و با وحدت هماهنگي الزم و به دور از هرگونه          ندخداو

  ».به اميد ايجاد و استقرار کامل جمهوري اسالمي و جامعه سراسر حرکت و برکت و برادري. بردارند

آوري شـده و در دسـترس        نيها و پيامها و مصاحبات راديو و تلويزيوني اينجانـب جمـع           مجموعه سخنرا 

با مطالعه اين اسناد هر آدم منصفي       . باشد و در صورت تمايل و درخواست يک نسخه ارسال خواهد شد             مي

وجـود  اند توجيه کننده بيانات خالف واقع جنابعـالي باشـد             کند که در آنها کمترين مطلبي که بتو         قضاوت مي 

  .بلکه بالعکس. ندارد
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  ها  عدالت اسالمي و دادگاهـ۵ 

ها چه بوده، الزم   هاي مسلحانه و خرابکاري     تر که عوامل بروز و توسعه و تشديد درگيري          اما مسئله کلي  

است تذکر دهم که نهضت آزادي ضـمن آنکـه همـواره اعمـال ضـد انقـالب و تروريـسم و برانـدازي نظـام                          

منع و محکوم کرده، دعوي و درخواستي جز اين نداشته است که قانون اساسـي               جمهوري اسالمي ايران را     

فه و احکام قصاص به دور از تعدي از حدود الهي و از تالفيگري و تجاوز و تفـريط اجـرا گـردد، آيـه شـري                         

اليجرمنکم شنئان قون علي االتعدلوا اعدلوا هـو اقـرب للتقـوي فرامـوش نـشود و وصـيت مـوالي متقيـان                       و

 متعـرض   »قتـل اميرالمـومنين   «العين باشد که فرمود مبادا به بهانه و با فريـاد              ارب خودش نصب  درباره ض 

در هر حال ورود در اين بحث که . بندي قصاص جلوتر از آن برويد کسان و همفکران او بشويد و در معادله    

باشـد   يچگونه انصاف و تقوي بايد رعايت شود و تا چه حـد خـصومت و خـشونت مـوثر و قابـل قبـول مـ                 

  .احتياج تام به امنيت قضايي، جو سالم اسالمي و وجود آزادي بر طبق قانون اساسي دارد

ايد تا آنجا که ارتبـاط بـا     انقالبي عمل کردن يا نکردن در گذشته که به طور دربست عنوان فرموده      ضمناً

حرافـاتي شـده اسـت    کند موضوع سخت پيچيده، گره خورده به اختالفات و اغراض و ان  دولت موقت پيدا مي   

فرماييد مبناي رسيدگي و مالک قضاوت نسبت به آن، چيزي جز متن و منطوق فرمان                  تصديق مي  که قاعدتاً 

  .اند باشد تو عنوان اينجانب و قوانين و مصوبات حاکم در آن زمان نمي  امام به۱۵/۱۱/۱۳۵۷مورخ 

هـا و تحريکـات غيراسـالمي و      دشـنام  اساس و سب و     نام اسالم و ايران، اتهامات بي     ه  در هر حال بنده ب    

هـاي    اخالقي که مدتها است عليه دولـت موقـت و نهـضت آزادي ايـران و اينجانـب، در مطبوعـات و رسـانه                       

ترين موازين اسالمي و اخالفي و اصـول          ها برخالف ابتدايي     منابر و خطبه   ، مساجد ،گروهي و برخي مدارس   

ترين حـق دفـاع مـشروع و جـواب قـانوني محـروم                ز بديهي ن و مظلومين ا   ي و متهم  قانون اساسي راه افتاده   

باشند، را رد کرده به جنابعالي نيز در مورد مطالبي که در ابتداي نامه آمده و قاضي خـود مـدعي شـده                         مي

  .دهم الدين است وکالت مي   الحاکمين که رب العالمين و مالک يومماست، گله و اعتراض داشته و به احک

  الهدي والسالم علي من اتبع 

  مهدي بازرگان

  ۱۳۶۱ خردادماه ۸
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  ۹۱

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   امام جمعه موقت تهراننامه ايران به آقاي هاشمي رفسنجاني

  

  حجت االسالم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 

  امام جمعه موقت تهران و رئيس مجلس شوراي اسالمي

 ۷/۳/۶۱ز جمعـه مـورخ      نماهاي     در خطبه  سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته، با ابراز تشكر از شهامتي كه            

ايد به پيوست يك نـسخه از نامـه سرگـشاده روابـط عمـومي                 در جهت قطع سب و لعن مؤمن معمول داشته        

  .گردد نهضت آزادي ايران به ائمه جمعه سراسر كشور ايفاد مي

هـاي اسـالمي و مفـاد قـانون اسـالمي منبعـث از آنهـا،                  اميدوار است با آموزش دادن معيارهـا و ارزش        

هـا و رفتارهـاي ضـد اسـالمي و انـساني              توانيـد از بـدعت    بگر ما      و مردم مسلمان و ايثار     ان جمعه نمازگزار

هاي استقرار حكومـت همـه    جلوگيري به عمل آورده و با ايجاد فضاي بالنده اخالق اسالمي در جامعه زمينه    

  .جانبه اسالم را فراهم فرماييد

  .ميكن اوند بزرگ مسئلت ميتوفيق جنابعالي را در خدمت به مردم و اسالم از خد

  

  نهضت آزادي ايران

۱۱/۳/۶۱   
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  ۹۲

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به وزير محترم آموزش و پرورش 

  

  . .سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر ): ص( قال رسول اله

  ...است و جنگيدن با او كفر است ) ايماني بي(دشنامگويي به مؤمن نابكاري : فرمود) ص(پيغمبر

  ) صول كافي جلد سوم كتاب الكفر وااليمانا(

  جناب آقاي علي اكبر پرورش

  وزير محترم آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران

هاي مختلـف     سالم عليكم، مدتي است در مراسم دعاي صبحگاهي و نمازهاي ظهر و عصر و به مناسبت               

وز را وادار به سب و لعن مؤمنين و         آم  ها، جوانان و نوجوانان دانش      در برخي از مدارس تهران و شهرستان      

دادن شعارهاي ناحق و آكنـده از تهمـت و افتـرا عليـه آقـاي مهنـدس بازرگـان و بعـضي همفكـران ايـشان                         

ايـن عمـل، آن هـم در    . آموزان و يا اولياء آنان روبرو شـده اسـت   نمايند كه در مواردي با اعتراض دانش   مي

ز پيروزي انقـالب و اسـتقرار جمهـوري اسـالمي مركـز و              رفت بعد ا    محيط آموزش و پرورش كه انتظار مي      

هـاي واالي اسـالمي باشـد،     هاي دوران جاهليت شاهنشاهي و كانون آمـوزش ارزش      محور مبارزه با ارزش   

  .تخلف آشكار از موازين شرعي و تجاوز از اصول مصرحه در قانون اساسي است

  . نداردهايي هيچگونه جايي و راهي در اسالم ناب و اصيل چنين روش

هرگز خداوند در قرآن مجيد چنين رخصتي به مـؤمنين نـداده اسـت و هرگـز در دوره رهبـري رسـول                       

هاي عادي و جاري در انقالبهاي غير الهي معمـول و             چنين روش ) ع( و يا در دوران خالفت امام علي      ) ص( اهللا

 پنجـساله مـوالي متقيـان       دهد آن اسـت كـه در دوران خالفـت           آنچه تاريخ به ما نشان مي     . مجاز نبوده است  

هرگز اجازه داده نشد كه پيروان آن حضرت در نمازهاي جمعه، در مسجد كوفه و يا در جاي ديگـر                    ) ع( علي

بـا  ) ع( خوانيم كه علـي  البالغه ما مي برعكس در نهج. مؤمنين را كه سهل است حتي دشمن را سب و لعن كنند       

  ١.كند كه من دوست ندارم شما از سبابين باشيد ه مي بر اسالم ناب به پيروان خود توصيتأكيداصرار و 

، در قلمرو حكومت معاويه اصـرار       )ع( هاي الهي اميرالمؤمنين علي     گويد كه برخالف روش     تاريخ به ما مي   

را با آن همه سوابق در خـدمت بـه اسـالم و جهـاد در ركـاب                  ) ع( شد كه مؤمني چون علي       بر آن مي   تأكيدو  

ها و تهمت و      ها و دروغ پردازي     كنند و اين حكومت معاويه بود كه با جوسازي        سب و لعن    ) ص( رسول اكرم 

در ) ع( انديش مشتبه ساخت كـه وقتـي حـضرت علـي            افترا بر مؤمنين آنچنان امر را حتي بر مسلمانان ساده         

هاي معاويه بود  ها و محصول سياسي كاري محراب با شمشير يكي از خوارج، كه خود قرباني آن جوسازي      

بـا تعجـب    ) ع( ننـدگان علـي    رسد، همان مردم ناآگاه و جوزده و سـب و لعـن              خورده و به شهادت مي     ضربه

  !خواند؟ هم نماز مي) ع(پرسند مگر علي مي

                                                      
  )االسالم الغه فيضالب  نهج۱۹۷خطبه . ( من دوست ندارم شما از دشنام دهندگان باشيد١

098



 ۹۳

  :جناب آقاي وزير

دهد قانوناً و شرعاً شما مسئول آن هستيد، مسئول در پيشگاه             آنچه در قلمرو آموزش و پرورش رخ مي       

 روزي از شما سئوال خواهد شد كه شما به چـه مجـوزي و بـا كـدام معيـار                     .ملت و مسئول در پيشگاه خدا     

اسالمي اجازه داديد كه در محيط تربيت جوانان و نوجوانان مملكت، چنين اعمـال منكـري صـورت گيـرد و                     

  .شما هم ناظر و با سكوت خود عمالً تأييد كننده آن باشيد

ي مهندس بازرگان يا اشـخاص ديگـري كـه          هاي سياسي موجود عليه امثال آقا       فرض كنيم كه جوسازي   

ه شما نيازي به پاسخگويي به مردم را احساس نكنيد اما شـما كـه   د ك برنامه قرار گيرند آنچنان باش   بعداً در 

  معتقد به خدا و قيامت هستيد جواب خدا را چه خواهيد داد؟

آدمـي در صـراط     در جمهوري اسالمي هدف از تعليم و تربيت فراهم ساختن مقدمات حركـت و هـدايت                 

مستقيم خدمت و محبت به انسان و جهان و پرستش پروردگار سبحان و تسهيل معراج او به كمال انـساني                    

  !باشد است و از اين رو تعليم و تربيت در ادامه و امتداد رسالت پيامبران مي

يـت نـسل    ها بايستي جايگاه تزكيه و ترب       ها و دبيرستان    مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش، دبستان      

ستون اصلي انقـالب فرهنگـي، بـه معنـاي واقعـي آن             . جديد اسالمي و نوعدوستي و رحمت و آزادگي باشد        

زدودن رسـوبات فرهنـگ جـاهلي دوران طـاغوت و           . يعني تزكيه نفوس بايستي در مـدارس صـورت گيـرد          

و مملكـت از    استبداد شاهنشاهي، تعصبات گروه گرايانه سياسي و تقدم مصلحت حكمرانان بر مصالح ملت              

هـاي واالي توحيـدي،       گيـري ارزش    اذهان جوانـان، آمـوزش اسـتقالل فكـر و انديـشه و شخـصيت و شـكل                 

حـال آيـا    . هـاي آمـوزش و پـرورش صـورت گيـرد            بازگشت به فطرت خداگونه انسان، همه بايد در محـيط         

و افتـرا بـه   هاي تخريبي تفرقـه و تلقـين نفـرت و دشـمني، سـب و لعـن، دروغ        كنيد روش براستي تصور مي 

تواند موجب تزكيه نفس      خبر به چنين منكراتي مي      مؤمنين و وادار ساختن جوانان و نوجوانان معصوم و بي         

هـاي غيـر توحيـدي شاهنـشاهي و يـا       و رشد مكارم اخالق و زدودن تعصبات جاهالنه مرسـوم در فرهنـگ         

  ان به اسالم و ايران شود؟الحادي و ماركسيستي گردد و يا موجب رشد شخصيت جوانان و تقويت تعهد آن

  !جناب آقاي پرورش

  :فرمايد خداوند بزرگ در قرآن كريم مي

  .. .تسبوا الذين يدعون من دون اهللا وال

  ۱۰۸/ـ سوره انعام) كنند سب نكنيد كساني را كه مردم را به غير خدا دعوت مي(

سازند به  نان را وادار مياما در آموزش و پرورش زير نظر و كنترل شما و دوستانتان، جوانان و نوجوا     

هاي دراز عمرشان را در داخل و خارج مملكت به ارشاد جوانان و معرفـي                 مؤمنين به خدا و كساني كه سال      

اند سب و لعن كنند و تهمت و دروغ و افترا بـه آنـان امـر رايـج و نردبـان                        اسالم اصيل به آنان صرف كرده     

  .ترقي شده است

حابا و بدور از كمتـرين تقـواي اسـالمي          م  ن اسالم و ايران اينچنين بي     خادميمسأله اين نيست كه چرا به       

نـه  ! كنند  دهند و در دعاهاي صبحگاهي و شعارهاي روزانه آنان را سب و لعن مي               ها را مي    ترين نسبت   زشت

. آميـز تـرس و يـا نگرانـي ندارنـد      آلـود و كفـر   هاي جاهليـت شـرك   مسئله برخوردهاي غير اسالمي و روش    

ت آزادي افراد جديداالسالمي نيستند كه خواسته باشند بـه بهانـه انقـالب و بـه عنـوان اسـالم                برادران نهض 
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اند كه قيام به     اينها در اعتقاد و اجراي اسالم از زمان و مكاني راه افتاده           . هاي انتقامشان را ارضا نمايند      عقده

ها و نهادهايي      جمعه و قرآن، خانه    نماز و حجاب و قرآن، استقبال از استهزاء و اخراج و انزوا بود، مسجد و              

، در دوران نهضت    ۱۳۲۰خان، بعد از شهريور       ها از زمان رضا      خاموش و خلوت بود و نهضتي       است كه قبالً  

 مرداد و در مبارزات نهضت مقاومت ملي و در خود نهـضت آزادي       ۲۸ملي شدن نفت، بعد از كودتاي ننگين        

ــدان و تبع  ــسجد و اداره و زن ــه و م ــاري     و در مدرس ــا همك ــشور ب ــارج ك ــل و خ ــي، در داخ ــد و آوارگ ي

هاي علمي چون طالقاني و مطهري و استاد شريعتي و سردار رشيد اسالم دكتر چمـران، جوانـان                    شخصيت

ها بودند كه از چهل سال پيش به ايـن طـرف    همين. هاي واالي اسالمي سوق دادند      مملكت را به سوي ارزش    

بينـي و ايـدئولوژي     الهام سياست از دين بوده و تدوين كننـدگان جهـان          با استدالل و اصرار منادي تبعيت و        

سياسي مبتني بر قرآن گشتند و مؤسس حزب سياسي منبعث و مجري اسالم شدند و به همين دليل هـم از                     

ها و افترائات عليه اينان از چـپ و راسـت آغـاز شـده و ادامـه            ها، دروغ   همان آغاز حركت انواع اقسام تهمت     

هـاي    زي كه اولين نمازخانه در دانشكده فني بر روي دانـشجويان مـسلمان گـشوده شـد انجمـن                  آنرو. يافت

هاي مذهبي در معرفي اسالم اصيل و پـاك شـده از              ريزي گرديد، و اولين سخنراني      اسالمي دانشجويان پايه  

وليـان  دشـمنان اسـالم چـه آنهـا كـه مت          . ضمير آغاز گرديد    خرافات اعصار، به دانشجويان و جوانان روشن      

هاي ماركسيـستي كـه رشـد جريـان اسـالمي       هاي سياسي و اجتماعي بودند و چه حزب توده و گروه          قدرت

هـا را بـر مـا وارد       هـا بـسيج شـدند و انـواع تهمـت            ديدند عليه نهـضتي     منبعث از دانشگاه را به نفع خود نمي       

 استقبال جوانان و دانـشجويان      حزب توده كه در شكل دادن به افكار جوانان ما يكه تاز ميدان و از              . ساختند

هـاي وابـسته بـه        به اسالم راستين نگران و ناراحت بود در نشريات وابسته به خود مـا را پـان اسالميـست                  

زدة محصول دوران بيست ساله استبداد رضاخان همراه          سفارت آمريكا معرفي كرده و راست گرايان غرب       

خـواهيم    گـاني كـه مـي       زده  ده و غـرب   ز  را بنـاحق علـم    ا  با مرتجعيني كه دين را دكان خود ساخته بودنـد، مـ           

و مهنـدس بازرگـان را   » آخونـد سياسـي  «را به مساجد ببريم معرفي كردند و مرحوم طالقاني را          » سياست«

بعدها نيز كه حركت فكري شـريعتي اعمـاق روح          . كه بايد منزوي شوند قلمداد نمودند     مال مهندس   زده و     علم

ا را متأثر ساخت و اثرات شگرفش ظاهر شد از همه طـرف مـورد حملـه و        نسل جوان تشنه حقيقت جامعه م     

السالطين و يا بـه تعبيـر امـام           ها قرار گرفت و كمتر فحش و تهمتي بود كه از جانب وعاظ              هجوم انواع تهمت  

  .كه دعاگويان و پاسداران نظام شاهنشاهي بودند نثار اين متفكر بزرگ اسالمي نگردد» آخوندهاي درباري«

ايم چندان غير منتظره      هايي كه همه ناظر آن بوده       كشي  ها و حق    ها و حمالت با همه ناجوانمردي       همتآن ت 

ها و يـا راسـت، همـسو و هـم جهـت شـده و بـر                    هاي وابسته به چپ     اگر آن روزها گروه   . آور نبود   و تأسف 

آور نبـود زيـرا جـز         فساختند تأس   ها چنان اتهاماتي را وارد مي       جريان اسالمي منبعث از دانشگاه و نهضتي      

رفت اما با نهايت تأسف امروز جامعه اسالمي ما شاهد اين اسـت كـه در برخـي مـدارس و                       آن انتظاري نمي  

و زيـر پوشـش     » اسـالم «نهادهاي وابسته به آموزش و پرورش جمهوري اسالمي چنـين منكراتـي بـه نـام                 

رد بـا سـكوت خـود عمـالً تأييـد      گيرد و وزيري كه بر اين مؤسسات كنترل و نظـارت دا         صورت مي » مكتب«

  كننده اين منكرات شده است؟

ــا رحمــت واســعه خــود نــه تنهــا مــؤمنين را از ســب مــشركين و ماترياليــست    هــا و  خداونــد متعــال ب

هاي ملحد و يا دنياپرستان و متكاثرين دنياگرا منع نموده است بلكه حتي دستور فرموده آنهايي               ماركسيست
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پردازنـد     اعتقاد شخصي فراتر نهاده و به تبليغ الحاد و شرك در ميان مردم مـي               ها قدم از    را كه از اين گروه    

منـد شـده      آميـز الهـي بهـره        گروههاي الحادي از اين دستور رحمـت       شگفتا در جمهوري اسالمي   . يدسب نكن 

نمايند و از بركت جمهوري اسالمي از تعرض مصون هـستند امـا      آزادانه نشريات خود را چاپ و منتشر مي       

  گيرند؟ ترين اتهامات قرار مي گذاران به اسالم و ايران مورد زشت ترين خدمت بقهپرسا

  !جناب آقاي وزير

 بر اسالمي بودن، تعهـد بزرگـي در برابـر خـدا و ملـت                تأكيدانقالب و جمهوري اسالمي ايران با قبول و         

و نمازهـاي جمعـه     اعمال منكري كه در برخي مـدارس و مـساجد           . ايران و مردم جهان بر عهده گرفته است       

اي آشـكار از     هـا فاصـله داشـته و نمونـه          گيرد با معيارهاي اصيل اسالمي فرسـنگ        عليه مؤمنين صورت مي   

  .پايبند نبودن بدين تعهد است

و شيوه سب و لعن و دروغ و تهمـت و جوسـازي             ! كجا) ع( آموزش اسالم اصيل و تأسيس حكومت علي      

  !عليه خدمتگذاران به اسالم و ايران كجا

ا تهمت و لعن و سب مسلماناني كه صداقت و ايمان و خدمت آنان بـه ايـران و اسـالم مـورد تـصديق                         آي

آموزان معصوم، مشوق پـشتيباني    تواند برنامه خودسازي و تربيت سياسي دانش        امام و امت بوده است مي     

؟ آيـا ايـن     آگاهانه و حمايت از برابري، راستي و عدالت و موجب پرورش نسلي حق طلب و حق پـذير باشـد                   

گونه رفتارهاي غير اسالمي خواهد توانست باعث اعتالء و بهبـود روابـط مهرآميـز و تفـاهم و وحـدت بـين        

  شناسي نسبت به خدمتگزاران به دين و مملكت و ملت گردد؟ مؤمنين و مسلمانان و تشويق روحيه حق

ي كـه سـابقه مبـارزات و        ايد كه اگر گروهي موفق شوند مـردم را نـسبت بـه كـسان                بحال انديشيده  آيا تا 

خدمات اسالمي ساليان دراز آنها در داخل و خـارج كـشور بـر همـه آشـكار اسـت بـدبين نمـوده و از ايـن                          

اشخاص هتك حرمت و حيثيت بنمايند، سرنوشت دولتمرداني كـه مـردم مـا آشـنايي و اطالعـي از سـوابق                      

ترور شخصيت افراد سوابق و خـدمات       اسالمي و يا سياسي آنها ندارند چه خواهد بود؟ اگر موفق شوند با              

آنها را مخدوش سازند ـ كه هرگز نخواهند توانست ـ به چه دليل مردم ما به كساني كـه اسـالمي و انقالبـي      

  اند اعتماد كنند؟ اي نداده كنون امتحان شايسته بودنشان بعد از پيروزي انقالب نمايان شده و تا

هاي تخريبي غير اسالمي ولو چند صباحي قـدرت سياسـي           ها و اين روش     از ما بپذيريد كه اين جوسازي     

گروهي را تثبيت كند، به نفع استقرار و استمرار جمهوري اسالمي ايران نيست و نهايتاً تنهـا و تنهـا بـه نفـع                        

  .دشمنان انقالب اسالمي ايران خواهد بود

  جناب آقاي پرورش

از همان اولين روزهايي    . فرستاديم  شما مي الزم بود ما اين نامه را زودتر و پيش از تعطيل مدارس براي              

. هاي تفرقه و تحريك سب و لعن مؤمنين در مدارس آغاز گرديد ما مصمم بر ايـن كـار بـوديم                      كه اين روش  

هـا، نتيجـه اعمـال نظـر          كرديم كه شايد برنامـه خاصـي در كـار نباشـد و ايـن شـيوه                  اما در ابتدا تصور مي    

ورش نفوذ كرده و يا عناصر صادق ناآگاه باشـد و تـصور             اشخاص منحرف و مغرض كه در آموزش و پر        

كرديم كه با بودن شما در آموزش و پرورش جلوي اين كارهاي تخريبي و نظاير آن گرفته خواهد شد و                 مي

امـا  . نيازي به تذكر و اعتراض و اقدام به انجام وظيفه شرعي امر به معروف و نهـي از منكـر نخواهـد بـود                       

هاي يكسان به مـا       ها در مدارس، با شعارها و محتواي واحد شيوه          گونه اين روش    ادامه و گسترش بخشنامه   
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نشان داد كه چنين تصوري درست نبوده است لذا بر آن شديم ولو آن كه دير هم باشد به وظيفه توصيه به        

م كه شـما    اميدواري. بدهيم» فذكر فان الذكري تنفع المؤمنين    «حق خود اقدام نماييم و اين تذكرات را بر سبيل           

بيني نگريسته و اين تذكر را به طور مقتضي به كليـه مـسئوالن وزارت آمـوزش و                    به گفته ما به ديده خوش     

 اطمينان داشته باشيد كه مـا در ايـن راه جـز خيـر و سـعادت امـت اسـالمي چيـزي                        .پرورش منتقل فرماييد  

  .خواهيم نمي

انقـالب اسـالمي و ملـت زجـر ديـده ايـران از       توفيق جنابعالي را در دفاع از حق و منع باطل و خدمت به         

  .خدايتعالي مسئلت داريم

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۱۹/۳/۶۱   
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  ۹۷

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران به مناسبت سالگرد شهادت دكتر شريعتي

  

  داريم ياد استاد شهيد دكتر علي شريعتي را گرامي مي

  

  وا ليرزقنهم اهللا رزقا حسنا و ان اهللا لهو خيرالرازقين اهللا ثم قتلوا و مات والذين هاجروا في سبيل

  )۵۸/حج(

 بعد از عبـور از    ، آغاز شده بود   ۱۳۲۰حركت نوين اسالمي در جريان مبارزات ملت ايران كه از شهريور            

هـا و گـسترش همـه جانبـه در            ها و شكست    هاي مختلف و پشت سر گذاشتن جزر و مدها و پيروزي            گذرگاه

 بـه پيـروزي سياسـي بزرگـي در تـاريخ ايـن         ۵۷ بهمن ماه    ۲۲اسي و نظامي، سرانجام در      ابعاد عقيدتي، سي  

  .كشور كهنسال دست يافت

تـرين    انقالب اسالمي ايران پيش از دستيابي به پيروزي سياسي، در بعـد ايـدئولوژيك و تبيـين اساسـي                  

هيچ انقالبي به معنـاي     اصوالً در جوامع بشري     . مقوالت اسالمي و گسترش مبارزه ايدئولوژيك موفق گشت       

هـاي اجتمـاعي وقتـي محتـواي انقالبـي پيـدا            حركت .بيني و ايدئولوژي رخ نخواهد داد       واقعي كلمه بدون جهان   

هاي   ها و نيازهاي انسان     بيني و ايدئولوژي منبعث از آن بوده و در جهت تحقق آرمان             كنند كه بر اساس جهان      مي

  . باشديداي استعدادهاي خداديانساني و رشد و شكوفاتشنه قسط و عدل و آزادي و شرافت و كرامت 

هـا و     هـا و گـروه       به بعد، افراد و شخـصيت      ۱۳۲۰در روند رو به رشد حركت نوين اسالمي، از شهريور           

امـا در   . انـد   اي را ايجاد كرده     اند و برخي از آنان به حق تأثيرات تعيين كننده           قشرهاي بسياري شركت داشته   

بينـي    ها در طرح و تبيين جهان       ترين چهره   ند شهيد دكتر علي شريعتي يكي از پر فروغ        اين فرآيند استاد ارجم   

  .شود اسالمي و عاملي مؤثر در به صحنه كشيدن نسل جوان در انقالب اسالمي شمرده مي

تـر از     پرورده و تربيت شده حركت نوين اسالمي بود و بهتر و عميـق             شريعتي كه خود محصول و دست     

كـرد    هاي نسل جوان معاصر را، در ايران و در دنياي اسـالم درك مـي                ازها و حساسيت  هر كس دردها و ني    

بيني و در عين حـال بـا     آنچنان اين دردها و نيازها را منعكس ساخت و آنچنان با جسارت و شهامت و واقع               

 اسـالم   ها در زمينه تبيين مبـاني       صداقت اسالمي به پاسخگويي اين نيازها پرداخت كه به بزرگترين پيروزي          

در تاريخ ملت ما، و شايد در دنياي اسـالم، هـيچ            . اصيل و گسترش و تعميق آن در نسل جوان موفق گرديد          

كـرده جـوان     متفكري به اندازه مرحوم دكتر شريعتي نتوانسته است انديـشه و رونـد فكـري نـسل تحـصيل                  

ر و انديـشه شـريعتي در       وسعت تأثيرات فكـ   . دوران را مسخر كرده و در جهت انقالبي اسالمي به پيش برد           

  .سابقه است تاريخ ملت ما بي

و هرگـز   . او يك مسلمان پرتالش و متعهـد بـود        . اسالمي نبود » متفكر«شهيد دكتر علي شريعتي تنها يك       

اي از مبـارزه عليـه    در تمامي دوران عمر كوتاه ولي پربار خود، چه در داخل و چه در خـارج كـشور لحظـه               

  . ننمودمثلث زر و زور و تزوير غفلت
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شريعتي در هيچيك از ادوار زندگي، در كنار پدر و معلم بزرگوارش استاد محمد تقي شريعتي در منـزل                   

كـه  (و كانون نشر حقايق اسالمي در مشهد، در دوران تحصيل در دانشگاه مشهد و در نهضت مقاومت ملي        

ل در فرانسه بعد از بازگشت و در دوران سفر و تحصي)  تشكيل شده بود۳۲ مرداد  ۲۸بعد از كودتاي ننگين     

ها، در حسينيه ارشاد و ساير مراكز، هرگز كمترين فرصتي را بـراي معرفـي    به ايران در تهران و شهرستان     

  .اسالم ناب و اصيل و مبارزه با استبداد در اشكال گوناگونش از دست نداد

يافتــه   عاصــي رهگــر و يــك تــالش» كــوير«يــك عــارف برخاســته از . زن نبــود او تنهــا يــك متفكــر قلــم

او از  . او هيچگـاه يـاران اوليـه خـود را رهـا نكـرد             .  و در اين راه هرگز دچار تذبذب نشد        ناپذير بود  خستگي

او در خـارج از  . اعضاي اصلي نهضت مقاومت ملي ـ استان خراسان بود و به همين جرم هم به زندان رفت 

دارك اوليـه بـراي نبـرد مـسلحانه عليـه      كشور از مؤسسين نهضت آزادي ايران ـ خارج كشور بـود و در تـ   

  .استبداد پهلوي شركت داشت

 او .خواسـت  دانست بلكه اسالم را براي نجات تمـامي بـشريت مـي      بخش تنها ايران نمي     نجات او اسالم را  

او نظيـر هـر مـسلمان    .  و اين اعتقاد تنها در تئـوري و حـرف نبـود   دانست  خود مي تمامي مسلمانان را برادران     

هـاي محـروم و    ي، به هر حركـت ضـد اسـتبدادي و ضـد اسـتعماري و هـر حركـت انقالبـي تـوده          متعهد ديگر 

تـرين     به همين دليل بود كه نزديك      .كرد  مستضعف جهان بخصوص در دنياي اسالم احساس تعلق و وظيفه مي          

لجزايـري  بخش الجزاير، كه در جنگ مسلحانه فعال عليـه اشـغالگران ا             با جبهه آزادي   ترين روابط را    و صميمانه 

دستان و اوباش الجزايري مزدور پليس فرانسه عليه جان او توطئـه شـده و           ه  توسط چماق ب  . بود بوجود آورد  

  .سخت مضروب گشت خوشبختانه بعد از مدتي بستري شدن در بيمارستان، از مرگ نجات پيدا كرد

هـاي    و فعاليت دكتر شريعتي عالوه بر شركت در تأسيس نهضت آزادي خارج كشور در تمامي مبارزات             

گيـري جنـبش دانـشجويي خـارج          در شـكل  . اي داشـت    ايرانيان خارج كشور عليه استبداد پهلوي سهم عمـده        

  .كننده داشت ي اروپا نقش تعيينو جبهه مل) هاي دانشجويان و كنفدراسيون در مراحل اول سازمان(كشور 

رين تـ   تـرين و غنـي      يكي از پرتيـراژ   شد،    نشريه ايران آزاد، كه در آن سالها در خارج از كشور منتشر مي            

 كـه بـه ايـران آمـد         ۱۳۴۴شهيد شريعتي از آغاز انتشار اين نشريه تا تير مـاه            . رژيمي بود هاي ضد   روزنامه

  .مسئول انتشار آن بود

 بـه  ۱۳۴۷كار خالق شريعتي در بعد مبارزات عقيدتي و در رابطه با كل حركت نوين اسالمي از سـالهاي        

هاي او به ثمر رسيد و بـه همـين            بارترين دوران فعاليت  سينيه ارشاد و در يكي از پر      نگر ح بعد بود كه در س    

. تـرين حمـالت از راسـت و چـپ قـرار گرفـت               تـرين و گـسترده      دليل هم در اين دوران شريعتي مورد زشت       

كمتـر  » متحـدين زر و زور    «ارتجاع ديني وابسته به شاه خائن و آخوندهاي درباري و متوليان معبـد ريـا و                 

هاي چـپ نيـز كـه از رشـد حركـت           به موازات اين حمالت گروه    . نحراف و اتهامي بود كه به او نسبت ندهند        ا

 كار جناح راست را تكميل كـرده و هـردو بـا             ،زده شده بودند    حشتنوين اسالمي و اقبال جوانان به اسالم و       

  .هم شهيد شاهد ما را از هر طرف به زير حمالت خود گرفتند

اما حمالت گـروه    . وانست در روحيه شريعتي اثر بگذارد و يا كار او را متوقف سازد            اين حمالت هرگز نت   

ه هـا كـه بـ    العاده متأثر ساخت همان     وابسته به دين، اعم از دشمنان دانا و يا دوستان نادان، شريعتي را فوق             

  :قول خودش
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شوند، آنها كـه بايـد حقـشناسي          بايد همگام باشند سد راهم مي      هزنند، آنها ك    آنها كه بايد مرا بنوازند، مي     «

زنند، آنها كـه بايـد در برابـر دشـمن دفـاع           كنند، آنها كه بايد دستم را بفشارند، سيلي مي          كنند، حقكشي مي  

كنند، و آنها كه بايد در برابر سمپاشي بيگانه ستايـشم كننـد، تقـويتم كننـد،            كنند، پيش از دشمن حمله مي     

  .». ..اداشي، نوميد شوم يي دارم و پ پايگاهي كه چشم يارياميدوارم كنند، تا در راه تو از تنها 

اين حمالت نتوانست تأثيرات عظيم و گسترده كار خالق شريعتي را متوقف سـازد و آخراالمـر سـاواك                   

كميتـه  «گـاه     رسماً وارد عمل شد، و بعد از تعطيـل حـسينيه ارشـاد دكتـر شـريعتي را بـه زنـدان و شـكنجه                        

را هـم بـه دل    » حـسرت يـك آخ گفـتن      «ما همانطور كه علي خود بارها گفته بود         ا. معروف انداختند » مشترك

  .همة آنها گذاشت

 از ايـران خـارج   ۵۶بعد از رهايي از زندان كميته، علي، دست به يك هجرت جديـدي زد و در ارديبهـشت        

ت جديد  ، يعني دو روز قبل از خروجش از ايران نوشت هجر          ۵۶ ارديبهشت   ۲۴علي در يادداشتي كه در      . شد

  :خود را چنين ترسيم كرده است

سرنوشت ديگري را در ادامـه     » مهاجر الي اهللا  «روم تا     ام و مي    اي كه آغاز كرده     و من در آستانه مرحله تازه     «

درد  فريب بزرگ است و جز همت ياران هم         و جز لطف خدا كه اعجازگر و دشمن        سرگذشت خويش دنبال كنم   

  » ... هيو همراه زادراهي ندارم و اميد پنا

هجرت علي ضربه بزرگ و غيرقابل تحملي به حيثيت ساواك و رژيم شاه، و خطري جديد و جدي بـراي             

هاي فـراوان از غربـت هجـرت را           ، استاد بزرگوار و يار و همرزم ما براي سال         ۵۶ خرداد   ۲۹لذا در   . آن بود 

ازد، كه چنـين نـشد، و ايـن         شهيد نمودند به تصور اين كه شهادتش، حركت اسالمي را متوقف و يا بطئي س              

  .اشتباه همة مستبدين تاريخ است

 به استاد محمد تقي شـريعتي،       ۵۶ تير ماه    ۶اي به مناسبت شهادت شريعتي در         مهندس بازرگان، در نامه   

  :كار عظيم علي و شهادتش را چنين توصيف كرده است

سـاخت    تـر مـي     ه را روشـن   شـد و جامعـ      تر مـي    تر و صاف    علي كه با ادراك و آثارش سال به سال روشن         «

شاخسار پر ثمري از آن پدر، پسر فضل و اخالص بود كه در بحبوحه احتيـاج و اسـتقبال از سـنگيني بـار                        

  .»شكسته شد و با افتادن او اميدها و آرزوها به زمين ريخت

دارد و  نهضت آزادي ايران ياد برادر بزرگوار و همرزم گرامي شهيد دكتر علـي شـريعتي را گرامـي مـي         

نجمين سال هجرت و شهادت او را به ملت قهرمان و شهيدپرور ايران و به همه همرزمـان و همـسنگرانش                     پ

  .گويد و همچنين به پدر بزرگوارش استاد شريعتي تبريك مي

  

  نهضت آزادي ايران

۲۹/۳/۶۱   
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  ۱۰۰

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران به مناسبت 

  چمراناولين سالگرد شهادت سردار رشيد اسالم دكتر مصطفي 

  

. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدواهللا عليه فمنهم من قضي نحبه و مـنهم مـن ينتظـر و مـا بـدلوا تبـديال                  

  . . . ليجزي اهللا الصادقين بصدقهم 

  )۲۲/احزاب(

هاي جنگ عليه نيروهاي متجاوز ارتش بعث         افتخار دكتر مصطفي چمران در جبهه     ريك سال از شهادت پ    

ه قلب شيفتگان راه حق، آزادگي و عدالت را آتش زد، دل دشمنان اسـالم و ايـران          ي ك تگذارد، شهاد   عراق مي 

  .خورده پايان بخشيد ريبفهاي دشمنان دانا و دوستان  را شاد ساخت و به ياوه سرايي

اي از     شخصيت ايـن سـردار رشـيد اسـالم در پـرده            ،ادتهز مردم حتي يكسال پس از ش      براي بسياري ا  

ر در معرفـي خـود،      اري و وارستگي چمران به حدي بود كه در زمان حيـات كمتـ             بزرگو. ابهام پوشيده است  

 او .كوشـيد  ها و افتراهايي كه چون سيل به سويش سرازير بود مـي  ا پاسخگويي به تهمتيدفاع از خويش و     

 توان با مجاهـدت، ايثـار، فـداكاري و اسـتقبال از             بود در محيط ملتهب و جوزده بعد از انقالب تنها مي           معتقد

ساز را در پاسخگويي بـه   نوشتآمد اين لحظات حساس و سر     دريغش مي . شهادت براي ديگران الگو ساخت    

شايد به همين دليل است كه شخصيت واالي او جز بـراي همرزمـانش       . هاي اين و آن صرف كند       سرايي ياوه

يك سال پس از شهادتش     دهيم   ناشناخته مانده است اينك كه او به لقاءاهللا پيوسته است ما به خود اجازه مي              

  .مختصري درباره او سخن بگوييم

تـرين روزهـا پـا بـه          هـايي در حـساس      ها، گهگـاه شخـصيت      بپذيريم كه در تاريخ ملت     اگر اين واقعيت را   

ها بـراي انجـام آن تربيـت شـده و بـراي               گيرند كه گويي سال     عرصه فعاليت گذاشته وظايفي را به عهده مي       

تـو گـويي    . ها بـود    ، بايد بگوييم دكتر چمران بهترين نمونه اين گونه شخصيت         اند  چنين روزهايي تجربه ديده   

سازي در تـاريخ جمهـوري اسـالمي ايـران ذخيـره        پروردگار عليم قدير وي را براي نقش ويژه و سرنوشت         

تـرين لحظـات    كرده و كليه استعدادها، خصائص و تجربيات الزم را به وي عطا فرموده بـود تـا در حـساس    

 آنچه گفتيم بدان معني نيست كـه        . جمهوري در عرصه ظاهر شود و نقش سازنده خود را ايفا كند            تاريخ اين 

چمران پس از انقالب براي اولين بار در صحنه مبارزه و فعاليت سياسي قـدم نهـاد و پـيش از آن عنـصري           

ورتي بود كه   منظور آن است كه همه تجربيات سياسي و استعدادهاي او به ص           . گير بود   نشين و كناره    گوشه

گويي براي روزهاي پس از انقالب تربيت شده است و گرنه براي ما روشن اسـت كـه چمـران از روزي كـه        

مـا از آن روزهـا وي را در         . خود را شناخت وارد صحنه مبارزه عليه اسـتبداد، اسـتعمار و بيـدادگري شـد               

وفـاي  چمـران از يـاران با  . ايـم  هاهش بـود هاي مبارزاتي و سياسي دنبال كرده و شاهد و ناظر و همر         فعاليت

گـذاران نهـضت آزادي ايـران در خـارج از كـشور، معـاون        نهضت، از شـاگردان مهنـدس بازرگـان، از پايـه      
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خـواهيم شـما هـم او را          شناسـيم و مـي      مـا او را خـوب مـي       . وزير و وزير دفاع در دولت موقت بـود          نخست

  .بشناسيد

  سوابق مبارزاتي چمران

هاي آخـر كـه در دبيرسـتان البـرز بـه       اليت سياسي و اجتماعي خود را از سال     دكتر چمران مبارزه و فع    

در دوران دانشجويي خود در دانشكده فنـي، از اعـضاي فعـال و متعهـد         . تحصيل اشتغال داشت شروع كرد    

 كه طبق طرح و نقـشه آمريكـا و انگلـيس    ۳۲ مرداد ۲۸بعد از كودتاي ننگين . انجمن اسالمي دانشجويان بود 

ي و قانوني دكتر مصدق را ساقط ساخته، شاه فراري را بـر تخـت سـلطنت بازگردانـد، چمـران بـه                    دولت مل 

هـا، فعاالنـه      پيمـايي   هـا، مبـارزات، اعتـصابات، راه        صفوف نهضت مقاومت ملي پيوست و در تمـامي فعاليـت          

  .شركت كرد

اش حفظ كرده     ضتيدر خارج از كشور، چمران ارتباط عقيدتي، سياسي، تشكيالتي خود را با دوستان نه             

اي از مبـارزه عليـه اسـتبداد پهلـوي و تـالش در راه انعكـاس                   و عليرغم تحصيل و اشتغال در آمريكا لحظـه        

چمران در بوجود آوردن و جهت دادن بـه جنـبش نـوين             . طلبانه ملت قهرمان ايران غفلت ننمود       مبارزات حق 

و تـشكل آنهـا و تأسـيس كنفدراسـيون           بـه بعـد      ۱۳۴۰هـاي     دانشجويان ايراني در خارج از كشور در سـال        

دانشجويان ايراني در مراحل اول نقش عمده و اساسي داشت و به همين دليل به عضويت افتخاري ـ دائمـي   

چمران همچنين از مؤسسين جبهـه ملـي آمريكـا و عـضو شـوراي مركـزي و       . شوراي عالي آن انتخاب شد    

 ن نهضت آزادي ايران در خارج بوجـود آيـد، چمـرا           ، وقتي قرار شد كه    ۱۳۴۱در سال   . هيأت اجرائيه آن بود   

  . آن بودههمراه با دوستان همرزمش، همچون دكتر علي شريعتي، از مؤسسين اولي

اش بـه تـالش بـراي تـدارك جنـگ             ، چمران همراه دوستان نهضتي    ۱۳۴۲ خرداد   ۱۵بعد از سركوب قيام     

هـاي الزم و ايجـاد امكانـات          افت آموزش مسلحانه عليه رژيم شاه دست زد و در همين راه بود كه براي دري             

وي مدتها در خاورميانه فعاليت كرد و هنگامي كه رژيـم شـاه امـام               . ضروري با اين دوستان به مصر رفت      

در . كنندگان با امام بودنـد     و اين گروه كوچك از اولين مالقات      خميني را از تركيه به نجف تبعيد كرد، چمران          

خود را در جهت شخصيت بخشيدن به شيعيان جنوب لبنان آغاز كـرده             اين زمان امام موسي صدر فعاليت       

. اي و تربيتـي شـهر صـور را اداره كنـد             بود و در جستجوي مردي بود كـه بتوانـد مجتمـع تعليمـات حرفـه               

مشورت با آقاي مهندس بازرگان موجب معرفي چمران براي قبول ايـن مـسئوليت شـد و ايـن خـود فـصل                       

  .هاي امام صدر پديد آورد ليتجديدي در زندگي چمران و فعا

چمران از آن پس، تا زمان پيروزي انقالب اسالمي ايران در كنار امام موسـي صـدر بـه آمـوزش فنـي،                       

سياسي، عقيدتي شيعيان لبنـان و فلـسطينيان و بيدارسـازي و بـسيج شـيعيان لبنـان و كمـك بـه آوارگـان                         

ود كـه بـاالخره مجلـس اعـالي شـيعيان، جنـبش             ها بـ    ها و فعاليت    به دنبال همين همكاري   . فلسطيني پرداخت 

و براي اولين بـار در تـاريخ قـرن          . بوجود آمدند ) امواج المقاومه اللبنانيه  (حركت المحرومين و سازمان امل      

اخير، شيعيان لبنان، شرف و حيثيت و افتخار خود را باز يافتند و با بازگشت به خويشتن خـويش و احـراز                      

هـاي خـود و مقابلـه بـا نيروهـاي        به مقابله با اسراييل و دفاع از سرزمينشخصيت انساني ـ اسالمي خود، 

  .انحرافي از چپ و راست پرداختند

هاي بزرگ، دشمنان اسالم و اعراب از چپ و راست را بر آن داشت كه امام موسي صدر و                     اين پيروزي 
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اك خـود مـورد انـواع و        كتر چمران و همراهان و همرزمانشان را به عنوان دشمن اصلي و واقعي و خطرن              د

هـا اسـير      متأسفانه برخي دوستان نادان نيز در دام اين تبليغات و توطئه          . اساس قرار دهند    اقسام اتهامات بي  

يـك  . شدند و دست اندر دست دشمنان اسالم و مسلمانان، به توطئه براي ترور شخصيت چمران پرداختنـد                

زعتـر خواندنـد و بـا        تـل وساد و سومين روز قاتل      روز او را مأمور ساواك، روز ديگر جاسوس سيا و يا م           

  .هاي مردم مخدوش سازند ظار تودهد تا شخصيت واالي چمران را در انتبليغات وسيع خود كوشيدن

هـاي ماركسيـستي در       سـازمان . توطئه عليه چمران تنها به ترور شخصيت او محـدود و منحـصر نبـود              

و چندين بار براي قتـل وي و مـرادش          . ون او تشنه بودند   ها و مرتجعين همه به خ       لبنان، ساواك و اسراييلي   

اگر چه توطئه ربوده شدن امام موسي صدر به نتيجـه رسـيد امـا  بـه     . چيني كردند     صدر توطئه   امام موسي 

 ،ها ها و تالش هاي آنان در مورد چمران يكي پس از ديگري نقش بر آب شد و عليرغم توطئه              ياري خدا تالش  

هـاي عقيـدتي، سياسـي، نظـامي در ميـان             سابقه با ابعـادي گـسترده در زمينـه          ي بي چمران موفق شد حركت   

و امروز نام چمران و محبت او در دل فرد فرد شيعيان لبنان              ها بوجود آورد    شيعيان لبنان و حتي فلسطيني    

ز خـود و    كنند و او را شخصيتي ا       اي دارد و مردم لبنان در همه جا از او با عزت و احترام ياد مي                 جاي ويژه 

  .دهند دانند و هزاران جوان مسلمان لبناني، راه و رسم او را ادامه مي متعلق به خود مي

هــا و مبــارزات چمــران در دوران تبعيــد و آوارگــي در خــارج از كــشور نــشان داد كــه بــرخالف  تــالش

ن و  كشورهاي غربي به معناي فريفتـه شـد       در  تصورات و تبليغات واهي گروهي، صرف تحصيل يا اشتغال          

بلكه ممكن است آشنايي با غرب موجب شناخت مفاسـد مـاديگري            . هاي غربي نيست    خود فروختن به ارزش   

نـشان  . تر شدن در راه خدمت به اسالم و ايران و مبارزه و انقـالب گـردد                 تر و مخلص    و باعث پاكتر، روشن   

 و موحـد بـودن نيـازي    براي مسلمان. داد كه مرد خدا به هر كجا كه رود جبهه جنگ و جهادش در آنجاست      

تـوان معيارهـا و       اي نظير آمريكا نيز مـي       در مركز كفر جهاني و در درون جامعه       . به سرزمين خاصي نيست   

هاي اسالمي را حفظ كرده و رنگ غربي نگرفت بلكه در آنجا نيز به انجام وظيفه و ابالغ پيـام الهـي و                         ارزش

  .تالش براي پيروزي حق اقدام نمود

  زي انقالب چمران پس از پيرو

بـاري از تجـارب    گي با كولهدري و آوار  ه سال درب  ۲۰ان بعد از    با پيروزي انقالب اسالمي در ايران، چمر      

توانست اين دانش و تجربه را كه در جهان غرب خريدار فراوان داشـت                او مي . و علم به ميهن خود بازگشت     

داد كـه بـه جـاي خودپرسـتي و      بينـي قـرار دهـد ولـي از آغـاز تـرجيح                در خدمت خودخـواهي و خويـشتن      

اش گـام     سودجويي هستي خود را در پاي محرومان جهان فدا كنـد و جـز در راه خـدا و بنـدگان سـتمديده                      

پاي آنان ـ اگر نه پيشاپيش   هسالها در كنار محرومان لبنان و ستمديدگان فلسطيني به سر برد و پاب. برندارد

 يافت كه در ميهن خود به خدمت بپـردازد و در دولـت              ولي سرانجام فرصتي  . ـ با دشمن صهيونيسم جنگيد    

موقت نخست به عنوان معاون در امور انقالب و سپس به عنوان وزير دفاع آغـاز بـه كـار كنـد ولـي تقـدير                          

  .چنين بود كه چمران عمر خود را در ميدان جنگ به سر برد و در ميدان جنگ شربت شهادت بنوشد

  هاي جنگ  چمران در جبهه

 اسالم دكتر چمران از اولين روزهاي آغاز جنگ تحميلي به جبهـه رفـت و بـه سـازماندهي                   سردار رشيد 

  .نيروهاي داوطلب فرماندهي عمليات نامنظم عليه متجاوزين پرداخت
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هاي اساسي در بـاالترين سـطح         رژيم بعث عراق در شرايطي به ايران حمله كرد كه اختالفات و درگيري            

هـا از   ي جامعه را به خود مشغول سـاخته و در تمـامي نهادهـا و ارگـان    مملكت ميان دولتمردان به طور جد  

 اين وضعيت از عوامـل اصـلي حملـه          .سپاه پاسداران گسترش يافته بود    جمله نيروهاي نظامي و انتظامي و       

هـاي ضـد      توانـد برنامـه      چنين وضعيتي تصور كرده بود كـه مـي         رژيم بعثي با توجه به    . بودعراق به ايران    

  .ه جمهوري نوپاي اسالمي را به اجرا درآوردانقالبي علي

بايد گفت كه رژيم بعثي عراق از بدو پيروزي انقالب و روي كار آمدن دولت موقت بـه دنبـال فرصـت و                     

 هواپيماها و هليكوپترهـاي عـراق، دهـات         ۱۳۵۷در اسفند ماه    . بهانه براي حمله و تجاوز به ايران بوده است        

بررسي و توجه بـه تجربـه تمـام    . د و اين حمله و تجاوز غير منتظره نبود  مرزي غرب ايران را بمباران كردن     

دهد كه بعد از پيروزي حركت انقالبي و شكست نيروهاي پوسيده و كهنه و سـقوط             انقالبات جهان نشان مي   

. نظام ضد انقالبي و تأسيس نظام سياسي و دولت جديد، حمله و تجاوز از خارج مرزهـا انجـام شـده اسـت                 

هـاي بـارزي از        همزمان با جنگ و آشوب در كردستان و خوزستان و گنبد نـشانه             ۵۷ در اسفند    حمله عراق 

  .هايي و اجراي آنها عليه انقالب اسالمي ايران بود وجود چنين نقشه

در مورد حمله عراق به ايران و جنگ كردستان، مسئله مهم و حساس زماني بـود كـه بـراي اجـراي آن                       

تنها حمله و تجاوز بـه ايـران و ضـربه زدن بـر جمهـوري اسـالمي بـود بلكـه                      هدف نه   . انتخاب كرده بودند  

كـه نيروهـاي مـسلح      ) ۵۸ و اوائـل سـال       ۵۷اواخـر سـال     (طراحان اين برنامه زماني را انتخاب كرده بودند         

مردمي هنوز يا سازمان نيافته بودند و يا از انسجام الزم برخوردار نبودند و جنگ تحميلـي در آن شـرايط                      

ارتش شاهنـشاهي در برخـورد و رويـارويي بـا مـردم در دوران انقـالب              . ساخت  ارتش را درگير مي   الجرم  

انسجام فرماندهي سنتي خود را از دست داده بود ولي هنوز تـصفيه و تزكيـه الزم در آن صـورت نگرفتـه                       

د و چـه  توطئه آن بود كه با تحميل جنگ در آن برهه از زمان ارتش را به طور زودرس منـسجم سـازن               . بود

اش را فـراهم سـاخته و سـپس آن را بـه صـورت       بسا در درگيري با ارتش متجاوز عراق، موجبات پيروزي   

ي، بلكه ارتش جمهوري اسالمي ايران، كه دفع خطر و تجاوز از ارتـش            هنه ارتش شاهنشا   ارتش منسجم، اما  

 بـدون آن كـه      خارجي نمـوده و بـا دفـاع از تماميـت ارضـي و جمهـوري اسـالمي مـشروعيت يافتـه اسـت                       

  .هاي احتمالي آينده حفظ نمايند هاي ضروري صورت گرفته باشد، براي برنامه تصفيه

طي يـك ديپلماسـي حـساب       . ها را خنثي ساخت     تدبير دولت موقت اين توطئه      بيني و قاطعيت و حسن      واقع

ان بمبـاران   اي دولت موقت توانست دولت عراق را وادار سازد كه طي يك يادداشت رسمي به دولت اير                  شده

خـواهي از    از جانب نيروهاي هوايي عراق قبول نموده و بـا معـذرت           » اشتباه غير عمدي  «دهات مرزي را يك     

هايي از جانـب دو دولـت بـراي     دولت موقت اين موضع را پذيرفت و هيأت. ايران پرداخت خسارت را بپذيرد    

نظر مقامات مسئول در دولـت موقـت        از  . بازديد دهات مرزي و برآورد خسارت وارده تعيين و اعزام شدند          

رويه و حساب نشده به آنهـا    ي اين بود كه نبايد با اعمال بيبا توجه به ماهيت رژيم بعثي عراق مسئله اساس     

داننـد كـه دولـت        مه مـي  ه. بيني بايد جلوي توطئه را گرفت       بهانه داد بلكه بر عكس از موضع قدرت و با واقع          

 امكـان داد تـا از نظـر          گذشت زمان به انقـالب     .يم ماند ق در آن مرحله ع    موقت در اين امر موفق شد و توطئه       

راي رفراندوم، تدوين و تصويب قانون اساسي و انجام انتخابات، و از جهات نظـامي، بـسيج و   جا ا بسياسي  

هاي اساسي را در      سازماندهي نيروهاي مسلح مردمي سپاه پاسداران، و تصفيه و تزكيه الزم در ارتش قدم             
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 بـاالخره بـراي اجـراي توطئـه         ۵۹به طوري كه وقتي ارتش عراق در شهريور         . نظام جمهوري بردارد  تثبيت  

اگر چه جو سياسي حاكم بر مملكت بسيار متشنج بـود، امـا تحـوالت درونـي در انقـالب                 . حمله را آغاز كرد   

  . با توطئه برخيزد به مقابله۵۷تر از اسفند  آنچنان بود كه توانست در شرايطي به مراتب مساعدتر و مناسب

هـاي خـود را در دوره اول، زمـان دولـت              گران و دشمنان انقالب اسالمي كه نتوانسته بودند نقشه          توطئه

موقت به اجرا درآورند، و مترصد فرصت مناسبي بودند، تصور كردند كه جو سياسي حاكم آنچنـان اسـت                   

تـي را اشـغال و تـصرف كـرده در           كه آنها به راحتي خواهند توانست قسمت اعظـم خوزسـتان و منـاطق نف              

  .اختيار عناصر و گروههاي ضد انقالب بگذارند

آمد و بـه صـورت يـك خطـر جـدي              ها پيش مي    در ابتداي جنگ، ارتش دشمن به سرعت در تمامي جبهه         

  .انقالب و جمهوري اسالمي نوپاي ما را مورد تهديد قرار داد

ا در مرحله اول، از خود نشان ندادند الزم بـود  به دليل جو سياسي حاكم، نيروهاي مسلح كارآيي الزم ر   

رفتن چمران به جنـوب   . در چنين شرايطي بود كه چمران به جنوب رفت        . گرفت  يك اقدام اساسي صورت مي    

مقاومت نيروهاي مسلح در آن منطقه      . مصادف شد با زماني كه خرمشهر در آستانه سقوط قرار گرفته بود           

چمران در اهواز مستقر شـد      . آمدند  ها به سرعت پيش مي      ا در تمامي جبهه   ه  به كلي از بين رفته بود و عراقي       

تا نيروهاي داوطلب را براي يك جنگ مردمي عليـه ارتـش متجـاوز سـازماندهي نمايـد، بـه نظـر چمـران و                         

  .دوستانش، تنها راه مقابله مؤثر با ارتش متجاوز جنگ دراز مدت و فرسايشي مردمي بود

تقرار در اهواز با تني چند از ياران نزديكتر كه از كردستان هميشه همـراه او                چمران بالفاصله بعد از اس    

بودند، و برخي هم حتي از لبنان، اولين واحدهاي مسلح مردمـي را بـا وسـايل ابتـدايي و بـا حـداقل تجربـه                          

ا و اولـين ضـربات كـاري را بـر آنهـ            سازمان داده و به مقابله با ارتش مغرور و سر تا پا مجهز عراق رفت              

در ايـن   . وارد ساختند به طوري كه توانستند جلوي پيشروي نيروهاي عراقي را در منطقه اهواز سد نماينـد                

نمـود بـه ايـن ترتيـب          كـرد و عمليـات را رهبـري مـي           عمليات چمران همه جا خود شخصاً حضور پيـدا مـي          

ن، يعني بـه جـز جنـگ        جز اي . استراتژي كلي جنگ دفاعي عليه متجاوزين عراقي معين و به اجرا گذاشته شد            

  .فرسايشي مردمي، امكان نداشت ما بتوانيم متجاوزين عراقي را از خاك ميهن خود اخراج نماييم

 گفته شد بعد از پيروزي انقالب دكتر چمران تمـامي وجـود خـود را در اختيـار انقـالب                      همانطور كه قبالً  

ابتـدا بـه سـمت معـاون        . ذيرفتقرار داد و دعـوت مهنـدس بازرگـان را بـراي همكـاري بـا دولـت موقـت پـ                     

وزيـر    در زماني كه وي هنوز معاون نخست      . وزير در امور انقالب و سپس وزير دفاع به كار پرداخت            نخست

در امور انقالب بود، دايره جنگ در كردستان باال گرفت و اشرار ضد انقالب، جبهه متحد چپ و راسـت، بـه                      

داران مستقر در شـهر بـه محاصـره در آمـده و شـهر در                پاوه حمله كردند، نيروهاي جوان و تازه كار پاس        

وزيـر و كـسي كـه تجـارب           چمران از سوي دولت موقت به عنوان معاون نخست        . معرض سقوط قرار گرفت   

نظيـري محاصـره را      باكي بي  هاي چريكي دارد به پاوه رفت و با شجاعت و تدبير و بي              فراواني در امر جنگ   

دن بـه پاسـداران توانـست مهـاجمين را منكـوب و پـاوه را از خطـر                   شكست و با كمك افراد خودي و دل دا        

  .سقوط نجات دهد

ابتكار عمل چمران در كردستان موجب تحير و تجليل و تحسين دوستان و تجري و خـصومت بـيش از                    

اعتنـا بـه حمـالت، بـه كـار           امـا او بـي    . از آن پس حمالت و اتهامات عليه او شدت گرفت         . پيش دشمانش شد  

110



 ۱۰۵

با تغييراتي كه در تركيب وزراي دولت موقت داده شد، چمران به سـمت وزيـر دفـاع    . ادامه دادسازنده خود  

 ندر اين دوره چمرا   . و كار اساسي خود را در تصفيه و تزكيه ارتش و بازسازي آن آغاز كرد               منصوب شد 

  .قيمتي به ارتش بنمايد توانست خدمات ذي

طبيـق دهنـد از   ها و معيارهاي انقالب اسالمي ت ا ارزشبتوانستند خود را  اي ارتش كه نمي بسياري از امر  

دانـستند و   آن دسته از افسراني كـه شـرافتمندانه خـود را در خـدمت مـيهن و وطـن مـي                  . كار بر كنار شدند   

ها و معيارهاي جديد داشتند چمران توانست آنها را جذب كند اما نه جذب به خود،     آمادگي براي قبول ارزش   

بسياري از . بلكه جذب به وظايف ملي و اسالمي و در خدمت ميهن و جمهوري اسالمي       و ايجاد گروه قدرت،     

تأثير شخصيت ممتاز چمران راه خود را انتخاب كردنـد و بـا              يد ارتش، از جمله شهيد فالحي تحت      سران جد 

تمام وجود خالصانه خود را در خدمت به جمهوري قرار دادنـد و ايـن مقـدمات و آغـاز تحـول اساسـي در                         

  .ش گرديدارت

بعد از تشكيل مجلس و پايان دوران خدمت دولت شـوراي انقـالب، چمـران بـه عنـوان نماينـده امـام در                        

  .شوراي عالي دفاع منصوب شد

وزير در امور انقالب در دولت موقت و وزارت دفاع در             تجارب و خدمات چمران در سمت معاون نخست       

الي دفاع به او امكان داد تا بتوانـد سـهم خـود را    دولت موقت و دولت شوراي انقالب و عضويت در شورايع       

ها و ستاد عمليـات       هاي جنگ ميان برنامه     در تدوين استراتژي جنگ و همچنين ايجاد هماهنگي الزم در جبهه          

  .هاي مؤثري را بردارد نامنظم و ارتش و سپاه پاسداران قدم

ردن اسـتراتژي جنـگ، يعنـي جنـگ         مهمترين نقش چمران در جنگ با عراق، در تبيين و تدوين و پياده كـ              

 با شورشيان ضد انقالب، در اوايل امـر،          هاي كردستان، و مقابله     در جنگ . هايش بود   مردمي با تمامي ويژگي   

برخي از امراي ارتش و نيروهاي انتظامي كه آموزش و تجربه الزم در برخورد با شورشـگري را نداشـتند                    

سـاخت و همچنـين برخـي از           را بـراي آنهـا مـشكل مـي         و رسوبات اعتقادي گذشته نيز قبول جنگ مردمـي        

هـا و     دانـستند، يـا برنامـه       هـاي شورشـگري و ضـد شورشـگري را نمـي             مقامات مسئول كـه ماهيـت جنـگ       

پذيرفتند يا به سـختي و اكـراه بـه            هاي چمران را براي مقابله با شورش در كردستان نمي           پيشنهادات و طرح  

و در جنگ عليه عراق چمران توانست درستي شـيوه جنـگ مردمـي              اما در جبهه جنوب     . شدند  آن تسليم مي  

 عـالوه بـر ايـن چمـران توانـست بـا           . عليه عراق، و نه شيوه جنگ كالسيك كه ارتش را، در عمل نشان بدهد             

فيـق  ي و جـذب انقـالب شـده بودنـد، تل          اي كه در ارتش پيدا كرده بود، و نيروهاي مؤمني كه شناسـاي              تجربه

 از نيروهاي مردمي و داوطلب با نيروهاي ارتش كالسيك بوجـود بيـاورد كـه در                 بسيار مناسب و مساعدي   

  .نهايت، همين ويژگي خاص باعث شد كه ارتش صدام از پا درآيد

  چمران معلم اخالق بود

اثر حضور چمران در جبهه تنها آن نبود كه علم و تجارب خود را در عمل در خدمت جمهوري و انقالب                     

  .داد لمي بود كه با حضور خود و رفتارهايش به دوستان و همرزمانش درس ميبكار گيرد، بلكه او مع

 بـه    هـا، عمـالً     او عـارفي بـود سرشـار از صـفا و وفـا، او در جبهـه                . چمران تنها يك مـرد جنگجـو نبـود        

ها،   همرزمانش در جبهه  . داد  صدر را مي    شاگردانش درس عشق و محبت، مقاومت، گذشت و فداكاري و سعه          

بي . دادند كردند، و به عنوان مرشد خود او را الگو و اسوه قرار مي       ديدند، درك مي    ي او را مي   شخصيت واقع 

111



 ۱۰۶

كـرد آنچنـان تحـت تـأثير شخـصيت عميـق و جـذاب او قـرار                    جهت نبود كه هر كس از نزديك با او كار مي          

 بـر  هـاي فـردي و گروهـي    خصوصاً در جوي كه متأسفانه حب و بغـض        . شد  گرفت كه بزودي منقلب مي      مي

هـاي تخريبـي    هاي واالي اسالمي جاي خود را بـه روش  روابط سياسي حاكم شده است و معيارها و ارزش  

متأثر از تفكر و انديشه غير اسالمي تـضاد ديـالكتيكي اسـتاليني داده اسـت، روش چمـران در برخـورد بـا                        

  .كننده بود يار آموزنده و كارآيي داشت و جذبمسايل و جريانات بس

  نمظلوميت چمرا

كاري و تجارب و دانـش گـسترده و وسـيع چمـران و خـدماتش در دولـت موقـت و سـاير               صداقت و پر  

ها هر كدام به دليلي او        عناصر و گروه  . ها و همراهي با همرزمان ديرين، بسياري را خوشايند نبود           مسئوليت

بلي بـود، اينجـا نيـز    هاي كهنه و فرسوده ق مضمون همه اين حمالت، همان داستان    . را مورد حمله قرار دادند    

پـس از مـسئله كردسـتان    .  خواندنـد …زعتـر، مـسئول سـقوط نبعـه و        او را جاسوس موساد، سيا، قاتل تل      

اسـت او عامـل     .. …هاي كردسـتان و       دروغهاي جديدي نيز اضافه كردند، كه او عامل مسلح ساختن فئودال          

 شهامت چمران در كردستان و پـاوه را         ها و   خواستند انتقام پايداري    مي.. …قتل عام مردم كردستان است و     

مـصداق  ه  ناپـذير داشـتند و بـ       ي و در هر طيفي با او عنادي آشـتي         هاي ماركسيست، از هر خط      گروه. بگيرند

  .كافر همه را به كيش خود پندارد، او را به چيزهايي كه فقط اليق خودشان بود متهم ساختند

اهر به اسالم نيز بيمارگونه با او و امام موسي   هاي غير ماركسيست و حتي مدعي و متظ         عناصر و گروه  

عليه آنها كتاب و مقاله نوشتند، وابستگان و ايادي همين گروهها و عناصر بودنـد كـه                 . صدر دشمني نمودند  

اي به عنـوان عوامـل و ايـادي آمريكـا و              اش در لوحه    نام دكتر چمران را همراه با همرزمان سالهاي متمادي        

و در همه جا حتي در برابر مجلس و در نمازهاي جمعه توزيع نمودنـد و در برابـر     مستحق محاكمه و اعدام     

اي رها نكردند و همه جا تا آخرين لحظه حيـاتش حتـي    هم اينان بودند كه چمران را لحظه !! دانشگاه آويختند 

ن ارزشـي   همانهـا كـه كمتـري     !! در جبهه جنگ با صدام او را تحت فشار قرار دادند كه بايد جبهه را رها كنـد                 

خواستند چمران در جنوب و جبهه       نمي! براي قانون اساسي و هيچ قانوني جز هوا و هوس خود قائل نيستند            

حضور او را رياكارانه و خـالف       !! هاي نامنظم نهادي قانوني نيست      كردند كه ستاد جنگ     بماند و استدالل مي   

ه پيـرو خـط امامنـد و بـا وجـود آن كـه       اينان، عليرغم ادعاها و سوگندهايشان ك. شمردند قانون اساسي مي 

دانستند دكتر چمران نماينده امام در شوراي عالي دفاع است و با موافقـت و تأييـد همـه جانبـه امـام بـه                  مي

از . هاي جنگ در جنوب رفته و كار و خدمت و در سرنوشت جنـگ بـه نفـع ايـران تعيـين كننـده اسـت                           جبهه

وي در جبهه كوتاهي نكردند گويي براي آنها، اسالم، انقالب،          هيچگونه توطئه و تالش عليه چمران و حضور         

  . و ارضاء نفسانيات خودشان ارزش و اهميت داردتأمينامام، همه و همه تنها در جهت 

  .توانستند جلوي اين انحرافات را بگيرند، نگرفتند و اعتراضي هم ننمودند متأسفانه آنان هم كه مي

د تا از شهادت پرافتخار سردار بزرگ اسـالم دكتـر چمـران تغذيـه         برخي از كساني كه امروز تالش دارن      

ها سكوت كردند و با سـخني و    شخصيترها و اتهامات و ترو بر اين توطئهسياسي بنمايند آن روزها در برا   

  .اي، توصيه به حق ننمودند يا مصاحبه

دان بدر رود و يا در برابـر  ها بترسد و از مي اما چمران كسي نبود كه از اين حمالت، اتهامات، سب و لعن          

او با بزرگـواري، صـداقت، فـداكاري ايثارگونـه و بـاالخره بـا شـهادت حماسـه آفـرينش،                     . آنها تسليم شود  
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دشمنان خود را از چپ و راست، چه آنها كه ملحد و ماركسيست بودند و چه آنهـا كـه تظـاهر بـه اسـالم و           

  .كردند همه را به جاي خود نشاند انقالب مي

در جبهه جنگ، تنها نبرد عليه صداميان نبود، بلكه پاسخي به همه ايـن دشـمنان كينـه تـوز و                     حضور او   

تـوزان و ترديدكننـدگان و        اي بـه همـه ايـن كينـه          شهادت چمران آنچنـان پاسـخ قـانع كننـده         . بيمارگونه بود 

خـي از آنـان بـا       تنهـا بر  . اي بود كه ديگر نتوانستد كمترين سخني بر زبـان آورنـد             رياكاران و بيماران عقده   

برداري سياسـي    درجه تغيير جهت داده و به مرثيه خواني از او و بهره       ۱۸۰وقاحت خاص رياكاران، ناگهان     

  .از شهادتش پرداختند

كرد اما زجـري كـه    ها و انحرافات بزرگوارانه برخورد مي ها و ستم چمران اگر چه نسبت به اين همه ظلم    

فريـاد  » روزگار«كرد و بر  سر در چاه مي) ع(ه، همچون مواليش علي  به حدي كه گا   . حساب بود   برد بي   او مي 

هاي پراكنده او گواهي گويا از دردهاي جانكـاهي كـه بـر دل سرشـار از عـشق و                      برخي از يادداشت  . زد  مي

  .باشد  مي،صفا و عرفانش نشسته بود

 داخـل و خـارج را   سـنگر سـاليان دراز، در   رزم و هـم  نهضت آزادي ايران اولين سالگرد شهادت اين هـم     

افتخار او را به ملت قهرمان و شهيدپرور ايران، بـه مـردم محـروم و سـتمديده                   و شهادت پر   دارد  گرامي مي 

 و از خداوند توفيق خـدمت و جلـب رضـاي حـق را طلـب                 گويد  لبنان، و به همه مستضعفان جهان تبريك مي       

  .نمايد مي

  

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

   نهضت آزادي ايران

۳۱/۳/۶۱   
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  ۱۰۸

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  هاي  كالس) ۶۱(نهضت آزادي ايران در دوره تابستاني 

  :پذيرد عقيدتي ـ سياسي براي دروس زير دانشجو مي

  

  بسمه تعالي

  

  ـ منطق۶          ـ فرهنگ قرآن۱

   ساله اخير ايران۲۰۰ـ تاريخ ۷          البالغه ـ نهج۲

  يـ مباني عرفان و فلسفه اسالم۸    هاي اسالمي چهل ساله اخير ـ نهضت۳

  ـ تاريخ انقالبات جهان۹        ـ تاريخ صدر اسالم۴

  ـ آموزش عربي۱۰      ـ تاريخ احزاب سياسي ايران۵

  

  ۱۳۶۱اول تير ماه : ها شروع كالس

  : مهلت ثبت نام

   بعدازظهر۷ الي ۲از ساعت ) به غير از روزهاي تعطيل( همه روزه ۱۳۶۱ خرداد ماه ۱۶تا 

  :محل ثبت نام

   طبقه همكف۲۳۴ه به مبارزان، ساختمان  خيابان استاد مطهري نرسيد

  :شرايط ثبت نام

   سال سن و ارائه معرف مورد قبول نهضت آزادي ايران۱۵ دارا بودن حداقل 

  :مدارك الزم

  كارت شناسايي، دو قطعه عكس

  . تماس حاصل نماييد۸۳۳۹۶۶جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۱/۳/۶۱   
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  ۱۰۹

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   امنيت مراسم شبهاي جمعه و احيا از وزارت كشورتأمينواست درخ

  

  وزارت كشور

 تير ماه جاري و     ۲۴ و   ۱۷،  ۱۰،  ۳ احتراماً نظر به اين كه به مناسبت ماه مبارك رمضان در شبهاي جمعه            

همچنين شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان برنامه سخنراني مذهبي و دعاي كميل و احيا به طور محـدود    

 امنيـت محـل     تـأمين  خواهشمند است دستور فرمايند به لحاظ        ،شود  ر نهضت آزادي ايران برگزار مي     در دفت 

  .اقدام الزم معمول فرمايند

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۲/۴/۶۱   

  

  

  .گردد جهت اطالع رياست محترم كالنتري پنج و اقدام مقتضي ايفاد مي: رونوشت
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  ۱۱۰

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   صدوقيبه مناسبت شهادت آيت اهللا  تلگرام

  

  بسمه تعالي

  محضر رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران امام خميني مدظله العالي

اً محكـوم سـاخته،     عمل جنايتكارانه و ضد انساني دشمنان انقالب اسالمي در نماز جمعـه يـزد را شـديد                

مـردم دليـر خطـه      اهللا صدوقي را به حضرت مستطاب عالي، ملت رزمنده ايـران بـويژه               شهادت حضرت آيت  

يزد، روحانيت متعهد و ائمه جمعه تبريك و تـسليت عـرض نمـوده پيـروزي اسـالم و مـسلمين را از درگـاه           

  .باريتعالي خواستاريم

  

  نهضت آزادي ايران

۱۲/۴/۶۱   

  

  بسمه تعالي

  

  اهللا منتظري دامت بركاته حضور محترم حضرت آيت

در و روحانيت متعهد و ائمه جمعه تبريـك و تـسليت            اهللا صدوقي را به آن فقيه عاليق       شهادت جانگداز آيت  

عرض نموده براي حضرتعالي صبر جميل و براي آن مرحوم درجات رفيعـه از پيـشگاه باريتعـالي مـسئلت              

  .داريم

  نهضت آزادي ايران

۱۲/۴/۶۱  

  

  بسمه تعالي

  حجه االسالم حاج شيخ محمد علي صدوقي

اير اعـضاء خانـدان محتـرم تـسليت و تبريـك عـرض              شهادت جانگداز والد بزرگوار را به جنابعالي و س        

  .نمايم براي بازماندگان مسئلت مي نموده از خداوند متعال رحمت، براي ايشان و صبر و عافيت و

  

  نهضت آزادي ايران

۱۲/۴/۶۱   
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  ۱۱۱

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  اهللا منتظري ارسال نامه سرگشاده به ائمه جمعه جهت حضرت آيت

  

  ياهللا العظمي منتظري مدظله العال حضرت آيت

اهللا و بركاته، احتراماً به ضميمه يك نسخه از نامه سرگشاده روابط عمومي نهـضت                سالم عليكم و رحمه   

  .گردد  به ائمه جمعه سراسر كشور جهت استحضار ارسال مي۸/۳/۶۱آزادي ايران مورخ 

با توجه به مسئوليت حضرتعالي در مورد برنامه نمازهاي جمعه متمني است دستور فرماييـد در جهـت                  

هاي اسالمي در اجتماعات سازنده و وحدت آفرين نمازهاي جمعـه و              اجراي هر چه بيشتر معيارها و ارزش      

 اقـدام  ،شـود  جلوگيري از انحرافاتي كه احتماالً از سوي افراد مغرض و يا ناآگاه به مباني اسالمي دنبال مـي      

  .ارشادي و مؤثر معمول بفرمايند

  

  نهضت آزادي ايران

۱۷/۴/۶۱   
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  ۱۱۲

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   امنيت مراسم شبهاي جمعه و احياء از كالنتريتأمينست درخوا

  

  رياست محترم كالنتري پنج 

  جناب سرگرد قجرزاده

 تيـر   ۱۷رساند كه شب جمعـه         به اطالع مي   ۲/۴/۶۱ مورخ   ۱۹۴/۴/۲۱با سالم، پيرو رونوشت نامه شماره       

تي بعـضي از شـركت   ماه جاري تعدادي موتور سوار كه هويت آنان كامالً مشخص نگرديد موجبـات نـاراح            

  .كنندگان در مجلس سخنراني و دعاي كميل را فراهم نمودند

در برنامه مراسـم احيـا   )  تير ماه۲۱( ماه مبارك رمضان ۲۱با توجه به مراتب باال خواهشمند است شب       

 تيـر مـاه كـه برنامـه از افطـار            ۲۴ الي يك بامداد ادامه خواهد داشت و همچنين شب جمعـه             ۲۱كه از ساعت    

 نيروي انتظامي كافي مأمور نمايند تا امنيت محل و افراد بـه خـوبي               ، ادامه دارد  ۲۴تا ساعت   ) ۱۹:۳۰ت  ساع(

  . شودتأمين

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۱۹/۴/۶۱  
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  ۱۱۳

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  زب جمهوري اسالمي حاي ، دبيرکل  االسالم خامنه نامه مهندس بازرگان به حجت

  تعالي بسمه

  

  وري اسالميهاي دبيرکل محترم حزب جم آقاي سيدعلي خامنهالسالم والمسلمين جناب  حجت

  

با حمد خداي سبحان، درود بر پيغمبران و شهيدان و صالحان و با تجديد سالم و دعاي عافيت و توفيق                    

  .شوم افزا مي براي آن جناب، بار ديگر زحمت

. نويـسم   اسـالمي مـي  اين نامه را نه به رياست جمهوري و شخص جنابعالي بلکه به دبيرکل حزب جمهـوري      

 تأسـيس ام چـرا از روز        حزبـي کـه هنـوز نفهميـده       . سالم و گاليه و اعتراض به حـزب زيـر نظارتتـان دارم            

. انـد   نسبت به دولت موقت و نهضت آزادي و اينجانـب داشـته           ) انصافي   بي و بعداً (لطفي    سرناسازگاري و بي  

از پيروزي انقالب با آقاي دکتر سـحابي و         در صورتي که نظر شهيد دکتر بهشتي در مذاکراتي که سال قبل             

  .بنده براي ورود در سياست و تشکيل حزب داشتند ترکيب و توسعه نهضت آزادي ايران بود

تـان تنهـا دو جريـان را پـيش           هاي سنوات اخير حرفـي نـزده بـا اجـازه             از گذشته و از نوش و نيش       فعالً

آيـا  « ارگـان حـزب، تحـت عنـوان          ۱۳۶۱ديبهـشت    ار ۶يکـي سـرمقاله     . کنم  کشم و جنابعالي را قاضي مي       مي

اي کـه      مالحظه و اقدام خداپسندانه    و چاپ نکردن جواب آن که خواهش نموده بوديم شخصاً         » سزاوار است 

انـد در چهارشـنبه شـب دوم            ارواتر از اولي است اينکه اجـازه داده       ن جريان دوم که     ١.خود بپسنديد بفرماييد  

ر از بنده به سوابقش آگاهي داريد در مجلس عزاي ماه رمضان بـراي  تيرماه جاري شخصي که خودتان بهت    

 هفت تير حزب و بدون آنکه مناسبتي در کار بوده و خير و رحمتي نثار ارواح آنـان بـشود      يتجليل از شهدا  

  !بنمايد» عقده تکاني«پراکني کذايي با  سخنعليه نهضت آزادي و دولت موقت 

احتمال قوي فرصت تماشاي پخـش تلويزيـوني را هـم نکـرده و              جنابعالي در آن شب حضور نداشته به        

  !عمل آمده شايد ندانيد چه قلب حقايق و ايراد اتهامات و تحريکات ب

سف است در ايامي که ملت و دولتمان درگير مسائل سرنوشـت سـاز مملکـت و           أبسيار ناگوار و باعث ت    

وجـود مـشارکت و قبـول     مروه بايد بـا تمـا  ساز انقالب و جهان هستند و هر فرد يا گ در حل مشکالت تاريخ   

شـود    خاصيت و دفع اباطيل و حمالتي مـي         و وقتهايي صرف حواشي بي     گاه فکرها  چند هر مسئوليت بنمايد 

چـه کنـيم کـه ايـادي و افـرادي دسـت بـردار        . نمايند که جنبه خصوصي يا گروهي دارد و ديگران مطرح مي   

ا و انحراف و افتـرا بـه ايجـاد جـو بـدبيني و بـدخواهي،           واي اغ نبوده با نقشه منظم و برنامه مستمر از راهه        

اگر چيزي نگوييم هم به لحاظ دفـاع نفـس کـه وظيفـه هـر                . دنپرداز  يعني به تفرقه ملت و تخربيب مملکت مي       

مظلوم در برابر ظلم است مسئول خواهيم بود و هم به لحاظ دفاع از حق و حقيقت و حقوق مشابه ديگـران،                      
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 ۱۱۴

بعالوه خود شـما اگـر چنـين        . شويم   در برابر خلق خدا و انقالب و تاريخ است، مقصر مي           که وظيفه مهمتري  

  کرديد؟ شنيديد چه مي ناسزاها را مي

طرف که آگاه از واقعيتها باشد از         تنها دوستان اينجانب بلکه هر شنونده يا خواننده بي          بعد از آن شب نه    

 بعد از پيروزي    تگفت اعضا اولين دول     ران که مي  غرض سخن  ؟پرسد چه نقشه و هدفي در کار است         خود مي 

 شدند تا حکومت ليبراليسم و دموکراسي را بـه  مانقالب و مسئوالن آن زمان آدمهاي زرنگي بوده وارث نظا    

به عالوه چگونه و به دستور چه کسي اين زرنگهـا روي کـار              . وجود آورند و امريکا را راضي کنند، چيست       

  آمدند؟

 حــزب جمهــوري اســالمي آيــا از امثــال جنابعــالي و آقــاي هاشــمي رفــسنجاني جوانــان و گرداننــدگان

وزير و تشکيل دولـت موقـت نـه روي زرنگـي و فرصـت       نخست دانند که انتخاب و انتصاب     اند و نمي      نشنيده

اي اشـاره     همانطور که در مصاحبه   .  پيشنهاد و تقاضاي اين طرف      به طلبي و زمينه چيني ما بوده است و نه        

مـشي و برنامـه       خـط .  گرفته بـود   ق امام به اين امر تعل     بوديد نظر و تصويب خود آقايان مخصوصاً      فرموده  

در آن فرمـان آيـا      .  شـهيد مطهـري و توشـيح ايـشان صـادر گرديـد             ءدولت موقت نيز رهنمود امام با انـشا       

بر عنـوان   » دمکراسي«تصريح به اطالع از سوابق مبارزات ملي و اسالمي و اعتماد کامل نشده بود؟ پسوند                

هاي سخنران آن شب و مغرضين متعدد ديگر شده است مگـر در               جمهوري اسالمي که بهانه تهمت و توهين      

 بر طبق نظر شهيد دکتر بهشتي نيامده بـود؟          ۵۷ بهمن   ۱۷اساسنامه مصوب شوراي انقالب در جلسه مورخ        

ه حکومت اسالمي يـک نظـام       هاي مکرر نجف و پاريس مکرر نفرموده بودند ک          مگر رهبر انقالب در مصاحبه    

جمهوري و دموکراسي است؟ عالوه بر اينها مگر در طول مدت نه ماه مـسئوليت چنـدين بـار اعـالم نکـرده                       

 که عالقه و اصرار به اين مقام نداشته هر زمان که رهبري انقالب و شوراي انقالب کمترين نارضايتي                   مبود

درنگ کنار خواهيم رفـت؟ آمـدنمان و مانـدنمان زرنگـي              داشته باشند يا راه حلهاي بهتر به نظرشان بياد بي         

  شد؟ که از طرف امام ارجاع و اصرار مي» تکليف شرعي«بود يا 

چنـان اکاذيـب بيـان گـردد و         ) يا بخواهند (کز حزب بگذارند    راگر اين جريانها حقيقت است چرا بايد در م        

مسلمان از ميان آقايان برنخواسـت      صدا و سيماي جمهوري اسالمي آنها را پخش کند؟ و چرا يک جوانمرد              

  شهادت به حق بدهد؟» و ال تکتمواالشهاده و من يکتمها فانه اثم قلبه«که به حکم 

 صغري و کبري چيدنهاي سفسطه آميز خود،   با شد که   سراييها جواب داده مي    هوآيا نبايد در برابر اين يا     

 شـما   کنـد؟ آيـا واقعـاً       و شريک اصلي جرم مـي     رهبر انقالب و ياران برگزيده او در شوراي انقالب را بدنام            

دست امثال ما تعزيـه گـردان       ه  ها را خورده بوديد يا با سپردن کار ب          ها گول ما    ها و چه رفته     آقايان چه زنده  

  ...آمريکا شده بوديد؟

ه ماه عمر دولت موقت کدام اتخاذ موضع سياسي و اقدام اساسي بود که بـدون اطـالع و نظـارت و                      در نُ 

قايان صورت بگيـرد يـا از شـوري و رهبـري انقـالب کـه ارتبـاط متقابلـه مـنظم مـستمر داشـتيم            تصويب آ 

انصاف و شـهامت داشـتن و شـهادت بـه           . پوشي شود، تا چه رسد که ساخت و پاخت با خارجي بکنيم            پرده

  .حق دادن هم خوب چيزي است

دهد که سـه جلـسه شـوراي         هاي نزد آقاي دکتر شيباني گواهي مي         خاطرتان است و صورت جلسه     يقيناً

 اختصاص به بحث و بررسي سياست خارجي يافـت و آقـاي دکتـر يـزدي در              ۵۸انقالب در حوالي شهريور     

120



 ۱۱۵

گزارش پيشنهادي هيئت دولت روابط خارجي جمهوري اسالمي ايران را منقسم و معطـوف بـه سـه دسـته                    

ييـد و تـصويب قـرار       أکـه مـورد ت    مسلمانها نمودنـد    ) ۳غيرمتعهدها و متفرقه و   ) ۲ها    ابرقدرت) ۱کشورهاي  

 شهيد دکتر باهنر توصيه و تاکيد بـه  فقط در مورد کشورهاي مسلمان بعضي از آقايان و مخصوصاً  . گرفت

توجه و توسعه بيشتر داشتند ولي شورا کمترين اظهار نظر و ايرادي نکرد که روابـط خـارجي مـا در کليـه                       

رضي ايران با دوستي و احترام متقابله نسبت به حقـوق           موارد بر مبناي استقالل و حاکميت ملي و تماميت ا         

نـه شـرقي و نـه       «طرفين باشد و در مورد ابرقدرتها سياست موازنه منفي مرحوم دکتـر مـصدق بـا شـعار                   

  . نماييمعقيبانقالب را ت» غربي

ز  پـس ا ۵۸که کالم و جواب امام به سـئوال مـا در خـرداد    » کجدار و مريز«آيا با امريکا ما جز به روش     

کـنم گـزارش مفـصل چهارسـاعته را کـه             آنکه سفير پيشنهادي آنها را نپذيرفتيم بود، عمل کرديم؟ فکر نمـي           

آقاي دکتر يزدي بعد از مسافرت کوبا و سازمان ملل متحد و بعد از مذاکرات با وزراي خارجـه کـشورهاي                  

مطالبـه حقـوق     وميالمختلف از جمله امريکـا در شـوراي انقـالب داد و حـاکي از معرفـي روح انقـالب اسـ                     

هاي باقيمانـده نـزد    سياسي و مالي ما، تحويل گرفتن سالحهاي خريداري شده قبلي و تصفيه حساب سپرده           

وزيـري    نخـست   در آن جلسه چهارساعته شوراي انقالب و دولـت کـه در             . فراموش کرده باشيد   آمريکا بود، 

 از همـان موقـع بـه        اين مطلب را هم يقينـاً     . العمل ديگري نداشتند   ييد و تشويق عکس   أتشکيل شد آقايان جز ت    

خاطر داريد که وزارت خارجه دولت موقت به محض اطالع از قصد آمريکا به انتقال شاه به بهانه معالجـه و               

پيمايي و شعاري مطرح شـده باشـد اعتـراض شـفاهي و کتبـي نمـوده                   پيش از آنکه در هيچ سخنراني يا راه       

  . گرديد خواهان برگرداندن شاه و فرحرسماً

آور درباره ما در حزب شما سـر داده          فاقنبا اين اوصاف چه انصاف است که چنان داستانهاي دروغ و            

  !شود

∗∗∗  
 اند به سهولت از آسمان و ريـسمان حـوادث           تو  هاي هنرپيشگي مي    اي با چم و خم      البته يک سخنور حرفه   

شـرمانه   دريـغ و بـي    جلـوه داده بـي    وقايع مختلف و اشخاص مخالف را سر هم کره حقايق را وارونـه             بافته

  :وانمود کند که

گرديـده و کـار        مالقاتها و مذاکرات رسمي علني که با همه نمايندگان خارجي ازجمله امريکا انجـام مـي                ـ

  .گري به امريکا بوده است جاري هر دولت است زدوبندهاي پشت پرده و گزارش

هـاي آمريکـا نـشانه     ا عـدم تعـرض و توطئـه    امنيت مملکت در آن مدت و حرکتهاي سازندگي همـراه بـ   ـ

  .سازشکاري و مزدوري است

 عمل ما انهدام انقالب و سرشکستگي اسالم در جهان بود برنامه پيش ساخته براي مهار کـردن اسـالم       ـ

يعني علي را هم که در پنج سال خالفت جز بـراي دفـاع در برابـر                  (ايم  و کند کردن شمشيرهاي اسالم داشته     

  .)مشير نزده و قشوني به مرزها نفرستاده است بايد ضداسالم و ضدرسول اهللا دانستحمالت داخلي ش

خـدا و   اميه و نهضت آزاديها ليبرال بودند، ليبرال به معناي بـي     ها بدتر از بني      خالصه آنکه دولت موقتي    ـ

  ...خادم غربيها

اد خـارجي بعـد از      در نظر سخنران منتخب حزب، اسالم کساني کـه در بحبوحـه اختنـاق داخلـي و اتحـ                  

نوشـته محاکمـه و     » شيعه صفوي و شيعه علوي    «، عليه زر و زور و تزوير قيام کرده          ۳۲ مرداد   ۲۸کودتاي  
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 و به دليل خلع يد از شرکت نفت انگليس و اعتراض عمومي بـر               »چرا با استبداد مخالفيم   «زندانشان به خاطر    

  !...شود دين شاهي و آمريکايي مياسالم شاه عباسي و ناصرال. ضد قرارداد کنسرسيوم نفت بود

  !سبحانک اللهم هذا بهتان عظيم! برم به خدا پناه مي

برم چون نه شوراي قضايي و بازرسـي کـل کـشور ترتيـب اثـر بـه اعـالم جرمهـاي مـا                          پناه به خدا مي   

ت کنند و نه حق و وفا در اين جمهوري حاکمي    انقالب که قاضيش مدعي است دادرسي مي       دهند، نه دادگاه   مي

  .يقين دارم غير از خداي حکيم مردم ايران و دنيا و تاريخ نيز قضاوت خواهند کرد. دارد

اما به فرض که ما خائن بوديم آيا امام و شما هم خواب بوديد؟ چطور گذاشتيد ما چنين جنايـات عظـيم                      

  !را انجام دهيم و چرا اصرار به نگهداشتن ما داشتيد؟

  .ز رهبري انقالب و از انقالب دفاع فرماييدنمي گويم از ما بلکه از خودتان، ا

به اين ترتيب براي چه کسي در کشور جمهوري اسالمي و در حزب جمهوري اسالمي حيثيـت و امنيـت                    

  ماند؟ باقي مي

هـا کـه چگونـه     در حزب جمهوري چرا به جاي دولت موقت جريان کالهيهـا، کـشمريها و فخـار کرمـاني             

مکتبـي کـه چگونـه انتخـاب شـدند و بـه پنـاه دشـمنان رفتنـد، مطـرح                     آمدند و رفتند و کارداران و سـفراي         

اي برخالف مـصالح مملکـت    گردد؟ آيا دولت موقت ديناري از بيت المال به اجانب داد يا قرارداد و بيانيه          نمي

  و تصويب مقامات قانوني امضا کرد؟

∗∗∗  
اکثريـت  (ده گفتـه بـودم کـه        تجزيه و تحليـل منطقـي مـستندي کـر         » ايران و اسالم  «اي به نامه      در نشريه 

خـدمت بـه    «عنوان فريضه دينـي و ملـي وظيفـه خـود را               و بنده به  ) مبارزان مسلمان و فعاالن دوران انقالب     

اسـالم  «ام را عليرغم متن موجود به صـورت   نظريه» صديق«م اما سخنران  يدانست  مي» ايران از طريق اسالم   

ما از پيشنهاد ايشان کـه حـزب جمهـوري          . اخته است تحريف نموده سند ديگري عليه ما س      » درخدمت ايران 

نماييم تا هـم سـوءنيت مـشاراليه آشـکار         يک ميليون نسخه از آن نشريه را چاپ و منتشر نمايد استقبال مي            

شـود بـر مبنـاي        شود و هم اعضا حزب محترم و مردم مملکت که ديد و دلشان فقط از يک کانال تغذيه مـي                   

  .اوت صحيح بنمايندمنطق و قرآن آن را بررسي و قض

∗∗∗  
الـشعرا يتـبعهم    .  اسـت  اي  آرا کار ساده   همه اين ادعا و تحريکات و اتهامات براي شاعر مسلکهاي مجلس          

 مـرداد و اسـتاندار      ۲۸يک فـردي کـه تيـسمار رئـيس سـتاد کودتـاي              . يهيمون الغاون الم ترانهم في کل واد     

را » انقـالب شـاه و مـردم      «ب مثبـت بـه رفرانـدوم        دهد و جوا    التوليه طاغوت را مالک اشتر شاه لقب مي        نايب

گـردد چاپلوسـي و      نمايد و در روزگاري که ورق برمـي         فريضه ديني در مجله آستان قدس تلقي و تلقين مي         

غلو تملقش رهبر انقالب را به اعتراض واميدارد، اقتضاي طبيعتش اين است که به دشنام کساني بپردازد که                  

و مسلمانا ن بوده و به نشستن پاي منبرشان در مسجد هـدايت و خواسـتن                زماني متهم و مطرود مبارزين      

  .نمود مقدمه يا چاپ کتابهايش افتخار و اتکا مي

بـه سـهولت و   . تر از بدنام کـردن و تهمـت زدن نيـست    هيچ گفتاري در دنيا آسانتر و در عين حال کثيف     

هاي کينـه و خـصومت و    اي تخمشود فضاي مجلس يا کشوري را مسموم نموده براي نشو و نم   سرعت مي 

  .براي اشاعه فحشا و فساد مساعد ساخت
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وقتي حق حضور و امکان دفاع يا       . کاري هم مانند غيبت پيش خدا و خلق مورد بغض و نفرت است             کمتر

سلب باشد هرگونه حملـه و ايـراد در حکـم           ) چه نهضت و چه غيرنهضت    (ارتباط با جامعه از فرد يا گروهي        

  .نمايد ه ميمردغيبتي که قرآن تشبيه به جويدن و ارتزاق از گوشت برادر . دشو غيبت محسوب مي

حال آيا حزب جمهوري با انتشار آن مقاالت و اتکا به اين قماش افراد خدمت بـه انقـالب و بـه اسـالم و                         

و تـرين افـراد مبـارزه     خواهد با پايين آوردن و سياه کردن پايه گـذاران و پرسـابقه      نمايد و مي    جمهوري مي 

  انقالب، موسسين خود و تازه واردان را باال ببرد و روسفيد کند؟

جامعه تک حزبي نيـست و احـزاب و   «اعالم نکرده است که » مواضع ما«مگر حزب جمهوري اسالمي در    

اند با هم رابطه برادرانه و مثبت و سازنده دارند، نـه رقابتهـاي                  سازمانها و گروههايي که به راستي مسلمان      

آيـا در   » نـشاند؟   زند و رشک و کينه توزي را بجـاي آن مـي              برادري و وحدت امت را بر هم مي        خصمانه که 

رسوبات اخالقي نامطلوب کـه متاسـفانه در        «عمل هم چنين است و اين روشها آنهم در مرکز حزب مشمول             

  باشد؟ نمي» و بايد همواره با آن در ستيز بود... جامعه ما وجود دارد

نـشر دروغ و تهمـت و افتـرا و شـايعه نيـز گنـاه و       « ايد کـه    اعالم نکرده » ضع ما موا«مگر شما در همان     

  ؟»ممنوع است و در خور کيفر و بايد طبق ضوابط قانوني از آن جلوگيري شود

∗∗∗  
 ليبرال گفتن به ما و بکار بردن اصطالح و اتهامي که اولين بار حزب توده خط آنرا داده و شـخص                     اصالً

يـا  (هان دامن زده بود چه معني دارد؟ صرف نظر از اينکه ليبراليـسم و ناسيوناليـسم                 منافقي در روزنامه کي   

ملي گرايي که غير از ملي بودن و مليون است و هرکدام از آنها دهها مفهوم و مورد داشته و هيچ يک الزاما                       

تطبيـق بـا    جز از طريق هـوچيگري، قابـل        ) مترادف و منادي شرک به خدا و رهايي از قانون و اخالق نيست            

داشـته اثبـات    » هـا   ايـسم «هـا ايـراد بـه همـه           اند باشد که در مسجد و کالس و کتاب و اعالميه            تو  کساني نمي 

 ـ و شايد در کشورهاي مـسلمان   ـکساني که براي اولين بار در ايران  . اند نارسايي آنها و نفي از خود کرده

الم کـرده مرامهـاي شـرق و غـرب اروپـا و             بطور علمي استخراج ايدئولوژي و نظام حکومتي از قرآن و اس          

مبـارزه  » آفات توحيد «يا عليه هرگونه التقاط و تقليد و با         . اند  جمع زده » دنياپرستي«آمريکا را در قالب واحد      

 مگـر مرحـوم طالقـاني و دکتـر سـحابي و             .انـد   بـوده » بازگشت به قرآن  «کرده مدافع محکم اصالت اسالم و       

رد منافق، بنا به پيـشنهاد      ف شما و شهيد مطهري و دکتر شيباني و فهيم و آن             مهندس کتيرايي و بنده با خود     

 براي تدوين جهان بينـي اسـالمي تـشکيل نـداده شـش              ۵۴ و   ۵۳آقاي احمدزاده يک هيئت مخفي در سالهاي        

هاي آن کار نگاهداري شـده بـود    اي که فيش هفت ماهي کار جدي نکرديم که حمله ساواک در مشهد به خانه        

 در يک افطار نهضتي و انجمن اسالمي مهندسين نبود کـه تـازه از               ۵۵ در سال     را متفرق کرد؟ مجدداً    برنامه

هـاي    زندان خالص شده بوديد و من از جنابعالي با اصرار خواهش کردم با فرصتي که داريد و با يادداشت                  

  موجود آن جهان بيني را تمام کنيد؟

هم بافته بطـور ضـمني      ه   رطب و يابسي ب     هر اي  حان حرفه حال آيا بايد در حزب اجازه داده شود که مدا         

  سوابق انقالب و خدمات خودتان و دوستان را سياه کنند؟

∗∗∗  
اند که انقـالب     در همه انقالبهاي دنيا وجود داشته و گفتهـ و بدتر از آنها  ـنظير چنين گفتارها و کردارها  

انقالب اکتبر روسيه، در چين و در جاهاي ديگر حتـي           در انقالب کبير فرانسه، در      . خورد  فرزندان خود را مي   
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 ديده شده است که بيش از ضد انقالب خود انقالبيها را رقابت بر سر قدرت و به بهانه اصالت                 الجزاير و غالباً  در  

  در شـوروي   انـد، مـثالً     هـا بـه عمـل آورده        مکتب چه طرد و کشتارها از قبليها و خوديها کرده تعويض و تصفيه            

اما آيا انقالب ما هم که انقالب اسالمي است بايد چنين باشد؟ آيـا در ايـران شـيعه                   . ان استالين  زم خصوصاً

عبـاس بـا قربـاني شـدن ابوذرهـا و عمـار        اميه و بني بعد از چهارده قرن تفهيم و توسعه بايد تجربه تلخ بني          

و مـدارس و    ها و مخصوصا اهل بيت عصمت و طهـارت تکـرار شـود؟ در مـساجد                   ياسرها و حجربن عدي   

هـاي امـوي اجـرا گـردد؟ البتـه در مکتـب مـارکس و                  هاي جمهوري اسالمي ايران آيا بايد سب و لعـن           جمعه

انقالبهاي ديالکتيکي تز و آنتي تز هستي هو مولود وابسته به نيستي والـد اسـت و طبيعـي خواهـد بـود کـه                         

  .بشود» والد و ماولد«چنين سرنوشت شامل هر 

نم که ما ناراحتي و اعتراض به اينکه روزنامـه يـا محـيط حـزب جمهـوري                  در خاتمه الزم است عرض ک     

ايـن را هـم     . اسالمي نظريات مخالف داشته انتقاد و ايراد به ما و به هر گروه و مکتـب ديگـر بگيـرد نـداريم                     

شود اخـتالف نظـر    ها و با افکار رايج و کارهايي که مي    گوييم که نهضت آزادي با حزب شما، با تندروي          نمي

اعتـراض مـا بـه اظهـارات نـاحق و مغرضـانه و              . اريم و تاييدکننده چشم و گوش بسته هـر جريـان هـستيم            ند

واال از اظهارنظر آزاد و از      . اتهامات ظالمانه است و به انحصارگري و يکطرفه بودن آزادي زبان و قلم و عقيده              

 از مواجهه با عقايـد و آراي  اتب راختالف و انتقاد استقبال نموده سرکوبي آزادي و محروميت يک جامعه يا مک   

  .دانيم، به فرموده پيغمبرمان اختالف امتي رحمه مختلف و مخالف باعث رکود و خاموشي و خرابي آنها مي

  .همه حرف و دعواي ما بر سر آزادي در همان حدود قانون اساسي است

قد به عـصمت و علـم    محترم جمهوري طرفدار اختناق سايرين و انحصار براي خود و معت           زبحال آيا ح  

هاي ديگر کـه هنـوز دستـشان رونـشده            ها و فخار کرماني     ها، کشميري   مطلق براي اعضا خويش ولو کالهي     

نمايد؟ فکر    باشد؟ وجود اختالف و انتقاد را ولو در چارچوب قانون اساسي الحاد و خيانت تلقي مي                 است مي 

از اشـتباه و انحـراف و فـساد و           شور و انقالب   مصونيت ک  ،کنيد که بدون آزادي عقيده و بيان و اجتماع          نمي

  ظلم و ديکتاتوري محال است؟

با نبودن آزادي و برابري گروههاي قانوني عـدالت اجتمـاعي، امنيـت قـضايي و مهمتـر از همـه فريـضه            

حياتي امر به معروف و نهي از منکر تعطيل خواهد شد و فرمايش رسول اکرم تحقق نخواهـد يافـت کـه لـن                        

  تع؟عيوخذ فيها حق الضعيف من القوي غيرمتتقدس امه ال 

همچنين است در دنياي افکار و علوم و اقتصاد که اگر آزادي فکـر و تحقيـق و تـاليف و اجـازه تعبيـر و          

شـود و جامعـه بـه خودجوشـي و      واب اصالح و اکتـشاف و اختـراع بـسته مـي    بابتکار وجود نداشته باشد ا   

  .خودکفايي و استقالل نخواهد رسيد

دانيد که اصل مشورت و سنتي که هـم پيغمبـر بزرگوارمـان               سياسي و حکومتي نيز به خوبي مي       از نظر 

اي اسـت کـه بـه خـود امـت در امـور            فرمود و هم توصـيه      در اداره امت حتي با ناجورترين افراد رعايت مي        

 و احيانـاً  عمومي و اجرايي فيمابين شده است تا آنجا در حکومت علي پيش رفته است که اظهارنظر و داللت                   

فرمايد در اجراي دستورهاي مـن پـيش خـدا     اند و به مالک اشتر مي د انتقاد به خودش را وظيفه و غنيمت مي    

  ...مسئول بوده نبايد المامور معذور بگويي بلکه بسنجي و اگر خالف حکم خدا ديدي عمل نکني

شود درباره    ه داده مي  هاي رسمي و غيررسمي آن اجاز       به اين ترتيب چگونه در حزب جمهوري و ارگان        
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 ۱۱۹

اي و نظري و روشي هرگونه نسبت ناروا و تهمت به خيانت و جنايت                غيرخودشان و به جرم اختالف سليقه     

  و کفر داده شود و نظريات غيرموافق در حکم الحاد تلقي گردد؟

   ايد که فرموده با تشکر از عنايتي

  والسالم عليکم و رحمه اهللا و برکاته

  مهدي بازرگان 

  ل نهضت آزادي ايران دبيرک

  ۱۳۶۱ تيرماه ۲۱
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  ۱۲۰

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  متن تلگراف نهضت آزادي ايران به وزير كشور 

  در مورد حمله به برنامه احياي شب قدر

  

  االسالم ناطق نوري وزير كشور جناب حجت

 ۲/۴/۶۱ مــورخ ۱۹۴/۴/۲۱احترامــاً همــانطور كــه مستحــضريد نهــضت آزادي ايــران طــي نامــه شــماره 

 كميل و احياء در شبهاي جمعه و شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان را بـه اطـالع                    برگزاري مراسم دعاي  

 به كالنتـري پـنج در مـورد احتمـال           ۱۹/۴/۶۱ مورخ   ۲۰۲/۴/۲۱به عالوه در نامه شماره      . آن وزارت رسانيد  

متأسـفانه در شـب قـدر و        . تجاوز به ساختمان نهضت هشدار داد و تقاضـاي اعـزام نيـروي محـافظ نمـود                

 و  ۱۰ و   ۷ و   ۳هـاي منـاطق       گروهي بـه همـراه افـرادي از كميتـه         )  تيرماه ۲۲دوشنبه  (موالي متقيان   شهادت  

پاسداران صندوق تعاون صنفي در جلسه احيـاي نهـضت شـركت كـرده بودنـد و در هنگـامي كـه يكـي از                         

جلـس  برادران مشغول خواندن آخرين وصاياي موالي متقيان بود با اهانت به حاضرين بويژه نماينـدگان م               

كه در جلسه شركت داشتند به ضرب و جرح ديگران و ارعاب مردان، زنان و كودكان و تيراندازي در سالن               

پرداختند و ضمن تهديد به كشتار دسته جمعي حاضرين و انفجار ساختمان اقدام به بـردن اسـناد و لـوازم                     

اي   ه طـور بـسيار زننـده       نفر از حاضـران را بـ       ۵۰اي حدود     شخصي و به هم ريختن ساختمان نموده و عده        

  .ها اعزام داشتند دستگير و به كميته

البتـه  . هـا حـضور وسـيع داشـتند         هـاي كميتـه     شد كه موتورها و اتومبيـل       اين عمليات در حالي انجام مي     

هـايي كـه بـا        پـس از تمـاس    . اي خودداري و محل را ترك نمودند        نيروهاي انتظامي پليس از هر گونه مداخله      

زي صـادر فرمودنـد مهـاجمين و         گرفتـه شـد و دسـتوراتي كـه ايـشان بـه كميتـه مركـ                 اهللا مهدوي كني    آيت

كنندگان در مراسم شـب قـدر و احيـا كـه              بازداشت شوند متفرق شدند و شركت      كنندگان بدون آن كه    ارعاب

  .تدريج آزاد شدنده دستگير شده بودند ب

بـه موضـوع رسـيدگي شـده        ريعاً  با توجه به اين گزارش كوتـاه خواهـشمند اسـت دسـتور فرماييـد سـ                

  .شكنان طبق موازين قانون و شرع به كيفر خود برسند كنندگان، اخاللگران و قانون ارعاب

  

  نهضت آزادي ايران

۲۳/۴/۶۱   

  : رونوشت

دفتر امام ـ شورايعالي قضايي ـ دادستان كل كشور جهت اطالع، رسيدگي و اقدام مقتضي ـ كميته مركزي انقالب اسالمي ايـران ـ    

  رياست جمهوري ـ دفتر رياست مجلس شوراي اسالمي ـ دفتر نخست وزيردفتر 
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  ۱۲۱

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

نامه نمايندگان نهضت در مجلس به رئيس مجلس در مورد حمله به برنامه 

  احياي شب قدر

  

  حجه االسالم والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي

كه در شب احياي ماه مبارك رمضان در موقع سـر گـرفتن   با سالم و احترام، براي اطالعتان جرياني را       

ها، در محل نهضت آزادي ايـران، از          قرآن بر سر ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با دوستان و خانواده           

اي و صندوق تعـاون صـنفي،         هاي منطقه   اللهي با هم آهنگي آشكار افرادي از كميته          حزب  اي ظاهراً   ناحيه عده 

كنيم و هر گونه قضاوت و اقـدام را بـه خودتـان               ، آمده است مختصراً خدمتتان بازگو مي      بر طبق نقشه قبلي   

  .نماييم واگذار مي

طبق اطالعـي كـه مـسئوالن نهـضت بـه وزارت       )  تير ماه جاري   ۲۲( ماه مبارك رمضان     ۲۱دوشنبه شب   

يي بـراي قـرآن و      كشور و مقامات انتظامي داده و دعوتي كه از اعضا و آشنايان نموده بودند مجلـس احيـا                 

جمعيتي در حـدود چهـار صـد نفـر كـه            . دعا و نماز، بدون كوچكترين اشاره و اراده سياسي برگزار كرديم          

 شب به طبقه زيـرزمين محـل حـزب واقـع در             ۳۰/۹دادند از ساعت      ها تشكيل مي    ها و بچه    نصف آن را خانم   

والي متقيان انجام گرديده حاضـرين      قرائت قرآن، دعاي افتتاح، توصيف م     . خيابان شهيد مطهري گرد آمدند    

ناگهان فـردي   . دادند  نمود گوش مي    با حضور قلب به آخرين وصاياي شهيد آن شب كه سخنران ترجمه مي            

دادند جلـو آمـده در ميـان          فربه، هفت تير به دست از ميان گروهي كه شعارهاي غير متناسب با آن شب مي               

 به شليك كـردن و      ، ما نمايندگان و تهديد شنوندگان     بهت و وحشت مستمعين شروع به فحاشي به بعضي از         

جنجالي بـا هيـاهو در      . نارنجك انداختن نموده مجلس را كه آماده براي قرآن سر گرفتن شده بود به هم زد               

اند و نـسبت بـه وجـود     هاي مجاور و خالي كردن يك تير، به بهانه اين كه بعضي از آنها مضروب شده       اطاق

  . به پا كردند،باشند شكوك مياسلحه و قصد توطئه ما م

با آن كه قبالً از طرف كالنتري پنج، مأمورين و افسراني در محل حضور يافته بودند و با اطالع مجددي                    

آهنگـي بـا      ها نيـز آمدنـد ولـي پلـيس محـل را تـرك و پاسـداران اثبـات هـم                      كه داده شد پاسداراني از كميته     

و آزاد كننـد افـرادي از مـا و          و دسـتگير و مجلـس را امـن          متجاوزين كرده به عوض اين كه آنهـا را تخليـه            

هـاي خـود كـرده        زدگان در برابر خدا را گرفتند و با اهانت و آزار و حواله مشت و لگـد سـوار ماشـين                    زانو

  . بردند۳ و ۵ و ۱۰هاي  اسيروار به طرف كميته

هـدوي كنـي    ضمن اين اوضاع و احوال كه ساعتي طول كشيد گزارش و شـكايت خـدمت جنـاب آقـاي م                   

ايشان سحري خود را ترك كرده به كميتـه مركـزي دسـتور             . رياست كميته مركزي انقالب اسالمي داده شد      

تدريج تـا پاسـي از اذان صـبح گذشـته اسـيراني را كـه بـه                  ه  به اين ترتيب و ب    . دخالت و رفع مزاحمت دادند    

هـايي را كـه گرسـنه و          ي، و زنها و بچه    به جز چند نفر   ) و بعداً گفتند براي نجاتتان بوده است      (ها برده     كميته
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 ۱۲۲

ما حرفي نـداريم    . مختصر عذرخواهي هم از بعضي شد     . گريان زنداني در ساختمان شده بودند آزاد نمودند       

شو شده  و اي و مسئولين شست     ي مزاحمين حرفه  القدر كه برا    ولي بايد ديد خاطره تلخ و بدنامي آن شب ليله         

   … چگونه پاك خواهد شدمغزي در اين جو حاكم باقي ماند كي و

  

   السالم عليكم و رحمه اهللا و العاقبه للمتقين

  نمايندگان عضو نهضت در مجلس شوراي اسالمي

۲۴/۴/۶۱   
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  ۱۲۳

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران به مناسبت روز جهاني قدس

  

رســد و يــك بــار ديگــر فاجعــه بــزرگ جهــان اســالم يعنــي تــسلط   يــك بــار ديگــر روز قــدس فــرا مــي

  .شود هاي تجاوزگر بر قدس عزيز پيش چشم مسلمين مجسم مي صهيونيست

اي سرطاني پيكـر دنيـاي        شده و همچون غده    بيش از سي سال است كه فلسطين از جهان اسالم جدا          

الـشأن الهـي همچـون كـااليي          امروز زادگاه پيـامبران عظـيم     . اسالم را دچار اختالل و تشنج نموده است       

گنـاه     و اربابان آمريكايي آنها قرار گرفته و هزاران نفر مسلمان بي           برداري سوداگران يهودي    مورد بهره 

هـاي رياكارانـه در پـاي ديـوار           المللي بـا ضـجه      صهيونيست بين . اند  در پاي اين معبد دالور قرباني شده      

ندبه دست خود را تا مرفق در خون فرزندان اسالم فرو برد و عالوه بر جنايات سـي و پنجـساله خـود،          

هـاي ناپـالم و فـسفر هـزاران نفـر از              له به لبنان و محاصره بيروت و كشتار مردم با بمـب           امسال با حم  

دفاع فلسطين و لبنان را به خاك و خون كشيد و قريب يـك ميليـون نفـر را از خانـه و                         مردم بيگناه و بي   

  .كاشانه خود آواره ساخت

ش آمريكا، از آغـاز احـساس       نهضت آزادي ايران خطر اين عفريت تجاوزگر را همچون ارباب جهانخوار          

  .كرده و به ديگران هشدار داد و از دير زمان در كنار برادران فلسطيني به مقابله با اسراييل ايستاد

اعالم جمعه آخر رمضان به عنوان روز قدس توسط رهبر عاليقدر انقـالب بـه پيـشنهاد وزيـر امـور                     

ي ايران در ايـن راه صـورت پـذيرفت    هاي چند ساله نهضت آزاد خارجه دولت موقت و به دنبال كوشش 

اي وحشي به جان مردم فلـسطين و لبنـان افتـاده و بـر                 و اينك كه صهيونيست خونخوار همچون درنده      

 بـر همـه   ،بنـدد  هيچ زن و مرد و كودك و پير و جوان رحم نكـرده و نـان و آب را بـه روي همگـان مـي                

ا وحدت كامل براي قطع ايـن جرثومـه         مسلمانان جهان الزم است كه صفوف خود را متشكل ساخته و ب           

      .فساد كوشش كنند

هـا و     ها و زير آتش بمب      ها، ميان خيمه    هايي است كه يك نسل در بيابان        روز قدس روز دادخواهي انسان    

رحـم و نيرومنـد    اند به تجاوز اگر هم بـسيار بـي    ها به مقاومت خود ادامه داده و هرگز حاضر نشده           مسلسل

روز قدس روز يادآوري قصور و يا تقصيري اسـت كـه امـت اسـالمي در                 . تسليم شوند باشد تن در داده و      

اي از تن خـود   ها پاره ها و خودبيني گذشته مرتكب شده و در اثر جدايي از اسالم و عدم وحدت، خودخواهي 

هـاي چنـد هـزار سـاله خـود را          را به صهيونيست آدمخوار تسليم نموده است تا با شكنجه و آزار وي عقده             

روز قدس زنده كننده خاطره شوم حضور عمال آمريكاي جهانخوار در مـيهن اسـالمي مـا و هتـك              . بگشايد

  .نواميس مسلمين و باالخره غلبه كفر بر اسالم است

ها با عزمـي راسـخ و تـصميمي ناشكـستني در      برادران و خواهران، بر ماست كه با يادآوري اين خاطره  

كه تا آزادي قدس عزيز و نـابودي كامـل صهيونيـسم از پـاي نخـواهيم           اين روز با خداي خود پيمان ببنديم        

نشست و با توكل به خدا و صرف آنچه در توان داريم براي اين آرمان بزرگ خواهيم كوشـيد تـا بحـول و                        
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 ۱۲۴

قوه الهي با قطع اين غده سرطاني سالمت را به پيكر اسالم باز گردانيده و با آزادي قـدس در راه بازگـشت                       

   بقريبهللاال ان نصرا. اسالم كوشا باشيممجد و عظمت 

  

  نهضت آزادي ايران

۲۴/۴/۶۱   
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  ۱۲۵

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  القدر از كميته مركزي درخواست استرداد اموال ربوده شده در مراسم ليله

  

  جناب حجت االسالم باقري كني

  كميته مركزي انقالب اسالمي ايران

بطـوري كـه استحـضار دارنـد         ۲۳/۴/۶۱سالم عليكم، پيـرو مـذاكره تلفنـي و رونوشـت تلگـراف مـورخ                

مقـداري از اسـناد و      )  مـاه مبـارك رمـضان      ۲۱شـب   (مهاجمين به برنامه شب احياي نهـضت آزادي ايـران           

هـا و   با توجه به اين كـه مـدارك كـالس     . اند  ها و پول و اسناد و لوازم شخصي را با خود برده             مدارك كالس 

ت دستور فرماييد نسبت به استرداد آنهـا اقـدام          باشد خواهشمند اس    هاي شناسايي افراد مورد نياز مي       كارت

  :باشد فهرست مواردي كه مشخص شده به شرح زير مي. نمايند

  ها ـ دفترچه قرمز رنگ حاوي مشخصات شاگردان كالس۱

  ـ پرسشنامه و كارت شاگردان دوره جديد۲

  ها  هزار تومان وجوه دريافتي ثبت نام كالس۴ـ حدود ۳

  اه ـ ليست حضور و غياب كالس۴

  ـ دسته كليد۵

  ها منجمله تحليل جنبش تنباكو هايي مربوط به معلمين كالس ـ يادداشت۶

  ـ دفترچه تلفن و كارت مجلس آقاي دكتر ابراهيم يزدي۷

ـ كيف خواهر بيطرف حاوي گواهينامه رانندگي ـ كارت اشـتراك گـاز ـ كـارت مربيگـري هـالل احمرــ         ۸

  ي پولشناسنامه ـ خودكار ـ چند قطعه عكس و مقدار

  »جوانان«و » نهضت آزادي ايران«ـ مهر ۹

  .كنندگان در برنامه ـ چند كيف شخصي شركت۱۰

  

  نهضت آزادي ايران

۳۰/۴/۶۱   

  

  

  ۳مسئول كميته منطقه .. …عطف به مذاكره تلفني جهت اطالع و اقدام برادر : رونوشت
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  ۱۲۶

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  تحليلي درباره بازرگاني خارجي

  

 به ثمر نشست و نظام استبدادي وابسته بـه          ۱۳۵۷ بهمن   ۲۲خره در   مبارزات ساليان دراز ملت ايران باال     

  .استيالي خارجي در هم شكست و ملت ايران پيروز گرديد

. با پيروزي ملت نظم سياسي حاكم بر ميهن ما نابود شد و متعاقباً نظم سياسي جديـدي مـستقر گرديـد                    

ند بلكـه  كادي و استعماري را در هم بـش   اما هدف حركت اسالمي تنها آن نبود كه روابط سياسي نظام استبد           

اسـتقالل ـ آزادي ـ جمهـوري     «: گفتنـد  هدف بطوريكه در شعارهاي اصلي روزهاي انقالب آمـده بـود و مـي   

ايجاد يك حكومـت و نظـام اسـالمي در تمـامي ابعـاد و اجـزاء آن از جملـه اقتـصادي، فرهنگـي و                      » اسالمي

  .ده استاجتماعي بر اساس معيارها و ارزشهاي توحيدي بو

هاي خود، استبداد داخلي و سـلطه اسـتعمار و امپرياليـسم، در هـر يـك از ابعـاد                      نظام پيشين، با ويژگي   

سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خصوصياتي داشته است كه متناسب با معيارها و ارزشـهاي همـان           

  .نظام شكل گرفته بودند و در خدمت اهداف همان نظام قرار داشتند

دار اقتصادي در نظام گذشته بر اساس معيارهاي همان نظام و در جهت تحقق اهداف آنـان          هروابط ريش 

 بهمن اگر چه روابط سياسي استبداد و سلطه اجانب را بر هـم زد            ۲۲پيروزي انقالب اسالمي در     . بوده است 

م خوردند هنـوز     و اجتماعي مولود نظام پيشين عليرغم آنكه بر ه         ن برد اما روابط اقتصادي، فرهنگي     و از بي  

اند و هنوز همان روابطي هستند كـه در بـسياري از مـوارد بـا معيارهـاي اسـالمي مغـايرت يـا          از بين نرفته 

تا زماني كه روابط جديد اقتصادي متناسب با هـدفها و ارزشـها و معيارهـاي اسـالمي جـايگزين                    . منافات دارند 

ي خود نرسيده و جامعه مقبـول اسـالمي تحقـق           روابط گذشته نشوند حركت اسالمي در بعد اقتصادي به هدفها         

  .پيدا نخواهد كرد

 به پيـروزي رسـيد بـه معنـاي از بـين             ۵۷ بهمن   ۲۲نهضت آزادي ايران معتقد است تداوم انقالبي كه در          

  .باشد بردن روابط ظالمانه و غير اسالمي گذشته و استقرار روابط عادالنه نوين مي

  

  ويژگي روابط اقتصادي در نظام پيشين 

در دو قرن گذشته كشورهاي دنياي سوم گرفتار نوع جديدي از استيالي خارجي بـه صـورت اسـتعمار                   

كـشي اقتـصادي و انتقـال منـابع          اند كه برخالف استيالي خارجي نوع قديم هدفش بهره          مرئي و نامرئي بوده   

االهاي خود بـوده   بازار براي كتأمينيا ) متروپل(ثروت و درآمدها از كشورهاي تحت سلطه به كشور مادر      

و با تكيه بر استبداد محلي و بومي شديدترين نوع ظلم و ستم اقتصادي در اشـكال گونـاگون را بـه وجـود                        

  .آورده است

در كشور ما، استبداد پهلوي به عنوان وسيله و ابزاري در دست استيالي خارجي كه به شـكل اسـتعمار                    

ا تماماً بـه اقتـصاد قـدرتها و ابرقـدرتهاي خـارجي           سال اقتصاد ما ر    ۶۰كرده است در طول       نامرئي عمل مي  
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  .وابسته ساخت، منابع ملي و طبيعي ما را غارت كرد و توليد داخلي را به ميزان وسيعي نابود ساخت

سسين آن قبل از اعالم تشكيل نهضت، در سازمان نهـضت  ؤنهضت آزادي ايران از بدو فعاليت خود و م     

ه بـا اسـتبداد داخلـي بـا سـلطه سياسـي و اقتـصادي اسـتعمارگران         مقاومت ملي، همواره به موازات مبـارز   

هـا مبـارزه كـرده و از هـر      عـدالتي  خارجي به خصوص انگليس و آمريكا و با ظلـم و سـتم اقتـصادي و بـي       

گران خارجي استفاده كـرده        سلطه فرصت مناسبي براي افشاي ماهيت اسارت بار روابط رژيم استبدادي با          

  .تسا

انقالب «اني كه امپرياليسم آمريكا در جهت تثبيت منافع خود نقشه جديدي به شكل               در زم  ۱۳۴۱در سال   

را مطرح ساخت، نهضت آزادي ايران بـا توجـه بـه رسـالتي كـه در مبـارزه بـا روابـط اسـارت بـار                           » سفيد

كرد به افشاگري و مبارزه جدي با آن طرحها برخاست و به عنوان               اقتصادي ابرقدرتها با ايران احساس مي     

ولين و تنها گروه سياسي ـ اسالمي، در برابر تهاجم جديد استيالي خـارجي كـه در آن سـال تحـت عنـوان       ا

مـدت و درازمـدت اسـتبداد         انقالب سفيد مطرح شده بود قاطعانه موضع گرفت و به افشاگري هدفهاي كوتاه            

ايـران در    « عنـوان  اي كه به همين مناسـبت تحـت         نهضت طي بيانيه  . پهلوي و حاميان اميرياليستيش پرداخت    

  : چنين نوشت، منتشر ساخت۱۳۴۱ به تاريخ سوم بهمن »؟ تاريخ خود!آستانه يك انقالب بزرگ

انـد    كه خبر آن را داده    ! و تحول عظيمي  ! اي شاهانه   نهضت آزادي ايران در برابر اعالم رفراندوم شش ماده        «

خفقان و تهديدهاي سختي كه متوجه      داند به اتكاي خداوند سبحان و عليرغم محيط           وظيفه تاريخي خود مي   

  .شود سكوت نكرده اظهار نظر و اعالم خطري بنمايد وجود نهضت و افراد آن مي

  دو چيز تيره عقل است دم فرو بستن           به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي

  : كردبا احساس چنين رسالتي نهضت آزادي از ماهيت واقعي آن برناه پرده برداشته و سپس اعالم

نوازي  و ايران! دوستي به ما در عالم انسان! ملي! دولتهاي خارجي به خوبي مايلند با اين طرح مدرن مترقي«

. آورنـد   مـي ! آورند آموزگار و مربي دلـسوز       آورند، ماشين مي    كارشناس مي . آورند  سرمايه مي . كمك نمايند 

اما به چـه  ... دهند گيرند و سروسامان مي     شركتهاي تعاوني ما را در اعماق و اقطار مملكت در دست خود مي            

  »نوع و به چه ترتيب؟ خوب است نگوئيم چطور؟

 اسـماً . شوند هم از آخـور خواهنـد خـورد و هـم از تـوبره                اربابان خارجي كه جانشين اربابان ايراني مي      «

ـ        سرمايه و بالفاصله ماشين و كارشناس مي       ا نـو نـوار   آورند ولي با بهره و بهاي هنگفت و عايدات ديگر، ب

لهاي بازار خودشـان از قبيـل راديـو، تلويزيـون،           جها، انواع بن    ها و قسط    ا پاشيدن قرضه  يكردن دهاتيها و    

در حاليكه . هاي دلخواه سرازير خواهند كرد وار به كوه و دشت ايران به قيمت ماتيك، پالستيك و غيره سيل

رده است نخواهد توانست جواب احتياجات هايي كه بر پيكر ضعيفش خو صنعت تازه مولود ايران با ضربه

روزافزون شهري و دهاتي را بدهد و بازار ايران بيش از پيش قبضه تجاوز يهوديان و سوداگران زالوصفت 

  .المللي خواهد شد بين

نه تنها از جهت مصنوعات و احتياجات غيرخوراكي زندگي، بلكه از جهت محـصوالت داخلـي و محلـي نيـز                  

بنـدوباري پديـدار      صـاحب و سـاماني و بـي         ري در كشت و توليد دهات ما در اثر بي         چنان كه كمبود و كس    

دولتهاي بعد از كودتا كسري گندم و كره و كنسرو ما سال به سال بيـشتر از                 ! رحمتمخواهد شد كه اگر به      

وارد آيد به زودي كاه و يونجه و نخود و لوبيا و خيار و گوجـه و پيازمـان را نيـز بايـد بـا ارز                  خارجه مي 

  ».كنيم

د خواهيـد ديـد اربـاب ايرانـي رفتـه اربـاب              كني سيرخالصه آنكه وقتي ترازنامه عملكرد چند ساله را بر        «
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الحطب خارجي گشته، در      خارجي جايش آمده و شايد فعاليت توليدي هم زياد شده ولي رعيت ايراني حمال             

. اش را هم بـه او داده اسـت          دوختهدرو كرده دسترنجي گرفته، اما دسترنجش و ان       و  حقيقت براي او كاشته     

سياست و اقتصاد خـارجي هـم       . اضافه بر آن سنت و مذهب و اخالق و استقاللش را هم از دست داده است               

  ».عده هم شيره و عصاره خاك ايران را نيرو و نقدينه زارع ايران را و باالخره يك

و سپس در محـاكم نظـامي محاكمـه         همزمان با انتشار اين بيانيه سران و فعالين نهضت آزادي دستگير            

  .شدند

 و يـا از زمـان انتـشار ايـن           ۳۲ مرداد   ۲۸اما بررسي اجمالي از روند تحوالت اقتصادي از زمان كودتاي           

ها و اعالم خطر نهضت كالً درست و          بيني  دهد كه چگونه پيش      نشان مي  ۵۷بيانيه تا پيروزي انقالب در بهمن       

  .بجا بوده است

 كه در نتيجه آن سطح درآمد ارزي دولت ايران بـه ميـزان غيـر قابـل             ۱۳۵۲ر سال   باال رفتن قيمت نفت د    

تصوري باال رفت همگام با نارسائي صنايع و توليدات داخلي روند وابستگي اقتـصادي مـا را بـه قـدرتها و                      

اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت آن چنـان وضـعي را بـر              . تر نمود   ابرقدرتهاي خارجي شديدتر و عميق    

 ما تحميل كرد كه قسمت عظيم درآمد ايـران از محـل فـروش نفـت، الجـرم بـا خريـد كاالهـاي مختلـف                 ملت

البتـه  . گـشت  مـي  داران خارجي خصوصاً در آمريكا و اروپا باز مصرفي و يا نظامي، مجددا به جيب سرمايه     

   ؛هايي صورت گرفت ولي گذاري براي توسعه و توليد هم سرمايه

  .ا مبتني بر حسن نيت و بصيرت نبودگذاريه اوالً اين سرمايه

ثانياً قسمت اعظم آنچه ايجاد شد صنايع وابسته و مونتـاژ و توليدكننـده كاالهـاي مـصرفي و در جهـت                      

  .منافع بيگانگان و وابستگانشان بود و كمتر اقدامي در ايجاد صنايع اساسي و مادر صورت گرفت

 اسـتبداد شـاه معـدوم، خـصوصاً در دهـه            بررسي آمار بازرگاني خارجي ايـران در طـي دوران سـلطه           

  .دهد  ابعاد و عمق فاجعه و وابستگي اقتصادي را به خوبي نشان مي۵۰ و ۴۰سالهاي 

بـيش از   ) ۱۳۵۶ تـا    ۱۳۴۷از  (هاي به اصطالح عمراني چهارم و پـنجم           حجم واردات ايران در طول برنامه     

 ۵/۱۴ بـه حـدود   ۵۶ميليارد دالر بـوده در سـال    ۵/۱ بالغ بر  ۴۶واردات ايران كه در سال      . ده برابر باال رفت   

هاي   آوري رسيد بلكه در جهت تحقق برنامه        واردات كشور نه تنها به چنين حجم وحشت       . ميليارد دالر رسيد  

  . درصد باال رفت۲۵۰۰فرهنگي رژيم، حجم واردات مشروبات الكلي و دخانيات حدود 

ادامـه  . دهـد   نه نهضت آزادي را به خـوبي نـشان مـي          بينا  هاي واقع   بيني  مقايسه اين ارقام به درستي پيش     

تـا زمـاني كـه كـشورمان از نظـر اقتـصادي             . چنان وضعي براي ملت ايران قابل قبول و تحمل و دوام نبود           

بايستي از اسـاس دگرگـون        چنان روابطي مي  . توان از استقالل سخن گفت      وابسته به اجانب است چگونه مي     

  .شد مي

كن نكرده است و چيزي هم بر جـايش            روابط را بر هم زد ولي به كلي ريشه         پيروزي انقالب اسالمي اين   

  .نگذارده است

بيني كـرده بـود در نتيجـه اعمـال طرحهـاي حكـيم                انطور كه نهضت آزادي ايران پيش     ماز جانب ديگر، ه   

فرموده خارجي، مردم محروم، گرفتـار بـدترين نـوع ظلـم و سـتم اقتـصادي شـدند و محروميـت و فقـر و                          

  .التي و اختالفات طبقاتي به شديدترين وجهي حاكميت يافتعد بي

تـرين امكانـات زنـدگي محـروم بودنـد كـه متاسـفانه         در حاليكه اكثريت بزرگي از هموطنان ما از ابتدايي 
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 اقليتي از تمامي امكانات و نعم زندگي، بـه حـداكثر ممكـن برخـوردار بـوده و هـم              ،بسياري هنوز هم هستند   

  .باشند اكنون نيز مي

در حاليكه در ميهن ما مردمـي هـستند كـه هنـوز هـم آب آشـاميدني نداشـته و از لـوازم اوليـه زنـدگي                            

ادامه چنين وضعي بـراي يـك مـسلمان و          . اند  محرومند جمعي ديگر غرق در زندگي تجملي و مصرفي گشته         

  .باشد براي حركت اسالمي قابل تحمل نمي

داند و نهضت آزادي ايران كه متعهـد بـه    اسالمي مي حركت اسالمي خود را متعهد به ايجاد قسط و عدل           

ها، در برابـر فقـر        ها، ظلم و ستم     عدالتي  تواند در برابر اين بي      دفاع از اسالم و ايران و تداوم انقالب است نمي         

  .تفاوت باشد و محروميت كشنده بخش عظيمي از مردم كشورمان بي

را جـداي از اسـتقالل اقتـصادي و قطـع تمـامي             نهضت آزادي ايران استقالل واقعي و همه جانبه كشور          

  .داند هاي اسارت بار به اجانب خواه شرقي و خواه غربي، نمي وابستگي

نهضت آزادي ايران الزمه تداوم انقالب را بر هم زدن چنين روابط ظالمانه و غير اسالمي و بعـضاً ضـد             

منطقي بر اساس معيارهاي اسـالمي  اسالمي و ايجاد استقرار حكومت قسط و عدل بر پايه ضوابط مقبول و            

داند و تحقق اين آرمانها و باال رفتن توليد واقعي و توزيع عادالنه را تنها از طريق حاكميت منطـق، نظـم،                        مي

  .بيند پذير مي زدگي امكان عقل و مديريت صحيح و نه با شعار و حرف و جوسازي و هيجان

  

  قانون اساسي و مسائل اقتصادي

اي  ساسي جمهوري اسالمي هدفها و آرمانها و خطوط كلي را به ميزان قابل مالحظـه  خوشبختانه قانون ا  

  .تواند و بايد پايه و اساس كار قرار گيرد مشخص و روشن كرده است كه مي

دهد دو مسئله اساسي، از جهت اقتصادي مورد          در تمامي انقالباتي كه در كشورهاي دنياي سوم رخ مي         

 استقالل اقتصادي است كه بدون آن اسـتقالل سياسـي هرگـز    تأمينئله اول مس. گيرد توجه اساسي قرار مي   

. كن كـردن فقـر و محروميـت اسـت            نيازهاي اساسي مردم و ريشه     تأمينمسئله دوم   . تحقق نخواهد پذيرفت  

هـاي اقتـصادي الجـرم بايـد      باشـند امـا در تنظـيم برنامـه        اين دو مسئله اگر چه الزم و ملـزوم يكـديگر مـي            

هـاي مراحـل      ا مشخص و معين نمود و در اين كشورها، الجرم بايد اولويت را در تمامي برنامـه                ها ر   اولويت

 نيازهاي اساسي اگر چـه آرمـان        تأمين. اوليه به كسب استقالل اقتصادي و رسيدن به مرحله خودكفايي داد          

 تـأمين ش بـراي  تـال . گيرد  استقالل اقتصادي در مرحله دوم اهميت قرار مي    تأمينمقدسي است اما نسبت به      

نيازهاي اساسي، قبل از مرحله تحقق خودكفايي و استقالل اقتصادي بـه ايجـاد تقاضـاهاي جديـد و ازديـاد                

هـا و از دسـت دادن اسـتقالل        گردد كـه خطرنـاك بـوده و بـه تـشديد وابـستگي               تقاضاهاي گذشته منجر مي   

  .انجامد مي

كـن كـردن فقـر و     ستقالل اقتصادي و ريشه    ا تأمين بر هر دو مسئله يعني       تأكيددر قانون اساسي، ضمن     

 بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي، صـنعتي در داخـل   تأكيدسفانه أ نيازهاي اساسي متتأمينمحروميت و  

 نيازهاي عمومي و رسيدن بـه خودكفـايي اسـت در مرحلـه دوم       تأمينمملكت، كه تنها راه مشروع و معقول        

بزرگي هم كه پس از پيروزي انقالب اتفاق افتاده اين است كه بـه              اهميت قرار داده شده است و از اشتباهات         

جاي تالش گسترده و همه جانبه در جهت باال بردن توليد و تهيه امكانات جهت بكارگيري همه اسـتعدادها و       
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 نيازهـاي اساسـي شـده و در         تـأمين ها، تبليغات وسيعي روي تهيـه و          تسهيل در امر توليد و تشويق فعاليت      

ن اقتصادي، به جاي تخفيـف يـافتن، تـشديد شـده اسـت و عليـرغم حمـالت، تبليغـات و ادعاهـا،                        نتيجه بحرا 

  .تر شده است واردات بيشتر و مملكت وابسته

  .اين مسئله ارزش آن را دارد كه به طور جدي جداگانه مورد بحث و بررسي قرار گيرد

∗  ∗  ∗  
گـري و     كـشي و سـلطه      تمگري و سـتم    بند ج از اصل دوم قانون اساسي به درستي هـر گونـه سـ               :سلطه

 قسط و عدل و استقالل سياسي و اقتـصادي و           تأمينپذيري را نفي كرده و هدف جمهوري اسالمي را            سلطه

  .كند همبستگي ملي بيان ميو اجتماعي و فرهنگي 

 ۱۲و بنـد    . را هدف قرار داده اسـت     » طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب       « از اصل سوم     ۵بند  

ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهـت ايجـاد رفـاه و رفـع فقـر و              پي« اصل سوم    از

 ۱۳ و بنـد  »هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعمـيم بيمـه         برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه      

د اينهـا را   خودكفايي در علوم و فنـون و صـنعت و كـشاورزي و امـور نظـامي و ماننـ       تأميندر همين اصل    

  .عنوان نموده است

و باالخره در جهت تحقق قسط و عدل اسالمي فصل چهـارم قـانون اساسـي محورهـاي اصـلي مـسائل           

  .اقتصادي و امور مالي را روشن ساخته است

  :دارد  قانون اساسي مقرر مي۴۳اصل 

 نيازهـاي انـسان در   كن كردن فقر و محروميت و برآوردن  استقالل اقتصادي جامعه و ريشه    تأمينبراي  ... «

  :شود جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي

مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمـان، آمـوزش و پـرورش و امكانـات الزم               :  نيازهاي اساسي  تأمينـ  ۱

  .براي تشكيل خانواده براي همه

ي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامـل و قـرار دادن وسـائل كـار در                   شرايط و امكانات كار برا     تأمينـ  ۲

اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يـا هـر                

راه مشروع ديگر كه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به                      

  . يك كارفرماي بزرگ مطلق درآوردصورت

ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحـل رشـد              اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه        

  »...صورت گيرد

  :اند  قانون اساسي محورهاي اساسي و پايه مالكيت در جمهوري اسالمي مشخص شده۴۴در اصل 

ريزي مـنظم و   ه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه  نظام اقتصادي جمهوري اسالمي بر پايه س      «

  :صحيح استوار است

 تأمينبخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، 

 پـست و تلگـراف و تلفـن، هواپيمـائي،           ،هـاي بـزرگ آبرسـاني، راديـو و تلويزيـون            نيرو، سدها و شـبكه    

  .آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است  راه و راهكشتيراني،

بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيـع اسـت كـه در شـهر و روسـتا بـر طبـق                         

  .شود ضوابط اسالمي تشكيل مي

 كـه مكمـل     شـود    تجـارت و خـدمات مـي       ، صـنعت  ،بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري       
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  .فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج            

ـ نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گـردد و ما            ه زيـان جامعـه نـشود مـورد حمايـت قـانون             ي

  ».كند قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميتفصيل ضوابط و . جمهوري اسالمي است

  

  :بازرگاني خارجي در روابط اقتصادي

. دهـد   اي را تشكيل مي     در مجموعه روابط اقتصادي كشور مسئله بازرگاني خارجي محور اصلي و عمده           

صاد در دنياي امروز، نه تنها در كشورهاي دنياي سوم بلكه در تمامي كشورها، بازرگـاني خـارجي در اقتـ                   

  . آنها اهميت حياتي دارد

به همين دليل كمتر كشوري است در جهان كـه تمـامي يـا بخـش عمـده از بازرگـاني خـارجي آن تحـت                          

  .نظارت يا كنترل مستقيم و يا غيرمستقيم و يا تصدي دولت نباشد

ر را  هاي اسارت با    اصوالً بازرگاني خارجي كشورهائي كه بخواهند به استقالل واقعي برسند و وابستگي           

كن كنند به ويژه كشورهاي دنياي سوم كه عموماً از جهت اقتصادي عقب نگهداشته شده و يا در حال                     ريشه

توانـد   رشد هستند و روابط اقتصادي حاكم بر آنها عمدتاً در كنترل ابرقدرتهاي شـرقي و غربـي اسـت نمـي                 

  .تحت نظارت و هدايت همه جانبه دولت نباشد

اي است كه گاه به جاي آنكه مفيد واقع گـردد بـه               و لبه ددي دولت شمشير    اما اين نظارت و هدايت و تص      

  .سختي ضربه زننده است

 تحت   و عمالً   يا باطناً  تواند مفيد و موثر باشد كه خود دولت ظاهراً           اين نظارت و هدايت تنها وقتي مي       اوالً

رنـاك بـراي تعمـيم هـر چـه          كنترل و هدايت قدرتها و ابرقدرتها نباشد، وگرنه به صورت ابزاري قوي و خط             

  )باشد نمونه بارز آن تجارت خارجي در زمان پهلوي منفور مي. (بيشتر سلطه ابرقدرتها به كار خواهد رفت

در بسياري از كشورهاي دنياي سـوم، بـه         .  دولت كارآيي و صالحيت و تقواي الزم را داشته باشد          ثانياً

ز كسب استقالل سياسي، اقتصاد آنها به جاي رشـد و       دليل عدم صالحيت و تقوا و كارآيي دولتمردان، بعد ا         

توسعه، و حركت به سوي خودكفائي و استقالل، بدتر از زمان سـلطه اسـتعمار و اسـتيالي خـارجي دچـار                      

هـا منجـر    هايي شده است كه به تشديد وابستگي        العمل  بحران و تالطم گرديده است و همين امر موجب عكس         

  .گرديده است

كه دو احتمـال بـاال وجـود دارد بايـد قـدرت و امكانـات نيروهـاي مردمـي را در ايـن                        بنابراين تا زماني    

  .ها تقويت نمود فعاليت

پس از پيروزي انقالب و پيش از تصويب قانون اساسي، دولت موقت در زمينه تحقق هدفها و آرمانهـاي               

مات اساسـي در جهـت      اقتصادي انقالب به مطالعه اساسي و تهيه طرحهاي زيربنايي پرداخـت و اولـين اقـدا               

اصالح روابط بازرگاني خارجي را آغاز كرد و به طور همزمان طرحهـاي اجرايـي مناسـبي از قبيـل ممنـوع                 

هـاي خـارجي و جلـوگيري از صـدور اجـازه واردات بـه افـراد يـا گروههـاي                       ساختن ورود ميوه، اتومبيـل    

  .انحصارگر را نيز به مورد اجرا گذاشت

اسي و تشكيل مجلس شوراي اسالمي محول گشت كه بـه موجـب اصـل               ادامه كار به تصويب قانون اس     

 تجارت خارجي در بخش دولتي آمده و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط به وضع قانون واگـذار شـده                      ۴۴
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  .است

 اليحـه   ،دسـت آمـده    پس از تشكيل مجلس شوراي اسالمي وزارت بازرگاني بـا اسـتفاده از تجـارب بـه                

مجلس شوراي  . تنظيم و جهت بررسي و تصويب نهايي به مجلس تقديم كرد          دولتي كردن تجارت خارجي را      

اين كميسيون كـار خـود را طـي جلـسات متعـددي             . اي محول كرد    اسالمي، بررسي آن را به كميسيون ويژه      

مجلس نيز، جز در موارد معـدودي اليحـه پيـشنهادي را بـه              . انجام و گزارش نهايي را به مجلس تقديم نمود        

  .سانيده و جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارجاع نمودتصويب نهايي ر

  

  :مشي نهضت آزادي خط

 بر لزوم تبيين و برقـرار سـاختن         ۷ در قسمت الف بند      ۵۹خط مشي نهضت آزادي ايران مصوبه تيرماه        

نظام اقتصاد اسالمي و پاكسازي روابط اقتصادي و صنعتي كشور از ارزشهاي ضد اسالمي يا غيراسالمي               

  .ين تكيه صريح نموده استنظام پيش

در نظام پيشين ارزشي ساخته و مشخص نشده بود جز تقليد و تبعيض، در اقتـصاد اسـالمي اخـالق و                     

معيارها و ارزشهاي اسالمي بر روابط اقتصادي اشراف دارند و در جمهوري اسالمي به اين امر بايد توجه                  

  .گردد

شي و خودكفايي هر چـه بيـشتر جامعـه    خط مشي نهضت هم چنين نيز كوشش در جهت تقويت خودجو  

ريزي روابـط آزاد      هاي اسارت بار به دول خارجي و پايه         هاي اقتصادي فني، علمي و قطع وابستگي        در زمينه 

  . نموده استتأكيدهاي كشور گردد  و مستقل كه حافظ منافع ملت ما بوده و باالبرنده امكانات سرمايه

 برگـزار  ۶۰ضت آزادي ـ كنگره شهيد چمران ـ كه در آبـان    در ادامه همين خط مشي چهارمين كنگره نه

  :شد در بخش پنجم قطعنامه خود چنين تصويب نمود

 اسـتقالل اقتـصادي و   تـأمين قانون اساسي در اصول متعدد و به خصوص در فـصل چهـارم بـه منظـور                 «

تـي را    ضـوابط و مقررا    ،كن كردن فقـر و محروميـت و بـرآوردن نيازهـاي انـسان در جريـان رشـد                    ريشه

  .»بيني نموده كه متاسفانه تا كنون اجرا نشده است پيش

نهضت آزادي ايران اجراي همه جانبه و وسيع اين اصول را الزمه رفع بحـران اقتـصادي كنـوني و آغـاز                      «

ريزي اصـولي و علمـي،        داند و معتقد است كه عدم توجه به برنامه          دوران جديدي از شكوفائي اقتصادي مي     

وهاي اليق و متخصص وفادار به جمهوري اسالمي، عدم امنيت قضائي و شغلي و كسبي، به كار نگرفتن نير

اندازي صنايع و ساير منابع توليد، فقدان يك سياست خارجي مشخص، از عوامل اساسي                توجهي به راه    بي

  ».باشد نابسامانيهاي اقتصادي كنوني مي

 دولت وظيفه دارد با پايـان دادن  ،اي اقتصادينهضت آزادي ايران معتقد است كه براي غلبه بر نابسامانيه     «

هـاي اساسـي در       به بحران سياسي كنوني شرايط جذب نيروهاي متعهد و كاردان را براي تنظـيم برنامـه               

  ».جهت اجراي اصول مصرح در قانون اساسي، خصوصاً اصول فصل چهارم فراهم سازد

اجراي دقيق و كامل فصل چهـارم قـانون         بيانيه نهضت به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزي انقالب نيز          

  .اساسي درباره مسائل اقتصادي را براي تداوم انقالب شرطي الزم و حياتي دانسته است

بدين ترتيب نهضت آزادي ايران لزوم يـك تغييـر بنيـادي و اساسـي متناسـب بـا معيارهـا و ارزشـهاي                        

  . اعالم داشته استاسالمي و اهداف و آرمانهاي انقالب اسالمي در روابط اقتصادي را
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  بررسي اليحه دولتي كردن بازرگاني خارجي

 كننده اهداف انقـالب اسـالمي و تحقـق بخـش اصـول مـصرحه در قـانون                   تأمينآيا اليحه تصويب شده     

اساسي خواهد بود يا خير؟ براي اينكه بدين پرسش پاسخ دهيم اين اليحه را به قانون اساسي عرضه كـرده       

  .كنيم ارزيابي مي

ل و چهارم قانون اساسي كه نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران را بـه سـه بخـش دولتـي،                    اصل چه 

بينـي   تعاوني و خصوصي تقسيم كرده و بازرگاني خارجي را به بخش دولتي محول نمـوده اسـت، بـا واقـع         

  :تمام تصريح كرده است كه

 محدوده قوانين اسالمي خـارج     مالكيت در اين بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از               «

نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گـردد و مايـه زيـان جامعـه نـشود، مـورد حمايـت قـانون                 

  .»كند يل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين ميصتف. جمهوري اسالمي است

 هم در بخش دولتـي      شود قانون اساسي حمايت از مالكيت در هر سه بخش يعني            بطوري كه مالحظه مي   

  :و هم در بخش تعاوني و هم در بخش خصوصي را مشروط به چهار شرط دانسته است كه عبارتند از

  .۴۳ـ مطابقت با اصول ديگر اين فصل، يعني فصل چهارم قانون اساسي از جمله اصل ۱

  ـ عدم خروج از محدوده قوانين اسالم۲

  ـ تاثير آن در رشد و توسعه اقتصادي كشور۳

  م زيان و ضرر براي جامعهـ عد۴

، دو شرط اول يعني رعايت اصول ديگـر قـانون اساسـي و مقـررات      ۴۴از چهار شرط ياد شده در اصل        

كـامالً  . اما دو شرط آخرين كه يكي ايجابي و ديگري سـلبي اسـت          . اسالمي كم و بيش ثابت و اليتغير هستند       

  .باشند اي رشد مي ي مرحلهمتغير و تابع وضعيت خاص مملكت و اوضاع و احوال و ضرورتها

  

  :۴۳ عدم مطابقت با اصل

اصـل  . باشـد   مـي ۴۳ الزامي شده است اصل ۴۴يكي از اصول فصل چهارم كه رعايت آن در همين اصل        

نظير واردكنندگان كاالهاي مـورد نيـاز كـشور         ( تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص            ۴۳

در عين حال همين اصل نيز منع . را با صراحت منع نموده است) ردر دوران طاغوت و تا حدي تا حال حاض     

  .»دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآيد«نمايد كه  مي

داري است كه تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاصـي     نظام اقتصاد اسالمي نه سرمايه    

 و دولت به صورت يك كارفرماي بـزرگ         را اجازه بدهد و نه سوسياليستي كه بخش خصوصي از بين رفته           

هـا شـده      ناظر و متصدي تمامي فعاليـت     » كننده  مالك و كنترل  «و  » خدا«مطلق درآمده باشد و دولت جانشين       

  .باشد

 را تـا    ۴۳اليحه بازرگاني خارجي به شكلي كه تصويب شده است ممكن است هدف قسمت اول از اصـل                  

امـا اجـراي آن     . ثروت در دست افراد و گروههاي خاص بشود       اول  د كند يعني مانع تمركز و ت      تأمينحدودي  

سيـسات توليـدي و     أ ايـن امـر همـراه بـا سـاير نهادهـا و ت              .اي نياز دارد    سابقه  به يك بوركراسي عظيم و بي     
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آورد كـه بـا هـدف         اقتصادي تحت تصدي دولت قطعاً دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در مي              

  . مغاير است۴۳ذكر شده در قسمت دوم اصل 

هم اكنون دولت جمهوري اسالمي به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلـق نـه تنهـا در زمينـه فعاليتهـاي                     

كافي است به موسسات و نهادهـا و فعاليتهـا در زمينـه مـالي،     . ها درآمده است   تجارتي، بلكه در ساير زمينه    

 مـسائل اقتـصادي نيـز، همچـون         مشهود است كـه در    ! تجاري و صنعتي، داخلي و يا خارجي نگاهي بيفكنيم        

  .اند هاي سياسي و اجتماعي، اصول مصرحه در قانون اساسي ناديده گرفته شده برخي زمينه

  

  :محدوده قوانين اسالم

، اين مسئله به صراحت بيان شده است كـه مالكيـت در هـر سـه بخـش دولتـي و تعـاوني و                   ۴۴در اصل   

  .خصوصي بايد از محدوده قوانين اسالم خارج نشود

 قانون اساسي آمده است كـه هيچيـك از مـصوبات مجلـس و قـوانين                 ۴عالوه بر اصل مزبور، در اصل       

  .نبايد از محدوده قوانين اسالم خارج شود

 قـانون اساسـي را   ۴۴اينكه آيا اليحه مصوبه رعايت اين شرط اساسـي، از شـروط يـاد شـده در اصـل                    

اي شـوراي نگهبـان در ايـن مـورد بـه خـصوص        فقهنموده است يا خير قابل بحث و بررسي است و مسلماً 

  .اظهار نظر خواهند نمود

  

   عدم زيان و ضرر براي جامعه،رشد و توسعه اقتصادي كشور

ريـزي عمـومي بـراي اقتـصاد كـشور و تعيـين                براي رشد و شكوفايي اقتصادي وجوب برنامه       ۴۳اصل  

  .كند  را به صراحت بيان ميها در هر يك از مراحل رشد حاكم باشند ضرورتهايي كه بر اين برنامه

ريزي عمومي منطقي ارائه دهد؟ و مراحل  آيا دولت تا كنون توانسته است براي اقتصاد كشور يك برنامه          

ريـزي    هاي حاكم بر هر مرحله از رشد را معين سازد؟ تا بر اساس اين برنامـه                 رشد را مشخص و ضرورت    

  بيني كرد؟ ازرگاني خارجي پيشها را در ب ضرورتها، و متناسب با آنها بتوان اولويت

اين وضعيتي است كه  . اقتصاد فعلي كشورمان اقتصادي تك محصولي صد در صد وابسته به نفت است            

آيا بـا ادامـه چنـين وضـعي و روابطـي            . سفانه همچنان ادامه دارد   يم گذشته بر ما تحميل كردند و متأ       در رژ 

  قدرتها اميدوار بود؟توان به رشد و شكوفايي اقتصادي سالم مستقل از ابر مي

تـرين منبـع درآمـد        توان از رشد و شكوفائي اقتصادي صحبت كرد در حاليكه هنوز هم اصلي              چگونه مي 

 قابل انتقال به داخل     ،دولت ارز حاصل از فروش نفت است؟ كه تنها از طريق ورود كاالها و خدمات خارجي               

  باشد؟ و استفاده مي

بعد از انقالب در دوران دولت      . باري داشت   اغوت وضع فالكت  صادرات غيرنفتي ايران در دوران رژيم ط      

 درصـد   ۴۶ به موجب آمار بانك مركزي، ارزش صادرات غيرنفتي از افزايشي معـادل              ۱۳۵۸موقت، در سال    

  .كاهش پيدا كرد% ۵۰ ارزش صادرات غيرنفتي تا حدود ۱۳۶۰سف در سال أاما با كمال ت. برخوردار گرديد

ها و توجهاتي در امر صادرات شده است امـا، همـانطور كـه مقامـات                  بيني  پيشدر اليحه مصوبه، اگرچه     

اند دولت به دليل پيچيدگي امر صادرات آمادگي الزم را براي انجـام چنـين                 مسئول هم در مجلس بيان كرده     
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آيا اين عذر بدتر از گناه نيست؟ در اين صـورت آينـده صـادرات كـشورمان چـه خواهـد                     . امر عظيمي ندارد  

  .شود كه به سير نزولي صادرات در دو سال گذشته توجه گردد اهميت اين امر زماني معلوم ميبود؟ 

رسد كه بتوان اميد داشت براي مقابله با چنين وضع خطرناكي اليحه مصوبه راه حل مناسب                 به نظر نمي  

  .و مفيدي را ارائه داده باشد

  

  :حاكميت و تصدي

.  در دولتي كردن بازرگاني خارجي، مخلـوط شـده اسـت           در اليحه مصوبه، دو مفهوم حاكميت و تصدي       

ايـن امـر    . باشد  دولتي كردن بازرگاني خارجي به معناي حاكميت دولت بر كليه روابط بازرگاني خارجي مي             

ضرورتاً به معناي آن نيست كه دولت تصدي انحصاري تمامي امور بازرگاني خارجي را در دست گرفته و                  

  .ا خود انجام دهدكليه امور واردات و صادرات ر

به نظر ما چنين امري يعني تصدي صددرصد انحصاري در امر صادرات و واردات تمامي كاالها توسط        

 بر لزوم آن تكيه نمـوده اسـت فـراهم           ۴۴شور را كه اصل     كدولت نه تنها موجبات رشد و شكوفايي اقتصاد         

  .آور است بلكه به حال جامعه و رشد اقتصادي زيان. آورد نمي

گـردد، تـصدي هرچـه بيـشتر و           وجه كرد آنچه كه موجب رشـد و شـكوفايي اقتـصاد مملكـت مـي               بايد ت 

بلكه اين تفكر حـاكم بـر       . هاي مملكتي، از جمله تجارت خارجي، توسط دولت نيست          انحصاري تمامي فعاليت  

هـا و اجـراي صـحيح آنهـا اسـت كـه نقـش                 ريزي  دولت و خط مشي منبعث از آن و كارآئي دولت در برنامه           

اگر قرار بود دولتي كردن به معناي تصدي كامـل تجـارت خـارجي در دسـت دولـت                   . كند  اسي را ايفا مي   اس

بايـستي در ايـن    هاي قبل از انقالب مـي   نمايد، دولتتأمينهدفها و آرمانها و استقالل اقتصادي و سياسي را      

ي خـارجي، مـصوبه اسـفند    تجارت خارجي ايران به موجب قانون انحصار بازرگان  . كردند امر توفيق پيدا مي   

، به موجب همين قـانون و مـتمم آن تـصدي    ۱۳۱۰در دهه .  در اختيار و انحصار دولت بوده است      كالً ۱۳۰۹

 اتومبيـل، غـالت،   ،اي و نخـي  واردات و توزيع شكر و چاي، ترياك، دخانيات، ابريشم و نوغان، كاالهاي پنبـه           

اما آيا اين تصدي انحصاري توانـست       . لت بوده است  قالي، و خشكبار پشم و پوست، انحصاراً در اختيار دو         

كمترين خدمتي به رشد اقتصادي و تحقق استقالل اقتصادي بنمايد و يا حتي كشور را در زمينه توليـد ايـن                     

كاالها به خودكفايي برساند؟ يا برعكس موجب تشديد وابـستگي و تـضعيف بنيانهـاي اقتـصادي كـشور و                    

  .و وابسته پهلوي براي سركوب ملت و غارت منابع مملكت گرديدابزاري در دست رژيم دست نشانده 

اليحه مصوبه، هدفهاي اقتصادي بسيار مهمي را بر اساس مـصالح ملـي و معيارهـاي انقـالب و اسـالم                     

اما الزمه تحقق هيچيك از آنان تصدي كامل و انحصاري تجارت خارجي در دست دولـت                . معين كرده است  

طلبي در مصرف و عدم ورود كاالهاي غيرضـروري و            گرايي و تنوع    ي از تجمل  مثال براي جلوگير  . باشد  نمي

حتـي  . مصرفي نيازي به تصدي مستقيم و انحصاري دولت نيست زيرا دست دولـت بـراي عمـل بـاز اسـت                    

نه تنها قوانين موجود اين امكان را بـه دولـت           . قوانين گذشته هم امكان كنترل وسيعي را به دولت داده است          

تجـار  . باشـد   ه دولت با كنترل كامل و صددرصد ارزهاي خارجي قادر به اعمال چنين كنترلي مي              دهد بلك   مي

واردكننده و بخش خصوصي ارز مورد نياز براي خريد كاالهاي مورد نظر، از جمله كاالهـاي غيرضـروري          

كـاال از  بـه عـالوه قـسمت اعظـم ارز مـورد نيـاز خريـد        . انـد  كرده و مصرفي را، از بانك مركزي دريافت مي     
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تواند براي  اين دولت است كه مي.  در اختيار دولت است   شود كه كالً     مي تأمينخارجه، از محل صادرات نفت      

 تأكيدخريد كاالهاي مورد نياز از بازارهاي جهان ارز الزم را در اختيار واردكنندگان بگذارد و در اينجا بايد                

ادي دولت است كه بايد اعالم شـده بـه مرحلـه            شود آنچه نقش تعيين كننده دارد سياست و خط مشي اقتص          

حاكميت دولت در بازرگاني خارجي به اين معنا است كه دولت موظف است ليـست كاالهـايي را                  . اجرا درآيد 

دهد تعيين كند و حتي كشورهاي توليدكننده را بر اسـاس             كه ورود آنها را الزم و مفيد و مجاز تشخيص مي          

بندي نموده و در اختيـار   مهوري اسالمي و انقالب اسالمي ايران تقسيم  خط مشي و سياست آنها در برابر ج       

ــد كاالهــاي      ــراي خري ــذارد و از پرداخــت ارز ب ــده، بگ ــراد و گروههــاي برگزي ــه اف ــدگان، ن عمــوم واردكنن

مجـاز از كـشورهاي نـامطلوب خـودداري نمايـد و            غيرضروري و مصرفي و تجملـي و يـا خريـد كاالهـاي              

ي ضـروري و مجـاز از كـشورهاي دوسـت و مطلـوب تـسهيالت الزم را فـراهم                    برعكس براي خريد كاالها   

هاي قبل از انقالب بر اساس خط مشي و سياستهاي ضد ملي و ضد اسـالمي خـود اعمـال                      اگر دولت . سازد

توانند بر اساس خط مشي و سياستهاي صحيح و اسـالمي            هاي انقالب مي     دولت اند مسلماً   نموده  حاكميت مي 

اگر دولت تا به حال در اين كار توفيق نيافته اسـت و هنـوز كاالهـاي غيرضـروري و                    . ماينداعمال حاكميت ن  

اند   شوند و بازارهاي ما را پر كرده        مصرفي و تجملي حتي از كشورهاي دشمن و يا نامطلوب وارد ايران مي            

  .اند بدين دليل است كه مسئوالن وظيفه خود را خوب انجام نداده

  

  :نيتمركز در وزارت بازرگا

عالوه بر مسائل باال در اليحه مصوبه تصدي واردات و صادرات كليه اقالم كه حجم پولي آن يك سـوم                    

 برخـي از مخـالفين ايـن اليحـه          .ر وزارت بازرگاني متمركز شده است     دهد د   بودجه كل مملكت را تشكيل مي     

ن بازرگـاني خـارجي را بـه    اي در يك وزارتخانه، امر دولتـي كـرد   سابقه كنند كه چنين تمركز بي استدالل مي 

كردن آن تبديل نموده است و با توجه به كمبـود كادرهـاي ورزيـدة متعهـد كـه مـدير و                    » وزارت بازرگاني «

. باشـد  مدبر باشند احتمال بروز مشكالت ناشي از سوء مديريت و نابساماني و يا انحرافات بـسيار بـاال مـي              

اسي، دولتي كردن بازرگاني خارجي را تحت شـرايطي          قانون اس  ۴۴گويند كه اصل      اين دسته از مخالفين مي    

بـه نظـر اينهـا تـصدي       . اما نگفته است كه تماماً بايد در وزارت بازرگاني متمركز گـردد           . تصويب كرده است  

واردات برخي از كاالها توسط چند وزارتخانه حداقل در مراحـل اوليـه و بـا توجـه بـه شـرايط كنـوني هـم                          

اما مقامات دولتـي ضـرورت      .  جلوگيري از برخي نابسامانيها خواهد شد      ضروري و هم مفيد بوده و موجب      

داننـد، امـا ايجـاد     تمركز تمامي واردات و صادرات را در وزارت بازرگاني به خاطر ايجاد هماهنگي الزم مـي    

هاي مختلف دولت تنها در قلمرو واردات كاالها نيست كه ضـروري اسـت بلكـه                  هماهنگي ميان فعاليت بخش   

  . مسائل اساسي مملكت اين هماهنگي ضرورت دارددر تمامي

داند كه مسائل چقدر به هم        هاي مملكتي داشته باشد مي      هر كس كه كمترين تجربه و يا آشنايي با فعاليت         

آيا به دليل نياز به هماهنگي      . ها تا چه اندازه ضروري است       پيوسته هستند و هماهنگي تمامي نهادها و بخش       

ا را در يك نهاد متمركز ساخت؟ اين تمركز عالوه بر آنكه مفيد نيست به دليل ايجـاد                  ه  توان تمامي فعاليت    مي

اكنـون    هم. آور است   هاي مجرب و كارديده، مضر و فاجعه        بوروكراسي عظيم و عدم برخورداري از مديريت      

ارد كـه  تجربـه وجـود د   هاي زيادي از اين نابسامانيها در امر واردات كاال توسط مـديران جديـد و بـي       نمونه
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به نظر . جاي بحث آنها در اين مجموعه نيست و دولتمردان خود بهتر از هر كس به اين مسائل واقف هستند                  

ما شايد بتوان با تفكيك وظائف و تقسيم وزارت بازرگاني كنوني به چند وزارتخانه، نظير وزارت بازرگـاني                  

  .تا حدي از اين تمركز جلوگيري كرد... خارجي و

  

  :رگاني داخليدولتي كردن باز

اليحه مصوبه آنچنان است كه نه تنهـا حاكميـت و تـصدي انحـصاري كليـه اقـالم كاالهـاي وارداتـي و                        

بيني شده است كـه در بازرگـاني داخلـي و             صادراتي بر عهده وزارت بازرگاني گذاشته شده است بلكه پيش         

 تـصدي را در دسـت خواهـد         در خريد و فروش و توزيع كاالها نيز به ميزان وسيعي بخش دولتي ابتكـار و               

داشت و هم اكنون نيز خريد و فروش و توزيع بسياري از كاالهـاي اساسـي و ضـروري و غيـر ضـروري                        

  .گيرد توسط بخش دولتي انجام مي

  

  :بازرگاني خارجي دولتي در ساير كشورها

 حلهاي مناسب به خصوص بايستي تجارب ساير كشورهاي جهان را مورد توجه قـرار      در جستجوي راه  

  .داد

 در نيمكـره شـمالي قـرار دارنـد، دو نـوع             در كشورهاي صنعتي و به اصطالح پيشرفته جهان، كه عموماً         

در كشورهاي اروپاي غربي و امريكا، حاكميت نسبي دولـت بـر امـر              . شود  نظام اقتصادي مشخص ديده مي    

و يـا فـروش     و جز برخي كاالهاي استثنايي، دولـت تـصدي انحـصاري خريـد               تجارت خارجي برقرار است   

در كشورهاي اروپاي شرقي كه نظام سوسياليستي حـاكم         . هيچ كااليي را در اختيار ندارد     ) ورود يا صدور  (

هاي اقتـصادي از جملـه تجـارت خـارجي            است دولت حاكميت و تصدي كامل و انحصاري بر تمامي فعاليت          

  .دارد

داري   رخي بـه كـشورهاي سـرمايه       در نيمكره جنوبي قرار دارند، ب      در كشورهاي دنياي سوم، كه عموماً     

. نماينـد   كنند و برخي از كشورهاي سوسياليستي پيـروي مـي           تقليد مي و  غربي وابسته بوده و از آنها تبعيت        

تر از خود كشورهاي غربي اسـت      در كشورهاي وابسته به غرب در دنياي سوم، حاكميت دولت خيلي وسيع           

ي را در دسـت دارنـد و عـالوه بـر حاكميـت، تـصدي              هاي اقتـصاد    ها كنترل بخش عظيمي از فعاليت       و دولت 

  ).نظير تركيه، پاكستان و ايران زمان شاه(هاي تجارتي را نيز در دست دارند  مستقيم قسمت اعظم فعاليت

هـاي دولـت در جهـت خاصـي           هـا و سياسـتها و برنامـه         در اين كشورها از آنجا كه اهداف و خط مـشي          

. باشـد   ، اعم از حاكميت يا تـصدي بـه نفـع تـشديد وابـستگي مـي                باشد، اعمال هر چه بيشتر قدرت دولت        مي

بررسي وضعيت اقتصادي اين كشورها، نظير تركيه و پاكستان، بحران عميق و گسترده اقتصادي را نـشان          

  .دهد مي

. تواند نمونه و الگو براي جمهوري اسالمي ايران باشد شك نيست كه طرز كار اين دسته از كشورها نمي         

باشند عملكرد كشورهاي بـه اصـطالح سوسياليـستي اسـت          ي كه نمونه و الگو براي بررسي مي       نظامهاي ديگر 

 متفـاوت اسـت و حاكميـت و تـصدي امـور             هاي آنان با كشورهاي دسـته اول كـامالً          ها و برنامه    كه خط مشي  

  .ردازيمپ در اين نوشتار ما به بررسي بيشتري از وضع اين كشورها مي. باشد  در دست دولت ميتجارتي كالً
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 در انحـصار    در كشورهاي سوسياليستي، حاكميت و تصدي در تجارت، اعم از داخلي يا خـارجي تمامـاً               

 زندگي محرومان جامعـه و چـه بـه        تأمينبررسي وضعيت اقتصادي اين كشورها، چه به لحاظ         . دولت است 

  .دهد  نشان ميهاي اسارت بار به خارج بسيار آموزنده است و عمق مشكالت آنان را لحاظ قطع بستگي

ريزيها در تمـامي سـطوح        در كشورهاي سوسياليستي كه كليه ابزار توليد در دست دولت است و برنامه            

 در دسـت دولـت اسـت ضـمن آنكـه            گيـرد و تـصدي بازرگـاني خـارجي و داخلـي كـامالً               متمركز انجام مي  

روكراسـي شـديد و     بو. شود دستگاههاي اجرايـي پرخـرج و فـساد پذيرنـد            آوردهاي مناسبي ديده مي     دست

ز پيـشرفتهاي   شـود و در نتيجـه ايـن كـشورها ا            به خالقيت و ابتكار بها داده نمـي       . سطح كارآئي پايين است   

ه نيازهـا و    بـ پذيري الزم به منظور پاسخگويي سـريع          در عمل نيز انعطاف   .  هستند رت علمي و فني زمان عقب    

سطح زندگي مردم اگر چـه      . شود  ر دقيق اجرا نمي   هاي تعيين شده نيز به طو       تحوالت بازار را دارند و برنامه     

بايستي نرخ ارتقا سطح زندگي مردم در اين كشورها را نه با              ارتقا پيدا كرده است اما براي قضاوت بهتر مي        

  .اند مقايسه نمود گذشته خود آنان، بلكه با كشورهايي كه وضعيت مشابهي داشته

  .دهد ياليستي تصوير بسيار جالبي را نشان مي تجارت خارجي كشورهاي سوس۱۹۸۰ تا ۱۹۶۰در دهه 

 ميليون اضافه صـادرات داشـته اسـت در حاليكـه در             ۱۰۲ حدود   ۱۹۶۰تجارت خارجي آلمان شرقي در      

  . ميليون دالر كسري روبرو بوده است۴۱۹۰ تجارت خارجي اين كشور با موازنه منفي برابر با ۱۹۷۹

 ايـن  ۱۹۷۹  درالر موازنه مثبـت داشـته اسـت ولـي      ميليون د  ۶۹ حدود   ۱۹۶۰تجارت خارجي روماني در     

  . ميليون دالر كسري داشته است۱۱۹۲موازنه منفي و برابر با 

 ميليـون دالر بـوده اسـت كـه در سـال      ۶۱اش حدود   كسري موازنه۱۹۶۰تجارت خارجي بلغارستان در  

  .رسد  ميليون مي۱۷۳ اين كسري به ۱۹۷۸

 به كسري   ۱۹۷۹ ميليون دالر داشته است كه در سال         ۱۱۴با  ، موازنه مثبتي برابر     ۱۹۶۰چكوسلواكي در   

  .رسد  ميليون دالر مي۱۰۶۴برابر با 

 ۲۳۵۱ به   ۱۹۷۸ ميليون دالر بوده است كه اين كسري در          ۱۶۹اش برابر      كسري موازنه  ۱۹۶۰لهستان در   

  .رسد ميليون دالر مي

ه است كه اين رقم كسري در سال         ميليون دالر داشت   ۱۰۲ برابر با    اي   كسري موازنه  ۱۹۶۰مجارستان در   

  .رسد  ميليون دالر مي۱۵۵۷ به ۱۹۷۸

 اين كسري به    ۱۹۷۹ ميليون دالر داشته كه در سال        ۲۶۰اي برابر با       كسري موازنه  ۱۹۶۰يوگسالوي در   

  .رسد  ميليون دالر مي۷۲۲۵

ر دسـت   به عبارت ديگر اگرچه حاكميت و تصدي تجارت خارجي در ايـن كـشورها تمامـاً و انحـصاراً د                   

باشد لكن موازنه واردات و صادرات نه تنها بهبود پيدا نكرده است بلكه ايـن انحـصار تجـارت بـه                       دولت مي 

.  تنها به نفع يك دولت خارجي، يعني روسيه شوروي تمام شده اسـت             ها دقيقاً   دليل خط مشي سياسي دولت    

روسـيه شـوروي بـا       درصـد تجـارت خـارجي        ۵۰دهـد كـه بـيش از          آمار تجارت خارجي روسيه نشان مي     

و سـاير كـشورهاي سوسياليـستي و كـشورهاي در       ) كومكون(كشورهاي عضو بازار مشترك بلوك شرق       

بـه موجـب ايـن آمـار صـادرات          . داري اسـت    باشد و بقيه آن با كشورهاي پيشرفته سرمايه         حال توسعه مي  

 از آن كشورها نـشان      گيري را نسبت به واردات      داري تماماً افزايش چشم     شوروي به كشورهاي غيرسرمايه   
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آلمـان  (حجم عمده و قابل توجهي از تبادالت بازرگاني كشورهاي اروپاي شرقي با شـوروي اسـت                 . دهد  مي

  ). درصد۵۸ و مجارستان ۴۰، لهستان ۷۰، چكوسلواكي ۳۹، روماني ۳۶شرقي 

ا در  امـ .  ميليـون دالر كـسري داشـته اسـت         ۶۶اي منفي و برابر        تجارت خارجي روسيه موازنه    ۱۹۶۰در  

  .دهد  ميليون دالر بر واردات آن افزايش نشان مي۶۷۰۰ صادرات شوروي به خارج قريب به ۱۹۷۹

گيري روبروست    اي مثبت چشم    اش با موازنه    بدين ترتيب بر عكس روسيه شوروي كه بازرگاني خارجي        

  .ساير كشورهاي سوسياليستي با موازنه منفي وحشتناكي روبرو هستند

 و بررسـي نتـايج      ا دولتـي نمـود    ياليـستي، هنـد نيـز تجـارت خـارجي خـود ر            عالوه بر كشورهاي سوس   

دهد تحليل منتـشر شـده از جانـب وزارت بازرگـاني جمهـوري       دستاوردهاي آنان تجارب خوبي را ارائه مي    

  :بندي نموده است اسالمي اين تجارب را به شرح زير جمع

هـا و كمبودهـا ظـاهر         ن تدريجاً آثار ضـعف    هايي در اين زمينه كسب كرد لك        هندوستان، در اوائل موفقيت   «

 به طور كامـل بـه عهـده       دولت حتي ناچار گرديد تجارت بعضي از اقالم را كه قبالً           ،شدند و در مواردي چند    

بنگاه تجارت دولتي هند گذارده بود مجدداً در اختيار بخش خصوصي قرار داده و يا از مـشاركت تـضمين                    

  ».شده آنان بهره گيرد

كنـد كـه      كه تجارت خارجي هند را تجربه ناموفقي در دولتي كردن ناميده است توصيه مي             نشريه مزبور   

االمكان اشتباهات آنان را مرتكب نشود        بايستي حتماً از تجارب هند سود گرفته و حتي          جمهوري اسالمي مي  

بـه  حـه مـصوبه     اما جالب است كه در الي     . و لذا مواردي را توصيه كرده است كه بايد حتماً بدانها توجه كرد            

  .ها توجهي نشده است هيچكدام از آن درسها و تجارب آموزنده و توصيه

در ابتـدا فقـط     .  دولتي كردن تجارت خارجي محتاطانه و تدريجي بـوده اسـت           در الجزاير روش دولت بر    

يعني دولت مقررات و قوانين را وضع و بخش خصوصي موظف          . حاكميت دولت بازرگاني خارجي اجرا شد     

در مرحله بعد شركتهاي بازرگاني دولتي تشكيل يافتند تا مـسئوليت  .  واردات از دولت اجازه بگيرد    بود براي 

معذلك آن دسته از كاالهايي كه بخش مهمـي از واردات را تـشكيل              . كليه واردات اساسي را در دست بگيرند      

هـاي   ذاشـتن واسـطه  دولت الجزاير به اين نتيجه رسـيد كـه كنـار گ    . دادند در بخش خصوصي باقي ماند       نمي

داخلي به علت داشتن امكانات حمل و نقل و اطالعات و تجربه در امر توزيع مشكالتي را در كوتاه مـدت بـه                       

  .آورد وجود مي

معذلك مقامات رسمي دولت از آنچه امروز بعد از گذشت قريب به بيـست سـال از پيـروزي انقـالب بـه                       

  .باشند ييهايي ميجو دست آمده است راضي نيستند و خود در صدد چاره

گزارشات موجـود تـصويري تيـره و نـامطلوب از           . در ليبي نيز تجارت خارجي كالً در دست دولت است         

  .دهد تجارت خارجي ليبي ارائه مي

ظيم نفت ايـن مـشكل   ليبي اگرچه مشكل عدم توازن پرداختها در بازرگاني خارجي را ندارد و صادرات ع   

هـر  . اد ليبي همين وابستگي تمام و كمـال بـه صـادرات نفـت اسـت            اما مشكل واقعي اقتص    را حل كرده است   

ساله ميلياردها دالر ارز حاصـله از فـروش نفـت بـه صـورت كاالهـاي مـصرفي و غيراساسـي وارد ليبـي                         

  .شود حجم واردات مرتباً رو به افزايش است مي

ائه آمار و بحـث      خود ضمن ار   ۸۱ سپتامبر   ۱۴االخضر نشريه رسمي ليبيايي در شماره         روزنامه الزحف 

  :نويسد درباره آنها مي
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دهند و مسئولين اقتصادي مـا   خواهد به ما مي گيرند و در برگشت هر چه دلشان مي    ها از ما نفت مي      كشتي«

بدين ترتيب ما به صورت «. »اند به خيال خودشان با اين كيفيت وسايل خوشبختي و رفاه ما را مهيا ساخته         

زند چون وزارت اقتصاد بازار را پر كرده          رآمديم كه دست به توليد نمي     كننده نازپرورده د    يك ملت مصرف  

شود و انـسان بـا چـه اتفاقـات عجيبـي               راستي در اين سرزمين چه حرفهاي عجيب و غريبي زده مي           .است

آن هم در كشوري كه ملتش آزادي به دست آورده قدرت ثروت و سالح را در دست گرفتـه                   . شود  روبرو مي 

خواهـد بـا ايـن        شناسـي در پـيش گرفتـه كـه مـي            كاملي در سياست و اقتصاد و جامعـه       و يك ايدئولوژي    

ها را تشكيل داده تا اقتصاد كشور  ايدئولوژي بشر را نجات دهد و زور و اجحاف را از او دور سازد و كميته

را زيـر   يك شوراي عالي اقتصاد تشكيل داده تا اقتصاد سراسر كـشور            . را در دست بگيرد و بر آن نظارت كند        

نظر بگيرد ولي اين ملت قبل از اينكه در فكر نجات ديگران باشد بايد خود را از اين اقتصاد وابسته نجات دهـد                       

  ».كند  ميها و مقررات آن را تعيين داري جهاني است و وزارت اقتصاد پايه اقتصادي كه وابسته به سرمايه

 در مصر زمان ناصـر تـصدي        .باشد  و مي در مصر و عراق و سوريه نيز بازرگاني خارجي دولتي بوده            

عمق فاجعه در اقتـصاد و      . بازرگاني خارجي تماماً در انحصار دولت بود در سوريه و عراق هنوز هم هست             

تجارت اين كشورها آنقدر است كه حتي بدون بررسي آماري بـراي آشـنايان بـه مـسائل اقتـصادي كـامالً                      

  .محسوس است

  

  :بندي و اظهارنظر جمع

 توضيحات باال نهضت آزادي ايران معتقد است اليحه دولتي كردن بازرگاني خارجي مصوبه              با توجه به  

 آمده است و ناظر به حدود       ۴۴مجلس شوراي اسالمي، بدون توجه به چهار شرطي كه با صراحت در اصل              

و قلمرو و ضوابط مالكيت در سه بخش دولتي، تعـاوني و خـصوصي اسـت تهيـه گرديـده اسـت و از ايـن                          

  .حداقل سه شرط آن ناديده گرفته شده استشروط 

در اليحه تصويب شده حاكميت و تصدي تجارت خارجي تماماً و انحصاراً در اختيـار دولـت قـرار داده                    

تجزيه تصدي انحصاري به اين شكل در ساير كشورهاي جهان تجربه ناموفقي بوده است و در                . شده است 

. آور اسـت    را فـراهم نخواهـد سـاخت بلكـه مـضر و زيـان             شرايط ايران هم نه تنها موجبات رشد اقتصادي         

تصدي انحصاري تمامي اقالم كاالهاي وارداتي و تمامي اقالم كاالهـاي صـادراتي در ايـن مرحلـه نـه مفيـد               

 و مسلماً نقض غرض بوده و به ايجاد يك ماشين عظيم و پرخرج     ي رشد اقتصادي است و نه عملي است       برا

تجربه، كه بـه هـيچ وجـه كـارآيي الزم را در حـصول هـدف نخواهـد                      بي بوروكراسي، و در بسياري موارد    

  .داشت منجر خواهد شد

 قانون اساسي مالكيت در هر سه بخـش دولتـي، تعـاوني و خـصوصي را در كنـار هـم مطـرح                        ۴۴اصل  

نهضت آزادي ايران معتقد است ضروري است حدود و ضوابط و قلمرو مالكيـت در هـر سـه                   . ساخته است 

هاي اقتـصادي،     شود تحرك الزم در فعاليت    نتا اين امر روشن     . يك جا مشخص و معين گردد     بخش به هم و     

  .خصوصاً توليدات داخي به وجود نخواهد آمد

سفانه در طي دوران بعد از انقالب بخش دولتي حداقل كارآيي را از خـود نـشان داده اسـت و بخـش              أمت

در حاليكـه جنـاحي از بخـش خـصوصي كـه      . هاي خود را به حداقل تقليـل داده اسـت    خصوصي هم فعاليت  

شد جناح سـالم   بايستي طرد مي ناسالم و از ايادي و عوامل رژيم سابق بود از صحنه طرد شده است كه مي        

كننده احتياجات حوزه علميه و حركت اسـالمي          تأمينمني كه متعهد به ارزشهاي اسالمي است و سالها          ؤو م 
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مي امكانات خود را در اختيار حركـت اسـالمي قـرار دارد، اكنـون               بوده است و در طي دوران انقالب هم تما        

  .قسمت اعظم تحرك اقتصادي خود را از دست داده است

انـد و اكثـراً هـم تـالش دارنـد تـا جنـاح سـالم بخـش خـصوصي را بـه                          دولتمردان كنوني به كرات گفته    

رسد تـا زمـاني كـه دولـت نتوانـد       گذاري در زمينه توليدات داخلي، به حركت درآورند اما به نظر مي          سرمايه

 تـأمين ضوابط و قلمرو حدود مالكيت در هر سه بخش را به وضوح معين سازد و امنيت كسبي و شغلي را                     

  .نمايد چنين تالشي به نتيجه نخواهد رسيد

ما نگران آن هستيم كه برداشتن گامهاي نادرست در امر تجارت خارجي در اين مرحله خطير و حساس                  

ناپذيري به اقتصاد كشور وارد شود و متـصديان امـور را در               ه زيانها و ضررهاي جبران    موجب آن شود ك   

 شرايط نامطلوبي را در زمينه روابـط بازرگـاني خـارجي            ،وضعيتي قرار دهد كه باالجبار براي خروج از آن        

 ميـدان بـه     ما نگران آن هستيم كه بـا بـروز نابـسامانيها          . د كه با اصل عدم وابستگي تعارض پيدا كند        نبپذير

دست كساني بيفتد كه با اصل حق حاكميت دولت بر بازرگاني خارجي و تحوالت اساسي در زمينـه مـسائل             

چنين دورنمايي مسلماً به نفع مستضعفان مملكت       . كوشند تا اصل آن را، مخدوش سازند        اقتصادي مخالفند و مي   

  .ازمدت به ضرر مملكت خواهد بودها نيست و دقيقاً در در و رشد و شكوفايي اقتصادي و قطع وابستگي

هاي رشد اقتصادي الزم و ضـروري اسـت كـه دولـت               به نظر ما در مراحل اول به منظور اجراي برنامه         

كل واردات كشور   % ۸۰ تا   ۷۰تصدي چند قلم از كاالهاي عمده وارداتي كه از نظر حجم پولي و وزني حدود                

 اقالم را به طور عادالنه و تساوي ميان واردكنندگان          دهند در دست بگيرد و اجازه ورود ساير         را تشكيل مي  

كننده وارد    تقسيم كند و به اين ترتيب جلوي اعمال خالف برخي واردكنندگان را سد نموده و به نفع مصرف                 

  .عمل شود

داري و نه سوسياليستي است كه نه بـه           جمهوري اسالمي ايران ادعا دارد كه اقتصاد اسالمي نه سرمايه         

حساب و كتاب روابـط اقتـصادي و تجـارتي كـه رژيـم       داري غربي كه آزادي كامل و بي        سرمايهراه اقتصاد   

داري وابسته به غرب بود، خواهد رفت و نه بـه              داشت و نهايتاً در خدمت سرمايه      تأكيدشاه بر آن اصرار و      

 و  هاي رايج در نظامهاي سوسياليـستي، كـه حاكميـت و تـصدي انحـصاري دولـت بـر تمـامي منـابع                        شيوه

هـا را كنتـرل و در    كارخانجات و خدمات و روابط است و دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ همـه فعاليـت   

بلكـه انقـالب اسـالمي و جمهـوري اسـالمي ايـران        . نمايد، متوسل خواهد شـد      تمامي آنها دخالت مستقيم مي    

مي نبايـد قـدم در راهـي    بنابراين جمهوري اسال. خواهد راه جديدي را به جهان عرضه كند         متعهد است و مي   

  .اند اند و موفق نبوده بگذارد كه خالف چنين ادعا و اعتقادي است و ديگران آن را تجربه كرده

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۱تيرماه 

  

  بعدالتحرير

پس از تهيه اين تحليل و قبل از انتشار آن شوراي نگهبان مصوبه قانوني مجلس شوراي اسـالمي را بـا                     

ايـرادات شـوراي نگهبـان شـامل تكيـه اليحـه مـصوبه بـر تـصدي                  . دت داد و و به مجلس ع    ذكر ايراداتي رد  
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هاي غيرشرعي بر عمليـات صـاحبان         انحصاري تمامي كاالهاي وارداتي و صادراتي به خصوص محدوديت        

  .باشد كاالهاي صادراتي و هم چنين غيرشرعي بودن برخي از مواد اليحه مي

. ايم يحه مصوبه با احكام اوليه شرع انور مغايرت دارد يا خير نپرداخته       در تحليل حاضر ما به اينكه آيا ال       

اند و به ايـن ترتيـب در          شود فقهاي محترم شوراي نگهبان در اين مورد نظر داده           و همانطور كه مالحظه مي    

 يعني عدم خروج از محدود قوانين اسـالم نيـز نـشده            ۴۴اليحه مصوبه رعايت شرط اول ذكر شده در اصل          

  .است
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  ۱۴۳

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  اطالعيه نهضت آزادي ايران پيرامون انفجار هولناك خيابان خيام

  

  انا هللا و انا اليه راجعون

  

  

  هموطنان عزيز

  برادران و خواهران

دشمنان انقالب و جمهوري اسالمي ايران بار ديگـر بـا انفجـار بمبـي بـسيار قـوي در خيابـان خيـام در                   

ه جاري دست به جنايت هولناكي زدند و جمع كثيـري از   شهريور ما۱۵ بعدازظهر روز دوشنبه  ۲۰/۷ساعت  

  .هموطنان بيگناه ما را به خاك و خون كشيدند

گيـرد كـه انقـالب و ملـت مـا مـشكالت و فـشارهاي ناشـي از             اين جنايت بزرگ در شـرايطي انجـام مـي         

 انقالبـي و    هاي شرق و غرب و صهيونيسم جنايتكار و وابستگان داخلي آنها را با صـبر                هاي ابرقدرت   توطئه

تـوان گفـت تنهـا عناصـري      بـا قاطعيـت مـي   . سازد كند و آرزوهاي آنان را به يأس مبدل مي        متانت تحمل مي  

 مقاصـد  تـأمين زنند كه كوچكترين ارزشي براي حيات انسان قائل نيستند و براي  دست به چنين جناياتي مي  

  .دهند اه نميشوم خويش حتي در ريختن خون افراد بيگناه كمترين ترديدي به خود ر

نهضت آزادي ايران ضمن آرزوي رحمـت و مغفـرت بـراي قربانيـان ايـن فاجعـه و ابـراز همـدردي بـا                         

خواهـد بـا      نمايد و از مسئوالن كشور مي       بازماندگان، اين عمل ضد انساني و ددمنشانه را شديداً محكوم مي          

 دشمنان انقـالب و جمهـوري را        اجراي همه جانبه قانون در حفظ جان و امنيت شهروندان كوشيده و برنامه            

  .در ايجاد جو آشوب، بلوا و خشونت نقش بر آب سازند

  

  نهضت آزادي ايران

۱۶/۶/۶۱   
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  ۱۴۴

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به حجت االسالم هاشمي رفسنجاني 

  

  االسالم آقاي هاشمي رفسنجاني امام جمعه موقت تهران جناب حجت

دانيم انـدكي از وقـت شـريفتان را بـراي             جنابعالي در راه حق الزم مي     با عرض سالم و دعا براي توفيق        

شـنويم بـا    شنيدن كلمه حقي گرفته، مقداري از مشكالت و مصائبي را كه روزانه در ميان مردم ديـده و مـي                   

شما در ميان بگذاريم تا شايد با كوشش همگان روزنه اميدي براي حل مشكالت ملت گشوده شود و ثـوابي               

  . ما گرددنصيب شما و

يابيد هرگز گمان نبريد اين صراحت از بيخبري ما از موقعيت، مقام و قـدرت                 اگر سخن ما را بي پرده مي      

) ع( ولي معتقديم كه اگر علـي     . بينيم و از اهميت آن آگاهيم       ه كشور بخوبي مي   رنقش شما را در ادا    . شما است 

كرد و دليل اين دعـوت        خودش دعوت مي   امت اسالمي را به گفتن حق و مشورت به عدل به زمامداري چون            

 دستگاه حاكم نيـز كـه مـدعي بـر پـا             ١شمرد  مي) مگر از طريق عصمت   (را باالتر نبودن خود از ارتكاب خطا        

  .تواند باشد است، از شنيدن كلمه حق بي نياز نمي) ع( ساختن حكومت عدل علي

ظيفـه شـرعي و اجتمـاعي روي        شايد محتاج به تذكر نباشد كه گفتن ايـن كلمـه از طـرف مـا مـن بـاب و                    

دلسوزي براي ايران و اسالم و انقالب و جمهوري اسالمي بوده قصد تـضعيف فـرد يـا گـروه و حملـه بـه                         

هـا و     معـروف يـا بيـان نارسـايي       ه  معتقـد نيـز نيـستيم كـه انتقـاد و امـر بـ              . شخص يا اشخاصي را نـداريم     

 ،گـردد  مي باعـث تـضعيف و تزلـزل مـي    ها در يك كشور مستقل مستقر و در نظام جمهوري اسال      نارضايتي

  .بلكه يگانه راه اصالح و تقويت و بقا است

شما خود در خطبه دوم نماز جمعه ششم شهريور ماه ضمن تحليل واقعه شهادت برادران رجايي و بـاهنر                   

همه قبول دارند اگـر مـردم بـا آدم          «ها اشاره كرده به حق بيان داشتيد كه           به نقش مردم در سرنوشت حكومت     

ولي در قسمت ديگر آن سـخناني  » شود حكومت كرد و به زور بايد حكومت كرد باشند در يك محيط آزاد نمي ن

مثالً درباره برخـي از  . گيران جهت تاخت و تاز به نهضت آزادي ايران داديد بر زبان آورده بهانه به دست بهانه   

گوينـد اگـر آزادي باشـد اسـتقبال           يهايـشان مـ     اجتماع مردم در سـخنراني    عدم  سران نهضت گفتيد كه به دليل       

شـان    هاي ناراضي رابطه دارند، خانمـشان ناراضـي اسـت، خالـه             اينها با انسان  «شود ولي     مردم از ما ثابت مي    

كنند كه مجموعه     كنند و فكر مي     اند و خب اينها با اينها زندگي مي         ناراضي است، مثالً قوم و خويششان ناراضي      

  .»كنند خواهند در بياورند و دقيقاً اينطور آمارگيري مي  را از اينجا ميمردم اينجا هستند و آراء مردم

اي   نگري قضايا و تحقير افكار و اشخاص، حمله بـه نهـضت آزادي ايـران چيـز تـازه                    نظر از ساده   صرف

مـا نيـز قـصد نـداريم بـه دفـاع از خـود و ادعـا يـا اثبـات                      . نيست، ليس هذه اول قاروره كسرت في االسالم       

اي را جنابعالي در خطبه آن روز مطرح فرموديد كـه از اهـم مـسائل                   مقبوليت بپردازيم بلكه نكته    محبوبيت و 

                                                      
  البالغه  فال تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطي وال امن ذلك من فعلي ـ نهج.١
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يعني اقبال مردم به يك شخص، به يك گـروه يـا            . هاي مردمي است    يك جامعه اسالمي آزاد و محك حكومت      

بحـث را   خواهيم صحبت كنيم و سپس، آنچه ارزش و ضرورت دارد،             انديشه، ما هم روي همين موضوع مي      

  .روي علل و عوامل اقبال مردم و رضايت يا نارضايتي و انتظارات آنها ببريم

هر دولت و هر صاحب مقام متعهد و متصدي مسلمان كه احساس مسئوليت در برابر خدا و خلق بنمايد                   

خود را محتاج به استمرار آزمايش و سنجش افكار عمومي بـراي اطـالع از وجـود اقبـال و رضـايت مـردم                        

  .بيند  به خود و درباره مخالفين و معترضين مينسبت

در كشورهايي كه آزادي عقيده و بيان و قلم و اجتماع در چارچوب قانون برقرار بوده و وسايل تأثير و تبليغ 

عالوه بر  . گيرد  و تحقيق در انحصار گردانندگان نباشد آزمايش و سنجش فوق به سهولت و خودبخود انجام مي               

هـاي فكـري و اداري يعنـي     عروف و نهي از منكر يـا انتقـاد و اظهـارنظر و همچنـين همكـاري                مه  آن وظيفه امر ب   

شود اما در صورت عكـس و در محيطـي            گردد و جامعه از جهل و ظلم و فريب پاك مي             مي تأمينشكوفايي ملت   

 موافق را ببندند هاي قانوني ولي غير هاي قانوني و عدالت تبليغاتي وجود نداشته درهاي احزاب و گروه كه آزادي

و تصرف يا حمله نمايند و افراد و طرفداران آنها را مـورد اهانـت، آزار و زنـدان قـرار دهنـد، بطـوري كـه فقـط            

وابستگان و مردم مطيع حق كار و حرف و حيات داشته باشـند، در چنـين كـشور مقاصـد شـرعي و قـانوني و                        

هاي آمـاري     پيماييها، تظاهرات و استنباط     ي، راه طبيعي فوق فراهم نخواهد گشت ضمن آن كه رأي گيريهاي رسم          

زيرا كـه احتمـال و اتهـام يـك     . دهد و هر گونه ادعاي پشتيباني و مشروعيت ارزش و اعتبار خود را از دست مي     

  .شود ا، ارعاب، تحميل، ريا، تظاهر و بطالن غير قابل دفاع و انكار مييحه طرفگي، اغوا، اخذ ب

هـاي معترضـين و        تأييد و توجه مردم نسبت به جريان امور و گفتـه           جهت در چنين شرايط تشخيص در    

هـاي غيرمـستقيم و تلـويحي و     هـاي آنـان ناچـار از راه       منقدين و همچنين دريافت ميزان رضايت و خواسته       

  . گيرد معكوس انجام مي

الش پيگيـر   شود و همچنـين تـ       هاي خالف و خيانت كه هر بار كذب آنها روشن مي            هاي مكرر ونسبت    مثالً حمله 

سران نهضت آيا خود دليل بر حقانيت و مقبوليت آنان و هـراس متوليـان از                » شكستن بت شخصيت  «علت براي    بي

اي ندارنـد و هيچگـاه    باشد؟ منفور و مطرود ساختن گروهي كه به قول مدعيان عده و عـده               عدم تأييد خودشان نمي   

تواند داشته باشد؟ گروهي كه داعيه و دشمني بـا كـسي              ياند چه هدفي م     دريوزگي قدرت نكرده داوطلبانه كنار رفته     

تـرين مبـارزين و بنيانگـذاران         ترين و اصـيل     ندارند و مخالف وفادار و مدافع انقالب و اسالم و ايران بوده از قديمي             

انقالب و سالكان راه خدا هستند و در هر فرصت و رهگذر بيش از حدود امكان و انتظار مورد مراجعـه و اجابـت و    

گيرند، اگر دستگاهي اطمينان به حقانيت و مقبوليت خود داشته باشد آيا اينچنين جلوي            عالقه مردم قرار گرفته و مي     

گيرد؟ آن را كه حساب پاك اسـت از           نتشار مجله آنان را مي    اهاي مشروع جمعيت قانوني و        قدم و قلم و حتي جواب     

د هيچگاه بينه و برهان را كنـار گـذارده متوسـل بـه      محاسبه چه باك است؟ و آن كس كه حق را در طرف خود دار             

اسلحه يا پنج جمله انتقـاد و اعتـراض، در صـف             ر پنج سطر جوابيه، پنج تا آدم بي       شود؟ مگ   فحش و زور و آزار مي     

  تواند داشته باشد؟ انبوه سي و شش ميليوني امت و ميليون ميليون بودجه تبليغات يك طرفه چه وزن و زيان مي

 مـا را مطـرح و موضـوع روز كـرده شـهرت و مظلوميـت و محبوبيـت و                      هستيد كه منظماً  شما خودتان   

  .سازيد مسئوليت برايمان مي

پذير باشد  مردم با مراجعه و نامه و تلفن و اشاره و مكالمه ـ تا آنجا كه در اين جو ترس و هيجان امكان 
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هـا،   فئـودال .  و خالـه و خانبـاجي نيـستند     دانيد كه خـانم     باور كنيد و خودتان خوب مي     . آيند  ـ به سراغ ما مي    

و اگـر   هـا هـم نيـستند    صـدري  ها و بنـي  ها، خلقي ها، ساواكي   ها، شاهي   داران، ضد انقالبها، نامسلمان     سرمايه

ها   شهري ها و چه بسيار از پايين       ها و رنگ  از كليه طبقات و قشر    . اند  باشند و ما نشناسيم اقليت خيلي ضعيف      

هــا و ســوزها و  دلآينــد كــه درد ســراغ مــا مــي. ف هــستندصــطالح مستــضعهــاي بــه ا و دســت بــه دهــان

هـاي بادپيمـاي آژيـركش بـا          هايشان را بگويند، چون از پشت جدارهاي تاريـك و ضـخيم ماشـين               نارضايي

گرايـي، ليبرالـي،      يـا برچـسب ملـي     رسد و از ترس پاكـسازي          صدايشان به گوش آقايان نمي     ۳اسكورت و ژ  

  .گذارند اي نمي آيد و امضا پاي نوشته  منافق محارب صدايشان در نميانقالبي، و طرفداري ازضد

  گردند چيست؟ اما درددلها و نارضاييهاي مردم كه به دنبال گوش شنوا و زبان گويا مي

دانيد كه عامه مردم بـيش از آنچـه بـه     مي. چه بهتر كه مطلب را از قول خودشان و زبان حالشان بگوييم    

ها را بـا      شده. كنند  خيص سياست و حقانيت بپردازند به نتيجه و به حصول نگاه مي           استدالل و احتجاج يا تش    

  .ها ها را با گرفته سنجند و داده ها مي وعده

ها كه در انقـالب عالقـه و وحـدت نـشان دادنـد، ايـن اسـت كـه                      اول سئوال و كالم مردم مملكت و همان       

ال غير از خون و خرابي، غير از لبريز شـدن           سياستمداران پس از سه سال و نزديك چهار س         گردانندگان و 

پـولي،   و گراني، غير از بيكاري و بـي ها در همه شهرها، غير از صفهاي طوالني و كمبود    ها و قبرستان    زندان

  اند؟ خانماني و شعارهاي تكراري و آينده تاريك چه ارمغاني براي ما آورده بي

همتاي ايمـان، ايثـار و شـهادت و نقـش مهـم       االي بيهاي و ما با آن كه همواره به تشريح و تجليل ارزش  

رهبري و تحوالتي كه در اثر انقالب در اين سرزمين كهنسال پديده آمده است و همچنين در توضيح اثـرات                    

هـا و     دانـيم بـه عنـوان گروهـي شـاهد و واسـط، واقعيـت                 الزم مـي   ،ايم  شوم جنگ در ايجاد تنگناها كوشيده     

  .زيمشكايات مردم را نيز منعكس سا

كـشند و اسـتناد بـه مـسلمان حقـوقي و              اما آنها كه اهل اطالع و بحث هستند، قانون اساسي را پيش مـي             

پرسند قانون اساسي كه مجلس خبرگان آن را تـصويب            سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي كرده مي        

يه دست فقهاي عظـام و       درصد آرا اخذ شده ملت را آورده و امام آن را معادل اسالم، سا              ۹۹كرده، بيش از    

ناپذير آن، چرا معطل و منتفي و منحـصر بـه طبقـه خـاص                 اند و همچنين اصول تفكيك      واجب الرعايه دانسته  

هـا، تـشكيل اجتماعـات و         شده اسـت؟ از جملـه حقـوق ملـت، آزادي نـشريات، مطبوعـات، احـزاب، جمعيـت                  

هاي غيرقانوني، داشـتن حـق انتخـاب        ها، ممنوعيت بازرسي مراسالت و مكالمات، تجسس و تبعيد          راهپيمايي

ها و محاكمات علني، استفاده از اصل برائت، ممنوعيت شكنجه و تعزير براي گرفتن اقـرار و                   وكيل در دادگاه  

 از تفتـيش عقايـد و   ديگرشـان اعتـراض و نالـه   ). آنطور كه در فصل سوم قانون اساسي آمـده اسـت   (اطالع  

  .هاي خاص است چين شده زش به دستاختصاص دادن تحصيل و شغل و جيره و حتي ور

 هـا عليـه خودمـان را        هـا و همـسايه      به لحاظ ديپلماسي منزوي شدن ايران و برانگيختن و همگامي دولت          

الجزايـر و   » به تصويب مجلس نرسيده   «اندركاران دانسته به قرارداد      نتيجه سوءسياست و عدم درايت دست     

ائر ارزي و روي كـار آمـدن ريگـان، سـلطه آمريكـا و               مقدمات و تبعات آن كه منتهي به از دست رفـتن ذخـ            

دانند و قرارداد سخاوتمندانه دو ميليارد دالري با دولت نظـامي             صهيونيسم در اروپا و در منطقه گرديد، مي       

  .سازند كيه و با كره شمالي را مطرح ميرآمريكايي ت
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آور   حش توليـد ترقـي سرسـام      پرسـند و از تقليـل فـا         ها را مي    از نظر اقتصادي علت تنگناها و محروميت      

  .كنند ها و كسري دائم التزايد بودجه صحبت مي واردات و دورافتادن از خودكفايي، تورم قيمت

  .آورند ها و فراري دادن مغزها را نمونه مي در زمينه فرهنگي و تربيت و تخصص بسته ماندن دانشگاه

هاي دو طرفه و از هم         و ترور يا انتقام    به لحاظ اجتماعي و ملي بزرگترين ايراد و نگرانيشان جو وحشت          

گسيختگي ملي، بعد از يكپارچگي و صميميت و اعتماد و اميد دوران پيروزي انقالب اسـت و تقـسيم جامعـه                

  .ها م با نااميدي، نادوستي و ناامني حتي در داخل خانوادهأر و مطرود، تويبه سه طبقه ممتاز، متح

بـراي آن جـز ايـستادگي و ايثـار و دفـاع پيروزمندانـه قائـل                 راجع به جنگ تحميلي كه مقصد و مسيري         

  .چون ارتباط با مسائل امنيتي و جنگي و حياتي كشورمان دارد. نماييم نيستيم، بحثي نمي

اعـم از بـازاري،     . هـا جـزو آن هـستيم        يك دسته ديگر هم از مـردم وجـود دارد كـه مـا و شـما و خيلـي                   

قمنـدان بـه   يعنـي معتقـدين و عال  . خـواه ملـي و خـواه مـذهبي       . روشنفكر، روستايي، روحاني، اداري و غيره     

تأسف عميق ايـن    . يافتگان دوران مبارزه و انقالب     ها و چه واردشدگان و اخالص       ها و قديمي    اسالم، چه قبلي  

دسته از آن است كه در خارج و داخل كشور و در ذهن و ضمير بسياري از مـسلمانان، بـر خـالف جريـان                  

بيننـد كـه از اسـالم         ب، يك دلمردگي و وازدگي نسبت به دين و ايمان پديدار گشته مي            درخشان آستانه انقال  

گـر    عزيز محبوب كه منادي و مجري انسانيت و عدالت و علم و طهارت است چهره خصمانه هولنـاك جلـوه                   

پرسند   مي.  به جاي حيات و نعمت و رأفت و روشنايي، تحجر و خشونت و خصومت آشكار است                .اند  ساخته

  !هاي آب خوردني و انحصارگري كجا  حسن خلق محمدي و عدل علي كجا و اعدامكه

كنند حجاب همه جايي شده، نماز و روزه و نمازجمعه عموميت يافتـه    البته مدافعيني هستند كه افتخار مي     

ي درست، اما آيا عبادت و اطاعت ظاهري و اجبـار        . و مظاهر كفر و گناه از ايران انقالبي رخت بر بسته است           

يك پول پيش خدا ارزش دارد؟ و آن چيزي كه پـيش خـدا ارزش نداشـت آيـا در كـار دنيـا خاصـيت و بقـا                             

الدين و حامي آدم و دوستدار بنـدگانش بـوده خواسـته              تواند داشته باشد؟ خدايي كه گفته است ال اكراه في           مي

رسـيد كـه از       رش و عقلـش نمـي     آيـا زو  . است آنها هم داوطلبانه و عارفانه و عاشقانه به درگاهش رو بياورنـد            

هـا را   ها را پژمرده و دماغ هاي گرمتر از آش است كه دل      پيغمبران بخواهد دينش را تحميل كنند؟ كارها و كاسه        

  .نمايد و مردم را نسبت به اسالم و انقالب و روحانيت بدبين مي! گرداند سازد، بندگان را از خدا برمي خفته مي

بـه هموطنـان و ايـران داريـم و پيامـشان را رسـانديم اعتقـاد و عـشق                    صرف نظر از پيمان و ديني كـه         

مان به خداي اليزال نيز ما را متأثر و متعهد ساخته است كـه حـق را بگـوييم و     خودمان به اسالم و عبوديت 

  .قولوا الحق ولو علي انفسكم: از حق اسالم دفاع كنيم كه فرمود

داني كه آنچه از ما سر        خدايا تو خوب مي   «السالم پايان دهيم     بگذاريد نامه خود را با نيايشي از علي عليه        

زده است رقابت براي به دست گرفتن قدرت سياسي يا جستجوي چيزي از تمتعات و درآمدهاي زائد نبوده                  

است، بلكه براي اين بود كه اصول روشن دينت را باز گردانيم و اصالح را در كـشورت پديـد آوريـم تـا در              

  . »ات اجرا گردند ات ايمني يابند و قوانين تعطيل شده ستمديدهنتيجه آن بندگان 

  )ما استطعنا(اال االصالح ما استطعت ) نريد(و ما اريد 

  نهضت آزادي ايران

۲۵/۶/۶۱ 
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  درخواست رسيدگي به مطالب خالف روزنامه صبح آزادگان

  

  رياست محترم دادسراي شهرستان تهران

نون مطبوعات مصوب شوراي انقالب اسالمي مـورد عمـل مقـرر     قا ۱۵بطوري كه استحضار دارند ماده      

دارد كه هر گاه در مطبوعات مطالبي خالف واقعيات و مشتمل بر توهين و افترا و اشاعه اكاذيـب نـسبت                       مي

به شخصي حقيقي و يا حقوقي مشاهده شـود ذينفـع حـق دارد پاسـخ آن را ارسـال دارد و نـشريه مزبـور                          

گردد   هايي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي         ها را در يكي از شماره       و پاسخ مكلف است اينگونه توضيحات     

  .به چاپ برساند

دارد كه اگر نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد و يا پاسخ را منتشر نسازد                  همين قانون اشعار مي    ۱۶ماده  

  .تواند به دادستان شهرستان شكايت كند شاكي مي

االسالم جناب آقـاي هاشـمي      نهضت آزادي ايران به حجت     ۲۵/۶/۶۱متعاقب توزيع نامه سرگشاده مورخ      

 برخي از سخنرانان پيش از دستور مجلس شوراي اسالمي و نمازهاي جمعـه حمـالت وسـيعي                  ،رفسنجاني

عليه نهضت آزادي و سران آن آغاز كردند كه بخشي از آنها در روزنامه صبح آزادگان بـه شـرح پيوسـت                      

مذكور نيز مقاالتي به شرح پيوست در اين مورد منتشر ساخته است كـه              به عالوه روزنامه    . درج شده است  

در مندرجات آنها مطالب خالف واقعيات و مشتمل بر توهين و افتـرا و اشـاعه اكاذيـب عليـه نهـضت آزادي                  

  .ايران و اعضاي آن وجود دارد

نامـه صـبح     و يك نـسخه فتـوكپي منـدرجات روز         ۲۰/۹/۶۱ مورخ   ۲۷۹/۴/۲۱اينك با ارسال نامه شماره      

 قانون مطبوعات مـصوب     ۲۵ و   ۲۴ و همچنين مفاد مواد      ۱۶ و   ۱۵آزادگان در پنج برگ، بر اساس مفاد مواد         

  . شوراي انقالب درخواست رسيدگي فوري و تعقيب متخلفين را دارد۲۰/۵/۱۳۵۸

  

  نهضت آزادي ايران

۲۵/۶/۶۱  
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  ۱۴۹

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  ي عراق اطالعيه نهضت آزادي ايران به مناسبت دومين سالگرد جنگ تحميل

  

دو سالي كـه بـراي ملـت رزمنـده و           . شود  با رسيدن مهر ماه جنگ تحميلي عراق عليه ايران دو ساله مي           

ساز و براي دشمناني كه به شكست جمهوري نوپاي اسالمي ما دل بـسته و                 دلير ايران سازنده و سرنوشت    

  .د مأيوس كننده بو،پا خاسته را به زانو درآورنده اميدوار بودند اين ملت ب

انانش قـرار   بكمتر انقالبي است كه پس از پيروزي سياسي مـورد تهـاجم خـارجي ضـد انقـالب و پـشتي                    

ها كمتر ملتي توانسته است همچون امت رزمنده و ايثارگر ايران اينچنـين   نگرفته باشد و در ميان همه انقالب    

اي از شهامت، ايثار و جانبازي       هاي بارز و كم سابقه      با سربلندي در برابر مهاجمين ايستادگي كرده و نمونه        

  .به دنيا عرضه كند

 شـكل   رژيم بعثي عراق زماني را براي حمله به ايران برگزيد كه هنوز نهادهاي جمهوري اسـالمي كـامالً                

هايي كه از رژيم سابق باقيمانده بود از هم پاشيده و هيچيك توانايي دفاع از مرزها را نداشتند                    نگرفته ارگان 

ها اطمينان داشـت بـه زودي جمهـوري اسـالمي را از پـا در آورده بـه قـول خـود                         ن واقعيت و با توجه به اي    

  .خاطره و داستان فتح قادسيه را زنده خواهد ساخت

آنچه توسط رژيم عراق ناديده گرفته شده بود عزم و اراده ملت و انسجام و يكپارچگي آنان و قاطعيـت                    

آنها از ميزان ايثار و فـداكاري فرزنـدان انقـالب و            . انقالب بود رهبر انقالب امام خميني در مقابله با دشمنان         

توانستند باور كنند گروهي كه از تجهيزات مـدرن           خبر بودند و هرگز نمي      استقبال آنان از ايثار و شهادت بي      

ها محرومند بتوانند ارتـشي مجهـز         محروم بوده و در محاصره اقتصادي قرار گرفته و از حمايت همه دولت            

تـرين تجهيـزات      گيرنـد و مـدرن      هـاي موجـود در منطقـه و جهـان بهـره مـي               ز پشتيباني همـه قـدرت     را كه ا  

هاي شرق و غرب را در اختيار دارند از سرزمين خود رانده و بيش از چهل هـزار نفـر از افـراد آن            ابرقدرت

  .را به اسارت بگيرند

 داد كه ايمـان، وحـدت و        بي نشان تجربه دو ساله جنگ، ارتش، سپاه و ملت ما را آبديده ساخت و به خو              

  .آفريني كندسازي و افتخار ر هم ريزد و حماسهتواند محاسبات دشمنان را ب يكپارچگي ملت به خوبي مي

نهضت آزادي ايران در آستانه سومين سال جنگ، به روان شهيدان عاليقدري كه خون خـود را در پـاي                    

در برابـر  . كنـد   فرسـتاده بـراي آنـان طلـب رحمـت مـي      انـد درود   نهال دفاع از ميهن و انقالب اسالمي ريخته       

از آنـان   كنند سر تعظيم فـرود آورده و          رزمندگاني كه از ايثار مال، جان و هستي خود در اين راه دريغ نمي             

كند و اميدوار است اين جنگ با نصرت كامـل            اند قدرداني مي     دلگرمي رزمندگان را فراهم ساخته     كه موجبات 

خبر بطور مطلوبي پايان بپذيرد تا بتوانيم همـه نيروهـا و              قطعي صداميان از خدا بي    رزمندگان ما و شكست     

  .اال ان نصراهللا قريب. امكانات كشور را در راه سازندگي و رشد و تعالي جامعه بكار اندازيم

  نهضت آزادي ايران

۳۰/۶/۶۱   
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  ۱۵۰

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  هاي  كالس) ۶۱(نهضت آزادي ايران در دوره پاييزه 

  پذيرد ي دروس زير دانشجو ميعقيدتي ـ سياسي برا

  

  

  بيني علمي ـ فلسفي ـ الهي ـ جهان۵        ـ فرهنگ قرآن ۱

  هاي سياسي ـ مكاتب و واژه۶        البالغه ـ نهج۲

  ـ تاريخ صدر اسالم۷      ـ تاريخ احزاب سياسي۳

  ـ تاريخ صد ساله اخير ايران۸        بيـ آموزش عر۴

  

  ۱۳۶۱ مهر ماه ۱۰: ها شروع كالس

  : مهلت ثبت نام

   بعدازظهر۷ الي ۲از ساعت ) به غير از روزهاي تعطيل( همه روزه ۱۳۶۱تا اول مهر ماه 

  : محل ثبت نام

  ، طبقه همكف۲۳۴خيابان استاد مطهري نرسيده به مبارزان، ساختمان 

  : شرايط ثبت نام

   سال سن و ارائه معرف مورد قبول نهضت آزادي ايران۱۵دارا بودن حداقل 

  : مدارك الزم

  ناسايي، دو قطعه عكسكارت ش

  

  . تماس حاصل نماييد۸۳۳۹۶۶جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 

  

   ۶۱شهريور 
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  ۱۵۱

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  اطالعيه نهضت آزادي ايران درباره قتل عام لبنان

  

  انا هللا و انا اليه راجعون

  

يك بار ديگر دست جنايتكار صهيونيسم در لبنان ظاهر شد و با همكاري امپرياليـسم آمريكـا و سـكوت                    

هاي مسلمان هزاران تن از مسلمانان بيگناه اين كشور و آوارگان فلسطيني را به خـاك و                   آميز دولت  ايترض

ها به حـدي فجيـع بـود كـه جنايـات ديـر ياسـين و كفرقاسـم را بـه دسـت                          جنايت صهيونيست . خون كشيد 

ز كه در برابـر     حتي دنياي به اصطالح متمدن امرو     . فراموشي سپرد و روي جالدان رژيم نازي را سفيد كرد         

هاي صهيونيسم در ماه گذشته خاموش نشسته بود نتوانست در برابـر ايـن                حمالت ضد انساني و آدمكشي    

عام وحشيانه ساكت بنشيند و شوراي امنيت سازمان ملل و بزرگترين حامي اين آدمكشان صهيونيست                 قتل

  .م سازديعني آمريكاي جنايتكار نيز ناچار شد عمل ضد انساني اسراييل را محكو

نهضت آزادي ايران اين عمل وحشيانه بزرگ تاريخ را شديداً محكوم ساخته و اين مصيبت عظـيم را بـه                 

خواهـد دسـت بـه دسـت        گويد و از همه آنان كه تعهدي به اسالم دارنـد مـي              همه مسلمانان جهان تسليت مي    

  .دكن ساختن عاملين اين جنايات ضد بشري كوشش كنن يكديگر داده و در راه ريشه

نهضت آزادي ايران تنها راه مقابله با صهيونيسم را ايجـاد زمينـه بـراي وحـدت و يكپـارچگي و بـسيج                        

دانـد    مردم مسلمان منطقه از طريق احياي اسالم و قرآن و باال بردن آگاهي آنان دانسته و وظيفه خـود مـي                    

  وا اي منقلب ينقلبونو سيعلم الذين ظلم. هر چه در توان دارد در راه انجام اين منظور بكار گيرد

  

  نهضت آزادي ايران

۱/۷/۶۱   
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  ۱۵۲

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  اطالعيه نهضت آزادي ايران پيرامون فاجعه انفجار خيابان ناصرخسرو

  

  انا هللا و انا اليه راجعون

  

 جمع كثيري از هموطنان عزيز و بيگناه        ۹/۷/۶۱جنايت هولناك دشمنان انقالب اسالمي كه در جمعه شب          

نهـضت آزادي ايـران را همچـون همـه بـرادران و             . يا مجروح و مـصدوم نمـود      ما را به شهادت رسانيده و       

  .زده ساخت خواهران هموطن شديداً متأثر و مصيبت

تواند كار يك ايراني شريف، يك مسلمان واقعي و حتـي يـك انـسان بـا وجـدان             جنايتي بدين وسعت نمي   

انـد كـه حتـي از         بدين پايه رسـانيده   لعنت خدا و نفرين خلق بر عناصري باد كه خصومت و خيانت را              . باشد

  .كشتار طفل شيرخوار و زن باردار رويگردان نيستند

نهضت آزادي ايران، ضمن محكوم ساختن ايـن جنايـت هولنـاك و ضـد انـساني اطمينـان دارد كـه ايـن                        

ب را حيثيت و مواضع دشمنان انقـال . ها انقالب اسالمي ما را استوارتر خواهد كرد هاي پليد و سنگدلي     برنامه

ديـدگان   تر خواهد نمود و امت رزمنده ايران را در ادامه مبارزه با ضـد انقـالب و امـداد بـه مـصيبت                      ضعيف

  .تر خواهد ساخت مصمم

  !ها باد زده ها و خسارت العالمين نثار شهدا و مصدومين و داغديده پايان رب رحمت بي

  و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

  

  نهضت آزادي ايران

۱۰/۷/۶۱   
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  ۱۵۳

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  تلگرام به وزارت كشور در مورد ربوده شدن آقاي مهندس بازرگان

  خيلي فوري

  وزارت كشور

 دو سرنـشين پيكـان      ۱۷/۷/۶۱رساند در ساعت شش بعد از ظهـر روز شـنبه              احتراماً ، به استحضار مي    

 بـا   ،ودند آقاي مهندس بازرگان را در حالي كه مشغول سوار شدن به ماشين خود ب              ۲۲۲۴۳استيشن شماره   

اند و تا اين لحظه هيچگونه اطالعي از محل ايـشان در دسـت نيـست بطـوري كـه موجـب نگرانـي                          خود برده 

هاي تلفني از طريق مقامات انتظامي به جايي نرسيده           با توجه به اين كه پيگيري     . خانواده ايشان گرديده است   

ي و محل و مجوز قانوني دستگيري  است خواهشمند است دستور فرماييد مقامات انتظامي موضوع را پيگير         

فرماييـد و مـا را از نتيجـه آن مطلـع              از دستور مساعدي كه در اين مـورد صـادر مـي           . ايشان را اطالع دهند   

  . نمايد خواهيد فرمود صميمانه تشكر مي

  با سالم و امتنان

  نهضت آزادي ايران

۱۹/۷/۶۱   

  

  شوراي عالي قضايي: رونوشت

  دادستان كل كشور: رونوشت

  كميته مركزي انقالب اسالمي: وشترون
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  ۱۵۴

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   امنيت مراجعين به دفتر نهضتتأمينتلگرام به وزارت كشور و درخواست 

  

  خيلي فوري

  وزارت كشور

 مهرماه جاري به ويژه بعد از ظهر، افراد غيـر مـسئولي             ۱۹رساند كه روز دوشنبه       احتراماً ، به اطالع مي    

ها را در     ان دفتر نهضت آزادي تردد داشتند و شاگردان كالس        با موتور و يونيفرم اوركت در اطراف ساختم       

  .نمايند موقع خروج تعقيب و مورد اهانت و فحاشي و در چند مورد شديداً مضروب مي

 سال بوده و بر اساس گزارش افراد تعقيب شده         ۲۰تعداد اين افراد حدود بيست نفر و اكثراً جوان و زير            

  .اند القدر نهضت آزادي ايران بوده رنامه ليلهبعضي از اين افراد همان مهاجمين ب

يكي از افراد تعقيب شده در همان خيابان استاد مطهري در طـرف مقابـل توسـط ايـن افـراد محاصـره،                        

شود بطوري كه از ناحيـه فـك و شـكم بـه شـدت                 بازديد بدني و ضمن فحاشي و تهديد شديداً مضروب مي         

را خواهيم كشت او را رها و تا        و  هاي نهضت بيايي ت     اً به كالس  آسيب ديده است و با اين تهديد كه اگر مجدد         

  .كنند منزلش او را با موتور تعقيب مي

شخص ديگري را پس از خروج از ساختمان نهضت در كوچه غربي محاصره و پس از فحاشـي و چنـد                     

نـو    يابان تهـران  كنند و با چشم بسته به محلي احتماالً ابتداي خ           ضربه او را با سه سرنشين سوار موتور مي        

سازند سپس با     اي او را پياده و ضمن فحاشي و تهديد او را با مشت و لگد مضروب مي                  برند و در كوچه     مي

شده است به انتهاي بزرگراه افـسريه منتقـل            با موتور اسكورت مي     چشم بسته سوار اتومبيل كرده و ظاهراً      

در ايـن  . خواهند كه ديگر به كـالس نهـضت نـرود     ميكنند و با فحش و تهديد از او و دو نفر با او مذاكره مي   

دارند كه ما نه از سپاه هـستيم و نـه از    ها اظهار مي عمليات حدوداً هشت نفر شركت داشتند و ضمن صحبت     

  .كنيم اهللا هستيم و خودمان عمل مي كميته، ما حزب

ض تاكـسي از محاصـره   گيرد پس از چند بار تعوي      يكي ديگر از شاگردان كالس كه مورد تعقيب قرار مي         

 با توجه به مراتب بـاال و ايـن كـه حفـظ امنيـت مـردم و                   .رسد  اين افراد خارج و به سالمت به منزل خود مي         

باشد خواهشمند است دستور فرماييـد در جهـت اجـراي قـانون و          هاي سياسي با وزارت كشور مي       سازمان

اختمان نهضت آزادي اقـدام الزم معمـول        ها و ساير مراجعين به س       حفظ امنيت افراد شركت كننده در كالس      

  .دنيبفرما

  نهضت آزادي ايران

۲۰/۷/۶۱   
  جهت اطالع و اقدام كميته مركزي انقالب اسالمي: رونوشت

  ۵جهت اطالع و اقدام كالنتري : رونوشت
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  ۱۵۵

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  متن تلگراف نهضت آزادي ايران به امام خميني 

  اهللا اشرفي اصفهاني به مناسبت شهادت آيت

  

  نا اليه راجعونانا هللا و ا

  

  محضر رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران امام خميني مدظله العالي

اهللا اشـرفي   شهادت شخصيت بزرگ روحاني، نماينده آن حضرت و امـام جمعـه بـاختران حـضرت آيـت           

 اصفهاني توسط منحرفين از راه خدا و خلق را به محضر حـضرتعالي و روحانيـت متعهـد و ملـت مـسلمان                      

ايران بويژه مردم غيور باختران تبريك و تسليت عرض نموده پيروزي مسلمين و نـابودي دشـمنان انقـالب        

  .اسالمي ايران را از درگاه ايزد متعال خواستاريم

نهضت آزادي ايران ضمن محكوم نمودن اين جنايت اميدوار است مسئولين كشور با كوشش بيـشتر در    

  .ن اين گونه جنايات را دستگير و حكم الهي را درباره آنان اجرا كنندجهت حفظ امنيت، هر چه زودتر عاملي

  

  نهضت آزادي ايران

۲۴/۷/۶۱ 
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  ۱۵۶

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  جمهور در مورد سخنان كذب وزير كشور نامه به رئيس

  

  اي حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي سيد علي خامنه

  كل حزب جمهوري اسالميرئيس محترم جمهوري و دبير

 توفيق خـدمت بـه ايـران و اسـالم و انقـالب بـراي جنابعـالي بـا وجـودي كـه                        با عرض سالم و آرزوي    

ايم كه احتماالً به خاطر مشغله      دريافت نكرده  ۶/۲/۶۱ مورخ   ۱۴۶/۴/۲۱هيچگونه جوابي در مورد نامه شماره       

زياد جنابعالي و دفتر رياست جمهوري است، بلحاظ انجام تكليف شرعي و فريضه امر به معروف و نهي از                   

 مبـادرت بـه     ،ر و تعهدي كه به اسالم و انقالب و خون شهيدان داريم و همچنـين فريـضه دفـاع از خـود                     منك

  .كنيم نوشتن اين نامه مي

االسالم آقاي علي اكبر ناطق نوري وزير كشور و سرپرست كميته مركزي انقالب اسـالمي روز عيـد                    حجت

نـژاد در محـل دفتـر حـزب جمهـوري       هاشـمي االسالم شهيد  به مناسبت سالگرد شهادت حجت    ) ۶/۷/۶۱(قربان  

اند كه نوار آن توسـط واحـد صـوت حـزب جمهـوري اسـالمي در مـشهد                     اسالمي مشهد سخنراني ايراد كرده    

  .شود متن پياده شده قسمتي از اين سخنراني جهت مالحظه جنابعالي به پيوست ارسال مي. توزيع شده است

يس جمهوري است كه بر طبق اصل يكـصد و سـيزدهم            ئراين نامه به جنابعالي در مرحله اول به عنوان          

آقاي ناطق نـوري در مقـام       . مسئوليت اجراي قانون اساسي و همچنين رياست قوه مجريه را بر عهده داريد            

و سخنانـشان تخلـف آشـكار از         وزير كشور عضو قوه مجريه و در قلمرو مسئوليت جنابعالي قـرار دارنـد             

  .اصول مصرحه در قانون اساسي است

نويـسيم كـه هـم خـود را           ر مرحله دوم ما اين نامه را به جنابعالي به عنوان دبيركل حزب جمهوري مي              د

بـه صـراحت    » مواضـع مـا   «متعهد در برابر اسالم و قانوني اساسي جمهوري اسالم دانسته است و هـم در                

  :اعالم نموده و متعهد شده است كه

ه و ممنوع است و در خور كيفر و بايد طبق ضوابط          همچنين نشر دروغ و تهمت و افترا و شايعه نيز گنا          «

  ـ حزب جمهوري اسالمي» مواضع ما«ـ ۳۷ص . »قانوني از آن جلوگيري شود

  .و آقاي ناطق نوري عضو شوراي مركزي حزب هستند

انتظار ما اين است كه با بررسي متن اين سخنراني به وظـايف شـرعي و قـانوني و انـساني خـود عمـل                         

نيـستيم لكـن    . . . ينجا در صدد پاسخ به اين سـخنراني سراسـر فحـش و كـذب و تهمـت و                    ما در ا  . بفرماييد

  .اي مطرح است كه قطعاً در بررسي و اتخاذ تصميم جنابعالي مورد توجه قرار خواهد گرفت سؤاالت ريشه

آيا فحاشي در شأن مقامات جمهوري اسالمي بويژه روحانيت است؟ آيا ايشان دستور صريح قرآن كـه               

  :را كه فرموده) ص(ي را حتي به مشركان منع كرده و كالم رسول خدافحاش

   »...ان من شرار رجالكم المهات الجري الفحاش : اال اخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا بلي رسول اهللا، فقال«

  ) كتاب ايمان والكفر۳اصول كافي جلد (    
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لـم  داننـد     داننـد؟ اگـر مـي       كنـد نمـي     ميطالب كه فحاشي را حتي به معاويه تقبيح          بن ابي  و سخن موال علي   

  ... تفعلون تقولون ما ال

  :گويد اند كه مي آيا ايشان اصل سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي را فراموش كرده

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير و بازداشت و زنداني و يا تبعيد شده به هر صورت                    «

  »است موجب مجازات  وه باشد ممنوعك

اند منـع و ارتكـاب آن        وقتي قانون اساسي چنين تخلفي را در حق كساني كه به حكم قانون مجازات شده              

  . در موارد ديگر مسلماً هرگز آن را تحمل نخواهد كرد،كند را جرم قابل مجازات اعالم مي

ت و حفـظ  هاي انقالب كه خود مـسئوليت اداره داخلـي مملكـ            قتي كه وزير كشور و سرپرست كميته      وآيا  

ترين شرايط به عهده دارند اينچنين فحاشي و جوسازي كرده و دست بـه تحريـك         امنيت كشور را در سخت    

تـوان انتظـار     گيرنـد چگونـه مـي       هاي اخالقي اسالم و معيارهاي قانوني را ناديده مـي           زنند و ارزش    مردم مي 

  ها و معيارها باشند؟ داشت سايرين ملزم به رعايت اين ارزش

هـاي   الي كه با سران و اعضاي نهـضت آزادي چـه قبـل از انقـالب و چـه بعـد از آن در زمينـه                   آيا جنابع 

دانيد؟ و آيـا ايـن شـيوه          ها را ناروا و ظالمانه نمي       ايد اين اتهامات و نسبت      مختلف همفكري و همكاري داشته    

   نخواهد ساخت؟برخورد نهايتاً جنابعالي و ساير اعضاي شوراي انقالب و اصل انقالب اسالمي را مخدوش

شد و جواب متـين و        ها نقل مي    ها و سخنراني    آيا به نظر جنابعالي اگر نامه اخير نهضت عيناً در روزنامه          

تر نبود؟ و اين برخورد سالم و اصـولي موجبـات رشـد بيـشتر                 شد به حق و عدالت نزديك       مستدلي داده مي  

ه برخـورد برادرمـان جنـاب آقـاي هاشـمي           ساخت؟ شيو   مردم و اعتبار بيشتر انقالب اسالمي را فراهم نمي        

 آبان ماه جاري چه عيبي داشت كه ديگران دنبال          ۷ مهر ماه و     ۳۰هاي نماز جمعه مورخ       رفسنجاني در خطبه  

زدنـد؟ آيـا كـسي كـه منطقـي دارد و از حقانيـت       . . . نكردند و دست به فحاشي و اشاعه اكاذيب و تهمـت و          

نمايد و در اين صورت قضاوت نهايي مردم نـسبت بـه              اكاذيب مي برخوردار است اقدام به فحاشي و اشاعه        

  روحانيت و اسالم و انقالب چگونه خواهد بود؟

متأسفانه آقاي ناطق نوري در سخنراني شب عاشوراي دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي نيز همـين                

 اعـضاي آن    شيوه را اعمال كـرده و از هيچگونـه فحاشـي و اشـاعه اكاذيـب و تهمـت بـه نهـضت آزادي و                        

 پخش نموده   ۲آن را از كانال     )  آبان ماه  ۷جمعه  (اند و سيماي جمهوري اسالمي نيز شب بعد           فروگذار نكرده 

  .است

ها براي انقالب و اسالم در بردارد و مسئوليتي           با توجه به مراتب باال و مفاسدي كه اعمال اينگونه شيوه          

 انتظـار دارد اقـدام      ،وري اسـالمي بـه عهـده داريـد        كه جنابعالي در مورد اجراي قانون و عملكرد حزب جمه         

  .يدئاي معمول فرما شايسته

  

  نهضت آزادي ايران

۹/۸/۶۱ 
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  ۱۵۸

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۵۵/۴/۲۱ :شماره

 ۰۹/۰۸/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  نامه به رهبر انقالب در مورد حمالت وسيع به نهضت آزادي ايران

  

  اهللا امام خميني حضرت  مستطاب آيت

  رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران مد ظله العالي

 سالم  و تمناي تندرستي و توفيق جنابعالي از درگاه الهي در پيشبرد اهداف حقه انقالب اسالمي                با تقديم 

اي، توجهتان را به نكـاتي كـه ارتبـاط بـا مـصالح ملـت عزيـز و جمهـوري                  و با معذرت از تصديع چند دقيقه      

  .اسالمي ايران دارد، درخواست دارم

و االسـالم هاشـمي رفـسنجاني     دي ايران بـراي حجـت     نهضت آزا  ۲۵/۶/۶۱يقيناً از نامه سرگشاده مورخ      

هـاي نمـاز جمعـه بـه پـا كردنـد        شديدترين جنجال و حمـالت عليـه آن در مجلـس و مطبوعـات و در خطبـه            

اي از يـك      مذاكرات دوسـتانه  . ايد و اميدوارم متن كامل آن را شخصاً مالحظه فرموده باشيد            استحضار يافته 

ايم و ايـشان كـه    اجع به مسايل مختلف كشور و مشكالت مردم داشتهسال قبل با آقاي هاشمي رفسنجاني ر  

 ،هـا را علنـي كردنـد        هاي خصوصي فيمابين در زمينه نارضايتي        شهريور ماه صحبت   ۶در خطبه روز جمعه     

  .آن نامه نوشته شد

 را  ۲۲/۷/۶۱هـا در پنجـشنبه        قسمتي از فرمايشات جنابعالي خطاب به آقايان ائمـه جمعـه مراكـز اسـتان              

برداري سوء در جهـت اغـراض         ها مربوط به مندرجات و نويسندگان نامه ما گرفته، بهره           عضي از روزنامه  ب

هـا و     ما االن مبتال هستيم در داخل و خارج به يك سري نـق زدن             «آنجا كه فرموده بوديد     . اند  خودشان كرده 

گـوش  نـار نشـسته و بـيخ    اي در گوشـه و ك    ها از گرفتن اسلحه بر روي ما بدتر اسـت كـه عـده               اين نق زدن  

  .»پردازند تراشي مي گيري و اشكال يكديگر به خرده

دانـستند،    در جمع نهضت، چنين برداشتي دوستان نداشتند و محتويات آن نامه را از مقوله نق زدن نمـي                 

بلكه از شخص جنابعالي سپاسگزار شـدند كـه بـر خـالف جنجـالگران و                . حالت بيخ گوشي هم نداشته است     

 عدالت علي جواب دادخواهي و    ايد كه در حكومت اسالمي و در نظام          عنايت به اين مطلب داشته     جويان  ستيزه

  .رساني مردم گوش دادن است، نه تهمت و توهين يا تهديد و طلب مرگ پيام

مزاحم شدن بنده به وكالت از طرف نهضت نيز براي تشكر بود و همچنين جلب توجهتان به آثار گذشته                   

  .، نه به خاطر خودمان بلكه به لحاظ مملكت و ملت و به لحاظ پيشرفت اسالمو آينده اين جريان

∗∗∗  
! هـا كـه نگفتنـد        و چه  خواست بگويند   هر چه دل تنگشان مي    به طوري كه اطالع داريد ما گذاشتيم مدعيان         

ات گذارند ما حرفـي بـزنيم، مطبوعـ         اي هم جز اين نبود، چون در مجلس و در نمازهاي جمعه نمي              البته چاره 

هـاي نـاروا را درج كننـد، و هـر      هاي قانوني ما به اظهارات خالف واقع و اتهام نيز رسمشان نيست كه جواب  

دل خـدمت رهبـر آوردم      ابراين درد بن. ايم به جايي نرسيده است      شكايتي كه به مراجع ذيربط و قانوني كرده       

  .كه دلسوزترين و مؤثرترين مقام در مملكت هستيد

ترين شرايط بحراني كشور اينجانب و جمعـي از دوسـتان بنـا بـه وظيفـه                   ر حساس مگر نه اين بود كه د     
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ليت نموديم و چنان اعتماد و عنايت ابراز داشتيد كه          مسئوديني و ملي و بدون معجزه و انتظار پاداش، قبول           

ه چـه   اگر پيش جنابعالي سفرة دلم را پهن نكنم و نگويم كـ           . در حقيقت يك پيمان مقابله خدمت و حمايت بود        

شـود، پـيش      فرجامي اين حركت، به وحدت ملت و به حيثيت اسالم زده شده و مـي                ها به حقانيت، نيك     ضربه

دانم كه طبق اظهارات مكرر خـصوصي         خواهند بگويند ولي مي     چه كسي اين كار را بكنم؟ ديگران هر چه مي         

ما به مباني اسالمي انقـالب      و علني وقوف كامل به صداقت و صميميت ما نسبت به آن پيمان و به وفاداري                 

دادم اين مطالب را حـضوراً مطـرح          البته ترجيح مي  . ايم، داريد   و جمهوري، آنطور كه همواره گفته و خواسته       

  .ماند  برقرار مي،كردم و ارتباطي كه كمترين طمع و توقع شخصي و گروهي در آن نيست مي

ت خصوصي ما، در خطبه جمعه عليه مـا عنـوان           آيد كه آيا بهتر نبود اوالً مذاكرا        حال اين سؤال پيش مي    

لين در  مـسئو شد و پس از آن حضرات معترضين مطالب نامه جوابيه را با خودمان و احياناً با حـضور                     نمي

خواندنـد و هــُو بـه هــُو جـواب       گذاشتند، يا اگر اصرار بر افشاي آن داشتند براي مـردم عينـاً مـي               ميان مي 

كردنـد و هـر گفتـه را كـه      آن كه صحيح بـود تـصديق و تعهـد تـرميم مـي     دادند؟ هر جاي      معقول منطقي مي  

در ايـن صـورت عـالوه بـر آن كـه            . كردنـد   دادند و ما و مردم را ارشـاد مـي           يافتند توضيح مي    ناصحيح مي 

آمد اين ادعا با درخشندگي جـالبي در دنيـا بـه              كمترين زيان در افكار عمومي و در سياست دولت پيش نمي          

هـاي انتقادكننـده      كه در نظام اسالمي ايران آزادي و عدالت و عطوفت حاكم بـوده بـه حـرف                رسيد    اثبات مي 

 بنابراين تمام تبليغات دشـمنان در انكـار          و دهند  شود و ترتيب اثر مي      يدگي مي بدون جوسازي و اختناق رس    

تـشكر هـم    اسـتقبال و    و اگـر از تـذكر و انتقـاد مـا            . شـد    و خنثي مـي    دي و عدالت در ايران، كذب محض      آزا

نور شده خلق عالم به شكوهمندي معنوي انقالب و به قدرت و كرامت جمهـوري اسـالمي                  نمودند نورعلي   مي

  !گفتند آفرين مي

اما برادران نامهربان با هياهو و هتاكي و با ارعاب و آزار سـند بـه دسـت اخاللگـران داخـل و دشـمنان                

 با فحش، منطق را با تهمت و تحريف و هـشدار و انتقـاد   خارج دادند تا بگويند در ايران بعد از انقالب ادب را      

يا به فرمايش خودتان با چماق زبان كه بدتر از چمـاق چـوبي و   ! دهند  را با تقاضاي مرگ و تكفير جواب مي       

  .آهن است

  !برند حال بايد ديد در اين ميان چه كسان و چگونه اعمالي آبروي اسالم را مي

ها يك جا مطـرح شـود و    ها و همه جريان ي انقالب نبود تا بد و خوبنامه نهضت، كه غرض از آن ارزياب   

ها داشت، در مجموع به تعداد خيلي محدود پخش شـده جـز معـدودي شـامل                   انحصار به ايرادها و اعتراض    

اما با گرد و غباري كه به پا كردند و باز هـم             . كرد  نمايندگان، متصديان و آشنايان كسي خبر از آن پيدا نمي         

  .ها نفر در داخل و خارج آگاه از ماجرا و جوياي آن شدند دهند صدها هزار و شايد ميليون يادامه م

  :ها به طور آشكار و خالصه دو چيز بود اساس همه دعواها و بهانه تهديد و مرگطلبي

چرا به انتقاد و امر به معروف و نهي         ) ۲ايد؟    صحبت از نارضايتي و زبان حال مردم عادي كرده        چرا  ) ۱

كنـد و     ترين تحول تاريخي خود را طي مـي         ايد؟ يعني هيچكس حق ندارد در مملكتي كه عظيم          منكر پرداخته از  

شـود حرفـي غيـر از آنچـه گرداننـدگان             مردمي كـه تـصميم روي كـشورشان و سرنوشتـشان گرفتـه مـي              

مطـرح  بنابراين براي انحراف موضوع، تهمت هـوس روي كـار آمـدن مجـدد و                . گويند بزند   خواهند و مي    مي

ها و جعليات مربوط به زمـان دولـت موقـت و     شدن نهضت را نـُقل كالم قرار دادند يا كهنه اختالفات و اتهام  
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اگـر چـه همـين قـدر كـه بعـداً در       . ها رديف كردند ها و نوشته بعد از استعفا و حتي قبل از انقالب را در گفته        

آوردهـا و خـدمات انقـالب         ذكـر دسـت    صد متقاعد سـاختن مـردم بـه       ها و به ق     ها و خطبه    بعضي از صحبت  

ها و نظريات مـردم را نيـز          خواهند به دور از تلقينات و تبليغات يكجانبه، خواسته          اند و مي    شكوهمند پرداخته 

  .مطرح نمايند ما خوشوقتيم و اميدواريم قرين صحت و عمل باشد

م اسـت مـا عرضـي    نظر داشتن در اين برهه از جمهـوري اسـالمي جـر    معذلك اگر حرف زدن و اختالف   

اگـر  « از حـضورتان استفـسار كـرده بـودم كـه         ۲۶/۸/۵۹بنده كه در نامه مورخ      . خواهيم  نداريم، عذر هم مي   

دانيـد، سـمعاً و طاعتـاً،     نگراني و ايرادي داشته آزادي مشروع و مشروط بيان و قلم را مـضر و ممنـوع مـي      

 در زمـان  ۵۹بعـداً نيـز در اسـفند    . وديـد ولـي چيـزي نفرم    » دهيم چيزي نگوييم     قول مي  …صريحاً بفرماييد   

انتشار روزنامه ميزان كه روزي به اتفاق آقايان دكتر سحابي، دكتر يزدي و مهندس صباغيان بـه خـدمتتان      

سليقه نبودن عيب نيست و طبيعـي   فرموديد اختالف در رأي و نظر داشتن و هم       در جماران رسيده بوديم مي    

البالغـه آمـده اسـت        ه در ايام خالفت ظاهري خود آن طور كـه در نهـج            موالي متقيان هم ك   . باشد  و مجاز مي  

آيـا علـي بـا      . انـد   يكي از وظايف رعيت در برابر والي را راهنمايي كـردن و ارايـه ايـراد و نـصيحت دانـسته                    

  فرمود؟ متقاضيان و شاكيان و معترضين اين گونه عمل مي

غرض آگاه هم از ايـن بابـت      ريم، هيچ آدم بي   ان شك و شبهه ندا    ما كه در مسلماني و ايراني بودن خودم       

زيرا كه سوابقمان از پدر و مادر گرفته تا تحصيالت و اقامت در ايران و خارج و سپس مـشاغل                    . شك ندارد 

كنيم كـه بـه لحـاظ       ولي اقرار مي  . دولتي و روابط خصوصي و مبارزاتمان بحمداهللا بر همه كس روشن است           

ستمر و تجربيات حضوريمان اختالف عقيده و سليقه با بعضي از افكـار  سياسي و اسالمي بنا به مطالعات م      

و باز حاضريم اگر بنا به موازين فقهي يا مصالح مملكتي اختالف            . و اعمال و نسبت به رفتارهاي رايج داريم       

  .باشد تن به آن بدهيم شود و مستوجب طرد و تبعيد مي در عقيده و سليقه گناه و خيانت محسوب مي

∗∗∗  
كه بر طبق  قضاوت و شكايت خود مردم بـه عمـل آمـده و قيـد كـرده      (ها   در آن نامه از نارضايتي  آنچه

ها و    بوديم كه عامه ناس بيشتر به چيزهايي كه موجود و محسوس است توجه دارند و ما، برخالف تحريف                 

هـا اشـاره      رساييو از نا  ) ايم  هاي انقالب را گوشزد كرده      هاي سويي كه آقايان دادند، هميشه ضرورت        نسبت

يا خالف واقع و نادر كالمعدوم بوده اسـت و يـا كثـرت و واقعيـت داشـته      . شده بود از دو حال خارج نيست   

در حالت اول رسوايي دروغ خـود بـه خـود    . زند هاي مهلك به نظام و انقالب مي توسعه و تشديد آنها ضربه   

، اثـر و ضـرر قابـل ذكـري بـر آن مترتـب            شود و به حكم اين كه چراغ كذب را نبـود فروغـي              دامنگير ما مي  

 خـدا   اما اگر حتي قسمتي از هشدارها مثالً در مورد بعضي از قراردادهاي خارجي، درست باشـد               . گردد  نمي

در هـر صـورت بـسياري از    ! لين كـار بـه كجـا خواهـد كـشاند        مـسئو اعتنـايي    داند كه عـدم اطـالع و بـي          مي

  . ر از عدالت و مصلحت بوده استهاي مشهود به نظر ما و اهل نظر دو العمل عكس

هـا در مملكـت و زبـان بـه            ها و نارضـايتي     ايراد تكراري و تهديد آقايان را هم كه عنوان نمودن نارسايي          

اعتراض و انتقاد گشودن آب به آسياي امريكاي جهانخوار ريختن و تضعيف دولت و ملت كردن اسـت، بـه                    

دار است و اسـتقرار يافتـه كـه           ا به شكر خدا چنان ريشه     انقالب و جمهوري اسالمي م    . هيچوجه قبول نداريم  

 سـاله و    ۲۵۰۰سـابقه در تـاريخ       بـا بـيش از دو سـال ايـستادگي بـي           . بيدي نيست كـه از ايـن بادهـا بلـرزد          

دريـغ امريكـاي جنايتكـار و روسـيه          هاي قاطع در برابر آرتش نيرومند عـراق كـه از پـشتيباني بـي                پيروزي
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وار شدن بعد از هر انفجار و شهادت، اشتباه بزرگـي اسـت كـه گفتـه شـود                   تجاوزگر برخوردار است و است    

تر   طرح داخلي مصائب و مشكالت و بررسي اختالفات و اشتباهات سستي در پايه و پيكر آن بياورد و سالم                  

مـورد بـوده عكـس قـضيه صـحيح           آويز كردن تبليغات دشمنان نيز بـي       نگراني از دست  . ترش نكند   و برومند 

ها و در انحصار گرفتن اختيارات و تبليغـات اسـت كـه هميـشه و همـه جـا               ر سايه سلب آزادي   يعني د . است

و لين امـور    مـسئو توانـد ادعـا كنـد كـه           مگـر كـسي مـي     . آيـد   انحراف از عدالت و سقوط به هالكت پيش مـي         

مالمـت  هاي از جهل و غرض هستند كـه           هاي بالفطره يا مصون     ها، معصوم   كل گردانندگان فعلي تماماً از عقل    

مـسئولين مملكـت    ها خطا و خيانت باشد؟ در شرايط بعد از پيروزي انقـالب پويـاي پرتـوان مـا                     و داللت آن  

سابقه دارد بنابراين طبيعي است كه        سابقه در امور بوده مشكالت و مسائل نيز ابعاد بي          كار و كم    تازه  عموماً

ها اسـت   شرايط جنگي و بحرانديگر در از طرف . نيت باز هم دچار خطا و سر در گمي شوند    با فرض حسن  

هـا و      توجه بـه ناراضـايتي     ،كند و شرط توفيق     آهنگي و مشاركت همه قشرها ضرورت بيشتر پيدا مي         كه هم 

ها زهرآلود و سد راه  المدت عقده   هاي خطير طويل    در غير اين صورت، خصوصاً در برنامه      . شود  نظريات مي 

  .افتد هاي مؤثر به دست خصم مي گردد و حربه مي

∗∗∗  
 منحصر و مرتبط به عوارض جنـگ كـه           هايي كه در آن نامه اشاره شده بود اوالً          نابساماني و نارضايتي  

  ثانيـاً . هـاي اتخـاذي و رويـه و رفتارهـا اسـت              ناشي از سياسـت     ها وجود دارد نبود و بعضاً       در همه انقالب  

ن از طريـق مطلعـين باشـهامت و مـشاور         اهللا منتظـري بارهـا ا       خـود جنابعـالي و آيـت      . واقعيت و شيوع دارد   

هـا    هـا و خـالف شـرع        داقت يا از گزارش بازرسان مورد اعتماد آگاهي به خطاهاي زيانبـار و خـشونت              صبا

هـا    هـا يـا اعالميـه       ايـد و گـاهي در سـخنراني         ايـد و دسـتورهايي صـادر فرمـوده          استحضار و نگراني يافتـه    

صــدا و هيــأت ناشــناس، افــراد هوشــمند سرو دل بــي بــاز هــم جــا دارد در لبــاس مبــ.ايــد اخطارهــايي داده

هـا    ها فرستاده شوند تا معلوم گردد كه خـستگي          جويي به داخل طبقات مردم و مخصوصاً شهرستان         حقيقت

لين و مـأمورين    مسئونظر مردم نسبت به     . ها در آشكار و نهان به چه پايه رسيده است           ها و ظرفيت    و شكوه 

  .واناني كه اعتقاد و افتخار به تندي و تلخي دارند نيز بررسي شودمتعلق به صفوف مختلف و نسبت به ج

∗∗∗  
ها كه احتيـاج بـه بحـث          ها و تهمت     و در جواب حمله    ۲۵/۶/۶۱هاي نامه سرگشاده مورخ       راجع به تحريف  

 مخالفـت مـا بـا دفـاع از        ) ۱: نمايم  ها اكتفا مي    دهم و ذيالً به فهرست عمده اين اتهام         جداگانه دارد تصديع نمي   

پيشنهاد خودداري از قـصاص شـرعي و از قتـل و            ) ۲لين  مسئواستقالل مملكت و از حريم انقالب و حفاظت         

اعتقاد و اصرار به    ) ۴نشيني در جنگ و تسليم ايران به دشمن سفاك            تمايل به عقب  ) ۳دفع قاتلين و مفسدين     

آوردهاي انقالب  ت و انكار دستتحقير روح ايثار و شهاد) ۵آزادي فحشا و فساد و تجاوز به جامعه و افراد        

  ..…عالقمندي به سازشكاري و به پيروزي امريكا ) ۶

نماينـد و طرفدارانـشان را        و در پايان به عنوان چاشني كالم ما را تهديد به دادگاه انقالب و به اعدام مـي                 

ر سـايه   اي كـه د     مـا از محاكمـه    . آن را كه حساب پاك است از محاسـبه چـه بـاك اسـت              ! تحريك به قتل ما     

ها   زندان رفته . نماييم  معيارهاي صحيح قضاي اسالمي و با رعايت قانون اساسي صورت بگيرد استقبال مي            

حال هم اگر به شهادت برسيم كفارة سـيئاتمان و مايـه سـعادت و    . هاي نظام طاغوت هستيم     و محاكمه شده  

اهند گفت، در جمهوري اسـالمي      ولي دنياي حاضر و تاريخ آينده نيز قضاوت كرده خو         . نجاتمان خواهد بود  
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گزاران انقالب بودند به      ترين خدمتگزاران ايران و اسالم و از پايه         دارترين و آگاه   اي را كه از سابقه      ايران عده 

  .تالفي اعالم نظريات و شكايات مردم و به جرم دلسوزي و داللت اعدام كردند

انه ملت و حـريم شـوراي اسـالمي متـداول           به هر حال اگر با تهمت و هتك حرمت از ما، آنطور كه در خ              

شود و    ا اخراجمان از مجلس و مملكت و يا تعطيل نهضت، مشكالت دولت و مسايل انقالب حل مي                باند،    كرده

ايم كه ما با كمـال ميـل پـذيراي آن       بالنتيجه صدام و ريگان و بگين و تاچر از بين خواهند رفت، قبالً هم گفته              

  .هستيم

بيـاران   عرايضم اضافه نموده عذر مجدد از تطويل كالم بخواهم اين اسـت كـه آتـش            آنچه بايد در خاتمه     

 مـا را    هـا آنگـاه كـه موفـق شـوند           توز عليه نهـضت آزادي و دولـت موقـت بعـد از همـه زور و ورزش                  كينه

چين امريكا و جنايتكاران مزدور جا بزنند دست آخر آيا به جايي غيـر از ايـن خواهنـد                    هاي مهره   ضدانقالبي

 و امام كـه ايـن       …يد كه ثابت كنند انقالب اسالمي ايران از بنيان قالبي است و ساخته و خواستة اجنبي؟               رس

صـالحيت   اطـالع و بـي      نظـارت كردنـد بـي      چين و بـر كارهايـشان      را با اعتماد و سالم و صلوات دست       افراد  

هـاي منتـشر شـده         كـه كتـاب    آيا اين داستان همان ادعا و تالشي نيست       !  يا از همان منشاء و قماش      ،اند  بوده

پرداخته طراحان انتيليجنت سرويس و سيا        اين كه انقالب اسالمي ايران پيش      اخير اروپا و امريكا براي اثبات     

  باشند؟ باشد و اين حضرات دانسته يا ندانسته مأموران اجراي همين نقشه مي مي

  ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خيرالفاتحين

  

   امتنانبا سالم و

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  مهدي بازرگان

  

  

168



  

  ۱۶۳

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  وزير در مورد سخنان كذب وزير كشور نخستنامه به 

  

  خصوصي

  جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي

  وزير محترم جمهوري اسالمي ايران نخست

 بـه  با سالم و آرزوي توفيق جنابعالي از درگاه الهي در خدمت به مردم و اهـداف حقـه انقـالب اسـالمي                     

 نهـضت آزادي ايـران بـه عنـوان رياسـت محتـرم            ۹/۸/۶۱ مورخ   ۲۵۷/۴/۲۱اي از نامه شماره       پيوست نسخه 

االسالم آقاي علي اكبر ناطق نـوري وزيـر كـشور در مـشهد                 حجت ۶/۷/۶۱جمهوري و متن سخنراني مورخ      

  .شود ايفاد مي

نمايند و با توجـه بـه         نجام وظيفه مي  با توجه به اين كه ايشان بر طبق قانون مستقيماً زير نظر جنابعالي ا             

  .يدئاي معمول فرما مسئوليت مشترك هيأت وزيران انتظار دارد در اين مورد عمل شايسته

  

  نهضت آزادي ايران

۱۰/۸/۶۱  

  

  جهت اطالع و اقدام هيأت وزيران: رونوشت
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  ۱۶۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۶۳/۴/۲۱ :شماره

 ۱۸/۰۸/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  

  

  وزير جمهور جهت نخست ارسال نامه به رئيس

  

  جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي 

  نخست وزير محترم جمهوري اسالمي ايران

  

 مورخ  ۲۶۲/۴/۲۱ به پيوست يك نسخه نامه شماره        ۱۰/۸/۶۱ مورخ   ۲۵۸/۴/۲۱با سالم، پيرو نامه شماره      

ليت مـشترك جنابعـالي و      مـسئو شود تا با توجه بـه          به عنوان رياست محترم جمهوري ارسال مي       ۱۷/۸/۶۱

  .يدئود بفرماهيأت وزيران اقدام به وظايف شرعي و قانوني خ

  

  نهضت آزادي ايران

  

   جهت اطالع و اقدام هيأت وزيران:رونوشت
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  ۱۶۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۶۲/۴/۲۱ :شماره

 ۱۷/۰۸/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  جمهور در مورد سخنان وزير كشور نامه دوم به رئيس

  

  اي اهللا والمسلمين جناب آقاي سيد علي خامنه حجت

  رياست محترم جمهوري

  

  لكل شئ آفه تفسده و آفه هذا الدين و اله السو): ص(اهللا  قال رسول

  )۳۲۵۵الفصاحه ـ حديث شماره  جنه(

  

ايد، آقاي ناطق نـوري وزيـر كـشور،            شايد مستحضر شده   ۹/۸/۱۳۶۱ مورخ   ۲۵۷/۴/۲۱پيرو نامه شماره    

هـا پخـش شـد، ضـمن       آبان ماه كه از رسـانه    ۱۴در سخنان خود در پيش خطبه نماز جمعه تهران در تاريخ            

طور خصوصي براي جنابعالي و اعضاي هيـأت        اي را كه نهضت به        حمله به نهضت آزادي و سران آن نامه       

دولت فرستاد و طي آن درخواست رسيدگي و احقـاق حـق نمـوده بـود مطـرح سـاختند و بـا تكـرار همـان                           

ها، چنين وانمود كردند كه گويا در جمهـوري اسـالمي، دفـاع از شـرف و حيثيـت، تـذكر و انتقـاد از             فحاشي

يس ئـ يس جمهـور مملكـت و ر  ئدر يك نامه خصوصي به ر   والن و امر به معروف و نهي از منكر آن هم            ئمس

  .قوه مجريه و دبيركل حزب جمهوري ذنب اليغفري است

  يس جمهور،ئجناب آقاي ر

االسـالم هاشـمي رفـسنجاني سـيل حمـالت عليـه          با انتشار نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به حجت        

اي برخورد كرده و در جهت  طور سازندهتالش ما بر اين بوده است كه با اين حمالت به       . نهضت آغاز گشت  

اگر در لحن بيان مسايل مردم دچـار        . اي شاهد و واسط بكوشيم      تحقق اهداف انقالب اسالمي و ايجاد جامعه      

اي بهتـر ممكـن بـوده اسـت بـه             ايم، از خود انتقاد كنيم و اگر براي بيان مطلـب شـيوه              اشتباه يا لغزشي شده   

كنندگان به ما از طريق حكمت و موعظـه حـسنه خـارج شـده، راه                 لهقصور خود معترف گرديم و اگر هم حم       

  .اند با تذكرات برادرانه به وظيفه نهي از منكر خود عمل كنيم عناد و لجاج پيموده

االسالم علي اكبر ناطق نوري وزير كشور در چند سـخنراني از              كنندگان به نامه نهضت، حجت     ميان حمله 

ي اسالمي مشهد ما را به رگبار دشنام، تهمت و افترا بست و به بهانـه                اي در دفتر حزب جمهور      جمله خطابه 

 را با كلماتي از    اعضاء دولت موقت و نهضت آزادي ايران      » حركت در خط امام   «و  » حفظ خط اسالم فقاهتي   «

، »نمـك ناشـناس   «،  »حقه بازهـا  «،  »بازيگران سياسي «،  »پر روها «،  »حياها  بي«،  »ها  كرم«،  »ها  مرده موش«قبيل  

هـايي كـه حتـي بـه          و تهمت » خيانتكارها«،  »ربا خوارها «،  »دزدها«،  »هاي ليبرال   آمريكايي«،  »فكلي مستفرنگ «

ما به حكم وظيفه شرعي و به خاطر دفاع . زبان آوردن آن زيبنده مسلمان متقي نيست مورد يورش قرار داد       

 رئـيس اعتماد به ايمان راسـخ      « كه   از حيثيت خود و باالتر از آن دفاع از حق و عدالت و انقالب و رهبري آن                

اطـالع از سـوابق دينـي در مبـارزات اسـالمي و      «داشته و بر اسـاس    » دولت موقت و به مكتب مقدس اسالم      
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زحمات و خدمات طاقـت     «اش نهاده و پس از نه ماه خدمت از            وليت تشكيل دولت موقت را به عهده      ئمس» ملي

اسـتعفايش را   » اراليهنيـت مـش     يانـت و امانـت و حـسن       اعتمـاد بـه د    «قـدرداني نمـوده و بـا        » فرساي ايشان 

ليت مـسئو اي به جنابعالي و اعضا هيأت دولت كـه بـا وزيـر كـشور                   الزم دانستيم با نوشتن نامه     ،اند  پذيرفته

ل را به تبعات و آثار عمل آقاي ناطق نوري متوجه سازيم تا اقـدام شايـسته و                  مسئومشترك دارند، مقامات    

  .مقتضي معمول دارند

 نظر ما رفتار آقاي وزير كشور اهانت به اسالم و انقالب اسالمي، به مقام رهبري و دهن كجي به همه                     به

ايـن عمـل از طـرف مقـامي        . انـد   آناني است كه تحقق جمهوري اسالمي را ضـمن شـعارهاي خـود خواسـته              

وحانيـت و   رازبرد و تـصوير كريـه ناهنجـاري     ل، آبروي اسالم و جمهوري اسالمي را مي    مسئوروحاني و   

  .سازد اسالم در اذهان مردم مجسم مي

كنيم رفتار وزيـر كـشور را بـا ميـزان اخـالق اسـالمي و        ما ضمن تصديع مجدد در اين نامه كوشش مي     

عدالت و بر پايه تعاليم فقهاي بزرگ شيعه بسنجيم و از خدا بخواهيم كه مـا و ايـشان را در راه حـق يـاري                          

  .ها در امان نگه دارد د اشتباه كاريفرموده و جمهوري اسالمي را از گزن

حركـت در   «،  »حفظ خط اسالم فقـاهتي    «همانطور كه گفته شد آقاي ناطق نوري هدف از اقدامات خود را             

شايد اگر ايشان فرصتي يافته و به متون اصيل اسـالمي و  . اند و انجام وظيفه نهي از منكر خوانده      » خط امام 

انـد مـورد    نقـل نمـوده  » اصاله الصحه في عمـل الغيـر  «ا كه در مورد فقهي مراجعه كرده و آيات و رواياتي ر      

ديدنـد، سـفارش امـام        دادند هرگز اين گونه خـود را در فحاشـي و تهمـت و افتـرا آزاد نمـي                    مطالعه قرار مي  

ديدنـد كـه امـام       و همچنـين روايتـي را مـي       » ضع امر اخيك علي احـسنه     «آوردند كه     معصوم را به خاطر مي    

فرمودند كه برخي از بزرگـان فقهـا حمـل            ، مالحظه مي  »ان من اتهم اخاه فهو ملعون ملعون      «: معصوم فرمود 

شوند  شمارند، و هرگز حاضر نمي      كردن عمل ديگران بر صحت را مورد اجماع عملي و فتوايي مسلمانان مي            

خـالف آن عمـل     ، حق و عدالت اسالمي را اين گونه زير پا گذاشته و بر              »از خط اسالم فقاهتي   «به بهانه دفاع    

  .كنند

آقاي وزير كشور سخنراني سراسر فحش و تهمت خود را انجام وظيفه نهي از منكـر و حركـت در خـط                      

ول وزارت كـشور هـستم، بـه معنـاي آن           ئاين كه مس  «گويند    ها مي   اند و در رابطه با اين فحاشي        امام خوانده 

  .»از دست بدهمنيست كه امر به معروف و نهي از منكر و رسالت منبر و فرياد را 

 رعايـت  ،دانند كه وظيفه شرعي ايشان چه به عنوان وزير و چـه بـه رسـالت منبـر      آقاي وزير نمي  ! عجبا  

باشد و زيـر پـا نهـادن اصـل       و تنفيذ امام امت ميء عظام و مورد امضا  يقانون اساسي كه سايه دست فقها     

خاص از تعرض مـصون اسـت مگـر    حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اش«: گويد بيست و دوم كه مي    

  .ل عدالت استخ خالف شرع و قانون و م»كند در مواردي كه قانون تجويز مي

تواند چيزي جز اهانت به اسالم و اصل مقـدس   ها به عنوان نهي از منكر نمي      اما قلمداد كردن اين فحاشي    

صـرف كـرده و بـه رسـاله         اگر آقاي وزير چند دقيقه وقـت        . نهي از منكر و خروج آشكار از خط امام باشد         

خوانند كه توصيه امام در نهي از منكـر آن    مي۴۸۴ـ۴۸۶تحريرالوسيله رهبر انقالب مراجعه كنند، در صفحه   

بايد مواظب باشـد در راه آن مرتكـب گنـاهي ماننـد     «كند  است كه كسي كه امر به معروف و نهي از منكر مي   

  .تكب منكري شده و معصيت خدا نموده استچه در اين صورت خود مر» دروغ، توهين و تحقير نشود
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ز مـسئولين   به عالوه آقاي ناطق نوري هـر جـا سـخن بگوينـد گفتـار و رفتـار ايـشان بـه عنـوان يكـي ا                          

خواهنـد رفتـار و كـردار اسـالمي را در زنـدگي روزمـره                 بين اسـت و مـردم مـي        جمهوري اسالمي زير ذره   

و سـخن   » ليست تصلح الرعيه اال بصالح الـواله      «اند كه    آموخته) ع(عليلين جمهوري ببينند چه آنان از       مسئو

، » زمامـداران فاسـدند    )اسـالم (هر چيزي را آفتي است و آفت ايـن ديـن            «: اند كه فرمود    را شنيده ) ص(پيامبر

لين را از دولت و جمهوري اسالمي تفكيك كنند لـذا پـس             مسئوتوانند گفتار و رفتار       بنابراين مردم هرگز نمي   

  :پرسند ها، ناسزاها از خود مي ها، تهمت از شنيدن فحاشي

ها، آن بود كه كـساني بـر مـا حكومـت              ها و تحمل سختي و ايثار و شهادت         آيا هدف از اين همه فداكاري     

كنند كه به نام دفاع از اسالم و خط امام حق و عدالت را زير پا بگذارند و به نام نهي از منكـر خـود مرتكـب                            

  منكر شوند؟

  ور، جمهرئيسجناب آقاي 

 قـوه مجريـه     رئـيس  جمهوري و    رئيسنهضت آزادي ايران با ارسال اين شكواييه به جنابعالي به عنوان            

ايـد    ل اجراي قانون اساسي و كسي كه با سران و برخي از اعضاي نهضت همفكري و همكاري داشته                 مسئو

هـا و    تهمـت خواستار آن است كه به صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دسـتور دهيـد بـراي پاسـخ بـه        

ها پخش شده است بر طبق موازين قانوني فرصـتي بـه نماينـده نهـضت آزادي                   هايي كه از اين رسانه      هتاكي

  .اساس را پاسخ دهد ايران بدهند تا اين اتهامات بي

هـاي نـاروايي را كـه بـه مـا             ايم در اينجا نيز تهمت      دانيم همانطور كه بارها اعالم كرده       در خاتمه الزم مي   

هايي كـه بـر اسـاس شـرع مقـدس          اطعانه مردود دانسته و آمادگي خود را براي حضور در دادگاه          زنند ق   مي

به نظر ما اين وظيفه مقامات قضايي كشور است كه از           . اسالم و مفاد قانون اساسي تشكيل شود اعالم كنيم        

 طـرف ديگـر در      اسالمي عليه ما جلـوگيري نماينـد و از        افكن و غير   فرقهها و تبليغات ت     يك طرف از جوسازي   

  .صورتي كه ما را مقصر بدانند طبق موازين شرعي و قانوني احضار و رسيدگي نمايند

عدم اقدام مقامات قضايي در اين مورد موجبات گسترش جو تهمت و افترا و بدبيني مردم را نـسبت بـه                     

باشـد و     يران مـي  سازد و اين خواست و برنامه اصلي دشمنان انقالب اسالمي ا            روحانيت و انقالب فراهم مي    

  .باهللا نستعين انه خير ناصر و معين

  

  نهضت آزادي ايران
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  االسالم آقاي علي اكبر ناطق نوري متن سخنراني حجت

  وزير كشور به مناسبت سالگرد شهادت شهيد هاشمي نژاد

  

  ۶/۷/۶۱در دفتر جمهوري اسالمي ايران ـ مشهد در روز عيد قربان 

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  

صلي اهللا عليه و علي اهل      ) ص(القاسم مصطفي محمد    مداهللا رب العالمين و صلي اهللا علي نبينا ابي        الح

النـاس ان يتركـوا ان يقولـوا      قال اهللا تعالي في كتابه، اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، الم، احـسب        …بيته  

  يفتنونم ال ه وآمنا

رگوار و رهبري انقالب و با درود بـه همـه           با سالم به شما برادران و خواهران و درود به امام بز           

هـاي    عزيزان شهيدمان مخـصوصاً شـهيدان انقـالب اسـالمي و رزمنـدگان و ايثـارگران و شخـصيت                  

بزرگواري كه به خاطر اسالم و حفظ خط راستين اسـالم و بـراي دفـاع از اسـالم فقـاهتي و دفـاع از                         

، شـهيد   شهيد بزرگوار و مظلـوم بهـشتي      حريم تز نه شرقي و نه غربي جان خود را فدا كردند، همچو              

هنر، شهيد عاليقدر رجايي و شهيد بزرگواري كه امـشب شـب سـالروز شـهادت ايـن مـرد                    با بزرگوار

  .اي را به عرض برادران و خواهران برسانم بزرگوار و واالمقام، شهيد هاشمي نژاد، چند جمله

از امتحـان قبـول بيـرون آمـدن آن          هاي ابراهيم خليل و       امروز روز عيد قربان و سالروز فداكاري      

 به عالوه سالروز فتح آبادان كه با يك جمله امام كه آبادان             .پسر و  پدر قهرمان در مكتب توحيد است        

رسد و با يك يـورش        ها به گوش رزمندگان مي      بايد از محاصره بيرون آيد و اين ندا در سراسر جبهه          

گيرنـد و نقطـه عطفـي در          و رقم زيـادي اسـير مـي       رانند    دشمن را از گرد آبادان مفتضحانه بيرون مي       

شهادت تيمسار فالحـي، شـهادت   . به عالوه سالروز سرداران اسالم است    . شود  هاي بعدي مي    پيروزي

تيمسار نامجو، شهادت تيمسار فكوري و سالروز شهادت برادر بسيار گرانقدرمان از سپاه پاسداران              

، ديروز كه من به خوزستان رفته بـودم و خرمـشهر   برادر كالهدوز و همچنين شهادت برادر ديگرمان  

آرا  هاي اول مرحوم شـهيد جهـان        ديدم به ياد آن برادر فرمانده سپاه خرمشهر در تمام درگيري            را مي 

  .افتادم

  الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم اليفتنون احسب

هـا امتحـان     شان كـرديم و ايـن     ايم، ما رهايـ     كند كه مؤمنان فقط بگويند ما ايمان آورده         آيا گمان مي  

ها را ما امتحـان كـرديم، انبيـا امتحـان شـدند، اوليـا اهللا در        ها و امت شوند؟ و حال آن كه همه ملت       نمي

در رأس انبياء ابراهيم خليل اين قهرمان توحيـد، ايـن عاشـق             . طول تاريخ در بوته امتحان قرار گرفتند      

ل امتحان به خـوبي از عهـده آن بـر آمـده و بـه مقـام       دلباخته حق، اين پيامبر بزرگي كه در همه مراح        

. »كلمات فاتمهن ه  واذا بتلي ابراهيم و ب    «را يافت   » امامت«خلوص و دوستي خدا رسيده و نهايتاً افتخار         

. هاست ها همين او امتحان شد به مالش و فرزندش و جان خودش و همه مراحل چون معموالً دلبستگي         
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ه و دلبستگي به فرزند و از همه باالتر حب به ذات است، و اين قهرمـان                 يا دلبستگي به مال است يا علق      

. و لقـد فتنـا الـذين مـن قـبلهم     . شوند ها نيز امتحان مي همه انسان . دهد  بزرگ در اين مراحل امتحان مي     

شوند، فرصت نيست كه بگويم خداي بـزرگ          گيرند و آزمايش مي     ها زير بوته امتحان قرار مي       همه ملت 

خواهـد بـا    شناسـد كـه مـي    برد و آيا او بندگانش را نمي اي مي كند و او چه فايده تحان را ميچرا اين ام  

شناسـد،     او خـوب مـي      در اينجا اگر سؤال هم بشود جواب منفي است، ما را            امتحان بشناسد، كه قطعاً   

ايستيم  انه مي گوييم اهللا، مرد    داند كداميك ما كه مي      داند، خدا خوب مي     تك ما را خوب مي     درجه ايمان تك  

گوييـد و   گويم، چند درصد شـما راسـت مـي    كنيم، چند درصد من راست مي  طلبي مي   و كداميك فرصت  

داند، او آگاه است هم بر ما و نيـات و آنچـه               باالخره درجه ايمانمان چقدر است و اين را خدا خوب مي          

 است كه ما خودمـان، خـود   كند براي اين اما چرا امتحان مي. ها خطور كند براي او روشن است به قلب 

ها هـستند كـه دم از         را بشناسيم و هم با امتحان شدن رفعت درجه پيدا كنيم و تميز داده شويم، خيلي               

زنند، در همين كه خود اين انقالب كه راه امتحان بود و هست و اين وضـع جـالبي كـه پـيش        اسالم مي 

هـا    اً بعد از پيـروزي بهتـرين آزمـايش        آمد با پيروزي انقالب، چه قبل و چه بعد از پيروزي، مخصوص           

اين كوره و . شد اين انقالب براي مدعيان ايمان و اسالم و براي كساني كه ادعاي انقالبي بودن داشتند      

نـشان داد كـساني كـه قبـل از     . هـا را نـشان داد   شخصيت. ها را نشان داد اين آزمايشگاه خوب ماهيت  

هـا ثابـت شـد و اسـرار           زدنـد، و ماهيـت       اساسي فرياد مي   ها بر چه    زدند، اين   پيروزي انقالب فرياد مي   

ها به برون افتاد و معلوم شد جمعي كارشان قبل از پيروزي انقالب بـراي ايـن بـود،     ظاهر شد و نهفته 

زدند و همه داد و فريادها براي اين بود كه خودشان بـه نـان و                  زدند و انقالبي داد مي      اي فرياد مي    عده

همين كه انقالب پيروز شد و ديدند كه سهمي به آنهـا داده نـشد، دادشـان در                  نوايي و پستي برسند و      

اي كه ورشكـستگان سياسـي بايـد نـام نهـاد و               مقابل انقالبيون بلند شد، درست مثل صدر اسالم عده        

تيتـري پيـدا كننـد،    . ها فريادشان براي اين بود كه خودشان به جايي برسند    بهشان گفت كساني كه اين    

، و وقتي انقالب پيروز شد ديدند كه سهمي ندارند، مثل گوشت قربـاني انقـالب را تـصور                   مقامي بيابند 

 ما شكنجه ديديم، ما زنـدان رفتـيم،         ،گفتند پس سهم ما چي شد، ما بيست سال داد زديم            كردند، بعد مي  

ن اند كـه همـه فريادهاشـان ايـ          شود كه انقالبيون دروغيني بوده      ها معلوم مي    پس سهم ما چي شد، اين     

بود كه خودشان به نوايي برسند، همين كه به نوايي نرسيدند، چپ خواني را عليه انقالب آغاز كردنـد،                   

ها را آغار كردند، ما در كساني كه بعد از پيروزي انقـالب در مقابـل             ها را آغاز كردند و برچسب       تهمت

پيروزي انقالب سابقه ممتدي    ها به حق در قبل از         انقالب جبهه گرفتند، ما كساني را سراغ داريم كه اين         

و همين االن هم بنده با      . شديم  آور بود و گاه متأثر مي      واقعاً براي ما تعجب   . الب داشتند در پيروزي انق  

خوريم كه حيف نبـود چنـين         خوردم و مي    افسوس مي   گويم انصافاً     شما خواهران و برادران سخن مي     

شد، آنقدر قاطع در مقابـل رژيـم ايـستاده بـود،              ياي كه آنقدر قبل از انقالب مصمم نشان داده م           چهره

حيف نشد كه به خاطر ايـن كـه سـهم او بـه او داده نـشد در        . زد و وااسالما و واقرآنا      اينقدر فرياد مي  

در مقابل حركت ميليوني اين مردم به پا خواسته ايستاد، حيف نشد، ماهيت روشـن      . مقابل امام ايستاد  

هـا بـه محـض        اين. اند  ها خودشان را بسيار راحت نشان داده         و اين  شد، و امتحان عجيب امتحاني بود     

اين كه شهيد مظلوم بهشتي آمد، مـدبر بـودنش، فكـر بـودنش و تـدبيرش و مـديريتش و قـاطعيتش و          

ناپذيريش و باالخره سلطه و اشراف به مسايل داشتنش و باالخره آنچه خوبان همـه داشـتند،                  انعطاف

 مجلـس خبرگـان و او وقتـي    رئـيس شـود نايـب    يي داشت، و وقتي مـي اين شخصيت مظلوم ما به تنها 

دهد و اعتماد بـه چنـين چهـره و شخـصيتي              آيد در شوراي انقالب بيشترين سهم را امام به او مي            مي
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انـد،   ها سابقه مبارزاتي هم داشته بيند يك عده ناآگاه و يك عده آگاهانه و كساني كه اين             كند آدم مي    مي

كننـد، در مقابـل بهـشتي و          ه انقالب و سابقه همه چيز داشتند، اينها هم قد علم مـي            سابقه تقوي و سابق   

اين امتحان است، جداً همچون طلحه و زبيري كـه در  . ايستند  ها مي   اي  نژادها و خامنه    هاشمي و هاشمي  

زدنـد، همچـون موقـع اختيـار آزمـايش            كردند و در ركـاب او شمـشير مـي           اهللا قد علم مي     ركاب رسول 

النـاس ان يتركـوا ان يقولـوا آمنـا و هـم               ايستند، آمدند ايستادند، احسب     د، در مقابل علي نيز مي     شو  مي

  اليفتنون؟

بهتـرين  . شـويد   كنيد كه فقط همين كه بگوييد ايمـان آورديـم و مـسلمانيم، آزمـايش نمـي                  گمان مي 

 خودشـان را رسـوا      اي ايـن چنـين      عـده . ها، اين دوره انقالب و بعد از پيروزي انقالب بـود            گاه  آزمايش

هـا    ليبـرال  اي آمدند، تيتر هم گرفتند، پست هم گرفتند،         كردند، و اينها ورشكستگان سياسي هستند، عده      

بعد از پيروزي انقالب به خاطر انسجامشان و تشكلشان آمدند و حكومت را به دسـت گرفتنـد، دولـت                    

ر اسـالم و قـرآن و پيـشبرد ايـن     موقت تشكيل دادند، و امام آن همه اينها را تأييدشان كـرد، بـه خـاط            

ها كه نتوانستند، رسالتي را كه اسالم و قـرآن و ايـن ملـت          انقالب و هدف و آن وقت اين نمك ناشناس        

هـا را       به دوششان گذاشتند ادا كنند، و عرضه نداشتند، اداره كنند، و طولي نكشيد كه داشتند آمريكايي               

 مجـروح و معلـول اينهـا را بيـرون كـرده بودنـد،       كه به قيمت خون هزارها شهيد و بيش از صد هـزار    

 اگر خروش امام نبـود، اگـر بيـداري          كردند،  هاي غربگراي غربزده، آمريكا را از دريچه وارد مي          ليبرال

آوردند نبـود و اگـر صـفاي ملـت مـا              نژادها بر مي    ها نبود، اگر فريادي كه از عمق جان هاشمي          بهشتي

) تكبير حضار (ها در دامن آمريكا مجدداً قرار گرفته بود            شهيد دادن  ها، و   نبود ايران با همه كشته دادن     

كننـد    ريزند توي خيابان و او را حمايت مي         كند، ملت مي    يك دولتي كه به محض اين كه امام نصبش مي         

آينـد، اميرانتظـام را يـك جاسـوس           كند، بعد اينها مي     دولتي كه امام به عنوان دولت شرعي تأييدش مي        

گـويم بـراي      اي را، اين را مجدداً من دارم مي         آيند مقدم مراغه    كند، اينها مي    وي دولت مي  مسلم را سخنگ  

يكـي دو بـار كـه       . ها، من هميشه ايـن تعبيـر را داشـتم           اين كه اين روزها يادتان باشد، اين موش مرده        

شـد،  صـدر مـرد، او بـه زبالـه دان تـاريخ سـپرده                بنـي مشهد آمدم يادم است كه اين تعبير را داشتم،          

هاي فرار كرده به غرب پناهنـده شـدند آنهـا هـم مردنـد، آنهـا تحويـل                     ها مردند، و ليبرال     سلطنت طلب 

هـا دارنـد، كـه ايـن روزهـا هـم بـا همـان مـوش                    مـرده  ، خطر را اين مـوش     دان تاريخ داده شدند    زباله

زننـد،    ينشينند مهر سكوت بر لبشان م       شوند، همان جا مي     مردگيشان وارد مجلس شوراي اسالمي مي     

امـام طـوري بـشود، يـا فرصـت ديگـري            .. …روند و مترصدند كه روزي خداي ناكرده          مرتب هم مي  

ها بيرون بيايند، اينها خطرناكند همـين روزهـا آغـاز كردنـد،      هاشان اين كرم نصيبشان بشود و از النه    

هـاي    لدهنـد ايـن ليبـرا       اي به مقـام محتـرم رياسـت جمهـوري نامـه سرگـشاده مـي                 همين روزها نامه  

اي كـه اينهـا دادنـد،         دهند و واهللا اعتقاد من اين است كـه مـتن نامـه               مجلس مي  رئيسآمريكايي، نامه به    

ها و منكر امام و منكر امـت بـه    آنچنان است كه اگر بنا باشد، يك منكر انقالب، ضد انقالب منكر حركت     

، من معتقدم كـه از ايـن        هر حال يك ضد انقالب صد در صدي كه بناست در مقابل انقالب سخن بگويد              

كنـد، كـه ايـن        گيـرد و از ايـن بـدتر دسـتاوردهاي انقـالب را انكـار نمـي                  بدتر عليه انقالب موضع نمـي     

. هاي نهـضت آزادي انكـار تمـام دسـتاوردهاي انقـالب را كردنـد         هاي موجود و اين موش مرده       ليبرال

  )مرگ بر بازرگان حضار(

شان ايـن اسـت كـه مـدتي اسـت مـا مطـرح           لي درون گروهي  اينها البته با علم به اين كه تحليل داخ        

 مجلـس را    رئـيس نيستيم، اين هم است با علم به اين كـه دوسـت دارنـد كـه مطـرح بـشوند، نامـه بـه                         
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گويند كه پنجشنبه بدهيم، كه جمعه او بـه نـوعي مـا را          دهند بعد بين خودشان مي      اي به او مي     پنجشنبه

دقيقـاً انكـار كردنـد تمـام        .  اينطـور خودشـان را مطـرح كننـد         مطرح كند، ولو آن كه مـا را بكوبـد، كـه           

ها كه حاال يك كمـي        خوان  چپ  دستاوردها را، كه گراني هست، كمبود جنس، همين چيزهايي كه معموالً          

شـود، كـشته كـه پـشت كـشته داريـم،              گويند، گراني كه هـست، جـنس كـه پيـدا نمـي              كنم مي   اشاره مي 

هـا، خيانـت بـه خـون همـه شـهيدانمان و خيانـت بـه همـه                      شـهادت  ها پر گرديد، انكـار تمـام        قبرستان

 بـي حيـايي و پـر رويـي هـم             هاي شهدا و توهين به اين ملت شهيد پرور يك كساني كه، واقعاً              خانواده

كنم هيچ گروه سياسي در       بازيگران سياسي بي حيا هستند، پر رو هستند، اما من فكر نمي           . اندازه دارد 

  .بازها، اين اندازه بي حيا و نمك ناشناس باشد دنيا به اندازه اين حقه

هـا را     نژادهـا دادنـد، شـكنجه      هاشـمي  مـا بعـد از پيـروزي انقـالب، داد را             …………كساني كـه    

ديدند و وقتي انقالب ها در گرماي كشنده ايرانشهر       اي  نژادها ديدند، فشارها و تبعيدها را خامنه        هاشمي

 كه  هاي مستفرنگ غرب زده،      تحويل شما داديم، شما فكلي     پيروز شد ما انقالب و حكومت را دو دستي        

توانيد اداره كنيد مگر جز اين بود كـه يـك مـاه، دو                كرديد حاال چون تيتر داريد و تشكيالت مي         فكر مي 

هـاي مـا روي آسـفالت خـشك           ماه كمتر يا بيشتر، از انقالب و پيروزي نگذشته بود، هنوز خـون بچـه              

خواسـتند، مگـر      وزيري شما تحصن كردند و عيدي و مزايا مي           نخست ها جلوي   نشده بود، كه ساواكي   

اي كه وقتي سر مرز داشـت فـرار           شما نبوديد كه مجاهدين خلق را و خيانتكاراني مثل طاهر احمدزاده          

كرد گرفتنش با بسياري از مدارك گرفتنش، شـما اينهـا را آورديـد روي كـار، شـما يونـسي ضـد                         مي

ته بود، آورديد در كردستان، استاندار كرديد، كه بودجه ايـن مملكـت را              خدايي كه كتاب عليه خدا نوش     

ها، اين كـسي كـه        مگر شماها نبوديد، حسن نزيه    . داد  به كومله و دمكرات و ضدخداها در آن منطقه مي         

گفت همـه احكـام       حيايي، آن موقع در آن شرايط مي       شد، با همه بي     وقتي بحث اجراي قوانين اسالم مي     

هـا و   هـا، اميرانتظـام   شود همه احكام اسالم را پياده كرد، شما مينـاچي      اجرا نيست و نمي   قابل  اسالمي  

شما بايد در سـايه ايـن جنايـاتي كـه در دوره حكومتتـان               . ها، شما اينها را روي كار آورديد        زاده  قطب

 و  ايـد سـرتان پـايين باشـد از خجالـت            كرديد از ننگي كه بوجود آورديد، بايد بـراي هميـشه تـا زنـده              

مرحـوم  . حياها، شماها عامل شهادت بيشترين و بهترين عزيزان ما در كردستان بوديـد              شرمندگي، بي 

ني، اين افسر ارشد و افسر اليـق و مـرد مظلـوم و مجاهـدي كـه فرهنـگ كردسـتان              شهيد تيمسار قره  

سار كند كه زيبـاترين حركـت را هـم تيمـ            دهد، و اين مرد حركت مي       دستش بود، وقتي امام دستور مي     

داديـد بـه      وزيـري و او را تـرجيح مـي          آورديد در نخست    شعورها قاسملو را مي     كند، شما بي    ني مي   قره

گوييد، شـما چـه       شما چه مي  . ني كه ناگزير شد اين مرد و بعد هم به افتخار شهادت رسيد              تيمسار قره 

 كـه نـشان داد      غلطي، چرا غلط خيلي كرديد، خيانت به اسالم و قـرآن خيلـي كرديـد، حـاال روحـانيتي                  

عرضـگي شـما مـا را رسـاند بـه       خودش را، ما كه حال و هواي تيتر و مقام و رياست را نداشتيم، بـي           

 كه امروز من طلبه بايد در وزارت كشور باشم و آن برادر روحاني در فالن جا و آن ديگـري در      اينجا

ته بـه شـرق و غـرب،        وابـس هر گاه و هر روزي گروهـي سـالم غير         فالن جا، همانطور كه امام فرمود،       

دلسوز است خدمتگزار به ملت از غيرمعممين و روحانيون پيدا شوند، واهللا آن روز ما احساس تكليف                 

هـر  . در اين رابطه نخواهيم كرد، دنبال دادمان و فريادمان و درس خواندنمان و منبرمان خواهيم رفت               

ي هـم كـه آمدنـد روي كـار          تـان مـشخص اسـت روحـانيت         روزي پيدا بشود من به الكفايه، شـما دوره        

صدر خبيث آمد و بهترين منطقه كشور و خوزسـتان را تحويـل دشـمن                 شان مشخص است، بني     دوره

بـه يـاد اجـدادش افتـاد ملـت را راه داد در      . جنگيم گفت كه ما مثل اشكانيان مي  داد، اين آمريكايي و مي    
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بينيـد كـه فـتح     د، شـما مـي  صدر عزل شد و معزول شد و رفت، گورش را گم كـر           داخل، روزي كه بني   

المبـين شـد، پـشت     پشت سر او فـتح . ت سر او بستان شدصدر، پش آبادان آغاز شد درست بعد از بني 

المقدس بود، پشت سر او رمضان بود، من ديروز از پاسگاهي ديـدن كـردم، پاسـگاه زيـد،                     سر او بيت  

ا مستقر هـستند، و آن پاسـگاه        هاي ما آنج     كيلومتر در داخل خاك عراق، بچه      ۹ـ۸هاست    پاسگاه عراقي 

را كه چقدر هم محكم ساخته شده بود دژي بود، اينها فتح كردند و من رفـتم آنجـا بـا آنهـا گپـي هـم                           

، و همـين آخونـدها و       شما آمريكاييهاي ليبرال دشمن را تـا ذوالفقـار بـه آبـادان آورديـد تـو                . داشتيم

شناخته كه ايـن ديگـر وابـسته نيـست بـه             ه،روحانيت با همكاري ملت فداكاري كه روحانيت را شناخت        

شرق و غرب، اينها بيرون كردند و امروز ايران نسبت به سال گذشته و نسبت به آغاز جنگ به فـضل                   

ايـن خـودش    ) تكبيـر حـضار   (خدا در بهترين موقع و موضع سياسي و اقتصادي و نظامي قـرار دارد               

هـاي اينهـا      ن نكات توجه كرد، جلوي دزدي     روحانيت به اي  اينها خودشان را نشان دادند،      . امتحان است 

گذارند، بلـه   گذارند ما بياوريم، آقا نمي شود، آقا نمي   آقا چيني پيدا نمي   . گرفته شد، و اينها شدند مخالف     

گذارنـد كـه رشـوه     گذارند، كنـز تـشكيل بـدهي، نمـي     گذارند تو بدزدي، نمي    گذارند تو بخوري، نمي     نمي

ده هـم اينهـا امتحـان شـدند، ديدنـد كـه انقـالب بـه مزاجـشان              خواري كني و رباخواري كنـي، يـك عـ         

، اي هـم اينهـا      سازد، مخالف شدند و مردود شدند در اين امتحـان و رانـده شـدند از جامعـه، عـده                     نمي

اي هم منافقين كه وضعشان روشن است انقالب بهترين آزمايشگاه، بهتـرين بوتـه بـراي امتحـان،           عده

ايـن ديـگ انقـالب همينطـور        شـود،     ها خوب روشن مـي       انقالب ماهيت  شويم، در اين    همه ما امتحان مي   

آيد، همـين كـه    شود دادش در مي شود، بسته مي كند همين كه شير پول كم مي     زير و رو مي   . جوشد  مي

آيد پس سهم ما چه شد؟ پس پول ما چه شد، پـس حـق                 شود، دادش در مي     مريد و مرادي ديگر كم مي     

، يا دنبال تيتر يا دنبال ما يا دنبال به هر جهت فرصـت ديگـر يـا دنبـال                  ها  ما چه شد، يك عده اينطوري     

كردنـد كـه آدم       زدند در امتحان و مبازه مـي         اينها همه امتحان است، كساني داد مي       مقلد يا دنبال مريد،   

كند، پس كو اين فريادهاي قبل از انقالبش، براي چه بود؟ چطور يك دفعه اينقـدر نابينـا                    حاال تعجب مي  

بيند ملتي كه جنگيد بعـد از پيـروزي           اين همه پيشرفت را نمي    . بيند   اين همه پيروزي و ظفر را نمي       شده

انقالب يك سال ما نتوانستيم نفس راحت بكـشيم، بالفاصـله وارد جنـگ كردسـتان و تـركمن صـحرا                     

از نظر عمرانـي و رفـاهي كـاري كـه در ايـن دو               . شديم بعدش هم خوزستان و بعدش هم غرب شديم        

ها و نهادها و خود دولت در روستاهاي اين كشور كردنـد بـه مراتـب                   چه جهاد سازندگي، ارگان    سال

  )تكبير حضار. ( سال در نظام قبل در اين مملكت شده بود۳۰ـ۲۰بيشتر از كاري است كه در عرض 

 ربنـا  الذين قالوا  اي هم در اين امتحان قبول بيرون آمدند رحمت خدا بر اينها باد، ان               به هر حال عده   

  …اهللا 

صدر سلطه پيدا كرده بود، شما ببينيد چقدر بـه اينهـا              اي كه گذشت و ليبراليسم در زمان بني         دوره

تهمت زدند، به همين حزب جمهوري چقدر برچسب زدند، دوراني كه اگر كسي عـضو حـزب هـم بـود              

پات سمپات حزب جمهوري هم بود، آنچنان خفقان و برچسب و تهمـت رايـج شـده بـود كـه يـك سـم                       

ام،  اي ام، عالقمند به بهشتي و عالقمند به خامنـه          كرد كه بگويد من عالقمند به حزب جمهوري         جرأت نمي 

اي نبود كه اختالف بين پدر و         شد خانه    به اينها زدند، مرحوم بهشتي، عجيب بود، روز نمي          آنقدر تهمت 

دانـم ديكتـاتوري      ارطلب، نمـي  ها نباشد، انحـص     پسر و خواهر و برادر و برادر و برادر در اين مراجعه           

گر، حـزب انحـصارگر، حـزب چپـي، سـران حـزب،               دانم چه، سلطه    آخونديسم را اينها دادند، حزب نمي     

وابسته، ارز خارج كردند، پول بردند، وابسته هستند، چپند، راسـتند، همـه چيـز زدنـد، مثـل كـوه ايـن                       
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ك هفته قبل از شهادتش در دفتر حـزب  اند همه را به جان خريدند، مرحوم بهشتي ي  مردان خدا ايستاده  

تهران، برادران روحاني كه جمع بودند ايشان فرمود كه كمرهاتان را قرص ببنديـد آمـاده بـشويد، بـه               

توانـد بيايـد، آمـاده        مـي .. ………اي  انقالب رسيده كه بايد آماده شهادت بشويد، هر كه مـرد                مرحله

گفـت، مـن لبخنـدي زدم و          د يكي از دوسـتان مـي      خواه  اي رسيده كه خون مي      بشويد، انقالب به مرحله   

آييـد    فرمود خيـر مـي    . آييم، اما بعدش را معلوم نيست ما با شما باشيم           گفتم، دكتر تا اينجاش را ما مي      

  .شماها هستيد

لين كه براي خـدا، ايـن حزبـي    مسئواين مرد مقاوم، او و يارانش، و همه . …… الذين قالوا ربنا     ان

 و تشكيلش بنده در جريانش بودم كه قبل و زماني كـه مرحـوم بهـشتي در                  كه تشكيل شد در تأسيس    

پاريس خدمت امام شرفياب شده بود، نه به خاطر اين بـود كـه رياسـت كننـد، نـه بـه خـاطر ايـن كـه                            

حكومت كنند و چه كنند و چه كند فقط هدف اين بود كه ما در طول تاريخ فرياد را ملتمان زدند، خـون                    

 همـين انقالبمـان     هدف همين بود  .  تشكيالتي، ديگران ميوه را چيدند و رفتند        علت بي را مردم دادند، به     

تـشكيالتي بـودن بـود كـه آمدنـد و رفتنـد و آن                آيند روي كار به علـت بـي         ها مي   وقتي اولش بازرگان  

پـذير نباشـيم خـط        هدف اين بود كه يك تشكيالتي باشـد كـه مـا ضـربه              .افتضاحات را به بار آوردند    

خواهنـد بياينـد، مجلـس شـوراي اسـالمي مطـرح              هـا مـي     شود، كه   از نيايد، خبرگان مطرح مي    آمريكا ب 

هـا    خواهند بيايند، كـي     ها مي   شود، كي   خواهند بيايند، فالن جريان انتخابات مطرح مي        ها مي   شود، كي   مي

  .نگليسها خشك نشده، ما را تحويل شوروي بدهند يا آمريكا يا ا خواهند بيايند كه هنوز خون بچه مي

هدف اين بود، براي خدا، براي حفظ خط اسالم، براي حفظ خط اسـالم فقـاهتي، بـراي حركـت در                     

  خط امام 
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  ۱۷۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۲۰/۰۸/۱۳۶۱:يختار

  

  

  مصاحبه آقاي دكتر رياض حسن با سخنگوي نهضت آزادي ايران 

  

  

آقاي دكتر رياض حسن با سخنگوي نهضت آزادي ايران در مـورد برخـي مـسايل                

وي استاد علوم سياسـي اجتمـاعي يكـي از          . تاي انجام داده اس     سياسي روز مصاحبه  

متن اين مصاحبه كـه در ذيـل آمـده         . باشد  االصل مي   هاي استراليا و پاكستاني     دانشگاه

گرچه در حد اختصار بيان شده ولي حاوي مطالب قابل توجهي است كه مطالعـه آن را                 

  :نماييم به خواهران و برادران توصيه مي

 حـاكم و رهبـري   و سال گذشته اختالفات ميان حـزب جمهـوري اسـالمي   رسد كه طي د س ـ چنين به نظر مي 

 تشكيل دادند، تشديد شده اسـت، آيـا ايـن ارزيـابي درسـت           ۱۹۷۹گرايان كه اولين دولت بعد از انقالب را در           ملي

  است و اگر درست است لطفاً درباره طبيعت اين اختالفات توضيحي بدهيد؟

از انقالب، معروف به دولـت موقـت، بـه رياسـت آقـاي مهنـدس       اولين دولت بعد . ج ـ خير، درست نيست 

اكثريت اعضاي دولت، عالوه بر سوابق شناخته شده مبـارزه بـا            . تشكيل نشده بود  » گرايان ملي« از   بازرگان

بـه معنـاي مردمـي بـودن غيـر وابـسته بـه              » ملي«اين افراد   . اند  هاي اسالمي بوده    شاه، داراي سابقه فعاليت   

پرستي كـه   گرا به معناي و قوميت اند، نه ملي ي خارجي بوده ردن عليه استبداد و عليه استيال     اجانب، مبارزه ك  

امام هم در حكم به آقاي مهندس بازرگان به سوابق مبـارزات ملـي و اسـالمي ايـشان كـه                     . اسالم است ضد

همـه در واقـع     اختالفات ميان گروه حاكم با عناصر اصلي در دولت موقت           . اند به همين معناست     اشاره كرده 

 اختالف ميان دو جريان اسالمي در حركت اسالمي است و از همان ابتدا هم بوده است و درجه آن هـم نـسبت             

آنچه رخ داده است تشديد حمـالت گـروه حـاكم بـه ايـن دسـته       . به آن زمان شدت بيشتري پيدا نكرده است  

  .باشد مي

اي در ميـزان برخـورداري احـزاب سياسـي      هس ـ آيا طي دو سال گذشته هيچ تغيير يا توسعه قابل مالحظـ  

  ايران از حمايت مردم رخ داده است؟

هاي سياسـي، مطبوعـاتي، نطـق و بيـان و اجتماعـات، ارزيـابي واقعـي و         ج ـ با توجه به وضعيت آزادي 

تنهـا حـزب جمهـوري اسـالمي و مجاهـدين انقـالب اسـالمي و                . منطقي از چنين امري بـسيار مـشكل اسـت         

حزب توده ايران نيز بـدون برخـورد بـا          . تند كه تمام امكانات تبليغاتي را در دست دارند        هاي حاكم هس    گروه

هـا و احزابـي كـه خـارج از            گـروه . نمايـد   اي، نشريات خود را به طور وسيعي چاپ و توزيع مي            اشكال عمده 

  .قدرت حاكم هستند يا امكانات از آنها گرفته شده است يا امكانات بسيار محدودي دارند

  باشد؟ به نظر شما دستاوردهاي عمده انقالب اسالمي چه ميس ـ 

 ـ انقالب اسالمي ايران، قبل از هر چيز، حتي قبل از پيروزي انقـالب، يـك تغييـر اساسـي در روحيـات        ج

هاي غير اسالمي يا ضـد اسـالمي را كـه             به طوري كه بسياري از ارزش     . قشر عظيمي از مردم بوجود آورد     

المللـي،    اتخاذ موضع در قبـال يـك پديـده بـين          .  به ميزان قابل توجهي به دور ريختند       كرد  رژيم شاه تبليغ مي   
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ها و مذاكرات، تصميم در مورد شركت يا عدم شركت            انتشار اعالميه در رد يا تأييد يك واقعه، انجام مالقات         

و لذا  . دگنج  همه در چارچوب ديپلماسي يك  كشور مي       . …ها و     ها و نشست    و چگونگي مواضع در كنفرانس    

همانطور كه گفته شد اصول سياست خارجي ثابت اسـت ولـي ديپلماسـي در محـدوده آن اصـول متغيـر و                       

  .باشد سيال مي

به نظر ما حركت در جهت تحقق اهداف سياست خارجي و سير صحيح و آشنايي با كليه روابـط ديپلماتيـك                  

جي و چه داخلي و انجام هر عملي در         هاي سياسي چه خار     نگري و تفكر و تعمق در هر يك از حركت           و آينده 

پايه و در نتيجه اجتناب از عقد قراردادهـاي آنچنـاني            هاي بي   جهت منافع كشور به دور از شعارها و جنجال        

نمايد و بر اين اساس اسـت      است كه خط مشي سياست خارجي و سرنوشت استقالل مملكت را مشخص مي            

هاي ديپلماتيك حتي با كـشورهاي دشـمن نيـز دليـل              و مالقات گفتيم داشتن رابطه و مناسبات        كه از ابتدا مي   

ها و مـذاكرات حاصـل        سازش و يا موجب گرايش به آنان نيست بلكه بايد ديد آنچه در نهايت از اين مالقات                

هاي انقالب و وابسته شدن كـشور         شود آيا در جهت تن در دادن به سلطه اجانب و ناديده گرفتن اصالت               مي

 حقه كشور و ملت از دشمن ولو در زير پوشش احترامات ديپلماسي؟ و اينجاست كه                است و يا كسب حقوق    

گردد و با توجه به اين اصل انجـام اعمـالي چـون شـركت در                  روند سياست خارجي يك كشور مشخص مي      

مراسم تدفين رييس جمهور يك كشور هيچگاه به تنهايي باعث تزلزل در سياست نه شرقي، نه غربي نـشده                   

  . يك عملكرد تشريفاتي خواهد بودبلكه صرفاً
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  ۱۷۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  

  

  پيرامون پاسخ به حمالت وسيع و گسترده عليه نهضت آزادي ايران

  االسالم هاشمي رفسنجاني نامه سرگشاده به حجت

  

مادامي كه امت من امر به معروف و نهي از منكر كرده و در كارهاي نيـك هميـاري                   

 ولي اگر امر بـه معـروف و نهـي از            كنند همواره در خير و سعادت به سر خواهند برد         

  ...شود و ها از آنان گرفته مي منكر و همياري را فراموش كنند بركت

  )الشيعه ـ وسائل) ص(رسول اكرم  (

  هموطنان عزيز

  برادران و خواهران مسلمان

ن جانبه عليه نهضت آزادي ايرا      ايد اخيراً حمالت همه     هاي گروهي، مطلع شده     طوري كه از طريق رسانه      به

همزمان با راديوهـاي بيگانـه سـخنرانان در مجلـس و مـسجد و نمازهـاي                 . اوج جديدي به خود گرفته است     

ها و مجالت روزانه و هفتگي و ماهانـه بـا كمـال آزادي و                 جمعه، مفسران صدا و سيما، نويسندگان روزنامه      

هـاي دروغ و   هـا و نـسبت  ترس و واهمه از خداي بزرگ و از حاكميت قانون در كشور انواع و اقسام تهمت     بي

كنند و در طرح آنها حدود خدا و          هاي ناچسب را عليه نهضت آزادي و سران و فعالين آن عنوان مي              برچسب

در حـالي كـه     . گذارند  مقررات شرع انور و اصول مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسالمي را زير پا مي              

  . كرده استهيئت حاكمه كمترين فرصت و امكان پاسخگويي را از ما سلب

هاي مـا بـه دروغهـايي را کـه منتـشر              ها عليرغم قانون مطبوعات مصوب شوراي انقالب جواب         روزنامه

هـاي نـاروا      هـا و نـسبت      ازه که تهمـت   اند  تنها به همان     صدا و سيما حاضر نيست نه     . کنند  ميننمايند چاپ     مي

 هم که شده باشد به آن همـه دروغهـا      کند بلکه هيچ فرصتي بدهد تا با اشاره و اختصار           عليه ما را پخش مي    

توانيم سکوت کنيم بر آن شديم در اين نشريه           از آنجا که در برابر اين همه ظلم نمي        . ها جواب بدهيم    و تهمت 

 صاحبان اصلي اين انقالب و تشنه عـدالت و          هخواه و شهيدپرور ايران ک     عمومي مطالبمان را با مردم آزادي     

  .نماييم داوري بطلبيم، قضاوت نهايي را نيز به خدا واگذار ميه ها را بحق هستند در ميان بگذاريم و آن

  

  اينهمه جنجال و سروصدا براي چيست؟

کنندگان اخير علـت      باز چه شده و چه خبر است؟ جنجال        کنند؟ مگر   چرا اينهمه به نهضت آزادي حمله مي      

 رييس مجلس شوراي اسالمي     اين يورش را نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به آقاي هاشمي رفسنجاني           
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  .کنند ذکر مي

چرا نهضت آزادي اين نامه را نوشت و مطالب آن چه بوده اسـت؟ علـت نوشـتن ايـن نامـه سرگـشاده،                        

 شهريور مـاه خـود در رابطـه بـا نهـضت آزادي مطـرح                ۶بياناتي بود که آقاي هاشمي در خطبه نماز جمعه          

  .کرده بودند

صوصي که چندي قبل بـا آقـاي هاشـمي رفـسنجاني داشـتند،            برخي از سران نهضت آزادي در ديدار خ       

برحسب وظيفه شرعي و قانوني خود درباره مسائل سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي کـشور و همچنـين جنـگ       

مـا معتقـديم بيـان      . تحميلي عراق از ديد خودشان و از ديـد مـردم مطـالبي را بـا ايـشان در ميـان گذاشـتند                      

اي است که در قبـال جمهـوري اسـالمي و              و انتقادها، حداقل وظيفه    ها  خصوصي مطالب و تذکرات و توصيه     

 و اگـر دولتمـردان انـصاف داشـته باشـند، از ايـن عمـل مـا بايـد اسـتقبال               ملت شهيدپرور بايد انجام بدهيم    

بر شـما   ) بعنوان والي (حق من   : فرمايد  است که مي  ) ع(علي کردند و اين اعتقاد بر پايه گفتار حضرت امير          مي

چنـين  ) ع(جايي کـه مـوالي متقيـان علـي        . ام کنيد   ن است که به من تذکر دهيد، انتقاد کنيد و راهنمايي          مردم اي 

ها و انتقادهـا و   نياز از يک چنين توصيه  د خود را بي   ي گردانندگان جمهوري اسالمي نبا    دستوري بدهند، قطعاً  

 که اين امر به صورت خصوصي و دور از جار و جنجال سياسـي روز                خصوصاً. رهنمودهايي تصور کنند  

  .و به دنبال مالقاتهاي مشابه گذشته انجام گرفته بود

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بخشي از مطالـب خـصوصي آن ديـدار را در خطبـه نمـاز جمعـه شـشم         

  : خودشان به طور علني و عمومي به شرح زير مطرح کردند۶۱شهريور 

ـ ۷۰گفت که امروز اگر رأي آزادي باشد مـا مـثال              ان نهضت آزادي يک وقت يکيشان به من مي        از اين سر  «  ۸۰ـ

  ...آوريم درصد رأي مي

انهاي ناراضـي رابطـه دارنـد،    سکنند که آنها کانالهايي که دارند، يعني اينها با انـ    معتقد هستند و خيال مي    

 قـوم و خويشـشان     مـثالً  ي هـست،  شـان ناراضـ    شـان ناراضـي هـست، عمـه        خانمشان ناراضي هست، خاله   

کنند کـه مجموعـه مـردم اينجـا هـستند، و آراي               کنند و فکر مي     مي ناراضي هست و خب اينها با اينها زندکي       

  ».کنند  اينها اينجور آمارگيري ميبياورند و دقيقاً خواهند در ميمردم را از اينجا 

يـو و تلويزيـون بطـور وسـيع و     عنوان کردن بخشي از مطالب خصوصي مـا در نمـاز جمعـه کـه از راد      

هـا در سـطح       اي بود از اينکه طرح انتقادات و ايـرادات و توصـيه              براي ما نشانه   اي پخش گرديد اوالً     گسترده

 چـون مطالـب مـا بـه     وگرنه دليلي براي طرح آنها وجـود نداشـت ثانيـاً        .  بالاشکال است  وسيع و علني ظاهراً   

نظريات و ايرادهاي بر حقي از مـردم انکـار شـده بـود،               صورت ناقص و موهني عنوان گرديد و مخصوصاً       

 شـهريور   ۲۵اي تهيه و در       لذا نامه . نهضت آزادي خود را موظف دانست در سطح عمومي به آن پاسخ بدهد            

 عالوه بر آقاي هاشمي، نامه سرگشاده براي دفتر امام و نمايندگان مجلـس، رئـيس                .جهت ايشان ارسال شد   

 وزرا، اعضاي شوراي نگهبان، شوراي عالي قضايي، مراجع و مدرسـين قـم،    وزير و هيئت    نخست  جمهوري،  

ها و تعداد معدودي از       ، فرمانداران، روساي سپاه و جهاد و بر خي ادارات در تهران و شهرستان             اناستاندار

 ميليوني، براي عده خاصـي، کـه        ۴۰ و حداکثر در حدود هزارنسخه در يک کشور          نزديکان ارسال شد، جمعاً   

  .شان هم مسئولين امور مملکتي هستنداکثر

. العمل وسيع غيرمترقبه و حمالت شديدي را بـه دنبـال آورد      محدود اين نامه،عکس   تدوين و توزيع کامالً   

 صدا و سيما و مطبوعات از همـه طـرف عليـه نهـضت     ـ نماز جمعه  ـهاي تبليغاتي در مجلس   تمامي دستگاه
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 ۱۷۸

  .آزادي نشانه گرفتند

 و منظـور آشـکار نامـه و         ا به جاي توجـه بـه محتـو        ، معترضين و مخالفين غالباً    در يک دسته از حمالت    

هـايي از نامـه را بـه           قـسمت  خواندن آن و پاسخگويي مستدل و منطقي به مطالب آن نامه سرگشاده، صرفاً            

ما اين مطالـب    . باشد   و برداشتهايي کردند و مطالبي را به ما نسبت دادند که نادرست مي              خوانده طور ناقص 

  .را در اين اطالعيه توضيح خواهيم داد

يک دسته ديگر از مخالفان نهضت، در حمالت خود، ايرادها و اختالفات گذشته با نهضت آزادي و دولـت   

مـا  . هاي کهنه را بيرون ريختند و با تحريف حقايق به جوسازي عليه نهضت آزادي پرداختنـد                 موقت و عقده  

دسـته ديگـر از مخالفـان، در حمـالت         . دهيم  ات نيز در اينجا جواب مي     به اين ايرادات و القاي شبهات و افترائ       

مـا آنهـا را     . اساس اسـت     بي  و  که سراپا کذب   اند  خود مطالبي را به نهضت آزادي و دولت موقت نسبت داده          

  .دهيم نيز در اين نشريه توضيح مي

»  خـط اسـالم فقـاهتي      حفظ «،»حرکت در خط امام   «در ميان معترضين و مخالفين چند نفري هم به بهانه           

، »وهـا رپر«،  »حياهـا  بي«،  »کرمها» «ها  موش مرده «اعضاي دولت موقت و نهضت آزادي را با کلماتي از قبيل            

، »جنايتکارهـا «، »هـاي ليبـرال   آمريکـايي «، »نشناسها، فکلي مـستفرنگ  نمک«، »بازها حقه«، »بازيگران سياسي «

، »سردسـته انحـراف و خيانـت و فـساد         «،  »د امريکـا  اميـ « ،»فاسـدها «،  »گـران اجانـب    مـشاطه «،  »الشخورها«

هـايي کـه حتـي بـه زبـان آوردن َآن              و تهمت » ها  عرضه بي«،  »هاي خائن   آمريکايي«،  »ها  احمق«،  »شعورها بي«

  )۱،۵،۷،۱۰. (زيبنده مسلمان متقي نيست مورد يورش قرار دادند

مـا  .  با آنها مقابه بـه مثـل کنـيم         ان بشويم و  هما هرگز حاضر نيستيم با اين قبيل از معترضين خود همد          

 آمـده   ١»اصاله الصحه فـي عمـل الغيـر       «مرتکبين اين اعمال زشت را به مطالعه آيات و رواياتي که در مورد              

  .٢» ملعونان من اتهم اخاه فهو ملعون«: فرمود) ع(شويم که امام معصوم  است سفارش نموده و يادآور مي

 ما بلکه به نظام جمهـوري اسـالمي کـشور و     به آزادي نهدرمجموع آقايان معترضين و مخالفين نهضت     

جواب منطـق   . شود  دند که در اينجا جواب ادب با فحش داده مي         نموحتي به اسالم اهانت کرده، به دنيا اعالم         

  !خواهي و تهديد با تهمت و تحريف و جواب انتقاد و اظهارنظر با مرگ

دانـيم برخـي نکـات را در مـورد            رائات بپردازيم الزم مي   ها و افت    قبل از آنکه ما به پاسخ اتهامات و دروغ        

. خـواهيم   نيز از مفصل شدن نـشريه و تـصديع دادن بـه خواننـدگان عـذر مـي        قبالً. محتواي نامه تذکر دهيم   

  .اگرچه تقصير از کساني است که اينهمه جار و جنجال و اتهام راه انداختند

 کارنامه انقالب شـکوهمند اسـالمي ايـران و ترازبنـدي             هدف از اين نامه به هيچ وجه ارزيابي و ارائه          ـ۱

 انتقـال   بلکه صرفاً . نبوده است ) درپي دشمنان انقالب اسالمي ايران     هاي پي   و يا بررسي توطئه   (دولت حاضر   

مـشي، قطعنامـه و        خـط  ،نهـضت آزادي ايـران در مرامنامـه       . هاي مردم به مـسئوالن بـوده اسـت         ينارضايت

سابقه آن    وردهاي عظيم و بي   آ   تعهد خود را در قبال انقالب اسالمي و تحليل دست          د،دهاي مکرر و متع     بيانيه

اگـر دشـمنان نهـضت      . و عملکرد امپرياليسم و استکبار جهاني و دشمنان انقالب اسالمي بيـان کـرده اسـت               

  .پرداختند خواندند و سپس به قضاوت مي آزادي کمترين انصافي داشتند، آنها را هم مي

                                                      
   »حمل کار ديگران بر صحت«اصل  ـ1
  .ن استخود را متهم سازد، ملعون است، ملعو) ايماني(ـ همانا کسي که برادر  2
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 ۱۷۹

سياري از معترضين و مخالفيني که در رابطه با نامه سرگشاده نهضت آزادي سخن گفته                به نظر ما ب    ـ۲

  .اند ، به ايرادات و اعتراضات مردم که در آن نامه عنوان شده بود پاسخي نگفتهاند و قلم زده

تر و نزديکتر به تقواي اسالمي آن بود که حضرات معترضـين اوال مطالـب نامـه                   به نظر ما روش منطقي    

يا اگر اصـرار بـر افـشاي آن داشـتند بـراي        . گذاشتند   با مسئوالن در ميان مي     يه را با خودمان و احياناً     جواب

هر جاي آن که صـحيح بـود تـصديق و           . دادند  خواندند و هو به هو جواب معقول و منطقي مي            مي مردم عيناً 

 .کردنـد   ما و مردم را ارشاد مي     دادند و     يافتند توضيح مي    کردند و هر گفته را که ناصحيح مي         تعهد ترميم مي  

آمد ايـن ادعـا بـا     در اين صورت عالوه بر آنکه کمترين زيان در افکار عمومي و در سياست دولت پيش نمي               

رسيد که در نظام جمهوري اسالمي ايـران آزادي، عـدالت و عطوفـت              اثبات مي ه  درخشندگي جالبي در دنيا ب    

دهنـد   شود و ترتيب اثر مي زي و برچسب زدن رسيدگي مي هاي انتقادکننده بدون جوسا     حاکم بوده به حرف   

و  شـود   و بنابراين تمام ادعاهاي دشمنان در انکار آزادي و عدالت در ايران کذب محض اسـت و خنثـي مـي                    

  . نمودند، چه بهتر اگر از تذکر و انتقاد ما استقبال و تشکر هم مي

ي معنـوي انقـالب و بـه قـدرت و کرامـت             دنياي ناظر و عالقمند و نگران انقـالب اسـالمي بـه شـکوهمند             

  .کردند جمهوري اسالمي اقرار و اعتراف مي

خواه و عالقمندان به نهضت آزادي اظهارنظر کردند کـه مطالـب و               برخي از مسلمانان متعهد و آزادي      ـ۳

يد بهتر و   باشد، اما از ما انتقاد کردند که لحن نامه کمي تند بوده است و شا                 درست و وارد مي    انتقادات اکثراً 

ما ضمن قبول اين انتقاد از تذکر برادرانه ايـن          . شد  تري نوشته مي   ثرتر آن بود که مطالب با لحن دوستانه       ؤم

  . نماييم عالقمندان تشکر مي

) تهــران و مــشهد(امــا دربــاره مطــالبي کــه در نمازهــاي جمعــه، ســخنراني در مرکــز حــزب جمهــوري  

و  هـاي يوميـه و هفتگـي و ماهنامـه و در صـدا                روزنامه ت از دستور در مجلس، سرمقاال     لهاي قب   سخنراني

دهـيم و قـضاوت       سيماي جمهوري اسالمي به نهضت آزادي نسبت داده شده است به شرح زير توضيح مي              

نهايي را به خداي احکم الحاکمين و شما مردم روشندل و دلسوخته آزادي و استقالل و جمهـوري اسـالمي                    

  .نماييم واگذار مي

  

  :ن مطرح بودـ۱

  : کهاند معترضين به نهضت آزادي مدعي شده

خواهند خودشان را مطرح کنند و اينها دنبال نام و نشان             ها مي   اين آقايان منزوي هستند و با کاغذپراکني      «

  )۳ (.»هستند

 حتـي برخـي پـا فراتـر         )۵ (»خواهند هميشه مطرح باشند حتي اگر شده با شعار مرگ بر فالنـي              آنها مي «

  .خواهد اينها مطرح بشوند ند که آمريکا مينهاده و مدعي شد

انصافي است که صاحبان قدرت و امکانـات تبليغـاتي مرتـب در همـه جـا و بـا اسـتفاده از هـر                           خيلي بي 

فرصتي به نهضت آزادي و سران آن فحش بدهند و بعد هم مدعي شوند کـه گويـا اينهـا خودشـان دلـشان                        

خواهـد اينهـا      يـا آمريكـا مـي     ! ندشـ ابگويند، تا مطرح ب   ... ن آنها فحش داده شود، مرگ بر فال       ه ب خواهد که   مي

  ! مطرح باشند
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   .اند اين اولين بار نيست كه اينچنين با ما رفتار كرده

ر مناسـبت ولـو آنکـه کمتـرين ارتبـاطي بـا        همخالفان و دشمنان نهضت آزادي ايران از هر فرصت و به  

اي در مجلـس       وقتـي نماينـده    مـثالً . انـد   اذيب نموده ما هتاکي کرده و اشاعه اک     ه  ت ب سنهضت آزادي نداشته ا   

وزير امور خارجه فعلي را به مناسبت فرار و پناهندگي سفرا و کارداران جمهـوري اسـالمي در کـشورهاي                 

اندازنـد کـه کمتـرين        به گردن وزير خارجه دولت موقت مي        را دهد، تقصير آن    خارجي مورد سئوال قرار مي    

 هـاي   و يا برخالف واقع و با وجود تکذيب       ن سفرا و کارداران نداشته است       دخالت و مسئوليت در انتصاب آ     

اگر اين ادعاهاي آقايان درسـت باشـد و         . نمايند  زاده را وزير خارجه دولت موقت عنوان مي        مکرر هنوز قطب  

هـاي    خواهد نهضت آزادي مطرح باشد خوب ببينيم چـه کـساني ابـزار اجـراي ايـن برنامـه                     آمريکا مي  واقعاً

  :باشند؟ يک نمونه ذکر کنيم کا ميآمري

االسالم آقاي حاج سـيداحمدخميني       اي را از حجت      آبانماه مصاحبه  ۱۸ شنبه   ۵روزنامه اطالعات در روز     

در باالي صفحه اول يعني در بهترين جاي روزنامه بـا حـروف درشـت عنـاوين مـصاحبه،                   . نقل کرده است  

. ه در متن مصاحبه نام نهـضت آزادي نيامـده اسـت           در حالي ک  . ازجمله نام نهضت آزادي آورده شده است      

آيا اين روزنامه اطالعات نيست که خواسته بـه ايـن ترتيـب نهـضت آزادي را مطـرح و عليـه آن جوسـازي                         

خواهد نهضت آزادي مطـرح باشـد، آيـا نبايـد سـر نـخ را در             نمايد؟ اگر به قول آقايان معترضين آمريکا مي       

 آزادي  نهـضت ه از هر فرصتي بهد يا در ميان کساني که دائما با استفاميان نويسندگان روزنامه اطالعات و   

  کنند جستجو کرد؟ حمله مي

  

  :باره مسئله کردستان  درـ۲

  : کهاند معترضين به نامه سرگشاده نهضت آزادي، به ما تهمت زده و مدعي شده

را از سنندج بيرون کرديـد؟    مگر شما نبوديد که کردستان را از دست داديد؟ مگر شما نبوديد که پاسداران               «

 اسلحه داديـد؟ و آنهـا روز بعـد بـه پادگـان      ۵۸مگر شما نبوديد که به جالل برادر عزالدين گمراه در اسفند           

ني مبني بر جلوگيري و سرکوبي       سنندج حمله کردند؟ مگر شما نبوديد که در مقابل درخواست مرحوم قره           

اشتيد او کـار کنـد و وقتـي او مـانع از سـقوط پادگـان                 ضدانقالبيون در کردستان پاسخ منفي داديد و نگذ       

سنندج شد از او انتقاد نموده و ايشان را به همين جرم که در مقابل ضد انقالبيون مقاومت کرده بود از کار                      

 ۴۵۰برکنار کرديد؟ نماينده اينها شخصي به نام اسماعيل اردالن در همان روزهايي که سنندج متشنج بود                 

ي مسئله سنندج و    ما چقدر مبتال  . ها به پادگان حمله کردند      ل داده بود که با همان اسلحه      فقره اسلحه به جال   

 توانـستند سـنندج را       تـا  هايي که در آنجا شهيد شدند       کردستان بوديم؟ و آيا مسئوليت خون بچه مسلمان       

 برادران اهـل    يها  ها که از خانواده     آزاد کنند به عهده شما نيست؟ آيا مسئول خون مسلمانهايي نظير شبلي           

  )۳(تسنن در زير شکنجه توسط گروهکها به شهادت رسيدند شما نيستيد؟

  :اند ساير سخنوران و قلم به دستان نيز از اين قبيل تهمت زده

ها در قسمت کردنشين ايران اسالمي به دموکراتها و عزالـدين             ها و تمامي وسايل آن پادگان       سپردن پادگان «

  )۷،۱۱(»... حسيني، هيئت به اصطالح حسن نيت وحسيني، دادن پول به عزالدين

  :هموطنان عزيز

اين اولين بار نيست که در مورد کردستان مـا  . کوچکترين عنصري از حقيقت در مطالب باال وجود ندارد      
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قبل از ايـن گروههـاي منحـرف و دشـمنان انقـالب اسـالمي ايـران از ايـن                   . ايم  بناحق مورد حمله قرار گرفته    

انـد و مـا بارهـا دربـاره ايـن اتهامـات            موقت، به شهيد چمران و به نهـضت آزادي فـراوان زده            ها به دولت    تهمت

  .ايم و از تکرار آن براي روشن شدن اذهان مردم حق طلب هرگز خسته نخواهيم شد اساس توضيحات داده بي

  

  واقع قضيه در کردستان چه بوده است؟

چـرا  . لت موقت و قبل از پيروزي انقالب شروع شدموريت دوأ و يا حتي متأسيسغائله کردستان قبل از  

  گذارند؟ مسئوليت آن را بر دوش دولت موقت مي

شاه و ايادي امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم بارها تهديد کرده بودند که اگر شاه برود مملکت تکه پاره                  

ا نزديک ديدند، دست بـه      توانند شاه را نگه دارند و وقتي سقوط حتمي بختيار ر            وقتي ديدند که نمي   . شود  مي

از همان ماههاي قبل از پيروزي انقالب،       . کت از جمله کردستان زدند    لايجاد بلوا و آشوب در نقاط مختلف مم       

ترين نظاميان متخصص در امور کردستان را به استانداري منصوب کردنـد و               ترين و ورزيده    يکي از مجرب  

ها بـود کـه در    ها و توطئه  برنامه امام با توجه به اين    . کرد گرانه را شروع   هاي توطئه   او بود که اجراي برنامه    

  .دداشتن از پاريس پيامي براي برادران کرد ارسا ل ۵۷ آبان ۱۵

 با روي کار آمدن دولـت موقـت تحريکـات دشـمنان انقـالب اسـالمي از چـپ و راسـت و امپرياليـسم و                         

، ۵۷ام بهمـن      در سي .  انفجار رسيد  صهيونيسم عليه دولت جديد شدت گرفت و تشنجات کردستان به مرحله          

 خيانت افسران شاه خائن سقوط كرد و تمـامي          يعني هشت روز بعد از پيروزي انقالب پادگان مهاباد در اثر          

ها و تحريکات در کردسـتان و سـاير نقـاط کـشور       دولت نسبت به توطئه   . دست دشمن افتاد  ه   ب تجهيزات آن 

  .توجه کافي و دقيق داشت

 دربـاره   ۵۸ فـروردين    ۷وزير دولت موقت در مصاحبه راديويي خـود در            نخست  ن،  آقاي مهندس بازرگا  

  : ها گفتند که اين تحريکات و توطئه

سفانه زد و خوردها بنا به عقيده و اطالعات دولت معلول           أدر باطن امر، اين سروصداها و بگومگوها و مت        «

 از ناحيه گروههاي  . آيد   از داخل به عمل مي      كه عموماً  اي است   هاي نابکارانه   تحريکات ناجوانمردانه و توطئه   

کمونيستي و غيرملي و ضداسالمي که بيش از همه سنگ آزادي و طرفداري از خلق و ضديت با استعمار را 

 سرازير و بـه مراکـز       ظرهاي پيش پرداخته به نواحي مورد ن        زنند و از هر طرف بر طبق نقشه         به سينه مي  

ايادي زخمي شده و کمين کرده ساواک و دربار است که  ناحيه عوامل وشوند و هم چنين از  محلي ملحق مي

هاي غارت شده داخل يـا وارد      ها همکاري و نقشه مشترک دارند و از اسلحه          عالما و عامدا يا تصادفا با اولي      

ـ توده«همان داستان . نمايند شده از خارج استفاده مي زمان مرحوم دکتر مـصدق و تحريـک مـردم    »  نفتي 

  ».شود تکرار ميساده 

ها چه اقدامي کرده      ها و تحريک    دولت در برابر اين توطئه    «: سپس در پاسخ خبرنگار که سئوال کرده بود       

  »کند؟ و مي

  :آقاي مهندس بازرگان جواب دادند که

دولت در تمام موارد با نهايت مدارا و آزادمنشي عمل کرده هموطنان عزيز خود اعم از شـيعه و سـني يـا                       «

هاي مذهبي اهل     کما آنکه با اقليت   . کند  ن و بلوچ و لر و کرد و ديگران را به چشم برادر نگاه مي              عرب و ترکم  

نهايت کوشش به عمل آمده است که از طريـق تمـاس مـستقيم بـا                . اب نيز تفاهم و دوستي برقرار است      تک

 و وحـدت و     ها رسيدگي شـود و تـا آنجـا کـه آزادي مملکـت               اهالي و معتمدين و رهبران محلي به خواسته       
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عنـوان    دهد موجبـات رضايتـشان را فـراهم آورد يـا بـه              هاي انقالب اسالمي اجازه مي      حاکميت ملي و هدف   

هـا رهـسپار    افراد ملي و مبارز موجـه بـه محـل        . پيشنهاد براي تدوين طرح قانون جمهوري اسالمي بپذيرد       

 روحانيت و گروههاي سياسـي      هاي رسمي نمايندگي از طرف امام يا از طرف دولت و            اند و حتي هيئت     شده

هاي نابـاب و غيراصـيل در         سفانه ناچارم بگويم بعضي از گروهها و دسته       أولي مت . شوند  اعزام شده و مي   

ها و پاسگاهها و پادگانها را مـورد          نتريالشوند يا ک    ريها و همسايگان خود مي    هرض همش عموارد مختلف مت  

در چنين شرايطي بديهي است که      . پردازند  ار جمعي مي  دهند و به خلع سالح و کشت        حمله مسلحانه قرار مي   

وظيفه طبيعي، قانوني، انساني و ديني هر دولت مسئول و هر اجتماع شرافتمند دفاع کردن است، در مقابل                  

  .اسلحه ناچار اسلحه بايد بکار برده شود

نقـدر نيرومنـد و     انـد آ     خوشبختانه دولت و ارتش و نيروهاي انتظامي عليرغم صدمات و لطماتي که ديده            

  .» دفاع نمايندت و حقوق ملمصمم هستند که مردانه و شرافتمندانه از استقالل و تماميت کشور و آزادي

  . روشن و توجه دقيق شده استفرمايند که موضع کامالً خوب مالحظه مي

 انقـالب و  ها و بحران، از همان ابتداي پيروزي انقالب، نظـر امـام و شـوراي         اما در برخورد با اين توطئه     

و بر همـين اسـاس بـود کـه           دولت موقت اتخاذ راه حل سياسي درمرحله اول و نظامي در مرحله بعدي بود             

 به مهاباد اعزام شد تا با عزالدين حسيني مالقات و پيـام امـام را                ۱۲/۱/۵۸نماينده مخصوص امام در تاريخ      

 ين طالقـاني و دکتـر بهـشتي و آقايـان    اند و با تصويب شوراي انقالب و تاکيد امـام مرحـوم      براي مردم بخو  

مذاکرات مفصلي با اقشار مختلف و گروههـاي        . هاشمي رفسنجاني و فروهر و بني صدر به کردستان رفتند         

  .مختلف انجام دادند

 انقـالب   مجموعه اين فعاليتها توانست آرامشي نسبي بوجود آورد و اولين انتخابات آزاد بعد از پيروزي              

 مـسلمانها انتخـاب گرديـد و بخـشي از            نفـري شـهر بـا پيـروزي        ۱۱د و شـوراي     در شهر سنندج برگزار ش    

  . ضدانقالب خنثي شديها توطئه

حل نظامي بـه تنهـايي در کردسـتان          شوراي انقالب و دولت موقت به مالحظات زير حاضر به اعمال راه           

  .نبود

زي انقـالب انـسجام   دانيد ارتش شاهنشاهي در اثر پيرو  بطوري که ميـ خطر انسجام زودرس ارتش  ـ۱

آمريکـا تـالش و     . ارتش شاهنشاهي از ذخـاير و پايگاههـاي اصـلي آمريکـا بـود             . خود را از دست داده بود     

عنـوان    کوشش بسيار کرد که انسجام بافت طاغوتي ارتش حتي، بعد از پيـروزي انقـالب حفـظ شـود تـا بـه                      

  )۱۹ (.روزي بکارش گيرد» ذخيره«

يروزي انقالب بافت دروني ارتش را متزلـزل سـاخت، امـا هنـوز راهـي                هاي وارده بر اثر پ      با آنکه ضربه  

 بر ارتش تغيير متناسب با آرمانهـاي انقـالب      م ساله حاک  ۵۰طوالني در پيش بود تا بافت سازماني و فرهنگ          

  .را پيدا کند

در . يکي از هدفهاي جنگ کردستان درگير ساختن دولت موقت و اعزام ارتش و انسجام زودرس آن بود                

کـرد لـذا راه حـل نظـامي و درگيـري مـسلحانه         زمان هنوز سپاه پاسداران مراحل جنيني خود را طي مي آن

دولت مرکزي در کردستان تنها با اعـزام ارتـش ميـسر بـود و ايـن درسـت همـان چيـزي بـود کـه دشـمن                             

 که تا چـه     انفعاالت و رويدادهاي دروني ارتش در طي ماهها و سالهاي بعد نيز نشان داد              فعل و . خواست  مي

  .بود گرفته بود جدي و واقعي اندازه خطري که مورد توجه دولت موقت قرار
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ادن ارتش به منطقـه     ت برخورد حکومت مرکزي و دولت شاه با مردم کردستان طي ساليان دراز فرس             ـ۲ 

و هاي بارز ميان فرهنگ انقـالب اسـالمي            در طي دوران انقالب، به دليل تفاوت       .ي بوده است  مو سرکوب نظا  

هاي مذهبي مردم کردستان، انقالب به آن صورت و به آن سرعت که در ساير بالد ايـران توسـعه                      وابستگي

 ،پيدا کرد، در کردستان توسعه پيدا نکرده بود، لذا الزم بود بعـد از پيـروزي بـا اسـتفاده از امکانـات جديـد                        

البته نه از طريـق ارتـش، بلکـه    . انقالب چهره واقعي خود را به مردم اصيل و زحمتکش کردستان ارادئه دهد        

درگيري مـسلحانه دولـت در کردسـتان بالفاصـله بعـد از             .از طريق جهاد سازندگي و ساير نهادهاي انقالبي       

  .زد پيروزي به حيثيت جمهوري اسالمي لطمه مي

 توطئه جنگ مسلحانه در کردستان، با سوابق خاص منطقه، دولت مرکزي را در يک جنگ شورشگري      ـ۳

 تجارب جنگهاي شورشگري در نقـاط       .ن، کار ساده و آساني نبود     آساخت که خروج از       درگير مي درازمدت  

  .مختلف جهان اين خطر را دقيقا نشان داده است

هـا و     االمکـان پرهيـز از درگيـري مـسلحانه و نيفتـادن در دام توطئـه                بنابراين برنامه دولت موقت، حتـي     

  .کوشش براي اعمال راه حل سياسي بود

زند، کمـا اينکـه مرحـوم شـهيد          باز ين بدان معنا نبود که دولت از انجام وظايف و ايجاد امنيت سر            البته ا 

وزير در امور انقالب، بـراي مقابلـه بـا آشـوبگران و دشـمنان انقـالب                   نخست  دکتر چمران، در سمت معاون      

 آن فرمـان    سـفر چمـران و مهمتـر از       .  به پاوه رفت و در عمليـات پاکـسازي شـرکت کـرد             اسالمي، شخصاً 

  .معروف امام، نقطه عطفي شد در سير حوادث کردستان

اي که بايد تذکر داده شود اين است که تمـام امـور کردسـتان و درگيريهـاي نظـامي نقـاط مختلـف                          نکته

کشور در يک کميسيوني متشکل از وزراي دفاع و کشور و خارجه و کار بـا حـضور و مـشارکت روسـاي                       

اي   و فرمانده سپاه پاسداران همچنـين آقايـان هاشـمي رفـسنجاني و خامنـه              ستاد و ژاندارمري و شهرباني      

  .مي گرديد شده و مسائل اصلي با اطالع و کسب اجازه امام انجام  گيري مي بررسي و تصميم

  

   هيئت ويژه براي عمران کردستانـ۳

 بـه کردسـتان،     ، بعد از جريان پاوه و سفر دکتـر چمـران          »هيئت ويژه براي عمران کردستان    «اما درباره   

اي از جهات نظامي، عمراني، مالي، در نظـر گرفتـه شـده و     هاي همه جانبه    براي حل مسائل اين استان برنامه     

، برنامـه و  )هـاي نظـامي     دکتر چمـران از جهـت برنامـه       (تمامي اختيارات هيئت دولت به سه نفر وزراي دفاع          

مهندس صباغيان از جهت امنيت داخلـي و        (ر  و کشو ) ها   مالي برنامه  تأمينمهندس سحابي از جهات     (بودجه  

کجـا مقتـضي دانـستند بـا سـرعت و            طـور و هـر     ويض گرديد تا هر   فت) عمران و آبادي و نيروهاي انتظامي     

  .ييد نمودندأشوراي انقالب و امام نيز اين مصوبه دولت موقت را تصويب و ت. مصلحت عمل کنند

اني ماموريت هيئت ويژه را تثبيت و ضـرورت ادامـه           بعد از استعفاي دولت موقت بالفاصله امام طي فرم        

  :کار آنها را تاييد کردند

 سنندج، جناب آقـاي مهنـدس بازرگـان بـه     ـالرحمن الرحيم هيئت حسن نيت مامور در کردستان  ... بسم ا«

هيئت حس نيت الزم . وزيري استعفا کردند و امور کشور محول شد به شوراي انقالب نخست م اجهاتي از مق

کار خود ادامه دهد و با شوراي انقالب در تماس باشد اميد است رفاه حال بـرادران کـرد بـه طـور                       ه   ب است

   ۱۵/۸/۵۸ـ ي الخميني والموس... روح ا .شايسته فراهم شود
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هاي   برنامه وهيئت ويژه گزارش تمامي اعمال . کار خود ادامه داد   ه  ه در کردستان ماند و ب     ژلهذا هيئت وي  

نموده است و هم چنـين        سفر طي مالقاتي با امام مطرح و رهنمودهاي الزم را دريافت مي           خود را پس از هر      

 ۲۶ هيئت ويژه، امـام در  اتبه دنبال گزارش. داده است  شوراي انقالب را در جريان کامل امور قرار مي       مرتباً

د دربـاره   کيـ أ پيام تاريخي خود را در مورد درخواستهاي مردم کردسـتان صـادر کردنـد و بـا ت                  ۵۸آبانماه  

  :موريت هيئت ويژه گفتندأم

هـاي مـذهبي و    خواهم که به مذاکرات خود با کمال حسن نيت ادامه دهند و با شخـصيت                ت ويژه مي  ئاز هي «

هاي آنان که خواسـت مـا نيـز هـست بطـور           خواسته تأمينسياسي و ملي و ساير قشرها تماس بگيرند تا          

نعمتهاي الهي است در منطقه برقرار گردد و شما برادران کرد دلخواه بشود و آرامش و امن که از بزرگترين 

در کنار ساير برادران بطور رفاه و آسايش زندگي نموده و طمع اجانب بـراي هميـشه از کـشورمان قطـع                   

  ∗»شود

حال شما مردم قضاوت کنيد که دولت موقت در کردستان خدمت کرد يا خيانت، آنانکه نسبت خيانت بـه                 

هـا را     دهند، ندانسته به شوراي انقالب و امام نيز همـين نـسبت             ه مي ژموقت و هيئت وي   نهضت آزادي، دولت    

  .ييد اينان بوده استأدهند چرا که تمام اعمال با تصويب و ت مي

  

  فقيه و مجلس خبرگان    در مورد واليتـ۴

  :ند کهگوي و مي. دهند مخالفين ما توطئه انحالل مجلس خبرگان را به نهضت آزادي ايران نسبت مي

فقيه مخالفت کرديد؟ شما بوديد که با مجلس خبرگان مخالفت            نبوديد که با واليت   ) نهضت آزادي (مگر شما   «

  )۳(» و برعليه آن توطئه کرديد؟

  .ر دو مطلب و اتهام بطور قاطع منفي است هجواب ما به

خنرانيهاي در هيچيک از انتشارات رسمي و غيررسـمي نهـضت آزادي ايـران و سـ               : در مورد مطلب اول   

ه اگر چنين مطلبي بـ . توان يافت سران نهضت جمله و عبارتي که بتوان مطلب فوق را از آن بيرون کشيد نمي          

 آن را نقـل کننـد و بفرماينـد در کجـا و کـدام                نظر معترضين و مخالفين نهضت رسيده است بهتر است عيناً         

  .نشريه از نهضت آزادي مطلبي در مخالفت با اين مسئله آمده است

ست و به امضاي رهبـر      انهضت آزادي ايران آنچه را که در قانون اساسي مصوبه مجلس خبرگان آمده              

 رأي  پذيرفتـه و بـدان     انـد   و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران هم رسيده است و همگان بـر آن توافـق کـرده                

ز تمامي قـانون    نمايندگان نهضت آزادي در مجلس شوراي اسالمي نيز طي سوگندي دفاع ا           . مثبت داده است  

اعتقاد بـه انقـالب اسـالمي و        « نهضت آزادي در بخش      ۱۳۶۰قطعنامه آبان ماه    . اند  اساسي را بر عهده گرفته    

  :وفاداري به نظام جمهوري و قانون اساسي در اين باب صراحت دارد

فقيه و هم  يک از قوا و نهادها را معين کرده است، هم مقام واليت        قانون اساسي حدود و ثغور اختيارات هر      «

حقوق اساسي ملت و آزاديهاي سياسي در رابطه بـا اجتماعـات و مطبوعـات و نظـاير آن و هـم اصـول و                         

اجراي دقيـق و جـامع      . ضوابط حاکم بر روابط اقتصادي و هم اختيارات قواي سه گانه مشخص شده است             

. ناپـذير اسـت     اصول مندرج در قانون اساسي در جهت حرکت به سوي جامعه اسالمي ضـروري و اجتنـاب                

کس و هر مقام     نها از جانب هر   آقبول و اجراي برخي از اصول و نفي و انکار برخي اصول ديگر و تخطي از                 

                                                      
∗

 ۱۳۵۸ آبان ماه ۲۷كيهان، . 
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 ۱۸۵

  ».باشد و يا هر گروهي محکوم و مطرود مي

  توان موضع خود را بيان کرد؟  تر مي تر و واضح آيا از اين قاطع

ايـم و مطمـئن    اسـاس پاسـخ داده   ه اين اتهام بي ما به کرات بـاما در مورد توطئه انحالل مجلس خبرگان  

 و اگر خوانده بودند و انصاف داشتند هرگز مسئله را به اين صـورت        اند  هستيم که معترضين آن را نخوانده     

  .ساختند مطرح نمي

  مجلستأسيس تشکيل مجلس خبرگان به دنبال پافشاري و استدالل اعضاي دولت موقت در مورد  ـ اوالً

. وزير بـه ملـت وعـده داده شـده بـود صـورت گرفـت        نخست  از طرف امام و     » و مکرراً  «سسان که رسماً  ؤم

هيئت دولت و شوراي انقالب بـيش از مـدت انتظـار بـه طـول                 مجمل آن اينکه تدوين طرح قانون اساسي در       

رفـت نظـر امـام و         هايي از ناحيه ضـد انقـالب مـي          کشيده بود و چون در شرايط آن روز مملکت بيم اختالل          

 بـه   نـويس تنظيمـي عينـاً       بر اين شده بـود کـه پـيش         )ازجمله روحانيون عضو شورا   (ثريت شوراي انقالب    اک

نويس تهيه شده مراحل نهايي خود را گذرانيده بود يعني هيئت دولت و شوراي                پيش. رفراندوم گذارده شود  

ه و با اصالحاتي جزئـي      امام و مراجع عظام آن را مالحظه، مطالع       . انقالب آن را بحث و تصويب کرده بودند       

در جلـسه مـشترک اعـضاي دولـت و          . فقيه وجود نداشـت     نويس مسئله واليت   در آن پيش  . ييد کرده بودند  أت

همانطور که آمد، نظـر امـام و        .  دو نظريه مطرح گرديد    ،شوراي انقالب که در حضور امام در قم تشکيل شد         

سـسان  ؤ بـود کـه از تـشکيل مجلـس م          روحانيون عضو شوراي انقالب و برخـي ديگـر از اعـضاي آن ايـن              

نويس قانون    تر همين پيش    ها زياد بود و لذا بايد هرچه سريع         نظر شود براي اينکه وقت کم بود، توطئه        صرف

 عبـارت بودنـد از   ـکردنـد    ييد ميأآن جلسه اين نظر امام را ت آقاياني که در. اساسي را به رفراندوم گذاشت

اي، مهـدوي کنـي، صـادق        و طالقاني، آقايان هاشمي رفسنجاني، خامنه     مرحومين دکتر بهشتي و دکتر باهنر       

  . زاده و مهندس کتيرايي قطب

کـساني کـه ايـن نظـر را         . سسان که وعده داده شده است تـشکيل گـردد         ؤنظر ديگر آن بود که مجلس م      

هاشـم     سدمهنـ ،   سيداحمد صدر  ، دکتر يزدي  ، دکتر سحابي  ،داشتند عبارت بودند از آقايان مهندس بازرگان      

  .صدر صباغيان و بني

طالقاني و تصويب اکثريت و موافقت امام قـرار         ... پس از بحث طوالني، باالخره، با پيشنهاد مرحوم آيت ا         

بـا تعـداد اعـضاي کمتـري تـشکيل گـردد و طـرح        ) معروف بـه خبرگـان  (شد مجلس بررسي قانون اساسي     

  .رفراندوم گذارده شودپيشنهادي قانون اساسي، بعد از بررسي و اصالحات الزم به 

دولت موقت با جديت مسئوليت خود را به همين ترتيب به انجام رسانيد و مجلس خبرگان تشکيل و کـار                 

خود را آغاز کرده از آنجا که در مصوبه امام و شوراي انقالب دوره مجلس خبرگان يـک مـاه معـين شـده                        

و اطالعـاتي بـه دولـت موقـت          آغـاز شـد،   بود لذا پس از انقضاي اين مدت جنجالهايي عليه مجلس خبرگـان             

اي، هاشمي رفسنجاني و دکتـر      رسيده بود که باعث شد مسئله در هيئت دولت که آقايان مهدوي کني، خامنه             

اي محرمانـه   پس از بحث زياد اکثريت اعضاي دولت نامـه     . باهنر نيز حضور و مشارکت داشتند مطرح گردد       

ر و چند نفر از وزيران در يک مالقات حضوري نامـه را همـراه               وزي  نخست  جهت امام تهيه کردند و روز بعد        

بـه ايـن   . ييد نکردند و راه حل ديگري را اعالم داشتند        أرهبر انقالب آن را ت    . توضيحاتي به نظر امام رساندند    

نه دولت نامه را منتشر کرد و نه ديگـر          . ترتيب مسئله در همان سطح دولت و گزارش به امام خاتمه پذيرفت           
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 ۱۸۶

آيا طرح مسائل اساسي در هيئت دولـت  توان توطئه ناميد؟   صورت گرفت، حال کجاي اين اقدام را مي اقدامي

 نفـر روحـانيون عـضو آن        ۵بطور رسمي و با حضور حداقل ده نفر از اعضاي شوراي انقـالب و از جملـه                  

ه رهبـر  مشروح ثبـت اسـت و گـزارش آن بـ       در صورت جلسات بطور    شورا، و مذاکره درباره آن، که تماماً      

  است؟» توطئه«انقالب 

در هيچ يـک از نـشريات نهـضت هـم           . پذيرد  نهضت آزادي ايران اتهام توطئه عليه مجلس خبرگان را نمي         

  .چنين مطلبي ابراز و عنوان نشده است

 بـه مخالفـت بـا    همانطور که گفته شد، بودند کـساني کـه شـديداً   : اما در مورد مخالفت با مجلس خبرگان   

  .ستند و به صدور اعالميه و انتشار آن در جرايد کثيراالنتشار يوميه پرداختندمجلس خبرگان برخا

مراجعه کوتاهي به آرشيو روزنامه کيهان و اطالعـات و ديگـر نـشريات و مجـالت و همچنـين راديـو و                       

  .تلويزيون در آن تاريخ ما را با دهها اظهارنظرهاي مخالف مجلس خبرگان روبرو خواهد کرد

 جهت آقاي مهنـدس     ۵۸ مرداد   ۲۱ است که آقايان فخرالدين حجازي و جعفر شجوني در           اي  جمله نامه  از

  : و در بخشي از آن چنين آمده استاند وزير دولت موقت نوشته نخست بازرگان 

اما چيزي که در نهايت اهميت و غيرقابل گذشت و اغماض است اين است که تشکيل مجلسي با اين ترکيب                    «

شود و ايـن چقـدر         فقط به يک طبقه توهين بزرگي به تمام جامعه ايران تلقي مي            و هيئت يکسان و تعلق آن     

ها که به منزله سرمايه بـزرگ دوران سـازندگي ايـن کـشور                ها و صداقت    خطرناک است که انبوه صالحيت    

ايـن خطـر   . گيري درآينـد  شود با اين رفتار يک طرفه ظالمانه و حق کشي به حال انزوا و کناره      محسوب مي 

اندازد بلکه بزرگتـرين تهديـدي       تنها موجوديت جامعه و انقالب مستضعفين امت را به مخاطره مي             نه بزرگ

وزيري شما چنين  نخست بخش اسالم و اين زيبنده شخصيت شما نبود که در دوران  است براي مکتب نجات

  )۱۴(» .انحطاط و سير قهقرائي به نهضت اسالمي ايران تحميل شود

 ۱۲عالوه بر اين نوشته ديگري به تـاريخ         . شود  تر نمي   تر و صريح    گان از اين قاطع    با مجلس خبر   تمخالف

 آقـاي شـجوني نماينـده فعلـي مجلـس       از جملـه  خطاب به امام موجود است که به امضاي جمعي   ۵۸آذرماه  

 به قـانون اساسـي مـصوبه مجلـس خبرگـان حملـه و اظهـار                 شوراي اسالمي رسيده است که در آن شديداً       

  :که اند کرده

اي آنکه حق حيات در اين جامعه را از خـود سـلب نکنـيم               ردر شرايطي که همه يا مرعوبند يا مجذوب ما ب         «

اما اين نه به آن معناست که ما اين قانون که       . دهيم  ناچار به رفراندوم پيشنهادي مقام رهبري رأي مثبت مي        

صه خليفه اللهي انسان است و ميراث        حاکميت ملي و مردمي را که خال        و بارد  تناقضات از سر و روي آن مي      

بينيم و جاذبيت مکتبي که معجزآسا طي         انقالبي اسالم را پس از قرنها اينک به مخاطره سقوط و تباهي مي            

کرد و نسل جـوان       در مقابل مکاتب ديگر اظهار وجود و تفوق جهاني مي          هشت ده سال اخير با مفاهيم جديد      

اط مستقيم اسالم هدايت کرد و اين دسـتاورد گرانبهـا را امـروز              را از سرگشتگي و گرايش انحرافي به صر       

بيني تناقضات شـديدي را بـين گروههـا و طبقـات      ما قاطعانه پيش  ! بينيم، موافق باشيم     در خطر مي   شديداً

تنها بـين عامـه مـردم بلکـه بـين همـان                ما اين تناقضات را نه    . نماييم  اي نه چندان دور مي      مختلف در آتيه  

  ».کنيم فقيه گرديده به روشني احساس مي اينکه حامل واليتدستگاه که 

اند فراموش و يـا از مقـربين درگـاه              حال چرا آنها که به اين صراحت عليه مجلس خبرگان موضع داشته           

گيـرد؟    دور از انصاف و تقواي اسالمي مورد اتهام و حمله قـرار مـي             ه  اند؟ و نهضت آزادي اين چنين ب        شده

 بايد به سراغ آنهايي رفـت کـه         ا مجلس خبرگان جرمي قابل تعقيب محسوب بشود قاعدتاً         ب تاگر ابراز مخالف  
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 ۱۸۷

  .اند نه نهضت آزادي ايران  چنين تخلفي را مرتکب شده

  

  : درباره ملي بودن انقالب اسالمي ايرانـ۵

ده و نمـ اند که نهضت آزادي ايران انقالب اسالمي را يک انقالب ملي قلمداد   يکي از معترضين اظهار داشته    

  :اند که   و قضاوت کردههاست و بعد نتيجه گرفت

 شـما واقعـاً   ... نموديـد   کرديد و يک جنايتي به تاريخ مـي         مگر شما نبوديد که داشتيد انقالب را منحرف مي        «

 صداقت انقالبي داريد؟ مردم شعار اسالم را دادند و به جمهوري اسالمي رأي دادند و آن وقت که سفره بـاز               

  )۳ (».گذاريد يد و اسم ملي بر روي آن ميآي  شما ميشده

ليـوني ملـت ايـران تکيـه        يهاي م   مگر انقالب اسالمي ايران بر توده     . کنيم   تعجب مي  ما از چنين بياني واقعاً    

نداشت؟ از نظر ما ملي بودن انقالب اسالمي به اين معني است که ايـن انقـالب بـه هـيچ يـک از ابرقـدرتها و                           

ه به کمک هيچ دولتي پيروز نشده است، انقالب اسـالمي ايـران بعـد از الطـاف                  دولتهاي خارجي وابسته نبود   

خفيه الهي تنها با قدرت متحد و يک پارچه اکثريت عظيم ملت ايـران بـود کـه توانـست نظـام شاهنـشاهي را                         

  .سرنگون سازد و سلطه سياسي اجانب را قطع سازد

 خـاطر   هاهيت طبقاتي نداشته از ملت ايران و بـ         که م  تانقالب اسالمي ايران يک انقالب ملي به اين معناس        

  :آزادي ملت و استقالل مملکت و اسالمي بودن دولت برخاسته است و به قول شهدي مطهري

نهضت کنوني ايران به صنف و طبقـه خاصـي از مـردم ايـران اختـصاص نـدارد، نـه کـارگري اسـت، نـه                           

ـ    . يزاوکشاورزي، نه دانشجويي، نه فرهنگي نه بورژ       ضت غنـي و فقيـر و مـرد و زن، شـهري و              در ايـن نه

 با سـواد و بيـسواد       ،ور و صنعتگر، کاسب و کشاورز، روحاني و آموزگار         روستايي، طلبه و دانشجو، پيله    

  )۱۵(».يکسان شرکت دارند

ت گرفته اسـت نـه از   أاز ملت نش. يعني متعلق به ملت است . حرکتي با چين اوصاف يک حرکت ملي است       

ملـي بـودن    . ملت هم يعني مردم ايران با معتقداتش و فرهنگش و تـاريخ و حقـوقش              . اجانب و نه از غير ملت     

بـه همـين معنـا و    » ملـي «ن به کلمه ا نهضت آزادي اير.انقالب اسالمي ايران به معناي مردمي بودن آن است  

ه بـه مفهـوم انديـش   » گرايـي  ملـي «نهـضت آزادي ايـران بـه    . انديشد و نه به معنا و مفهوم ديگـري    مفهوم مي 

و » پان هنديسم «،  »پان کرديسم «،  »پان ايرانيسم «،  »پان عربيسم «پرستي که به صورت      پرستي و مليت   قوميت

هـاي    شـود و هـدفش تـشديد نـزاع          غيره بخصوص در برخي کشورهاي اسالمي و جهان سوم، تـرويج مـي            

  . بوده استقطعه کردن سرزمين اسالمي است اعتقادي ندارد و با آن در ستيز مذهبي و نژادي و قطعه

 مليـت را از اسـالم       بـه  نهضت آزادي ايران چنين درکي و تفسيري از ملي و ملي بودن دارد و اين اعتقاد               

  .نمايند کفر و نفاق ميه گرايي ما را متهم ب حال اين چه تهمت و افترايي است که با برچسب ملي. داند مي

ناراحـت  » ملي«ن به نهضت آزادي از واژه       اگر معترضي . ما مايل نيستيم به بحث و مبادله لفظي بپردازيم        

توانند از هر لفظ و لغت ديگري که مردمي بودن و عدم وابستگي انقـالب اسـالمي را بـه                      و نگران هستند، مي   

به نظر ما ملي و مردمي بودن انقـالب اسـالمي بـا ويژگـي عقيـدتي آن،      .  استفاده کنند،شرق يا غرب برساند  

  بلکه ملي بودن آن، يعني قدرت انقالب در جذب و بـسيج تمـامي اقـشار                .ديعني اسالمي بودنش منافاتي ندار    

وزيـري آقـاي مهنـدس بازرگـان بـه       نخـست   هم که در حکم      ماما. ملت، ناشي و نتيجه مذهبي بودن آن است       

خـاطر ملـت و   ه  مين معنا، يعني مبارزات بـ      ه اند ملي را به       سوابق مبارزات ملي و اسالمي ايشان اشاره کرده       
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  .اند بکار بردهمردم، 

را  دهند تمامي نـشريات نهـضت       ناحق نهضت آزادي را دائما مورد حمله و تهاجم قرار مي          ه  آيا آنها که ب   

ايـد؟ مـا بـا کمـال عالقـه            ؟ و براستي چه مطلبي را مغاير با انديشه اسالمي در آنهـا يافتـه              اند  مطالعه فرموده 

  .اند ما را آگاه سازند تا به اصالح آن برخيزيم  انتظار داريم اگر به مطلبي در اين مورد برخورد کرده

  

  : در احمدآباد۵۷ در مورد گردهمايي اسفند  ـ۶

  :اند كه به ما نسبت داده

مگر شما نبوديد که جمعيت را جمع کرديد و به احمدآباد برديد و خواستيد به خيال خودتان رهبري انقالب «

  )۳(؟»را تضعيف کنيد

برگـزاري  . نتيجه قضاوت ناصحيح و دور ازحـق کـرده اسـت            و در  صناقاطالعات گوينده در اين مورد      

 در احمدآباد نه توسط دولت موقت بود و نه نهضت           ۵۷ اسفند   ۱۴مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق در       

 ـجبهـه دمکراتيـک ملـي     : دعوت کنندگان به آن مراسم عبارت بودند از. آزادي ايران در آن مشارکت داشت

خبر اين تجمع و گردهمايي در جلسه هيئت دولـت  .  چريکهاي فدايي خلق و جبهه مليـجنبش ملي مجاهدين   

اي در همـان روزهـا در منـزل           به دنبال گزارش دولت، شوراي انقالب در جلسه        .و شوراي انقالب مطرح شد    

اهللا   م آيت  مرحو اي صادر کند و ثانياً       دولت در اين رابطه بيانيه     آقاي دکتر عباس شيباني تصويب کرد که اوالً       

هـاي خـود را       االمکان صـحبت    صحبت کنند و سعي نمايند حتي      مطالقاني ترتيبي بدهند که حتما در آن مراس       

اند و به اين ترتيـب از         مطوالني بسازند تا تمامي وقت را بگيرند و براي ساير سخنرانان مجال کمتري باقي ب              

 اسفند تشکيل شـده     ۱۴ روز مانده به     ۳ يا   ۲لسه  اين ج . انگيز جلوگيري شود    انحرافي و شبهه   سخنان احتماالً 

معذلک مرحوم طالقاني با استفاده از موقعيت خودشان توانـستند ايـن کـار را           . بود و وقت و فرصت کم بود      

ها براي آن بود که برگزارکنندگان آن مراسم از احساسات مـردم نـسبت بـه مرحـوم                    اين برنامه  همه .بکنند

 در و خود را تنها مدافعان آن شخصيت بزرگ و خدمتگزار ايـران کـه پنجـه    دکتر مصدق سوءاستفاده نکنند     

 ۲۸ غول استعمار انگليس انداخت و وارثان نهضت ملي و ضد استعماري سالهاي قبل از کودتاي ننگين                 پنجه

  .، معرفي ننمايند۳۲مرداد 

 ضار مـردم عينـاً   ن و استحـ   يکنيم مذاکرات شوراي انقالب در آن روز جهت اطالع معترض           د مي اما پيشنه 

  .منتشر گردد

  

  : در مورد کمک به کميته امداد امام و شهداي انقالبـ۷

  :يکي از معترضين گفته است که

برادرها من مسئول کميته امداد بودم خدا شاهد است هفت هشت ماه بر ما چـه گذشـت بـا گـرفتن پـول و                         «

 را و مجـروحين بـوديم و در خـدمت بـراد           کرديم و در خـدمت شـهد        حواله از امام ما کميته امداد را اداره مي        

رفتيم براي پول و اين دولت موقت که          عسگراوالدي و ساير برادران، وضع عجيبي ما داشتم بارها به قم مي           

کنيـد؟ شـهيد و مجـروح چطـور اداره            پرسيد که شـما چکـار مـي          نمي کند اصالً   اينجور براي مردم گريه مي    

انـد آيـا        يم و اين مردم با شهيد دادن و مجروح شدن پيروز شده           شود؟ آخه مايي که دولت اين مردم هست         مي

 .هايشان چيست؟ حتي يک سئوال از ما نکردند، هرچه بـود حـضور امـام    کنند؟ وضع خانواده اينها چکار مي 
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خوب گوش  . حتي ما رفتيم حضرت عبدالعظيم پول گرفتيم از روي ناچاري که بتوانيم اوضاع را اداره کنيم               

  مـا  ما همين وضعي کـه    . اما مسئله بعدي را توجه کنيد که اون خيلي مهمه         . اصال به فکر نبودند   اينها  . بدهيد

شـوراي  . کنـد   دولت موقت سئوال نميگذرانديم و اصالً هشت ماه با خون دل خانواده شهيد و مجروح را مي         

تونـه يـک      نمـي کند که يه کاري بشه و         سوزه و تالش مي     هاشون مانند مرحوم بهشتي مي      انقالب هم بعضي  

  )۳(».کاري بکند

  

  :هموطنان عزيز

مگر يادتـان رفتـه   انصافي نيست که واقعيت وضع مملکت را بعد از پيروزي انقالب فراموش کنيم؟   آيا بي 

موريـت کـرد کـه      أت و م  است که دولت موقت وارث چه وضعي بود؟ دولت موقت در شرايطي قبول مسئولي             

 ميلياردهـا سـرمايه از      ، بود، بانکها در حال ورشکستگي بودنـد        اقتصاد کشور متوقف شده    ،خزانه خالي بود  

آقاي مهندس بازرگان   .  و اين امري نبود که از ديد مردم و رهبري انقالب پنهان باشد             کشور خارج شده بود   

کردنـد و حقـايق وضـع مملکـت را بـه ملـت يعنـي         از همان ابتداي قبول مسئوليت از هر فرصتي استفاده مي         

  : گفتند۵۷ اسفند ۲۴ نلويزيوني ـ در پيام راديو.دادند الب، گزارش ميصاحبان اصلي انق

 ۲ ميليارد تومـان بيـشتر پـول نبـود کـه همـان روز اول                 ۵روزي که بانک باز شد و شروع به کار کرديم           «

و يک ميليارد و نيم آن هـم روز بعـد پرداخـت شـد و روز                 ) در برابر چکها به بانکها داديم     (ميليارد آن وقت    

  .»يگر چيزي نمانده بودسوم د

وزير به آن علت بود که هم مردم در جريان باشـند و هـم توقعـات بيهـوده از دولـت                        نخست  اين گزارش   

  :نداشته باشند

تر  در حالي که دولت از همه بيچاره!! گويند حکيم باشي بخوابد ازهمه طرف فشار روي دولت است همه مي  «

هـا دولـت را هـم متـضرر کـرده يـک قلـم از                ايـن اعتـصاب   . ستتر ا   تر است، از همه جيبش خالي       پول  و بي 

 ميليـارد تومـان   ۹ر اعتـصاب  طخـا ه  ميلياد تومان کسر فروش داشته، در گمرکات ب  ۲کارخانجات دخانيات   

  .»کسر درآمد دارد

آنها کـه قبـول     . اين تنها آقاي مهندس بازرگان نبودند که واقعيت را درک و سپس بر ملت گزارش کردند               

شـوند،    کـت روبـرو مـي      ممل هـاي   ا حقايق و واقعيـت    بکنند، وقتي از نزديک       هاي اجرايي کرده و مي     مسئوليت

  .نمايند الجرم به اين امر اعتراف مي

 خـود وضـع ممکلـت را در       ۶۱ آبانمـاه    ۷ در خطبـه نمـاز جمعـه         جمله آقاي هاشمي رفسنجاني، اخيراً     از

  :زماني که انقالب پيروز شد چنين ترسيم نمودند

 اين کشور را ما از خانواده پهلوي تحويل گرفتيم مثل يک عضوي از بدن است که از دهـن يـک سـگ                     تي  قو«

 ايـن   .ا به کلي فلج و نـاقص کـرده باشـد          رهار آن عضو      ها و لعاب دهن سگ      هار بيرون آمده باشد و نيش       

 به اينکه به حالت   حاال ديگر چه رسد     . اند خيلي طول دارد     عضو آسيب ديده را تا انسان به حال عادي برگرد         

  .»آل برساند  و ايدهتكاملي

دانيد که ما چه تحويل گرفتيم و چه کـشوري تحويـل گـرفتيم از دسـت رژيـم شـاه و چقـدر کـار                    شما مي «

  .»داشتيم

کشوري که وقتي دست ما افتاد و شش ماه اعتصاب را پشت سر گذاشته بود آنهمه ارز را از کشور بيرون   «

اي ما نياز به مدير خارجي و قطعه خارجي داشتند يا مدير داخلي که فرار کـرده                 ه  همه کارخانه . کرده بودند 
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  .»بود

  .»سسات اداري به کلي فلج شده بودؤها همه خوابيده بود و م پيمانکاري«

دانيـد، چقـدر از نيروهـاي         مان آن جوري که مـي       ها، استاندارها، فرماندارها نبودند، و ارتش       وزرا، مديرکل «

دوخـت و نگـه       ساواک که اين کشور را بـه هـم مـي          .  رفته بود  س اصالً يتصفيه شدند، پل  سطح باالي ارتش    

  .»داشت بطور کلي رفت مي

همه اينهايي که حافظ بودند آن نظام را، از دست رفته بودند، ما هم آدمهايي نبوديم که تجربه کشورداري                   «

  .»داشته باشيم

  .»تازه ما را هم به حال خودمان نگذاشتند«و 

بلکه آن را به بدترين شکل و وضـع  . نداد» تحويل«بايد توجه داشت که رژيم پهلوي مملکت را به ما         البته  

کـسي  . دست انقـالب اسـير شـدند   ه ممکن به هم ريخت و مسئوالن امور از برابر انقالب يا فرار کردند و يا ب   

اسـت و چيـست؟ ماههـا       هـاي موجـود کج      بدهد تا ما بدانيم سرمايه    » تحويل«نيامد کشور را به دولت موقت       

  .آوري کند طول کشيد تا دولت موقت توانست به تدريج اين اطالعات را جمع

  شتافته است؟ حال چگونه انتظار داريد که دولت در آن شرايط به کمک کميته امداد امام مي

بطـه بـا     دولـت در را    .خير چنين نبـود    اما اين امر، به منزله آن نبود که دولت به فکر نباشد، اهميت ندهد،             

 و از خـود    »صندوق ترميم خـسارات زمـان انقـالب       «نيازها، و توقعات بر حق مردم، طرحي تهيه کرد به نام            

در ايـن   . اند درخواست کمک نمود       مردم، که در تمامي مراحل انقالب ايثار خود را به حداکثر و اتم بروز داده              

 از.  جبـران گـردد    ، مـردم وارد شـده اسـت       بيني شده بود که تمامي خساراتي که در اثر انقالب بر           طرح پيش 

جمله خسارات مالي فراواني که در اثر تهاجم گروههاي ضد انقالب وابسته به دربـار در شـهرهاي مختلـف                    

  .به مردم وارد شده بود... آباد، کرمان، گنبدکاووس، پاوه و جمله نجف ايران، از

 صندوق ترميم خسارات انقـالب      تأسيس خود به ملت در مورد       ۲۴/۱۲/۵۷آقاي مهندس بازرگان در پيام      

  :چنين گفتند

وظيفه و برنامه دولت که جزو واجبات است، در مرحله اول اين خواهد بود که هموطنان و کساني که در ... «

هايشان را خراب کردند و دکانهايشان را آتش زدنـد و صـدمات    آن دوران با حمالت مغول وار استبداد خانه     

ند وظيفه اين است که ما حداقل، ترميم اين خسارات بکنيم و در همين راه هـم فکـر                   مالي و مادي فراوان ديد    

بالفاصله معلوم شد که يک خانه و دو مغازه و اينها نيست صحبت از صدهزار تومان يا يک ميليـون                    ... شد

 تومان هم نيست بلکه ميلياردها تومان است اين بود که وقتي من مواجه با اين خـرج و عظمـت کـار شـدم                       

ولي اين حرف زده شده و کاري است که بايد انجام بشود و چيزي نيست که کـسي                  . صدايش را درنياوردم  

بنابراين فکري که به نظر آمـد ايـن بـود کـه مـا از يـک                   بايد انجام داد  . شود  نمي  اند بگويد چون نداريم     بتو

 امـا  .ک اسـت اسـتفاده کنـيم   تر از نفت و درآمد گمـر  تر و اساسي    سرمايه سرشار و از يک چيزي که ارزنده       

 همکاري و عالقه و ميل مردم به معاضدت با يکديگر           نسرمايه سرشار زنده تمام نشدني مملکت و ملت هما        

  ».تر است چرا از آن استفاده نکنيم بنابراين وقتي چنين گنجي داريم که از گنج قارون هم وسيع. است

هـاي خـود را    و از مردم درخواست شد که کمـک      لذا تشکيل صندوق ترميم خسارات انقالب اعالم گرديد         

ييد اين برنامه دولت موقت اولـين کمـک عمـده و            أامام هم ضمن ت   . ها بريزند   به حساب اين صندوق در بانک     

 درصـد خـسارات وارده      ۸۰و از همـين راه حـدود        . نماينـد   اساسي را به حساب صندوق مزبور پرداخت مي       

  .پرداخت شد
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  :کتر سيدحسين فاطمي مقرري ورثه مرحوم شهيد دـ۸

ها بر سر دولت موقـت،        اي پس از بيان مشکل مالي کميته امداد امام و شکستن تمامي کاسه کوزه               گوينده

  :شود ضمن تحريک احساسات مردم عليه نهضت آزادي ايران مدعي مي

 کنيم بـر    اي داشته باشند تصويب     اند يک مصوبه      سه گفته لاند تو ج      رسيد که آقايون نشسته     به ما خبر مي   «

 سال قبـل، بـراي اون   ۲۰، يعني ۳۴اين که براي زن و بچه دکتر حسين فاطمي که شهيد و کشته شد در سال           

انـد، زنـش ديگـر چنـين و           هايش در خارج ديگر بزرگ شـده        ماهي فالن قدر به خارج بفرستيم که ديگه بچه        

انصافي هم يـك حـدي     آخه، بي.اردآخه وقاحتم يک حدي د. ترو بخدا ببينيم ما انحصارطلبيم يا شما     . چنانه

 در اين ايران شهيدي نبوده، نواب صفوي شـهيدي نبـوده، سـعيدي              اصالً. انصاف باشد   چقدر آدم بي  . داره

اند؟ يک نفر      شهريور شهيد نبوده، آنهمه شهدا شهيد نبوده       ۱۷ غفاري شهيدي نبوده، شهداي      ،شهيدي نبوده 

هايش يه نره غولي شده بفرستيم   سال که حاال ديگر بچه۳۰د از شهيد بوده که آنهم از آقايان بوده، آنهم بع

  )۳.(»پول برايش به خارج تا اون بخوره

تـصويب مقـرري جهـت      .  و بدون ترديد اشتباه کرده اسـت       مطالب فوق خالف واقع است، راوي آن قطعاً       

اي دولـت    يعنـي هـشت مـاه پـس از اسـتعف           ۱۵/۴/۵۹ورثه مرحوم شهيد دکتر سيدحسين فاطمي، در تـاريخ          

وريم تـا اگـر فرصـتي    آ  مي متن تصويب نامه شوراي انقالب را عيناً  .موقت توسط شوراي انقالب بوده است     

  :يد و الزم بيايدفباشد و بخواهند سخنان خود را اصالح کنند م

اليحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره همسر مرحوم دکتر حسين فاطمي وزير امور خارجـه                 

  .۱۵/۴/۵۹ب اسبق مصو

عنـوان حقـوق      از تاريخ تصويب اين قانون ماهانه معادل حداکثر حقوق بازنشستگي وزرا بـه            : ماده واحده 

اشتن شوهر و   دوظيفه در مورد همسر مرحوم دکتر حسين فاطمي وزير امور خارجه اسبق ايران به شرط ن               

ايـن حقـوق   . گـردد  خـت مـي  با رعايت کليه مقررات مربوط برقرار و از صندوق بازنشستگي کـشوري پردا   

 قانون ۳۲هاي بعدي حقوق بازنشستگي و وظيفه مقامات، موضوع تبصره ماده  وظيفه مشمول کليه افزايش

  .باشد استخدام کشوري مي

  آيا اين عمل دور از حق و انصاف نيست؟

  

  :  سابقه مبارزات نهضت آزاديـ۹

هـا بـه تخطئـه سـوابق روشـن       زياکثر معترضين و مخالفين نهضت آزادي بـه دنبـال حمـالت و جوسـا       

  :اند که  مبارزات نهضت پرداخته و مدعي شده

 ه شما يـک مبـارز     .جان من، شما چه مبارزه کرديد و چقدر مبارزه کرديد و مبارزاتتان در چه حدي بود                آقا«

ارش همان موقع در کن. گفتيد  شاه ميبه داشتيد و يک حرفي بر عليه رژيم، بر عليه رژيم و دولت، ۴۲قبل از 

مگر شـما نبوديـد کـه در        . زديد  ها و مسجدها مي     زديد، يک نيش هم به مدرسه       هم يک نيش به روحانيت مي     

ــايي را    مــي ۴۱ســال  ــه و اصــل اصــالحات آمريک ــاتوري ن ــدوم آري اصــالحات آري و ديکت ــد رفران گفتي

  )۳(» او را بگيريد؟خواستيد؟ تنها به اميد اين بوديد که آمريکا علي اميني را کنار بگذارد و شما جاي مي

  

  :هموطنان عزيز

و تاريـک بعـد از       ما درصدد آن نيستيم که کارنامه مبارزات سران و فعاالن نهضت را از روزهاي سياه              
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 عليه دولت مرحـوم دکتـر مـصدق و بازگـشت مجـدد شـاه فـراري و اسـتيالي                     ۳۲ مرداد   ۲۸کودتاي ننگين   

مجموعـه اسـناد    .به امـروز يـک بـه يـک بيـان کنـيم      هاي شرقي و غربي بر کشورمان تا         خونين امپرياليست 

 موجـود و     به بعد تمامـاً    ۴۰و نهضت آزادي ايران از سال       ) ۴۰ تا   ۳۲سالهاي  (مبارزات نهضت مقاومت ملي     

هـا    اند قضاوت کند که چه کـساني در خانـه           تو   هر انسان منصفي با مراجعه به آنها مي        .باشد  در دسترس مي  

جاعت و قاطعيت در برابر غول عظيم استبداد و اسـتيالي خـارجي مقاومـت               خزيده بودند و چه کساني با ش      

ايـم، اگـر مقبـول درگـاه      ما نيازي به ذکر آنها نداريم آنچه برحسب وظيفـه ملـي و اسـالمي کـرده    . کردند  مي

  .احديث قرار گيرد، ما را بس و از هيچ فرد و گروهي هم انتظار پاداش نداريم

کنـيم تـا      ما آنها را به مطالعه اسناد تاريخي در اين زمينه دعوت مـي            . تاما اين سخنان تحريف تاريخ اس     

تا معلوم گردد که در آن زمان که حتي در محافـل مـذهبي،              . معلوم شود که قضاوت تا چه حد ظالمانه است        

آخونـد  «عنـوان     هاي سياسي بود و مرحوم طالقاني به        ليتان نهضت فع  يسسؤيکي از بزرگترين ايرادات به م     

ها و مبارزات خود عليه استبداد شاهنشاهي و عليه استيالي خـارجي بـر                 ما به فعاليت   شد،   طرد مي  »سياسي

داديم و اين در زماني بوده است که هيچ کس و هـيچ گروهـي                 اساس اعتقاد به جهان بيني توحيدي ادامه مي       

ن ما نهضت آزادي عليـه      اگر به قول مخالفا   . گفته است   استبداد پهلوي سخني نمي     و در داخل ايران عليه شاه    

هـاي   زده است پس دليل دستگيري سـران و فعـاالن نهـضت آزادي و محاکمـه و محکوميـت      شاه حرفي نمي  

  .سنگين آنان چه بوده است

بررسـي و تحليلـي   کتاب  ، مسلماًاند اگر اين حضرات اسناد نهضت مقاومت ملي و نهضت آزادي را نديده  

در ايـن کتـاب     . انصاف داشته باشند به همين کتـاب رجـوع کننـد          . دان   را مالحظه کرده   از نهضت امام خميني   

اي از  آمده است که وقتي محاکمات نظامي سران نهـضت پايـان پـذيرفت و احکـام صـادره اعـالم شـد عـده         

 خطـاب بـه ايـن دانـشجويان دربـاره محکوميـت             ماما. دانشجويان دانشگاه تهران به ديدار امام در قم رفتند        

  :ن گفتندسران نهضت آزادي چني

االسالم آقاي طالقاني و جنابَ آقاي مهندس  من خوف داشتم که اگر در موضوع بيدادگري نسبت به حجت... «

اي بنويسم موجب تشديد امر آنها شود و ده سـال زنـدان بـه پـانزده سـال                     بازرگان و ساير دوستان کلمه    

 سف از اوضاع ايران عموماًأاز اظهار تتبديل گردد اينک که حکم جابرانه دادگاه تجديدنظر صادر شد ناچارم 

  ) ۶۹۲ صفحه ۱۶(».و از اوضاع دادگاه خصوصاً

 ۲۱عالوه بر اين وقتي امام از زندان آزاد و به قم بازگشتند، دانشجويان حوزه علميه قم در شـب جمعـه                     

دي اي از جملـه آزا       در مدرسه فيضيه جشني به همين مناسبت برگـزار کردنـد و طـي قطعنامـه                ۴۳فروردين  

  )۶۵۰ صفحه ۱۶. (سران نهضت آزادي را خواستار شدند

  :، امام سخنان جامعي ايراد کردند که شروع آن به شرح زير بود۴۳ فروردين ۲۱روز بعد، جمعه 

تـا  . شـود  از زنداني بودن آقاي طالقاني و مهندس افسرده نباشيد تا اين چيزها نباشد کارها درسـت نمـي       «

هدف را بايـد در نظـر   . اي است هدف بزرگتر از آزاد شدن عده. آيد دست نميها نباشد پيروزي ب  زندان رفتن 

  )۶۵۶ صفحه ۱۶.(داشت

اي که به امضاي مجاهدين حوزه علميه قم به مناسبت سالگرد انقالب بـه اصـطالح سـفيد شـاه                       بيانيه رد

  : انتشار يافت ، آمده است»دام اسارت يا رفراندوم قالبي شش بهمن«تحت عنوان 

اهللا طالقاني و اساتيد محترم دانشگاه مانند جناب آقاي مهندس بازرگان و جناب آقاي   حضرت آيتاز طرفي«
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دکتر سحابي که از افتخارات اين آب و خاکند بازداشت و بعد در محکمه فرمايشي بـه چنـدين سـال حـبس                       

گرفته و سـپس  مجرد محکوم شدند و دانشجويان عزيز پيوسته مورد حمله کماندوها و سربازان گارد قرار      

  )۶۲۸ صفحه ۱۶.(گيرند راه زندان را پيش مي

 رضايي  هاي اسالمي به مناسبت هفتمين روز شهادت طيب حاج          هاي موتلفه   اي که هيئت    همچنين در بيانيه  

  : اسماعيل رضايي انتشار دادند آمده استو حاج

سحابي استادان محترم ارزنده االسالم طالقاني و مهندس بازرگان و دکتر  اي نظير حجت بگذار مردان آزاده«

اي کـه بـه    اراده را در محيط ترور و وحشت و در زير سايه سرنيزه بدست نظاميان بي              دانشگاه و دوستان  

  ) ۶۲۲ صفحه ۱۶(»...اعتراف خودشان مجري فرمانند محاکمه و محکوم شوند

  :در همين کتاب ياد شده پس از نقل مطالب امام آمده است

گام موثر، مثبت و ارزنده ديگري بود که در راه اتحاد ميـان           » نهضت آزادي ايران  «از  پشتيباني قائد بزرگ    «

هـاي    تر کردن نيروهاي دانشگاهي و حوزه        و در نزديک   شد  نيروهاي اسالمي و ضد استعماري برداشته مي      

ب کرد و توطئه مغرضانه و حسودانه و کوته نظرانه بعضي از احـزا              علميه نقش سازنده و موثري ايفا مي      

کوشيدند که ميان ايشان  کردند و مي را که به اصطالح خود را تنها مدافع امام خميني و راه ايشان معرفي مي

آنان دريافتند که امـام خمينـي       . و هر گروه، حزب و جمعيت ديگري تفاهم ايجاد نگردد به کلي خنثي ساخت             

عنوان چماقي از ايشان استفاده کننـد   بهتر از آن است که آنها بتوانند     نگرتر و دورانديش   انديشمندتر، ژرف 

  .و خورده حسابهايي را که ساليان درازي است با بعضي احزاب دارند از طريق ايشان تصفيه نمايند

حوزه علميه قم که با سران نهضت آزادي ايران و شخص آقاي طالقاني رابطه نزديک و مرتبي داشت به                   

تـر و اسـتوارتر سـاخت و همکـاري نزديکتـر و               را عميـق  دنبال صدور اين اعالميـه پـشتيباني روابـط خـود            

ها و مدافعان سران نهضت آزادي به وسيله مجاهدين حـوزه قـم               بسياري از اعالميه  . مشکلتري را آغاز کرد   

اي  عنوان ايشان از طرف عـده  اي به به دنبال مرگ مادر مهندس بازرگان تسليت نامه    . گرديد  چاپ و پخش مي   

اي بـه   ها داده شد ولي هـيچ روزنامـه         نظيم گرديد و همراه با دهها امضا به روزنامه        از روحانيان مجاهد قم ت    

واهي اظهـار داشـتند کـه از طـرف سـازمان امنيـت درج هرگونـه        خـ   و با کمال معذرت   درج آن مبادرت نکرد   

ي  هنامـ  روحانيان مجاهد تـسليت    . ممنوع اعالم گرديده است    اي جهت آقاي مهندس بازرگان اکيداً       تسليت نامه 

اي چاپ و پخش کردند و در زير تسليت نامه جلوگيري ساواک را از درج آگهي            مزبور را به صورت اعالميه    

   )۶۹۳ صفحه ۱۶!! ( كردند محکومتسليت جهت آقاي مهندس بازرگان در جرايد، شديداً

. ه اسـت   در کتاب کليشه شد     نفر از مدرسان و فضالي حوزه علميه قم عيناً         ۵۳اعالميه مزبور به امضاي     

از جمله امضاکنندگان َآن آقايان محمد شبستري، سـيدهادي خـسروشاهي، حـسين حقـاني، سيدابوالفـضل                 

... موسوي، احمد آذري قمي، علي قدوسي، علي مشکيني، مهدي کروبي، سيدمحمود دعايي، محمدعلي شرعي   

  .ر عهده دارندهاي بسيار حساسي را در مملکت ب باشند که بعضي از آنان در حال حاضر مسئوليت مي

انـد و امـروز بـيش از همـه خـود را طلبکـار از                    ما با آنها که بعد از پيروزي انقالب مکتبي و انقالبي شده           

  .کنند حرفي نداريم دانند و به نهضت آزادي ايران هتاکي و فحاشي مي انقالب مي

زات نهـضت آزادي     در جريـان مبـار      در آن شرايط کـامالً     اما سخن ما با آن معترضيني است که مطمئناً        

هـاي نهـضت در مخالفـت و مبـارزه بـا اسـتبداد پهلـوي کـه           توزيع کننده اعالميهـاند و چه بسا    قرار داشته

آيـا بهتـر نيـست يکبـار ديگـر آن      . انـد   بـوده ـها در همين کتاب مذکور کليـشه شـده اسـت      هايي از آن نمونه
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آنگاه با ما همـصدا خواهنـد شـد کـه            َ د مطالعه کنند  ان    اي را که خودشان امضا کرده       ها و سپس بيانيه     اعالميه

  .اند دور از حقيقي را کردهه  قضاوت بسيار غيرعادالنه و بحقاً

اطـالع و هـم آنهـا کـه معلـوم نيـست از کـي         کنيم که اين برادران معتـرض بـي   عالوه بر اينها توصيه مي    

کـه از   » بعثـت «دي عليه شاه بـه نـشريه        اند براي اطالع بيشتر از مبارزات نهضت آزا           مسلمان و انقالبي شده   

  . مراجعه کنند،گرديد طرف محصلين حوزه علميه قم در همان دوران منتشر مي

 عليه استبداد ها گيري ها و موضع کنيم که برخالف نظر معترضين اولين بيانيه       براي مزيد اطالع اضافه مي    

 مرداد توسط نهضت مقاومت ملـي       ۲۸گين  محمدرضا پهلوي و استيالي امپرياليسم آمريکا بعد از کودتاي نن         

ملـت مـسلمان ايـران مستـشار        «اولين مقاله کوبنده عليه سلطه مستشاران خارجي تحـت عنـوان            . اعالم شد 

ملي هاي نهضت مقاومت      در تمام بيانيه  .  توسط همين افراد نوشته شد     ۱۳۳۲  در مهرماه  »خواهد  مسيحي نمي 

 به بعد، هميشه لبه تيز حملـه مـا متوجـه            ۴۰آزادي در سالهاي    هاي نهضت      و در بيانيه   ۴۰ تا   ۳۲در سالهاي   

 ها بوده است و عليرغم خطوط مـذهبي تـسليم شـده بـه دربـار و                 شاه و سلطنت پهلوي و سلطه امپرياليست      

اشات با دشمن، نهضت قاطعانه و با روشن بيني دربار          مخطوط سياسي طرفدار سياست صبر و انتظار و م        

ايگاه استعمار خارچي و مرکز توطئه عليـه ملـت مـورد حملـه مـستقيم خـود قـرار                    عنوان پ   شاه پهلوي را به   

  :آمده است)  خرداد۱۵قبل از قيام  (۱۸/۱/۴۲عنوان نمونه در بيانيه نهضت آزادي در تاريخ  به. داده است مي

است ملت ايران يک کلمه است کـه از روحـاني عاليقـدر و کاسـب سـرگذر، از دانـشجو و کـارگر و                         خو«

گويد يک فرد حـق نـدارد بـه هـر طريقـي کـه                 ملت ايران مي  » آزادي است «اند آنهم        همه در آن شريک    دهقان

  .دلخواه اوست و با اعمال هرگونه زور و قدرت، بر يک ملت حکومت کند

اين سخن عبري نيست که براي فهم آن احتياج به استخدام مستـشار  . اين سخن فارسي است و قابل فهم    

گـوييم    مـا مـي   . خـواهيم   مـا آزادي مـي    ... د يـا نـه    يشو  متوجه مي . اسرائيل باشد  کشورو مشير و مشاور از      

شخص شاه حق ندارد قانون وضع کند، دولت بياورد، دولت ببرد و هر کاري از کوچک و بـزرگ بـا نظـر و     

اينـرا  . اراده او انجام گيرد و در عين حال معصوم، غيرمسئول و داراي مقـام مقـدس و حتـي اليـزال باشـد                      

  ) ۲۱(»...گويند ديکتاتوري مي... گويند استبداد گويند ارتجاع، مي يم

مبارزه با درباره شاه پهلوي، در زماني محور اصلي فعاليتهاي سياسـي نهـضت قـرار گرفـت کـه طـرح                      

نهضت ملـي   «يا  » نهضت کاذب «کنندگان سياست رژيم ايران با تهيه مقدماتي در صدد آن بودند که با ايجاد               

هـاي ضـد ملـي و پايگـاه       عنوان مرکز توطئه     به ،ر موضعگيري جنبش ملي ايران عليه دربار      د» منهاي مصدق 

تنها برنامه دشمن را فاش ساخت بلکه       واقع بينانه نهضت نه    گيري  موضع.  انحرافاتي ايجاد نمايند   ،امپرياليسم

ر تقويـت زيربنـاي     در اين مبارزات، نهضت با ارزيابي عيني از ظرفيت عظيم روحانيت د           . آن را عقيم گذاشت   

نهـضت از   . اي آن، به همکاري و همگامي با روحانيت اصيل و مترقـي پرداخـت               فکري جنبش و توسعه توده    

 از پـشتيباني    اهللا خميني، بـا کمـال قـدرت پـشتيباني کـرد و متقـابالً                اين روحانيت و رهبري آن، حضرت آيت      

  .روحانيت مترقي و ضد استعماري و ضد استبدادي برخوردار گرديد

در سايه همين حس سياست و صداقت نهضت، پيوندي مقدس و ناگسـستني ميـان روحانيـت اصـيل بـا           

نيروهاي مبارز به وجودَ آمد که از برکت آن به زودي ظرف مدت کوتاهي قشرهاي وسيعي از زحمتکـشان                   

انقالبات ا به ميدان مبارزات ضد استعماري و ضد استبدادي کشانده شدند و يکبار ديگر سنن ارزنده                 مملت  
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 ۱۵( محـرم    ۱۲هـاي گـره کـرده، قيـام خـونين             فريادهاي اعتراض ملت ما با مشت     . گذشته ايران زنده گرديد   

  .لرزه درآورده را بوجود آورد که اساس ديکتاتوري شاه پهلوي را ب) خرداد

و شـرايط  با استفاده از امکانات  نهضت آزادي ايران از همان ابتدا لبه تيز حمله خود را متوجه شاه نمود  

هاي سرگشاده به تدريج خطوط چهره        ها و نامه    ها، بيانيه   مبارزاتي علني در نهايت آگاهي و دقت طي اعالميه        

نثـار پنهـان بـود بـر روي صـحنه        و چاكر جانزاد وزير غالم خانه   نخست  منحوس شاه را که در پشت قيافه        

گيـري سـاير نيروهـاي         مـا و جهـت     گيري صحيح در بيداري و آگاهي مـردم          جهت اين. سياست ترسيم نمود  

نهضت ملي را از دام بزرگ سازشکاري که سياست آمريکا و شاه در سـر                مبارز تاثير بسيار گذاشت و کل     

 مبارزات نهضت آزادي و روحانيت به هم پيوسـته و           ۱۳۴۱ از آبانماه    عمالً. راه آن گسترده بودند نجات داد     

  . يکپارچه گرديد

اش شدت بيشتري يافت     ان با طرح انقالب سفيد شاه و رفراندوم مسخره        گيري و حمالت، همزم     اين سمت 

  : که به مناسبت رفراندوم صادر شده بود چنين نوشت۱۳۴۱ بهمن ۴و در اعالميه 

 بـه خـاطر شـما     کشاورزان عزيز ايراني دولـت و شـاه بـه نـام شـما و ظـاهراً      ـ کارگران  ـملت شرافتمند  

وم يعني مراجعه به آراء عمومي ملت يعني اخـذ نظريـات دربـاره امـر           رفراند. خواهند رفراندوم بنمايند    مي

  .معيني

  کنند؟ براي چه رفراندوم مي

نهضت آزادي بار ديگر به کشاورزان و کارگران، روحانيون و اصناف روشنفکران و همه طالبان سـعادت و   

اط خودسـري و     پايـدار کـردن بـس       و سربلندي ملت ايران نسبت به خواب بزرگي کـه بـراي اسـارت آنهـا              

  ...دهند اند هشدار مي  منشي ديده ديکتاتوري و فرعون

بدسـت مظـاهر اخـتالف طبقـات و منبـع و منـشا فـساد و بـدبختي و            !! و تحـول  !! ت انقـالب  سوقتي قرار ا  

  )۲۱(».شود سرشکستگي يک ملت انجام گيرد بهتر از اين ماجرا نمي

  : نهضت آزادي نوشت که۱۳۴۱ بهمن ماه ۲۳در اعالميه 

کار افتضاح و رسوائي در اين رفراندوم بـه حـدي بـود کـه               .  پايان يافت  ظاهراً!! ماجراي رفراندوم شاهانه  «

ـ    دروغ وت حاکمه که در ادعاي موهوم       ئباک هي   حتي دستگاه وقيح و بي     ي دارد، از پيـروز     ئد طـوال  پردازي ي

هـا بـراي      ها و خـشونت     فريبيها، عوام   نشيني همه اين عقب  ... معرفي کردن خود در اين رفراندوم شرم دارد       

ست که هيئت حاکمـه و حکومـت علنـي شـاه در اولـين        اي جلوگيري از شکست و جبران ضربه غيرمنتظره      

  )۲۱(».ثير انقالب سفيد بر پيکر خود احساس نموده استأمرحله ت

مبارزه صحيح و مناسـب روز، نقـشه و برنامـه و            «اعالميه دانشجويان نهضت آزادي ايران تحت عنوان        

دهد كه نهـضت بـه حركـت تكـاملي جنـبش توجـه و آگـاهي داشـته                     به خوبي نشان مي   » داكاري الزم دارد  ف

  :در اين اعالميه چنين آمده است. درصدد است كه اين آگاهي را به تمام مبارزين انتقال دهد

  :دانشجويان عزيز، سربازان قهرمان ايراني«

 آثـاري بـاقي      و اثباتاً  هايي پديد آمده نفياً     و پيروزي ها و شکست      در تاريخ مبارزات هر ملتي فراز و نشيب       

د يا به عکس بـا      ندار ها در اثر يک پيروزي موقت مغرور شده دست از مبارزه برمي             گذارد بعضي از ملت     مي

اند که در   ولي به شهادت تاريخ مللي به پيروزي نهايي رسيده. کنند شکست کوچکي عقب نشيني اختيار مي  

هاي زودگذر خود را نباخته هدف و مقـصد را فرامـوش نکـرده بـا بيـداري و         ا و شکست  برابر اين پيروزيه  

  ...اند هوشياري پيش رفته
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  ».هدف و سالح نوين دشمن، تخريب فکرما، فرهنگ ما، اخالق ما، و معنويات ملي و مذهبي ما است... 

 قم صادر شـده اسـت       ديگري که بعد از حمله کماندوهاي شاه به مدرسه علميه          سپس نهضت در اعالميه   

  :گويد چنين مي

  . » عظيمافضل اهللا المجاهدين علي القاعدين اجراً«

  :مردم شرافتمند ايران 

هـا را     ترين بـدبختي    هيئت حاکمه فعلي در مدت يکسال فرصتي که از اربابان خارجي خود گرفته است شوم              

هـا    ترين تالش   شود به مذبوحانه    براي ملت ايران تدارک ديده است و اکنون که پايان اين فرصت نزديک مي             

کند بـا     وقتي در اين راه با تمام ظاهرسازيها که مي        . ..اندازد  رفراندوم قالبي به راه مي    . متوسل گرديده است  

اي خود را به جـان        افتد و اوباش حرفه     شود زخمي شده به فکر انتقام مي        اعتنايي وسيع مردم روبرو مي      بي

کند اعـم از دانـشگاه و    منطقي و استواري را که در مقابل خود احساس ميهرگونه مقاومت . مردم مياندازند 

ند، كشـ  درد، دنـدان مـي   کند، پهلـو مـي    و آباديها را طعمه آتش ميءها و قرا مسجد و بازار مرکز و شهرستان    

  ...کند تيرباران مي

بيش شبيه آنچـه    شکل يورش و غارت و قتل عام کم و          . اکنون حربه هيئت حاکمه متوجه روحانيت است      ... 

 منتها با وسعت و درندگي بيـشتر و کـاملتر يکبـار شکـست آشـکارا از                  .باشد  در دانشگاه تهران گذشت مي    

هـاي ايـالتي و       روحانيت آنهم در آستانه حکومت علني شاه که منجر به پس گرفتن تـصويب نامـه انجمـن                 

هاي  ساير علماي اعالم در اعالميهاهللا خميني و  واليتي گرديد گرچه روحانيت را قانع نساخت و حضرت آيت

 متذکر شدند که هيئت حاکمه بايد از تجاوز به قانون اساسي و قوانين شرع اسالم ممنـوع گـردد            خود کراراً 

  ...نشيني براي هيئت حاکمه گران تمام شد و درصدد جبران آن بود ولي همين عقب

 براي درهم کوبيدن اين قبيل اراذل و اوباش ما بايستي هيئت حاکمه را رسوا سازيم و به همين جهت بايد... 

  )۲۱(» ...آماده بشويم

  :پذيرد  با شعارهاي زير پايان ميها اين اعالميه

سالم به روحانيون مجاهد و عاليقدري که در رهبري مسلمانان به دفاع و جهاد از حـريم مقـدس اسـالم و                      «

انـد و بـه وظـايف خـود عمـل        ننشـسته اي از پـاي     قانون اساسي به نجات از يوغ اسارت و بنـدگي لحظـه           

  .نمايند مي

  )۲۱.(»ناپذير مجاهدين راه حق و آزادي پيروز باد همبستگي خلل

 صادر نمود ابتدا به شرح وقـايع قيـام پرداختـه،            ۴۲ خرداد   ۱۶در اعالميه ديگري که نهضت آزادي روز        

ا هم که احتمال دارد در اثر ايـن         همچنان به مردم و انقالبيون جهت صحيح را نشان داده، وقايع و حوادثي ر             

بينـي نمـوده همگـان را آگـاهي          قيام به وقوع بپيوندد و تغييراتي در شکل ظاهري رژيـم بوجـود آورد پـيش               

  :دهد مي

  تعالي بسمه

سربازان گمنام راه آزادي و ايمان در برابر سپاه         . خون سراپاي وطن تب آلود و اسير ما را پوشانده است          «

پـرورش  » مذهب جان دادن و تـسليم ناشـدن       «آري در   ... غلطند و   ه خاک و خون مي    چنگيزي دژخيم بزرگ ب   

  را ها و خيابانها و کوهستانهاي ايـران        کساني که امروز کوچه   . هراسند  اند و از شکوه قدرت دربار نمي          يافته

 درس) ع(اند از مکتب بزرگترين شـهيد راه حـق و آزادي و انـسانيت حـسين                   با خون خويش رنگين ساخته    

  ...اند جانبازي و شجاعت آموخته و در روز قيام او قيام کرده

رژيـم پوسـيده او ديگـر       . آتش و خون همه جا را فرا گرفته شاه در معرض فنا و نابودي است              : هموطنان... 
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هشيار باشيد چون ممکـن اسـت اسـتعمار    . او رفتني است . اند در برابر اراده شما قوام و دوام بگيرد          تو  نمي

ا بفريبد کاري تند و ررا به اين صورت ببيند با يک کودتا رژيم شاه را برانداخته براي اينکه مردم وقتي کار 

اند شاه شناخته شده و ديگر کاري از دست او          د  او مي . اين نقشه ديرينه استعمار است    . انقالبي راه بياندازد  

  ...اند بکند تو حتي نوکري هم نمي. ساخته نيست

آور بخاطر سعادت شما و استقالل       اما صدها نان  . آور خانواده مرد است    در مملکت ما نان   دانيد که     شما مي ... 

هاي آنها کمک کنيـد،       به خانواده . شاه آنها را قطعه قطعه کرده است      . و آزادي ايران عزيز قطعه قطعه شدند      

تن انتقام از شـاه آدم      تسليت آنها گرف  . توانيد کمک کنيد آنها را تسليت بدهيد        اندازه که مي   به هر و  ور   ط هر

  )۲۱...(کش است، صندوق شهدا و زندانيان درست کنيد

 درود بـه  ـ مرگ بر اسـرائيل اربـاب پليـد شـاه      ـسرنگون باد رژيم منفور شاه  اين اعالميه با شعارهاي 

 درود بر روحانيون دالوري که با قيام مردانه خود قيافـه يزيـدي   ـروان پاک شهداي خونين کفن ملت ايران  

  .پذيرد  پايان ميه را به جهانيان نماياندند،شا

صـادر و پخـش نمـوده       » ريـزد   ديکتاتور خون مي  « اعالميه ديگري تحت عنوان      ۱۹/۳/۴۲سپس در تاريخ    

  :هايي از آن به شرح زير است است که قسمت

  :مردم مسلمان ايران

شود  سالم جسارت ميال  عليهع نيابت عظيم امام علييدر طول تاريخ ايران، نخستين بار است که به مقام من

  ...شود و اهللا خميني دزديده و زنداني مي و مرجع تقليد حضرت آيت

جان رسـيده ايـن مملکـت       ه  مردم عريان و ب   . ها در کشور از ده هزار نفر متجاوز است          ها و زخمي    رقم کشته 

 حکومـت جبـار    و تـسليم نـد مرد. هاي شاه ديکتاتور سـپردند  رگبارهاي مسلسله هاي لخت خود را ب      سينه

  ...نشدند، دانشجويان دلير، بسياري مردم مسلمان به خيابانها ريختند و

  :ايراني مسلمان

هـرکس در   ) اي که در تکذيب اعالميه جعلي از قول ايشان صادر فرمودند            در اعالميه (اهللا ميالني     به حکم آيت  

  .کرده استاين شرايط دست از مقاومت بردارد به اسالم، به قرآن، به آزادي خيانت 

اسـالم و خمينـي پيـروز    (هيهات، که تو مسلمان با شرف خيانت کني، هيهات که تو، تو که با فرياد اهللا اکبر               

  .دهي انديشه تسليم و خيانت به دماغ راه دهي جان مي) است

بـا  السالم   بخش حسين بن علي عليه     افراد نهضت آزادي ايران، ياران وفادار قرآن و شاگردان مکتب آزادي          ... 

ـ         يـاري خـدا ملـت    ه ايمان راسخ و قاطعيت و بدون تزلزل با قيام عمومي مـردم ايـران همگـامي نمـوده و ب

  )۲۱(».با استعانت از خداوند قهار. ستمديده ايران را تا پيروزي معاونت خواهند کرد

 چهل روز از شهادت فرزنـدان رشـيد ملـت         «اي تحت عنوان       نهضت آزادي در اعالميه    ۲۲/۴/۴۲در تاريخ   

  :چنين نوشت» گذرد مي

امسال اربعين حسين مصادف با روزهايي است که ملت ايران به علـت چهلمـين روز قتـل عـام وحـشيانه       «

. گـذرد   اکنون چهل روز از شهادت عزيـزان مـا مـي          ... باشد  هزاران نفر از خواهران و برادران خود داغدار مي        

چـه بـسا افـرادي کـه بـه          . د داغدار و عزادارند   آوران و نورچشمان خو    هاي بيشماري از کشتار نان      خانواده

هايي   چه سينه . گناه از بين رفتند     چقدر زنان و اطفال بي    . وسيله دستگاه سياه ديکتاتور زنده به گور شدند       

  !!!...که هدف گلوله قرار گرفت

 نمـود   آيا ملت ايران که براي احقاق حق خود قيـام کـرده و دليرانـه در مقابـل زور و قلـدري ايـستادگي                       ... 

اي انداختـه اسـت کـه از آن خالصـي      شکست خورد و يا حکومت ديکتاتوري خونخوار که خود را در مهلکـه    
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آسـوده بخوابيـد و   ... اي مـسلمانان دلـسوخته    اي آزادگان و  اي شهيدان ملت ايران،   ندارد؟ آسوده بخوابيد  

ـ              عنـي راه شـما     يردد و راه شـما      مطمئن باشيد ملت ايران نخواهد گذارد خون شما فرزندان اسالم پايمـال گ

  .ها را دنبال خواهد نمود فرزندان اسالم پايمال گردد و راه شما يعني راه مدرسها و خميني

 شما گناهي نداشتيد جز اينکه خدا را بـه  ـاي شهيدان راه آزادي    نيت خالصانه ما بر شماهسالم و درود و ت

فرياد شـما را    .  پست و رذلي سر تعظيم خم نکرديد       خدايي قبول داشتيد و در مقابل هر صاحب قدرتي و هر          

طلبـي شـما تـا پيـروزي نهـايي در سراسـر گيتـي                 حق گ با گلوله خاموش کردند و غافل از آنکه بان         ظاهراً

  )۲۱(» . درود و رحمت ايزدي بر شما باد.انداز است طنين

ت محاکمـه سـران و      هـاي متعـدد ديگـر بـه مناسـب           و باالخره نهضت آزادي ايران پس از صدور اعالميه        

دادن وحـدت و     اي زده و در آن بـه تحليـل و نـشان             فعاالن خود در دادگاه نظامي دست به صـدور اعالميـه          

  .اهللا خميني پرداخت يکپارچگي نهضت با روحانيت و مراجع عاليقدر به خصوص حضرت آيت

عليـه نهـضت آزادي      با تحريف تاريخ     ،جاي پاسخ انتقادات ما در نامه سرگشاده      ه  حال چگونه است که ب    

 آمريکـاي   انـدوم شـاه، عـدم مبـارزه بـا اجانـب خـصوصاً               ييـد رفـر   أ به دروغ به ت     را کنند و ما    جوسازي مي 

آخـر کمـي انـصاف داشـته        ! سـازند؟   جنايتکار و يا نيش زدن به روحانيت اصيل و متعهد و صادق متهم مي             

  .باشيد، کمي هم خدا را در نظر بگيريد

 و  و علنـاً ، اين آقاي مهندس بازرگان نبود که رسـماً  ۵۷ر در ارديبهشت سال     عالوه بر اسناد ياد شده مگ     

 يبا صراحت در مصاحبه با خبرنگاران خارجي گفتند تا هنگامي کـه شـاه در ايـن مملکـت هـست ايـران رو                    

 در آن دوران    »شاه بايد برود  « نوشت که    ۵۷مگر نهضت آزادي نبود که در شهريور         آزادي را نخواهد ديد؟   

 و با صراحت اعـالم کـرده        اي چنين موضعي را رسماً      اخل ايران چه کسي و کدام گروه شناخته شده        و در د  

 در پاسـخ بـه نامـه        ۱۳۹۸ رمضان   ۱۶گيري نهضت آزادي بود که امام و رهبر انقالب در             بود؟ همين موضع  

  .ييد قرار دادندأنهضت آزادي ايران خارج از کشور آن را مورد ت

  

  رگان در دارالتبليغ قمسخنراني مهندس بازـ ۱۰

  :يکي از خطبا در سخنان خود گفته است که

 از زندان آزاد شـد مـستقيم رفـت بـه دارالتبليـغ شـريعتمداري و آنجـا           ۴۶آقاي مهندس بازرگان در سال      «

  .سخنراني کرد

. يعني درست مقابل نيروهاي مقاوم، نيروهاي مخالف، نيروهايي که با شاه درگير بودنـد ايـستادگي کـرد                 

برادران ما همـه از مرحـوم مطهـري بگيـر تـا پـايين مخـالف                  . با دارالتبليغ به آن صورت مخالف بود       ماام

  )۳.(»بودند

آقاي مهندس بازرگان مدتي بعد از استخالص از زندان شاه خائن يکبار در دارالتبليغ صـحبت کردنـد و                   

طهري مرتب در آنجا صـحبت      اين در زماني بود که برخي از مدرسين و فضالي قم، ازجمله مرحوم شهيد م              

  . نيز ادامه داشت۱۳۵۶تدريس مرحوم مطهري در دارالتبليغ حتي تا سال . کردند مي

مهندس بازرگان در شرايطي به ايراد آن سـخنراني در دارالتبليـغ پرداخـت کـه شـهيد مطهـري دربـاره                      

  :اند مراجع قم، حتي در زمان پيروزي انقالب قضاوتي به شرح زير داشته

المي ايران مفتخر است که در حال حاضر رهبري آن را مراجعي آگاه و شجاع و مبارز بر عهـده                    نهضت اس «
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ـ      اند که نيازهاي زمان را تشخيص مي        گرفته س و أدهند، با مردم همدردند، سـوداي اعـتالي اسـالم دارنـد، ي

  ...دهند نوميدي و ترس را که از جنود ابليس است به خود راه نمي

سپاريم و  کنيم و ذکر خيرشان را به تاريخ مي نهيم و تقدير مي الشان را ارج مي  عظيم ما رهبري اين رهبران   

از خداوند متعال عزمي راسختر و سختکوشي افزونتر و بينش تيزتر و موفقيت بيشتر براي آنهـا مـسئلت      

داري، اهللا عظمـي شـريعتم      اهللا عظمـي گلپايگـاني، آيـت        مراجع عظام و بزرگوار قم، حضرت آيـت       . نماييم  مي

 کلمه حق گامهاي مفيد     ءاهللا عظمي مرعشي نجفي دامت برکاتهم که در راه اعتال           اهللا عظمي گلپايگاني، آيت     آيت

اند، براي هميشه در تاريخ اين مملکت نام نيکشان           ثر داشته مايه فخر و مباهات اسالم و مسلمين شده         ؤو م 

  )۱۵(».تعال عنايت فرموده و خواهد فرمودبه يادگار خواهد ماند و اين کمترين اجري است که خداوند م

  

   سازمان حقوق بشرتأسيس ـ۱۱

گيرند که چرا به مسئله حقوق بشر در ايران پرداختند گويا که مبارزه               به برخي از سران نهضت ايراد مي      

اي جدا از مبـارزات همـه جانبـه و مـردم              ترين مباني حقوق بشر و آزادي مقوله        براي احراز اولين و اساسي    

  :اند که   بزرگي است و ايراد گرفتهجرم

سـازمان حقـوق    .  چکار کرديد؟ سازمان حقوق و از اين چيزها اينجـا تأسـيس کرديـد              ۵۸ و   ۵۷آمديد سال   «

  چکار کرديد؟. تأسيس کرديد

دانها  يکي از کارهاي شما اين بود که سازمان حقوق تأسيس کرديد و اين حقوق. ما بايد اينها را به ملت بگيم

  )۳(»شدند؟ رفتند قم خونه آقاي شريعتمداري متحصن مي شدند و مي عيت پا ميو اين جم

کميته حقوق بشر را در اوج انقالب اسالمي تشکيل دادند، تا مبارزات اسالمي مردم را که به رهبـري امـام                     «

  )۵(»شد منحرف کنند انجام مي

هللا بـراي جلـب رضـاي       ءاايم انـشا     ما در پاسخ به يکي ديگر از اتهامات وارده متذکر شديم که آنچه کرده             

اما براي روشن شـدن ذهـن مـردم      . از کسي جز ذات باري تعالي انتظار اجر و پاداش نداريم           خدا بوده است  

  :دانيم توضيح زير را الزم مي

 با شرکت جمعي از مردم مسلمان وطن        ۵۶جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در ايران در سال             

به گواهي اسناد موجود در افشاي ماهيت ضد انساني رژيـم شـاه در دنيـا توانـست                 دوست تأسيس يافت و     

هـاي قـرون وسـطايي،         انعکاس شرايط غير انساني زندانهاي شـاه، شـکنجه         .اي ايفا نمايد    نقش بسيار ارزنده  

حساب و کتاب، تبعيدهاي پي در پـي مبـارزين، از جملـه روحـانيون، از اقـدامات جـاري ايـن                        کشتارهاي بي 

هـاي مـذهبي، از مـسئوالن کنـوني از جملـه              هاي خطي بـسياري از شخـصيت        هنوز نامه . يت بوده است  جمع

رئيس جمهوري که از تبعيدگاههاي خود به اين جمعيت نوشتند و توسط نمايندگان اين جمعيت ترجمه و در                  

  .جهان منتشر و منعکس گرديد موجود است

نفع انقالب اسالمي ايران در ميان مردم جهان به وجود          هاي مساعدي را به       ها بود که زمينه     همين فعاليت 

  کنيد؟ حال چرا بعد از گذشتن از آن مراحل اکنون اين گونه ظالمانه قضاوت مي. آورد

  

   اعدام هويداي خائنـ۱۲

شـان عليـه نهـضت آزادي        چه بيشتر مـستمعين   ر  معترضين و معاندين براي گرم کردن جو و تحريک ه         
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  :اند که  مدعي شده

خواستيد شغل جديد و پست جديد بديد به ناصر مقدم رئيس          گفتيد هويدا اعدام نشه؟ شما مي        شما مي  بابا«

  )۳،۵(»گه ساواک به جوري که خلخالي مي

آيا در جمهوري اسالمي و     . دهند آخر کي و کجا      اين اولين بار نيست که چنين دروغي را به ما نسبت مي           

  باح شده است؟اسالم تهمت و افترا و نسبت دروغ حالل و م

وزير شاه بود، او مخزني از اطالعـات در           نخست   سال   ۱۳ايراد ما به چگونگي اعدام هويدا اين بود که او           

ها و ثروت شاه و خاندان پهلوي با خبـر            برقدرتها بود، او از سرمايه    امورد رژيم شاه، عملکرد آن، روابط با        

اش گفته بـود کـه       زد، او در همان ابتداي دستگيري      او آمادگي داشت که حرف بزند و اسرار را فاش سا           ،بود

حرف ما اين بود که چرا او را قبـل          . محمدرضا شاه همه اطرافيان خود را قرباني کرد تا خود را نجات بدهد            

از آنکه سخنان خود را بگويد کشتند؟ مگر براي بازگردانيدن شاه و اموال او گروگـانگيري نـشد؟ در حـالي                     

مورد ميزان و وضعيت اموال شاه در ايران و خارج کـشور در دسـترس نداشـتند؟                 که کمترين اطالعات در     

وزير شاه بود محـرم       نخست  او عالوه بر آنکه     . توانست اطالعات جامع بدهد هويدا بود       يکي از کساني که مي    

قتـي  در تمـامي جنگهـا و انقالبـات دنيـا و          . وزيري، وزير دربار شاه بود      نخست  اسرار شاه نيز بود و بعد از        

نـد تـا اطالعـات او را    نک شود، با تمـام قـوا از امنيـت او حفاظـت مـي               اي اين چنين از دشمن دستگير مي        مهره

کند يـا ايـادي       در بسياري از موارد براي آنکه فرد اسير اطالعات خود را بروز ندهد يا خودکشي مي               . بگيرند

  .کشند دشمن به زندانها نفوذ کرده و او را مي

م هويدا و کسب اين اطالعات چه ضرري داشت؟ سخن ما اين بود که چرا نگذاشتيد او                  در اعدا  تأخيرآيا  

  در يک محاکمه علني و وسيع صحبت کند؟

مگر تهراني، شکنجه گر معروف ساواک که علني محاکمه شد و بسياري از مطالب را گفت مفيد بـراي ملـت                     

  ؟ کجاي اين حرف ما غلط و نابجاستنبود؟ آيا جمهوري اسالمي ضرر کرد؟ کجاي اين سخن ايراد دارد؟

به راستي چه کساني از سخن گفتن هويدا و افشاي اسرار شاه و خاندان پهلوي تـرس داشـتند و ضـرر                      

  کردند؟ مي

  .مردم حق دارند سئوال کنند چه کساني نگذاشتند هويدا اسرار رژيم سرسپرده شاه خائن را فاش سازد

شود قبل از اين هم راديوي صداي         ه چنين ادعايي مطرح مي    در مورد ناصر مقدم اين چندمين بار است ک        

براستي اگر گوينـدگان ايـن    . نما چنين اتهامي را به دولت موقت زده بودند         بختيار و هم گروههاي چپ و چپ      

کنند يا چرا آنهـا را در اختيـار مقامـات             سخن سندي و مدرکي در خور توجه و معتبر دارند چرا منتشر نمي            

دهند تا اگر آن را معتبر و قابـل توجـه و بررسـي يافتنـد رسـيدگي کننـد، و بـر                         رار نمي ذي صالح قضايي ق   

  .حسب قانون عمل نمايند

  .ايراد تهمت و افترا براي کساني که تقوي ندارند خيلي آسان است

  

  ـ مکاتبه با آمريکاييها۱۳

نـويس مطبوعـات مـدعي       زنان سرمقاله  ها خطبا و سخنرانان پيش از دستور و قلم          به دنبال اين جوسازي   

  :شدند که
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ريکاييهـا مکاتبـه    م با آ  ۴۱در کتاب شريعتمدار در دادگاه تاريخ و در بولتن ساواک هست که شما در سال                «

  )۳.(خواستيد اجرا کنيد کرديد و خواسته آنها را مي مي

ـ         در دوران شاه براي آمريکاييها نامه نوشتند که شـما چـه خواسـته             « ا انجـام  هـايي از مـا داريـد بگوييـد ت

  )۵(».دهيم

دانيم نويسنده کتاب مورد بحث چه سوابق اسـالمي يـا انقالبـي دارد؟ و از کجـا و از کـدام منبـع                          ما نمي 

عنوان يک مسلمان در کسوت روحانيت و         اما از آنها که به    . گيرد  اطالعات خود را دريافت کرده و دستور مي       

خواهيم که در برابر اين بهتان عظيم          بطور جدي مي   اند    يا حزب جمهوري اسالمي که اين خبر را عنوان کرده         

اگر دليلي دارند، سندي دارند ارائه بدهند اينها چـون مـسلمان هـستند مـا بـه زبـان اسـالم بـا آنـان سـخن                            

  .هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين :گوييم مي

هد گذشت؟ پناه بـر  اون حضرات معتقدند که به راستي خداوند به راحتي از اين همه تهمت و افترا خ        يآيا ا 

  !خدا

ن يک مسلمان آگاه و متعهد نيست که هر مطلبي را در هر کتابي ديد بـدون بررسـي و            أما معتقديم در ش   

اگر اين رويه در جامعه اسـالمي رواج پيـدا کنـد و روحـانيون مـسلمان بـا                   . تحقيق دقيق به آن استناد نمايد     

در  کننـد، چـرا کـه مطالـب بـسياري،           ان ظلـم مـي     قلمـداد نماينـد بـه خودشـ         موجه تمسک به اين رويه آن را     

هاي متعدد درباره روحانيون و ارتباط آنان با دولتهاي خارجي از جمله انگلستان از طرف نويسندگان                  کتاب

د که خطر اين رويه بـيش از همـه متوجـه        نبراي يک لحظه فکر کنيد بيانديش     . نام مطرح شده است     با نام و بي   

  .اهد شدها و شخصيتها خو کدام گروه

و تنها به ذکـر مـسئله       . ها را ببريم و يا از مطالب آنها چيزي بگوييم           ما حاضر نيستيم حتي اسم آن کتاب      

هاي مضر و خطرنـاک کـه دودش        کنيم و اميدواريم خود آقايان عليه اينگونه جوسازي         در همين حد اکتفا مي    

  .در نهايت به چشم خود آنان خواهد رفت ايستادگي کنند

  

  لي دشمنان خوشحاـ۱۴

  :اند که  گويندگان در سخنان خود مدعي شده

کنـه، کـاري کرديـد کـه          کاري کرديد که آمريکا از کارتون خوشحاله، کاري کرديد که اسرائيل ستايش مـي             «

  )۳(»کنه کنه، کاري کرديد که صداي آزاد ازتون ستايش مي راديو آلمان ازتون ستايش مي

  .ستدانيم منبع خبري اين حضرات کجا ما نمي

؟ آيـا در  انـد  راستي از کجا فهميدند آمريکـا و اسـرائيل از کـار مـا خوشـحال و از مـا سـتايش کـرده                     ه  ب

؟ آخـر بـا کـدام معيـار و بـا            اند  مطبوعات آنان چيزي منعکس شده است؟ آيا در راديوهاي خود چيزي گفته           

اديـو از نهـضت آزادي       کـدام ر   کنيد؟  ترس از خشم خدا هتک حرمت و حيثيت مي          کدام اطالعات اين چنين بي    

 که از کارهايشان انتقاد بشود يـا تحمـل آن را ندارنـد امـري                دپسندن  ستايش کرده است؟ اين آقايان اگر نمي      

  کنند؟ اما چرا اين چنين برخورد مي. است جداگانه و قابل فهم

خواننـد    يهـاي آنهـا را نمـ        پراکنـي  کنند و گزارش سـخن       اينها راديوهاي خارجي را گوش نمي       مطمئناً اوالً

خواننـد    کننـد و يـا گـزارش آنهـا را مـي             آنها که به اين راديوهـا گـوش مـي         . کردند  وگرنه چنين قضاوت نمي   

  اخيـر راديوهـاي خـارجي وابـسته بـه           هفتـه  ۳ـ۲در همين   .  برخالف ادعاي آنهاست   دانند که مطلب دقيقاً     مي
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 از مسکو و يا نظيـر صـداي ملـي از             غربند و چه آنها که     ضدانقالب و قدرتهاي خارجي و آنها كه وابسته به        

چـه کـساني    . کننـد   پراکني مي  پاشي و شايعه   شوند، مرتب عليه نهضت آزادي و سران آن سم          قفقاز پخش مي  

را به سران نهضت نسبت دادند؟ چه کساني شايعه فرار سـران نهـضت را               ... شايعه چمدانهاي طال و جواهر    

  کنند؟  ميشمرتب پخ

  . به نهضت خوبست انسان کمي هم انصاف داشته باشدآخر به قول يکي از معترضين

 آمد و يا باور آنـان از آن فـرد،           آيا ستايش و تجليل دشمنان از فرد، گروه يا مملکتي، دليل بر خوش             ثانياً

 يــا کــشور اســت؟ اگــر قــرار باشــد پايــه قــضاوتهاي شــما اينچنــين باشــد مگــر وزيــر دفــاع آمريکــا گــروه

هـا تعريـف و     رسمي آمريکا بارها ار روحيه عالي سربازان اسالم در جبهـه         ينبرگر، و ساير مقامات   اکاسپرو

همين دو هفته قبل که بانک مرکزي انگليسي وضع اقتصادي ايران را بسيار خوب توصـيف               . اند  تمجيد نکرده 

  .کرد بحدي که آن را موجبي براي از سرگيري معامالت اعتباري با ايران قلمداد نمود

ن و استقرار نظم و  ااي از وضع ثبات در اير       ي آمريکا ويليام کي سي، در مصاحبه       رئيس سيا  همين اخيراً 

اند دليل بر ارتباط آمريکا با گردانندگان فعلـي           تو  آيا اين امر مي   . ها کرده است    پارچگي نظام حاکم تعريف    يک

  دولت باشد؟

يران تمجيد و تجليـل  مگر راديوها و سران و عناصر وابسته به کشورهاي بلوک شرق مرتب از رهبران ا         

  کنند؟ نمي

انـد تلقـي نمـود و           ها را به همان معنايي که اين حضرت استباط کـرده            ها و ستايش    توان اين تجليل    آيا مي 

 داد که البد روابطي بسيار حسنه و مطلوب ما بين دولتمردان کنوني ايـران                رأي سپس به قضاوت نشست و    

  !!و آن کشورها وجود دارد

  . صحيح باشداًچنين شيوه قضاوتي اساسکنيم  نمي ما تصور

  

  »مال مهندس بازرگان «ـ۱۵

يکي از معترضين به نامه سرگشاده نهضت آزادي در خطبه نماز جمعه ضمن حمـالت شـديد بـه آقـاي                     

  )۴.(ياد کرده است» مال مهندس بازرگان«مهندس بازرگان و نهضت آزادي به طنز از ايشان با عنوان 

اي در سـال      در مقالـه  » خوانـدنيها «را که اميراني، صاحب مجله درباري       سف است که اصطالحي     أجاي ت 

عليه آقاي مهندس بازرگان و نهضت آزادي به کـار بـرد            » دهد  مال مهندس بازرگان فتوا مي    « تحت عنوان    ۴۱

  .حق نبود که چنين کنند. در نماز جمعه وحدت آفرين بعد از انقالب عنوان نمايند

 ناگهان اعـالم کـرد کـه        ۴۱ صادق به ياد دارند که رژيم شاه در مهرسال           بسياري از روحانيون متعهد و    

از شرايط انتخاب شوندگان برداشـته شـده اسـت و بـه زنـان در انتخابـات                  » ذکوريت«و  » اسالم«دو شرط   

  . داده شده است رأيهاي ايالتي حق انجمن

انيـت در قـم و تهـران و    به دنبال مسئله به اصطالح اصالحات ارضي و خبر مزبور ناگهـان تمـامي روح            

ضمن آنکه برخي از علما و مراجع به اصل و منشا فساد توجه داشتند اما جو                 .شهرستانها به حرکت درآمد   

عواقـب شـرکت زنـان در امـور اجتمـاعي و            «غالب در جهت مخالفت بـا تـصميمات دولـت و بحـث بـر سـر                  

  : بود و اينکه) ۱۸(»سياسي
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التي و واليتي گذشته از اينکه خود محـذورات زيـادي دارد مقدمـه              هاي اي   شرکت زنان در انتخابات انجمن    «

شرکت در انتخابات مجلسين شورا و سنا و آن هم مقدمه براي مساوات کامل ميان زن و مرد در امر طـالق،                      

  )۱۸.(»باشد و مخالفت اين امور با موازين ديني محتاج به بحث و گفت و گو نيست مي... قضاوت و ارث

اخالت زنان در امور اجتماعيه چون مستلزم امور محرمه و توالي فاسده کثيره است ممنوع               مد«: و هم چنين  

  )۱۸.(»و بايد جلوگيري گردد

برداري تبليغاتي را از اين امـر   کرد که حداکثر بهره دستگاه تبليغاتي رژيم شاه منحوس سعي و تالش مي 

دار  سـرکوب و در جامعـه لکـه       » ارتجـاع «سب   علما و مراجع را با چماق برچـ        ها  گيري  بنمايد و با اين موضع    

  .سازد

سران نهضت آزادي در طي مالقاتهاي مکرر خود با علما مراجع عظام ضمن تحليل اوضـاع خاطرنـشان                  

هاي متعدد منعکس ساختند و از توطئـه          ساختند که مسئله اساسي غير از اينهاست و همين معنا را در بيانيه            

  .رژيم پرده برداشتند

هاي ايـالتي چـه      دولت از هياهوي انتخابات انجمن    «اي تحت عنوان      ، نهضت آزادي در بيانيه    ۴۱در آبانماه   

  :نوشت» خيالي دارد؟

 براي آزادي و حق انتخاب کردن کسي نسوخته است و بـه    )هيئت حاکمه (امر مسلم اين است که دل آقايان        «

اگذاري کارها بـه مـردم در بـين         هيچ وجه قصد اعطاي حق به زنها يا مردها و اجراي انتخابات صحيح و و              

اي ملـت     العـاده  پروايي فـوق     ساله مشروطيت با بي    ۵۶وقتي عليرغم صريح قانون اساسي و سنت        . نيست

ها حق رأي  کنند خيلي مضحک است که بخواهند به خانم ايران را از انتخابات مجلس شوراي ملي محروم مي

  .را را بدهندهاي ايالتي و بعد مجلس شو انتخاب نمايندگان انجمن

آمد   هاي بعد از کودتا که با آن رسوايي انتخاباتي به عمل مي             مگر مردها در اين مملکت چه حاال و چه دوره         «

  حق رأي دارند و داشتند که زنها از آن محروم باشند؟

  )۲۱(»خورند سازيها را نمي  خواهران عزيز و روشنفکر ما گول چنين صحنهيقيناً

هـاي اخيـر علمـاي اعـالم و           اي تحت عنوان، در زمينه اعالميه        نهضت در اعالميه   به دنبال اعالميه مزبور،   

مراجع عظام دامت برکاتهم ضمن تحليل خطوط اساسي توطئه رژيم شاه نوشت که برخالف تبليغات شاه و                 

برخي از عناصـر کـج سـليقه و يـا مغـرض، اعتـراض روحـانيون و علمـاي اسـالم بـه موضـوع انتخابـات                            

 دولـت شـده اسـت       آويز ظـاهر فريبـي بـراي       تي و واليتي و مسئله اصالحات ارضي که دست        لهاي ايا   انجمن

  :در بيانيه آمده است که. باشد ط نميوبمحدود و مر

نهضت آزادي ايران براي رفع سوءتفاهم از جوانـان و بـانوان ايـران و جلـوگيري از سـوءتعبيرهايي کـه         «

هـا    ت بخواهند در ميان مردم ايران و در انظار خارجي         بلندگوهاي دولت و مخالفين شريعت و استقالل مملک       

  :بنمايند ناچار است دو نکته ذيل را توضيح دهد

خواهند به هيچ وجه ارتجاع و سير قهقرا، يعني جلـوگيري              آنچه علماي اعالم و اکثريت ملت مسلمان مي        ـ۱

رلمـاني و حکومـت قـانوني و        از آزادي و دفاع از حقوق ملت اعم از زن و مرد نبوده همگي خواهان رژيم پا                

  .باشيم  حقوق و آزاديهاي مشروع و منطقي ميتأمين

ها اعطاي مقام   دين اسالم و روحانيت اسالم مخالف حق و ارزش زن نيستند اسالم براي اولين بار به زنـ۲

  ...و حق تملک و تصرف در اموال و منافع خاصه خود را داد و

 حـق   هـا بـشناسد بلکـه بـانوان شـرعاً           نها را مادون و بنده مـرده      بديهي است که علماي اعالم نخواستند ز      
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مباشرت مستقيم در اموال و منافع و اتخاذ وکيل در کارهاي خود را دارند ولي چون روحانيون بـا شـرايط            

هـا خـدمت کنـد     اي از ملت خدمت نکرده که حاال بخواهد به خانم  موجود و علم به اينکه دولت به هيچ دسته        

ها نهفته است و شکستن سدهاي اسالم و قانون  ر از جهت اغراضي است که در چنين نقشهاصرارشان بيشت

  )۲۱.(»باشد اساسي که منظور دولت مي

اي بـود کـه اميرانـي در          جملـه مقالـه    العمل رژيم شاه حمالت گسترده عليه نهضت آزادي بود و از           عکس

نوشت و نهضت آزادي و مهندس بازرگان را    » دهد  مالمهندس بازرگان فتوا مي   «مجله خواندنيها تحت عنوان     

  .باد تهمت گرفته سخت ب

حال آيا سزاوار است که بعد از پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي ايران، همان حمالت از طـرف کـساني                   

طلبانه آنان در جهت اعـتالي کلمـه حـق و پيـروزي مـردم                 صورت گيرد که نهضت آزادي هميشه مدافع حق       

  بوده است؟

  

  مريکا  چماق آـ۱۶

المللي کردن نامه سرگشاده ما گرفتند بجاي آنکـه           معترضين و مخالفان نهضت آزادي که تصميم به بين        

زني پرداختند و چمـاق آمريکـا را بـر      به پاسخگويي معقول و منطقي و ايرادات و انتقادات بپردازند، به تهمت           

کوشـد تـا نهـضت آزادي را مطـرح             مـي  و ادعا کردند که گويا اين آمريکاي جنايتکار است که          سر ما کوفتند  

  :سازد، يا آنکه

بيند که ما در آستانه چند کيلومتري بغداد قرار داريم به لرزه افتـاده نهـضت                  حاال چون استکبار جهاني مي    

  )۲،۸(».کند آزادي را آنتريک مي

همـه اينهـا را   ... ها و مسئله همين نهضت آزادي و مسئله ديگـر و  من اعتقادم بر اين است که مسئله انجمن    «

  )۸ و ۶(».دارد کند که ما را از آن حرکت اصيل انقالبيمان باز آمريکا درست مي

  :گويد و يکي ديگر از آنها مي

 و  هـا   ليبـرال ... بيند در مقابل حرکت اسالمي مـا تـوان مقاومـت را از دسـت داده اسـت                   دشمن وقتي که مي   «

» .کنـد    بزرگ کردن و مطرح کردن وارد نبرد مي        را با ... هاي  گان سياسي، نهضت آزادي و چهره     دخور شکست

  )۱۰ و ۶(

  .و از اين قبيل اباطيل

  

خوانيـد، و از انتـشار گفتـار خـصوصي مـا در نمـاز        اي کساني که اين سطور را مـي  اي مردم،  حال شما 

 شهريور توسط آقاي هاشمي رفسنجاني و متن نامه سرگشاده ما که بـراي عـده معـدودي ارسـال                    ۶جمعه  

 ديديد و شنيديد که ماشين تبليغاتي خود اين آقايـان از مجلـس گرفتـه تـا نمازهـاي                    ،ايد  مطلع شده شده بود   

المللي کردند و خبـر آن را بـه گـوش شـما مـردم و همـه                    جمعه، در صدا و سيما و مطبوعات نامه ما را بين          

  پا کردند؟ه کنيد چه کساني هياهو ب شما قضاوت. جهان رسانيدند

خواهد ما مطرح شويم معنا و مفهـومش          ايان را بپذيريم، که آمريکاي جنايتکار مي      اگر ظاهر سخن اين آق    

کنندگان نامه سرگشاده ما براي خواص دانسته يا ندانسته          المللي  اين خواهد بود که برپاکنندگان هياهو و بين       

  د؟نا در خط آمريکاي جنايتکار عمل کرده
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ب هستند کمي در اعمال و گفتارهاي خـود انديـشه           چرا معترضين که بعضي از آنان دوستان نادان انقال        

  کنند؟ نمي

 نيز براي عقب نماندن از قافله و محروميت از فيض شـرکت در برنامـه      ۶۱ مهر   ۲۸مجله اطالعات هفتگي    

کاريکـاتور آقـاي    » اي که گذشت    نظري به راديوهاي بيگانه در هفته     «اي تحت عنوان      ها در مقاله    پردازي دروغ

  : در نيم صفحه چاپ کرده و با حروف درشت نوشت کهمهندس بازرگان را

  .»نامه مهندس بازرگان خوراک تبليغاتي اين راديوهاي استعماري بود«

  .»نهضت آزادي ايران سنگ صبور ناراضيان«

شود که در همين مقاله که اخبار راديوهاي خـارجي، از مـسکو و پکـن و       اما مشت دروغگو وقتي باز مي     

مورد بررسي قرار گرفته است، نويسنده مقاله تنها يک خبر در چهار خـط              ... اي آمريکا آلباني تا بغداد و صد    

سي انعکاس و توضيح حمالت خود آقايان به نهضت          بي  کند و تازه محور اصلي خبر بي        سي نقل مي   بي  از بي 

المللـي    ينبه عبارت ديگر خود آقايان بودند که باعث شدند نامه در سطح ب            . آزادي بوده است نه نامه نهضت     

  .عنوان گردد

 نثـار نهـضت آزادي       بـوده  البته نويسنده مقاله با ذکر همان چهار خط آنچه را که شايسته قلمـزن مقالـه               

  .کرده است

 حـزب تـوده     اوالً. در اين ميان موضع و برخورد حزب توده ايران خيلي جالـب و در خـور توجـه اسـت                   

) به اقرار خودشـان در چهـل هـزار نـسخه          ( بسيار باال     تيراژ رالسابق، مرتب نشريات خود را د      ايران، کمافي 

هـا    اند به راحتي آنها را از روزنامه فروشي         تو  کس مي  هر. نمايند  بطور علني چاپ و بطور وسيعي توزيع مي       

وسـيعي از کتابهـاي سياسـي و ايـدئولوژيک          ف  تنها مجالت و جزوات، بلکه طي       نه. ها تهيه کند    يا کتابفروشي 

و اين در شرايطي است کـه نهـضت آزادي ايـران امکانـات بـسيار محـدودي       . لنينيسم ـحزب و مارکسيسم  

  .براي چاپ نشريات خود دارد و از آن محدودتر امکانات نهضت براي توزيع اين نشريات است

اي است که از جانب حزب توده منتشر شـود و بـه نحـوي از انحـا بـه دولـت و نهـضت                           در کمتر نشريه  

  . نکند، ناسزا نگويد، تهمت و افترا نزندآزادي و اعضاي آن حمله

به دنبال انتشار نامه سرگشاده نهضت و حمالت وسيع عليه نهضت، حزب توده نيز بـه کـاروان تهـاجم                    

ناپـذير خـود      خوشحالي وصف » پرسش و پاسخ  «دبيرکل حزب توده، در نشريه      . کنندگان به نهضت پيوست   

 کـيش   ه ب ارهبري حزب توده، به مصداق کافر همه ر       .. .سازد  را از گستردگي حمالت عليه نهضت منعکس مي       

  :نويسد ندارد ميپخود 

  )۱۲(»است... به عقيده ما فعال شدن نهضت آزادي ايران در ارتباط مستقيم با توطئه نهم آمريکا «

هـاي امپرياليـسم      دانيم منبع اطالعات آقاي دبيرکل از کجاست و چگونه از تمامي جزئيـات توطئـه                ما نمي 

گـاه بـه نقـل از       ه   نـشريات حـزب تـوده گـاه بـ          سـابقاً !  از توطئه شماره يکم تا نهم آن مطلع هـستند          آمريکا،

ساخت امـا هرگـز    اطالعاتي را منتشر مي   » نفوذ در واشنگتن   مقامات ذي «حزب در ميان    » دوستان آمريکايي «

و  دهند؟  ا به آنها مي   ر» موثق«حزب توده چه کساني هستند که اين اخبار         » دوستان آمريکايي «نگفتند که اين    

خواننـد کـه پخـش محـدود نامـه       شنوند و مـي  انگيزه آنها چيست؟ اما مردم مسلمان و متعهد ايران وقتي مي  

شـرکت فعـال   . توانند بکننـد  کاري نمي!  جز آنکه بخوانند و بخندند    نهضت آزادي توطئه نهم آمريکاست واقعاً     
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ستان و کومله و ساير دشمنان انقـالب اسـالمي و           تلف آنان يعني حزب دمکرات کرد     ؤحزب توده و رفقاي م    

شـود امـا توزيـع يـک نامـه در             کشتار گسترده مردم مسلمان و پاسداران در کردستان توطئه محسوب نمي          

دبيرکـل حـزب    !! شـود   معرفي مي !! محدوده بسيار خصوصي، و توصيه به حق به دولتمردان، توطئه آمريکا          

  :نويسد مي

  )۱۲(»کند از نيروهاي ضد انقالب توطئه جديدي را آغاز ميعنوان جزئي  نهضت آزادي به«

دبيرکل حزب در نشريه اول آبانماه با زيرکي و شيطنت نشان داده است که تمامي ايراداتي که مخالفـان                   

کننـد همـان حرفهـايي     جمله سرمقاله نويس روزنامه جمهوري اسالمي عليه ما مطـرح مـي   نهضت آزادي، از 

گيري حمالت    پس از اوج   .کرده است   طي سه سال و نيم گذشته طرح و پيگيري مي         است که حزب توده بارها      

عليه نهضت آزادي، رهبري حزب توده با رضايت خاطر در پاسخ سئوالي در مورد حمالت اخير به نهـضت                   

  :نويسد آزادي مي

  )۱۲(»دشو بينانه مسلمانان انقالبي پيرو خط امام نسبت به دشمنان انقالب عميقتر مي شناخت واقع«

بينـي   شناسد با خوش    جانبه اين حمالت، در حالي که از خوشحالي سر از پا نمي            ييد همه أو سپس ضمن ت   

  :نويسد اظهار خوشوقتي کرده و مي

بيني به اين روند نگريست و اميدوار بود که اين روند از همـين جهـت تکامـل پيـدا              هم بايد با خوش    واقعاً«

  )۲.(»کند

ده جهت تکاملي اين روند اميدوار کننده براي آنهـا تـشديد درگيـري ميـان                از نظر سران حزب روسي تو     

اسالم و ضد اسالم، ميان نيروهاي متعهد و مسلمان و معتقد به انقالب اسالمي با دشمنان انقـالب اسـالمي                    

  :وابسته به استکبار و الحاد جهاني نيست بلکه تشديد تشنجات و اختالف ميان نيروهاي اسالمي است

 از ابتدا اين مسئله مهم را مطرح کرد که خط جدايي بين دوستان و دشمنان انقالب، به هـيچ وجـه       حزب ما «

کردند بين مـسلمانان   هاي درجه اول ممتاز، اعالم مي طبق آنچه که خيلي از مسلمانان مبارز، حتي شخصيت  

ست که همه افـرادش     اي ا   گذرد، بلکه خط قرمز جدايي در داخل همان جبهه          و پيروان سوسياليسم علمي نمي    

  )۱۲(»دانند خود را مسلمان مي

هاي آمريکـايي     هاي سابق و مارکسيست     به اين ترتيب خط دشمنان ا نقالب اسالمي، يعني خط توده نفتي           

از » پيـروان سوسياليـسم علمـي     «ها يا به اصطالح حزب توده         کنوني، خط انسجام هرچه بيشتر مارکسيست     

گيري تشنج در ميـان نيروهـاي متعهـد و معتقـد بـه انقـالب اسـالمي                  يک طرف و ايجاد اختالف و تشديد در       

  .باشد مي

ييـد و   أحزب توده که اين چنين به نهـضت آزادي حملـه و بعـضي گروههـاي اسـالمي و روحانيـت را ت                      

يـا آن احـزاب و گروههـاي اسـالمي و يـا              کند، در واقع نه به خاطر اعتقـادي اسـت کـه بـه امـام                 حمايت مي 

  .باشد خاطر تشديد بحران در ميان مسلمانها ميه  ب دقيقاًروحانيت دارد بلکه

پايان چنين خطي تشتت و فرسودگي و نابودي تمـامي نيروهـاي مـوثر اسـالمي و يکپارچـه و محفـوظ                      

دبيرکل حزب توده در نشريات اخير اين حمالت را تحت عنـوان            . ماندن نيروهاي کمونيستي آنها خواهد بود     

، »هــا انحــصارطلبي«و » هــا گــري قــشري«بــا کلمــاتي از قبيــل »  اســالميحاکميــت جمهــوري«بــه » انتقــاد«

  )۱۲.(شروع کرده است» زنند به انقالب صدمه مي«که » ها خودمحوري«
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   مسائل اصلي و طرح انتقادات ـ۱۷

سـازيم و     کنند که چرا در زمان جنگ اين مسائل را مطرح مي            گيرند و اعتراض مي     ما ايراد گرفته و مي    ه  ب

  : سازند که احق متهم مينه برا ما 

هاي جزئي که الزمه يک انقالب است بنويسد، به ميان بکـشد، مـردم را بـا ايـن                     خواسته مسئله ) نامه(اين  «

بينند دارد ايران پيروز      نگ آمريکا غفلت کنند و نروند چون اينها مي        جات مشغول کند تا مردم از جبهه        جزئي

  )۴(»ستشود و منافع آمريکا سخت به خطر افتاده ا مي

اين دشمنان نهضت آزادي هستند کـه مرتـب از همـه     . کنيم   اين ما نيستيم که اين مسائل را مطرح مي         اوالً

زنند، مسائل کهنه و قديمي را کـه بارهـا بـدانها جـواب داده شـده اسـت                     کنند، تهمت مي    ما حمله مي  ه  طرف ب 

و و تلويزيون مرتـب عليـه       ي، در راد   در نمازهاي جمعه   ،در سخنرانيهاي قبل از دستور مجلس     . کنند  مطرح مي 

کنند که آيـا حملـه بـه نهـضت آزادي و              نمايند و هيچگاه از خود سئوال نمي        نهضت آزادي اشاعه اکاذيب مي    

مـسائل جنـگ را حـل خواهـد کـرد؟ تـرور شخـصيت سـران                 ... تشويق و ترغيب شعارهاي مرگ بر فالن و       

 رمضان نهـضت آزادي، مـشکالت       ۲۱عاي شب احياي    القدر و د   نهضت، فحاشي به آنها، حمله به مراسم ليله       

جنگ را حل خواهد کرد؟ صـدام، ريگـان، بگـين و تـاچر را سـرنگون خواهـد سـاخت؟ هرگـز از خودشـان                          

خواهند حل کنند؟ و آيا ايـن   پراکني و حمالت عليه نهضت کداميک از مشکالت را مي پرسند با ادامه دروغ  نمي

ر براي مشغول کردن اذهان مردم به مسائل جانبي نيست؟ و چطـور  حمالت و ادامه آن در واقع تالش آشکا    

کنـيم،    شـود اعتراضـي مـي       ما شده و مي   ه  قت که ما بر اساس تکليف شرعي، در برابر ظلمي که ب           واست هر   

  آورند که اين مسائل را مطرح نکنيد که اذهان از جنگ منحرف گردد؟  همه فرياد برميفوراً

مله نمازجمعـه از قبيـل ايـن کـه دولـت موقـت           ج  در مجامع عمومي، از    چگونه است طرح مسائل انحرافي    

چين آمريکا بود متزلزل کردن مباني اعتماد عمومي نسبت به انقالب و امـام و شـوراي انقـالب نيـست،       مهره

هاي زيادي در دنيا عليه اصالت انقالب اسالمي ايران از جانب شرق              دانيد کتابها و تفسيرها و تحليل       مگر نمي 

 آمريکـا و انگلـيس   اند که انقالب اسالمي ايـران را اجانـب، خـصوصاً     رب منتشر شده است و مدعي شده و غ 

خواهـد    نمـي ) يا دانـسته؟  (گويد، در واقع ندانسته       حال وقتي آن سخنران در نماز جمعه چنين مي        . برپا کردند 

ند؟ و آب به آسياي دشـمن     دست امام و شوراي انقالب دولت موقت را روي کار آورد          ه  ها ب   بگويد آمريکايي 

  !ريزد؟ پناه بر خدا از اينهمه جهل و تعصب و غرض و مرض نمي

برند؟ اگر در نماز جمعه بـه انقـالب، بـه امـام، بـه شـوراي                   آخر چه کساني از اين اتهامات شما سود مي        

ا بـه محـض   امـ  گيرد، انقالب و به ما چنين اتهامي بزنند، دشمن شادکن نيستند، کسي هم کمترين ايرادي نمي        

شويم که آقا آبروي انقـالب را برديـد، امـام و شـوراي انقـالب و دولـت موقـت را عامـل                          اينکه ما متذکر مي   

  !کنيد کنند که چرا مسائل جزئي را مطرح مي ايد، آنوقت ما را متهم مي خارجي معرفي کرده

  

   همکاري با بني صدرـ۱۸

طلبـي   نگري سياسي و يا فرصـت      ي که با ساده   کابوس بني صدر هنوز هم بر ضمير و فکر و انديشه آنان           

چرا کـه مـردم     . نمايند  نردبان ترقي او شدند سيطره دارد و اينان ناخودآگاه در درون خود احساس گناه مي              

جـاي آنکـه بـا      ه  اما اينان بـ   .  دادند  رأي هاي آنان بود که به وي       شناختند و به اعتبار حمايت      صدر را نمي   بني
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لت بگويند و از اعمال خود طلب مغفرت کنند، سـعي در خلـط مباحـث و انحـراف                   صداقت همه حقايق را به م     

به جان دولـت      و  را عضو شوراي انقالب کردند     وياد آورند که چه کساني ا     ه  تا مبادا مردم ب   . نمايند  افکار مي 

جـازه   ا  چـه کـساني    ، چه کساني او را به مجلس خبرگان بردند، چه کساني او را تبليغ کردند              .موقت انداختند 

م رياسـت   ال وجوهات شرعيه روزنامه انقالب اسـالمي را بـه راه بياندازنـد تـا او را بـه مقـ                    حگرفتند تا از م   

  .و سپس با او به جنگ و ستير برخاستند! جمهوري رسانيدند

  :گويند که تقوايي به ما مي حال مخالفين ما با کمال بي

  )۱۱.(»ستاديداي در شوراي انقالب همواره در مقابل جناج روحانيت مي«

  )۱۱.(»در شوراي انقالب با بني صدر همکاري کرديد«

هـاي علميـه محـصور        د و آنهـا را در حـوزه       نهايـشان بفرسـت     مي خواستيد روحانيون را بـه کـنج خانـه         «

  )۵(»نمايند

  )۵(»کردند خونها بدل روحانيون عضو شوراي انقالب مي«

  !انصافي تقوايي؟ چقدر بي چقدر بي

  

  و طالها و مخارج نهضت سرنوشت پولها ـ۱۹

انـد و    معاندين ما به کرات و دفعات، از تريبون مجلس و ساير امکانات وسيع تبليغاتي خود استفاده کرده      

  : كهاند مطرح ساخته

اي   انـد بـه آقـاي افجـه           در اول انقالب پولهايي جمع شده بود در دفتر امام و در جاهاي ديگـر تحويـل داده                 «

 با يک فيشي، با يک چکي، بـا يـک   –آمدند اين پولها را کجا گذاشتند؟ اين طالها را    نماينده دولت موقت، آنها     

  )۸(»بگويند تا ما بفهميم و بدانيم اين ملت بفهمد و بداند. اند اي، اينها را کجا گذاشته نوشته

  .گردد  ميتأمينيک آقاي ديگري قدم فراتر نهاد و مدعي شد که مخارج نهضت آزادي از محل همين طالها 

اين پولها از بقايا و يا از همان پولهايي است که چمدان به چمدان طالآالتـي کـه در روز                     گويم نباشد   من مي «

  )۱۷(»اول انقالب به دولت موقت داده شد به دست ابراهيم يزدي

هـا را   راستي اگر اين مدعيان خود ريگي در کفش ندارند، و از ترس افشاي بعضي مـسائل، ايـن نغمـه     ه  ب

، چرا مدارک و اسناد ادعاهايي خـود را بـه مقامـات رسـمي قـضايي، جهـت تعقيـب و پيگيـري                       اند  دهبلند نکر 

توانند از صداي بختيار و ساير راديوهاي         ترسند؟ اگر اسنادشان ناقص است مي       دهند؟ از چه مي     تحويل نمي 

چـرا کـه آنهـا، خيلـي        . وابسته به ضد انقالبيون در آمريکا، کمـک بگيرنـد         » ايران تايمز «بيگانه و از روزنامه     

 ميليـون دالر طـال و جـواهرات توسـط دکتـر يـزدي بـه آمريکـا                   ۴۰جلوتر از اين حضرات مدعي شدند کـه         

  !!باشد فرستاده شده است و در گمرک نيويورک توقيف مي

اند که کسي به حساب ميليونهـا طالهـا     کنون اعالم نکرده البته اينها هرگز در پي کشف حقيقت نبوده و تا    

  .جات مصادره شده بعد از انقالب رسيدگي کند اهرات و پولها و فرشها و عتيقهو جو

بر طبق موازين قانوني از اين آقايان به مقامـات  . اما ما که حسابمان پاک است و از محاسبه باکي نداريم       

  .ايم ايم و اعالم جرم نموده قضايي شکايت کرده

عنـوان مفتـري قابـل         اينهـا بـه    .اند    اينها بهتان زده  . اند  نمودهاند اينها اشاعه اکاذيب         اينها هتک حيثيت کرده   
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مطمئنا مقامات قضايي از آنها خواهنـد خواسـت اگـر مـدارکي در رابطـه بـا آنچـه                    . تعقيب و مجازات هستند   

تند و قابـل قبـول بـراي        ساگر مدارک آنها مـ    .  آنها ارائه دهند تا مورد رسيدگي قرار گيرد        هگويند دارند، ب    مي

ولي اگر نتوانند ارائه سـند و دليـل نماينـد و        . الجرم بر اساس قانون عمل خواهند کرد      . قضايي باشد مقامات  

رود که بر طبق مقررات شرع    انتظار مي  ، طبيعتاً اند   به علت عناد و غرض و مرضي که دارند تهمت زده           صرفاً

  .ادگستري هستيمو قانون مجازات گردند و ما در انتظار پيگيري و اقدام جدي مقامات قضايي د

  

   تاريکي آيندهـ۲۰

معترضـين نامـه    . ايـم   ما در نامه سرگشاده خود، ابراز نگراني به مردم را نسبت به آينده منعکس ساخته              

ها را طوري بدهند که اگر چنين احتمالي هم وجود دارد             جاي اينهمه تهمت و افترا و جنجال پاسخ       ه  حق بود ب  

 در ۷/۸/۶۱ و ۳۰/۶/۶۱هـاي   هاي نماز جمعه که آقاي هاشمي در خطبه    از قبيل آن پاسخي     . رفع نگراني بشود  

نظر از بررسي آماري سخنان ايشان تحليل آقـاي هاشـمي            صرف. رابطه با دستاوردهاي انقالب بيان کردند     

ها اثر مثبت داشته است و اگر نامـه سرگـشاده مـا هـيچ اثـر                    بر روحيه بسياري از مستمعين آن خطبه       قطعاً

ثرتر بـود   ؤچقدر بهتـر و مـ     . العمل و توضيحات مفيد ايشان کافي است       داشته، همين يک عکس   مثبت ديگري ن  

المللـي کـردن آن و پاسـخگويي بـه آن             که تمامي کساني که خود را موظف و مجبور به طرح آن نامه و بين              

اسـاس و    يعني به جاي حمله به نهضت و طرح مـسائل دروغ و بـي   .كردند  ، از همين رويه تبعيت مي     ديدند  مي

خواندنـد و سـپس بـه آن          کردنـد يـا مـي       ر مـي  شترويج بازار کذب و شايعات دروغ، متن کامـل نامـه را منتـ             

  .دادند جوابهاي قانع کننده مي

آينـده  «: جاي اينکه با طرح مسائل اميدوارکننـده رفـع نگرانيهـاي مـردم را بنماينـد گفتنـد کـه                   ه  اما آنها ب  

  )۶ و ۵(»!تاريک است!! آزادي، نهضت اختناقآينده نهضت ضد . نهضت آزادي تاريک است

اگر کلمه حقـي  . مان در اين دنيا نداريم ترسي هم از آينده. هايي از اين قبيل بنماييم      بيني توانيم پيش   ما نمي 

 ولو تمامي بلندگوها هم عليه نهضت بسيج شوند و صبح روشن ما را به شب            ،را بزنيم که مرضي خدا باشد     

  .مه را در راه حق پذيرا هستيمتاريک بدل سازند، ما ه

شما مدعي هستيد که تمامي سخنان و اعمال نهضت آزادي و سران آن غلط، اشـتباه، خيانـت و جنايـت                     

بسيار خوب فرض که اين ادعاي شما درست        . بست است  است، آينده نهضت در تاريکي است، نهضت در بن        

ر آن صورت خطـري جـدي مملکـت و شـما را      با ما هم عقيده هستيد که دباشد خوب، چه خواهد شد؟ قطعاً 

اما حال بياييد براي يک لحظه هم       . سرنوشت ما در دنياي ديگر را هم بگذاريد به عهده خداوند          . کند  تهديد نمي 

که باشد، تصور کنيد و احتمال بدهيد که شايد حرف ما درست باشد و روشهاي شما، اعمال شـما، سـخنان          

  .مردم بجاستشما نادرست است و نگرانيهاي ما و 

آيا ميزان خسارات مملکت، اسالم و ملـت در         . در آن صورت براي يک لحظه آينده مملکت را تصور کنيد          

ت مملکــت، اســالم و ملــت در اثــر اشــتباهات و اارسزان خــاثــر حــرف و عمــل اشــتباه و خطــاي مــا بــا ميــ

  . يکسان نيستيد که قطعاًدان کاريهاي و انحرافات شما از قانون اساسي و اسالم يکسان است؟ و مي ندانم

کنيد؟ چرا به جاي بررسي و پاسخگويي عملي و منطقي، به جوسازي سياسي و                پس چرا کمي توجه نمي    

  پردازيد؟ تکرار شعارها مي
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  ـ بيان مطالب در روزنامه و راديو ۲۱

  :اند که  برخي گفته

اگـه نادرسـت    . هم هيچي نگـه   اگر درست ميگن، اگر حقيقت ميگن، بيان تو روزنامه و راديو بگن، هيچکس              «

گن پس چرا جلـوگيري    کنند اگر دروغ مي     اگر تحريف تاريخ مي    کنند،  زنند، اگر افترا مي     ميگن و اگر تهمت مي    

  )۴.(»نميشه و بايد جلوگيري بشه

در فرهنـگ   . تحريـف تـاريخ بـس اسـت       . گوييم تهمـت زدن بـس اسـت         مي.  موافقيم ما با اين سخن کامالً    

هـا مطـرود و       در فرهنگ اسالمي ايـن روش     . ب و دروغ و اشاعه اکاذيب جايي ندارد       اسالمي، تهمت و برچس   

  .ممنوع است، بياييد همين يک حرفتان را عمل کنيد

 در ، در تلويزيـون ،گوييم بياييد يک جلسه مناظره، جلسه مباحثه، در مجلس ايم و باز هم مي    گفته ما بارها 

د و مطلـع شـوند تمـامي اشـکاالت و ايـرادات خـود را بگوييـد                  توانند بياين   خواهيد و مردم مي     هر کجا که مي   

. بگذاريد ما هم جواب بدهيم، توضيح بدهيم ما هم انتقـادات و ايـرادات و اشـکاالت کـار شـما را بيـان کنـيم                         

ن نمايندگان مجلـس نيـست کـه مرتـب      أدر ش . مقضاوت را به مردم که صاحب اصلي انقالب هستند واگذاري         

چرا در مجلس اجـازه هـست کـه هـر روز در             . ها  حانيون نيست توسل به اين شيوه     ن رو أ در ش  ،تهمت بزنند 

 دولـت کنـوني، بـه دولـت موقـت و بـه نهـضت         ياي، حتي سئوال از وزرا     هر بهانه ه  سخنان قبل از دستور ب    

هـا بنويـسند،      آزادي حمله بشود، تهمت بزنند، نسبت دروغ بدهنـد در نمازهـاي جمعـه بگوينـد، در روزنامـه                  

اما امکان پاسخگويي به ما داده نـشود؟ نـه راديـو،    . ش کند، نه يکبار چندين بار تلويزيون پخش کند  راديوپخ

  نمايند؟نهاي ما را منعکس  نه تلويزيون، نه مطبوعات جواب

 اما براي آنها که بخواهند از حيثيـت و شـرافت خـود         ،زنند  بله آزادي هست اما براي کساني که تهمت مي        

  .د ندارددفاع کنند، آزادي وجو

زاده با متولي است، آنهـا کـه بـه ايـن             حرمت امام . قانون اساسي حدود آزاديها را مشخص ساخته است       

، بايـد از حقـوق      اند  کنند و با سوگند خود حفظ آن را متعهد شده           اند و از آن دفاع مي          داده  رأي قانون اساسي 

  در قانون اساسي وجود دارد؟به راستي کدام يک از آزاديهاي مشروع مصرحه . ملت پاسداري کنند

  .العمل همين نامه سرگشاده ما چه بوده است عکس

ها و راديـو و تلويزيـون، بـا            در مجلس شوراي اسالمي، در روزنامه      ، نفر، در نمازهاي جمعه    ۳۰بيش از   

پردازي کردند، امـا نيامدنـد بـه         تهمت زدند، برچسب زدند، دروغ    . تمامي قوا و نيرو عليه نهضت سخن گفتند       

  . دهند تا جوابهاي ما منعکس گردد همه انتقادها و ايرادات جواب بدهند و هيچگاه امکان نمي

پس آنهمه آيات قرآني و احاديث مکرر در منع غيبت، دروغ، بهتان چه شـد؟ در رژيـم شـاه                    : اي برادران 

مالت و اتهامـات و     آيا بهتر نبود بجاي اين همه ح       ها غيرمنتظره نبود اما در جمهوري اسالمي چرا؟         اين رويه 

  پرداختند؟  نامه نهضت ميز سال قبل به پاسخگويي منطقي و مستدل ا۲۰اساس مربوط به  طرح مسائل بي

  

  ـ نهضت آزادي و اسالمي شدن جامعه۲۲

العمل بـه نامـه سرگـشاده،        جمله در عکس    از ،دهندنمخالفان نهضت آزادي اتهامي نيست که به ما نسبت          

نـده بايـد ديگـر خيلـي        يوچنتـه گ   » نهضت آزادي از اسالمي شدن جامعه اسـت        جرز «اند که گويا      مدعي شده 
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  .اي را عنوان نمايد خالي باشد که چنين مسئله

گـران و ناراحـت هـستيم از آن اسـت کـه       ناگـر   . ستخير برادران، زجر ما از اسـالمي شـدن جامعـه نيـ            

و در شرايطي بسيار سخت      ايم  ردهداشتن و تبليغ ارزشهاي واالي اسالمي تالش ک        سالهاست براي زنده نگه   

چه در داخل ايران و چه در غربت و آوارگي در بالد کفر با افتخار و سربلندي در حفظ و اعتالي اسالم گام                       

نام انقالب، در جمهوري اسالمي، در مجلس شوراي  ه  نام اسالم، ب  ه  بينيم کساني ب    ايم و لذا وقتي مي      برداشته

است، ارزشهاي واالي اسـالمي مـا را بـه     خوانده شده) ع(هر عدل علي اسالمي که عصاره فضيلت ملت و مظ      

شـويم کـه مبـادا بزرگتـرين          کشيم، نگـران مـي       زجر مي  ،گذارند  ترين وجه زيرپا مي     بازيچه گرفته و به آسان    

و اين تنها مـا نيـستيم کـه ايـن نگرانـي را داريـم                ! شهيد اين انقالب، ارزشهاي اصيل و متعالي اسالمي باشد        

البالغـه مـوالي متقيـان      و نهج ) ص( با ارزشهاي اسالمي که از زبان سنت رسول خدا         کساني که عميقاً  تمامي  

در نامه به مالک اشتر و يا در وصيت به فرزندانش و سيره ساير ائمه اطهار آشنا هستند و آنهـا را                      ) ع(علي  

کننـد بـا مـا در ايـن           ه مـي   مقايـس  ،گيـرد   نام اسالم توسط بعضي از مسئوالن انجام مـي        ه  با برخي از آنچه ب    

  .باشند احساس نگراني شديد شريک مي

  

  ـ استفاده از ماشين ضد گلوله۲۳

معترضين به نامه سرگشاده و مخالفان نهضت آزادي بدون توجه دقيق به مفاد و لحن نامه، ما را مورد                   

آنهـا بـر    . کننـد   فاده مـي  هـاي ضـدگلوله اسـت       ايم چرا دولتمردان از ماشين      اند که گويا ما گفته        حمله قرار داده  

  :اند اساس استنباطات خودشان گفته

فردا همه شما تشريف ببريد پيش آقـاي مـدني، پـيش آقـاي              . گويند شما سوار اين ماشين نشويد       اينها مي «

بهشتي، تا ما هم که يک دولت موقتي تشکيل داده بوديم، يک دولت موقت تشکيل بـدهيم، اينهـا پـي دولـت                       

  )۴ و۲(».موقتند

خـوب حـاال کـه مخـالفين مـا نامـه            ! رادران ما کجا گفتيم شما سوار ماشـين ضـد گلولـه نـشويد؟             آخر ب 

ايـم   رگـز نگفتـه  بينند که ما ه کنند و مي خوانند و قضاوت مي   اند مردم آنرا مي       المللي کرده   سرگشاده ما را بين   

» منـافقين شـهيد   دسـت   ه  بـ «ايـم شـما هـم         گلوله نشويد و يا خداي نـاکرده خواسـته         شما سوار ماشين ضد   

  )۱.(شويد

همان حرفـي را کـه      . ايم  ما تنها گفتار برخي از مردم را در زمينه عدم دسترسي به مسئوالن بازگو کرده              

  :اند اند و گفته  خود آنها هم باالخره به آن اعتراف کرده

  )۴(»م توي مردمبگذاريد بروي! گوييم بابا جان ما را کرديد آريامهر کنيم مي حمله مي) پاسداران(به اينها «

  :گويد يکي از معترضين نامه سرگشاده که خواسته غيرمستقيم جواب ما را بدهد مي

  )۱۳(»نشستيد؟ وقتي شما سر کار بوديد و هيچ خبري از ترور نبود خودتان هم در ماشين ضد گلوله مي«

نخـشان در النـه     ادعاي دانـشجويان خـط امـام سر       ه  گروه فرقان که بنا ب    .  در آن موقع هم ترور بود      اوالً

جاسوسي بوده است عمليات تروريستي خود را آغاز کرده بودند و به موجب اطالعاتي که دادستان انقالب                 

منتشر ساخت، اسامي برخي از اعضاي نهضت آزادي عضو دولت موقت در صدر ليست آنهـا بـراي تـرور                    

  .قرار داشت
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 به دولت موقت در استفاده از ماشين ضـد           همين برادر معترض ما يادشان نرفته که در همان موقع          ثانياً

تنها گلوله بلکه فرياد مستضعفين هـم بـه    هاي ضد گلوله، نه گلوله اعتراض کردند و نوشتند که از اين ماشين  

ايم، همان حـرف ايـشان در آن          داخل آن رسوخ نخواهد کرد؟ به عبارت ديگر سخن مردم که ما بازگو کرده             

  .موقع بوده است

خواسـت    ها آزاد بودند، و هرچه دلـشان مـي          اين برادر اين است که در آن زمان روزنامه        اما پاسخ ما به     

هاي کيهان، اطالعـات و آينـدگان، پيغـام امـروز،             عالوه بر روزنامه  . نوشتند  در انتقاد و اعتراض از دولت مي      

مي بودنـد   کـه در اختيـار نيروهـاي ضـددولتي و يـا ضـدانقالب اسـال               ...  و نامه مردم، مجاهد، پيکـار و کـار       

هاي جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي که وابسته به اعضاي شـوراي انقـالب هـم بـود، مرتـب از                       روزنامه

صدا و سيما در اختيار شوراي انقـالب و در برابـر            . مدعي دولت بودند  . کردند  دولت نه انتقاد، بلکه حمله مي     

  .دولت موقت و مدعي دولت بود

 سـتفاده هـاي ضـدگلوله ا      ولـت موقـت در مـواردي از ماشـين         لذا درست اسـت کـه برخـي از اعـضاي د           

ها، صدا و سيما از نظـرات تمـامي اقـشار مـردم مطلـع                 کردند، معذلک بداليل ذکر شده از طريق روزنامه         مي

  .گرديدند مي

هـاي ضـدگلوله نيـست، کـه بـراي             بايد اضافه کرد که سخن مردم تنها درباره استفاده از ماشـين            اًضمن

مورد، و تخلفات فاحش رانندگي در شهر بـا           با مورد و يا بي     بلکه آژيرهاي  ، ضروري است  امنيت دولتمردان 

و  گويند وقتـي اداره راهنمـايي بـه حـق بـر در              مردم مي . ضايعات ناشي از آن، نيز مورد سئوال مردم است        

ندگي تخلف از   کند مبني بر اينکه در دولت اسالمي تخلف از قوانين راهنمايي و ران              ديوار شهر تابلو نصب مي    

  .احکام شرعي است، انتظار آن است که دولتمردان بيش ار همه احکام شرع را رعايت کنند

  

  ـ عطش قدرت و حکومت ۲۴

زنند کـه گويـا قبـول مـسئوليت از جانـب اعـضاي نهـضت آزادي در                   مدعيان به نهضت آزادي تهمت مي     

و مـا بـه زور و بـا انـواع حيـل و      شوراي انقالب و دولت موقت به علت عطش قدرت و حکومت بـوده اسـت    

  .در حالي که هرگز چنين نبود. ا قدرت را به دست گرفتيمه ييز برنامه

هـا   اعضاي نهضت آزادي ايران ضمن آنکه در اداي وظيفه اسالمي و ملي از قبول خطيرتـرين مـسئوليت               

ز آن هرگـز روي  ترين شرايط تاريخي کشورمان، چه قبـل از انقـالب و چـه بعـد ا      ترين و حساس    در بحراني 

عـضويت در شـوراي انقـالب و        . طلبـي نبـوده اسـت      هـا بـه علـت قـدرت         برنگرداندند، معذلک قبول مسئوليت   

 روحـانيون آن و تکليـف       ماموريت در دولت موقت با پيشنهاد و اصرار اعضاي شـوراي انقـالب خـصوصاً              

  .شرعي امام بوده است

 نبودند که تازه بعد از پيـروزي انقـالب اسـم و             اي  سران و فعاالن نهضت آزادي ايران آدمهاي ناشناخته       

واردان بـه معرکـه، بعـد از پيـروزي انقـالب مـسلمان و مـدعي تمـامي                     و نظير برخـي تـازه      درسمي پيدا کنن  

از شخص امام گرفتـه تـا   . دار باشند و کسي هم از گذشته آنان خبري نداشته باشد          انقالبيون مسلمان سابقه  

و دولـت موقـت شـده بودنـد همـه از تمـامي            مامور تشکيل شوراي انقـالب     آن روحانيوني که از جانب امام     

 مطلع بودند و اعضاي سوابق و روحيات و عملکردها و مواضع افراد نهضتي در داخل و خارج مملکت کامالً      
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  :اند که  نهضت نيز هرگز چيزي را از آنان پنهان نکردند اما برخي از معترضين پا فراتر نهاده و مدعي شده

اينهـا  . وزيرشان در فرانسه است    نخست  ان در فرانسه است،     شها شاهشان در مصر است، رئيس جمهور      اين«

ها بيايند بيرون تا دوباره آنها در اينجـا يـک دولـت             منتظرند تا اينها از ماشين    . تشکيل دولت شان را دادند    

  )۴(»...موقت تشکيل دهند آن دولت موقتي که

  !پناه بر خدا

  به ما  هاي ناروايي   عد از گذشت قريب به چهار سال از پيروزي انقالب چنين نسبت           حال چگونه است که ب    

  شود؟ داده مي

  

  موـ استعفاي دولت موقت و ازدواج د۲۵

طلبـي مـا،     درست برعکس اتهام نادرست باال، برخي از معترضين نهضت آزادي البد براي اثبـات قـدرت               

  :گويند کرده است و مي ا ميوزير دولت موقت صحبت از استعف نخست گويند چرا  مي

دولت بازرگان در اوج قدرت خود بـود چـرا قبـولي استعفايـشان را ازدواج دوم تلقـي کـرده و اسـتعفا                        «

  )۲(»دادند؟

آميـز   اسـتعفاي توطئـه   «  را ،!!!نهـضت آزادي  !! هـاي خيانـت     يکي ديگر از همين اشـخاص عالئـم و نـشانه          

  .را گناهي نابخشودني شمرده استدانسته و آن ) ۷(»وزير نهضت آزادي نخست مصدقي 

کنند چه تصوري از گويندگان آن        فهمند که وقتي مردم به اين اباطيل گوش مي          گويندگان اين سخنان نمي   

سـازند کـه چـون آمـاده          پرسند چگونه است که گروهي ما را مـتهم مـي            شود؟ مردم مي    در ذهنشان پيدا مي   

گريم و جمعي ديگر مـا    توطئه،لت شوراي انقالب تحويل بدهيمايم که نجيبانه کنار برويم و کار را به دو        بوده

  !!خوانند طلب مي را قدرت

  

  الدين  ـ ال اکراه في۲۶

  :اند که  الدين و فرموده اکراه في الايم يکي از معارضين نهضت آزادي به ما ايراد گرفته که چرا گفته

الدين يـک معنـا دارد، مگـر          ه في ااکرت؟ ال يسالدين را نفهميده چ     ايشان مثل اينکه اصال معناي ال اکراه في       «

گرفت، در فقه اسالم دارد       اسالم امر به معروف را درجات قرار نداده، مگر پيغمبر اسالم، با اجبار زکات نمي              

 ۲۵کـشندش و هـرکس يـک روز، روزه بخـورد      جنگند، و مـي   کند و زکاتش را ندهد با او مي    تهرکس مخالف 

اي احتيـاط   کـشند، عـده   گوينـد، مـي   اي از علما مـي   تازيانه ديگر روز سوم عده  ۲۵زنند، روز دوم،      تازيانه مي 

  .کشند نه روز سوم گويند روز چهارم مي کنند، مي مي

گويند اينجا، پس مسئله امر به معـروف و نهـي از منکـر چيـست؟ دولـت                    الدين چه مي    اکراه في ن ال پس اي 

گر عرق و ورق و شراب و قمار و امثـال اينهـا از کـشور                اسالمي همه را بايد وادار کند که گناه نباشد، پس ا          

ايـن مخـالف    . شود  الدين است؟ اگر دستورات اسالمي پياده مي        اسالمي برداشته شده، اين مخالف الاکراه في      

ايـشان  . شود اجباري باشد     اعتقاد به اهللا نمي    الدين معنايش اين است که قلباً       الدين است؟ الاکراه في     الاکراه في 

بايد . دارد شود، اما حکومت اسالمي به عمل وا مي تش بايد روي اختيار باشد، اعتقاد قلبي اجباري نمي        اعتقادا

  )۴(».هم وادار کند
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  .اند اين معترض محترم گويا توجهي به اصل مطالب ما در نامه سرگشاده ننموده

  :ايم که ما در آن نامه سرگشاده گفته

ول پيش خـدا ارزش دارد؟ و آن چيـزي کـه پـيش خـدا ارزش                 آيا عبادت و اطاعت ظاهري و اجباري يک پ        «

الـدين و حـامي    اند داشته باشد؟ خدايي که گفته است ال اکراه في   تو  نداشت آيا در کار دنيا خاصيت و بقا مي        

آدم و دوستدار بندگانش بوده و خواست است آنها هم داوطلبانـه و عارفانـه، عاشـقانه بـه درگـاهش رو                      

  ؟»د که از پيغمبران بخواهد دينش را تحميل کننديرس قلش نميبياورند آيا زورش و ع

المثـل   ايم که قوانين الهي نبايد اجرا گـردد و فـي            فرماييد که در نامه سرگشاده ما هرگز نگفته         مالحظه مي 

را بدهد يا در ماه مبارک رمضان، تظاهر به روزه خواري کـرد،             ) ماليات(اگر کسي حاضر نشد خراج دولتي       

  هاي فساد دائر نمود بايد او را به حال خود رها کنند؟ سق کرد، خانهتظاهر به ف

 بحث و اعتراض ما در رابطه با روش پيشرفت اسالم و توجه و تمايل مردم به دينـداري بـود کـه        اصوالً

بنا به تجربيات تاريخي و مشاهدات اجتماعي هر زمان که اجبار و فشار در ديانت وارد شده اسـت، چـه در                      

العمل طبيعي فرار و انزجار بوده است و هيچ پيغمبري کسي را وادار               در مدرسه و مملکت، عکس     خانه و چه  

  .ايمان و اطاعت اجباري از خدا نکرده و کار همه آنها دعوت و ابالغ و ارشاد بوده است  به

در دعوت مردم به قبـول ديـن و مبـاني و اصـول توحيـد، قـرآن کـريم مرتـب بـه رسـول گرامـي خـدا                              

بـر مـردم نيـستي، هـدايت     ... اي پيامبر تو وکيل، وصي، متولي، مصيطر، سـلطان و   اي اکيد دارد که   ه  توصيه

اي پيامبر خودت را بخاطر عدم اقبال مردم به   کند و تو   دست خداست و خدا هرکس را که بخواهد هدايت مي         

  .پيام الهي در زحمت و مشقت نيانداز

  :اند الدين گفته فيشادروان عالمه طباطبايي در معناي الاکراه 

الدين، دين اجبـاري را     اکراه في جمله ال . اکراه يعني مجبور کردن و وادار کردن کسي بکاري که خوش ندارد           «

چون دين که عبارت است از يک سلسله معارف علمي که يک رشته معارف علمـي ديگـر را بـه                     . کند  نفي مي 

اعتقاد و ايمان از امور قلبي است که اکراه و اجبـار            شود و     وي هم رفته از اعتقادات تشکيل مي      ر. دنبال دارد 

  .به آن راه ندارد

اي از امور مهم که بيـان         کند گاهي در پاره     دهد و طبق حکم عقل تربيت مي        کسي که از روي حکمت فرمان مي      

  متوسل به اکراه يا امرـآنها ميسر نيست، يا از جهت اين که فهم طرف قاصر است يا به واسطه علل ديگري  

شود، و اما اموري که جهات خير و شرش روشن است پاداش کيفـر آنهـا مقـرر شـده      به تقليد از ديگران مي    

اند هرچه را بخواهد اختيار کند، يا طرف فعل يـا طـرف تـرک، يـا                   تو  ديگر نيازي به اکراه ندارد و انسان مي       

 نبوي به سرحد انکـشاف و       قبت خطرناک و چون حقايق ديني با بيانات الهي و توضيحات          افرجام نيک يا ع   

است و لـذا معنـي      » غي«  از آنها  و اعراض » رشد«که پيروي از آنها      وضوح رسيده و در حقيقت روشن شد      

  )۲۲(». ديگري را اکراه بر دين نمايديندارد که کس

اما واضح است که بعد از اقبال و پذيرش مردم و استقرار نظام اسـالمي در جامعـه، قـوانين و مقـررات                       

و . خواري يا فسق بايد جلوگيري شـود        در جامعه اسالمي از تظاهر به روزه       بايد اجرا شوند و قطعاً    اسالمي  

اجـرا و رعايـت و احتـرام    . از هر آنچه که موجب تشويق انحراف و فساد اخالقي است ممانعت به عمـل آيـد     

قـوانين توسـط خـود      ت گرفته از منبع وحي باشد يا از طريق وضـع            أقوانين اجتماعي، خواه مانند اسالم نش     

تنها کساني معتقد به عدم رعايت مقررات و . مردم، در همه حال و در همه جوامع امري است قطعي و منطقي    

  .قوانين اجتماعي هستند که خواستار هرج و مرج و فناي جامعه باشند
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 الًموران حکومتي موظف هستند که در ماه مبارک رمـضان، مـث           أاما صحبت ما بر سر اين است که آيا م         

ها افراد را بازجويي کنند که روزه هستند يا خير؟ از آنها بازجويي کنند که آيا                  در ادارات و حتي در کارخانه     

خوانند؟ يا در موقع استخدام کارمند يا پذيرش دانشجو سـئوال کننـد کـه از                  نمازهاي واجب را خوانده و مي     

وان و بايد کارمندان ادارات را وادار کـرد کـه           ت  کنند؟ صحبت بر سر اين است که آيا مي          کدام مرجع تقليد مي   

عليرغم تمايل خودشان، در نماز جماعت حاضر شوند و اگر حاضر نشدند بيم آن داشته باشند کـه اضـافه                    

تـوان زنـان شـاغل در ادارات و دختـران      گردنـد؟ آيـا مـي    حقوق و ترفيعات به آنها تعلق نگيرد يا اخراج مـي  

عذر شرعي خدا آنها را از نماز معاف کرده است به زور وادار کرد در صف                دبيرستاني را ولو آنکه به علت       

  نماز جماعت حاضر شوند؟

توان به بهانه اجراي احکام الهي و امر به معروف و نهـي از منکـر، بـه تجـسس در منـازل مـردم                           آيا مي 

 وسـايل طـرب و      هاي خانوادگي بدون حجاب اسالمي، يـا        رائمي از قبيل داشتن عکس    جپرداخت و آنها را به      

  جلب کرد؟... هاي ممنوعه بازي

ترين اصـول اسـالمي را زيـر پـا گذاشـت و در       توان بديهي آيا به بهانه امر به معروف و نهي از منکر مي          

 پرداخت؟ و امنيت قضائي و شغلي و اجتمـاعي را از مـردم سـلب کـرد؟                  جسسزندگي خصوصي مردم به ت    

 و بـا قاطعيـت اعـالم    اي خـود آن را رسـماً      مـاده  ۸ در پيـام      امـام  اساس اعتراضات ما همان است کـه بعـداً        

  .اند فرموده

، کـه اعتقـاد بـه خـدا از روي           انـد   اند خود توضيح کـافي داده         خوشبختانه برادري که به ما اعتراض کرده      

شـي  زتوانند انکار کنند که عبادت خـدا از روي زور و اکـراه کمتـرين ار                 هم نمي   ايشان اختيار باشد و مسلماً   

الدين آمده است اختصاص به اصول دين نداشته شامل عقيـده و              اکراه في ن که در ال   به عالوه کلمه دي   . اردند

  .باشد عبادات هر دو مي

 نظر شـارع    اند که روزه خوار را تازيانه بايد بزنند مسلماً            خواري مثال زده   برادر معترض در مورد روزه    

 عام بنمايد، يعني حرمت جامعه اسـالمي را مخـدوش          در مورد کسي است که تظاهر به روزه خواري در مال          

ايـن  . کنـد  دار نيست و تظاهر به آن هـم نمـي   نه آن که کسي به هر علتي در ماه مبارک رمضان، روزه   . سازد

اند حال آنکه حداقل در يک مورد شخصي را به جرم      خواري را شرح داده    براد معترض مسئله مجازات روزه    

ه اقدام غيراسالمي يکي از مامورين منجر به قتل نفس گشته اسـت      نسفاأاند و مت      خواري بازداشت کرده   روزه

  .ايم  در اختيار مقامات مسئول قرار دادهکه ما سند آن را قبالً

  

  ـ شرکت در نمازهاي جمعه۲۷

  :ايم اند که گويا گفته  معترضين به نامه سرگشاده نهضت آزادي ما را متهم کرده

اين همه مرد که االن بر روي       «و  » اند   گرد آمده  ۳اند با ژ      ماز جمعه تهران جمع شده    اين همه جمعيتي که در ن     «

  )۴(»اند اند همه اينها را پاسداران آورده  زمين خيس نشسته

  :و سپس به تحريک نمازگزاران پرداخته و خطاب به آنها چنين گفتند

 يگويند که عبادات مردم از رو   کنند مي   چگونه به شماها اهانت مي    ) نهضت آزادي (اي مردم ببينيد که اينها      «

آيند و در تابـستان       مردمي که در زير باران به نماز جمعه مي        ! اجبار است، در پيشگاه خدا قبول نخواهد شد       

خوانند و مردمي که نيمه شبهاي جمعـه در خيابانهـا             ايستند و نماز مي     ها مي   با زبان روزه بر روي آسفالت     
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گوينـد    روند، اينهـا مـي       که سحر به بهشت زهرا براي خواندن دعاي ندبه مي          خوانند، مردمي   دعاي کميل مي  

  کنند؟ آيا اين اجباري است که مردم عبادت مي! اجبار است

ايد؟  کنند عباداتشان ارزش ندارد؟ شما خدا هستيد و از نزد خدا آمده اين مردمي که با اين اخالص عبادت مي

رد؟ عبادات اين مردم در نزد خدايان درهم و دينار ارزش ندارد اما پيش کدام خدا عبادات اين مردم ارزش ندا

  )۴.(»شناسند عباداتشان خيلي ارزش دارد پيش آن خدايي که اين مردم او را مي

ما در هـيچ کجـاي نامـه سرگـشاده، از           . متاسفانه چنين بياني، تحريف مطلب ما در نامه سرگشاده است         

معترضـين بـراي تحريـک احـساسات مـردم و           . ايـم   بت نکـرده  شرکت اجباري مردم در نمازهاي جمعه صح      

  . اند جوسازي عليه نهضت آزادي چنين مطالبي را اختراع و مطرح ساخته

نمازهـاي  . گوييم اين است که نماز جمعه بايد وحدت آفرين باشد           آنچه درباره نمازهاي جمعه گفته و مي      

اتهـام و برچـسب زدن و اشـاعه    . يـت گـردد   جمعه براي آن است که حاکميت تقواي اسـالمي بـر جامعـه تثب             

هايي که نمـاز، بخـصوص        هاي نمازهاي جمعه با فلسفه نماز و آن ارزش          ها و يا خطبه     اکاذيب در پيش خطبه   

تـر و     تر و صـريح     گوييم آيا حق و باطلي روشن       ما مي . نمازهاي جماعت و جمعه بايد بيافرينند تعارض دارد       

يارانش اجازه داد که حتي دشـمنانش را سـب          ه  ب) ع(راغ داريد؟ آيا علي   و معاويه س  ) ع(تر از جبهه علي     قطعي

اين رويه معاويه بود کـه در مـساجد شـام، در    ) ع(کنند و جو دروغ و تهمت را حاکم سازند؟ يا برعکس علي       

سـاخت، بـا تحريـک و دروغ و تهمـت      و يارانش وادار مي   ) ع(مسجد دمشق مردم را به سب و لعن عليه علي           

هاي نماز جمعه تـوهين بـه         ها و پيش خطبه     کرد؟ آيا اين ايراد و انتقاد، از روند خطبه          جوسازي مي عليه آنان   

  نمازگزاران است؟

  

  ـ خدمات و اشتباهات دولت موقت۲۸

انـد کـه چـرا مـا فقـط بـه بيـان انتقـادات و                     برخي از دولتمردان معترض به نامه سرگشاده، ايراد گرفتـه         

  .ايم هاي دولتمردان را ذکر نکرده  کارهاي مثبت يا موفقيتايم و ها و نواقص پرداخته ضعف

البته ما قبال گفتيم که هدف از نامه سرگشاده، نه ارزيابي دستاوردهاي انقالب بـوده و نـه رسـيدگي بـه                      

کارنامه دولت و اگر قرار باشد که چنين کاري صورت گيرد منطقي هم آن است که تمامي کارهـاي مثبـت و            

  .وب وبد، ضعف و قوت همه با هم بررسي شده و معرفي شوندفي، خير و شر، خنم

که آيا شما که چنين ايـرادي بـه مـا گرفتيـد هرگـز خـود بـه آنچـه                      اما سئوال ما از معترضين اين است      

آيـا شـما کـه بـه کـرات بـه دولـت موقـت و نهـضت آزادي                    ! تفعلون ال مالم تقولون    ايد؟  گوييد عمل کرده    مي

شد که براي نمونه به خدمات آنان به ايران و اسالم چه قبل از انقالب و چـه بعـد                    بار هم     هرگز يک  ايد  تاخته

  اي هم بکنيد؟ از انقالب اشاره

امـا  . اند که اعمالشان خالي از اشتباه بوده است           اعضاي دولت موقت و نهضت آزادي هيچگاه ادعا نکرده        

يچ خـدمتي هـم بـه اسـالم و ايـران و       نهضت آزادي و يا دولت موقت هـ ،آيا به نظر مخالفين و معترضين ما 

  اند که مستحق يادآوري از آن باشد؟  انقالب و جمهوري اسالمي انجام نداده

  :اند که  برخي از معترضين مدعي شده

  )۴(»اند چه جنايتي به ايران کرد د  ماه دولت موقت بود و خدا مي۹دولت موقتي که ... «

  :و يا اينکه
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 ۲۱۷

  ) ۳(»نموديد کرديد و يک خيانتي به تاريخ مي الب را منحرف ميمگر شما نبوديد که داشتيد انق«

  )۵.(»هيچ گلي به سر اين ملت نزديد و بجاي خدمت آنهمه خيانت کرديد«

  .و نظاير اينها

  آيا واقعا دولت موقت جز خيانت و جنايت کار ديگري نکرده است؟

برخاسته است و تـالش دارنـد تـا         آنها که معتقدند اسالمشان ناب و اصيل است و از متن شريعت و فقه               

فرهنگ اسالمي بر تمامي روابط اجتماعي و سياسي حاکم گردد نبايد خود به آنچه ديگـران را بـدان دعـوت                   

  شوند؟» لم تقولون ما ال تفعلون«: کنند عمل نميايند؟ تا مبادا مشمول آيه شريفه مي

وقت را پذيرفتند در پاسخ بـه شـوراي      م  دولت رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي، وقتي استعفاي       

  :انقالب چنين مرقوم داشتند

فرساي ايشان در دوره انتقال و با اعتمـاد بـه ديانـت و امانـت و      ضمن قدرداني از زحمات و خدمات طاقت   «

  )۲۳(»حسن نيت مشاراليه استعفا را قبول نمودم

بينند در پاسـخ بـه نامـه سرگـشاده            سي جويند و اگر هم خود را ملزم مي        أآيا بهتر نيست به رويه امام ت      

سـي از امـام     أنهضت آزادي، پاي اشتباهات دولت موقت را هم به ميان بکشند، انصاف داشته باشـند و بـا ت                  

که آن بـه صـداقت اسـالمي        . اي هم به خدمات و زحمات در آن مرحله حساس تاريخ کشورمان بکنند              اشاره

 هم اين باشد که ديگران نيز در موقـع قـضاوت دربـاره              است و اگر خدا بخواهد اثر سخن صادقانه        نزديکتر

  .اعمال شما همين رويه منطقي و اسالمي را اتخاذ نمايند

  :کنيم عنوان نمونه به فهرست بعضي از کارهاي انجام شده در زمان دولت موقت اشاره مي در اينجا به
  

  در امور خارجي و قطع وابستگي به قدرتهاي بزرگ امپرياليست 

  . ابطه سياسي و اقتصادي با دولت صهيونيستي اسرائيل قطع رـ۱

   قطع رابطه با دولت نژاد پرست افريقاي جنوبي ـ۲

  . قطع رابطه سياسي با دولت مصر، کارگزار امپرياليزم در خاورميانهـ۳

  . برقراري روابط سياسي با دولت کوبا و به رسميت شناختن دولت آنگوالـ۴

  .و اخراج کارمندان خارجي ت نفم خلع يد کامل از کنسرسيوـ۵

  . اخراج مستشاران نظامي آمريکاـ۶

  ).سنتو( خارج شدن از سازمان پيمان مرکزي ـ۷

  . برچيدن پايگاههاي جاسوسي استراق سمع آمريکاـ۸

  . با شوروي۱۹۲۱ قرارداد ۶ و ۵ بال موضوع اعالم کردن فصول ـ۹

  .۱۹۵۹ لغو قراردادهاي نظامي ايران و آمريکا ـ۱۰

  .ود ايران به سازمان کشورهاي غيرمتعهد جهان ورـ۱۱

  . لغو کاپيتوالسيون و دهها کار ارزنده ديگرـ۱۲
  

  در امور داخلي

  .ند ملي کرديدمک ها را که خون ملت را مي  بانکـ۱۳

  . صنايع بزرگ وابسته را ملي کردـ۱۴
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 ۲۱۸

  . شرکتهاي بيمه را ملي کردـ۱۵

  . جهاد سازندگي را آغاز نمودـ۱۶

 کرد و اين صـندوق خـسارات بـيش از هـزار             تأسيسي ترميم خسارات دوران انقالب را        صندوق مل  ـ۱۷

  .خانواده خسارت ديده و قرباني داده را جبران کرده است

  . مالکيت زمينهاي موات شهري را لغو کرد و به بورس بازي زمين پايان دادـ۱۸

  .اهش دادرويه آن را ک  از تاراج ذخاير نفتي جلوگيري کرد و استخراج بيـ۱۹

  .کارگري را يکسان کرد و تبعيضات را از بين برد  و تعطيالت کارمنديـ۲۰

  . ساختن هزاران کيلومتر راه را آغاز کرد و پيش بردـ۲۱

  . برگزاري رفراندوم تغيير رژيم به جمهوري اسالميـ۲۲

  . برگزاري انتخابات مجلس بررسي قانون اساسيـ۲۳

  . برگزاري رفراندوم قانون اساسيـ۲۴

  . باال بردن حجم صادرات کاالهاي داخليـ۲۵

  . تقليل حجم واردات کاالي مصرفيـ۲۶

  . سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايرانتأسيس ـ۲۷

افزارهـاي   و صدها کار ديگـر ماننـد فـسخ قراردادهـاي نيروگاههـاي اتمـي، لغـو قراردادهـاي خريـد جنـگ                     

ندان خارجي و مستشاران نظامي، بازنشسته کردن امـراي         آمريکايي، قطع رابطه پول ايران با دالر، اخراج کارم        

اص يـک روز درآمـد نفـت بـراي          ص نفر، تعطيل مراکـز فـساد، اختـ        ۱۵۰۰مشکوک نيروهاي سه گانه در حدود       

هاي خارجي، بخـشودگي ماليـات         ميليون تومان، ممنوعيت ورود اتومبيل     ۴۰۰ها معادل     يک از استان   عمران هر 

  ...  مسکن وتأمين ميليارد تومان براي ۲ص  تومان، اختصا۳۰۰۰حقوق تا 

 دولت موقت متاثر از بيـنش خـاص آنـان نـسبت بـه      يوزير و بطور کلي وزرا  نخست  تصميمات و اعمال    

و بـر اسـاس     ) ع(و علـي  ) ص(به وسيله حضرت محمد   » اسالم«انقالب اسالمي ايران و شناختشان از انقالب        

  :ب اسالمي اينگونه استهاي مهم اين بينش از انقال ويژگي. قرآن بود

  .جاي نفرت، انتقام، برادرکشي، خصومت و تضاد، بين ملت مسلمانه  دوستي، برادري و همکاري بـ۱

  . رحمت و مهرباني و ايثار و وحدتـ۲

  . حيثيت دادن به مردم و خروج از اسارت دولت زر و زورـ۳

  .طلبي و مخالفت با ديکتاتوري و سلطه خارجي و داخلي  آزادي، حقـ۴

  . عالوه بر شعار، کار و عملـ۵

  .جهاد اکبر:  تحول دروني و اخالقيـ۶

  .»اسوه« حرکت مستمر و مستقيم و بر اساس صبر و تقوي در جهت ساختن جامعه نمونه ـ۷

  ).عمل صالح( جهاد سازندگي در کليه ابعاد آن ـ۸

  .م فراهم ساختن امکانات آموزشي در کليه سطوح به طور مساوي براي همه مردـ۹

 توزيع قدرت سياسي در سراسر کشور براي اداره خودکفاي مناطق و استانها در چارچوب وحـدت                 ـ۱۰

  .ملت و امت
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 ۲۱۹

ـ تقسيم و توزيع عادالنه ثروت و درآمد بين مردم طبق موازين شرعي و معيارهاي اسالمي نـه هـرج          ۱۱

  .و مرج

  .استعمار و استثمار در کليه ابعاد آن و باالخره نفي ظلم، کفر، شرک و فساد و زدودن آثار استبداد، ـ۱۲

  

  ـ محکوميت مشي براندازي۲۹

برخي از معترضين و مخالفين نهضت آزادي ، اصرار دارند که به هر ترتيبي ولو با هـزار مـن سريـشم                      

قلمـداد نماينـد و     ... نهضت آزادي را جز گروههاي ضد انقالب، ضد اسالم، ضد دين، ضد جمهوري اسـالمي              

  :اند که  مدعي شده

کارهـاي تروريـستي را بـا قلـم تاييـد و تـشويق              ... نهضت آزادي نيز يکـي از زمينـه سـازان کودتاسـت           «

  ) ۱۱(»کردند

الشخورهاي داخلي که براي خود سوابق مبارزاتي هم قائل هستند به حرکت درآمده و انگشت روي نقـاط       «

اسالمي بـه راه انداختـه اسـت        آلودي که از طريق تبليغات عليه انقالب         گذارند و به جريان شرک      ضعف مي 

  )۵(»کنند کمک مي

توانيد با انتشار نشريات ضـد و         مي. شناسند و گذشته شما فراموش نخواهد شد        مردم شما را خوب مي    ... «

  )۲(»نقيض از سويي به اسالم و انقالب اسالمي و خط امام و آقاي رفسنجاني اهانت و فحاشي کنيد

رمي دوباره با قلم و بيان مسموم به سوي امام و جمهوري اسـالمي              بايد بگويم نهضت آزادي با کمال بيش      «

  )۲۵(»اسلحه کشيده

  .چسبد هاي ناچسب به نهضت آزادي نمي اين برچسب

کـرات رسـالت خـود را در مـورد حفـظ انقـالب و جمهـوري اسـالمي و                    ه  نهضت آزادي ايران بارها و ب     

  . اعالم کرده استپاسداري از قانون اساسي آن و مخالفت با مشي براندازي را

  :نهضت آزادي تحت عنوان) شهيد چمران(قطعنامه مصوبه کنگره چهارم 

  :دارد اعتقاد به انقالب اسالمي و وفاداري به نظام جمهوري و قانون اساسي مقرر مي

بيني توحيدي و انديشه اسـالمي بـه انقـالب اسـالمي ايـران               نهضت آزادي ايران براساس اعتقاد به جهان      «

د و بعنوان بخشي از اقيانوس بيکران ملت خود را در رشد و پيروزي اين انقالب عظيم سهيم                  ورز  عشق مي 

  )۲۴(»...شمارد اند و حفظ و تداوم انقالب و جلوگيري از انحراف و انهدام آن را از وظائف اصلي مي د مي

  :هم چنين در بند ششم قطعنامه تصريح شده است که

هر شکلي و به هر اسمي از جانب هر         ه  هاي مذبوحانه و خائنانه را ب       ها و تالش    نهضت آزادي ايران توطئه   «

هاي تجاوزکارانـه   فرد و يا گروهي که باشد محکوم نموده و آن را در جهت منافع دشمنان انقالب و سياست    

  )۲۴.(»داند خارجي مي

  :بعالوه در بند نهم قطعنامه آمده است که

هـايي را کـه بـرخالف اصـالت           ها و سازمان     احزاب و جمعيت   نهضت آزادي ايران افکار انحرافي و التقاطي      «

اند مطرود      اند، و يا مشي براندازي جمهوري ايران را اتخاذ کرده           اسالم آلودگي و شرک را در آن وارد نموده        

  )۲۴.(»نمايد و محکوم مي

مـر تکيـه    هاي مختلف بر اين ا      هاي مکرر نهضت درمناسبت     مشي مصوبه، بيانيه    عالوه بر قطعنامه، و خط    
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 ۲۲۰

  .داشته است

  .برند و خوشحال خواهند شد اساس سود مي تنها دشمنان انقالب اسالمي ايران از اين اتهامات بي

  

   ـ سئواالت بدون جواب ۳۰

 ما سئواالت و اعتراضات و ايراداتي را هم مطرح کـرده بـوديم کـه مخـالفين نهـضت              ،در نامه سرگشاده  

مـا در آن نامـه      . اي هـم نکردنـد      وابي ندادنـد حتـي کمتـرين اشـاره        تنها به آنها جـ      آزادي و معترضين ما نه    

 ۹۹قانون اساسي کـه مجلـس خبرگـان آن را تـصويب کـرده، و بـيش از                  ): حق سئوال که داريم   (ايم    پرسيده

 و امـام آن را معـادل اسـالم و محـصول فقهـاي      درصد آرا اخذ شده ملت آن را تاييد و تصويب کرده است          

شود؟ چرا اصول مصرحه در قـانون اساسـي از جملـه               اجرا نمي  اند چرا تماماً      انستهعظام و واجب الرعايه د    

هـا و ممنوعيـت       پيمـايي   هـا، تـشکيل اجتماعـات و راه         مطبوعات، احزاب جمعيـت   حقوق ملت، آزادي نشريات،     

اصل برائت، ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت و اشـاعه اکاذيـب            ... بازرسي مراسالت و مکالمات و تجسس و        

  اند؟ فتيش عقايد، همه به اين زودي و به اين سرعت فراموش شدهو ت

  آيا جواب اين سئوال ساده بايد اين همه تهمت و افترا باشد؟

  ؟اند ايم که چرا قراردادهاي خارجي به تصويب مجلس نرسيده ما پرسيده

 اختيـارات دولـت     در حـد  ... کشورهاي خارجي، از جمله ترکيه و پاکستان، يا سوريه، ليبي          اگر قرارداد با  

است و نيازي به تصويب مجلس ندارد، چرا براي تصويب به مجلس برديد؟ و اگر تشخيص داديـد کـه بايـد                      

  در مجلس بحث و تصويب شود، چرا قبل از تصويب آن را به مرحله اجرا درآورديد؟

وزيـر و سـردبير      نخست   ميليارد دالري با دولت ترکيه که به تعبير آقاي موسوي            ۲گوئيم، قرارداد     ما مي 

گوئيم قرارداد    اند به نفع مملکت نيست ما مي          در آن کودتا کرده   » هاي آمريکا   ژنرال«سابق روزنامه جمهوري    

خالف قانون اساسي و خالف مصلحت کشور و به ضرر ايران           ) معروف به بيانيه الجزاير   (منعقده با آمريکا    

  آيا جزاي اين حرف ما تهمت وافترا است؟. بوده است

بينند که مسئوالن امور به جاي پاسـخگويي و     وقتي مردم مي  . خ به اين ايرادات ما، ناسزاگوئي نيست      پاس

پرسـند چـرا    شوند و از خود مي     پردازند بيشتر نگران مي     اداي توضيحات، به تهمت زدن و اشاعه اکاذيب مي        

  .گردد مي شترشک و ترديدشان بي. کنند به جاي پاسخگويي اين همه جنجال و سر و صدا ايجاد مي

يـک   اي ندارند، چـرا در برابـر   پرسند به راستي اگر مسئوالن امور از بيان حقايق ترس و واهمه     مردم مي 

هـا نفـر، صـدها        اي که حداکثربراي چند هزار خواننده در سراسر ايران توزيـع شـده بـود، ده                  صفحه ۶نامه  

نهضت آزادي که جسارت کرده است      ها، در صدا و سيما براي سرکوب          ساعت وقت در مجلس، در روزنامه     

و اين انتقادات را مطرح ساخته و در جامعه اسالمي امر بـه معـروف و نهـي از منکـر کـرده اسـت، صـرف                           

  پرسند چرا؟ اند؟ به راستي مردم مي نموده

  

  ميهنان عزيز هم

  برادران و خواهران مسلمان

صي برخـي از نماينـدگان بـه        مطالعه آنچه گذشت نشانگر واقعيت تلخي است که چگونه تـذکرات خـصو            
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اي سرگشاده ولي با توزيع محـدود         شود و پاسخ آنان در نامه       رئيس مجلس از تريبون نماز جمعه پخش مي       

  .آفريند که گوئي ارکان جمهوري مورد تهديد قرار گرفته است چنان غوغائي مي

امه نه ارزيـابي کارنامـه       گفتيم منظور نهضت آزادي ايران از نگارش و انتشار اين ن           همان طوري که قبالً   

هدف آن بود کـه از يـک طـرف تبليـغ رسـالتي را کـه از                . هاي موجود بود    انقالب و نه بزرگ کردن نارسائي     

کـرديم نگـران      اگر نمي . ها و شکايات آنان را منعکس کنيم         بنمائيم و نارضائي   ،ايم  طرف مردم به عهده گرفته    

را به کار بسته    » ان الذکري تنفع المومنين    کرذف«رمان الهي   و از طرف ديگر ف    » ما بلغت رسالته  «آن بوديم که    

  .رکاران سياست کشور تذکرات الزم را بدهيماند و به دست

هـاي    آثار توجـه دولتمـردان بـه درددل   .اي هر دو منظور را عملي ساخت       به نظر ما نامه نهضت تا اندازه      

اگــر . خورنــد هــا بــه چــشم مــي زنامــههــا و رو رانينمــردم در کوچــه و خيابــان، راديــو و تلويزيــون، ســخ

هـاي ناراضـيان      ها را برطرف سازند، الاقل، بـا ذکـر آنهـا بـر زخـم                رکاران هم نتوانند اين نارضائي    اند  دست

از طرف ديگر، بسياري از برادران در خلوت و جلـوت از تـذکرات مـا اظهـار خـشنودي و                     . نهمند  مرهمي مي 

  .نمايند رضايت مي

اند ميزان است ولـي بـاالتر از آن،      نظر آنان همانطور که رهبر انقالب گفته و  رأي اگرچه رضايت مردم و   

رضايت ذات مقدس باريتعالي و انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منکر است که مـا را بـه انجـام چنـين                         

و وظيفـه   است که ما را به ادامـه در راه ايـن د  ١»انا کفيناک المستهزئين«کاري واداشت و تکيه بر گفتار الهي  

  .دهد پشت گرمي مي

ها و فـشارها در آينـده نيـز بـه ايـن وظيفـه                 زني ها، تهمت   کنيم که عليرغم جوسازي     ما در اينجا اعالم مي    

اسالمي خود عمل خواهيم کرد و در عين حال خواهيم کوشيد انتقاداتمان سازنده، لحن سخنانمان برادرانـه                 

که تنها پس از انجام اين دو وظيفه است که دعـاي مـا              . باشدو نهي از منکرمان رئوفانه و رفتارمان اسالمي         

  .بندد شود و فتنه و فساد از جامعه رخت برمي براي اصالح جامعه مستجاب مي

دانيم از آنانکه ما را در انجام اين وظيفه تشويق نموده و يا بـا تـذکرات برادرانـه خـود                    در اينجا الزم مي   

زد کنند مجددا سپاسگزاري کنيم و به آنانکه با ما همدردند ولي از بيم              اند نواقص نامه را به ما گوش          کوشيده

ان االمـر  «را بيـاد بيـاوريم کـه    ) ع(اند سخن موالي متقيـان علـي          تعجيل اجل و يا تنگي معيشت لب فروبسته       

 را  و باالخره به برادراني که اداره امـور جامعـه          ٢»بالمعروف و النهي اليقربان من اجل و الينقصان من رزق         

اي در سـازندگي و نکثـي در اصـالح امـور              به عهده گرفته و نگران َآنند که تذکرات ما، خداي نخواسته وقفه           

ان االمر بالمعروف و النهي عن المنکر سـبيل االنبيـا و            «: شويم که   را يادآور مي  ) ع(ايجاد کند سخن امام باقر    

 و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمراالرض          و تامن المذاهب   ضمنهاج الصلحا فريضه عظيمه بها تقام الفرائ      

همانا امر به معروف و نهي از منکر، راه پيـامبران و روش صـالحان و         »و ينتصف من االعدا و يستقيم االمر      

هـا حـالل      فريضه عظيمي است که ساير فرايض به آن بـستگي داشـته و بـه وسـيله آن، راههـا امـن، کـسب                       

گـردد، و از دشـمنان        شـود و زمـين آبـاد مـي          غصب شده مسترد مي   گردد و حقوق      شود و رد مظالم مي      مي

                                                      
  .۹۵داريم، سوره الحجر آيه  همانا ما تو را از شر تمسخر و استهزاکنندگان محفوظ مي .١

  .کاهد کند و نه از روزي مي مسلما امر به معروف و نهي از منکر نه اجلي را نزديک مي .٢

227



 

 ۲۲۲

 لنا من ييربنا آتنا من لدنک رحمه و ه   .گردد  شود و کارها درست و امور اصالح مي         ستانده مي  منصفانه داد 

  ١ .امرنا رشدا

  

  ايران آزادي نهضت

  ۶۱آبان 

  

  

  

  

  

                                                      
  .۱۰ا وسيله رشد و هدايت کامل مهيا ساز، سوره کهف آيه بارالها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتي عطا فرما و بر م .١
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 ۲۲۳

  خذأفهرست م

 به مناسبت عيـد     ۶/۷/۶۱اني در دفتر حزب جمهوري اسالمي در مشهد          سخنر – وزير کشور    –االسالم آقاي ناطق نوري        حجت ـ۱

  . تهران۶۱ آبانماه ۱۵و سيماي خراسان و پيش خطبه نماز جمعه  قربان پخش گسترده از شبکه صدا

 پخـش  ـ۶۱ مهر ماه ۱۳ سه شنبه    – سخنراني قبل از دستور در مجلس شوراي اسالمي          –االسالم آقاي موحدي ساوجي        حجت ـ۲

  .  صبح آزادگان– جمهوري اسالمي – اطالعات – چاپ در کيهان – و سيما از صدا

 – چاپ در کيهـان      – پخش وسيع و مکرر از صدا و سيما          ۱۶/۷/۶۱ پيش خطبه نماز جمعه تهران،       –االسالم آقاي کروبي       حجت ـ۳

  . صبح آزادگان– جمهوري اسالمي ـاطالعات 

  ـ  اطالعـات ـ چاپ در کيهـان   ــ پخش وسيع از صدا و سيما  ۶۱ مهر ماه ۱۶عه  جمـ خطبه نماز جمعه قم  ـاهللا مشکيني   ـ آيت۴

  . صبح آزادگانـجمهوري اسالمي 

» جبهه جديـد « و سرمقاله ۶۱ مهرماه ۱۷» اقتضاي زمان« ارگان حزب جمهوري اسالمي سرمقاله  – روزنامه جمهوري اسالمي     ـ۵

  .۶۱ مهرماه ۲۵يکشنبه 

  .۱۷/۷/۶۱ »گويند چه مي « روزنامه صبح آزادگان سرمقالهـ۶

 چاپ – پخش مستقيم از راديو ـ۶۱ مهرماه ۱۸ سخن قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي يکشنبه         – آقاي کمال عابديني زاده      ـ۷

  . ماهنامه شاهد– صبح آزادگان – جمهوري اسالمي  ـ اطالعات–و انتشار در کيهان 

 ــ ۶۱ مهرمـاه    ۲۵ و يکـشنبه     ۱۸ور مجلس شوراي اسـالمي يـک شـنبه           سخن قبل از دست    –االسالم آقاي صادق خلخالي        حجت ـ۸

  . صبح آزادگان– جمهوري اسالمي – اطالعات – چاپ و انتشار در کيهان –پخش مستقيم از راديو 

 پخش مستقيم ـ۶۱ مهرماه   ۲۰ سه شنبه    – سخن قبل از دستور در مجلس شوراي اسالمي          –هاشم حجازي     االسالم آقاي    حجت ـ۹

  .  جمهوري اسالمي– صبح آزادگان – اطالعات – چاپ در کيهان –از راديو 

 پخش مستقيم از ـ ۶۱ مهرماه ۲۲ شنبه ۵ سخن قبل از دستور در مجلس شوراي اسالمي –االسالم آقاي احمد زمانيان    حجت ـ۱۰

  . صبح آزادگان– جمهوري اسالمي – اطالعات – چاپ و انتشار در کيهان –راديو 

  اطالعات – چاپ در کيهان     – سخن قبل از دستور در مجلس شوراي اسالمي، پخش مستقيم از راديو              –ان   آقاي محمد رشيدي   ـ۱۱

  . صبح آزادگان– جمهوري اسالمي ـ

  .۶۱ مهرماه و اول آبان ماه ۱۷هاي  شماره» پرسش و پاسخ« نشريه ، دبير اول حزب توده ايران– آقاي نورالدين کيانوري ـ۱۲

  .۶۱ آبانماه ۱۸ و روزنامه اطالعات ۶۱ آبانماه ۱۵ ـ مصاحبه با مجله شاهد – احمد خميني االسالم آقاي حاج  حجتـ۱۳

» وزير محترم ايـران  نخست جناب آقاي مهندس بازرگان  « نامه   – آقاي فخرالدين حجاري     –االسالم آقاي جعفر شجوني        حجت ـ۱۴

  .۵۸ مرداد ۲۱اطالعات 

  .۳۰/۴/۵۷ ـ قم ،چاپ نشر عصر» صد ساله اخير مي درنهضتهاي اسال «ـ عالمه شهيد مرتضي مطهري ـ۱۵

  . قم– انتشارات دارالفکر ـر. ح.به قلم س«بررسي و تحليل از نهضت امام خميني  «ـ۱۶

 – چـاپ در کيهـان   – پخـش از راديـو   ــ ۶۱ شـهريور  ۷ ـ نطق قبل از دستور مجلس شـوراي اسـالمي    – آقاي محمد کياوش ـ۱۷

  . آزادگان صبح– جمهوري اسالمي –اطالعات 

  )ع( انتشارات بنياد فرهنگي اما رضا– نهضت روحانيون ايران جلد سوم –االسالم آقاي علي دواني   حجتـ۱۸

  .به ايران و خاطرات سوليوان رجوع کنيد هايزر   به گزارشات و اسناد سفرـ۱۹

  . ۱۳۳۲ مهرماه ـ۵سرمقاله شماره » گنج شايگان« مجله ـ۲۰

  .۱۳۴۴ ـ۱۳۴۰ ،ها  و بيانيهتأسيس جريان ، جلد اول–  اسناد نهضت آزادي ايرانـ۲۱

  . ترجمه فارسي جلد چهارم– عالمه طباطبايي – تفسير الميزان ـ۲۲

  .۲۸/۱۱/۶۰ ، انتشارات نهضت آزادي– سيماي دولت موقت در پنج سند از والدت تا رحلت ـ۲۳

 ، انتشارات نهـضت آزادي ايـران      ،سالم دکتر چمران   کنگره سردار شهيد ا    ـ۱۳۶۰ قطعنامه نهضت آزادي ايران مصوب آبانماه        ـ۲۴

۱/۹/۶۰.  

 پخش از راديو و چاپ در کيهـان، اطالعـات،   ـ۶۱ آبانماه ۲۴ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي – آقاي محمد فروغي     ـ۲۵

  . صبح آزادگان،جمهوري اسالمي
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  ۲۲۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  

  

  خـون و طـوفـان

  در

  لبنـان
  

  

  

  سردار رشيد اسالم: از 

  ندكتر چمرا

  

  

  

  نشريه داخلي

  نهضت آزادي ايران

     ۶۱اه آبان م
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  فهرست مندرجات 

  

  

  ـ مقدمه ۱

  )توطئه(ـ مؤامره ۲

  ـ درياي خون و طوفان۳

  ـ مقاومت فلسطين و احزاب چپ لبناني۴

  )۱(ـ گزارشي از لبنان ۵

  ـ مقاومت فلسطين و تضادهاي داخلي آن۶

  ـ عوامل سياسي براي انفجار لبنان۷

  )۲(رير از لبنان ـ تق۸
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  ۲۲۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۳۶۱آبان 

  خون و طوفان در لبنان

  

اي را كه در پيش رو داريـد، گزارشـاتي اسـت از بـرادر شـهيدمان دكتـر مـصطفي چمـران در                          مجموعه

هـاي   هاي امپرياليـسم و صـهيونيزم و گـروه     درباره مسايل لبنان، فلسطين و توطئه ۱۹۷۷ و   ۱۹۷۶هاي    سال

هـا در جنـوب لبنـان در ميـان مـردم محـروم جنـوب و در كنـار آوارگـان                        لدكتر چمران سا  . چپ در منطقه  

و محـرومين از وطـن   ) هـا   لبنـاني (فلسطيني به سر برد و تمامي زندگي خود را وقف اين محرومين در وطن               

  .نمود) ها فلسطيني(

دكتر چمران از بنيـانگزاران نهـضت آزادي ايـران در خـارج كـشور و عـضو شـوراي عـالي آن بـود و                          

  .اي داشت اري نزديك و صميمانههمك

نوشتجات اين مجموعه گزارشاتي است از آن شهيد واالمقـام بـه شـوراي نهـضت آزادي در رابطـه بـا                      

اين گزارشات به همان صورت كه توسط برادر شهيدمان تنظـيم و ارسـال گرديـده بـود تحـت                    . وقايع لبنان 

گرديـده    ران در خـارج كـشور توزيـع مـي         براي مسؤوالن و اعضاي نهضت آزادي اي      » نشريه داخلي «عنوان  

  .است

هاي برادر شهيدمان از گرايـشات        اين گزارشات نه تنها شرح بعضي از وقايع و رويدادهاست بلكه تحليل           

  .باشد و روندها و علل و اسباب آن حوادث مي

ي هـا   هـا همگـام بـا دولـت         در شرايط كنوني حاكم بر منطقه بار ديگر امپرياليسم آمريكـا و صهيونيـست             

اي حـوادث     از گزارشـات بـه شـناخت علـل ريـشه          بعضي  . اند  هاي گذشته دست زده      طرح ارتجاعي به اجراي  

 همـه بـرادران و دوسـتان        هما مطالعه جدي و پيگير اين گزارشات را بـ         . نمايد  كنوني لبناني كمك اساسي مي    

  .نماييم قوياً توصيه مي

صوصاً بـرادر شـهيدمان دكتـر چمـران و          از خداوند بزرگ رحمت و مغفرت براي تمامي شهداي حق، خ          

  .والسالم. نماييم اند همت ادامه راهشان را طلب مي براي آنها كه مانده

  نهضت آزادي ايران 

  

  

  مؤامره

  

ترسـانند، مخـالفين را    زنند، همه مردم را از اين مؤامره مي همه از مؤامره آمريكايي ـ اسرائيلي حرف مي 

زننـد   ، ولي عجيب اين كه همان كساني كه بيش از همه دم از مـؤامره مـي  كنند به همكاري با مؤامره متهم مي  

  .دارند خودشان در خط مؤامره و در راه تحقق پيروزي مؤامره قدم بر مي
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اي بزرگ در كار است و درست است كه در خالل هيچ هجومي خارجي، اسرائيل          درست است كه مؤامره   

 هزار نفر را مجروح كند و همه لبنان را به آتش            ۲۰۰د و بيش از      هزار لبناني را بكش    ۵۰يا آمريكا، قادر نبود     

درست است كه از اين انفجار در لبنـان بـيش از همـه اسـرائيل و آمريكـا اسـتفاده كـرده و                        . و خرابي بكشد  

ترين شكل آن و بـاالخره تـصفيه       كند و بنابر اين مصلحت آنها استمرار اين قتال و تحقق مؤامره به كامل               مي

  .لسطيني استمقاومت ف

ايم كه همه نيروهاي وطني بيدار شوند و در دام اين          ترسيم و از اول هشدار داده       ما هم از اين مؤامره مي     

از اول ما خواهان آتش بس و مخالف خونريزي و تخريب بـوديم، و ايـن خواسـته بـه حـدي                      . مؤامره نيفتند 

 با فـشار معنـوي جلـوي آتـش جنـگ را             شديد بود كه يك بار امام موسي رهبر حركت، اعتصاب غذا كرد تا            

  .بگيرد

اي جنگ را     و عده . زدند، خواهان امتيازات بيشتري بودند      اما در مقابل كساني بودند كه به جنگ دامن مي         

كردند كه طبقه محروم ضد طبقه بورژوازي قيام كرده است و بزرگترين انتقاد اين         به جنگ طبقات تفسير مي    

دادي و  را مـي  » الـسالح زينـه الرجـال     « كه تو در مبارزات گذشته خود شعار         ها به امام موسي اين بود       گروه

  زني؟ چطور شد كه اكنون دم از صلح و آتش بس و مخالفت با خونريزي مي

اكنـون  . گفت كه تغيير نظام و كسب امتيازات وقتي مفيـد اسـت كـه لبنـاني وجـود داشـته باشـد                       امام مي 

كه به فكر امتيازات باشيم بايد لبنان و وحدت لبنان را حفظ كنيم             موجوديت لبنان در خطر است و قبل از آن          

  .و در دام مؤامره نيفتيم

اما متأسفانه ديديم كه مؤامره پيروز شد و هر روز امتيـازات جديـدتري كـسب كـرد و ملـت محـروم را                        

لـسطيني را در    بيشتر به كشتن داد و لبنان را به لبه پرتگاه نيستي و سقوط كشانيد و بيش از همه مقاومت ف                   

  . خطر تصفيه حتمي قرار داد

  .اين مؤامره شيطاني سه مرحله مهم را قدم به قدم با پيروزي طي كرده است

) هـا   دست راستي (مؤامره ابتدا با عوامل     .  اول مؤامره ايجاد انفجار بين مسيحي و مسلمان بود          ـ مرحله ۱

انه، جرقه انفجار را روشن كرد، جنگ دوره اول         الرم  خود وارد معركه شد و با قتل مردم بيگناه اتوبوس عين          

شروع شد، رهبران بيدار مقاومت كه از وجود مؤامره آگاه بودند با تمام قوا سعي كردند كه جلوي جنـگ را           

روز دوشنبه روز دوم جنگ، بر اثر طلب و اصرار مقاومت براي آتش بس امـام موسـي صـدر همـه      . بگيرند

تا از همه اطراف جنگ موافقت آتش بس را بگيرد ـ و باالخره موفـق شـد ـ     نيرو و قدرت خود را به كار برد 

 بعـد از ظهـر برقـرار شـد تـا مقتـولين و مجـروحين را از معركـه                     ۴ تـا    ۲و يك آتش بس موقـت از سـاعت          

 بعد از ظهر، كمال جنبالط و جـورج حـاوي و بقيـه رهبـران احـزاب چـپ بـه               ۳۰/۲۰ساعت  . آوري كنند   جمع

در حازميه نزد امام موسي آمدند و گفتند كتائب خطاي بزرگي كرده و ما بايد از اين خطا                  مجلس اسالمي شيعي    

جنگـد،    در جواب امام موسي كه گفت مقاومت طرفدار آتـش بـس اسـت و نمـي                . استفاده كنيم و كتائب را بكوبيم     

 و  … از بـين ببـريم     خواهيم بجنگيم و كاري به مقاومت نداريم، ما قدرت داريـم كـه كتائـب را                 جنبالط گفت ما مي   

 ديگـر بـه جنـگ       بدون شك كتائب و نيروهاي دسـت راسـتي        . و هنوز هم ادامه دارد    . …جنگ دوباره شروع شد   

داشـتند و بـا طراحـان مـؤامره در تمـاس بودنـد و مـا هـيچ                     زدند و در راه تحقق مؤامره قدم برمي         دامن مي 

  آورند؟ و چرا در خط مؤامره هستند؟ ود ميتوانستيم از آنها داشته باشيم كه چرا انفجار بوج انتظاري نمي
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ولي اعتراض ما به نيروهايي بود كه در ميان مسلمانان بودند و به نام مسلمانان و بـه خـاطر مـصلحت                      

  .كردند زدند و خواسته يا نخواسته به مؤامره كمك مي مسلمانان و مقاومت دست به انفجار مي

) كميتـه، شـورا، هيـأت     (اي    هـا، لجنـه     و دسـت راسـتي    افروزي كتائب    امام موسي براي جلوگيري از جنگ     

تشكيل داد كه اينان جلوي كتائب را بگيرند و         ) ضد كتائب ( نفر از بزرگان مسيحي      ۷۰بزرگ، مركب از حدود     

هـايي از    امـا متأسـفانه گـروه     . نزاع صورت مذهبي به خود نگيرد و مسلمان ضد مسيحي يا بر عكس نـشود              

 مسيحي به شدت اعتراض كردند كه چـرا لجنـه فقـط از مـسيحيان تـشكيل                  داخل مسلمانان بوجود اين لجنه    

 اينان به راسـتي از فلـسفه وجـودي ايـن لجنـه خبـر نداشـتند يـا                    …شده و مسلمانان در آن شركت ندارند؟      

  .خواستند بفهمند كه اين لجنه سدي در جلوي كتائب و براي جلوگيري از بروز جنگ مذهبي است نمي

 شد؛ جنگ صـورت مـذهبي بـه خـود گرفـت؛ كـشتن از روي هويـت شـروع شـد؛                 باالخره مؤامره پيروز  

هاي مـسيحي دور دسـت در         هاي مسلمان نشين مورد تجاوز مسيحيان قرار گرفت و شهرها و دهكده             منطقه

و عجيـب ايـن كـه       .  نيز به جرم اين كه مسيحي هستند مورد هجـوم مـسلمانان واقـع شـد                …عكا و بعلبك و   

زدنـد تـا       معتقد به ديـن و مـذهبي نيـستند مـدام دم از اسـالم و شـيعه مـي                     والًبعضي از احزاب چپ كه اص     

نتيجه جبري اين جنگ    . احساسات مذهبي مردم را بيدار كرده آنها را به جنگ و هجوم بر مسيحيان بكشانند              

 مذهبي آن بود كه همه نيروهاي مسيحي ـ حتي آنها كه ضد كتائب بودند ـ براي دفـاع از جـان خـود اجبـاراً     

دور كتائب جمع شدند و با مـسلمانان بـه جنـگ پرداختنـد و كتائـب از نظـر اجتمـاعي و سياسـي و نظـامي                            

و راه را براي ايجاد حكومت مسيحي و تقسيم لبنـان و تـصفيه مقاومـت همـوار                  . پيروزي بزرگي كسب كرد   

  .كرد

  .ـ مرحله دوم مؤامره، انفجار بين سوريه و مقاومت بود۲

مقاومـت فلـسطيني بـود و در حقيقـت     ) هـم پيمـان  (ترين حليف   زرگترين و قوي  در دنياي عرب، سوريه ب    

اما مؤامره و طراحان مؤامره آنقدر خوب بـازي كردنـد كـه ايـن دو     . رفت امتداد طبيعي مقاومت به شمار مي   

توانست تصور كند كه مقاومت علم مخالفت بـا سـوريه را    چه كسي مي. حليف طبيعي را به جان هم انداختند      

توانست در خـواب چنـين آرزويـي          فرازد و سوريه ضد مقاومت به جنگ بپردازد؟ حتي اسرائيل هم نمي           بر ا 

هايي مرموز در داخل و خارج به كار افتـاد و ايـن دو حليـف طبيعـي را بـه جـان هـم                           اما دست . داشته باشد 

وم بـه ايـن و آن    ايـن انفجـار و هجـ   ١در اينجا مقصود به هيچوجه دفاع از سوريه يا شرح مالبسات . انداخت

هـاي   نيست، بلكه منظور جلب توجه خوانندگان به نقش مؤامره و بيداري اذهان مردم در جلوگيري از مرحله       

  .بعد و مؤامره است

توانـد حليـف       و خـط سياسـي اجتمـاعي نمـي         ٣ ثـوري  ٢ از نظر ديني، قومي، تراثي،      مسلم است كه سوريه   

طور مؤامره توانست سوريه را در كنـار كتائـب قـرار            طبيعي كتائب باشد بلكه به عكس ضد آن است پس چ          

دهد و ضد مقاومت برانگيزاند؟ در جواب بايد گفت كه نقش مؤامره آنقدر قوي است و خوب محاسـبه شـده                     

                                                      
  ها  پرسش.١

   فرهنگي.٢

  انقالبي .٣
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مسلماً .. …. اندازد  زند و به مصلحت دشمن آنها را به جان هم مي            كه حتي بين دو حليف طبيعي را به هم مي         

) خـدا هرگـز نـشنود   (اگر السمع اهللا    . قاومت، اسرائيل و امريكا استفاده خواهند كرد      از انفجار بين سوريه و م     

مقاومت به دست سوريه تصفيه شود هيچ افتخاري براي سوريه نيست بلكه ننگ ابـدي بـر دامـنش خواهـد                     

اي آرزوي آن     همانطور كـه عـده    (نشست و اگر حكومت سوريه سقوط كند و سوريه مثل لبنان تجزيه شود              

  .اي جز ضرر براي مقاومت ببار نخواهد آورد هيچ فايده) كنند را مي

كننـد و حتـي علمـاء         طراحان مؤامره از همه عوامل موجود به نفع خود براي تحقق مؤامره اسـتفاده مـي               

كشتن سرباز سوري   . گيرند   براي تحريك مردم ضد يكديگر همه عوامل نفسي و عاطفي را به كار مي              ١نفسي

 كـه    هنگـامي . ها يكي از عوامل تحريك عواطف است         با طناب پشت ماشين در خيابان      در بيروت و كشيدن او    

كنـد كـه يكـي از مـواد آن قبـول               مصالحه با سوريه را امضا مي      ٢رهبر مقاومت، ابوعمار، در دمشق، اتفاقيه     

در همان روز در صـور و صـيدا و شـهرهاي ديگـر تظـاهراتي ضـد مبـادره سـوري                  .  سوري است  ٣مبادره

اينهـا  . …كنند  زنند و از ابراز هيچ اهانتي به او فروگذار نمي           گيرد كه عكس حافظ اسد را آتش مي         صورت مي 

  .همه عواملي براي انفجار در خط تحقق مؤامره بود

  .ـ مرحله سوم مؤامره، انفجار بين مقاومت و لبناني و بخصوص شيعه در جنوب لبنان۳

ي است، زيرا انقالب و مقاومت بايد با مـردم و در ميـان              اين مرحله به نظر ما خطرناكتر از دو مرحله قبل         

مردم رشد و زندگي كند و اگر ملت لبنان ضد مقاومت برانگيخته شود، بزرگترين خطر متوجه مقاومت شده                  

  .است

هاي مرموز به كار افتاد و لبناني را ضد فلسطيني تحريك كرد و مسلماً ممارسـات خطـايي نيـز از                       دست

اش گريبـانگير     اش به پاي فلـسطيني نوشـته شـد و نتيجـه              چپ صورت گرفت كه همه     هاي تندرو   طرف گروه 

  .مقاومت گرديد

ـ جـي   ي پ خريب قسمتي از بناي آن با، آرـ عامل المهنيه و قتل و جرح اعضا آن و ت     حمله به مؤسسه جبل   

سـر جنـوب انعكـاس      الشمالي به مؤسسه در سرتا      هاي مكرر و گاه و بيگاه از مخيم برج          و ايزگا و تيراندازي   

  .اي گذاشت زننده

هاي افراطـي بـه       هجوم همه روزه گروه   . هجوم به خانه امام موسي در بيروت همه لبنانيان را متأثر كرد           

هـاي خطرنـاكي خواهـد داشـت كـه راه مـؤامره را                طايفه شيعه و اعضا حركـت محـرومين مـسلماً انعكـاس           

و سـبب حقيقـي ايـن فـداكاري و          . نشده است ) پيروز(اين مؤامره خطرناك هنوز ناجح      . هموارتر خواهد كرد  

او به خوبي از اين مؤامره و ابعـاد خطرنـاك آن آگـاهي        . ذكاء رهبر شيعيان شخص امام موسي صدر است       

دهد كه در مقابل همه ايـن مـشكالت و اسـتفزازات     دارد و لذا به همه شيعيان و پيروان خود مرتباً آگاهي مي 

ها به خاطر هدفي مقدس و طوالني كه دفـاع و حمايـت               ها و تذليل    و ظلم ) نترسانيدن و سبك و خوار شمرد     (

انعكاس نشان ندهند، سبب انفجار نـشوند، و بـدين وسـيله مـؤامره را در             . از ثوره فلسطيني است صبر كنند     

                                                      
   روانشناس.١

   موافقت نامه.٢

   دخالت.٣
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: ها و استفزازات گفت      در صور امام موسي در مقابل همه هجوم        ،در مؤتمر حركت محرومين   . نطفه خفه كنند  

گـوييم نحـن      گيريم كه بزنند و باز هم مي         به يك طرف صورت ما چك زدند، طرف ديگر خود را نيز مي             اگر«

  .»)ما با شماييم(معكم 

هـايي اسـت كـه توسـط اسـتعمار بـراي        ها و استفزازات برنامـه  ها و هجوم  دانيم كه همه اين فحش      ما مي 

يم كه اين ممارسات خطا سبب شده است كه         دان  ما مي . شود  تحقق مؤامره طرح شده و با كمال دقت پياده مي         

اي از  اسرائيل سوءاستفاده كند و بـه اسـم محبـت و همكـاري از مرزهـاي جنـوب وارد لبنـان شـود و عـده                        

ما معتقـديم كـه     . هاي افراطي جز به نفع اسرائيل و استعمار نيست          روي  دانيم كه چپ      ما مي . لبنانيان را بفريبد  

عه و طايفه شيعي و باالخره ايجاد دشمني و كينه بين لبناني و فلسطيني              ايجاد شكاف مذهبي و هجوم به شي      

  .بزرگترين ضربه به مقاومت فلسطيني است

ما با آگاهي به بعد مؤامره و خطرات ناشي از آن، تا آنجا كه مربوط به ما بـوده اسـت مـؤامره را عقـيم                 

 اين مؤامره خطرنـاك را بـراي هميـشه          خواهيم كه به ما صبر و قدرت دهد كه          ايم و از خداي بزرگ مي       كرده

  .نابود كنيم

رود كه با هوشياري كامل اين مؤامره را خفه كنند، نه آن كه با       از همه مردم لبناني و فلسطيني انتظار مي       

هاي ناچسب به جان هم بيافتنـد و راه مـؤامره را              دار و تهمت    هاي شاخ   توجهي و تحريك اعصاب به دروغ      بي

اسـتفاده كـرده اسـت و بزرگتـرين         » تفرقه بيانـداز و حكومـت كـن       «ار هميشه از قاعدة     استعم. هموارتر كنند 

  .هوشياري و بيداري مردم بزرگترين ضامن شكست اين مؤامره است. ها را تابحال به ما زده است ضربه

  

∗∗∗  
  

  

  درياي خون و طوفان

۱۹۷۶    

  

يي از خون و طوفاني از اتهامات نـاروا         از ميان رعد و برق انفجارات و دريا       . برادرم سالم گرم مرا بپذير    

  …نويسم تا كم و بيش از اوضاع آشفتة لبنان با خبر شوي  و تبليغات زهرآگين دروغين اين نامه را مي

 كشته و صد هـزار مجـروح و   ۳۰۰۰۰سوزد، بيش از   ماه است كه لبنان در آتشي سوزان مي ۱۵بيش از   

هـاي داخلـي هنـوز      و نتيجة اين جنگ…سمتي مهم از لبنانميلياردها دالر خسارت و تخريب كلي بيروت و ق  

  …مبهم است و به احتمال قوي به تقسيم لبنان و سيطرة اسرائيل بر جنوب لبنان خواهد انجاميد

  تر از همه ظلـم      داليل داخلي مهم  . اين جنگ خانمانسوز داراي داليل داخلي و همچنين داليل خارجي است          

م عدالت اجتماعي، اختالف طبقاتي شديد، محروميت اكثريت قريب به اتفاق           و ستم هيأت حاكمة ماروني و عد      

مردم، امتيازات خاص سياسي، اقتصادي نظامي براي طايفة ماروني، سيستم برتـري طـائفي، عـدم برابـري                  

سيـستم  ! مردم در مقابل قانون، عدم مجال مساوي بـراي اكثريـت مـردم در همـة امـور حتـي سـربازگيري                  

 هزار ماروني مسلط بـر همـه چيـز و حـدود يـك ميليـون شـيعه فقيـر و                      ۴۵۰ اعظم لبنان    فئودالي در قسمت  
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  …محروم 

اين داليل داخلي باعث نارضايتي اكثريت مردم و تظاهرات همگاني محرومين بود كه از چند سـال پـيش                   

قـواي  كردند ولي اين مبارزات در كـادر اصـول پارلمـاني و تـوازن                 براي كسب حقوق اوليه خود مبارزه مي      

ولي داليل خارجي از اين زمينة مـساعد        . شد  داخلي لبنان بود و به هيچوجه به خودي خود باعث انفجار نمي           

  …ها استفاده كرد و براي مصالح خاصي لبنان را به اين روز تيره كشانيد و نارضايتي توده

 فلسطين، مسأله   مسايل خاورميانه پيچيده و مشكل و فراوان است، مسأله عرب و اسرائيل، حل مشكالت             

هاي   عدم تمكين مقاومت فلسطيني در مقابل خواسته     …نفت، قبول اسرائيل و فشار براي مصالحه با اسرائيل        

 همه مسايلي است خارجي كه لبنان در گرداب هولناك ايـن مـسايل فـرو افتـاده و هـر                     …آمريكا و اسرائيل    

  .شود روز بيشتر و بيشتر غرق مي

را » سينا) قرارداد(اتفاقيه  «نسب، بعد از چند سال زحمت توانست         ر يهودي آمريكا به رهبري دكتر كسينج    

اما سوريه موافقـت نكـرد و حاضـر         . به امضا سادات برساند و بين مصر و اسرائيل مصالحه برقرار سازد           

بنـابراين تأديـب سـوريه از نظـر آمريكـا           . ، اتفاقيـة جـوالن را امـضا كنـد         )ارزان(نشد به آن قيمت رخـيص       

مقاومت فلسطيني نيز بـراي اسـراييل و آمريكـا ايجـاد مـشكل بزرگـي كـرده بـود و تـصفية                       . ودضروري ب 

اي بـزرگ    لذا توطئه…مقاومت فلسطيني و يا الاقل تأديب و تضعيف آن از نظر آمريكا و اسراييل واجب بود           

بنـان ايجـاد     تـا در ل    …ريزي شد كه دكتر كسينجر رسماً به آن اعتـراف دارد            توسط آمريكا و اسراييل نقشه    

هـاي اول انفجـار، مقاومـت         در مـاه  ... . انفجار كرده مقاومت را وارد صحنة معركه كند و احتماالً از بين ببرد            

زعتـر حملـه كردنـد، احـزاب         و حتي وقتي كتائب به منطقة فلسطيني تل       . فلسطيني ماهرانه خود را كنار كشيد     

 مسلح و خارج معركه بـود بـه منطقـة مـسيحي             نشين و غير   چپ با تحريك مقاومت از منطقة شياح كه شيعه        

فلسطيني از منطقة تل زعتر بـه جنـگ لبنـاني ـ لبنـاني در منطقـة        ـ  الرمانه حمله كردند و لذا جنگ لبناني عين

شياح منتقل شد و شيعيان با قبول همة خسارات جاني و مالي براي محافظت از مقاومت فلسطيني، جنـگ را                    

در ايـن  . ح به كلي ويران شـد و بـه صـحنة مبـارزه جنگنـدگان مبـدل گرديـد           تحمل كردند و دم نزدند و شيا      

زيرا انفجـار خـواه     . كرد كه در لبنان آرامش برقرار كند و از انفجار جلوگيري نمايد             دوران مقاومت سعي مي   

 و خطـر تـصفية سـپتامبر سـياه       …بـرد   خانه مي   كشيد و آن را به سالخ       ناخواه پاي مقاومت را به صحنه مي      

هميـشه بـرخالف ميـل    » رفـض «هـاي فـدايي        ولي احزاب چـپ و سـازمان       …كرد  را در اذهان زنده مي    اردن  

افروختند و مسيحيان كتائبي نيز       زدند و با انواع حيله و فريب هر روز آتش نو مي             مقاومت، به جنگ دامن مي    

 تمـام ايـن مـدت    در. بر حسب توطئه آمريكايي و اسرائيلي خواهان انفجار و جنگ و بـاالخره تقـسيم بودنـد            

و اغلـب   . نقش امام موسي صدر ايجاد آرامش و آتش بس و دفـاع از مقاومـت و جلـوگيري از انفجـار بـود                      

شد تا خطر انفجار را تخفيف دهـد و يـا    اوقات به تقاضاي مقاومت براي جلوگيري از بحران وارد صحنه مي       

صـورت مـذهبي و دينـي در آمـد و           بر اثر اشتباهات فراواني كه صورت گرفت جنـگ بـه            . مسأله را حل كند   

كشت و ـ مسيحي نيز هـر مـسلماني را فقـط      مسلمان، مسيحي را ـ هر مسيحي را فقط بر اثر شناسائيش مي 

و ايـن سـبب شـد كـه همـه مـسيحيان بـراي دفـاع از حيـات و          . كـرد  به خاطر اين كه مسلمان است ذبح مـي       

تند و افراطي مسيحي ضد مسلمان بوجود آيد، هاي  موجوديت خود اطراف كتائب جمع آيند و باالخره فلسفه        

داننـد كاسـة      در ميان مسلمانان نيز احزاب چپ كه فطرتاً مخالف دين و مذهب هستند و مذهب را ارتجاع مي                 

237



 

 ۲۳۲

گرمتر از آش شده به نام مذهب تبليغات كرده و مردم را به نام مذهب و بخصوص به اسـم شـيعه تحريـك                        

يـن فقـط بـراي سوءاسـتفاده از احـساسات مـذهبي مـردم مـسيحي و                  داشـتند و ا    كردند و به جنگ وامي      مي

گـران خـارجي ايـن نـوع          كردند و حتي بر اثر توصية توطئـه         افروزان از آن استفاده مي     مسلمان بود كه آتش   

 ماه پيش، قدرت كتائب فزوني گرفـت و بعـضي           ۶حدود  . شد  هاي رواني و مذهبي طراحي و تشويق مي         جنگ

را تصفيه كرد، با چند هزار جنگنده ايـن منـاطق را            » حي سبناي «و  » حي غوارنه  «مناطق مسلمان نشين نظير   

هـاي مهـم را خـراب كـرده و بقيـه       محاصره نمود و پـس از پيـروزي، جنگجويـان منطقـه را كـشته و خانـه                 

  .موجودين را از منطقه كوچ داده و در آن مناطق اثري از مسلمان باقي نگذاشت

شيعه و نيمـه فلـسطيني بودنـد مـدت دو مـاه              زعتر كه تقريباً نيمه    شين تل ن و در اين وقت منطقة مسلمان     

منطقـة  . رسيد و فقر و گرسنگي كارد را به استخوان رسانده بود   محاصره بود و حتي نان و دوا به آنها نمي         

نشين بزرگ برج حمود و نبعه نيز در ايـن مـدت همچنـان تحـت محاصـرة شـديد بـود و غـذا و دوا و                   شيعه

خانه وجود نداشت     مردند و در نبعه و برج حمود حتي جراح و مريض            مجروحين ساده مي  . رسيد  ياسلحه نم 

خانـه   حتي اكنـون نيـز تنهـا وسـيله جراحـي مـريض      . مردند ها نفر مجروح بر اثر خونريزي مي و هر روز ده  

دين موقت كوچكي است كه امام موسي با كمك بعضي دكترهاي فرانسوي ايجاد كـرده اسـت و تابحـال چنـ                   

  . كرده استتأمينهزار عمل جراحي انجام گرفته و حيات آنها را 

 ساعت نيز اولتيمـاتوم     ۲۴زعتر شد و     زعتر خواستار فتح محاصرة تل     مقاومت فلسطيني براي دفاع از تل     

البتـه كتائـب ايـن      . داد كه اگر كتائب حلقة محاصره را براي حمل نان و آرد بـاز نكنـد وارد جنـگ خواهـد شـد                      

شـدند  » حورش ثابـت  «وم را نپذيرفت و لذا مقاومت وارد جنگ شد و جنگندگان مقاومت روز اول وارد                اولتيمات

چهار روز جنگ ادامه يافت و اسلحه سبك و سنگين به كار افتـاد و خـسارات زيـادي                   . زعتر است  كه نزديك تل  

  . بدون نتيجه پايان يافتزعتر را بشكند و لذا جنگ به طرفين وارد آمد ولي مقاومت نتوانست حلقة محاصرة تل

كردند اگر مقاومـت      مسلخ و كرنتينا، تا آن موقع مقاومت فلسطيني هيبتي فراوان داشت و طرفين فكر مي              

وارد معركه شود در عرض يك روز قادر است كه كتائب را به زانو درآورد، ولي اين عدم پيروزي مقاومـت    

بعد از اين   . اال رود و روحيه مسلمانان ضعيف گردد      زعتر سبب شد كه معنويات كتائب به حد زيادي ب          در تل 

مقاومـت و احـزاب چـپ       . واقعه هجوم شديد كتائب به دو منطقه مسلمان نشين مسلخ و كرنتينا شـروع شـد               

اعالم كردند كه محال است اين دو منطقه سقوط كند ولي متأسفانه بعد از دو روز جنگ سخت، سقوط كـرد                     

گري بيش از حد هر كه را يافتند كـشتند و   مسيحيان با خشونت و وحشيها شروع شد و  و قتل عام مسلمان  

هاي مخروبه را با خاك يكسان كردند و بر اجساد كشتگان رقصيدند      ها را آتش زدند و با تراكتور خانه         خانه

  .و شامپاني نوشيدند و اين پيروزي بزرگ را جشن گرفتند

ن نبود، اميدشان به مقاومت هم قطع شده بود،         روحية مسلمانان به حدي ضعيف شده بود كه حدي بر آ          

خواهـد بـا دسـت        وزير مسلمانان رشيد كرامي نيز استعفا داد و گفت قادر به هيچ عملي نيست و نمي                 نخست

ها يعني وجود رشيد كرامي در        آخرين اميد مسلمان  . ها را تحمل كند     بسته مسؤوليت اين كشتارها و شكست     

  .هيأت حاكمه نيز از بين رفت

  

  يروت محاصره شدب
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هاي خروجي بيروت، طريق دوره، طريق حازمه، طريق دامور، همـه توسـط كتائـب        در اين موقع تمام راه    

هـاي    جز طريق كوهستاني عرمون كه از زاوية جنوب شرقي بيـروت از پـشت فرودگـاه بـه كـوه                   . بسته بود 

ط مـسلخ و كرنتينـا، دامنـة         پـس از سـقو     .شـد   شرقي بيروت و از آنجا به بقاع و بعلبك و سوريه متصل مي            

 نفر از مقاوير ارتـشي  ۳۰۰حدود . غرور و تجاوز كتائب باال گرفت و خيال تسلط بر همة بيروت تقويت يافت 

بر فرودگاه بيروت سـيطره يافتنـد و در يـك زد و خـورد شـديد بـين مقاومـت و           ) نظير كماندوهاي چترباز  (

اپيماهـاي ارتـشي از طـرف ديگـر، در مـدخل طريـق              هـا و هو     احزاب از يك طرف و نيروهاي مقاوير و تانك        

عرمون، اين آخرين نفس كش بيروت نيز بسته شد و مدت چهار روز بيروت به صورت محاصره در آمد و                     

و در اين موقع سرتاسر بيـروت زيـر         . جريان بنزين و نان و مازوت و مواد غذايي و ذخيرة نظامي قطع شد             

گناهان زيادي كه بـه خـاك و          چه بي . سوخت  هاي كتائبي مي    و راكت ها    رحم و شديد توپها و خمپاره       آتش بي 

نبعه و برج حمود مـدت چهـار شـب و           ! خون غلطيدند، و چه خوف و وحشتي كه بر بيروت سايه افكنده بود            

روز متوالي زير آتشبار شديد كتائبي بود و هزاران جنگندة كتائبي آماده هجوم به اين مناطق شـيعه نـشين                    

هجـوم بـه جـسرباشا شـروع شـده بـود و ايـن منطقـه                 . را مثل مسلخ و كرنتينا تـصفيه كننـد        بودند كه آنها    

مناطق شيعي كفرشيما، حي ليلكي، حي سلم، حي جامعه نيز          .  نشين هر لحظه ممكن بود سقوط كند        فلسطيني

ار حي كفرشيما بين فرودگاه و منطقـه كتـائبي حـدث قـر            . شدند  مورد هجوم قرار گرفته به شدت بمباران مي       

و در حالي كه از طرف حدث مورد هجوم كتائبي بودند از پشت نيز مـورد حملـه كمانـدوهاي ارتـشي                      . دارد

فرودگاه قرار گرفتند و در نظر داشتند كه منطقة جبلي حدث را به فرودگاه متصل كرده محاصرة بيـروت را                

 كفرشيما دفع شـد و ايـن        البته هجوم كماندوهاي فرودگاه توسط جنگندگان حركت محرومين در        ! كامل كنند 

ولي هجوم همچنان ادامه داشت و كتائب تصميم گرفته بود كه يكي يكي ايـن               . نقشة شوم نقش بر آب گرديد     

مناطق را تصفيه كند و به عالوه سرتاسر بيروت در محاصره بود و گرسنگي و كمبود ذخيره همـه بيـروت                     

زيـر آتـشبارها، صـفهاي طويـل     ! تر از جان بود  انكرد و در اين حال نان به مراتب گر          را تهديد به سقوط مي    

 ۳۷ها منفجر شد و       شد و در يك واقعة دردناك فقط يك بمب نزديك يكي از نان فروشي               براي نان تشكيل مي   

تـوان از ايـن نمونـه         وت را مـي   فشار گرسنگي و قحط بر بيـر      . نفر كشته شدند و چه زياد كه مجروح گشتند        

  .انگيز شناختتأثر

  

  ونكنفرانس عرم

هـا، رشـيد كرامـي،     سران مسلمان، ابوعمار از مقاومت فلسطين، صائب سالم جنبالط رهبـر جبهـه چپـي            

مفتي جمع شدند تـا بـراي          در خانة  …ها شيخ حسن خالد، رهبر شيعيان سيد موسي صدر          اليافي، مفتي سني  

يف و دشمن مسلط و     ها ضع   ها بسته، همه اميدها شكسته، روحيه       همه راه . ها فكري بيانديشند    نجات مسلمان 

 و سرگذشت تأثرانگيز مردمـي زجـر ديـده و مـصيبت زده و محـروم و مظلـوم و آينـدة مـبهم و                          …مخيف

بزرگان مسلمان هر چه فكر كردند راه  . دردناك آنان به ياد آورنده خاطرات شوم فلسطين قبل از تقسيم بود           

 از دولـت سـوريه خواسـتند كـه بـراي            همـه . نجاتي نيافتند جز اين كه دست نياز به سوي سوريه دراز كنند           

. ها در مقابل ظلم و خشونت مسيحيان وارد لبنان شود و به اين جنگ خانمانسوز خاتمه دهـد                   نجات مسلمان 

خواهد سـوريه     اي ضد سوريه در شرف انجام است و آمريكا مي           سوريه اين تقاضا را رد كرد و گفت توطئه        
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سـيد موسـي صـدر      .  تقاضاي الحاح آميز مسلمانان رد شد      …درا به مسايل داخلي لبنان بكشاند و بعد بكوب        

كه بر اثر ناراحتي شديد چند شب نخفته بود، به تشويق و اصرار عده زيادي از بزرگـان مـسلمان، شخـصاً                      

عازم دمشق شد و در آن روزهاي پر مخاطره از همان تنها طريق عرمـون كـه مـورد بمبـاران هواپيماهـاي                       

فت و حافظ اسد رييس جمهور سوريه را كه با او رابطه دوستي نزديك داشـت                ارتش لبنان بود به سوريه ر     

المللي ضـد سـوريه    مالقات كرد و در مقابل تقاضاي كمك همه مسلمانان حافظ اسد دوباره همان توطئه بين        

امـام موسـي بـه او گفـت اگـر بـراي نجـات               . را مطرح كرد و ناراحتي خود را از دخول به لبنان ابراز داشت            

 باالخره حافظ اسـد ايـن تقاضـاي امـام را      …ها وارد نشود همه مسلمانان بيروت نابود خواهند شد          نمسلما

  .  تحرير فلسطيني كه در حقيقت زير نظر سوريه بودند وارد لبنان شدند١ هزار جيش۱۲پذيرفت و روز بعد 

ده بيروت را از    آور خود را به مدخل راه عرمون رسان         اي از جنگندگان جيش تحرير با سرعت حيرت         عده

هاي مشرف بر فرودگـاه بيـروت، آن را از خطـر تـسلط                محاصره بيرون آوردند و همچنين با تسلط بر كوه        

هـاي   زحله از طرف قواي جيش تحرير محاصره شد و تنهـا راه زحلـه كـه از فـوق كـوه              . كتائبي نجات دادند  

رتا پايتخت خانوادة فرنجيـه و پايگـاه        زع. رفت با انفجار پل آن قطع گرديد        غربي زحله به منطقه كسروان مي     

قوي و جبار مسيحيان تقسيم طلب مورد محاصره و هجوم شديد جيش تحرير قرار گرفت بـه حـدي كـه در          

دامـور شـهر بـزرگ    .  نفر افسر و جنگنده جيش تحرير به شـهادت رسـيدند          ۱۲۰هاي داخل شهر حدود       جنگ

هـا آتـش گرفـت و بـه           ند و تقريباً همـه خانـه      مسيحي جنوب بيروت سقوط كرد و حدود هزار نفر كشته شد          

  …غارت رفت

رفت تا زحله و زعرتـا نيـز سـقوط             و مي  …سعديات، مقر كميل شمعون سقوط كرد و به كلي ويران شد          

 بنـد   ۱۴بـس را پذيرفتنـد و بـه           كنند و به روزگار سياه امور بنشينند لذا كتائب و مـسيحيون پيـشنهاد آتـش               

بس و جيش تحريـر و   حافظ اسد و فرنجيه مسؤول نظارت بر آتش   . ردندمصالحه از طرف سوريه موافقت ك     

خارجـه سـوريه بـراي ايجـاد         امـور    خدام وزيـر  . اني مأمور حفاظت شدند    مسلح فلسطيني و جيش لبن     ٢كفاح

بيش از يـك مـاه آرامـش    . مصالحه بين مسلمان و مسيحي و تشكيل حكومت جديد از طرفين وارد لبنان شد   

زعتر، كرانه و همه مناطق مسيحيان باز شد، و هر كس بـدون              سترد نبعه، برج حمود، تل    كلي بر لبنان دامن گ    

كردنـد كـه دوران جنـگ سـپري شـد و              خواهد گذر كند و همه فكر مي        اي كه مي    توانست به هر نقطه     خطر مي 

 ولي متأسفانه اين آرامش ديري نپاييد، خوش درخشيد ولـي دولـت             …وقت بنا و همزيستي فرا رسيده است      

  !مستعجل بود

  

  شود مزايدات سياسي شروع مي

 بند مربوط به فلسطينيان و      ۷ بند مربوط به نظام لبناني و        ۷ بند براي مصالحه پيشنهاد كرد كه        ۱۴خدام  

  :اهم مواد اين مصالحه نامه عبارت بود از. مقاومت بود

گر هر كـسي حتـي      به عبارت دي  . …ـ محاكمه رييس جمهور يا هر مسؤول ديگري در مقابل خطاهاي او           ۱

                                                      
   ارتش آزاديبخش فلسطين.١

  . چريكها.٢
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  .رييس جمهور در مقابل كارهاي خود مسؤول است

هاي زيادتري اسـت، در حـالي         شود و داراي قدرت     وزير از طرف مجلس نمايندگان انتخاب مي        ـ نخست ۲

  .وزير را بياورد و ببرد توانست نخست كه سابقاً رييس جمهور مي

  % .۵۰اس ـ ازدياد عدد نمايندگان مسلمان در مجلس شوراي ملي بر اس۳

  .ـ لغو امتيازات طايفي براي وظايف دولتي و ارتش۴

ـ اعطاء شناسنامه لبناني به هزاران مسلمان بـي شناسـنامه كـه در موقـع اسـتعمار فرانـسوي حاضـر                      ۵

  .نشدند نام خود را تسجيل كنند و شناسنامه بگيرند

 عـدالت اجتمـاعي بـراي       تأمينهاي محرومين براي      ـ ايجاد مشروعات مفيد اجتماعي و تكفل درخواست       ۶

  .همه ملت

فقـط  . هـا حفـظ گـردد     بـين مقاومـت و لبنـاني    ۱۹۶۹در روابط با فلسطين قيد شده بود كه اتفاقيه قـاهره            

 فلـسطيني  ١تغييراتي در آن اتفاقيه به عمل آمده بود و از آن جملـه، مقاومـت داشـت كـه در داخـل مخيمـات                      

و . اشد، تا بتواند در مقابل اسـرائيل از خـود دفـاع كنـد      هاي ضد هواپيما داشته ب      اسلحة سنگين و حتي راكت    

  …تواند كمين مسلح براي هر هراست مخيم بوجود آورد  متر خارج مخيم، مقاومت مي۲۵همچنين 

در اول كار مسيحيان و مسلمانان اين اتفاقيه سوري را پذيرفتند ولي اختالفات داخلي احزاب چـپ مـانع                   

به دولـت سـوريه و بـه شـخص حـافظ اسـد              ) محرر و بيروت  ( عراق   هاي وابسته به     روزنامه …آرامش شد 

. زدنـد   ها دامن مي    دادند و مسيحيان نيز كه از ترس سكوت كرده بودند به اختالفات داخلي مسلمان               فحش مي 

اي را كـشت و       صاعقه، سازمان فلسطيني وابسته به سوريه به دفترهاي محرر و بيـروت حملـه بـرد و عـده                  

هايي كه از قديم بين سـوريه         مقاومت نيز جانب احزاب را گرفت و ناراحتي       . ت علني شد  منفجر كرد و اختالفا   

تـر و     و مقاومت وجود داشت مورد سوءاستفاده احزاب شد و روز به روز مخالفت مقاومت با سوريه علنـي                 

هـاي    ههاي آنها به داخـل اردوگـا        اصوالً مقاومت فلسطيني در سوريه قدرتي ندارد و فعاليت        . شد  شديدتر مي 

 در حالي كـه در  …شود و فلسطيني حق ندارد مسلح وارد خيابان شود  فلسطيني و مراكز تعليمي محدود مي     

به دست مقاومـت   هاي بسيار زيادي وجود داشت و قدرت منحصر به فرد تقريباً          لبنان براي فلسطيني آزادي   

 مقاومت بود و خـواه نـاخواه بـا          بنابراين قدرت و سيطرة سوريه در لبنان باعث ناراحتي        . هاست  و فلسطيني 

تـرين دشـمن      دولت عراق به علت اختالفات فكري و مرزي با سوريه سرسخت          . شد  احزاب چپ هم آهنگ مي    

» جبهه التحرير عربيـه   «و  » بعث عراق «سوريه و موفقيت سوريه در لبنان بود و احزاب وابسته به عراق مثل              

  .نمودند كردند و آشوب مي له ميهاي بيروت و محرر به شدت به سوريه حم و روزنامه

 وزيـر دولـت     ۱۸ مسلمان و نيمي مـسيحي باشـند و از           ،بر حسب اتفاقية جديد سوريه بايد نيمي از وزرا        

ها شـروع شـد     وزير مسلمان اختالفات داخلي احزاب و قدرت۹براي تعيين . هاست  نفر حق مسلمان۹ لبناني

دادند كه هـر طايفـه يـا حزبـي بـر اثـر نـسبيت         را مي» نسبي«احزاب چپ ابتدا شعار . و توافقي به عمل نيامد    

 ۴ وزيـر،    ۹ از    رييس مجلس شيعيان آقاي صدر طرفدار نصف به نصف بود كـه عادتـاً             . نماينده داشته باشد  

دانـستند   كردنـد و پيـشنهاد او را ارتجـاعي مـي           احزاب چپ با اين كه به آقاي صدر حمله مي         . نفر سني باشد  

                                                      
  ها  خيمه.١
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 وزير حق شـيعه اسـت       ۵   و عمل به ميان آمد مالحظه شد كه در صورت نسبيت اقالً            ولي وقتي پاي محاسبه   

 وزيـر بـراي شـيعه    ۳عوض شد، و حاضـر نـشدند بـيش از             ها و اين شعار پيشرو فوراً          وزير حق سني   ۳و  

ما خواهان آرامـش و ايجـاد حكومـت         . و آقاي صدر اعالم كرد شيعه اصالً احتياج به وزير ندارد          ! قبول كنند 

 ولـي اخـتالف داخلـي بـين احـزاب و            …گـذريم   راي بقـا لبنـان هـستيم و از حـق خـصوصي خـود در مـي                 ب

خواسـت از ايـن نمـد         هاي سياسي باال گرفت و هر طرف براي مصالح شخصي و حزبي خود مـي                شخصيت

 و باالخره خدام وزير امـور خارجـه سـوريه و مـسؤول مـصالحه و                 …كالهي بزرگتر براي خود كسب كند     

ها را تحمل كنـد و گفـت بـه سـوريه              هاي داخلي بين مسلمان     ان نتوانست اين اختالفات و كشمكش     آرامش لبن 

خـروج  . گـردد و لبنـان را تـرك گفـت     ها حل شد برمـي  وقتي اختالفات داخلي احزاب و شخصيت   . گردد  برمي

و ذبـح و  ) دزديـدن افـراد  (خطـف  . هاي داخلي بين مسلمان و مسيحي توأم گرديد     خدام با انفجار مجدد جنگ    

مسيحيان جنگ طلب در برابر قدرت سـوريه تـسليم شـده            . كشت و كشتار شروع شد و هنوز نيز ادامه دارد         

  .سكوت كردند اما بعد، از اختالفات داخلي مسلمانان سوءاستفاده نموده شروع به جنگ نمودند

  

  شود ارتش تقسيم مي

مـسيحيان بـه طرفـداري      .  داشـت  در داخل ارتش نيز اختالفات بين مسيحي و مسلمان بـه شـدت وجـود              

كشتند و چون اغلب فرماندهان بزرگ طرفدار كتائب و مسيحيان بودند به ايـن جهـت                  كتائب مسلمانان را مي   

يـا  . گفتند  اين سبب شد كه مسلمانان كم كم ارتش را ترك مي          . اكثر وسايل جنگي ارتش در خدمت كتائب بود       

د و خوردهاي خـونيني بـين مـسلمانان و مـسيحيان در     گريختند و حتي در بعضي موارد ز   از ترس جان مي   

اي از سربازان و افـسران        افسر جواني به نام احمد خطيب ياغي شد و عده         . هاي ارتش درگرفت    داخل پادگان 

را » ارتـش لبنـاني عربـي     «دور او جمع شدند و كم كم با كمك سياسي و مالي و نظـامي مقاومـت فلـسطيني                    

در حالي كه خطيب خود سني بود و كم و بـيش            .  و افسران آن شيعه بودند     تشكيل دادند و اكثريت سربازان    

» ارتش لبنان عربـي   «مقاومت فلسطيني به هر سربازي كه به        ! ورزيد  به افسران عالي رتبه شيعه حسادت مي      

هـاي ارتـش در بعلبـك و          پرداخت و پادگـان     مي)  دو برابر   تقريباً(پيوست حقوقي بسيار زيادتر از معمول         مي

افـسر عـالي    . پيوست» ارتش لبنان عربي  «ا و صور و ديگر مناطق مسلمان نشين يكي بعد از ديگري به              صيد

رتبه ديگري به نام عزيز االحدب در بيروت علم طغيان برافراشت و اعالم حكومت نظامي كرد و تقريباً همـه                    

مـسيحيان نيـز    . شـدند افسران عالي رتبه ارتش به او پيوستند و خواستار استعفاي رييس جمهـور فرنجيـه                

دار و  . هاي موجود بود    ترين ارتش   ترين و قوي    ارتش ديگري به رهبري آنطوان بركات تشكيل دادند كه منظم         

و . …را تـشكيل دادنـد    » ارتش زحزتا «دستة فرنجيه نيز كه به هيچكس حتي به كتائب اطمينان كامل نداشتند             

  . تجهيزات آن از بين رفتتوان گفت كه هيبت ارتش و همه وسايل و به طور كلي مي

  

  اختالف بين مقاومت و سوريه

كنتـرل جنـگ و قتـل و غـارت          . با از بين رفتن ارتش و پليس و ژاندارم، امنيت لبنان به كلي از بـين رفـت                 

اي بود كـه      كمتر خانه . زد  هر تفنگ به دستي از فرصت استفاده كرده دست به دزدي و جنايت مي             . محال شد 

هاي فدايي فلسطيني، و جاي تأسف        احزاب و حتي سازمان   . بور بكنند و غارت نشود    مسلحين از حوالي آن ع    
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كردند ولي بعد همه      ابتدا مسلمانان اموال مسيحيان را غارت مي      . حتي مقاومت دست به سرقت و غارت زدند       

اگـر كـسي از شـياح، خانـه خـود را تـرك       . شـد  كس چه مسيحي و چه مسلمان مشمول غارت و سرقت مـي       

  !رفت هاي مرگزا در امان باشد فوراً اموالش به غارت مي ا از بمبارانگفت ت مي

مـسلحين نيـز    . هاي عمومي باال گرفت اما كسي قدرت نداشت در مقابل مـسلحين اعتـراض كنـد                 ناراحتي

ها و احـزاب بـزرگ        گو اين كه سازمان   . (احتياج به پول و غذا و ذخيره داشتند و راه ديگري جز سرقت نبود             

براي امنيت جاني و مالي در لبنان هـيچ چـارة ديگـري جـز               ) گرفتند  هاي خارجي مي     از دولت  ليونمي،  ميليون

هاي خارجي، سوريه امتـداد طبيعـي لبنـان بـود و بـه                بين دولت . رسيد  قدرت يك كشور خارجي به نظر نمي      

از هر كـشور    اي با اسرائيل سبب شده بود كه سوريه بيش            هاي قهرمانانه   عالوه روابطش با مقاومت و جنگ     

مطـرح شـد و همـه       » مبـادرت سـوريه   «از اينجا درخواست تـدخل سـوري و         . ديگري مورد توجه قرار گيرد    

هـا شـيخ      بزرگان مسلمان منجلمه رهبر مقاومت ابوعمار و رييس مجلس شيعيان آقاي صدر و مفتـي سـني                

ط از آشوب موجود در     حسن خالد طرفدار مداخلة سوريه در لبنان شدند ولي احزاب چپ و رهبر آنها جنبال              

كردند و با تدخل سوريه مخالف بودند و تظاهرات زيادي ضـد سـوريه بـه راه انداختنـد و                لبنان استفاده مي  

هاي قديمي بين مقاومت و سوريه را دامن زدند و جناحي از مقاومت را نيـز                  حتي اختالفات جزيي و ناراحتي    

سازمان وابسته به سوريه حمله كردند و يـك بـار           ضد سوريه برانگيختند و در بيروت به سازمان صاعقه،          

، دو نفر از افسران عالي رتبه سوري كـه از طـرف حـافظ اسـد مـأمور مـذاكره بـا                       )مركز فداييان (در صبرا   

قـرار گرفتـه كـشته      ) سازمان فـداييان چپـي جـرج حـبش        (رهبران مقاومت بودند، مورد هجوم جبهه شعبيه        

 نفر از سازمان صاعقه به دست جبهه رفض كشته شـدند و             ۱۰حدود  و يك بار ديگر در راه فرودگاه        . شدند

هاي  و البته واضح است كه در جنگ. هاي افراطي را بمباران كرد     صاعقه با اسلحه سنگين مراكز اين سازمان      

هـا سـبب      اين جنگ . شوند  گناه، زن و بچه به مراتب بيشتر و زودتر از جنگندگان كشته مي              خياباني، مردم بي  

هاي سوريه تلف شـوند كـه خـواه نـاخواه             هاي سنگين و راكت     گناه زير گلوله    ة زيادي از مردم بي    شد كه عد  

  .انعكاس بدي داشت

امام موسي صدر معتقد بود كـه ايـن انفجـار بـين     . تر خطر انفجار بين مقاومت و سوريه بود      از همه مهم  

ن بايـد جلـوي ايـن انفجـار را          و به هر وسـيله ممكـ      . مقاومت و سوريه مصيبتي بزرگ و خيانتي عظيم است        

در ( بار به سوريه سفر كرد و با حـافظ اسـد و مـسؤولين سـوري مالقـات نمـود                      ۷براي اين منظور    . گرفت

و باالخره ابوعمار را نزد حافظ اسد برد و بين آنها را آشتي داد و از آنها خواست كه همـه             ) خالل چهار ماه  

امـام موسـي بعـد از پيـروزي ايـن           . اه حـل منطقـي بيابنـد      مشكالت خود را بي پرده به هم بـازگو كننـد و ر            

جبهه (هاي فدايي رفض      وساطت، مورد بغض و حقد و هجوم شديد جنبالط و احزاب افراطي چپ و سازمان              

التحرير عربيه متعلق به عـراق ـ جبهـه الـشعبيه قيـاده العامـه و جبهـه         الشعبيه به رهبري جرج حبش ـ جبهه 

هاي چـپ و راديوهـاي وابـسته بـه            قرار گرفت و روزنامه   ) فصلين از جرج حبش   الشعبيه التحرير فلسطين من   

  .آنها از هيچ فحش و اتهام و هجومي دريغ نكردند

گيـرد    حركت محرومين به رهبري آقاي صدر اعالم كرده بود كه فقط براي سه چيز اسلحه به دست مـي                  

ــ بـراي دفـاع از       ۲. از جنـوب ضـد اسـرائيل      ـ براي دفـاع     ۲) ضد تقسيم لبنان  (ـ براي بقا لبنان     ۱. جنگد  و مي 

هـا يـا مكاسـب و تعـداد       و لـذا بـراي سياسـت بـازي    …اي موجوديت مقاومت فلسطيني ضد هر نوع تـصفيه   
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و همچنين كشتار بـين مـسلمانان بـين مقاومـت و      . زيادتري از وزير و وكيل اسلحه به دست نخواهند گرفت         

امام موسي معتقد بود كـه     . كند  زند خيانت مي    ار دامن مي  سوريه حرام است و هر كس كه به اين قتال و انفج           

امـا امـروز بقـا لبنـان در خطـر      . تغيير نظام و مكاسب و غيره وقتي مفيد است كه لبناني وجود داشته باشـد        

تقسيم لبنان و بعـد سـيطره اسـرائيل بـر جنـوب لبنـان مطـرح اسـت در ايـن صـورت                        . نيستي و زوال است   

  !يا طائفي توجه به رنگ ديوار است وقتي كه خانه از پاي بست ويران استپرداختن به اكتسابات حزبي 

هـاي كالنـي    هاي فلسطيني رفض در خالل اين جنـگ اسـتفاده   اما احزاب چپ حزب كمونيست، و سازمان     

 عـده زيـادي عـضوگيري كـرده بودنـد و در             …عالوه بر پول و سرقت و اسلحه مفت از خـارج          . برده بودند 

اي براي حمايت جان خـود و          سالح محكوم به مرگ و ذلت است و هر بيچاره فلك زده             روزگاري كه آدم بي   

هاي فدايي با تقديم اسلحه و پول ماهيانه هزار هزار    كسان خود احتياج به اسلحه دارد، اين احزاب و سازمان         

م گلولـه   از جوانان را به خود جلب كردند و قدرتي كسب نمودنـد و عـده زيـادي از ايـن بيچارگـان را بـه د                         

ها بود و اينان وحـشتي از تقـسيم لبنـان و يـا            بنابراين هرج و مرج موجود به نفع احزاب و سازمان          …دادند

دادنـد اگـر اسـرائيل بـر جنـوب مـسلط شـود آنگـاه جنـوب و                     دخول اسرائيل نداشتند و حتي علناً شعار مي       

  !نماييم يگر خلق ميو يا اگر آمريكا وارد شود ويتنامي د! كنيم فلسطين را با هم آزاد مي

  

  توطئه بـزرگ

از انفجـار بـين مقاومـت و سـوريه          . ها را بررسي كرد و از تاريخ عبرت گرفت          بايد سبب اصلي اين جنگ    

ها اين همه اصـرار دارنـد تـا بـه          و چرا بعضي سياست   ! چه كساني سود خواهند برد؟ جز آمريكا و اسراييل        

تر تيره كننـد و راهـي بـراي سـازش بـاقي نگذارنـد؟ مگـر        انواع حيل رابطه سوريه و مقاومت را هر چه بيش         

سوريه بزرگترين قدرت خاورميانه پشتيبان مقاومت نبوده و نيست؟ در بين كشورهاي عربي كـدام كـشور                 

چـرا بايـد آخـرين پـشتيبان        . …تر است؟ مصر؟ عراق؟ ليبـي؟ اردن؟ سـعودي و كويـت؟             به مقاومت نزديك  

دادند كه كشتن سوري بهتر از اسرائيلي گردد؟          اي شعار مي    ردد؟ عده مقاومت نيز به دشمن مقاومت تبديل گ      

و يكـي از بزرگـان مقاومـت گفتـه بـود اگـر              ! دادند كه كشتن سوري بهتر از اسرائيلي است         اي شعار مي    عده

  .…! اسرائيل بر جنوب لبنان مسلط شود بهتر از تسلط سوري است

دول عـرب و بـه فرانـسه و بـه آمريكـا و روسـيه                تر اين كه جنبالط رهبر احزاب چپ بـه جامعـه              عجيب

نشينند تا سوريه وارد لبنان شود؟ يعني به نحوي از انحاء آنهـا را تحريـك                  شكايت برد كه چطور ساكت مي     

دسـت  (از يـك طـرف سـوريه را عميـل آمريكـا             . كرد كه در امور لبنان ضد دخالت سوريه مداخلـه كننـد             مي

 راسـتي چـه      !كردند كه مانع دخول سـوريه شـود         ه آمريكا شكايت مي   خواندند و از طرف ديگر ب       مي) نشانده

 كه كسي جرأت دم زدن      ندها اذهان مردم را مشوب كرده بود        آنطور با تبليغات دروغ و هوچي بازي      ! دنيايي

حتـي جوانـان حركـت محـرومين كـه          !  دست راستي و كتائبي اسـت       هر كس مخالف چپ باشد حتماً     . نداشت

اند   ها شهيد داده    ها هستند تابحال ده     رين جنگندگان مناطق شيعه نشين در مقابل كتائبي       هنوز بزرگترين و بهت   

تر از عجيب آن كـه چنـد          عجيب! جنگند  هاي شني مي    و از شب تا صبح در ميان سنگرهاي تاريك پشت كيسه          

 بـشير    !داي طويل و دوستانه تـشكيل دا        وقت پيش جنبالط با بشير جميل فرزند پير جميل رهبر كتائب جلسه           

در بيروت  ) شنبه سياه (جميل فرمانده جنگي كتائب و مسؤول خونريزي وحشيانه جنايت كارانه سبت اسود             
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. باره با جنبالط نشست و تغيير ماهيـت داد         يك. … !هاي داخلي لبنان لقب داشت      بود بزرگترين جنايتكار جنگ   

هـاي   و برنامـه ) پرست و مترقـي  عني وطني ( ! جنبالط كشف كرد كه بشير جميل وطني و تقدمي است    و دفعتاً 

سـوريه خـائن و دسـت نـشانده         ! همه لبه تيز حمله متوجـه سـوريه شـد         ! اصالحي احزاب چپ را قبول دارد     

حـافظ اسـد علـوي و    ). دادند و از فحش بدتر بـود    صفتي كه فقط به كتائب نسبت مي      (آمريكا و انعزالي است     

امـام موسـي صـدر نيـز دسـت          ) آيـد    از عرب به شمار مي     كه اين خود نوعي اهانت نزد قسمتي      (شيعه است   

حرمتي احزاب چپ قـرار گرفـت و مـتهم شـد كـه                و به سختي مورد شتم و بي      ! نشانده سوريه قلمداد گرديد   

خواهد جيش شيعي تشكيل دهد و افسران شيعه را كه در ارتش لبنان عربي اكثريت داشتند در اين ارتش                     مي

اولين فرمانده كه قصر فرنجيـه را       ( قهرمان شيعه نظير رائد حسين عراد        افسران معروف و  ! شيعي جمع كند  

 كيلـومتري هـدف را بـه دقـت     ۱۹ترين افسر توپخانه كـه از فاصـله    به توپ بست و او را فراري داد، و دقيق   

 مورد حقـد و حـسد احـزاب چـپ           …و ابراهيم شاهين و غيره    ) هاي حبل   فرمانده جنگ (و امين قاسم    ) زند  مي

 اين اتهامات روزي كه احمد خطيـب بـراي زيـارت بـه خانـه امـام موسـي آمـده بـود                         به دنباله . تندقرار گرف 

امام ! خواهيد ارتش شيعي بوجود آوريد      ام، يا امام كه مي      نتوانست ناراحتي خود را كتمان كند و گفت شنيده        

ارتش ماروني، يـا سـني،      من از ايجاد ارتش شيعي به همان درجه اكراه دارم كه از ايجاد              «در جواب او گفت     

ها توسط  و بيان امام اشاره بود به ارتش ماروني » يا درزي، من معتقد به وحدت لبنان و وحدت ارتش لبنانم          

  …ها ها و ارتش فخرالدين متعلق به جنبالط و درزي بركات و زعرتاوي

ن ايـن كـه   رسـيد، و آ  بزرگترين توطئه توسط آمريكا طرح شده و با مهارت تمـام بـه منـصة ظهـور مـي            

سوريه به مشكالت پيچيده لبنان آلوده شود، آنگاه انفجار بين مقاومت و سوريه، و سپس تـصفيه مقاومـت                   

العمل شديد مردم سوريه ضد نظام موجود يا كودتا براي سقوط حـافظ اسـد و                  توسط سوريه، و بعد عكس    

سيم لبنـان و ايجـاد حكومـت        برنامه استعمار فقط تق   . …تجزيه سوريه به مناطق سني، علوي، درزي و غيره        

بلكــه عــالوه بــر تقــسيم لبنــان، تجزيــه و تقــسيم ســوريه را نيــز در ســر  . نبــود) اســرائيل ثــاني(مــاروني 

رفت و اعمال وحشيانه چـپ و راسـت    و اين برنامه شوم با موفقيت تمام قدم به قدم جلو مي     . …پرورانيد  مي

. كـرد    مـي  تـأمين زي اين برنامه استعماري را      و انفجارهاي همه روزه و كشت و كشتارهاي بي حساب پيرو          

هاي تبليغاتي فضا را مسموم كرده بـود كـه فكـر و عقـل                 نما و جار و جنجال      آن قدر شعارهاي تند و انقالبي     

زد و   فقط امام موسي صدر در معركه مانده بود كه به هر دو طـرف فريـاد مـي       …سالمي باقي نگذاشته بود   

داشت، ولي افسوس كه فرياد او همراه بـا ضـجة ضـمير لبنـان در برابـر                    يآنها را از خطر انفجار بر حذر م       

باالخره امام موفق شد    . رسيد  رفت و به گوش كسي نمي       ها و جار و جنجال از بين مي         گري  طوفاني از هوچي  

 ساعته تشكيل شد كـه اسـد        ۷كه ابوعمار رهبر مقاومت را نزد حافظ اسد ببرد و در حضور امام يك جلسه                

كردند و امام به عنوان قاضي يـا ميـانجي آن دو را مـصالحه     پرده بيان مي   هاي خود را بي     ر درددل و ابوعما 

و همچـون طبيـب   . هاي خود را بازگو كننـد  زد تا شكوه    داد، و همچون جراح بر دل پر دردشان نيشتر مي           مي

درت بـه پـيش      اما تحريكات داخلـي و خـارجي همچنـان بـا قـ             …گذاشت تا دردها را تسكين بخشد       مرهم مي 

شد، در مراسم با شكوهي كه حركت محرومين بـه خـاطر سـالگرد       راند و خطر انفجار هر روز بيشتر مي         مي

اي از بزرگان منجمله ابوعمار حضور داشتند، امـام موسـي هنگـام     اولين شهيد خود تشكيل داده بود، و عده  

ب چـپ و انفجـار بـا سـوريه برحـذر      سخنراني خود ابوعمار را مورد عتاب قـرار داد و او را از خطـر احـزا             
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داشت، به خصوص اعالم كرد پشتيباني احزاب چپ از مقاومت از روي مصالح شخصي و تجارتي است در                  

حالي كه ما، نه به خاطر تجارت و نه به خاطر منافع خاص، بلكه به خاطر ايمان به آزادي فلسطين و قدس و                       

 مـا هميـشه در كنـار شـما          …كنـيم و خـواهيم كـرد        يم و مي  ا  ايمان به انقالب فلسطين از شما پشتيباني كرده       

 امـا ايـن     …ايم، هنگام آزاد كردن قدس نيـز در كنـار شـما خـواهيم بـود                 ايم، هميشه به شما كمك كرده       بوده

انتقادات خالصانه امام موسي و تخدير ابوعمار از خطر انفجار باعث نـاراحتي شـديد احـزاب چـپ و حـزب                      

 ايذاء و اذيت اعـضا حركـت محـرومين          …اسزا به طرف امام سرازير گرديد     كمونيست شد و سيل تهمت و ن      

 و آن انفجار بـين      … و توطئه خطرناك استعمار پيروز شد و چيزي كه نبايد اتفاق بيفتد افتاد             …شدت گرفت 

  .سوريه و مقاومت بود

  

  برخورد مقاومت با سوريه

. دهـد   نگ خانمانـسوز داخلـي خاتمـه نمـي        كند و به اين ج      كردند كه اهمال مي     اي سوريه را مالمت مي      عده

. خواستند كه سوريه قدرت بيشتري وارد كند و اطراف منازعه را با زور وادار به سكوت و آرامـش كنـد                      مي

امام موسـي بـا ايـن       . صاعقه، سازمان فدايي وابسته به سوريه نيز سخت طرفدار دخالت نظامي سوريه بود            

ت ولي با برخـورد نظـامي سـوريه ومقاومـت مخـالف بـود و       كه با تدخل سياسي سوريه موافقت كامل داش 

اما ارتـش سـوريه وارد لبنـان شـد و قـسمتي بـه شـمال و                  . داشت  سوريه را از اين كار به شدت برحذر مي        

از طرف احـزاب چـپ و مقاومـت         . قسمت ديگر سرازير جنوب شد و قسمت سوم نيز رهسپار بيروت گرديد           

 تـا   …گرديـد   ي بيشتر حمله بر جنگ اعصاب و مبارزة تبليغاتي مي         شد ول   شعارهاي تند ضد سوريه داده مي     

در صيدا كـه احـزاب      . اين كه قسمتي از تانكهاي سوري براي عبور به بيروت از راه جنوبي، وارد صيدا شد               

چپ و مقاومت قدرتي دارند، ابتدا از نيروهاي سوري استقبال كردند و يك جيب ارتش لبنان عربي از جلو و                    

اما در وسط شهر نيروهاي چپ كمين كـرده         . آن به مركز شهر آمدند و هيچ اثري از جنگ نبود          تانكها پشت   

 نفـر افـسر و سـرباز سـوري كـشته      ۵۰بـيش از  .  تانكهاي سوري را هدف بازوكا قرار دادنـد       بودند و دفعتاً  

ي تيـر خودكـش    حتي افسري حساس در وسط شهر بـا هفـت         . شدند و عده زيادي بدون جنگ تسليم گرديدند       

اي تـأثرآور و وحـشتناك    هاي سوري به آتـش انفجـار سـوخت و منظـره     كرد و تقريباً همه تانكها و كاميون   

 عـازم بيـروت بودنـد در گردنـه           آن قـسمت از نيروهـاي سـوري كـه از راه دمـشق مـستقيماً               . بوجود آورد 

افـسران و  جنـگ سـختي در گرفـت و بهتـرين     . بـا نيروهـاي مقاومـت و احـزاب روبـرو شـدند            » ظهرالبيدر«

رزمندگان مقاومت به خاك افتادند و ارتش سوري بر بزرگترين مرتفعات بيروت تسلط يافت و تا صـوفر و                   

  .بحمدون به پيش راند

  

  بيانيه امام موسي صدر

امـام  . پس از انفجار، ابواياد و ابولطف رهبران مقاومت نزد امام آمدند و نگراني خويش را ابراز داشـتند                 

  بـس كـرد و ضـمناً       رگ خواند و طـرفين را دعـوت بـه آتـش            و اين انفجار را مصيبت بز      اي صادر كرد    بيانيه

كنـيم   متذكر شد كه انقالب فلسطين شعله مقدسي است كه ما آن را با قلب و روح و بازوي خود محافظت مي 
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ا  كامل ب  ١اي از جنگندگان حركت محرومين در تنسيق        گيريم و عده    و ضد تصفيه مقاومت اسلحه به دست مي       

در سنگرهاي مقدم جبهه قرار گرفتند كه با جان خود از مقاومت            ) بزرگترين سازمان مقاومت فلسطيني   (فتح  

موقـع را مغتـنم شـمرده امـام را          با اين همه احـزاب چـپ بخـصوص حـزب كمونيـست              . فلسطيني دفاع كنند  

دند و در بعـضي     هاي دور دست به اعضا حركت محرومين حمله كر          نشانده سوريه خواندند و در قريه      دست

امـا مقاومـت فلـسطيني بـه پـشتيباني حركـت محـرومين برخاسـت و جلـوي                   . نقاط اسـلحه آنهـا را گرفتنـد       

  .هاي چپ را گرفت، ولي فحش و تهمت و ناسزا همچنان ادامه يافت هاي احزاب و سازمان گويي ياوه

  

  گيرد صاعقه مورد هجوم قرار مي

مراكز صـاعقه  . مت و نيروهاي چپ به صاعقه حمله كنند انفجار بين سوريه و مقاومت سبب شد كه مقاو        

به طوري كه صاعقه در همه لبنـان تقريبـاً از           . را با اسلحه سنگين خراب كرده طرفدارانش را تار و مار كنند           

در صبرا، چند نفر . اي صورت گرفت كه نظير آن كمتر ديده شده بود       كشت و كشتارهاي وحشيانه   . بين رفت 

رفتند تا اسـلحه خـود        اسلحه خود را بلند كرده به سمت جنگندگان فتح مي         . شوند  م مي از اعضا صاعقه تسلي   

در بيـروت   . كـشند   بندنـد و مـي      را تسليم كنند ولي چند نفر از اعضا حزب كمونيست آنها را به مسلـسل مـي                

ا هـا تـ   مجروحي سوري را دستگير كردند و با طناب پايش را به ماشيني بستند و كـشان كـشان در خيابـان                   

  .خانه اوزاغي بردند و بيچاره تكه تكه شده بود مريض

با كمك خمپاره انداز يا تـوپ مواضـع سـوري يـا             ) اغلب شيعي (نيروهاي چپ از ميان مناطق پر جمعيت        

گفتنـد امـا رگبـار      تـر پاسـخ مـي       ها و يا صاعقه بـا اسـلحه سـنگين           كردند و لذا سوري     صاعقه را بمباران مي   

شدند و محركين واقعي گريخته    شد، زن و بچه كشته مي       جمعيت خراب مي  قه پر  منط هاي سنگين بر سر     گلوله

ها و راديوهـا از جنايـات         و روز بعد با آب و تاب فراوان در روزنامه         . شدند  بودند يا در محل امني مخفي مي      

  .دادند ها داد سخن مي سوري

  

  درخواست بازگشت ارتش سوريه

در . جنگ با اسرائيل و با كتائب بـه كلـي فرامـوش شـد    . ده بودتوطئه آمريكايي ـ اسرائيلي به نتيجه رسي 

كشتند و آنقدر تبليغات زهرآگين شده بود كه گويي           رحمانه مي   عوض مسلمانان برادران مسلمان خود را بي      

اسـرائيل و  . در دنيا دشمني جز سوريه و استعمارگري جز سوريه و جنايتكاري جـز سـوريه وجـود نـدارد          

  !زدند كردند و دم نمي انگيز را با سرعت تمام تماشا مي هاي حزن كتائب نيز اين صحنه

اي مفصل صادر كرد و ضمن اعالم حمايت از مقاومت فلسطيني در مقابل هـر                 امام موسي دوباره بيانيه   

نوع تصفيه، از حكومت سوريه خواستار شد كه ارتش خود را باز پس بخواند و دست از جنـگ بـا مقاومـت          

هـايي كـه مقاومـت از     ارتـش . نيز ساز شده بـود ) هاي عربي به لبنان يعني دخول ارتش (نغمه تعريب . بردارد

ابوعمار كه در تمام اين مـدت خـارج         . ترسيد و آنها نيز جز دشمني با مقاومت هدف ديگري نداشتند            آنها مي 

كه (ادات  لبنان بود شروع به مسافرت كرد و كشورهاي زيادي را بازديد نمود ولي مهم اين كه با مصر و س                   

                                                      
  . وحدت.١
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آشتي كرد و راديو فرستنده مقاومت از قـاهره         ) اتفاقيه سينا را امضا كرده با اسرائيل مصالحه نموده بودند         

ضمن مسافرت به خليج به عراق نيز سفر كرد و بـا گرداننـدگان عـراق كـه دشـمني                    . شروع به فعاليت نمود   

ي اين كشورها ضد سوريه اسـتفاده       و بعد به سعودي رفت تا از تضادهاي داخل        . شديدي داشت آشتي نمود   

اي به مقاومت ندارند و در اولين فرصـت بـه مقاومـت ضـربه      دانستند كه اين كشورها عالقه   اما همه مي  . كند

به همين سبب رهبران مقاومت در بيروت از امام موسي خواستند كـه بـه سـوريه سـفر كنـد و                      . خواهند زد 

امام با وجود خطرات فراوان با يك هليكـوپتر از فرودگـاه            . االمكان بين سوريه و مقاومت را آشتي دهد         حتي

وپتر تيرانـدازي   كـ بيروت كه مورد هجوم آتشبارهاي فراوان بود رهسپار سوريه شـد در حـالي كـه بـه هلي                  

پيشنهادهاي امام كم و بيش مورد موافقت حافظ اسد قرار گرفت، آتـش جنـگ بـين طـرفين تخفيـف                     . شد  مي

دخـول ارتـش صـلح از طـرف جامعـه دول            . نـشيني كـرد      بيروت و صيدا عقب    ارتش سوريه از حوالي   . يافت

. عربيه مورد موافقت قرار گرفت و فرودگاه بيروت از نيروهاي سوري تخليه شده تحويل ارتش صلح گرديد              

بـس و   بـراي قبـول آتـش    وزير آن جلـود  حكومت ليبي دخالت مستقيم كرد و نيرو به لبنان فرستاد و نخست       

احزاب چپ نيز با آب و تاب فراوان اين قضيه را يك پيروزي بزرگ براي خود                .  بيروت آمد  اشراف بر آن به   

 پس از خـروج نيروهـاي سـوري از فرودگـاه و              !به حساب آوردند و به خيال خود سوريه را شكست دادند          

 هـاي شـديد كـه تابحـال سـابقه           بمبـاران . حوالي بيروت شعله جنگي شديد بين كتائب و مقاومت مشتعل شد          

شهر بيروت به صورت شهر اشباح در آمـد همـه جـا بـسته و                . نداشت و هر روز صدها نفر به خاك افتادند        

شد، در حالي كه در هر گوشـه وكنـاري هـر لحظـه بمبـي                ها بندرت عابري ديده مي      همه فراري و در خيابان    

 بود به شدت مورد     زعتر نبعه و برج حمود كه تحت محاصره كتائب         تل. كرد  منفجر شده قسمتي را خراب مي     

جنگنـد زيـرا      هجوم قرار گرفت ولي جنگندگان اين مناطق با فداكاري بيش از حد براي دفاع از جان خود مـي                  

هـاي    اين جنگ خانمانسوز هنوز به شدت ادامه دارد و خطـر دخـول ارتـش              . سقوط معادل مرگ حتمي است    

مت خـد . انـد    خـود تـشكيل حكومـت داده       قههم اكنون مسيحيان در منط    . شود  عربي و تقسيم لبنان زيادتر مي     

هـاي قـانوني تـشكيل     ارتش و پليس و محـاكم رسـمي و وزارتخانـه   . گيرند سربازي اجباريست و ماليات مي  

 فقـط وجـود ارتـشي خـارجي بـين دو             !كنند  و مثل يك حكومت مستقل همه كارهاي خود را اداره مي            !اند  داده

هـا تـا بـه ايـن تقـسيم از نظـر               لي شود و شناخت دولـت     بس عم  منطقه مسلمان و مسيحي الزم است تا آتش       

  !المللي صحه گذاشته شود بين

  

  آيندة مبهم

دانـست و بـراي آرامـش فعاليـت           ها را به مـصالح اسـتعمارگران مـي          امام موسي صدر از اول، اين جنگ      

ولـي  . كرد كرد، مرتباً خطر تقسيم لبنان و هجوم اسرائيل به جنوب و خطر تصفيه مقاومت را گوشزد مي                  مي

مقاومت به معارك داخلي لبنان كشيده شده و موجوديت مقاومت مـورد هجـوم              . احزاب چپ اعتنايي نكردند   

بيـروت بـه كلـي      .  مجـروح  ۱۰۰۰۰۰ كـشته و     ۳۰۰۰۰بقا لبنان در خطر نيستي و زوال، بـيش از           . قرار گرفت 

. كـشند    مسلحين همديگر را مـي     كند، براي نان،    فقر و مرض و گرسنگي بيداد مي      . اند  خراب شده، همه گريخته   

اند بـراي قـوت اليمـوت خـود و اطفـال خـود نـان                  زنان آبرومند و مردان محترمي كه به خاك سياه نشسته         

دزدي و غـارت و آدم كـشي خيلـي عـادي       . يأس و بدبيني بر همه كس و همه جا دامن گسترده است           . ندارند
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بنزين نيز نظير نان كيميا شده اسـت        ! خرد  ميرسد ولي كسي ن     شده، اجناس دزدي به قيمت كم به فروش مي        

هـاي فـدايي ديگـر بايـد از           حتـي احـزاب وسـازمان     . و فقط مقاومت فلسطيني حق دارد از بنزين استفاده كند         

هاي داخلي بين مقاومـت و احـزاب        مقاومت اجازه استفاده از بنزين داشته باشند كه اين خود باعث كشمكش           

ردم، نان و بنزين و احتياجات ديگر در اختيار مقاومت فلسطيني اسـت كـه   حيات مردم، امنيت م   . چپ شده است  

زنند ولي نارضايتي در همـه        مردم از ترس دم نمي    . هاي بين لبناني و فلسطيني را مشتعل كرده است          حساسيت

 و اسرائيل در كنار حدود لبنان يك درمانگاه مجاني باز كرده و لبنانيان محـروم . شود  مردم به وضوح ديده مي    

ايـن محبـت ظـاهري و       ! كننـد   برند و از دكتر و داروي مجاني استفاده مي          فقير براي مداوا به اسرائيليان پناه مي      

. جلب لبنانيان از طرف اسرائيل در مقايسه با قلدري و تسلط مقاومت بر همه چيز مردم خيلـي خطرنـاك اسـت                     

  !گيرد ر كند مورد استقبال مردم قرار ميگويند حتي اگر شيطان وارد لبنان شود و آرامش برقرا اي مي عده

گـران بـا آشـوب و فتنـه و      توطئـه .  زدن قبل از انفجار شبيه اسـت ه جرقهگذرد كه ب   حوادثي در لبنان مي   

كننـد و     گنـاه محـيط را بـراي هـر نـوع تـصفيه فلـسطيني آمـاده مـي                    ترويج دزدي و غارت و اذيت مردم بي       

اي  اكثريــت رهبــران مقاومــت مــستولي شــده و چــارهوحــشتناك ايــن كــه نــوعي غــرور و خودخــواهي بــر 

  .شوند تر مي تر و ناراضي انديشند و مردم همه روز بدبين نمي

اي از مسلحين ظـاهراً وابـسته بـه مقاومـت بـه               اخيراً قبل از اين كه امام موسي از سوريه باز گردد، عده           

بـين  . ردن بودند خلع سالح كردنـد     خانه امام موسي حمله كردند و سه نفر گارد خانه را كه مشغول غذا خو              

با اين كه بعد از چند سـاعت اسـلحه گـارد را برگرداندنـد و                . شيعيان اين حادثه انعكاس بسيار بدي گذاشت      

تـر    حتي لفظي و كتبي در جرايد عذرخواهي نمودند ولـي نـاراحتي عميـق مـردم همچنـان شـديدتر و عميـق                      

ه فلسطيني شيعه اسلحه خود را پس دادنـد و گفتنـد در              نفر جنگند  ۷۵در يك منطقه فلسطيني حدود      . شود  مي

عده زيادي از جنگندگان مقاومـت همـه روزه         . صورت عدم احترام به امام موسي حاضر به همكاري نيستند         

جنوب لبنان و بعلبك كه روزگاري ضد مقاومت . پيوندند گويند و به حركت محرومين مي     مقاومت را ترك مي   

اكنـون  . ال كار و فعاليت مداوم امام موسي پشتيباني مقاومت را پذيرفتـه بودنـد           س ۵در اثر   . فلسطيني بودند 

گيـرد و در بعـضي        ها اوج مي    كنند و بخصوص در بعلبك آثار كينه و نفرت به فلسطيني            پشت به مقاومت مي   

 .رسد و اين امر بسيار خطرناكي است كه جز به مصلحت اسرائيل و آمريكا نيـست                 نقاط به درجه انفجار مي    

هـا قـسمتي از      ايجاد اختالف بين شيعه و سني، بين لبناني و فلسطيني، ايجـاد جنـگ و انفجـار بـين مـسلمان                    

 ماه است به مورد اجرا گذاشته شده و مدت زيادي ادامـه خواهـد               ۱۶رود كه مدت      توطئه بزرگ به شمار مي    

ز اندازه اعالم كرد كه حتي      صدر و بلندنظري بيش ا      با علم به اين حقايق دردناك امام موسي با سعه          …يافت

ها ما را بزنند و اهانت كنند و اذيت و آزار نمايند ما همچنـان از آنهـا دفـاع خـواهيم كـرد و در                            اگر فلسطيني 

آزادي فلـسطين و  . …ها را تحمل خواهيم كـرد   كنارشان خواهيم بود و بخاطر هدف مقدسشان همه ناراحتي        

يد ما و اصلي از اصول ميثاق حركـت محـرومين اسـت و بـه          قدس و دفاع از مقاومت فلسطيني جزيي از عقا        

  .خاطر مصلحت و منفعت و چشم داشت و تجارت نيست

  وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم           كه در طريقت ما كافريست رنجيدن

  

∗∗∗  
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  مقاومت فلسطيني و احزاب چپ لبناني

  :در لبنان دو موضوع خيلي مشخص و روشن بود

  ..…رفت ترين و مشمئزترين چيز لبنان به شمار مي بازي كه كثيف ل، سياست و سياستوضوع اوم

  …ترين حقيقت عصر حاضر بود ترين و مقدس موضوع دوم، مقاومت فلسطين كه پاك

  …اي دردناك و وحشتناك به بار آورد اين دو موضوع در سال گذشته با هم مخلوط شدند و نتيجه

  .المللي ضد مقاومت فلسطيني بود مار و توطئه بينو اين عمل بزرگترين نقشه استع

ترين موجودات روي زمينند و       پرنسيب ترين، بي   گوترين، خودخواه غترين، درو   بازان لبناني، كثيف   تسياس

رود بـدون شـك       مداري مي  تنفرند و اگر كسي به دنبال سياست      شناسند و از آنها م      همه مردم نيز آنها را مي     

گري در ملت لبنان به وضـوح ديـده           روح تجارت و مادي   .  خود را در نظر دارد     مصالح شخصي و منافع آني    

كـشانند و   كنند و آنها را به دنبال خود مي مداران نيز از اين روحيه مردم سوءاستفاده مي شود و سياست  مي

  .…روند مردم هم با علم به همه چيز فقط براي منافع شخصي و تجارت به دنبال سياست مداران مي

بـازان لبنـاني هـستند كـه همـان مشخـصات كثيـف                ب چپ و راست لبنان نيز نتيجه بـازار سياسـت          احزا

  .اند بازان را به ارث برده ماديگري و خودخواهي و دروغ و حيله و ظلم و فساد سياست

شــود و هــر  جمهــور مــي بينيــد كــه آدمــي جبــار و قاتــل و فاســد بــه نــام فرنجيــه ريــيس در لبنــان مــي

حتي جنبالط رهبر احزاب چپ     . دهد  ر حسب محاسبه منافع شخصي خود به او رأي مي         مداري فقط ب   سياست

كننـد در حـالي كـه همـه مـردم بـه خـوبي                 ايـستد و او را انتخـاب مـي          در كنار اين مجرم و قاتل بـزرگ مـي         

دانستند كه فرنجيه قاتل معروفي است كه عده زيادي را در كليسا به مسلسل بـست و كـشت و حتـي بـه                          مي

 خدا نيز كه شاهد اين جنايت بودند فحش داد و بدين وسـيله سـيطره شـيطاني خـود را بـر زعزتـا،                      مسيح و 

  ...بينيـد كـه جنـبالط ميليـونر و مـالك بـزرگ و آريـستوكرات متكبـر                   در لبنان مي  .  كرد تأمينتولدگاه خود   

ك آن  يـ  ه يـك  رسـد، در حـالي كـ        شود و حتي به رهبري همه احزاب چپ مي          مؤسس حزب سوسياليستي مي   

  !شمرند و خطرناك مي» چي مصلحه«دهند و او را  احزاب به او فحش مي

هـا و     تـرين هتـل     شـوند و در مجلـل       بينيد كه ثروتمندترين مردم در حزب كمونيست جمع مي          در لبنان مي  

در لبنـان   . خندنـد   روزان مـي    دهند و بر سرنوشت محـرومين و تيـره          گيرند و طعام مي     ها جشن مي    رستوران

گيرند و از اين      هاي خارجي پول مي     مداران از دولت    ها و همه سياست     كه همه احزاب و همه روزنامه     بينيد    مي

تر و پولدارتر باشـد، افتخارشـان         فروشند و اگر كشور حاميشان قوي       كه كشوري پشتيبان آنهاست فخر مي     

   …شود بيشتر مي

آيند همه خود را ملي و         به حساب مي   نشانده المللي دست   و اينان كه در نظر ما و در قاموس مبارزات بين          

و ... ! وطن و اجنبي خطاب كـرده و يـك ذره شـرم و حيـا ندارنـد      كنند و مخالفين خود را بي       وطني قلمداد مي  

گيرنـد ولـي بـه خـاطر      بازان از چه كشورهايي و چقدر پـول مـي   دانند كه اين سياست    مردم نيز به خوبي مي    

پرسـتي و آزادي      بينيد كه به نام دموكراسي و وطن        در لبنان مي  . ندرو  منافع شخصي باز هم به دنبالشان مي      

دوستي، همه اين حقايق را، دموكراسـي و آزادي و وطـن و انـسان را بـه قربانگـاه منـافع مـادي و                          و انسان 
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بينيـد كـه همـه احـزاب، همـه            در لبنـان مـي    ! كننـد   برنـد و بـدون واهمـه آنهـا را ذبـح مـي               شخصي خود مـي   

 همـه و همـه دم از        ئـب ها، حتي فرنجيه، حتي پير جميل رهبر حزب قدرتمند كتا           ها، راست  سياستمداران، چپ 

خواهنـد   جنگنـد، در حـالي كـه همـه آنهـا مـي       زنند و همه به خاطر دفاع از فلسطين مـي          مقاومت فلسطيني مي  

 لبنـان و    اينها حقايق روشن و دردناكي از حيـات       .  ..مقاومت فلسطيني را در قربانگاه مصالح خود سر ببرند        

  .لبنانيان بود كه اين كشور زيبا را به خاك و خون كشيد

. از طرف ديگر، مقاومت فلسطيني كه بعـد از تـصفيه خـونين اردن، لبنـان را پناهگـاه خـود سـاخته بـود                      

مقاومت فلسطيني كـه    . مقاومت فلسطيني كه تبلور مبارزات امت عربي ضد صهيونيسم و استعمار غرب بود            

 نبرد ضد امپرياليسم جهاني بود، مقاومت فلسطيني كه قداست و معصوميت را همراه با               اميد دنياي سوم در   

تـرين فرزنـدان      مقاومت فلسطين كه با خون بهترين و پاك       . سرزمين مقدس فلسطين و قدس به همراه داشت       

عالم بـه   دسته از مبارزان دنيا از اقصي نقاط         انقالبي اين عصر آبياري شده بود، مقاومت فلسطيني كه دسته         

ايـن مقاومـت    . …كردنـد   رفتند و جان خود را در طبق اخالص گذاشته تقديم انقالب فلـسطين مـي                سويش مي 

ا پـا آلـوده و آغـشته بـه لجـن            فلسطيني با همه قداست و پاكيش با احزاب كثيف لبنان مخلوط شد و سـر تـ                

خطـاي نابخـشودني   طلبي و فـساد احـزاب گرديـد و ايـن بزرگتـرين             بازي و خودخواهي و مصلحت     سياست

  .رهبران فداكار مقاومت فلسطيني بود

. احزاب چپ در لبنان قدرتي نداشتند، اما از نام و شهرت و قداست مقاومت فلسطيني سوءاستفاده كردند                

اسلحه از مقاومت گرفتند، دست به جنگ و كـشتار زدنـد و مقاومـت را بـه دنبـال خـود كـشيدند، بـر گـردة                  

 خود را كوبيدند با اسلحه مقاومـت و قـدرت مقاومـت بـر سرنوشـت مـردم                   مقاومت سوار شدند و مخالفين    

  .لبنان مسلط شدند و جناياتي كردند كه در تاريخ سابقه نداشته است

هاي مردم، قتل مخالفين، ارعاب و ترور، تهمت          بزرگترين فعاليت اين احزاب به اصطالح چپ، دزدي خانه        

ايات را به نام مقاومـت و دفـاع از مقاومـت انجـام دادنـد و                 بازي كثيف بود و همه اين جن        و دروغ و سياست   

اي از مردم جنـوب لبنـان دسـت بـه سـوي        مردم را ضد خود و ضد مقاومت برانگيختند، تا به جايي كه عده            

  …!اسرائيل دراز كردند و اسرائيل را بر مقاومت فلسطيني ترجيح دادند

اقـع شـود كـه اكنـون عـده زيـادي از مـردم              جاي شرم و خجالت است اگر اين حقيقت تلخ مورد توجه و           

دهند كه زير سيطره شـوم اسـرائيل برونـد و از زيـر نفـوذ احـزاب چـپ و مقاومـت                         جنوب لبنان ترجيح مي   

  .… راستي چقدر دردانگيز و تأثرآور است !فلسطيني آزاد شوند

 آدم جمـع    لبنان بيش از حد تصور استفاده كرده است، به زور پول و اسـلحه             ) شيوعي(حزب كمونيست   

هاي خود را عمـالً بـه مرحلـة           كرده، با قدرت مقاومت مخالفين خود را منكوب و مقتول كرده، افكار و برنامه             

ها و تلويزيون را در خدمت تبليغات زهرآگين خود در آورده، تـا بـه جـايي كـه اميـد                       اجرا گذاشته، روزنامه  

حزب كمونيست بـا احـزاب چـپ ديگـر يـك            . ددارد يك سيستم ظاهراً كمونيستي را در جنوب لبنان پياده كن          

هـاي مهـم و حيـاتي را بـر اسـاس       ها و تـصميم  اند كه خط مشي سياسي و برنامه مكتب سياسي ايجاد كرده   

كنند و هر كس كه با قالب فكري آنهـا جـور در نيايـد جاسـوس و مرتجـع و خـائن بـه                           منافع خود تعيين مي   

ز براي خود ايجاد پليس و ارتش كرده امنيت جنوب را به            همين احزاب ني  . گردد  حساب آمده خونش مباح مي    

ها و ترور و ارعاب مخـالفين اسـت و در حقيقـت نـاامني و                  اند در حالي كه كارشان سرقت خانه        دست گرفته 
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اينـان بنـزين و     !). انـد   گـذاري كـرده     كه بر خود امن شعب نام     (دزدي و قتل زير سر همين پليس احزاب است          

 و جز وابستگان حزبي بقيـه مـردم    همه احتياجات مردم را بدست دارند     رق و تلفن و     مازوت و نان و آب و ب      

  انـد اجبـاراً   روزي كه يكسال و نيم بيكار و از هستي سـاقط شـده         مردم بدبخت و تيره   ! از همه چيز محرومند   

 چه بـسا كـه بـه        و! فروشند تا بتوانند باقي بمانند      اي اسلحه خود را به احزاب مي        اي نان و يا قطعه      براي لقمه 

شوند زيرا احزاب ايـن محـرومين سـاده و پـاك و درمانـده را، حتـي           سرعت در مقابل گلوله دشمن درو مي      

  .فروشند فرستند و فقط به زيادي شهدا خود فخر مي بدون تعليمات نظامي كافي، به صحنه جنگ مي

د كـه روي آدمكـشان      گـذر   نظيـري مـي    هـاي بـي     گري   لبنان جنايات و ستم    همه روزه در بيروت و جنوب     

 نفر از مـسلحين احـزاب بـه شـهر انـصار در جنـوب                ۳۰۰در اوايل ماه اكتبر حدود      . كند  گشتاپو را سفيد مي   

نشيني  مدافعين شهرها به علت قلت عدد خود از شهر عقب . لبنان حمله بردند و زد و خورد شديدي در گرفت         

اي هجـوم بردنـد    و به خانهو حتي به اسارت بردند ها را خراب نمودند و پيرها را زدند   كردند و احزاب خانه   

اش كشتند و هنگامي كه شيخ شهر كه         بچه ۱۳خانه را در مقابل      خانه فرار كرده بود و زن صاحب       كه صاحب 

همسايه آن زن بود بيرون دويد و فرياد اعتراض بلند كرد او را نيـز بـه گلولـه بـستند كـه لباسـش سـوراخ                           

از مـرگ   ) اتفاقـاً حزبـي شـهر     (و بعـد وقتـي كـه يكـي از مـردان             . ت يافـت  آسـا نجـا    سوراخ شد ولي معجزه   

ناجوانمردانه آن مادر ناراحت شده بود به كشندگان كمونيست اعتراض كرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت                

انگيخت و از هر طرف فرياد اعتراض بلند شد و          انه احزاب بر اين شهر مردم را بر       هجوم وحشي ! و كشته شد  

حركـت محـرومين زنـي را       «هاي خود نوشتند كه       زان حزب كمونيست در جواب مردم در روزنامه       پردا دروغ

و اين دروغ شاخدار آنقدر ! »كشت و آنگاه نيروي امن شعبي از احزاب چپ براي ايجاد امن وارد شهر شدند             

رد حزبـي   آنگاه دروغي ديگر ساختند كه آن مـ       . مسخره بود كه نفرت و عصبانيت مردم را بيشتر برانگيخت         

اما بعد معلـوم شـد كـه آن         . زن را كشت و لذا مسلحين حزب كمونيست براي انتقام آن مرد حزبي را كشتند              

عمـل باعـث عـصبانيت و نـاراحتي     وابسته به حكومت عراق بود و ايـن  » جبهه التحرير عربيه«مرد حزبي از   

 كمونيست با همه اسلحه خود از التحرير شد و مسلحين جبهة مزبور به شهر حمله كردند و افراد حزب           جبهه

  .افتد اينها اعمال وحشتناكي است كه همه روزه در گوشه و كنار جنوب لبنان اتفاق مي. …شهر گريختند

بـه شـهر    ) اكثريت كمونيـست  ( نفر از مسلحين امن شعبي       ……هاي آخر رمضان، حدود       در يكي از شب   

انـد    وانان مسلمان را به جرم آن كه به مسجد رفته          نفر از ج   ۲۵در منطقه نبتطيه حمله كردند و       » ديرزهراني«

در ايـن منطقـه كـه       .  ..اند گرفتند و به شدت زدند و مجروح كردند و چند روز زنداني نمودنـد                و نماز خوانده  

خـورد و زنـداني       زير نفوذ حزب كمونيست است هر جواني كه به مسجد قدم گذارد گرفتار شـده، كتـك مـي                  

 نفر جوان مسلمان را بـه جـرم ايـن كـه در حركـت                ۷نزديك نبتطيه   » زبداني«ر   اكتبر در شه   ۱۰در  . شود  مي

محرومين عضو هستند گرفتند و به شدت زدند و دو نفر از آنها در بيمارستان بستري شـدند در حـالي كـه                   

فقط يك نفر از آنها عضو حركت محرومين بود و بقيه فقط به جـرم مـسجد رفـتن مـورد هجـوم و شـتم و                           

 نفر از جوانان مسلمان مورد شتم و ضـرب قـرار گرفتـه و               ۴ اكتبر در شهر نبتطيه      ۸در  . تندضرب قرار گرف  

در اين روزها در منطقه نبتطيه هر جوان مسلماني كه به مسجد برود مورد سـوءظن قـرار                  .. …زنداني شدند 

  ..…شود گرفته مضروب و زنداني مي

و » بنـي حيـان   «و  » قبريخـا «و  » صـوانه  «و» خربت سلم «در يك منطقه جنوبي لبنان، كه شامل شهرهاي         
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هـاي   در عـرض مـاه گذشـته هجـوم     . جوانان مسلمان و حركت محرومين قدرت بيشتري دارند       . شود  مي. …

مسلحانه متعددي از طرف احزاب چپ ضد اين منطقه انجام گرفت ولي جوانان منطقه با فداكاري و جانبازي                

هـاي مقاومـت      اخيـراً يكـي از فرمانـده      . ز منطقه خـود راندنـد     زياد مسلحانه از خود دفاع كردند و احزاب را ا         

فلسطيني در اين منطقه با قدرت اسلحه سنگين و جنگندگان ورزيده مقاومت به مركز قبريخا آمده و تـصميم   

  .گرفته است كه دفتري براي حزب كمونيست باز كند تا پايگاهي براي احزاب چپ در اين منطقه داير شود

ما با شما هـم پيمـان هـستيم و در           «ين به فرمانده مقاومت فلسطيني فتح گفتند كه         جوانان حركت محروم  

ولـي حاضـر نيـستيم اجـازه        . خواهيد ما حاضريم پايگاهي به اسم فتح داير كنيم          همه چيز شريكيم و اگر مي     

دار حـزب     گـرا و طـرف       اين فرمانـده فـتح كـه خـود چـپ           .»دهيم حزب كمونيست در اين شهر پايگاه باز كند        

خواهد افكار خود را به نام مقاومت فلسطيني فـتح بـه مرحلـه اجـرا درآورد، پيـشنهاد                     مونيست است و مي   ك

 همـه    تقريبـاً . جوانان مسلمان را رد كرد و با اصرار و قدرت آتشي خواستار پايگاه براي احـزاب چـپ شـد                   

 و نمايندگاني نـزد قيـادة       هاي شهر دست به تظاهرات زدند       افراد شهر از زن و بچه و پير و جوان در خيابان           

فرستادند و به تأسيس پايگاه حزبي به پشتيباني مقاومـت فلـسطيني در             . …مقاومت و فرمانده ارتش جنوب    

شايد اين سؤال پيش بيايد كه چرا و چطور احـزاب چـپ نمـا بـر گـردة مقاومـت                     . اين منطقه اعتراض كردند   

 و غيـره در     ١نمـا و متطـرف       ماركسيـست و چـپ     هـاي   اند؟ در جواب بايد گفت كه متأسفانه گروه         سوار شده 

كننـد و از رهبـري        ها و افكار خود را پياده مـي         اند و با كمال قدرت برنامه       داخل مقاومت فلسطيني نفوذ كرده    

دهند و گاهگـاهي ابوعمـار رهبـر مقاومـت را خـائن و                كنند و حتي علناً به آنها فحش مي         مقاومت اطاعت نمي  

نما جناحي قوي در داخل مقاومـت تـشكيل           اين گروه چپ  . شوند  تصفيه او مي  خوانند و خواهان      جاسوس مي 

گرا در داخـل مقاومـت        اين جناح چپ  . داده و كنترل آن كم و بيش از دست رهبري مقاومت خارج شده است             

  .هاي سياسي اين احزاب است سبب اساسي همكاري با احزاب چپ و اجراي برنامه

گيـرد بـه پـاي         دست احزاب و منظمـات ماركسيـستي صـورت مـي           متأسفانه هر جنايتي كه در جنوب به      

و روز بـه روز از احتـرام و حيثيـت مقاومـت در              . كننـد   شود و آن را بد نام مي        مقاومت فلسطيني نوشته مي   

  ..…شود جنوب كاسته مي

كننـد و از قداسـت       احزاب سوسياليستي و ماركسيستي هميشه خود را در پناه سپر مقاومـت پنهـان مـي               

هاي خود را به نام حفاظت از مقاومت فلسطيني انجـام             نمايند و همه برنامه      فلسطين سوءاستفاده مي   مقاومت

  .دهند مي

هاي داخلي لبنان بيش از هر كـس احـزاب كمونيـست و سوسياليـست اسـتفاده بـرده و                      بنابراين از جنگ  

 قيمت و به سـرعت بـه        اكنون نيز رهبري مقاومت اصرار دارد كه به هر        . مقاومت فلسطيني ضرر كرده است    

گرا با تمام قوا وضع را منفجر كرده با حيله و نيرنـگ جنـگ                 هاي موجود خاتمه دهد ولي نيروهاي چپ        جنگ

  .دهند را ادامه مي

 هزار كشته و دويست هزار مجروح و تخريب كلي لبنان، عالوه بـر اسـرائيل و اسـتعمار و            ۵۰مسؤوليت  

توطئـه  . كند  و احزاب كمونيست و سوسياليست نيز سنگيني مي       دست نشاندگان داخلي آنها به دوش جنبالط        

                                                      
  . افراطي.١
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اسرائيل و آمريكا و كتائب براي مسلمانان امري روشن و قابل فهم و درك است از آنهـا جـز ايـن انتظـاري                        

مقاومت فلسطيني و ملت مسلمان لبنان عجيب       گرا در اين توطئه ضد      ري احزاب چپ  اما همكا . توان داشت   نمي

شـيطاني  هـاي   ها و برنامه ها و نيرنگ بازي وزه لبنانيان بيش از هر وقت ديگر به دسيسه      امر. و دردناك است  

تمـام  اداننـد كـه بـا         و اين احزاب و منظمات مـي      . رانند  اند و آنها را از خود مي        برده  پي  احزاب و منظمات چپ   

 آنهـا نخواهـد   جنگ دوران سروري و قدرت آنها نيز سپري خواهد شد و در صحنه اجتماع هيچ چيزي براي 

 امـروز وضـع بـه جـايي         .دگان و فحـش و ناسـزاي مـردم عـصباني          ماند جز خون بيگناهان و نفرين ستمدي      

رمنـد و حتـي بـه لبـاس خـاكي، لبـاس        رسيده است كه مردم عادي از هر جنگجـوي اسـلحه بـه دسـتي مـي               

ان چپ و راست    گريزند و جنگجوي    كنند و از شهرهاي بزرگ و مناطق جنگ مي          جنگجويان احساس نفرت مي   

گرفتند و به جنگجويان كمـك        در حالي كه سابقاً اسلحه به دست مي       (روند    گذارند و خود مي     را با هم تنها مي    

  ).آوردند دادند، و همه وسايل آسايش آنها را فراهم مي كردند، طعام مي مي

ت و ايجـاد    اين زدگي از جنگ و انقالب و جنگجو بيش از هر چيز به مقاومـت فلـسطيني ضـربه زده اسـ                     

تجنيـد  «نمـا و منظمـات فلـسطيني در ايـن روزهـا اعـالم                 هاي چپ   گروه. يأس و ناراحتي و فرار نموده است      

تا ارتش به وجود آورند و بـا كتائـب و طرفدارانـشان بجنگنـد و ايـن بعـد از                     كردند  ) سربازگيري(» اجباري

امـا  . مقاومـت فلـسطين شـد     ها بخصوص تل زعتر نصيب چـپ و           هاي متعددي بود كه در همه جبهه        شكست

هـا   ها از تجنيد گريختند و هزار هزار لبنان را ترك گفتند و منظمات سر كوچـه  اكثريت مردم و حتي فلسطيني 

ا به زور اسلحه به سربازخانه ببرند، ولي حتي در سربازخانه هر شب             رها مسلح گذاشتند تا مردم        و خيابان 

جنيد اجباري به خودي خود يك نوع شكست فكري و روانـي و        اعالم ت . …گريزند   زيادي از سربازها مي     عدة

  ..…هاي ماركسيستي لبناني و فلسطيني بود فلسفي براي گروه

هاي داخلي شديدي بـين ايـن    البته رهبري مؤمن مقاومت فلسطيني به حقايق فوق آگاهي دارد و كشمكش   

زد و خوردهـاي خـونيني بـين        همـه روزه    . گرا حتي در داخل فتح شروع شده است         هاي چپ   رهبري و گروه  

هـا رهبـري      هـاي تبليغـاتي كمونيـست       آيـد، دسـتگاه     الرفض بوجود مـي    نما و منظمات جبهه     فتح و احزاب چپ   

كند و رهبري مقاومت نيز تصميم بـه تـصفيه منظمـات فلـسطيني چـپ گرفتـه                 مقاومت را متهم به خيانت مي     

  .است

مات مختلف فلـسطيني و احـزاب چـپ اسـت و            هاي بين منظ    لبنان اكنون صحنة تضادهاي داخلي و جنگ      

  .كند ها را تحمل مي متأسفانه مقاومت فلسطيني بيش از هر كس خسارت و ضربات اين شكست

نما به داخل مقاومت و سوار شدن بر آن           هاي ماركسيستي چپ    اميد است كه اين تجربه، يعني نفوذ گروه       

  . انگيز باشد دل، درس عبرتو كشاندن مقاومت به قتلگاه داخلي، براي صاحبان عقل و 
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و مقاومـت فلـسطين را از جبـل    . ديروز سوريه با تانكهايش و توپهايش به منطقـه جبـل حملـه كـرد            .. …

ظاهراً هر دو طرف در صددند كـه قـرارداد          . وضع روابط سوريه و فلسطين چندان خوب نيست       . بيرون راند 

اما مـردم عمومـاً بـه       . تبليغات و هجوم و فحش ضدسوريه بسيار زياد است        . بس بگذارند  جديدي براي آتش  

نيروهـاي چپـي و جنـبالط از هـر          . در تحت شرايط گذشته امكان هـيچ راه حلـي نبـود           . آينده اميدوار هستند  

 شايع است كـه ابوعمـار بـا سـوريه قـرار           . كردند  بس استفاده مي   تي براي تحريكات و بر هم زدن آتش       فرص

  .گذاشته بودند كه يك جنگ ساختگي بكنند و سوريه وارد جبل شود

اخـتالف ميـان احـزاب بـه اصـطالح سوسياليـست و             . در جنوب لبنان وضع بـه هيچوجـه خـوب نيـست           

ديـر  «در  . كمونيست از يك طرف بين خودشان و از طـرف ديگـر بـا حركـت محـرومين شـدت يافتـه اسـت                       

ن را دسـتگير و بـه        نفـر از اعـضاي حركـت محـرومي         ۲۵،  )ستكموني(نزديك بنطيه، حزب شيوعي     » زهراني

مسؤولين حركـت محـرومين بـه ابوموسـي مـسؤول نظـامي             . بطيه زنداني نمود  ن و در    شدت مضروب نمود  

اما ابوموسي به آنها جواب داده است كـه حـزب شـيوعي لبنـاني               . مقاومت فلسطين در جنوب شكايت بردند     

توانم كاري براي شما انجـام        كنند و من نمي     ر سازمان ما تبعيت نمي    آنها از اوام  . است و من فلسطيني هستم    

  .دهم

و حـوالي آن بـه مركـز    » بنـت جبيـل  « نفر از اعضاي مسلح حزب شـيوعي از       ۱۵۰ سپتامبر حدود    ۲۵در  

برخي از اعضاي حركت را دستگير و خلع سالح كردنـد ولـي             . حمله بردند » صوانه«حركت محرومين حدود    

اعـضاي  . هاي خود را برداشته و از شهر خارج شده و به كوه فـرار كردنـد               ين اسلحه جوانان حركت محروم  

» تبريخـا «و  » ضربه سـلم  «لي از    و حزب شيوعي با چهار دوشكا و اسلحه متوسط شهر را محاصره نمودند           

هـا مجـروح     ساعت در گرفت كه چهار نفر از شيوعي      ۶محرومين مسلح هجوم و جنگي حدود       » بني حيان «و  

  .بقيه گريختندشدند و 

. اخـتالف افتـاد   » حمـود «و بعد در بنطيه بين حزب شيوعي و گروه          » كفر سير «در  )  سپتامبر ۲۷(پريروز  

روز بعد نارنجكي به طرف     . ها با اسرائيل رابطه دارند      حزب شيوعي در روزنامه خود اعالم كرد كه حمودي        

در نتيجـه  .  نفـر را مجـروح كـرد   ۱۳د و هـا افتـا   هـا و بچـه   ها پرتاب شده نارنجك بين زن گروهي از حمودي  

. شهر بسته شـد و جنـگ داخلـي شـديدي در گرفـت             . به حزب شيوعي حمله كردند    » بنت جبيل «احزاب ديگر   

بـه خـاطر برخـي كارهـاي نـامعقول و نـسنجيده و بعـضاً                . ها در جنوب مدام وجود دارد       نظير اين كشمكش  

مردم نسبت به   . اند   به نام مقاومت فلسطيني انجام داده      انحرافي كه رخ داده است و برخي از اين كارها را هم           

اند كه تكليف خود را با اين افـرادي كـه    احزاب به هيچوجه نظر خوبي ندارند و از مقاومت هم مرتب خواسته  

توان گفت كـه حركـت محـرومين بـيش از             مي. دهند روشن سازد    به نام مقاومت اين قبيل كارها را انجام مي        

البتـه  . داننـد    مردم اكثراً به طور پتانسيل خود را عضو حركت محرومين مي            و بيت دارد همه در جنوب محبو   

دهنـد و لبـه    هاي لبناني و فلسطيني مرتب به حركت محرومين و رهبران آن فحش مـي      احزاب چپ و شيوعي   

دهنـد محبوبيـت حركـت در         تيز حمله آنها به طرف حركت محرومين است اما ظاهراً هر چه بيشتر فحش مي              

  .همكاري نزديك وجود دارد) الفتح(بين حركت محرومين و مقاومت فلسطين . گردد بين توده بيشتر مي
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فقـط  . انـد   احزاب چپ و سوسياليست و غيره همـه گريختـه         . در بيروت، جنگ در بيروت هنوز ادامه دارد       

در كفرشـيما،   . دجنگن  است كه با كتائب مي    ) سازمان نظامي حركت محرومين   (و امل   ) الفتح(مقاومت فلسطين   

در حي ليلكي، در حي سلم، در حي رويس، در شياح، در محور اسعد اسعد و همچنـين محـور طيونـه، زد و                        

  .باشد خوردهاي خونيني عليه كتائب در جريان است و سازمان امل در اين مناطق مستقر مي

اديـه در اسـعد اسـعد       زر) تشكيالت(ها    ول تنظيمي ئر يكي از سران حركت در منطقه، مس       در اوايل سپتامب  

  .شهيد شد در حالي كه روزه بود

 اسعد اسعد كه يكي از بهترين مجاهـدين حركـت و در             رمسؤول نظامي مجو  » ابوحماره«امبر   سپت ۲۶در  

تعـداد  . دهنـد    سـبعيت خـود را نـشان مـي          هـا كتائـب واقعـاً       در اين جنگ  . شياح بسيار محبوب بود شهيد شد     

  .حال برخي از آنها نيز خوب نيست. هاي حركت و فلسطين زياد است زخمي

 قرار بر اين است كه با تمـام          و در بيروت روابط و همكاري سياسي نظامي فتح و امل بسيار خوب است            

حركت محرومين و فتح حاضر نيستد كه اجازه دهند تجربه دردنـاك تـل              . نيرو از شياح و بيروت دفاع شود      

  .زعتر و نبعه دوباره تكرار شود

 هـا   روي  دت در مقابـل تحريكـات و چـپ        فـتح بـه شـ     . روابط احزاب با فتح خوب نيـست      در بيروت وضع    

اخبار جسته و گريخته همه حاكي از آن اسـت          . اند  به جان هم افتاده   ) احزاب و فتح  ( اين دو     و كند  مقاومت مي 

هفتـه پـيش بـين مقاومـت و قيـاده العامـه زد و               . كه جنگ داخلي وسيعي بين احـزاب و فـتح رخ خواهـد داد             

خوردهايي در محله شاتيلد، بيروت در گرفت كه اسلحه سبك و سنگين بـه كـار افتـاد و سـه سـاعت و نـيم                    

  .فتح فرمان داده است كه در هر درگيري با قياده العامه جواب آنها را با آتش بدهند. طول كشيد

در صور  . كنند  در نبطيه احزاب به جيش حمله مي      . لبنان عربي نيز با احزاب در افتاده است       ) ارتش(جيش  

احمد خطيب پشتيباني خود را از سركيس اعـالم كـرد   . و در مرفاء هميشه بين جيش و احزاب درگيري است     

  .و جيش خود را در اختيار او گذاشت

سـوريه و سـركيس از      . هفته پيش جلساتي در شتدره بين ابوعمـار و سـركيس و سـوريه برگـزار شـد                 

ومت رد كرد و آن را موكول كرد بـه خـروج جـيش سـوري از               مقا. مقاومت خواستند كه از جبل خارج شود      

مباحثـات بـه    . هاي تسخير شده مثل تل زعتر، دكوره، مـسلخ، كرنتينـا و غيـره               لبنان و خروج كتائب از زمين     

. اي نرسيد و لذا ديروز سوريه به جبل حمله كرد و مقاومت را مجبور ساخت كه از جبـل خـارج شـود      نتيجه

ديد قبالً از لبنان خارج شد كـه          ها كه اوضاع را مناسب نمي       ها و جبهه چپي     اليستكمال جنبالط رييس سوسي   

حمالت مسلحانه پراكنده عليـه ارتـش سـوريه در جبـل ـ      . مسؤوليت اين شكست را به عهده ديگران بياندازد

. دارندها همكاري نزديك و تمام  حركت محرومين و الفتح در اكثر جبهه      . بعلبك و شام همه روزه وجود دارد      

 كننـد   ها حمله مي    ها بدان   در جنوب شيوعي  . ها، نظير بيروت و شياح جنگ عليه كتائب است          در برخي از جبهه   

هـا شـايع كـرده بودنـد كـه حركـت محـرومين و رهبـري آن از              ها و چپي     در جبل نيروي سوريه، شيوعي     و

همكـاري سياسـي ـ نظـامي طـي      امـا  . كند عمليات ارتش سوريه در لبنان عليه مقاومت فلسطين پشتيباني مي

انـد و هـم موضـع خـود را در برابـر سـوريه مـشخص                   ها در نبعه پرده برداشته      اي هم از خيانت چپي      بيانيه

  .حركت محرومين گفته است كه با هر نيرويي كه بخواهد مقاومت فلسطين را بكوبد خواهد جنگيد. اند كرده
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  ادهاي داخلي آنمقاومت فلسطيني و تض

  

ها داد كه بـراي آزادي فلـسطين          هاي بعدي، درسي تلخ به فلسطيني        و سال  ۴۸ و   ۱۹۴۷هاي سال     شكست

هـاي عـرب و       انتظار براي دولت  . خود بايد آستين باال زده با فداكاري و پشتكار به هدف مقدس خود برسند             

سـازمان  «طين بـا اعـالم وجـود     بـاالخره آرمـان آزادي فلـس   ۱۹۶۵در سـال  . ديگران، آرزوي پـوچي اسـت     

جامه عمل به خود پوشيد و توجه همه فلـسطينيان را بـه خـود جلـب كـرد ولـي       » بخش فلسطين ـ فتح  آزادي

در يك نبرد پنج    . هاي بزرگ عربي، مصر و سوريه و اردن          كه ارتش  ۱۹۶۷جذابيت و شهرتي نداشت تا سال       

ا و ارتفاعات جوالن و غرب اردن و غـزه بـه    روزه،  از اسرائيل شكست سختي خوردند و همه صحراي سين          

ها و بلكه همـه اعـراب بـه      هاي سياسي و نظامي اين دولت       سهولت به تسخير اسرائيل در آمد و به شخصيت        

هاي بزرگ عربي     لذا اميد و آرزوي همه زجر ديدگان فلسطيني و آزادگان عرب از ارتش            . سختي لطمه خورد  

. عنوان تنها راه نجات و پيروزي بر اسرائيل مورد توجه قـرار گرفـت             بريده شد و جنگ انقالبي و مردمي به         

بخش فلسطيني فتح نيز از اين موقعيت استفاده سرشاري كـرد، اسـلحه زيـادي را از صـحنه      سازمان آزادي 

هـاي انقالبـي و پيروزمنـد خـود بـر            جنگ ربود و در غارها و اماكن مخفي ذخيـره كـرد و بـا اولـين هجـوم                  

خواهان   دسته دسته از آزادي   . جود را پر كرد و اميد و آرزوي مردم را به خود جلب نمود             اسرائيل، خالء مو  

به فتح پيوستند و سازماني قوي و انقالبي بوجود آمد، تا به حدي كه اسرائيل نتوانست اين سازمان كوچك                   

 اردن، بـه    از قـراء مـرزي    » كرامـه «انقالبي را تحمل كند و در يورشي بزرگ و همه جانبـه در قريـه كوچـك                  

 جنگندة فتح تصميم گرفتند كه در يك نبـرد مـرگ و حيـات               ۴۵۰حدود  . بخش فتح حمله نمود     سازمان آزادي 

در مقابل ارتش مغرور اسرائيل بايستند و اسطوره شكست ناپذيري اسرائيل را در هم بـشكنند و بـه عـرب                     

  انگيـز بـر پايـة       فـاعي حماسـه   اينچنين نيز شد، د   . شكست خورده و روح كشته اميد بدهند و شخصيت بدهند         

 نفـر   ۱۵۰حـدود   . در مقابل ارتش اسرائيل به وقوع پيوست      . فداكاري و شهادت، كه تا آن روز سابقه نداشت        

از مدافعين از جان گذشته فتح به شهادت رسيدند ولي قدمي به عقب نگذاشتند و آنقـدر بـه ارتـش اسـرائيل                       

هاي خود را در اردن گذاشت و به اسـرائيل عقـب     و ماشين  ضربه زدند كه اين ارتش  مقدار زيادي از تانكها         

  .نشست

جنگ كرامه، شرف و كرامت عرب را باز گرداند و هزار هزار از جوانان آزاديخواه عرب بـه سـوي فـتح                      

در مدتي كم، بيش از صد هزار نفر از مصر و كـشورهاي ديگـر عربـي و خـارج در مقاومـت                       . روي آوردند 

. شـباهت داشـت   » قـارچي «سـابقه يافـت كـه بـه نمـو             اين سازمان گـسترش بـي     . فلسطيني فتح اسم نوشتند   

كادرهاي ورزيده و با ايمان فتح قادر به رسيدگي و هدايت و تربيت اين اعضاء بيشمار جديد نبود و كنتـرل                     

گـذارد، اميـد و    هر كس كه قدم بـه سـازمان مـي   . سازمان از دست كادرهاي مؤمن و رشيد سابق خارج شد        

 داراي سلوك و تربيت انقالبي نيست و بايد در داخل سازمان تربيت شـود،            بي دارد، ولي مسلماً   آرزوي انقال 

و سازمان از اين ماده خام با قدرت فكر و ايمان و تربيت، انساني نـو بـا سـلوك انقالبـي بـر پايـه ايمـان و                             
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 انقالبي فتح، داراي    سازمان. است» انسان سازي «فداكاري بسازد و به عبارت ديگر بزرگترين عمل سازمان          

كادرهاي ورزيده و كافي براي تربيت اين گسترش وسيع قارچي هزارها عضو جديد نبـود، بلكـه اعـراب بـا                     

شدند و به قدرت اسلحه مجهز        هاي حقارت گذشته و همه رسوبات اجتماع فاسد خود وارد سازمان مي             عقده

 اينان چه بـسا اسـلحه را بـراي جبـران            .گشتند بدون آن كه در شخصيت آنها تغييري حاصل شده باشد            مي

بستند و سازمان قـادر بـه         مافات و يا انتقام و خودنمايي و مصالح شخصي و ارضاء غرائز خود به كار مي               

مردمـي  ! اين امر سبب شد كه كيفيت سازمان پايين بيايد مردم منطقه عصباني و ناراحت بشوند    . كنترل نبود 

هايي مرموز نيز به خرابكاري و بدبين كـردن           مسلماً دست . وري است كه حمايتشان براي بقاء انقالبيون ضر     

پيوسـت كـه    كردنـد و اعمـالي بـه وقـوع مـي      مردم به انقالب و عصبانيت سربازان و افسران ارتش كمك مي       

اسـتعمار و اسـرائيل     . ساخت  اي عظيم ضد انقالب آماده مي       كرد و زمينه را براي توطئه       انقالب را لكه دار مي    

الـشعبيه بـه رهبـري        اي منفجر شد، جبهـه      نابودي مقاومت دست اندركار توطئه بود، باالخره جرقه       نيز براي   

جورج حبش چند هواپيماي آمريكايي و اروپايي را ربود و در اردن منفجر كرد و زمينـه خـارجي توطئـه را                      

مـت فلـسطيني در   انفجار بزرگ و خونين به عمل آمد كه به تصفيه مقاو       . براي هجوم به مقاومت فراهم آورد     

 هزار فلسطيني به خاك افتادند و جنگندگان مقاومت از اردن اخـراج شـدند و ايـن پايگـاه                  ۱۵اردن انجاميد و    

هاي عربي در مقابل اين تصفيه        قابل توجه آن كه اكثر دولت     . وسيع و مهم استراتژيك از دست مقاومت رفت       

يه كردند و به مقاومت ضربه زدند، و جالـب          سكوت كردند و يا بعضي مثل عراق، غير مستقيم كمك به تصف           

آن كه حافظ اسد در آن موقع قبل از رسيدن به حكومت به طرفداري مقاومت، و بدون موافقت دولـت سـوريه،                      

هاي زيادي شركت كرد و تلفـاتي نيـز بـه نيروهـاي تحـت                  تانك وارد اردن شد و در جنگ       ۸۰ با حدود     شخصاً

  . براي دفاع از مقاومت فلسطيني وارد معركه شد  بود كه عمالًفرمان او وارد آمد، و او تنها كسي

 حادثه خونين سپتامبر سياه اين بود كه اسرائيل و آمريكا به جاي درگيري مستقيم بـا                 انگيز  نتيجة عبرت 

نمود، اعراب را به جان هـم انداختنـد و ايجـاد دشـمني و كينـه كردنـد، و            مقاومت كه كاري سخت مشكل مي     

هـاي   ست به تخريب زدند و اعضا ساده و مصلحت طلب مقاومت نيز به تحريك ايـن دسـت            عناصر مرموز د  

خواسـتند بـر اردن مـسلط شـوند و            مرموز به راه خطا رفتند و شعارهاي تند و ناصحيح دادند و حتـي مـي               

نين بـه   اي خو   اسرائيل را از راه عمان آزاد كنند و باالخره زمينه داخلي را براي توطئه آماده كردند و تصفيه                 

بايد از تاريخ درس عبرت گرفت و توطئـه را بـا         . راه انداختند و اين پايگاه مهم و بزرگ را از مقاومت گرفتند           

بعد از سپتامبر سياه، مقاومت فلسطيني، لبنـان  . تمام وسايلش و نتايجش شناخت و چشم بسته به دام نيفتاد   

حمالت فـدائيان از    . اسرائيل بوجود آورد  را مقر خود ساخت و بخصوص در جنوب لبنان پايگاهي مهم ضد             

جنوب لبنان ضد اسرائيل اوج گرفت و اسرائيل نيز از لبنان و بخصوص مردم جنـوب عـصباني شـد و هـر                       

كـرد، و مـسؤوليت ايـن         ها را ويران مي     كشت و خانه    گناه را مي    كرد و مردم بي     چند گاهي وحشيانه حمله مي    

اين حوادث براي مدتي سبب بـروز  . شمرد ت آنها به اسرائيل ميفجايع را به گردن مقاومت فلسطيني و حمال   

ها شد، زيرا رشد فكري وجود نداشت و تبليغات پـر دامنـه اسـرائيل                 حساسيت لبنانيان جنوب ضد فلسطيني    

هـاي شـبانه روزي رهبـر شـيعيان امـام موسـي صـدر، تبليغـات             ي  هـا و روشـنگر      لي با فعاليـت    و مؤثر بود 

 بين مقاومت فلسطيني و لبنانيان جنوب، يـك تفـاهم و تعـاون و وحـدت سرنوشـت                   اسرائيلي خنثي گرديد و   

در بدبختي و پيروزي خـود را شـريك         )  شيعه هستند   كه تقريباً (بوجود آمد، به طوري كه مردم جنوب لبنان         
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فلسطينيان شمردند و مقاومت را با همه آثارش كه شامل هجوم اسرائيل و قتل و تخريب بود بـا قلـوب بـاز                       

  .ذيرفتندپ

اي   اي ديگر ترسيم شـد كـه تـصفيه          هاي مقاومت به اوج خود رسيده بود توطئه          كه فعاليت  ۱۹۷۳در سال   

انفجار بزرگ بين ارتش لبنان و مقاومت بوجـود آمـد       . ديگر نظير سپتامبر سياه اردن، در لبنان به راه اندازد         

 بدسـت جبهـه      جرقـه انفجـار مجـدداً     . نـد  سرباز و افسر لبناني به خـاك افتاد        ۶۵ فلسطيني و    ۴۰۰كه بيش از    

بدين ترتيـب كـه چنـد نفـر از سـازمانش در مـستراح فرودگـاه بيـروت بمبـي كـار             . الشعبيه جرج حبش بود   

آنها نيز يك افسر و يك سرباز لبناني را دزديدنـد           . گذاشتند كه كشف شد و سه نفر از آنها دستگير گرديدند          

ارتش لبنان براي   . ادي دوستانشان اين دو نفر را آزاد نخواهند كرد        و به صبرا بردند و اعالم كردند كه تا آز         

البتـه سـوريه بـه كمـك        . آزادي اين دو نفر اولتيماتوم داد و باالخره به صبرا حمله كـرد و جنـگ در گرفـت                  

مقاومت برخاست و وارد لبنان شد، اسرائيل نيز ارتش خود را در مرزهاي جنوبي مستقر كرد تـا بـه لبنـان                      

رفت تا جنگي خونين به راه اندازد كه هدفش تـصفيه مقاومـت فلـسطيني                  اين توطئه بزرگ مي     و …حمله كند 

گري امام موسي صدر، بين مقاومت و حكومت لبنان مصالحه شد و سـوريه نيـز                  لي باز هم با ميانجي     و بود

  .خارج و خطر جنگ منتفي گرديد و اين توطئه شوم در نطفه خفه شد

هـاي نظـامي و سياسـي و روانـي            رب و اسرائيل به وقوع پيوست و پيـروزي         جنگ بين ع   ۱۹۷۳در اكتبر   

مصريان از كانال سوئز گذشتند و وارد سينا شدند و ارتش سوريه نيز جـوالن   . زيادي نصيب اعراب گرديد   

بـا اسـرائيل جنگيـد و بـا ايـن كـه تبليغـات غـرب و         ) بعد از سكوت مـصر ( روز يك تنه ۹۵را تسخير كرد و  

ولـي بعـد از ايـن جنـگ دراز، ارتـش            ! دادند كه فردا دمـشق سـقوط خواهـد كـرد            وز وعده مي  اسرائيل هر ر  

و اين پيروزي بزرگـي بـراي سـوريه بـه           !  كيلومتر در جوالن پيشروي كند     ۱۲اسرائيل فقط توانسته بود كه      

  . خنثي گرديد رفت و اسطوره شكست ناپذيري اسرائيل عمالً شمار مي

تـر   هاي نظامي و سياسي فراواني داشت كه از همـه مهـم            يني نيز پيشرفت  بعد از اين جنگ، مقاومت فلسط     

 رأي موافـق مقاومـت   ۱۰۵ورود مقاومت به سازمان ملل متحد و نطق معروف ياسر عرفات در سـازمان  و       

ايـن پيـروزي بـزرگ بـراي        .  رأي مخالف و شناخت حقانيت ملت فلسطين از طرف همه دنيا بـود             ۴در مقابل   

ست قابل هضم باشد، لذا دست به توطئه زدند و به كمك آمريكا و عمال داخلي آنها كتائـب                   توان  اسرائيل نمي 

 هـزار   ۸۰اين بار قدرت    . هاي داخلي لبنان را بين مقاومت و مسيحيان برانگيخت          و قسمتي از مسيحيت، جنگ    

ضي كشورهاي  نفري ميليشياي كتائب و مسيحيان ديگر به كمك ارتش لبنان آمدند و اسرائيل و آمريكا و بع                

  .كردند نيز غير مستقيم به آنها كمك مي) حتي عربي(ديگر 

  

  مقاومت فلسطيني و احزاب چپ

باشـد و هـر       مقاومت فلسطيني داراي ايدئولوژي نيست و هدف آن فقط آزاد كردن سرزمين فلسطين مي             

 بـا ايـن كـه        و كس با هر عقيده و مرامي قادر است عضو مقاومت فلسطيني شود و حتي در فتح داخل گردد                 

لـي اكثريـت     و اكثريت قريب به اتفاق رهبران مقاومت فلسطيني افراد مؤمن و ملتزم به افكار اسالمي هـستند               

فكـران    عرفات رهبر مقاومت فلسطيني و هـم ياسر. دهند  ها تشكيل مي    كادرهاي پايين مقاومت را ماركسيست    

 لذا يك خالء ايدئولوژيك وجود داشـت و         مؤمن او سعي نكردند كه عقايد خود را در مقاومت توسعه دهند و            
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محيط مقاومت را براي پذيرش افكار ماركسيستي مهيا كرد و احزاب و منظمات چپ بـا نـشريات فـراوان و                     

 اكثريت جوانان روشـنفكر    نظير و دايم خود از اين خالء فكري و ايدئولوژيك استفاده كرده تقريباً              تبليغات بي 

شريات نـ ن كادرهـاي درجـه دوم و تبليغـات و            هـم اكنـو     و درآوردنـد مقاومت را تحت سيطره فكري خـود        

   ١.هاست مقاومت فلسطيني بدست ماركسيست

الـشعبيه بـه رهبـري جـورج حـبش، و جبهـه               بايد توجه داشت كه منظمات ماركسيست نظير جبهه         ضمناً

كـه ايـن   (نايف حواتمـه    الشعبيه قياده العامه به رهبري احمد جبول و جبهه الشعبيه الديمو قراطيه به رهبري               

التحرير عربيه متعلق به حكومت عراق و احـزاب چـپ در لبنـان،                و جبهه ) اند  دو از سازمان اول منشعب شده     

نظير حزب كمونيست به رهبري جورج حاوي و حزب تقـدمي اشـتراكي بـه رهبـري جنـبالط و حـزب عمـل                   

اركسيست هستند و از نظر خـط  همه كم و بيش م. …شيوعي و حزب بعث عراقي و حزب اشتراكي عربي و       

در مـواردي كـه اخـتالف اساسـي بـين            .كننـد   سياسي در موارد زيادي با مقاومت فلسطيني فتح مخالفت مي         

آمد جناح ماركسيست داخل فتح به طرفداري احزاب و منظمـات             مقاومت و احزاب و منظمات چپ بوجود مي       

رگترين مشكل مقاومت فلـسطيني در حـال حاضـر          كند و اين بز     خيزد و لذا سازمان فتح را فتح مي         چپ برمي 

مقاومت دستخوش جزر و مدهاي داخلي شديد است و هر گروهـي بـه سـليقه خـود كارهـايي انجـام                      . است

هاي زيادي به مقاومت زده       هاي ديگر و حتي رهبري نيست و اين موضوع ضربه           دهد كه قابل قبول گروه      مي

هـاي   اي بزرگ در جريان بوده و دست   كه توطئه   ص هنگامي هاي فراواني ايجاد كرده است بخصو       و ناراحتي 

به سـادگي ممكـن اسـت گروهـي را تحريـك كـرده وادار بـه             . كند  مرموز در راه تخريب و انفجار فعاليت مي       

در حـال حاضـر اعمـال فـردي و خرابكـاري بعـضي از               . اعمالي نمود كه به زيان مقاومت تمام خواهـد شـد          

بب شده است كه انعكاس بدي ايجاد كند و عصبانيت و كراهيت مـردم را               هاي چپ در داخل مقاومت س       گروه

  .برانگيزد و محيط را براي پيروزي توطئه اسرائيل و آمريكا مهيا كند

نظيـر شـعاري   (آزاد كـرد  ) مركز مسيحيان شمال بيروت(شعارهاي تند كه بايد فلسطين را از راه جونيه     

  ). د كه فلسطين بايد از راه عمان آزاد كردش كه قبل از سپتامبر سياه در اردن داده مي

در حال حاضر كليه جنوب و قسمتي از غرب لبنان زير سيطره احزاب چپ و مقاومت فلـسطيني اسـت و               

هـا و     بنـزين و نـان و تلفـن و بنـدرگاه و راه            . اين سيطره بين لبنانيان ايجاد حساسيت و ناراحتي كرده است         

هاي زيادي زير پوشش فلـسطين انجـام          ست و متأسفانه سوءاستفاده   امنيت همه چيز ظاهراً بدست مقاومت ا      

گيرد كه از يك سازمان انقالبي به دور اسـت و مـسلماً بـه انقـالب فلـسطين لطمـه زيـادي زده مـردم را                             مي

  :شود براي نمونه چند مثال از كارهاي جاري لبنان ذكر مي. عصباني و ناراضي كرده است

                                                      
.  و همكاري نزديك حركت المحرومين با الفـتح         بعد از تأسيس مجلس شيعه در لبنان و بسط و گسترش روابط شيعيان با الفتح               .١

يـا حـداقل   . ها جهت داد به سرعت مورد استقبال بسياري از كادرهاي الفتح قرار گرفت و بدان      ) تشيع علوي (جنبش اسالمي اصيل    

 نـشان  حركت محرومين به اين كادرها، نه در حرف و تئوري، بلكه در عمـل . ضرورت كار ايدئولوژيك را براي آنها مطرح ساخت    

ايـن جريـان    . داد كه تحرك يك جنبش اصيل اسالمي تا چه حد است و قدرت بسيج آن اين كادرها را سخت تحت تـأثير قـرار داد                        

 و آنهـا را بـه دشـمني         …توانست نگراني و ناراحتي عناصر ماركسيستي را در درون جنبش مقاومت بر نيـانگيزد               بدون شك نمي  

هـا و   برخوردهـاي سياسـي ـ تبليغـاتي و حتـي مـسلحانه بـين ماركسيـست        .  نـسازد سخت و پيگير عليه حركت محـرومين وادار 

  .گيرد ها در لبنان از اين جريان نشأت مي مسلمان
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فقـط احـزاب چـپ و مقاومـت     . قاومت است، آرد براي نان وجود ندارد      ـ بندرگاه بدست احزاب چپ و م      ۱

هـاي    انـد، بـراي نـان صـف         مردم بدبخت جنوب و بيروت سـخت گرسـنه        . حق دارند آرد از خارج وارد كنند      

گويند شـما محـسوب بـر     شود ولي به مردم عادي مي شود به اعضاء احزاب آرد داده مي        طوالني تشكيل مي  

در اوايل . از طرف ديگر طرفداران امام موسي حق توزيع آرد ندارند       .  از او بگيريد   سيد موسي هستيد، برويد   

جوالي يكي از تجار صور و طرفدار امام به نام ابراهيم دبوق يك كشتي آرد وارد بندرگاه صور كـرد ولـي                      

ي در بعـض  . احزاب چپ مسلحانه بر كشتي سيطره يافتند و حتي يك كيسه آرد هم به صاحب امـوال ندادنـد                  

قبل از بحـران  . اش به غارت احزاب چپ رفت همه. نقاط مقداري آرد متعلق به حركت محرومين وجود داشت        

 تن آرد از طرف حركت محرومين پخش شد كـه مقـداري از آن مجـاني و مقـداري                    ۱۲۰۰ حدود    شديد اخيراً 

لي احزاب چپ علناً مخالفـت      ، و )چند برابر ارزانتر از قيمت احزاب و بازار سياه        (ديگر به بهاي تمام شده بود       

گفتند كه توزيع آرد از طرف حركـت محـرومين تبليغـاتي اسـت ضـد                  نمودند و مي    كردند و كارشكني مي     مي

  !احزاب چپ مقاومت، بنابراين بايد به هر وسيله جلوي آن را گرفت

دگاره وارد بنـ  ) هـا   يعنـي بدسـت لبنـاني     ( جوالي يك كشتي آرد از طرف ارتش لبنان عربـي            ۲۰در تاريخ   

زيرا انحصار آرد بايد در دست آنها باقي بماند و         ! صور شد ولي كشتي از طرف اين احزاب فتح غرق گرديد          

كه تابع مقاومت است قدرت نداشته باشد آرد بياورد و بـه            ) به رهبري احمد خطيب   ( حتي ارتش لبنان عربي     

  .بهاي ارزانتر تقسيم كند

هاي وابسته بـه احـزاب و مقاومـت حـق      است و جز ماشينـ بنزين نيز در دست احزاب چپ و مقاومت      ۲

 ليره يا بيشتر در بازار سـياه بـه          ۱۵۰ها از كار افتاده و بنزين گالني          همه ماشين . استفاده از بنزين را ندارند    

، تصفيه خانه بدست آنهاست سابقاً هيچ كمبودي وجود نداشـت، ولـي             ) ليره ۷قيمت نرمال   ( رسد    فروش مي 

  .ها بازار سياه بوجود آمد و بحران بنزين آغاز شد يبعد از تسلط چپ

نزديـك  » برقليـه «در ده فلسطيني    . اش از بيروت عازم صور بود       حدود اوائل جوالي، مردي با زن و بچه       

اش را بـه صـور        صور بنزينش تمام شد، از بنزين فروشي ده درخواست يك ليتر بنزين كـرد تـا زن و بچـه                   

هاي جنگي و احزاب است و به كسي ديگر بنزين داده             لق به مقاومت و ماشين    برساند، گفته شد كه بنزين متع     

اي نكرد، يك مشاجره لفظي       شود، طلب كننده بنزين خود حزبي بود و كارت خود را نشان داد ولي فايده                نمي

در حـالي كـه     ! اش كـشت     آن مرد را وسط خيابان جلوي زن و بچـه           در گرفت و صاحب بنزين فروشي فوراً      

  .برند تا در بازار سياه با قيمت گزاف بفروشند هاي بنزين را مي هاي ديگر بشكه شد چپي يديده م

و ! كننـد   ـ فصل گندم است ولي احزاب چپ مسلحانه گندم را به قيمـت ارزان از زارعـين مـصادره مـي                    ۳

  !زارع بايد همان گندم را در بازار سياه با قيمت دو برابر بخرد

رسـيد و   زد، جـواني فلـسطيني        اش در خيابان قدم مـي       ، جواني با صديقه   ـ در قافا، شهري نزديك صور     ۴

مشاجره شد و جوان لبناني كه ورزشـكار و قـوي بـود جـوان فلـسطيني را بـا                    . اش را ببرد    خواست صديقه 

اي  جوان فلسطيني به مركز مقاومت رفت و يك مسلسل سنگين دوشكا بر روي يك ماشين و عـده                 . مشت زد 

بناني را وسط شهر گرفت و در كنار ديوار به مسلسل بست و جلوي همه مردم كشت،             مسلح آورد و جوان ل    

  !و كسي را جرأت اعتراض نبود

اش سوار ماشين بـود و در بيـروت           ـ داماد مفتي بزرگ لبنان، شيخ حسن خالد، با دختر بچه چند ساله            ۵
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بـر سـر حـق تقـدم        . برخـورد هاسـت     كرد، در چهار راهي كوچك به ماشيني كه ظاهراً مال فلسطيني            گذر مي 

فـوراً  . اي لفظي در گرفت، سرنشينان ماشين اهانت كردند، دختر بچه چند ساله تفي نثارشـان كـرد                  مشاجره

اش شتابزده از ماشين خارج شـد، او          پدر بيچاره . سرنشينان مسلح پياده شدند و دختر را به مسلسل بستند         

  .هم با يك رگبار نقش بر زمين شد

شتيباني مقاومت، از موقعيت سوءاسـتفاده كـرده بـه مركـز حركـت محـرومين حملـه         ـ احزاب چپ به پ    ۶

ها و شهرهاي جنوب و حتي بيروت آزارهاي زيادي رساندند و بدينوسيله خواستند كـه                 بردند و در اغلب ده    

  در شياح به مركز حركت حمله بردند و         مثالً. ترين حريف آنهاست از جرگه خارج كنند        اين جنبش را كه قوي    

در حـالي كـه در حـال حاضـر بزرگتـرين قـدرت در               ! مين كتائبي هستند  ورحمدعي شدند كه اعضا حركت م     

لذا جنگندگان حركت سنگرهاي متقدم را رها       . شياح در مقابل كتائب نيروهاي جنگنده حركت محرومين است        

دريافـت كـه سـنگر     كرده به مركز خود آمدند تا مسلحانه از خود و خانه خود دفاع كنند، مقاومت يـك بـاره                    

رود، لـذا بـا عـذر خـواهي از            جلوي كتائب خالي شده و هر آن خطر هجوم كتائب به شياح مي            » كنيسه«مهم  

از جنگندگان حركت خواهش كرد تا به سنگرهاي خـود          ) عليرغم دشمني و تهمت احزاب چپ     (جوانان حركت   

 منطقـه هـستند بـه مراكـز حركـت      در تل زعتر و برج حمود كه جنگندگان حركت بهتـرين مـدافعين          . برگردند

  .  بعضي از مراكز خراب و غارت گرديد ووقيحانه حمله شد

حـوزة علميـه،   (اي فلـسطيني، معهـد دراسـات اسـالمي      ـ از طرف جبهه الشعبيه، قياده العامـه و منظمـه       ۷

چنـد نفـر مجـروح شـدند و         . در صور مورد هجوم مسلحانه قرار گرفت      ) اي ديني براي تربيت شيوخ      مدرسه

  .زيرا مدرسه را امام موسي تأسيس كرده است. همه چيز به غارت رفت

 ـ به مدرسه صنعتي جبل عامل در صور نيز كه توسط امام موسي تأسيس شده است، از طرف همان   ۸

كننـد،    شاگرد دارد كه شبانه روزي در آن زنـدگي مـي      ۳۰۰اين مدرسه بيش از     . سازمان فلسطيني حمله شد   

اي   اولـين و بزرگتـرين مدرسـه      .  از ايتام و زجر ديدگان حدود مرزي لبنان هستند         مجاني است و شاگردانش   

 ۶۰بـدون هـيچ اطالعـي، بـيش از          . است كه با اين خصوصيات براي محرومين جنوب لبنان بنيان شده است           

مسلح با اسلحه سبك و سنگين و بازوكا و انرگا به مدرسه حمله كردند، گارد مدرسه را بيرحمانه كـشتند و      

شاگردان مدرسه نيز مسلحانه به دفاع برخاستند و بـيش          . ك نفر ديگر را به گلوله بستند كه پايش قطع شد          ي

  .هاي مدرسه آسيب ديد از نيم ساعت زد و خورد سخت در گرفت كه مقداري زيادي از ساختمان

سطين كـه بـه    اي مسلح تحت عنوان مقاومـت فلـ         اي بود از طرف عده      تر حمله   كننده ـ از همه اينها تحريك    ۹

 نفـر  ۱۵۰قـدرتي بـزرگ بـيش از    . خانه امام موسي صدر انجام گرفت در حالي كه خود امام در خانـه نبـود   

جنگنده همه منطقه را محاصره كرده، به خانه رفتند و سه نفـر گـارد مـسلح خانـه را خلـع سـالح كردنـد و                           

ه با مقاومت فلسطيني نجنگنـد و اگـر         البته امام دستور اكيد صادر كرده است كه به هيچوج         . ها نمودند   اهانت

بعـد از ايـن     . اي زدند او طـرف ديگـر را نيـز بـراي سـيلي تقـديم كنـد                   آنها سيلي به يك طرف صورت شيعه      

ها در بعلبك حملـه   رفت كه شيعيان بعلبك به اين نوع تحريكات تسليم شده و به فلسطيني            ها بيم آن مي     اهانت

ها در جنوب به شيعيان و عمل به مثل بود و بعد دشمني و كينه                 ينيها و فلسط    اش هجوم چپي    كه نتيجه . كنند

شـد، لـذا امـام موسـي بـه        به نفع اسرائيل و استعمار تمام مـي  و زد و خورد بين شيعه و مقاومت كه مسلماً        

شدت از اين اعمال جلوگيري كرد و اجازه نداد كه شيعيان بعلبك حتي يك قطره خون از دماغ كسي سرازير                 
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  …كنند

اي جديـد     ها و مقاومـت جبهـه       مخيم تل زعتر، براي تخفيف فشار، چپي      ه  ـ بعد از هجوم شديد كتائب ب      ۱۰

در ايـن هجـوم زن و بچـه و          . در شمال لبنان ضد كتائب باز كرد و مسلحانه به شهر شيكاواميون حمله برد             

اومـت اسـت رحـم      به رهبري انعام رعد كـه طرفـدار مق        » قومي سوري «پيرها را كشتند و حتي به مسيحيان        

انعكاس شديدي بوجود آمد و طرفداران اين حزب مسيحي طرفدار مقاومت بـه جانبـداري از كتائـب                 . نكردند

واميون و همه شـهرهاي ديگـر       ها را كشتند و شيكا      ي از فلسطيني  برخاستند و در يك حمله عكسي عده زياد       

دي از مسلمانان كشته شدند و تا      منطقه به تصرف كتائب درآمد و مقاومت شكست بزرگي خورد، و عده زيا            

  .دروازه طرابلس به تصرف كتائب رفت

 همـه    و هـا انجـام شـد       ضد فلسطيني » بنت جبيل «ـ در اوايل جوالي تظاهرات شديدي در شهر جنوبي          ۱۱

بعد از يك هفته قرار بود كه       ). ها بر جنوب    اعتراض به مسئله آرد و بنزين و سيطره فلسطيني        (شهر را بستند    

كـه مـسؤول نظـامي مقاومـت پيـشدستي كـرد و             ،  اي در صور ضد مقاومت انجام گـردد         سلحانهتظاهرات م 

هاي گرسنه تقـسيم نمـود و از تظـاهرات جلـوگيري              هاي آرد را باز كرد و مقداري آرد بين بعضي ده            مخزن

  .كرد

ده و  در حال حاضر اسرائيل دايه مهربانتر از مادر شده است، در جنوب لبنان سه درمانگاه تأسيس كـر                 

  !شوند روند و مداوا مي به طور مجاني به اسرائيل مي

دهد و حتي فرودگاه خود را براي فرار لبنانيـان            همچنين اسرائيل به بعضي از قراء جنوبي آب و آرد مي          

كنند كه اسـرائيل بيايـد و         هاي جنوب آرزو مي      متأسفانه عده زيادي از لبناني      و در اختيار لبنان گذاشته است    

  ! دست مقاومت فلسطيني آزاد كندآنها را از

هـاي چنـدين      گريزند و همه روزه كـشتي       هزار هزار از لبنانيان جنوب از فقر و گرسنگي و عدم امنيت مي            

اي كـه مـسلماً بـه نفـع      مـسأله . كنـد  هزارها نفر لبناني را از بندرگاه صور به كشورهاي دور دست منتقل مي           

  .كند اي سيطره آني اسرائيل آماده مياسرائيل تمام خواهد شد و جنوب لبنان را بر

  

∗∗∗  
  

  

  عوامل سياسي براي انفجار لبنان

  

  ـ تصفيه مقاومت۱

هاي اعراب و اسرائيل خاتمه دهد        كند كه به مسأله فلسطين و جنگ        منافع آمريكا در خاورميانه ايجاب مي     

 امور خارجـه آمريكـا      براي اين كار دكتر هانري كسينجر وزير      . و آرامش نسبي در خاورميانه بوجود آورد      

مبنـاي  . اي بين عرب و اسرائيل شروع به فعاليـت كـرد   از چند سال پيش به خاور ميانه آمد و براي مصالحه      

 و قبول دولت اسـرائيل      ۱۹۶۷ سازمان ملل و بازگشت اسرائيل به مرزهاي سال          ۲۴۲هاي او قطعنامه      فعاليت

هاي مـصر و      برد، گو اين كه دولت      طعنامه نفعي نمي  البته مقاومت فلسطيني از تحقق اين ق      . از طرف عرب بود   
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گرفتند ولي مسأله فلسطين به همـان ترتيـب قبـل از سـال           هاي از دست داده را پس مي        سوريه و اردن زمين   

بنـابراين  ! آمـد   اي وجود نداشت اصوالً جنگي به ميان نمي          مسأله ۱۹۶۷گشت، و اگر قبل از سال          برمي ۱۹۶۷

  و هاي كسينجر براي مصالحه بين عرب و اسرائيل بـود           ين مخالف اين فعاليت   تر  مقاومت فلسطيني سرسخت  

آمريكا براي تحقق برنامه خود حتي حاضر شد كه دولتي فلسطيني در منطقه اشغال شده غرب اردن و غزه                   

 بنـابراين آمريكـا و اسـرائيل ضـروري          ١.هـا را آرام كنـد ولـي مقاومـت نپـذيرفت             بوجود آورد و فلـسطيني    

چنـين  . د كه مقاومت فلسطيني را به هـر ترتيبـي شـده تحـت فـشار خـود قـرار دهنـد، تنبيـه كننـد                         دانستن  مي

 در سپتامبر سـياه     ۱۹۷۰تصفية سال   . قراردادي را به آنها تحميل نمايند و يا احتماالً مقاومت را نابود نمايند            

ر لبنـان بـه دنبـال همـان          د ۷۲ـ۷۳ برنامه تصفيه مقاومت در       و انگيز بود   اردن براي آمريكا و اسرائيل هوس     

هاي آمريكا و اسـرائيل در رابطـه بـا         گرفت و هنوز هم اين برنامه زيربناي فعاليت         آرزوي استعمار انجام مي   

هـا از يـك    به خاطر اين كار آمريكا و اسرائيل به كمك عمال خود كتائب و مسيحي             . حل مشكل فلسطين است   

فجاري بزرگ در لبنان بوجود آوردند و پاي مقاومت     هاي افراطي چپ از طرف ديگر، ان        طرف و بعضي گروه   

. اي براي تصفيه مقاومت بوجـود آورنـد         هاي داخلي لبنان كشاندند تا مثل اردن، وسيله         را به ميدان كشمكش   

مقاومت از اين توطئه بزرگ و خطرنـاك آگـاهي كامـل داشـت و بنـابراين بـا مهـارت تمـام از درگيـري بـا                            

 و رسـماً وارد معركـه نـشد و فقـط             كرد و تا مدت يكسال علناً       بنان پرهيز مي  ها در مبارزات داخلي ل      مسيحي

هـاي    شروع جنـگ بـين تـل زعتـر و منطقـه           . كرد  هايي به احزاب و نيروهاي مسلمان مي        مخفيانه از زير كمك   

بـدين طريـق كـه      . نشين شـياح منتقـل كـرد        مسيحي بود ولي مقاومت با زيركي تمام جنگ را به منطقه شيعه           

هاي فلسطيني به تحريـك مقاومـت بـه شـياح رفتنـد و از شـياح بـه سـمت                        از احزاب چپ و يا منظمه      اي  عده

اي جديد بين لبنانيان شيعه و مسيحيان باز كردند  و جنگ تـل زعتـر كـه                    مسيحيان تيراندازي كردند و جبهه    

  .جنگ بين فلسطيني و لبناني بود آرام  گرفت، به جنگ بين لبناني و لبناني مبدل شد

 بـه ميـدان جنـگ كـشيده شـد و جنـگ               لي متأسفانه بعد از يك سال نبـرد، مقاومـت مـستقيماً و رسـماً              و

 خطـر تـصفيه مقاومـت هـر روز      وفلسطيني ـ لبناني كه برنامه آمريكا و اسرائيل بود به موقع عمل در آمـد  

  .ظاهرتر شد

  

  ـ ضربه به رژيم سوريه۲

سادات اتفاقيـه سـينا را بـراي حـل مـشكل خـود بـا                دولت مصر تسليم برنامة دكتر كسينجر شد و انور          

                                                      
شود كه پيشنهاد ايجاد يك دولت فلسطيني در مغرب رودخانه اردن و غزه، ابتدا به گروه جورج حـبش پيـشنهاد شـده        گفته مي  .١

  :اند براز اين تمايل و پيشنهاد چند نكته را در طرح خود در نظر گرفتهآمريكا و صهيونيسم با ا. بوده است

  .ـ تشديد اختالف بين گروه جورج حبش و سازمان الفتح۱  

سازد و كمتر دولت عربي يا اسـالمي          ـ تأسيس يك دولت فلسطيني ماركسيستي در منطقه، آن را كامالً از دنياي عرب ايزوله مي               ۲

به اين ترتيب جنبش فلسطيني     . اركسيستي فلسطيني را به رسميت بشناسد و يا به آن كمك كند           است كه حاضر بشود يك دولت م      

 ايزولـه از دنيـاي عـرب و          با تأسيس دولت مستقل در كنار اسرائيل نه تنها به مرحله خاصي در انحراف خواهد رسيد بلكه كـامالً                  

تأسيس يك دولت ماركسيستي فلسطيني بدون      . اند   تمايل كرده  ها محرمانه نيز به اين پيشنهاد ابراز        ماركسيست. اسالم خواهد شد  

با بودن دولت يمن جنوبي، تأسيس دولت ماركسيستي ديگري در منطقه بـدون             . شك قدمي به جلو در جهت تحقق اهداف آنهاست        

  .هاي عربي روبرو شد و سر و صداي آن در نيامد اين طرح با مخالفت الفتح و ساير دولت. شك به نفع آنهاست
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ولي سوريه به رهبـري حـافظ اسـد بـه           . اسرائيل امضا كرد و اردن نيز از اول تسليم آمريكا و كسينجر بود            

 هاي متوالي و پيگير كسينجر مبارزه نمـود         شدت با مصالحه كسينجري مخالفت كرد و سرسختانه با فعاليت         

بنابراين سوريه مـانعي بـزرگ   . نقش بر آب كرد) نظير اتفاقيه سينا(قيه جوالن  اميد آمريكا را در امضا اتفا     و

 بـا  ۱۹۷۳هـاي پيروزمندانـه    مقابل برنامه سياسي آمريكا در خاورميانـه بـود، بخـصوص كـه بعـد از جنـگ            

 روزه در برابر ارتش جرار اسرائيل، شخصيت و قدرت و محبوبيتي زياد بين              ۹۰اسرائيل و مقاومت دليرانه     

اب كسب كرده بود، و بعالوه بزرگترين پناهگاه مقاومت فلسطين و حتي هم پيمان مقاومت در مبارزه بـا                 اعر

آمريكا تصميم گرفت كه سوريه را تأديب كند و يا زير فشار تـسليم نمايـد و احتمـاالً حكومـت       . اسرائيل بود 

هبي كوچـك و نـاتوان   هـاي مـذ   حافظ اسد را ساقط كرده و حتي سوريه را قطعه قطعـه نمـوده بـه حكومـت      

تقسيم نمايد و اين دشمن سرسخت اسـرائيل را بـه كلـي از جرگـه امكـان خـارج                    ..) …علوي، سني، درزي    (

بنابراين، ابتدا آمريكا با دخالت سوريه در لبنان موافقت كرد و چراغ سبز نشان داد تا پاي سـوريه را     . سازد

دن سوريه به جنـگ آمريكـا از دخـول قـدرت كـافي              به ميدان مشكالت پيچيدة لبنان بكشد و بعد از آلوده ش          

سوري به لبنان جلوگيري كرد تا سوريه همچنان در گرداب مشكالت لبنان غوطه بخورد ولي قادر نباشد با                  

آمريكا بازي عجيبي كرد، ابتدا چراغ سبز نشان داد، و بعـد سـه اخطـار                . قاطعيت اين مشكالت را خاتمه دهد     

 اخيـراً بعـد از مخالفـت احـزاب           و … كافي سوريه به لبنان جلوگيري كـرد       ضد سوريه داد و از دخول قدرت      

مقاومـت را بـه جـان سـوريه انـداخت      . چپ با سوريه، بين سوريه و مقاومت فلسطيني انفجار بوجـود آورد        

تانكهاي سوريه در صيدا، يك بـاره مـورد         . بدون آن كه سوريه تصميم داشته باشد با مقاومت درگير شود          

اي را داشـته      بيني چنين حمله     احزاب چپ قرار گرفت و نابود شد، بدون آن كه سوريه پيش            هجوم مقاومت و  

تحريك اعصاب و دشمني با سوريه بر اثر تبليغات شديد چپ آنقدر قدرت گرفت و اذهـان عمـومي را                    . باشد

 گرفت،  سوريه در يك دو راهي خطرناك قرار      . مشوب كرد كه حتي بقاء رژيم سوريه را مورد خطر قرار داد           

الف ـ بازگشت از لبنان يعني شكست سياسي براي سوريه و به احتمال قوي سقوط رژيم و تقسيم لبنـان و   

ب ـ پيشروي در لبنان با قدرت براي  .. …سيطره چپ بر جنوب لبنان و بعد احتماالً تسلط اسرائيل بر جنوب

مت و احتماالً نابودي مقاومت بود      حل مشكالت موجود كه مستلزم درگيري با مقاومت و احياناً تصفيه مقاو           

  .داد انگيخت و رژيم سوريه را مورد خطر حتمي قرار مي و خواه ناخواه دشمن ملت عرب را برمي

راه پـيش و راه بازگـشت را بـر آن بـسته             . المللي سوريه را مات كرده بودند       بنابراين بازيگران ماهر بين   

ي نظيـر كتائـب و احـزاب چـپ وحتـي خطاهـاي مقاومـت               البته در اين بازي شيطاني از عوامل مخربـ        . بودند

ولـي نتيجـه ايـن انفجـار        . فلسطيني و سوريه استفاده شده بود و همه در ايجاد چنين بحراني مسؤول بودند             

  و تصفيه مقاومت بدست سوريه و بعد سقوط حكومت سوريه به نفع هيچكس جز آمريكـا و اسـرائيل نبـود                   

 كساني كه اين انفجار را بـه شـدت دامـن             و كس ديگر زيان ديده بودند     مقاومت و سوريه بيش از هر         مسلماً

خواسته يا ناخواسـته    ) مثل جنبالط و احزاب افراطي چپ و حتي جناحي در داخل مقاومت فلسطين            (زدند    مي

 فقـط   .داشتند  در راه توطئه شوم استعمار و به نفع آمريكا و اسرائيل و به زيان سوريه و مقاومت قدم برمي                  

كه جرأت و شهامت داشت كه حيات خود و طرفـداران خـود را در معـرض                 ) امام موسي صدر  ( بود   يك نفر 

خطر حتمي قرار دهد و به صراحت اعالم كند كه انفجار بين سوريه و مقاومت خيانتي بزرگ بـه مقاومـت و                 

زنـد بـه      شـود و ايـن اختالفـات را دامـن مـي             سوريه و به ملت لبنان است و هر كس كه باعث اين انفجار مي             
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كند، و خود همه سعي خود را بي دريـغ در راه جلـوگيري از ايـن انفجـار و                      مقاومت و به سوريه خيانت مي     

ايجاد دوستي و وحدت بين سوريه و مقاومت به كار برد، مكرراً به سوريه رفت و ابوعمار را با حافظ اسـد                      

التيـام و   از وقوع انفجار، بـاز هـم بـراي           حتي بعد     و آشتي داد و چهار ماه تمام از اين انفجار جلوگيري كرد          

مصالحه بين سوريه و مقاومت دست به كار شد و به هر دو طرف اخطار كرد كـه تـشديد اختالفـات داخلـي و               

  . كردتحريك اين انفجار كمك به توطئه آمريكايي ـ اسرائيلي است و به هر قيمت بايد از آن جلوگيري

  

  ـ تقسيم لبنان ۳

حيان خواستار  تقسيم لبنان و ايجاد حكومت مسيحي در شمال بودند و مـسلمانان       در ابتدا كتائب و مسي    

حكومت مسيحي در لبنان، اسرائيل دومي بود كه بـراي  . كردند و احزاب چپ و مقاومت با تقسيم مخالفت مي     

ش از  ميليون يهودي دنيا پشتيبان اسرائيل بودند، در عوض بي     ۱۶اگر  . كرد  اعراب مشكالت فراواني ايجاد مي    

شدند و به عالوه بيش از سـي و چنـد             يك ميليارد مسيحي به طور عاطفي طرفدار حكومت مسيحي لبنان مي          

ميليون مسيحي در كشورهاي عربي همه ستون پنجم اين اسرائيل دوم بوده و مشكلي بزرگتـر از اسـرائيل                    

  .آوردند اول بوجود مي

يم شـود جنـوب در اختيـار احـزاب چـپ قـرار              اگر لبنان تقس  . روسيه نيز در اين تقسيم بي نصيب نيست       

لذا روسيه براي تسلط بـر جنـوب لبنـان احـزاب چـپ را               . گيرد كه خود پايگاهي براي روسيه خواهد بود         مي

  .دارد تحريك كرده در راه انفجار لبنان براي تحقق تقسيم قدم بر مي

گيـرد    از طريق لبنان انجام مي    سوريه با اين تقسيم مخالف است زيرا ارتباط سوريه به درياي آزاد اغلب              

و جنوب در اختيار روسـيه درآيـد، رابطـه          ) اسرائيل دوم (و اگر قرار باشد كه شمال لبنان به تصرف كتائب           

 همـين موضـوع بـين        و كه براي اقتصاد سوريه غيرقابل تحمل اسـت       . سوريه با درياي آزاد قطع خواهد شد      

رونـد و بـراي ايجـاد          به سرعت به سوي تقسيم مـي       احزاب چپ . سوريه و روسيه ايجاد اختالف كرده است      

هـايي نيـز در       هم اكنون فرودگـاه   . هاي زيادي در دست اجراست      برنامه) ادارة محلي مسلمان  (حكومت محلي   

هاي سبك و سنگين، حتي راكتهـاي از    سيل اسلحه وشود هاي خارجي ساخته مي جنوب لبنان به كمك دولت   

البتـه آمريكـا   . يما از طرف روسيه شوروي به سمت جنوب روان اسـت       هاي ضد هواپ    زمين به زمين و راكت    

هـا داده     در حال حاضر از فكر تقسيم لبنان عدول كرده است و شعار تقسيم ديگر از طرف كتائب و مسيحي                  

دسـت  ه  شود زيرا آمريكا حاضر نيست دولتي چپي در جنوب بوجود آيـد و پايگـاهي بـه ايـن مهمـي بـ                        نمي

اً در قبال چنين حكومتي آمريكا و اسرائيل آرام نخواهنـد نشـست و بـه احتمـال قـوي                   روسيه بيفتد، و مسلم   

ديده جنوب اين سرنوشت شوم      براي مردم ستم   ١.اسرائيل حمله خواهد كرد و جنوب را تسخير خواهد نمود         

  .كننده است كه زير سيطره چپ و روسيه درآيد و يا زير تسلط اسرائيل برود ناراحت

  

  هاي عرب دولتـ اختالفات بين ۴

                                                      
 هم اكنون اسرائيل با گسترش شبكه به اصطالح امنيتي خود به داخل مرزهاي لبنان تا سر حـد رودخانـه ليكـاني، ايـن نظـر را                             ١

جنگجويان مسيحي در شمال لبنان از      . اند  نشين جنوب به دست اسرائيل مجهز و مسلح شده         كليه دهات مسيحي  .  كرده است  تأمين

  .اند  به جنوب منتقل شدهطريق دريا و از داخل مرزهاي اسرائيل
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هاي داخلـي لبنـان مـنعكس شـده           هاي عربي وجود دارد كه در جنگ        متأسفانه اختالفات زيادي بين دولت    

دولت عراق با سوريه اختالف مرزي دارد و همچنين بر سر تقسيم آب فرات مشكالت زيـادي بوجـود      . است

مني و كينه شديدي  بين دو       ها و غيره نيز دش      هاي داخلي حزب بعث و تضاد شخصيت        آمده است و ناراحتي   

ها و جرايد دست نشانده عـراق بـه شـدت ضـد سـوريه تحريـك كـرده و                      روزنامه. كشور ايجاد كرده است   

بزرگتـرين دشـمنان    ) التحريـر العربيـه     حـزب بعـث عراقـي و جبهـه        (هاي وابسته به عراق       كنند و سازمان    مي

  . داشته استسوريه در لبنانند و مدام بين آنها زد و خورد و كشمكش وجود

ليبي در نظر دارد كه يك حكومت اسالمي بوجود آورد و بـا همـه كـشورهاي عربـي اختالفـات شـديدي            

سـعودي  . مصر از يك طرف دشمن ليبي است و از طرف ديگر با سوريه نيز اختالف استراتژيك دارد                . دارد

هـاي انقالبـي رنـج       و كويت و مصر و بعضي ديگر از كشورهاي عربي از وجـود انقـالب فلـسطين و دولـت                   

نـد و مقاومـت و سـوريه را         نخواهند جلـوي گـسترش انقالبـي را سـد ك            برند و بنابراين به هر وسيله مي        مي

  .دارند دشمن مي

كند، زيـرا معتقـد اسـت كـه      هاي كنوني خود را به كناري كشيده است و مداخله نمي         الجزيره در كشمكش  

توان   به طور كلي مي   . د و راهشان به تركستان است     احزاب چپ در لبنان و جناح چپ مقاومت منحرف هستن         

 از انفجـار بـين سـوريه و     وگفت كه همه كشورهاي عربي كـم و بـيش مخـالف مقاومـت و سـوريه هـستند                

در اين ميان فقط سوريه پشتيبان مقاومت بـود و هـم پيمـان اسـتراتژيك مقاومـت بـه                    . برند  مقاومت نفع مي  

ن مقاومت و سـوريه خيلـي گـران تمـام شـد و بزرگتـرين پيـروزي                  به همين علت اختالف بي    . رفت  شمار مي 

 بزرگتـرين    خواهنـد كـه اوالً      خواسـتند و مـي      اينـان مـي   . هاي ارتجاعي عـرب بـود       آمريكا و اسرائيل و دولت    

پشتيبان طبيعي مقاومت را به جان مقاومت بياندازند و احياناً مقاومت را بـه دسـت سـوريه تـصفيه كننـد و                       

 و بـدين وسـيله دو مـزاحم    ١ني و سياسي و اجتماعي براي سقوط سـوريه را فـراهم آورنـد      ثانياً عوامل روا  

به طـور   . اند  سرسخت و دو دشمن قوي را از صحنه خارج كنند، و تا به حال نيز تا مقدار زيادي پيروز شده                   

 و هاي بزرگ دنيا بخصوص آمريكا، روسـيه  هاي عرب و قدرت هاي دولت خالصه لبنان معركه جنگ و جدال 

  .اسرائيل است

  

  ـ امتيازات طائفي۵

ها در لبنان داراي امتيازات بسياري بودند و سيطره نظامي و سياسـي و         ها و بخصوص ماروني     مسيحي

عـدم عـدالت    . دادند  مسلمانان و بخصوص شيعه، محرومين لبنان را تشكيل مي        . اقتصادي در دست آنها بود    

دمي انفجار را آماده كرده بـود و اسـتعمار از ايـن خـشم               اجتماعي و وجود فقر و ظلم و محروميت ماده مر         

ولي نبايد تصور كرد كـه ايـن امتيـازات طـائفي و             . هاي داخلي لبنان را دامن زد       عمومي استفاده كرد و جنگ    

اي دقيـق و حـساب شـده از طـرف             عدم عدالت اجتماعي باعث انفجار لبنـان شـد، زيـرا ايـن انفجـار برنامـه                

                                                      
هايي بين مردم و      در حلب و ساير شهرها درگيري     .  اخبار جسته و گريخته از داخل سوريه نيز حاكيست كه وضع متشنج است             .١

جنبش اسالمي سوريه كه تا به حال چندين بار توسط حكومت بعثي به شدت و با خشونت سركوب شده اسـت                     . پليس بوده است  

، درگيري سوريه در لبنان اوضـاع داخلـي را بـراي تـشنج و احتمـاالً سـقوط                   ) سال قبل  ۴اران مساجد در    خصوصاً در حلب، بمب   (

  .سازد دولت اسد آماده مي
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به كمك عوامل داخلي خود آن را پياده كردند و ضمناً از خشم عمومي مردم نيـز                 هاي خارجي بود كه       دولت

هاي وحشيانه، تعصبات مذهبي نقش بزرگي داشـت        در اين جنگ  . براي به ميدان كشيدن آنها استفاده نمودند      

 فحش و ناسزا بـه    . و كتائب توانست همه مسيحيان را به دور خود بسيج كند و قدرت بزرگي به ميدان آورد                

از طرف مسيحيان متعصب رواج داشـت       ) ع(و امام حسين  ) ع(و بخصوص حضرت علي   ) ص(حضرت محمد 

و چه جنايات ناگفتني كه بر اساس دين و مذهب و به اسـم              ! شد  و هر اسيري به جرم مسلمان بودن ذبح مي        

احـزاب چـپ نيـز از تعـصب مـذهبي مـسلمانان و              . مسيح به وقوع پيوست كه قلم از شـرح آن عـاجز اسـت             

نمودنـد و بـه ميـدان         كردنـد، و بنـام ديـن و مـذهب مـردم را تحريـك مـي                  بخصوص شيعه سوءاستفاده مي   

شـدند و سـنگ طرفـداري از     هاي كافر به خدا و به دين اغلب كاسة گرمتر از آش مي كشيدند و كمونيست    مي

در جلـو رفتنـد كـه    و حتي شنيده شد كه در طرفداري از دين و خدا آنق ! زدند  شيعه و مسلمان را به سينه مي      

حافظ اسد را به جرم اين كه علوي است كافر شمردند و نامسلمان خواندند و او را با حمالت علوي و كـافر                       

تعصبات مذهبي به مراتب شديدتر از اختالفات طبقاتي و عدم عـدالت اجتمـاعي مـورد                ! و نامسلمان كوبيدند  

رگ را فراهم ساخت، جنگنـدگان مـسيحي اغلـب          گران قرار گرفت و بنزين اين آتش سوزي بز          استفاده توطئه 

 ١كارگران و فقراي مسيحي بودند كه بر اساس تعصبات مذهبي و به خاطر دفاع از وطن و مبارزه با احتالل                   

ثروتمنـدان مـسيحي    . جنگيدنـد   ها بر لبنان تحريك شده بودند و تـا آخـرين قطـره خـون خـود مـي                    فلسطيني

 نيز اغلب به خاك سياه نشستند و فقط فقرا و محرومين دو طـرف               گريختند، همانطور كه ثروتمندان مسلمان    

  .كردند هاي خونين را فراهم مي بودند كه سوخت ارزان اين جنگ

  

∗∗∗  
  

  تقـريـر از لبنـان

  ۱۹۷۶ دسامبر ۲۸

  

خواسـت اسـرائيلي جديـدي        كوس رسوايي جنايتكاران لبناني زده شده اسـت، راسـت مـسيحي كـه مـي               

كرد دولتي كمونيستي در جنوب لبنان، به حمايت روسيه شوروي ايجاد              آرزو مي  بيافريند و چپ متطرف كه    

  .…اند كند و فكر و تاكتيك خود را به زور سرنيزه و فريب به خورد مردم بدهد، هر دو شكست خورده

شـوند و   اين دو گروه رو به زوال و نيستي هستند، همچو برف در مقابل آفتاب سوزان حقيقت ذوب مـي           

 هـزار   ۵۰بـيش از    . يابنـد   كنند و مسؤولين واقعي اين جنايات را مي         مردم لبنان چشم باز مي    . گردند نابود مي 

هـاي    شعارهاي پـوچ و دروغ، تهمـت      .  هزار مجروح و تخريب كلي لبنان همه را تكان داده است           ۲۰۰كشته و   

ند، و شــو هــاي تعــصبي و مــذهبي و طــائفي همــه روشــن مــي  بــي شــرمانه، تبليغــات ابوســفياني، تحريــك

شرفي كه به خاطر استعمار شرق و غرب و مصلحت اسرائيل، ملت بدبخت لبنـان                   مداران كثيف و بي     سياست

هـاي   طوفـان . شـوند  گردنـد و از طـرف مـردم طـرد مـي      اند بيش از پيش رسـوا مـي        را به خاك سياه نشانده    

                                                      
   اشغال.١
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ردد و حق و حقيقـت كـه        گ  هاي متطرف بعد از يك آزمايش نسبي همچو كف دريا محو مي             تبليغاتي اين گروه  

  .نماياند هاي متعفن ناپديد شده بود دوباره خود را مي ها زير اين كف ماه

كننـد و از تـرس مـردم           لبنان را تـرك مـي      ……هاي    ها و اعضا جبهه     ها و كمونيست    گروه گروه از چپي   

  .گريزند مي

متطرفين چپ را منجـر بـه       ها و     هاي خيالي ماركسيست    يك سال و نيم تجربه تلخ، تجربه دردناك، برنامه        

احزاب چـپ بـه رهبـري جنـبالط بـر           . ها بود   در مدت يك سال و نيم، همه قدرت در دست چپ          . شكست كرد 

آب و نان و بنزين و امنيت و راهها و تلفن و همه چيـز               . حيات و هستي قسمت مسلمان لبنان سيطره داشتند       

 نيـز از آنهـا پـشتيباني        ……بـي و مـصر و       قدرت اسلحه و پـول عـراق و لي        . و همه چيز به دست اينان بود      

هـر  . ها نيـز در خـدمت آنهـا بـود           ها و مجله    هاي تبليغاتي از راديو تلويزيون و روزنامه        همه دستگاه . كرد  مي

كردند و هر صداي مخـالفي        ها منتشر مي    دروغ و تهمت و تبليغات پوچ و فحش و ناسزايي را با همه دستگاه             

اي شيطاني و كامل و عميق بر همه مقدرات مـردم بـدون هـيچ نـوع                   سيطره! كردند  را با قدرت گلوله خفه مي     

 سـيطره كفـر و جهـل و دروغ و تهمـت و سـرقت و ارعـاب و توطئـه و خيانـت و                     …مقاومت در مقابل آنها     

 حتي جناج چپ مقاومت فلسطيني فتح را نيز به كمك خـود وارد معركـه كردنـد و                  و .…جنايت بر همه لبنان     

  .هاي خود به كار انداختند لسطيني و قداست آن را در خدمت افكار و برنامهاسلحه مقاومت ف

ها شكست خوردند و ملت را به حدي عصباني و ناراحت كردند كه مـردم حاضـرند هـر                     ولي با تمام اين   

العمل شديد بزرگترين خطـري اسـت كـه لبنـان را تهديـد بـه                    و اين عكس    ……كسي را بپذيرند اال اينان را       

هاي زيادي    كامل اسعد، فئودال بزرگ و مرتجع جنوب لبنان، كسي كه پدرش ده           . كند   ديكتاتوري مي  اختناق و 

ولي اكنون كـسب حيثيـت و   . از جبل عامل را به اسرائيل فروخت، يك سال پيش او منفور و مطرود ملت بود             

پاشـنه كفـش    «ا  ه  آورند و به اصطالح عرب      محبوبيت كرده است و گروه گروه از مردم به سوي او روي مي            

حتي اسرائيل خونخوار در نظر عده زيـادي از         . »دهند  پاي كامل اسعد را بر جنبالط و احزاب چپ ترجيح مي          

كاران   ها و بازارهاي خريد و فروش و ايجاد كار براي بي            مردم جنوب كسب حيثيت كرده، و از راه درمانگاه        

يك گرايش كلي بـه سـوي       . آورد  انيان بوجود مي  هاي محبت و همكاري بين خود و لبن         لبناني در اسرائيل، پل   

هـا و يـك نـوع تنفـر از جنگنـدگان و       ديكتاتوري و ايجاد امنيت و خستگي از بازار تبليغات و آزادي روزنامه          

العمل بيش از پيش به نفع ارتجاع راسـت و    البته اين عكس وخورد مليشيا و حتي لباس سربازي به چشم مي     

منيتي و ارتش و مسيحي است، و مردم بدبخت محروم لبنان بايد بهاي سنگين              هاي ا   انحصارگران و دستگاه  

در بيروت و اطراف آن آرامش برقرار شده است، ارتش سوريه با قدرت زياد              . العمل را تحمل كنند     اين عكس 

جالب آن كه مسلمانان با آغوش بـاز از ارتـش سـوري اسـتقبال               . بر همه نقاط استراتژيك تسلط يافته است      

نـشين    هـاي مـسيحي     همـه روزه در قـسمت     . اند ولي مسيحيان بـه شـدت ناراضـي و عـصباني هـستند               كرده

  .رسد آيد كه حتي به كشت و كشتار مي هاي متطرف و ارتش سوري بوجود مي هايي بين مسيحي درگيري

اي بود كه ارتش سـوريه بـراي ايجـاد امنيـت وارد شـد و اسـتقبال        شهر طرابلس در شمال، آخرين نقطه    

كردند  دي از طرف مردم به عمل آمد و مدت چهار ساعت مردم از روي خوشحالي به هوا تيراندازي مي        شدي

آبـرو كـرد و اينـان        سابقه، جنبالط و احزاب چـپ را بكلـي بـي            هاي شديد و بي     اين استقبال ). ها  عادت لبناني (

پرسند كه سـال پـيش    دم ميولي مر. آورند اند و ديگر دم بر نمي هاي خود خزيده اكنون مثل موش به سوراخ  
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 با سوريه از در     احزاب چپ  كه ارتش سوريه براي ايجاد امنيت وارد لبنان شد چه دليلي داشت كه جنبالط و              

اگر سوريه سال پـيش آمـده بـود، يـك       .  آمدند و اين همه خسارت و كشت و كشتار بوجود آوردند            جنگ در 

مـردم لبنـان در   . مانـد  ستي ـ امريكايي عقيم مي شد و توطئه صهيوني سال كمتر كشت و كشتار و تخريب مي

تـر و     يابند كه تنها راه نجات آنها دخول ارتشي قوي براي آرامـش اسـت و در ايـن منطقـه ارتـشي قـوي                         مي

سـوريه بـا    . گـردد   اكنون امور به خط طبيعي خود باز مـي        . تواند وجود داشته باشد     تر از سوريه نمي     نزديك

هـاي    گيـرد و دسـت راسـتي         با مردم مسلمان لبنان در يك جناح قرار مـي          شود و   مقاومت فلسطيني متحد مي   

اش نقش بر آب شده و تصفيه مقاومت     شود كه توطئه    كنند و اسرائيل موجه مي      مسيحي احساس شكست مي   

  .به دست سوريه عقيم مانده است

ومت فلسطيني  اين آرامش نسبي كه بر لبنان گسترش يافته است يك پيروزي براي مسلمانان و براي مقا               

هاي جديدي براي انفجار مجـدد از طـرف راسـت     ولي توطئه هنوز پايان نپذيرفته، بلكه نقشه    . و سوريه است  

دريغ  از پشتيباني بي  ) آمريكايي(شمعون  بخصوص حزب احرار متعلق به كاميل       . متطرف در دست اجراست   

اسـرائيل ايجـاد انفجـار كنـد و         هاي مسيحي جنوب بـه كمـك          اسرائيل برخوردار است و سعي دارد در قريه       

شـود و همـه        بـه مـسلمانان حملـه مـي         هاي مسيحي جنوب مرتبـاً      از طرف قريه  . انفجار را به بيروت بكشاند    

  .جنوب االن در خطر سقوط به دست اسرائيل است

اند و تخريـب و       اند در جنوب متمركز شده      ها كه از شمال گريخته      ناگفته نماند كه احزاب چپ و كمونيست      

بخصوص چندين هزار سـرباز عراقـي در جنـوب لبنـان     . ويش و توطئه از طرف آنها به شدت ادامه دارد       تش

اين احزاب چـپ از وسـط     . كنند   همكاري مي   براي شكست آرامش لبنان و شكست سوريه با حزب كمونيست         

د و خـود  نماينـ  كننـد و يـا راكـت پرتـاب مـي      هاي شيعه در جنوب لبنان به سمت اسـرائيل تيرانـدازي مـي             ده

كـشد و مـردم ايـن     گنـاه را مـي   اي بـي  بندد و عده   ها را به توپ مي      گريزند و اسرائيل نيز در جواب اين ده         مي

يعنـي همـان    . كننـد   گريزند و راه را براي دخول اسرائيل هموار مـي           هاي حدودي گروه گروه از جنوب مي        ده

ارتـش  . شـود   جنـوب لبنـان پيـاده مـي    شـد اكنـون در   اي كه از طرف راست و چپ در بيروت اجرا مي  توطئه

سوري نيز از ترس اسرائيل قدرت دخول به جنوب را ندارد و تابحال جنوب مثل سـابق در سـيطره احـزاب                      

  .زند چپ دست و پا مي

بـين  . انـد   اند و همه مردم گريخته      در شهر بزرگ مرزي جنوب لبنان، بنت جبيل، فقط عده كمي باقي مانده            

فقط يك تپه وجود دارد كه بـه نـام تـل مـسعود ناميـده               ) پايگاه كتائب و اسرائيل   (اين شهر بزرگ و عين ابل       

ها اسلحه خود را بـه زمـين    دو هفته پيش كمونيست. هاي بنت جبيل بود   اين تپه در دست كمونيست    . شود  مي

ي جنـاح نظـام   (جنگنـدگان امـل     ! گذاشته با ذلت و سرافكندگي گريختند و گفتند كه اسرائيل حمله كرده اسـت             

هجوم از همه اطراف شـروع شـد و   . به خواهش سازمان فتح مأمور تسخير اين تپه شدند) حركت محرومين 

هـا فقـط از تـرس          ديدند كـه كمونيـست      و جوانان امل پيروزمندانه به قله تپه رسيدند ولي هيچكس را نيافتند          

جنگنـدگان امـل حفاظـت      ايـن تپـه از آن تـاريخ تحـت سـيطره             . انـد   خيال و وهم اسلحه را گذاشته و گريخته       

قابـل ذكـر آن كـه چنـد روز     . هاي كتائبي ـ اسرائيلي را تا بحال دفع كـرده اسـت    شود و بزرگترين هجوم مي

از پشت جبهه، جوانان امل و فتح را در اين تل مسعود به             ) عراقي(پيش توپخانه سنگين جبهه التحرير عربيه       

رد مؤاخذه رهبران فتح قرار گرفتـه، گفتنـد كـه بـه             توپ بست و بعد از آن كه توطئه فاش شد و به شدت مو             
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  !خطا بوده است

شهر بزرگ مرزي ديگر كـه جوانـان امـل در مقابـل اسـرائيل دفـاع                 (دو روز پيش در پشت جبيل وطيبه        

هـا را بـا رگبارهـاي     ، حزب كمونيست به جوانان امل حمله كرد ولي جنگندگان امل گلوله كمونيـست        )كنند  مي

دانـد    امروز همه كسي در لبنان مـي      . ها با آن كه عددشان بيشتر بود گريختند         كمونيستشديد جواب گفتند و     

هـاي   اي صهيونيستي ـ آمريكايي ـ روسـي بـوده اسـت كـه جنـاح        هاي يك سال و نيم گذشته توطئه كه جنگ

. نـد ا  زده  ها دامن مي    اند و هر يك به خاطر منافعي براي خود به جنگ            راست و چپ هر دو در آن دست داشته        

داننـد و آنهـا نيـز انكـار           در رابطة مسيحيان متطرف با اسرائيل و آمريكا، شكي و تعجبـي نيـست، همـه مـي                 

شود همكاري بعضي از متطرفين چپ با اسرائيل و           كنند ولي آنچه پنهان بود و امروز بر همه آشكار مي            نمي

هبـر مقاومـت فلـسطين در يـك       ياسـر عرفـات، ر    . آمريكا براي تقسيم لبنان و تصفيه مقاومت فلسطيني است        

بزرگترين خيانـت او و احـزاب       . كرد كه خيانت جنبالط بر همه روشن شده است          جلسه خصوصي اظهار مي   

هـا و بزرگتـر و        چپ متطرف، ايجاد انفجار و تحميل جنگ بر مقاومت فلسطيني بود، تحميل جنگ با مـسيحي               

 شكست مقاومت فلـسطيني منتهـي خواهـد       خطرناكتر از آن تحميل جنگ با سوريه كه واضح بود به ضرر و            

توطئه حساب شدة اسرائيلي ـ آمريكايي در صفحه شطرنج سياست آنچنان سوريه و مقاومت فلسطين  . شد

 به   برد و نه سوريه     جنگي كه نه مقاومت از آن نفع مي       . اي جز انفجار و جنگ نبود       را مات كرده كه هيچ چاره     

شد، جنگي كه به كمك جنبالط و احزاب چپ صـورت              اسرائيل تمام مي    به نفع   آن دلبند بود، جنگي كه مسلماً     

  .عمل به خود گرفت، و لبنان را نيز به خاك و خون كشيد

در حال حاضر نزاعي سخت بين سوريه و عراق جريان دارد و پيروزي هر يك سبب شكست ديگـري و                    

 حاصـل در لبنـان    زي اسـت و امنيـت  بيند كه سوريه در حال پيرو    عراق مي . شود   سقوط نظام آن مي     احتماالً

 موفقيت سـوريه يعنـي شكـست و سـقوط            و نتيجه دخول ارتش سوريه و لذا موقعيت سياسي سوريه است         

 به هـم بزنـد       نظام عراقي و به همين سبب نظام عراقي سعي دارد به هر قيمتي كه شده امنيت لبنان را مجدداً                  

 است سنگين كه لبنان و مقاومـت فلـسطيني فـتح بايـد بـه                اين بهايي ..  .و موفقيت سوريه را نقش بر آب كند       

  .هاي عرب تحمل كند خاطر تناقضات سياسي دولت

جبهـه التحريـر    (بـه خـصوص     ) جبهه طرف فلسطيني  (الرفص    حمالتي از طرف جبهه     در اين روزها مرتباً   

. آورد  جـود مـي   زد و خوردهـايي پراكنـده بو      . گيرد  ضد نيروهاي سوري در بيروت انجام مي      ) عربيه، عراقي 

احـرار و   (مـسيحيان متطـرف     . ها قصد دارند به هر قيمتي كه شده است آرامـش لبنـان را بـه هـم بزننـد                     اين

خواهند انفجار    نيز از تسلط نيروهاي سوري بر مناطق مسيحي ناراحت و عصباني هستند و مي             ) حراس ارز 

آيـد و مالحظـه       وهاي سوري بوجود مـي    هايي بين اين متطرفين و نير       بوجود آورند، و اينجا و آنجا درگيري      

و ايـن انفجـار و      ! شود كه مثل هميشه دو جناح متطرف چپ و راست براي ايجاد انفجار مجدد هم دستند                 مي

گيرد و اولين هدف آن تصفيه  اي اسرائيلي ـ آمريكايي انجام گرفته و مي  ها همه بر حسب توطئه  جنگ اصوالً

  .مقاومت فلسطيني و يا تضعيف آن است

  

∗∗∗  
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  شـانزده آذر

  به ياد حماسه مقاومت دانشگاه

  و سه قطره خون ياران دانشجو

  

  ۶۱آذر ماه 

  

گيـر و مـستمر ضـد اسـتبدادي و ضـد              گيري مبارزات پي    بندي و نتيجه    انقالب اسالمي ايران به حق جمع     

استعماري ملت ايران در قرن معاصر است كه با جنبش پيروزمند تنباكو آغاز گرديد و به دنبال خود انقالب                   

مشروطه و قيام مسلحانه ميرزا كوچك خان جنگلي و شيخ محمد خياباني را پشت سر گذاشت و پس از يك                    

  . وارد دوران جديدي شد۱۳۲۰ ساله از خفقان و سركوب در شهريور ۲۰دوره 

اي در مـردم مـا    هاي جديد در حركت اسالمي و ملي و با آگاهي تـازه  دوراني كه با بروز و ظهور جريان      

گيري مبارزات ضد استعماري ملـي شـدن نفـت، بـساط اسـتعمار انگلـيس در هـم                همراه بوده است و با اوج     

 مـرداد   ۲۸آيد كه با كودتاي ننگـين         ي كار مي  شود و براي اولين بار حكومت ملي دكتر مصدق رو           ريخته مي 

دوراني از مقاومت و تالش، در اين دوران عليـرغم اختنـاق و سـركوب               . گردد  اي مي    وارد دوران تازه   ۱۳۳۲

 حركـت ضـد     ۱۳۳۹شديد، نهضت مقاومت ملي پرچم مبارزه و مقاومت را برافراشته نگه داشت تا در سـال                 

/  محـرم    ۱۲اي گرفت و با ورود روحانيون در مبارزه و با قيام              زهاستبدادي و ضد استعماري ملت شتاب تا      

 بـه رهبـري امـام خمينـي وارد مرحلـه جديـدي از مبـارزات سياسـي ـ ايـدئولوژيك و جهـاد            ۴۲ خرداد ۱۵

مسلحانه شد و باالخره در ميان طوفان كوبنده شمشير مجاهدين و خـون شـهيدان و در اوج خـشم توفنـده         

وتيان زمان و اربابان خارجي آنان را در هـم كوبيـد و در لجنـزار تـاريخ مـدفون                     طومار حاكميت طاغ   ،ملت

  .ساخت

، يكي از صفحات درخشان جريـان بـه هـم پيوسـته مبـارزات مـستمر ملـت              ۱۳۳۲حماسه شانزدهم آذر    

  .باشد مظلوم و شهيد پرور ايران مي

 مـصطفي چمـران بـا       گزارش دقيق اين حماسه پرشور براي اولـين بـار توسـط بـرادر شـهيدمان دكتـر                 

نامـه،    تنظيم و در نشريه شانزده آذر از انتـشارات ايـران           ۴۱همكاري برادرمان دكتر ابراهيم يزدي در سال        

  . منتشر گرديد۱۹۶۲ دسامبر ۷ مطابق ۱۳۴۱ آذر ۱۶ شماره مخصوص شهيدان ۱۳سال دوم شماره 

ماسه شورانگيز اين مجموعه  آذر به منظور بزرگداشت شهداي اين ح۱۶نهضت آزادي ايران در سالگرد    

  .نمايد را تجديد چاپ و به روان پاك سردار شهيد اسالم دكتر چمران تقديم مي

  

  نهضت آزادي ايران 
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  به ياد حماسه مقاومت دانشگاه

  و سه قطره خون ياران دانشجو

  

  اختندبا نثار خون پاك خود پيوند دانشگاه و نهضت ملي ايران را استوارتر س»  آذر۱۶«قربانيان 

گذرد ولي وقايع آن روز چنان در نظرم مجـسم اسـت    ـ نه سال مي۱۳۳۲از آن روز ـ يعني شانزده آذر  

انـدازد، سـكوت مـوحش بعـد از      بينم، صداي رگبار مسلسل در گوشم طنين مي كه گويي همه را به چشم مي      

شـنوم،    وت دردنـاك مـي    لرزاند، آه بلنـد و نالـه جانگـداز مجـروحين را در ميـان ايـن سـك                    رگبار بدنم را مي   

  .بينيم العين مي دانشكده فني خون آلود را در آن روز و روزهاي بعد به رأي

داد،  اي را نــشان مــي تــرين روزهــا بــود و چــون شــواهد و آثــار احتمــال وقــوع حادثــه  آن روز ســاكت

. از ندهنـد  اي به دست كودتاچيـان حادثـه سـ          دانشجويان بي اندازه آرام و هوشيار بودند كه بهيچوجه بهانه         

نيـا، قنـدچي و       پس چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران شد؟ و چطور سه نفر از بهترين دوسـتان مـا، بـزرگ                   

  رضوي به شهادت رسيدند؟

وقايع آن ايـام    . جواب به اين سؤال مستلزم بررسي شرايط آن زمان و حوادث پي در پي آن روزهاست               

اي   دولت كودتا هر روز قـدم تـازه       . آمد   ديگري پيش مي   هاي زنجير به هم مرتبط بوده يكي پس از          چون حلقه 

تـرين و منفـورترين افـراد       در محاكمه فرمايشي مصدق پست    . داشت  ها و آرزوهاي مردم برمي      برخالف ايده 

  .دادند ها مي كردند و دشنام ها مي به ساحت پاك رهبر ارجمند ملت ايران اهانت

  

  گردد دنيس رايت نماينده استعمار باز مي

كـاردار سـفارت قـرار بـود كـه بـه ايـران بيايـد،                » دنيس رايت «شد و     ت انگلستان دوباره افتتاح مي    سفار

كشيدند، نيكسون معاون رييس جمهـور امريكـا بـه            هاي نفتي براي تصرف مجدد نفت ايران نقشه مي          كمپاني

ر روز بيـشتر اوج      ميليـون دالر كودتـا را ببينـد، نـاراحتي و نارضـايتي مـردم  هـ                  ۲۱آمد تا نتيجه      ايران مي 

كشيد، فرياد اعتراض از هر گوشه و كنـاري بـه    گرفت، آتش خشم و كينه مردم هر لحظه بيشتر زبانه مي         مي

رسـيد، دولـت كودتـا و اسـتعمار خــارجي نيـز بـراي انتقـام از مـردم مبـارز ايـران، بخــصوص            گـوش مـي  

  .ز كرد آذر برو۱۶دانشجويان دانشگاه تهران دندان تيز كرده بودند كه فاجعه 

پـيش از او اداره امـور       .  ماهه خـود سـير تـاريخ ايـران را تغييـر داد             ۲۷دكتر مصدق در دوران حكومت      

نفـت ايـران    . گرفت  كشور در جهت منافع دول استعمارگر خارجي و به صالح ديد يا فرمان آنان صورت مي               

 به دولت ايران    ۱۹۳۳ميلي  كه به موجب قرارداد ظالمانه تح     % ۱۶به نفع انگلستان جريان داشت و حتي حدود         

روي از    سياست خارجي ايران بردگي و دنباله     . گشت  رسيد، به عناوين مختلفه دوباره به كيسه آنان برمي          مي

آور خود چنان رعب و وحشتي در         امپراطوري انگلستان با يك قرن و نيم سيطره وحشت        . سياست آنان بود  

شـد و پنجـه    ناپذير تلقي مـي  انگلستان شكست.  آنان نبودها ايجاد كرده بود كه احدي را جرأت مخالفت با        دل

اي جنبـه نيمـه     ولي مصدق اين مجسمه هيواليي را كه در ذهـن عـده           . گشت  در افكندن با او باعث نابودي مي      
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اي به مردم داد كه نـه تنهـا مـردم ايـران، بلكـه مـردم اكثـر ممالـك                       خدايي داشت شكست و چنان جان تازه      

يگري در برابر استعمار انگلستان و دست نشاندگان آنهـا قيـام كردنـد و خورشـيد                 خاورميانه يكي پس از د    

  .اقبال شير پير انگلستان در شرق غروب كرد

هاي جنگي و محاصره نظامي انگلستان كـوچكترين      ها و كشتي    دكتر مصدق نفت را ملي نمود و التيماتوم       

اي خارجي نيز نه تنها نتوانـست مـصدق      ه  وحشتي در دل مردم ايجاد نكرد، محاصره اقتصادي و قطع كمك          

را شكست دهد بلكه مصدق با اقتصاد بدون نفت براي اولين بار توانست بودجه ايران را متعادل كنـد و ايـن        

  .خود يكي از افتخارات بزرگ حكومت اوست

انگلستان و ساير دول استعماري پس از يأس از مبارزه اقتصادي، شاه و هيأت حاكمه ايران را بر ضـد                    

 اسـفند و    ۹ تير و حوادث     ۳۰مصدق برانگيخت ولي تالش اين عوامل شناخته شده استعمار نيز در طي قيام              

  . مرداد مفتضحانه شكست خورد۲۵

  

   ميليون دالري۲۱كودتاي 

هاي نفتي كه در اداره حكومت انگلستان و امريكا نفوذ داشتند             منافع سرشار نفت در دل صاحبان كمپاني      

اي   العـاده   الجيشي ايران نيز براي سياست امريكـا اهميـت فـوق             كه موقعيت سوق   كرد بخصوص   وسوسه مي 

داشت و سياست غير متعهد مصدق براي آنان ناگوار بود، سرانجام دولت امريكـا نيـز بـه كمـك انگلـستان                       

وارد معركه شد و پس از يك سلسله توطئـه چينـي اداره جاسوسـي امريكـا، اشـرف خـواهر شـاه، جنـرال                         

آزادي مردم سلب شد و به جاي       .  دكتر مصدق و ياران با وفاي وي به زندان افتادند          ١.لي شد شوارتذكف عم 

پرسـتان در     آزاديخواهـان و وطـن    . آن حكومت نظـامي و ديكتـاتوري، مـردم آزاده را تحـت فـشار گذاشـت                

  .شدند ديدند و به دورترين و بد آب و هواترين نقاط تبعيد مي ها زجر مي ترين شكنجه گاه مخوف

  

  راه مصدق و نهضت مقاومت ملي

هاي كثيف مزدوران هيـأت       ها همه توقيف شدند و مديران آنها به زندان افتادند و فقط ورق پاره               روزنامه

مردمي كه براي حفظ حكومت ملي خود سي تيـر بـه            . يافت ولي مردم نيز ساكت ننشستند       حاكمه انتشار مي  

. پيروزي بر امپراطـوري انگلـستان نصيبـشان شـده بـود           مردمي كه افتخار ملي شدن نفت و        . پا كرده بودند  

هاي دراز بر پاي خود ايستاده لـذت آزادي و اسـتقالل را درك كـرده         مردمي كه براي اولين بار پس از مدت       

ها اسارت و ذلت كسب شرافت و حيثيت كرده بودنـد، حاضـر نبودنـد بـه ايـن                بودند، مردمي كه پس از قرن     

نهضت مقاومت ملي ايران از احزاب و نيروهـاي ملـي           . ه زير بار بيگانگان روند    آساني دوباره تن به ذلت داد     

ارگـان نهـضت    » راه مـصدق  «. اش واگـذار شـد      تشكيل شد و مسؤوليت مبارزه بر عليه كودتاچيان بر عهـده          

» راه مـصدق  «گرفت ولي انتشار      اي از نهضت مي     شد و اگر چه هر چند روزي دولت چاپخانه          مرتباً پخش مي  

 مهـر  ۱۶عالوه بر تظاهرات موضعي كوچك و پراكنده اولين تظاهرات يكپارچـه مـردم در روز        . شد  يقطع نم 

 دانـشگاه و بـازار بـه    . يك ماه و نيم بعد از كودتا به رهبري نهضت مقاومت ملي انجـام شـد    ماه يعني تقريباً  

                                                      
. The C.I.A, The Nation, 1961.١  
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ارزه مـردم بـر     طرفداري از مصدق اعتصاب كردند و تظاهرات پرشوري به وقوع پيوسـت و مخالفـت و مبـ                 

 اگر چه دولت از يكپارچگي و جسارت مردم به وحشت افتاده عده زيـادي               ١عليه دستگاه به گوش همه رسيد     

  . ولي اين فشارها در مردم اثري ننمود٢را گرفت و سران بازار را دستگير كرد

  

  »حكيم فرموده«دادگاه 

اي عمال چشم و گوش بسته و         كه عده اي    محاكمه.  آبان اولين روز محاكمه دكتر مصدق بود       ۱۷ماه بعد،   

اي كه به قول خود مـصدق   ها بودند، محاكمه كردند و اعضاء آن بختيارها و آزموده      دل سياه آن را اداره مي     

جوش و خروش مـردم بـه شـدت درجـه رسـيد و بـه                » قاضي و دادستان و مدعي همه شخص شاه بودند        «

ن به رهبري نهضت مقاومت ملي در سراسر كـشور بـه             آبا ۲۱عنوان اعتراض به دادگاه قالبي بلخ تظاهرات        

ها هـزار مـردم در ايـن تظـاهرات شـركت كردنـد و مخـصوصاً دانـشجويان و بازاريـان                         ده ٣.وقوع پيوست 

. دولت كودتا سخت به تالش افتاد و فشار خود را به منتهي درجـه رسـانيد       . رفتند  پيشقدمان آن به شمار مي    

هاي رهبران فداكار بازار را به وسـيله           و دكان  ٤.خواه خراب كرد   رز و وطن  ر را بر سر بازاريان مبا     طاق بازا 

هـا پـر شـد، حتـي          زنـدان . گماشتگان خود غارت نمود و هزارها مردم مبارز را گرفتـار غـل و زنجيـر كـرد                 

فرستادند مرحـوم حـاج حـسن         ها را نيز زندان كردند و هر روز صدها نفر را به بنادر جنوب مي                سربازخانه

ترين وجه شـكنجه      دستگيرشدگان به شديدترين و دردناك    .  بين تبعيدشدگان به جزيره خارك بود      شمشيري

 ايـن   …هـا كـه مرتكـب نـشدند         ها كه نكردند و چه جنايت        چه ستم  …شدند كه قلم از شرح آن شرم دارد           مي

ري و فقـط فـداكا   … آور اسـت  انگيـز و شـرم   گري چقدر بر صفحات تاريخ ايران غـم  هاي ننگ و وحشي لكه

گري و زجر و شكنجه مقاومت كرده دست از مبارزه بـر              بلندنظري مردم ايران كه در مقابل اين همه وحشي        

داشتند و خون شهدايي كه مرگ شرافت آميز را بر زندگي ذلت بار ترجيح داده جان سپردند شـايد ايـن                       نمي

  .هاي ننگ را از تاريخ ايران بشويد لكه

 آمد كه آثار حكومت مـصدق را بـه كلـي             ته، دولت كودتا در صدد بر     براي بازگشت به دوران سياه گذش     

از اين رو قانون ملي شدن صنعت نفت را كان لم يكـن     . محو كند و مخصوصاً روحيه و اراده مردم را بكشد         

 دكتـر امينـي وزيـر دارايـي         ٥.المللي نفت براي بلع منافع نفت ايران دست به كار شـد             تلقي كردند و كارتل بين    

براي تسريع در كـار نفـت در صـدد افتتـاح            . كودتا مأمور و مسؤول قرارداد كذايي كنسرسيوم شد       حكومت  

 آبـان سـران   ۱۶در تـاريخ  .  آمدنـد  فوري النه جاسوسي انگلستان كه در زمان مصدق بـسته شـده بـود بـر       

                                                      
. N.Y, Times, Oct.9,1953١  

 . New York Times,October 10, 1953٢  

Nov,13.  N.w Y. Times,.٣  

. New York Times, Nov. 15, 1953.٤  

. New York Times, December.4, 1953.٥  

276



 

 ۲۷۱

ر تـاريخ    و زاهـدي د    ١.حكومت كودتا و دولت انگلستان براي تجديد روابط مخفيانه شروع به مذاكره كردنـد             

كاردار سـفارت انگلـستان چنـد       » دنيس رايت « و قرار بود كه      ٢ آذر تجديد رابطه با انگلستان را اعالم كرد        ۱۴

  .روز بعد به ايران بيايد

افزود و بر آتش خشم و غضب آنان دامـن            اعمال خائنانه دولت كودتا هر روز بر بغض و كينه مردم مي           

پيوسـت وسـعت گرفـت و در بـازار و        شـه و كنـار بـه وقـوع مـي           آذر تظاهراتي كه در گو     ۱۴از روز   . زد  مي

 ٣اي در دانشگاه و بازار صورت گرفت        سابقه   آذر مجدداً تظاهرات بي    ۱۵روز  . اي دستگير شدند    دانشگاه عده 

هاي پزشكي، حقوق و علوم، دندانپزشكي تظاهرات موضعي بود و جلوي هـر دانـشكده مـستقالً                   در دانشكده 

در بازار نيز همزمان    . اي دستگير شدند    يافت و عده    جام با يورش سربازان خاتمه مي     گرفت و سران    انجام مي 

اي به وسيله مـأمورين       با تظاهرات دانشجويان مردم دست به اعتصاب زده شروع به تظاهرات كردند و عده             

قالبـي  در اين تظاهرات مردم و دانشجويان ضمن پشتيباني از راه مصدق براي دادگاه              . نظامي گرفتار شدند  

  .كردند سلطنت آباد و افتتاح مجدد النه جاسوسي انگلستان ابراز نفرت و انزجار مي

  

  دانشگاه سنگر تسخيرناپذير

يزنهـاور بـه   آ آبان اعالم شده بود كه نيكسون معاون رييس جمهور امريكا از طـرف        ۲۴ضمناً در تاريخ    

 اميـد بخـشي كـه در ايـران نـصيب قـواي             آمد تا نتايج پيـروزي سياسـي         نيكسون به ايران مي    ٤آيد  ايران مي 

 ۲۸نقل از نطق آيزنهاور در كنگـره امريكـا بعـد از كودتـاي     (طرفدار تثبيت اوضاع و قواي آزادي شده است   

  .را ببيند) مرداد

دانشجويان مبارز دانشگاه نيز تصميم گرفتند كه هنگام ورود نيكسون، ضمن دمونـستراسيون عظيمـي،               

تظاهرات بـر عليـه     . ستگاه كودتا و طرفداري خود را از دكتر مصدق نشان دهند          نفرت و انزجار خود را به د      

خـورد و وقـوع تظـاهرات         همه جا به چـشم مـي      » حكيم فرموده «افتتاح مجدد سفارت و اظهار تنفر به دادگاه         

  .نمود هنگام ورود نيكسون حتمي مي

د وجـود آنهـا بـستگي بـه كمـك           شد زيرا تـار و پـو        ولي اين تظاهرات براي دولتيان خيلي گران تمام مي        

اين بود كه دستگاه براي خفه كردن مردم و جلوگيري از تظـاهرات، از ارتكـاب هـيچ                  . سرشار امريكا داشت  

 آذر يكي از دربانان دانـشگاه شـنيده بـود كـه تلفنـي بـه يكـي از افـسران گـارد                        ۱۵روز  . جنايتي ابا نداشت  

كرد و جلوي در بزرگ دانشگاه آويخت كه عبرت همـه           بايد دانشجويي را شقه     «رسد كه     دانشگاه دستور مي  

دولـت بغـض و كينـه شـديدي بـه           » …اي نجنبـد      شود و هنگام ورود نيكسون صداها خفـه گـردد و جنبـده            

دانشگاه داشت زيرا دانشجويان پرچمدار مبارزات ملي بوده با فعاليت مداوم و مؤثر خـود هيـأت حاكمـه را           

دولـت بـا خـراب كـردن سـقف بـازار و غـارت امـوال رهبـران آن                    . كردند  به خطر نسبي و سقوط تهديد مي      

                                                      
Oct.27  New York Times,.١  

.. New York Times, Dec.6, 1953٢  

 . New York Times, Dec.7, 1953.٣  
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بازاريان را كم و بيش مجبور به سكوت كرد ولي همچون درنده خونخواري بـه كمـين نشـسته دنـدان تيـز                       

  .انتقامي كه عبرت همگان گردد. كرده بود كه از دانشجويان مبارز دانشگاه انتقام بگيرد

  

  يورش به دانشگاه

بهانه تظاهرات بر عليه تجديد رابطه بـا انگلـستان و بـراي    به ر انتقام از دانشجويان و     اين بود كه به خاط    

جلوگيري از تظاهرات در مقابل نيكسون جنايت بزرگ هيأت حاكمه ايـران در صـبح روز دوشـنبه شـانزده                    

صـبح شـانزده آذر هنگـام ورود بـه دانـشگاه            .  در صحن مقدس دانشگاه بـه وقـوع پيوسـت          ۱۳۳۲آذر ماه   

اي  العاده سربازان و اوضاع غير عادي اطراف دانشگاه شـده وقـوع حادثـه     شجويان متوجه تجهيزات فوق   دان

كردنـد    االمكان سعي مي    نقشه پليد هيأت حاكمه بر همه واضح بود و دانشجويان حتي          . كردند  بيني مي   را پيش 

ال خونـسردي و احتيـاط بـه        از اين رو دانشجويان با كمـ      . اي به دست بهانه جويان ندهند       كه بهيچوجه بهانه  

ساعت اول بدون حادثه مهمي گذشـت       . اي كارآگاه به راه افتادند      ها رفتند و سربازان به راهنمايي عده        كالس

ها هجـوم آوردنـد، از پزشـكي، داروسـازي، حقـوق و         اي به دست آنان نيامد به داخل دانشكده         و چون بهانه  

شـد كـه بـه جـاي دانـشجو           شدگان چند استاد نيز ديده مي     بين دستگير   . علوم، عده زيادي را دستگير كردند     

همچنين بين زنگ اول و دوم      . مورد حمله قرار گرفته و پس از مضروب شدن به داخل كاميون كشيده شدند             

هـاي مجهـول و       هنگام تفريح سربازان به محوطه دانشكده فني آمده چند نفري را به عناوين مختلف و بهانه               

در تمام اين جريانات دانشجويان سكوت و خونسردي خود را حفظ كـرده بـا               . ندمسخره گرفته، زدند و برد    

ولـي زدن و گـرفتن دانـشجويان        . كردنـد   اي خودداري مي    اي از دادن هر گونه بهانه       شناسي واقع بينانه    موقع

و دانشجويان را كـشيده بودنـد   » شقه كردن«آنها نقشه كشتن و . كرد اشتهاي خونخوار دستگاه را اقناع نمي 

سر كردگان اجراي اين دستور و كشتار ناجوانمردانـه         . اين دستور از مقامات باالتري به آنها داده شده بود         

 براي اجـراي آن مأموريـت و اسـتثنائاً           بودند كه اختصاصاً  » دسته جانباز «اي از گروهبانان و سربازان          عده

هاي سبك مجهز بودند بيشتر بـه جـالدان          اين سربازان كه به مسلسل    . آن روز به دانشگاه اعزام شده بودند      

هاي اصلي توسط اين سـربازان انجـام گرفـت و سـربازان عـادي فقـط                   كشتار و حمله  . قديم شباهت داشتند  

  .بودند» جانباز«رو و محافظ سربازان دسته  دنباله

  

  جانيان جانباز

» جانبـاز «زان دسته ها بودند چندين نفر از سربا  صبح موقعي كه دانشجويان در كالس    ۱۰ حدود ساعت   

مـا در كـالس دوم دانـشكده فنـي كـه در             . به معيت عده زيادي سرباز معمولي رهسپار دانشكده فني شـدند          

. كـرد   آقاي مهندس شمس استاد نقشه برداري تـدريس مـي         .  دانشجو داشت مشغول درس بوديم     ۱۶۰حدود  

تي بر همه مستولي شده بـود  اضطراب و ناراح. رسيد صداي چكمه سربازان از راهرو پشت در به گوش مي     

در اين هنگام پيشخدمت دانشكده مخفيانه وارد كالس شده بـه دانـشجويان             . كرد  و كسي به درس توجه نمي     

اي داريد از     خواهند به كالس حمله كنند اگر اعالميه يا روزنامه          بسيار مواظب باشيد چون سربازان مي     «گفت  

) شد  هاي نهضت مقاومت ملي به وفور در دانشگاه پخش مي          و اعالميه » راه مصدق «آن روز   (خود دور كنيد    

كند كه از ورود سربازان بـه كـالس جلـوگيري كنـد ولـي              مهندس خليلي به شدت عصباني است و تالش مي        
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در خالل ايـن احـوال مهنـدس خليلـي و دكتـر           . و از كالس خارج شد    » معلوم نيست كه قادر به اين كار باشد       

كوشيدند كه از ورود سربازان به كالس جلوگيري كننـد،        فني با تمام قوا مي    معاون دانشكده   و  عابدي رييس   

لذا مهندس خليلـي بـه      . ها را تهديد به مرگ كردند       ها اهميتي ندادند بلكه آن      ولي سربازان نه تنها به حرف آن      

بـه علـت   متوسل شد آنها نيز     » عاليه«، رييس گارد دانشگاه و باالخره مقامات        )دكتر سياسي (رييس دانشگاه   

انـد    آمـده » از ما بهتران  «هستند و براي مأموريت بخصوص از طرف        » جانباز«اين كه اين سربازان از دسته       

شـلوغي بيـرون كـالس و صـداي         . وخامت اوضاع به حد اعال رسـيده بـود        . قادر به هيچ اقدام مثبتي نشدند     

ره در كالس به شـدت بـه هـم           تا باالخ  …كرد  اي حكايت مي    هاي سربازان از نزديك شدن حادثه       شديد چكمه 

يكـي از آنهـا لولـه مسلـسل را بـه طـرف              . با مسلسل سبك وارد كالس شـدند      » جانباز«خورد و پنج سرباز     

شاگردان عقب كالس گرفته آماده تيراندازي شد ديگري به همين نحو مأمور قـسمت جلـوي كـالس گرديـد،                    

 و كبودي صورت و بدن او از ضـرب          كشيد سرخي   سرباز ديگري پيشخدمت دانشكده را به داخل كالس مي        

در اين هنگام استاد كالس آقاي مهندس شمس بـه منظـور جلـوگيري از               . كرد  و شكنجه سربازان حكايت مي    

در ايـن   » دهـم   كالس مقدس است و من به شما اجازه دخول نمي         «: دخول سربازان به كالس پيش آمده گفت      

مهنـدس  . كـرده او را بـه طـرف ديگـر كـالس رانـد             هنگام سرباز ديگري مسلسل خود را به سينه او نزديك           

سـربازي  »  شويد؟  فرمانده شما كيست؟ بدون وجود افسر فرمانده به چه حقي وارد كالس مي            «: شمس گفت 

» او فرمانـده ماسـت  «: راند به گروهباني كه وسط كالس ايستاده بود اشاره كـرده گفـت          كه او را به عقب مي     

 با تهديد به مرگ او را مجبور به سكوت كرد، گروهبان فرمانده لوله              مسلسل خود را بر سينه استاد گذاشته      

او مدعي » كشم كي به ما خنديد؟ زود بگو و گرنه ترا مي «: مسلسل را به سينه پيشخدمت كالس گذاشته گفت       

ا پيشخدمت به خد  . خواست انتقام بگيرد    و به همين علت مي    !!! اند  اي از دانشجويان به آنها خنديده       بود كه عده  

من بيرون بودم آخر چطور بفهمم چه كسي بـه شـما            «گفت    خورد كه روحم خبر ندارد مي       و پيغمبر قسم مي   

ولي بهانه گروهبان به بهانه گرگ خونخواري شبيه بود كه از ميش مظلومي كـه در پـايين نهـر آب                  » خنديد؟

ره نيز كـوچكترين اثـري      گرفت كه چرا آب را گل آلود كرده است، سخنان پيشخدمت بيچا             خورد ايراد مي    مي

زد و لولـه مسلـسل را بـه قلـب او فـشار                گروهبان سنگدل عصباني شده بود و به شدت فريـاد مـي           . نداشت

كالس ساكت بـود فقـط      » كنم  شمارم و اگر كسي را نشان ندهي آتشش مي          تا سه مي  «داد و باالخره گفت       مي

ان در بهت و حيرت فرو رفتـه بودنـد و           دانشجوي. صداي چكمه، فرياد گروهبان و ضجه پيشخدمت بلند بود        

وحشت همه را فرا گرفته بود كه قرعه فال به نام چه كسي زده              . نمود  اين منظره بيشتر به خواب و خيال مي       

خواهد شد شكي نبود كه اين بهانه مسخره براي تحريك دانشجويان و آنگـاه اقـدام بـه يـك حملـه سـبعانه                        

كترين جنبش يا مقاومت از طرف دانشجويان باعث مرگ حتمـي           بيني شده و مسلم بود كه كوچ        عمومي پيش 

  .شد اكثريت كالس مي

  

  زنگي مست

فـشرد كـه در آخـرين          را اعالم كرد و انگشت خود را به ماشه مسلـسل مـي             ۲ و   ۱هاي    گروهبان شماره 

 لحظه پيشخدمت بيچاره از روي العالجي دست خود را به يك طرف كالس تكان داد، اشاره مـبهم او شـامل    

توانـستند گنـاهي بـه گـردن كـسي            شد و خدا عالم است كه اين سربازان الشعور چگونه مي             دانشجو مي  ۵۰
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اي مكـث     سربازان همچون گرگان گرسنه به شاگردان آن طرف كالس نزديك شدند و پس از لحظه              ! بگذارند

ن بـه وسـط     و جستجو يقه دانشجويي را از پشت ميز، سه رديف دورتر گرفته از روي ميزهـا كـشان كـشا                   

كالس كشيدند و با قنداق مسلسل و لگد از كالس بيرون انداختند و سربازان خارج كه چون گرگـان گرسـنه          

دانـشجويان از مـشاهده ايـن عمـل وقـيح وحـشيانه             . ديگري به انتظار ايستاده بودند به جان طعمـه افتادنـد          

  .دادند دامه ميدار شده با عصبانيت و ناراحتي به آرامش اجباري خود ا قلبشان جريحه

ديگـر  « دوباره به سراغ پيشخدمت رفت و لوله مسلسل را روي سينه او گذاشته گفـت                  !گروهبان فرمانده 

گنـاه ديگـري را از وسـط دانـشجويان گرفتـه كـشان                و به همان ترتيب اول سربازان دانشجوي بي       » كه بود 

گروهبان سه باره به سراغ     . داختندكشان به ميان كالس كشيده پس از كتك مفصل با لگد از كالس بيرون ان              

پيشخدمت رفت ولي او ديگر چيزي نگفـت لـذا آنهـا پـس از تكميـل وحـشيگري خـود در ايـن كـالس بـراي                            

  .شكارهاي بيشتر بيرون رفتند

اي پس از خروج سربازان كالس از شدت جوش و خـروش دانـشجويان چـون بمـب منفجـر شـد،                        لحظه

هـاي پـر گـدازي كـه در اثـر حيـرت و                 خفه شـده بـود و قلـب        هاي پر سوزي كه تحت فشار و وحشت         سينه

 دانـشجويي از عقـب كـالس        …اضطراب از طپش افتاده بود يك باره چون آتشفشاني شروع به فوران كـرد             

گفـت   كـرد و مـي   روي ميز پريد و كتاب خود را بر زمين زد، در حالي كه بغض گلويش را گرفته و گريه مـي               

دانـشجويان بـا    . و رهـسپار خـارج شـد      » است؟ اين چـه زنـدگي اسـت؟       اين چه درسيست؟ اين چه كالسي       «

كردنـد،   هاي برافروخته و عصباني به هيأت حاكمه ستمگر و عمـال سـيه دل آن لعنـت و نفـرين مـي            صورت

كـرد كـه از خـروج دانـشجويان از كـالس              مهنـدس شـمس سـعي مـي       . همهمه و غوغا به شدت رسيده بـود       

ريـيس و   . هـاي آتـش بـه بيـرون پراكنـده شـدند             نشجويان چون جرقه  شد و دا    جلوگيري كند ولي موفق نمي    

معاون دانشكده فني كه با تمام كوشش و فداكاري خود قادر به جلوگيري از ورود سربازان نـشده و نـاظر                     

تـا  «اين همه وحشيگري و حتك حرمت كالس و استاد شده بودنـد بناچـار اعـالم اعتـصاب كردنـد و گفتنـد               

و چـون  »  از دانشگاه كوتاه نشده دانشكده فني به اعتصاب خود ادامـه خواهـد داد  هنگامي كه دست نظاميان  

رفت لذا براي حفظ جان دانشجويان، دانشكده را تعطيل كردند و به آنهـا                تري مي   احتمال وقوع حوادث وخيم   

  .هاي خود بروند و تا اطالع ثانوي در خانه بمانند دستور دادند به خانه

  

  حمله به دانشكده فني

كردند ولي هنوز نيمـي       انشجويان نيز به پيروي از تصميم اولياي دانشكده محوطه دانشكده را ترك مي            د

از دانشجويان در حال خروج بودند كه ناگاه سربازان جانبـاز بـه همراهـي عـده زيـادي سـرباز عـادي بـه                         

شدند و  نار ديده ميدانشكده فني حمله كردند چند كارآگاه بدنام شناخته شده و افسر سيه دل در گوشه و ك      

  .شكي نبود كه در صدد توطئه و در انتظار نتيجه وحشتناك توطئه هستند

اي از سربازان، دانشكده فني را بـه كلـي محاصـره كـرده بودنـد تـا كـسي از ميـدان نگريـزد آنگـاه                عده

ند و اي از سربازان با سرنيزه بـه همراهـي سـربازان دسـته جانبـاز از در بـزرگ دانـشكده وارد شـد             دسته

. دانشجويان را كه در حال خروج و يا در جلوي كتابخانه و كريدور جنوبي دانشكده بودند هدف قرار دادنـد              

هاي كـشيده     نگريستند، سربازان قدم به قدم با سرنيزه        دانشجويان مات و مبهوت به اين صحنه تأثر آور مي         
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اصله نبود، سربازان دسته جانبـاز كـه     بين ما و آنها چند قدم بيشتر ف       . شدند  به سمت دانشجويان نزديك مي    

اند سرمست پيـروزي      در صف اول قرار داشتند چون درندگان خونخواري از اين كه طعمه را به دام انداخته               

ها حبس شده بود فقط صـداي چكمـه سـربازان بـه               ها در سينه    نفس. زد  ون در چشمانشان موج مي    خبودند  

خورد، سكوتي موحش همـه را        دند ولي هنوز كسي تكان نمي     ش  تر مي   رسيد آنها قدم به قدم نزديك       گوش مي 

اينهـا از   ! خدايا بـاز ديگـر چـه شـده        . انگيز بود   اين سكوت پيش از حادثه چقدر دردناك و غم        . فرا گرفته بود  

خواهند؟ با سرنيزه كشيده در حال حمله هستند آخر اين درندگان خونخوار را چه كـسي بـه                    جان ما چه مي   

آخر زجر و شكنجه تا چه اندازه؟ ظلم و فساد تا چقدر؟ آخر اينها اين بـار ديگـر چـه                     ! د؟انداز  جان مردم مي  

  …اي دارند؟ بهانه

 …كرد  دارتر مي   گذشت و دل شوريده او را جريحه        اينها افكار مشوشي بود كه از مغز هر دانشجويي مي         

بنـد كـردن دانـشجويان قـانع        اي نيـستند آنهـا بـا گـرفتن و زدن و در                ولي آنها ديگر اين بـار منتظـر بهانـه         

كسي كه اين سربازان متعصب مسخ شـده را فرسـتاده فرمـان قتـل               . آنها در صدد كشتن هستند    . شوند  نمي

بينيم كه اين قدر نزديك شده و پنجه به سـوي مـا دراز كـرده،                  مرگ را مي  . دانشجويان را صادر كرده است    

ها بدن مـا را خواهنـد شـكافت،           اين سرنيزه . واهند كرد ها سينه ما را سوراخ خ       اي بعد اين گلوله     االن يا لحظه  

فـشرد و آثـار غـم و          دانشجويان در حالي كه درد و رنج قلبشان را مـي          . اي ندارد   صبر و سكوت ديگر فايده    

  .نشيني كردند، سربازان به سرعت خود افزودند هايشان هويدا بود شروع به عقب ناراحتي از چهره

  

  اهدست نظاميان از دانشگاه كوت

در ايـن   . اكثر دانشجويان به ناچار پا به فرار گذاردند تا از درهاي جنوبي و غربي دانشكده خارج شـوند                 

دانـست ديگـر    ديـد و خـود را كـشته مـي     ميان بغض يكي از دانشجويان تركيد و او كه مرگ را به چشم مـي         

شـكل شـعاري كوتـاه      نتوانست اين همه فشار دروني را تحمل كند و آتش از سـينه پرسـوز و گـدازش بـه                     

هنوز صداي او خاموش نشده بود كه رگبار گلولـه باريـدن            » دست نظاميان از دانشگاه كوتاه    «بيرون ريخت   

گرفت و چون دانشجويان فرصت فرار نداشتند به كلي غافلگير شدند و در همان لحظه اول عده زيادي هدف         

افتادند بخصوص كه بين      گري به زمين مي   گلوله قرار گرفتند لحظات موحشي بود دانشجويان يكي پس از دي          

نشيني عـده زيـادي از        هاي جنوبي سه پله وجود داشت و هنگام عقب          محوطه مركزي دانشكده فني و قسمت     

كـنم و     اي را كه هيچ گاه فراموش نمـي         نكته. ها افتاده، نتوانستند خود را نجات دهند        دانشجويان روي اين پله   

هنگامي كـه   . زير رگبار گلوله است   » يا مرگ يا مصدق   «كند فرياد     ايت مي از ايمان و فداكاري دانشجويان حك     

تيراندازي شروع شد كاسه صبر و تحمل دانشجويان شكست و جوش و خروش درونشان در شعار كوتـاه   

اي بـود كـه دسـتگاه         ين مرحلـه  تيرانـدازي و كـشت و كـشتار آخـر         . به آسمان بلند شد   » يا مرگ يا مصدق   «

توانست مرتكب شود و دانشجويان براي جلوگيري از اين حادثه وحـشتناك ايـن همـه     پيشه كودتا مي  جنايت

صبر و تحمل كرده بودند و تا اين اندازه دندان روي جگر گذاشته و اين همـه اهانـت بـه كـالس و اسـتاد و                           

  گرفتاري اين همه دانشجو را ديده، باز هم سكوت و آرامش را حفظ             ،شكنجه دوستان خود را مشاهده كرده     

اي به دست عمال بي شرم دستگاه ندهند ولـي هيـأت حاكمـه در تـصميم بـه كـشت و                        نموده بودند كه بهانه   

توانـست كـوچكترين تغييـري در دسـتگاه و      كشتار آن روز خود آنقدر مصر بود كه رفتار دانشجويان نمـي      
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 اكنـون كـه كـشته       .اينجا بود كه دانشجويان ديگـر سـكوت را جـايز نديدنـد            . نقشه پليدشان به وجود بياورد    

  شوند ديگر چرا حرف خود را نزنند؟ مي

  »مرگ بر شاه«    »يا مرگ يا مصدق«

تـرين نـامي را كـه پـرچم           چرا بغض و كينه خود را خالي نكنند؟ چرا در آخـرين مرحلـه زنـدگي مقـدس                 

ا مـرگ   يـ «سوز و گداز درونشان همراه با       . مبارزات آنهاست ياد نكنند؟ اين بود كه بغض و كينه آنان تركيد           

در . حتي سه نفري كه به شدت مجروح شده بر زمين افتاده بودند           . از سينه پردردشان خارج شد    » يا مصدق 

وفاداري خـود را بـه نهـضت و         » زنده باد مصدق و مرگ بر شاه      « زبان به سخن گشوده با       ،حال ناله و درد   

يا به ضـرب سـه گلولـه از پـاي           ن  تنفر خود را از دشمنان ملت و مسببين كودتا ابراز داشتند، مصطفي بزرگ            

خزيـد و   شريعت رضوي كه ابتدا هدف سرنيزه قرار گرفته به سختي مجروح شده بود بر زمـين مـي          . درآمد

ناصر قندچي حتي يك قدم هـم بـه عقـب برنداشـت و در جـاي                 . كرد، دوباره هدف گلوله قرار گرفت       ناله مي 

بـا رگبـار مسلـسل      » دسته جانباز «ده يكي از جانيان     باران اول مصون مان    اوليه خود ايستاده بود و از گلوله      

در اين ميان چند نفر از دانشجويان دانـشكده افـسري كـه دانـشجوي        . سينه او را شكافت و او را شهيد كرد        

دانشكده فني نيز بودند دوستان دانشجوي خود را هدايت كـرده دسـتور دادنـد بـه زمـين بخوابنـد و بـدين                        

اي در آبخوري و عده زيادي در كتابخانه پنهان شدند و           دسته.  نجات يافتند  ترتيب عده زيادي از مرگ حتمي     

هـاي    اي نيز به كارخانـه      عده. هاي سنگي دانشكده خود را از گلوله حفظ كردند          افراد متعددي در پشت ستون    

 رگبـار گلولـه همچنـان   . دانشكده فني پناه برده لباس كارگري به تن كرده از معركه جان بـه سـالمت بردنـد           

من به اتفاق عـده زيـادي از دانـشجويان از كريـدور بـه يـك                 . هاي طوالني و مرگبار ادامه داشت       براي دقيقه 

دادند ولـي چـون       گيري كرده دستور ايست مي      ها را به سوي ما نشانه       دسته سرباز برخورد كرديم كه تفنگ     

براين مـا در ميـان دو دسـته         بنـا . آنها نيز شروع بـه تيرانـدازي كردنـد        . ر نبود سيحه ايستادن م  ودر آن بحب  

سرباز محصور شده بوديم كـه از دو طـرف مـا را هـدف گلولـه قـرار داده بودنـد و نـه راه رفـتن و جـاي                               

ها   هاي اطراف كريدور و پشت در كالس        اي ديگر به اطاق     اي بر روي زمين خوابيدند و دسته        دسته. بازگشتن

رفـت و آزمايـشگاه       زمين مـي  ود داشت كه به زيـر     هايي وج   ور پله و دستشويي پناه بردند در يك طرف كريد       

عده زيادي از دانشجويان كـه از دو طـرف تحـت فـشار و حملـه قـرار گرفتـه          . مقاومت مصالح در آنجا بود    

فشار و اضطراب به حدي بـود كـه اغلـب دانـشجويان از روي                .بودند به ناچار به اين آزمايشگاه پناه بردند       

توانـست داخـل شـود        ند و چون درهاي آزمايشگاه بسته بود و كسي نمي         شد  ها غلطيده به پايين پرت مي       پله

بـاالخره   .اي زيـر فـشار لـه شـدند          ها تشكيل شد و عـده       اي، انبوهي از دانشجويان در پايين پله        پس از لحظه  

هاي در وارد  ها را شكست و دانشجويان يكي پس از ديگري از ميان شيشه شكسته           فشار دانشجويان شيشه  

  .دندآزمايشگاه ش

  

  سه قطره خون

ها گلگون شده     خون مجروحين آنقدر زياد بود كه پايين پله       . من نيز همراه اين عده وارد آزمايشگاه شدم       

. بين دوستان ما شيشه پاي يكي را شكافت، ديگري پايش هدف گلوله قرار گرفته و سـوراخ شـده بـود                    . بود

دانـشجويان و مـستخدمين آزمايـشگاه       . دگلوله از يك طرف پا وارد شده و از طرف ديگـر خـارج شـده بـو                 
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هاي دانشجويان مجروح بودند، از حدود سي نفري كه بـه آزمايـشگاه مقاومـت مـصالح           مشغول بستن زخم  

پناه بردند به استثناء دو يا سه نفري همه مجروح شده بودند، دانشكده كامالً محاصـره شـده بـود و كـسي                       

خل دانشكده سربازان خارج نيز شروع به تيراندازي كردنـد و           توانست خارج شود حتي هنگام تيراندازي دا        نمي

اي سـكوت     بـاران دقيقـه     پـس از خـتم گلولـه       .هاي جلوي دانشكده فني را شكـستند        ها و شيشه    مقداري از سنگ  

دانشكده را فرا گرفت اضطراب و نگراني شديدي بـر همـه مـستولي شـده بـود سـربازان بـا سـرنيزه اطـراف                          

هـا چـون هيـوالي ظلـم و بيـدادگري بـه چـشم            ها و روي پرده      سايه آنها روي پنجره    دادند و   دانشكده پاس مي  

 ناگهان در ميان سكوت آه بلندي به گوش رسيد كه ماننـد دشـنه در قلـب مـا فـرو رفـت و از چـشم                            .خورد  مي

ن انـد و در همـا       اي مجروح شـده     هاي بلند سوزناك به ما فهماند كه عده         بيشتر دانشجويان اشك جاري شد ناله     

خواستند به كمك دوستان مجروح خود بروند يا آنها را نجات             اي مي   غلغله و آشوبي بپا شد دسته     . اند  جا افتاده 

اين دانشجويان آنقدر خشمناك و انقالبي شده بودند كه كنتـرل آنهـا بـه كلـي از                  . دهند يا خود نيز كشته شوند     

خـواهم بـه دوسـتان     خواهم كشته شوم مي  ميمن از اين زندگي خسته شدم«زد  يكي فرياد مي  . دست رفته بود  

شـدگان را     بايد بيرون برويم و انتقام كشته     ! صبر تا كي؟  «: گفت  ديگري مي » ديگرم بپيوندم بگذاريد بيرون بروم    

اي ديگر با زحمات زياد مشغول آرام كردن دوستان خود بودند چـون خـروج از خفاگـاه در                     ولي عده . »بگيريم

اولياء دانشكده، مستخدمين و چند نفري از دانشكده پزشكي         . شد  نتيجه آنها مي   بيآن شرايط باعث كشته شدن      

بدن . خواستند مجروحين را به پزشكي برده معالجه كنند ولي سربازان با تهديد به مرگ مانع اين كار شدند                   مي

  .دند بود تا باالخره جان سپرمجروحين در حدود دو ساعت در وسط دانشكده افتاده بود و خون جاري

هاي پرشورشان نه تنها در دل سنگ اين جالدان اثري نكرد بلكه             آلود شهيدان و آن همه ناله      اجساد خون 

هر كه را يافتند گرفتند و آنگاه آنهـا را بـا            . با مسرت و پيروزي به دستگيري باقيمانده دانشجويان پرداختند        

ند و خبر پيروزي خود را براي يزيد زمـان  هاي باال به صف كرده، روانه زندان كرد         قنداق تفنگ زده با دست    

اندازه به   تخدمين و كارگران دانشكده فني بي     در اين واقعه مس   . بردند تا انعام و پاداش خود را دريافت دارند        

  .دانشجويان كمك كردند

ما همچنان در خفاگاه خود بيش از دو ساعت مانديم  تا بـاالخره بـا لبـاس مبـدل كـارگري از دانـشكده                         

ه به كارخانه رفتيم و در آنجا ابزار به دست گرفته مشغول كار شديم تا سربازان ما را كـارگر تـصور       خارج شد 

كنند آنگاه دور از چشم سربازان از پشت خارج شده، دوستان مجروح خـود را بـه بيمارسـتان بـرديم مهنـدس                       

  . كردندجنوب تبعيديس دانشكده فني را نيز بازداشت كرده دكتر عابدي معاون دانشكده را  به ئشمس ر

نيا، قندچي و شريعت رضوي، شهيد و بيست و هفت نفر دسـتگير              بزرگبدين ترتيب سه نفر از دوستان ما،        

هنگام تيراندازي بعضي از رادياتورهاي شوفاژ در اثـر گلولـه سـوراخ شـد و آب                 . و عده زيادي مجروح شدند    

 دانشكده فني را پوشـانيد بـه طـوري كـه            رآميخت و سراسر محوطه مركزي      گرم با خون شهدا و مجروحين د      

آمد مـأمورين انتظـامي پـس از ايـن عمـل جنايـت                ها از در و ديوار دانشكده فني بوي خون مي           حتي پس از ماه   

هـا    كارانه و ناجوانمردانه از انعكاس خشم و غضب مردم به هراس افتاده براي پوشاندن آثار جرم خود خـون                  

ها بر در و ديوار دانشكده        ها جاي گلوله    شد و سال    در گوشه و كنار ديده مي     ها اثر خون      را پاك كردند ولي ماه    

  .گردد و تاريخ وجود دارد ننگ و رسوايي بر كودتاچيان خواهد بود فني نمايان بود و تا زمين مي

به دانشجويان تيراندازي كردند و سـربازان ديگـر بـه هـوا     » جانباز«در اين حمله ناجوانمردانه سربازان    
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» دسـته جانبـاز   «نمودند و به احتمال قوي قاتل شهدا و مسؤول جراحـات مجـروحين همـان جـالدان                  شليك  

 اين واقعه دردناك حتي اكثر سربازان را منقلب كرد، به طوري كه يكي از آنان كه از شـكنجه وجـدان                .بودند

دستور اكيد  «گفت   هنگام هدايت صف دانشجويان اسير به زندان، به دانشجويي           ،برد  بيدار شده خود رنج مي    

هـا و تفنـگ سـربازان بعـد از       شده بود كه همه ما بايد تيراندازي كنيم و به ما گفته شده بود كه گلوله      رصاد

مأموريت بازرسي خواهد شد و اگر كسي تيراندازي نكرده باشد تحت تعقيب قرار خواهد گرفت بنابراين من                 

  .»ام ها را به سقف يا ديوار شليك كرده ام گلولهنيز اجباراً تيراندازي كردم ولي خدا شاهد است كه تم

  .خواهان را برافروخت جريان اين فاجعه دردناك به سرعت منتشر شد و خشم و كينه آزادي

دانشگاه تهران به پيروي از دانشكده فني و به عزاي شهداي آن در اعتـصاب عميقـي فـرو رفـت بعـد از                        

آلـود و مـاتم زده رهـسپار          اه حركت كرده با سـكوت غـم       ظهر آن روز دانشجويان با كروات سياه از دانشگ        

زار و استامبول انبـوه دانـشجويان عـزادار           هاي الله   هاي مركزي شهر شدند و مخصوصاً در خيابان           خيابان

هـا   هاي شهرستان بيشتر دانشكده. نمود  كرد و او را متوجه اين جنايت عظيم مي          نظر هر رهگذري را جلب مي     

هـاي دانـشجويي خـارج از      تعـداد زيـادي از سـازمان   . دانشگاه تهران اعتصاب كردنـد     نيز براي پشتيباني از   

در مقابـل سـيل اعتـراض،       . كشور نيز به عمل وحشيانه و خصمانه دولت كودتا به شـدت اعتـراض نمودنـد               

دانـشجويان بـراي گـرفتن تفنـگ        «در مقابـل خبرنگـاران گفتنـد كـه          . جنايت كاران شروع به سفسطه كردنـد      

  .»مله كردند و سربازان نيز اجباراً تيرهايي به هوا شليك نمودند و تصادفاً سه نفر كشته شدسربازان ح

اي  كرد بر عليه دسـتگاه كلمـه   يكي از مجالت، با آن كه سانسور شديدي وجود داشت و كسي جرأت نمي            

درآورده بـه  اگر تيرها هوايي شليك شده، پس بنـابراين دانـشجويان پـر          «: بنويسد با مسخره نوشته بود كه     

هـا بـه دانـشجويان نخـورد، بلكـه            بـه عبـارت ديگـر گلولـه       . »انـد   هـا زده    هوا پرواز كرده و خود را به گلولـه        

  .اند ها زده اند و خود را به گلوله دانشجويان به هوا پرواز كرده

  

  قربانيان نيكسون

 بـه خـون دانـشجويان     در همان دانشگاهي كه هنـوز  روز بعد نيكسون به ايران آمد و در همان دانشگاه،        

گناه رنگين بود دكتراي افتخاري حقوق دريافت داشت، و از سكون و سكوت گورستان خاموشـان ابـراز                    بي

مسرت كرد و به دولت كودتا وعده هر گونه مساعدت و كمك نمود و به رييس جمهور امريكا پيغام برد كـه                      

طراتي كه متوجـه ايـران بـود تخفيـف يافتـه      و گو اين كه مخا«آسوده بخوابد چون نگراني او كه نوشته بود      

بـر طـرف شـده و        »كرد به كلي متالشي و پراكنـده نـشده اسـت             كه ايران را تهديد مي      است معذالك ابرهايي  

  !مملكت امن و امانست

اي   نامـه سرگـشاده   » سه قطره خون  «ها در سرمقاله خود تحت عنوان         صبح ورود نيكسون يكي از روزنامه     

ولي دانشجويان سحرخيزي كه خواب و خوراك نداشـتند و اسـتراحت            . فوراً توقيف شد  به نيكسون نوشت كه     

در ايـن نامـه سرگـشاده ابتـدا بـه        . در قـِبـَل مرگ دوستانشان ميسر نبود زودتر از پليس روزنامه را خواندنـد            

گـردد و يـا        مي آيد يا كسي از زيارت باز       هر گاه دوستي از سفر مي     «ها اشاره شده بود كه        سنت قديم ما ايراني   

آنگاه » كنيم  شود ما ايرانيان به فراخور حال در قدم او گاوي يا گوسفندي قرباني مي               شخصيتي بزرگ وارد مي   

آقاي نيكسون وجود شما آنقدر گرامي و عزيـز بـود كـه در قـدوم شـما      «: خطاب به نيكسون گفته شده بود كه    

284



 

 ۲۷۹

  .» قرباني كردندگاه راسه نفز از بهترين جوانان اين كشور يعني دانشجويان دانش

  

  معذرت شاهانه و دم خروس

يزنهـاور را مطمـئن كنـد كـه         آآري حكومت كودتا در قدوم نيكسون سه جوان قرباني كرد تـا نيكـسون،               

دهندگان امريكايي نيز    هاي گزاف بر گرده ماليات      ها دالر كمك به دولت كودتا به هدر نرفته و اين پول             ميليون

رسوايي دستگاه بـه جـايي كـشيده        . راه استقرار صلح و دمكراسي خرج شده است       كند زيرا در      سنگيني نمي 

رفت و اركان حكومت متزلزل شده بود و حتي وضع به جايي رسيد كـه شـاه               بود كه بيم آشوب و غوغا مي      

كنـد و مزيتـي را بـه        » دلجويي«هاي شهدا     بخواهد و از خانواده   » معذرت«،  »اتفاق«شخصاً مجبور شد از اين      

امـا چنـد    .  نماينده شخصي براي رسيدگي به واقعه دانشگاه بفرستد تا آتش خشم مردم را فرو نشاند               عنوان

 از  ۲۰/۹/۳۲ مـورخ    ۲۱۲۲بخشنامه شـماره    » نهضت مقاومت ملي  «ارگان  » راه مصدق «روز بعد در روزنامه     

» دسته جانبـاز  «اد  ، به كليه واحدها و دواير تابعه لشگر منتشر شد كه در آن افر             ۲ زرهي ستاد ركن     ۲لشگر  

 آذر مـشاهده گرديـد تـشويق        ۱۶دانشگاه تهران در روز دوشنبه      » مأموريت«در اثر جديت و فعاليتي كه در        

 لذا كليه افراد به دريافت پاداش نقدي مفتخر و سه نفر از آنها به درجه گروهبان دومي و چهار نفـر                      اند،  شده

  .ا نيز نوشته شده بودبه درجه سرجوخگي ارتقاء داده شده بودند اسامي آنه

دار   را هويـدا سـاخت و بـر قلـب جريحـه           » !معـذرت و دلجـويي شـاهانه      «، ماهيـت    ۲اين بخـشنامه ركـن      

شهداي دانشگاه در امامزاده عبداهللا پهلوي هم به خاك سپرده شـدند و مقبـره آنهـا                 . دانشجويان نمك پاشيد  

  .مركز تجمع مبارزان شوريده حال گرديد

  

  هفته شهدا

 دانشجويان تصميم داشتند كـه مراسـمي بـر مـزار            .هداي دانشگاه غوغاي عظيمي به پا بود      روز هفتم ش  

ميدان شوش از انبوه مردم بخصوص دانشجويان مـوج         . كرد  شهدا بر پا كنند ولي دستگاه فاسد ممانعت مي        

ويان پوش محاصره كرده بودند، پليس از سوار شدن دانـشج      سربازان تمام محوطه را با تانك و زره       . زد  مي

هاي جديد لحظه به لحظه به جمعيت ميـدان           كرد و به علت ورود دسته       هاي خط ري جلوگيري مي      به اتوبوس 

مأمورين انتظامي به دستور    .  بعد از ظهر جاي ايستادن نبود      ۳۰/۲شد به طوري كه حدود ساعت          مي هافزود

  . كنندخواستند دانشجويان را پراكنده فرماندهان خود شروع به مانور كردند و مي

نمايندگان دانشجويان با فرمانده مـأمورين انتظـامي تمـاس گرفتـه، درخواسـت كردنـد بـه ايـن صـحنه                      

مسخره خاتمه داده شود و متذكر شدند كـه بـازي كـردن بـا احـساسات دانـشجويان خـشمگين و از جـان                         

ليم شـد و  باالخره نيروي انتظامي از وحـشت دانـشجويان ناچـار بـه تـس           . گذشته، بازي كردن با آتش است     

هـاي گـل بـه وسـيله چنـد دختـر دانـشجو بـه مـزار شـهدا حمـل شـود و                           افسر فرمانده قبول كرد كه دسته     

اولين دسته با چند   . دسته و به مرور سوار اتوبوس شده و عازم امامزاده عبداهللا شدند            دانشجويان نيز دسته  

ها حمله  ا سد كرده به داخل اتوبوسها و سربازان راه ر  اتوبوس حركت كردند ولي باالي پل سيمان، ژاندارم       

بردند و هر دانشجو يا هر مرد جواني را كه همانند دانشجويي بود با قنداق تفنگ بـه شـدت مجـروح كـرده،                        

هـا    دانشجويان دسته بعدي كه متوجه ماجرا شدند پيش از آن كـه سـربازان بـه اتوبـوس                 . كشيدند  پايين مي 
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ها گذشته خود را به امامزاده عبداهللا برسانند           بيراهه، از مزارع و باغ     به اين اميد كه از    . حمله كنند پياده شدند   

ها دانشجويان را دنبال كردنـد و   ولي سربازان به آنها حمله كردند و حتي كيلومترها در پيچ و خم كوچه باغ     

 بود و به     خوشبختانه بيمارستان فيروزآبادي نزديك     عده كثيري از اين دسته را آنقدر زدند تا از حال رفتند،           

هـاي    ورود دسـته  . هاي دراز در آنجا بستري شـدند        اي از دانشجويان براي مدت      داد مجروحين رسيد و عده    

هزارها دانشجو بر سـر پـل سـيمان    . تر كرد ها مشكل بعدي دانشجويان به پل سيمان مسأله را براي ژاندارم      

ها را تفتيش كـرده دانـشجويان را پـايين            سها و سربازان تمام اتوبو       اگر چه ژاندارم   .غوغا به پا كرده بودند    

آوردند و اگر چه موفق شدند كه دسته اول دانشجويان را به كلي پراكنده كنند ولي سـيل دانـشجويان و                       مي

دانـشجويان  . مردم دمونستراسيون عظيمي بوجود آورد كه در تاريخ حكومت نظامي آن روز سابقه نداشت             

تر بـه هـم پيوسـته، پيـاده عـازم             طرف قابل سربازان، چند قدمي آن    ها و گريز از م      پس از خروج از اتوبوس    

ها به هم صف بسيار طويلي بوجـود آمـد كـه يـك سـر آن بـه            از اتصال اين دسته   . شدند  امامزاده عبداهللا مي  

  .امامزاده عبداهللا رسيده بود و سر ديگر آن سر پل سيمان در حال تكوين بود

  

  نهضتي كه با خون آبياري شد

ستراسيون زير برق سرنيزه سربازان و آن همه ظلم و بيرحمي وحشيانه حكومت نظـامي يكـي      اين دمون 

 گـواه از خـود گذشـتگي و تـصميم           رفـت و    ترين تظاهرات دانشجويان به شمار مـي        از بزرگترين و با شكوه    

 دستگاه كودتا سعي كرد كه اين فاجعـه دردنـاك را مكتـوم بـدارد ولـي جنـگ و                   . آساي دانشجويان بود   كوه

 سر پل سيمان سبب شـد كـه عـده زيـادي از      وهاي نظامي و دانشجويان در ميان راه و مخصوصاً        رگريز ني 

از سر پل سيمان تا امـامزاده  . كارگران و دهقانان اطراف متوجه موضوع شده به استقبال دانشجويان بيايند 

كردنـد و جلـو امـامزاده          مـي  عبداهللا كارگران و دهقانان در دو طرف خيابان ايستاده با دانشجويان همدردي           

هـا مجبـور بودنـد بـراي جلـوگيري از ورود مـردم بـه صـف                    عبداهللا انبوه مردم به حـدي بـود كـه ژانـدارم           

ها را بـه هـم حلقـه كـرده تـشكيل يـك صـف طـوالني داده،                     دانشجويان و شركت در مراسم عزاداري دست      

  .دانشجويان را از مردم جدا كنند

هـاي   دسـته . سط پليس و ژاندارم مسدود شده بود و كس حق دخول نداشت در بزرگ امامزاده عبداهللا تو    

اي مجروح و بقيه پراكنده شدند        اولي دانشجويان كه وارد امامزاده عبداهللا شدند مورد حمله قرار گرفتند عده           

ولي سيل جمعيت و صف بي انتهاي دانشجويان باالخره مأمورين حكومت نظامي را مجبور به تـسليم كـرد                   

انشجويان اجازه داده شد كه دسته دسته به سر خاك شهدا رفته بازگردنـد تـا بـه دسـته بعـدي حـق       و به د  

ورود داده شود با آن كه گوشه و كنار محل و محوطه مزار شهدا را افراد نظامي پوشانده بود با ايـن حـال                        

ر دانـشجويان   وحشت داشتند كه انبوه دانشجويان خشمگين و عزادار باعث طغيان و آشوب گردد و بـه زو                

راندند، ولي با تمام اين فشار سرتاسر قبرستان از دانشجويان پوشـيده شـده،               را از محوطه مزار بيرون مي     

آثار غـم و عـزا      . در اين هنگام برادر شهيد قندچي با لباس سياه عزا بر سر خاك شهدا شروع به سخن كرد                 

سـخنان آتـشينش چـون      . داز خطوط صـورتش هويـدا و رگهـاي گـردنش از شـدت غـضب ورم كـرده بـو                    

  زد،  با گردن برافراشته و ايمان قوي حرف مـي        . جهيد  هاي آتش از سينه پر سوز و گدازش بيرون مي           شراره

محزون بود كه تنها برادرش همچون غنچه ناشكفته در برابـر طوفـان سـهمگين ظلـم و سـتم پـر پـر شـده،                        
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زي نهـضت و در راه مبـارزه بـا حكومـت     اينچنين بر زمين ريخته است ولي مغرور بود كه بـه خـاطر پيـرو              

 شده  سها حب   ها در سينه    سكوت همه را فرا گرفته بود، نفس      . غاصب كودتا برادر عزيزش قرباني شده است      

لرزانيد حتي پليس و سـرباز را نيـز بـر     خورد، صداي لرزان و رساي قندچي همه را مي    بود، كسي تكان نمي   

او از ايـن زنـدگي      . دكـر   ها جـاري مـي      زد، اشك از چشم     ش مي بر دل پرشور جوانان آت    . جا خشك كرده بود   

بار به ستوه آمده بود برادرش پس از يك جراحت دردناك دو ساعته، در پناه مرگ آرميده بود ولي            انگيز ذلت   غم

ترسـيد و آرزو      بـرد او ديگـر از مـرگ نمـي           فرسايي رنج مـي     سوخت و مدام از شكنجه روحي طاقت        او هنوز مي  

هاي   زد او عقده دل     نبال برادرش در پناه مرگ روي آسايش ببيند او از زبان دانشجويان حرف مي             داشت كه به د   

او . نمود كاران را مي كرد او به جنايت هيأت حاكمه حمله كرده تقاضاي كيفر جنايت            دردمند دانشجويان را باز مي    

ن داشـت او بـاالخره سـخنا        مـي وفاداري خود و برادر شهيدش را تا آخرين لحظه حيات به مصدق بزرگ اعالم               

ام تير در ميـان   يكفنان س  شهيد ديگر نهضت ملي درباره خونين     پور شيرازي    مؤثر خود را با شعر معروف كريم      

  .حد دانشجويان ختم كرد و آنگاه به وسيله پليس محاصره و دستگير شد شور و هيجان بي

يـر زيارتگـاه مـردم آزاده و مبـارز          ام ت   پس از آن مزار شهداي شانزده آذر همچون مقبره شـهداي سـي            

 دانشكده فني از كارآگاه و نظامي پر بود         ۱۳۳۳سال بعد روز شانزده آذر      . ايران بخصوص دانشجويان بود   

اما مطابق قرار قبلي پس از آنكه زنگ صبح نواخته شـد تمـام      . العملي را در نطفه خفه كنند       كه هر گونه عكس   

سكوتي عميق و . يقه سكوت كردندي با حالت عزا و احترام سه دقدانشجويان در محوطه مركزي دانشكده فن   

كرد و رگبار گلوله و ناله دردنـاك مجـروحين            معني، سكوتي كه خاطرات دلخراش سال پيش را تجديد مي         پر

هاي روحي سال گذشته، جنايـات هيـأت حاكمـه و بـدبختي و      سكوتي كه در خالل آن شكنجه   . شد  شنيده مي 

سربازان و كارآگاهان در مقابل اين سكوت قادر به هيچ عملـي نبودنـد   . گذشت رها ميمذلت ملت ايران از نظ    

دانشجويان پس از سكوت و قرار دادن يك دسته گـل بـر روي         . و هيچ بهانه و دستاويزي به دستشان نيامد       

بـه احتـرام   تمام دانشگاه نيز به پيروي از دانشكده فني    . ها، دانشكده را ترك كرده عازم مزار شهدا شدند          پله

  .شهداي شانزده آذر دست از كار كشيد

. كـرد  آن ايام، مثل امروز، فشار و اختناق عجيبي به افكار و احساسات مردم و دانشجويان سـنگيني مـي                

. تجمع سه نفر خالف قانون و دانشجو بـودن جـرم بـود   . ها را پوشانده بود    حكومت نظامي سراسر آن سال    

ايستاد و دانـشجويان در پنـاه بـرق           سات كالس يا سر حوزه امتحان مي      چه بسا كه سرباز با سرنيزه در جل       

رفتن به دانشگاه و درس خواندن و خالصـه زنـدگي در آن روزهـا درد و                 . سرنيزه مشغول كار خود بودند    

اي از بهترين استادان دانـشگاه را اخـراج كـرده بـه غـل و       عده. كرد رنج بود و اعصاب دانشجو را خورد مي  

ترين ناسـزاها را كـه در    اي از اوباش و اراذل را به دانشگاه فرستادند تا ركيك  در عوض عده  زنجير كشيدند 

هاي بعد از آن نيز       سال بعد و سال   . شأن خودشان و اربابانشان بود تحويل دانشگاهيان و دانشجويان دهند         

يان دسـت از كـار      در اختناق مرگبار و در شرايط دشواري دانشجويان به ياد شهداي شانزده آذر، دانشجو             

 آنـان تجديـد كردنـد و         كشيده با برگزاري مراسمي در دانشگاه و بر مزار شهدا پيوند خود را با شهدا و راه                

شانزده آذر را روز دانشجو اعالم نمودند و بجاست كه هميشه دانشجويان نام شهدا و خاطره شـانزده آذر      

ارزه بر عليه حكومت كودتاچيان جنايتكار از روان را زنده نگه داشته در بزرگداشت آن بكوشند و در راه مب           

  . آذر طلب همت كنند۱۶پاك شهداي 
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  ۲۸۲

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۷۴/۴/۲۱ :شماره

 ۱۷/۰۹/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  تقاضاي تعقيب و مجازات آقاي موحدي ساوجي از دادسراي شهرستان تهران

  

  رياست محترم دادسراي شهرستان تهران

در تـاريخ   االسالم آقاي موحدي سـاوجي كـه          احتراماً يك نسخه فتوكپي سخنراني پيش از دستور حجت        

 با توجه به اين كه مطالب ايراد شـده عليـه            .شود  اند ايفاد مي     در مجلس شوراي اسالمي ايراد كرده      ۱۳/۷/۶۱

نامه داخلي   باشد و بر اساس آيين      الف واقع مي  نهضت آزادي ايران شامل اشاعه اكاذيب، تهمت و اهانت و خ          

با توجـه بـه اصـول       . اب و توضيح بدهند   توانند در مجلس جو     مجلس نمايندگان عضو نهضت آزادي نيز نمي      

 قانون مجازات عمومي و اين كـه بيـان و عمـل             ۲۷۲ و   ۲۷۱ و   ۲۷۰ و   ۲۶۹ و قانون اساسي و مواد       ۳۷ و   ۲۲

باشـد و طبـق قـوانين         ايشان اشاعه اكاذيب و القاء شبهات و قلب حقايق و نسبت ناروا و اتهام غير واقع مـي                 

  .آن را از دادسراي محترم تقاضا داردجاري قابل تعقيب و مجازات است، انجام 

  با تشكر و امتنان

  نهضت آزادي ايران

  

  

  : ضمائم

  . ـ متن سخنراني پيش از دستور

االسـالم   پاسخ به حمالت وسيع و گسترده عليه نهضت آزادي ايـران پيرامـون نامـه سرگـشاده بـه حجـت         «ـ يك نسخه از نشريه      

  . ۱۳۶۱مورخ آبان ماه » هاشمي رفسنجاني

  . االسالم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني  نهضت آزادي ايران به حجت۲۵/۶/۶۱ه مورخ ـ نام
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  ۲۸۳

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۷۷/۴/۲۱ :شماره

 ۲۰/۰۹/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  نامه به روزنامه كيهان در مورد درج مطالب عليه نهضت

  

  روزنامه محترم كيهان 

 نهـضت آزادي ايـران بـه        ۲۵/۶/۶۱به طوري كـه اطـالع داريـد متعاقـب توزيـع نامـه سرگـشاده مـورخ                   

شمي رفسنجاني برخي از سخنرانان پيش از دستور مجلس شـوراي اسـالمي و   االسالم جناب آقاي ها   حجت

هـا در آن      نمازهاي جمعه حمالت وسيعي عليـه نهـضت آزادي و سـران آن آغـاز كردنـد كـه بخـشي از آن                      

با توجه بـه    .  به عالوه آن روزنامه نيز مقاالتي در اين مورد منتشر ساخته است            .روزنامه درج گرديده است   

ها ذيالً آمده است مطالب خالف واقعيات و مشتمل بر توهين و افتـرا                ن مندرجات كه فهرست آن    اين كه در اي   

 ۱۵و اشاعه اكاذيب عليه نهضت آزادي ايران و اعضاي آن وجود دارد خواهشمند است بر اساس مفاد ماده        

ضـيحات  قانون مطبوعات مصوبه شوراي انقالب و رعايت معيارهاي اسالمي و اخالقي نـسبت بـه چـاپ تو                 

مورخ آبـان مـاه     »  پاسخ به حمالت وسيع و گسترده عليه نهضت آزادي ايران         «نهضت آزادي كه در نشريه      

  . پيوست آمده است اقدام بفرماييد۱۳۶۱

  نهضت آزادي ايران 

  

  :فهرست مندرجات

  .۱۱۶۶۳ شماره ۱۳۶۱ شهريور ۸ـ آقاي كياوش ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۱

  .۱۱۶۹۱ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۱۳سالم آقاي موحدي ساوجي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ اال ـ حجت۲

  .۱۱۶۹۴ شماره ۱۳۶۱ مهر ۱۷هاي نماز جمعه تهران ـ  اهللا آقاي مشكيني ـ خطبه ـ آيت۳

  .۱۱۶۹۴ماره  ش۱۳۶۱ مهر ماه ۱۷هاي نماز جمعه تهران ـ  االسالم آقاي مهدي كروبي ـ نطق قبل از خطبه ـ حجت۴

 ۱۳۶۱ مهـر  ۱۹االسالم آقاي صادق خلخالي ـ نطق قبل از دستور مجلـس شـوراي اسـالمي ـ       زاده و حجت ـ آقايان كمال عابدين۵

  .۱۱۶۹۶شماره 

  .۱۱۶۹۸ شماره ۶۱ مهر ۲۱االسالم هاشم حجازي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ  ـ آقاي اسماعيل فدايي و حجت۶

  .۱۱۶۹۸ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۲۱اي استان ايالم ـ  جمن اسالمي كاركنان سازمان منطقهـ اطالعيه ان۷

  .۱۱۷۰۰ شماره ۱۳۶۱ مهر ۲۴ ـ آقاي احمد زمانيان ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۸

 ۱۳۶۱ مهر ۲۶ـ االسالم آقاي صادق خلخالي و سيد حسن موسوي تبريزي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي  ـ حجت۹

  .۱۱۷۰۲شماره 

  .۱۱۷۰۴ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۲۸ـ آقاي محمد رشيديان ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۱۰

  .۱۱۷۰۸ شماره ۱۳۶۱ آبان ۳ـ آقاي سيد حسين شاهچراغي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۱۱

 شـماره   ۱۳۶۱ آبـان مـاه      ۴ر مـصاحبه مطبوعـاتي و راديـو تلويزيـوني           ها د   ـ حجت االسالم والمسلمين آقاي موسوي خوئيني      ۱۲

۱۱۷۰۹.  

  .۱۱۷۱۸ شماره ۱۳۶۱ آبان ۱۶ـ آقاي محسن رهامي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۱۳

  .۱۱۷۲۴ شماره ۱۳۶۱ آبان ماه ۲۴االسالم آقاي فروغي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ  ـ حجت۱۴
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  ۲۸۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۷۸/۴/۲۱ :شماره

 ۲۰/۰۹/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

   روزنامه جمهوري اسالمي در مورد درج مطالب عليه نهضتنامه به

  

  روزنامه محترم جمهوري اسالمي  

 نهـضت آزادي ايـران بـه        ۲۵/۶/۶۱به طوري كـه اطـالع داريـد متعاقـب توزيـع نامـه سرگـشاده مـورخ                   

االسالم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني برخي از سخنرانان پيش از دستور مجلس شـوراي اسـالمي و      حجت

هـا در آن      اي جمعه حمالت وسيعي عليه نهـضت آزادي  و سـران آن آغـاز كردنـد كـه بخـشي از آن                      نمازه

با توجـه بـه     . روزنامه درج گرديده است به عالوه آن روزنامه نيز مقاالتي در اين مورد منتشر ساخته است               

ر توهين و افتـرا     ها ذيالً آمده است مطالب خالف واقعيات و مشتمل ب           اين كه در اين مندرجات كه فهرست آن       

 ۱۵و اشاعه اكاذيب عليه نهضت آزادي ايران و اعضاي آن وجود دارد خواهشمند است بر اساس مفاد ماده        

قانون مطبوعات مصوبه شوراي انقالب و رعايت معيارهاي اسالمي و اخالقي نـسبت بـه چـاپ توضـيحات                   

مورخ آبـان مـاه     »  آزادي ايران پاسخ به حمالت وسيع و گسترده عليه نهضت         «نهضت آزادي كه در نشريه      

  . پيوست آمده است اقدام بفرماييد۱۳۶۱

  نهضت آزادي ايران 

  

  :فهرست مندرجات

  .۹۴۱ شماره ۱۳۶۱ شهريور ۸ـ آقاي كياوش ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۱

  .۹۷۱ شماره ۱۳۶۱اه  مهر م۱۵االسالم آقاي موحدي ساوجي ـ نطق  قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ  ـ حجت۲

  .۹۷۲ شماره ۱۳۶۱ مهر ۱۷» اقتضاي زمان«ـ سرمقاله ۳

  .۹۷۲ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۱۷هاي نماز جمعه قم ـ  اهللا آقاي مشكيني ـ خطبه ـ آيت۴

  .۹۷۲ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۱۷هاي نماز جمعه تهران ـ   االسالم آقاي مهدي كروبي ـ خطبه ـ حجت۵

االسالم آقاي صادق خلخـالي ـ نطـق قبـل از دسـتور مجلـس شـوراي         ده و حسين علي رحماني و حجتزا ـ آقايان كمال عابدين۶

  .۹۷۴ شماره ۱۳۶۱ مهر ۱۹اسالمي ـ 

  .۹۷۵ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۲۰ـ اطالعيه از سوي انجمن اسالمي كارخانجات ايران ناسيونال ـ ۷

  .۹۷۶ شماره ۶۱ مهر ۲۱از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ االسالم هاشم حجازي ـ نطق قبل  ـ آقاي اسماعيل فدايي و حجت۸

  .۹۷۶ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۲۱ـ مقاله آقاي اباد مطلبي ـ ۹

  .۹۷۸ شماره ۱۳۶۱ مهر ۲۴ ـ آقاي احمد زمانيان ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۱۰

  ).نامه ويژه (۱۰۰۰  شماره۱۳۶۱ آبان ماه ۲۲وزير ـ  ـ مصاحبه با آقاي ميرحسين موسوي نخست۱۱

  .۹۷۹ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۲۵ـ » جبهه جديد«ـ سرمقاله ۱۲

  .۹۸۲ شماره ۱۳۶۱ مهر ماه ۲۸ـ آقاي محمد رشيديان ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۱۳

  .۹۸۶ شماره ۱۳۶۱ آبان ۳ـ آقاي سيد حسين شاهچراغي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ ۱۴

  .۹۹۶ شماره ۱۳۶۱ آبان  ماه ۱۷ي محسن رهامي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ــ آقا۱۵

  .۱۰۰۲ شماره ۱۳۶۱ آبان ماه ۲۴االسالم آقاي فروغي ـ نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسالمي ـ  ـ حجت۱۶
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  ۲۸۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۸۰/۴/۲۱ :شماره

 ۲۴/۰۹/۱۳۶۱:تاريخ

  

  نامه به مركز تربيت معلم دختران شيراز

  »شيطان بزرگ و ترفندهايش« در مورد مقاله 

  

  ركز تربيت معلم دختران شهيد باهنر شيراز م

» شـيطان بـزرگ و ترفنـدهايش      «اي كه آن مركز تربيتي به مناسبت هفتـه جنـگ تحـت عنـوان                  در نشريه 

منتشر ساخته، مطالب نادرستي درباره نهضت آزادي ايران، دولت موقـت و آقـاي مهنـدس بازرگـان آمـده                    

ها و افراد مختلف بيان شده است و نهضت آزادي            ف گروه اين گونه مطالب در گذشته نيز بارها از طر        . است

اند لكن براي بيشتر روشن شدن ذهـن نويـسنده و    ايران و مسؤولين دولت موقت به كرات بدانها جواب گفته  

  .مسؤوالن به چند مورد اشاره كرده و جوابگو هستيم

بازرگان به نقل از مـدافعات   اي ناقص مطلبي از سخنان مهندس          با اشاره  ۲۱ـ نويسنده مقاله در صفحه      ۱

گويـد    ايشان در دادگاه نظامي شاه، بناحق ايشان را به حمايت از اقدامات شاه در ايران محكوم كـرده و مـي                    

براي آن كه نـشان دهـيم آقـاي مهنـدس بازرگـان             . »كردند  ايكاش ايشان اين مسائل را به تفصيل بازگو مي        «

  :كنيم ل ميمطلب را به طور مبسوطي آورده عيناً آن را نق

اي در جبهه اصالحات و اقدامات به فرماندهي و ابتكار شـاه سـابق                 سال يك حمله همه جانبه     ۲۰در عرض   «

آهـن سرتاسـري،      ارتش نوين و نيرومند، راه    : هاي بزرگي نصيب شده بود      به عمل آمده و نتايج و موفقيت      

ـ                  سليحات دانـشگاه، فرهنـگ،     شاهكار هنر و صنعت، كارخانجات نساجي و قند و بـرق شـاهي و دولتـي، ت

وزارت كشاورزي، دادگستري پر طـول و عـرض بـا كـاخ مجلـل و تـشكيالت مفـصل، دارايـي بـا شـعب و                 

هاي اقتصادي متنوع در زمينه آداب و رسوم نيز بدون اين كه كاري به بد و خوب آن داشته باشيم،                      فعاليت

هاي مربوطه بـوده، ملـت        رگرم برنامه همه س . هاي عظيمي در لباس و حجاب و غيره انجام شده بود            تحول

 راه ديگري هر گونه اجتماع جدي و اصالً فكر كردن و قدم برداشتن در. ها را نداشت حق خروج از اين برنامه

ن كرده بود، ممنوع بود، دولت فكر همه چيز و حتي طرز فكر كردن و تربيت مردم را                  غير از آنچه دولت معي    

ار تأسيس نموده بود كه بنده نيز بنا به دستور وزير فرهنگ وقـت يـك                نموده، كانوني به نام پرورش افك     

از .  در گرماگرم اين احوال و اعمال يك مرتبـه جنـگ درگرفـت             …)راجع به نساجي  (سخنراني در آنجا كردم     

 شاه كه   … يا او را برده      …متفقين آمدند، شاه مملكت رفت    ) كار هم خودش خوابي است    (خواب بيدار شديم    

همه كارها و اقدامات روي هم ريخت، نه تنها متوقف و بي خاصيت براي ما شد، بلكه در .  رفترفت همه چيز

كارخانجات و ذخائر ارتش به دست متفقين افتاده، راه آهن سرتاسـري ايـران              . استفاده دشمنان قرار گرفت   

بيمارستان . يدها گرد   كه با عوارض قند و شكر و خون جگر يك نسل ايران ساخته شده بود، پل پيروزي آن                 

هـاي    هاي جديد ما معبـر كـاروان        راه. پانصد تختخوابي پهلوي ستاد ارتش، ستاد ارتش قشون انگليس شد         

ساختمان نوظهور بانك اهواز كه خود بنده در . هاي تحويلي به شوروي شد   سنگين و پيوسته حامل اسلحه    

تان سـربازان و افـسران آمريكاييهـا        تنظيم قرارداد و نظارت و تأسيسات آن كار كرده بودم، براي بيمارس           

 كيلـومتر در سـاعت   ۴۰وضع مملكت و اقدامات دولت مانند قطار راه آهن بود كه با سرعت        . اجاره داده شد  

پيمايـد ولـي      هاي ترقي را مي     سوت زنان و غريوكشان سربااليي گردنه     ) در آن سال اين سرعت خيلي بود      (

قطـار از خـط     . شـود    شديدي بر ماشين و مسافرها وارد مـي        خورد، ضربه و تكان     يك مرتبه با مانعي برمي    
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هـا و     هـا و كوبيـده      در ميان كشته  . شود  ها پنبه مي     رشته …شود  خارج و لكوموتيو از آن جدا و واژگون مي        

ملـت بيـدار شـد و       . شوند   ولي در عوض مسافرين بيدار مي      …شود  ها و فريادها، اميدها به باد داده مي         ناله

هاي قطار آويخته و بسته به يك فرد باشـد، ايـن              تي همه چيز مملكت و دولت مثل واگون       ديد و فهميد كه وق    

. رود همه چيز از بين مي) يا او را از بين بردند(خطر عظيم هست كه تا آن فرد به نحوي از انحاء از بين رفت 

ده و در  بـه مـا داده، از بزرگترهـا شـني     ۲۰اين درسي بود، درس عملي بزرگـي بـود كـه ضـربه شـهريور                

الملـل اول بـا آن كـه قـدرت و چنـين مركزيتـي دولـت                ها خوانده بوديم كه در جنگ بين        ها و كتاب    روزنامه

هـا و     مقاومت. هاي متخاصم اگر چه دولت ساقط شد، مملكت فوري تسليم نشد            پس از هجوم قشون   . نداشت

اي از رجال و وطن دوستان  عده. هايي در غرب و جنوب و شمال ايران در برابر مهاجمين صورت گرفت جنگ

 اما اين دفعـه هـيچ صـدايي از هـيچ جـا برنخواسـت و ملـت ايـران         … برخاستند به مهاجرت و به شكايت 

دولت  ايران بالفاصله جمع و جور شد، ولي جمع و جور شد كه . كوچكترين اظهار شخصيت و مقاومت نكرد

  . حتي افراد ايران را تحويل آنها دهدقرارداد ببندد و خود عامل دشمنان شده، اموال و تأسيسات و

دارد، از همـين جهـت        هايي با سلطنت مطلقه و يا استبداد ابراز داشته و مي            نهضت آزادي ايران اگر مخالفت    

ـ يـا ر  (گوييم نبايد همه چيز مملكت آويخته و وابسته به شخص پادشاه باشـد                ما مي . است يس جمهـوري   ئ

  .»هاي ملي باشد مظهر و حرف فعاليت) براي ممالك جمهوري

هاي خـاص     شيطان بزرگ براي منهدم و منحرف ساختن انقالب برنامه        «:  آمده است كه   ۳۶ـ در صفحه    ۲

  ».تدوين كرده و خط نفوذ در دولت موقت هم جزء برنامه قرار داده بود

آمريكـا كـه در   » نيوزويـك «نامـه   يس دولـت موقـت بـا هفتـه    ئنويسنده براي شاهد ادعاي خود به مصاحبه ر 

نويسنده با مطلق كردن مطالب نيوزويك و آيندگان و بـدون كمتـرين      . اند  وزنامه آيندگان آمده بود، اشاره كرده     ر

شك و ترديدي به مطالب اين نشريات عليرغم وابستگي و سوابق آنان، به آقاي مهندس بازرگان شديداً انتقـاد و                    

  . آمريكا بوده استيار بزرگ براي دولتحمله كرده است و چنين نتيجه گرفته است كه دولت موقت اميد بس

اوالً مستند كردن به دو مجله انحرافي آمريكايي و يا وابـسته بـه آمريكـا، نيوزويـك و آينـدگان درسـت                       

حتي اگر شما با آقاي مهندس بازرگان هم مخالف باشيد نبايد به مردم             . نيست و نبايد به آنها مشروعيت داد      

آمريكايي هر چه باشد و هر چه بنويسند قابل استناد اسـت و براسـاس               چنين تلقين كنيد كه مطالب نشريات       

  .توان در حق مؤمنين قضاوت كرد آن مي

ثانياً اصول سياست خارجي دولت موقت به تصويب هيأت وزيران و شوراي انقالب و تأييد امام رسيده بـود                   

  .ب همان سياست مصوبه بوده ا ستو اگر آقاي مهندس بازرگان مطالبي هم در اين زمينه گفته باشد در چهارچو

  :ـ در همان صفحه آمده است كه۳

از آن طرف بعضي از دست اندركاران دولت موقت پي در پي چراغ سبز براي اين ابرجنايتكار قـرون و               «

  .»كردند اعصار روشن مي

د؟ بايد پرسيد كه به چه داليل و شواهدي؟ آيا مركـز تربيـت معلـم نبايـد مقيـد بـه مبـاني اسـالمي باشـ                          

نويسد كه جريانات دادگاه اميرانتظـام را هـم كـه بـه يـاد                 نويسنده سپس براي كامل كردن گفتار خويش مي       

نويسد كدام جريان را و چه چيز را؟ چرا نويسنده سعي كرده است كه با كلي گويي كه روش                     اما نمي !! داريم

  .افراد تهي است، قلب حقيقت كند

استانداران، تعيين آنها را اميدي براي آمريكا و شايد هم جهـت            ـ نويسنده سپس با اشاره به بعضي از         ۴

استاندار كردسـتان در زمـان دولـت موقـت نبـوده            » شاه ويسي «اوالً  . دانسته است » روابط دوستانه «ايجاد  
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طـاهر  ثانيـاً آقـاي   . االسـالم آقـاي هاشـمي رفـسنجاني منـصوب شـدند            ايشان در زمان تصدي حجت    . است

شناسند و    دار ايشان را خيلي خوب مي       اي است كه روحانيون ومبارزان سابقه       سابقهر از مبارزين پ   زادهاحمد

انتصاب ايشان به استانداري خراسان با پيشنهاد و اصرار روحانيون به نام از جمله آقاي طبسي در مـشهد       

 چنين  ،اند، چون فراري هستند، پس دست آمريكا در كار بوده است            در مورد سايرين كه نوشته     و   بوده است 

هاي بعد از دولت موقـت خيلـي بيـشتر اسـت               اگر اين منطق پذيرفته شود، جرم دولت       .منطقي مخدوش است  

 مهنـدس موسـوي نيـز تعـداد قابـل تـوجهي بـه غـرب          چرا كه سفرا و كارداران اعزامي دولت رجايي و بعداً  

بـستگي مرحـوم رجـايي و    تـوان بـه حـساب وا    مسلماً آن را نمي   . پناهنده شده و به فراريان پاريس پيوستند      

  .آقاي مهندس موسوي به غرب و آمريكا گذاشت

 خط مشي دولت موقت را مورد سؤال قرار داده و روابط آن دولت با آمريكا را جـداي                   ۳۷ـ در صفحه    ۵

از نظر و خط امام دانسته، در حالي كه همانطور كه در قبل ذكر شد، اصول سياست خـارجي دولـت موقـت                       

خواستند كه اين روابـط قطـع      اگر امام مي  . ي انقالب و امام تصويب و تأييد شده بود        در هيأت دولت و شورا    

دادنـد،    وزير يا وزير امور خارجه دستور آن را بدهند و اگـر انجـام نمـي                 توانستند به نخست     مي  شود مسلماً 

ز عدم پـذيرش    له به آقاي مهندس بازرگان و آقاي دكتر يزدي بعد ا            ها را مرخص كنند، در حالي كه معظم         آن

  .رفتار شود» زكج دار و مري«سفير آمريكا و تقليل روابط به سطح كاردار فرمودند كه فعالً با آمريكا 

ـ در صفحه مذكور از اجتماع صدها ساواكي كه خواستار دريافت حقوق و مزاياي خـود شـده بودنـد،                    ۶

لت موقت تجمع كرده بودند؟ و آيا       ها به دستور دو     آيا اين . گويد  وزير دولت موقت سخن مي      در مقابل نخست  

دولت موقت به آنها حقوق پرداخت نمود؟ دولت موقـت چـه نيـروي انتظـامي در اختيـار داشـت تـا آنهـا را                          

البته دولـت موقـت بـا حـسن سياسـت آنهـا را متفـرق سـاخت و عوامـل تحريـك كننـده را                          . سركوب سازد 

  .ه حقوقي به آنها بپردازدشناسايي و دستگير و تحويل دادگاه انقالب داد، بدون آن ك

ـ نويسنده سپس با نام بردن از بعضي نهادهاي انقالبي، دولت موقت را متهم بـه تـضعيف آنهـا كـرده                      ۷

گـذار    داند كه برخي از اعضاي دولت موقت و نهضت آزادي مؤسس و پايـه               گويا نويسنده محترم نمي   . است

و آيا انتقاد كردن از يـك نهـاد بـه منظـور             ! ندا  سپاه پاسداران و جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي بوده        

مگـر  . اگر چنين است پس امر به معروف و نهي از منكر براي چـه واجـب شـده اسـت                   . باشد  تضعيف آن مي  

امام و ساير مقامات مسؤول و حتي اخيراً بعضي از ائمـه جمعـه از جملـه آقـاي امـامي كاشـاني بـه كـرات                           

  اند؟ دهتخلفات برخي از اين نهادها را متذكر نش

سخن به ميـان  » سقوط دولت موقت« ـ و باز در همان صفحه از تصرف النه جاسوسي و به دنبال آن  ۸

  .شد» خطا«شود كه امام در يكي از سخنانشان فرمودند كه در انتخاب دولت موقت  آمده و اشاره مي

. ها قبـل مطـرح بـود        ز مدت كرد و استعفاي آن نيز ا     » استعفا«نكرد بلكه   » سقوط« دولت موقت     بايد گفت اوالً  

بـراي  . برنـد  كوشند اين مطالب را جا بيندازند، جز آب به آسياب دشمن ريختن كاري از پيش نمي      كساني كه مي  

  .كنيم  ميكه ضميمه است دعوت»  سيماي دولت موقت در پنج سند«اطالع  بيشتر، شما را به مطالعه جزوه 

شد چه كسي اين خطا را انجام داد؟ آيـا خـاطي    » خطا«وقت  ثانياً اگر امام فرمودند كه در انتخاب دولت م        

دولت موقت بوده است؟ و آيا دولت موقت اصرار بر ماندن داشت يا احساس تكليف در قبول مسؤوليت كـرده                    

بود؟ چگونه است كه شما دولت موقت را براي انتصاب يك مأموري كه ناجور بوده است، مورد مؤاخذه قـرار                    
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  .كردايد كسي را نبايد مؤاخذه  دولتي كه شما بناحق آن را عامل آمريكا دانستهدهيد اما در مورد  مي

هـاي    فرستادگان نامه « نويسنده از جوابي كه آقاي مهندس بازرگان به          ۳۷ـ در بخش ديگري از صفحه       ۹

شده اي بـر آن نوشـته نـ       دانيم زيـرا حاشـيه      اند نقل قول كرده، چرا اين مطلب در اين جا آمده نمي             داده» تظلم

پرسيم آيا يك وكيل حق ندارد بـه مـوكلين خـود جـواب دهـد؟ و آيـا مگـر وكـالي مجلـس                           است، لكن ما مي   

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حق ندارند كه در همه مسايل داخلي و              ۸۴شوراي اسالمي طبق اصل     

گان مجلـس در مقـام      نمايند« قانون اساسي    ۸۶خارجي كشور اظهار نظر نمايند؟ و مگر نه اين كه طبق اصل             

پس چگونه يك نويـسنده كـه حتـي در          . »… آزادند و   ايفاي وظايف نمايندگي، در اظهارنظر و رأي خود كامالً        

اي يك بار نام خويش را ذكر نكرده، به خود جرأت اينچنين قضاوت كـردن         صفحه ۴۱سرتاسر مقاله تحليلي    

  .دهد ل خود دارد، ميدرباره وكيلي كه بيش از چند ميليون رأي مردم را به دنبا

زاده و اشـاره بـه        ـ نويسنده سپس با اشاره به اعتراض آقاي مهنـدس بازرگـان بـه دسـتگيري قطـب                 ۱۱

  .مسايل تكراري را باز به ميدان كشيده است» برادر صادق«سرمقاله كيهان تحت عنوان 

مقاله كيهـان ايـراد     در جواب اظهارات نويسنده بايد گفت، اوالً اگر به آن سخنان آقاي مهنـدس و يـا سـر                  

البـد شـما    . زاده پس از دستگيري و توقيف ايشان گنـاه بزرگتـري اسـت               مسلماً آزاد كردن آقاي قطب     ،باشد

توانـد دليلـي    زاده در آن مرحله با دخالت مستقيم بيت امام صورت گرفت و اين مـي  دانيد كه آزادي قطب  نمي

ايـد كـه امـام نيـز در       شنيده حتماً. حق زنداني شده بودند در آن زمان به نا بر اين مدعا باشد كه ايشان واقعاً 

مـن آقـاي    «زاده گفتنـد كـه         داشـتند دربـاره آقـاي قطـب        ۵۸يك سخنراني كه با قضات دادگستري در سـال          

هـا، ربطـي بـه جريانـات بعـدي       و آن سخنان و حمايـت » شناسم   سال است كه مي    ۲۰ بيش از    …زاده و   قطب

  .وضع خود را در مورد رويدادهاي بعدي اعالم كرده كه ضميمه استندارد و نهضت آزادي ايران هم م

به ميـان   » هاي ارزشمند جمهوري اسالمي     چكهاي تقلبي شخصيت  « نويسنده سخن از     ۳۸ـ در صفحه    ۱۲

اين خود دليلي بر اثبات نظر ماست كه نبايد نشريات و مطبوعات خارجي را در نظـر مـردم ايـران                     . آورد  مي

هـا    باشد كه مطالب و اخبار و ادعاهاي آنان را مطلق كنيد آنگاه مردم تمامي مطالـب آن                اگر قرار   . مطلق كرد 

را خواهند پذيرفت و ديگر شما نخواهيد توانست صحت و سقم اخبار مطبوعـات خـارجي را بـر اسـاس منـافع          

اي خـويش   مردم خواهند پرسيد كه چگونه است آنجا كه پاي منافع مراده          . گروه و دسته خودتان ارزيابي كنيد     

اعتبار و آنجا كه پاي ديگران در ميـان اسـت مـورد اسـتفاده      شوند و بي   مي» تقلبي«است، اين اطالعات و اخبار      

  .قطعاً اين روش نه متناسب با معيارهاي اسالمي و نه بر مصلحت انقالب اسالمي ايران است. گيرند قرار مي

  .اسالمي بكاهدها از ادامه اين روش ناصحيح و غير اميد كه اين روشنگري

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 

  :پيوست 

  ـ قطعنامه كنگره چهارم نهضت آزادي ايران

  .كند ـ نهضت آزادي ايران هر گونه توطئه براندازي را محكوم مي

  .ـ سيماي دولت موقت در پنج سند از والدت تا رحلت

  .ـ پاسخ به حمالت وسيع و گسترده عليه نهضت آزادي ايران
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  ۲۸۹

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠أسيس ت

  ۱۶۲/۳/۲۱ :شماره

 ۲۷/۰۹/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  ها عيه نهضت آزادي ايران به مناسبت بازگشايي دانشگاهاطال

  

  ها به شكرانه افتتاح دانشگاه

  

  اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهم

  من الظلمات الي النور

گذاريم كه بعد از دو سـال تعطيـل و تـاريكي درهـاي دانـشگاه بـه اجـازه                      خداي عليم قدير را سپاس مي     

اميد . ي مسؤولين و معلمين و محصلين به روي جوانانمان باز شدرهبري عاليقدر انقالب و با همت و همكار       

نيت و تالش صميمانه همگان و در سايه رفعت و درجاتي كه قرآن حكيم براي صاحبان ايمان                   است با حسن  

هاي فروزان معرفـت و خـدمت بـراي تحقـق كامـل شـعار                 هاي ايران كانون    و علم مقرر داشته است دانشگاه     

  .ردندگ» تقالل ـ آزادي ـ جمهوري اسالمياس« :مقدس انقالب يعني

  

  نهضت آزادي ايران
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  ۲۹۰

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۸۳/۴/۲۱ :شماره

 ۲۹/۰۹/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

   رئيس ديوان عالي كشورنامه سرگشاده به

  

  يس محترم ديوان عالي كشورئحضرت آيت اهللا موسوي اردبيلي ر

عرض سالم و آرزوي توفيق براي جنابعالي در راه اجراي عدالت و حكم بما انزل اهللا، صدور پيـام اخيـر           با  

 انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ما را بر آن داشت كه با تشكر از مقام رهبري در اجراي كـالم الهـي                  رهبر

  .و در راه انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر قدمي برداريم» و ذكر فان الذكري تنفع المؤمنين«

 آمده است منبعث از متن شريعت تذكراتي كه در پيام امام در مورد حفظ حقوق و احتراز از هتك حرمت مردم     

و هم آهنگ با فرامين الهي در كتاب و سنت و قانون اساسي مورد قبول اكثريت قريب به اتفاق مردم بوده و پـيش                

  .هاي گوناگون  در اين زمينه به گوش مسؤولين امور رسيده است ها و پيام از اين تاريخ نيز سخنراني

دانـيم كـه       طرف رهبر انقالب سال قانون اعالم شـد و همـه مـي              از ۱۳۶۰همه ما به خاطر داريم كه سال        

هاي   اي بود كه حتي خود مسؤولين نيز نتوانستند جز اعتراف به تخطي             ها در اين سال به اندازه       قانون شكني 

همچنين دستور اكيد امام در مورد رسيدگي به وضع بنياد مستـضعفان  . چشمگير چيزي در اين باره بگويند     

ها زنده است و بـا آن كـه بـيش از دو سـال از تـاريخ                    اي احتمالي و ادعايي هنوز در خاطره      ه  و حيف و ميل   

كننده و يا پاسخ گوينده به سؤاالت متعـدد مـردم در ايـن               كنون گزارشي قانع   گذرد تا   صدور اين دستور مي   

تكليـف همـه    كمتر از يك سال قبل بود كه امام مؤكداً دسـتور دادنـد ظـرف دو مـاه                   . باره منتشر نشده است   

ايد كـه ايـن دسـتور بـه مـورد اجـرا گذاشـته نـشد و            زندانيان روشن شود و جنابعالي خود در جريان بوده        

ها بعـد از انقـضاي    هايشان كه بدين توصيه و اجراي آن دل بسته بودند مدت   بسياري از زندانيان و خانواده    

  . شدن درهاي زندان دوختندمهلت مقرر در انتظار روشن گشتن وضع خود نشستند و يا چشم به باز

انـد و در      مسؤولين امور ممنوعيت، ايذاء، افترا، تجسس و هتك حرمت مؤمن را در فقه اسـالمي آموختـه                

  :اند كه  خوانده،اند دار شده قانون اساسي كه اجراي آن را شرعاً عهده

و مؤاخـذه قـرار   اي مورد تعرض     توان به صرف داشتن عقيده      تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي       «

  )اصل بيست و سوم(» داد

ها، ضبط و فاش كـردن مكالمـات تلفنـي، افـشاي مخـابرات تلگرافـي و تلكـس،                     بازرسي و نرساندن نامه   «

» ها، استراق سمع و هر گونه تجسسي ممنوع است مگر به حكم قانون سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن  

  )اصل بيست و پنجم(

در صـورت بازداشـت،     . كنـد   ر كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معـين مـي            توان دستگي   هيچكس را نمي  «

موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظـرف مـدت بيـست و                       

. چهار ساعت پروندة مقدماتي به مراجع صالحة قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد

  )اصل سي و دوم. (»شود لف از اين اصل طبق قانون مجازات ميمتخ

شود، مگر اين كه جرم او در دادگـاه صـالح             اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي          «

  )اصل سي و هفتم(» ثابت گردد
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ت كـه  هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صـور                  «

  )اصل سي و نهم(» باشد ممنوع و موجب مجازات است

حال چه شده است كه پس از بيست و پنج ماه از تصويب قانون اساسي، رهبر عاليقدر انقـالب ناچارنـد                     

  :فرياد زنند

هيچكس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يـا احـضار         «

. ت توقيف كم باشد، توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجـب تعزيـر شـرعي اسـت                   نمايد، هر چند مد   

هـا وارد شـود يـا كـسي را            هيچكس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن               

اعمـال  جلب كند يا به نام كشف جرم يا  ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و                        

غير انساني ـ اسالمي مرتكب شود يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گنـاه   

گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسـرار مـردم باشـد و          

تمـام  . ه او رسيده ولو براي يـك نفـر فـاش كنـد            تجسس از گناهان غير نمايد و يا به دنبال اسراري كه از غير ب             

ها چون اشاعه فحشاء و گناهان از كبائر بسيار بـزرگ اسـت و مـرتكبين                  ها جرم و گناه است و بعضي از آن          اين

  .»باشد ها موجب حد شرعي مي هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي است و بعضي از آن

 اطالع از حكم شرعي و قانون اساسي را علت عدم اقدام خـود در  توانند عدم بي شك مسؤولين امور نمي  

فرستادند آيا شـما خـود    پرسيم اگر امام چنين پيامي نمي   ما از مسؤولين قوه قضاييه مي     . گذشته قلمداد كنند  

  ديديد؟ از وقوع جرم، حكم و مجازات مجرم آگاه نبوديد و خود را موظف به اقدامي نمي

  :ششم قانوني اساسي صراحتاً اعالم ننموده است كهآيا اصل يكصد و پنجاه و 

اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عـدالت         قوه قضاييه قوه  «

  :دار وظايف زير است و عهده

ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفـع خـصومات و                    ۱

  .كند اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مياخذ تصميم و 

  .هاي مشروع ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي۲

  .ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين۳

  .ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم۴

  .»اصالح مجرمينـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و ۵

اي براي اجراي حكم خدا و قانون اساسي باشد و فصلي             در هر حال ما اميدواريم صدور اين پيام انگيزه        

هـا و   هـا، خطبـه   ههـا، قطعنامـ   جديد در تاريخ جمهوري نوپاي ما بگشايد مشروط به آن كه در مسير اطالعيه             

  .هاي سياسي از تاب و توان نيفتد برداري سمينارها و بهره

هضت آزادي ايران ضمن پشتيباني از پيام امام در اجراي قانون اساسي و عدالت از قوه قضاييه انتظار                  ن

دارد كه با اقدام سريع در اجراي قانون و مجازات متخلفين به مردم نشان دهد كـه اجـازه نخواهـد داد ايـن                        

 تـأمين راي قانون و عـدالت و       هاي گذشته دچار شود و با اقدام خود اميد به اج            پيام به سرنوشت برخي پيام    

  .ها نگه دارد امنيت در جامعه را در دل

  ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا

ادي ايراننهضت آز
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  ۲۹۲

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۹۱/۴/۲۱ :شماره

 ۱۶/۱۰/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  

  درخواست رسيدگي به تخلفات روزنامه جمهوري اسالمي

  

  رياست محترم دادسراي شهرستان تهران 

اي انقالب اسالمي مورد عمل مقرر       قانون مطبوعات مصوب شور    ۱۵به طوري كه استحضار دارند ماده       

دارد كه هر گاه در مطبوعات مطالبي خالف واقعيات و مشتمل بر توهين و افترا و اشاعه اكاذيـب نـسبت                       مي

به شخصي حقيقي و يا حقوقي مشاهده شـود ذينفـع حـق دارد پاسـخ آن را ارسـال دارد و نـشريه مزبـور                          

هـايي كـه پـس از وصـول پاسـخ منتـشر            از شـماره   هـا را در يكـي       مكلف است اين گونه توضيحات و پاسخ      

  .گردد به چاپ برساند مي

دارد كه اگر نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد و يا پاسخ را منتشر نسازد                  همين قانون اشعار مي    ۱۶ماده  

  .تواند به دادستان شهرستان شكايت كند شاكي مي

االسالم جناب آقـاي هاشـمي     ن به حجت   نهضت آزادي ايرا   ۲۵/۶/۶۱متعاقب توزيع نامه سرگشاده مورخ      

رفسنجاني برخي از سخنرانان پيش از دستور مجلس شوراي اسالمي و نمازهـاي جمعـه حمـالت وسـيعي                   

ها در روزنامـه جمهـوري اسـالمي بـه پيوسـت       عليه نهضت آزادي و سران آن آغاز كردند كه بخشي از آن        

شرح پيوست در اين مورد منتشر ساخته است كـه          به عالوه روزنامه مذكور نيز مقاالتي به        . درج شده است  

ها مطالب خالف واقعيات و مشتمل بر توهين و افترا و اشاعه اكاذيـب عليـه نهـضت آزادي                     در مندرجات آن  

  .ايران و اعضاي آن وجود دارد

روزنامه جمهـوري    و يك نسخه فتوكپي مندرجات       ۲۰/۹/۶۱ مورخ   ۲۷۸/۴/۲۱اينك با ارسال نامه شماره      

 قانون مطبوعـات مـصوب      ۲۵ و   ۲۴ و همچنين مفاد مواد      ۱۶ و   ۱۵بر اساس مفاد مواد     ،   برگ ۱۸ر  اسالمي د 

  . شوراي انقالب درخواست رسيدگي فوري و تعقيب متخلفين را دارد۲۰/۵/۱۳۵۸

  

    نهضت آزادي ايران
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  ۲۹۳

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۹۷/۴/۲۱ :شماره

 ۱۶/۱۱/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  نامه به مديرعامل صدا و سيما 

  در مورد برنامه محاكمه اعضاي اتحاديه كمونيستهاي ايران

  

  جناب آقاي محمد هاشمي رفسنجاني

  مدير عامل محترم صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

هـاي ايـران كـه در         با سالم، به طوري كه اطالع دارند در دو برنامه محاكمه اعضاي اتحاديـه كمونيـست               

  عليه دولت موقت و اعـضاي نهـضت آزادي         ، از سيماي جمهوري پخش گرديده است      ۲۸/۱۰/۶۱ و   ۲۲تاريخ  

اي شد كه عموماً شـامل اشـاعه اكاذيـب، تهمـت و هتـك حرمـت و حيثيـت افـراد                        ايران حمالت ناجوانمردانه  

  .منتسب به نهضت بوده است

نظر به اين كه مديريت آن سازمان در گذشته به تذكرات و توصـيه بـه حـق مـا در چنـد مـورد منجملـه                      

انـد و مـا بـه تكليـف            ترتيب اثـر نـداده     ۲۵/۵/۶۱ مورخ   ۲۲۳ و شماره    ۲۲/۱۲/۶۰ مورخ   ۱۲۷هاي شماره     نامه

هـايي كـه       در مـورد اتهامـات و هتـك حرمـت          ،اسالمي و انساني خود عمل كرده و اتمام حجت نموده بوديم          

  .آيد پيگيري نشده است برخالف موازين شرع و قانون اساسي به عمل مي

  :دارند اي امام كه با صراحت اعالم مي  ماده۸اما بعد از پيام اخير 

احدي حق ندارد بـا مـردم رفتـار         ... در سايه احكام عدل اسالمي جان و مال و حيثيت آنان در امان است               . ..«

نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني اسالمي       ... هيچكس حق ندارد    ... غير اسالمي داشته باشد     

ق مجرم و مستحق تعزير شرعي      ر فو مرتكبين هر يك از امو    . ..ها جرم و گناه است         تمام اين  ... مرتكب شود   

  »...است 

هاي ايران و مسؤولين فاجعه آمـل كـه در آن هـم از طـرف      پخش دو برنامه از دادگاه اتحاديه كمونيست    

هاي خالف واقع به دولت موقت انقـالب وارد شـد و    ترين حمالت و تهمت دادستان انقالب مركز ناجوانمردانه  

نجمن اسالمي دانـشجويان آمريكـا و كانـادا و آقـاي دكتـر ابـراهيم                هم از طرف متهم رديف دوم نسبت به ا        

  .يزدي موجب تعجب و شگفتي است

كاري تـا كجـا رسـيده اسـت كـه مـديريت صـدا و         نظمي و ندانم  بي هايي در كار است و احتماالً  چه دست 

هـاي    عتكند امـا سـا      سيماي جمهوري اسالمي براي پاسخ به اتهامات ناروا احساس ضرورت و تكليف نمي            

در اختيار اعضاي ملحـد     » دانشگاه مردم مسلمان ما باشد    «زنده سيماي جمهوري اسالمي را كه به حق بايد          

دهد تا با تحريف حركت اسالمي در خارج از كـشور كـه هـم نقـش بـه                 هاي ايران قرار مي     اتحاديه كمونيست 

قالب اعضاي آن در سـطوح مختلـف      اند و هم بعد از پيروزي ان        سازي انقالب اسالمي داشته     سزايي در زمينه  

هـاي اسـالمي      تواند نقش مـؤثر انجمـن       بار سنگين مسؤوليت را بر دوش دارند جوسازي كنند؟ آيا كسي مي           

هـاي اسـالمي بـه جوانـان تحـصيل كـرده و               دانشجويان و نهضت آزادي خارج از كشور را در دادن آگاهي          

  تربيت آنان انكار كند؟
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 ۲۹۴

هـا و هتـك    ه مطالب خالف واقـع ايـن دو برنامـه موجـب تحريـف واقعيـت      با توجه به مراتب باال و اين ك       

حرمت خدمتگزاران انقالب اسالمي ايران شده است، خواهشمند است ترتيبي اتخـاذ بفرماييـد تـا نماينـدگان                  

شود شركت كرده و نسبت به موارد خالف واقع بـه مـردم      اي كه به اين مناسبت فراهم مي        نهضت در برنامه  

ا شايد سمپاشي افراد ملحد و مغرض خنثي گردد و جو سالم اسالمي كه براي تداوم انقـالب                  توضيح دهند ت  

  .اسالمي ضروري است ايجاد شود

  والعاقبه للمتقين

  روابط عمومي

    نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

  شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران: رونوشت
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  ۲۹۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  :شماره

 ۱۶/۱۱/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  رمين سالگرد پيروزي انقالب اسالميبيانيه نهضت آزادي ايران به مناسبت چها

  

 بهمن، روز تجلي وحدت و اراده ملت و پيروزي مردم بر حكومـت طـاغوتي، اسـتبداد شاهنـشاهي و                     ۲۲

  !استيالي اجانب، بر تشنگان حكومت عدل اسالمي مبارك باد

دمات سازي و آماده ساختن مقـ       در بزرگداشت اين روز خجسته به روان پاك همه مبارزاني كه در زمينه            

فرستيم و با آنـان در پيمـودن راه مقدسـشان        اند درود مي    و به ثمر رسانيدن اين پيروزي بزرگ سهيم بوده        

همانان كه با شركت در جنبش تنباكو پايه استبداد و استعمار را لرزانيدند و با قيـام                 . نماييم  تجديد ميثاق مي  

و با نهضت جنگل عدم مشروعيت حكومت       مشروطه كوشيدند تا به لجام گسيختگي شاهنشاهان پايان دهند          

پهلوي را اعالم داشتند و با ملي ساختن صنعت نفـت و خلـع يـد از اسـتعمارگران تـالش كردنـد بـه سـلطه                           

هـاي سـياه و       شان خاتمـه دهنـد و آنـان كـه در سـال              استعمارگران غربي و به زندگي سياسي ايادي داخلي       

 خـرداد   ۱۵با قيـام    . ه و مقاومت را برافراشته نگه داشتند       مرداد پرچم مبارز   ۲۸خفقان بعد از كودتاي ننگين      

ناپذيري ساواك و رژيم پليس      با بر گرفتن سالح، اسطوره شكست     . تحولي در شيوه مبارزات بوجود آوردند     

 بـا تحـرك خـاص خـود ابعـاد جديـدي بـه               ۵۷ و   ۵۶هـاي     شاه خائن را شكستند و باالخره آنان كه در سال         

 انقالب به رهبري امام خمينـي بـه ثمـر           ۱۳۵۷ بهمن   ۲۲خشيدند، كه سرانجام در     مبارزات مردم مسلمان ما ب    

  .رسيد و فصل جديدي در تاريخ اسالم و ايران گشوده شد

درود و رحمت خدا به روان پاك شهيدان و جانبازاني كه با  ايثار و فداكاري و گذشـتن از مـال و جـان،                      

ي ايستادند و امروز در برابر ارتش رژيم بعثـي عـراق   آن روز در مقابل حكومت استبدادي و خونخوار پهلو      

  .آفرينند اي نو مي هر روز حماسه

هـاي آن در تـاريخ صـد سـاله اخيـر              الساعه نبوده و ريشه     اي خلق   اگر چه پيروزي انقالب اسالمي پديده     

م  آغاز گـشت نهفتـه بـود ولـي بـدون ترديـد قيـا               ۱۳۲۰ايران و به ويژه حركت اسالمي ملت كه از شهريور           

هاي اخير قبل از انقالب به ويـژه همكـاري    اي به اين حركت بخشيد و مبارزات سال         پانزده خرداد شتاب تازه   

 گسترش و عمق خاصي     ۴۰هاي آخر دهه      و هماهنگي ميان دو جريان اسالمي فيضيه و دانشگاه كه در سال           

 بزرگتـرين انقالبـات جهـان       اي به اين نهضت مقدس بخشيد كه به پيروزي يكـي از             پيدا كرده بود حيات تازه    

  .منجر شد

هـا    سالح در برابر دولتي متكي به قـدرت        اهري همچون قيام يكپارچه ملتي بي     عظمت اين انقالب را در مظ     

هـاي شـرق و غـرب بـراي رسـيدن بـه پيـروزي و                  ها، شكستن اسطورة لزوم وابستگي به قدرت        و ابرقدرت 

بـه خـوبي    » نه شرقي، نـه غربـي     «و  » هوري اسالمي استقالل، آزادي، جم  «شعارهاي جامع و مترقي همچون      

  .توان مشاهده كرد مي

ايـن  . نيـاز سـاخت     در اين مبارزه عظيم وحدت و يكپارچگي ملت آنان را از وابستگي به شرق و غرب بي                

دسـت هـم بدهنـد و يكپارچـه شـوند،            وحدت نشان داد كه وقتي ملتي و مردمي پراكنده و متفرق دسـت بـه              
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 ۲۹۶

و وقتـي دسـت     » الجماعـه   يـداهللا مـع   «يت و پشتيباني خداوند را جلب خواهند كرد زيرا          بشوند، حما » جماعت«

قـدرت  مك و حمايت اين يا آن قدرت و ابر      قدرت خداوند از جماعتي و امتي حمايت كند آنان ديگر نيازي به ك            

نـست مـستقالً   اين است آن رمزي كه با در دست داشتن آن ملت ايران توا. »يداهللا فوق ايديهم  «ندارند چرا كه    

طلبان، آزاديخواهان و عدالت      آل حق   براي كسب آزادي و استقالل و ايجاد جمهوري اسالمي كه حكومت ايده           

  .گيري نائل آيد هاي چشم جويان است كوشش كند و به پيروزي

هـاي حركـت      اي مهـم از آرمـان       هـا و وصـول بـه مرحلـه           بهمن روز به ثمر رسيدن اين كوشش       ۲۲روز  

اش را زنـده نگـه        بر ماست كه در بزرگداشت اين روز بكوشـيم و خـاطره           . باشد  اهللا مي   ز ايام اسالمي و يكي ا   

  .داريم

  

  نظري به مسير مبارزه تا پيروزي

دهد تا از يك طرف با يـادآوري آن حـوادث             بزرگداشت سالروز حوادث بزرگ تاريخي به ما فرصت مي        

هايي كه با آنان همراه بوده است برگـرديم و روح             ييها و زيبا    ها، حماسه   ها، هدف   به خاطرات گذشته، انگيزه   

حاكم در زمان حادثه را در خود زنده نگه داريم و از طرف ديگر عملكرد خـود را در سـالي كـه پـشت سـر                           

هايمان تجديـدنظر     گيري  گذاريم در رابطه با آن حوادث ارزيابي نموده، انحرافاتمان را تصحيح و در جهت               مي

  .كنيم

ــر انقــالب، ســقوط نظــام شاهنــشاهي، حكــم   ۱۳۵۷مــن شــك خــاطرات به بــي  اعــم از بزرگداشــت رهب

ملتـي  . باشد  ترين خاطرات اين نسل و شايد تاريخ ملت ايران مي           وزيري آقاي مهندس بازرگان از مهم       نخست

هـاي اهريمنـي      ظلم كشيده و استبداد زده بـا دسـتي خـالي از اسـلحه و قلبـي پـر از ايمـان در برابـر نقـشه                          

 خود را تا بن  آن وايني غرب و شرق به پا خاست و حكومتي را كه با هديه كردن نفت و گاز به   ها  ابرقدرت

تـرين وسـايل    هـا از قـوي   تـرين اسـلحه   در اين رو در رويي مـدرن .  از پاي درآورد،دندان مسلح ساخته بود  

ف آغـاز   مقاومت يعني ايمان شكست خورد و با اين شكست فصل جديدي در تاريخ مبارزات ملـل مستـضع                 

  .گشت

گرفـت و بـه همـين         شاه معدوم از پشتيباني دو ابرقدرت جنايتكار و متجاوز آمريكا و روسيه بهـره مـي               

داد و به ادامه حكومت خود مطمـئن و يـا       دليل اعتراضات ملت را وقعي ننهاده، نارضايي آنان را اهميتي نمي          

هـاي فرامـوش شـده        ل از شهادت كه از ويژگي     ايمان و يكپارچگي مردم و اعتقاد و استقبا       . الاقل اميدوار بود  

هـا    مكتب تشيع بود و اخيراً با شمشير زبان و نيش قلم استاد شهيد دكتر شريعتي از پشت پرده ضخيم قرن                   

هـا و حمـالت       زدگي بيرون آمده بود همچون بنياني مرصوص در برابـر يـورش             حكومت استعمار و استبداد   

روحانيون مبارز و روشـنفكران متـدين بـا در دسـت            . ه ايستاد حكومت اهريمني محمد رضا شاهي به مبارز      

ناپذير رهبر انقالب به ذكر جنايات حكومت شـاه، در ايجـاد اختنـاق، بـر بـاد                    هاي قاطع و سازش     داشتن پيام 

اي خاص بر مال و جان مردم، تسليم منـابع            دادن آزادي، غارت اموال عمومي، سلطه بخشيدن دربار و طبقه         

 پرداختند و برقراري استقالل و به وجود آمدن   …هاي غرب و شرق، ترويج فساد و        ابرقدرتحياتي ايران به    

. سوز معرفـي كردنـد      هاي خانمان   آزادي و استقرار جمهوري اسالمي را به حق، تنها راه مبارزه با اين پديده             

 اسـالمي   ملت ما كه از چهارده قرن پيش تصميم خود را ميان حكومت شاهنشاهي ساسانيان و نظـام عـدل                  

302



 

 ۲۹۷

ها را رها ساختند و به راه انبياء الهي و ائمه اطهار پيوسته است يك بـار          گرفته و عليرغم زرق و برقشان آن      

ديگر حكومت استبدادي شاهنشاني را با عدالت اسالمي معاملـه كـرد و يـك صـدا فريـاد مـرگ بـر شـاه، و                          

ربابان و طرفدارانش در شـرق و غـرب       استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي برآورد و براي آن كه به شاه و ا            

ها باالتر اسـت و       هراسد فرياد اهللا اكبر برآورد كه قدرت خداي از همه قدرت            نشان دهد كه از قدرت آنان نمي      

  .باشد اين قدرت پشتيبان ستمديدگان تشنه عدالت و مصمم به مبارزه مي

هـاي   لـت دور از آلـودگي  خاطرات آن روزها هرگـز فرامـوش نخواهـد شـد، روزهـايي كـه همـه افـراد م            

گرايي و انحصارطلبي با شعاري واحد با وحدت كلمه و به دنبال هدفي واحد با قبول رهبري امام امـت                      گروه

نيـت او را مـورد        گفـت و نـه حـسن        نه كسي از خط ديگري سخني مـي       . كوشيدند  براي برانداختن طاغوت مي   

هاي طـوالني را در مبـارزه عليـه اسـتبداد       سالدر پيشاپيش اين حركت گروهي بودند كه. داد سؤال قرار مي  

و سـنت   . پهلوي و استيالي خارجي سپري كرده و بارها طعم زندان و شكنجه ساواك شاه را چشيده بودند                

اينـان اميـدوار    . سرسختي و مقاومت و صبر و تالش اسالمي را در مكتب تشيع سرخ علوي آموخته بودنـد                

ال براي همه مستضعفان جهان       اي نمونه و ايده     م روشن كنند و آينده    هاي گذشته را به نور اسال       بودند ظلمت 

  .بسازند

ايـن خـاطرات مجـدداً      . آفـرين اسـت     بخش و حيـات    به ياد آوردن چنين خاطراتي به راستي شيرين، الهام        

فـات  آورد و ما را در جهت تصحيح اشتباهات و دوري از انحرا             ها را به ياد ما مي       آل  ها و ايده    ها، هدف   انگيزه

  .كند كمك مي

  

  نظري به چهار سال گذشته به ويژه چهارمين سال انقالب

هاي خود رسيده و در مـسير حركـت هيچگونـه انحرافـي               دلي است اگر بگوييم انقالب به همه هدف        ساده

انصافي است اگر ترازنامه چهار ساله انقالب را تنها در يك ستون ارزيابي كرده و                 همچنين بي . نداشته است 

  .قوت و ضعف آن را با هم نسنجيمنقاط 

هـاي جنـگ،      هـا در جبهـه      آفريني  حفظ تماميت ارضي كشور و حماسه     آوردهاي عظيم انقالب را در       دست

هاي جوانان پاسدار و بسيج، بسته شدن مراكز فساد، پـشتيباني از مبـارزين فلـسطين و مجاهـدين                     فداكاري

هـاي آموزشـي و    هت تغييرات اساسي در برنامههاي آزادي بخش جهان، حركت در ج  افغاني و ساير نهضت   

در آغاز جنگ تحميلي كمتر كسي بود كه به بيرون رانـدن ارتـش              . بينيم  باالخره برقراري شعائر اسالمي مي    

همه به يـاد داريـم كـه كـارتر          . آميز و در مدتي كوتاه اميدوار باشد       متجاوز بعثي آن هم به صورتي افتضاح      

العمل اشغال النه جاسوسي اعـالم داشـته و بـدين              عراق به ايران را عكس     رييس جمهور سابق آمريكا حمله    

جانبازان ما در طول جنگ در      . خواست انتقام ورشكستگي خود را در سياست از ملت ايران بگيرد            وسيله مي 

ها آفريدند و ملت ما در پشت جبهه آنان را حمايت كرد و اين در سـايه اعتقـاد بـه حكومـت                      ها، حماسه   جبهه

  .پذير بود نم و رهبري فرمانده كل قوا امكاالاس

سال گذشته عالوه بر آن كه ملت رزمنده ايران شاهد موفقيت بزرگ بيرون رانـدن متجـاوزان عراقـي از             

شهرهاي جنوب و غرب كشور و اثبات مجدد برتري نيـروي ايمـان بـر اسـلحه و شـكوفايي سياسـت عـدم                        

هاي شاهنشاهي    ه مقابله با انحرافات و بازگشت به ارزش       وابستگي به شرق و غرب بود توفيق ديگري در را         
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ها و فقـدان   عدالتي  نصيب ملت گشت كه آن توجه رهبر انقالب به بي…از قبيل ايجاد محيط وحشت، ترور و   

  . و نهيب زدن و هشدار دادن به مسؤولين كشور بود…امنيت قضايي و وجود تجسس و 

 گذشـته دچـار انحرافـاتي از قبيـل ايجـاد اختنـاق و سـلب                 هـاي   بدون ترديد انقالب اسالمي مـا در سـال        

هاي مصرح در قانون اساسي، دور ماندن از معيارهاي مكتبي و اسالمي، از بين رفتن امنيت قـضايي،                 آزادي

هاي استاليني تجسس و افشاگري و حذف         حاكميت روح بدبيني و بدخواهي، شيوع و اعمال و برقراري رويه          

هـا و از يـاد    يي و انحصارطلبي، در هم ريختگي اقتصادي، توجه روزافزون به قالب     گرا  و تضاد، سلطه گروه   

ها و   ادامه تحصيل در دانشگاه   . بردن محتوي و سوءمديريت يا عدم رعايت اصول مديريت و تخصص گشت           

هـاي سياسـي      توقف تحصيل و تحقيق، كه در مرحله اول براي پايان بخشيدن به وضع ناهنجاري كه گـروه                

 كادرهـاي مـورد     تأمينهايي به تربيت و       ضربه. ها ايجاد كرده بودند الزم و ضروري بود          دانشگاه مسلح در 

  .نياز مملكت زد

قانون اساسي جمهوري اسالمي كه تنها منشور مورد قبول و تأييد اكثريت قاطع رأي دهنـدگان و رهبـر                   

اي امام است كه دولتمـردان         ماده ۸ه  انقالب است در بسياري از موارد ناديده گرفته شده و تنها پس از بياني             

  .كنند ما گهگاه به قانون اساسي اشاره مي

عدم امنيت قضايي در سالي كه گذشت به حدي رسيد كه امام امـت رسـماً بـه آتـش كـشيدن يـك شـهر                       

فرمايند و متأسفانه، بايد گفت پس از نزديك دو ماه از صدور بيانيه امـام هنـوز                توسط يك قاضي اشاره مي    

د پيگيري فرمان عملي كه تناسب با نداي امام داشته و مورد تصور و انتظار ملت و مظلـومين بـوده                     هم ستا 

  .انجام نداده است

حضرت آيت اهللا منتظري در پيام خود به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزي انقالب در اين زمينـه چنـين                   

  :گويند مي

تب، برخوردهاي اجتماعي آنان و اهميت دادن آنان بهترين مبين صداقت افراد در انقالبي بودن و داشتن مك«

ممكن است افرادي در مقام شعارها كلمات مكتبي و انقالبي را به زبان و قلم               . به ضوابط مكتب در عمل است     

بياورند ولي در عمل خالف آن را نشان دهند اين حالت همان نفاقي است كه در اسـالم بـا نفـرت از آن يـاد                          

هاي مختلف، انقالب را از داخل تهي ساخته، ديگـران را بـه آن     نكرده در مسؤوليت   شده، چنين افرادي خداي   

رسـد يكـي از عوامـل مهـم انحـراف         به نظر مـي   . شود  مند مي   د و سرانجام دشمن از آن بهره      نساز  بدبين مي 

هـاي حـساس آن       طلـب و غيـر معتقـد بـه انقـالب در پـست               ها در طول تاريخ نفوذ اشخاص فرصت        انقالب

ثبات و اوجگيري انقالب ما بيش از هر چيز نياز به صـداقت و تقـوي و داشـتن اخـالق مكتبـي و                        . باشد  مي

  .»اسالمي دارد

  :كنند اهللا منتظري در قسمت ديگري از اين پيام اضافه مي آيت

هاي جنگ تحميلي آن چنان از خود ايمان، گذشت           خدا نكند در حالي كه جوانان مخلص و عزيزمان در جبهه          «

دهند ما گرفتار بعضي صفات و اخـالق          ي براي رضاي خدا و پيروزي اسالم عزيز بر كفر نشان مي           و فداكار 

به يقين اگر ما تحـولي      . مذموم شده باشيم و نتوانيم آنچنان كه بايد مخلصانه به وظايف خود عمل نماييم             

در اسالم را به    داخلي بر خود و روش خود بوجود نياوريم دست آوردهاي انقالب و خون پاك شهداي عاليق               

هـا   هـا و ناخالـصي   ايم، چرا بايد هر چند بار رهبر معظم انقالب اين چنين فريـاد زنـد و كجـي    خطر انداخته 

  ايشان را نگران سازد؟

له بايد توجه نمايد افرادي را مسؤول تعقيب و پياده نمـودن پيـام                در اين رابطه ستاد پيگيري فرمان معظم      
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بر ايمان به انقالب و اخالص در عمل هيچگونه گرايش شخـصي و گروهـي               اخير ايشان قرار دهد كه عالوه       

ها را تـشخيص داده و قاطعانـه بـا آن مبـارزه               د و بتوانند جريانات فاسد در بعضي از ارگان        ننداشته باش 

  .»اي بنمايند اساسي و ريشه

 شـيعه و در قـانون   اند در مكتب مـا در فقـه   اهللا منتظري بدان اشاره فرموده بدون ترديد ضوابطي كه آيت  

اساسي ايران كه تدوين شده فقهاي مجلس خبرگان است روشن شده و حقوق ملت در اصول مختلف آن به                   

در اين اصول كليه اعمالي كـه امـام در بيانيـه اخيـر خـود                .  بيان گرديده است    ويژه در فصل سوم مشروحاً    

ه امر به معروف و نهي از منكر بـه طـور            اند ممنوع و قابل مجازات قلمداد شده و وظيفه عمل ب            نكوهش كرده 

يكسان به عهده مردم و دولت نهاده شده و آزادي مردم در سخن و قلـم و در چـارچوب مقـررات اسـالمي                        

  .تضمين گشته است

ها تحت    اي حق انتشار ندارد و چاپخانه       هاي دولتي و مطيع، روزنامه      ولي متأسفانه هنوز هم جز روزنامه     

  .لب منتقدان خيرانديش و عالقمند به انقالب اسالمي هراسناكندفشار مقامات از چاپ مطا

به طور كلي شعار آزادي كه يكـي از سـه شـعار ملـت بـود بـه دسـت فراموشـي سـپرده شـد و برخـي              

كنند كه تا تروريسم در جامعه هست آزادي حاكم نخواهد گشت، يعني خودسـري                مسؤوالن رسماً اعالم مي   

ن به جلوگيري از اقدامات آنان را مجوز زير پـا گذاشـتن حـق مـسلم                 گروهي ماجراجو و سرگرمي مسؤوال    

كند كه حتي در زمـان جنـگ هـم     در حالي كه اصل نهم قانون اساسي با صراحت بيان مي          . كنند  ملت بيان مي  

اي كـه در طـي    هاي مصرحه در قانون اساسي را نقض نمايد و آن وحدت كلمـه  هيچ مقامي حق ندارد آزادي    

اي بوجـود     يه استبداد و استعمار در ميان تمامي اقشار ملت از هر صنف و گـروه و دسـته                 دوران مبارزه عل  

  .داد و به پيروزي رسانيد، بر هم خورده است قرار» يداهللا مع الجماعه«آمده بود و ملت ما را مشمول نعمت 

اي هـ   گرايي و انحصارطلبي و خط خط شدن و برچسب و تهمت زدن            وحدت ملي جامعه دچار آفت گروه     

دوران جاهليت گشته بسياري از معيارها و ضوابط مكتبي به دست برخي از دولتمردان زير پا نهـاده شـده                    

  ...قشرهاي متعهد و متخصص پديد آوردهاست و فشارهاي اجتماعي روح انزواطلبي و تقيه را در برخي از 

 شـدن و از دسـت دادن   به طور خالصه ما نگرانيم كه با بازگشت به فرهنگ جاهليت استبدادي و متفـرق          

وحدت و يكپارچگي، نعمت حمايت خدا را از دست بدهيم و دچار خسران در اين دنيـا و عـذاب الهـي در آن                        

  .دنيا بشويم

تواننـد هـيچ    هـا تـا زمـاني نمـي     ها و ايادي و اذناب آن      ها، آمريكا، روسيه، انگليس و ساير قدرت        ابرقدرت

و تا زماني اين نعمت خداوندي با ما خواهد بود كه وحـدت و              غلطي بكنند كه دست حمايت حق با ملت باشد          

و ائمـه   ) ص(هـاي رسـول خـدا       يكپارچگي اسالمي خود را حفظ كنيم و معيارهاي اسالمي و قرآنـي و سـنت              

هـاي غيـر اسـالمي و يـا ضـد اسـالمي در                از شـيوه  . اطهار را در رفتارها و اعمال و گفتارها به كـار بنـديم            

  .پرهيز كنيمبرخوردهاي ميان يكديگر 

حضور و وجود اختالف سليقه و عقيده سياسي در ميان جامعه اسالمي و در ميان مـسلمانان متعهـد و                    

آنچه مذموم و غيـر  . امري است طبيعي و عادي. متفكر امري است كه نه تنها مذموم نيست بلكه رحمت است   

باشـد كـه جامعـه و ملـت      ياسالمي است حمله و برچسب زدن به يكديگر به علت اختالف سليقه سياسـي مـ       

هـاي عميـق بـراي آينـده و سرنوشـت             يكپارچه ما را دچار شقاق و اختالف كـرده اسـت و موجـب نگرانـي               

  .جمهوري اسالمي شده است
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كوشد تا با طرح ايرادات و انتقـادات و         اي است كه نهضت آزادي ايران مي        براي جلوگيري از چنان فاجعه    

اندركاران مشاهده   به رحمت با آفات و انحرافاتي كه در عملكرد دست           به حق و توصيه     كمبودها و با توصيه   

  .ها بكوشد شود و امم و امت از پيامدهاي آنان نگرانند مبارزه كرده و در راه اصالح آن مي

مسؤوالن و دولتمردان جمهوري اسالمي بايد بپذيرند كه استتار و كتمان كمبودهـا، اشـكاالت، ايـرادات،                 

ها نيست كه مشكالت كشور را حل نموده كـشتي جمهـوري اسـالمي را بـه           ها و ستم    ظلمنواقص، انحرافات،   

هـاي بـه حـق و     رساند آنان بايد محيطي بوجود بياورند كه انتقادات و ايـرادات و توصـيه       ساحل سالمت مي  

 و  سازنده، در محيطـي آرام و امـن، بـدون تـرس از برچـسب و فحـش و ناسـزا و تهمـت و افتـرا و زنـدان                             

د كه آنچه را كه حق است بپذيرند و در جهت اصالح و رفـع               نآمادگي پيدا كن  .  مطرح گردند  … و   واهيخ مرگ

  .ها بكوشند آن

تنها در چنان جوي است كه دشمنان انقالب اسالمي قـادر نخواهنـد بـود از طـرح انتقـادات و ايـرادات و                        

  .كمبودها عليه انقالب و جمهوري اسالمي سوءاستفاده بنمايند

يگر بر همه آنان كه به اهداف انقالب اسالمي و حفظ جمهوري اسالمي متعهد و معتقدنـد الزم                  از طرف د  

با خلـوص و  . ها نهراسند ها و برچسب زدن است در پيشگيري و اصالح اين گونه انحرافات بكوشند از تهمت          

ن اساسـي بـه     صداقت و به قصد اصالح انتقاد كنند و از انحرافات و زير پا گذاشـتن مقـررات شـرع و قـانو                     

گام بردارند و همان گونه     » استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي    «آساني نگذرند و يك دل و يك جهت در راه           

كه رزمندگان دلير ما با قلبي مملو از ايمان در جبهه داخلي و خارجي با دشمنان انقالب و بعثيان آمريكـايي                      

عـدالتي، افـشاگري،     بـا آفـات تفرقـه، اختنـاق، بـي         جنگند ملت نيز با سالح امر به معروف و نهي از منكـر                مي

اند بستيزند و اطمينان داشـته باشـند ايـن مبـارزه موجـب                اي به جان انقالب افتاده      تجسس كه چون موريانه   

  :ها، تقويت جمهوري اسالمي و عزت اسالم و مسلمين خواهد بود كه نزديك شدن دل

  »فعهرلكلم الطيب و العمل الصالح يمن كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد ا«

بـرد و    خاص خداست، كلمه پاك به سوي خـدا بـاال مـي          كه همانا تمام عزت   ) بداند(هر كه طالب عزت است      «

  »)۱۰آيه / فاطر. (برد عمل صالح آن را باال مي

ي نهضت آزادي ايران خجسته سالگرد پيروزي انقالب اسالمي را به همه عالقمندان به اسالم و جمهـور                

اسالمي تبريك گفته، پيروزي سپاه اسالم، شادي روان شهيدان راه انقـالب و جنـگ تحميلـي، افـزون شـدن                     

موفقيت، نابودي آفات و انحرافات، خاموش شـدن آتـش جنـگ، برقـراري پـرچم حـق و عـدالت در ايـران و                      

 خواسـتار    رحمت و بركت و سعادت ملت و نجات مستضعفين را از خـدايتعالي             ،كشورهاي اسالمي و جهان   

  .است

  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب

  نهضت آزادي ايران
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  ۳۰۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۳۱۱/۴/۲۱ :شماره

 ۰۲/۱۲/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  پاسخ به نامه مديرعامل صدا و سيماي جمهوري اسالمي

  

  جناب آقاي محمد هاشمي رفسنجاني

  مدير عامل محترم صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

  :رساند  مراتب زير را به اطالع مي  لزوما۱۰/۱۱/۶۱ً مورخ ۸۴۶/۴۶۵۴/۲۳ره با سالم، عطف به نامه شما

 بلكه ،»هاي ما را بي جواب گذاشتيد و احساس مسؤوليت نكرديد   نامه«ـ در نامه ما نيامده است كه شما         ۱

جملـه   هـاي بـه حـق مـا در چنـد مـورد مـن                صـيه ايم كه مديريت آن سازمان در گذشته به تذكرات و تو            گفته

  .اند  ترتيب اثر نداده۲۵/۵/۶۱ مورخ ۳۲۳ و شماره ۲۲/۱۱/۶۰ مورخ ۱۲۷هاي شماره  نامه

الـضمير افـراد آگـاه     شود و فقط خدا از ما في امري است قلبي و به نيت باطني فرد مربوط مي     » احساس«

  .است

ت نظـر از محـرك و نيـ        آنچه قابل بررسي و قضاوت است ترتيب اثر دادن يا ندادن به يك مسأله، صرف              

باشد و شما به عنوان مدير عامل صدا و سيما و مسؤوليت شرعي و قانوني كه به اين عنوان داريد                      افراد مي 

  .در رابطه با خالف شرعي كه در مورد ما از طريق سيماي جمهوري صورت گرفت كاري انجام نداديد

ا و سـيماي جمهـوري      هاي صـد    پردازي ها و دروغ     به مسأله انتشار تهمت     ما ۶/۱۱/۶۱ـ در نامه مورخه     ۲

ايد و بـاز تـالش       اي نكرده بوديم كه شما آن را مطرح ساخته          اسالمي از زبان غضنفرپور زنداني اوين اشاره      

  ايد كه خود را از مسؤوليت شرعي و قانوني آن تبرئه سازيد؟ كرده

حـضور برخـي از اعـضاي دولـت موقـت و نهـضت آزادي در                . معذالك جواب ايراد شـما روشـن اسـت        

اي بود كه دادسـتان آن را      در آنجا دادگاه و محاكمه       اميرانتظام در دادستاني به آن علت بود كه اوالً         محاكمه

علني اعالم كرده بود و ثانياً دادستان از تمام كساني كه اطالعاتي درباره اتهامات متهم داشـتند درخواسـت                   

 دهنـد و آن جمـع بـر اسـاس تكليـف             كرده بود كه به عنوان شاهد به دادگاه بروند و مطالـب خـود را ارائـه                

در دادگاه حضور پيدا كردند و به وظيفه ) ۲۸۳بقره ـ  (» التكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه و«شرعي 

  .شرعي و انساني خود عمل كردند

انتقـاد و اعتـراض و   .  فـرق دارد  ثانياً در مورد آقاي غضنفرپور به عنوان يك زنداني محكوم وضع كامالً      

داد از    بايـستي اجـازه مـي       واست ما از صدا و سيماي جمهوري اسالمي اين بود كه در مرحله اول نمـي               درخ

  .امكانات صدا و سيماي جمهوري جهت نشر اكاذيب و تهمت و افترا استفاده شود

درخواسـت منـاظره و     . داد تا از خود دفاع كنـيم        بايستي حق به ما مي      و در مرحله دوم بعد از انتشار مي       

زاد تلويزيوني نكرده بوديم بلكه درخواست احقاق حق داشتيم كه اين امـر مربـوط بـه صـدا و سـيما                 بحث آ 

  .شود نه دادستاني مي

ماند كه صدا و سيما تصميم بگيرد كه به اعضاي            مثل اين مي  . استدالل صدا و سيما اساساً نادرست بود      

هـايي كـه    هـا و دروغ  ي اجازه بدهد به تهمـت انجمن اسالمي دانشجويان آمريكا و كانادا، و يا آقاي دكتر يزد       
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ولي آن را   . اند، جواب بدهد    ها منتشر كرده    ها از طريق صدا و سيما عليه آن         اعضاي گروه اتحاديه كمونيست   

  !!ها مناظره نمايد مشروط به آن بداند كه شخص مدعي را كه ضمناً معدوم هم شده است بياورند تا با آن

رحله اول نبايد اجازه بدهد از صدا و سيما اخالق غيراسالمي نشر پيدا             مسأله روشن است مسلمان در م     

 خود مسؤوالن، از باب تكليف شرعي آن را جبران كنند يا            ،كند و اگر به هر دليلي هتك حرمت و حيثيتي شد          

  .البته شق اول ترجيح دارد. به اشخاص ذيربط امكان بدهند تا از حيثيت خود دفاع كنند

ايد، بلكه در قسمت ديگري از نامه اخير خود، به تأييد نظرات آقاي               ها اداي تكليف نكرده   ـ جنابعالي نه تن   ۳

  .ايم ايد كه ما مطلبي براي گفتن نداشته ايد و مدعي شده غضنفرپور پرداخته

هاي اسالمي در داخل و خـارج         ـ عليرغم سهم عمده و اساسي كه اعضاي نهضت آزادي در تأسيس انجمن            ۴

اننـد زيـرا آنچـه انجـام        د ها ندانسته و نمي     قيم اين انجمن  ود را نه در گذشته و نه در حال          اند خ    داشته كشور

  . به خاطر رضاي خدا و انجام تكليف بوده استاند انشاءاهللا داده

كنـيم و آن را       ما دفاع از سوابق و حيثيت انجمن اسالمي دانشجويان را به سبيل دفـاع از حـق تلقـي مـي                    

يهي است پيشنهاد و درخواست دفاع هم به عنوان نماينده انجمن نبوده و هر فرد يـا                دانيم بد   واجب كفايي مي  

  .گروهي از اين حق صادقانه دفاع واقعي نمايد رفع تكليف شده است

دهيد كه به عنوان عضوي از آن انجمن و هم چنين از طرف جمع كثيري از  اما وقتي شما به خود حق مي      

كنـد     صداقت و انصاف اسالمي حكم مـي       ، مطلبي را اعالم كنيد    ،اس داريد ها تم   اعضاي سابق انجمن كه با آن     

كه بپذيريد كسان ديگري هم كه از اعضاي مؤسس و بنيانگزار انجمن بـوده و بـا جمـع كثيـري از اعـضاي                        

سابق انجمن در تماس هستند، همانطور كه در تأسيس انجمن با احساس تكليف ديني عمل كردند در دفاع از             

توانستيد با ممانعت از پخش اين اتهامـات يـا            بديهي است شما هم مي    . حساس تكليف اقدام نمايند   حق نيز با ا   

  .دفاع از حق انجمن به اين وظيفه عمل كنيد

كنـد؟ مطلـب خيلـي     شود نهضت دفاع مي    ايد چرا وقتي به دولت موقت حمله مي         الذكر گفته   ـ در نامه فوق   ۵

امـام در حكـم انتـصاب آقـاي         . لت موقت انحصاري نبوده است    ايم كه دو     كرده تأكيدروشن است ما هميشه     

 و در بيانات بعدي خودشان هميـشه  ۱۳۵۷ بهمن ۱۵مهندس بازرگان به سمت رييس دولت موقت انقالب در        

هاي مـسلمان و      ها و شخصيت     كردند كه دولت موقت انقالب بايد غير حزبي باشد و افراد از همه گروه              تأكيد

 درصـد وزرا    ۳۰شند و اينچنين نيز صادقانه عمل شد بـه طـوري كـه فقـط حـدود                  مبارز مشاركت داشته با   

به همين  ). به نشريه شوراي انقالب و دولت موقت از زبان مهندس بازرگان مراجعه بفرماييد            (نهضتي بودند   

 در. ايم كه دولت موقت، دولت نهضت آزادي ايران نبوده اسـت             كرده تأكيدمناسبت ما همواره اين واقعيت را       

اين دولت هم آقايان مهندس بازرگان، دكتر سحابي و دكتر يزدي و شهيد دكتر چمـران و شـهيد رجـايي از                      

اي و اكبـر هاشـمي    نهضت آزادي بودند و هم شهيد دكتـر بـاهنر و حجـج اسـالم آقايـان سـيد علـي خامنـه           

م آقايـان مهنـدس     اهللا مهدوي كني از روحانيت مبارز تهران و ه          رفسنجاني از حزب جمهوري اسالمي و آيت      

فر، مهندس طاهري و مهندس كتيرايي از انجمن اسالمي مهندسين و هـم آقايـان داريـوش                   تاج، مهندس معين  

بـدون در نظـر گـرفتن       « به صفت فردي و      مه و ه  …فروهر، اسداهللا مبشري و دكتر سنجابي از جبهه ملي و           

هـاي    شود چرا رسـانه     ؤال مطرح مي  حال اين س  . اند  همكاري داشته » روابط حزبي و بستگي به گروه خاصي      

گروهي به ويژه صدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي و نـشريات اعـم از اسـالمي ماننـد روزنامـه جمهـوري                      
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اسالمي و يا ماركسيستي مانند نشريات حزب توده و افرادي چون آقاي فخرالدين حجازي در حمالت خـود            

برند يا تصويرشان را همزمان با حمالت         م مي به دولت موقت معموالً فقط اعضاي نهضتي دولت موقت را نا          

كنند، دولتي كه براي مدت نه مـاه بـا حكـم امـام      دهند، آيا قصد كساني كه به دولت موقت حمله مي     نشان مي 

مـشي ايـن       خط  و قبول مسؤوليت كرد و با تقدير امام استعفايش پذيرفته شد، حمله به نهضت آزادي و تفكر               

  اين حمالت و دفاع از حق خالف شرع و قانون و انسانيت است؟جمع نيست؟ آيا پاسخ نهضت به 

هاي شخصي جنابعالي و اين كه در نامه رسمي صـدا و سـيما نظـرات شخـصي       ـ ما در مورد قضاوت    ۶

كنيم كه ما با      كنيم اما توجه جنابعالي را به اين نكته جلب مي           ايد مطلبي اضافه نمي     خودتان را منعكس ساخته   

و سيماي جمهوري اسالمي كـه در مقابـل قـانون و ملـت مقـام مـسؤولي اسـت طـرف                 مديريت و نهاد صدا     

  .هستيم و از جنابعالي نيز انتظار داريم دور از نظرات شخصي به وظايف قانوني محوله عمل بفرماييد

  روابط عمومي

    نهضت آزادي ايران
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  ۳۰۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  قطعنامه كنگره پنجم نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۱اسفند 

  

  

  المنكر  يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عنولتكن منكم امه

المفلحون و اولئك هم
١

  

  

  مقدمه

هاي نهضت آزادي ايران كه براي تـشكيل پنجمـين كنگـره از تـاريخ                 ها و مسؤولين ارگان     منتخبين حوزه 

مـاع   در آغـاز پنجمـين سـالگرد پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران اجت                ۱۳۶۱دوازدهم تا پانزدهم اسـفند مـاه        

 سـاله و    ۲۵۰۰گذارند كه ملت ايران را در انقالب عليه استبداد            خداي رحمن ال شريك را سپاس مي      . اند  نموده

پيـروز  » اسـتقالل، آزادي، جمهـوري اسـالمي      «استيالي خارجي دو قرن اخير در جهت نيل به شعار مقـدس             

داري و به نـور هـدايت و    ها نگاه ها و تنگي گردانيد و از اين كه نهضت را همچون گذشته در كشاكش تاريكي      

پايانش راهنمايي و استواري داده، خود را مرهـون عنايـت او و موظـف بـه ايفـاي خـدمت                       نيروي نعمات بي  

  .دانند مي

االنبياء و المرسلين و ائمه معـصومين و يـاران بـا        الخصوص خاتم   كنگره نهضت به فرستادگان خدا، علي     

بر همه پيشقدمان و رهبران و شـهيدان و جانبـازان راه حـق درود               دارد و     وفايش صلوات و سالم تقديم مي     

  .فرستند مي

طلبان مخلص كه در مبـارزات طـوالني قبـل از پيـروزي و سـپس در                   همچنين به هموطنان ايثارگر و حق     

فرسـتد   اند سالم مـي    ساز اخراج شاه و حاكميت انقالب، عاشقانه به استقبال شهادت رفته            روزهاي سرنوشت 

هاي جنگ تحميلي با شوق و خروش به دفع دشمنان            هاي خونين داخلي و جبهه      هايي كه در صحنه   و براي آن  

هـاي آنـان    اند طلب غفران و رضوان نموده و تحقق خواسـته  اند و استقالل و افتخار و اميد به ما داده  شتافته

  .نمايد را در جلب رضاي حق و سعادت ملت ايران و مسلمين جهان آرزو مي

  

  م نهضت آزادي ايران،كنگره پنج

ايفاي عهد كـرده خـدماتي انجـام        » صبر و تالش  «با تقدير از برادران و خواهراني كه در اجراي سياست           

  .اند داده

                                                      
و نهي از منكر نمايند و اينان همـان  ـ و بايد در ميان شما گروهي باشند كه دعوت به خير كنند و امر به معروف          ۱۰۴/ عمران   آل ١

  .رستگارانند

310



 

 ۳۰۵

هاي ناحق خالف اخالق اسـالمي و قـانون اساسـي كـه           ها و توهين    ها، تهمت   و با گذشت و عفو از جهالت      

  .انه كه نهضت در معرض آن بوده استمتأسفانه مجاز و متداول شده و تهديدهاي ناجوانمرد

  …و باالخره با دعاي نجات و عافيت و سعادت براي ملت 

بر اساس گزارش شوراي مركزي پيرامون اوضاع سياسـي جهـان و منطقـه و ايـران همچنـين عملكـرد                     

، مواضـع و  ۶۰ و قطعنامـه مـصوبه سـال    ۵۹مشي مصوبه كنگـره سـال         هاي نهضت، ضمن تأييد خط      ارگان

هاي داخل و خارج، با اميـد و توكـل بـه خـداي بـزرگ بـه        كميلي خود را در قبال مسايل و جريان       مشي ت   خط

  :دارد شرح زير اعالم مي

  

  مواضـع) الف

  

  ـ در قبال ملت و انقالب اسالمي ايران۱

ها و نژادها مشيت ربـاني در خلقـت و از      نهضت آزادي ايران با اعتقاد به اين حقيقت كه اختالف در زبان           

السموات و االرض و اختالف السنتكم و الوانكم ان في ذلك اليات  و من اياته خلق«: الهي است كه فرمود   آيات  

داند كه اشتراك در  ها با احوال و افكار ويژه مي اي از اقوام و اقشار و گروه  ملت ايران را مجموعه   ١»للعالمين

داشته و واحـد تجربـه ناپـذير  ايـران را            مواريث گذشته و اعتقاد و عالقه به سعادت و ساختن آينده كشور             

تـرين    ها دانـسته، ملـت را عـالي         دهند و جامعه ايران را فوق افراد و احزاب و اصناف و شخصيت              تشكيل مي 

به عقيده نهضت هر يك از آحاد ايـن ملـت    . شمارد  مقام نظارت كننده و تصميم گيرنده براي اداره مملكت مي         

حقي كه در چارچوب اسالم و قـانون        . باشد  دي و مديريت مملكت مي    من  صاحب حق نسبي در مالكيت و بهره      

نهضت آزادي احترام و عالقـه و تعهـد خـود را            . اساسي در آراي آزاد عمومي ملت به تصويب رسيده است         

  .دارد نسبت به حفظ اين مجموعه و سالمت و سعادت آن اعالم مي

 نـه تنهـا     ٢»ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم       ان اهللا   «نهضت آزادي ايران با ايمان به اين واقعيت كه          

از نظر حقوقي و سياسي بلكه از نظر اسالمي و علمي و طبيعي مسؤوليت و سرنوشت ملت و مملكـت را در                      

هاي خارجي    ها و توطئه    داخل ايران و به دست مردم ايران در مجموعه آنان دانسته تأثير بيگانگان و دخالت              

داند و عامـل اصـلي تحـول يـك جامعـه را، از بـدي بـه                 هاي داخلي مي    ت و خواسته  را فرع بر شرايط و حاال     

  .شمارد هاي آن جامعه مي آمد كرده ها و پي خوبي يا از خوبي به بدي، نتيجه خواسته

دارد كه در سير   نهضت آزادي ايران اعالم مي   ٣.»ذلك منك و دوائك فيك    «: السالم  بنا به فرموده علي عليه    

آيد در مرحله ابتدايي و تحليـل نهـايي           رات اجتماعي، هر چه هست و هر چه بر سر جامعه مي           تحوالت و تغيي  

                                                      
، كـه در    )آدميان(هاي شما     ها و رنگ    ها و زمين است و يكي ديگر اختالف زبان          ـ يكي از آيات قدرت الهي، خلقت آسمان       ۲۲/ روم .١

  .اين امور نيز حكمت حق براي دانشمندان عالم آشكار است

  .دگرگون نخواهد كرد تا زماني كه خود آن قوم، حالشان را تغيير دهندـ به درستي كه خدا حال هيچ قومي را ۱۱/ رعد.٢

  .باشد  بيماريت از خودت و درمان بيماريت نيز در خودت مي.٣
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 ۳۰۶

 معتقـد  ١»الغوينهم اجمعـين اال عبـادك مـنهم المخلـصين    «گردد و با توجه به مضمون  از خود ملت ناشي مي    

عـدم  كننـدگان از      هاي شرق و غرب اسـتفاده       هاي خارجي و ابرقدرت     است شياطين بزرگ و كوچك، سياست     

ان عبادي  «ها و غرورهاي خود ملت هستند، و طبق وعده الهي             ها، غفلت   ها، اغواها، خيانت    ها، انحراف   اخالص

هـا و تحريكـات و    هـا، وسوسـه    تنها راه مقابلـه بـا توطئـه    ٢.»ليس لك عليهم سلطان اال من اتبعك من الغاوين        

يش و توسل به تحقيق، تدبير و تالش        ها اخالص و بازگشت به خو       نجات از مشكالت و مصائب و نابساماني      

  .باشد مي

نهضت آزادي ايران به استناد مشاهدات عيني، مطالعات حضوري و مشاركت مستقيمي كه داشته است،                

اي الهي و اصيل، ناشي از همدردي، همفكري و همكاري افـراد،              انقالب اسالمي ايران را حركتي ملي با انگيزه       

وران، روحانيون، كارمنـدان، كـارگران       م از دانشجويان، بازاريان، پيشه    ها و قشرهاي مختلف كشور اع       گروه

ها سختي، بيـداري، روشـنگري و مبـارزه           داند كه به دنبال سال      و كشاورزان و حتي افسران و سربازان مي       

  .ترين پيروزي رسيد  به رهبري امام خميني به درخشان۱۳۵۷ بهمن ۲۲در 

اي انقالب اسـالمي ايـران متعهـد دانـسته و بـه خـاطر حفاظـت و                  ه  بر اين پايه، نهضت خود را به آرمان       

  .نمايد ها و انحرافات و خطاها مسرانه ايستادگي مي سالمت آن در برابر كجي

  

  ـ در قبال نظام جمهوري اسالمي۲

نهضت آزادي ايران طرفدار دلسوز و مدافع صادق نظام جمهوري اسالمي بوده و قانون اساسـي را كـه     

الرعايـه ميـان حاكميـت و ملـت      ت به تـصويب رسـيده اسـت منـشور محكـم و ميثـاق واجـب             با رأي آزاد مل   

 طرفين متعهـد    ٤»واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئوال     «:  و به مقتضاي   ٣»اوفوا بالعقود «: شمرد كه به فرمان     مي

ن ميثـاق از    اند و معتقد است زير پا نهـادن ايـ           و موظف به رعايت و تمكين صادقانه و همه جانبه از آن شده            

هر طرف موجب سلب حقوق و باعث نافرماني عمومي، هرج و مرج، خونريزي و از هم گسختن نظام خواهد                   

  .شد

نهضت آزادي راه اصالح و جلوگيري از انحراف، انحصار، استبداد و اضمحالل كشور يا نفـوذ و سـلطه          

هـاي    ضـمناً آزادي  . شناسـد   مـي مجدد بيگانگان را در مبارزه قانوني علني داخلي متكـي بـه قـانون اساسـي                 

قانوني و انتقادهاي مصلحانه و معترضانه را كه از روي حسن نيت و بصيرت انجام گيرد نه تنهـا مـضر و                      

داند بلكه مفيد و سازنده و ضروري براي دوام و صالح نظام دانسته آن را انجام فريـضه                    مزاحم كارها نمي  

  .نمايد فرد و جمعيت تلقي ميامر به معروف و نهي از منكر و حق و وظيفه هر 

نهضت آزادي ايران براندازي نظام جمهوري اسالمي و التجاء و اتكاء به بيگانگان و به دشمنان انقالب و                  

                                                      
  . كه تمام خلق را گمراه خواهم كرد مگر خاصان بندگانت كه دل از غير بريدند… - ۸۲/ ص.١

 نخواهد بود ليكن اقتدار و سلطه تو بر مردم نادان و گمراهي اسـت  من تسلط و غلبه) با خلوص (ـ هرگز ترا بر بندگان      ۴۲/ حجر .٢

  .كه پيرو تو شوند

  . البته به عهد و پيمان خود وفا كنيد…ـ ۱/ مائده.٣

  .از عهد و پيمان سؤال خواهد شد) در قيامت( و هم به عهد خود بايد وفا كنيد كه البته …ـ ۳۴/ اسراء.٤
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 ۳۰۷

شـمارد و معتقـد اسـت راه پايـان دادن بـه مبـارزه مـسلحانه داخلـي و                      اسالم را نيز مردود و محكـوم مـي        

ن اساسي در باب حقوق ملت و تحمـل حـضور فعـال    ها اجراي همه جانبه اصول مصرحه در قانو      خونريزي

بديهي است در برابر تجاوز از قانون و تعدي مسلحانه، دولت موظف به             . باشد  هاي متفاوت مي    افكار و بينش  

مقاومت قاطع و ممانعت قانوني خواهد بود كه در اين صورت نيز عدم تعدي از حـدود اهللا و رعايـت عـدالت                       

 حتـي در    ١»وال يجرمنكم شنآن قـوم علـي اال تعـدلوا اعـدلوا هـو اقـرب للتقـوي                 «: اسالمي و اطاعت از فرمان    

باشـد واجـب و الزم االتبـاع          هايي كه در صدد براندازي نظام جمهوري اسـالمي ايـران مـي              برخورد با گروه  

  .است

  

  ـ در قبال شوري و بيعت۳

) در مقـام واليـت    (ل اكـرم    ، كه بـه رسـو     »االمر  وشاورهم في «: نهضت آزادي ايران با توجه به آيه كريمه       

دهـد و بـا اسـتناد بـه توصـيف نظـم شـورايي                 فرمان مشورت با مردم در امور مربوط به خودشان را مـي           

به نظام شورايي بـا شـرايط       .  كه پروردگار حكيم از جامعه نمونه اسالمي كرده است         ٢»امرهم شوري بينهم  «

ند و در قانون اساسي آمـده اسـت معتقـد           ا  كرده  عمل مي ) ع(و علي ) ص(و ضوابطش آنچنان كه رسول اكرم     

الذكر توصيه گرديده است همـان   كه مشورت در آن، در آيه فوق» امري«و با اعتقاد به اين نكته كه . باشد  مي

به نظر نهضت تنها رعايت و پياده كردن ايـن شـيوه و شخـصيت    . باشد اداره اجتماع، سياست و حكومت مي 

هـاي    توانـد اسـتعدادهاي خـدادادي و ارزش         ، مـي  )جه آگـاهي آنـان    صرف نظر از در   (قائل شدن براي مردم     

متعالي آنان را شكوفا سازد و تنها استمداد از نيرو و نظريـات همگـاني اسـت كـه جامعـه را بـه سـالمت و                           

اي، رهبري كه واليت امر را به عهده          در چنين جامعه  . دهد  سعادت و ترقي و تعالي در ابعاد مختلف سوق مي         

كه همان پيـشگامان ايمـان و عمـل و عالمـان متقـي بايـد باشـند                  ) خبرگان(شوراي اهل نظر    گيرد توسط     مي

مردم نيز در صورتي كه با اين انتخاب توافق و به شخص معرفي شده              . گردد  برگزيده و به مردم معرفي مي     

ز يـك طـرف و      اي را كه اطاعت و همكـاري ا         كنند و پيمان دو طرفه      تمايل داشته باشند آزادانه با او بيعت مي       

اين روند كـه دو مرحلـه       . نمايند  خدمت و فرماندهي از طرف ديگر است در چارچوب كتاب و سنت منعقد مي             

را ) در مرحلـه بيعـت    (و مقبوليـت    ) در مرحلـه شـوري    (گيرد مشروعيت     مشخص شورا و بيعت را در بر مي       

 مـسير مطمئنـي متجلـي      شـود در    بخشد و اراده و خواست مردم را كـه حاكميـت ملـي ناميـده مـي                  تحقق مي 

شود و افـراد بـه حكـم وظيفـه امـر بـه                در چنين نظامي كه باالترين مقامش با شوري برگزيده مي         . سازد  مي

منـد    معروف و نهي از منكر، موظفند يكديگر و حتي مقام رهبري را از نعمت تـذكر و توصـيه بـه حـق بهـره                        

طبيعي است كه كارآيي نظـام شـورايي تنهـا بـا            . يابد  هرگز استبداد و خود رأيي مجال و محملي نمي        . سازند

  .باشد پذير مي ها و ارتباطات الزم در كليه شئون امكان و با حفظ هماهنگي» وحدت مديريت«رعايت 

  

                                                      
د عداوت گروهي بر آن بدارد كه از طريق عدل بيرون رويـد، عـدالت كنيـد كـه عـدل بـه تقـوي                          و البته شما را نباي     … - ۸/ مائده .١

  .تر از هر عمل است نزديك

  . كارشان را به مشورت يكديگر انجام دهند…ـ ۳۸/ شوري.٢
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 ۳۰۸

  ـ در قبال واليت فقيه۴

باشـد،    اي فقهـي و امـري تقليـدي مـي           نهضت آزادي ايران، با توجه به اين كه موضوع واليت فقيه مسأله           

تواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقليدي كه خود آزادانه انتخاب نمـوده اسـت در ايـن            س مي معتقد است هر ك   

  ١.مسأله عمل كند

در رابطه با قلمرو اختيارات ولي فقيه، صرف نظر از اختالف آراء و نظرات فقها، نهضت واليت فقيه را با                    

هـاي    ويژه حقوق ملـت و آزادي     عناوين و حدودي كه در قانون اساسي، در هم آهنگي با ساير اصول آن به                

هـا قـانون      گانه آمده و به تصويب آراء عمومي ملت رسيده و بر همـه آن               هاي قواي سه    مشروع و مسؤوليت  

خدا بايد اشرافي داشته باشد، پذيرفته است و تصويب و امضاي قانون اساسي توسط ولي فقيه را به منزله                   

  .صحه نهادن بر اين اختيارات تلقي نموده است

الـسالم در     داند كه علـي عليـه       اي مي   ت آزادي رابطه مردم با واليت و دولت را بر پايه حقوق متقابله            نهض

نمـود و در      وي از ملت درخواست نصيحت و مشورت براي خود مي         . مورد رعيت و والي بيان فرموده است      

االمر يا    ه اطاعت اولي  قرآن كريم نيز ك   . برابر آنان وعده حمايت و خدمت داده، توقع انضباط و اطاعت داشت           

آورد حـالل هـر مـشكل و رافـع هـر              فرماندهاني كه صالحيت امر را دارند به دنبال اطاعت خدا و رسول مي            

داند كه به فرموده موالي متقيان راه         نزاع و اختالف را كه احياناً در امت پيش آيد ارجاع به خدا و رسول مي               

  .كنند ر زندگي ميحل اختالفات براي مسلماناني كه بعد از پيامب

  رجوع بـه محكمـات     ٢»االخذ بسنته الجامعه غيرالمفرقه   : الرد الي الرسول   االخذ بمحكم كتابه و   : فالرد الي اهللا  «

  .باشد قرآن و مشتركات مسلم سنت پيغمبر گرامي مي

  

   ـ در قبـال آزادي۵

و حـديث   » وا مـا بانفـسهم    ان اهللا ال يغير ما بقوم حتـي يغيـر         «نهضت آزادي ايران به موجب آيه پر دامنه         

اي از حاكميـت الهـي دانـسته           حاكميـت ملـي را نـشانه       ٣»كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته      «نبوي معروف   

معتقد است اين امر هنگامي تحقق خواهد يافت كه مديريت و واليت همان طور كه گفته شد بـر مبنـاي نظـام                       

  .شورايي و انتخابات آزاد انجام شود

بخشد وجـود آزادي عقيـده و         را تحقق مي  » ال اله اال اهللا   «ام كه حاكميت خدا و شعار       ضامن اجراي اين نظ   

انتقاد در جامعه و امكان اجراي فريضه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـت كـه از ظلـم و سوءاسـتفاده                            

 نهضت آزادي معتقد است   . كند  ها جلوگيري مي    هاي شخصيت   متصديان و حاكميت استبدادي آراء و خواسته      

، يعنـي بـا اختيـار و انتخـاب و     »الدين ال اكراه في«كه ارشاد مردم و اشاعه و اجراي دين بايد با رعايت اصل  

                                                      
شتن و هـم   واليت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بود، هم در اصل داشتن واليت و ندا   .١

  »خمينياالسرار ـ امام  كشف«. آورند هايي مي در حدود واليت و دامنه حكومت او و اين يكي از فروع فقهي است كه طرفين دليل

باشـد، و رجـوع بـه رسـول فـرا       مـي ) خـدا ( ـ پس رجوع به خدا فرا گرفتن محكمات از كتاب او  مالك اشترعهدنامه / البالغه  نهج.٢

  .سازد آورد و پراكنده نمي است، سنتي كه گرد مي) پيامبر(گرفتن سنت او 

  .همه شما نگهبانيد و نسبت به وظيفه نگهباني خود مسؤوليد: حديث نبوي .٣
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 و به دور از هر گونه فشار و اجبار صـورت گرفتـه و برطبـق آيـه                   ١»الدين من حرج    ما جعل عليكم في   «اصل  

. وطلبي غيرانتفاعي و غير شـغلي باشـد        دا ٢،»و ما اسئلكم عليه من اجر ان اجري اال علي رب العالمين           «كريمه  

از ) ص(متوليان دين، زمامداران امور جامعه و عالقمندان در امر ارشاد و تبليـغ دينـي بايـد همچـون پيـامبر       

) نگـار  كننـده، گـزارش    به معناي مراقب، وكيل، تحميل     (٦ مصيطر ٥ جبار، ٤ وكيل، ٣گيري به عنوان حفيظ،     موضع

هـاي الهـي بـود بـسنده      كننـده رسـالت   نها به تبعيت از سنت او كـه ابـالغ         در برابر مردم خودداري نموده و ت      

  .نمايند

به نظر نهضت آزادي ايران بايد حاكميت خدا عالوه بر ظواهر در نفـوس و وجـدان مـردم تحقـق يابـد و        

چه در غير اين صورت نقض غرض بوده،        . ايمان و تقوي و عمل ديني صميمانه و با رغبت قلبي همراه باشد            

در امر اعتقادات ديني، هر گونـه تظـاهر و تـصنع            . سازد   و مغزها را از خدا فراري و از دين منزجر مي           ها  دل

ها و يا به كار گرفتن دين براي كسب قـدرت و مقامـات دنيـايي                  ها و تهديدها و تحميل      تجسس. فايده است   بي

  .پذيري بر اعتقادات ديني مردم خواهد گذاشتنا تأثيرات سوء و جبران

بند و باري، تجاهر به فسق، تجاوز به حقـوق و حيثيـت سـايرين در سـطح جامعـه قابـل                        است بي بديهي  

  .تحمل نبوده و الزم است از اين گونه مفاسد اجتماعي جلوگيري شود

نكته مهم ديگر اين است كه قبول حـق آزادي ولـي تنهـا بـراي مـوافقين و وابـستگان سياسـي و حزبـي                          

  .شدتواند مطلوب نظام اسالمي با نمي

جاي نهايت تأسف است كه پس از پيـروزي انقـالب بـه بهانـه دلـسوزي و دفـاع از آن در برابـر توطئـه                        

بيگانگان و مقابله با ضد انقالب، روحيه و فرهنـگ ماركسيـستي و طـاغوتي بـه صـورت تهمـت و تـوهين و         

روهـي، مطبوعـات و     هـاي گ    يافتـه رسـانه    العاده رواج   هاي مغرضانه، فوق    ريتهديد با اشاعه اكاذيب و افشاگ     

هاي آزاد براي يك سنت سياسي مخرب ضد اسـالمي   هاي نماز جمعه ميدان    تبليغات انحصاري و حتي خطبه    

شـود و نـه مقامـات     تأسف بيشتر از آن است كه نه امكان دفاع مشروع به مظلـومين داده مـي               . گرديده است 

  .نمايند كبين را ميقضايي و قانوني احساس وظيفه يا جرأت جلوگيري از ظلم و كيفر مرت

  

   ـ در قبـال روحانيـت۶

نهضت آزادي ايران تفقه در دين و تعليم و تبليغ و دعوت و ارشاد را وظيفه عمومي همه افـراد مـسلمان                      

شناسد كه واقعيت  هاي اجتماعي كشور مي     با اين وصف روحانيت را يكي از نهادها و گروه         . داند  و متعهد مي  

هاي ديني    خي در تمام ملل و اديان دارد و در سازمان عمومي ممالك و در نظام              عيني در ايران و سابقه تاري     

                                                      
  . و در مقام تكليف بر شما مشقت و رنج ننهاده…ـ ۷۸/ حج.١

  .دارمخواهم و چشم پاداشي جز به پروردگار عالم ن ـ و من اجري از شما براي رسالت نمي۱۰۹/ الشعرا.٢

  .ـ فما ارسلناك عليهم حفيظا۴۸/ شوري.٣

  .ـ ما انت عليهم بوكيل۱۰۷/ انعام.٤

  .ـ ما انت عليهم بجبار۴۵/ ق.٥

  .ـ لست عليهم بمصيطر۲۲/غاشيه .٦
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عالوه بر آن در جهان تشيع، به دليل مردمـي بـودن روحانيـت و       . نمايد  متداول نقش مؤثري ايفا نموده و مي      

و ارشـاد،  ها داشته است ـ و جا دارد كه باز هم داشته باشد ـ عالوه بر علـم     استقالل و انفكاكي كه از دولت

 حالت پناهگاه محرومان و مرجع مظلومان و متظلمان را نيز داشته، آزادگي، وارستگي و زهد و تقـوي خـصال                   

بـه طـوري كـه توانـسته در مـواردي عليـه اسـتبداد داخلـي و اسـتيالي                    . عمده موجب احترام آن شده است     

  .خارجي قيام كرده خدماتي به موقع و مؤثر بنمايد

ورع و فضيلت، به خدمات و زحماتي كه بزرگان برگزيده روحانيـت در حفاظـت               نهضت آزادي به علم و      

اما معتقـد اسـت كـه بـر         . فرستد  اند ارج گذارده درود مي      هاي اسالم و تحقيق و تعليم دين تحمل كرده          گنجينه

طبق موازين اسالمي و اصول مصرحه در قانون اساسي تمام آحاد و اقشار ملـت در برابـر قـانون يكـسان                

هيچكس، بـه دليـل كـسوت و    . اي براي هيچ گروهي به رسميت شناخته نشده است    د و هيچ امتياز ويژه    هستن

سابقه و حتي دانش و فضيلت، حق حاكميـت و اولويـت بـر سـايرين را خـارج از مـوارد قـانوني انتخـاب و                           

  .انتصاب ندارد

 روحـانيون بعـد از      هـايي كـه از جانـب برخـي از           ها و روش    نهضت آزادي معتقد است عملكردها و منش      

پيروزي انقالب بروز و ظهور نموده است پيوند تاريخي روحانيون با مـردم و موقعيـت آنـان در جامعـه را                      

تضعيف نموده است و با توجه به گره خوردن سرنوشت روحانيت با اسالم در فرهنگ مردم ايران بـيم آن                    

علت اين نگرانـي تجربـه      . جدي وارد آورد  رود اين گونه رفتارها به رشد و تعميق حركت اسالمي لطمات              مي

هاي اسالمي قبل از پيروزي انقالب به دليل شـركت فعـال روحـانيون در مبـارزه          شيرين رشد سريع گرايش   

  .باشد كه گره خوردن سرنوشت اسالم با عملكرد روحانيت را به خوبي نشان داد عليه استبداد مي

 خدا بر حكومت و سياست بـوده و بـا تفكـر تفكيـك               نهضت آزادي همواره معتقد به آمريت دين و احكام        

ديانت از سياست، كه در محافل سياسي و روحاني گذشته حاكم بود، مبارزه كرده است ولي در عـين حـال                   

  .داند  مترادف با حكومت روحانيون نمي حكومت اسالمي را لزوماً

جريان اسـالمي فيـضيه     نهضت آزادي ايران با توجه به نقش سرنوشت ساز وحدت سياسي و عملي دو               

و دانشگاه در پيروزي انقالب، ارتباط با روحانيت و روشنگري و همكاري با افراد متقي و با حـسن نيـت را                      

  .شمارد از وظايف عمده و اساسي خود مي

  

  ـ در قبال مديريت جامعه و نظم امر۷

 تقوي و صالحيت حكـام      ١»فليست ال تصلح الرعيه اال بصالح الواله      «نهضت آزادي ايران به حكم روايت،       

را از شرايط اساسي اصالح جامعه دانسته و ارزيابي صالحيت زمامداران را تنهـا در نظـم امـر و مـديريت                      

المال به منزله امـانتي در دسـت          داند و از آنجا كه بيت       صحيح و داشتن حساب و كتاب و اسناد و مدارك مي          

وال تسئموا ان تكتبوه صـغيرا و كبيـرا الـي اجلـه             «و  » وليكتب بينكم كاتب بالعدل   «دولتمردان بوده و به حكم      

 به نظر نهضت بهترين راه براي جلوگيري از اشـتباه،           ٢»ذلكم اقسط عند اهللا و اقوم للشهاده و ادني اال ترتابوا          

                                                      
  .شود مگر به خوشرفتاري حكمفرمايان نيكو نمي) مردم(ـ پس حال رعيت ۲۰۷خطبه /البالغه  نهج.١

 و در نوشتن آن تاريخ معين مسامحه نكنيد چه معاملـه            …اري معامله ميان شما را بنويسد       ـ و بايد نويسنده درستك    ۲۸۲/بقره .٢
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دانـد كليـه      نهـضت الزم مـي    . خطا و سوء استفاده، نگه داشتن كتبي سوابق و نظارت بر داد و سـتدها اسـت                

دهاي جمهوري اسالمي در معرض ارزيـابي اجتمـاعي و حـسابرسي مـالي بـوده همـه مـردم                   ها و نها    ارگان

امكان داشته باشند عملكرد دست اندركاران را مورد بررسي قرار داده نظرات خود را در اين بـاره آزادانـه                    

ه منزلـه  ها و نهادهايي مستثني از قوانين حسابرسي و مستغني از نظارت عمومي ب       وجود ارگان . اعالم دارند 

  .باشد دعوت به اشتباه و خطا و طغيان و خلع سالح جامعه در مقابله با اشتباهات و انحرافات مي

به طور كلي الزم است ارزيابي كليه عوامل مؤثر اجتماعي اعم از سنجش افكار عمومي يا صرف بودجـه     

اره در اختيـار عمـوم قـرار    هـا همـو   دولت، در دست ملت بوده و كليه اسناد و مدارك الزم براي اين ارزيابي         

  .گيرد

  

   ـ در قبـال جنـگ۸

 ١،»و عسي ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسي ان تحبـوا شـيئا و هـو شـر لكـم                     «به موجب آيه كريمه     

عـدو شـود سـبب خيـر اگـر خـدا           «نهضت آزادي ايران، ضربه اوليه ناجوانمردانه ارتـش عـراق را مـصداق              

هـاي    ردي، توكل و تصميم مسؤولين و از شهامت ارتشيان و شجاعت          تلقي نموده، همواره از خونس    » خواهد

ترين افتخار و     تجليل كرده پايداري و پيروزي رزمندگان را كه برجسته        ) بسيج(پاسداران و نيروهاي مردمي     

 پيشنهاد كرده كه براي پيـروزي در جنـگ،           در عين حال مكرراً   . باشند آرزو نموده است     اميد تاريخ ايران مي   

هاي شايسته مناسـبي را در سـطح    ه موازات اجراي عمليات نظامي عليه ارتش تجاوزگر عراق فعاليت  دولت ب 

به نظر نهضت آزادي، بعد از فـتح خرمـشهر          . هاي سياسي، ديپلماسي و تبليغاتي آغاز نمايد        جهاني در بخش  

ا ناچـار ديـده   كه موفقيت ممتازي در جهت نظامي، سياسي و اسالمي براي ايران پيدا شده و خـصم خـود ر                  

توانـست بـه      هايي بدهند، دولت مـي      بود راه توبه و تسليم پيش گيرد و همسايگان حاضر شده بودند تضمين            

هـاي    از فرصـت ٢»اهللا انـه هوالـسميع العلـيم    و ان جنحوا للسلم فـاجنح لهـا و توكـل علـي     «مصداق آيه كريمه    

آميز جنگ فراهم شـده بـود اسـتفاده           يتهاي مؤثر جهت ختم موفق      مناسبي كه براي اتخاذ و اعمال خط مشي       

  .كرده و مطابق مصالح و منافع ملت ايران اقدام نمايد

هـا     بينانه و رويدادهاي بعدي به طور مناسب از آن شـرايط و فرصـت               هاي غير واقع    اما به دليل ارزيابي   

  .استفاده نشده است

بـا تقاضـاي مكـرر بعـضي از     متأسفانه به مردم خيرانـديش هـم امكـان ابـراز نظـر داده نـشده و حتـي                   

اي غيرعلنـي و خـصوصي بـه منظـور كـسب اطـالع و                براي تشكيل جلـسه   )  نفر ۵۰حدود  (نمايندگان مجلس   

  .اظهارنظر درباره مسايل و شرايط جنگ تا اين تاريخ موافقت نگرديده است

                                                                                                                                                            
تر به اين كه شك و ريبي در معامله پـيش             تر براي شهادت و نزديك      تر است نزد خدا و محكم       كوچك و چه بزرگ باشد اين درست      

  .نيايد كه موجب نزاع شود

ريد ولي به حقيقت خير و صالح شما در آن بوده و چه بـسا كـه شـما دوسـتدار                     ـ چه بسا شما چيزي را ناگوار شما       ۲۱۶/ بقره .١

  .چيزي هستيد كه در واقع شر و فساد شما در آن است

به صلح تمايل نشان داد شما نيز تمايل نشان دهيد و به خداوند توكل كنيد، بـه درسـتي كـه او شـنوا و                         ) دشمن(ـ اگر   ۶۲/ انفال .٢

  .آگاه است
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ها كه موجب     ناينك نيز با نگراني از اين كه عاقبت االمر در وضعي مشابه با آزاد كردن آخر وقت گروگا                 

شد، قرار نگيـريم    ) بيانيه الجزاير (از دست دادن شرايط مساعد و امضاي عجوالنه قرارداد زيانبار با آمريكا             

و انقالب اسالمي ايران با آن همه شهيد و ضايعات دست خالي از معركه برگردد نهضت آزادي عقيـده دارد                    

 از پيروزي و خاموشي فتنـه، خواهـان سـالمت و    با توجه به اين كه خداوند حكيم رحيم براي بندگانش، پس   

صلح و امنيت و محيط سازندگي و بركت است چنانچه هنوز هم شرايط مساعد و به سود ايران باشد اقـدام                

  .اي براي سرفراز بيرون آمدن از اين ابتالي الهي صورت گيرد عاجل، شرافتمند و حق طلبانه

  

  ـ در قبال سياست داخلي۹

و كـذلك جعلنـاكم امـه وسـطا لتكونـوا شـهدا             «معتقد است كه بر طبق فرمـان الهـي          نهضت آزادي ايران    

 سياست داخلي جمهوري اسالمي بايد بر پايه ايجاد امت وسـط و             ١»الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا       علي

ها و  پذير است كه فرد فرد امت بتواننـد اسـتعداد          جامعه الگو استوار گردد و عقيده دارد اين امر زماني تحقق          

  .هاي خود را آزادانه در ساختن اين جامعه به كار اندازند قابليت

هـايي همچـون تفرقـه،        بنا به اعتقاد نهضت آزادي ايران بحران سياسي موجود در كشور كـه در نـشانه               

باشـد كـه اسـالم و قـانون      هـايي مـي     گر گشته است مولـود تجديـد آزادي          جلوه …تشتت، فشار و اختناق و      

  .ها را حق مشروع و مسلم شهروندان شمرده است ير آناساسي به شرح ز

  :ـ اصل هشتم قانون اساسي وظيفه و تكليف مردم را به خوبي روشن ساخته است كه۱

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

مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن            بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به          

  .»كند را قانون معين مي

).والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر(
٢

  

  .نهضت آزادي خود بارها به جرم انجام اين وظيفه مورد تهاجم قرار گرفته است

  :دارد ـ اصل نهم قانون اساسي مقرر مي۲

در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرنـد و         «

هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به              . ها وظيفه دولت و آحاد ملت است        حفظ آن 

اي وارد كنـد و هـيچ          خدشـه  استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمتـرين           

هـاي مـشروع را، هـر چنـد بـا وضـع               مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزادي           

  .»قوانين و مقررات سلب كند

دهنـد    اند و كساني كه به خود جرأت مطالبه اين حقوق را مي              منسوخ شده   ها عمالً   اما متأسفانه اين آزادي   

  .گيرند ناگون قرار ميمورد مؤاخذه و حمالت گو

  :ـ اصل بيستم و بيست و يكم با صراحت حقوق زنان را بدين شرح بيان نموده است كه۳

                                                      
) چنانچـه (شاهد و نمونـه باشـيد و        ) عالم(را امت واسط قرار داديم تا براي همه مردم          ) مسلمين( همچنان شما    ـ و ما  ۱۴۳/ بقره .١

  .رسول خدا براي شما شاهد و الگو باشد

  .كنند ـ مردان و زنان مؤمن همه يار و دوستدار يكديگرند، خلق را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع مي۷۱/ توبه.٢
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 ۳۱۳

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارنـد و از همـه حقـوق انـساني، سياسـي،                         «

  .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند

ظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمي تضمين نمايد و امور زير را انجـام            دولت مو 

  :دهد

  .هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او ـ ايجاد زمينه۱

  .سرپرست ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي۲

  .د دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانوادهـ ايجا۳

  .سرپرست ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي۴

  .»ها در صورت نبودن ولي شرعي ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن۵

ته مبني بر احقـاق  هاي انقالب در گذش گيري ها و جهت اما عليرغم حقوق طبيعي و صراحت قانون و وعده  

  .هاي نامريي گام مؤثري در اين مورد برداشته نشده است حقوق اسالمي زن و آزاد كردن آنان از بردگي

هاي اجتماعي، مطابق بـا مـوازين         نهضت آزادي ايران به پوشيده بودن و محفوظ ماندن زنان در فعاليت           

دانـسته و رعايـت آن را احتـرام بـه           شرعي معتقد است و اين امر را براي سالمت و رشد جامعه ضـروري               

ها را تنها از طريق پذيرش قلبي افـراد يعنـي ارشـاد،               شمارد اما تحقق اين خواسته      فرهنگ انقالب اسالمي مي   

داند و معتقد است هر گونه خشونت، اهانت و سـختگيري تـوأم بـا فحـش و                    تبليغ و موعظه حسنه ممكن مي     

وجب بـروز واكنـشهايي در جهـت عكـس گـشته و نتيجتـاً نقـض        تحقير كه براي اعمال اين امر انجام شود م    

  .غرض خواهد شد

هاي الزم بـراي   نهضت آزادي ايران، اجراي موارد ياد شده در قانون و احقاق حقوق زنان و ايجاد زمينه               

  .داند ترين وظايف اركان حكومتي جامعه مي رشد آنان را از مهم

  :و دوم صراحت دارد كهـ مقررات اسالم و قانون اساسي در اصل بيست ۴

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجـويز        «

  .»كند

اي امام، امنيت شـغلي و حرمـت و حيثيـت و جـان و مـال افـراد بـدون                        ماده ۸اما هنوز حتي بعد از پيام       

  .گيرد هيچگونه مجوز قانوني مورد تهاجم قرار مي

  :ايران، با رأي آزاد خود در اصل بيست و سوم قانون اساسي تصويب كرده است كهـ ملت ۵

اي مورد تعرض و مؤاخـذه قـرار       توان به صرف داشتن عقيده      تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي       «

  .»داد

رفتـه  ها همچنان اين اصل قانوني را ناديـده گ          اما واحدهاي گزينش و امور تربيتي و ساير نهادها و گروه          

هاي شغلي و انتخاب دانشجو، كارمند و در موارد ديگر نظرات افراد دربـاره                ها و مصاحبه    و در پرسش نامه   

  .نمايند مسايل سياسي و يا اعتقادي را مورد سؤال قرار داده مؤاخذه مي

  :دارد كه ـ اصل بيست و چهارم قانون اساسي اعالم مي۶

. گر آن كه مخل به مبـاني اسـالم يـا حقـوق عمـومي باشـند                نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند م       «

  .»كند تفصيل آن را قانون معين مي

  .اما آزادي مطبوعات و انتشارات، عمالً تعطيل و يا محدود شده است
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 ۳۱۴

  :ـ اصل بيست و پنجم صراحت دارد كه۷

و تلكـس،   ها، ضبط و فاش كـردن مكالمـات تلفنـي، افـشاي مخـابرات تلگرافـي                   بازرسي و نرساندن نامه   «

  .»ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن

  .ها همچنان ادامه دارد مع االسف و عليرغم تذكرات امام تخلفات در اين زمينه

 ـ اصل بيست و ششم قانون اساسي فعاليت احزاب و دسـتجات را بـه رسـميت شـناخته و مـصوبات       ۸

  : حدود آن را معين كرده استمجلس

هـاي دينـي شـناخته شـده      هاي اسالمي يا اقليـت     هاي سياسي و صنفي و انجمن       ها، انجمن   احزاب، جمعيت «

آزادند، مشروط به اين كه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را                 

  .»ها مجبور ساخت نع كرد يا به شركت در يكي از آنها م توان از شركت در آن هيچكس را نمي. نقض نكنند

شود و هنوز قانون احزاب كه به تصويب مجلـس نيـز رسـيده اسـت بـه             اين اصل قانوني كامالً اجرا نمي     

  .اجرا در نيامده است

  :دارد كه ـ اصل بيست و هفتم مقرر مي۹

  .»ه مباني اسالم نباشد آزاد استتشكيل اجتماعات و راه پيماييها، بدون حمل سالح، به شرط آن كه مخل ب«

  .اما تشكيل اجتماعات قانوني كه به حاكميت وابسته نباشند دائماً در معرض تهديد قرار دارند

  :ـ اصل سي و دوم قانون اساسي مقرر داشته است كه۱۰

در صـورت بازداشـت،     . كنـد   توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معـين مـي               هيچكس را نمي  «

ضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظـرف مـدت بيـست و                       مو

. چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد

  .»شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي

برنـد    ها در بازداشت به سـر مـي         رفته شده و هنوز هم كساني هستند كه ماه        اما متأسفانه قانون ناديده گ    

  .شان علت دستگيري يا داليل كتبي اعالم و تفهيم شود ها يا خانواده بدون آن كه به آن

ـ اصل سي و پنجم قانون اساسي حق تعيين وكيل براي متهمين را به رسميت شناخته است، آنجا كه                   ۱۱

  :گويد مي

ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانـايي انتخـاب وكيـل را                     هدر همه دادگا  «

  .»ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد نداشته باشند بايد براي آن

  :گويد ـ  اصول اسالمي و اصول سي و هفتم و سي و نهم مصرحه در قانون اساسي مي۱۲

شود مگر اين كه جرم او در دادگـاه صـالح             جرم شناخته نمي  اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون م        «

  .»ثابت گردد

  :و يا

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صـورت كـه                    «

  .»باشد ممنوع و موجي مجازات است

ان آزادانـه بـه هـر كـس كـه           اما در بعضي مواقع در جامعه ما، مطبوعات، صدا و سيما، خطبا و دولتمرد             

  .كنند بدون آن كه دادرس وجود داشته باشد زنند، هتك حرمت و حيثيت مي خواهند برچسب و تهمت مي مي

  : با صراحت تعيين كرده است كه۱۶۸در حالي كه اصل 
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 ۳۱۵

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و بـا حـضور هيـأت منـصفه در محـاكم دادگـستري                      «

  .»گيرد صورت مي

هـاي صـالح      هايي بدون رسيدگي مقرر در اصل فـوق و يـا حكـم محكمـه                اما برخالف اين اصل روزنامه    

  .اند توقيف شده

  :دارد كه ـ قانون اساسي در اصل سي و هشتم با صراحت اعالم مي۱۳

اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند       . هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است           «

متخلف از اين اصل طبق قـانون       . از نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است             مج

  .»شود مجازات مي

هـا ضـمن    برخي از مـسؤولين امـور و مـديران زنـدان          . اما در بعضي موارد اين اصل منسوخ شده است        

البتـه طبـق    . بوده بلكه تعزير اسـت    گردد، شكنجه ن    كنند هر آنچه اعمال مي      اعتراف به وجود تنبيهاتي ادعا مي     

گردد و هر گونه تنبيهي كـه قبـل    موازين شرعي مسأله تعزير تنها بعد از اثبات جرم و حكم دادگاه مطرح مي        

اين گونه تنبيهات بـدون ترديـد تخلـف از          . شود  از حكم دادگاه اعمال گردد تعزير نبوده شكنجه محسوب مي         

  .قانون اساسي است

  : مقرر داشته است كه۱۶۵اصل ـ قانون اساسي در ۱۴

شود و حضور افراد بالمانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني بـودن آن                  محاكمات، علني انجام مي   «

منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي ، طرفين دعوي تقاضـا كننـد كـه محاكمـه                      

  .»علني نباشد

شمرد تا هـر كـس        ماردن دربان براي دادگاه را مكروه مي      مقررات قضايي اسالم نيز از يك طرف حتي گ        

بخواهد بتواند آزادانه در دادگاه حاضر شود و از طرف ديگر صدور حكم در محـضر آگاهـان بـه حكـم را                       

  . داند تا اگر قاضي در حكم دچار اشتباه شود ديگران وي را تصحيح نمايند مستحب مي

ها و حـضور وكيـل مـدافع و قـضاوت قـضاتي واجـد                 دادگاهنهضت آزادي ايران معتقد است كه علني بودن         

تواند ادعاي مقامات زندان در عدم وجود شكنجه، رفتـار            طرفيشان مورد قبول عموم باشد مي       شرايط كه بي  

خوش با زندانيان و اجراي عدالت را به اثبات رسانيده، راه سوءاستفاده تبليغاتي دشمنان انقالب اسـالمي را        

  .ببندد

هاي حـاكم در جهـت عكـس اصـول فـوق بـوده، نتيجـه آن دفـع مـردم و                        گيري گروه   نه جهت اما متأسفا 

. و تضعيف انقالب اسالمي گـشته اسـت      ) سياست زدايي جامعه  (ها نسبت به دخالت در سياست         دلسردي آن 

ايجاد جامعة بازي كه شركت تمامي آحاد ملت را تضمين كند يگانه راه جذب مردم و مصون داشتن كـشور                    

 تأمينيس خارجي و داخلي است و اين منظور در سايه عدالت اسالمي و اجراي اصول باال به خوبي                   از دسا 

  .گردد مي

نهضت آزادي تالش براي اجراي اصول اسالمي و قانوني را جهت حفظ و تداوم انقـالب و جلـوگيري از                    

الـذكر دارد و بـه        وقشمرد و بنا به اعتقادي كه به اصول مصرحه ف           انحراف و انهدام آن ضرور و واجب مي       

موجب تعهدي كه نسبت به اجراي همه جانبه قانون اساسي در پيشگاه خـدا و در قبـال ملـت سـپرده اسـت                        

ها به خواست خدا مصرانه به تـالش خـود            ها و ترور شخصيت     ها و جو سازي     عليرغم تهديدها و محدوديت   

  .در جهت اجراي اين اصول ادامه داده و خواهد داد

321



 

 ۳۱۶

  وريسم و انفجاراتـ در قبال تر۱۰

هـاي ضـد نظـام        هـاي گـروه     نهضت آزادي ايران عمليـات مـسلحانه، ترورهـا، كـشتارها و بمـب گـذاري               

نمايد و معتقد است كه اين اقدامات يكي از عوامل عمده             جمهوري اسالمي و معتقد به براندازي را محكوم مي        

مـردم كـه در قـانون اساسـي       هـاي     گيري حاكميـت در محـدود سـاختن حقـوق و آزادي             توجيه تشديد جهت  

  .باشد تصريح شده مي

نهضت آزادي ادامه و حاصل اين مقابله تخريبي را به ضرر حاكميت ملت و جمهوري اسالمي و به نفـع                    

  .داند دشمنان انقالب و اسالم و ايران مي

خواهـد كـه بـه ايـن رونـد تخريبـي خانمـان              نهضت آزادي از نيروهاي درگير عليه جمهوري اسالمي مي        

انداز خاتمه دهند و با قبول و احترام به قانون اساسي جمهوري اسالمي كه امكان حضور و ارايه نظـرات                    بر

مختلف سياسي و عقيدتي را تضمين نموده است زمينه سازندگي و وحدت ملي را فـراهم سـازند و مطمـئن                     

يي جمهـوري  توانـد بـه حفـظ سـالمت جامعـه و رشـد و شـكوفا        باشند كه تالش براي اجراي اين اصول مي     

  .اسالمي كمك مؤثري بنمايد

خواهد كه با تمكـين بـه حقـوق ملـت و اجـراي                نهضت آزادي ايران همچنين از حاكميت و دولتمردان مي        

كن ساختن اين مقابلـه تخريبـي      هاي سياسي الزم را براي ريشه       خالصانه و سرسختانه قانون اساسي زمينه     

  .لي فراهم سازندو تثبيت هر چه بيشتر جمهوري اسالمي و وحدت م

  

  ها ـ در قبال آموزش و پرورش دانشگاه۱۱

نهضت آزادي ايران به همان اندازه كه به توسعه تعليمـات عمـومي و تحقيقـات علمـي معتقـد و عالقمنـد             

متأسفانه عليرغم بودجه هنگفتي كـه صـرف        . باشد  است، به باال بردن كيفيت اين گونه تعليمات نيز پايبند مي          

اي   شود كيفيت آموزش و تحقيق علمي تنزل نموده و به درجه نگران كننده              تحقيقات مي آموزش و پرورش و     

  .رسيده است

به نظر نهضت آزادي ايران، گماردن برخي معلمين كم صـالحيت، بـا نقـص بـضاعت علمـي در مـدارس                      

هاي درسي ناموزون نـسبت بـه اصـول آمـوزش و پـرورش و بعـضاً بـا                     ابتدايي و متوسطه و وجود كتاب     

هـاي بـه      هاي اداري ناصحيح و نابجـا بـه وسـيله گـروه             واهاي انحرافي دور از حقيقت و اعمال سياست       محت

  .، نظام علمي و معنوي مورد انتظار آموزش عمومي را متزلزل ساخته است»تربيتي«اصطالح 

نهضت آزادي ايران خواستار اصالحات اساسي در تعليمات عمومي به وسـيله تربيـت و تفهـيم معلمـين                   

ها عليه خدمتگزاران به ديـن و مملكـت و گمـاردن     م و مؤمن و ذيفن و عالقمند و پايان دادن به جوسازي          عال

هـا و     نـسبت بـه كودكـستان     . باشـد  افراد اليق با تجربـه و صـالحيت در رأس مراكـز آموزشـي كـشور مـي                 

  .ها نيز توجه شايان و اقدامات مؤثر ضروري است كودكمهد

ها را به فال نيك گرفته فعاليتي را كه هم اكنون در زمينه آموزش       انشگاهنهضت آزادي ايران بازگشايي د    

بينـد و آرزومنـد اسـت         گيرد اميدوار كننده مي     ها صورت مي    عالي از جانب اساتيد و دانشجويان در دانشگاه       

كه در اين مراكز علمي با سعه صـدر الزم و روح دانـش طلبـي وسـيع اسـالمي، بـه دور از تبعيـضات غيـر                 

ها و چه در انتخـاب اسـتادان و در كنكورهـا در               هاي انحصارطلبانه، چه در تدوين برنامه       نه و سياست  عادال
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يقين . ها برداشته شود    هاي مؤثري براي جبران ركود و عقب ماندگي         جوي خالي از تعصبات ضد علمي، قدم      

كادرهـاي تخصـصي     تأمينهاي علمي براي تربيت جوانان كشور و          است كه به اين ترتيب رشد و شكوفايي       

  .مورد نياز فراهم خواهد شد و استادان مجرب و متعهد به دانشگاه برخواهند گشت

نمايد كه تعليم و تبليـغ اصـول و احكـام اسـالم و تحقـق ايمـان و                     نهضت آزادي ايران مؤكداً توصيه مي     

برچينـي و   تقوي بر طبق روش قرآن و سنت پيغمبر و ائمه اطهار، به دور از غلـو و شخـصيت پرسـتي و خ                      

العمـل منفـي    اكراه با رعايت موازين علمي و روانشناسي صورت گيرد، به طوري كه باعث بي ميلي و عكـس    

  .نشود

هـاي عـالي      جاي بسي تأسف است كه افراد متعهد و عالقمند به خـدمت ايـران و اسـالم جـذب آمـوزش                    

دان بوده نتيجتاً اين وضع     كشور نگردند، در حالي كه هزاران دانشجوي ايراني در كشورهاي خارجي سرگر           

  .گردد باعث خروج ميلياردها دالر ارز مملكت مي

نهضت آزادي ايران معتقد است كه براي تحقق اصل سوم قـانون اساسـي دائـر بـه مـشاركت مـردم در        

امور فرهنگي و با توجه به مسؤوليت فطري و ديني اوليا در تربيت فرزنـدان و هموطنـان خـود، ترتيبـات و                       

فراهم شود كه مردم بتوانند در كليه سطوح تعليماتي كشور از كودكستان تا دانشگاه صـميمانه                هايي    تسهيل

  .و عاشقانه همكاري مفيد و غير انتفاعي بنمايند

  

  ال اقتصاد مليـ در قب۱۲

هاي نخستين پس از پيروزي انقالب رگ حساس، عامل مـؤثر و عنـصر                اقتصاد ايران هنوز هم مانند ماه     

انـدركاران بعـد از انقـالب     براي دوام و قوام جمهوري اسالمي است و متأسفانه عملكرد دست     اي    كننده نگران

تجـارت، زراعـت و صـناعت همچنـان چهـره           . باشـد   هم در اين زمينه به هيچوجه كافي و اميدوار كننده نمي          

و فـروش   دهند و اقتصاد كشور به لحاظ درآمد تقريبـاً منحـصراً از راه صـدور نفـت                    نامطلوبي را نشان مي   

توليـدات ملـي در كـشاورزي و صـنايع، سرنوشـت نـامعلوم و               . شود   مي تأمينسريع اين سرمايه خدادادي     

هاي چند مليتي به شـدت        اي پيدا كرده است به طوري كه خطر تبديل مجدد ايران به بازار شركت               كننده نگران

  .گردد احساس مي

ا تنهـا متـرادف بـا آزادي بازرگـاني          نهضت آزادي ايران روند جديدي را كه آزادي بخـش خـصوصي ر            

هاي كشاورزي و صـنعت       شمارد و اقدامي مفيد و يا مؤثر در راه رفع موانع و محدوديت فعاليت               خارجي مي 

شـمرد و معتقـد       نمايد، براي اقتصاد كشور خطرناك مي       گذاري در اين دو بخش نمي       و تشويق عملي سرمايه   

عت، از بين رفـتن صـادرات، ازديـاد واردات، وابـستگي            است كه اين روند به ضعف بيشتر كشاورزي و صن         

هايي كه در كار داد و ستد به ويـژه در   كاري، تورم روزافزون و باالخره فربه شدن بيشتر جريان        بيشتر، بي 

  .المللي مشغولند منجر خواهد شد سطح بين

ا را مـورد تهديـد     ترين عواملي كه ممكن است انقـالب مـ          كاري را از خطرناك    نهضت آزادي ايران آفت بي    

تواند از يك طرف زمينه فعاليت عوامـل فـساد و             داند و معتقد است اين بالي خانمان برانداز مي          قرار دهد مي  

ضد انقالب را فراهم سازد و از طرف ديگر عالقمنـدان بـه جمهـوري اسـالمي را دلـسرد سـاخته انـرژي و                         

  .مقاومتشان را از بين ببرد
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هـاي   ليبراليسم اقتصادي به معناي آزادي بـي قيـد و شـرط در فعاليـت             نهضت آزادي ايران همانطور كه      

كند، تئوري قيموميت شخص، طبقه و يا تـصدي جـامع االطـراف و                اقتصادي را مردود دانسته و محكوم مي      

للرجـال نـصيل ممـا      «هاي اقتصادي را در تضاد با موازين اسالمي از جملـه اصـل                گسترده دولت بر فعاليت   

ها اگر چه پيش از آن كه تعهدي بپذيرند در انتخاب مـسير زنـدگي                 ند و معتقد است انسان    دا  مي» …اكتسبوا  

بهترين مثال، قبول رهنمود    . سازند  خود آزادند، ولي با انتخاب مسير و قبول تعهد، آزادي خود را محدود مي             

ام معـامالت  وحي و پذيرفتن مكتب اسالم است كه در صورت تحقق پذيرفتن، جامعه آزادي خـود را در انجـ       

يـا  «به همين ترتيب اگـر چـه طبـق آيـه شـريفه      . سازد محدود نموده مبادالت خانمانسوز ربوي را غدغن مي      

 تبـادالت تجـارتي آزاد را بـر         ١،»ايهاالذين آمنوا التأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجاره عـن تـراض             

تجـاره  «رسد كه مفهـوم       ا مشكل به نظر مي    اساس رضايت طرفين در اسالم مشروع و مباح شناخته است ام          

تواند بدين معني نيـز باشـد         منحصراً تراض و توافق مستقيم و بالواسطه طرفين باشد، بلكه مي          » عن تراض   

كه در جامعه اسالمي مردم آزادند براي حفظ سالمت اقتصاد جامعـه از طريـق انتخـاب آزادانـة نماينـدگان                     

هـا و     محـدوديت » ال ضـررو ال ضـرار     «ا توجه به مباني فقهـي و امـل          خود، در مورد معامالت تجاري مباح ب      

  .شرايطي تصويب نموده و به آن رضايت بدهند

نهضت آزادي ايران معتقد است، همان طور كه ملت ايران بـا تـصويب آزادانـه قـانون اساسـي خـود را                       

ه مصالح جامعـه در دايـره       تواند با توجه ب     هاي اقتصادي حرام نموده است همچنين مي        متعهد به عدم فعاليت   

اي براي خـود ايجـاد كنـد و بـه        مكاسب مباحه نيز با تصميم و تصويب آزادانه خويش شرايط محدود كننده           

  .ها باشد متعهد به رعايت آن» اوفوا بالعقود«حكم 

هاي مردم در مـسير انقـالب و در اصـول             نهضت آزادي ايران بر اساس تفكر اسالمي و بر پايه خواسته          

ر قانون اساسي معتقد اسـت كـه سياسـت اقتـصادي جامعـه مـا بايـد بـر اسـاس تحقـق اهـداف                          مصرحه د 

  :استراتژيك زير استوار باشد

  .هاي اسارت بار ـ استقالل اقتصادي و خودكفايي كشور به منظور قطع وابستگي۱

مي و  ـ استقرار عدالت اجتماعي و تعديل اختالفات عظيم طبقاتي از طريـق توزيـع عادالنـه ثـروت عمـو                   ۲

  .كن كردن استثمار، فقر و محروميت ريشه

هـاي   ـ بر آوردن نيازهاي گوناگون زندگي و هموار ساختن راه براي استفاده عموم از مواهب و نعمـت              ۳

  ٢).قل من حرم زينه اهللا التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق(الهي يا رفاه عمومي 

انـد    ن دراز تحت سلطه استيالي خارجي قرار داشته       در كشورهاي دنياي سوم و از جمله ايران، كه ساليا         

 و تحقق همه اهداف استراتژيك فوق در يك مرحله و يك زمان هرگز ممكن نيـست و رسـيدن بـه ايـن             تأمين

  .باشد ها امكان پذير مي هاي دراز مدت و تعيين اولويت ها تنها از طريق تنظيم برنامه هدف

ي كـه در گذشـته و حـال در اقتـصاد كـشور فعـال و مـؤثر                   نهضت آزادي ايران با در نظر گرفتن عوامل       

                                                      
  .ايد مال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آن كه داد و ستدي از روي رضا باشد ي كساني كه ايمان آوردهـ ا۲۹/ نساء.١

مندي رزق حالل و پاكيزه منع كـرده   هاي خدا را كه براي بندگانش آفريده حرام كرده و از بهره      ـ بگو چه كسي زينت    ۳۲/ اعراف .٢

  .است
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ريزي براي حصول استقالل و خودكفـايي بايـد مقـدم بـر اهـداف اسـتراتژيك                   اند معتقد است كه برنامه      بوده

ضرورت تقدم استقالل و خودكفايي بدان معنا نيست كه         .  رفاه قرار گيرد   تأمينديگر يعني عدالت اجتماعي و      

ريزي در مرحله حصول استقالل و خودكفـايي بـه عـدالت و يـا رفـاه بـه هيچوجـه                       در جريان اجراي برنامه   

چه يك باره از ياد بردن عدالت و رفاه باعث آن خواهد شد كه انرژي كشور در راه مقابله يـا                     . توجهي نشود 

  عدالتي و يا تهيه مايحتاج اوليه زندگي صرف شده، مجال و فرصتي براي فعاليت در جهـت                  فشار ستم و بي   

  .خودكفايي و استقالل اقتصادي باقي نگذارد

 بايد توجه داشت كه خودكفايي مورد نظر به معناي الزام كشور به توليد غير اقتصادي كليه نيازها        ضمناً

از نظر نهضت، مبادالت تجاري با دنياي خارج تا آنجا كه ايجاد اجبار و انحصار ننمايـد و بـا                 . و انزوا نيست  

  .ادالنه و در جهت رشد توليدي كشور مجاز استرقابت آزاد و شرايط ع

هاي اول در رسيدن به خودكفايي، تكيه بر خودجوشي جامعه بر             نهضت آزادي ايران معتقد است كه گام      

هاي مشخص همـراه      ريزي  اساس سعي و اكتساب، به كارگيري كليه نيروهاي مادي و معنوي كشور، برنامه            

هـاي    هاي مـالي و نيـروي انـساني در زمينـه فعاليـت              گذاري  هبا تفحص، تالش، تخصص و مديريت و سرماي       

هاي واقع بينانه، حساب      سازندگي و برنامه  . باشد  هاي صنعتي و كشاورزي مي      اقتصادي خصوصاً در بخش   

شده و علمي براي باال بردن توليدات داخلي، تقليل واردات و توسعه صادرات از شرايط الزم براي رسـيدن                   

ا به پاي توكـل، تقـوي، ايمـان، اخـالق و مقاومـت، رسـيدن بـه ايـن هـدف را ممكـن                  به خودكفايي است كه پ    

  .سازند مي

در بخش كشاورزي  نهضت آزادي ايران معتقد است حل مسأله مالكيت زمين از مسايل عمده و اساسي                  

باشد كه بدون حل بنيادي اين مـسأله مـشكالت            و از شرايط ضروري براي رشد و شكوفايي كشاورزي مي         

در اكثر كشورهاي پيشرفته يا در حال رشد جهان، موفقيت در كـشاورزي             . رزي قابل حل نخواهد بود    كشاو

  . داري صورت گرفته است متعاقب تغييرات بنيادي در نظام زمين

اما نهضت معتقد نيست كه در شرايط كنوني كشور، تنها حل مسأله مالكيت اراضي روستايي رسيدن به                 

كند، عالوه بر حل اين مسأله الزم است اقتصاد ملـي در بخـش             ي را تضمين مي   اهداف استراتژيك اقتصاد مل   

 تـأمين ها را در جهت تشويق و باال بردن سطح توليـدات كـشاورزي و         كشاورزي اولين و بزرگترين اولويت    

 كليه نيازهاي مواد غذايي و مواد اوليه طبيعي در كشور قرار دهد، به طوري كه نياز به واردات مـواد غـذايي     

شـود    اي از مواد غـذايي اصـلي مـردم از خـارج وارد مـي                زيرا تا زماني كه بخش عمده     . به كلي از بين برود    

  .سخن از استقالل اقتصادي گفتن گزافه است

داران  نهضت آزادي ايران معتقد است كه بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي، اراضـي و تأسيـسات زمـين            

. قرار گرفته است  ) بنياد مستضعفان (اند در اختيار بخش دولتي        ودهبزرگ كه عمدتاً از ايادي رژيم طاغوتي ب       

تواند تكليف اراضي بزرگ روستايي را        ، براي يك بار و هميشه مي      ۴۹از طرف ديگر اجراي همه جانبه اصل        

كه از طرق غير اسالمي به دست آمده باشند روشن كرده و از ساير اراضـي رفـع ابهـام و شـبهه بـه عمـل                          

پـس از رسـيدن بـه ايـن         . هـاي كـشاورزي همـوار سـازد          براي ثبات امنيت الزم جهت فعاليت      آورد و راه را   

هـاي    مرحله، تشويق و تسهيل همه جانبه فعاليت در بخش كشاورزي، تعيين حداقل دستمزد و برقراري بيمه               

ه اجتماعي براي كارگران كشاورزي و بيمه خريد توليدات و ممنوعيت واردات مواد غذايي غيـر ضـروري بـ                  
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 ۳۲۰

  .رشد توليدات كشاورزي كمك خواهد نمود

نهضت آزادي معتقد است برخالف تصورات رايج، امكانات طبيعي ايران در كـشاورزي از جهـاتي غنـي                  

 خودكفـايي در    تأمينبوده و در صورت انجام مطالعات مناسب و اعمال مديريت كافي، ظرفيت الزم را براي                

البته شـرط خودكفـايي كـشاورزي و موفقيـت در          . باشد  را مي ها و حتي صدور به خارج دا        بسياري از زمينه  

هـاي علمـي جديـد از نظـر فنـي و       المللي و توقعات روزافـزون مـصرف، اسـتفاده از شـيوه     ميدان رقابت بين  

  .باشد اقتصادي و توليدات با مقياس بزرگ مي

ي و احيـاي    داري، نهضت آزادي خطوط كلي اليحـه قـانوني نحـوه واگـذار             در مسأله كشاورزي و زمين    

هـاي فنـي و ملـي و          اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران، پيشنهادي دولت موقت را كه با واقـع بينـي               

 بـه تـصويب شـوراي انقـالب رسـيده           ۲۵/۶/۵۸رعايت مباني فقهي و عدالت عمومي تدوين شده و در تاريخ            

  .نمايد تأييد مي

∗∗∗  
 نهضت آمده است    ۶۱در نشريه مورخه تير ماه      در بخش بازرگاني خارجي، كنگره پنجم طبق تحليلي كه          

معتقد است كه سياست بازرگاني خارجي كشور بايد بـر اسـاس رعايـت قـوانين اسـالم، كمـك بـه رشـد و                         

به كارفرماي  «توسعه اقتصادي كشور و اجتناب از متضرر ساختن جامعه و باالخره احتراز از تبديل دولت                

  .استوار باشد» بزرگ مطلق

» بـه كارفرمـاي بـزرگ مطلـق    «دي دولت در بازرگاني خارجي، از يك طرف دولـت را         از نظر نهضت تص   

ها و به كارگيري امكانات ملـي بـه رشـد و            سازد و از طرف ديگر با جلوگيري از شكوفايي استعداد           مبدل مي 

توانـد از   در صـورتي كـه حاكميـت و نظـارت كامـل دولـت مـي              . رسـاند   توسعه اقتصادي كـشور زيـان مـي       

هاي غير مشروع جلوگيري نمايد و با هم آهنگ ساختن بازرگـاني خـارجي                ، تكاثر و سودجويي   سوءاستفاده

  .هاي كشور راه را براي رشد و توسعه اقتصادي هموار گرداند با ساير برنامه

∗∗∗  
در بخش صنايع، نهضت آزادي ضمن آن كه با توجه بـه شـرايط طبيعـي و اقليمـي و اجتمـاعي كـشور،                       

تواند بدون صـنعت و بـه         باشد، معتقد است كه جمهوري اسالمي ايران نمي          قائل مي  براي كشاورزي اولويت  

زيـرا دو بخـش كـشاورزي و بازرگـاني بـدون اتكـا و               . كار بردن تكنولوژي جديد روي پـاي خـود بايـستد          

از طـرف ديگـر،     . استفاده از نيروي توليد و استمداد از توليدات صنعتي هرگز توفيق الزم را نخواهنـد يافـت                

ريزي و به دانش و  گذاري و برنامه نعتي شدن نياز به تخصص و تقوي، به مديريت و انضباط، به سرمايه         ص

المللي دارد و الزم است كشور از مراحل مقدماتي مونتاژ و عمليات جزيي براي جـواب گـويي بـه                روابط بين 

  . ع و ابتكار بيفزايدمعارف ساده گذشته، همراه با انتقال تكنولوژي، تدريجاً بر سهم تغيير و تتب

در اين مرحله، برنامه ريزي به منظـور تـشويق بخـش خـصوصي و ايجـاد امكانـات و تـسهيالت جهـت                

  .شود اي توصيه مي گذاري در صنايع كوچك و در كاالهاي واسطه سرمايه

هـا و   داري تجـاري بـر سياسـت    در شرايط كنوني اقتصاد ايران، خطرناكترين روند حاكم، تسلط سرمايه       

بايد توجه داشت كه در رژيم گذشته نيز اقتصاد ايران به معنـاي تجـارت، و آن                 . باشد  كردهاي دولت مي  عمل

 ارز و سپس خريد و وارد كـردن كاالهـاي عمـدتاً مـصرفي خـارجي بـوده                   تأمينهم در قالب فروش نفت و       

دانـد    موظـف مـي   بيند و دولت را       نهضت اين روند را براي حال و آينده جمهوري اسالمي خطرناك مي           . است
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 ۳۲۱

هـاي صـنعتي و        ثبات و امنيت اقتصادي در بخش خصوصي، فعاليت اين بخش را در جهت فعاليـت               تأمينبا  

  .كشاورزي هدايت نمايد

هـايي بـه      هايي عظيم، راكد بمانند و يا در فعاليت         عدم ثبات و امنيت فعلي، باعث آن شده است كه سرمايه          

ها در    طبيعي است اين گونه فعاليت    . تر به دنبال داشته باشند      مئنكار گرفته شوند كه نفع بيشتر، زودتر و مط        

  .اي جز باال بردن ميزان تورم و بيمار ساختن اقتصاد ندارند قلمرو واسطگي امكان پذير بوده و نتيجه

نهضت آزادي ايران پايان بخشيدن به اين روند را شرط ضروري براي آغاز سازندگي و شكوفايي اقتـصاد    

  .داند ملي مي

  

  ـ در قبـال سياست خارجـي۱۳

با توجه به اين كه اساس زندگي انسان و تمدن بر ارتباط و اجتماع و معارفه و تبادل گذارده شـده هـيچ                       

  .تواند با انزوا و قهر و انكار سايرين خود را در دنيا حفظ و خودكفا نمايد كشوري نمي

منان و همسايگان را كه منجـر بـه         نهضت آزادي ايران سياست جهان ستيزي و تحريك و تعرض به دش           

هاي اتخاذ شـده نـه        داند و معتقد است كه سياست       شود مثمر ثمر نمي     انزواي جمهوري اسالمي در جهان مي     

 كرده است و نه انطباق با اسالم و حكم خدا و يـا صـدور انقـالب                  تأمينمصلحت استقالل و امنيت كشور را       

ن بعد از استعفاي دولت موقت نه اهداف صحيح اسـالمي           به طور خالصه، سياست خارجي ايرا     . داشته است 

اي را كه در      هاي ظريف و زيركانه     مشي  و ملي داشته است و نه با استفاده از افراد با صالحيت و درايت خط              

  .الملل موفقيت آميز باشد تعقيب نموده است هاي بين عرصه دام و فريب

نـه ايـران سياسـت اعتـدال و موازنـه منفـي             نهضت معتقد است سياست خارجي طبيعي و تـاريخي عاقال         

ولوال دفع اهللا الناس بعـضهم بـبعض لفـسدت          «ها در سايه      هاي ابرقدرت   باشد كه بايد با استفاده از رقابت        مي

بر ايـن  . المللي در حفظ صلح و داعيه دفاع از حقوق بشر، اعمال گردد  و با توجه به جو عمومي بين   ١»االرض

  .متقابل بر مبناي عدالت و حاكميت ملي و تماميت ارضي تكيه شوداساس الزم است روي احترام 

  :المللي بايد به شرح زير باشد بنابراين مواضع جمهوري اسالمي در قبال مسايل بين

ديپلماسي دولت جمهوري اسالمي ايران بر پايه آنچه گفتـه شـد بايـد در جهـت                 : ها  ـ  در برابر ابرقدرت    ۱

ها و در جهت تضعيف هر دو و مصون ساختن انقالب و كشور               برقدرتتشديد تضادهاي داخلي و خارجي ا     

االسف درست عكس اين سياست در چند سال گذشته دنبال شـده اسـت، و                 مع. ها باشد   از آسيب رساني آن   

در نتيجه به جاي آن كه تضادهاي دروني جامعه آمريكا و جدايي ميان دولت و ملت آمريكا بـر اثـر انقـالب                       

ايـن تـضادها بـه علـت سـوء عملكردهـاي سياسـي ايـران بخـصوص بـه دنبـال مـسأله                        ايران تشديد شود    

المللي نيز دو ابر قدرت آمريكا و كـشورهاي اروپـايي غربـي و                در روابط بين  . گروگانگيري تقليل يافته است   

 اند تا همه بتوانند بي دغدغه خاطر به عراق كمك كنند و در اشغال لبنان                شوروي شرايطي را به دست آورده     

  .هماهنگ و همگام شوند

ديپلماسي دولت جمهوري اسالمي بايد عالوه بر دنبـال كـردن           : ـ در برابر بازار مشترك و اروپا وژاپن       ۲

                                                      
  .گرفت كرد فساد روي زمين را فرا مي  بعضي ديگر دفع نمي و اگر خدا برخي مردم را توسط…ـ ۲۵۱/ بقره.١
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  .تز تشديد تضادهاي داخلي، ايجاد شكاف ميان آنان و دو ابرقدرت شرق و غرب باشد

هـا و   همكـاري بـا آن  مصلحت ما و صلح جهان و دفـاع از ضـعفا در            : ـ در مورد كشورهاي غير متعهد     ۳

كشورهاي غير متعهد، بـه شـرط صـداقت و          . باشد  طرف ماندن و استقالل و مقاومتشان مي        پافشاري در بي  

هـا را نـاتوان و        توانند ركن مهم و مؤثري در جهان سراسر آشوب و ستم امروز بوده  ابرقـدرت                 وحدت مي 

  .محرومان و عقب افتادگان را مستقل و نيرومند سازند

دولت جمهوري اسالمي ايران بايد تقويـت كننـده جبهـه متحـد غيـر متعهـدها و تقليـل دهنـده                      ديپلماسي  

تـر ايـن      مع االسـف موضـع ايـران خاصـه در قبـال دول مترقـي              . ها و تضادهاي داخلي آنان باشد       كشمكش

  .كشورها موجب ضعف اين جبهه گشته است

اي آزاديبخش، ديپلماسـي جمهـوري      ه  در مورد ممالك اسالمي و نهضت     : ـ در برابر كشورهاي اسالمي    ۴

ها را داشته و با برقراري ارتباط و          اسالمي با دخالت، مساعدت و پرهيز از بروز دشمني و درگيري با دولت            

ولتكن منكم امه يدعون الي الخير يأمرون بالمعروف و ينهـون عـن   «ها سفارش الهي  نفوذ در دل و دماغ ملت 

  . اجرا نمايدرا با مسالمت و محبت و تدبير» المنكر

هـا تقويـت      ديپلماسي جمهوري اسالمي بايستي نقش تقويت كننده اتحاد ميان دول اسالمي و از ميان آن              

هـا و تـضادهاي فيمـابين در          المللـي و تقليـل اصـطكاك        هاي مترقي آن در جبهه داخلي و در سطح بـين            جناح

هـاي فرهنگـي و سياسـي در     جـاد حلقـه  اي. ها و ديگر نيروهاي اسـتعماري را ايفـا نمايـد      برخورد با ابرقدرت  

در . كشورهاي اسالمي از وظايف مهم ديگري است كه بايد توسط جمهوري اسـالمي ايـران صـورت گيـرد                  

تمام موارد الزم است حفظ سياستي مستقل و منسجم و ديپلماسي غير پرخاشگرانه و نفوذ و تأثير گذاردن                  

  .هاي دولت باشد ترين هدف بر ملل اسالمي از مهم

  

  خط مشـي) ب

  ـ ادامه رسالت تاريخي ۱

خواهد فريضه اسالمي و رسـالت ملـي نهـضت را كـه تفهـيم و                  كنگره پنجم از اعضاء  نهضت آزادي مي       

 آزادي، عدالت، حاكميت ملـي و وحـدت در كـشور اسـت بـا صـبر جميـل و          تأمينتبليغ و دفاع و اقدام براي       

در جمهوري اسالمي ايران بـا توكـل بـه خـدا ايفـا              تالش وسيع همچنان ادامه دهد و نقش شاهد و واسط را            

همچنين به عنوان يك گروه مسلمان ايراني كه خود را مديون و موظف به خدمت به خلـق و دفـاع از                      . نمايند

  .داند، در توسعه و تحكيم و تزكيه نهضت مجدانه فعاليت نمايند حقوق ملت و استقالل مملكت مي

  

   ـ وفاداري به نظام جمهوري اسالمي۲

خط مشي نهضت در وفاداري و خدمت و دفاع از نظام جمهوري اسـالمي ايـران و مخالفـت بـا عمليـات                       

نهـضت  . كاري و هر گونه اغوا و انحراف از اموال اسالم و قانون اساسي اسـت         براندازي، خرابكاري، افراط  

ل، آزادي،  اسـتقال «گانـه انقـالب يعنـي         خواهان صادق و مراقب بيـدار بـراي تحقـق صـحيح شـعارهاي سـه               

باشد و با ارتباط و ارشاد مردم و دولتيان           و عملكرد صحيح قواي سه گانه جمهوري مي       » جمهوري اسالمي 

هـاي   نمايد از سقوط نظام جمهوري اسالمي ايران يا تبديل آن بـه اسـتبداد و فاشيـسم در صـورت     سعي مي 
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الي خارجي نتواند به طور مـستقيم       مختلف دولتي، طبقاتي و ديني به حول و قوه الهي جلوگيري كند تا استي             

يا غير مستقيم پايگاهي براي خود ساخته سياست خارجي ايران تمايل و تبعيت نـسبت بـه شـرق يـا غـرب،                       

  .هاي ديگر پيدا كند اروپا، آمريكا و قدرت

  

  ـ رابطه با دولت و نهادها۳

گرديده و خود را مطيع     دولت و نهادهاي جمهوري اسالمي ايران مادام كه بر طبق قانون اساسي تشكيل              

براي والي تعيـين فرمـوده اسـت برخـوردار بـوده در نـزد               ) ع(و موظف به اجراي آن نمايند از حقي كه علي         

نهضت محترم و در خور عالقمندي و همكاري در قلمرو مشتركات مثبت هستند، خواه آنان موافـق و خـواه                    

 و مشفقانه بوده جانب     اسالمي محترمانه روابط نهضت با دولت و نهادهاي جمهوري        . مخالف نهضت باشند  

نـشين بـراي خـودداري از        طلـب گوشـه    در اين روابط نه عافيت    . گرايي را از دست نخواهد داد      انصاف و حق  

  .كننده نظام خواهد بود طلب پرخاشگر تضعيف بيان حقايق، و نه جاه

  

  ـ آينده نگري و آينده سازي۴

د متوقف در حال و متـوحش از زور و زود گـردد بلكـه در                 نهضت آزادي  با ايمان به خدا و آخرت نباي         

هـاي وسـيع زمـان و مكـان           هـا  را در چـارچوب        حل  راه. آئينه روز و در حوادث مشهود، آينده دور را ببيند         

هـا و وقـايع    از آنجا كه هوشياري و حضور در جريـان . بجويد و پايداري و عاقبت بخيري را از خدا بخواهد 

بيني حوادث و پيشگيري خطرات ضرورت دارد، نهضت بايـد سـعي كنـد نـاظر بـر                    شايران و جهان براي پي    

  .حال، رابط و واسط و روشنگر همگان و دلسوز سازنده آتيه ايران با توكل به خالق جهان باشد

  

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

  

  

  نهضت آزادي ايران

  

                                                      
ايم درگذر و ما را ثابت قدم بدار و مـا را             از گناه و ستمي كه ما درباره خود كرده        ) به كرم خود  (ـ بار پروردگارا    ۱۴۷/عمران   آل .١
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