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 ) ١٦(جلد  ١٣٦٤ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه 

  

                                                                                                  
  

  پيام نوروزي

 ٦٤فروردين تاريخ: 

◄   

 
  جنگ و صلحنامه به اعضای شورايعالی دفاع پيرامون مسئله 

 ١٨/١/٦٤تاريخ: 

◄   

 
 نامه سرگشاده به رئيس جمھوری در مورد جنگ

 ٥/٢/٦٤ :تاريخ

◄   

 
تلگرام مھندس بازرگان به آقای ھاشمی رفسنجانی در مورد جعل 

  اكاذيب

 ٨/٢/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  ھای قانونی  جمھوری پيرامون تأمين آزادی تلگرام به رئيس

  جمھوري برای انتخابات رياست

 ١٧/٢/٦٤تاريخ: 

◄   

 
 گذاری در خيابان ناصرخسرو اطالعيه پيراموان بمب

 ٢٤/٢/٦٤ :تاريخ

◄   

 
 تلگرام به دادستان عمومی تھران در مورد فك پلمپ دفتر نھضت

◄   



 ٢٩/٢/٦٤ :تاريخ

 
نامه به مطبوعات در مورد علت عدم تشكيل كنفرانس مطبوعاتي

 ٣١/٢/٦٤تاريخ: 

◄   

 
 بيانيه مطبوعاتی به مناسبت انتخابات رياست جمھوري

 ٣١/٢/٦٤ :تاريخ

◄   

 
  ) پيرامون مسائل جاری مملكت٢بايد كرد؟(بيانيه چه 

 ٦٤خرداد تاريخ: 

◄   

 
 تلگرام دبيركل نھضت به آقای رفسنجاني

 ١٢/٣/٦٤ :تاريخ

◄   

 
  فارس مالی در خليج  مصاحبه با خبرنگار تايم

 ١٣/٣/٦٤تاريخ: 

◄   

 
بيانيه پيرامون نظرخواھی درباره ادامه جنگ در راھپيمايی روز 

  قدس

 ١٨/٣/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  تلگرام مھندس بازرگان به آقای ھاشمی رفسنجاني

 ٢٣/٣/٦٤تاريخ: 

◄   

 
ما را «اسالمی با عنوان  روزنامه جمھوریپاسخ به مقاالت

  »جمھور كنيد رئيس

 ٢٧/٣/٦٤تاريخ: 

◄   



 
 اطالعيه در مورد اعالم جرم عليه روزنامه جمھوری اسالمي

 ٢٩/٣/٦٤ :تاريخ

◄   

 
نامه به دادستان عمومی تھران و اعالم جرم عليه روزنامه 

 اسالمي جمھوری

 ٢٩/٣/٦٤ :تاريخ

◄   

 
  تالش دولت موقت برای جلوگيری از جنگ تحميلی عراق

 ١/٤/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  »بس، صلح مذاكره، آتش«توضيحاتی پيرامون

 ٦٤ تيرماهتاريخ: 

◄   

 
 نامه به رھبر انقالب پيرامون انتخابات رياست جمھوري

 ٦٤تيرماه  :تاريخ

◄   

 
  » رود؟ گروه نھضت آزادی ايران به كجا می«پاسخ به مقاله

  در روزنامه جمھوری اسالمي

 ١٠/٤/٦٤تاريخ: 

◄   

 
زا به منزل آقای مھندس توسلي طالعيه در مورد پرتاب بمب آتش

 ١٢/٤/٦٤ :تاريخ

◄   

 
 نامه به وزارت كشور در مورد رفع توقيف دفتر نھضت آزادي

 ١٦/٤/٦٤ :تاريخ

◄   

 

  مصاحبه با خبرنگار نيوزويك
◄   



 ٢٥/٤/٦٤تاريخ: 

 
  نامه به رئيس ھيئت نظارت بر انتخابات

 ٢٦/٤/٦٤تاريخ: 

◄   

 
تلگرام به رئيس ديوان عالی كشور و تقاضای رفع توقيف از 

  روزنامه ميزان

 ٢٧/٤/٦٤تاريخ: 

◄   

 
تلگرام به دادستان كل كشور و تقاضای رفع توقيف از روزنامه 

 ميزان

 ٢٧/٤/٦٤ :تاريخ

◄   

 
 تلگرام به وزير كشور در مورد تأمين آزادی و امنيت انتخابات

 ٢٧/٤/٦٤ :تاريخ

◄   

 
  جمھوری پيرامون انتخابات رياست ١ اطالعيه شماره

 و نامنويسی آقای مھندس بازرگان

 ٣٠/٤/٦٤ :تاريخ

◄   

 
  چی ژاپن نی مصاحبه مھندس بازرگان با روزنامه مای

 ٣٠/٤/٦٤تاريخ: 

◄   

 
 برخوردھای اعتقادی (مجادله، دفاع عقيدتي، مراء)

 ٦٤مرداد  :تاريخ

◄   

 

 نامه به روزنامه اطالعات در مورد مصاحبه با مھندس بازرگان
◄   



 ٦/٥/٦٤ :تاريخ

 
 تلگرام به مسئولين و درخواست رفع توقيف از روزنامه ميزان

 ٦/٥/٦٤ :تاريخ

◄   

 
 چرا مھندس بازرگان داوطلب رياست جمھوری شد؟

 ◄   
 

مورد در صالحيت نامزدھای رياست نامه به شورای نگھبان در

  جمھوري

 ٩/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 
   جمھوری پيرامون انتخابات رياست ٢اطالعيه شماره

  بازرگان) (عدم تأييد صالحيت مھندس

 ١٠/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  مصاحبه با روزنامه نيوزويك

 ١٣/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  پيرامون انتخابات رياست جمھورينامه به شورای نگھبان

 ١٧/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه پيرامون انتخابات رياست جمھوري

 ١٧/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  پاسخ به سؤاالت روزنامه آلماني

 ٢١/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 



هللا  كيھان در مورد سخنان آيتنامه مھندس بازرگان به روزنامه

  خزعلي

 ٢٣/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه پيرامون ارزيابی انتخابات چھارمين دوره رياست جمھوري

 ٣٠/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 
تلگرام مھندس بازرگان به روزنامه جمھوری اسالمی در مورد 

  مقاله 

  »طلبھا ھمكار سلطنت بازرگان«

 ٣١/٥/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  اطالعيه پيرامون سفر مھندس بازرگان به اروپا

 ٢١/٦/٦٤تاريخ: 

◄   

 
مھندس بازرگان به ايرانيان خارج از كشور در پيام خداحافظی

  مراجعت از آلمان

 ٢٧/٦/٦٤تاريخ: 

◄   

 
پاسخ به مطالب روزنامه كيھان و جمھوری اسالمی پيرامون 

  مقاالت 

  و » رود؟ كجا می نھضت آزادی ايران به«

  »ای از اعضای كابينه ايشان ه با آقای بازرگان و عد«

  ٦٤ مھرماهتاريخ: 

◄   

 
تلگرام تسليت به دكتر روحانی به مناسبت درگذشت عموی 

  ايشان
◄   



 ٦/٧/٦٤تاريخ: 

 
  صفر ٢٨اطالعيه به مناسبت حمله به مراسم

 ٢١/٨/٦٤تاريخ: 

◄   

 
جنگ تحميلی و «پاسخ دكتر يزدی به مقاالت روزنامه اطالعات

  »آزادي نھضت

 ٦٤ آذرماهتاريخ: 

◄   

 
  مھندس بازرگان به دادگستری احضار شد

 ٣/٩/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  بعد از انتخابات رياست جمھوری چه شد و چه بايد كرد؟

 ٥/٩/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  پايان پايان عادالنه جنگ بیبيانيه 

 ١/١٠/٦٤تاريخ: 

◄   

 
جنگ تحميلی و نھضت«نامه به روزنامه اطالعات در مورد مقاالت

  »آزادي

 ١٥/١١/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  اطالعيه پيرامون حمله ھوايی به پرواز داخلي

 ٥/١٢/٦٤تاريخ: 

◄   

 
  سفر آقای دكتر يزدی به خارج از كشوراطالعيه پيرامون

 ٩/١٢/٦٤تاريخ: 

◄   



 
  هللا حائري تلگرام تسليت به آيت

 ١٧/١٢/٦٤تاريخ: 

◄   

 
متن سخنرانی مھندس بازرگان به مناسبت سالگرد پيروزی 

و سرنوشت ايدئولوژی انقالب  سرگذشت«انقالب با عنوان

  »اسالمی ايران

 ٦٤اسفند تاريخ: 

◄   

 
  اعتراض به رئيس جمھوری

انقالب  در مورد حمله مھاجمين به مراسم بزرگداشت پيروزی

  اسالمي

 ٦٤اسفند تاريخ: 

◄   

 
  قطعنامه ھشتمين كنگره

 ٦٤اسفند تاريخ: 

◄   

 
  ھای اميد (در زمينه جنگ) بيانيه روزنه

 ٢٠/١٢/٦٤تاريخ: 

◄   

 



  ۴

  

  پيام نوروزي

  

  القلوب واالبصار يا مقلب
  يا مدبرالليل والنهار

  الحول واالحوال يا محول
  الحال حول حالنا الي احسن

نهضت آزادي ايران طليعه نوروز و گردش فصول و احوال را چون همه سال، نشانه اميد و مژده بهبود                   

د و از خداوند داناي توانـا، سـالم و          گوي  ميو همفكران و هموطنان تبريك      گرفته، اين عيد ملي را به دوستان        

  .يدنما ميسعادت ملت عزيز و همه گرفتاران جهان را درخواست 

 پروردگاري كه به دنبال سرما و اسارت زمستان زمين مـرده را بـا فرارسـيدن بهـار زنـده و                      ،آفريدگار

دمـان و بـا مـژده ِان مـع          شرط تغييـر و تحـرك خو        نيز به ها را     ما انسان د،  ساز  ميمجهز براي دوران مجدد     

ند پس از پيروزي آغاز انقالب از آزمايش بعدي آن نيز موفق و منصور بيرون آورده به                 توا  ميرا  ِر يس سعال

ما براي ملت و كشورمان سـال سـازنده پربركـت و            . هاي خودمان و خشنودي اوست برساند       آنچه خواسته 

  .كنيم مياستقالل آرزو ادي و سرشار از آزادي و آب

  

   نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۴ فرودين  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۵

  

  

  

  

  



  ۶

  

  نامه به اعضاي شورايعالي دفاع پيرامون مسئله جنگ و صلح

  

  اعضاي محترم شورايعالي دفاع

با سالم و دعا براي آن شورا در پيمودن راه حق و دفاع از حقـوق حقـه ملـت نجيـب ايـران و مرزهـاي                           

از منكـر و  معـروف و نهـي   ه حق و انجام فريضه امـر بـ  ه حكم ضرورت توصيه به  بكشورمان، الزم ديديم    

  .اطالعتان برسانيمه امور مسلمين مطالبي پيرامون مسئله جنگ و صلح به همچنين اهتمام ب

فرماندهي كل قوا نوشـتيم،     ه  اي خصوصي كه چندي قبل در مورد همين مسئله ب           اين نامه را، پس از نامه     

 آنكـه شـما آگـاهي و        يـل لده  نگاريم ب  مي) عدودي از مسئولين طراز اول و يا مؤثر كشور        و م (شما  ه  خطاب ب 

را  مـدهاي آن آ اختـصاص خـويش گرفتـه و مـسئوليت پـي      گيري در مـسئله جنـگ را در انحـصار و              تصميم

ه مقام رهبري طبق قانون اساسـي بـ       ه  جنگ و صلح ب   ه  دليل آنكه پيشنهادات مربوط ب    ه  همچنين ب . ايد  پذيرفته

 منجر به تصميمات فرمانـدهي      ديده  ميفرماندهي كل قوا    ه  هده شما گذاشته شده و اطالعات و نظراتي كه ب         ع

ه نيـد از وراي پـرده تبليغـات بـ    توا مـي دليل آنكه شـما از معـدود كـساني هـستيد كـه      ه د و باالخره بگرد  مي

خانمانهـا و     ، آوارگـان و بـي     آمار واقعي تلفات، مجروحين، معلولين، مفقودين     ه  هاي جنگ و ب    واقعيات جريان 

ها و ضايعات و صدمات نگاه كنيد و در يك جمله از كم و كيف جنگ درگذشته و حال تصوير                      ميزان ويراني 

اين آگاهي اختصاصي و انحصاري مسئوليت عظيمي براي        . تري از عموم ملت و مسئولين پيدا نمائيد         روشن

مـردم و در پيـشگاه عـدل الهـي          ه  زير از پاسـخگوئي بـ     ايجاد نموده كه نـاگ    فردفرد شما در قبال خدا و خلق        

  .ديباش مي

هاي جنگ ابتدائي و تعرضي همـراه بـا ادلـه             ما نظريات اعتقادي خود پيرامون جنگ و صلح و محدوديت         

لحاظ اقتـصادي، نظـامي و      ه  و نظرات فقهاي بزرگ شيعه و همچنين بررسي جنگ ب         صريح قرآني و احاديث     

ايـم و بـا قـرار دادن ايـن نـشريه در معـرض نقـد               يل آورده صتفـ ه  بـ » صـلح جنـگ و    «سياسي را در نشرية     

مـا معتقـديم    . ان اميدواريم كه اگر در اين نظرات اشتباه يا قصوري ديدنـد مـا را راهنمـايي كننـد                  نظر  صاحب

در هر حـال در اينجـا       . اندركاران جنگ مفيد، راهگشا و الزم است        مطالعه اين نشريه براي عموم بويژه دست      

 با مطالعـه    كنيم  ميولي از شما دعوت     . گوئيم مياحتراز از اطناب كالم بيش از اين در اين باره سخني ن           براي  

اللي كه ممكن است با نظـرات شـما متفـاوت باشـد آشـنايي              رفانه و دقيق آن با نظرات و استد       مسئوالنه، بيط 

  »لعل اهللا يحدث بعد ذلك امرا«بيشتري پيدا كنيد 

 فتنه همانند اكثريـت مفـسرين،       در باره نيز نظر ما    »  جنگ تا رفع فتنه از عالم      جنگ،«در مورد شعار اخير     

تنزيـل،  التنزيـل، التـسهيل لعلـوم ال      االسـرار، كـشاف، انوار      ان تفسيرهاي مدارك التنزيل، كشف    باز جمله صاح  

ايط شـر  تـأمين    البيان اين است كه رفع فتنـه، دفـع دشـمن از سـرزمين اسـالمي و                 كنزالعرفان، المنار و روح   

معناي آيه بزبان امروز اين است كـه ديـن آزاد           «تعبير صاحب المنار    ه   و ب  باشد  ميعبادت آزادانه پروردگار    

باشد يعني مردم در دين آزاد باشند كسي بر ترك دين مورد فشار قرار نگيرد و كسي بخاطر ديـن اذيـت و                       

همـه  ه  تعمـيم بـ   » ه و يكون الدين كلـه هللا      و قاتلوهم حتي التكون فتن    «اينكه آيه كريمه    ه   ب مضافاً. »عذاب نشود 

  ۸۰۰/۴/۲۱: شماره

 ۱۸/۱/۱۳۶۴: تاريخ

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۷

جاي دنيا و همه كس نداشته و دستور و يا اجازه مقاتله تنها با كساني است كه وارد خانه و كشور ما شده،                       

 در هر دو سوره بقره و انفال كه اين دسـتور آمـده اسـت                ضمناً. ايجاد فتنه در داخل جامعه ما نموده باشند       

 شده است، بدين معني كه اگر متجاوز از تجاوز دست برداشـت يـا      زل متجاو ادامه عم ه  اجراي آن مشروط ب   

 بملزم است جـوا   » اهللا يفان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل عل       «حكم  ه  پيشنهاد صلح كرد زمامدار مسلمين ب     

اي بـراي تجهيـز قـوا        دشمن خدعه نموده و پيـشنهاد صـلح را وسـيله           دهد  مي و حتي اگر احتمال      مثبت بدهد 

د چنين احتمـالي را  ساز ميوي را موظف » ان يخدعوك فان حسبك اهللاو ان كادو«ه است دستورالعمل  ساخت

  .ناديده گرفته پيشنهاد صلح دشمن را بپذيرد

، »حديبيـه «حضرت با اهل كتاب و مشركين بخصوص پيمان تـاريخي            سيره رسول گرامي، پيمانهاي آن    

مـاي بزرگـي بـراي فهـم آيـه شـريفه        و معاويـه نيـز راهن   در مورد خوارج  ) ع(استعمال كلمه فتنه توسط علي    

عليرغم اين واقعيت كه سـران جنـگ جمـل          ) ع(علي. هستند» قاتلوهم حتي التكون فتنه و يكون الدين كله هللا        و«

بيعت را شكسته و آتش فتنه را ميان مسلمين برافروخته بودند هرگـز حاضـر نـشد آغـازگر پيكـار بـا ايـن                         

 و عنـصر    كنـد   مـي از پيروزي خود، از كشته شدن سران آشوب ابـراز تأسـف             عهدشكنان باشد و حتي پس      

  .دهد ميافروزي همچون مروان حكم را مورد عفو قرار  پليدي و آتش

كوشـد از    در برخورد با معاويه اين والي ياغي بـر حكومـت مركـزي نيـز تـا آخـرين لحظـه مـي                      ) ع(علي

د و خـوارج را نيـز ابتـدا         دار  مـي با وي را باز نگـه       خونريزي خودداري شود و همواره باب مكاتبه و ارتباط          

نكته جالـب توجـه     . ورزد رفع فتنه آنان و جلوگيري از خونريزيشان مبادرت مي        ه   و سپس ب   كند  مينصيحت  

انـد    با كساني سر و كار دارد كه يا با وي در مسأله حكومت بيعت نمـوده               ) ع(اين است كه در مورد فوق علي      

  .دار آن است منصوب شده بودند مركزي كه وي عهده از طرف حكومت و يا عمالً

 مقابل علي قرار داشتند، از كشور و يا دولتي ديگر نبودند بلكه افرادي از داخل                كساني كه عبارت ديگر    هب

رسـميت   هجامعه اسالمي بودند و علم طغيان برافراشته، بيعت خود را شكـسته و يـا حكومـت مركـزي را بـ                     

  .در جامعه اسالمي ايجاد فتنه داخلي نموده بودند بدين وسيلهشناختند و  نمي

تـو  ه   فرموده است كه مبادا صلحي را كـه دشـمن بـ            تأكيدمالك اشتر   ه  در عهدنامه خود خطاب ب    ) ع(علي

هايـت    يابـد و نگرانـي       و رضاي خدا در آن است رد كني زيرا در صلح سپاه تو استراحت مي               كند  ميپيشنهاد  

بر همين پايه است كه فقهاي شيعه جنگ تدافعي را بـراي رفـع              . كند  ميپيدا  د و سرزمينت امنيت     گرد  ميزائل  

منظـور ممانعـت از كـشتار و آواره         ه   بـ  باشد  مي» اشد من القتل  «يا  » اكبر من القتل  «تعبير قرآن   ه  اي كه ب    فتنه

ســاختن مــسلمانان واجــب و جنــگ تعرضــي و ابتــدائي را خــواه بــراي توســعه و صــدور مكتــب و خــواه  

  .اند حرام شمرده) ع(عصر  بسط قدرت باشد در غيبت حضرت ولي وكشورگشايي

در زمان غيبت امام معصوم مورد قبول قاطبه فقهاي شيعه بوده اسـت و        حرمت جنگ تعرضي و ابتدائي      

خوشبختانه رهبر انقالب نيز در بيانات اول فروردين و سيزده رجب خـود بـدين مطلـب اشـاره فرمودنـد و                      

  .ما دفاع و اقدامات ما تدافعي است» جنگ«اعالم داشتند كه 

نتيجه منطقي تدافعي بودن جنگ آن است كه به محض توقف حمله و بازگشت مهاجمين به مواضـع قبـل             

بـرخالف جنـگ تـدافعي، در جنـگ ابتـدائي يـا             . دشـو   مياز آغاز حمله و رفع فتنه آنان موضوع جنگ منتفي           
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زمين مورد نظر، يا استقرار حكومت دلخواه و يـا          خواه تسخير سر  » تهاجم«هاي    تهاجمي جنگ تا تحقق هدف    

  .يابد صدور انقالب باشد، ادامه مي

 ديگر معيار تشخيص جنگ تدافعي از حمله تهاجمي برخوردي است كه طرفين مخاصمه پس از                عبارت به

  .مواضع قبلي، رفع فتنه تجاوز با پيشنهاد صلح طرف ديگر دارنده بازگشت ب

        

ر كه به نظر ما نقطه عطف تبديل جنگ تدافعي به نبرد تعرضي براي تصرف بصره و                 پس از فتح خرمشه   

ساقط ساختن صدام و حزب بعث و تأسيس جمهوري اسالمي در عراق و اولين گام در راه صـدور انقـالب                     

ان را كه در بيرون راندن دشمن و دفع فتنه از مرزهـا بـا مـا و دولتمـردان                    نظر  صاحب ما و بسياري از      ،بود

افق بودند اعتقاد بـر ايـن بـود كـه شـرايط مـساعدي بـراي فـتح بـاب مـذاكره و قبـول صـلحي عادالنـه،                   مو

 شـرايطي كـه اسـتفاده      .مان ايـران و عـراق فـراهم آمـده اسـت           و خداپسندانه ميان دو ملت مسل     شرافتمندانه  

مقدمـه  هاي حقـه ملـت ايـران را جامـه عمـل پوشـاند و هـم                    نست هم خواست  توا  ميصحيح و منطقي از آن      

 اگرچه در آغاز . استعفا و سقوط حزب بعث شود و هم به انقالب اسالمي در جهان آبرو و اثري ديگر بخشد                 

مذاكرات نشان داده و حتي موافقت فرمانده كل قوا را در ايـن امـر   ه  بگيرندگان روي خوش برخي از تصميم  

اي را كه سـست شـده بـه نيـروي             بيثهنند شجره خ  توا  مياين تصور و اميد كه      ه  زودي ب ه  اعالم داشتند اما ب   

واسـط  «جاي توصيه قرآني ايجاد امت ه سپاهيان ايران و پشتيباني مردم مسلمان عراق از بنيان براندازند، ب   

اقطار عالم باشد، با ه اي كه نمونه و الگوئي براي الهام و جذب جهانيان و صدور اسالم ب     »مدينه«و  » و شاهد 

 آزاد ساختن قدس شريف و مقابله نظامي با كفر          ،تري گشوده   بهه گسترده ج» راه قدس از كربال   «طرح شعار   

  .جهاني را در صدر برنامه و تبليغات خود قرار دادند

زوال بعـث بايـد      هفرصت تجديد قوا و تجهيـز مجـدد را از ارتـش روبـ             «نظر ما بطالن اين استدالل كه       ه  ب

 تجربه پس از فتح خرمشهر نشان       .ابت شده است   ث د، عمالً شو  مي، گرچه هنوز بقوت تمام بر آن تكيه         »گرفت

تـرين مراحـل      آنان در بحبوحه جنگ و در سـخت       ه  اي وابسته ب    داد كه باغبانان شرق و غرب و اذناب منطقه        

تـدريج  ه  اند و اين در شرايطي است كه فرصت تجديد قوا و تجهيز را ب               آن اين شجره خبيثه را سيراب نموده      

يم كه خيـال برانـدازي آنهـا را در          شو  مياسلحه مستكبريني   ه  ز نيازمندتر ب  رو هدهيم يعني روزب   از دست مي  

  .پرورانيم سر مي

صدام اجازه خواهد داد به تجهيز بيشتر خـود بپـردازد از آن             ه  بس ب   اين استدالل كه تعطيل جنگ يا آتش      

ت خود را    عبرتي نياموخته، حيثي   سجهت نيز باطل است كه اگر بفرض محال صدام از حمله گذشته خود در             

همـان انـدازه بلكـه بيـشتر        ه  ايران را در سر بپرورانـد، مـا نيـز بـ           ه   دوباره خيال خام حمله ب     ،از دست نداده  

 و خواهيم فرصت و امكانات الزم براي ترميم ضايعات و تقويت مواضع و تجديد نيروهايمان خواهيم داشت          

عمـل  » لخيل ترهبون بـه عـدواهللا و عـدوكم        ا  و من رباط   ة لهم مااستطعتم من قو    اعدواو«توانست بفرمان الهي    

نيم در مـذاكرات خـود شـرايط الزم و    تـوا   مـي عـالوه مـا      هبـ . اي بجـا بيـاوريم      كرده اقـدام بجـا و مـصلحانه       

  .هاي محكمي از دشمن گرفته احتياطات ضروري را مراعات كنيم تضمين

فتخـارآفرين بعـد از    مليـات ا  البته سلحشوران دلير ما در طول اين مدت فداكاريهاي فراواني كرده و در ع             

اند امـا خودتـان بهتـر         اي نموده   جانبازيهاي ايثارگرانه ،  ، خيبر و بدر   )يك تا شش  (فتح خرمشهر نظير والفجر     
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سـفانه در هيچيـك از آنـان پيـروزي قـاطع و             أعات انساني و اقتـصادي فـراوان، مت       ضاي كه عليرغم    دانيد  مي

اگر در آغاز حمله موفقيتي  .  نيامده است  به دست وق فوق برساند    اهداف اعتقادي ف  ه  اي كه ما را ب      كننده  تعيين

 و پـس از     رفـت   مـي  پس از مدتي كوتاه بسياري از مواضع كسب شده از دست             شد  مينصيب ارتش و سپاه     

 آمـده  بـه دسـت  شنيد و اگـر هـم اثـري از پيروزيهـا بـاقي ميمانـد، نتـايج         آن ملت خبري از اين مواضع نمي    

سـخنگوي شـورايعالي دفـاع حملـه        . رفتـه و زيانهـاي وارده نبـود        هاي از دست    يهبهيچوجه هموزن با سرما   

والفجـر  «هاي تكراري و مجـددي تـا          را آخرين حمله ناميد اما چون به نتيجه مطلوب نرسيد شماره          » والفجر«

  .براي آن شمردند» ۶

 بـه طـور   كـار    ام اين  شايد انج  . درصدد نيستيم هزينه دقيق اقتصادي اين عمليات را بررسي كنيم          ما فعالً 

جبهـه را ناديـده بگيـريم و فقـط            دقيق در توان هيچكس نباشد، اما اگر كمكهاي بيدريغ ملت به جبهه و پـشت              

 ميليارد ريـال هزينـه      ۲۰۰۰ رسمي حدود    به طور  ملت ايران    ،حساب بياوريم ه  هاي مصوب را ب     ارقام بودجه 

راق نيز بدون ترديـد چنـد برابـر ايـن مبلـغ را              ع. اجراي تصميمات و پيشنهادهاي آن شورا را پرداخته است        

نفع آنان و عليه اسـتكبار      ه  ترتيب سرمايه دو ملت مستضعف مسلمان بجاي آنكه ب        به اين   . هزينه كرده است  

جيـب همـان مـستكبران      ه  طرف بـا خريـد اسـلحه و مهمـات بـ            جهاني و صهيونيسم بكار گرفته شود از يك       

اشـان را تبـديل    جان مسلمانان دو كشور افتاده و هستيه ها ب  حهسرازير شده و از طرف ديگر آتش اين اسل        

  .خاكستر نموده استه ب

ها و خـسارات مـستقيم كـه بگـذريم، عـدم توليـد و عقـد قراردادهـاي غيراقتـصادي، اسـتهالك                         از هزينه 

بـل  فرسا، ضايعات قا    هاي راكد، فرار متخصصين، توسعه اعتياد، ناامني، فساد و تنگي معيشت طاقت             سرمايه

نتيجه عملكـرد ايـن عوامـل وضـعيت نابـسامان           . گيري نيستند   مالحظه غيرمستقيم جنگ است كه قابل اندازه      

  .باشد ميهاي وسيعي است كه بر كمتر كسي پوشيده  اجتماعي، اقتصادي و سياسي و نارضايي

عنـي   قربـاني شـدن جوانـان ي       ، مستقيم هزينـه ايـن سياسـت شـده         به طور مراتب مهمتر از مبالغي كه      ه  ب

 كه بر پايه ادعاي طرفين و با رعايت ضـريب اطمينـان نـسبت بـه         باشد  ميسرمايه اصلي دو كشور مسلمان      

در مـورد مجـروحين نيـز اگـر گفتـه وزيـر             . چند صدهزار نفر رسيده است    ه  مدت ب  مجموع آمار آن، در اين    

حدود بيست هزار نفر    مجروحين ما در هر حمله      «بهداري سابق را در مجلس شوراي اسالمي مبني بر اينكه           

 از نعمت دست، پـا، چـشم يـا سـاير اعـضاء محـروم                كساني كه مالك محاسبه قرار دهيم تعداد      » بوده است 

در ميـان ايـن شـهداء و معلـولين نـه تنهـا از مـستكبرين و        . چند صد هزار نفر خواهـد رسـيد   ه  اند نيز ب    شده

 لبخند رضايتي كـه از نـابودي ذخـائر ارزي و           اي نيست بلكه آنها در كنار معركه با         اسرائيل خونخوار نشانه  

  .باشند ميگر خون و خرابيها   نظاره،انساني ما و رونق بازار خود بر لب دارند نشسته

ما قبول داريم كه جنگ عظيم حاضر و جوشش ايمان و ايثار و شهادتها كه همـراه بـا اثبـات شـهامت و                        

 ولـي اعتقـاد   باشـد   مـي هاي قابـل توجـه و پربهـا           ردهنظير براي انقالب اسالمي ايران است از فرآو         شكوه كم 

و در  )  بعد از مرحله دفاعي و پيشنهاد صـلح و امنيـت           خصوصاً(نداريم كه در پيشگاه ذوالجالل حكيم عادل        

هاي آينده كشورمان، حقانيت و درخشندگي كه تصورات و تبليغات رائج در اين بـاره                 قضاوت تاريخ و نسل   

  .ها و پشيمانيها جاي آنها را نگيرد  و پايدار باشد و پريشانييند مورد قبولنما مياعالم 
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  آقايان محترم،

 ،كنـيم  مـي  وخامت اوضاع را چنانكـه احـساس         دهد  ميما اجازه ن  ه  شرايط عمومي كشور و مسئله جنگ ب      

ل كنيد كه اگر اين مبلغ هنگفت و ايـن نيـروي انـساني عظـيم در خـدمت                   سؤاولي شما از خود     . بازگو نمائيم 

 آيا وضعيت دينـي، اخالقـي،      گرفت  ميزش و پرورش، سازندگي و خودكفائي و خودجوشي مملكت قرار           آمو

؟ آيـا تـورم     رسيد  ميحد  به اين    كنوني بود؟ آيا فساد و رشوه و اعتياد تا           به صورت سياسي و اقتصادي ما     

ندازه بود؟ آيا دلمردگـي     ؟ آيا فرار مغزهاي مورد نياز مملكت تا اين ا         شد  ميو گراني اينگونه گريبانگير مردم      

گانـه انقـالب،      ؟ آيـا از آرمانهـاي سـه       رسـيد   مـي اين درجـه    ه  و دلسردي مردم نسبت به انقالب و اسالم تا ب         

؟ آزادي و حقـوق  شـد  مـي استقاللش با وابستگي گسترده اقتصادي موجود با چنين وضعيت مشكلي روبرو     

ايـن  ه  اش تـا بـ      گـشت؟ جمهـوري اسـالمي      ايمال مي نگ پ اين حد به دليل يا بهانه شرايط زيانبار ج        ه  ملت تا ب  

اسـالم روي   ه  فـوج بـ     درجه موجب دلسردي و حتي انزجار جمع كثيـري از مـردم كـه در اوان انقـالب فـوج                   

  .هاي ديگر كه بدون ترديد پاسخ آنها منفي است»آيا «ى؟ و بسيارشد مي واقع ،آوردند مي

        

ئي كشانده است كه امروز بسياري از شهرهاي ايران زيـر           جاه  روند گذشته سياست جنگي شما كار را ب       

 هر روز و هر شب تعدادي از شهرها مورد حمله هوائي دشمن قرار              .اند  قرار گرفته بمباران جنايتكاران بعثي    

ها با وحـشت     صل از ترس آنكه مبادا هدف موشكها و بمبها قرار گيرند شب           أ و مردم مضطر و مست     گيرد  مي

هـاي ناشـي از    هـا و سـقط جنـين    ند، آمار سـكته شو مياره روستاها و حواشي شهرها از شهرها گريخته آو  

انگيز است و انهدام مراكز بزرگ صنعتي كشور از قبيل پااليـشگاهها، نيروگـاه اتمـي،                  ترس و اضطراب هول   

  نيروي هوائي و موشكهاي ايـران در برنامـه         متقابالً. باشد  ميپتروشمي و كارخانجات عمده كشور دردآور       

در اين مسابقه وحشتناك كشتار و ويراني، ز هـر          . كنند  ميملت عراق وارد    ه  مثل ضايعات عظيمي ب   ه  مقابله ب 

  .طرف كه شود كشته، سود كفار است

سقوط صـدام  «اين خسارت هنگفت بر دو ملت مسلمان تحميل شده است بدان اميد كه برنامه اعالم شده               

اينكـه پـس از گذشـت بـيش از دو           .  تحقق يابـد   ١»ر عراق و حزب بعث و استقرار حكومت مطلوب خودمان د        

سال از فتح خرمشهر زمان آن رسيده است كه ببينيم آيا بـه هـدفهاي مـورد نظـر در ايـن برنامـه نزديكتـر                          

  .ايد يا خير شده

آيا روند فعل و انفعاالت در اين مدت موجب تضعيف موقعيت صدام شده است يا برعكس موجب تقويت                  

المللـي و      وضعيت وي شده است؟ پس از پيـروزي ايـران در فـتح خرمـشهر شـرايط بـين                    و تثبيت  سابقه  بي

دست آورده بود، جنـگ را پايـان        ه  داخلي عراق آنچنان بود كه اگر ايران از موضع قدرتي، كه در آنروزها ب             

 زمـان شـده    مراتـب مـستحكمتر از آن     ه  اما اكنون وضـع او بـ      . كرد  مياحتمال زياد سقوط    ه   ب م، صدا داد  مي

فرض سقوط صدام در شرايط كنوني آيا جز اين است كه حزب بعث همچنـان حكومـت را در                   ه  تازه ب . است

دست خواهد داشت و صدام ديگري با اسم و رسم، ولي راه و روش وي، و با تحميق مردم بـر ملـت عـراق                    
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ه خون و خرابي در     هم نفع مردم عراق خواهد بود؟ و آيا اين است نتيجه اين          ه  و آيا اين ب   . تحميل خواهد شد  

  دو كشور؟

 بحثـي   در مورد بند سوم برنامه اعالم شده، يعني اسـتقرار حكومـت مطلـوب خودتـان، در عـراق، فعـالً                    

 اين يك هدف مطلوب اسالمي اسـت يـا خيـر و آيـا مـا حـق داريـم حكومـت مطلـوب                          كه آيا اصوالً   كنيم  مين

اي الزم فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عقيدتي و      ه  خودمان را در عراق مستقر كنيم يا نه؟ و آيا بدون آمادگي           

 هـست يـا خيـر؟ آنچـه روشـن           مدر مجموع شرايط مساعد دروني امكان تحقق چنين هدفي براي شما فـراه            

روز بعيـدتر   هاست اين است كه وقتي دو هدف اول در برنامه شما تحقق نيافته باشد و امكـان آن هـم روزبـ       

  .وم نيز بيهوده استطريق اولي انتظار تحقق هدف سه گردد ب

. باشـد   مـي از مسائل اساسي ديگر جنگ دريافت غرامت خسارات وارده بر ايـران بـر اثـر تهـاجم عـراق                     

با ادامـه جنـگ و      .  بيشتر از امروز بود    به مراتب  احتمال دريافت خسارات جنگ بعد از فتح خرمشهر،          مطمئناً

 پي، و تثبيت موقعيت صدام، احتمال دريافـت         هاي پي در    تهاجم ايران به داخل مرزهاي عراق، و عدم موفقيت        

  . كمتر شده استبه مراتبخسارات 

 بـا يـك صـلح       است كه اين نگراني وجود دارد كه جنگ تحميلي، نهايتـاً          و باالخره شرايط حاضر آنچنان      

  .تحميلي و ننگين بر ايران خاتمه پذيرد

  آقايان محترم

بـرد؟ آيـا لـزوم       ل نمـي  سـؤا هاي شـما را زير      روشآيا واقعيات فوق، هدفهاي نخستين، استراتژي كلي و         

بينانه و نـاتوان      ؟ آيا ديپلماسي غيرواقع   رسد  مي ن به نظر ارزيابي مجدد در شعارها و سياستهايتان ضروري        

 د سمبل ثبات در كشورهاي عربي در نيـاورده و او را تثبيـت نكـرده و جبهـه متحـ     به صورتشما صدام را    

ا عليه انقالب اسالمي ايران را تقويت نكرده است؟ و آيا آزادي، اسـتقالل        كشورهاي عربي با پشتيباني آمريك    

  اقتصادي و خودكفائي ما و تماميت و بقاي ما فداي اين جنگ و برادركشي نشده است؟

» جنـگ و صـلح  «بگذاريد قبل از طرح پيـشنهادات و پايـان بخـشيدن ايـن نامـه همـانطور كـه در نـشريه           

  :كنيم كه ايم در اينجا نيز اعالم آورده

اهللا، وظيفـه هـر مـسلمان، موجـب رضـاي خـدا و سـعادت مـردم          سـبيل  ـ ما نيز جنگ دفاعي را قتال في ۱

 تأكيـد هاي ما تا زمان فتح خرمشهر منعكس است همواره بـر ايـن امـر                  كه در نوشته   طوريه  شمريم و ب   مي

  .ايم كه بايد فتنه دشمن را با بيرون راندن وي دفع كنيم داشته

را ) ع(همگام و همراه با فقهاي شيعه براي جنگ ابتدائي و تهاجمي حضور و امر امام معـصوم                ـ ما نيز    ۲

  .شمريم ضروري و الزم مي

تقاضاي ه  ـ برداشت ما از قرآن اين است كه هر چند احتمال خدعه دشمن وجود داشته باشد ناچاريم ب                 ۳

  .صلح وي با ديده مثبت نگاه كنيم

جنگ سود اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي برده و عالقمنـد بادامـه             كه از اين     ـ ما معتقديم كساني   ۴

 از  كـساني كـه    و   باشـند   مي ابرقدرتهاي شرق و غرب و طرفداران و اذناب آنان بويژه اسرائيل             باشند  ميآن  

  .بينند اسالم و ملتهاي مسلمان بخصوص دو ملت ايران و عراق هستند دامه اين جنگ زيان ميا
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يم امروز امنيت و سالمت بندگان خـدا از دو ملـت مـسلمان در گـرو تـصميمات شـما                     گوئ بر اين پايه مي   

ملـت  ديگران اعتنائي نداريد حداقل نمايندگان      ه  اگر ب . از اين ابتالي عظيم الهي با خودرائي غافل نشويد        . است

صميمات و موجهين و مطلعين را، در محيطي آزاد و دور از فشار و ارعاب، طرف مشورت قرار داده و در ت                    

نـد بـدون    گذار  ميساطت پا در ميان     عنوان و ه  حل نموده و يا ب      كه ارائه راه   سينه كليه كساني  ه  ب. وارد نمائيد 

 نظامي و جوئي را بازگذاشته حل مسئله را تنها در عمليات صرفاً         مل دست رد نگذاريد، باب مذاكره و چاره       أت

 از سرانجامي بپرهيزيد كه خداي نـاكرده شـما          .يدالمللي جستجو نكن    هاي بين  بدون تدابير سياسي و همكاري    

 بدتر از پايان گروگانگيري و امضاي قرارداد الجزائر كـه موجـب بـر    به مراتببار و      قبول صلحي ذلت  ه  را ب 

  .باد رفتن ذخائر ارزي كشور گرديد، مجبور سازند

  اعضاي محترم شورايعالي دفاع

اين دليل كـه    ه  فع انقالب و جمهوري اسالمي هستيم و نيز ب        آنكه مسلمان، ايراني، معتقد و مدا      به دليل ما،  

تـرين آزمـايش تـاريخي كـشورمان      نيم در اين عظيمتوا ميرا بازگو كنيم ن هند سخنانشان خوا  ميمردم از ما    

بـه   و انجـام فريـضه امـر         بـه حـق   ساكت بنشينيم و مسئوليت و وظيفه شرعي و ملـي خـود را در توصـيه                 

آميـز    كار كه مخـاطره    گرچه بسياري از دوستان از اين     . مام حجت ناديده بگيريم    و نهي از منكر و ات      معروف

 الـي ربكـم و لعلهـم    ةمعـذر «ند امـا پاسـخ مـا بـه آنهـا و خودمـان            دار  مي برحذرمان   دانند  ميحاصلش   و بي 

م شـما اتمـا  ه اينك نيز خداي عالم بر نهان و آشكار و ملت نجيب ايران را شاهد گرفته بـ                . باشد  مي» يرجعون

دليـل آنكـه از نـشيب و فـراز جنـگ و ضـايعات و خـسارات و تلفـات آن از همـه                         ه   شما را ب   .كنيم  ميحجت  

يـد و تـشخيص و پيـشنهادتان در         گذار  مـي  شما در اختيار فرمانـده كـل قـوا           تريد و اخبار جنگ را اكثراً      آگاه

  .شناسيم تصميمات متخذه در مسئله جنگ و صلح مؤثر است مسئول مي

» مامور معذور «به عنوان يم كه نه خداوند عزيز و حكيم، نه ملت ايران و نه تاريخ شما را                دار ميما اعالم   

تا ديـر نـشده     . كيفر نخواهد گذاشت    نخواهد پذيرفت و غرور و استنكاف از مشورت و اجراي نظر ملت را بي             

مدين و مطلعين اليـق     با ارزيابي دقيق گذشته و تجديدنظر در سياستهاي اعمال شده با نمايندگان ملت و معت              

سود دو ه بينانه پيدا كنيد و هرچه زودتر اين جنگ خانمانسوز را ب           هاي عاقالنه و واقع     حل  مشورت نموده راه  

  !ملت ايران و عراق فيصله دهيد

  اللهم قد بلغنا

  نهضت آزادي ايران
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   در مورد جنگرئيس جمهوريه نامه سرگشاده ب

  

  اي منهاالسالم جناب آقاي سيد علي خا حجت

  رانجمهوري محترم اي رئيس

بخش اسالم و خدمت به ايران،        پس از حمد خدا و آرزوي توفيق جنابعالي در بهره گرفتن از مكتب نجات             

وزيرتـان مطـالبي     تهـران و اصـفهان، جنابعـالي و نخـست    ۶۴ فـروردين    ۳۰هاي جمعـه      از آنجا كه در خطبه    

خـود مطـرح فرموديـد كـه         جنگ و مخالفين نظـرات       پيرامون وضع سياسي و اجتماعي جامعه و مساله مهم        

 مـورد خطـاب و       و تـصريحاً   آزادي ايـران كـه تلويحـاً        انگيز و براي نهضت     براي بسياري از هموطنان سؤال    

اي سرگشاده توضيحاتي را پيرامون برخي از         لذا بر آن شديم كه در نامه      . آور بود   عتاب و اتهام بود، شگفت    

  .رافتمند ايران در ميان بگذاريماين مطالب با شما و با ملت ش

يكي آنكه علت سرگشاده بودن اين نامه ضرورتي اسـت كـه بيانـات             . اشاره كنيم  دو نكته   ه   بايد ب  مقدمتاً

جنابعالي در نماز جمعه ايجاد نموده و ديگر آنكه طبق روش هميشگي نهضت، كوشش ما بر اين است كه بر                

 در چهـارچوب حكمـت و موعظـه          و پاكش با شما سـخن گفتـه      و خاندان   ) ص(پايه كتاب الهي و سنت پيامبر     

  .مشويحسنه عمل نمائيم و از دائره ادب اسالمي خارج ن

        

مردم ايران و جهان اعالم كرديـد كـساني از داخـل    ه با خشمي فراوان ب فرودين   ۳۰در خطبه نماز جمعه     

انــد و بــا بكــار بــردن  نمــودهبــاره مــسائل جنــگ اظهــارنظر  ت و جــسارت داده و درأخــود جــره بــكــشور 

چنين آدمهائي كه عالقمندي آنها بـه امريكـا     «و افترائاتي مانند    » ورشكستگان سياسي «: اصطالحاتي همچون 

از آزادي كـه انقـالب اسـالمي بـه آنهـا      «و » اهللا بوده و هست و امريكائي بيش از عالقمندي آنها به امت حزب    

، جنـگ و مـسئولين را       كننـد   مـي پراكنـي     ، شايعه و دروغ   نويسند ميجزوه و كتاب    : كنند  ميداده سوءاستفاده   

چقـدر  «ايد كه ايـن افـراد         سؤال نموده » كنند  مينظر   مسائل اسالمي ناشيانه اظهار    در باره برند،   زيرسؤال مي 

بنـده هـشدار    «ايـد كـه       و سـپس اعـالم داشـته      » براي دستگاه و مسئولين كشور و مردم قابل تحمل هستند؟         

آنها كرده و به آنهـا آزادي       ) به( آزادي و لطفي كه جمهوري اسالمي        )از(كنند  مي كه سعي    دهم آن كساني   مي

و امكان حرف زدن داده سوءاستفاده كنند بدانند اين براي مسئولين جمهوري اسالمي هميشه قابـل قبـول و         

  .»تحمل نيست

        

نهي از منكر مـشفقانه تـذكر دهـيم كـه            انجام وظيفه خطير     به عنوان  دانيم   مي مطلب الزم  قبل از ورود به   

د و كـسوت روحانيـت،      دار  ميرا از بكار بردن عناوين موهن باز       مسلمانان» و التنابزوا بااللقاب  «فرمان الهي   

هاي نماز در سراسر جهان اقتضاي آن دارد كه در انتخاب كلمات و مطالـب   مقام امامت جمعه و پخش خطبه  

  .ته شودتوجه، دقت و تقواي بيشتري بكار گرف

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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 كه برخـي از     شد  ميها بيان داشتيد بايد بگوئيم از بياناتتان چنين استفاده            اما در زمينه مطالبي كه در خطبه      

عـدم انتـشار    . اند  مسئولين نوشته ه   نظرات خود را پيرامون مسأله جنگ و صلح ب         ايرانيان در داخل كشور اخيراً    

اي    خـصوصي و در حلقـه      بـه طـور   د كه اظهارنظر اين افـراد        مردم از آنها حكايت از آن دار       اين نظرات و ناآگاهي   

ـ           دنيـا  ه محدود صورت گرفته است ولي شما مصلحت در آن ديديد كه اين عمل هموطنان خود را علني ساخته و ب

 يد و يا الاقل نخست نظرات آنـان       داد  مي پاسخ   آنان مستقيماً ه  آيا مقتضاي حق و عدالت آن نبود كه ب        . اعالم داريد 

پرداختيد تا مردم بتواننـد در ايـن          انتقاد از آن مي    يد و سپس بنقد و بررسي و احياناً       رساند  مي عموم   العبه اط را  

  مساله عادالنه قضاوت كنند؟

هاي معهود شما در خطبه نماز جمعه بسياري از مردم نيز متوجه شـدند كـه                 متداول و نشانه   دراز برخو 

ايد كه    پرسند چه نوشته   بر اين پايه از ما مي     . ران بوده است   اي آزادي  الاقل يكي از هدفهاي اين حمالت نهضت      

 فروردين در تهران و اصفهان و كسان ديگري فرصـت  ۳۰وزير در نمازهاي جمعه  جمهوري و نخست    رئيس

ما در برابر اين سؤال پاسخي نـداريم        . اند  ها و افترائات را متوجه نهضت ساخته         هماهنگ تهمت  به طور يافته  

منزله اعالم وصـول نامـه خـصوصي نهـضت بـه اعـضاء شـورايعالي دفـاع                  ه   اين حمالت ب   جز آنكه بگوئيم  

  .پيرامون مسائل جنگ و تحليل و اظهارنظر ما بوده است

  اي جناب آقاي خامنه

 كه در   دانيم  مي مباني اسالمي و در چهارچوب قانون اساسي حق و وظيفه خود و هر فرد ايراني                 ما طبق 

هائي، هرچنـد مغـاير بـا خـط مـشي و سياسـتهاي جـاري، بـه                     و يا توصيه   مسائل اساسي كشور اظهارنظر   

. دانـيم   مياندركاران بنمائيم و اين امر را براي سالمت ملك و ملت الزم و ضروري                 گيرندگان و دست    تصميم

ايـم بـا درك حـساسيت         اما همانطور كه در نامه خصوصي خود به اعضاي شـورايعالي دفـاع متـذكر شـده                

 جلوگيري از هرگونـه سـوءتعبير و برداشـت بـويژه از طـرف دشـمنان اسـالم و         منظور بهاوضاع كشور و   

 جنگ را كه يكي از مهمترين مسائل مملكتي است تنها براي اعـضاء              در باره هاي خود     ايران، نظرات و نگراني   

 ده و برخـصوصي و مـستقيم بـودن آن تأكيـد           شورايعالي دفاع و معدودي از مسئوالن مؤثر كشور فرسـتا         

اميد ما اين بود كه اتخاذ چنـين روشـي   . اي خودداري نموديم ديم و حتي از اشاعه خبِر نوشتن چنين نامه   كر

طبيعي است در برابر چنين عملي متـين و خيرخواهانـه انتظـار             . در حل مسائل جنگ مفيد و مؤثر واقع گردد        

انتظار مـا و اقتـضاي مقـام        اساس و تهديد و هشدار نداشتيم بلكه          هاي تكراري بي    عصبانيت، پرخاش، تهمت  

  .سياسي و روحاني شما اين بود كه قرآن را با قرآن، سنت را با سنت و منطق را با منطق پاسخ دهيد

 يـا  داننـد  مـي د كه آيا گردانندگان جنگ خـود را معـصوم      ساز  ميهائي از اين قبيل اين سؤال را مطرح           واكنش

اند كه بر اين پايه براي   از طريق وحي دريافت داشتهتقيماً خود را مس    ها و خط مشي     پندارند كه سياست   چنين مي 

 بر پايه كدام يك از موازين       احدي حق تذكر و پيشنهاد و توصيه، حتي در يك نامه خصوصي، نيز قائل نيستند؟              

و طبـق كـدام اصـل از قـانون اساسـي      ) ع(و روش اهل بيـت ) ص(قرآني و براساس كدام نقل از سنت پيامبر 

 و تهديـد اسـت؟ آيـا بيانـات شـما حـاكي از آن نيـست كـه            و تذكر، تهمت، افتـراء     به حق  العمل توصيه   عكس

 بـه صـورت    مسائل اساسي كشور حتي      در باره  احدي حق اظهارنظر     صاستثناء چند نفر از خوا    ه  معتقديد ب 

اي خصوصي مستقيم ندارد؟ و اگر كـسي جـرات و جـسارت نمـوده اظهـارنظري كنـد بايـد در                        نوشتن نامه 

هـاي غيرموافـق را تعطيـل نمـوده،           آيـا شـما كـه روزنامـه       ! ها و تهديـدها باشـد       انواع حمالت و تهمت   انتظار  



  ۱۵

هاي اسالمي و قانوني غيرمـوافقين را متوقـف سـاخته، بـر خـالف مـوازين شـرعي و قـانوني دفتـر                          فعاليت

و اسنادشـان   آزادي ايران را الك و مهر نموده و اعضاي اين حـزب قـانوني را از اسـتفاده از امـوال                        نهضت

  ايد؟ ايد، تحمل يك نامه خصوصي را هم از دست داده محروم ساخته

دولت موقت اسـت كـه      ه  هائي تكراري ب    وزيرتان حاوي تهمت    مطالب ايراد شده توسط جنابعالي و نخست      

هيم بـا انتـشار صـورت مـذاكرات     خوا ميدر اينجا از شما   . ايم  ما بارها خالف واقع بودن آنها را اعالم نموده        

وزيـري موجـود بـوده و در اختيـار و دسـترس               وزيران دولت موقت كـه در نخـست         هيئتوراي انقالب و    ش

  .ملت شريف ايران امكان دهيد تا از صحت و سقم اين مطالب آگاه شونده شماست ب

همصدائي با امريكا متهم    در بيانات خود، اظهارنظركنندگان عالقمند به سرنوشت كشور در مسأله جنگ را به              

دولت امريكا همچون ساير ابرقدرتها     .  نادرست است  چنين مطالبي اين روش     عالوه بر غيراسالمي بودن    .ايد  كرده

 ابرقدرتها با فروش    .د نيست ساز  مي خودشان نابود    به دست پايان يافتن جنگي كه جان و مال مسلمين را          ه  مايل ب 

زمـان  ر  نـين جنگـي هـستند و لـذا هـ           و عمـده چ    اسلحه و وابسته ساختن بيشتر اقتصاد ما سودبرندگان اصلي        

هـاي خاصـي ايـن        شرائط مناسبي براي پايان يافتن جنگ فراهم آمده است مشاهده شده كه با استفاده از شيوه               

در آميز موهن اخير وزير امورخارجه امريكا          نمونه زنده و بارز آن سخنان تحريك       .اند  را از بين برده   شرايط  

در شرائطي كه اقدامات دبيركل سازمان ملـل و اعـالم موضـع مثبـت و                وي  .  ايران و رهبر انقالب است     باره

 تـا بـا ايجـاد       منطقي ايران روزنه اميدي براي پايان يافتن جنگ پديد آورده بود چنـين سـخناني ايـراد نمـود                  

  .س سازدأيه هاي مورد انتظار در ايران اين اميد را تبديل ب العمل عكس

» تحمـل «و مـا را     » آزادي و امكـان حـرف زدن داده       «ه بـه مـا      ايـد كـ     در بيانات خود بر ما منـت گذاشـته        

جمهـوري كـه مطـابق اصـل يكـصد و بيـست و يكـم قـانون                    براي ما جاي تعجب است كه رئيس      . ايد  فرموده

آزادي و حرمت اشخاص و حقـوقي كـه قـانون اساسـي بـراي ملـت                 «اساسي سوگند ياد نموده است كه از        

كـساني كـه خـالف مـا       «د كـه    دار  مـي  فـروردين اعـالم      ۳۰ز جمعه   و حتي در نما   »  حمايت كند  ،شناخته است 

بـه  اي كـه   شـده  ، بـر گـروه سياسـي ـ اسـالمي شـناخته      »عقائدي دارند ما هرگز محدود و محصور نكرديم

ور حاكميت حقوق اساسي خود از قبيل انتشار روزنامه، اجازه چـاپ و انتـشار، تجمـع و سـخنراني در                     دست

  !دگذار مياي محدود را از دست داده است، چنين منتي  تري در محوطهاماكن عمومي و حتي داشتن دف

العاده محدودي كه مـا داريـم جـزء           زدن فوق   اگر آزادي و امكان حرف    پاسخ ما بدين بيانات اين است كه        

 تحمل كنيد بلكه براي حراست و حمايـت از آن           آن را حقوق اسالمي و قانوني ماست شما نه تنها موظفيد كه           

 آزاديـد   ،دانيـد   مياعتبار    ايد و اگر براي ما چنين حقي را قائل نبوده و قانون اساسي را بي                 خورده نيز سوگند 

 انقالبـي تـصفيه     به طـور  گوش بفرمانتان دستور دهيد ما را       » اهللا  حزب«ما را محاكمه و مجازات كنيد و يا به          

  .جسدي كنند

  آقاي رئيس جمهوري

 كه ما هر زمان اظهارنظر و يا اقدامي براي حفظ كشور و مـصالح               دانيد  ميشما و دوستانتان بهتر از هر كس        

 و  تأجـر  و آماده قبول عواقـب       كنيم  مي اسالمي و ملي خود عمل       به وظيفه مردم الزم و ضروري تشخيص بدهيم       



  ۱۶

جسارت خود در بيان كلمه حق بوده و هستيم و در پاسخ اين هشدارها و تهديـدها از ايـن سـخن الهـي پيـروي                          

ئيمنما ميخدا توكل ه اگر تذكرات و مواضع ما بر شما گران است ما تنها ب كه كنيم مي
١
.  

  نهضت آزادي ايران

۵/۲/۶۴  

  

  

  

                                                 
 )۷۱يونس ...(اهللا توكلت اهللا فعلي ان كان كبر عليكم مقامي و تذكيري به آيات. ۱
  



  ۱۷

  

  

  االسالم هاشمي رفسنجاني تلگرام مهندس بازرگان به حجه

  

۰۸/۰۲/۱۳۶۴  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست مجلس شوراي اسالمي و امام جمعه موقت تهران

  

  رهبري انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالميمقام محترم : رونوشت

  عالي قضائي شوراي: رونوشت

اي كـه روي اغـراض سياسـي در       عطف به بيانات خالف حقيقت و انصاف و جعل اكاذيـب ناجوانمردانـه            

ايد كه رئيس دولت موقت بر طبق كتاب كارتر موافقت با بردن               كرده از جمله اظهار داشته     ۶/۲/۶۴نماز جمعه   

اوالً در كتاب كـارتر و بـسياري از   . دارم كا كرده بوده است، اعتراض و انزجار خود را اعالم مي    شاه به امري  

 ۱۳ثانيـاً بـه طـوري كـه در اعالميـه مطبوعـاتي مـورخ                . همكاران او خالف اظهارات شما نوشته شده اسـت        

لت را نسبت بـه   مهرماه نظر مخالف دو   ۲۹ وزارت خارجه دولت موقت آمده بوده است، در تاريخ           ۵۸آبانماه  

 ۸قصد انتقال شاه به دولت امريكا اطالع داده بوديم و وزرات خارجه دو يادداشت شديداللحن در تارخهـاي                   

ثالثاً مراتب فوق در هيئت دولت كه شما هـم عـضو آن   .  همان ماه در اين باب تسليم دولت امريكا نمود         ۱۲و  

الت شـرعي بـراي خـود نيـستيد، القـل لطمـه بـه        بند تقواي سياسي و عـد  اگر شما پاي . بوديد گزارش گرديد  

چنانچه در خطبه نماز جمعـه مبـادرت بـه تكـذيب      . قداست نماز جمعه و به حيثيت مقام رياست مجلس نزنيد         

اتهامات انتسابي كرديد، از خدا طلب مغفرت براي شما خواهم نمود در غير اين صورت خداي داناي توانا را                   

 مقامات قضائي و شكايت بـه مقـام رهبـري كـه شخـصاً مطلـع از قـضايا                    وكيل گرفته اعالم جرم قانوني به     

  .الحكم هللا والعاقبه للمتقين. اند خواهم برد بوده

  

  مهدي بازرگان

۸/۲/۶۴  

  

  

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۸

  

  پيرامون  جمهوري  تلگرام به رئيس

  تأمين آزاديهاي قانوني براي انتخابات رياست جمهوري

  

  اي جناب آقاي سيدعلي خامنه

  ترمجمهور مح رئيس

 عطف بـه بيانـاتي كـه در خطبـة نمـاز             ،با سالم و دعاي توفيق جنابعالي در انجام صحيح وظائف محوله          

كساني كه خالف عقايد ما عقايدي دارند ما هرگز محدود          « فروردين ماه ايراد نموديد مبني بر آنكه         ۳۰جمعه  

و با توجـه بـه اعتراضـيه    » ويندو محصور نكرديم امكان و اجازه داديم حرفشان را بزنند و عقايدشان را بگ        

 نهضت آزادي ايران خطاب به جنابعـالي و از آنجـا كـه طبـق قـانون اساسـي مـسئوليت                      ۱۳۶۳مورخ اسفند   

عهـده داريـد و از آنجـا كـه انتخابـات      ه همآهنگ ساختن قواي سه گانه كشور و اجراي قانون اساسـي را بـ            

  :هيمخوا ميرياست جمهوري در پيش است از شما 

ام غيرقانوني و خالف شرع دادستان عمـومي تهـران و الك و مهـر نگـه داشـتن دفتـر نهـضت                       ـ از اقد  ۱

آزادي ايران جلوگيري و براي آنكه اين انتخابات قانوني و مشروع باشد كليه آزاديهـا و حقـوقي كـه قـانون                      

  .اساسي براي افراد و گروهها قائل شده است صادقانه رعايت كنيد

عالً برايتان مقدور نيست دستور دهيد سالني در اختيـار نهـضت گذاشـته    كه چنين حملي ف    ـ در صورتي  ۲

 اولـين قـدم     بـه عنـوان   شود تا بتوانيم فعاليتهاي خود را در زمينه انتخابات رياست جمهوري آغـاز كنـيم و                 

  . ارديبهشت ماه جاري در آنجا برگزار نمائيم۲۵مراسم سالگرد بيست و چهارمين سال تأسيس خود را در 

  .ي موفقيت شما در انجام وظايف قانونيبا آرزو

  نهضت آزادي ايران

۱۷/۲/۶۴  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۹

  

  گذاري در خيابان ناصرخسرو اطالعيه پيرامون بمب

  :هموطنان عزيز

بار ديگر دست جنايتكار خشونت گلوي گروهي از هموطنـان مـا را فـشرد و يكـي از فجيعتـرين مظـاهر                       

اي از   عدهريزي دشمنان انسانيت      برنامه. ذاشتبيرحمي بشر را در خيابان ناصرخسرو در معرض نمايش گ         

  .مردم شريف و بيگناه تهران را طعمه انفجاري مهيب قرار داد

 حادثـه بـر   عموم ملت ايران بويژه بازماندگان قربانيـان ايـن    ه  نهضت آزادي ايران ضمن عرض تسليت ب      

وسط هر فرد يا هـر گـروه كـه    آميز را ـ بهر صورت و ت  عمال اينگونه كارهاي خشونتاپايه اعتقاد اسالمي، 

  :كند ميمسئولين امر مشفقانه توصيه ه يد و در اين رابطه بنما مي محكوم باشد ـ شديداً

اي برخوردارنـد ارتكـاب    ـ با بكار گرفتن دستگاههاي اطالعاتي كشور كه از وسعت و سازماندهي ويژه  ۱

  . مردم بيگناه جلوگيري كندبيني و پيشگيري نموده از قرباني شدن بيشتر چنين جناياتي را پيش

آشـام بعثـي از    گريبان است و دشمن خـون ه كه ملت شريف ايران با جنگ عظيمي دست ب   ـ در هنگامي  ۲

انديشي نگشته خطر سـتون پـنجم دشـمن و             دچار ساده  كند  ميما استفاده   ه  زدن ب  اي براي ضربه    هر وسيله 

  . ناديده نگيرندآن راعوامل نفوذي 

برداري نموده بـا      اند از اينگونه حوادث بهره       انقالب اسالمي ايران همواره كوشيده     ـ از آنجا كه دشمنان    ۳

ايجاد تشديد جو اختناق و باال بردن سطح خشونت و باالخره هر چه بيشتر بستن جامعه از تكامل و پويايي                    

شـياري در    بر اولياء امور الزم است از افتادن در چنين دام خطرناك احتـراز نمـوده ضـمن هو                  ،ملت بكاهند 

پيگيري حادثه و دستگيري عاملين جنايت با بازنمودن جامعه اين توطئه دشـمنان ايـران و اسـالم را خنثـي                     

  .كند

از خداوند عزيز و قدير براي بازماندگان شكيبايي، براي ملت نجيب ايران امنيت و سـالمت و پيـروزي و                    

  .اندركاران حسن تدبير و سياست آرزو داريم براي دست

  القوم الكافرين غ علينا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا عليافرربنا 

  نهضت آزادي ايران

۲۴/۲/۱۳۶۴  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۰

  

  تلگرام به دادستان عمومي تهران 

  دفتر نهضت پلمپدر مورد فك 

  

  

  دادستان عمومي تهران

   وزارت كشور:رونوشت

اران داخلـي و     بـا خبرنگـ    ۲۸/۲/۶۴اظهارات وزير كشور در مصاحبه مطبوعاتي مـورخ         ه   عطف ب  محترماً

  :خارجي كه صريحا اعالم داشتند

تواند دفتر خود را باز نمايد و زمينه از سـوي دادسـتان               كنم كه نهضت آزادي مي     من در اينجا اعالم مي    «

  .»عمومي تهران براي صدور اجازه باز كردن دفتر آنها فراهم است

كالنتـري  ه  ور مقتـضي را بـ     خواهشمند است نسبت به باز كردن الك و مهر ساختمان دفتر نهضت دسـت             

  .محل ابالغ نموده و مراتب را به اطالع ما برسانيد

  نهضت آزادي ايران

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۴۸/۴/۲۱: شماره

 ۲۹/۲/۱۳۶۴: تاريخ



  ۲۱

  

  

  نامه به مطبوعات در مورد

   علت عدم تشكيل كنفرانس مطبوعاتي 

  

  احتراماً

 نهضت آزادي ايران براي كنفرانس مطبوعـاتي پيرامـون          ۲۹/۲/۶۴ مورخ   ۸۴/۴/۲۱پيرو دعوتنامة شماره    

  :رساند ميسف به اطالع أ تتخابات رياست جمهوري با كمالمساله ان

 به محل كنفرانس مراجعه نموده      ۹ام ارديبهشت ماه رئيس كالنتري        شامگاه دوشنبه سي   ۳۰/۸ در ساعت 

 ابـالغ    را  دستور آن وزارت مبني بـر جلـوگيري از تـشكيل كنفـرانس             ،گرامي از وزارت كشور     و با ارائه تلفن   

  .نمودند

 از مخبرين محترم و ميهمانان عزيـزي كـه قبـول زحمـت فرمـوده و بـه محـل كنفـرانس                       بدين وسيله ما  

  .طلبيم اند صميمانه پوزش مي مراجعه نموده

به پيوست يك نسخه از بيانية مطبوعاتي كه قرار بـود در ايـن كنفـرانس قرائـت و توزيـع شـود ارسـال                         

  .داريم مي

  نهضت آزادي ايران

۳۱/۲/۶۴  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۴۹/۴/۲۱:شماره

 ۳۱/۲/۱۳۶۴: تاريخ



  ۲۲

  

  

 در كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران كه        قرار بود بيانيه ذيل   

 در آپارتمــان مــسكوني آقــاي دكتــر ســحابي     ۳۱/۲/۶۴در روز 

ريزي شده بود در اختيـار خبرنگـاران گذاشـته شـود ولـي                برنامه

  .متاسفانه وزارت كشور از برگزاري آن جلوگيري كرد

  

  مناسبت ه بيانيه مطبوعاتي ب

  انتخابات رياست جمهوري

  

  :هضت آزادي ايران معتقد استاز آنجا كه ن

  ـ تغيير سرنوشت هر جامعه و سالمت و سعادت آن به كوشش و مشاركت آحاد آن بستگي دارد،

  ملت واگذار شده است،ه ـ حق حاكميت موهبت و تكليفي است كه از طرف خدا ب

  ـ نظام جمهوري اسالمي زائيده انقالبي اصيل و برخاسته از متن ملت شريف ايران است،

  ،باشد ميجراي قانون اساسي كليد حل منطقي و عملي مشكالت كنوني ـ ا

  اي براي اعمال حق حاكميت ملي است، ها راه رشد ملت و نجات ملت و مقدمه ـ عرضه و برخورد انديشه

خـالف اسـالم و     خـاص   گـروه   ه  همه ملت اسـت و اختـصاص دادن آن بـ          ه  هاي گروهي متعلق ب     ـ رسانه 

  ،باشد ميمشروعيت انتخابات مخالف قانون اساسي و مانع 

  

   نهضت آزادي ايرانبه نظراز آنجا كه 

ـ ادامه وضع موجود و انحصار مسئوليتها و اختيارات و تـشديد و تقويـت سياسـتهاي موجـود مـردود                     

  است،

  ،باشد مينظام سلطنتي خطرناك و غيرقابل قبول و تحمل ه ـ برگشت ارتجاعي ب

و سرنگوني نظام جمهوري اسـالمي خـالف مـصالح ملـي اسـت و               ـ انكار كلي و يا نسبي اصالت انقالب         

آميـز نظيـر ترورهـا و انفجـارات نـه صـحيح و نـه                  تغيير متوليان از طريق قيام مسلحانه و اعمـال خـشونت          

  ،باشد ميمصلحت 

آور است و هيچ فرد و گـروه مـسلمان ايرانـي              اي، دريوزگي و ننگ     ـ اميد نجات با دلبستگي به هر بيگانه       

  آن نخواهد رفت،زير بار 

آزادي ـ اسـتقالل ـ جمهـوري     «: اصـول اوليـه انقـالب يعنـي    ه ـ راه رهائي از مشكالت فعلـي وفـاداري بـ   

 اصالح يـا     منظور  بهآميز در چارچوب قانون اساسي        ، دفاع از نظام، قيام قانوني و مبارزه مسالمت        »اسالمي

  ،باشد ميتغيير حاكميت 

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۳

  

 در انتخابات رياست جمهـوري، عليـرغم حمـالت و خطـرات       دانيم  يمبنابراين وظيفه ملي و اسالمي خود       

احتمالي، با احساس مسئوليت و ِاعمال بـصيرت فعاليـت نمـائيم و همچـون انتخابـات دومـين دوره مجلـس                      

اينـك  . آزادي و امنيت مساوي براي عمـوم ملـت گـرديم    تأمين شوراي اسالمي صادقانه و مجدانه خواستار   

مشاركت در ه اين دعوت و مصاحبه مطبوعاتي كرده، نكات و نظريات مربوط ب         ه   ب براي اطالع عموم مبادرت   

  .رسانيم  ميبه اطالعانتخابات رياست جمهوري را 

مسائل ديگر كشور مانند جنگ، اقتصاد، سياست خارجي و غيره نظرياتمـان را             ه  بديهي است كه نسبت ب    

  .نيز اظهارنظر خواهيم كردهاي آينده  در نشريات گذشته خود ارائه داده و در مصاحبه

        

  :يم كه قبل از فوت فرصت، حاكميت موظف استدار ميدر آستانه انتخابات رياست جمهوري ما اعالم 

 محـدود شـده     هـاي مختلـف شـديداً       اساسي به بهانـه     قانون ۲۴ف اصل   ـ آزادي مطبوعات را كه برخال     ۱

 رفع ممنوعيـت  كنند ميق كه در چارچوب قانون عمل هاي غيرمواف و تضمين نمايد و از روزنامه     تأمين   ،است

  .و مزاحمت نمايد

 و برخالف قانون مطبوعات و قـوانين        كرد  ميـ روزنامه ميزان را كه نظريات ما را بدون سانسور درج            ۲

  .مصوب ديگر قريب چهار سال است توقيف گرديده آزاد نمايد

 توسط دادستاني تهران مهر و مـوم شـده       ـ دفتر نهضت آزادي را كه برخالف اصول و قوانين مصوبه          ۳

  .بدون قيد و شرط در اختيار نهضت قرار دهد

هاي گروهي از جمله صدا و سيما دستور دهد مناظرات سياسي و نظرات داوطلبان رياسـت                  ـ به رسانه  ۴

كليـه  ه عالوه بـر آن بـ     . جمهوري را بدون تبعيض پخش نموده و در معرض ارزيابي افكار عمومي قرار دهد             

همـان انـدازه كـه      ه   اجـازه دهـد بـ      باشند  ميوطلبان رياست جمهوري كه طبق قانون اساسي حائز شرايط          دا

 بيـان و دفـاع       حـق  يـد نما  مـي هاي گروهي استفاده      حاكميت براي ارائه افكار خود و حمله بمخالفين از رسانه         

  .آزاد داشته باشند

كن عمومِي مجاز و معمول مانند مـوافقين        ها و احزاب و نامزدهاي مخالف اجازه دهد از اما           ـ به جمعيت  ۵

  .استفاده نمايند

نها طبـق   ستااجتماعات مخالفين را در تهران و شهر      ر و ستادهاي انتخاباتي و افراد و        ـ امنيت كامل دفات   ۶

هـاي غيرمـسئول يـا        و تضمين نموده از هر گونه هرج و مـرج و اخـالل و مزاحمـت گـروه                  تأمين   قانون جداً 

  . مردمي ممانعت مؤثر بنمايدبه اصطالحمأمور برانگيختن دستجات 

افراد ملت كه طبق قانون اساسي حق مشاركت در انتخابات دارنـد آنچنـان تـأميني داده شـود كـه                     ه  ـ ب ۸

در (خـود يـا زيـان و محروميـت           رأي   همگان آزادي و اطمينان كامل داشـته كـوچكترين نگرانـي از عواقـب             

  .ته باشندنداش) صورت امتناع از شركت در انتخابات

اين خواسته حاكميت مسئول تمام لطمات و خسرانهائي خواهـد بـود كـه متوجـه                 تأمين   در صورت عدم  

  .دگرد ميمخالفين 



  ۲۴

از هرگونه تخلف و تقلب، برگزاري انتخابات، حفاظت صـندوقها و اسـتخراج آراء               جلوگيري    منظور  بهـ  ۹

هـد و و امكـان نظـارت مـردم و نماينـدگان             را زير نظارت كامل بيطرفانه و دقيـق شـوراي نگهبـان انجـام د              

  .نامزدها را بدون كمترين اشكال و تبعيض فراهم سازد

هاي گروهـي جريـان واقعـي و شـمارش آراء انتخابـات را                مسئولين انتخابات دستور دهد رسانه    ه  ـ ب ۱۰

  .مردم گزارش دهنده روزانه ب

د در قبـال خـدا و خلـق عمـل نمـوده             مطالب فوق و تعهدات شرعي و قانوني خـو        ه  كه حاكميت ب   در صورتي 

ـ        تأمين   صادقانه و خالصانه آزادي انتخابات را      حكـم وظيفـه ملـي و اسـالمي در          ه  نمايد، نهـضت آزادي ايـران ب

ايفاي ايـن وظيفـه و احقـاق ايـن حـق      ه الوقوع رياست جمهوري شركت كرده هموطنان عزيز را ب      انتخابات قريب 

  . آقاي مهندس مهدي بازرگان است معرفي خواهد نموديعتاًيد و كانديداي خود را كه طبنما ميدعوت 

تنها در صورت تحقق شرايط فوق اسـت كـه انتخابـات رياسـت جمهـوري از اعتبـار و مـشروعيت الزم                       

  .برخوردار خواهد بود

  ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۴ارديبهشت ماه۳۱



  ۲۵

  

  )۲(چه بايد كرد؟

  

  ...ل انما اعظكم بواحده ان تقوموا هللاق

كنم اينكه براي  مي   يز دعوت چبگو من فقط شما را به يك 

  )۴۶/۴۵سبا، (                                     ...خدا قيام كنيد

  

  هموطنان شرافتمند

ني آنها را   اي از سرخوردگي مردم از انقالب و سرگردا          شمه ۶۳مورخ آبانماه   » چه بايد كرد؟  «در نشريه   

اجتمـاعي، سياسـي و دينـي    .. .كه معلول انحراف انقالب از مسير اوليه و پيدايش مشكالت اقتـصادي، اداري،     

 مطرح ساختيم و به رشد نارضايتي مردم از فقدان آزادي و امنيت و از ادامه خـون و خرابـي و گرانـي                        بود

رابر اين نابسامانيها براي نجات مملكت      طرح اين پرسش عمومي رسيديم كه در ب       ه  سرانجام ب . اشاره نموديم 

 بـدين شـرح     ،دشو  ميها تصريحاً يا تلويحاً ارائه        حلهائي را كه از طرف افراد و گروه         چه بايد كرد؟ سپس راه    

  :مورد بررسي قرار داديم

  ـ سكوت و انتظار۱

خودبخـودي  فرج غيبي و يا اصـالح  انتظار ه اي با گفتار و كردار خود، دست روي دست گذاشتن و ب    عده

  :يند كهنما مي و اين رويه را اينگونه توجيه كنند ميستن را توصيه نش

اوالً در شرايط فعلي با حاكميت انحصار و اختناق امكان كمترين توفيقي وجود ندارد و هر گونه مخالفت                  

  .يندنما ميرا بشدت سركوب 

طلب و انحصارگر منتهـي       اي قدرت   سود عده ه  ثانياً همانطور كه مبارزات ملت و اقدامات گذشته همواره ب         

  .شده است در آينده نيز چنين خواهد شد

 انـد  اً تجربه نشان داده كه تنها عامل مؤثر در فعل و انفعاالت سياسي كشور سياستهاي خارجي بوده        لثثا

  .اند دست آنها گشته و مردم همواره آلت

  ... كنوني مشروعيت خواهد بخشيدحاكميته رابعاً هرگونه انتقاد، اصالح، درخواست و دخالت مردم ب

 خطاهـا و خـسارتها، خطاكـاران را         ،باالخره آنكه اگر همه راهها بسته شود و كارها بدتر از بـد گـردد               و

  :بقول فرخي يزدي .رسواتر كرده خودبخود راه اصالح را خواهد گشود
  

  گردد خرابي چونكه از حد بگذرد آباد مي  دانم دلم از اين خرابيها بود خوش زانكه مي
  

ما در بررسي اين رويه نشان داديم كه چنين بينشي مخالف منطق و عقـل و شـرع و مولـود جاهليـت و                        

اي از مـشكالت    و نـه تنهـا گـره   باشـد  مـي فرهنگ منحط استبداد شاهنشاهي بوده هرگز در خور ملتي زنده ن       

  . شدسود استيالگران شرق و غرب نيز تمام خواهده گشايد بلكه نهايتاً ب كنوني نمي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۶

  خارج كشوره ـ اميد بستن ب۲

 گروههـاي  بـه دسـت   كه گويا گـره مـسائل و مـشكالت كـشور تنهـا      كنند مياي چنين تصور و تبليغ   عده

! نـد گـشوده گـردد     توا  مـي مستقر در خارج كه برخوردار از پول و تبليغات و قدرت دولتهاي خارجي هستند               

هـاي    استقبال اقدامات بيگانگان رفته انتظار دارند دولت      ه  اين عده با نشر اخبار و دامن زدن به تبليغات آنها ب           

بزرگ و ابرقدرتهاي امتحان داده دست از جهانخواري برداشـته دلـسوزانه نظـام مطلـوب و مناسـب مـا را                      

  .مستقر سازند

اوالً درجه خلـوص و خـدمتگزاري بـسياري از          . بيني است   لوحانه و دور از واقع      چنين تصوري نيز ساده   

هموطنان آواره خويش روشـن  تفاوتي در برابر  م در خارج در بوته وابستگي به بيگانگان و بيگروههاي مقي 

  . ثانياً جهانخواري دولتهاي بزرگ و ابرقدرتها از كفر ابليس معروفتر است.شده است

  اسالميـ براندازي نظام جمهوري ۳

اي نداشته بايد  ح تدريجي فايدهجويانه قانوني و اصال     گروهي نيز مدعي هستند كه اقدامات ماليم مسالمت       

با عمليات قاطع انقالبي از طريق انفجار و ترور و تعـرض و بـا خـشم و خـون و خـشونت نظـام جمهـوري                           

هر قيمت ولو همكاري با دشـمنان       ه  اسالمي و حاكميت را سرنگون ساخت و انتقام خونهاي ريخته شده را ب            

 لبنـاني كـردن ايـران حاصـلي          و ريزي و خرابـي   اين راه نيز جز طوالني سـاختن رشـته خـون          . كشور گرفت 

نخواهد داشت و بفرض موفقيت، برنده اصلي در اين مسابقه برادركشي نه گروههاي مسلمان و ملـي، بلكـه                   

  .قطعاً بيگانگان و كمونيستها و ملحدين خواهند بود

  ـ قيام خدائي همگاني ملت۴

مـردم و    تأييـد     راهي كـه اگـر مـورد تمايـل و          نظر نهضت آزادي ايران، تنها    ه  حلهاي فوق، ب    در برابر راه  

اسـت همگـاني بـراي      » قيـامي «آور خواهـد بـود،        همكاري و فداكاري آنها قرار گيرد نجات بخش و سـعادت          

شـكنيها و     ثمـر رسـاندن واقعـي انقـالب، بـا مقـاومتي متوكالنـه در برابـر قـانون                  ه  استيفاي حقوق ملت و بـ     

پرهيز از تفرقه و نفاق و خصومت و خـونريزي و تالشـي مجدانـه               اندوزي از گذشته،      ناهنجاريها و با عبرت   

 تهيـه و     منظـور   بـه جانبه    براي ايجاد روح تقوي، رحمت، برادري، بلندنظري، گذشت و باالخره كوششي همه           

  .اي سرشار از اميد بت و مولد در جهت خودكفائي مملكت و ساختن آيندهثهاي م اجراي برنامه

هنـوز فرصـت بـراي      « نهـضت آزادي ايـران       بـه نظـر   اعالم داشتيم كه    ) اول(» چه بايد كرد  «ما در بيانيه    

آميز آزمـايش     كه اين راه مشروع و مسالمت      پيمودن اين راه قانوني انساني و اسالمي باقي است و تا زماني           

م روشن نمودي » .ديگر را برگزيد  حلهاي    عمل نيامده است، نبايد راه    ه  جدي نشده، نتيجه نداده و اتمام حجت ب       

بر پايه اين اعتقاد است كه نهضت آزادي ايران همـواره در چـارچوب قـانون اساسـي نظـام جمهـوري                      «: كه

اسالمي فعاليت نموده اينك نيز براي تحقق آرمانهاي انقالب تنها بر كوشش و تالش در اين محدوده اصـرار    

  ».دارد

شروطيت، در نهضت ملي كردن نفت و ئيم، ملتي كه با مبارزات خود در قيام م  نما  ميدر اين بيانيه اضافه     

 بهمن بارها اثبات شخصيت و غيرت و احراز موفقيت نموده، اينك كه انقالبـش بعـد                 ۲۲در انقالب شكوهمند    

از پيروزي درخشان اوليه دچار انحراف در مقصد و مسير اصلي و بازگشت به استبداد و اسـارت گرديـده                    
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خدا و استمداد از نيروهاي بـالقوه خـويش و ادامـه            ه  ا توكل ب  ند ب توا  ميبراي نجات از مشكالت و گرفتاريها       

  .موفقيت برسده آگاهانه راه گذشته باز هم ب

        

 مورد استقبال و اميدواري بسياري از هموطنـان عزيـز           ۶۳در آبانماه   » )اول(چه بايد كرد    «انتشار بيانيه   

 جنـب و جوشـي ميـان    . قـرار گرفـت  داد مـي  كه امكانات بسيار محدود ما اجازه رساندن نشريه بـه آنـان را     

چـون و چـرا و        البته برخورد با آن بيانيه بـي      . انديشند ايجاد نمود    سرنوشت ايران و اسالم مي    ه  كه ب  كساني

  . تشويقي براي نهضت بودشانه جدي گرفتن تحليل ما و خود،ل و سوءتفاهم و ابهام نبود و اين نسؤابدون 

طلبهـاي مرتجـع و       قالب و طرفدار براندازي نظام، اعـم از سـلطنت         طرف بعضي از گروههاي ضدان     از يك 

العمل نشان داده از طريـق راديوهـا و نـشريات و سـخنرانيهاي خـود مـا را آمـاج                       خارج عكس ه  پناهندگان ب 

سكوت و  « سياست   به دليل تهمتها و افترائات هميشگي خود قرار دادند و از طرف ديگر دستگاه حاكميت نيز               

  .ازنظر رسمي و مواجهه منطقي مردانه خودداري نموداز ابر» سانسور

كوشـيم هـم موضـع       در بيانيه حاضر، ما ضمن پاسـخگوئي بـه برخـي ابهامـات و اشـكاالت مـردم مـي                   

 و  به حـق  گروههاي ضدانقالب و طرفدار براندازي را تشريح نمائيم و هم وظيفه اسالمي خود، يعني توصيه                

  .د حاكميت انجام دهيم و نهي از منكر را در موربه معروفامر 

        

  الت مردمسؤاما و 

آيـا نهـضت آزادي   «: اند اين است كه از ما نموده » )اول(چه بايد كرد    «التي كه پس از انتشار      سؤااز جمله   

آميز داشـته   همزيستي مسالمتتوافق رسيده و قرار است با دولتمردان      ه  نوعي ب ه  ايران با حاكميت موجود ب    

  »باشد؟

ل بايد بگوئيم نهضت نه با دولتمردان كنوني خـصومت دارد كـه اگـر خـود را اصـالح                    سؤان  در پاسخ اي  

شهيدان است، تمكـين نماينـد بـا آنـان مخالفـت            وق ملي مصرح در قانون اساسي، كه خونبهاي         به حق كنند و   

 و آزاديهاي   رويه كنوني خود در زير پا نهادن ارزشها، حقوق        ه  نمايد و نه با آنها پيماني بسته است كه اگر ب          

  . از آنان حمايت نمايد،دنملت و قانون اساسي و سوءمديريت ادامه ده

ايـن دليـل    ه   و بـ   كنـيم   ميحكم اسالم و انسانيت در قبال ايران و هموطنان خود احساس مسئوليت             ه  ا ب م

دا خه  عليرغم فشارهاي چند ساله پس از انقالب دست از اميدواري ب          همچون سالهاي سياه استبداد سلطنتي،      

ند ميان ما و حاكمان كنوني كشور حكمفرمـا         توا  ميآنچه  . ايم  مردم و ادامه مبارزه برنداشته    ه  بيني ب   و خوش 

حاكميت ملي و حقوق و آزاديهائي است كه براي ملت در قانون اساسي تعيين گرديـده و در                  ه  باشد تمكين ب  

  .متبلور گشته است» آزادي، استقالل، جمهوري اسالمي«شعار 

اكميـت  قابل، ذكر چند نكته نيز ضروري است؛ اوالً برخي از مردم نظام جمهوري اسالمي و ح              در جهت م  

هــا و  ي خــود را از سياســتهاي غلــط، تبليغــات غيراســالمي، انحــصارطلبيتكنــوني را يكــي گرفتــه نارضــاي

 در حاليكـه مـا نـه تنهـا نظـام جمهـوري              دهنـد   مـي هاي حاكميت به نظام جمهوري اسالمي تـسري          كشي  حق

كمـا آنكـه اسـالم را مـساوي و خالصـه شـده در روحانيـت                 (شـمريم    المي را مترادف با دولتمردان نمي     اس
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نظـام  ه كننـده آن دانـسته ضـمن وفـاداري بـ       بلكه برخي از اعمال آنان را مخالف نظام و مخدوش         ) دانيم  مين

  .يمدار مياز اندركاران ابر جمهوري اسالمي و دفاع از آن، مخالفت جدي خود را با اعمال خالف دست

قانون اساسـي نـشود تنهـا       ه  ت حاضر به تغيير رويه خود و تمكين صادقانه ب         قديم چنانچه حاكمي  ما متع 

 منطقي و مؤثر براي نجات كشور، تغيير حاكميت در چارچوب نظام جمهوري اسالمي با اتكاء و استفاده                  هرا

وط رژيـم از طريـق غيرقـانوني و         سـق ه  ، در عـين حـال هرگونـه اقـدامي را كـه بـ              باشد  مياز قانون اساسي    

  .دانيم ميآميز منجر گردد به نفع بيگانگان  خشونت

يـك چـشم    ه  ثانياً بسياري از مخالفين، حاكميت را يكپارچه دانسته با قضاوتي دربست و كلي همـه را بـ                 

  چنين نيست و اقليتي هر چنـد محـدود در درون           دهد  مينگرند در حاليكه برخي شواهد و عمكردها نشان          مي

  .كنند ميتالش حاكميت براي تحقق آزاديهاي اساسي و اصالح وضع موجود 

 اما  دهند  ميها و شعارهاي تند افراطي        نظام جمهوري اسالمي هستند گرچه وعده      كه ضد  ثالثاً گروههائي 

 و  اانـد كـه حتـي اعـض         ف و دشـمني افتـاده     جـائي نرسـيده آنچنـان در سراشـيب سـقوط و اخـتال             ه  هنور ب 

  .اند ار سردرگمي و تحير و انفعال گشتهطرفدارانشان دچ

نيم چيز ديگري   توا  ميرابعاً اگر ما قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي را مطرود و مردود بدانيم آيا                

راحتي جايگزين آن سازيم و آيا پايه ديگري كه مورد قبول عامه مردم باشد خواهد ماند كه                 ه  را بزودي و ب   

لوحي بازگـشت     كن است برخي وابستگان رژيم گذشته و مردم ناآگاه با ساده          طرح و تبعيت نمائيم؟ البته مم     

استبداد سلطنتي را مطرح نمايند كه اين امر در حقيقت انقالبي بـه قهقـرا و هالكـت ملـت خواهـد                  ه  ارتجاعي ب 

  .بود

        

رت خواهـان  طمع كسب قـد ه يند اين است كه نهضت آزادي ايران ب      نما  ميل يا ايراد ديگري كه مطرح       سؤا

  !مشاركت و پيروزي در انتخابات رياست جمهوري شده است

 ساله مبـارزات ملـي و اسـالمي    ۲۳ نهضت آزادي ايران در گذشته روشن و نسبتاً طوالني          كنيم  ميگمان  

قـدرت و احـراز مقامـات دولتـي هيچگـاه مـورد عالقـه و        ه  خود نشان داده و ثابت كرده باشد كه رسيدن بـ          

 و احقاق حق ملت و قيام اصـولي عليـه سـتمگري و ناروائيهـا را بيـشتر از آن دنبـال                       اصرارش نبوده اعالم  

السالم خالصـه   راهنماي نهضت در فعاليتهاي اجتماعي در همان مناجات پيشوايمان علي عليه       . ه است كرد  مي

  :شده است كه فرمود

يا جستجوي چيـزي از     داني كه آنچه از ما سرزده است رقابت براي كسب قدرت             بار خدايا تو خوب مي    «

بـازگردانيم و اصـالح را      ) از كجي و انحرافات وارده    (تمتعات دنيا نبوده است، بلكه تا اصول روشن دينت را           

  ».ت اجرا گرددا ات ايمني يابند و قوانين تعطيل شده در كشورت پديد آوريم كه در نتيجه آن بندگان ستمديده

رده و با وجـود انـواع خطـرات و محـدوديتها و موانـع               پرسند اگر ملت در انتخابات شركت ك       همچنين مي 

 مورد قبول خود را با اكثريتي قاطع هم انتخـاب كنـد، بـا وجـود تعـدد مراكـز قـدرت و                        بتواند رئيس جمهور  

تنهـائي  ه گيري و در چارچوب نظام فكري حاكم با نقش قيومييت روحانيـت، رئـيس جمهـور شـما بـ                    تصميم

   رفع مشكالت اساسي بردارد؟چگونه خواهد توانست گام مؤثري در
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هاي يك ملت در اولين اقدام و حركت، خـصوصاً در        نظر ما انتظار تحقق كامل قطعي و فوري خواسته        ه  ب

عمار، اسـت ه  عالم سياست و در مسائل پيچيده اجتماعي و اداري و فرهنگي يك كشور استبداد زده و مبتال بـ                  

تدريجي و افتادن كارها در خط صحيح،       قيتهاي نسبي   موف. ظرفيت است   لوحان كم    خام و ساده   مانعادت مرد 

صـرف حـضور و   . كننـده پيـروزي نهـائي باشـد        نـد تـضمين   توا  مـي رود و    شمار مي ه  خود گام بس بزرگ ب    

و تـرس امـروزي، و قبوالنـدن آزادي و          مشاركت مردم در انتخابـات رياسـت جمهـوري، در شـرايط يـأس               

قدر كه اجتماع و اتحـاد مـردم و           همين .العاده است   اثر فوق داراي ارزش و    حاكميت ملي به دولتمردان، خود      

تصميم آنها باعث شود فرد مطلوب مستقل ملي و مسلماني از صندوقها بيرون آيـد، صـرفنظر از آنكـه ايـن                  

اين تصميم و تمايل، نظر مردم و برنامه مرود قبولـشان را از پـرده             ،خود پيروزي ملت و احياي انقالب است      

حاكميت نيـز   . كند  ميآورد و مانند يك رفراندوم تكليف مملكت و متصديان را روشن              ون مي ابهام و ادعا بير   

يدكننـده  يهمه مردم تأ  «نخواهد توانست در تبليغات يكجانبه متكي بر اختناق اين ادعا را باز هم تكرار كند كه                 

ه پشتيباني خلقي كه ب   رئيس جمهور واقعي ملت، هر كس باشد، با حمايت خدا و            . »!ما و سياستهاي ما هستند    

دنبال دارد خواهد توانست همه مقامات را وادار به تبعيت از حاكميت ملي و قانون اساسـي و اصـول اوليـه                      

  .انقالب بنمايد

بـسياري از افـراد     . انـد   تنان تاريخ و قادر متعالهـاي ايـران         د تصور كنند حاكميت موجود روئين     يمردم نبا 

 دليل نيز با تمام نيرو و به بهانه         به همين در ميان اكثريت ملت ندارند و       گاهي     كه تكيه  دانند  ميحاكميت خوب   

گيرند و روزنامه و دفتر و اجتمـاع آنهـا را            جلو حرف و حركت مخالفين را مي      ... دشمن و هاي    جنگ و توطئه  

والً راز بقا و سركـشي آنهـا ا       ! اگر حسابشان پاك است از انتقاد چه باك دارند؟        . يندنما  ميتعطيل و سركوب    

ثانيـاً فقـدان    . خالي بودن ميدان از حضور فعال همه قشرهاي ملت و از مـردم غيرمجـذوب و مـأمور اسـت                   

  .حل جايگزين جانشين يا راه

  هاي ضدانقالب و طرفداران براندازي ما و گروه

چـه  «گروههاي ضدانقالب و طرفداران رژيم جمهوري اسالمي نيز در راديوها و انتـشارات خـود بيانيـه                  

براي اين گروهها هر حركت و اقدامي كه رسـيدن          . اند  سختي بر ما تاخته   ه  را مورد نقد قرار داده ب     » كردبايد  

آنها خواهـان آشـفتگي و نابـساماني هـر چـه بيـشتر              . تعويق بيندازد طبعاً محكوم است    ه  قدرت ب ه  آنان را ب  

قـدرت  ه   بقا نظام را مانع ب     آميز بحرانهاي كنوني كشور در جهت ادامه و         كشور هستند بنابراين حل مسالمت    

  .دانند ميرسيدن خود 

مگر چه تحولي رخ داده است، شما كـه در انتخابـات            «اند كه     برخي از اين گروهها در بوقهاي خود دميده       

  »؟كنيد ميشركت در انتخابات رياست جمهوري تشويق ه قبلي مجلس شركت نكرديد اكنون مردم را ب

را مطالعه كرده  » چه بايد كرد  «نهضت در انتخابات مجلس و بيانيه       هاي ششگانه      اطالعيه كساني كه براي  

تـالش كـرديم   » تأمين آزادي انتخابات«ما در انتخابات مجلس از آغاز براي       . روشن است كامالً  باشند قضيه   

ه بيني و دورانديشي احتمالي دولتمـردان بـ         اگر همت مردم و واقع    . كنيم  ميو اكنون نيز از همين نقطه شروع        

ــه حــدي  ــبرســد ك ــه حق ــت انتخــاب   ب ــاده آزادي و امني ــردن نه ــانون اساســي گ ــت و ق ــدگان و  وق مل كنن

نماينـد، نهـضت آزادي همـراه بـا سـاير قـشرهاي ملـت در           تـأمين    شوندگان را جدي گرفتـه و عمـالً         انتخاب
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ن ناچـار انتخابـاتي را كـه بـدي        ه   در غير اينـصورت بـ      .موده نامزد نيز معرفي خواهد نمود     انتخابات شركت ن  

  .ترتيب فساد و عدم مشروعيت آن آشكار شده باشد تحريم خواهد كرد

  ما و حاكميت

العمـل رسـمي و       عكـس بـا    مـا    به حق هاي قانوني و      و توصيه » چه بايد كرد  «همانطور كه گفته شد بيانيه      

ريزي شده     پاسخ خود را در حمالت برنامه      رسد  مي به نظر  گو اينكه    .مساعدي از طرف حاكميت روبرو نشد     

 بهمـن و تعطيـل و الك و مهـر دفتـر             ۲۲ صـفر و     ۲۸وسيع و هماهنگ به مقر نهـضت آزادي در تاريخهـاي            

 ما اين امر معلول غرور و سياست عمومي آنان در ناديده انگاشتن منتقدين              به نظر !! نهضت عمالً داده باشند   

 بـه عنـوان    خـود    هـاي گروهـي     كه حاكميت هرگونه مخالفت بـا عملكـردش را در رسـانه            يبه طور  باشد  مي

كه ورود ما در مبارزه      د اما از آنجائي   ساز  ميمخالفت با اصل نظام تبليغ نموده اذهان را منحرف و مشوش            

آيند مقامات و نه از روي لجاجت و عناد اسـت   قصد خوش ه  سياسي و پيگيريمان در دفاع از حقوق ملت نه ب         

بنـابراين  . جلو برداريم ه   داده در حد توانمان گامي ب      را ادامه  همانخدا را ه   نداريم جز آنكه با توكل ب      اي  چاره

  :يمدار ميشرح ذيل اعالم ه هاي خود را ب بار ديگر نظريات و خواسته

  :از مردم تقاضا داريم

 آن را د ما را بـا نظريـات و پيـشنهادات خـود يـاري نمائيـد و اگـر                    يبين  حل نواقصي مي    اگر در اين راه   ـ  ۱

 ديگـران را    ، هر چند كوچك، در راه برپـائي و ايـستادگي مـردم كوشـيده              يابيد با تشكيل مجامعي     صحيح مي 

آزادي و اعمـال   تـأمين  قانع سازيد كه تنها راه نجات مملكت مـشاركت در سرنوشـت خـود و تـالش در راه             

  .باشد ميحاكميت ملي 

 اعـالم و ابـالغ   ايد به تكثير و انتشار اين بيانيه پرداخته بـا         حل پيشنهادي ما موافق     ـ در صورتيكه با راه    ۲

طرفـان و مـدعيان مطـرح       در هر محفل و مجلس و در جمع دوستان و همكاران و حتـي بـي                آن را كلمه حق،   

  . سازيدراو احساسات، ملت را بيدار و اميدودور از تعصب ه اي منطقي و ب ساخته با اتخاذ رويه

حكـم بـه دولتمـردان      اي مـستدل و م      شـيوه ه  هاي قانوني خود را با امـضاهاي مـشخص و بـ             ـ خواسته ۳

 آنان  به اطالع پروا و در چارچوب قانون اساسي         طلبانه خود را بي     منعكس نموده عدم رضايت و تصميم حق      

  . علني منتشر سازيدبه طوررسانده 

  :هيمخوا ميو از حاكميت 

 مردم و حاكميت ملي را بـيش        وقبه حق ـ قانون اساسي و اصول مصرحه در آن، بويژه اصول مربوط            ۱

عالوه بـر آن، كوشـش بـراي اصـالح يـا تغييـر              .  زير پا نگذارده تا خيلي دير نشده به آن تمكين نمايد           از اين 

اي براي تحديد بيـشتر آزادي و   بهانه آن راحاكميت را به حساب مخالفت با نظام جمهوري اسالمي نگذاشته        

اي خـالف مـصالح        داعيـه  ما در اين موضع تقاضا و توقعي براي خودمـان و          . تثبيت حاكميت استبداد ننمايد   

  .ايران و اسالم نداريم

هـاي ملـت و دسـتاوردهاي سـقوط رژيـم             ـ آزادي مطبوعات، اجتماعات و بيان عقيده را كه از خواسته          ۲

انتقاد و اظهارنظر در حل مشكالت كنوني كشور اعـم از           ه  سلطنتي بوده محترم شمرده و اجازه دهد مردم ب        

هـاي محـدودي كـه        تذكر است كـه وجـود روزنامـه       ه  الزم ب . لتي بكوشند عدا جنگ، گراني، فساد، ناامني و بي     

، كنند  ميد تكرار   شو  ميبلندگوي حاكميت بوده نظريات دولتمردان را همانطور كه در راديو و تلويزيون بيان              



  ۳۱

اتفاق ملت مريد و موافـق آن  ه حاكميتي كه مدعي است قاطبه قريب ب . ند نشانه آزادي مطبوعات باشد    توا  مين

  .د به مخالفين آزادي و امكانات قانوني را بدهد تا صدق گفتارش ثابت شودگوي ميند اگر راست هست

همـان انـدازه كـه خـود بـراي      ه نظام جمهوري اسالمي هستند اجازه دهد بـ ه  مخالفيني كه وفادار ب   ه  ـ ب ۳

  .كر و نظر داشته باشنديند، حق بيان و دفاع آزاد و ارائه فنما ميهاي گروهي استفاده  حمله به آنها از رسانه

 تا خيلي دير    دهند  مينوق ملي، اسالم، قانون اساسي و پيمانهاي اوليه انقالب اهميتي           به حق و باالخره اگر    

  ...مصلحت خود و صنف خود بينديشنده نشده ب

        

هاي قانوني و برحـق فـوق بـراي اكثريـت حاكميـت موجـود بـسيار                   خواستهه  بدون ترديد تسليم شدن ب    

دنبال نابودي ايران وبالش بدنام سـاختن       ه  كل است اما براي نجات كشور از سقوط قطعي، سقوطي كه ب           مش

  .ماني جز خوردن اين داروي تلخ نيستنقالب را با خود خواهد آورد دراسالم و ا

        

  :هموطنان عزيز

 حـضور در صـحنه    تا فرصت باقي اسـت بـا  .اريخ و وجدان خودتان مسئول هستيد  شما در برابر خدا، ت    

خاطر حفظ موجوديت كشور و نظـام جمهـوري اسـالمي و         ه  حقوق و آزاديهاي قانوني خود و ب       تأمين   براي

  .خيزيد پاه تحقق همه جانبه آرمانهاي اصيل انقالب ب

  المحسنين اهللا لمع هدينهم سبلنا و اننوالذين جاهدوا فينا ل

دهيم و بدانيد كه خدا حتمـاً         ارائه مي  كنند  مي تالش   كه در طريق ما    كسانيه  يقين راههاي خود را ب    ه  ما ب (

  .)با نيكوكاران است

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۴خرداد 

  

  

  



  ۳۲

  

  تلگرام دبيركل نهضت به آقاي هاشمي رفسنجاني

  تلگرام شهري

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني امام جمعه موقت تهران

  اسالمي ايرانمقام محترم رهبري انقالب و بنيانگذار جمهوري : رونوشت

  

  اظهارات اخير شما در خطبه جمعه دهم خرداد ماه راجع به نهضت آزادي ايران،ه عطف ب

  ادب محروم ماند از فيض رب بي  از خدا خواهيم توفيق ادب

  

   ۶۴ خرداد ۱۲

  دبيركل نهضت آزادي

   مهدي بازرگان

  

  

  

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۵۳/۴/۲۱: شماره

 ۱۲/۳/۱۳۶۴ :تاريخ



  ۳۳

  

  مصاحبه با خبرنگار تايم مالي در خليج فارس

  

آقاي مهندس بازرگان  ي خانم كاتلين اوانز خبرنگار تايم مالي در خليج فارس ازپرسشهابه پاسخ 

  ادي ايرانزرهبر نهضت آ
  

اي كه در بيانه مصاحبه مطبوعاتي        شرايط دهگانه  تأمين    كه تنها در صورت    كنيد  مي تأييد   آيا -۱س  

  ايد در انتخابات رياست جمهوري شركت خواهيد كرد؟ خود آورده

الذكر آمده است مـا شـركت در انتخابـات رياسـت جمهـوري را حـق و                    ه در بيانيه فوق   همانطور ك  -۱ج  

پذير اسـت كـه شـرايطي كـه در آن             دانيم ولي زماني احقاق اين حق و انجام اين وظيفه امكان            وظيفه خود مي  

  .شود تأمين ،بيانيه آمده است

ـ         كنيد  ميآيا فكر ن   -۲س   آل نباشـد و طرفـداران        ده حتي در صورتيكه شرايط انتخابات به صورت اي

شما با مشكالت امنيتي روبرو شوند بهتر است باز هم شما در انتخابات رياست جمهوري شركت كنيد؟                 

دهندگان امكان انتخاب خواهد بود و طبيعت اختناق حاكميت بهتر آشـكار              صورت براي رأي   زيرا در اين  

 امتنـاع از مـشاركت در       رسـد   مي نظربه  . خواهد شد و سود بيشتري از عدم شركت به دست خواهد آمد           

  .انتخابات يك ژست منفي است لطفاً توضيح دهيد

نظر ما شركت در انتخابات زماني مفيد است كه بتواند حق حاكميت مردم و مشاركت مؤثر آنـان در                    به -۲ج  

سته شـده  ميثاقي كه ميان دولت و ملت به كند و اين در زماني ممكن است كه حاكميت ب تأمين   سرنوشت خود را  

آزادي، امنيـت و امانـت و در شـرايط           تأمين   ستخواپايبندي اين ميثاق در   . يبند باشد است يعني قانون اساسي پا    

مزاحمت، ممانعت و جو وحشت نهضت آزادي ايران نخواهـد توانـست نظـرات خـود را بـه اطـالع عمـوم مـردم             

نتيجتـاً حاكميـت فرصـت      . را مطلع سـازد   دهندگان را از ماج     برساند و اگر تقلبي در انتخابات صورت گرفت رأي        

نفع نامزدهاي خود پيش ببرد و ثانياً پس از برگزاري انتخابات نتـايج             ه  خواهد يافت اوالً جو تبليغاتي را يكطرفه ب       

  .آراء اعالم شده را دليلي بر موافقت مردم با سياستهاي خود قلمداد نموده ادعاي مشروعيت بنمايد

  واليت فقيه معتقد است؟ه بآيا نهضت آزادي ايران  -۳س 

آن  و حراست و دفـاع از        مثبت داده و حفظ    رأي   قانون اساسي جمهوري اسالمي   ه  نهضت آزادي ب   -۳ج  

اختياراتي كـه  . داند ميكه از مجاري قانوني دچار تغيير و يا ترميم نشده است جزء وظايف خود    ي   تا زمان  را

  .رد قبول نهضت آزادي ايران استبراي مقام رهبري در قانون اساسي تعيين شده است مو

آيا نهضت آزادي ايران با نقش داشتن روحانيت در امور سياسي مخالف است؟ نظر شـما در                  -۴س  

انـد يـا از عمـق      ايشان از افكار عمـومي ملـت بـدور مانـده    كنيد ميخميني چيست؟ آيا فكر ... ا  مورد آيت 

  ؟دانند ميدر ساكت نگهداشتن مخالفين جنگ حل را  اطالعند و يا راه جنگ بيه احساسات مردم نسبت ب

كه دانش، تجربـه      كه در مواردي   داند  مينهضت آزادي ايران روحانيت را مانند ساير طبقات ذيحق           -۴ج  

و تخصص آنان است فعاليت داشته باشـند ولـي معتقـد نيـست كـه روحانيـت بـه دليـل روحـاني بـودن در                      

رهبر انقالب بايد بگـوئيم كـه پاسـخ بـه     ه هاي مربوط ب سشدر مورد پر  . كه وارد نيست دخالت كند     كارهائي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۸۵۹/۴/۲۱: شماره ۱۳۴۰تأسيس 

 ۱۳/۳/۱۳۶۴: تاريخ



  ۳۴

  .آنها با اطالعات و امكانات محدودي كه در اختيار نهضت است كار آساني نيست

 اين آقايان   كنيد  مي فكر   ايد آي يگو ها چه مي    اهللا  زنداني كردن برخي آيت   ه  در مورد اقدام مربوط ب     -۵ ۳

  نقشي در آينده خواهند داشت؟

 نمودن و يا محدود ساختن آزادي قانوني افرادي كه در دادگاه صالحه محكوم نشده باشند                زنداني -۵ج  

  .خالف قانون اساسي است و در نتيجه مورد قبول نهضت آزادي ايران نيست

پذير است؟ آيا فكـر       حل شرافتمندانه براي پايان جنگ چيست؟ آيا صلح امكان           شما راه  به نظر  -۶س  

  ؟اند د قربانيان جنگ چند نفر بودهله پايان پذيرد؟ تعدا جنگ بايد بالفاصكنيد مي

ايـم و در اينجـا        داده» تحليلـي پيرامـون جنـگ و صـلح        « تفصيلي در نشرية     به طور ما نظرات خود را      -۶  ج  

اي خـصوصي     البته نظرات جديد خود را نيز طي نامـه        . توانيم چيزي كه قابل انتشار باشد بر آن بيفزائيم          نمي

  .از تعداد قربانيان جنگ هم رقم دقيقي در دست نداريم. ايم راي عالي دفاع فرستادهبراي اعضاء شو

 ؟اگر نهضت آزادي ايران در انتخابات رياست جمهوري شركت نكند آينده آن چه خواهـد شـد                 -۷س  

  استراتژي آينده شما چيست؟

وظيفـه  ه  ران بـ  صرفنظر از شركت يا عدم شركت در انتخابات رياست جمهوري، نهضت آزادي ايـ              -۷ج  

مـشاركت در سرنوشـت خـود، دفـاع از آزادي،           ه  سنگين خود در راه بيدار سـاختن مـردم، دعـوت آنـان بـ              

  !.استقالل و جمهوري اسالمي ادامه خواهد داد

  شويد؟  شما برنده ميكنيد مياگر انتخابات رياست جمهوري آزاد باشد آيا فكر  -۸س 

 باشد، ملت ايـران برنـده       ا بازنده باشد اگر انتخابات آزاد     يصرفنظر از آنكه كانديداي نهضت برنده        -۸ج  

  .بيند خواهد بود و نهضت آزادي برنده شدن خود را در آزادي ملت مي

  برنامه شما كه در انتخابات ارائه خواهيد داد چيست؟ -۹س 

  .شرايط آزادي انتخابات ارائه دهيم تأمين دهيم اين برنامه را پس از ترجيح مي -۹ج 

 چـه   داننـد   مـي ر باره نظر بيگانگان كـه جهـاد اسـالمي را بـا جمهـوري اسـالمي وابـسته                    د -۱۰س  

   اين پروپاكاند غربي است يا حقيقت دارد؟كنيد ميانديشيد آيا فكر  مي

دالئـل ديگـري هـم در    . دانـد  ميدانيد دولت ايران اين مطلب را پروپاكاند بيگانگان          همانطور كه مي   -۱۰ج  

  .الف دولت داشته باشيمدست ما نيست كه موضعي خ

اي كه دولت ايـران در رابطـه بـا مـردم بـا آن روبروسـت                    بزرگترين مسأله  كنيد  ميآيا فكر    -۱۱س  

  مسائل اقتصادي هستند يا سياسي؟

 معلـول خوانـد ولـي       راتوان يكي را علت و ديگـري         مياند كه ن    هم گره خورده  ه  اين دو نوع مسأله چنان ب     

قتصادي فراواني روبرو است كه بسياري از آنها ناشي از تصميمات سياسـي  توان گفت دولت با مسائل ا  مي

  .باشد نامناسب مي

نظر شما در مورد تظاهراتي كه دو هفته قبل نه به عنوان اجابـت دعـوت بختيـار بلكـه بـه                       -۱۲س  

  عنوان نارضائي مخالفان صورت گرفت چيست؟

تواند نقش مؤثري      و نه اينگونه تظاهرات مي      ما تظاهرات فوق نه كميت قابل توجهي داشته        به نظر  -۱۲ج  

  .در تحوالت سياسي ايران داشته باشد



  ۳۵

  

  

  

  نظرخواهي در باره ادامه جنگ بيانيه پيرامون 

  ئي روز قدسراهپيمادر 

  

  » وامرهم شوري بينهم«

مـابين خودشـان تـصميم گرفتـه        ) مؤمنين(آنها و امور 

  ۳۸/شوري. شود مي

ايعالي دفاع و رئـيس مجلـس شـوراي اسـالمي در خطبـه نمـاز                آقاي هاشمي رفسنجاني سخنگوي شور    

  :دم ايران پيرامون مسئله جنگ اظهار داشتندر منظور شناخت نظر م  خرداد ماه جاري به۱۰جمعه 

وزير هم در اين قضيه مشورت كردم، آنها هم موافقند كه مـا بـراي                 من با جناب رياست جمهوري و نخست      «

كنيم آنهائي كه  م مردممان را بشناسيم، هم ديگران ما را بشناسند اعالم مياينكه هم خودمان را بشناسيم، ه

 ۱۵در سراسر اين كشور، زير اين آسمان موافقند كه جنگ تا پيروزي و رفع فتنه ادامه پيدا كنـد در مراسـم                

بـا پالكاردهـائي كـه بـا        خرداد يا روز قدس، يا هر روزي اعالم گرديد شركت كننـد و نظـرات خودشـان را                   

  ».دنيا اعالم بكننده ورند بآ خودشان مي

 اين اظهارات، ستاد تبليغات جنگ و سازمان تبليغات اسـالمي از مـردم دعـوت نمودنـد تـا روز                     به دنبال 

صرفنظر از انتخاب زمان اين نظرخواهي، نهضت     . قدس را به روز اعالم نظر خود در باره جنگ تبديل نمايند           

يرندگان در امر جنگ براي اولين بـار و بـا صـراحت بـه ضـرورت            گ  آزادي ايران خوشوقت است كه تصميم     

مردم در مورد سياستهاي جنگي خودشان يعني مهمترين مـسئله حـال و آينـده مملكـت              رأي   شناخت نظر و  

اما از طرف ديگر پيشنهاد سـخنگوي شـورايعالي دفـاع موجـب بهـت و حيـرت بـسياري از                     . اند  توجه نموده 

 منظـور شـناخت     رخواهي در باره ادامـه جنـگ و سياسـت جنگـي دولـت بـه               نظ. ناظرين آگاه سياسي گرديد   

.  و قابـل تأمـل اسـت   سـابقه  بـي نظرات مردم و يا اثبات حقانيت خط مشي حاكميت، در بحبوحه جنگ، كاري          

اي كه قدرت خود را از طريق اعمال حق حاكميت مردم و اجراي صادقانه اصـول مـصرحه           هاي حاكمه   هيئت

 گيرنـده آنهـا از راههـاي مـشروع قـانوني و براسـاس                كرده باشند، و مراكز تصميم     در قانون اساسي كسب   

 آنها تصميمات خـود را      به دنبال هائي را اتخاذ و پيگيري نموده و           مشي ها شكل گرفته باشند، خط      شايستگي

وني و مـشروع  اي نه تنها نياز ندارند براي اثبات قـان  هاي حاكمه   هيئتچنين دولتها و يا     . آورند  به اجرا در مي   

ئي بنمايند  راهپيماگيري مقابله با دشمن از مردم دعوت به           هاي خود در زمان اوج      بودن و يا حقانيت سياست    

 منظور موافقـت از      زيرا اجتماعاتي كه به   .  چنين عملي فاقد ارزش و اعتبار مورد نظر است         دانند  ميبلكه خود   

د و احيانـاً بـه   گـرد  مـي  تأمين   انات آن از طرف دولت    شود و همه گونه آزاديها و امك        هئيت حاكمه تشكيل مي   

د، بـه   گـرد   مـي دليل امنيت مالي، شغلي، اجتماعي و سياسي و رگبار تبليغات دولتي موجب اكراه و يـا الـزام                   

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۳۶

بـه عبـارت ديگـر در       . لحاظ آمار و استخراج آراء عمومي قهـراً فاقـد هرگونـه اعتبـار و ارزش خواهـد بـود                   

 بـه طـور  اديهاي آنان مورد احترام نيست، طبيعي است كه بسياري از مردم كـه  جوامعي كه حقوق ملت و آز 

مستقيم و يا غيرمستقيم از حقوق دولتي و يا مزايـاي وابـسته بـودن بـه ارگـان يـا نهـادي دولتـي اسـتفاده                     

كمـا اينكـه   . شود، شركت كنند كنند ناچارند در مراسمي كه به عنوان طرفداري از نظر حاكميت تشكيل مي        مي

مناسـبت بزرگداشـت    ه  شته ب ذو پرشكوهي كه در رژيم گ      دليل اجتماعات و تظاهرات ظاهراً مردمي        ه همين ب

شد با وجـود مـشاركت طبقـات و            بهمن انقالب سفيد، تاجگذاري و غيره ترتيب داده مي         ۶ مرداد،   ۲۸كودتاي  

م ايران و نـه خارجيهـا    در نظر مردكرد ميگروههائي كه مراكز بزرگي نظير استاديوم ورزشي آزادي را پر        

تنها نتيجه اين مراسم آن بود كه براي مدتي خوراك          . شد  كننده مردمي بودن حكومت تلقي نمي       جدي و اثبات  

  .المال را هزينه كند هاي حاكميت را فراهم آورده ضمناً مبالغ هنگفتي از بيت تبليغات و رجزخواني

گيـرد و در       نيروهاي مخالف حاكميت صورت مي      از جانب  ئي و اظهارنظر معموالً   راهپيمابه   دعوت مردم 

شـوند،    ئي و اجتماعات مخالف حاكميت مجـاز نيـستند و سـركوب مـي             راهپيماجوامع بسته و استبدادي، كه      

هـاي طبيعـي      ئيراهپيمـا سالهاي آخـر حكومـت شـاه كـه          . كند  ها ارزش و اصالت بيشتري پيدا مي        ئيراهپيما

شد و حضور و مشاركت مردم با مـشكالت و خطـرات سـنگيني                ميليوني در تهران و شهرستانها تشكيل مي      

توانست در اصالت آنها و استنتاج صحيح نظرات مردم در باره حاكميـت شـك و                  مواجه بود، كمتر كسي مي    

  .ترديدي داشته باشد

 منظـور   در يك جامعه باز گروهها و شخصيتهاي سياسي مستقل از حاكميت و قشرهاي مختلف ملت، به             

نماينـد و حاكميـت       ئي مي راهپيماوت به   عهاي حاكميت، مردم را د      وافقت با سياستها و خط مشي     مخالفت يا م  

با ارزيابي نظرات و رضايت يا رضايتي مردم در سياستهاي خود تجديـدنظر كلـي نمـوده و يـا سياسـتهاي            

  .نمايد جديد اتخاذ مي

 و ايـن    ره جنگ اظهارنظر نماينـد    ردم در با  خواهند م   گيرندگان در باره جنگ صادقانه مي       حال اگر تصميم  

شيوه پيشنهاد شده كافي و وافي بـه مقـصود           نهضت آزادي ايران،   به نظر اند،    امر را ضروري تشخيص داده    

بنـابراين  . مفيـد و قابـل اسـتناد گـردد    تواند منتهي به حل مسئله و دستيابي به پاسخي درسـت،   نبوده و نمي 

پرسـي   تـر همـه   تر و حتي سهل و سـاده  مطمئنتر و  شائبه ر و بيحل دقيقت كنيم به جاي آن از راه       پيشنهاد مي 

البتـه در آن  . كتبي و مخفي ـ يا رفراندوم ـ به صورت آزاد و قانوني همراه با نظـارت مـردم اسـتفاده شـود      

هاي  شود بايد با عباراتي ارائه گردد كه با مقايسه جواب          لي كه از مردم مي    سؤاصورت موضوع رفراندوم و     

هـاي جنگـي      ي نظر اكثريت ملت در باره سياست جنگي معلوم گردد تا حاكميت در اتخاذ سياست              مثبت و منف  

  .تكليف خود را بداند

تواند شعار متداول جنگ، جنگ تا پيروزي و يا تـا          ئي و يا عنوان رفراندوم نمي     راهپيماموضوع دعوت به    

 صـريح تعريـف     بـه طـور   كنـون     تا رفع فتنه در عالم باشد، شعاري كه محتوي و منتهاي آن معلوم نيست و             

  .نشده است

شـكلي انجـام گيـرد كـه        ه   ما به دليل شرايط جنگي و مسأله امنيـت ملـي الزم اسـت رفرانـدوم بـ                  به نظر 

  .دستاويزي براي دشمن متجاوز نشود



  ۳۷

در صورتيكه رفراندوم ميسر و مصلحت نيست حاكميت ملزم است به مخالفين سياست جنگي خود نيـز                 

ئي و ابراز نظر نمايند تا از مقايسه دو جمعيت استنتاج صحيحي            راهپيما در روز ديگري     ،دمجال و امنيت بده   

  . آمده نظر اكثريت مردم روشن و مشخص شودبه عمل

ئي يا رفراندوم تحت عنوان حمايت و تجليل از رزمندگان و محكوم            راهپيماطبيعي است كه اگر دعوت به       

ني ياتفاق مردم با چنـين عنـاو      ه  ت به صدام باشد اكثريت قريب ب      ساختن متجاوز به ايران يا ابراز نفرت نسب       

هاي رزمندگان غيور را نستايد و بـه          موافقند و كمتر كسي است كه فداكاريها، ايثارگريها، شهادتها و حماسه          

بـديهي اسـت چنـان تجمـع و يـا           . آنها دعا نكند يا تجاوز عراق و جنايات رئيس جمهورش را محكوم ننمايـد             

توجه بدين نكته نيز الزم است كـه اجتمـاع          . دگرد  ميسياست جنگي حاكميت تلقي ن     تأييد   منزلهه  برفراندومي  

ئي تعدادي از مردم در خيابانها و دانشگاه تهران ولو به يك ميليون هم تخمـين زده شـود، درصـد    راهپيماو  

د را تـشكيل    گـرد   يمـ  ميليـون    ۹-۸نسبتاً اندكي از مجموع جمعيت تهران و شهرهاي مجاور را كـه بـالغ بـر                 

دهد و بنابراين داللتي بر نظر اكثريت مردم و يا حقانيت مواضع حاكميـت و يـا ادعـاي مـورد نظـر آنـان              مي

 منظور فـرار از   هائي كه شبهاي ماه مبارك رمضان به     از طرف ديگر خيل ماشينها و سيل خانواده       . نمايد  نمي

زده شـود     ادشـان بـه حـدود يـك ميليـون تخمـين           كنند ولـو تعد     هاي دشمن شهر را ترك مي       خطرات بمباران 

  .تواند از نظر منطق آماري مبنائي براي مخالفت با جنگ محسوب گردد نمي

        

 نهضت آزادي ايران عملي كه آقاي هاشمي رفسنجاني پيـشقدم و پيـشنهاددهنده آن شـده اسـت                   به نظر 

 كاري مفيد باشد ولي ايـن       ، قرار نگيرد  كه مورد دستاويز دشمن     كلي و اصولي در صورتي     به طور تواند    مي

حـساب   دور از ابهام و شبهه و ميدان دادن به تعبير و تلقينهاي بـي           ه  پذير است كه ب     وضع در صورتي امكان   

و كتاب، كه خود باعث فتنه و فساد خواهد شد، با صراحت و امانت و عدالت كافي، يك مراجعـه عمـومي بـه                      

 سهيم در حقـوق و مزايـاي مملكـت و در سرنوشـت              ، شريك در انقالب    عامه ملتي كه   . آيد به عمل عامه ملت   

  .خود و نسل آينده هستند

  اللهم اهدنا من عندك و افض علينا من فضلك

  نهضت آزادي ايران 

 ۱۸/۳/۱۳۶۴  

  

  

  

  

  

 .لطفاً تكثير و توزيع نماييد



  ۳۸

  

  

  هاشمي رفسنجانيآقاي تلگرام مهندس بازرگان به 

  

  مام جمعه موقت تهرانجناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست مجلس شوراي اسالمي و ا

   مقام محترم رهبري انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران:رونوشت

  شوراي عالي قضائي: رونوشت

كه در خطبة نماز جمعه اين هفته در صدد اصالح خطبه ششم ارديبهشت ماه گذشته و تكذيب                  رقد همين

اظهـار  ه   ولي بهتر بود اكتفا ب     .ي شما كردم  اتهامهائي كه وارد ساخته بوديد، برآمديد از خدا طلب مغفرت برا          

دفع اتهام و روشن كردن اذهان داشته       ه  يد كه احتياج مجدد ب    كرد  ميمختصر نموده بيانات نادرستي اضافه ن     

بايد عرض كنم كه ما اصرار در مطـرح سـاختن خودمـان هيچگـاه نداشـته شـما مثـل هميـشه طـرح                         . باشد

آزادي بيـان و دعـوت      و  اش دفـاع از امنيـت         يس مجلس كه وظيفه   از يك رئ  . موضوع و آغاز حمله را نموديد     

هنـد  خوا  مـي را مورد توهين و تهديـد قـرار داده بگويـد             ، شايسته نبود كساني   باشد  ميو نظر    رأي   همگان به 

خودشان را مطرح كنند كه در مهمترين گرفتاري ايران و جهان يعني جنگ و صلح ارائـه طريـق و استفـسار         

ضـمناً مـصاحبه بـا روزنامـه لومونـد      . انـد  مـوده ننت و فتوي و روي منطق و مصلحت ن       بر مبناي قرآن و س    

ه  محرك اظهارات و مجوز اتهامات بـ آن را جنگ و انتخابات و آزادي كه خشم خودتان از    در باره فرانسوي  

لـب  عنـوان كـردن مط    . ارديبهشت در پاريس منتشر شـده اسـت        ۶روز بعد از خطبه     ايد، اتفاقاً چند      ما دانسته 

اس پس از اطـالع از قـصد امريكـا     بي  اي كه دولت موقت بر طبق مصاحبه كارتر با شبكه تلويزيوني سي             تازه

كننده بيان قبلي     ند توجيه توا  ميفرض صحت ن  ه  انتقال شاه تعهد حفظ كارمندان سفارتشان را كرده است ب         ه  ب

ستيم شاه را بـه امريكـا ببـريم بـا     خوا ميما «روايت از كارتر اظهار داشته بوديد ه در آن خطبه ب . شما باشد 

خيلي فرق اسـت ميـان   » رئيس دولت ايران صحبت كرديم و موافقت او را جلب كرديم و بعد به امريكا برديم              

عـالوه بـر آنكـه نقـل قـول          . فرموديـد   حق بود الاقل آن بيان را تكذيب و عذرخواهي مـي           .گفتار در دو خطبه   

 كارمندان سفارتخانه، تا آنجا كه بخاطر دارم چنين صحبت و تعهدي             تعهد حفاظت  در باره اخيرتان از كارتر    

نـد  توا  ميتازه گفتن آن چه داللتي      . در مراجعه و مذاكرات كاردار و كارمند اعزامي با ما در ميان نبوده است             

. م عليه آن اعتراض كـرده بـودي        و رسماً   كه بالفاصله كتباً   بر موافقت ما با نيت امريكا داشته باشد خصوصاً        

هـاي   فعلي منتخب خودتان مكرر سـفارتخانه    مگر دولت   . عمل خالف عرف و عهود ديپلماسي نيز نبوده است        

شوري و تركيه و فرانسه را عليه حمالت احتمالي افغانها و ارامنه و احزاب داخلي حفاظت و حمايـت نكـرده                     

 فاسق شناخته شده است بر      ب و است؟ از اينها گذشته شما چطور در مورد كارتري كه دشمن اسالم و انقال             

ايد قبل از تبيين و تحقيـق و            آمده  ١...خالف نص محكم قرآني يا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنَباء فتبينوا            

 در بـاره اسناد وزارت خارجة در اختيارتان، حكم قطعي خالف و خيانـت    ه  پيش از پرسش از ما يا مراجعه ب       

                                                 
در بـاره آن  ) يرفتن و ترتيب اثر دادنقبل از پذ(ايد هر گاه فاسقي خبري براي شما آورد   ـ اي كسانيكه ايمان آورده ۶/حجرات . ۱

  .تحقيق كنيد تا مبادا از روي ناداني بمردمي آسيب رسانيد و بخاطر كارتان سخت پشيمان شويد

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۳۹

ن و صداقتش بر همه روشن است؟ عجبـا كـه چنـين شـاهد عـادل و                  ايد كه سوابق ايما     هموطني صادر كرده  

د بـرود  گويـ  ميفرمائيد اگر بازرگان راست  سپس مي! عالمي مورد استناد امام جمعه موقت تهران قرار گيرد        

   ...حرف كارتر را تكذيب كند

  ١.ربنا آتنا من لدنك رحمه و هيئي لنا من امرنا رشَداً

   ۲۳/۳/۶۴تهران ـ 

  گانمهدي بازر

  

  

  

                                                 
 ! ـ پروردگارا ما را از سوي خودت رحمتي عطا كن و راه نجاتي براي ما فراهم ساز۱۰/ كهف . ۲
  



  ۴۰

  

  

  پاسخ به مقاالت روزنامه جمهوري اسالمي با عنوان

  »ما را رئيس جمهور كنيد «

  

  شوراي سردبيري روزنامه جمهوري اسالمي

با سالم و آرزوي توفيق آن شوري در درك و درج و دفاع از حق، عطـف بـه مطـالبي كـه در مـصاحبه                          

، ۱۷۲۹ه مطبوعاتي وزير كـشور در شـماره          ارديبهشت ماه، مصاحب   ۲۴،  ۱۷۲۵وزير در شماره      آقاي نخست 

 ۱۳۶۴ خـرداد مـاه   ۲، ۱۷۳۳در شـماره  » ما را رئيس جمهور كنيـد    «اي كه تحت عنوان        ارديبهشت و مقاله   ۲۹

 براي روشن شدن اذهان و انجام وظيفـه اسـالمي و دفـاع و    ،پيرامون نهضت آزادي ايران درج نموده بوديد     

كـه مـورد تهمـت و افتـرا قـرار        شـوراي انقـالب بـراي كـساني    استفاده از حقي كه قانون مطبوعات مصوب    

 بـه وظيفـه   اميدواريم بـا انتـشار آن       . يمدار  مي نوشتار پيوست را براي درج در آن روزنامه ارسال           ،ميگيرند

 گـامي در جهـت رضـاي خـدا و خـدمت بـه خلـق                 بدين وسـيله  شرعي و قانوني و وجداني خود عمل نموده         

  .برداريد

  نهضت آزادي ايران

۲۷/۳/۶۴  

           

  شرط مشروعيت انتخابات

رسميت شناختن و   ه   حاكمه را در گرو تمكين به قانون اساسي و ب          هيئتنهضت آزادي ايران مشروعيت     

اي   ميثاقي ملي و عهدنامهبه عنوانايفاء صادقانه حقوق و آزاديهائي كه در آن براي ملت در نظر گرفته شده       

صندوقها ريخته شود وسـيله     ه  مردم را كه در شرايطي آزاد ب       رأي   و. داند  ميهمگاني ميان مردم و حاكميت      

قـدرت دسـت يافتـه و يـا         ه  هر حاكميتي كه از راهي جز ايـن راه بـ          . شناسد كسب و اعالم اين مشروعيت مي     

  .اعمال قدرت كند مشروعيت ندارد

رسميت شناختن آن را    ه  هاي خود اعالم داشته و ب       اين موضوعي است كه نهضت آزادي بارها در بيانيه        

ب بـا اسـتفاده از امكانـات وسـيع          صـ با وجود اين صاحبان قدرت و منا      . از حاكميت درخواست نموده است    

مـا  ه  ها را ب    هاي گروهي كه در انحصار خود دارند و بدون آنكه طبق قانون امكان دفاع در اين رسانه                  رسانه

كه ما براي مثال چند نمونـه را ذكـر    دهند ميها قرار غها و درو جرم اين كار مورد انواع تهمته بدهند ما را ب 

  :كنيم مي

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۵۶/۴/۲۱: شماره

 ۲۷/۳/۱۳۶۴ :تاريخ
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شـركت خبرنگـاران    ، بـا    ۶۴ ارديبهـشت مـاه      ۲۳وزير، طي يك مـصاحبه مطبوعـاتي در           آقاي نخست  

انـد كـه    غربي، در رابطه با انتخابات رياست جمهوري و نهضت آزادي ايران مطالبي را بيـان داشـته   ارجي  خ

  .از دروغ و افتراء است اي خالف واقعيت و آميزه

 شركت احتمـالي آقـاي مهنـدس بازرگـان و           در باره ل خبرنگار ايتاليائي    سؤاوزير در پاسخ      آقاي نخست 

  :اند كه نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري مدعي شده

اند و كـسي هـم مـزاحم آنهـا نبـوده              هكرد  مي نمايندگان اقليت در مجلس اول، با كمال آزادي صحبت           «ـ۱

  » .است

تا اين حد از رويدادهاي دوره اول مجلس و جو اختناق حـاكم بـر آن                وزير    آقاي نخست  رسد  مين به نظر 

 ۶۰ كه بعد از وقايع خـرداد        دانند  مييند و خوب    نما  مي ما ايشان در اين مسأله تجاهل        به نظر . اطالع باشند   بي

 سابقه  بيدر تمام ادوار مجلس گذشته      چنان فشاري قرار گرفتند كه       نمايندگان اقليت در مجلس اول تحت آن      

نـد بـا فحـش و مـشت و لگـد و             داد  ميتني چند هم كه بخود جرأت و جسارت ابراز نظر و عقيده             . بوده است 

مشروح مذاكرات مجلس، نوارهـا و  . ندشد ميآزاد بودند، روبرو كامالً اي از نمايندگان اكثريت، كه     سيلي عده 

آور آن  هاي شـرم  ملت ايران صحنه. باشد مياكم بر دوره اول مجلس      دهنده جو ح    هاي آن جلسات نشان     فيلم

  .هاي مطبوعاتي حقايق را بپوشانند نند با مصاحبهتوا مياند و ايشان هم ن مجلس را فراموش نكرده

  .»هائي كه داده و در اجراي قانوني اساسي با قوت عمل كرده است نظام جمهوري اسالمي در وعده«ـ۲

بيان اين مطلب آگاهانه و يا ناخودآگاه رهبران و مـسئوالن در حاكميـت كنـوني را                 وزير در     آقاي نخست 

اند تا كسي را ياراي محاكمه و بازخواست و حتي سؤال كـردن               مساوي با نظام جمهوري اسالمي قرار داده      

نون مسئول اجراي قا  » نظام جمهوري اسالمي  « كه خود و نه      داند  ميحاكميت بهتر از هر كس      . از آنان نباشد  

اگر فرياد اعتراض مردم بلند اسـت كـه چـرا حقـوق و آزاديهـاي ملـت فرامـوش شـده اسـت                        . اساسي است 

) دبيركل حزب حاكم  (موجب قانون اساسي رئيس جمهوري      ه  ب. حاكميت است نه مخالفت با نظام     ه  اعتراض ب 

ون اساسـي   نظر رئيس جمهور موظف به تبعيت از قـان          وزير تحت   نخست. مسئول اجراي قانون اساسي است    

  .اعتراض و فرياد ملت عليه تخلفات مقامات از اصول مصرحه در قانون اساسي است. است

وزير يا سـاير      اند؟ كه نخست    هاي خود عمل كرده     هند بدانند اين مقامات به كدام يك از وعده        خوا  ميمردم  

آيـا  . اند د عكس آن عمل كردهان اي به مردم داده اند؟ آيا جز اين است كه هر وعده    مقامات اين چنين ادعا كرده    

هـائي اسـت كـه در مبـارزه بـا             امضاي قرارداد اسارت بار با امريكا معروف به بيانيه الجزائر، عمل به وعده            

مگـر  ! به خاك ماليدن پـوزه امپرياليـسم امريكـا؟        استكبار جهاني به مردم داده شده بود؟ و اين است مفهوم            

ي برسانند؟ آيا مصرف درآمد نفـت در جنـگ و خريـد كاالهـاي              خودكفائي اقتصاد ه  وعده ندادند كشور را ب    

بنجل و وامانده مصرفي از كشورهائي از نوع تركيه، پاكـستان و كـره شـمالي و جنـوبي و تـايوان و غيـره                        

هاي خودكفائي صنعتي و كشاورزي است؟ آيا وعـده ندادنـد كـه مستـضعفين را از فقـر نجـات                       تحقق وعده 

 حجم اسكناس در گردش ركود و بيكاري، حركت رو به اضمحالل صـنايع  سابقه بيبدهند پس چرا با ازدياد  

اند؟ مگر وعده آزادي به مردم ندادند پس چرا بـا             و فعاليت كشاورزي، تنگي معيشت را بدين درجه رسانيده        

المـال،    هاي گروهي چنان اختناقي را حاكم ساختند كه حتـي حيـف و ميـل بيـت                  سانسور مطبوعات و رسانه   

دولتـي، آشـفتگي    هاي كالن در نهادهاي قـديم و جديـد دولتـي و نيمـه     رشوه و ارتشاء و سوءاستفاده ازدياد  
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هـا را     د؟ آيا بحران روزافزوني كه دانشگاه     شو  مي در آموزش و پرورش از مردم مخفي نگه داشته           سابقه  بي

   است؟هاي داده شده اسير بازيهاي سياسي دولتمردان و مراكز قدرت نموده است عمل به وعده

اگر منظـور از اجـراي قـانون    !! اند كه قانون اساسي با قوت اجرا شده است وزير مدعي شده آقاي نخست 

 وزراء داريـم، قـوه      هيئـت  ،وزيـر داريـم     جمهـوري داريـم، نخـست       اساسي اين است كه مجلس داريم، رئـيس       

و انتظامي با قدرت بر امـور  نهادهاي امنيتي ... د؟ وشو مياي داريم كه تماما توسط حكام شرع اداره    قضائيه

امـا  . خبرنـد  اند ولي از روح قانون اساسي و معناي اجـراي آن بـي   مسلط هستند، اگر چه سخني درست گفته    

ه جانبه قانون اساسي از جمله اصـور مربـوط بـه حقـوق ملـت و آزاديهـاي بـ                     اگر منظور ايشان اجراي همه    

ا صداقت ايشان مـورد سـؤال قـرار خواهـد        صورت تشخيص ي   رسميت شناخته شده در قانون است در اين       

 كه اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسي كه حقوق و            كنيم  ميما به صراحت و قاطعيت اعالم       . گرفت

هيم در صورتيكه اين ادعـا  خوا ميوزير   كالً ناديده شده است و از آقاي نخست   كند  ميآزاديهاي ملت را بيان     

و براي مردم شرح بدهند كه كجا و چگونه اين اصـول            ه يك بخوانند    را باور ندارند اصول اين فصل را يك ب        

  اند؟ اجرا شده

) ۲۸/۲/۶۴(وزيـر كـشور در مـصاحبه اخيـر خـود            . دشـو   ميبراي نمونه بگويند چرا قانون احزاب اجرا ن       

 دولت دو سال پيش تصويب      هيئتنامه قانون احزاب را       براي چندمين بار طي سه سال گذشته گفتند كه آئين         

بلكه هر بـار    . ه است اجرا گذاشت ه   ب آن را  آن را منتشر نموده است و نه          نه ولي نگفتند چرا دولت   . ه است كرد

هـاي غيرموجـه و       آيا هدف از ايـن بهانـه      . يندنما  ميهاي عجيب و غريبي را براي عدم اجراي آن عنوان             بهانه

ز موافقين خودشـان رسـماً و       هند حزب و گروه ديگري ج     خوا  ميعدم اجراي قانون احزاب جز اين است كه ن        

زاب ها و گروههاي وابسته به قدرت حاكم نيازي به قانون احـ             علناً وجود داشته باشند؟ حزب حاكم و انجمن       

هـاي    ، رسـانه  كنند  ميتمام امكانات دولتي و غيره براي حزب و گروه خود استفاده            اند و از      آنها حاكم . ندارند

. ي در وضـعيت آنـان نخواهـد داشـت       تأثيريا عدم اجراي قانون احزاب      اجرا  . گروهي را كالً در اختيار دارند     

 بتواننـد در  ،تنها اثـر اجـراي قـانون احـزاب احتمـاالً آن خواهـد بـود كـه مخـالفين، از جملـه نهـضت آزادي             

نامه   حاكميت حتي شهامت اعالم و اجاري قانون و آئين        . چهارچوب قانون حقوق اساسي ملت را مطالبه كنند       

اين امـر  . اندازد  به تعويق مي  آن را هاي گوناگون اجراي      ر مورد احزاب را ندارد و لذا به بهانه        مصوبه خود د  

 كه براي قدرت حاكم تنها آن قانوني اجرا شدني و محترم است كه بـه نفـع موقعيـت و                     دهد  ميبخوبي نشان   

  .قدرتش باشد

تـاز ميـدان تبليغـات باشـد و         هـد يكـه     خوا  مـي  چرا كه    ترسد  ميهاي اساسي     آزادي تأمين   قدرت حاكم از  

ايـن يـك   . كننـد  مـي اطالع هستند كه هر مطلبي كه آنها بگويند بـاور   شعور و بي  مردم آنقدر بي كند  ميتصور  

اشتباه بسيار بزرگي است كه نه تنها موجب نجات حاكميت نخواهد شـد بلكـه نهايتـاً موجبـات انهـدام آن را             

  .فراهم خواهد ساخت

انـد كـه اگـر مـا در انتخابـات دوره دوم مجلـس شـركت            ر حكام مدعي شـده    وزير و ساي    ـ آقاي نخست  ۳

  .يمشد مياين دليل بود كه منزوي هستيم و موفق نه نكرديم ب

آزاديهـاي قـانوني بـراي مخـالفين      تـأمين  راستي آقايـان از اجـراي قـانون اساسـي و تـضمين و            ه  اگر ب 

گاه نداريم پس چـرا از دادن حقـوق و امكانـات            اند كه ما در ميان مردم پاي        خودشان هراسي ندارند و مطمئن    
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مشروع به ما و ساير مخالفين خود وحشت دارند؟ چرا حتي يـك روزنامـه غيروابـسته بـه حاكميـت اجـازه           

كنند و آمدند و ريختند و بردنـد  انتشار ندارد؟ چرا نتوانستند حتي محل بسيار محقر نهضت آزادي را تحمل           

 كه اكثراً    را هاي گروهي   ؟ چرا مطبوعات و رسانه    ما نيستند ه  دادن آن ب  و الك و مهر كردند و حاضر به پس          

هـا و نـشريات و        انـد و بيانيـه      د، در خدمت انحصاري حزب حاكم قـرار داده        شو  ميالمال اداره     با بودجه بيت  

، مخدوش  نويسند  مينمايند؟ و اگر هم چيزي       از جمله نهضت را چاپ و منعكس نمي       هاي مخالفين     حتي آگهي 

 و ساير مخـالفين خودشـان     چرا بر خالف شرع و اصول قانون اساسي به ما         . يده شده و انحرافي است    و بر 

؟ امـا   كننـد   مـي پـردازي     ، دروغ زننـد   ميند، تهمت   گوي  ميناسزا  ... ها و    در خطبه  ،ها، در سخنرانيها    هدر مصاحب 

اتهامهـاي  ه كه ب چرا با آنان. يدنما مي منعكس نآن را و صدا و سيما كنند ميد چاپ نشو ميوقتي جواب داده   

د و حقـوقي كـه      شـو   ميند بر طبق قانون اساسي و مقررات مصوبه رفتار ن         شو  ميواقعي و يا واهي دستگير      

  .گيرند قانون برايشان مقرر داشته است ناديده مي

چرا در تمام انتصابات، روابط جاي ضوابط را گرفته است و شايستگي و لياقت و كارداني افراد در نظر                   

  .دشو ميرفته نگ

، چـرا از اجـراي      دانـد   مـي اگر حاكميت در ادعاي خود صادق است و ما را فاقـد پايگـاه در ميـان مـردم                    

هاي سياسي در صدا و سيما، كه مردم در يك بحث منطقي و دور از جنجال و هـوچيگري حقـايق را                   مناظره

 ايادي خودشـان    به دست آمدند   بشنوند وحشت دارد؟ و چرا مردمي را كه در جلسات و سخنرانيهاي ما مي             

  زدند كه عبرت سايرين و مردم نزديك نهضت شوند؟ وحشيانه مي

 يـا آنكـه   داند مي؟ حاكميتي كه اكثريت مردم را حامي خود        ترسد  ميچه حاكميتي از آزادي عمل مخالفين       

   بدهد؟ كه با دادن آزاديهاي قانوني قدرت خود را از دستترسد مي و كند مياحساس انزوا و تنهائي 

اي ايجاد كرده و جمهوري اسالمي را         هيم براي نظام مسئله   خوا  مييند كه   نما  ميـ حكام وقت ما را متهم       ۴

  .متهم كنيم

قديمي و كهنه و پوسيده است كه معموالً حاكميت كه احساس انزوا و تنهائي و جدائي اي بسيار     اين رويه 

  .دشو ميآن متوسل ه  بكند مياز مردم را 

ايـم كـه انقـالب، نظـام          مـا بارهـا اعـالم كـرده       . كنـيم   ميرا واضح و آشكار و صريح بيان        ما سخن خود    

. جمهوري اسالمي و قانون اساسي را قبول كرده و مدافع و حامي و مصر بر احتـرام و اجـراي آن هـستيم                      

ف اما عملكرد حاكميت را در مجموع در جهت مصالح ملت ندانسته و بسياري از اعمال اساسي آنهـا را خـال                    

 و مردم را بـراي چنـين      دانيم  ميتالش براي اصالح و يا تغيير حاكميت را حق مردم           . دانيم  ميقانون اساسي   

  .ئيمنما ميامري دعوت به قيام قرآني نموده و 

حاكميت حق ندارد آنچنان خود را مترادف بـا نظـام جمهـوري اسـالمي بدانـد كـه هـر ايـراد و انتقـاد و                     

  .د مترادف با حمله به نظام معرفي نمايدشو ميآنها ه اي را كه ب اعتراضي و يا احياناً حمله

نـد حـرف خودشـان را بزننـد در          نتوا  مـي ) يعنـي نهـضت آزادي    (اند كه آقايان      وزير گفته   ـ آقاي نخست  ۵

كنم كه تهمت نزنند انقـالب را زيـر سـؤال نبرنـد؟ دروغ               انتخابات شركت كنند، منتهي من به آنها توصيه مي        

  ...نگويند
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زدن و يا شركت در انتخابات از حقـوقي اسـت كـه     اند كه حق حرف     وزير فراموش كرده     آقاي نخست  اوال

. وزير نه در دادن و نه در گرفتن آن دخالتي ندارند بيني نموده و آقاي نخست     قانون اساسي براي مردم پيش    

 چـه نخواهـد     مـا داده اسـت و حاكميـت چـه بخواهـد و            ه  اسالم و قانون اساسي جمهوري چنين حقـي را بـ          

 و آنچه را كـه در       كنيم  ميخوشش بيايد يا نيايد، ما را تهديد بكند يا نكند، ما به وظيفه ديني و ملي خود عمل                   

  .خير و مصلحت ملك و ملت بدانيم خواهيم گفت و عمل خواهيم كرد

دار خـود   كـه مـا در گفتـار و كـر    دانند  ميثانياً آنها كه با سوابق ممتد نهضت آزادي آشنا هستند بخوبي            

مـا اگـر چنانچـه بـراي        . يم، تهمـت نـزده و دروغ نميگـوئيم        شـو   مياالمكان از مسير حق و تقوي خارج ن         حتي

شايـستگي الزم را جهـت اداره امـور كـشور قائـل             وزيـر    لتمردان كنوني از جمله آقاي نخست     بسياري از دو  

امـا طبـق رهنمـود      . اعتماد ندادند  رأي   آنهاه  نمايندگان نهضت در مجلس ب    . ايم   با صراحت گفته   آن را نيستيم  

وزير از جاده تقـوي خـارج    ايم كه در برخورد با مسئوالن از جمله نخست قرآن ما هرگز به خود اجازه نداده    

دروغ گفـتن    زدن و د كه خـود از تهمـت        شو  ميما  ه  جالب توجه است كه اين توصيه از جانب كسي ب         . شويم

 در  . زده اسـت   مـا ه  تـرين تهمـت را بـ         قم و تهران زشـت      در  اخير خود  يها   و در مصاحبه   ابائي نداشته است  

 عـدم آزاديهـا و      در بـاره  همين مصاحبه مطبوعاتي وقتي خبرنگاري از او در رابطه با سخن نهـضت آزادي               

جاي آنكه با متانت و خـضوع و تقـوي و ادب سياسـي و               ه  ، ب كند  ميو تضمين حقوق ملت سؤال       تأمين   عدم

 برشـمرده و بـا      كنـد   مـي  را كه مردم و به تبعيت از آنها نهضت آزادي عنوان             اسالمي، موارد عدم آزاديهائي   

زني اسـتفاده نمـوده، درخواسـت         گوئي كرده و از شيوه رائج بر چسب         صراحت و مؤدبانه جواب بدهد، كلي     

حقوق و آزاديهاي اساسي را اثر پيروي از افكار جهاني و در نهايـت از امريكـا                  تأمين   اجراي قانون اساسي،  

گـوئيم آزاديهـاي مـشروع و         مـا مـي    .؟ در حاليكه سخن ما بسيار صريح و روشن اسـت          !رفي كرده است  مع

مـا خـالف اسـت بگوينـد غيـر از مـوافقين و       نـد حـرف   گوي مـي اگـر  . قانوني در كشور زير پا گذاشته شـدند  

ن طرفداران و هواداران حاكميـت چـه گروههـاي ديگـري از آن حقـوق و آزاديهـا برخـوردار هـستند؟ همـي                       

هـاي يوميـه صـبح و         وزير را چندين بار در صدا و سيما منتشر ساختند، در تمام روزنامـه               مصاحبه نخست 

بـه ايـن     كامل چاپ كردند، ولي كـدام رسـانه گروهـي اجـازه دارد پاسـخ                 به طور عصر با عناوين درشت و      

  .مصاحبه را منتشر سازد

ن حزب حاكم، كه زير نظر دبيركل حزب،        نظير همين رويه غيراسالمي را روزنامه جمهوري اسالمي ارگا        

 و هـيچ فرصـتي را بـراي تهمـت و بـر              كنـد   ميد، اعمال   شو  مياداره  ) رياست جمهوري (اي    يعني آقاي خامنه  

ما را رئيس   «اي تحت عنوان      ، در سرمقاله  ۶۴ خرداد   ۲مثالً در   . دهد  ميزدن به نهضت آزادي از دست ن        چسب

الوقـوع رياسـت       انتخابـات قريـب    در بـاره  يـه مطبوعـاتي نهـضت       جاي طرح و بررسـي بيان     ه  ب» جمهور كنيد 

 .پردازي پرداخته اسـت     جمهوري و پاسخهاي مؤدبانه و منطقي به ايرادات ما، بر طبق رويه گذشته، به دروغ              

معرفـي  » زير سـؤال بـردن انقـالب و مـشروعيت آن    ه ب«درخواست اجراي قانون اساسي توسط نهضت را،   

» .اي داريـم  با روند كلي و بدنه اصلي انقالب اخـتالف ريـشه   «اخته است كه گويا     نموده است و ما را متهم س      

ه ساختند كه منظورشان از بدنه اصلي انقالب، خودشان و حزب و گروههـاي وابـسته بـ                 البته اگر روشن مي   

خود هستند و روند كلي هم، يعنـي رويـه عمـومي سياسـي ـ اجتمـاعي، تبليغـي و اداري دسـته حـاكم، هـم           
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هـاي حاكميـت     با روشبه حق يم چرا ما    گرفت  ميرا بفهمد و هم قطعاً ايرادي ن      مطلب  نست  توا  ميه بهتر   خوانند

  .اي داريم اختالف ريشه

 مقدمـة آزادي انتخابـات را  . دانـيم  ميمثالً ما آزادي انتخابات را در يك جامعه غيرآزاد و بسته غيرممكن             

امـا حاكميـت    . شناسـيم  مـي »  اجتماعـات، نطـق و بيـان       آزاديهاي قانوني، نظير آزاديهاي مطبوعـاتي،     «تأمين  

 آنهـا، كـه از زبـان وزيـر كـشورشان و عـضور شـوراي                 به نظـر  . برداشت ديگري از آزادي انتخابات دارد     

 كـه از هـر   سـت ظـف ا فرمانـداري مو  «:  اعالم شده است آزادي انتخابات يعني      ۲۹/۲/۶۴مركزي حزبشان در    

  .» آوردبه عملنام   براي انتخابات رياست جمهوري ثبتحزب و گروهي كه منع قانوني نداشته است

نويسنده سرمقاله جمهوري اسالمي در ادامه روند كلي خط مشي تبليغاتي گروه حـاكم دروغ بزرگـي را                  

گفته بودند، تكرار نموده    ) ۶/۲/۶۴در  (كه آقاي هاشمي رفسنجاني به نقل از كارتر در خطبه نماز جمعه خود              

 مـا  .» شاه به امريكا موافقت كرده اسـت بينيم كه با سفر ر آنسو دولت موقت را مي   د«: و مدعي شده است كه    

نويسنده كه حتي حاضر    . اي داريم   و با روند كلي آن اختالف ريشه      . دانيم  مياي از انقالب را فاسد        چنين بدنه 

گيـرد اگـر    نشده است پاي مطلب خود را امضاء كند تا اعتبار سياسي گذشته و حالش مورد ارزيـابي قـرار                    

هـا و      و بيانيـه   كـرد   مـي  رجـوع    ۵۸همـان روزنامـه خودشـان در نيمـه اول آبـان             ه  مختصر تقوائي داشت بـ    

اسـاس و     برد كه اين ادعا چقـدر بـي         و پي مي   كرد  ميهاي وزير امورخارجه دولت موقت را مطالعه          يادداشت

مت بـا نهـضت را هـم    خـصو   و حالي را نداشت ولـي قـصد دشـمني و      ده چنين مجال  اگر نويسن . دروغ است 

داشت حداقل سخن آقاي هاشمي را، كه مطلب خود را اصالح كردند، و به جاي موافقت دولت موقـت بـا                      نمي

هـاي    مطلبي كه طـي بيانيـه     (سفر شاه گفتند كه كارتر سفر شاه را به اطالع دولت موقت رسانيده بوده است                

پـذيرفت و دروغ قبلـي را تكـرار          مـي ) ه بـود   ملـت ايـران رسـانيده شـد        به اطالع  ۵۸الذكر در همان سال       فوق

  !!كرد مين

وندهاي كلي گروهي كه خود را بدنة اصلي انقالب تصور كرده است اين است كه قانون و                 يكي ديگر از ر   

اللهي بايـد وارد صـحنه شـده و رأسـاً       حزببه اصطالحلذا هر كجا كه الزم باشد مردم . معناست مقررات بي 

اهللا براي مقابله بـا هـر گونـه           حركتهاي خودجوش حزب  «گيرند كه ما چرا      يراد مي ما ا ه  ب. كار شوند ه  دست ب 

مـا  . اي داريـم  هم يكي از مواردي است كه ما بـا ايـن گـروه اخـتالف ريـشه              اين. »ايم  انحراف را تخطئه كرده   

. ت كنـد  غيراصيل، حق ندارد بر خالف قانون حركيايل اللهي اص اي، اعم از حزب گوئيم هيچ گروه و دسته  مي

وقتي مملكت وزارت اطالعـات  . قانون براي گروههاي طرفدار حاكميت و يا مخالف آن بايد يكسان اجرا شود  

، نيروهـاي انتظـامي، دادسـراها و دادگاههـاي          كنـد   مـي  اداره   آن را اللهـي     و امنيت دارد، و يك روحاني حزب      

دار قانوني    اي قانون و نهادهاي صالحيت    قانوني دارد، مقابله با هر گونه انحرافي بايد از طريق مسير و مجر            

شـمارند، بـا مـشاهده هـر عملـي كـه بـه تـشخيص آنـان                   اللهي مي   باشد نه آنكه چند نفري، كه خود را حزب        

سالح و دفاع     انحرافي بود، به خيابانها بريزند و زير پوشش مقابله با انحراف هر كاري خواستند با مردم بي                

يا » مردم« كه ريشه افراد و اعمال موسوم به         دانند  ميالبته همه   !! بكننددر كوچه و خيابان و مدرسه و مطب         

 واضـح اسـت كـه    يقدره اين قضيه ب. كنند مي و با نقشه و دستور آنها عمل     باشد  مياز خودشان   » اهللا  حزب«

هاي دولتي نيز بلند شد و رئيس جمهور، كه دبيركل حزب و مسئول روزنامـه                 حتي صداي اعتراض روزنامه   

ه با صراحت مدعي شد كه عناصر منحرف در تظـاهرات           ع، در خطبه نماز جم    باشد  ميري اسالمي نيز    جمهو
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آنهـا  ه  اند و تمام اعمـال خـالف شـرع و قـانون را بـ                اللهي دخالت داشته     حزب به اصطالح خياباني گروههاي   

يابانهـا و   خطبـه نمـاز جمعـه چنـد هفتـه قبـل آنـان را بـه حركـت در خ                     بگذريم كه خودشان در   ! نسبت داد؟ 

  !!دعوت كرده بودند!! جلوگيري از انحراف

  جنگ و صلح

اي ما با روندهاي كلي اين گروه كه خود را بدنه اصلي انقـالب            حال مردم قضاوت كنند كه اختالف ريشه      

زعـم  ه   در كجاست و چيست؟ حاكميت بايـد بدانـد كـه جـواب ايـرادات و اعتراضـات مـردم، ولـو بـ                        داند  مي

ها، بحران كنوني را حـل        هم بافتن ه  ها، دروغ ب    زدن  اين تهمت .  زدن نيست   ند، برچسب خودشان اقليت هم باش   

اسداهللا علم هم زماني مخالفين خودشان را تحريك شده مصر و ايـادي مرحـوم جمـال عبدالناصـر                   . كند  مين

د جواب مـا را  هخوا مياگر حاكميت واقعاً . ها و پناه بردن به ذهنيات است اين فرار از واقعيت   . كرد  ميمعرفي  

هـاي    نـد رسـانه   توا  مي .ازي به برچسب زدن و افتراء ندارد      بدهد و ثابت كند كه ادعاهاي ما نادرست است ني         

  .گروهي را به اجراي قانون و انتشار مطالب و پاسخهاي ما موظف سازد

يعنـي بحـث    (ه  اينها آمدند حتي اعالميه دادند، بيانيه دادند مردم را دعـوت بـه ايـن مـسئل                «: اند كه   ـ گفته ۶

كارهـا را بـر عليـه حركـت مـردم و              تمام ايـن   .نددكردند و اطالعيه براي سازمان ملل فرستا      ) پيرامون جنگ 

  »...رهبري خودشان و بر عليه شركت مردم در نظام كردند

وزير حاكميتي كه مدعي است قانون اساسـي را بـا قـوت اجـرا كـرده                  آيا اين گونه سخن از زبان نخست      

دار، كه دوست و دشـمن بـه صـداقت و مـسلمان و ملـي                   آيا يك سازمان سياسي سابقه     است زشت نيست؟  

ترين مسائل جهاني مملكت، يعني جنگ، اظهـارنظر    يكي از اساسيدر بارهبودن آنها اعتراف دارند حق ندارد   

مقـررات  كند و بيانيه بدهد؟ حق ندارد از سازمان ملل متحد بخواهد كه دولت متجاوز عراق را بـه تمكـين از             

. دفاع پشت جبهه و عـدم بكـارگيري بمبهـاي شـيميائي مجبـور سـازد                المللي و عدم بمباران شهرهاي بي       بين

چقدر بايد شخص متحجر و انحصارطلب باشد كه نتواند اين حداقل را هم براي يك سازمان سياسي تحمـل                   

ل و نامة خصوصي بـه شـوراي        كند، با چه معيار و ضوابطي دادن اعالميه و بيانيه و تلگراف به سازمان مل              

  ؟كنند ميتبليغ !! عالي دفاع را حركت بر عليه مردم و بر عليه نظام

هـاي   ننـد بـا رسـانه   توا مي) نهضت آزادي(آنها «: وزير در همين مصاحبه اعالم كردند كه       ـ آقاي نخست  ۷

  »...گروهي مصاحبه كنند

وياي اين واقعيت است كه اين سخن يـك  اندازه كافي گ  ه  اگر چه روش و عملكرد گذشته و حال متوليان ب         

 اين ما براي آنكه حمل بـه صـحت نمـوده هـيچ فرصـتي را جهـت                   دادعاي سياسي توخالي است اما با وجو      

چنـين حقـي را     بـه مـا     آزمايش صداقت ادعاي اين آقايان از دست ندهيم و با وجـود اينكـه قـانون اساسـي                   

ن داخلـي و خـارجي مقـيم تهـران بـراي يـك مـصاحبه        ، از اين پيـام اسـتفاده كـرديم و از خبرنگـارا           دهد  مي

هـاي پـرزرق و    وزير، وزير كشور و ساير دولتمردان، در مصاحبه      نخست.  آورديم به عمل مطبوعاتي دعوت   

اند كه امكانات فراوانـي بـراي نهـضت آزادي در جهـت شـركت در انتخابـات رياسـت                      برق خود مدعي شده   

 ايـن   در باره زادي از طريق مصاحبه مطبوعاتي نظر خود را          و طبيعي بود كه نهضت آ      تجمهوري فراهم اس  

هاي گروهـي بـراي مـصاحبه دعـوت            از رسانه  ۳۱/۲/۶۴شنبه    لذا براي روز سه   . امر مهم مملكتي ابراز نمايد    

كنندگان در مـصاحبه آمـاده كـرديم تـا هـم       يك بيانيه مطبوعاتي هم براي قرائت و توزيع بين شركت    . كرديم
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الت خـود را در همـان محورهـا    سـؤا  كتبي در اختيار داشـته باشـند و هـم       به طور  را   خبرنگاران مواضع ما  

 ارديبهشت ماه وزارت كشور از طريق شـهرباني بـدون   ۳۰ شب روز دوشنبه ۳۰/۸اما ساعت . مطرح سازند 

 مـا عمـل     بـه نظـر   البتـه   . ذكر علت تصميم و يا استناد قانوني اطالع داد كه اين مصاحبه نبايد برگـزار شـود                

 كه آيـا   كرد  ميو اين سؤال را مطرح      . وزير بود   زارت كشور خالف قانون و در تضاد آشكار با نظر نخست          و

! نمود؟  موضع خود نظر موافق وزير كشور را جلب و هماهنگي ايجاد مي            وزير قبل از اعالم     بهتر نبود نخست  

ورد و بـراي راديوهـاي   وزير صداي آزادي در دهد و وزير كشور نداي اختناق برآ            چه لزومي داشت نخست   

نـد  داد  مـي براستي چه ضرري داشت كه اجازه       !! بيگانه خوراك تبليغاتي درست كنند و آبروي خود را ببرند         

مـا خـالف    هاي سياسي ارائه دهد و اگر هم مطالب          ديجام شود و تاييدي براي وجود آزا      مصاحبه نهضت ان  

  .بود با منطق و ادب جواب بدهند

           

همه جانبه حقوق و آزاديهـاي اساسـي و شـركت در انتخابـات              تأمين    ايران مردم را براي    نهضت آزادي 

و  انتخابات وقتي مشروع و قانوني خواهد بـود كـه تمـامي حقـوق                كند  مي و با صراحت اعالم      كند  ميدعوت  

كـه بـراي حاكميـت فـراهم اسـت بـراي             قـانوني را بـه همـان نـسبت و ميزانـي              آزاديها و امكانـات اساسـي     

 مناصبي كه اشغال كرده است و در اختيـار دارد            و حاكميت از مقامات  . رموافقين حاكميت نيز فراهم گردد    غي

پردازي و     را با دروغ   نيقادات سالم و قانو   اعتراضات و انت  . براي هتك حرمت و حيثيت مخالفين استفاده نكند       

  . ندهدجعل اكاذيب از زبان خارجيها، نظير كارتر، آنهم در نمازهاي جمعه پاسخ

يدن همـه   ننـد بـا شـن     توا  مـي فهمند، شعور دارند، و       حاكميت بايد بپذيرد كه مردم نيازي به قيم ندارند، مي         

بگذاريـد بـاز هـم تكـرار كنـيم تنهـا كـساني از آزادي گفتـار،                  . گفتارها به قضاوت بنـشينند و انتخـاب كننـد         

ا در ميـان مـردم از دسـت داده        ترسـند كـه پايگاههـاي خـود ر         اجتماعات، مطبوعات و ساير حقوق ملت مـي       

  .باشند

  :حاكميت است كهو بصالح كشور 

در قـانون اساسـي را اجـرا    حه  اصول مصر . ست از انحصار بردارند   حقوق ملت را به آنان بازگردانند، د      

  .هاي كنوني و تثبيت نظام جمهوري اسالمي باز شود تا راه براي بحران،كنند

  الهدي اتبع منعلي  والسالم

   ايراننهضت آزادي

  



  ۴۹

  

  اطالعيه در مورد اعالم جرم عليه 

   جمهوري اسالميروزنامه

  

  :هم ميهنان عزيز

از رئيس جمهوري، رئيس مجلـس و طرفـداران   بيش از يك ماه است كه مسئوالن جمهوري اسالمي، اعم  

 تلويزيون، از هر فرصتي استفاده نموده و نهضت آزادي ايـران             و در سخنرانيهاي نماز جمعه، جرائد، راديو     

، و براي برانگيختن افكار عمومي عليـه        دهند  ميتهديد قرار   و دبير كل آن را مورد حمله، تهمت و در مواردي            

حراف از مبـاني    نهائي از قبيل، مخالفت با نظام، همسوئي با صدام، طرفداري از صلح تحميلي، ا               نهضت تهمت 

 كـه خـود نهـضت را از هـر           گيـرد   ميو اين حمالت در زماني صورت       . زنند  مينهضت و سران آن     ه  اسالم ب 

هاي گروهي و حتي پاسـخگوئي قـانوني     قبيل داشتن دفتر، روزنامه، استفاده از رسانهگونه وسيله دفاعي از  

    .اند محروم ساخته

 آزادي ايـران بـراي       ما علت اينگونه اقدامات فرا رسيدن انتخابات رياست جمهوري و اقدام نهضت            به نظر 

هـاي   مطـالبي كـه از رسـانه     .باشـد   مـي آزادي انتخابات و امكان كانديداتوري آقاي مهنـدس بازرگـان           تأمين  

طرف كوشش دارند كه مواضـع نهـضت را در اذهـان عمـومي تحريـف       ند از يكشو ميگروهي فوق منتشر    

 نهـضت بـا سياسـت دولتمـردان را مخالفـت بـا نظـام جمهـوري اسـالمي،                    تمخالفـ  ديگـر    به عبارت . نمايند

ع ملت مسلمان ايران و عـراق را        نفه  پايان خونريزي و رسيدن به صلحي شرافتمندانه ب       ه  عالقمندي نهضت ب  

از مبـاني اسـالم معرفـي       طرفداري از صلح تحميلي و استدالل نهـضت بـر پايـه قـرآن و سـنت را انحـراف                     

آزادي و شـركت در      تـأمين    ، و از طرف ديگر با تهديـدهاي مكـرر خـود نهـضت را از دنبـال كـردن                   كنند  مي

ه بـ ) ۶۳مـرداد مـاه     ( نـشريه جنـگ و صـلح          نشريات نهـضت از جملـه      .انتخابات رياست جمهوري باز دارند    

رياسـت جمهـوري    ه   مـا بـ    ۵/۲/۶۴تبيين نموده و نامه سرگـشاده مـورخ         روشني مواضع ما در اين مقوالت       

   .موضع ما در برابر تهديدها را روشن ساخته است

گـروه  "فرمائيد اعالم جرمي است كه نهضت آزادي ايـران پـس از انتـشار مقالـه                آنچه اكنون مالحظه مي   

در روزنامه جمهوري اسـالمي عليـه روزنامـه و مـسئوالن آن نمـوده              " رود؟ نهضت آزادي ايران به كجا مي     

        . اميد روشن شدن اذهان و آرزوي اجراي عدالت و با توكل بر خداي عادل و قديـره  ب.است

  نهضت آزادي ايران  

 ۲۹/۳/۶۴    

                                                             

   

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۴۸

  

  

  نامه به دادستان عمومي تهران و اعالم جرم عليه روزنامه جمهوري اسالمي

  

  دادستان محترم عمومي تهران

اعالم جرم عليه روزنامه جمهوري اسـالمي و مقامـات سياسـي مملكتـي كـه اداره       : موضوع

 قـانون اساسـي جمهـوري     و رعايـت    جهت تخلف از اعمـال      ه  ، ب باشند  ميكننده آن روزنامه    

اسالمي ايران و ارتكاب جرائمي عليه نهضت آزادي ايران خصوصاً شـخص آقـاي مهنـدس                

گـروه  " وسيله نشر مقاالت مكذبه و خالف واقـع و خـالف شـرع تحـت عنـوان                  ه  بازرگان ب 

   ."رود نهضت آزادي ايران به كجا مي

ي ايـران كـه      روزنامـه جمهـوري اسـالم      ۱۷۵۳ و ۱۷۵۲ و ۱۷۵۱احتراماً با ارسال فتوكپي از سـه شـماره          

ظـر از زيـر پـا    ن نـشر داده اسـت كـه صـرف    " رود گروه نهضت آزادي ايران به كجا مي"مقاالتي تحت عنوان    

 قانون مزبور، با اقدام بـه  ۳۴ و۲۳ و۲۲نهادن مقررات قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از جمله اصول   

عليه نهـضت آزادي   شرفي و آبروئي نشر اكاذيب مشتمل بر توهين و افترا و هتك حرمت و تهديد به اضرار           

  : ايران و همچنين با تحرير عباراتي بشرح زير

ن از هم   توا  مين كنترل كرد بنابراين     توا  مينكته توجه داشت كه مردم ايران را براي هميشه ن         به اين   بايد  .. ."

خواهد داشـت   چگونگي روشي بستگي    ه  اكنون پيش بيني كرد كه چگونه برخورد مردم با اين گروه دقيقاً ب            

  "  كه سران اين گروه اتخاذ خواهند كرد 

ايـن اقـدام همزمـان بـا اعـالم      آزادي ايران تحريك و تحـريص نمـوده كـه        مردم را عليه جان اعضاء نهضت     

آزادي ايران مبني بر شركت در انتخابات رياست جمهوري بـا شـرايطي كـه قـبالً در اعالميـه                      داطلبي نهضت 

 ۱۴۰ و ۱۱۳ و ۸۶سيده است صورت پذيرفته كه عـالوه بـر انطبـاق آن بـا مـواد                ملت ايران ر   به اطالع صادره  

 قانون مجازات عمومي از جهت جلوگيري از كانديداتوري رياسـت جمهـوري نيـز مغـاير بـا مقـررات                     ۱۴۱و

ت سرپرستي و امتيـاز مقامـات       ح، و از آنجا كه روزنامه مذكور ت       باشد  ميقانون انتخابات رياست جمهوري     

 قـانون مجـازات     ۱۴۲د لذا جرائم ارتكابي فوق الذكر منطبق با تبـصره مـاده             شو  مييز اداره   رسمي مملكتي ن  

  .دباش مياسالمي بوده و قابل تعقيب 

  .خواهشمند است طبق مقررات موضوع را رسيدگي و امر به تعقيب فرمايند

  

  تقديم احترام  با

  ننهضت آزادي ايرا

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۵۹/۴/۲۱: شماره

 ۲۹/۳/۱۳۶۴ :تاريخ



  ۷۲

  

  تالش دولت موقت براي جلوگيري از جنگ تحميلي عراق 

  

اي از مسلمانان ناآگاه مـدعي         جوسازيهاي آنان عده   تأثير برخي از دشمنان انقالب اسالمي و تحت         اخيراً

  .انگاري دولت موقت بوده است عليه ايران در اثر سهلاند كه جنگ و تجاوز ارتش عراق  شده

  :دشو ميتفاهم افراد ناآگاه و جلوگيري از توطئه مغرضين توضيحات زير منتشر ءبراي رفع هرگونه سو

 ارتـش بعثـي     . استعفا داد و جاي خود را به دولت شوراي انقـالب سـپرد             ۱۳۵۸ آبان   ۱۵دولت موقت در    

وزيـري مرحـوم     ماه پـس از اسـتعفاي دولـت موقـت در زمـان نخـست       يعني ده۱۳۵۹عراق در شهريورماه    

  .رجايي به ايران حمله كرد

دور از تقـوي    ه  انـصافي و بـ      خاطر جنگ عراق عليه ايران خيلي بي      ه  انگاري به دولت موقت ب      نسبت سهل 

  .اسالمي است

طـالع هـستند و يـا       ا  دور بـوده و بـي     ه  ند يا از مسائل سياسي ب     ساز  مياي را مطرح      آنها  كه چنين مسئله    

 آخـر   .توز و يا آنكه اسير جو سياسي بيمارگونه موجـود           ناكرده مغرض و نسبت به دولت موقت كينه       خداي  

چطور ممكن است كساني خود را مسلمان بدانند و خود را در مسائل سياسي هم صاحب نظر بداننـد و ايـن        

  قت كجا و تجاوز عراق به ايران كجا؟  دولت موچنين قضاوت كنند؟

اند، موضع دولت موقـت در برابـر دولـت عـراق از موضـع                 درست برعكس، آنچه اين برادران ادعا كرده      

  .بينانه بوده است قدرت و بسيار قاطع و واقع

 رژيم بعث عراق درصدد حملـه بـه ايـران بـوده       كه از همان ابتداي پيروزي انقالب اسالمي،    دانند  ميهمه  

حملـه نظـامي بـه ايـران بعـد از پيـروزي انقـالب قابـل                 . وده اسـت  نمـ   ديده و تحريكات مي     است و تدارك مي   

اي كه    ده گذشته، در دوره    پيروزي و سقوط نظام كهنه و پوسي        بعد از   در تمام انقالبات جهان،   . بيني بود   پيش

 نيروهـاي  ،مـستقر نـشده اسـت     كـامالً   گذرانـد و نظـام جديـد هنـوز            نظام جديد و جامعه دوره انتقال را مـي        

خيال خود مانع استقرار نظـام  ه  تا بكنند مياز آنجا حمله را آغاز و   خارج كشور متمركز شده      ضدانقالب در 

 و لذا حمله عراق بـه ايـران         شد  ميي  بين  در انقالب ايران نيز همين امر پيش      .  ساقط سازند  آن را جديد شده و    

 و مـرج حـاكم اسـت و بـه        در ايران بعد از پيروزي انقالب، هرج       كرد  ميدولت عراق تصور    . غيرمنتظره نبود 

ه مـردم مـا بـ   . ند با تحريكات خود و ايجاد زمينه مساعد حملـه را آغـاز نمايـد         توا  ميدليل تعدد مراكز قدرت     

گذشت، هواپيماها و      يعني در زماني كه هنوز يك ماه از عمر دولت موقت مي            ۵۷خاطر دارند كه در اسفندماه      

در آن زمـان عناصـر و گروههـاي         .  بمبـاران كردنـد    هليكوپترهاي عراقـي دهـات مـرزي ايـران را در غـرب            

مرموزي، دست به تحريكات شديدي عليه دولت موقت زدند و از دولت خواستار مقابله به مثل و شدت عمل                   

، با كدام نيروي مسلح بايد به مقابلـه بـا عـراق    ۵۷گفتند دولت موقت آنهم در اسفند        آنها هرگز نمي    اما. شدند

نـد  كرد مـي  بدهد؟ آنها كه دولت موقت را به حمله متقابل نظامي به عراق تـشويق  خرجه  برود و شدت عمل ب    

گفتند كه عراق چرا حمله كـرده اسـت و چـه اهـدافي دارد و يـا چگونـه بايـد بـه خنثـي            مردم نمي ه  هيچگاه ب 

  .ساختن اين توطئه پرداخت

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۷۳

زانو درآمـد و    ه  نقالب ب حمله عراق در زماني صورت گرفت كه ارتش شاهنشاهي در برابر اراده ملت و ا              

.  پادگانها تعطيل و متوقف و يا تخليه شـده بودنـد  .بافت اداري ـ نظامي حاكم بر آن از هم گسيخته شده بود 

هنـوز   نيروهاي مـسلح مردمـي       .نيروي انتظامي، شهرباني و ژاندارمري از هم گسيخته و تعطيل شده بودند           

 بـه دسـت   وازات تخليه پادگانهاي نظـامي اسـلحه فراوانـي           به م  .تشكل واقعي قابل اعتمادي پيدا نكرده بودند      

بـه  اين تنها مردم مومن و عالقمند بـه انقـالب نبودنـد كـه اسـلحه      . مردم بويژه نيروهاي نامطمئن افتاده بود     

الب نيز مـسلح شـده   طلبان، گروههاي منحرف ضد اسالمي و ضد انق ساواكيها و سلطنت.  گرفته بودند  دست

 كامل و وسيع مـستقر      به طور ولت انقالب روي كار آمده بود اما هنوز قدرت دولت            درست است كه د    .بودند

 و جنوب ايران توطئه بود كه در چنين شرايطي جنگ را، چه در كردستان و چه در مرزهاي غرب            . نشده بود 

 از اين   و به طوري كه دولت مجبور شود از تنها راه يعني ارتش براي مقابله استفاده نمايد                 بر ما تحميل كنند   

به اين ترتيب در حاليكه هنوز تصفيه الزم در ارتـش صـورت             .  زودرس منسجم شود   به طور  ارتش   ،رهگذر

، امـا ايـن   ي هم در جنگ با عراق پيروز شده است با قـدرت جديـد       نگرفته است ارتش منسجم شده كه ظاهراً      

 در صـحنه حـضور پيـدا         !زهعنوان ارتش شاهنشاهي بلكه ارتش جمهوري اسالمي ايران پاك و من            بار، نه به  

نظيـر همـين توطئـه در    . هـاي احتمـالي دشـمن بـاقي بمانـد          يك روزنه اميد بـراي برنامـه       به عنوان  و   كند  مي

هـاي دشـمنان انقـالب     كردستان نيز مطرح شده بود و يكي از محورهاي اصلي و عمـده تحريكـات و توطئـه       

 را مجبور سازند تا ارتش را به كردستان         اسالمي در كردستان تحقق همين هدف بوده است كه دولت موقت          

و ايـن از    .  زودرس منـسجم گـردد     بـه طـور    اعزام دارد، تا در يك مقابلـه و درگيـري نظـامي ارتـش مجـدداً               

  .هايي نداد و تسليم نشد بيني دولت موقت بود كه تن به چنين تحريكات و توطئه واقع

دوران اجانب و دوستان نادان بـه دولـت         در چنين وضعيتي چه كساني جز دشمنان انقالب اسالمي و مز          

  !؟دهد ميو شدت عمل بخرج ن! كند ميند كه چرا به عراق حمله نكرد ميموقت حمله 

از نظر دولت موقت مسئله تنها اين نبود كه عراق درصدد حمله به ايران است بلكه مسئله اين بود كـه بـا           

اي   قالب ايران بايد طوري رفتار كند كـه بهانـه         توجه به ماهيت شناخته شده رژيم بعثي صدام در عراق آيا ان           

كار گرفـت كـه مـانع       ه  به دست آن رژيم بعثي بدهد تا حمله خود را توجيه كند يا برعكس بايد تمهيداتي را ب                 

حمله عراق به ايران شد و يا حداقل زمان حمله را هرچه بيشتر به تعويق انداخت تا شرايط داخلي به آنچنان         

دولت موقت روش . ن در براي تهاجم نيروهاي خارجي مقاومت كرد و آن را دفع نمود  انسجام برسد كه بتوا   

اول را انتخاب كرد يعني كوشيد توطئه عراق را خنثي كند و از درگيري در زماني كه بـه نفـع دشـمن اسـت                         

  .اجتناب ورزد

حساب شده بـا     ها دولت موقت از موضع قدرت اما صريح و قاطع و با يك ديپلماسي               در برابر اين توطئه   

 طي يادداشتي رسمي    روش و عملكرد دولت موقت باعث شد كه دولت عراق كتباً          . دنمودولت عراق برخورد    

هـاي مـرزي توسـط هواپيماهـاي خـود اعتـراف و ضـمن قبـول اشـتباه و                      اران دهكده مببه دولت ايران به ب    

  .عذرخواهي آمادگي خود را براي پرداخت غرامت خسارات وارده اعالم نمايد

هاي مـرزي را بـراي تعيـين ميـزان خـسارت              به دنبال اين يادداشت نمايندگاني از جانب دو دولت دهكده         

 به دولـت شـوراي انقـالب محـول           موقت ادامه امر تا وصول خسارات بعد از استعفاي دولت        . بازديد نمودند 

  .گرديد كه ما از نتايج آن اطالعي نداريم
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 بـود يـا تـسليم شـدن بـه توطئـه و قبـول جنـگ         رت حت نزديكرانه دولت موقت به مصلدبآيا اين روش م  

كلـي بـرون    ه   دولت ايران در حال حاضر اين نيست كه ارتـش عـراق از ايـران بـ                 به حق ي  امگر ادع ! تحميلي

دولت عراق متجاوز شناخته شود و غرامت خسارات جنگ را بپردازد و اگر دولت عـراق ايـن شـرايط       . برود

ف و آمادگي خود را براي پرداخت غرامت اعالم نمايد آيا دولت ايران نخواهـد               پذيرد و به تجاوز خود اعترا     ب

پذيرفت؟ آيا به مصلحت انقالب و ايران بـود كـه دولـت موقـت عـذرخواهي دولـت عـراق و قبـول پرداخـت                          

  پذيرفت؟  و جنگ را ميشد ميگران و دوستان نادان  پذيرفت و تسليم تحريكات توطئه خسارات را نمي

جنگ قائـل شـده     پايان  اي  ر بر شرايط باال، در حال حاضر دولت ايران يك شرط ديگري نيز ب             البته عالوه 

كـرده اسـت كـه ارتـش        اما اين شرط را دولت ايران زماني اعـالم          . باشد  مياست و آن سقوط صدام حسين       

ن بعثي عراق بخش عظيمي از سرزمين ميهن ما را اشغال كرد و هزاران جوان ارزشمند ما را بخـاك و خـو                     

جنايات صدام در اين جنگ از آن حدي كه بتوانـد تنهـا             . كشيد و چند ميليون از هموطنان ما را آواره ساخت         

با قبول اشـتباه و پرداخـت غرامـت خـسارات جبـران كنـد گذشـته اسـت و هـيچ مـسلمان متعهـد و ايرانـي                             

 آن را   اوت اسـت،   متفـ  ۵۸ و اوائـل سـال       ۵۷بـا شـرايط اواخـر سـال         كـامالً   دوستي در اين شرايط، كه        وطن

  .پذيرد نمي

انگاري دولت موقت نبوده است و ادعـاي           سهل به دليل اند جنگ و تجاوز عراق        برخالف آنچه مدعي شده   

  .ور از تقواي اسالمي تحريف تاريخ و ظلم به ملت قهرمان و شهيدپرور ايران استناحق و بد

 كـه جـو     دانـيم   مـي . ند اعتراض نداريم  ازس  ميما به آن برادران مسلمان و ناآگاه كه اين مسائل را مطرح             

سياسي عليه دولت موقت و نهضت آزادي ايران و جريان اسالمي منبعث از دانشگاه و تمـامي روشـنفكران                   

 تـأثير احتماالً ايـن بـرادران تحـت        . يدنما  ميدار    مسلمان بسيار گسترده و قوي و حكايت از يك برنامه ريشه          

 كنيم  ميهمه برادران مسلمان و متعهد توصيه       ه  ما ب . اند  لت موقت داده  اين جو ندانسته چنين نسبتي را به دو       

ل و ابهام و يا انتقادي از نهضت آزادي ايران و دولت موقت دارند مـستقيماً بـا خـود مـا تمـاس                        سؤاكه اگر   

 رايكننده نبود، آنوقت انتقاد و ايراد و حمله را با توضـيحات مـا يـك جـا بـ                     بگيرند و اگر توضيحات ما قانع     

  العاقبه للمتقين. والسالم. تر است  و اين به تقواي اسالمي نزديكاطالع ملت ايران منتشر سازند

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۴اول تير 
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   آتش بس،  صلح،مذاكره توضيحاتي پيرامون

  

  

  

و قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم و التعتدوا ان اهللا يحـب             

  المعتدين

جنگنـد نبـرد كنيـد و از          و در راه خدا با كساني كه با شما مي         

. دارد  كننـدگان را دوسـت نمـي         خـدا تعـدي     .حد تجاوز نكنيد  

  )۱۹۰/ هبقر(

  

  مقدمه 

س تمام مسائل و مصائب كشورمان قرار گرفته و سـايه شـوم         أسال است در ر    مسئله جنگ تحميلي پنج   

هـاي ملـت و آينـده         كـه اهـداف انقـالب يعنـي خواسـته          يبطور. است  افكنده انرا بر انقالب و بر نظامم     خود  

ت و ابهامهـا و نگرانيهـاي شـديد و     فراموشي افتاده يا فرع و فداي جنگ گرديده، يك سلسله سؤاال    ه  مملكت ب 

الت و  سـؤا  در چنين امر حيـاتي مملكـت هـر كـس حـق دارد                .وجود آورده است  ه  همچنين اختالفات را نيز ب    

، اتخـاذ   دهد  مينظريات خود را مطرح كند، مسائل را بفهمد و بداند، تا بر حسب آنچه حق و صالح تشخيص                   

تصديان امور و گردانندگان جنگ، كـه در برابـر خلـق و خـدا               بيش از هر كس متوليان و م      . نظر و عمل نمايد   

ات و  بـه اطالعـ   ، نياز و وظيفه دارند محدود و مغـرور          اند  دوش گرفته ه  ترين مسئوليت تاريخ ايران را ب      عظيم

  .افكار عمومي اتخاذ تصميم نمايند تأييد تحقيق و تفهيم بپردازند و با بررسي وه افكار خود نشده ب

نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي،      ه  نظران، حتي ب   صاحبه  و ب مردم  ه   جنگ مراجعه ب   متأسفانه در امر  

آيـد و مطالعـات        مي به عمل خيلي كمتر از امور ديگر و تنها از طريق تصميمات و تبليغات يكطرفه خودشان،               

 بلكه بـر عكـس،   گيرد مييح روي عوامل پيچيده و جوانب گوناگون هولناك چنين فاجعه بزرگ صورت ن     صح

دوديتهاي هــاي معــدود، بــا صــد مالحظــه و تــرس، يــا حزبــي چــون نهــضت آزادي بــا محــ اگــر شخــصيت

قصد خيرخواهي ملـت و دولـت و ايفـاي وظيفـه      ه  دريا زده ب  ه  اي كه بر او تحميل شده است، دل ب          العاده فوق

 و تبليغات حـاكم،  ديني و ملي اظهار عقيده يا طرح موضوع بنمايند ابراز وجود يا اختالف نظر آنها با تلقينات    

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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الفاصله تيرهاي تهمت و د و بگرد ميبا دشمنان اعالم  بالبداهه عمل خالف و خيانت يا مزدوري و همصدائي          

  ...حركت و حمله در مي آينده سوي آنان پرتاب شده عوامل تحت فرمان به تهديد ب

 با صداقت و متانـت بـراي        نظرها و تجزيه و تحليلهاي اسالمي و علمي و اجتماعي ما، كه           راما اگر از اظها   

د، اسقبال قانوني بنماينـد دو فايـده عمـده خواهنـد            شو  ميقضاوت صحيح مسئولين و مردم عرضه       ه  كمك ب 

ه اعتقاد خود را كه در جمهوري اسالمي ايران عدالت و آزادي وجود دارد، در ايـن مـورد بـ   يا اوالً ادعا   . برد

فتـوي  ه  ب سنت، فتوي قرآن، سنت به    ه   ب ننه يعني مقابله قرآ    ثانياً با برخورد منطقي منصفا     .رسانند اثبات مي 

از گفتار ما حق و    جوئي ملك و ملت آنچه را كه         معادلهاي مربوطه و با مصلحت    ه  و دالئل سياسي و نظامي ب     

نـور حـق و حقيقـت،       ه  مردم ايران خواهند پذيرفت و آنچه را كه ب        ه  سود خودشان و خدمت ب    ه  درست بود ب  

 اعتقـاد مـردم     يص دادنـد، جـواب مـدلل روشـن داده در حقانيـت خـويش و در جلـب                  باطل و سوءنيت تشخ   

  . استوارتر خواهند شد

آزادي نه قدرت نظامي و تجهيزات عملي در برابر دولت و دستگاه دارد كه ممانعت و مزاحمت در                    نهضت

. را منحـرف بنمايـد  كارهايشان فراهم سازد و نه امكانات و سحر و جادوي تبليغاتي دارد كه افكـار و افـراد    

 اگر حق و منطق را نيز با خود داشته ،وقتي همه اين امكانات و اختيارات در دست متوليان و متصديان است     

  ! اندازند  ميهعار و عناد و آزار عليه ما راقدر ش اند كه اين ترسند و ناراحت  از چه چيز نهضت مي،باشند

           

اي كه داشت در تابستان سال گذشته نشريه نسبتاً مفـصل صـد               القهآزادي ايران روي اعتقاد و ع       نهضت

 آنكه صحبت از    به دليل  ،تدوين كرد كه وزارت ارشاد    " تحليلي پيرامون جنگ و صلح      " اي تحت عنوان    صفحه

اي    شـش مـاه پـس از آن نامـة هـشت صـحفه              .صلح شده بود، از چاپ و انتشار وسـيع آن جلـوگيري كـرد             

ي عالي دفاع و معدودي از مسئولين مؤثر كشور فرستاده با زبان ادب و منطـق،                مستقيم براي اعضاء شورا   

 نامـه  ۶۲قبـل از همـه اينهـا در تـاريخ اسـفند      . آمد توضيح و هشدار داديم مان حقيقت و حق مي به نظر آنچه  

هـاي   اي خدمت امام داده تمام قـضايا را از ديـد قـرآن و سـنت و بـر مبنـاي واقعيـت                   محرمانه هشت صفحه  

اقدامات فوق بـا  . هاي ملت و مصالح مملكت تشريح نموديم خواستهه سي و اقتصادي و نظامي با توجه ب  سيا

ي  روبرو نگرديده حتـ    باشد  ميبرخوردي كه الزمه يك نظام جمهوري اسالمي و شايسته افراد مؤمن متعهد             

  .جواب خشك خالي وصول هم ندادند

 ايرادي در    يا حال هيچكس اشكال  ه  رسيديم كه تا ب    خالصه به نتايج ذيل      به طور در نشريه جنگ و صلح      

  :است بگيرد  آنها نتوانسته ـ يا نخواسته ـ

 موجـب رضـاي خـدا و سـعادت مـردم            ،اهللا، وظيفه هر مـسلمان      ا قتال في سبيل    ر يدفاع ما نيز جنگ       -۱

 كيـد تأهاي ما تا زمـان فـتح خرمـشهر مـنعكس اسـت همـواره بـر ايـن                در نوشته  طوري كه به  شمريم و    مي

   .ايم كه بايد فتنه دشمن را با بيرون راندن وي دفع كنيم داشته

را ) ع(حضور و امر امام معصوم     ، ما نيز همگام و همراه با فقهاي شيعه براي جنگ ابتدائي و تهاجمي             -۲

    .شمريم ضروري و الزم مي

ه چـاريم بـ   نا، برداشت ما از قرآن اين است كـه هرچنـد احتمـال خدعـه دشـمن وجـود داشـته باشـد                -۳

   .تقاضاي صلح وي با ديده مثبت نگاه كنيم
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ده و عالقمند به ادامه ر سياسي، نظامي و فرهنگي ب،اقتصادي از اين جنگ سود    كساني كه  ما معتقديم    -۴

كـه از     و كـساني   باشـند   مي ابرقدرتهاي شرق و غرب و طرفداران و اذناب آنان بويژه اسرائيل             باشند  ميآن  

   .بينند اسالم و ملتهاي مسلمان بخصوص دو ملت ايران و عراق هستند ادامه اين جنگ زيان مي

در آن نشريه بيشتر روي خود جنگ بحث كرده انواع واجب يا معقول جنگ را در برابر آنچه حـرام نـزد              

 نـشان داده    رسـيد   مـي عقلمـان   ه  خدا و مردود يا زيانبخش است بيان كرده علل و عواقب امر را تا آنجا كه ب                

حلهائي براي پايان و پيروزي جنگ برشمرده يا مذاكرات و اقدامات مربوطه را تشريح                ون آنكه راه  بوديم، بد 

   .نمائيم

هاي جنگي حاكميت و صـلح، چنـين القـاء             سياست در باره مقامات و مدافعين جنگ با تحريف مواضع ما         

اق و حاميـان وي     شـدن بـه دشـمن متجـاوز بعثــي عـر           شبهه نمودند كه گويا ما خواستار سازش يا تسليم          

 و صلح را ننگين و جرم معرفي كردند و براي آنكه طرفداران خـود و                بس   هر گونه مذاكره و آتش     .باشيم  مي

مشي انتخابي خويش بكار اندازد تعجيل در قضاوت و محكوم نمودن مـا             ملت را در استفاده و انحصار خط      

له و خلط مبحث    م و كنه مطالب شوند به ح      نگر و حفظ حقوق مردم وارد اصل       جاي آنكه با ديد حق    ه  نموده ب 

 در رديـف ضـدانقالب و گروههـاي محـارب و            به نـاحق  و ايجاد ابهام و وحشت در مردم پرداختند، و ما را            

  .زده و وابسته قرار دادند  بيگانههاي طلبان و كمونيست سلطنت

 در بـاره  خـود را    طالب حق هـستند نظـرات      كساني كه با توجه به مراتب فوق ما ضروري دانستيم براي          

 ه  همگان برسانيم و اگر دولتمردان و حاكمان تـصميم گيرنـد  به اطالعبس ـ صلح   سه موضوع مذاكره ـ آتش 

روي منطق و مصلحت جواب بدهنـد        بر مبناي حقيقت و از       ، بدون توسل به تهمت و دروغ      ،جنگ حرفي دارند  

   .و با مردم در ميان بگذارند

  مذاكره  ) الف

يا اعتقـاد   پيشنهاد كند ميآيد و نظر ما را خطاي بزرگ نابخشودني وانمود   ميبه عمله يكي از حمالتي ك 

 جنگ و انتقام و كشتار هدف اصلي حيات و حكومت آنها باشـد              كساني كه در حالي كه تنها     . به مذاكره است  

 يـا   –يـروزي   هر قيمت و تا هر مدت كه الزم باشد تـا پ           ه  و تصور كرده يا تصميم گرفته باشند كه جنگ را ب          

آميز بدون خـشونت خـون        گونه مذاكره و گفتگويي با جستجوي راههاي مسالمت         ادامه بدهند، هر   –نابودي  

اما براي انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ايران و براي          . شمارند فايده دانسته و پيشاپيش مردود مي      را بي 

ر و رفتـار پيـشوايان      نت پيامبر رحمـت و گفتـا      ما كه كتابمان قرآن و الگو و معيار عملمان قبل از هر چيز س             

 روش ديگري داشـته هيچگـاه از مـذاكره بـا            ن عاليقدر بينيم آن رهبرا     و جهالت بايد باشد، مي     مبراي از خطا  

  .اند دشمن مهاجم و متعرض، ولو مشرك و منافق، ابا نداشته بلكه استقبال و حتي پيشنهاد هم كرده

ترين جنگ تحميلي اسالم، در       السالم در ظالمانه   حسين بن علي عليه    ساالر آزادگان    مگر سرور شهيدان و   

سعد مذاكره نداشت؟ و قبـل       ا فرمانده نيروهاي دشمن يعني ابن     صحراي كربال، در شبهاي قبل از عاشورا، ب       

داللـت و دعـوت     و  بن رياحي با لشكريان خود راه را بر او بـست از در عطوفـت                كربال وقتي حر  ه  از نزول ب  

 در  طـوري كـه   بـه   ديده او را از گمراهي، شقاوت و هالكت منتقل به توبه و سـعادت ننمـود؟ حتـي                   وارد نگر 

تواريخ معتبر آمده است پيشنهاد مالقات و مذاكره با خود يزيـد را نفرمـود؟ پـدر بزرگـوار او، شـير بيـشه                        

ين دي تـا آخـر    اش در هـيچ نبـر       سـاله  آيا در دوران خالفت مظلومانه پـنج         شجاعت و موالي تقوي و عدالت،     
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ن و  تـري    معاويـه شـقي      غفلت فرمود؟ يـا در جنگـي آغـاز حملـه كـرد؟             ت مجادله و نصيح   ،فرصت از مذاكره  

چـشم  ه   معاويه بـ   ه نامه مستقيم امام ب    ۱۶علي حداقل   البالغه ف   بازترين دشمن علي بود و معذلك در نهج        حيله

 سران لشكر و مردم شهرهاي   ،)اصمثل عمروع (هاي مربوط به جنگ        نامه ديگر به شخصيت    ۱۵خورد و    مي

شـمرند بايـد     و دشمن خود را صدام و يزيد مي       ) ع(كساني كه خود را پيرو علي     .  دارد ذيربط در جنگ وجود   

نه عملي غيرشرعي و غيراسالمي و نه حركتي غيرانقالبـي و سازشـكارانه     ) ع(كار در قاموس علي    بدانند اين 

البالغـه علـي بـود كـه معاويـه را بـه               ها و ساير اسناد نهج      نامه وه بر آن به موجب مفاد اين      عال. شد  ميتلقي  

  .كرد ميمالقات و مصاحبه و مذاكره و صلح دعوت 

گذشته از اينكه مذاكره با دشمن بر طبق سنت و سيرت اولياي دينمان نه تنها محكـوم و مـذموم نيـست                      

ات امـروزي نيـز نـه       مر منطق مخاص  المللي و د    تداول بين  در روابط م   .سنديده و معمول نيز بوده است     بلكه پ 

، ضمن آنكه هميشه حالت     باشد  ميسياست غلط و خالف شناخته شده است و نه به معناي سازش و تسليم               

جنگ ادامه دهنـد،  ه حصول نتيجه مطلوب ب   نند تا توا  ميدعوي  صلح و توقف عمليات جنگي را نداشته طرفين         

. اهدافشان باشد با هم مذاكره كنند      تأمين   لحشان و و در همان حال براي حصول به توافقي كه متضمن مصا          

م نـد در حاليكـه جنـگ در تمـا    كرد مينمايندگان ويتنام مدت سه سال با نمايندگان امريكا، در پاريس مذاكره           

  .ابعادش در ويتنام ادامه داشت

قدر  ندر بعضي موارد، تخاصم طرفين آ.  آيدبه عملدشمن ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم       مذاكره با 

هايي نقـش     هيئتلذا اشخاص يا دولتها يا      . گسترده و وسيع است كه مذاكره مستقيم ممكن است عملي نباشد          

تجربـه سـاليان دراز در روابـط بـين          . ينـد نما  ميواسطه و ميانجي را در مذاكره بين دو طرف متخاصم ايفا            

علت آن اسـت كـه      . يم صورت گيرد  االمكان بايد مستق   بندي شده است كه مذاكره حتي        جمع المللي موجب اين  

كردن پيامها، نظرات و اميال خاص گروهي و يا ملي          رد و بدل    ر  ها، د   مشاهده شده است در مواردي واسطه     

نفع هيچيـك از طـرفين اصـلي دعـوا          ه  اند كه ب    وجود آورده ه  اند، و چه بسا شرايطي را ب        خود را اعمال كرده   

تمـاس و مـذاكره مـستقيم بـراي انتقـال       ،  المللـي    در روابـط بـين     نياي كنوني،  دليل، در د   به همين . نبوده است 

، تا آنجا كه دو ابرقدرت جهاني رقيب نظير امريكا و روسيه تلفنهاي مـستقيم               باشد  مينظريات، شيوه مطلوب    

چرا كه يك ارزيابي نادرسـت از  . اند وجود آوردهه براي مواردي كه تماس مستقيم و فوري ضروري است ب        

ناپـذيري  بـراي    هـاي جبـران   ن است موجب بروز فاجعهها، ممك گيري كوچك ميان اين قدرتيك حادثه يا در 

  .دگرد مياي محسوب  در اين قبيل موارد تماس و مذاكره مستقيم عامل ارزنده. مجموعه بشريت بشود

يـك از طـرفين دعـوا ايـن          كننـدگان بـه هـر       مذاكره مستقيم حتي در جريان جنگ گرم با هشياري مذاكره         

 تا بتوانند تا حدودي ديدگاهها و نقاط ضعف و قدرت روحي مقابل را ارزيـابي نماينـد، و از          دهد  مين را   امكا

را در مذاكرات جهت تحميل نظريات خـود بـه          هاي نبرد، حداكثر استفاده        جبهه  آمده در  به دست هاي    موفقيت

دانـستند   كجا كه الزم مي    د، و هر  نكرد  ميها با هنرمندي از اين شيوه استفاده          ويتنامي.  آورند به عمل حريف  

هـا، موضـع خـود را در مـذاكرات پـاريس       ها و تـضعيف روحيـه امريكـايي    با تشديد عمليات رزمي در جبهه     

 وسيع به مسايل    نسبتاًطبيعي است كه در اينگونه مذاكرات هنر و قدرت استنباط و احاطه             . نمودند  تقويت مي 

اي را ايفـا   كننـده  وگوهـا نقـش تعيـين     نظـامي و رونـد گفـت   شناسي و هماهنگي ميان عمليات    سياسي و مردم  

طرف متخاصم، در صورتي كه ضرورت داشته باشد تا حـصول             ديگر مذاكره ميان دو    به عبارت . يندنما  مي
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آنچـه در  . تـر  تـر و هنرمندانـه    پيچيـده بـه مراتـب  اما جنگي   . دشو  ميشرايط تفوق الزم، ادامه جنگ محسوب       

كننـده مهـم اسـت        ا غيرمستقيم عالوه بر هوشياري و تيزبيني و ذكاوت مـذاكره           مستقيم ي  به صورت مذاكره  

هـا و حفـظ قاطعيـت در طـول      روشن از اهداف مورد نظر و اولويـت كامالً  دانستن تصويري   اوالً: عبارتند از 

 هنـر اسـتفاده و      المللـي و ثالثـاً      احـوال سياسـي جهـان و مناسـبات بـين            اشراف بر اوضاع و    مذاكرات، ثانياً 

المللي در جهت مصالح ملـي و پيـشبرد اهـداف مـورد      موقع و مناسب از امكانات و شرايط بينه  گيري ب   بهره

  .نظر

دفع تجاوز دشمن و اخراج ارتش مهـاجم        : ها در جنگ با عراق به ترتيب عبارت باشند از            اگر اولويت  مثالً

بازگـشت متجـاوز و تجديـد       هاي اشغالي، دريافت غرامت و خسارت جنگ، تـضمين عـدم              از تمامي سرزمين  

حكومت گروه مورد نظـر و حاكميـت         سرنگوني حزب بعث عراق و باالخره استقرار          جنگ، سرنگوني صدام،  

دد كه اگـر    صد اين هدفها مصلحت مطلوب و ايدآل ايران است، بايد مشخص گر           صددر تأمين   كهمعتقد باشد   

 موقـت  بـه طـور  ن از ساير هدفها ولـو      توا  ميصد اين هدفها رسيد با تحقق كدام يك         در عمل نتوان به صددر    

 معين شدن اين مسئله قدرت مانور در مذاكرات و حسن استفاده از شرايط جهاني را بـاال                  .چشم پوشي كرد  

كـه   مثال گفته شده است كه هدف از ادامه عمليات نظامي در داخل خـاك عـراق ايـن اسـت       به عنوان . برد مي

 اهـرم فـشار عليـه دشـمن بـراي مـذاكره و              به عنـوان  س از آن     تصرف نمايند و سپ    ،شهري را، نظير بصره   

تحقق چنين هدفي در اينگونه عمليات نظامي بـسيار         . صلحي كه منجر به سقوط صدام بشود، استفاده نمايند        

ممكـن    نگهداري آن امري نزديـك بـه غيـر         ،ن تصرف بصره توسط نيروهاي ايران     فرض امكا ه   ب .بعيد است 

 بـه نظـر   بينانـه     كه منجر به سـقوط صـدام بـشود واقـع            تحميل صلحي  ،ي آن فرض امكان نگهدار  ه  است و ب  

هاي ميانجي و نمايندگان دولتهاي عربي بـا روي بـاز    هيئتپذيرفته شود و از    اما اگر اصل مذاكره     . رسد  مين

و در جريان مذاكره و يـا در پيامهـاي ديپلماسـي          ) نظير سفر وزير خارجه عربستان به ايران      (استفاده گردد   

ن تـوا   مـي اي نيـست و       د كه برداشتن صدام مـسئله     شو  ميگفته  ) نظير يكي از اعضاي ناتو    (ورهاي غربي   كش

 كـه   كرد و چه بسا ديگر لزومـي پيـدا نـشود            چسبيد و روي آن كار     آن را  بايد   ،روي آن به توافقهائي رسيد    

 ممكـن   .د براي تحقق هدف سـقوط صـدام پافـشاري كـر           ،همچنان بر عمليات نظامي در جهت تصرف بصره       

 آمده است نـه مـذاكره و بنـابراين          به دست است گفته شود كه تصرف بصره و تغيير صدام با اعمال قدرت             

 چرا كه طرح پيشنهاد تغيير صدام در پيامهاي ديپلماسي و يـا در              .اين اشتباه است  . پيروزي محكمتري است  

 اگـر  .كننـدگان   است نه هنر مـذاكره مي ايران بوده نتيجه مقاومت و اعمال قدرت نظا    ،مذاكره مهمانان خارجي  

هدف خود برسيد و در عمليات نظامي آينده هـم نظيـر گذشـته         ه  كره و دريافت پيام ب    شما نتوانيد در طي مذا    

  . موفق نشويد معلوم نيست در آينده هرگز چنين پيشنهاداتي مجدداً مطرح گردد

ايط شـر ه  لكت است ندارنـد و بـ      نفع مم ه   تصور روشني از آنچه بايد خواست و ب        كساني كه واضح است   

 ،علت عـدم كفايـت و شايـستگي   ه  ب،المللي جاهل هستند و نسبت به خويشتن       جهاني و روابط و مناسبات بين     

 كه هر گونه    كنند  مي و در نتيجه ادعا      ،ندشو  مياعتماد الزم و كافي را ندارند، از برخورد با دشمن هراسناك            

   .ت و قاطعيت يعني نفي مذاكره سازش و تسليم اسنفسه مذاكره با دشمن في

ه مسئله گروگانگيري در مجلـس مطـرح بـود و شـرايطي             ك زماني   .ها، تازگي ندارد    گيري  اين قبيل موضع  

تصويب رسيده بود، بحث پر هيجاني بـر سـر ايـن آغـاز شـد كـه چگونـه شـرايط          ه  براي آزادي گروگانها ب   
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 الجـرم ضـرورت     .آن شرايط مطالبه گردد   مين   تأ دولت امريكا اطالع داده شود و تحقق و       ه  مصوبه مجلس ب  

 مكتبــي بــه اصــطالح طرفــداران حاكميــت و عناصــر سرســخت .تمــاس و مــذاكره بــا امريكــا مطــرح گرديــد

اهللا اكبرـ خمينـي  "مودند كه با فريادهاي     ايراد ن  ،مستقيم مستقيم و يا غير    ،سخنرانيهاي غرائي در مدت مذاكره    

 در بـاره  وقتـي يكـي از نماينـدگان عـضو نهـضت در مجلـس            .شـد   مـي يـد   يتأساير نمايندگان موافـق     " رهبر

 يكي از نمايندگان حراف اكثريـت بـا حمـالت سـخت خـود مـا را بـه                    ،ضرورت تماس و مذاكره صحبت كرد     

مايـه در نهايـت ايـران را بـه كجـا بـرد؟                همه احـساسات سـطحي بـي        اما آن  .سازش با امريكا متهم ساخت    

نام بيانيه الجزايـر، كـه   ه بار ننگيني ب  الجزاير به امضاي قرارداد اسارتطمذاكرات غيرمستقيم با امريكا توس    

اين امـر اگـر خوشـبينانه قـضاوت شـود، نتيجـه جهـل مركـب                 . ضرر ايران است منجر گرديد    ه  صددرصد ب 

  .باشد ميالمللي  بت به مسائل سياسي و مناسبات بينگيرندگان و امضاكنندگان آن بيانيه نس تصميم

بـس،     يا غيرمـستقيم، ميـان دو طـرف متخاصـم ممكـن اسـت بـه نتـايجي از قبيـل آتـش                       مذاكره مستقيم 

الطـرفين و يـا       المللي، ترك تخاصم، تعهدات مرضـي       نشيني نيروهاي متجاوز و بازگشت به مرزهاي بين         عقب

اي هـم نرسـد ولـي در هـر حـال قبـول اصـل         جانبه منجر شود و يا ممكن است به هيچ نتيجـه            يك صلح همه  

  . ها مورد استفاده قرار گيرد ند در جهت پيشبرد هدفتوا مي يك ابزار سياسي ه عنوانبمذاكره 

 ولـي   المللـي حـساب شـده، ديپلماسـي آرام          در طول دوران مذاكره هماهنگي عمليات رزمي، تبليغات بـين         

  .باشد يكننده در موفقيت مذاكرات م بسيار فعال، از عناصر تعيين

  بس آتش) ب

متخاصم در حال جنگ با يكـديگر هـستند، بـا پيـشنهاد يكـي از طـرفين دعـوا يـا                      وقتي دو يا چند ارتش      

 محـدود در يـك   بـه طـور  بس، جنگ   گر و قول و تعهد طرفين به آتش         هاي حقيقي و حقوقي ميانجي      شخصيت

ها، با شـروط قبلـي، يـا بـدون قيـد و شـرط بـراي مـدت معينـي متوقـف                         منطقه، يا همه جانبه در تمام جبهه      

ها و ملل نظيـر     در برخي از فرهنگ   .  امر در طول تاريخ جنگهاي بشر رايج و مرسوم بوده است           اين. دگرد  مي

اي كـه   در اين ماهها جنگ در هر مرحلـه       . هاي معيني از سال حرام و ممنوع بوده است          يهوديان، جنگ در ماه   

 اسـت كـه در آن      الحجـه و محـرم ماههـايي        القعده، ذي   در قرآن نيز ماههاي رجب، ذي     . يدگرد  ميبود متوقف   

هاي سنتي ملل گذشته و نه در اسالم و نـه در              رهنگفبسها نه در      اين قبيل آتش  . جنگ حرام اعالم شده است    

ا سـازش و تـسليم   يـ  به مفهوم خاتمه جنگ و قبول صـلح       معنا و    المللي هيچگاه به    مفاهيم جديد و روابط بين    

 بـه يـك   ره ميان طـرفين متخاصـم و نتيجتـاً   ترك مخاصمه يا مذاك  ه  اگرچه ممكن است ب   . دگرد  ميمحسوب ن 

  .دگردتوافق دو جانبه و پايان جنگ منجر 

آيد تـا      پيش مي   جنگ ند داشته باشد اين است كه خشم و سبعيت را كه در هر            توا  ميبس    اي كه آتش    فايده

 خدا  آيد كه در كنار عصبانيت و ديوانگي، عقل و انسانيت و احياناً             فرصتي پيش مي  . دهد  ميحدودي فروكش   

هر صورت ضـروري و    ه  البته براي كساني كه جنگ في نفسه هدف باشد و آن را ب            . و ديانت مجال پيدا كنند    

  .دشو ميو محكوم شمرده االصول مردود  بس علي  آتش برند، واجب دانسته و لذت مي

  پذيرند؟ در چه شرايطي طرفين متخاصم آتش بس را مي

رام مسلمانان موظفند آتـش جنـگ را خـاموش سـازند و از     محض ورود به ماههاي حه از نظر اسالمي ب 

جنگ و حمله خود    ه  بس در ماههاي حرام را نكرده ب       مگر آنكه دشمن رعايت آتش    . دنادامه آن خودداري نماي   
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توقـف جنـگ در     . مثـل نماينـد   ه  نند مقابلـه بـ    توا  ميادامه دهد يا آغاز جنگ كند كه در اين صورت مسلمانان            

جنـگ در هـر     . شده اسـت  نـ مانان منوط به احراز وضعيت ممتاز نظامي براي آنان          ماههاي حرام توسط مسل   

  . متوقف سازندآن راوضعيتي باشد بايد 

 بحث جنگ در سازمان     به دنبال  ن متخاصم معموالً  يميان طرف بس    المللي كنوني جهان آتش     در روابط بين  

ا و گروههـا، مـذاكره مـستقيم يـا          اي در اين زمينـه و يـا وسـاطت سـاير دولتهـ               ملل متحد و صدور قطعنامه    

يكي زماني . دشو ميها در چند صورت پذيرفته     بس  اينگونه آتش . گيرد  ميغيرمستقيم و قبول طرفين صورت      

 هستند و هيچكدام قادر به شكـست طـرف مقابـل    برقدرت و تجهيزات كم و بيش براكه طرفين دعوا از حيث     

 راهي براي پايان جنگ و يـا فرصـتي          به عنوان بس    ورت آتش ينند و در اين ص    بمعنا ب   نبوده ادامه جنگ را بي    

ديگر وقتي است كه طرفين آنقدر خسته و فرسوده شده باشـند كـه از               . دشو  ميبراي تجهيز محدود پذيرفته     

ه بـس را بـ   سوم آنكه قـدرتهاي بزرگتـري دخالـت كـرد و آتـش       . هر بهانه براي خروج از جنگ استقبال كنند       

  . طرفين تحميل كنند

چند ماه محدود بشود يا آنكه بدون تعيين مدت           بس ممكن است به چند ساعت، چند روز، چند هفته،            آتش

ين و  حروجـ  كـه تخليـه م     رسـد   مـي حـدي   ه  گاهي شـدت و وسـعت آتـش جنـگ بـ             هاي لبنان،     در جنگ . باشد

ا شدگان از ميدان جنگ غيرممكن گرديده و خطر بـروز و شـيوع بيماريهـاي واگيـردار عفـوني همـه ر                       كشته

نهند تا نهادهاي بهداشـتي و امـدادي    بس چند ساعته يا چند روزه گردن مي        ، طرفين به يك آتش    كند  ميتهديد  

 از سـر گرفتـه      پس از گذشت مـدت تعيـين شـده جنـگ مجـدداً            . ها را تخليه نمايند     بتوانند مجروحين و كشته   

  .دشو مي

 آنها به وضعيت جنگي و سياسـي        نوع شرايط و قبول   . قيدوشرط و يا مقيد باشد    الببس ممكن است      آتش

نفـع  ه   شرايطي را كه بـ     كنند  ميديپلماسي طرفين بستگي دارد و طبيعي است كه هريك از طرفين جنگ سعي              

بـس محـدوديت جابجـايي نيروهـا و عـدم             در شـرايط آتـش     معموالً.  بقبوالنند خودشان است به طرف ديگر    

د بلكـه بـرعكس يكـي از داليـل رايـج            گـرد   مـي  ولي بندرت رعايـت   . دشو  ميبيني    تقويت مواضع نظامي پيش   

  .باشد ميبس تقويت نيروهاي رزمنده در خطوط مقدم جبهه جنگ  پذيرش آتش

نفـوذ  بس را  آن طرفي كه با عمليات نظـامي خـود در داخـل خـاك طـرف ديگـر                        در موارد خاصي، آتش   

 آورده است اما بـراي      تبه دس نموده و مناطق وسيعي را اشغال كرده و در مجموع موقعيت نظامي ممتازي              

. يـد نما  مـي آمده را تثبيت نمايد، مطرح و يا از آن اسـتقبال              به دست حفظ آنها نياز به فرصت دارد تا موقعيت         

 كه طي آنها    ۱۹۴۷در تمام جنگهاي اسرائيل با اعراب، بجز جنگ اول در         . كند  مي تأمين   بس زمان الزم را       آتش

انـسته بـود منطقـه وسـيعي از اراضـي اعـراب را اشـغال كنـد                  آساي خـود تو     ارتش اسرائيل با عمليات برق    

نفع اسرائيل بود، بالفاصله اعالم     ه  بكامالً  بس از جانب حاميان اسرائيل صورت گرفت و چون            پيشنهاد آتش 

بس و قبـول حـضور و تثبيـت نيروهـاي             اي جز قبول آتش      و اعراب به دليل ضعف خود چاره       كرد  ميقبولي  

  . را نداشتندهاي خود دشمن در سرزمين

هاي شهر اهـواز جلـو        ستان، بعد از آنكه ارتش عراق تا پشت دروازه        زدر تهاجم ارتش بعثي عراق به خو      

. عراق بالفاصـله آن را پـذيرفت      . بس نمودند كه تصويب شد      آمد، حاميان وي در سازمان ملل پيشنهاد آتش       

 آمـده را در  بـه دسـت  ا وضعيت نظـامي  د تدا مينفع ارتش متجاوز بود و زمان الزم را به دشمن   ه  چرا كه ب  
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اگرچه عوارض سياسي نامطلوب در تبليغات جهاني       .  رد كرد  آن را   ،به حق ايران  . مناطق اشغالي تثبيت نمايد   

برخالف موضع اعراب در جنگ با اسرائيل وضعيت عمومي ايران آنچنـان ضـعيف              . براي ايران در برداشت   

  .من باشدنفع دشه بس ب نبود كه مجبور به پذيرش آتش

در جنـگ اول  . دشو مي نيروهاي ضعيف و شكست خورده در جنگ تمام        به نفع بس    در مواردي نيز آتش   

ي كـه   بـه طـور   . ها، يهوديان شكست سختي خوردنـد       ، در دور اول درگيري    ۱۹۴۷اعراب و اسرائيل در سال      

ها بكلي     صهيونيست كرد  ميها روحيه خود را به كلي باختند و اگر جنگ ادامه پيدا               جناحهايي از صهيونيست  

كنـت  . بـس دادنـد     لذا كشورهاي غربي حامي صهيونيسم در سازمان ملـل پيـشنهاد آتـش            . ندشد  ميتارومار  

. اي جلـب نمايـد   بس چهار هفته اعراب را با يك آتش     توانست موافقت    اي  برنادوت با ديپلماسي بسيار زيركانه    

 موافقـت  رتـ  طـوالني بـس   اما اعـراب بـا آتـش    . ندتري بود   بس براي مدت طوالني     صهيونيستها خواستار آتش  

نفـرات و  . شرط شده بود كه هيچ يك از طرفين مواضع نظامي خود را تقويت نكننـد بس    در اين آتش  . نكردند

تجهيزات نظامي جابجا نشوند، تجهيزات و نيروهاي رزمنده جديد به صحنه نبرد وارد نشوند، اجـازه ورود                 

المقـدس    شهر بيت ه  نوع حركتي ب   شد به فلسطين داده نشود، و باالخره هر       مهاجري كه قادر بجنگ با    به هيچ   

كـودني سياسـي برخـي از رهبـران كـشورهاي عربـي و       . المللي باشد تحت نظارت و كنترل صليب سرخ بين  

سياستهاي استعماري، موجـب شـد كـه ايـن     ه وضعيت سياسي جهان و وابستگي برخي ديگر به جهل آنها ب 

 آورده بودنـد در     بـه دسـت   يهوديان از آن استقبال كردند و در فرصتي كه          . يل گردد بس به اعراب تحم     آتش

. ده تداركات جديدي را فراهم سـاختند اي ز نظامي دست به فعاليت گسترده ديپلماسي و  ـ محورهاي سياسي

د پرداختنـ به حملـه     يهوديان از موضع قويتر       دي جنگ، در دور بع  . بس رعايت نگرديد    هيچيك از شرايط آتش   

و اعراب اين بار شكست سختي خوردند كه منجـر بـه تقـسيم فلـسطين و اعـالم موجوديـت دولـت غاصـب                     

  . اسرائيل گرديد

همانطور كـه بارهـا   . باشد ميهاي نظامي داراي هدفهاي سياسي ـ ديپلماسي نيز   جنبهبس عالوه بر  آتش

مـوازات  ه  بـ . نجام مورد نظر رسـانيد    سراه   در محور عمليات نظامي ب     ن صرفاً توا  ميايم هيچ نبردي را ن      گفته

هاي ديپلماسي ـ سياسي و تبليغاتي متناسب و همزمان صورت داد تا بتـوان يـك     عمليات نظامي بايد حركت

يـك پيـروزي سياسـي ـ تبليغـاتي بـدل كـرد و يـا در اثـر          ه را ب) يا حتي يك شكست نظامي(پيروزي نظامي 

اعدي را براي موفقيت عمليـات نظـامي مـورد نظـر فـراهم      عمليات سياسي ـ تبليغاتي و ديپلماسي زمينه مس 

  .ساخت

بس براي تحقق كلي و  نست از وسيله آتش توا  ميدر طول جنگ عراق با ايران مواردي پيش آمد كه ايران            

 فتح خرمشهر و اثـرات سياسـي ـ تبليغـاتي وسـيعي كـه بـراي        مثالً. برداري نمايد يا نسبي اهداف خود بهره

ايـران  .  ايـران بـود  بـه نفـع  بـس و تـرك مخاصـمه      ، فرصت مناسبي بـراي قبـول آتـش        وجود آورد ه  ايران ب 

.  و درست بنمايـد كـه متاسـفانه نكردنـد          به حق برداري    ضع قدرت عمل كرده و بهره     از مو كامالً  توانست    مي

 بـس دقيقـاً    تسخير جزائر مجنون منجر شد، طرح آتـش     ه  همچنين پس از عمليات نظامي رزمندگان ايران كه ب        

توانست پيروزي نظامي محدود ايران را به يك پيروزي سياسي ـ تبليغاتي در سطح جهاني تبـديل كنـد و     مي

نون را بـدون دادن تلفـات        آمده در جزائر مج    به دست زمان الزم براي تقويت نيروها و تثبيت مواضع         ضمناً  

  .نمايد تأمين سنگين،
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بـس     به تهران و بغداد كـه منجـر بـه آتـش            كل سازمان ملل متحد و سفرش     اقدامات چند ماه گذشته دبير    

 نمونـه خـوبي اسـت از يـك ديپلماسـي موفـق و               ،محدود يعني توقف بمباران شهرهاي پـشت جبهـه گرديـد          

مناسـبات  بيني دولت ايران در رابطه با  مختصر انعطاف و واقع. بس براي هدفهاي مورد نظر      استفاده از آتش  

مشي سياسـي خـود، كـه         اين امر گرديد و عراق برخالف خط      كل سازمان ملل در     جهاني، باعث موفقيت دبير   

هـا اصـرار    بس تمـام جبهـه     كار گرفته بود و بر آتش     ه  بمبارانهاي پشت جبهه را براي اعمال فشار بر ايران ب         

 بـه نفـع   ) لحاظ جغرافيـايي  ه  ب(بس محدود     اين آتش . داد  سازمان ملل متحد تن در     به نظر ورزيد باالجبار    مي

 بهانـه و فرصـتي بـود كـه          به دنبال  كامل به اين تعهد خود عمل نكرد و          به طور و لذا عراق    ايران بوده است    

دعوت از وزير امور خارجه عربستان سعودي و سفر وي بـه ايـران و انفجارهـاي                 .  نيز بر هم بزند    ن را اهم

  .گيرد وسيع و گسترده از سر به طور صدام داد تا بمباران هوائي را به دستاي  رياض و كويت بهانه

بـس در     د كه وزير امور خارجه عربستان سعودي در سفر اخير خود به ايران پيشنهاد آتش              شو  ميگفته  

 رسـد   مـي ن به نظر در صورت صحت اين خبر،      .  نپذيرفت آن را اما ايران   . طي ماه مبارك رمضان را داده بود      

ي ـ ديپلماسـي و تبليغـاتي    لحـاظ سياسـ  ه پذيرفت ب  ميآن راكه موضع ايران درست بوده باشد و اگر ايران 

انـدركاران عالقـه و       متـصديان و دسـت    نـد كـه     كرد  مي ايران باشد و مردم ايران احساس        به نفع نست  توا  مي

 هيئتسود تبليغاتي   ه  سالمت و امنيت آنها و به آسايش و آبادي مملكت دارند كه خود ب             ه  حساسيت نسبت ب  

از هدفهاي مهـم ديپلماسـي ايـران بايـد آن باشـد كـه       در جنگ كنوني ايران و عراق يكي      . شد  ميحاكمه تمام   

نظيـر سياسـتي كـه دولـت ايـران بـا دولـت              . دولتهاي عربي را از عراق جدا كرده و صدام را منزوي سـازد            

مديترانـه  ه هاي نفت عراق ب  تا سوريه لولهدهد  ميسوريه  ه  سوريه دارد و سالي يك ميليون تن نفت مجاني ب         

نـست يـك امتيـاز      توا  مـي قبـول پيـشنهاد عربـستان سـعودي         . ، بسته نگهدارد  گذرد را كه از خاك سوريه مي     

نست به جلب نظر مساعد اين كشور و جدا كـردن           توا  ميهمچنين  .  عربستان محسوب گردد   به نفع ديپلماسي  

.  ايـران تبـديل شـود      بـه نفـع   سرآغازي براي يك ديپلماسي فعال و مثبت        ه  نسبي آن از عراق منجر شود و ب       

هـاي    نـشين   بـاره شـيخ   رهاي نماز جمعه د      در يكي از خطبه    كه بيانات نسنجيده امام جمعه تهران     همان اندازه   

برخـي از كـشورهاي عربـي يـك     ه موقـع و ناصـحيح بـ    سواحل جنوبي خليج فارس و حملـه تبليغـاتي غيـر       

اهميـت قبـول    .  آن كـشورها بـه عـراق گرديـد         سـابقه   بـي ديپلماسي مضر و خطرناك بود و موجب نزديكـي          

د شـو   مـي بس در ماه مبارك رمضان وقتي خوب معلـوم            اد وزير امور خارجه عربستان مبني بر آتش       پيشنه

كه توجه كنيم كه همزمان با سفر وزير امور خارجه عربستان به ايران توطئه انفجارات در ريـاض و كويـت              

ي از سـرگيري    اي بـرا     بهانـه  آن را نـسبت داد و     عراق بالفاصله ايـن حـوادث را بـه ايـران            . وقوع پيوست ه  ب

درسـتي نظـر داد كـه آن انفجـارات توسـط چـه        ه  ن بـ  تـوا   مـي چـه ن   اگر. دقرار دا بمباران مناطق پشت جبهه     

موضع عراق و ترسي كه در اثر نزديكي احتمالي عربستان به           ه  گروههايي صورت گرفته است اما با توجه ب       

هـا    ت انعكاس آن ترس و شـروع بمبـاران        احتمال زياد اين عمليا   ه  ايران پيدا كرده بود، شايد بتوان گفت كه ب        

در جهت خنثي كردن آن بوده است، چرا كه سرنوشت صدام در اين جنـگ و پـس از آن، بـه ادامـه حمايـت                          

  .عربستان و كويت از عراق بستگي دارد
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بـس   آتـش . باشـد  مـي معناي تسليم يا سازش، ختم جنگ و يا صـلح ن ه  بس ب   براساس آنچه گفته شد آتش    

اي براي تحقق هدفهاي سياسي ـ عقيدتي مورد نظر است و هـر    رچه ماهيت نظامي دارد اما ابزار و وسيلهاگ

در جنگهـاي اسـرائيل و اعـراب،        .  پيـدا كنـد    آن را دولتي كه بخواهد در جنگ موفق شود بايد هنر استفاده از            

بس در اسالم     اصل آتش . كردند درك ن  آن را اسرائيل با هنرمندي از آن استفاده كرد در حاليكه اعراب هرگز            

بس، بستگي كامل     در شرايط كنوني جهان قبول يا رد آتش       . رسميت شناخته شده است   ه  طي ماههاي حرام ب   

بايـستي آن انـدازه بـه شـرايط      گيرنـدگان جنـگ مـي    به شرايط و امكانات و زمان دارد، زمامداران و تصميم       

بـس را   نند زمان مناسب براي پيشنهاد و قبـول آتـش  سياسي ـ ديپلماسي جهان واقف و مسلط باشند تا بتوا 

در جنگ عراق عليه ايران همان اندازه كه ايران حق          . گيري نمايند    مملكت تشخيص بدهند و از آن بهره       به نفع 

استفاده از آن را بعد از فتح خرمشهر يـا  به  اول جنگ نپذيرد عدم توجه  دورهبس را در  داشت پيشنهاد آتش  

بس   ر مجنون يا پيشنهاد اخير عربستان سعودي مبني بر آتش         يمليات موفق نظامي در جزا    بعد از ع  بالفاصله  

عالوه بر اين يك توجه مختصر به عمليـات نظـامي           . در ماه مبارك رمضان خالف مصلحت ايران بوده است        

 اسـت   هر عملياتي كه به نامهاي مختلف خوانـده شـده        به دنبال  كه   دهد  ميها نشان     رزمندگان ايران در جبهه   

 تـدارك عمليـات بعـدي وجـود داشـته اسـت، كـه نـوعي          منظـور  بهيك فاصله كوتاه يا بزرگ توقف عمليات        

نسته است در اين فواصل ضمن ادامه عمليـات         توا  ميايران  . دگرد  ميبس غيررسمي و محدود محسوب        آتش

 ابـزاري مثبـت در   انبه عنـو بس در مناسبات كنوني جهان  تداركاتي خود از مزاياي سياسي ـ تبليغاتي آتش 

بس و عدم توجـه بـه ماهيـت آن در              نفي مطلق آتش   به دليل يك ديپلماسي فعال استفاده نمايد ولي متاسفانه        

  .روابط كنوني جهان هيچگاه مورد توجه قرار نگرفته است

بس با عراق اين است كه صدام از فرصـت حاصـله اسـتفاده كـرده                  استدالل آقايان براي نفي مطلق آتش     

 مخـدوش اسـت زيـرا كـه همـان امكـان             اين استدالل اصـوالً   . يدنما  مياي را     قوا و تدارك عمليات تازه    ترميم  

آيد و تجربه پنج ساله نشان داده است كه چـه انـدازه مـا                 مي به وجود فرصت و ترميم و تدارك براي ما هم         

ها  كه چنين مهلت و انقطاع    ايم بدون آن    هميشه احتياج به زمان براي سفارش دادنها و توليد و تجهيزات داشته           

  .سبب تضعيف روحيه افرادمان در جبهه و پشت جبهه بشود

  صلح) ج

 تبليغ اين تصور يـا تهمـت اسـت كـه            گيرد  مييكي ديگر از بدآموزيها و از اشتباهات يا القائاتي كه انجام            

 كـس از   و هـر باشـد  مـي معناي تسليم شدن يا سازش كردن بـا وي  ه ترك تخاصم يا هر صلحي با دشمن ب 

صدا و وابسته بـه اجانـب و         زبان آورد مطرود و نامطلوب بوده هم      ه  خاتمه جنگ صحبت كند و كلمه صلح ب       

  .هيچوجه چنين نيسته كه ب د، در صورتيشو ميبيگانگان 

           

يم شو مي متذكر تاًارد چگونگي و موارد آن شويم مقدمپيش از آنكه بحث از بدي و خوبي صلح كنيم و و           

گيري و سياستهاي جنگي آقايان محترم و متعهدي كه گردانندگان جنگ و اختيـارداران ملـت و                  گر هدف كه ا 

اند، تا بحال به نتايج مطلوب معهـود رسـيده            ها و ابتالهاي تاريخي ايران شده       مملكت، در شديدترين آزمايش   

ق اهداف و مصالح ملك فوري و حتمي آنها درست از آب درآمده يا سير آن در جهت تحق  هاي مكرر     و وعده 

و ملت بود و مملكت بچنين ورطه هولناك يا آينده تاريـك وحـشتناك نيفتـاده، امپرياليـسم و صهيونيـسم و                      
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ترين آرزوهاي خود در سرگرم كـردن         ابرقدرتها به چربترين نان و نوا در فروش سالح و مواد و به شيرين             

جنگ جنگ، تا پيروزي تداعي معاني جنـگ جنـگ          و سركوب كردن انقالب ما نرسيده بودند و باالخره شعار           

هاي نافذ و تبليغات صادق آنهـا سـر           هاي صائب، تصميم    ، جا داشت در برابر تشخيص     كرد  ميتا نابودي را ن   

اما با وضع موجود و نتايج مـشهود چـه          . تعظيم فرود آوريم و با اميد و انتظار، صبر و سكوت پيشه گيريم            

توجه و طرح واقعي مـسئله صـلح و كمتـرين تجديـد نظـر در                ر به   جاي تعصب و تحجر است كه حتي حاض       

ان را وحـي منـزل دانـسته راهـي و           شـ د؟ پندار و گفتـار و كـردار خود        نشو  ميسياست و روشهاي گذشته ن    

آيا وقت آن نرسيده است كه از صدف خودبيني و          !  ميليون مردم ايران قائل نيستند     ۴۰فرجامي جز آن براي     

حـساب  ه هـاي خلـق را هـم بـ     خود آمده رضاي خـدا و مـصلحت و خواسـته    ه  ي ب خودگوئي فراتر رفته قدر   

معني در آغوش كشيدن خصم خبيث است و نـه منظـور و مفهـون آن تبعيـت و                   ه  آورند؟ و صلح را كه نه ب      

دشمن است بلكه جستجوي راههاي نجات براي ملت و مملكت و انقالب و خاموشي جهـنم                ه  توسل و توكل ب   

   قرار دهند؟جنگ است، مورد بررسي

           

ارسـلناك اال    و مـا     بـرد  مـي اول از آئين اسالم و از سيرت پيامبر خودمان، كه از رنج كافر و مومن رنج                 

  : بود، صحبت كنيمرحمه للعاليمن

  :تكيه نشده است) لمِس(اندازه اسالم روي مسئله صلح ه در هيچ دين و مذهب و فرهنگي ب

 سياست عمومي و كلي مـسلمانان در        .طاِنالسلم كافه و التتبعوا خطوات الشي      يا ايها الذين آمنوا ادخلو في     

مـسلمانان  . كنـد   مـي سرتاسر تاريخ صلح بوده است چرا كه در شرايط صلح و آرامـش اسـالم بهتـر رشـد                    

جنـگ  ه قصد توسعه و تحميل اسالم يا برانداختن كفر و ظلم و فتنه از جهان، دسـت بـ   ه  هيچگاه حق ندارند ب   

يا تعرضي بزنند، مگر در شرايط استثنايي با حضور و فرمان امـام معـصوم، جنـگ و تجـاوز عليـه                      ابتدايي  

انگيزي هميـشه توسـط كفـر و شـرك آغـاز شـده اسـت، و مـسلمانان راسـتين بـر حـسب                           مسلمانان و فتنه  

 و هـر زمـان      اند،     و تقوي برخاسته   رتعاون در بِ  ه  آموزشهاي قرآني مقابله با اثم و عدوان نموده به دفاع و ب           

كه متجاوز دست بردارد ولو قصد خدعه داشته باشد، قرآن با صراحت تمـام گفتـه اسـت جنـگ را متوقـف                       

  .كنند

بـس    اي كه بدون مذاكره يا آتش        يك نوع متاركه   .و صورت در منابع اسالمي آمده است      ده  متاركه جنگ ب  

 با قطع حمالت دشـمن صـورت         و به پيمان صلحي هم ممكن است منجر نگردد، بلكه صرفاً           گيرد  ميصورت  

دالئـل گونـاگون بـه    ه در برخي از موارد، چه در گذشته و چه در مناسبات كنوني جهـان، كـشوري بـ                . گيرد

 در طـي    امـا بعـداً   . يـد نما  مي و جنگ را آغاز      كند  مي يك دشمن بالقوه يا بالفعل حمله        به عنوان كشور ديگري   

المللي و يا هر دليل     ار طرف و يا فشارهاي داخلي و يا بين         روبرو شدن با مقاومت غيرقابل انتظ      به دليل جنگ  

 ولـي گـاهي اوقـات    دهـد  ميتجاوز خود خاتمه ه د و بساز مي يكطرفه متوقف به طور ديگري حمالت خود را     

در اينگونـه مـوارد دسـتور صـريح         . دشـو   ميطرفي كه مورد تجاوز قرار گرفته است حاضر به ترك جنگ ن           

 متجاوز دست از تجاوز خود برداشـت مـسلمانان نيـز موظـف هـستند دسـت                  قرآن اين است كه اگر دشمن     

  :بردارند

  »فان انتهوا فان اهللا غفور رحيم«
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  علي الظالمين فان انتهوا فال عدوان اال

  ملون بصيرفان انتهوا فان اهللا بما يع

ر و آمادگي دشـمن   ابتكار مسلمانان و يا ابتكا    به  مداهنه، كه    به عنوان نوع ديگري از متاركه جنگ با كفار        

مـورد بحـث و   ) ۲۹۵ــ ۲۹۲ ـ صـص   ۲۱ جالجهـاد ـ    جـواهرالكالم ـ كتـاب   (، در منـابع فقهـي   گيرد ميصورت 

  :بررسي قرار گرفته و آمده است كه

نـد در برابـر     توا  مـي  ايـن متاركـه      .منظور از مداهنه پيمان بستن بر متاركه جنگ براي مدت معيني است           «

  ».ن گرفت امتياز باشديا بدو) از دشمن(گرفتن امتيازي 

  :و در باب گرفتن امتياز از دشمن آمده است كه

. ن بدون گرفتن امتياز مالي از كفار با آنان پيمان متاركـه جنـگ بـست               توا  مياجماع فقها بر اين است كه       «

  ». پيماني را بدون دريافت كمك مالي از كفار امضاء نموددر روز حديبيه چنين) ص(زيرا پيامبر 

  :اند كه اهر، برخي از فقها از اين هم پيشتر رفته و نظر دادهموجب جوه ب

  ».بستن پيمان ترك جنگي حتي با دادن امتياز مالي نيز جائز است«

اي از     كـه نماينـده    كننـد   مـي در جنگ احـزاب اسـتناد       ) ص(رفتار پيامبر   ه  نظر خود ب   تأييد   اين منابع براي  

ه كمـك ابوسـفيان بـ   ه  فرماندهان جنگي سپاه كفار كـه بـ  جانب خود براي مذاكره با عتبه بن حصين، يكي از         

او پيـشنهاد كـرد كـه بـا دريافـت ثلـث محـصول خرمـاي انـصار          ه جنگ با مسلمانان آمده بود فرستاده و ب       

اين پيشنهاد پذيرفته شد و بخش عظيمي از نيـروي دشـمن            . نيروهاي تحت فرمان خود را از جبهه برگرداند       

صاحب جواهر سپس در مسئله متاركه جنـگ بـا امتيـاز            .   را رها كردند   ترك مخاصمه نموده و صحنه نبرد     

  :نويسد دشمن يا بدون امتياز ميه دادن ب

 ضعف مقاومت مسلمانان، اميد به رسـيدن پـشتيبان يـا اسـالم              به دليل در هر صورت چنين پيماني اگر       «

ع اسـت و مـن در ايـن         ائز و مـشرو   ج ،آوردن دشمن و يا هر دليل ديگري كه متضمن مصالح مسلمين باشد           

عـالوه بـر اجمـاع ادلـه        . بلكه اجماع از هر دو نوع در ايـن مـساله وجـود دارد             . ام  يدهمساله نظري مخالف ند   

و سنت قطعي پيامبر نيز بـر  » وان جنحوا للسلم فاجنح لها« يا »هم الي مدتهم اليهم عهد  فاتموا«ديگري از قبيل    

  ».اين داللت دارند

  :نويسد بندي به نقل از كتاب قواعد مي جمعو باالخره صاحب جواهر در 

  ». در صورت نياز مسلمانان در بستن پيمان متاركه جنگ اقدام كندباشد ميبر امام واجب «

يش از گذشـته بـراي      امروزه اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي مسلمانان جهان بدانگونه است كـه بـ             

بـراي كـشورهاي    . صـلح دارنـد   ه   دفاعي نيـاز بـ     تغيير اساسي و رشد و توسعه خود و تقويت بنيه جنگي و           

اند صرف بخش عظيمي از درآمدهاي ملي بـه تهيـه    اي كه دست بگريبان اسالمي با فقر و محروميت گسترده   

 فاقـد توليـد ملـي، در         اكثـراً  يكشورهاي اسـالم  . تداركات جنگي، براي مدت طوالني در حكم خودكشي است        

و صرف آن براي خريـد      ) ير نفت نظ(رچه بيشتر منابع طبيعي     فروش ه . باشد  ميبخش صنعتي يا كشاورزي     

ج كـرده اسـت و فقـر و          فلـ  نگين نظـامي اقتـصاد ايـن كـشورها را         سيا  سالحهاي ساده و يا پيچيده سبك و        

تـر نمـوده    محروميت را تشديد نموده وابستگي آنان را به كـشورهاي غيراسـالمي و يـا ضداسـالمي عميـق            

اختن مدرسه، درمانگـاه و بيمارسـتان و دانـشگاه و كارخانـه و مزرعـه                درآمدهايي كه بايد صرف س    . است
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شود و يك ملت را زنده سازد و راه رشد صنعتي و علمي را براي مسلمانان باز كنـد، تـا بتواننـد در سـطح                          

ز آنهـا     يا در هيچ جنگـي ا     . رود كار خريد هواپيما و تانك و غيره مي       ه  جهاني با غيرمسلمانان مصاف دهند، ب     

ها   با تحريك همان ابرقدرت   ماند تا كهنه و قديمي شود و يا اگر هم جنگي اتفاق بيفتد،               د و مي  شو  مياده ن استف

  .كه با دست خود يكديگر را نابود كنند. ميان خود مسلمانان خواهد بودهاي داخلي،  و با استفاده از زمينه

لح ملـي و دينـي خـود خواهـان          االصول چه براساس تعاليم اسالم و چه براساس مصا          ما مسلمانان علي  

را  و جنـگ   دانيم  ميداشتني    صلح را زيبا و دوست    . كنيم  مييم و طلب    دار  ميما صلح را دوست     . صلح هستيم 

 آن را و به حكم قرآن فقط تا بيرون كردن دشمن از خانـه و خـانواده   دانيم ميانگيز، مخرب و شيطاني      نفرت

و تـدارك نيروهـاي پيـشگيري        تـأمين    عبـادت و حيـات خـود و       ه  با تمام مال و جان ادامه داده پس از آن بـ           

. و ادامـه جنـگ    ، نـه در ايجـاد       دانـيم   مـي هاي مسلمان را در حفظ صـلح          ما راه طبيعي رشد ملت    . پردازيم مي

هـاي    سـرزمين ه  فكر تهاجم ب  ه  درست است كه بايد آنقدر در خود ايجاد آمادگي كنيم كه دشمنان ما هرگز ب              

از نظر صنعتي . معناي كامل كلمه ممكن و ميسر است كه خود را ساخته باشيمه  وقتي ب  ما نيفتند اما اين امر    

دارك نيـروي   تـ مفهـوم تهيـه و      . جائي رسيده باشيم كه محتاج ديگران نباشيم      ه  و علمي و توليد كشاورزي ب     

 ش نفـت بـه كـشورهاي صـنعتي جهـان كـه عمـدتاً              وفرنظامي براي ايجاد رعب در دشمنان آن نيست كه با           

مسلمانان نظر خوشي ندارند و تهيه ارز خارجي از همان ابرقـدرتها و     ه   نسبت ب  يرمسلمان هستند و عموماً   غ

  . جوهر چنين تفكر انحرافي است. استكبار و الحاد جهاني اسلحه بخريم تا با آنان بجنگيم

وازين جاي پاسخگويي منطقي و مستدل بـر خـالف مـ      ه   حاكميت ب  كنيم  ميوقتي ما مسئله صلح را مطرح       

طلبـان و محـاربين و        دروغ مـا را در رديـف سـلطنت        ه  ناحق و ب  ه  ديني به ما تهمت سازش و خيانت زده و ب         

جـاي  ه آنهـا بـ   . كننـد   مـي سازي    منافقين و كمونيستها و دشمنان ايران و اسالم معرفي كرده براي ما پرونده            

 مـسلمان ايـران و عـراق بـه          جستجوي راههاي وصول به يك صلح عادالنه و شرافتمندانه بـه نفـع دو ملـت               

د با صدام منفور، آدمي به اين سـفاكي و خباثـت   شو مي كه مگر كنند ميتحريك احساسات پرداخته و مطرح      

مـا  ه  استفاده ننموده دو مرتبه با تدارك و نيروهاي بيشتر بـ           بعد از كجا معلوم كه از صلح سوء        صلح كرد و  

خـصال و اعمـال    تأييـد    قد برادري و ابراز ارادت و محبت يـا        معناي ع ه  ب مثل اينكه صلح را      حمله نكنند؟ اوالً  

كننده بايـد زنـدگي و اختيـارش را دو     گيرند كه فقط با آدمهاي خوب بايد انجام شود و سپس صلح  طرف مي 

يا آنكه صلح حديبيه رسول خدا يا ساير صلحهاي دنيا با افراد پاكـدامن و دوسـتان                 . دستي تقديم طرف كند   

در حقيقــت صــلح و تــرك مخاصــمه مجموعــه تعهــدها و تــدابير و  . ت گرفتــه اســتدلبنــد و موافــق صــور

وق و  بـه حقـ   هاي الزم براي جلوگيري از تجاوز مجدد و اعاده وضـع بـد اسـت كـه بايـد بـا توجـه                          تضمين

عالوه مصلحت خود و پيـشرفت كـار را         ه  ب. و امكانات و نيروهاي موجود بر طرف تحميل نمود        ها   پشتيباني

ي به طـور  خرابي و نابودي خودمان بشود      ه  دامه جنگ و قصد انهدام و نفي حريف نبايد منتهي ب          ا... بايد ديد 

هـاي مـادي و انـساني كـه از دسـت        و سـرمايه كنـيم  ميكه رسيدن به مطلوب با توجه به بهائي كه پرداخت         

جنگ و تجـاوز    در اين شرايط كدام عقل سالم و قلب سليم حكم به ادامه             . دهيم ارزش نهائي نداشته باشد     مي

  ؟دهد ميرا 

 كه خدمت امام فرستاده بـوديم ايـشان در يـك سـخنراني عمـومي                ۶۲بعد از نامه محرمانه مورخ اسفند       

رف صدام و از طرف ديگر     ط  از يك  آن را اي نوشته شود كه ذيل        فرموده بودند چطور ممكن است صلحنامه     
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زمان در يك جمع خـصوصي مطـرح         مي آن اين مطلب كه در مجلس شوراي اسال      ! ء كند   اي امضا   آقاي خامنه 

 نيز انتخاب شده است گفت مگر صدام از معاويه بدتر و آقاي           شده بود، يكي از نمايندگان روحاني كه مجدداً       

 امـت و آينـده اسـالم را ديدنـد صـلحنامه را              تاي از امام حسن بهتر است؟ امام حسن وقتـي مـصلح             خامنه

  ...امضاء كردند

           

هاي گروهي را دارند و با فعاليـت تمـام تلقـين و تبليغـات       انحصار مطبوعات و منابر و رسانه    آقاياني كه 

د كه هـم جنـگ تحميلـي        شو  ميچگونه  «: اند  ال را نداده  ؤ و س  ماحال جواب يك مع   ه   تا ب  كنند  ميخود را پخش    

  »باشد و هم صلح؟

.  جنـگ صـدام حـسين بـوده اسـت          ما و آغازكننـده   ه  كننده ب   ترديد نيست كه از نظر نظامي و جنگي حمله        

برداريهـاي سياسـي و     در بهـره ابرقدرتها اگـر در تحريـك و تـصميم عـراق دخالـت نداشـته باشـند مـسلماً             

. انـد   نظر و موثر بوده     المللي قضيه ذينفع و ذي      اقتصادي از آن و در كمك و راهنمائيها و در ادامه جريان بين            

حساب آورده نقش   ه  هيم و چه نخواهيم كه خارجيان را ب       ما چه بخوا  . سياستكاري و سياستداني همين است    

دهـيم و روابطـي كـه بـا      فروشيم و مـي  آنها ميه خريم يا ب گيريم و مي لحاظ آنچه از آنها ميه آنها را الاقل ب 

همسايگان ما دارند، و همچنين نقش افكار عمومي دنيا را از عوامل مهم در امور هـر كـشور و ملـت بـدانيم،                  

دولتمـردان و گرداننـدگان     . المللي آگاه و فعال باشيم      ياستكاري و سياستداني و در روابط بين      ناچاريم در س  

مـا  ه   جنگ را بـ    ) ساير قدرتها  و احياناً (نند كه امريكا    خوا  ميند و دائما از بر    ما درس اول كتاب سياست را بلد      

 دروس بعدي خبر ندارنـد و ايـن   اما از. يندنما مي و صلح را هم تحميل   كنند  ميه توطئه در كار ما      دتحميل كر 

حـال چگونـه انجـام      ه  اند حل كنند كه منظور خارجيان را تشخيص دهند چيـست و تـا بـ                 تناقض را نتوانسته  

بستي كه هر دو طـرفش   نشده است و باالخره چه عمل و چه سياستي بايد در برابر آنها پيش گيريم تا از بن   

  .، خالص شويمباشد مياطاعت يا عدم استقالل ن و چيزي جز اسارت و دانيم ميرا تحميل آمريكا 

  : ال ما اين استؤو سمعما 

 و مـا هـم بايـد بـر          باشـد   ميزيان انقالب اسالمي    ه  اگر جنگ تحميلي است و خواسته دشمنان اسالم و ب         

هر قيمت كه شده است ضـمن آنكـه از حيـات و             ه  بايستي ب  هاي آنها عمل كنيم، پس مي       خالف توطئه و نقشه   

بنابراين بايـد از    . هم بياوريم   ه  ها را پس بگيريم، سر و ته جنگ را ب           رفته  بمان دفاع كرده از دست    هستي انقال 

هر صحبت و صلحي كه متضمن برگشت دشمن مهاجم و پس دادن خاك و خسارات ما بوده جنگ را پايان                    

به تحميلي لعنتي   بخشد با آغوش باز استقبال نمائيم و مخصوصاً كاري نكنيم و راهي پيش نگيريم كه جنگ                 

سـود امپرياليـسم و   ه گ بـ  كه جن  ازير. هاي آن از جاي ديگر سر درآورد         ديگر ادامه پيدا كرده شعله     صورت

  .صهيونيسم است و براي اسالم و انقالب ما زهر قتاله است

حال .  منطقي و قابل قبول نداندآن راگيري فوق بديهي نباشد و هر صاحب شعوري        نتيجه آيد     نمي به نظر 

ها و نمايندگاني، كه بسياري از آنها مسلمان و متعلق به ملتهـاي سـتمديده            چرا و چه شد كه وقتي شخصيت      

اعتنـايي و     رفتـه مـورد بـي      ايران آمدنـد، رويهـم    ه  آسيا و آفريقا و همدرد ما بودند، براي ميانجيگري صلح ب          

ل قابل تعديل و اصالح بود عمالً رد         پيشنهادهايشان را كه قابل توجه و در هر حا          پذيرائي سرد قرار گرفتند؟   

 محكوم بلكـه سـرنگون شـوند، خـسارات را بايـد خـود       گفتند بايد صدام و حزب بعث نه تنها     مثالً مي . كردند
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صدام بدهد نه كشورهاي ديگر عربي، ما در برابر ملت عراق مسئول و متعهـد بـوده بايـد نجـاتش بـدهيم و              

 هدف ما تنها سقوط و مرگ صدام و براندازي حكومـت كـافر              جمهوري اسالمي در آنجا برقرار شود، اصالً      

قـدس رفتـه فلـسطين را پـس بگيـريم و            ه  بعث نبوده بايد كربال و نجف و بغـداد را آزاد كنـيم و از بغـداد بـ                  

؟ ايـن هـدفها     ...اسرائيل را نابود سازيم و باالخره نطفه و نهال استكبار و كفر و فتنه را در جهان بخشكانيم                   

ن بدون تـداركات علمـي و اقتـصادي درازمـدت و احـراز              توا  ميخدائي بودن و معقول بودن آيا       فرض  ه  را ب 

ن با خريد اسلحه و امكانات از استكبار جهاني به جنـگ            توا  مياستقالل كامل همه جانبه حتي مطرح كرد؟ آيا         

  آنها رفت؟

مـا تحميـل    ه   صهيونيـسم بـ    هـم امپرياليـسم و    اين حرفها و هدفها را آيا ما بوديم كـه گفتـيم يـا آنهـا را                  

  . يلي باشندند هر دو تحمتوا ميآن كه صلح است ن، هم جنگ و هم ضد   حالاند؟ در هر  كرده

  باالخره جواب معما و پايان اين قصه كجا است؟

           

 عنـوان كـرده   آن رااگر صورت خاص مشخص از . يلي استند صلح تحم  گوي  ميگيرنده    الن تصميم مسئو

بـسي    و هر آتشكنند ميبود، ولي مطلق صلح و مذاكره را رد  يلي است مطلب قابل مطالعه مي تحمگفتند و مي 

  .دانند مييلي و تحمرا محكوم نموده 

رانند  اند و خرشان را هم خوب مي        زيان ما ديده  ه  سود خودشان و ب   ه   امريكا و اسرائيل جنگ را ب      مطمئناً

وسـعت عجيـب خـود هـستي و حيثيـت دو ملـت مـسلمان را                 اند كه با سـرعت و         و آتشي در منطقه افروخته    

حـال مـا    ه  داعي و چه مرضي دارند كه صلح را بجـايش بگذارنـد؟ آنهـا كـه دلـشان بـ                   آنها چه   . سوزانند مي

آنهـا بفروشـيم، نـه    ه آنها وقتي خواستار صلح خواهند شد كه ديگر نه نفتي داشته باشـيم كـه بـ        . سوزد نمي

اگر از صـلح  . نه آبادي و آدميزادي كه عمليات جنگ و خرابي را انجام دهد  بخريم و   ارزي كه اسلحه و مواد      

دم بزنند براي ايزگم كردن و فريب ما و افكار عمومي است و شايد چون رگ حـساس و نقطـه ضـعفمان را                      

  . تا صلح انجام نگرددكنند مي صلح را پيشنهاد اند عمداً كه لجاجت با آنها است شناخته

؟ چـرا مـصلحت     كننـد   مـي آيند و مستقل فكر ن      زدگي بيرون نمي     اين ذهنيات و بيگانه    چرا آقايان از اسارت   

آورند تا فرصت از دست نرفته و خيلي دير نشده است راهـي               مان را در نظر نمي      خودمان و امكانات و آينده    

از صلحي كه چنان  را در پيش بگيرند كه نه ادامه جنگ تحميلي بيگانگان و ويراني و نابودي ما باشد و نه آن

  ...سينه تسليم دشمن بشويم؟ه نظر كرده دست ب ها صرف حقوق و خسارات و تضمين

م ارزش  گـذار   ميسنجد كه آيا آنچه مايه       مي. كند  ميآخر، آدم عاقل در هر كار خود حساب سود و زيان            

مثل صدام بـا همـه   آورم دارد؟ آيا از بين بردن يكنفر آدم بد   ميبه دستآنچه را كه ـ براي دنيا و آخرتم ـ   

آدم ارزشمند و بيگنـاه ايرانـي       ارزد كه دهها بلكه صدها هزار         خباثت و شقاوتهايش و با حزب بعثش، آيا مي        

كجـا خـواهيم    بـه   و عراقي قرباني شوند و ميلياردها  خرج و خرابي بپردازيم؟ كه آخرش هم معلوم نباشـد                  

 هم نخواسـته اسـت كمـر قتـل كافرهـا و ملحـدها و               اي، كه حتي از پيغمبرانش      آيا خدا از چنين برنامه    . رسيد

جـرم كـشتارها و     ه   نابود كنند، خوشـش خواهـد آمـد و مـا را بـ              ن را اها را بسته از راه زور و زيان آن          ظالم

كن كنيم ادعـاي معقـول و          ادعاي اينكه تخم فتنه را از دنيا ريشه        شهيدها مالمت و معذب نخواهد كرد؟ اصالً      

انديشي عالم و مشيت خودش تـا روز قيامـت         مصلحته  ر شيطان را كه خدا بنا ب       ديگ به عبارت ممكني است؟   
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 دارد كه نابودش سازد؟ بلي، فتنـه و ظلـم را            آن را اي اجازه و امكان       مهلت و ميدان عمل داده است هيچ بنده       

دوا تعتـ ال قرآن گفته است از محيط خودتان و از سرزمينتان بيرون كنيد ولي همان اندازه هـم روي جملـه و                   

سايرين را ولو متعدي و كافر بـوده و خواسـته يـا گفتـه               ه  خداوند تجاوزكنندگان ب  .  كرده است  تأكيدتكيه و   

همـان انـدازه كـه قـاتلوا فـي      . ددار ميكنندگان و انتقامجويان را دوست ن     ند، و تالفي  دار  ميباشند كه دست بر   

، لمان است همان اندازه و بلكـه بـيش از آن  سبيل اهللا الذين يقاتلونكم حكم خدا و دستور خدا و وظيفه هر مس       

دليـل  بـه ايـن     . والتعتدوا ان اهللا اليحب المعتدين هم حكم خدا و دسـتور قـرآن و وظيفـه هـر مـسلمان اسـت                     

 و توجه است كه بيـشتر از        تأكيدگوئيم خودداري از تجاوز و تسلط و تحميل، بيش از جنگ دفاعي مورد               مي

  . آمده استاش  در بارهقاتلوا تكرار و توضيح 

لحـاظ معيارهـاي قرآنـي و مـصالح         ه  بـ . ند جنـگ باشـد    توا  مي هدف مشروع و معقول دولت ايران ن       قطعاً

ايـن جنـگ را اعتـراف       . سياسي ديپلماسي و تبليغاتي، اقتصادي و غيره نبايـد شـعار جنـگ، جنـگ را بـدهيم                 

  اسـت ادامـه آن نيـز قطعـاً          بـوده   كه بر ملت ايران و عراق تحميل شده است اگر آغاز جنگ تحميلـي              كنند  مي

 در جـستجوي راههـائي برآمـد كـه بتـوان ايـن جنـگ        بلكه بايد دائمـاً  .  تحمل كرد  آن را تحميلي است و نبايد     

  .هاي ناحق دشمن و يا سازش با وي خاتمه داد تحميلي را بدون تسليم شدن به خواسته

در . خره پايـاني خواهـد داشـت      افتد نه ميان دوستان، و هر جنگـي بـاال           هر جنگي ميان دشمنان اتفاق مي     

برخي از جنگها تناسب نيروهاي طرفين آنچنان است كه يك طرف ممكـن اسـت طـرف مقابـل را تـا آسـتانه              

امـا هميـشه چنـين    . محو و نابودي بكشاند و وي را به تسليم كامل و قبول يك صلح تحميلي مجبـور سـازد               

. دي همـه جانبـه طـرفين دعـوا بگـردد           فرسايـشي موجـب نـابو      بـه صـورت   د و چه بسا ادامه جنگ       شو  مين

ابرقدرتها و قدرتهايي كه خـارج از       كننده و فروشنده سالحها و سودبرنده اصلي جنگ           مينأ وقتي ت  خصوصاً

ههاي منطقي براي ختم    اتدبر و تعقل و جستجوي ر     صورت   در اين . اند، باشند   صحنه اصلي جنگ قرار گرفته    

  .دگرد ميناپذير  بعادالنه و شرافتمندانه جنگ يك ضرورت اجتنا

المللـي داراي ارزش سياسـي مثبـت و مفيـدي             تكيه بر شعار صلح برخالف جنگ جنگ در مناسبات بـين          

 بلكه روي شـعار صـلح      ،دهند  مينطلبان هيچگاه شعار جنگ       افروزترين جنگ  دليل نيست كه جنگ     بي .باشد  مي

طلـب و متجـاوز       ود را در دنيـا جنـگ      هيچ دولتي كه از عقل سليم متعارف برخوردار باشـد خـ           . كنند  ميتكيه  

بنابراين ما معتقديم بايد يك تغيير جهت اساسي در تفكر و انديشه حاكميت در مسئله جنـگ                 . كند  ميمعرفي ن 

  . آيدبه وجودو صلح 

. آن تن دردهـيم ه معناي آن نيست كه به هر شرايطي براي وصول ب    ه   كه شعار صلح ب    كنيم  ميباز تكرار   

دهيد اين است  ان و عالقمندان به ايران و اسالم را رنج مي        نظر بضت و كثيري از صاح    اي كه نه    نگراني عمده 

حلهـاي سياسـي ـ     كه حاكميت با اصل قرار دادن جنگ و اجتناب غيرمنطقي از هـر گونـه دسـت زدن بـه راه    

اي از فرسـودگي در       بس و غيـره، و بـا ادامـه سياسـت كنـوني بـه آن مرحلـه                   ديپلماسي، نظير مذاكره، آتش   

اگـر  . صلح ننگيني تن دردهد به يك  و باالجبارالمللي برسد كه نهايتاً    تجهيزات و نيروي انساني و شرايط بين      

المللي را درك كند و حركت خود را در جهت مصالح و منافع ملي با                 يك دولتي نتواند شرايط و مناسبات بين      

تجربـه  .  او تحميـل خواهـد شـد       آن هماهنگ سازد، الجرم در وضعيتي بسيار نامساعد، شـرايط سـختي بـر             

دردناك جنگهاي اعراب و اسرائيل اين مسئله را بخوبي نشان داده است دولتهاي عربي هرگـز نخواسـتند و                   
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گرائـي شـدند، و تـصور         يا نتوانستند واقعيت اوضاع جهاني و مصالح مردم خود را درك كنند، دچار ذهنـي              

ت در حاليكـه ظرفيـ    . هاني دست يابنـد   شرايط ج  ير كلي در  هدفهاي مورد نظر يا تغي    ه  نند ب توا  ميند كه   كرد  مي

آن حد از رشد و تعالي نرسيده بود كه بتوانند شرايط جهـاني  ه اقتصادي ـ علمي ـ اجتماعي ـ اخالقي آنان ب   

مـصلحت خـود اثـر      ه   نسبي و نه مطلـق عـوض كننـد، و يـا در مجموعـه شـرائط جهـاني بـ                     به طور را حتي   

  .گريها بود كه به فالكت كنوني اعراب در برابر اسرائيل منجر گرديد ن ذهنياي. كننده داشته باشند تعيين

گري و با سوارشدن بر مـوج احـساسات زود پـاي اعـراب شـعار                   مثال دولتهاي عربي با ذهني     به عنوان 

هـاي جهـاني را از ايـن شـعار خوشـحالتر              هـيچ چيـز صهيونيـست     . نـد داد  مـي دريـا را    ه  ريختن يهوديـان بـ    

هـا را كـه    نمائي كنند تا حمايت نه تنها تمام يهوديان جهان بلكه غربـي      نياز داشتند كه مظلوم    آنها. ساخت نمي

نـد كـه صـد      كرد  مـي آنهـا تبليـغ     . ند بخود جلب نماينـد    كرد  مياز كشتار يهوديان توسط نازيها احساس گناه        

آنهـا توانـستند بـا    . نـد دريـا بريز ه را بـ !! پنـاه   ميليون يهـودي بـي  ۲هند خوا مي!! ميليون عرب تا دندان مسلح   

هـاي يهوديـان جهـان و حمايـت           هاي عربـي، سـيل كمـك        دولتگرايانه    استفاده از شعارهاي توخالي و ذهني     

حتي اگر اعراب قدرت داشتند كه . محتواتر نبود  هيچ شعاري از اين بي    . هاي بزرگ را به خود جلب كنند        دولت

اعـراب نتوانـستند مناسـبات      . نـد داد  مـي  چنـان شـعاري      دريا بريزند نبايد  ه  چنين كاري بكنند و يهوديان را ب      

 پيـدا كننـد كـه از مناسـبات          آن را درستي درك كنند و هنـر       ه  المللي و نقش يهوديان را ب       جهاني و روابط بين   

هاي عـرب و مـردم فلـسطين حـسن اسـتفاده نماينـد،                مدت و درازمدت ملت      مصالح ملي كوتاه   به نفع جهاني  

  .دشمن بردارند، و اين ممكن و ميسر بوده استه هت تسليم شدن ببدون آنكه حتي يك قدم در ج

 و تكرار آن ضرر نـدارد ايـن         باشد  ميآنچه موجب نگراني شديد ما و همه وطنخواهان و اسالم دوستان            

همه خرج و خون و   جنگ تحميلي و پس از ايندر بارهاست كه حاكميت كنوني با ادامه سياست كنوني خود         

  . صلح تحميلي برساند به يك جائي كه غيرقابل تحمل باشد و نهايتاًه ت را بخرابي، مملكت و مل

وگرنه هيهـات   . دانيم  مي الزم   آن را اين است سخن ما و آنچه براساس احساس وظيفه ملي و ديني تذكر              

  .از تسليم شدن و يا سازش كردن با دشمن متجاوز
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  جمهوري اسالمي ايران  رهبر انقالب و بنيانگذار  نامه به

  پيرامون 

  انتخابات رياست جمهوري 

  

  مقام محترم رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران

حكـم  ه  م بـ  يدانـ  با سالم و دعاي خير و آرزوي توفيق در كسب رضاي خدا و خدمت بـه خلـق الزم مـي                    

لي بـه عهـده رعيـت نهـاده اسـت       ، خداوند براي وا   )ع  (فرموده حضرت علي  ه  وظيفه شرعي و اداي حقي كه ب      

  :مطالبي را پيرامون انتخابات رياست جمهوري باستحضار برسانيم

 مسلمين است و به امورجلب رضاي خدا و خدمت به بندگان او در اهتمام     ) اهللاءانشا(نيت ما در اين اقدام      

  .باشد ميانت به ملت ايران مانتظار ما از متوليان اجراي عدالت و رد ا

يم، از ايـن  سـاز  مـي يد بگوييم اگر در بحبوحه جنگ مسئله انتخابات رياست جمهوري را مطـرح            با مقدمتاً

 و پايان يافتن جنايـات دشـمن بعثـي و           دانيم  ميجمله جنگ     كليد حل مشكالت كشور از     آن را جهت است كه    

باشد و بـراي    مجروح ن لي است كه از اينهمه جنايات       دبينيم وگرنه كدام     ا در گرو آن مي    مسايل ملك و ملت ر    

رياست جمهـوري يكـي از اشـتغاالت اصـلي          به عالوه انتخابات    . دفاع از جان و مال و حقوق مردم برنخيزد        

كشور و از اركان بقا و فعاليت نظام جمهوري اسالمي ايران اسـت كـه در حـال حاضـر دولـت و مـسئوالن                         

  .درصدد انجام آن هستند

بايـد بگـوييم بكـرات بـا        ... ؟  كنيـد   ميديان امور مراجعه ن    به مسئوالن و متص    شايد بفرماييد چرا مستقيماً   

آنان مراجعه نموده و در مورد مشكالت جاري با حكمت و موعظه حـسنه و جـدال احـسن سـخن گفتـه يـا                         

اعتنايي نـشان داده      يا سكوت و بي      برخورد انساني و اسالمي،    وايم ولي بجاي پاسخ منطقي و قانوني          نوشته

 به تهمـت و تـوهين و تهديـد و تـوبيخ          اند و يا      قلب و تحريف حقايق پرداخته    ه   ما ب  براي خنثي كردن انتقادات   

متوسل شده و پاسخ مطالبه اجراي قانون و عدالت و آزادي را با حملـه و تـاراج و تـصرف مـال و محـل و                           

  !...اند ضرب و جرح داده

كــه بــسياري از حاصــل و غيرمــوثر شــناختيم ولــي از آنجــا   اي را بــي  ايــن ترتيــب چنــين مراجعــههبــ

پروردگان معرفي شده و مورد حمايت رسمي و علني جنابعالي هستند و شخـصا بـر    گيرندگان دست  تصميم

  .ثر دست اول نيافتيمؤ آنها و مقشخصيت مافوه اي جز مراجعه ب امور آنها نظارت و رهنمود داريد، چاره

 عظمـت امـر، عموميـت       به دليـل  زيم  سا ميها    ها و توهين    سوزيم و با تهمت    يما اگر با مشاهده مصائب م     

مصائب و هولناك بودن خسارات و خرابيهايي است كه بر هيچ انـسان مطلـع و منـصفي پوشـيده نيـست و                       

شـخص رهبـري    ه  مـا اگـر بـ     . تـر هـستيد     هاي مورد وثوق بر وخامـت آن آگـاه          آنجناب نيز از طريق گزارش    

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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مي و دلـسوز و مـسئول مـستقيم آن    گـذار نظـام و اسـاس جمهـوري اسـال      كنـيم شـما را پايـه    عـه مـي  جمرا

ها و خسارات در شرايطي كه همـه راههـا و         ها، ويراني   شناسيم و اميد و انتظار داريم براي جبران بدبيني         مي

 براي خودتان نام نيك و براي ملك و ملت بقا و            ه اقدام عاجل فرمود   شما منتهي شده شخصاً   ه  ها ب   مسئوليت

  .يادگار بگذاريده سعادت ب

           

  ...؟كنيم ميهدف ما از ارسال اين نامه چيست و چه منظوري را طلب 

ن ما، اگر   يحزب و گروه، ولو از مخالف      كه هركس در هر لباس و طبقه و از هر            كنيم  مياز هم اكنون اعالم     

د،  آزاد، همراه با امنيت و عدالت بر طبق موازين قانوني اساسي، برگزيـده شـو               در يك انتخابات قانوني واقعاً    

غـرض و   . نـشاني بيعـت دسـتش را خـواهيم فـشرد          ه  ما اولين كساني خواهيم بود كه به او تبريـك گفتـه بـ             

 چرا كه راه نجات از مـشكالت        ،نه انتخاب شدن و حاكميت خودمان     است  واسته ما انتخاب و حاكميت ملت       خ

  .بينيم را در حاكميت مردم مي

 دبا اجـراي قـانون و نظـام مـصوبش، فـر           آورند و    حساب مي ه   ب ،دادهناگر ملت احساس كند او را فريب        

آيد، اميدها و همكاريها، با عشق و ايمان به انقالب و اسالم              اش از صندوقها بيرون مي      مورد قبول و بركزيده   

جداييها و خرابيها و گردش چرخهاي حيات و سعادت حركت         ترميم   شده تا حدودي در جهت       دهتدريج زن ه  ب

 را خواهد داشت كـه تكليـف ملـت و دولـت را در     ميابات آزاد واقعي حكم رفراندونتخ، اعالوه بر آن  . كند  مي

ملـت در اكثريـت خـود بكـدام سـمت اسـت و متـصديان و                 خواست و رأي    ورد ابهام و اختالف كه      اين مسئله م  

  . را حل خواهد كردمسئوالن چه خطي بايد در پيش گيرند؟

 رأي   از رل قانون اعالم نكرديد؟ مـا نيـز غيـ          را سا  ۱۳۶۰ و سال    ملت است  رأي   ميزان: شما مگر نفرموديد  

آزاديهـاي مـشروع      تـأمين  هيم اما معتقديم اجراي قانون تنها با      خوا  ميملت و حاكميت دائمي قانوني چيزي ن      

اين آزاديها را نه براي خودمـان بلكـه بـراي عمـوم ملـت، اعـم از                   تأمين   ما شرايط تحقق و   . پذير است   امكان

خابـات  ت بارها در انتخابات دومـين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي و چـه بـراي ان                  موافق و مخالف حاكميت   

اينكـه اگـر ايـن      ه   با اعتقـاد بـ     ،كنيم  ميوار بيان      فهرست ايم و اينك نيز مجدداً      رياست جمهوري گفته و نوشته    

تبليغات و نيابد چنان انتخاباتي، عليرغم هرگونه ادعا و       تأمين   شرايط براي همه گروهها و افراد ملت تحقق و        

منزله ناديـده گـرفتن و      ه  شركت در آن ب   تظاهرات، نزد خودي و بيگانه مشروعيت و ارزش و اعتبار نداشته            

االمانات الـي   دواؤت«: و مخالفت با فرمان الهي   ) مصرحه در قانون اساسي   (پايمال كردن اصول حاكميت ملي      

  .باشد مي »اهلها

ه  اشـاره شـد بـ      جمهوري كـه فوقـاً      براي انتخابات رييس  هاي قانوني     آزادي تأمين   حداقل شرايط تحقق و   

  :شرح زير است

 محدود  هاي مختلف شديداً    بهانهبه   قانون اساسي    ۲۴ آزادي مطبوعات و اجتماعات كه برخالف اصل         -۱

و گروهها بتوانند بـا فرصـت كـافي بـدون ممانعـت و         اعاده و تضمين گردد تا احزاب        شده است بايد سريعاً   

 و نشريه داشته باشند و مطبوعات مجاز دولتي پاسخها و نظريات و مقاالت آنها را مانند                 مزاحمت، روزنامه 

  .موافقين درج نمايند
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 موظف شوند مناظرات سياسي و نظريات داوطلبان رياست         جمله صدا و سيما    هاي گروهي از     رسانه -۲

ه حـق نداشـته باشـند       ضمن آنك . دنجمهوري را بدون تبعيض پخش نموده در معرض افكار عمومي قرار ده           

نامزدهـاي انتخابـات گروههـاي    ه نقل قول از منابع ديگر تبليغات و اتهامات تصريحي و تلويحي ب   ه   يا ب  ساًأر

 آنـان انتـشار يافـت اجـازه و امكـان توضـيح و دفـاع فـوري در                    در باره مربوطه وارد سازند و اگر مطالبي       

هاي گروهي عمومي در      غاتي و ارشادي از رسانه    بديهي است حق استفاده تبلي    . شرايط مساوي داشته باشند   

  .دوران انتخابات براي همه داوطلبان و گروهها بايد عادالنه يكسان باشد

 امنيت فردي و اجتماعي موافقين و مراجعين به ستادهاي انتخاباتي كليه داوطلبان رياسـت جمهـوري                 -۳

 حاكمه، ارگانهـا و     هيئتن تضمين گرديده    معرف و پشتيبان آنها در دوران انتخابات و پس از آ          و گروههاي   

نهادهاي رسمي و غيررسمي و احزاب وابـسته و طرفـدار دسـتگاه هيچگونـه دخالـت، ممانعـت، مزاحمـت و           

ها ايجـاد نكننـد و        ا مخفي و غيرمستقيم در كار احزاب و افراد و گروه          ي علني و رسمي     به صورت محدوديت  

نهـا عليـه هرگونـه اخـالل و آزار بـوده            آظـت و حراسـت از       ئول و موظف بـه حفا      مس نيروهاي انتظامي جداً  

  .زات نمايندامتخلفين را بازداشت و تعقيب و مج

د شـو  ميبراي افراد ملت و عامه مردم كه شركت در انتخابات از حقوق مدني و شرعي آنها محسوب     -۴

هركس . حيا ايجاد نشود  ه   و محروميت و اخذ ب     هيچگونه اجبار و اكراه يا تفتيش و تهديد و باالخره سانسور          

 آزادي و امنيـت كامـل        افـراد مـورد نظـر خـود،       ه  در شركت و عدم شركت يا در گزينش و تبليغ و خدمت بـ             

 اي بـر آنهـا وارد گرديـد         ت و صـدمه   باشد و هر زمـان كـه مزاحمـ         داشته مصون از هرگونه تعقيب و تهديد      

  .دستگاه قضائي و دولت مسئول پيگيري و جبران خسارت باشد

ها به صورت همكـاري بـا    ها و صندوق دگان و داوطلبان اجازه حضور و نظارت در حوزههند  رأي ه ب -۵

و شوراي نگهبان داده شود، بدون آنكه نمايندگان داوطلبـان يـا افـراد و نهادهـاي مخـالف و                    وزارت كشور   

زيـان ديگـران    ه  بـ  نامزدهاي خودشان يـا      به نفع  رأي   نحوي تبليغ و تحميل   ه  موافق اجازه داشته و بتوانند ب     

  .ايندمبن

 مـنظم و    بـه طـور   هـاي گروهـي و مطبوعـات           مسئولين انتخابات الزم است مردم را از طريق رسـانه          -۶

  .مستمر در جريان واقعي شمارش آرا بگذارند

فرماييد كه شرايط عنوان شده فوق نه شاق و ناممكن است و نـه كمتـرين مباينـت بـا قـانون            مالحظه مي 

  .دشو ميجا و اختصاصي محسوب  طق دارد و نه توقعي بياساسي و مصلحت و من

           

هاي قـانوني و عمـومي        ما در انتخابات دومين مجلس شوراي اسالمي نيز نظير همين شرايط يا خواسته            

 در  تـأثير  را داشتيم كه خوشبختانه و تا حدودي مورد توجه و تمايـل مـسئوالن قـرار گرفتـه فعاليتمـان بـي                     

 كامل و مطمئن و خالي از تبعيض و         به صورت وجه   هيچه  ولي اين امر ب   . دي انتخابات نبود  حركت بسوي آزا  

لحاظ ه   حاكمه و غيرمخالفين آزادي نسبي قابل قبولي ب        هيئتاگرچه در طيف طرفداران     . تحميل، تحقق نيافت  

از ارتبـاط بـا     ن از جمله نهضت آزادي كماكان       ي اختالفات فراهم گرديد ولي مخالف     و مشاركت عليرغم  معرفي  

هـاي گروهـي و مطبوعـات و          حق حضور و دفاع در رسـانه      حتي  مردم از طريق اجتماعات، انتشار روزنامه       
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ساير امكانات ضروري ممنوع و محروم مانده ناچار به عدم مشاركت در انتخابـات و خـودداري از معرفـي      

  .كانديدا گرديد

 در سـطح محـدود      ۲۵/۲/۶۳بـات در تـاريخ      اي كـه پـس از خاتمـه انتخا          نهضت آزادي در ششمين بيانيه    

نمـود  منتشر ساخت موارد خالف قانون و نتايج حاصله در شرايط ناقص را بررسي و ارزيـابي و گـزارش                    

  .آمد كه كمترين توجه به آن شده باشد  نميبه نظرسفانه مورد ترتيب اثر قرار نگرفت و أكه مت

كنـون شـاهد مـوارد       جمهـوري نيـز تـا       الوقوع رياسـت   تنها در انتخابات گذشته بلكه در انتخابات قريب         نه

وزيـر در     ازجمله عليرغم آنكه آقاي نخـست     . ايم  هاي مشروع و قانوني بوده      اي از سلب حقوق و آزادي       عديده

منعقـد  ند كانديـدا بدهـد و مـصاحبه مطبوعـاتي           توا  مينهضت آزادي   « :يدنما  مي اعالم    رسماً ۲۳/۲/۶۴تاريخ  

بـه   كنـد  مـي اقدام به دعـوت خبرنگـار   ع وزارت كشور براي مصاحبه مطبوعاتي وقتي نهضت با اطال » .سازد

ظام جمهوري اسالمي را نـزد    ور وزارت كشور از برگزاري آن ممانعت كرده بار ديگر آبروي دولت و ن             دست

  .ندساز ميدار  لكههمگان 

اي اسـترداد دفتـر   د ايراد و ممـانعتي بـر  دار مي اعالم  ۲۸/۲/۶۴طرف وزير كشور در مصاحبه مورخ        از يك 

السابق از رفع توقيف و تصرف غيرقـانوني          نهضت آزادي وجود ندارد و از طرف ديگر دادستاني تهران كمافي          

د مخـالفين بـراي     گويـ   مـي در سـخنراني ديگـري وزيـر كـشور          . كنـد   ميو دستور تحويل آن باز هم خودداري        

يـد ولـي   نما مـي ه ايـن ترتيـب ادعـاي آزادي قلـم     نند روزنامه داشته باشند و بتوا ميهاي انتخاباتي خود   فعاليت

  . در توقيف غيرقانوني باقي مانده استكرد ميكماكان روزنامه ميزان كه نظرات ما را بدون سانسور درج 

 يا اين آقايـان آنطـور كـه تـصور و            .هاي ما با حاكميت امر از دو حال خارج نيست         نظر  در مورد اختالف  

شتيباني تام در نزد مردم ايران دارند و يا اكثريت ملت نسبت به برداشـت و                يند مقبوليت عام و پ    نما  ميتبليغ  

اقبال اكثريت چرا اينقدر ترس از آزاد گـذاردن          در صورت اول و با    . هاي آنان بدبين هستند     سياست و روش  

 سـالح  مگر جز منطـق و بيـان و      ! كنند  ميدارند و تبليغ و توهين عليه ما        رأي  ابراز  ما و مردم براي ارتباط و       

دوم در صـورت  ! ايم كه دولت را عاجز و ملت را محـسور بـسازيم   كار برده ه  آزار قلم و زبان ما چيزي ب        بي

يعنــي بــا احتمــال اينكــه عمــل و روش آقايــان مــورد قبــول اكثريــت جامعــه نيــست اصرارشــان در ادامــه   

  هاي موجود آيا خيانت در امانت و ظلم به اسالم و انقالب و ملت نيست؟ سياست

  :كه دليل استبه اين ايم  اداي وظيفه در اين مسير ادامه دادهه وجود تجربيات تلخ گذشته باز هم ما ب گر باا

  .مايوس نشويد" از رحمت خدا: "رحمت خدا اميدوار و متوكل هستيم زيرا كه فرموده استه ب

حقـوق حقـه   س بيـرون آمـده بـراي اسـتيفاي     أتيم كه سرانجام از سرخوردگي و يـ     به مردم اميدوار هس   

  .خودشان و نجات مملكت قيام قانوني نمايند

به عالقمندي رهبر انقالب براي حفظ و اجراي قانون اساسي و به دلسوزي او نسبت به سرنوشت مردم                  

  .اميدوار هستيم

انـدركاران هـستند كـساني كـه خـدا و خلـق و مـصلحت         ميان بسياري از دست و باالخره يقين داريم در      

  .نخواهند كردشخص خود را فراموش 

بنابراين از جنابعالي انتظار داريم نظر صريح و عاجل خود را به مردم و متصديان اعالم فرموده مسئوالن                  

  . موظف فرماييدشرايط آزادي و امنيت و امانت اكيداً تأمين امر را به اجراي صادقانه و قانوني انتخابات و
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دمـان داريـم و نـه اصـرار بـه معرفـي نـامزد بـراي رياسـت          تـشخيص خو ه با همه اينها ما نه تعصب بـ   

شـرايط اسـتثنايي جنـگ و       ه  كه با توجه ب    دهيد اگر جنابعالي و مشاوران و مسئوالن تشخيص مي       . جمهوري

ن تـوا  مـي  باشـد  مـي  آزاد بر طبق قانون اساسي مصلحت و ممكـن ن   مشكالت داخلي برگزاري انتخابات واقعاً    

آنچه مهم است و ما اصرار داريم صـداقت  . تعويق انداخته پرسي ب   يك همه  خابات رياست جمهوري را با    انت

و . دولت و ملت و رعايت حرمت آزادي قانون اساسي است و همچنين حفظ آبروي نظام وممكلت               در روابط   

  :  كهدانيم ميظلم ) ص(فرموده پيامبر اكرمه بدترين آفت را براي هر دولت و ملت بنا ب

   و اليبقي مع الظلمالكفر الملك يبقي معي 

  به اميد عنايت و اقدام عاجل 

  نهضت آزادي ايران

   ۱۳۶۲تيرماه 
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  »رود؟ نهضت آزادي ايران به كجا ميگروه «پاسخ به مقاله 

   در روزنامه جمهوري اسالمي

  

  دفتر روزنامه محترم جمهوري اسالمي  

گـروه نهـضت    «اي تحـت عنـوان         مقالـه  ۲۸/۳/۶۴ تـا    ۲۶خهـاي   يتاره   شماره متوالي آن روزنامه ب     در سه 

مرقوم رفته است كه قصدتان قاعدتاً تعلـيم و تنبـه مـا و تـذكر و روشـنگري                   » رود؟ كجا مي به  آزادي ايران   

  .براي خوانندگان شريفتان بوده است

مطالب انتقـادي خوشـحال و سپاسـگزار اسـت          ضمن آنكه نهضت آزادي از اين مقاالت ارشادي و طرح           

نگـاري از مقالـه       لحاظ انـصاف اخالقـي و آداب روزنامـه        به  لحاظ قانون مطبوعات و چه      ه   چه ب  كنيم  ميفكر  

 و هم روشن كردن بيشتر ذهن       باشد  ميقصد ما، هم دفاع از حقوق خودمان        . جوابيه ما استقبال خواهيد كرد    

. دشو  ميايق جاري و مصالح جامعه      به حق ترم مقاله، در آنچه مربوط      خوانندگان آن روزنامه و نويسنده مح     

انيت و حسن نيت خودتان هم كـه باشـد، دسـتور درج ايـن               به حق بنابراين انتظار داريم، براي اثبات اطمينان       

  .هاي جمهوري اسالمي خواهيد داد جوابيه و توضيحيه را در اولين شماره

           

اشتي كه در ارائه نظريات و انتقاد از نشريات اخير نهـضت آزادي كـرده بوديـد     درآمد مقاالت و برد     پيش

جـاي تـوهين و تهمـت و چاشـني          ه  ديديم ب  تقريباً براي اولين بار بود كه مي      . ما را مسرور و اميدوار ساخت     

گفته هاي ما، آنطور كه       ها و نوشته    تحريف و تهديد يك روش منطقي نسبتاً مودب اتخاذ شده قسمتي از گفته            

متناسـب و   كار رفته است كه ايرادهـاي اصـولي گرفتـه و جوابهـاي              ه  كوششي ب . ايم، عنوان گرديد    و نوشته 

 اسـت و هـم قـانوني تـدريجاً در محـاق             سفانه اين رويه پسنديده كه هم اسـالمي       أولي مت . مربوط داده شود  

دال احـسن بـر مبنـاي    جـ . ميان آمـده اسـت  ه ساخته ب  پيشيفراموشي رفته پاي حب و بغض و پيشداوريها 

ه براي قضاوت صحيح جاي خود را به استناد به نيات فرضي، بـه انحـراف از واقعيـات بـ                    شواهد و بيانات    

نيـت حكـم و    ظن و خـداي نكـرده سـوء   ءتصور و تهمت، همراه بـا سـو  . هاي خيالي داده است     قياس و تطبيق  

هـاي هـوچيگري بـراي كوبيـدن      ي و شـيوه اگر مقاله را در مكتب معمول مبارزات انقالب    . ارشاد گرديده است  

اعتقاد مشتركمان  ه  اعتبار و ب  ه  مخالفين از طريق بدگوئي و بدبيني قابل قبول و حتي قابل تقدير بدانيم ولي ب              

  . كه ان الظن اليقني من الحق شيئا است ارزش و اثر خود را از دست داده است

مند شـده   هايمان ناراحت و گله   ها و نوشته    اردن گفته بين گذ   تصور نكنيد كه از ايراد و انتقاد و از زير ذره          

رسـند و متـشكر     گـوش خواننـدگان شـما خ      ه  هايمـان بـ     فتههاي ما و رسيدن گ      از طرح و درج نوشته    . باشيم

اي است كه بـه آزادي بيـان و قلـم     ولي آرزو داشتيم ـ و اين آرزو و اصرار از جهت اعتقاد و عالقه  . هستيم

و راهگشاي مشكالت و خطرات تهديدكننـده انقـالب و نظاممـان      وني را ضروري    داشته وجود فضاي باز قان    

دار است با ما   ـ بلي آرزو داشتيم كه وقتي روزنامه حزب حاكم كه تنها حزب رسمي مجاز سازمان دانيم مي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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شـنيديم و    ميان آورده حرف حسابي مي    ه  پسند را ب    د دالئل محكم مفيد و شواهد معقول محكمه       شو  ميطرف  

اي نصيب خودمان شود و هم حقوق و حقايقي            هم ارشاد و استفاده     زديم تا از اين رهگذر،     حسابي مي حرف  

  .مند گردند آشكار گردد كه ملت و مردممان بهره

           

 اشاره و اختصار بـه بحـث و بيـان چنـد نمونـه از مبـاني استـشهادي و                     به طور اينك اگر اجازه فرمائيد     

  :اي روزنامه جمهوري اسالمي بپردازيم سه شمارهمقاصد استنباطي مقاله 

  

  قياس و انطباق) ۱

. خورد قياس و انطباق است     چشم مي ه  هاي استدالل و استنادهاي جرم كه در سراسر مقاله ب           يكي از پايه  

معني كه چون گفتار زيد در فالن موضوع با كالم يا خواسته عمرو مطابق درآمده است پـس زيـد در    به اين   

چون نهضت آزادي صلح يا مذاكره را مطرح ساخته اسـت           : يانت و در سوءنيت مانند عمرو است      خباثت و خ  

يـان  راهپيما و يا در تخمـين      كنند  ميطلب هم صحبت از صلح و مذاكره          و صدام و گروههاي منافق و سلطنت      

ش داده و  گـزار  آن را سي كمتر از      بي   مثال عنوان كرده بوده است كه بي       به طور روز قدس نهضت مطلبي را      

راديو عراق تا دو ميليون جلو آمده است پـس همـه اينهـا چـون پـنج ميليـون نفـر اعـالم شـده مـا را قبـول                               

  ...اند  اند سر و ته يك كرباس نداشته

به ايـن  ! علمدار فقاهتين يك حزب سياسي أم شد شيوه استدالل و قضاوتي در شه انصاف دهيد كه اين 

المـومنين   عاي خـال  دانسته و معاويه هم كه اد      خاندان نبوت مي  ه  تبط ب كه خود را منسوب و مر     ) ع(قرار، علي 

هان و مجري عدالت بوده، معاويه هم قيام براي عدالتخواهي از قاتلين عثمـان              بودن را داشته است، علي خوا     

بـد  خوا  مـي صـدام شـبها كـه       ! خليفه مسلمين كرده است پس علي و معاويه را بايـد از يـك قمـاش دانـست؟                 

  .صدام= اي   پس خامنهكند مياي هم همين كار را  بندد، آقاي خامنه  ميچشمهايش را

 بـه عنـوان   االطالق مردود نباشد و پيـشاپيش         االصول و علي    در مسئله جنگ، اگر عنوان كردن صلح علي       

خالف شرع و خالف عرف بودن محكوم نشده باشد، آيا مناسبترين موقع براي صحبت كـردن از آن همـان                    

  منطبق با تقاضا و طرح از ناحيه دشمن باشد؟زماني نيست كه 

 خودتان همصدائي و همسوئي ما با صدام و سـاير دشـمنان اسـالم را مـدرك                  به عنوان بعالوه شما كه    

وان جنحـوا   «زنيد؟ مگر خدا در آيه       گيريد چرا از همصدائي و همسوئي ما با خدا و قرآن حرفي نمي             جرم مي 

 جنگهـاي بـا    كه در سـال اول هجـرت در گرمـا گـرم    ١»ه هو السميع العليمللسلم فاجنح لها و توكل علي اهللا ان      

اگـر بفرمائيـد غـرض از آيـه پيـشنهاد           . مشركين آمده است دستور استقبال از پيشنهاد صلح را نداده اسـت           

 بـه دنبـال   گوئيم مگر خداوند عليم قـدير حكـيم          تحميلي، مي صلح صادقانه و آزادانه بوده است نه مكارانه و          

بيني نفرموده و به پيغمبرش تذكر نداده اسـت كـه وان يريـدوا ان يخـدعوك                 همين فرضيه را پيش    ،ههمان آي 

                                                 
 صلح نشان دادند تو نيز با توكل به خدائي كه شنوا و دانا است ميل به صلح تمايل به) دشمنان( ـ و اگر ۶۱/۶۲سوره انفال آيه . 

    .نما
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اند يا ما آنهـا را از پـيش خـود         يا اين آيات منسوخ شده     ... ١فان حسبك اهللا هوالذي ايدك بنصره و بالمومنين       

  !ايم؟ دايان اخذ كرده درآورده و از قرآن ريگان و موشه

. گيـريم  مصدائي و همسوئي خودمان با خدا و قرآن را نشانه الهـام و عـصمت نمـي                سبك شما ه  ه  البته ب 

انظـروا  «: مـصداق ه  شخص گوينده و گويندگان ديگر بيائيد ب      ه  جاي قياس و انطباق و انحراف ب      ه  گوئيم ب  مي

 و  شـواهد ه  مطلب و موضـوع و بـ      ه  خود كالم و ب   ه  داشته ب  رأي   استقالل» الي ما قال و التنظروا الي من قال       

ما در مـورد جنـگ و صـلح         .  رو نمائيد  دانيد  ميفوائدي كه گوينده آورده است توجه كنيد و آنها را اگر خطا             

در سال گذشته براي شما و مسئولين و گردانندگان فرستاديم و آنچه     يك تجزيه و تحليل حدود صد صفحه        

آيـا حـق   . دليـل و شـاهد آورديـم    از قرآن و سنت و فقه و از اقتصاد و سياست و نظام،        رسيد  ميعقلمان  ه  ب

مـا هـيچكس نيامـد آن آيـات،         ه  كننـدگان بـ     نداريم بپرسيم چرا از ايـن همـه معترضـين و مخـالفين و حملـه               

 رد كند و    استشهادها، استداللها و تحليلهاي مبتني بر واقعيات اقتصادي و سياسي و نظامي را طرح و احياناً               

  ل ايران هستيم؟ويد كه ما دشمن انقالب و استقالگپس از آن ب

زبـان آوردن خطرنـاك و      ه  اسم صلح و سالمتي و امنيـت بـ        !  عجيب است و دوره آخرالزمان است      واقعاً

خواهي و دادن شعار ادامه جنگ، ولو به بهاي نـابودي، بـراي دو كـشور مـسلمان                    شود ولي جنگ    ميخيانت  

  !توه م بيبر خدايا پناه مي! افتخار دارد

  استنباطاشتراك در اصطالح يا در ) ۲

 يـك   لايـد كـه حتـي اشـتراك در اسـتعما            ردهاساس فوق را چنان تعميم داده و به آن تكيه كـ             استدالل بي 

اصطالح و تصادف در يك استنباط يا معرفي را، اگرچه در جاهاي ديگر و در صراحت و عنايتهاي مـسلم و                     

ه  بـ  مـثالً . ايـد   و برنامـه گرفتـه    مكرر خالف آن ابراز شده باشد، برهان قاطع براي اشتراك در عقيده و رويه               

 ،ايـم  كـار بـرده  ه را بـ »  بهمن۲۲انقالب شكوهمند «ما يك بار عنوان » ۲چه بايد كرد ـ  «قرينه اينكه در نشريه 

له را كافي براي احـراز همفكـري، همگـامي و همكـاري مـا بـا گروههـاي ماركسيـست و منـافق و                         مهمان ج 

اما اگر در همان نـشريه      ! ايد   نهضت آزادي را صادر كرده      بودن بنامسلمان دانسته حكم ضدانقالب و محار     

بـرده دفـاع از آن كـرده باشـيم و هـزار بـار در نـشريات ديگـر، در                     » نظام جمهوري اسـالمي   «مكرر نام از    

ه نمـوده باشـيم آنهـا را نبايـد بـ          » انقالب اسالمي «ها، در كتابها و در سخنرانيها تصريح و تحليل از             قطعنامه

آن مكتبها و گروهها و طرز تفكرها را در گذشـته و حـال بـا صـراحت و بالغـت محكـوم                حساب آورد؟ اگر    

بـاد دشـنام گرفتـه      ه  بـ ها و راديوهاي خودشان به ناهنجارترين بيان مـا را             نموده باشيم و آنها در روزنامه     

 عـدل   ري حقيقت و  جكه درصدد ت   د آنها دانست؟ آيا كسي    ه بايد نهضت آزادي را موافق و متع       د باز هم  نباش

مال كردن حريفـان و ضـربه زدن بـه            ؟ آيا هدف و خدمت بايد لجن      كند  ميدر قضاوت است اينطور استدالل      

  هر قيمت و قرينه باشد؟ه آنان ب

طلبها و با منحـرفين از اسـالم و ايـران همـدل و همكـار                   كه وقتي ما را با استبداد و سلطنت        كنيد  ميفكر ن 

با كمتـرين مطالعـه و اطـالع، سـوابق و سرسـختيهاي مـا را از ايـن                   نظر خودتان كه      گيريد خوانندگان بي   مي

                                                 
كند همان كسي كه با ياري خـود و مـومنين تاييـدت نمـوده      و اگر قصد فريب و خدعه داشته باشند بدانكه خدا تو را كفايت مي           .

   .است
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انيـت مـا    بـه حق  برنـد و گـرايش        سـوءنيت شـما مـي       پي به ضعف حجت و احياناً      دانند  مياند و     جهات شنيده 

  يند؟نما مي

 دانيـد   مـي ايد سابقه وابستگي و شاگردي افراد يا گروههائي را كه جنايتكار و دشمن انقالب و نظام                   آمده

آخـر هـيچ ذيـشعور بـا انـصاف آمـده       . ايـد   قطعي تقصير ما و مشاركتمان در جنايت و كيفر آنها گرفته    سند

 خيانتهـا و حتـي كفـر و ارتـداد امثـال طلحـه، زبيـر، مـروان حكـم،                 مثال و بالتشبيه، اختالفها، خطاهـا،       است،

 يافتـه و از مكتـب نبـوت و          همه منافقين و منحرفين را كه در دامـن اسـالم پـرورش             ملجم و آن    ابن  سعد، ابن

را مقـصر و مـسئول پـسر    ) ع(يا نوح نبـي . بنويسد) ع(پاي رسول اكرم و مولي علي    ه  اند ب   واليت بيرون آمده  

  ناصالحش بشناسد؟

 خودمان نـداريم ولـي   در باره اما كه هيچگاه ادعاي عصمت و مصون بودن از اشتباه و خطا و جهالت ر   

   عنكبوتي براي ارائه گناهانمان نداشتيد؟شما هم دليل محكمتري غير از تارهاي

  ميان دعوا نرخ ثابت كردن) ۳

ايد ميان دعوا نرخ ثابـت كـردن و يـا مـدعي را دليـل بـر ادعـا                      هاي شيرين ديگري كه بكار برده       از شيوه 

  . گرفتن است

استثناي يك جمع اندك صـد هـزار نفـري جـداي از     ه يد چون نهضت آزادي از انقالب برگشته و ب گوي  مي

يي پنج ميليون نفـري را يـك   راهپيما و دليل آن اينكه   باشد  ميمردم و ملت است منزوي گشته و مطرود ملت          

 بـه يـك     در حاليكه روي همه اينها حرف است و صرف ادعا يا اعتقاد شـما نـسبت               . ميليون تخمين زده است   

  .يدنما ميامر داللت بر حقانيت و صحت آن ن

تعـداد  ه بحث و ادعائي راجع ب   » يي روز قدس  راهپيما ادامه جنگ در     در باره نظرخواهي  «ما كه در نشريه     

طرفداران خودمان و برتري آنان بر طرفداران متوليان نكرده بوديم تا شـما منـزوي بودنمـان و رقـم صـد                      

از نيت و پيشنهاد آقاي هاشمي رفسنجاني در نظرخـواهي از مـردم              تأييد   ما ضمن . هزار نفر را پيش بكشيد    

دار بگيريم و سرنوشت جنگ و كشورمان را در خانـه عنكبـوت بريـسيم؟ بيائيـد                   را روزه شك  گفته بوديم چ  

براي تشخيص موافقين و مخالفين ادامه جنگ درست حسابي رفرانـدوم كنيـد، يـا الاقـل اگـر در روز قـدس                       

دهيـد  يند يك روز هم به مخالفين ادامه جنگ اجازه و امكان و امنيـت ب              نما  ميموافقين را محشور و محسوب      

فرض آنكـه يـك   ه  مثال آورده و گفته بوديم ببه عنوانما رقم يك ميليون جمعيت را      . كه تجمع و تظاهر كنند    

ملـت از شـما و از تـز شـما            تأييـد    يي شركت كننـد ايـن دليـل بـر تـصويب اكثريـت و              راهپيماميليون هم در    

ه يـشتر از آن كـه اكثـر قريـب بـ           د، كما آنكه خروج هر شبه يك ميليون از اهالي تهـران يـا كمتـر و ب                 شو  مين

. اند داللت قطعي و علمي بر صلح خواهي ملـت و بـر محكوميـت دسـتگاه نـدارد                    اتفاقشان معترض يا مخالف   

طرف قضيه است و مسلم و يقـين هـم    ايد رقم پنج ميليون ادعائي خود را كه فقط ناظر بر يك        حاال شما آمده  

البته در عالم بسيج نيروهـا و تـشكيالت بـراي    ! زنيد ود مي سند كوبنده بر سر مخالفين خ   به عنوان  باشد  مين

اثبات و ادامه سياستهاي مورد نظر، كار تبليغاتي موفقي انجام شده است اما اين توفيق و تفـوق مـانع از آن                     

نـه حـرف   . م ميليـون هـم نرسـي   ۵/۱يك ميليون و حـداكثر بـه   به نيست كه روي حساب و آمار و مشاهدات         

پـرس را كـه نقـل قـول از           بگيريد كه چند صد هزار نفر گزارش داده و نـه حـرف فـرانس              سي را معيار      بي  بي

يـان را تبليغـات     راهپيماكل جمع طول مـسيرهاي      . خبرگزاري جمهوري اسالمي كرده چند ميليون گفته است       
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ر  كيلـومت  ۲۵اند در حاليكـه بـا توجـه بـه اسـامي خيابانهـا و معـابر بـيش از                        كيلومتر اعالم نموده   ۳۵دولتي  

 ۲۰ميـدان آزادي بـه      ه  د و اگر متوسط عرض صفوف را كه در ابتدا كوتاه بوده و با نزديك شدن بـ                 شو  مين

د كـه بـا     شـو   مـي  مترمربـع    ۰۰۰/۳۷۵ متر بگيريم كل مساحت اشـغالي        ۱۵ه است   رسيد  مي متر هم    ۳۰متر و   

د و  ردگـ   مـي  نفر   ۰۰۰/۷۵۰يان بالغ بر    راهپيما نفر در هر مترمربع تعداد كل جمعيت         ۲تجمع نسبي و متوسط     

با تقريب اضافي يك ميليون نفر، محاسبه مـساحت اشـغالي جمعيـت در محوطـه خيابانهـاي دانـشگاه و در                      

 رقـم بيـشتري  ه كه در گزارشهاي رسمي آمده است منتهي بـ هاي حول و حوش نيز آنطور  خيابانها و كوچه 

يعنـي  ساحت مـورد ادعـاي خودتـان        مـ يليون نفر مورد ادعاي شـما را بـه           م ۵از طرف ديگر رقم     . گردد  نمي

  .  نفر بايد جاي گرفته باشند۱۰مربع حدود  مترمربع تقسيم كنيم در هر متر۰۰۰/۵۲۵

 همچنين در همان شب      يي كرده و يا بايستند؟    راهپيما نفر آدم بالغ     ۱۰چطور ممكن است در هر مترمربع       

 اتومبيـل از  ۰۰۰/۵۰۰انـد حـدود     ته غيررسـمي اظهـار داشـ      بطورو روز طبق آماري كه افسران پليس تهران         

اند   هكرد  ميوار براي حفظ جانشان فرار        حال اگر هر ماشيني را كه خانواده      . اند  هاي تهران خارج شده     دروازه

 تهـران بيـرون رفتـه    ه از داخلـ ۰۰۰/۵۰۰/۱ متوسط بگيريد طورب نفر ۳ نفر و با احتياط بيشتر حامل     ۴حامل  

 ۷ حـال از يـك شـهر         . شهر تهران چه عجيب خالي و خلوت بوده اسـت          بودند و هر كس خبر دارد كه آنروز       

نيد توا مي ميليون آن خارج شده باشند شما چطور ۲ الي  ۵/۱كه  ) هاي دور و نزديكش     تا حومه (ميليون نفري   

نقطـه  ه  سال را جمع كنيد؟ مسلم است ـ و ايـن مـسئله و محاسـبه ربطـي بـ      ۴۵ تا ۱۵ ميليون آدم غالبا از ۵

 ميليون درست اسـت  ۵سي يا انقالبي و مكتبي نداشته از مقوله عدد و رقم و آمار است ـ كه نه  نظرهاي سيا

شاهدهاي عيني اتوبوسهاي زيـادي      ه بلكه بنا ب    اند،  يان روز قدس طهرانيان خالص يكدست بوده      راهپيماو نه   

ي تهران در آنروز بليط     مركز آورده بوده است و تعاونيهاي مسافربر      ه  را ب افراد نهادها و مردم شهرستانها      

  ...رساندن نفرات خارج از تهران يافته است ه اند ماشينهايشان اختصاص ب گفته فروخته و مي نمي

همچنين در مورد رياست جمهـوري كـه شـما پيـشاپيش مـا را منـزوي از ملـت و مغلـوب در انتخابـات                          

ت سـنگين ملـت   ن بـه پـشتيباني اكثريـ   ايم شما كه مطمـئ  ، فقط گفتههايد ما ادعاي هوائي و حرفي نكرد  دانسته

همه افرادي از ملت كه قانون اساسي آنها را صاحب حـق در اداره              ه  ترسيد، بيائيد ب   د از چه چيز ما مي     يهست

بـه   عادالنـه و يكـسان آزادي و امنيـت و اطمينـان              بطـور مملكت و انتخـاب مـسئولين امـور شـناخته اسـت             

دور از تحميـل و تبعـيض و        ه  وي دخالتها را بگيريد تا هر كس بـ         را بدهيد، جل    امانتداري در صندوقها و آراء    

از حاال بـر سـر دعـوا هـر      . بحث و دعوا حق و حقدار آشكار شوند         خود را داده بي    رأي   ترديدو  بدون ترس   

 بگذاريم ملت، كه شما هم او را صاحب عله و صاحب انقالب             .سود خودمان نكنيم  ه  كدام اثبات و اعالم نرخ ب     

  .ف خودش را بزند، حردانيد مي

   و دو هواميك با) ۴

د كه بيان روشن و رسـاي آن در         شو  ميهاي چندي از طرز تفكر بيعدالتي و تبعيض ديده            در مقاله نمونه  

اگـر نهـضت آزادي در      . المثل عاميانه فوق يا دو نوع رفتار آن زن با دختر و با عروسش آمـده اسـت                   ضرب

ن دمي بخواهد شركت كند و حرف از آزادي و قانوني بـو           انتخابات رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسال      

قـصد  ه  گـرفتن اهرمهـاي قـدرت و بـ    بـه دسـت  گوئيد براي   شرط معرفي كانديدا بزند مي  به عنوان انتخابات  

مطرح شدن و شهرت است و بايد در نطفه خفه شود اما وقتي حزب جمهوري و روحانيون و همفكران شما                    



  ۸۰

 كانديـداي خـود را از مـاه مبـارك رمـضان شـروع               به نفع ليغات انتخاباتي    و حتي تب   دهند  ميسمينار تشكيل   

ند چهار  شو  مي و يا وقتي متوليان رئيس       دانيد  مي پاسخ به نداي وجدان و پيمان با مستضعفان          آن را   كردند،

 آن راگيرنـد   هـا را در اختيـار و انحـصار خـود يـا گروهـشان مـي        دستي اهرمهاي قدرت و همه پيچ و مهره   

يند در حاليكه ما روي پيشنهاد و اصرار آنها و انتخاب امـام دولـت موقـت را                  نما  ميبه اسالم معرفي    خدمت  

وفـائي   تشكيل داده هيچگاه اصراري براي ادامه و احراز قدرت نداشتيم و وقتي از همان ماه اول احساس بي            

و چند بـار تكـرار نمـوديم و       و عدول از عهد و اصول را ديديم آمادگي خود را براي كنار رفتن اعالم نموده                 

گيري مانع خدمتگزاري گرديد، استعفا داديـم، بـدون آنكـه از              وقتي كارشكني و تداخل و تعدد مراكز تصميم       

  ! اند و ما تشنگان قدرت معذلك آنها شيفتگان خدمت. همراهي و همكاري ابا نمائيم

ري اسـت و از آزادي و قـانون          بـا  بنـد و    ند منظورتان بـي   گوي  ميزنيم   ما اگر حرف از آزادي و قانون مي       

سـود  ه  تـشخيص و بـ    ه  ولـي طـرف حاكميـت بنـا بـ         . كنيد  مي طلب   آن را اروپائي و امريكائي     و معناي    منافع

ه وق سايرين نداشته هر زمـان كـه الزم دانـسته بـ       به حق قانون و   ه  خودش از آزادي استفاده كرده اعتنائي ب      

عـالوه  .  هم قاضي و هم مجـري قـانون   ون هم قانونگذارند،  چ. تعبير و تاويل قوانين و مقررات پرداخته است       

هيچ كس  ه   و ب  دانند  ميبر آن خود را متخصص و متولي اسالم و لذا صاحب امتياز يا ولي دنيا و دين مردم                   

آيـا قبـول    . ينـد نما  مـي را سـركوب     مورد بازخواست قرار دهد بلكه هر معترضي         ن را ا آن دهند  مينهم اجازه   

هوري ما حالت يك بام و دو هوا را دارد؟ برحسب آنكه يـك شـخص يـا گـروه متعلـق و                       نداريد كه نظام جم   

 حاكمه باشد يا مخالف و حتي مستقل از آن باشد مـشمول دو نـوع قـانون و دو نـوع حقـوق            هيئتموافق با   

 صـدا و سـيما دارد،        هـاي جمعـه دارد،       منبـر و مـسجد دارد، خطبـه         هـا دارد،    گروه حاكمه روزنامه  . دگرد  مي

بندي دارد، دادگاه     مجلس دارد، استخدام و نامنويسي در آموزش و پرورش و دانشگاه دارد، تعاوني و جيره              

  ... ارز دارد   سازمان حج و غيره دارد، وزارت ارشاد دارد، دارد، كميته دارد، سپاه دارد،

ين آمـده اسـت كـه     شما چنبه نظرطرف بام    اما در آن  . كند  ميد و   گوي  ميهد  خوا  ميآزادي دارد و هرچه     

عـدد بيـرون داده، ده تـا     ۵۰۰۰قدر كه دو تا كتاب نوشته، چهار تا نشريه با تيراژ      براي نهضت آزادي همين   

زمـان كـه در مجلـس چنـد نماينـده داشـته در                انداختـه، آن    كالس و سخنراني در قفس محدود دفتـرش راه        

هـاي قبـل از دسـتور ده           نطـق  ،رب كرده نوبتهاي سه چهار ماهه تن خود را براي جنجال و دشنام و كتك چ             

اي ادا نموده و باالخره توانسته است يك حرفهايي بزند و ايرادهايي بگيرد، همين اندازه آزادي بـرايش                    دقيقه

اي كـه مطالبـشان را بـدون          ولـي اگـر تنهـا روزنامـه       . اي است كه بايـد ممنـون باشـند          زيادي است و صدقه   

 دفترشـان را عليـرغم تمـام اصـول و مـوازين        انـد،   توقيـف كـرده    را بـرخالف قـانون       كرد  ميسانسور چاپ   

  انـد،   انـد و بـرده      اند و شكسته    دفتر مامورين رسمي و غيررسمي سه بار حمله كرده و زده          همان  ه   ب  اند،  بسته

 اسـت  ه گفته بودوزير رسماً   كه نخست   شان را،   ، مصاحبه مطبوعاتي      اند  اجازه ميتينگ و سمينارشان را گرفته     

هـا همـه گونـه تهمـت و تـوهين و تهديـد                هاي گروهـي و روزنامـه       ، رسانه   اند  هم زده ه   ب  ،  ند انجام دهند  مجاز

 كلـي  بطـور  و كننـد  مـي  ولي جواب و دفاعشان را عليرغم قـانون مطبوعـات پخـش و درج ن   كنند  مينثارشان  

يفـه خـدائي و ملـي و    اند و فقط در اثر معتقدات احـساس وظ  دست و پا و زبانمان را در پوست گردو گذارده    

ايم، اينها هيچكدام دليل بر فقدان   حال سرپا مانده  ه  حول و قوه الهي تا ب     ه  استقامت و توكلمان بوده است كه ب      

وزيـر و سـاير       شما و آقايان رئيس جمهور و رئـيس مجلـس و نخـست            . آزادي و عدم حاكميت قانون نيست     
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! انـصاف اسـت      ادعاهـاي زيـادي دارد و چـه بـي           كه نهضت آزادي چه    كنيد  مي تكرار   اعضاي حاكميت مرتباً  

مردم، مـا خيلـي فـضولي       حرفتان صحيح است، در يك بام و دو هوا و در يك كشور با دو قانون و دو نوع                    

  !!اند اجازه كمي نفس كشيدن دادهما ه شان كنيم كه ب  و بايد روزي ده بار سجدهكنيم مي

مختـصر  اسالمي و چه غير آنها كه حتي فاقد آن          ها چه ملي و       همين گونه است حال و وضع ساير گروه       

  .حد خفيف آزادي و بخور و نمير ما هستند

  كوچه علي چپ) ۵

 دهـد   ميد و رخ    شو  ميكوچه علي چپ زدن يعني نشنيده و نديده گرفتن آنچه گفته يا خواسته              ه  خود را ب  

اي   شـيوه ،  باشـد   يمـ ها با آنچه خارج از مبحث و حاشيه و فرعي             و سپس منحرف ساختن صحبت و حواس      

  .بريد كار ميه  باست كه شما و حزب جمهوري و حاكميت مرتباً

مت اعظـم   س و اظهر من الـشمس بـود، قـ         كند  ميايم كه بيداد      مثال ما از گراني و خون و خرابي حرف زده         

شـما عـالوه بـر اينكـه طـرح ايـن       .  مردم را ناراحت و نگران ساخته اسـت        شديداً  ملت و مملكت را فلج كرده،     

ايد خود قضايا را خيلـي كوچـك          موضوع و گزارش دردهاي مردم را جرم و خيانت و نشانه سوءنيت گرفته            

گوئيـد   پرسيد منظورتان از كيفيت و علت اين گرفتاريها چيست و بعد مي           مي. دهيد و طبيعي و عادي جلوه مي     

اسـت و نـه آنكـه       دهيد كه جنگ چرا ضروري       ولي نه جواب مي   . همه جا گراني هست و ضرورت جنگ است       

چنـين  ه آيـا مـردم ايـران انقـالب كردنـد كـه بـ       . اين فشارها و فجايع تا چه حد قابل تحمل و قابل قبول است     

رتهاي شـاه و    اروزگاري بيفتند و هدفشان از بين بردن صدام و سردمداران دنيا بود يا آنكـه از ظلـم و اسـ                    

ادي و عدالت برسند، اسـتقالل و شخـصيت         ساواك و از حاكميت استبداد و رواج فساد خالص شده و به آز            

داشته باشند و اداره مملكت بر مبناي قسط و عدالت اسالمي صورت گرفته، ايدئولوژي و اصول حكومتمان                 

را نه از شرق اروپا بگيريم و نه از غرب بلكه از فرهنگ خودمان و بر معيارهاي اسالمي كه طرفـدار آزادي،                      

  عدالت، آبادي و حاكميت ملي است؟ 

  تقوائي و تهمت بي) ۶

 درگيريهـا داشـته اسـت وقتـي     اس كه اميرمومنان و خليفه مسلمانان كه با معاويه هفت خط سـي  دانيد  مي

يعني اگـر  . لوال التقي لكنت ادهي العرب«: فرمايد كشند مي رخ او ميه بعضي اصحابش موفقيتهاي معاويه را ب    

تـر   تـر و زرنـگ   كسي در ميان اعراب از من داهـي  ) مرعايت آن نبود  ه  و ملزم و معتقد ب    (تقوي وجود نداشت    

كلي در عالم رقابت و خصومت، يكي از راههـاي سـاده و سـهل    به طوردر حكومت و سياست و      » .ديديد نمي

نسبتهاي دروغ دادن و قلـب       تقوائي و    بي  در كردن حريفان،  ه  براي موفقيت و پيروزي بر خصم يا از ميدان ب         

 كه از نظر قرآن كريم و نزد خداوند تهمت و افتراي بر مـومنين از گناهـان كبيـره                    دانيد  مي يقيناً. حقايق است 

محسوب شده و از نظر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز همه اتهامات مقالـه در خـور اعـالم جـرم       

  .قانوني است

  :آوريم  از مجموع آن سه شماره مقاله چند شاهد مثال ميذيالً

را هـم  ) انقـالب (و گـروهش حتـي حركـت اول    ... آقـاي بازرگـان   «ايـد     فرمودهدر همان شماره اول     ) ۱ـ۶

ه چـرا بـ   » .نتيجه نهائي برسد  ه  حكومت خالصه كنند و نگذارند ب     ه  ستند در ماندن شاه براي سلطنت ب      خوا  مي

 ۲۸نهـضت آزادي كـه در تمـام دوران مبـارزات بعـد از كودتـاي                 ! يد؟شو  ميچنين دروغ شاخداري متوسل     
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يشگام گروههايي بود كه لبه تيز حمله خود را متوجه شاه ساخته و پرچمدار حركت ضداستبداد                 پ ۳۲مرداد  

نوشته او را شاه ه  نامه سرگشاده كذا را ب۱۳۴۱ در  دليل زنداني و محكوم گرديد،به همين  و   رفت  ميبشمار  

را منتـشر   » بـرود شـاه   « اعالميـه    ۱۳۵۷ا و خرابيها اعالم كرده بود و در شهريور          مقصر و مسئول همه خط    

هـاي اسـالمي و     در معيت جمعيت ايراني طرفداران آزادي و حقوق بشر و انجمن   ۱۳۵۷ آذر   ۲۶ساخت و در    

سفراي كشورهاي خارج اعالميه خلـع سـلطنت محمدرضـا          ه  رتش و دولت و ب    اگروههاي ديگر در خطاب به      

  !؟كنيد ميزي انقالب قلمداد شاه را امضا و صادر نمود، شما آنها را حافظ و مدافع شاه و مانع پيرو

ون مبـارز ايـران، از جملـه نهـضت آزادي           اگر يك زماني مرحوم دكتر مصدق در محاكمات خـود و مليـ            

 كـداميك از شـماها و      اوالً » نـه حكومـت    كند  مي رژيم مشروطيت سلطنت     شاه در «اند كه     صحبت از اين كرده   

 مكان خود،   ونظري را كه در زمان      ت چنين اظهار  أر، ابتكار و ج   زنند  مي خود را قهرمان انقالب جا       كساني كه 

فهمـد كـه محتـوي و         هر بچه مكتبـي مـي       ثانياً . داشتيد  ،شد  ميترين كالم بود و موجب زندان و اعدام           انقالبي

. مقصد آن جمله حكومت نكردن و دخالت و آمريت نداشتن شاه مستبد بوده است نه اثبات و امر به سلطنت                   

توضيح داده بود كـه سـلطنت مـشروطه بـر حـسب قـانون               كامالً   دادگاه نظامي    مصدق در محاكمه خود در    

 براي مبـارزه قـانوني      ثالثاً. اساسي مترادف با عدم مسئوليت و مخالف هرگونه دخالت و حاكميت شاه است            

وق ملـي و اسـتقالل مملكـت آيـا سـندي و پايگـاهي كـه قـانوني و                    بـه حقـ   و براي محكوم كردن متجـاوزان       

 دنياپسند باشد غير از قانون اساسي رسمي مملكت وجود داشت؟ مگر مراجع ديني، از جملـه                 پسند و   محكمه

 آن را نـد و اجـراي      كرد  مـي  قانون اساسي استناد ن    به همين  و اعتراضات خودشان     اترهبر انقالب در تلگراف   

  ند؟شد ميخواستار ن

ويان و  گ را، شـما بلنـد     آخر چرا چنين مطلب بديهي و مدرك آشكار حسن نيت و شهامت و فـداكاري مـا                

فرمايـد مبـادا دشـمني       قرآن نيستيد كه مي   ه  مگر مطلع و معتقد ب    ؟  كنيد  ميسخنگويان حاكميت انكار و تكرار      

تعـدلوا    اال رمنكم شـنان قـوم علـي   جـ والي(شما با يك قوم و گروه سبب خروج شما از عدالت و تقوي گـردد     

  ).اعدلوا هو اقرب للتقوي

ما از يكطرف و از ناحيـه شـما مـتهم بـه ملـي بـودن و                 . ايد  انقالب قلمداد كرده   ما را دشمن مردم و       )۲ـ۶

خطـر و   ه  هـاي آنهـا خـود را بـ          خاطر اعالم دردها و شكوه    ه  سينه زدن هستيم و ب    ه  سنگ ايران و مردم را ب     

هاي از اسـالم و       طلب و ضدانقالب و منحرفين و برگشته        ايم و از طرف ديگر گروههاي سلطنت        ضرر انداخته 

گذاري انقالب اسالمي ايران و قبـول          سوابق ابتكاري طوالني در پايه     به دليل ز نظام جمهوري اسالمي ما را       ا

مسئوليتهاي خطير بعد از پيروزي و باالخره وفاداري و افتخار و دفاعمان از مردمي بودن انقالب و اهـداف                   

، كننـد   مـي دگوئي و ما را تهديد       ب اصيل و موصبات آن مسئول و مقصر صدمات و انحرافات شناخته، شديداً           

روز قـدس را كمتـر از ادعـاي بعـدي خودتـان و              » تظاهرات ميليـوني  « آنكه   به دليل در حاليكه شما هم ما را       

  !گيريد؟ راديو بغداد و خبرگزاري فرانسه احتمال داده بوديم دشمن مردم و انقالب مي

انقالب وجـود نداشـت و در مراجعـه بـه            كه ما اضافات و ملحقاتي را كه در حركت اول            كنيم  مياعتراف  

آراء عمومي برخوردار از موافقت و تصويب اكثريت عظيم نود و چند درصد از ملت نشده بود نه قـانوني و                     

كـه شـعار    » همه با من  « و براي شعارهاي     دانيم  ميرعايت كلي آنها    ه  شناسيم و نه خود را ملزم ب       شرعي مي 
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 زير پا گذارده و موجب شد كه هر كس به سوي خـود بـرود نيـز     را» همه با هم  «بخش    آفرين و قدرت    وحدت

  . و نه خدائيدانيم مياصالت قائل نيستيم و بعضي از آنها را نه ملي 

آزادي ه بعضي از استداللها و اتهامهايتان بر اين است كـه امريكـا و غـرب كعبـه آمـال نهـضت                  تكي) ۳ـ۶

يا (چيني امريكا هستند و روزنامه خودتان          موقت مهره   گفته بودند وزراي دولت    ها قبالً   حتي بعضي . باشد  مي

 نيز يك وقت كاريكاتور اتوبوسي را كشيده بود كه بـا پـرچم امريكـا نقاشـي شـده از             )مشابهييك روزنامه   

 ،ريزد در حالي كه دبيركل و بعـضي از افـراد نهـضت و دولـت موقـت سـوار آن بـوده             هايش دالر مي    پنجره

بعضي از وزيران مودب و شايسته دولت مكتبـي فرمـايش فرمـوده بودنـد كـه                 حتي  . رهسپار امريكا هستند  

  !»اينها سر در آخور امريكا دارند«

 كـه چـرا بايـد كـار و كـالم            كنيد  مينيد آيا در خودتان احساس عرق شرم ن       خوا  ميحاال كه اين سطور را      

  انقالب اسالمي، نظام جمهوري اسالمي به اين ابتذالها و اتهامها كشيده شود؟

همانطور كه يك روز آقاي مهندس بازرگان گاليه و گزارش خدمت امام برده و گفته بودند خـوب اسـت                    

قـت نـشاندند؟ و     هاي امريكايي و رييسشان را چه كسي و چه كساني در دولت و              از آن آقا بپرسيد اين مهره     

  برند؟  ل نميسؤانظر خود انقالب اسالمي و رهبري آن را زير آيا با چنين اظهار

زهـي اسـتدالل ضـعيف      . ايـد    امريكايي بودن ما را تحصيالت در اروپا و امريكا دانـسته           ويل غربزدگي   دل

 هـا و صـدا و سـيما اقامـت و          مگر اكثريـت وزراي فعلـي دولـت و مـسئولين دسـت اول وزارتخانـه               ! سخيف

خـور  آ و سـر در      اند؟ بعالوه اگر ما سر سپرده اروپا بـوديم          تحصيالت كم يا زياد در امريكا و اروپا نداشته        

ايم؟ ما كه خيلي بيشتر از شـما و زودتـر از شـما در                 آمريكا داشتيم در اين كشور پر محنت و بال چرا مانده          

 و تبعيـت از     دهايمان قيام عليه تقليـ      درسهايمان، در شغلهايمان، در كتابهايمان، در گفتارهايمان و در اعالميه         

يـال و دم و اشـكم          چيزي غيـر از شـير بـي        كه فعالً (ي انقالبيها    ما كه از شعار خودكفاي     .ايم  بيگانگان را كرده  

 رفتـه ضـرورت و   »سرچـشمه اسـتقالل  « را مطرح ساخته بوديم و بـه  »خودجوشي«پا فراتر گذشته  ) نيست

 و اطـالع نداريـد يـا انـصاف          دانيـد   مـي ايم، شما سازشكار و طرفـدار غـرب           هاي آن را ياد داده      العمل  دستور

ايم از در ديگر      هشد  ميستگاهي كه مدير يا مشاور خارجي داشته ما اگر از يك در وارد              دهيد كه در هر د     نمي

گشته است، از آن موسسه عظيم مقتدر استعماري يعني شركت نفـت انگلـيس و ايـران بـه                    خارجي خارج مي  

 و  رهبري مصدق بزرگ خلع يد كرده در آن زمان سه هزار انگليسي را با چند صد ايراني استخالف نموديم                  

هـاي    ايرانيان آنجا طوري اداره كرديم كه در بحبوحه محاصره اقتصادي و ممانعـت      به دست شركت نفت را    

مـواد نفتـي بـراي     تـأمين  سيساتش ضايع گـشت و نـه  أارتباطي نه آب و برق و يخ و نان و نقليه خوابيد و ت        

ه راه انـداختيم و   داخل كشور و روغن ماشينها يك روز تعطيل شـد بلكـه دسـتگاههاي حـساس مهمـي را بـ                    

 اعـضاي انجمنهـاي     ،مگر اكثريت وزراي فعلي دولت و معاونان و ساير مسئوالن دست اول           ... تكميل نموديم 

همت و پيگيـري و تـالش شـبانه روزي برخـي از ماهـا               ه  اسالمي دانشجويان در امريكا و اروپا نبودند كه ب        

اطالعـي    بـي ! نيـد؟ خوا  مـي ه قبله اروپا و امريكـا       كارگزار و نمازگزار ب     را  ما ايجاد گرديده بود؟ آن وقت شما     

  انصافي؟ است يا بي

سـستي  هـاي     اين موارد و مثالها را از جهت خودستائي يا منت گذاشتن نياورديم بلكه براي ارائـه نمونـه                 

  . تذكر داده شود،رض شما الزم بودغت و لاستداللها يا جها
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مـا مـرگ بـر هـيچ        . يمگـوي   مـي عار مرگ بر امريكا ن    د اين است كه ما ش     شو  مي اتهامي كهَ آورده     از داليل 

كننـده آن    شعار مرگخواهي كـه كمونيـستهاي حـزب تـوده از زمـان مـصدق اختـراع                . ايم  كشور و ملت نگفته   

مگـر  . اه در مـذهب و مملكـت مـا نبـوده اسـت            گاند و نمايشگر روحيه و فرهنگ ماركسيستي است هيچ          بوده

نفرموده است ) ع(ان خدا را نهي نكرده است و مگر حضرت علي يعني فحش دادن به دشمن    سب كردن، ،  قرآن

لت امريكا وكه من دوست ندارم شما از سبابين يعني فحش دهندگان باشيد؟ ما با عملكرد سياست خارجي د                

 قطـع نفـوذ آنـان    و ساير ابرقدرتها در ايران و دخالتهاي آنان هميشه مخالف بوده و هستيم و سـالها بـراي              

قطع نفوذ اجانب و . دگرد مياما معتقديم با شعار مرگ دادن بر اين و آن نفوذ بيگانگان قطع ن     .ايم  مبارزه كرده 

هر ه  تا زماني كه ما مجبوريم نفت را ب       . دشو  مي تأمين   جانبه تنها با كار مثبت و سازندگي        كسب استقالل همه  

 نظامي خـود  ـ اقتصادي  ترين نيازهاي بفروشيم و ابتدايي) دنياي غرب(شكل و قيمتي به كشورهاي صنعتي 

بـار هـم شـعار      د  آن خريداري نماييم، هرگاه روزي ص     مان را از امريكا و اذناب         را حتي نان و گوشت سفره     

امريكا هم تا زماني كه اسير و وابـسته آنهـا باشـيد و در               . مرگ بر امريكا بدهيم، هرگز مستقل نخواهيم شد       

آدم حـسابي   . امريكا بدهيد از شما بـدش نخواهـد آمـد          كنيد ولو دايم شعار مرگ بر        تجهت منافع آنها حرك   

آدم مـسلمان در برابـر بيگانگـان و ظالمـان جـز آنكـه از خـود و خـانواده و         ! دهـد  مي فحش به كسي ن  اصالً

اي برحذرداشتن دشمنان از قصد و تجاوز جنـگ         رتدارك تجهيزات و تعليمات الزم ب     ه  خاندانش دفاع كند و ب    

  ! پردازد وهين و تخاصم نميبپردازد هيچگاه به تعدي و ت

خارجيها نسبت دادن، نه افتخار اسـت و نـه راه   ه  مرگ خواستن و همه بديها و بدبختيها را ب          فحش دادن،   

ابي ارزشـها آمـده اسـت بخوانيـد و ببينيـد            يـ پرستي را كه در كتاب باز        بيگانه برداريد مقاله  .اصالح و نجات  

  .پرست كيست پرستي چيست و بيگانه بيگانه

انـد   وزيرتان فرموده و نخست(مواضع صدام را كرده  تأييد ايد كه نهضت آزادي  همين زمينه افترا زده   در  

ع امريكـا و انگلـيس      مو ديدگاههاي نهضت تضاد با مطا     !) ايم  براي بمباران شهرهاي ايران از او دعوت نموده       

كـرده و    تأييد   دام را كه ما   ضعي از ص  مواپايه و مايه كودكانه       ام بي هجاي اين ات  ه  جا داشت ب  ! اهللا اكبر . ندارد

ايـم و همچنـين ديـدگاهايمان را كـه بـا مطـامع امريكـا و                   فدايت شومي را كه براي دعوتش نوشـته       هاي    نامه

 عراق را محكوم نكـرده و       ها صريحاً  ها و در مصاحبه     مگر ما در اعالميه   . يدددا  مي نشان   ،انگليس توافق دارد  

ايـم؟ آيـا اعتقـاد بـه مـذاكره داشـتن        ملزم به جبران خسارات نـشناخته     رها و   همتجاوز و مسئول حمله به ش     

كننـدگان و بـا       با همـه دشـمنان خـود و حملـه         ) ع(و امام اول و اعاليمان علي     ) ص(طور كه رسول خدا    همان(

 پرداختنـد دليـل بـر      حه و مذاكره مي   لاند و با يزيدها به مصا       معاويه غدار بدكردار مذاكرات و مكاتبات داشته      

  د؟شو ميمواضع صدام و سايرين د تأيي

 سازشكاري و كارگزاري ما براي امريكا و كشورهاي غربي،          زدگي ما و احياناً     استدالل ديگرتان بر غرب   

سـفانه ديگـران هـم      أاين استدالل را مت   . ضت آزادي بود  ن نه اگذار  داشتن تحصيالت عاليه غربي سران و پايه      

صـاحبان چنـين    . باشـد   مـي ند و بيشتر ناشي از حسادت يا جهالت         ا  بعد از پيروزي انقالب يا قبل از آن كرده        

انون اعـزام   قـ  بعـد از     و قرن و نـيم اخيـر ايـران و مخـصوصاً           د يند كه در  نما  ميتحليل يا طرز فكر فراموش      

 ما و سـاير كـشورهاي       ورها كه در كش     ا يا نداها و نهضت     بيشتر سروصداه  ۱۳۰۶محصل به اروپا در سال      

 اسـتثمار، اسـتحمار و امپرياليـسم يـا عليـه تبعيـت و تقليـد از                   داد، اختناق، اسـتعمار،   بمشرق زمين عليه است   



  ۸۵

هـاي ملـي و       و انواع انقالبها و قيامها و مبـارزه       زمين و تسلط فرهنگ غيرملي و غيراسالمي راه افتاده            مغرب

تقيم از ناحيه    مستقيم و غيرمس     آورده است،  به وجود مذهبي ناسيوناليستي و سوسياليستي و كمونيستي را        

 عمـومي كـشورهاي     هـاي آنجـا بـوده اسـت و ايـن يـك امـر طبيعـي و تقريبـاً                     ها و درس خوانده     فرنگ رفته 

احـساسات انـساني و       عـرق ملـي، غيـرت نـژادي،       . خاورميانه و خاور دور و امريكاي جنوبي و افريقا است         

جوش ه  ايسه مدعيان و سايرين ب    رفتن و در مشاهده و مق      در آستانه از دست       مذهبي معموالً  عشق ايماني و  

افتاده   بخش كليه ملتهاي عقب     طلبانه و آزادي    تاريخ مبارزات استقالل  ه  حي ب طبا يك نگاه س   . آمد  و خروش مي  

احياي فرهنگها و اديان فراموش شده و يا يك مرور بر اسامي و سـوابق پيـشگامان                 ه  يا زير ستم بيگانه و ب     

البتـه  . قت نظر فوق و اشتباه آشكار استدالل خودتان واقف خواهيد شـد           گزاران و رهبران آنها، بر حقي       و پايه 

ها و كافه و كلوپهاي آنجا شـد          پاريس و لندن و ماساچوست رفت و معتكف در كاباره         ه  كس ب  يم هر گوي  مين

در همه جا و همه وقـت همـج الرعـا اكثريـت داشـته               . ملي و مبارز و انقالبي يا مدافع ايران و اسالم برگشت          

خاطره ابـراهيم     و بالتشبيه،     غالباً  ولي اين نادرها،  . ها بوده است     ارزشها و ايجادها، كار اقليت و نادر       است و 

تراش و از دامن و دربار فرعون مستكبر شماره يـك دنيـا سـر                 كه از خانه آذر بت     كنند  ميو موسي را زنده     

  .اند درآورده

و هـواداران و بخـصوص سـردمداران ايـن گـروه            اعـضا   : "ايد  باز در قسمت اول مقاله چنين آورده      ) ۴ـ۶

و ناآشـنا بـه    مانـده و مـنحط   هنگ عقـب  فرهنگ خاص مردم ايران را يك فر  كساني هستند كه اصوالً    عموماً

و براي خود اين رسالت را قائل هستند كه بايد اين مردم را از اين فرهنـگ جـدا        دانند  ميكاروان تمدن جهان    

مـشكل اصـلي    . يي بـا همـه ابعـادش را بـه اعمـاق جـان آنهـا نفـوذ دهنـد                   كنند و فرهنگ اروپـايي و امريكـا       

و مالكهـا و    هـاي غـرب هـستند         كـرده   تحـصيل  آزادي ايران اين اسـت كـه عمومـاً         سردمداران گروه نهضت  

زيـرا  . كنـد   مـي همين امر است كه سران اين گروه را از توده ملت جدا             . معيارهاي ارزش غرب را باور دارند     

  ..."براي نظام ارزشي غرب هيچ ارزشي قائل نيست. كند مي برعكس فكر ملت ايران دقيقاً

بريـد و    مـي بـه كـار     گـذاران و سـران نهـضت آزادي            پايه در باره كه  " سردمداران"با اين كلمه مستهجن     

مقـصودتان   آيـا    ،دور از ادب و انسانيت و اسالميت اسـت        و  مخصوص لوطيها و اوباش و قاچاقچيان بوده        

سـسان  ؤ چمـران، شـريعتي و م      ،يـزدي ،   حكمـي   سيدجوادي، حاجها، عطائي، صدر    ان، سحابي  بازرگ  طالقاني،

 و سـايرين؟ آيـا بـا شـناخت و     بعدي امثال صباغيان، صدر، توسـلي   ديگر است يا پيوستگان و خدمتگزاران       

ايـد رقابـت    ايـد يـا خواسـته    بخـش مقالـه فرمـوده       عدالت چنين فرمايشي را زينت      و تحقيق و از روي انصاف    

كننده قرآن در صحنه جوانان در ايـران بـود           ارضا بفرماييد؟ طالقاني كه وارد     ياسي و خصومت ديرينه را    س

نيـازي، سازشـكاري     يكنخود داده بود؟ بازرگاني كه كتابهاي       ه  رسالت نفوذ فرهنگ  اروپايي و امريكايي ب       

 سـفارت   ي ايـران در   ايراني، خودجوشي، آزادي هند را نوشته اولين سـخنرانيش در جمـع محـصلين اعزامـ               

و مبـارزه بـا     " خويشتن خويش ه  بازگشت ب "چنين روحيه و روشي داشته است؟       ه،  بود" مقلد نباشيم "پاريس  

الحات خاص و از اشتغاالت دكتر شريعتي نبود؟ دكتر سـحابي كـه گوشـت و                طفرهنگ استعماري آيا از اص    

سيس مدارس براي تربيت و     أت و ت  ي و استادي دانشگاه و مديري     استخوان و موهاي سرش با يك عمر معلم       

تعليم و فرهنگ جوانان اين مملكت در بازگشت به ايمان و خدمت به ايراني فرسـوده و سـفيد شـده اسـت و                       

خورد چنان رسالت را از كدام مقام و مملكت اخذ كرده بوده اسـت؟ يـزدي كـه                   خون دل جهل و فساد را مي      
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 آن حد بود كـه بـه او اجـازه           ه غيرايراني در سطح جهان ب     هاي  فعاليتهاي اسالميش در ميان ايرانيان و مليت      

دريافت وجوهات شرعي و مصرف آن داده شد، دلباخته فرهنگ امريكا بود؟ چمران سراپا عـشق و عرفـان                   

 مكتـب طالقـاني مـسجد هـدايت و انجمـن اسـالمي              ،و ايثار كه با همكاري يـزدي و كـسان ديگـر در امريكـا              

تربيـت دادنـد و بـا    و صدها نفر از محصلين ايراني و عرب و سياه را معرفت     دانشجويي ايران را ادامه داده      

 در لبنـان     ديگـران يـاد دادنـد،     ه  مسافرت و اقامت در مصر و لبنان و سوريه تعليمات چريكي ياد گرفتند و ب              

ل بود، در زمان دولت موقـت و وزارت         م موسي صدر در حركت محرومين و گروه شيعيان ا         به دست دست  

سـس و معلـم و فرمانـده جنگهـاي          ؤهاي فراوان م    ها و تهمت    د از آن عليرغم كارشكنيها و دشمني      جنگ و بع  

چريكي و باالخره شهيد ايمان و عرفان و ايثارهـايش گـشت شـما او را سـردمدار دلباختـه اروپـا و امريكـا             

 و دولت و مجلس     الحقين نهضت آزادي كه امتحان خود را در مدرسه و زندان           از بقيه سابقين و   ... ؟دانيد  مي

 و آنچه گفتيم نـه      »كس است يك حرف بس است      در خانه اگر   «.اند بهتر است چيزي نگوييم      و ميان ملت داده   

ي بلكه در دفاع از اتهامات و اظهارات ناجوانمردانـه شـما بـود و بـراي زدودن جوسـازيهاي                    ئبراي خودستا 

  .آيد  به عمل ميسيرت ما مستمري كه ميان جوانان مكتبي و انقالبي ناآگاه پاك

ت مستند و مسلم مـا از اظهـارات         از همين قماش است تكرار ديگري كه با وجود جوابها و توضيحا           ) ۵ـ۶

سران نهضت آزادي ايران سوابق زيادي در حمايت از ايـن           «: ايد  پردازان انقالبي كرده و گفته     اساس تهمت  بي

) ندشـو   مـي ه عليـه جمهـوري اسـالمي اعـدام          كساني كه به جرم كشتن مردم و اقدامات مسلحان        (گروه افراد   

كنون از هيچگونـه اقـدام بـراي حمايتهـاي گونـاگون از گروههـاي                اين گروه تا  «: ايد كه    اضافه نموده  ».دارند

ايـد و كمتـرين       اما يك نمونه از اين حمايتهـا را ذكـر نكـرده            ».جمله منافقين خودداري نكرده است     محارب از 

   اشتباهات، افراطها،    و محكوميت كه ما نسبت به انحرافها،       خمكرر و توبي  ب  همه توضيح و تكذي    توجهي به آن  

ايد تا معلـوم شـود آيـا مـا حمايـت             ايم ننموده  تهاقدامات مسلحانه و انتخاب راههاي انحرافي و غلطشان داش        

 اجتماعي دفاعهاي اصولي از آزادي و قانون و عهود اخالقي و       ،  داللت و آيا حمايت ها، بزعم شما      ايم يا     كرده

اي از سياسـتها و       و موازين و معيارهاي اسالمي بوده اسـت يـا بـه دليـل مقـصر و مـسئول شـناختن پـاره                      

   حاكمه با مخالفان و با مردم؟هيئترفتارهاي 

  

  خروسها تهديدها و دم

ه چينيهـا بـراي آن بـود    آيد تمام مقدمـه   ميبه نظرامان از تهديدهايتان و گرزي كه از ابتدا زير قبا داشته          

زديد همانطور كـه بارهـا ايـن كـار را            از اول هم اگر آن گرز را بر سرمان مي         ! ايد  بلند كرده  است و آخر سر   

سـفيم كـه بـاز هـم شـيوه هميـشگي، و             أمت.  اشـكالي نداشـت    ،ايـد   يف و ترور رسـانده    قتا آستانه تو  و  كرده  

 را سـپر    »يـشه در صـحنه    مردم مستضعف هم  « و   »اهللا  امت حزب «سفانه شاهي و ساواكي را پيش كشيده        أمت

در اين مملكت و حتي در خارج ايران فقط خواجـه           . ايد  بال ساخته منطق مكرر مقامات باال را به رخ ما كشيده          

در آن  . سازيهاي ناشيانه در حمالت و جمـالت گذشـته كـار كيـست               صحنه داند  ميحافظ شيرازي است كه ن    

  .تياج به توضيح و تفضيل مجدد نيست همه چيز را بيان كرده اح»اعتراضيه به رياست جمهوري«



  ۸۷

باشـيم از    اعـدام داشـته      وما اگر بنا بود باك از دشنام و چماق و از ضرب و جرح يا از كميتـه و اويـن                      

 كار و درآمد يـا بـه مـشاغل و           به دنبال راحت  اگر  زمان شاه هم    . يمشد  ميخيلي وقت پيش وارد اين ماجرا ن      

  .يمگرفت ميم و مورد استقبال هم قرار يم كه موفق بوديرفت ميمناصب چرب و نرم 

ايـم هـم شـجاعت         گرفته به عهده ما براي زدن حرفمان و انجام وظايفي كه در برابر خودمان و خلق خدا               

يد گوي ميكنده ن   شما هستيد كه در برخورد با ما اين صفات را نداريد و صاف و پوست              . داريم و هم صراحت   

 و حق و قانون بوده، مردم را به حركت براي گرفتن حقوقـشان              كه چون نهضت آزادي ايران طرفدار آزادي      

 و با داوطلبي و مشاركت در انتخابات رياست جمهوري خطر از دست دادن انحصار و اقتـدار                  كند  ميدعوت  

هر قيمت و با هر تهمت و تهديد كه شده است از معركه، از مملكت و از                 ه  آورد بايد او را ب       مي به وجود ما را   

 حال كه هم ريش و قيچي در دست شما است  هم گو و ميدان، بيار آنچـه داري ز                   . رون انداخت موجوديت بي 

  ...مردي و زور

  النصير ولي و نعممال الوكيل نعم حسبنااهللا و نعم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۴ تير ۱۰



  ۸۸

  

  زا به منزل آقاي مهندس توسلي  در مورد پرتاب بمب آتشاطالعيه

 جمهوري منزل مسكوني آقاي مهندس محمد توسلي اولـين شـهردار تهـران              در آستانه انتخابات رياست   

 ۱۳۶۴ دوشنبه شب دهـم تيرمـاه        ۱۰:۳۰پس از پيروزي انقالب اسالمي و از سران نهضت آزادي در ساعت             

 هار عدد كوكتل مولوتـف قـرار گرفـت        توسط سه نفر كه سرنشين يك اتومبيل سواري بودند هدف پرتاب چ           

سه عدد از كوكتلها به محوطه حياط كه اتومبيل ايشان پـارك بـود   .  و مشتعل گرديد كه هر چهار عدد منفجر    

 خوشـبختانه بـا هـشياري و هميـاري          .و يك عدد به طرف اطاق خواب ساختمان در طبقـه دوم پرتـاب شـد               

چنـد دقيقـه بعـد واحـدهاي        . سـوزي مهـار و خـاموش شـد          كه بالفاصله بـه كمـك آمدنـد، آتـش         همسايگان  

هاي انقالب اسالمي منطقه و مركز در محـل حادثـه    هاي كالنتري محل و پاسداران كميته   تنشاني و گش    آتش

بـه بازرسـي و تحقيـق پرداختنـد و روز بعـد             حاضر شده و ضمن مصاحبه با ساكنين منـزل و همـسايگان             

  .دندنمو مراجعه و اطالعات الزم را  اخذ مسئوالن ذيربط شهرباني جمهوري اسالمي نيز به محل حادثه

دادسـراي عمـومي تهـران تـسليم و درخواسـت           ه  ز سوي آقاي مهندس توسلي نيز گزارش و شكايتي ب         ا

  .رسيدگي و شناسايي و تعقيب مسببين و پيشگيري از اين نوع حوادث به عمل آمد

آنهـم در آسـتانه انتخابـات       ،  نهضت آزادي ايران انگيزه اينگونه عمليات ايذايي را ايجاد رعـب و وحـشت             

 و  دانـد   مي ،آزادي انتخابات بر طبق قانون اساسي آغاز كرده است         تأمين   كه فعاليتي براي  رياست جمهوري   

 درخواست رسيدگي و پيشگيري از اين نوع حـوادث را دارد زيـرا اگـر در حمـالت                   از مقامات قضايي مصراً   

 شناسـايي   مشابه به منزل آقايان دكتر يزدي و مهندس عبدالعلي بازرگان اقدام جدي قانوني براي تعقيـب و                

در هـر حـال ايجـاد چنـين جـو           . شد  مي اين حادثه با چنين گستاخي تكرار ن       ،عامالن و مجازات آنها شده بود     

 آمدن محيط آزاد قانوني براي انجام انتخابات را         به وجود فشار و رعب و وحشت از عواملي است كه امكان           

  .اندازد  مي از اعتبار و مشروعينآن راد و انتخابات و نتايج ساز ميغيرممكن 

   ايراننهضت آزادي

۱۲/۴/۶۴  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۸۹

  

  نامه به وزارت كشور در مورد رفع توقيف دفتر نهضت آزادي

  وزارت محترم كشور

گيري از مكتب حيـاتبخش اسـالم و خـدمت بـه ملـت رنجديـده                   با آرزوي توفيق همگان در بهره       احتراماً

هـا اظهـار      دادن امكـان آزادي    ت نشان  مقام محترم آن وزارت كه در جه       ۲۸/۲/۶۴ايران پيرو مصاحبه مورخ   

نمودند ممانعتي براي استرداد دفتر نهضت آزادي وجود ندارد و با توجه باينكه در مصاحبه بعـدي منـدرج                   

نام كانديداهاي رياست جهموري در اواخر تيرماه آغـاز    اعالم داشتند ثبت۱۳/۴/۶۴در روزنامه كيهان مورخ     

كنـون   يرغم پيگيريهاي نهضت آزادي ايران دادستان عمومي تهران تـا         م كه عل  يرسان  مي به اطالع  ،خواهد شد 

بنـابراين چـون فرصـت فعاليـت بـراي      . در جهت رفع توقيف غيرقانوني از دفتر نهضت اقـدام ننمـوده اسـت          

م اقـدام   يهخوا  ميرود طبق موازين قانون و شرع از شما          انتخابات رياست جمهوري بيش از اين از دست مي        

اي در مشروعيت انتخابات آينده رياست جمهوري ايجاد         آيد تا از اين راه خدشه      به عمل ره  مقتضي در اين با   

  .ئيمنما ميچنانچه از نتيجه اقدامات خود ما را كتباً مطلع نمائيد تشكر . نشود

  نهضت آزادي ايران

۱۶/۴/۶۴  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۹۰

  

  از پاريس  نيوزويكخبرنگارصاحبه م

  با پاسخگوي نهضت آزادي ايران

ي هست كه شرائط طوري بشود كه آقاي مهندس بازرگان كانديدا شوند و اگر كانديـدا شـوند                  يا اميد آ ـ ۱س

  قبول دارند كه تا حدودي در ايران آزادي و دموكراسي هست؟

  .ط اعالم شده وجود داردينسبي شرا تأمين ـ اميد۱ج

راغ سـبزي داشـته   سيون فعاليت كنند و در واقـع چـ  ي گروه مخالف اپوزبه عنواند كه نـ چقدر آزاد هست ۲س

  باشند؟

 ا صـبر و تـالش     ايجاد جامعه باز و امكان فعاليت براي گروههاي مخالف امري است تدريجي كه بايد بـ                ـ۲ج

  . ناگهاني و راديكال صورت گيردبه طورند توا ميمستمر به آن رسيد و ن

  شان چيست و چه خواهند كرد؟ اگر كانديدا شوند برنامهـ ۳س

توري و در صورت آزادي و امكان، در جريان فعاليت انتخاباتي اصول كلي برنامـه        ـ پس از اعالم كانديدا    ۳ج

  .خود را اعالم خواهند كرد

يا صحيح است كه در ماه رمضان آقاي خميني براي حل جنگ از ايشان كمك خواسته و نزديكـي بـا                     آـ  ۴س

  ايشان به همان منوال سابق است؟

  .ـ خير چنين  موضوعي نبوده است۴ج

  همان معني است كه مورد حمايت آقاي خميني هستند؟ه حيح است بـ اگر ص۵س

  .مورد حمايتي ابراز نشده است از جانب ايشان در اينـ ۵ج

  نند مسئله جنگ را حل كنند؟توا ميـ آيا ايشان تنها كسي هستند كه ۶س

ه تنهـايي  اينطور نيست كه يـك عامـل بـ   . ـ حل مسئله جنگ به عوامل متعدد داخلي و خارجي بستگي دارد     ۶ج

اي از عمليات نظامي، سياسي ـ ديپلماتيك و تبليغـاتي    كارگيري مجموعهه ب. منجر به حل مسئله گردد

صلحي شرافتمندانه   تأمين   ند راهگشاي حل مسئله و خاتمه جنگ و       توا  ميوسيع و مناسب و هماهنگ      

حلهـا، كفايـت و    راهوه بر پذيرش چند بعـدي بـودن   عال.  دو ملت ايران و عراق بشود   به نفع و عادالنه   

انتخـاب شـدن ايـشان    . درايت مجريان، جهت اعمال موثر آنها در شرايط متحول نيز ضروري اسـت      

  .قدم ضروري اول در اين راستا خواهد بود

  ـ رابطه ايشان با سران رژيم چگونه است؟۷س

 بـه طـور   رصتها  هاي نماز جمعه و در ساير موارد و ف          ـ مقامات مسئول مملكت در سخنرانيها و مصاحبه       ۷ج

مناسـبت  ه   و اخيـراً هـم بـ       دهنـد   ميمرتب به حمالت خود عليه ايشان و ساير مسئوالن نهضت ادامه            

اعالم آمادگي براي كانديداشدن در انتخابات رياست جمهوري، اين حمالت هم از جانب دولتمردان و               

ي اسالمي گسترش و    هاي وابسته به آنها و هم از جانب مخالفين رژيم جمهور            حاكميت و از روزنامه   

  .شدت بيشتري پيدا كرده است

  نظر دارند؟ اي اختالف و خامنهكه رفسنجاني ـ شايع است ۸س

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۹۱

  .ايم  ما هم در حد شايعه شنيده-۸ج

   كه قابل قبول مردم باشد؟دهند مي اگر ايشان كانديدا نشوند چه كسي را ترجيح - ۹س

ق و بسته كنـوني و ايجـاد جـو سياسـي مـساعد      تنخمسئله اساسي براي ما باز كردن تدريجي جامعه م    ـ ۹ج

جهت قبول و تحمـل مخـالف و در نتيجـه امكـان حـضور و رشـد نيروهـاي غيرموافـق بـا حاكميـت                      

موفقيت در امري   . شركت در انتخابات تعيين رئيس جمهوري براي ما في نفسه هدف نيست           . باشد  مي

 را حل كرده و سالمت و تعـادل الزم را    بحران سياسي كنوني كشور    كه ما به دنبال آن هستيم نهايتاً      

بنابراين هر كانديدايي از غير موافقين كه واجد شرايط باشد و بتوانـد ايـن               . يدنما  مي تأمين   در جامعه 

  .نمايد مورد حمايت ما خواهد بود تأمين منظور را

   رابطه ايشان با مدني چگونه است و آيا رابطه با هم دارند؟ـ۱۰س

 در داخل كشور بـوده و بـا گروههـا و شخـصيتهاي              هايش كلي فعاليت و ارتباط    وربه ط  نهضت آزادي    ـ۱۰ج

  .پناهنده يا مقيم در خارج همكاري و ارتباطي ندارد

  هستند بيشترين شانس را دارند؟) تبعيد( چه گروهي از آنها كه در اگزيل ـ۱۱س

حل از طريـق خـارج       ه راه  هرگون . حل بحران سياسي كنوني كشور را بايد در داخل ايران جستجو كرد            ـ۱۱ج

  .دانيم ميرا غيرعملي و غيرقابل قبول 

  ؟كنند مي احساس ناامني نكنند مي آيا ايشان كه اينهمه با شهامت حقايق را فرياد ـ۱۲س

سـت و ضـرب و جـرح افـراد و پرتـاب              حمالت مكرر به دفتر نهضت كه هنـوز در اختيـار دادسـتاني ا              ـ۱۲ج

. دهـد   مـي  عـدم امنيـت مـا را نـشان           ، ما و تهديـدهاي پـي در پـي         زا و انفجاري به منازل      بهاي آتش مب

معذلك ما در برابر عظمت وظيفه ملـي و انـساني و دينـي         . احساس عدم امنيت هم امري است انساني      

  .دانيم مي خود را به بازگو كردن حقايق موظف كنيم ميكه بر دوش خود احساس 

   علت عدم ترس ايشان چيست؟ـ۱۳س

منين بايد ترس و اميدشان از خدا باشـد و در برابـر انجـام وظيفـه و                  ؤهاي قرآني، م  بر اساس آموزش  ـ  ۱۳ج

دشمنان و مخالفـان مـا ممكـن        . رسالت از هيچ منبع و قدرتي جز خدا ترس و واهمه به دل راه ندهند              

است بتوانند حيات فيزيكي ايشان را قطع كنند اما فكر و انديشه را قادر نخواهنـد بـود بلكـه بـرعكس                      

  .رشد و تعالي آن خواهد شدموجب 

وزيري قدرت كافي براي مقابله نداشتند حاال اگـر زمامـدار            ها عقيده دارند كه در زمان نخست         بعضي ـ۱۴س

  بشوند آن قدرت را خواهند داشت؟

 رأي  جمهور شدن تنها با      در شرايط فعلي زمامدار و رئيس      . و قابل مقايسه نيست    كند  مي وضعيت فرق    ـ۱۴ج

  .مردم كه خود منشا تغييرات اساسي و قدرت است ممكن و ميسر خواهد بودمستقيم و كافي 

  نهضت آزادي 

۲۵/۴/۶۴  



  ۹۲

  

  نامه به رئيس هيئت نظارت بر انتخابات

  االسالم و المسلمين جناب آقاي امامي كاشاني  حجت 

   نظارت بر انتخابات رياست جمهوري هيئترياست محترم 

  داران، و نگاهبان ناظر بر اعمال خلفا و امانتنام خداوند داناي پنهان و آشكار ه ب

دار نظـارت بـر انتخـاب          قانون اساسي، شوراي نگهبان عهـده      ۱۱۸ و   ۹۹ توجه به اينكه بر طبق اصول        اب

، آن هيئت براي نظـارت بـر   ۹/۴/۱۳۶۴رييس جمهور بوده و بر طبق قانون انتخابات رياست جمهوري مورخ  

مراحـل و در كليـه امـور مربـوط بـه            ايـن نظـارت عـام و در تمـام           «كه  انتخابات رياست جمهوري، با قيد اين     

  ،ايد منصوب گرديده» انتخابات جاري است

و نظر به اينكه نهضت آزادي ايران، با سوابق بيست و پنجساله مبارزات ملـي و اسـالمي عليـه اسـتبداد                      

و امانـت در انتخابـات      آزادي امنيـت     تـأمين    داخلي و استيالي خارجي، وظيفه خود دانسته است در صورت         

بـه اجـراي قـانون    رياست جمهوري شركت نمايد و شوراي محترم نگهبـان را صـاحب شـهامت و عالقمنـد                  

  ،اساسي ديده است

 مطلـوب  كنـيم  مـي هيم مراتب ذيل را با آقايان محترم در ميان گذارده براي تحقق آنچه فكر        خوا  مياجازه  

ش آقايان گذارده است اداي خدمت و درخواست همكاري         دوه   كه قانون ب   باشد  مياي    مشترك است و وظيفه   

  :و نظري بنماييم

 سال از پيروزي انقالب و با وجود مقاومتهاي شايان تقـدير            ۶ اطالع و اعتقاد داريد كه با گذشت          يقيناً ـ۱

هـاي گونـاگون      مشكالت كمرشكن و نارضـايتي     ،و موفقيتهايي كه نصيب جمهوري اسالمي ايران شده است        

خرابيها و خطرات شديد در برابر ملت و نظام و انقالب قد علم كرده بقا و توفيق نهايي ما را تهديـد                      همراه با   

  .تواند خود را غافل و غيرمسئول بداند ي كه هيچ شخص متعهد و مومن نميبه طوريد نما مي

صـول   يكي از شرايط الزم و از راههاي رهايي از مصائب و مشكالت و خطرات موجود وفاداري بـه ا          ـ۲

 است و حمايت و تقويت نظام در چهارچوب قـانون    جمهوري اسالمي،ـ استقالل  ـاوليه انقالب، يعني آزادي  

  .اساسي در سايه ايمان و تقوي و عمل به اسالم

 آزاديها و حقـوق ملـي مـصرح در       حاكمه يا متصديان و موثران در امور كشور، نظر به داليلي،           هيئت ـ۳

  در خارج از طيف طرفداران و پيـروان و مـوافقين خـود، غيـر الزامـي و احيانـاً                    خصوصاً  قانون اساسي را،    

مضر دانسته رعايت قانون و قسط و عدالت را در حق ديگران استنكاف دارند و نسبت به مخـالفين خـود از                      

  .ورزند تهمت و توهين و محدوديت و مزاحمت دريغ نمي

 و ازجمله نهضت آزادي كه مـدافع انقـالب و    اكمه، حهيئتها و گروههاي منتقد يا غيرموافق     شخصيت ـ۴

نظام جمهوري اسالمي است ولي با سياستها و عملكردهاي حاكميت موافق نبوده و طرفدار مبـارزه قـانوني          

بـرد و بـرخالف قـوانين         مي رسه  هاي گوناگون ب     مدتها است در ممنوعيت و مزاحمت       ،باشد  ميآميز    مسالمت

 محـل دفتـر و اجتماعـات و فعاليتهـاي حزبـي بـراي               ،ز داشـتن روزنامـه    مصوب و مقررات رسمي محروم ا     

ها و    آنكه حق دفاع و توضيح در برابر حمالت و اتهامهاي انتسابي در روزنامه             ارتباط با جامعه است، ضمن    

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۶۸/۴/۲۱: شماره

 ۲۶/۴/۱۳۶۴:تاريخ



  ۹۳

هاي گروهي را ندارد، اجازه تشكيل سمينار و ميتينگ و ساير تجمعات و تظاهرات قانوني مجاز را بـه           رسانه

مقامـات  .  آزار و خسارتهاي فـراوان قـرار گرفتـه اسـت        سوزي،  آتش،   و مكرر مورد حمله، تاراج     دهند  يمناو  

هـاي انتقـادي و    اي جـزوه   اعضاي نهضت و انتشار گاه بـه گـاه پـاره    ن حاكمه صرف زنده ماند    هيئتاعالي  

داري كامـل مـا از      ور شده را كافي براي اعالم و ادعـاي برخـور          ستحليلي يا كتابهاي فرهنگي و اسالمي سان      

را كـرده   " طوايف و طبقات خارج از قانون     "مقامات قضايي نيز با ما معامله       . دانند  ميآزادي و حقوق  قانوني      

  .دهند مينها و دادخواهيهاي ما  ترتيب اثر به شكايات و تظلم

ت  حاكمه و بيان جـو و شـرايطي بـود كـه نهـض              هيئت اشارات فوق نه به منظور شكوه از طرز رفتار           ـ۵

آزادي و گروههاي متعـدد غيرموافـق در معـرض آن قـرار دارنـد بلكـه بـراي طـرح مـسئله آزادي و تـذكر                           

  . باشد ميضرورت وجود حداقل شرايط الزم براي تحقق جريان قانوني انتخابات رياست جمهوري 

اشـته  هـا و انحـصارگريها در مملكـت وجـود د             و تحميـل    فرماييد مادام كه چنين تبعيض      تصديق مي  يقيناً

هـاي مربـوط بـه شناسـايي و تـشخيص         مـسائل و برنامـه     در باره باشد و افراد و اجتماعات نتوانند آزادانه        

گيـري كننـد و حتـي         نظر نماينـد و تحقيـق و تـصميم        جمهوري اسـتماع و اجتمـاع و اظهـار          نامزدهاي رياست 

 كوركورانـه كـه حالـت       نامزدها خودداري از داوطلب شدن و معرفي خويش نمايند، چنـان انتخابـات تاريـكِ              

 سلب حاكميت از ملـت و مـردم    عمالًهاصالت و مشروعيت بود عـاري از  كند مياختصاصي گروه حاكم را پيدا  

اگر قانون گفته است كه نظارت آقايان عام و در تمام مراحل و             . باشد  مي بطالن آن پيشاپيش مسلم      ود  گرد  مي

 مـصاديق اصـلي و مـوارد اعمـال نظـارت رسـيدگي و           در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است يكي از         

  و پافـشاري بـر اينكـه قـبالً       باشـد   مـي گيري   يأ شرايط و جو حاكم قبل از دوران ر        اظهارنظر نسبت به همين   

  .شرايط قانوني كامل صحيح برقرار گردد

 از    نهضت آزادي مكرر، با بيان سراسر ادب و برهان متكي بر موازين بديهي شرع و قانون اساسـي،                  -۶

د شـو   ميمقامات خواسته است آنچه را كه حق قانون و الهي افراد و احزاب است و امانت نزد آنها محسوب                    

در . به اهلش مسترد داشته آزادي و اختيارات و حقوق عمومي ملت ايران را ملـك اختـصاصي خـود نداننـد                    

 جنـاب آقـاي وزيـر       بـه عنـوان    ۱۶/۴/۶۴ مـورخ    ۸۶/۴/۲۱اين زمينه اقداماتي انجام داده از جمله نامه شماره          

جـاي  ه نداده باثر  قابل توجه است كه متاسفانه ترتيب .ييمنما ميكشور ارسال شد كه فتوكپي آن را پيوست       

هـايي پرداختنـد كـه       وعـده و  ات بيشتر يا ادعاهاي نادرسـت       قبول آنچه حق و قانون است به حمالت و اتهام         

   ١.را ثابت نمودندخالفش 

 به مقام رهبـري     ۱۳۶۴اي در تاريخ تيرماه       ين مراحل قانوني و اتمام حجت طي نامه       ما براي پيمودن آخر   

 تخلفات مسئوالن را با ذكر موارد بازگو كـرديم و           يط قانوني خود را برشمرده و     انقالب متوسل گرديده شرا   

را به مـردم و متـصديان اعـالم فرمـوده مـسئولين امـر را بـه                  است نموديم نظر صريح و عاجل خود        درخو

  . موظف فرمايندشرايط آزادي و امنيت و امانت اكيداً تأمين اجراي صادقانه و قانوني انتخابات و

                                                 
توانـد    دائـر بـر اينكـه نهـضت آزادي مـي           ۲۴/۲/۶۴رخ  وزير در مصاحبه مطبوعـاتي مـو        از جمله اظهارات صريح آقاي نخست      .

آزادانه در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده كانديدا معرفي كند و مصاحبه مطبوعاتي تشكيل بدهد ولـي همينكـه بـا اطـالع             

داده باعث   نموديم وزارت كشور بكالنتري دستور جلوگيري از آنرا          ۳۱/۲/۶۴دعوت خبرنگاران براي روز     ه  وزارت كشور اقدام ب   

  .شد كه آبرو و اعتبار دولت جمهوري اسالمي ايران در نزد خودي و بيگانه ريخته شود



  ۹۴

           

 مطلع ساختن مستقيم و   يل كالم و تصديع آقايان، غرض ما اوالً       صهيد مراتب باال و عذرخواهي از تف      با تم 

 نسبت به جريـان انتخابـات       شورا نظارت منتخب و منصوب آن       هيئتشاهد گرفتن شوراي محترم نگهبان و       

 محترم است كه اگـر      هيئت استفتا و اطالع از نظر آن        رياست جمهوري و اقدامات نهضت آزادي است و ثانياً        

آزادي و امنيـت     تأمين   شرايط الزم ) و از جمله انتخابات رياست جمهوري     (در جريان برگزاري يك انتخابات      

مانتداري در آرا براي كليـه گروههـا و افـراد ملـت كـه بـر طبـق                   شوندگان و ا    كنندگان و انتخاب    براي انتخاب 

قوانين اساسي و جاري مملكت حـق انتخـاب شـدن و انتخـاب كـردن را دارنـد فـراهم نبـود و يـك سلـسله                            

  :نتوا ميهاي خالف قانون مشهود وجود داشت آيا   كلي تبعيضبه طور مزاحمتها و  محدوديتها، ممانعتها،

  د؟نمو قانوني و صحيح تلقي تخاباتي راچنين ان) الف

  براي نتايج حاصله و منتخب آن قانونيت و مشروعيت قائل شد؟) ب

           

نظـام جمهـوري    ه   محترم براي مـا و كليـه هموطنـاني كـه معتقـد بـ               هيئتاطالع سريع از نظر صريح آن       

 و براي مجريـان و   ارزنده و ضروريباشند مياسالمي و حاكميت قانون و ملت و سرنوشت ايران و اسالم        

  .مسئولين رهنمود و اتمام حجت بوده و براي مردم تعيين تكليف خواهد نمود

  .  را داريم محترمهيئتقات حضوري نزديك با آن  حساسيت موضوع تقاضاي يك مالبه دليلدر پايان 

  . خلق استخدمت به آقايان در آنچه رضاي خدا و با احترام و امتنان و با دعاي توفيق

  

  آزادي ايراننهضت 

   نظارت بر انتخابات رياست جمهوريهيئتاعضاي محترم : رونوشت

  

  



  ۹۵

  

  تلگرام به رئيس ديوان عالي كشور و تقاضاي رفع توقيف از روزنامه ميزان

  اهللا موسوي اردبيلي حضرت آيت

  رياست محترم ديوان عالي كشور

   جهت اطالع اعضاء محترم شورايعالي قضائي:رونوشت

 استحضار دارند مدت چهار سـال اسـت         طوري كه به  مكاتبات و تلگرامها و اقدامات گذشته        پيرو   احتراماً

در .  برخالف قوانين مصوب توقيـف شـده اسـت   كرد ميروزنامه ميزان كه نظرات ما را بدون سانسور درج          

شمند وني خواه انآزادي انتخابات و امكان انجام تبليغات ق       تأمين   آستانه انتخابات رياست جمهوري در جهت     

  . آيدبه عمل از روزنامه ميزان رفع توقيف است دستور فرمائيد عاجالً

  . از نتايج اقدامات انجام شده ما را مطلع فرمائيدلطفاً

  

  نهضت آزادي ايران 

۲۷/۴/۶۴  

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۹۶

  

  تلگرام به دادستان كل كشور و تقاضاي رفع توقيف از روزنامه ميزان

  ها ئينياالسالم والمسلمين جناب آقاي موسوي خو حجت

  دادستان محترم كل كشور

  االسالم ميرعمادي دادستان عمومي تهران  جهت اطالع حجت:رونوشت

 اطالع دارند روزنامـه ميـزان       طوري كه به   پيرو مكاتبات و تلگرامهاي قبلي و اقدامات انجام شده           احتراماً

وب توقيـف شـده      ساير قوانين مص   مدت چهارسال است برخالف قانون مطبوعات مصوب شوراي انقالب و         

 در آستانه انتخابات رياست جمهوري خواهشمند است دستور فرمائيد روزنامه ميزان را كـه نظريـات                 .است

  . آزاد نمايندكرد ميما را بدون سانسور درج 

  .ئيمنما ميچنانچه از نتيجه اقدامات شما مطلع شويم نهايت تشكر را 

  نهضت آزادي ايران 

۲۷/۴/۶۴  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۹۷

  

  ور در مورد تأمين آزادي و امنيت انتخاباتتلگرام به وزير كش

  االسالم جناب آقاي ناطق نوري وزير محترم كشور حجت

 ۲۵/۴/۶۴عطف به اظهارات معاونت سياسي اجتماعي آن وزارتخانـه منـدرج در روزنامـه كيهـان مـورخ                   

سـت  از نظـر وزارت كـشور منعـي بـراي شـركت كانديـداي نهـضت آزادي در انتخابـات ريا             «دائر بر اينكـه     

عملـي آن وزارتخانـه      تأييـد    آنچه ضروري و مورد درخواست و تذكر ما بوده است         » جمهوري وجود ندارد  

و امنيت انتخابات براي عموم بر طبق اصـول قـانون اساسـي و مـوازين قـانون                  آزادي واقعي    تأمين   دائر به 

اي هـ  ومي و رسـانه  استفاده از اماكن عم   مخصوصاً .باشد  ميانتخابات مصوب اخير مجلس شوراي اسالمي       

  .ساير حقوق سلب شده از نهضت آزادي تأمين گروهي و

  تهران

  نهضت آزادي ايران

۲۷/۴/۶۴   

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۹۸

  

  پيرامون انتخابات رياست جمهوريه يك اطالعيه شمار

   مهدي بازرگاننامنويسي آقاي مهندسو 

  )۸۰/ اسراء      (نصيراً سلطاناً لدنك من لي اجعل و صدق مخرج اخرجني و صدق مدخل ادخلني رب

  

  :هموطنان عزيز

آمـده اسـت راه حـل        ۱۳۶۳نهضت آزادي ايران مورخ، آبـان مـاه         » چه بايد كرد؟  «همانطور كه در بيانيه     

يك قيام همگاني بـراي اسـتيفاي حقـوق    «معقول و مشروع و موثر براي نجات كشور از مشكالت و مصائب       

  .باشد مي» تصميم به ايثار و احسانها و  شكني حقه ملت و ايستادگي متوكالنه در مقابل قانون

 فرصت و مـسئوليتي     در پيش است كه مجدداً    ) انتخابات رياست جمهوري  (خوشبختانه انتخابات ديگري    «

خواهد بود تا ملت براي ايفاي وظيفه الهي امانتداري و اجتماعي به صحنه بيايد و ابراز وجود و اعمال اراده                    

دهنده و دستورالعمل براي اعمـال        خط«بي براي انجام اين وظيفه و       الوقوع فرصت مناس    انتخابات قريب . »كند

  .باشد مي» ساز مملكت افراد و تا حدي سرنوشت

 خود شـركت در انتخابـات رياسـت    ۲۴/۲/۶۴ اطالع داريد نهضت در بيانيه مطبوعاتي مورخ طوري كهبه  

رخـي از شـرايط فـوق در قـانون          ب. ودمن» ي، امنيت و امانت در انتخابات     آزاد« تأمين   جمهوري را موكول به   

اخير انتخابات، كه توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب و بوسيله شوراي نگهبـان اصـالح گـشت منظـور                  

  .شد و مسئولين ملزم به رعايت آن شدند

انگيز قانون    بيند آيا قانون انتخابات در عمل به سرنوشت غم        نند ساير افراد ملت مترصد است ب      نهضت ما 

 تأمين ز قوانين ديگر دچار خواهد شد و با تجربيات تلخ گذشته عاملي براي اجراي آن و        اساسي و بسياري ا   

البتـه انتظـار مـا از       ! آنطور كه در فصل پنجم قانون اساسي آمده اسـت خواهـد گـشت؟             » حق حاكميت ملت  «

ه بـر  آن شـورا اعطـا نمـود   ه هائي كه قـانون بـ   شوراي نگهبان اين است كه با توجه به اختيارات و مسئوليت  

شـكني    نظـارت كامـل نمـوده و در برابـر هرگونـه قـانون             » امانت در انتخابات  آزادي، امنيت و    «تحقق واقعي   

  .ايستادگي كند

كوشد و   حقوق و آزاديهاي ملت مي     تأمين   با توجه به مراتب فوق نهضت آزادي ايران، كه همواره در راه           

 و  دانـد   مـي وني را وظيفـه اسـالمي و ملـي خـود            آميز قان   هاي انتخاباتي و مبارزه مسالمت      شركت در فعاليت  

خواسـته افـراد كثيـري از    ه شناسد، الزم دانست، بنـا بـ   ايجاد جامعه باز را راهي بسوي رستگاري مردم مي    

جـوئي و تهمـت، در انتخابـات دوره چهـارم رياسـت                اتمام حجت و رفـع هرگونـه بهانـه          منظور  بههموطنان  

 نـامزد نهـضت آزادي   به عنوانيه امروز آقاي مهندس مهدي بازرگان جمهوري گامي ديگر بردارد، بر اين پا  

ي مـن حـي عـن    يـ  و يحنٍهبِي عن  هلكنليهلك م«نام نمودند  رسانيده ثبت  ايران در وزارت كشور حضور بهم     

تمـام  اه هر كه هالك شدني است بعد از اتمام حجت هالك شود و هر كه اليق حيات است بـ           ) (۴۲ـ انفال(ه  بين

  .)ماندحجت زنده ب

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۹۹

 تحقق يافته   در انتخابات را عمالً   » آزادي، امنيت و امانت   «اين نامنويسي نه بدان معني است كه ما شرايط          

 تا آخـرين مرحلـه در انتخابـات       و نه بدان مفهوم است كه در صورت عدم تحقق شرايط فوق لزوماً             دانيم  مي

  .شركت خواهيم نمود

 و درخواسـتهاي مـردم، كوشـشي اسـت در جهـت             مراجعـات ه  اقدام ما در ايـن مـورد پاسـخي اسـت بـ            

  .»حق حاكميت ملت«پاسداري از نظام جمهوري اسالمي و تحقق 

انتظار نهضت آزادي ايران از هموطنان عزيز آن است كه هوشيارانه با ما در اين گام مـشكل و نيازمنـد                     

نكه سرنوشـت هـر جامعـه    آه دقت و شكيبايي، همراهي نموده  و با توكل بر پروردگار جهان و اطمينان ب           ه  ب

  .در گرو كوشش و تالش افراد آن است در راه استيفاي حقوق خود از پاي ننشينند

  )۱طالق ـ ( بعد ذلك امرا ث يحد اهللالعل

  .)شايد خدا پس از اين، امر نوي پديد آورد(

  نهضت آزادي ايران 

   ۱۳۶۴ تيرماه ۳۰

  



  ۱۰۰

  

  با مهندس بازرگان مصاحبه 

   ژاپنچي ني اي مهروزناممخبر 

  ۳۰/۴/۶۳تاريخ 

  هاي شما قرار دارد؟ س برنامهأرزات انتخاباتي چه موضوعاتي در رـ در مبا۱ س

ـ به ميدان كشيدن مردم در جهت حفظ نظام جمهوري اسالمي و جلوگيري از انحرافات و تحقق حاكميت     ۱ ج

  .آزادي واقعي مصرح در قانون اساسي و امنيت الزم براي موافق و مخالف تأمين و

  ـ دليل شركت شما در انتخابات رياست جمهوري كدامند؟۲ س

ـ مراجعات قشرهاي مختلف مردم و ايجاد امكانات براي انعكاس اعتراضات و نظـرات مـردم، ضـرورت                 ۲ ج

برخي از شرايط    تأمين   چنين  قيام قانوني براي حفظ مملكت و تحقق همه جانبه آرمانهاي انقالب و هم            

  .ادن دفتر نهضتنهضت آزادي، از جمله بازپس د

هاي نهضت آزادي هميشه نارضائي گروهي از مـردم در رابطـه بـا ادامـه جنـگ، تـورم و                       ـ در اعالميه  ۳ س

  ها كدامند؟ د، راههاي پيشنهادي شما براي رفع اين نارضايتيگرد ميعنوان ... گراني و 

هـا بـاز      يل نارضـايتي  لقت هت يافتن راه حل مشكالت كنوني و      ـ اولين قدم براي ايجاد زمينه مناسب در ج        ۳ ج

حقوق و آزاديهاي ملت كه در قـانون اساسـي ايـران             تأمين   كردن جو بسته و مختنق كنوني از طريق       

وقتي حاكميت ملت تحقق پيدا كند و مردم احساس كنند و مطمئن شوند             . باشد  مي ،تصريح شده است  

شكالت بـسرعت پيـدا      راه بـراي حـل سـاير مـ         باشند  ميكه قادر به شركت در تعيين سرنوشت خود         

و نظر ملت    رأي   اعتنائي به    كه بي  آن را ها، بايد ريشه اصلي       بنابراين براي رفع نارضايتي   . خواهد شد 

  .است از بين برد

نمـودن راه   ـ در مصاحبه با لوموند جنابعالي اظهار نموده بوديد كـه بهتـرين طريـق خاتمـه جنـگ بـاز           ۴ س

آيا هنوز بـر ايـن   . ف مواضع مقامات رسمي كشور است      كه اين موضع، خال    باشد  ميمذاكره با عراق    

  باشيد؟ باور مي

موازات ادامه ساير اقدامات بايد در محور ديپلماسي ـ تبليغـاتي نيـز فعـال     ه  براي پايان دادن به جنگ بـ ۴ ج

اعالم آمادگي براي صلح و مذاكره توسط دولت ايران، در كنار ساير اقدامات موفقيـت ايـران را                  . بود

مـا در ايـن زمينـه       . ( كرد دالملي تثبيت خواهد نمود و راه تحقق هدفها را هموار خواه            اسبات بين در من 

 گذشـته   در بـاره  هـاي مختلـف اسـالمي اقتـصادي و نظـامي              اي از جنبه     صفحه ۲۰يك جزوه تحليلي    

  ).ايم منتشر كرده

  هاست؟  شما موانع رسيدن به صلح با عراق كدامبه نظرـ ۵ س

.  و جنگ را آغاز نمود     حمله كرد و به سرزمين ما وارد شد        محاسبات غلط خود به ايران       ـ دولت عراق با   ۵ ج

در . عراق بايد به خطاي خود اعتراف كند و آمادگي خود را براي جبران خسارات جنگي اعالم نمايـد                 

اين عمـل خـصمانه     . ، هواپيماهاي عراقي برخي از دهات مرزي ايران را بمباران كردند          ۷۹اوائل سال   

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۰۱

امـا در آنزمـان دولـت موقـت بـا اسـتفاده از         . اق موجب تحريك براي يـك جنـگ تمـام عيـار شـد             عر

هاي ديپلماسي، بجاي توسل به جنگ، توانـست عـراق را متقاعـد و وادار سـازد كـه عـالوه بـر            شيوه

آميز، طي يك يادداشت رسمي به دولت ايران، به خطاي خود اعتـراف               توقف عمليات خصمانه تحريك   

قبول و اعالم ايـن امـر       .  عذرخواهي و اعالم آمادگي براي جبران خسارات وارده را بنمايد          از ايران و  

  . از جانب عراق راه را براي حل نهائي بحران جنگ باز خواهد كرد

ـ سفر اخير آقاي رفسنجاني به چين و ژاپن در ابعاد سياسي با اهميت و مثبت توصيف گرديده اسـت،                    ۶ س

نظـر شـما در مـورد ايـن         . ند پاسخگوي مشكالت كشور باشـد     توا  ميسفرها  گونه    شما آيا اين   به نظر 

  سفرها چيست؟

گونـه   عين شده باشـد و ايـن      هاي اساسي و كلي دولت م       ها و اولويت    ها و برنامه    كه سياست   در صورتي  ـ۶ ج

ها و اقدامات سـاير مـسئولين شـده باشـد و در چهـارچوب                 هنگ با آن سياستها و برنامه     اسفرها هم 

ها آنطور كه قـانون اساسـي ايـران تفكيـك كـرده اسـت صـورت گيـرد، احتمـاال                       و مسئوليت وظائف  

  .ند مفيد واقع گرددتوا مي



  ۱۰۲

  

  

   برخوردهاي اعتقادي

  
  مجادله

جدال و مجادله كه نوعي برخورد و مقابله اعتقـادي بخـاطر دفـاع از مواضـع فكـري خـود و محكـوم و                         

بـه ايـن نـام اختـصاص يافتـه          نيـز   اي    كار رفته و سـوره     بار در قرآن ب    ۲۹منصرف كردن فرد مخالف است      

 بيشتر اين آيات ناظر به موضعگيري مخالف و تكذيب كفار نسبت به آيـات الهـي و دعـوت رسـوالن                      ١.است

العمل منطقي با رعايت اصـول و قواعـدي بـراي      دفاع و  عكسبه عنوان اما در دو مورد نيز مجادله      باشد  مي

 و در   تابيدن نخ و ريـسمان اسـت       كردن و     معناي اصلي و لغوي جدال محكم      ٢.مسلمانان مجاز شمرده است   

 گره اعتقادات خود را محكمتر      كنند  ميوگوي خصمانه تالش      مجادله بين انسانها گويي طرفين با بحث و گفت        

نموده و پيوستگي نظريات طرف مقابل را از هم بگشايند و بـه ايـن وسـيله در ميـدان كـالم و صـحنه نبـرد               

هـاي لفظـي و    درگيـري  در مجادلـه نـاحق و اغلـب بحـث و    . نـد ديگري را مغلـوب نماي   ) ايدئولوژيك(ي  اعتقاد

                                                 
هر گاه اين كلمه بطـور مـستقل   . ن بكار رفته استب ـ في ـ ع  : هم به همراه حروف اضافه مجادله در قرآن، هم بطور مستقل و .

تركيب شود،  » ب«باشد، هر گاه با حروف اضافه         يده و نظري مي   بكار رود معناي آن بحث و گفتگو با ديگري براي انصراف از عق            

موضـوع و   ) كل آيـات  % ۵۰ بار يعني حدود     ۱۴(تركيب شود   » في«اگر با   . كند  اين كار را توصيف مي    ) حق يا باطل  (روش و طريقه    

شود، يعني در  ل انجام ميخدا، آيات الهي، اسماء، حق، حج و شخص يا قومي را در نظر دارد كه بر سر آن جدا   : شخص ثالثي مثل  

  .اين حالت اصل مسئله و موضوع و محتواي بحث مورد نظر است نه خود شخص

عالوه بر توجه به موضوع و محتـواي بحـث معنـاي واسـطه طلبيـدن      » في«رسد كلمه مجادله گاهي در تركيب با حرف  نظر ميه  ب

خواهـد     حضرت ابراهيم در مورد قوم لوط از خـدا مـي           همانطور كه . دهد  براي منصرف كردن شخص ثالثي را از تصميم خود مي         

سخن از زني ) همين معنا استه نام سوره اشاره ب(فرشتگان عذاب را از تصميم خود منصرف نمايد، در اولين آيه سوره مجادله          

تراشي  واسطه(» جادلهم«برد و با او  به پيغمبر پناه مي) طالق جاهليت: دليل ظهاره ب(گيري شوهرش     رود كه از اعراض و كناره       مي

  :در اين آيه نيز مجادله با حرف في آمده است. خواهد نمايد و داوري از خدا مي مي) براي منصرف كردن شوهر

  .قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الي اهللا و اهللا يسمع تحاوركما ان اهللا سميع بصير

بـرد شـنيد و خداونـد         كرد و بسوي خدا شكوه مـي         شوهرش مجادله مي   در باره  هر آينه خدا سخن آن زن را كه با تو            -۱مجادله  

  .شنود، همانا خداوند بسيار شنواي بسيار بينا است گفتگوي شما را مي

يعنـي منـصرف كـردن ديگـران از بـدخواهي و قـصد              . ددهـ   معناي طرفداري و دفاع مـي     ) تبه مر ۴(تركيب شود   » عن«و هر گاه با     

  .فكر و همكار خودسوءنسبت به دوست و هم 

در قرآن نـاظر بـه كـافرين و در برابـر آيـات و      » مجادله«يادآوري است كه گرچه بيشتر موارد استعمال كلمه ه  اين نكته الزم ب    .۱

از جملـه يكبـار   . شـود  انجام مي ر و خدمته قصد خيرسوالن الهي است اما در مواردي نيز از ناحيه همان رسوالن با مومنين و ب   

از آنجائيكه معناي اصلي مجادله برگرداندن و منصرف كردن طـرف مقابـل از رأي و                . شود  نسبت داده مي  ) ع(اهيمبه حضرت ابر  

شنود كه قرار است بر قوم لوط عذاب الهي نازل شود با خدا مجادله            باشد، حضرت ابراهيم هنگامي كه از فرشتگان مي         تصميم مي 

  :اين مشيتي است كه برگشت ندارد. شنود اما پاسخ مي. ز عذاب قوم منصرف گرددخواهد ا كند و با التماس و استغاثه از او مي مي

ن هـذا ِانـه قـد        عـ  فلما ذهب عن ِابراهيم الروع و جاءته البشري يجاِدلنا ِفي قوِم لَوط، ِان ِابراهيم لحليم اواه منيب، يا ِابراهيم اعِرض                   

  .جاء امر ربك و ِانهم اتيهم عذاب غير مردود

واقعـاً ابـراهيم   . كـرد  آمد با ما در باره قوم لـوط مجادلـه مـي   ) فرزند( آنگاه كه ترس از ابراهيم رفت و او را مژده  ـ ۷۶ تا ۷۴هود 

اي   كرد و بدون هيچ كينه      ستم و جفاي آن مردم را بردبارانه تحمل مي        (اي بود     كننده  كننده دائماً بازگشت    بسيار بردبار داناي زاري   

اي ابراهيم از اين درخواست درگذر همانا امر پروردگار تـو آمـده و آنهـا را عـذابي غيرقابـل       ). دطلبي  هدايت و آمرزش آنان را مي     

  .برگشت فراگرفته است

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۰۳

مقابل مطرح نيست، بلكه دفاع از خود با ارائه         ِف  يقت و هدايت يا ارشاد و نصيحت طر       به حق  وصول   ،سياسي

منظور صي  و تصميم خا   رأي   برتري انديشه و اعتقاد خويش و شكست دادن حريف يا منصرف كردن او از             

  ١. نه هدايت و نصيحتكند ميو هدف است بنابراين در اين عمل خصومت و رقابت حكومت 

اصـطالح  ه بـ (ها و اعتقادات آبا و اجدادي  هگذشته و شيو ه   انسان بخاطر وابستگي و تعلق شديد ب       اصوالً

يد و با مخالفت    نما  مي در برابر هر فكر تازه و مكتب جديد موضعگيري و مقاومت             معموالً) االولين  ةسنقرآني  

 كـه   كنـد   مـي قرآن چه نيكو اين صفت انـسان را بيـان           . كند  ميبانه دفاع   ص متع با آن از مواضع اعتقادي خود     

ن زده شـده بـاز هـم جـدل          شمار و متنوعي كه در اين كتاب براي هـدايت و ارشـاد انـسا               عليرغم مثلهاي بي  

  :يدنما ميهاي پيشينيان خود تكيه   سنت و بهكند مي

 النـاس ان يومنـوا اذ   وما منع.  جدالِء صرفنا في هذاالقرآن للناس من كل مثل و كان االنسان اكثر شيي  لقد

  . ياتيهم العذاب قبال جائهم الهدي و يستغفروا ربهم اال ان تاتيهم سنه االولين او

 هـر مثلـي   هاي گوناگون ها و شيوه    مردم در قالب  ) هدايت(ما در اين قرآن براي      ـ   ۵۵ـ۵۴آيات  ) ۱۸(كهف  

مقاومـت در برابـر مطلـب جديـد و     (و انـسان در جـدل   ) را بيـان كـرديم  هاي مشابه و معادل  نمونه(را زديم   

ه آمـد بـ     مـي ) اعصار و قـرون   (هنگامي كه هدايت الهي براي مردم        هب. از هر چيزي شديدتر است    ) گري  ستيزه

عـادات و سـنتهاي آبـا و        ( االولـين    سـنه  )عامل(جاي اينكه ايمان بياورند و از پروردگارشان استغفار نمايند          

  ).ترجمه به مضمون(آمد   يا اينكه باالخره عذاب بر آنها مي ،شد ميمانع ) اجدادي

 درگيري اعتقادي دو مسلمان نيامده است، كساني كه پايبند واقعـي            به عنوان البته در قرآن مجادله هرگز      

بـا هـم    ) توجه به معناي دقيق كلمـه     (نكه به مجادله    ي اصولي و عميق آنچنا    فالتو آگاهانه اين دين  هستند اخ      

ها و رقابتهاي دنيايي و درون گروهي آنها را بـه اخـتالف               نند داشته باشند، مگر آنكه انگيزه     توا  ميبرخيزند ن 

  اي اسـت،   برد كه مـستلزم بحـث جداگانـه         ار مي كه  جاي مجادله ب  ه  در اين حالت قرآن كلمه تنازع را ب       . بكشد

  .با رعايت ضوابط معين تنها در دو آيه با اهل كتاب آمده استمجادله مسلمين 

 اما عقيده كه از عقد به معناي بستن و        باشد  مياش    و عقيده  رأي   گفتيم معناي مجادله برگرداندن طرف از     

اي است كه انسان در تجربـه سـاليان دراز            هم پيوسته ه  د، نظريات گره خورده و ب     شو  ميق  تثابت كردن مش  

                                                 
. خـالف و لجـاج نيـز وجـود دارد         : هاي ديگري مثل    واژه» جدل«غير از   ه  در فرهنگ اسالمي براي اين گونه برخوردهاي لفظي ب        . ۲

) هـر چنـد بـه حـق و صـحيح          (اي عادت دارند در برابـر هـر سـخني             عده. ت ديگران خالف كردن يعني رد كردن نظريات و اظهارا       

فهمـي و اشـتباه     شود اين است كـه تـو نمـي          موضعگيري و مخالفت نمايند، معناي واقعي اين عمل كه از تكبر و خشونت ناشي مي              

  .و تنها من عاقل و مطلع و راستگو هستم) گوئي ا دروغ ميي(كني  مي

البته خالف كردن تنها در اعتقادات و افكـار  . يمان مرد كامل نشود تا از خالف دست بردارد، اگر چه بر حق بود        ا: فرمود  پيامبر مي 

بـدون  (كنـد همينكـه شـما حـرف ديگـري را رد كرديـد و                  بلكه در محاورات عادي روزانه نيز مصداق پيـدا مـي          ) مثل جدل (نيست  

  .ايد ام دادهخواستيد خالف آنرا بيان كنيد عملي مذموم انج) ضرورت

مؤمن همين كه حرف حقـي خـالف نظريـات خـود شـنيد تـسليم آن                 . لجاجت نيز رفتار رايج اين گونه برخوردهاي نادرست است        

  .شود غير از اين، لجاجت و پافشاري بر خطا و تكبر محسوب مي. انگارد گردد و اين اعتراف را دليل عجز و شكست خود نمي مي

ها اين است كه كـسي سـخن گويـد و تـو از او      و از جمله لجاجت. تي در سخن دو ركعت نماز است   كفاره هر لجاج  «: پيامبر فرمود 

شود و هـيچ مـسلماني        چرا كه از آن رنجش حاصل مي      . وي بنماياني، همه اين كارها حرام است      ه  را ب  خطائي بگيري و اشكال آن    

اي نيـست بلكـه كمـال ايمـان در            كار كـردن فريـضه    خطاي ديگـري را آشـ     . را نشايد كه مسلماني ديگر را بدون ضرورت برنجاند        

  ).۴۷۶مضمون احاديث از كيمياي سعادت ص ه نقل ب(» خاموش بودن است
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بنـابراين براحتـي و در برخـورد اول         .  با قلب و ضـمير خـود پيونـد زده اسـت            آن را ورده و    آ به دست عمر  

  ).ما عقد عليه القلب و الضمير: العقيده( دگرد ميگشوده و رشته ن

هـدف از جـدال و مجادلـه تابيـدن و          . معتقدات هركس عزيزترين و گرانبهاترين دستاورد زندگي او است        

كـار بـا خـشونت و         ايـن  ردن و تابيدن اعتقادات ديگـري اسـت، مـسلماً         محكم كردن نظريات خود و رشته ك      

هم تابيده يك كالف نخ جز با ماليمت و خونـسردي           ه  هاي كور و ب     همانطور كه گره  . دگرد  ميصالبت عملي ن  

تر خواهد كرد، در مجادلـه         درگم و كور و آشفته    حوصلگي آن را سر     شده و عجله و بي    و دقت و ظرافت باز ن     

بايـد توجـه داشـت از آنجـايي كـه عقيـده بـا دل         .  مراعات گـردد   ا مخالفين اين اصول بايد دقيقاً     وگوي ب   گفت

 تنها با ارائـه دليـل و منطـق          كنند  مياي تصور     عده. باشد  ميسروكار دارد تغيير آن تنها از اين مجري ممكن          

حاليكه دليـل و منطـق شـرط الزم    در را به زانو درآوردند،  اعتقادي ...)جا افتاده (...ن ينند مخالف توا  ميمحكم  

 شما ممكن است در بحث و استدالل طرف را مجاب و مغلوب كنيد امـا جـز دشـمني و                     .است اما كافي نيست   

  .ايد  نياوردهبه دست خصومت و لجبازي حاصلي

روش مجادلـه توصـيه شـده       . كند  مي دليل است كه قرآن اينگونه برخورد با مخالفان را محكوم            به همين 

د شامل مراحل و موازين ذيـل       گرد  مي نحل استنباط    ۱۲۵ سوره عنكبوت و     ۴۶كه از دو آيه     نچنان  در قرآن آ  

  :است

آيد و راه خير قبل از بـستن راه شـر بايـد                همواره قبل از نهي از منكر مي       به معروف ـ همانطور كه امر     ۱

و عقيـده خـود الزم     رأيگشوده شده باشد، قبل مجادله و بحث و گفتگو براي برگردانيـدن طـرف مقابـل از         

بينـي محكـم و       علم و جهـان   (است از جنبه مثبت وارد شده دعوت به خير انجام شود، آنهم دعوتي با حكمت                

  !و پند نيكو) استوار

  ...و جادلهمادع الي سبيل ربك بالحكمه الحسنه 

  ... بسوي راه پروردگارت با حكمت و پند نيكو دعوت كن و با آنها مجادله كنـ) ۱۲۵(نحل 

نيست، هدف دعوت   ! هاي عالمانه   ـ هدف از بحث و مجادله منكوب كردن مخالفين و ارضاء خودپسندي           ۲

آنهم نه با اكراه و اجبار، كه با حكمت و ارائه منطق و دليل محكم، و نه بـا منطـق    !... بسوي خدا است نه خود    

  !خشك، كه با مالطفت و ماليمت و پند و موعظه نيكو

  اي؟ د، اما چگونه مجادلهگرد ميوت، به ترتيبي كه بيان شد مجادله مجاز ـ پس از انجام مرحله دع۳

  ).دنبال همان آيه قبل ( جادلهم بالتي هي احسنو

  .روشي كه بهترين باشد مجادله كنه و با آنها ب

  :شمارد ترتيب مجاز نميبه اين  نيز مجادله را جز ۴۶و همچنين در سوره عنكبوت آيه 

   منهماال بالتي هي احسن االالذين ظلمووالتجادلوا اهل الكتاب ا

  )۴۵عنكبوت ... (با اهل كتاب جز به ترتيبي كه بهترين باشد مجادله نكنيد مگر با ظالمين آنها

هاي متفاوتي تمايل پيدا كند امـا         ها و روش    به شيوه » هي احسن «ممكن است ذهن انسانها براي تشخيص       

  :ير كرده باشدرا تفس» احسن« دنباله آيه روش رسد مي به نظر

  .و قولوا آمنّا بالذي انزل الينا و ما انزل اليكم و الهنا و الهكم واحد و نخن له مسلمون...
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ايم و خداي ما و خداي شما يكـي اسـت و    ما و آنچه به شما نازل شده ايمان آورده ه  آنچه ب ه  بگوئيد ما ب  

  .همه ما تسليم او هستيم

 وقتـي مـا در مجادلـه بـا اهـل            . وحدت و نقاط مشترك است      تكيه روي   و تأكيد» هي احسن «ظاهراً روش   

ها و اختالفات وظيفه داريم بر اعتقادات مشترك كه توحيد و تسليم است وحدت و تفـاهم            كتاب با همه تفاوت   

 بـه اهـل      دهـد   مـي وقتي خداوند به رسـول خـود فرمـان          ! كنيم آيا در ميان خودمان چنين مسئوليتي نداريم؟       

هـاي   ه مساوي و مورد قبولي كه عبادت انحصاري خدا و ترك شرك و نگرفتن اربابسوي كلم ه  كتاب بگو ب  

  !...د؟ن كنيم، آيا مسلمين چنين مشتركاتي ندارتدنيائي باشد گرد آئيم و با يكديگر وحد

بـاً  قل يااهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم اال نعبد االاهللا والنشرك به شيئاً و اليتخذ بعضاً اربا                   

  )۶۴عمران  آل (...اِهللا من دون

كشاند و با      به خشونت و مجادله مي     ن را اـ البته مشاهده انحرافات، خطاها و خالفهاي طرف مقابل، انس         ۴

   ١!هد او را از عمل خود باز داردخوا مياجبار هم شده 

ت در  بـر عكـس قـضاو     ! دوش رسـولش  ه  دوش ما گذاشته و نـه حتـي بـ         ه  اما خداوند چنين رسالتي نه ب     

هد تقوي داشته باشيم و بـا توجـه بـه اصـول كتـاب و                خوا  مي و از ما     كند  ميخودش واگذار   ه  اختالفات را ب  

كار خود مشغول باشيم و حكم و قضاوت نهائي در اختالفات با اهل كتاب را به       ه  يادآوري به خدا و صلوه ب     

  :خدا حواله دهيم

و ان  . مر و ادع الي سبيل ربك انك لعلي هدي مـستقيم          اال  لكل امه جعلنا منسكاً هم ناسكوه فالينازعنك في       

  .القيمه فيما كنتم فيه تختلون اهللا يحكم بينكم يوم. جادلوك فقل اهللا اعلم بما تعملون

پس با تو در امـر  . جا آورنده آن هستنده  ـ براي هر امتي روش عبادتي قرار داديم كه ب ۶۷آيه ) ۲۲(حج 

 تو بـر هـدايتي مـستقيم هـستي و اگـر بـا تـو                 اخويش دعوت كن كه همان    سوي پروردگار   ه  ب. نبايد بستيزند 

يـد  كرد مـي خدا در روز قيامت در آنچـه در آن اخـتالف   .  داناتر است  كنيد  ميآنچه  ه  مجادله كردند بگو خدا ب    

  .كند ميحكم 

ادع الـي   . نالقيمه فيما كانوا فيه يختلفـو      انما جعل السبت علي الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم           

  ...سبيل ربك

) سـوي عبـادت  ه كار در روز شنبه و رفتن بتعطيل اجباري ( ـ جز اين نيست كه سبت  ۱۲۵آيه ) ۱۶(نحل 

نهاده شد و همانا پروردگار تو قطعاً روز قيامـت در آنچـه در آن               ) يهوديان(بر آنانكه در آن اختالف كردند       

  ...دگارت بر خوانتو بسوي راه پرور. يدنما ميند حكم كرد مياختالف 

اتل ما اوحي اليك من الكتاب و اقم الصلوه ان الصلوه تنهي عن الفحـشاء و المنكـر و لـذكر اهللا اكبـر و اهللا               

  ...يعلم ما تصنعون و التجادلوا اهل الكتاب اال

                                                 
ه بـ : دارم، گفـت  مجاهدت از جـدل گفـتن بـاز مـي    ه خويشتن را ب: چرا بيرون نيايي؟ گفت: داود طائي عزلت گرفت ابوحنيفه گفت     . ۱

تر نديدم و هيچ آفـت بيـشتر از آن نبـود كـه                ن كردم، هيچ مجاهدت از آن صعب      محلها آي و مناظره بشنو و سخن مگو، گفت چنا         

نمايند كه جدل گفتن از دين اسـت ـ و طبـع سـبعيت و تكبـر       اندر شهري تعصب مذهبي بود و گروهي كه طلب جاه و تبع كنند فرا

كـه  : كه البته از آن صبر نتوانـد كـرد  كند و چون پندارد كه از دين است چنان اندر وي شره آن محكم شود  خود تقاضاي آن همي  

  )۴۷۷كيمياي سعادت، محمد غزالي طوسي ـ ص . (نفس را اندر آن چند گونه شرف و لذت بود
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 ـ آنچه را كه از كتاب به سويت وحي شده برخوان و نمـاز را بـر پـا دار كـه همانـا       ۴۵آيه ) ۲۹(عنكبوت 

اسـت و  ) هاي نمـاز  از ساير فايده(د و حتماً ياد خدا مهمتر و بزرگتر        دار  ميها باز     ز از زشتيها و ناپسندي    نما

  ... و با اهل كتاب مجادله نكن مگرداند مي كنيد ميخدا آنچه 

  

  حمايت سياسي، اعتقادي

در ايـن  . دهـد  مـي تركيب شود معناي دفـاع و طرفـداري از شـخص ثالـث را     » عن«كلمه مجادله هرگاه با     

حالت انسان با حمايت و موضعگيري سياسـي، اعتقـادي و اجتمـاعي از شـخص يـا گـروه و حـزب معينـي                         

هد اعتراض، انتقاد يا خطري را از آنها دور كند، اما مسلمان بايد متوجه باشد از خائنين دفاع نكنـد و                     خوا  مي

 شـده دفـاع و      بخطـا ) ص(پيغمبر اكـرم  آيه ذيل كه به     . وسيله موقعيت و موضع آنها را تقويت ننمايد       به اين   

  :كند ميحمايت از چنين اشخاصي را بيان 

و التجادل عن الذين يختانون انفسهم ان اهللا اليحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس و اليستخفون   

دلتم عـنهم  هـؤالء جـا  ها انـتم  . من اهللا و هو معهم اذيبيتون ما اليرضي من القول و كان اهللا بما يعملون محيطاً    

  . اهللا عنهم يوم القيمه ام من يكون عليهم وكيال الحيوه الدنيا فمن يجادل في

 دفاع و طرفداري نكن، همانـا خـدا كـسي را كـه     كنند ميخود خيانت ه  بكساني كه ـ از  ۱۰۹ تا ۱۰۷نساء 

اينهـا از   . ردباشـد دوسـت نـدا     ) نظـري اسـت     گناهي كه منشاء آن خودپرستي و تنگ      : اثم(كار    كاِر گناه   خيانت

در حاليكه خدا با    ) نند داشته باشند  توا  مييا ن (ند  دار  مي خدا پنهان ن   ند در حاليكه  دار  ميپنهان  ) كاري را (مردم  

و ) كننـد  مـي مخفيانـه توطئـه    (پروراننـد     آنها است هنگامي كه مطلبي را كه او راضي نيست در ميان خود مي             

ا در زندگي دنيا از اينها دفاع كرديد پس چه كسي روز قيامـت  شم. احاطه داردكامالً   كنند  ميآنچه  ه  خداوند ب 

  د؟شو مي؟ يا چه كسي وكيل اينها كند ميدر برابر خدا از ايشان دفاع 

اي جز    گوئي در قيامت انسان واسطه    . البته گاهي اين شخص ثالث ممكن است نفس خود انسان هم باشد           

  !ند باشدتوا مييابد و تنها خودش وكيل مدافع خودش  نفس خويش نمي

  تجادل عن نفسها و توفي كل نفس ما عملت و هم اليظلمونتي كل نفس أيوم ت

از خـود دفـاع    (كنـد  مـي ، هر كس از جانـب خـويش مجادلـه    )قيامت( ـ روزي كه بيايد  ۱۱۱آيه ) ۱۶(نحل 

جـر  ا(د و آنهـا مـورد سـتم         گـرد   مـي پرداخت  ) اجرش(تمام و كمال    ه  هر كس آنچه عمل كرده ب     ه  و ب ) كند  مي

  .گيرند قرار نمي) ناقص

  

  )ايدئولوژيك(دفاع عقيدتي 

و عقيـده    رأي   گفتيم مجادله نوعي برخورد و مقابله اعتقادي دو طرفه بـراي منـصرف كـردن حريـف از                 

د گرد ميد، به خشونت و احتماالً درگيري منجر شو  مياين عمل كه معموالً با خصومت شروع        . باشد  ميخود  

 عموماً مجادله به مشاجره و منازعه منجر        »كنند  ميدر دعوا حلوا قسمت ن    «: ميانهو از آنجا كه به اصطالح عا      

وظيفـه يـك    ! دشـو   مـي د و از فحش و ناسزا براي نشان دادن مخالفت و بيـزاري از حريـف اسـتفاده                   شو  مي

، مثل، دفاع اعتقادي به بهترين شيوه است، دفاع يعنـي دور كـردن            ه  مسلمان در چنين حالتي به جاي مقابله ب       

ان را به طاس لغزنده رد      سي كه نسبت داده شده، تا شيطان ان       كنار زدن و دفع نمودن تهمت، افتراء و ناسزائ        
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 احكام اين دفاع آنچنان كه در دو آيـه ذيـل نـشان داده               ! يكي به دو كردن نكشاند     به اصطالح كردن دشنام و    

  :دشو مي تكيه و توصيه د عيناً مشابه همان احكام مجادله است و بر همان اصول اخالقيشو مي

 ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون، و قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعـوذ                     ـ  ۱

  .بك رب ان يحضرون

و .  دانـاتريم كننـد  مـي به بهترين روشي كه بدي را به نيكوئي تبديل كند دفاع كن، ما به آنچه آنها وصـف     

بـرم و از      بتـو پنـاه مـي     ) راندن بسوي معاصي با عيبجوئي از غيـر       (ين  هاي شياط   بگو پروردگارا از وسوسه   

  .۹۸ و ۹۷آيات ) ۲۲(مومنون. برم بتو پناه مي) بر من تسلط پيدا كنند(كنار من حاضر شوند ) شياطين(اينكه 

  .و من احسن قوالً ممن دعا الي اهللا و عمل صالحاً و قال انني من المسلمينـ ۲

ه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك و بينـه عـداوه كانـه ولـي حمـيم و مـا                     السيئوالتستوي الحسنه وال  

نك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا انه هو الـسميع          غو اما ينز  . يلقيها االالذين صبروا و مايلقيها اال ذو حظ عظيم        

  .۳۶ تا ۳۴آيات ) ۴۱(العليم ـ فصلت 

ه بـ (سته نمايد و گويد مـن از تـسليم شـدگان      سوي خدا دعوت كند و كردار شاي      ه  كيست نكوتر از آنكه ب    

) بدي را از خـود دور كـن       (خوبي و بدي يكسان نيستند، به روشي كه بهترين است دفاع كن             . هستم) راه حق 

چنـين درك و    ( و   باشـد   مـي ناگاه آنكه ميان تو و او دشمني است گوئي دوسـت گرمـي              ) صورت در اين (كه  

و داده ) انـد   مخالفين را كردهيتحمل ناسزاها و نارواها  (بر كردند    ص كساني كه داده نشوند مگر    ) دريافتي را 

  .داشته باشند) از ايمان و اراده( بهره عظيمي كساني كهنشوندش مگر 

اولئك يوتون اجرهم مرتين بما صبروا و يدرؤن بالحسنه السيئه و مما رزقناهم ينفقـون و اذا سـمعوا                   ـ  ۳

  . لكم اعمالكم سالم عليكم النبتغي الجاهليناللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و

كردند و بـدي را بـا خـوبي دفـع     ) تحمل ناسزا و ناماليمات( ـ آنان بخاطر آنچه صبر  ۵۵آيه ) ۲۸(قصص

هر گـاه سـخن     ) اينها. (بار داده شوند   ند پاداش خود را دو    كرد  ميند و از آنچه روزيشان داديم انفاق        كرد  مي

كارهاي ما بـراي    ) نتيجه: (گفتند  مي) به مخالفين و ناسزاگويان   (اندند و   گرد  ميو  شنيدند از آن ر     اي مي   بيهوده

  .سالم بر شما، ما جاهلين را نخواهيم. خودمان و كارهاي شما براي خودتان است

) ۴۵(و عنكبـوت    ) ۲۵نحـل   (اي كه احكام مجادله در آن ذكـر شـده بـود               در مقايسه اين سه آيه با دو آيه       

  :هاي ذيل رسيد ن به دريافتتوا مي

ـ هدف از مجادله يا دفاع عقيدتي دعوت به سوي خـدا اسـت نـه نـشان دادن برتـري خـود و سـركوب              ۱

و « روي   تأكيـد انجام شده باشد و در اينجـا        ... قبالً خوانديم پيش از مجادله بايد ادع الي سبيل ربك         . مخالفين

ولي چـون قـصد از مجادلـه و دعـوت تربيـت            د با اين تفاوت كه در ا      شو  مي» من احسن قوال ممن دعا الي اهللا      

خـاطر رسـيدن بـه    ه د و در آيه فوق چون بحـث از دعـوت و دفـاع بـ    شو مي، گفته »سبيل ربك «طرف است،   

  .دشو ميگفته » اهللا الي«وحدت است 

كه خود نيز رهرو اين طريق بوده و        ) دعا الي اهللا  (ـ كسي حق دارد ديگران را به سوي خدا دعوت نمايد            ۲

 از اين نظر بالفاصله   . ردار نيست  ك دو صد گفته چون نيم    : باشد چرا كه  ماهنگ و بازتاب كردارش     گفتارش ه 

 بـر   تأكيـد و در بحث مجادله نيز اين امر بـا          . يدنما  مي مشروط   »عمل صالحاً و«سوي خدا را با قيد      ه  دعوت ب 

  .ايمان و حكمت و موعظه نيكو محدود گرديد



  ۱۰۸

هنگـام پيـشنهاد    ه  زانه براي فيصله دادن به اختالف و دعوا، بـ          همچنانكه در منازعات و مشاجرات رو      ـ۳

و قـضاوت او بـراي اطمينـان حريـف           رأي    تسليم بودن خود را بـه      شخص ثالثي به عنوان داور و حكم قبالً       

 اي كه در راه خدا باشد بايد تسليم بودن خود را نسبت به حكم خدا قبالً                  در مجادله و مدافعه    ،يمدار  مياعالم  

نـي مـن   نقـال ا «بـود و در اينجـا بـر    » نحـن لـه مـسلمون   « بـر  تأكيددر بحث مجادله   .  بيان نماييم  به روشني 

توجه به اين كه حكم خدا عادالنه است و مانند ميانجيگري انسانها احتمال اشـتباه و خطـا در آن                    . »المسلمين

  .يدنما ميوجود ندارد كمك شاياني به آرامش دعوا 

شـده اسـت، يعنـي      » بـالتي هـي احـسن     «:  بر عبـارت   تأكيدادله و مدافعه،    مجبه   در هر پنج آيه مربوط       ـ۴

بالحكمه و الموعظـه    «،  »و من احسن قوال   «: عالوه بر آن سه بار احسان به صورتهاي       . بهترين شيوه و روش   

چيـز   كـويي و زيبـايي و هـر       نيبـه   » حـسن «. توصيه شده اسـت   » هئو ال تستوي الحسنه و ال السي      «،  »الحسنه

ديگري اسـت، بـه نعمـت و تفـضل          ه  نيكويي و شادي رساندن ب    » احسان«ند و   گوي  ميورآور  خوشايند و سر  

بالتي (و موعظه و روش نيكو      ) احسن قوال ( بنابراين گفتار نيكو      ند،گوي  مي» حسنه«خوشايند و شادكننده نيز     

بينـي    وشد بـه دوسـتي و خـ       گـرد   مي با خصومت و بدبيني آغاز       در مجادله و مدافعه كه معموالً     ) هي احسن 

بيني   ازاي بدگويي و بدخواهي مخالفان بايد نيكويي و خير رساند تا شادي و خوش             يعني در . دگرد  ميمنتهي  

و تحـولي در عواطـف و روحيـات         كننده آنچنـان تغييـر       احسان به عنوان مكانيزم منقلب    . ددر آنها ايجاد گرد   

هاي كينه و خـصومت را         شعله دته باشن ناگهان مانند آبي كه روي آتش ريخ        آورد كه به     مي به وجود شخص  

 خالصه و مجمل    به طور در سوره مومنون    ! كند  ميخاموش كرده حرارت غضب را  تبديل به گرمي دوستي           

و در سـوره    )التي هـي احـسن الـسيئه      ادفـع بـ   (كننده بدي به خوبي باشـد          كه تبديل  كند  ميروشي را توصيه    

). الذي بينك و بينه عداوه كانه ولـي حمـيم          ي هي احسن فاذا   ادفع بالت ( كند  مييل اين حكم را بيان      صلت تف صف

اي كـه كـار       معجزه!... اينست معجزه احسان  ! هم نه دوستي معمولي و عادي، بلكه دوستي داغ و صميمي           آن

كسي كـه چنـين اراده اسـتوار و صـبر آهنـين داشـته         . دگرد  ميكس نيست و جز با صبر و تقوي عملي ن          هر

 االالـذين صـبروا و      و ما يلقيها  (.  از معنويات و ارزشهاي متعالي الهي گرفته است        باشد براستي بهره عظيمي   

  .)يلقيها اال ذو حظ عظيم ما

بـدي بـا خـوبي و جبـران آن بـا انفـاق و صـدقه        كـه همـان دفـع    » صبر«و پاداش اين مومنين را بخاطر      

  ...)اولئك يؤتون اجرهم مرتين: (دهد مي خداوند دو بار باشد مي

ه بـا منكـرين   له و دفاع نبايد به اصطالح كاسه داغتر از آش بود و از خدا و رسولش در مقابل   ـ در مجاد  ۵

 تغييـر روحيـات و اعتقـادات انـسانها جـز بـا ماليمـت و مـدارا و احـسان مقـدور                        .و مخالفين سبقت گرفـت    

فـاع از  اي كه به خـاطر خـدا و د   دادنهاي متعصبانه و جوش و خروشهاي جاهالنه ، حساسيت نشانباشد  مين

  .دهد ميد مورد رضايت او نيست و منكرين را بيشتر فراري شو ميحريم شرع انجام 

در . دهـد   مـي هاي خدائي كاري بس ظريف و حساس است كه تنها با صـبر و تقـوي نتيجـه                     تبليغ رسالت 

ان مـا خودمـ  (» نحن اعلم بما يـصفون «به » ادفع بالتي هي احسن السيئه  «: سوره مومنون به دنبال توصيه به     

و در سـوره    !  تا نخـواهيم همـه را بـه زور مـسلمان كنـيم             دهد  ميهشدار  )  داناتريم كنند  ميبه آنچه توصيف    

  :فرمايد فصلت مي

  »هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدينان ربك «



  ۱۰۹

يافتگـان    باشـد دانـاتر و نـسبت بـه هـدايت          شده  همانا پروردگار تو خودش به كسي كه از راهش گمراه           (

  )!تر است هآگا

يعني ما وكيل و وصـي و نماينـده خـدا بـراي تنبيـه و تعـذيب مخـالفين نيـستيم و چنـين مجـوزي از او                        

  .سوي خدا استه وظيفه ما فقط بيان حق و دعوت ب! ايم كه به اكراه مردم را به ايمان سوق دهيم نگرفته

كـوه و صـبري پـوالدين    كار گرفتن روش فوق البته بسيار دشوار و سخت اسـت و ايمـاني چـون                ه  ـ ب ۶

و  و بـه انتقـام       كنـد   ميشدت تحريك و وسوسه     ه  ها شيطان اولياء خود را ب       در اين گونه درگيري   . هدخوا  مي

تنهـا وسـيله بـراي آزاد شـدن از بنـدهاي اسـارت              . يـد نما  ميالعمل منفي ترغيب و تشويق        نشان دادن عكس  

) در مقولـه دفـاع عقيـدتي   ( دو آيـه مـورد بحـث         آخرين بند هر  . يعني پناه بردن به خدا است     استعاذه  شيطان  

  :توصيه داردبه اين اختصاص 

  .و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا انه سميع عليم ـ)۳۶(ـ فصلت ۱

  .و قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون ـ ۹۸ـ مؤمنون ۲

نـزغ  . باشـد   مـي ) جمع همزه (» همزات«و  » نزغ«ت  عملي كه در دو آيه فوق به شيطان نسبت داده شده اس           

العمـل    هد با سـوق دادن انـسان بـه انتقـام و عكـس             خوا  ميدر كار يعني دخول براي افساد و تباهي، شيطان          

معناي دفع و   ه  نيز ب ) جمع همزه (همزات  . ناشايست او را به فساد و تباهي بكشاند و در راه خود داخل نمايد             

ويـل لكـل    (خاطر طرد و راندن ديگران همـز گوينـد          ه  عيبجوئي و ايرادگيري نيز ب     و به    باشد  ميراندن شديد   

گيري از آنهـا   جاي احسان و دوستي با مخالفين به دفع و طرد و عيب          ه  هد ما را ب   خوا  ميشيطان  ) ههمزه لمز 

 جمـع آمـده كـه انـواع وسـاوس و            بـه صـورت   سوق دهد تا به معاصي رانده شويم و شگفت اينكه همـزات             

در هر معركه   ) و اعوذ بك رب ان يحضرون     ( شيطان با حضور خود     ! آورد   مي رخاطه  اي شيطان را ب   ه  حيله

كوشد مانع تحقق تبديل سيئه به حسنه شود، تنها پنـاه بـر خـدا و يـادآوري او اسـت كـه باعـث                           و دعوا، مي  

سـرانجام عفـو،   نيز تصوير روشـني از  ) ۲۰۲ تا  ۱۹۹آيه  (در سوره اعراف    . دشو  ميبيداري و آگاهي انسان     

خـدا را   ه   و بصيرت و بنيائي حاصله از تقوي و استعاذه بـ           دهد  ميامر به معروف و اعراض از جاهلين ارائه         

  :كند ميزيبايي بيان ه ب

  .اعرض عن الجاهلينالعفو وامر بالعرف وخذ

  .و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا انه سميع عليم

الغـي ثـم      ن الشيطان تذكروا فاذا هم مبـصرون و اخـوانهم يمـدونهم فـي             ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف م      

  .اليقصرون

) كنند  مي عقل سليم و همه مردم تصديق        آن را آنچه خوب بودن    (و به عرف    ) انتخاب كن (گذشت را بگير    

 شـو  هامر كن و از نادانان دوري گزين، و اگر انگيزشي از جانب شيطان تو را برانگيخت پس بر خـدا پناهنـد        

  .كه همانا او بسيار شنواي بسيار دانا است

  

  مراء

هاي مهم قرآن در زمينه مسائل تبليغي و شيوه برخـورد فكـري و اعتقـادي بـا مخـالفين و                       ديگر از واژه  

هاي ممـاراه، امتـراء، تمـاري و        به صـورت  است كه   » مراء« كلمه   به حق منكرين در جهت ارائه مكتب و دعوت        



  ۱۱۰

  .مريه هم استعمال شده است

اند و مجادله و گفتگـو در امـري را كـه اصـل آن                 را نوعي شك و ترديد معني كرده      » مريه«بهاي لغت   كتا

  .مورد شك و ترديد باشد ِامتراء گويند

اي كـه ماهيـت آن قابـل          براي شناخت دقيق كلمه و تشخيص اينكه چرا به مجادله بين دو نفـر در مـسئله                

گويند، الزم است به اصل كلمه در كتابهاي لغت      » مراء «درك نيست و همچنين به شك و ترديد در آيات الهي          

  .مراجعه نمائيم

براي تحريـك   ) پائينه  از باال ب  ( دوشيدن پستان شتر كه با حركات متوالي دست          به عمل در فرهنگ عرب    

همچنين در اسبدواني، بـه شـتاب و        . د مريه گويند و ناقه پرشير را مرايا نامند        شو  ميو استخراج شير انجام     

، كننـد   مـي د بـا همـين كلمـه توصـيف          شـو   مييك در آوردن اسب را كه با شالق يا وسيله ديگري انجام             تحر

در ، اسب نيز نيروي خود را       كنند  مي شير خارج    به صورت همانطور كه شتر يا گاو عصاره وجودي خود را          

  .دساز ميمسابقه يا حركت سريعتر ظاهر 

گوئيم كه آدمي در مجادله بـا         عميم دهيم، مراء به تالشي مي     با اين توجه، اگر بتوانيم مطلب را به انسان ت         

هد در بحث و جدل و مـسابقه        خوا  ميذهني خود   ، گوئي با استمداد از نيروهاي بالقوه        دهد  ميمخالفين انجام   

البته اين عمـل در مـورد مـسائل و          !  بيشتر از انديشه خود بدوشد     به اصطالح لفظي از حريف پيشي بگيرد و       

د و نتيجه و محـصول      گرد  ميئي كه در قلمرو انديشه انسان قرار دارد نوعي تفكر نيكو تلقي             موضوعات دنيا 

 اما هنگامي كه در موضوعات خارج از محدوده درك و فهم يـا علـم بـشر، يعنـي دنيـاي غيـب                        دهد  ميمثبت  

 موهـات و   داد و جزد تالش فكري تراوش حقيقي و درستي نخواهدشو ميانجام  ) ماوراء الطبيعه، متافيزيك  (

، يعنـي مجادلـه و تـالش        »مـراء «نـد   گوي  مياين حالت را    !  آورد تصورات باطل و خيالي چيزي به بار نخواهد       

نند داشـته   توا  ميفكري دو نفر براي غلبه بر يكديگر در موضوعي كه هيچكدام علم درستي از آن ندارند، يا ن                 

 موارد و مسائل، انسان فقط با اتكاء به منبـع           در اين گونه  . كنند  ميباشند و تنها بر تصورات ذهني خود تكيه         

نـد بـه حقيقـت    توا مـي انسان القاء شـده   ه  خارج از انديشه خود، يعني هدايت الهي كه از طريق وحي و الهام ب             

بـه  ): ع(گفتـه امـام صـادق     ه  راهنمائي گردد در غير ايـن صـورت رهـرو مخلوقـات ذهنـي خـود گـشته و بـ                    

  :دگرد ميپردازي منتهي  خيال

  يزتموه باوهامكم فهو مخلوق مردود اليكمكلما م

حقيقت (د  گرد  ميدهيد مخلوق ذهني خودتان است كه بشما بر         آنچه با اوهام خودتان تميز و تشخيص مي       

  ).واقعي و خارجي ندارد

هـر  : فرمايند   و مي  دهند  ميقرار  » مراء«هاي چهارگانه آن را بر        حضرت علي در تعريف شك، يكي از پايه       

  :ه خود در زندگي قرار دهد هرگز شب تاريك جهلش به روز روشن شناخت منتهي نگرددكس مراء را روي

  )البالغه  نهج۳۰حكمت شماره  (من جعل المراء ديناً لم يصبح ليله

ه  كـه بـ  كند ميكساني را راسخين در علم معرفي ) البالغه   نهج ۹۰شماره  (» اشباح«و در خطبه معروف به      

د از شناخت و تفـسير آنچـه در پـس پـرده غيـب پوشـيده و پنهـان اسـت                      مرز اعتراف به عجز و ناداني خو      

آن احاطه ندارند   ه   در ناتواني از شناخت آنچه ب      ن را ااند و خداوند متعال اقرار و اعتراف عاجزانه ايش          رسيده

ايـشان امـر نكـرده      ه   بـ  آن را كه بحث و گفتگوي از كنه و حقيقت           در چيزي  ن را استوده و انديشه نكردن آن    



  ۱۱۱

فهمـد خـارج از دنيـاي حقيـر ذهنـي او              در ايـن مرحلـه انـسان مـي        .  و استواري علمـي ناميـده اسـت        رسوخ

تواند بـر آنهـا آگـاهي          يمهم، فكر، عقل و احساس قلبي خود ن       هاي بيكراني وجود دارد كه به نيروي و         عظمت

  .يابد

مـت و عـذاب الهـي        بار تكرار شده كـه بيـشترين مـورد آن بـه قيا             ۲۰با مشتقاتش   » مراء«در قرآن كلمه    

ه علـم و اطالعـي      اند انسان هيچگون     جز آنچه انبياء الهي گفته     ١در مورد قيامت  ).  بار ۷حدود  (اختصاص دارد   

شـناخت علمـي، بـيش از    ه ند بـ توا ميكه خارج از قلمرو علمي او قرار دارد، در مورد آن ن       يي  ندارد و از آنجا   

در دو آيـه، امتـراء و   . ورد نبايـد مـراء و سـتيزه نمايـد    بنابراين در اين مـ . آنچه در كتب آسماني آمده برسد  

او خـارج از درك و فهـم علمـي زمـان بـوده آمـده                ) بدون پـدر  (كه خلقت   ) ع( حضرت مسيح  در باره مجادله  

، )۲انعـام   (اصحاب كهف، خلقت اوليه انـسان        كيفيت داستان    در باره و در آيات ديگري بحث و گفتگو        . ٢است

بدون استمداد از وحي    (يقت اين امور    به حق خود فشار آوردن براي رسيدن      ه  و يا ب  ... وحي، لقاء پروردگار و   

  .مريه ناميده شده است) و هدايت الهي

در قرآن به مجادالت سياسـي و برخوردهـاي ايـدئولوژيك حزبـي و گروهـي اطـالق                  » مراء«گرچه كلمه   

 و شـك و ترديـد در آنهاسـت در            كه ستيزه و مجادله كردن در امور نامحسوس        آن را نشده، اما اگر فلسفه     

ـ حتـي در  نيم بحث كردن در مسائلي را كه انسان علم و اطـالع كـافي از آن نـدارد     توا مي ،نظر داشته باشيم

مسائل محسوس و دنيائي ـ از همين مقوله بشمار آوريم و هواداري متعصبانه از شخص يا گروه معيني را  

و ستيزه با ديگران براي اثبات عقيده خـود را بـه همـين معنـا                مادامي كه متكي بر آگاهي و علم كافي نباشد          

  .بگيريم

بـا اهـل كتـاب بحـث و مـراء           ) تعداد واقعي آنها  (در مورد اصحاب كهف     : فرمايد  خدا مي   خداوند به رسول  

  .ل مكنسؤا و در اين مورد از احدي از آنها ٣نكن، مگر مراء ظاهري

  و التمار فيهم اال مراًء ظاهراً و التستفت فيهم منهم احداًقل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم اال قليل ... 

 در باره س  پست و جز قليلي آنها را نشناسند        شمار آنان داناتر ا   ه  بگو پرودگار من ب   ... ۲۲آيه  ) ۱۸(كهف  

نكن، مگر مراء ظاهري و در مورد اين قضيه از احدي از آنان             ) مجادله براي كشف حقيقت   (آنان با آنها مراء     

  .كنپرسش ن

                                                 
  .۶۳ ر ـ حج۱۰۹ ـ هود ۵۵ ـ نجم ۱۷ ـ هود ۵۰ ـ دخان ۶۱ ـ زخرف ۱۸شوراي : ها و آيات  سوره.

  .ي فيه يمترون ـ ذلك عيسي بن مريم قول الحق الذ۳۴آيه ) ۱۹(الف ـ مريم . ۲

  .كنند عيسي فرزند مريم، گفته راستي كه در مورد آن ترديد و مجادله مي) حقيقت داستان(اين است 

فمن حاجـك فيـه مـن بعـدها     . الحق من ربك فالتكن من الممترين. عيسي كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونب ـ ان مثل  

  ...جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و

حـق از جانـب   . او گفـت بـاش پـس شـد    ه او را از خاك آفريـد سـپس بـ       ) كه(ـ مثل عيسي مانند مثل آدم است        ۶۰آيه  ) ۳(عمران  آل

پروردگارت است پس از ترديدكنندگان نباش، پس اگر كسي با تو در مورد او بعد از آنكه علمي در اين مورد برايـت آمـد محاجـه        

  )آيه مباهله. (..كرد بگو بيائيد دعوت كنيم فرزندان و

يا ظـاهر  ... مراء ظاهري يعني بحث سطحي و غيرجدي، : اند، از جمله اينكه توجيهات مختلفي كرده  » ظاهراً«مفسرين در معناي     .

به معناي آشكار و روشن، يعني حجت و دليل كافي بياوري، و همچنين ظاهر بـه معنـاي غالـب، كـه در ايـن حالـت معنـاي آن از                               

  .شود  صحبت كردن ميموضع قدرت و حاكميت



  ۱۱۲

اين خود درسي است براي ما كه بيهوده در چيزي كه علم نداريم مجادله و سـتيزه نكنـيم و بـا مـدعيان                        

  .گونه مسائل درگير نشويم  جدي بر سر اينبه طوربيخبر 

اصـول  : (كنيم  مينقل شده كه به برخي از آنها اشاره         ) عليهم السالم (در اين مورد احاديثي از ائمه اطهار        

  ):۴۰۸ ص ۳كافي ج 

من حسن خلقه، و خـشي      :  باب شاء  يثالث من لقي اهللا عزوجل بهن دخل الجنه من ا         ): ص(ـ رسول اكرم  ۱

  .اهللا في المغيب و المحضر و ترك المراء و ان كان محقاً

كه بخواهد مالقت كند از هر دروازه ) در روز قيامت(سه خصلت است كه اگر كسي خدا را با داشتن آنها            

مجادلـه و  ( كسي كه اخالقش نيكو باشد و از خدا در پنهـان و آشـكار بترسـد و مـراء                   :دگرد  ميوارد بهشت   

  !را رها كند، گر چه حق هم با او باشد) بحث و گفتگوي با ستيز

  )۴۹العقول ص  تحف(التمار اخاك و التمازحه و التعده فتخلفه 

  .با برادرت مراء نكن، شوخي مكن و خلف وعده مكن

  .اه الرجالده االوثان عن مالجعن شيء بعد عباما نهيت 

  )۴۱العقول ص تحف: (كردن با مردم نهي نشدم پرستي از چيزي بمانند ستيزه ز بتشدن ا من پس از نهي

  . اياكم و المراء و الخصومه فانهما يمرضان القلوب علي االخوان و ينبت عليها النفاق):ع(ـ علي۲

) بـدبين (ب انسان را نسبت به بـرادرانش بيمـار          و خصومت كه اين دو خصلت قل      » مراء«برحذر باشيد از    

  .روياند د و بر آن نفاق ميساز مي

  .التمارين حليما و السفيهاً، فان الحليم يقليك و السفيه يؤذيك): ع(ـ امام صادق۳

  .كني، كه همانا حليم با تو دشمن گردد و سفيه آزارت رساند) بحث و جدل(مبادا با حليم و سفيه مراء 

كه در آيات قرآن به شك و ترديد و بحـث و جـدل              » مراء«د  گرد  ميز احاديث فوق برداشت     همانطور كه ا  

در آيات الهي و موضوعات غيبي و نامحسوس گفته شده در روابط اجتماعي انسان با مخـالفين و معانـدين                    

فظـي و   هـاي ل    هـا و جـدل       و مسلمان مؤمن بايد مراقبت نمايد در دام اين گونـه بحـث             كند  مينيز مصداق پيدا    

  . اسير نگردد،جويانه خياباني كه حاصلي جز خصومت و وقت تلف كردن ندارد مناظرات ستيزه

  

  



  ۱۱۳

  

  

  نامه به روزنامه اطالعات در مورد مصاحبه با مهندس بازرگان

  شوراي محترم سردبيري روزنامه اطالعات

سلمين جناب آقاي سيد علي     االسالم و الم    هاي حجه   اي كه در زمينه نظريات و برنامه        مصاحبهه  با توجه ب  

 و  ۲ و   ۱ شـماره مـورخ      ۳ آورده و در     بـه عمـل   اي، كانديداي رياسـت جمهـوري در انتخابـات فعلـي،              خامنه

شود در ظـرف هفتـه جـاري بـر       از آن روزنامه دعوت و پيشنهاد ميبدين وسيله ،ايد  منتشر فرموده  ۳/۵/۶۴

 بازرگـان دبيركـل نهـضت و نـامزد انتخابـات            طبق قانون انتخابات مصاحبه مشابهي با آقاي مهندس مهدي        

  .رياست جمهوري ترتيب داده و منتشر سازيد

  با سالم و امتنان

  روابط عمومي

  ايران آزادي  نهضت

   

  بسمه تعالي

  اننهضت آزادي اير
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۸۰/۴/۲۱:شماره

 ۶/۵/۱۳۶۴ :تاريخ



  ۱۱۴

  

  تلگرام به مسئولين و درخواست رفع توقيف از روزنامه ميزان

  تلگرام شهري

   موسوي اردبيلي رياست شورايعالي قضائي... ا حضرت آيت

 و  ۲۹/۴/۶۰ مـورخ    ۱۷۰هـاي شـماره        با سالم و آرزوي توفيـق در اجـراي عـدالت و پيـرو نامـه                احتراماً

اي بـود كـه        روزنامه ميزان همانطور كه اطالع داريـد ايـن نـشريه تنهـا روزنامـه               ۵/۶/۶۰ مورخ   ۱۷۶شماره  

  آقـاي  ۱۷/۳/۶۰ مـورخ    ۱۲۸۲۲/۳۰ طي حكـم     ،ران را بدون سانسور منتشر ميساخت     نظرات نهضت آزادي اي   

  .توقيف شده است» تا اطالع ثانوي«الجوردي دادستان وقت انقالب اسالمي مركز ... اسدا

صرفنظر از غيرقانوني بودن اين حكم از آنجـا كـه كانديـداي نهـضت آزادي ايـران در انتخابـات جـاري            

ه آزادي در انتخابـات ايـن اسـت كـ     تـأمين  نام نموده است و يكي از شرايط الزم براي       رياست جمهوري ثبت  

اي را داشته باشـند كـه نظراتـشان را بـدون سانـسور درج و                  همه نامزدها حق و امكان استفاده از روزنامه       

 آيـد تـا     بـه عمـل   منتشر كند، لذا خواهشمند است دستور فرمائيد از نشريه ميزان در اسرع وقت رفع توقيف                

  .باتي عمل نمايد ملي اسالمي خود درادامه فعاليت انتخابه وظيفهنهضت آزادي ايران بتواند 

  نهضت آزادي ايران

  ۶۴تهران ششم مرداد ماه 

  

  دفتر امام خمينيـ :رونوشت

  العظمي منتظري... ا دفتر آيتـ 

  شوراي نگهبان هيئت نظارت مركزي انتخابات رياست جمهوريـ 

  دفتر رياست جمهوريـ 

  دادستان كل كشورـ 

  رياست كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالميـ 

  عمومي تهراندادستان ـ 

  ـ رونوشت روزنامه كيهان

  ـ رونوشت روزنامه اطالعات

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۷۹/۴/۲۱: شماره

 ۶/۵/۱۳۶۴ :تاريخ



  ۱۱۵

  

  

  چرا مهندس بازرگان داوطلب رياست جمهوري شد؟

  

 منظور براندازي و انتقام، بلكه براي اسـتيفاي حقـوق بـه              قيام، قيامي همگاني نه به    ه  براي دعوت مردم ب   

  .تاي كه براي آن انقالب كرده اس رفته دست نيامده يا از دست

آزادي ـ اسـتقالل ـ جمهـوري     «اي  براي احياي ارزشهاي پايمال شده انقالب درخواسته و شعار سه كلمه

  :هاي ملت در موارد ذيل و براي تحقق خواسته» اسالمي

  حل اين بحران خانمانسوز از طريق پايان عادالنه و شرافتمندانه آن: جنگ. ۱

  مي در چهارچوب قانون اساسياحيا و ابقاء اصولي نظام جمهوري اسال: نظام. ۲

  تمامه قانون اساسيه برقراري جدي حاكميت قانون و اجراي كامل و ب: قانون. ۳

   و طبقاتيحزبيجاي استبداد و انحصار ه برقراري حاكميت ملت ب: ملت. ۴

  ايجاد فضاي بازسياسي و رفع اختناق و اجبار و اكراه اعتقادي: آزادي. ۵

  عاد مختلف در برابر تجاوز و خودسري گروههاي غيرمسئولايجاد امنيت در اب: امنيت. ۶

   و خصومت و خشونتينجاي دشمه ايجاد روح برادري و رأفت و رحمت ب: اخالق. ۷

  تالش و توليد و خودكفائي براي مبارزه با كمبود، گراني، تورم و وابستگي: اقتصاد. ۸

   تخريبجاي شعار و نفاق وه فعاليت و خدمت و سازندگي ب: آباداني. ۹

  ...برقراري عدالت اجتماعي، اقتصادي، قضائي و : عدالت. ۱۰

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۱۶

  

  نامه به شوراي نگهبان در مورد

  صالحيت نامزدهاي رياست جمهوريرد 

  

  شوراي محترم نگهبان

  با احترام

دارد كـه     همانطور كه استحضار داريد اصل يكـصدودهم قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي مقـرر مـي                  

االصـل،    ايرانـي (آيـد     است جمهوري از جهت دارا بودن شرائطي كه در اين قانون مي           صالحيت داوطلبان ري  «

تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران                   

طبـق  » .رسـد برهبري   تأييد   شوراي نگهبان و در دوره اول به       تأييد   بايد قبل از انتخابات به    ) و مذهب كشور  

فقهاي عادل و آگاه بـه مقتـضيات زمـان و مـسائل             «يكم نيمي از اعضاي شوراي نگهبان از ميان         اصل نودو 

به معرفي شورايعالي قضائي    » از ميان حقوقدانان مسلمان   «از طرف مقام رهبري منصوب و نيم ديگر         » روز

  .ندگرد ميو تصويب مجلس شوراي ملي انتخاب 

 تن ديگـر در     ۴۸ تأييد   جمهوري و عدم    سه تن از نامزدهاي رياست     تأييد   رهر چند تصميم اخير شوري د     

المؤمنـات بعـضهم اوليـاء      والمؤمنون و «حكم محكم   ه   ولي ما ب   چهارچوب اصل يكصدوده انجام گرفته است     

كلكـم راع و كلكـم مـسئول عـن          «و به تبعيـت از دسـتورالعمل        » المنكر  بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن     

خيـر، امـر بـه      ه  در جمهـوري اسـالمي دعـوت بـ        «پايه اصل هشتم قانون اساسي كـه طبـق آن           و بر   » رعيته

يكـديگر، دولـت نـسبت بـه        ه  اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت بـ            معروف و نهي از منكر وظيفه     

دانيم  جمهوري اسالمي الزم مي   ه  ، به عنوان حزبي قانوني، عالقمند و وفادار ب        »دولته  مردم و مردم نسبت ب    

استحـضار  ه  توجهي از ملت ايران ايجاد نموده است ب         مشكل بزرگي را كه تصميم آن شورا براي بخش قابل         

  .رسانيده تقاضاي توضيح و تبيين كنيم

           

شده توسط آن شوري همگي از اعضاء سرشناس و اكثـراً كادرهـاي رهبـري و      تأييد   گانه  نامزدهاي سه 

 انحصار نامزدهاي واجد صالحيت در اين سه نفر عالوه بر آنكه مخـالف بـا                .سياستگذار حزب حاكم هستند   

حاكميت مطلق بر جهـان و      «د  گوي  ميوششم از فصل پنجم مربوط به حق حاكميت ملت است كه             اصل پنجاه 

توانـد ايـن    انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي حاكم ساخته است و هيچكس نمـي  

تنهـا يكـي از سـه راه را         » ز انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهـد              حق الهي را ا   

  .گذارد خالفان سياستهاي حزب حاكم ميپيش پاي م

چنين انتخابـاتي انتخابـات تـك       . دهند رأي   گانه  يكي از نامزدهاي سه   ه  ـ پاي صندوقها حاضر شوند و ب      ۱

كند كه در انتخابات آنها تنهـا حـزب حـاكم             را تداعي مي  حزبي بوده و وضع سياسي كشورهاي بلوك شرق         

  .نامزد ديگري ندارنده ي دادن بأر كند و ساير مردم حق معرفي و يا چند نفر را معرفي مي

  ۸۸۳/۴/۲۱: شماره

 ۹/۵/۱۳۶۴ :تاريخ
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۱۷

سفيد يا مخـدوش ضـمن ابـراز         رأي   دادن شركت كنند و با دادن      رأي   ـ به دليل عدم احساس امنيت در      ۲

  .مانندمشاركت مصون ب مخالفت از عواقب سوء عدم

در «د  گويـ   مـي ها خودداري كننـد و در نتيجـه اصـل شـشم قـانون اساسـي كـه                     ـ از رفتن پاي صندوق    ۳

  .تعطيل گردد» جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود

 .در گرفتن چنين تـصميمي مـؤثر بـوده اسـت          » به مقتضيات زمان و مسائل روز     «شايد آگاهي آن شورا     

كنـيم كـه نـامزد      ميتوانيم درباره آن اظهار نظر كنيم اعالم          شناسيم و نه مي     ما كه نه همه نامزدها را مي       ولي

ترين افراد جامعه هستند كه با بيش از چهل سـال             نهضت آزادي ايران آقاي مهندس بازرگان يكي از شناخته        

ه و حـسن سـابقه ايـشان بـراي          فعاليتهاي اجتماعي، اسالمي و سياسي منشاء خدمات و خيرات فراواني بود          

آن شورا از چنين نامزدي نه تنها براي ما بلكه براي بـسياري از ملـت                 تأييد   عدم. باشد  ملت ايران روشن مي   

  .انگيز است شريف ايران سؤال

 و امر به معـروف و نهـي از          به خير اهميت وظيفه دعوت    ه  سالم و اعتقادمان ب   اه  در هر حال پايبندي ما ب     

نظام جمهوري اسالمي، ما را بر آن داشت كه درخواست كنيم آن شـورا              ه   و وفاداري ما ب    يمنكر و عالقمند  

 در  بـدين وسـيله   درايت و حسن سياست خـود جلـب نمـوده           ه  با توضيح و رفع ابهام، اعتماد ملت ايران را ب         

  .تحكيم نظام جمهوري اسالمي بكوشد

  ربنا آتنا من لدنك رحمه و هيئي لنا من امرنا رشدا

  زادي ايراننهضت آ

  

  دفتر امام خميني: رونوشت

  العظمي منتظري... ا دفتر آيت: رونوشت

  



  ۱۱۸

  

  پيرامون انتخابات رياست جمهوري ۲اطالعيه شماره 

  صالحيت مهندس بازرگان تأييد عدم

  

  )۳۶ اسرا آيه(ليس لك به علموالتقف ما

  ...)درست نداري پيروي مكن آنچه آگاهي و اطالع از(

  

  :هموطنان عزيز

وشت حال و آينده ايـران را در        انقالب اسالمي و نظام جمهوري بوده و سرن       ه  ناً شما هم كه عالقمند ب     يقي

سـه تـن از    تأييـد   شوراي نگهبان دائـر بـه  ۷/۵/۶۴بينيد از تصميم مورخ       انتخابات رياست جمهوري مي    گرو

دس مهـدي بازرگـان    نفر داوطلبان ديگر ـ از جمله آقـاي مهنـ   ۴۷اعضاء حزب جمهوري اسالمي و رد كردن 

  .ايد كانديداي نهضت آزادي ايران ـ مطلع و دچار ابهام و تحير شده

و قانوني بـودن و مـشروعيت ايـن جريـان           ه  خواهد در اين بيانيه كوتاه نسبت ب        نهضت آزادي ايران نمي   

ومي آنچـه جلـوه عمـ     . انـد، اظهـارنظر نمايـد       تصميمي كه مقامات پس از آمد و رفتها و مشورتها اتخاذ كرده           

 هيئـت حاكمـه بـيش از تعهـدات اصـول        خارجي دارد اين است كه مالحظات سياسي و محاسبات انتخابـاتي            

  .قضائي و روح حاكم بر قانون اساسي و نظام جمهوري در اين امر مؤثر بوده است

ايـن   آثار و تبعات     گيري فوق شده است ما ذيالً در باره         صرفنظر از دالئل و عواملي كه منتهي به تصميم        

  .نمائيم تصميم بشرح ذيل اظهارنظر مي

انـد در اولـين قـدم جلـو           وسيله خواسـته   اينه  ـ قضاوت فوري و ساده اكثريت هموطنان اين است كه ب          ۱

  .بگيرندشده است،  ار موجود حائز اكثريت آراء ميمبنا به قرائن و آانتخاب كسي را كه 

است كه مورد عالقه و اعتقادشـان بـوده و   ـ اين تصميم سلب آزادي و اختيار مردم در انتخاب كساني       ۲

  .صالحيت آنها اطمينان كافي دارنده سوابق و دالئل فراوان به بنا ب

همـه بـا    «حزب حاكم و نقض عملـي شـعار         ه  دادن ب  رأي   ـ نتيجه اين تصميم منحصر ساختن مردم در       ۳

  .باشد مي» هم

 است كه قبالً حق انتخاب و اختيـار از          دادن در انتخاباتي   رأي   ساختن مردم به  ـ الزمه اين تصميم وادار    ۴

  .آنها سلب شده است

 حاكمه، كه خود را مدافع و مساوي و مظهر انقالب و نظام و اسالم معرفـي    هيئتكند    ـ اين امر ثابت مي    ۵

موافـق بـا   ولـي   تحمل گروههـاي قـانوني مخـالف    ،كند، به آزادي افكار و عقايد و بيان و قلم معتقد نبوده       مي

را ندارد و نسبت به حق حاكميت ملـت كـه در قـانون اساسـي تـصريح شـده اسـت تعهـد و                         نظام جمهوري   

  .كند پيوندي احساس نمي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰س تأسي



  ۱۱۹

ثمـر بـودن مبـارزات قـانوني و ملـي و              تواند به عنوان دليلي دائر بر مـردود و بـي            ـ چنين تصميمي مي   ۶

كـساني   ناحيه ازخود آميز حقوق قانوني  ي مسالمتاي براي مأيوس و منصرف ساختن ملت از پيگير        وسيله

  .اي ندارند، تلقي شود چينين شيوهه  اعتقادي بكه

زيـرا  . باشد  داشتن افكار و آراء در جامعه مي        بسته نگه   و ـ از اثرات اين تصميم ادامه اختناق و انحصار        ۷

دوران انتخابات و برخورد قانوني نظريات تبليغي نامزدها مـساعدترين و مناسـبترين فرصـت بـراي ابـراز                   

هـاي بـسته مـساعدترين و     كـه محـيط   در حالي. يد و انتقادها و تبادل افكار به صورت سالم و آزاد است    عقا

  .آورد مناسبترين شرايط را براي توسعه ظلم و فساد و طغيان فراهم مي

پرسـند چگونـه شـرايط       ـ اين قضاوت شـوراي نگهبـان مـردم را دچـار شـگفتي كـرده از يكـديگر مـي                    ۸

بودن، حـسن سـابقه در تقـوي و          سياسي و مذهبي بودن، مدير و مدبر      از رجال   «: صالحيت قانوني همچون  

تنها در سه نفر از اعضاء حزب جمهوري جمع بوده » ايمان و اعتقاد به مباني جمهوري اسالمي ايران داشتن    

  ؟!اند اند فاقد اين صفات بوده  بعضاً نمونه و الگوي اين صفات شناخته شدهكساني كهاست ولي 

اي كه براي شوراي نگهبان ارسـال نمـوده ايـن پرسـش عمـومي را مطـرح سـاخته و                       در نامه ـ نهضت   ۹

استدالل و توضيحات منطقي شوراي نگهبان در مورد اين تـصميم معيـاري             . درخواست توضيح كرده است   

  . حاكمه در افكار عمومي ايران و جهان خواهد بودهيئت اعتبار برو وبراي آ

 رأي كـافي  نهـضت چـون  «: غم ادعاي آقاي مهندس ميرحسين موسوي كهـ نهضت آزادي ايران، علير   ۱۰

از آغـاز عالقمنـد و مـصمم بـه فعاليـت         » جوئي كـرده و در انتخابـات شـركت نخواهـد كـرد             ندارد تنها بهانه  

ه ملت ايران بتوانـد در ايـن         نه ماه قبل آغاز كرد و براي آنك        انتخاباتي بود و با ايمان و تالش كار خود را از          

 به نظر. ساز شركت كند حداقل شرايط آزادي و امنيت و امانت را خواستار شد     ملي و ديني سرنوشت   وظيفه  

شرايط مورد نظـر را      تأمين   شركت در انتخابات نمايد وعده    ه  ، حاكميت براي آنكه مردم را تشويق ب       رسد  مي

بينـي   شـود، بـا پـيش    دهد اما وقتي با عدم استنكاف ما و استقبال مردم از كانديـداي نهـضت مواجـه مـي                    مي

شكست، و زيرسؤال رفتن مواضع خود در تبليغات مساوي انتخاباتي، عاجالنه تصميمي اتخاذ نموده اسـت                

خواهـد افـراد و گروههـاي مخـالف در      كنـد كـه حاكميـت نمـي     باشد و ثابت مي مصلحت جمهوري نميه  كه ب 

  .انتخابات رياست جمهوري شركت نمايند

  اسالمي و فداكاري براي نظام جمهوري اسالمي همانند مرحوم مدرس به           ـ ما ضمن اعتقاد به انقالب     ۱۱

سياسي خود در قبال ايران و اسالم را نداشـته  ـ گيري از ادامه ايفاي وظائف اجتماعي   يچوجه  قصد كنارهه

 تا آنجا كه دولت و دستگاه مانع و مزاحم ما نگردد تهديد و ترورمان نكند، صبر و تالش گذشته را با ايفـاي                      

آميز و با تكيه بر تقوي و توكـل   فريضه امر به معروف و نهي از منكر در چهارچوب مبارزه قانوني مسالمت   

  .خداي داناي توانا ادامه خواهيم داده ب

اي ورود ما در انتخابات رياست جمهوري را زد و بند سياسي و سازشـكاري بـراي مـشاركت                     ـ عده ۱۲

پـاي صـندوقها    ه  خـواهيم بـا كـشاندن مـردم بـ           دادند كه مي     مي  ديگر هشدار  هعد. ندكرد  ميدر دولت تصور    

مشروعيت به دستگاه بدهيم و با آراء و ارقامي كه ساخته خواهد شد محكوميت بخـريم و آبـروي خـود را                      

  .تصميم شوراي نگهبان، نهضت آزادي ايران را از دو اتهام مبري ساخت. بريزيم

           



  ۱۲۰

بررسـي  . دهد  برخي از آثار و تبعات شوراي محترم نگهبان را نشان مي          آنچه در اين اطالعيه آمده است       

  .باشد دقيق اثرات و پيامدهاي اين تصميم از حوصله اين اطالعيه خارج مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۴دهم مرداد 



  ۱۲۱

  

  مصاحبه با روزنامه نيوزويك

   براي دكتر مهدي بازرگانيسؤاالت

  از توني كليفتن ـ نيويورك

ام، و در هنگـام   آمـده  في خود، من در طـي ده سـال گذشـته بـه ايـران مـي        براي معر (

من دكتر بازرگان را بـه      . ام  وزيري دكتر بازرگان در ايران بوده       سقوط شاه و نخست   

 .ام  در يك مصاحبه، اندكي پس از سقوط شاه مالقـات كـرده  Elain Sciolinoهمراه 

هـاي جنـگ بـه عمـل          د از جبهه  از سوي دولت براي بازدي    كه  من اكنون بنا به دعوتي      

  ).آمده است و گزارش در باره انتخابات رياست جمهوري در ايران هستم

  :سؤاالت من عبارتند از

  ـ چرا شما تصميم گرفتيد كه در انتخابات رياست جمهوري شركت كنيد؟۱س

 مي را در  ، اسـتقالل و جمهـوري اسـال       ـ اينجانب و نهضت آزادي ايران تحقق اهداف انقـالب يعنـي آزادي            ۱ج

نمـودن جامعـه را      دانـيم و يكـي از وسـائل بـاز           ها مـي    گرو باز بودن جامعه ايران و برخورد انديشه       

ديـديم و بـدين دليـل بـراي      برگزاري انتخاباتي كه آزادي، امنيـت و امانـت در آن مراعـات شـود مـي        

آمـاده  ايـن شـرايط از طـرف دولـت و مـشاركت در آن خـود را                  تـأمين    برگزاري چنين انتخابـاتي و    

  .يمكرد مي

   چرا كانديداتوري شما رد شد؟كنيد ميـ فكر ۲س

ديـد كـه ممكـن اسـت مـا در             چون حاكميت مـي    رسد  مي به نظر دانيم ولي    يـ ما علت واقعي اين امر را نم       ۲ج

  .انتخابات حائز اكثريت باشيم چنين تصميمي گرفت

س جمهـور بيـشتر يـك مقـام تـشريفاتي           اين انتخابات مهم است و يا اينكه رئـي        )  شما به نظر (ـ بهر حال    ۳س

  است؟

 وي وظـايفي از قبيـل اجـراي قـانون           .ـ رئيس جمهور در قانون اساسي ايران تنها مقام تشريفاتي نيـست           ۳ج

اساســي، هماهنــگ ســاختن ســه قــوه، رئــيس قــوه مجريــه، رياســت شــوراي عــالي دفــاع و معرفــي 

توانـد    نظرات رئيس جمهور مـي ده ماعقيه ب.  داردبه عهده وزير به مجلس و تصويب وزراء را          نخست

  .شود مؤثر باشد وه اداره كشور و سياستي كه دنبال ميحدر ن

  شد كه در انتخابات شركت كنيد، آيا شانسي براي پيروزي داشتيد؟ ـ اگر به شما اجازه داده مي۴س

 شـركت   اجـازه اگـر   شـد     هاي محدودي كه در دست داشتيم و مراجعات فراواني كه مي            طبق نظرخواهي ـ  ۴ج

هـائي از ايـن قبيـل از طـرف حاكميـت نيـز        شايد نظرخواهي. شديم دادند ما در انتخابات پيروز مي   مي

  .موجب آن شد كه چنين تصميمي بگيرندو انجام گرفت 

بـود؟ بـه عقيـده مـن نكتـه اصـلي مبـارزات               ـ اهداف اصلي مبارزات تبليغاتي شما در آن موقع چـه مـي            ۵س

  .بود يان دادن به جنگ ايران و عراق ميتبليغاتي شما در انتخابات پا

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۸۶/۴/۲۱: شماره

 ۱۳/۵/۱۳۶۴ :تاريخ



  ۱۲۲

مـذاكره،  «و  » جنـگ و صـلح    «ـ ما اعتقاد و نياز زيادي به تبليغات نداشتيم ما نظـرات خـود را در نـشريه                   ۵ج

ايم و بدون ترديد اين نظرات كه با نظرات حاكميت متفاوت است از نكات            بيان داشته »   صلح  ،بس  آتش

  .گرفت رار ميا ق منامزده دادن مردم ب رأي اصلي در

گيرندگاني كه به شما اجازه شركت در انتخابات را ندادند، راجـع بـه دمكراسـي در ايـران چـه                       ـ تصميم ۶س

  ند؟گوي مي

اي كه در مورد رد صالحيت اينجانب داده است اعالم داشـته اسـت كـه                  ـ نهضت آزادي ايران در اطالعيه     ۶ج

دهـد كـه      كنـد و نـشان مـي        اعي مـي  اين تـصميم نحـوه انتخابـات در كـشورهاي بلـوك شـرق را تـد                

  .دنگيرندگان تعهدي به تحقق اصول دموكراسي كه در قانون اساسي آمده است ندار تصميم

به صورت پيروزي براي يكي از طـرفين يـا اينكـه جنـگ              . پذيرد   كه چنگ چگونه خاتمه مي     كنيد  ميـ فكر   ۷س

  .بدون پيروزي براي طرفين براي سالها ادامه يابد

و » جنـگ و صـلح    «ه در باال گفته شد ما تحليل خود را در مورد مسأله جنـگ در دو نـشريه                   ـ همانطور ك  ۷ج

اي خصوصي براي اعـضاء شـوراي    ايم و نظرات خود را در نامه ارائه داده»  صلح ،بس  مذاكره، آتش «

دو توانيم بيش از آنچـه در          به دليل مسائل امنيتي نمي     .ايم  عالي دفاع و افراد مؤثر كشور اعالم داشته       

  .نشريه فوق آمده است اظهار نظر كنيم

  ي را كه مورد انتظار شما بوده است طي كرده است؟ل آيا انقالب ايران تمام مراحـ۸س

ام پس از پيـروزي انقـالب شـعار و مـسيرهاي              ـ همانطور كه در كتاب انقالب در دو حركت توضيح داده          ۸ج

جمهـوري اسـالمي عمـالً فرامـوش     ـ قالل  متفاوت اتخاذ كرده و شعارهاي اصلي آزادي ـ اسـت  كامالً 

  .شده است

  عقيده شما موفقيتهاي عمده انقالب چه بوده است؟ه ـ ب۹س

جمهوري اسالمي از قبيـل رياسـت جمهـوري و          نظام  هائي از قبيل پياده نمودن سازمان         ـ انقالب موفقيت  ۹ج

نـدن سـپاه عـراق    مجلس و شورايعالي قضائي و دولت را داشته است و تسلط بر اوضاع و بيرون را    

  .از ايران و قطع نفوذ اجانب در اداره كشور و سرنگون ساختن استبداد سلطنتي را نيز داشته است

  عقيده شما شكستهاي عمده انقالب چه بوده است؟ه ـ ب۱۰س

 تـأمين   آزادي بـراي عمـوم ملـت بـوده اسـت و عـدم              تـأمين    تـرين نقيـصه آن عـدم موفقيـت در            مهـم  ـ۱۰ج

هت رفاه و خودكفائي و دفاع از حقـوق مستـضعفين و مـسائل اخالقـي بـوده                  هاي ملت در ج     خواسته

  .است
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  به شوراي نگهبان  نامه

  پيرامون انتخابات رياست جمهوري

  االسالم جناب آقاي امامي كاشاني حجت

   مركزي نظارت بر شوراي نگهبانهيئترئيس 

 نكات و اعتراضاتي پيرامـون اظهـاراتي        ۹/۵/۶۴ مورخ   ۸۸۳/۴/۲۱دانيم پيرو نامه شماره       احتراماً الزم مي  

كه اين روزها از طرف بعضي مقامات و خـود جنابعـالي در زمينـه رد صـالحيت رياسـت جمهـوري آقـاي                        

ايد كه اگر الزم باشد براي ملت مـنعكس           هاي گروهي آمده است و اضافه فرموده        مهندس بازرگان در رسانه   

  .كنيم، بيان نمائيم مي

استان بوشهر در مورد علت رد صـالحيت        ه  آقاي وزير كشور در سفر خود ب       مسبوق هستيد    بطوري كه 

علـت اينكـه ايـشان از اميرانتظـام، كـه           ه  بـ  «١:انـد   آقاي مهندس بازرگان براي رياست جمهـوري چنـين گفتـه          

حبس ابد نيز محكوم شده است دفاع كرد و گفت كه اميرانتظـام هـر كـاري انجـام                   ه  جاسوس امريكا بود و ب    

ه با توجه ب  » . دستور من بوده است، بدين جهت شوراي نگهبان در مجموع صالحيت او را رد كرد               اند به   داده

اينكه وزير كشور اظهار داشـته اسـت جلـساتي از شـوراي نگهبـان كـه موضـوع صـالحيت آقـاي مهنـدس                     

شود كه مـشاراليه در جلـسات فـوق           بازرگان مطرح بوده است از حد معمول بيشتر طول كشيده، معلوم مي           

نمـوده   ضور داشته و شخصاً ارتباط صالحيت ايشان با محاكمه آقاي اميرانتظام را مطرح و پيگيـري مـي                 ح

مطلـب وزيـر كـشور را رد        )  مـرداد  ۱۳كيهـان   (جنابعالي نيز در مصاحبه روز بعد خود با خبرنگاران          . است

ع بـوده يـا نبـوده اسـتنباط         اينكه روزنامه نقل كرده تا چه حد جام       «ذكر اين نكته اكتفا كرديد كه       ه  نفرموده ب 

  .»ايم وزير كشور بوده است و ما در اختيار كسي نگذاشته

از طرف ديگر جنابعالي در باره اصل موضوع، يعني دالئل رد صالحيت آقـاي مهنـدس بازرگـان اجمـاالً          

بندي    كرده و بعد از جمع     شوراي نگهبان تمام نقاط مثبت و منفي آقاي بازرگان را رسيدگي          «ايد    اظهار داشته 

و توضيح داده بوديد كـه در تعيـين صـالحيت كانديـداي رياسـت جمهـوري،                 »  مطرح و بحث نمود    در شورا 

ايد كـه   شوراي نگهبان قائم مقام رهبر است و نظارت و قيموميت و درايت شوراي نگهبان را به آنجا رسانده        

ن حق را كـه حاكميـت ملـي و انتخـاب            تري  ترين و ابتدائي    يعني عمالً بديهي  .  آراء ملت را بگيرد    يتواند جلو   مي

در حاليكه قانون اساسي احراز مقام رهبـري و اعمـال   . مسئولين درجه اول كشور است از مردم سلب نمايد        

  .و پذيرش اكثريت نموده است تأييد  مردم وبه نظراختيارات رهبر را موكول 

  :ئيمنما دو نكته ذيل اشاره ميه مطالب فوق به با توجه ب

 نفـر  ۵۱پرسند و عالقمندند بدانند آيا در مورد سه نفر اعـضاي حـزب حـاكم كـه از ميـان            مي مردم: اوالً

تصويب شوراي نگهبان رسيده است، تمام نقاط مثبت و منفـي و سـوابق و               ه  داوطلبان فقط صالحيت آنان ب    

                                                 
  .۱۲/۵/۶۴ نقل از روزنامه كيهان مورخ .۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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بعد از انقالب   ب و مسئوليتهاي قبل و      صو عملكردهاي آنان در منا    ) مقاالتهاي زندان و يا       نظير نامه (مطالب  

 ثابـت گرديـده اسـت كـه         ،وجـدان قـضائي و وسـواس فقهـي گذشـته          بين    مورد رسيدگي قرار گرفته، از ذره     

  اند؟ مبري از نقص و خطا بوده صاحب جميع كماالت اعلي و معصوم و

شوراي محترم نگهبان كه نگران ارشاد مردم و جلوگيري از انتخاب مدعيان نااهل اسـت آيـا بهتـر نبـود         

  هاي خود را در اختيار مردم بگذارد؟ يافته

ايد مسائل بحث شده در مورد آقاي بازرگـان را در اختيـار مـردم                 البته جنابعالي در مصاحبه وعده داده     

كنـيم و   قاضـي نرفتـه باشـيد درخواسـت مـي     ه ما ضمن استقبال از چنين وعده و براي آنكه تنها بـ      . بگذاريد

هاي گروهي پاسخ و توضيحات آقاي مهندس بازرگان يـا مـا را               همان ميزان رسانه  ه  الزمه عدالت است كه ب    

  .منتشر سازند و بهتر از آن اينكه توضيحات و دفاعيات طرفين به صورت مناظره تلويزيوني انجام گيرد

هر حال علت تصميم شوراي نگهبان را ارتباط بـا اتهـام آقـاي مهنـدس                ه  چون آقاي وزير كشور ب    : ثانياً

 الزم است دالئل مردود بودن آن تصميم        ،ايد  كردهآن را تأييد    اند و جنابعالي هم تلويحاً       اميرانتظام ذكر كرده  

  :تان برسانيمبه نظرو مخدوش شدن انتخابات را بشرح ذيل 

ـ اگر چه آقاي مهندس بازرگان به عنـوان شـاهد دادگـاه اميرانتظـام بـا صـداقت و جـوانمردي اظهـار                        ۱

وزيري با دسـتور يـا اطـالع ايـشان بـوده              تظام در مقام معاونت نخست    داشتند كه موارد اتهامي آقاي اميران     

 است، رئيس وقت دادگاه آن اظهارات را دليل جرم نگرفته، بالموضوع دانست و هيچگاه قبل يا بعد از اعـالم                   

  .تعقيب و توضيحي نخواسترأي 

 مهنـدس بازرگـان بـه        از آقاي  ۱۳۵۹ـ رهبر انقالب نيز اظهار فوق را بالموضوع دانسته حتي در اسفند             ۲

جمهـور وقـت و رهبـران     عنوان يك شخصيت سياسي ـ مذهبي مورد وثوق براي حل اختالفات ميان رئـيس  

  . حكميت عمل فرمودندهيئتحزب دعوت و به پيشنهاد ايشان در تشكيل يك 

 ـ در مجلس شوراي اسالمي اول، عليرغم جو فشار عليه نمايندگان اقليت و ممانعتهاي مكرر از صحبت                ۳

 منظور سلب صالحيت يا اتهام، به اظهارات ايشان در دادگاه اسـتناد            آقاي مهندس بازرگان، هيچگاه كسي به     

  .نورزيد

صل، برائت است و هـيچكس از نظـر         ا«: دگوي  مي قانون اساسي كه     ۳۷موجب اصل   ه  ـ شوراي نگهبان ب   ۴

حـق نداشـته اسـت در بـاره         » دشود مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گـرد            قانون مجرم شناخته نمي   

 قـضاوت و رد صـالحيت       ،گفته وزير كـشور   ه  آقاي مهندس بازرگان به دليل محكوميت آقاي اميرانتظام و ب         

اين عمل دخالت قوه مقننه در قوه قضائيه و هتك حيثيت و حرمت اشخاص بوده وزير كـشور نيـز از                     . نمايد

  .باشد نظر قانون قابل تعقيب مي

سي شوراي نگهبان در باره نقاط مثبت و منفـي سياسـي آقـاي مهنـدس بازرگـان                  ـ اصوالً بحث و برر    ۵

ايـد، عملـي خـارج از وظيفـه و            اي اشـاره فرمـوده       در مصاحبه  به طوري كه  براي تشخيص صالحيت ايشان     

  .شود قانون اساسي و تعبيِر من عندي آقايان محسوب ميه صالحيت خود شوراي نگهبان بوده تجاوز ب

 تأييـد    قانون اساسي گفته است بايد بـه       ۱۱۰يت داوطلبان رياست جمهوري كه اصل       توضيح آنكه صالح  

يعنـي عـالوه بـر      .  ذكر كرده جنبه ارشادي و اصـولي دارد        آن را  تفصيل   ۱۱۵شوراي نگهبان برسد و اصل      

د گويـ  مـي  باشـد كـه   ۵۶آنكه نبايد متناقض با اختيار و حق انتخاب آزاد مردم در جمهوري اسالمي و اصـل          
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تواند اين حـق الهـي را از           بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و هيچكس نمي         ن را اانس« جهان   خداي

زيـرا  . تواند و نبايد مواضع و سوابق سياسي مثبت و منفي داوطلبان را دخالت دهـد                ، نمي »انسان سلب نمايد  

داده و نخواسته است    قرار  » ايمان به مباني جمهوري اسالمي    « تنها شرط سياسي داوطلبان را       ۱۱۵كه اصل   

ه بنـابراين كمتـرين اشـاره بـ       . نظرهاي سياسي را وارد سازد     پائينتر و جزئيات گرديده، اختالف    وارد سطوح   

باشـد،   عقايد و افكار و اعمال سياسي داوطلبان، كه در هر نظام جمهوري و حكـومتي متنـوع و متفـاوت مـي         

  .دهندگان بشود يأ و انتخاب از راختيار و حق قضاوتنكرده است تا مبادا از اين راه سلب 

االصـل و تـابع    ايراني:  هر يك وجهه خاص دارد  ۱۱۵ايد كه شرائط برشمرده در اصل         يقيناً توجه فرموده  

، مدير و مدبر بودن ارتباط با كارداني و كارائي مـدعيان ايـن              رساند  ميايران بودن اصالت ملي و حقوقي را        

مانت و تقوي صـفات و شـرايطي اسـت كـه بيـانگر اعتمـاد مـردم و        كند، حسن سابقه و ا  مقام خطير پيدا مي   

شـود قـانون      شـرايط و سـوابق سياسـي مـي        ه  باشد و باالخره آنچه مربوط بـ        اخالقيات شخص داوطلب مي   

كمـا آنكـه    ! نمايد، نه بيشتر و نه كمتر       اساسي صرفاً صحبت از اعتقاد كانديدا به مباني جمهوري اسالمي مي          

نمايد و رجـال سياسـي و         مي» رجال سياسي و مذهبي   «ز به عنوان سابقه فقط ذكر از        در ابتداي اين اصل ني    

  .مذهبي بودن را بدون وارد شدن در كيفيت و جهات آن كافي دانسته است

گـذار جمهـوري      خاطر داريد كه در دوره اول انتخابات رياست جمهوري رهبري انقـالب و پايـه              ه  ضمناً ب 

حميل نظر و سلب اختيار و حق انتخاب از مردم و همچنين حـساس بـودن                 منظور خودداري از ت     اسالمي، به 

  .وجداني و دينِي تشخيِص صالحيت، مسئله را يكسره به ملت واگذار كردند

صـالحيت آقـاي     ر، كـه تـصميم شـوراي نگهبـان در رد          گفته مقامي رسمي چـون وزيـر كـشو        ه  ـ بنا ب  ۶

صالحيت آن سه نفر     تأييد   ، با چنين استدالل   تام داشته اس  بازرگان ارتباط با انتخاب و اَعماِل آقاي اميرانتظ       

چرا كه با داشتن مقامات دست باال و مختلف در حزب و در قـوه               . باشد  عضو حزب جمهوري نيز مردود مي     

انـد كــه مرتكـب بزرگتـرين خيانتهـا، جنايتهــا و      مجريـه، اشخاصـي را منـصوب كـرده يــا اجـازه نفـوذ داده      

در حاليكــه عمــل آقــاي مهنــدس . وزيــري و در نيــروي دريــائي گــشتند جاسوســيها در حــزب و در نخــست

نظر از ماهيت آن و صحت اتهام، چنين لطمات و تبعات را نداشـته اسـت و رهبـران حـزب                       اميرانتظام صرف 

جمهوري چه اعتراف بكنند و چه نكنند بايد پاسخگوي غفلت خود در انتخاب و انتصاب و ابقاء افرادي چون                   

شوراي نگهبان نيز از اين جهت كه واقعيـات فـوق را ناديـده گرفتـه                .  ناخدا افضلي باشند   كالهي، كشميري و  

صـادره   رأي رويه يك بام و دو هوا را بكار برده است لطمه بزرگ به حيثيت و اصالت خود وارد سـاخته و          

  .را از اعتبار انداخته است

ن انحصار دادن نامزدهـاي رياسـت      ترين عمل و اثر تصميم سياسي آقايا        كننده  ترين و مخدوش    ـ عجيب ۷

جمهوري به اعضاي حزب حاكم و تبديل نمودن جمهوري اسالمي ايران به جمهوري دمكراتيك خلـق نظيـر                  

مـردم مـسلمان و موحـدهاي اهـل كتـاب ايـران را مجبـور و            . باشد  كشورهاي كمونيستي اروپاي شرقي مي    

داده خارج از آن دست      رأي   رمايشي حزب واحد  كانديداهاي ف ه  ايد كه مانند آن ممالك تنها ب        محصور ساخته 

  .و زبانشان بسته باشد

هـائي از داوطلبـان        حاكم اكتفا به حذف آقاي مهنـدس بازرگـان و ناشـناخته            هيئتاگر شوراي نگهبان و     

بـه  گذاردند سلب اختيار و حـق         ديگر كرده غير از سه نفر حزب حاكم چند نفر كانديداي آزاد را نيز باقي مي               



  ۱۲۶

بـدهيم كـه    رأي را بيـابيم و  توانستيم در بين آنها كساني   شده ما هم احتماالً مي      از ملت ايران نمي    مطلق   طور

ولي آقايان با تصميم و ِاعماِل نظـر  . هاي به حق مردم باشند كننده و اجراكننده اهداف انقالبي و خواسته     بيان

نِد اسـارت خـويش را امـضاء        دهد س  رأي    حاكمه كاري كردند كه هر كس پاي صندوق برود و          هيئتخود و   

جاي نظام جمهوري اسالمي ايران پذيرفته و بـه اجـرا گـذارده             ه  كرده، نظامهاي فاشيستي يا كمونيستي را ب      

  .است

سه نفِر حزب حاكم حتي سـلب ارزش و         ه  ـ تصميم شوراي محترم نگهبان و انحصار يافتن صالحيت ب         ۸

 نموده ،از صندوقها بيرون خواهد آمد) نعي تص به صورت طبيعي يا   (اعتبار از رياست جمهوري شخصي كه       

اي بوديم از اينكه يكه پهلوان گود شده با حذف حريف و كشتي نگرفته،                ما اگر جاي جناب آقاي خامنه     . است

  .گرفتيم يم و داوطلبي خود را پس ميكرد ميخود بزنيم امتناع ه بازوبند قهرماني ب

اني در انتخابات شركت نكنند مقصر مستقيم آن شوراي         ـ در هر حال و با توجه به مراتب فوق اگر كس           ۹

و آزادي و اسالميت است     نگهبان خواهد بود كه چنين وضع استثنائي اجباري را كه ضدقانون و ضدحيثيت              

پـاي  ه   تبليغات و تهديدهائي هم كه اين روزها از طرف مقامات قضائي در گسيل دادن مـردم بـ                  ،پيش آورده 

دادن و مـشاركت در انتخابـات حـق       رأي   زيرا كـه  . خالف قانون اساسي است   شود عمل ديگر م     صندوقها مي 

 كـه وقتـي دادسـتان بـا        در حالي . اختياري خود مردم است و تحميل و اجباري در آن نبايد راه داشته باشد             

شود كه انتخابات را از شرايط اوليـه          كند قهراً وحشت و ارعابي ايجاد مي         عنوان مي  آن را لحن تهديد و الزام     

  .كند آن يعني آزادي و امنيت و امانت بيرون آورده پيشاپيش سلب اعتبار از آن مي

           

در خاتمه با اداي احترام و امتنان و با تذكار اينكه قصد نهـضت آزادي ايـران در تحريـر ايـن نامـه اداي           

در «د كه گفته است     باش  خدمت و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر بر طبق اصل هشتم قانون اساسي مي                

اي اسـت همگـاني و متقابـل بـر            خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه        ه  جمهوري اسالمي ايران دعوت ب    

كنيم كه آقايـان محتـرم       ، فكر مي  »دولته  مردم و مردم نسبت ب    ه  يكديگر، دولت نسبت ب   ه  عهده مردم نسبت ب   

كه اسـاس آن تـسليم بالقيـد و شـرط بـه حـق و       شوراي نگهبان اگر وجدان انساني و ايمان ديني خود را ـ  

داوري مـرور   حقيقت است ـ قاضي قرار دهند و داللتهاي ما را با ذهن و ضمير خالي از هـر شـائبه و پـيش    

صادره گرفته براي رضاي خدا و اعاده آبروي خـود و نظـام           رأي   مجدد فرمايند، خودشان تصميم به تغيير     

از آنجـا كـه پـاي هـر چيـز، مهـر           .  و تجديد صحيح آن خواهند داد      جمهوري اسالمي حكم به ابطال انتخابات     

نفي كرامت بخواهد با نقض تصميم خـود         اند و اسالم باالتر از آن است كه براي انسان اسارت و             اسالم زده 

  .به اسالم نيز خدمت خواهند كرد

  الهدي اتبع نمعلي  والسالم

  نهضت آزادي ايران

  ۶۴ مرداد ماه ۱۷

  

  ام خمينيدفتر ام: رونوشت

  العظمي منتظري... ا دفتر آيت: رونوشت



  ۱۲۷

  

  انتخابات رياست جمهوري پيرامون بيانيه

  

  :هموطنان عزيز

سال است كه نهضت آزادي ايران نگراني خود را از سرگرداني مـردم و سـرخوردگي آنهـا از                  قريب يك 

يـز مولـود    چه نظر ما بـيش از هـر         اين امر ب  . است ابراز داشته " ه بايد كرد  چ"انقالب اسالمي ايران در بيانيه      

جنبش شكوهمند از مسير اوليه خود و پديد آمدن مشكالت اقتصادي، اداري، اجتماعي، سياسي              انحراف اين   

  .باشد و ديني همراه با نارضائي مردم از فقدان آزادي و امنيت و ادامه گراني و خون و خرابي مي

ههاي پيـشنهادي يـا قابـل تـصور كـه بـشرح ذيـل               نهضت آزادي براي مقابله با چنين خطري از ميان را         

  :باشد تنها آخري را توصيه نموده است مي

  ـ نشستن و صبر پيشه گرفتن و در انتظار فرج غيبي بودن،۱

خارج از كشور و يا خارجيان بستن و تنها قدرتها و ابرقـدرتها را در سرنوشـت ايـران مـؤثر              ه  ـ اميد ب  ۲

  پنداشتن،

  حل انگاشتن و كمر به كشتار و خونريزي بستن، را راهـ خشونت و ترور و انفجار ۳

  .ـ قيامي خدائي و همگاني نمودن۴

و  تأييـد  آفـرين اسـت مـورد تمايـل و     بخـش و سـعادت    حل آخري كه نجات      نهضت آزادي اگر راه    به نظر 

كـه  اي    شكننده   كشور ايران و كشتي متالطم جمهوري اسالمي از امواج         ،همكاري و فداكاري مردم قرار گيرد     

ساحل آرام آزادي، امنيت، رحمت، بركـت و      ه   ب ،در اثر اقدامات دوستان نادان و دشمنان دانا پديد آمده است          

قيام قانوني در چارچوب قانون اساسـي دعـوت نمـوده و    ه  بر اين پايه ما مردم را ب      . سازندگي خواهد رسيد  

دف از دعـوت ايـن نبـوده كـه      هـ . شركت در انتخابات رياست جمهوري را فرصتي براي ايـن قيـام دانـستيم             

منظـور  . حزب ديگر منتقـل گـردد     ه  نهضت آزادي ايران، قدرت را در دست گيرد و يا اداره كشور از حزبي ب              

تفاوتي جاي خود را به عشق و اميـد بـسپارد،              ميان ملت رخت بربندد، بي     زآن بود كه روح يأس و نااميدي ا       

 اسـتقالل در جمهـوري اسـالمي تحقـق      و يعنـي آزادي   جنگ و خونريزي پايان يابد، شعارهاي اصلي انقالب       

در يك جمله مردم خود را حاكم بر سرنوشت خـود بداننـد و بـا اسـتفاده از حـق الهـي حاكميـت ملـت               . يابد

ها خودنمائي كنند و در نتيجه جامعه اصالح شده، آزادي و امنيت مستقر و                استعدادها شكوفا شوند، خالقيت   

  .امه عمل بپوشدآرزوهاي ديرينه ملت ايران ج

هـاي انتخابـاتي دوره دوم مجلـس شـوراي            يادآوري اين نكته الزم است كه نهضت در مقـدمات فعاليـت           

  . بيانيه نظرات خود و ارزيابي نتايج انتخابات و مجلس را اعالم داشت۶اسالمي نيز شركت كرد و با صدور 

و » كي مقصر اسـت؟   «،  »۱چه بايد كرد     «پس از آن بر پايه انديشه فوق نهضت آزادي ايران نشرياتي از قبيل            

  .خيزند پاه ر ساخت و از مردم دعوت نمود براي نجات كشور با قيامي قانوني بشرا منت» ۲چه بايد كرد «

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۲۸

  مردم واكنش

ملت شرافتمند ايران از توصيه نهضت استقبال نموده همدردي، همكاري و همگامي خود را با مراجعـات                 

طـرف باعـث دلگرمـي و       چنـين واكنـشي از يـك      .  سراسر كشور ابـراز داشـتند      اي، تلفني از    شخصي، مكاتبه 

سپاسگزاري صميمانه اعضاء و هواداران نهضت گرديد و از طرف ديگر استقبال شـايان توجـه مـردم ايـن                    

وحشت ه  بالنتيجه حاكميت ب  . آورند قوت داد    ال را كه آقاي مهندس بازرگان اكثريت آراء را به دست مي           ماحت

  .دد برآمد مقدمات محروم ساختن ما و همفكرانمان را از شركت در انتخابات فراهم سازدافتاده درص

  

  واكنش حاكميت

هـا و افترائـات نـاروا         دعوت قانوني و منطقـي، عـالوه بـر تبليغـات سـوء و تهمـت               به اين   پاسخ حاكميت   

اجماتي از قبيل حملـه بـه       ها و مجالت، ته     هاي نماز جمعه، منابر و مساجد، راديو تلويزيون، روزنامه          درخطبه

 بهمـن و مهـر و مـوم         ۲۲دفتـر مركـزي در روز       ه   صفر نهضت و يا بـ      ۲۸كنندگان در مراسم مذهبي       شركت

منازل ه قصدهائي همچون پرتاب كوكتل مولوتف ب  كردن خالف قانون از طرف دادستاني بود و احتماالً سوء         

  .آقايان دكتر يزدي، مهندس عبدالعلي بازرگان و مهندس توسلي

 رسماً اعالم   ۲۳/۲/۶۴وزير در مصاحبه مطبوعاتي مورخ        هاي عملي فوق كه بگذريم آقاي نخست        از پاسخ 

.  داشـته باشـد  تيات شركت كند و حتي مـصاحبه مطبوعـا      تواند در انتخاب    داشتند كه نهضت آزادي ايران مي     

دار    نداشته براي خدشه   بياورد قصد شركت در انتخابات را      رأي   تواند  نمياً ادعا كردند كه چون نهضت       ضمن

بازي نيست و عالقمند اسـت        جوئي و سياست    اما نهضت كه هيچگاه اهل بهانه     . كند  جوئي مي  ساختن آن بهانه  

نجات كشور به محك تجربه بزند از مطبوعات داخلـي و خـارجي             ه  كه هر ادعا و احتمال را در راه رسيدن ب         

ر آپارتمـان مـسكوني آقـاي دكتـر يـداهللا سـحابي              در كنفرانس مطبوعـاتي د     ۳۱/۲/۶۴دعوت نمود در تاريخ     

وزيـر،    اما عليرغم بيانـات آقـاي نخـست       . ضمناً وزارت كشور را در جريان اين دعوت قرار داد         . شركت كنند 

دادن ه  نهـضت آزادي بـ    .  آورد بـه عمـل   وزارت كشور از برگزاري كنفرانس توسط پليس تهـران جلـوگيري            

حل قانوني، شرائط الزم براي مشاركت         مواضع خود و تأكيد بر راه      بيانية مطبوعاتي اكتفا كرده ضمن اعالم     

  .در انتخابات را روشن نمود و مشروعيت انتخابات را در گرو تحقق آزادي، امنيت و امانت دانست

برخي از شرايط نهضت در قانوني كه به تصويب قوه مقننه رسيد ملحوظ گشت و به دسـتور دادسـتان                    

  . آمدبه عمل از دفتر مركزي نهضت رفع توقيف ۲۹/۴/۶۴عمومي تهران در تاريخ 

در مورد اجازه انتشار مجدد روزنامه ميزان كه بيش از چهار سال است بـرخالف قـانون توقيـف شـده                     

ضمن آنكه سوابق چند ساله حاكميت جاي چنـدان اميـد           .  از طرف حاكميت اقدام جدي صورت نگرفت       ،است

  .گذاشت ت نميبراي گردن نهادن به قانون جديد انتخابا

 تيرماه نوشت ۳۰نهضت با توجه به مراتب فوق در اطالعيه شماره يك انتخابات رياست جمهوري مورخ          

  :كه

انگيـز قـانون اساسـي و بـسياري از        مترصد است ببيند آيا قانون انتخابات در عمل بـه سرنوشـت غـم             « 

حـق حاكميـت ملـت       تـأمين    آن و يات تلخ گذشته عـاملي بـراي اجـراي          بقوانين ديگر دچار خواهد شد يا تجر      

  » خواهد گشت؟،آنطور كه در فصل پنجم قانون اساسي آمده است



  ۱۲۹

  : در تعقيب راهي كه خود توصيه نموده و بدان اعتقاد دارد اعالم داشتضمناً

هاي   كوشد و شركت در فعاليت      حقوق و آزاديهاي ملت مي     تأمين   نهضت آزادي ايران كه همواره در راه      «

ه  و ايجاد جامعه باز را راهي ب    داند  ميآميز قانوني را وظيفه اسالمي و ملي خود           زه مسالمت انتخاباتي و مبار  

منظور اتمام حجت و رفـع        شناسد الزم دانست، بنا بخواسته افراد كثيري از هموطنان به          سوي رستگاري مي  

 بـر ايـن پايـه       .جمهـوري گـامي ديگـر بـردارد         جويي و تهمت در انتخابات دوره چهارم رياست         هرگونه بهانه 

امروز آقاي مهندس مهدي بازرگان به عنوان نامزد نهضت آزادي ايران در وزارت كـشور حـضور بـه هـم                     

خواسـتهاي مـردم و      مـورد پاسـخي اسـت بـه مراجعـات و در            اقـدام مـا در ايـن      ... رسانيده ثبت نام نمودند   

  .»كوششي در جهت پاسداري از نظام جمهوري اسالمي و تحقق حق حاكميت ملي

نويسي آقاي مهندس بازرگان در زماني انجام گرفت كه نهضت و نامزد آن در معرض خطرات قـرار                    منا

  .داشتند

ي كه در اطالعيه فوق آمده است نامنويسي آقاي مهندس بازرگان مولود عوامـل و شـرايط زيـر                   به طور 

  : بود

را قرين امتنان، مـديون      پاسخ به انتظارات مردم و درخواستها و مراجعات و استقبال آنان كه نهضت               ـ۱

 مـا    گيـري   هاي محدود علمي و نمونه      نتايج نظرخواهي . هاي آنان ساخت    ها و موظف به اجابت خواسته       محبت

طـوري    دهندگان هـستند بـه      يأ از هر نامزد ديگر مورد اعتماد ر       نيز نشان داد كه آقاي مهندس بازرگان بيش       

  .دنشو د آرا مي درص۶۰ در پايتخت كشور حائز اكثريت حدود كه مثالً

حكم وظيفه اسالمي و ملي مكلف بـود        ه  ديد ب   نهضت كه تنها راه نجات كشور را چنين قيام قانوني مي           ـ۲

هيئـت حاكمـه   ها و ادعاهاي گذشـته   شكني كه راه پيشنهادي خود را به معرض آزمايش گذارده، عليرغم عهد      

  . پيشگام گرددساًأر

ع توقيف از دفتر نهضت و مـذاكره در بـاره آزادي روزنامـه          حاكميت با تصويب قانون انتخابات و رف       ـ۳

توان بـيم از دسـت دادن         عللي، كه از آن جمله مي     ه  حل فوق برداشت ولي ب     سوي پذيرش راه  ه  ميزان قدمي ب  

  .قدرت ذكر نمود، در بين راه پشيمان و منصرف گشت

  

  آمدهاي تصميم شوراي نگهبان پي

 عنوان يكي از نهادهاي جمهوري اسالمي شناخته شده بود كه تا             شوراي نگهبان به   ،تا اعالم اين تصميم   

گيريهـاي آن شـورا       دليل اين امر تصميم   . حفظ كرده است  را  طرفي، استقالل نسبي و اعتبار خود         حدودي بي 

بازيهـا صـورت گرفتـه         دور از جوسازيها و سياست     رسد  مي به نظر در برخي از مسائل قانونگذاري بود كه        

يـا  » حاكميـت ملـي  «بـه   رأي ولين بار شـوراي نگهبـان در برابـر تـصميمي تـاريخي يعنـي            ولي براي ا  . است

اگرچه مـا در    . نشان داد كه راه اول را به مصلحت خود نديده راه دوم را بايد انتخاب كند               » حاكميت موجود «

بجـز مطالـب وزيـر      (جريان بحثهايي كه در درون شورا گذشته و منجر به چنين تصميمي شده شـده اسـت                  

ايـم    نبـوده ) هاي آقاي امير انتظام بيان داشـته اسـت          آقاي بازرگان را به دليل محكوميت      تأييد   كشور كه عدم  

  :ولي حدس ما و بسياري از مردم اين است كه علل زير در تصميم شوراي نگهبان موثر بوده است
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  اقبـال آنـان در     نسبت به نامزدي مهندس بازرگان آگاه گـشته و از         مردم   حاكميت موجود از استقبال      ـ۱

و تزلزل قدرت خود نگران بـوده خواسـته اسـت بـا تـصميمي        »  ملت حاكميت«دادن به ايشان، برقراري     رأي  

  .مطلوب جلوگيري شودناآمدي   از پيش غيرقانوني، ولي با حداقل دردسر،

خـودي خـود باعـث آن       ه  صالحيت وي بـ    تأييد    در صورت عدم توفيق كانديداي نهضت در انتخابات،        ـ۲

هـاي آزاد تبليغـاتي       هـاي گروهـي بـه دليـل برنامـه            رسـانه  ،د كه براي مدتي هرچند بـسيار محـدود        يگرد مي

خواهند مردم بشنوند به ملت عرضه        كانديداها، از انحصار حاكميت خارج شده مطالبي كه انحصارگران نمي         

  .گشت شود كه اين خود موجب باز شدن جامعه و طرح مسائل مي

هـايي روشـن و    در مواردي همچـون آزادي، جنـگ و اعمـال خـشونت، انديـشه     اگر كانديداي نهضت، كه    

توانست نظريات خود را در معـرض انظـار و افكـار              منتشر شده و در عين حال مخالف با حاكميت دارد، مي          

ت أشكـست و بـه مـردم جـر         ها، جو اختناق و انحـصار را مـي          عمومي بگذارد، صرف استفاده وي از رسانه      

  . حاكميت انحصارطلب نبودبه نفعداد و اين جريان  ا ميمطالبه حقوق خود ر

           

انحصاري سه نفر از اعضاي      تأييد   شود اين است كه شوراي نگهبان با        والي كه در اينجا مطرح مي     ئ س ـ۳

تواند به پرسشهايي كه از طرف وجدانهاي بيدار جامعه و             نامزد ديگر چگونه مي    ۴۷ تأييد   حزب حاكم و عدم   

 پاسخ دهد؟ رد صالحيت شخصيتي كه سابقه نيم قرن خدمات فرهنگـي،      ،دگرد  ميعمومي جهان مطرح    افكار  

را پس  بنا به خواست و حكم رهبري اداره كشور   ،ديني، اجتماعي، سياسي و مبارزاتي ملي و اسالمي داشته        

 مورد تقـدير    شحماتعهده گرفته و در هنگام استعفا خدمات و ز          ترين شرايط به    از پيروزي انقالب در بحراني    

مقام رهبري بوده است و عليرغم تبليغات مداوم شش ساله اخير در دادگـاه افكـار عمـومي ملـت ايـران بـه                        

تواند علتـي جـز مالحظـات سياسـي،           انديشي و خيرخواهي شناخته شده است، آيا مي         صداقت، عدالت و نيك   

  حفظ منابع طبقاتي و يا انحصارطلبي داشته باشد؟

 حزب حاكم انحصار يافته است و كساني كه تا ايـن            ءايران در اعضا  ملت  ست جمهوري   آيا صالحيت ريا  

اي   سـابقه تاريـك و پرونـده    اند در آن سه نفر هيچگونه نقيصه، ها دچار وسواس شده    صالحيت تأييد   حد در 

اي  ده نفر نامزدهاي ديگر چنـين عوامـل بازدارنـ   ۴۷كه موجب ترديد تاييدشان باشد نيافتند، ولي برعكس در      

 خـود را از دسـت داده اسـت،    »حق حاكميـت «ند؟ ملت كه بر مياند، آخر چه كساني از اين تصميم سود           ديده

 يا كساني كه خود را قـيم        دانند  ميخدا و اسالم    ه  آنان معتقد به آزادي بوده و اين اعتقاد را منبعث از ايمان ب            

  ؟ندندا ميت خود نگيري در باره سرنوش جامعه پنداشته آحاد ملت را اليق تصميم

اي نيست كه در كشورهاي بلوك شرق حاكم اسـت و مـردم ناچارنـد فقـط بـه كانديـداهاي                       آيا اين رويه  

  دهند؟ رأي تعيين شده از طرف حزب حاكم

 ولي عالوه بر نامزدهاي عـضو حـزب         كرد  مياگر شوراي نگهبان صالحيت آقاي مهندس بازرگان را رد          

هـاي خـود را در        ما و بسياري از هموطنان قـسمتي از خواسـته          ود، احتماالً نم ميتأييد  را   حاكم افراد ديگري  

  .داديم مي رأي ديديم و به آنان برنامه آن نامزدها مي

 باعـث   تصميم شوراي نگهبان، براي نهضت آزادي و شخص مهندس بازرگان مطلـوب بـوده اسـت، اوالً                

 بـه اتهامـات     ،داري مستند از نيـات حاكميـت      بر   ضمن پرده  ثانياً. خالص ما از خيلي مسائل و مشكالت گرديد       
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دشمنان ما در مورد سازشكاري و يا سوپاپ اطمينان شدن ما پاسـخ داده حـسن نيـت و دلـسوزي مـا بـه                         

  .نظام جمهوري اسالمي را ثابت كرده مردم و عالقمنديمان ب

 آبـروي   ه بـ  ي را در داخل كشور تقويـت كـرد و         س و نوميد  أ شوراي نگهبان ي     سف تصميم أاما با كمال ت   

تر شدن حلقـه انحـصار، نظـام          با بستن بيشتر جامعه و تنگ     . انقالب اسالمي در افكار عمومي جهان لطمه زد       

آميز قانوني    تملدان را براي كساني كه راه حل مسا       جمهوري را در معرض تاخت و تاز بيشتر قرار داد و مي           

  . باز كرد،گانگان معتقدندراههاي خشونت و براندازي يا استمداد از بيه را نپذيرفته و ب

 اصل ششم قانون اساسـي كـه        ،نيمخالف حزب جمهوري و محروم شدن       يبا انحصار نامزدها در اعضا    

 . تعطيـل گرديـد  »شـود  در جمهوري اسالمي ايران امور كشور به اتكاي آرا عمومي اداره مـي       «دارد    مقرر مي 

نسان از آن خداست و هم او انـسان را بـر            حاكميت مطلق بر جهان و ا     «: دگوي  مياصل پنجاه و ششم نيز كه       

تواند اين حق الهي را از انسان سلب كنـد يـا در خـدمت     سرنوشت خويش حاكم ساخته است و هيچكس نمي   

دهنـدگان    يأ را ناديـده انگاشـت و در حقيقـت بـا چنـين تـصميم ر                »منافع فرد يا گروهـي خـاص قـرار دهـد          

مـردم ايـران در     .  انتخاب و يا رياكاري و نفاق قرار داد        هاي حزب حاكم را در دو راهي        غيرموافق با سياست  

اثر هشدارها و تهديدات رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل در مورد عدم شـركت در انتخابـات كـه حـق             

  .مسلم آنان است بدان راه كشيده شدند كه متزلزل و سرگردان گشتند

           

تواند    قدرت تشخيص سياسي برخوردار بوده و بخوبي مي        ما در صدد نيستيم كه براي ملت ايران كه از         

 عزيزمـان وظيفـه    ما مردم نيازي به قيم نداشته، هموطنانبه نظر.  تعيين تكليف كنيم،راه خود را انتخاب كند   

ولـي  .  و برحـسب آن عمـل خواهنـد كـرد          دهنـد   مـي خـوبي تـشخيص     ه  اني خويش را بـ    داسالمي، ملي و وج   

  .م داريمتوانيم نظر نهضت را اعال مي

  

  نهضت چه خواهد كرد؟

سياسي را جانشين حفظ روح قانون اساسي       مالحظات  با توجه به آنچه گفته شد و اينكه شوراي نگهبان           

 و  ه نهضت آزادي ايران كه همواره معتقد و مدافع نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي بـود                ،نموده است 

 قادر نيست مـسئوليت خـود را در برابـر خـدا و مـردم                ،ستگذاران انقالب اسالمي ايران ا      باشد و از پايه     مي

 دادن خـودداري خواهـد      أي از شـركت در ر     داليـل زيـر   ه  بنابراين مستقل از ساير گروهها و ب      . ناديده بگيرد 

  :دنمو

 تأييـد  منزلـه ه دادن ما بـ  رأي شده است تأييد ـ از آنجايي كه تنها صالحيت نامزدهاي عضو حزب حاكم   

  .دانيم سود انقالب و مملكت و ملت و منطبق با اسالم نميه  بآن راحاكم است كه عملي سياستهاي حزب 

نمايـد از طـرف      تـأمين    هاي ملت و نظريـات نهـضت را         ـ نامزد ديگري كه بتواند حتي قسمتي از خواسته        

  .دهيم رأي نشده است تا بتوانيم به آنان تأييد حاكميت

بر روي شعار آزادي و استقالل و بسياري از ارزشـهاي           ها خط بطالن كشيدن       برنامهبه اين   دادن   رأي   ـ

انقالب اسالمي است و همچنين امضاء نمودن سلب اختيار و حق انتخاب از ملت بوده قبول تبديل جمهـوري                   

  .شود هاي دمكراتيك كشورهاي كمونيستي محسوب مي اسالمي ايران به جمهوري



  ۱۳۲

ن بيشتر و سلب آزاديها و حقوق ملـت مـصرح           تر شد   سوي بسته ه  روشهائي است كه جامعه را ب      تأييد   ـ

  .كند در قانون اساسي هدايت مي

امنيت و امانت ضربه سختي به نظام جمهوري اسالمي خواهـد            تأمين   ـ شركت در انتخابات به دليل عدم      

  .زد

           

ه د بـ  وفـادار و معتقـ    كـامالً   دادن در انتخابات رياست جمهوري       رأي   نهضت آزادي عليرغم خودداري از    

باشـد   اصالت انقالب اسالمي و آرمانهاي مردم در انقالب و به تبعيت از قانون اساسي جمهوري اسالمي مي              

نمايـد و در حـد        و پس از خاتمه يافتن انتخابات رياست جمهوري همچون گذشته رسالت خود را دنبـال مـي                

 و امر بـه معـروف و نهـي از           خيره  دعوت ب «وظائف ملي و اسالمي     ه  شرائط موجود ب  ه  امكانات و با توجه ب    

  .عمل خواهد كرد» منكر

ما در ادامه راه مقدس خويش از پاي نخواهيم نشست و عليرغم تصميمات، تهديدات و خطرات گوناگون                 

 ملـي و اسـالمي خـود        بـه وظيفـه   همت ملت شـرافتمند ايـران       ه  خداي قادر عادل و با اميدواري ب      ه  با توكل ب  

  .انشاءاهللا عمل خواهيم نمود

  الراحمين  خير حافظا وهوارحمفاهللا

  نهضت آزادي ايران

  ۶۴ مرداد ماه ۱۷
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  پاسخ به سؤاالت روزنامه آلماني

  خبرنگار روزنامه آلماني  ردولف شيلي

العمل شما نسبت به رد آقاي مهندس بازرگان به عنوان كانديدا درانتخابات رياست جمهوري كه                 ـ عكس ۱س

  در پيش است چيست؟

 آقاي مهندس بازرگان، كه با مالحظات سياسي و تخلـف از قـانون صـورت گرفتـه اسـت                    ـ رد صالحيت  ۱ج

دهد كه حاكميت هنوز آمـاده بـراي تحمـل مخـالفين خـود، حتـي آنهـا كـه معتقـد بـه نظـام              نشان مي 

اعالم صالحيت براي تنها سه نفر، كه از مؤسسين و يـا اعـضاي               .باشد  جمهوري اسالمي هستند نمي   

 دموكراتيـك امـا واقعـاً توتـاليتر         بـه اصـطالح    هستند انتخابات در نظامهـاي       برجسته حزب جمهوري  

در آن كشورها نيز حزب كمونيـست چنـد نفـري را كانديـدا معرفـي                . كند  اروپاي شرقي را تداعي مي    

 كـه   كرد  ميانتخابات ايران وقتي معناي واقعي پيدا       . بدهند رأي   كند و مردم ميبايستي بيكي از آنها        مي

ند برخـورد آراء و عقايـد       كرد  مينديداي عضو حزب حاكم، نامزدهاي مخالف نيز شركت         عالوه بر كا  

توانستند ميان دارندگان عقايد متفـاوت، فـرد مـورد قبولـشان را انتخـاب                  ميآمد و مردم مي    به وجود 

  .كنند

اگـر   ؟اگـر بلـي چـرا    .توانند حمايت مشروط شما را داشـته باشـد   مانده مي  ـ كداميك از كانديداهاي باقي    ۲س

  هيچيك از آنان چرا؟

عالوه بر مسئله . اند اعضاي برجسته حزب جمهوري هستند      زيرا هر سه نفري كه تصويب شده      . ـ هيچيك ۲ج

 مطابق بـا    آن را هاي آنان ما با سياستها و عملكردهاي حزب حاكم نيز مخالفيم و               سوابق و صالحيت  

  .دانيم مصالح و منافع ملت ايران و جمهوري اسالمي نمي

ـ نهضت شما، پس از آنكه ابتدا از مجلس حذف گرديد و اينـك از انتخابـات رياسـت جمهـوري، چگونـه            ۳س

  كشور اثر بگذارد؟) سرنوشت(تواند در آينده بر زندگي  مي

ا ت مـ  ممنوعيت و ممانعـت از شـرك      . اسالمياي بود براي انجام وظيفه ملي و          ـ انتخابات فرصت و وسيله    ۳ج

  . نخواهد بود،اي كه در قبال مردم و مملكت داريم  رسالت و وظيفهدر انتخابات مانع از ادامه

داشـت، از شـما      ـ چه نسبتي از جمعيت ايران، اگر چنانچه انتخابات آزادي بود و بحـث آزاد وجـود مـي                  ۴س

  حمايت مينمود؟

برخـي از آمارهـاي تهيـه شـده     . لي مشكل اسـت   سؤاـ بدون آمارگيري صحيح و گسترده پاسخ به چنين          ۴ج

قـدر مـسلم ايـن      . اند  داده  مي رأي    از آنست كه بيش از نيمي از مردم تهران به مهندس بازرگان            حاكي

نـسبتاً سـنگيني كـه       رأي   است كه حاكميت به دليل ترس از پيـروزي مهنـدس بازرگـان و يـا حـداقل                 

  .ننمود تأييد آوردند، صالحيت ايشان را احتماالً مي

توانـد و     ايران مـي  مشهود است، حداقل شرايطي كه تحت آن        واضح و   كامالً  ـ نظرات شما راجع به جنگ       ۵س

  ح امضاء نمايد چيست؟لبايد قرارداد ص

  بسمه تعالي

  راننهضت آزادي اي
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۹۱/۴/۲۱: شماره

 ۲۱/۵/۱۳۶۴ :تاريخ
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داد صـلح حـداكثر   اي قـرار ـ طبيعي است هر زمان كه مسئولين تـصميم بـه صـلح بگيرنـد بايـد در امـض           ۵ج

شـرايط مطلـوب بـه موقعيـت و وضـعيت            تـأمين    امـا . گـردد  تأمين    ملت ايران،  به نفع امتيازات ممكن   

  .سياسي ـ نظامي ايران در زمان مذاكرات و صلح بستگي مستقيم دارد

  نمائيد؟ ـ شما چه تغييراتي را در سياست اصلي براي ايران طلب مي۶س

ـ از جهت داخلي باز كردن جو بسته و مختنق كنـوني بـا تمكـين بـه حقـوق ملـت كـه در قـانون اساسـي             ۶ج

اعمال سياست  . نظام جمهوري اسالمي  ه  قد ب تحمل حضور و فعاليت مخالفين معت     . تصريح شده است  

امنيت سياسي، اقتـصادي و قـضائي و اجتمـاعي بـراي             تأمين   جاي خشونت و قهر،   ه  عفو و رحمت ب   

المللي و بيرون آمدن از انزوا دوسـتي          تعهدات و مقررات بين   ه  از جهت خارجي احترام ب    . عموم مردم 

ذارند و قصد دخالت در امور داخلي را نداشـته          مصالح و منافع ملي ما احترام بگ      ه  با كشورهائي كه ب   

  .المللي در جهت مصالح و منافع ملت و كشور باشند و حداكثر استفاده از روابط و مناسبات بين
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  نامه مهندس بازرگان به روزنامه كيهان 

  اهللا خزعلي  در مورد سخنان آيت

  شوراي محترم سردبيري روزنامه كيهان

اهللا خزعلـي عـضو        شرحي از طرف آيت    ۲ و   ۱د اخير آن روزنامه، در صفحات        مردا ۲۲در شماره مورخ    

. شوراي نگهبان در ارتباط و با ذكر نام اينجانب درج شده بود كه حاوي اهانت و مطالب خالف حقيقت بـود                    

 درخواست نمـايم  ا از آن شوردهد اخالق، انصاف و قانون مطبوعات جمهوري اسالمي ايران به بنده حق مي   

ات و پاسخ ذيل را در اولين شماره روزنامه كيهان براي دفاع مشروع شخصي و براي آگاهي مردم                  توضيح

  .و روشن شدن حقايق چاپ نمائيد

سف است كه آقاي خزعلي در مقام سخنگوئي شوراي نگهبان و در رد صالحيت بنده براي                أجاي بسي ت  

 ۱۷/۵/۶۴ه محترمانـه و مـستدل مـورخ         نامه  جاي آنكه جواب منطبق و معقول منطقي ب       ه  رياست جمهوري، ب  

نهضت آزادي ايران بدهند يا همانطور كه پيشنهاد شـده بـود در منـاظره تلويزيـوني اداي دليـل و برهـان و              

 ثقفي در شهر قم سوءاسـتفاده  هللا جدال احسن در محضر و منظر عام بنمايند، از برگزاري مجلس ترحيم آيه            

اساس   و تحريف واقعيات يك سلسله حمالت مغرضانه و اتهامات بي      اند و با قلب     جوسازي پرداخته ه   ب ،كرده

  .اند در باره من بيان داشته

  :نمايم ذكر چند مورد ذيل اكتفا ميه در ميان مطالب خارج از موضوع و خالف حقيقت ايشان ب

بـا  در رابطه با گروه منافقين يا مجاهدين خلق، پس از بيان مقـداري خـاطرات و جنايـات كـه ارتبـاط                       ) ۱

مـسعود  «ام بـه       گفتـه  هانـد كـه بنـد       مسئله رياست جمهوري و نهضت آزادي و شخص بنده ندارد، ادعا كرده           

اي كـه در ايـن زمينـه در           اين ادعا كذب محض و تحريف حقيقت بوده تطبيق با اطالعيـه           . بدهيد رأي   »رجوي

 كيهان منتشر شـده اسـت،        مقارن با دور دوم انتخابات تهران داده بودم و خوشبختانه در روزنامه            ۵۹سال  

يغْفَـر  بنـده بـا منـافقين گرفتـه ذَنـِب ال           همـدلي و همگـامي       آن را كه  » فرزندان من «همچنين خطاب   . نمايد  نمي

اند، اسـتنباطي غلـط و بـدون ترديـد بـرخالف              شمرده و كافي براي سلب صالحيت رياست جمهوري دانسته        

انگيـز جوانـان      البته بنده در آغاز درگيريهـاي خـشونت       . شدبا  دستور اسالمي ضَع اَمر اَخيك علي اَحسِنِه مي       

هـا عنـوان       بـراي هـر دو دسـته مجاهـدين و مكتبـي            ۱۲/۳/۱۳۶۰پرشور، در يك مقالة روزنامه ميزان مورخ        

افكـار و اعمالـشان را نمـوده     تأييـد  كار برده بودم ولي نه آنكه ابـراز ارادت بـه آنهـا و            ه  را ب » فرزندان من «

جوئيهاي نابرادرانه، هم خودتان را      نوشته بودم شما فرزندان ناخلفي هستيد كه با ستيزه         بلكه صريحاً . باشم

تني يـا روحـاني و      (عالوه مگر پدِر    ه  ب! آوريد   و هم پدر مملكت و والدينتان را در مي         كنيد  ميبيچاره و هالك    

اركت و مـسئوليت در     فرزنـدي خوانـدن سـند مـش       ه  كسي بودن و او را در مقام مالمت و داللت ب          ) تعليماتِي

  !شود؟ يك فقيه خطيب ديني آيا بايد استدالل و اظهاراتش چنين دور از منطق و تقوي باشد؟ جرم مي

فرانـسه تحويـل    ه  آقاي بازرگان مگر شما نبوديد گفتيد هويدا را ب        «اند    پروائي فرموده   با صراحت و بي   ) ۲

  » سال خون اين ملت را شيشه كرد؟۱۳ميدهيد، كسي كه 

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۸۹۵/۴/۲۱: شماره

 ۲۳/۵/۱۳۶۴ :تاريخ
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موجب كدام مدرك من چنين چيزي را گفته يـا          ه  ت آقاي خزعلي توضيح دهند كه كي و كجا و ب          خوب اس 

  .در غير اينصورت اعالم جرم عليه ايشان خواهم كرد. ام نوشته

  .، از ديگر فرمايشات معظم له كه كذب است»مجلس بايد بسته شود«) ۳

ر حوزه علميه و با عنوان فقيه       حيف نيست كه شخص معمري در كسوت روحانيت، با سوابقي طوالني د           

شوراي نگهبان كه كارش مطابقت و محافظت قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران اسـت، چنـين سـخن                     

  !زبان آورد؟ه اي ب پايه بي

اي نوشته    جمهور و اولين مجلس شوراي اسالمي در مقاله         بلي، من در اختالفات شديد مابين اولين رئيس       

ند تـضاد پـيش آيـد بـراي         رسمي مملكت كه هر دو قانوني و منتخب مردم هست         بودم كه وقتي ميان دو مقام       

آيـا ايـن    . خود ملت و آراء عمومي وجود نـدارد       ه  اي جز مراجعه ب     بين و حل مشكل كشور چاره     حكميت فيما 

منزلـة بـستن مجلـس شـوراي     بـه  حرف خالف حق و  منطق و مصلحت است و ضديت با نظام جمهوري و              

  ؟اسالمي بايد تلقي شود

  .»كنم در باره واليت فقيه گفتيد من مجلس خبرگان را منحل مي«) ۴

  .اند خيلي فرق است مابين آنچه بنده گفته يا كرده باشم و آنچه ايشان گفته

سـر آمـده بـود ايـن مـسئله بنـا بـه              ه   كه مدت قانوني مصوب و مجاز مجلس خبرگـان بـ           ۱۳۵۸در سال   

شوراي انقـالب نيـز در آن مـشاركت داشـتند، مطـرح گرديـد و                 وزيران، كه آقايان     هيئتاي در     پيشنهاد عده 

ولـي  . امام تصويب شد كـه آن مجلـس خاتمـه يابـد     تأييد شرط مراجعه وه سپس با اكثريت سنگين آراء و ب   

  .اش را تمديد كردند رات خود دورهايشان تصويب نفرمودند و با اختيا

وط به تصويب امام و يك نيت به اجـرا در         حال نميدانم چطور آقاي خزعلي يك عمل علني قانوني و مشر          

  اند؟ حساب آوردهه نيامده را گناه شرعي و عرفي ب

گفته بود پياده كردن احكام اسالم نه مفيد است و نـه    «كالم آقاي نزيه مديرعامل شركت نفت كه         تأييد   )۵

  .»ممكن

دام مـدرك بنـده چنـين       كجا و كي و بر طبق ك      ! باز هم يكي ديگر از اتهامات نسنجيده جناب آقاي خزعلي         

از جملـه كتـاب   (ام؟ سي سال كتابها، سخنرانيها و تعليمات بنده          كرده تأييد   گفتة آقاي نزيه در كانون وكال را      

و همچنين تأسيس نهضت آزادي ايران بر پايه عقايد اسالمي و به عنوان فريضه دينـي،                ) بعثت و ايدئولوژي  

  ؟!كند آيا كذب اظهارات ايشان را ثابت نمي

 خالصه بيان ايشان دائر به استعفاي دولت موقت، پذيرفته شدن آن در اثر تسخير النـه جاسوسـي و                    )۶

  .جوش زدن بنده براي امريكا

 اطالع درست از قضايا ندارند يا مقيد به صحت و دقـت در كـالم نيـستند اظهـار                 كساني كه آيا بهتر نبود    

  نظر نكنند؟

آمده است قصد اسـتعفاي دولـت موقـت پـانزده           » نقالبدولت موقت و شوراي ا    «همانطور كه در نشريه     

دليل آن نيز كارشكنيها و ممانعتهائي بوده است كه عليـه وزراء       . روز قبل از واقعه سفارت امريكا بوده است       

شوراي انقـالب گـزارش و مهلـت داده         ه  ما اين وضع ناهنجار را ب     . گرفته است   و متصديان امور صورت مي    

نماينـد بـا ادغـام و وحـدت دولـت و              طر و بروز فاجعه براي انقالب و نظام مـي         بوديم كه چنانچه احساس خ    
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گيري متفـرق، جلـوگيري نماينـد و چـون ايـن              شوراي انقالب، از هرج و مرج مملكت و دخالت مراكز تصميم          

خير شد، استعفاي كتبي دولت با ذكـر علـل و جهـات آن              أشوراي انقالب دچار تعلل و ت      تأييد   منظور عليرغم 

له بـا تقـدير از زحمـات و خـدمات گذشـته دولـت موقـت و اينجانـب                      معظم. مقام رهبري ارسال گرديد   براي  

اين جريان كه تصادفاً مصادف با اشغال سفارت امريكا شـد از هـيچ طـرف كـوچكترين                  . استعفا را پذيرفتند  

در مبـارزه بـا     هيچگاه هم ما، كه عمري      . ساخته آن نداشت    رابطه با مسئله گروگانگيري و جوسازيهاي پيش      

عـوض فحـش و شـعار، راههـاي معقـول و      ه استبداد داخلي و استيالهاي خارجي استخوان خرد كـرده و بـ       

ايم، بـراي امريكـا يـا دولـت بيگانـه ديگـري               ايم و از توهين نهراسيده      مشروع مثبت و مؤثر را در پيش گرفته       

 تقوي هستند بايد از چنين افتراي عظـيم   معتقد به قرآن و متعهد به  تاًجناب خزعلي كه قاعد   . »ايم  ش نزده جو«

  .توبه نمايند

 ۵۰۰ ميليون نفر اعالم كرد اما آقاي بازرگان گفـت           ۲ آن را ئي روز قدس كه راديوي اسرائيل       راهپيما«) ۷

  .»هزار نفر شركت كردند

يـك  نمايد و حقاً نبايـد در         را تداعي مي  » سين هر سه دختران معاويه بودند     خسن و   خ«اين اتهام داستان    

س، ين است كه يك هفته قبـل از روز قـد  واقعيت ا . درگاه خدا اعالم شده باشد    ه  محفل مقدس تذكر و توسل ب     

ه  مردم براي ادامه جنگ استقبال نموده و نوشته بود ب       زاي از پيشنهاد نظرخواهي ا      عالميهنهضت آزادي در ا   

 جمع شوند دليل علمي و قـاطع بـر        ئي مورد نظر صدها هزار نفر و حتي يك ميليون نفر            راهپيمافرض كه در    

هـائي كـه شـبهاي مـاه          شود، كما آنكه از طرف ديگر خيل ماشينها و سيل خانواده            و تصويب جنگ نمي   تأييد  

كنند ولو تعداشـان بـه حـدود          هاي دشمن شهر را ترك مي        منظور فرار از خطرات بمباران      مبارك رمضان به  

بلكه . طق آماري مبنائي براي مخالفت با جنگ محسوب گرددتواند از نظر من     يك ميليون تخمين زده شود نمي     

اختصاص دهند تـا دو اجتمـاع را مقايـسه كننـد يـا اصـالً بـه                  و  بهتر است يك روز را هم به مخالفين اجازه          

  .صورت آزاد و مخفي مراجعه به آراء عمومي شود

  .نفر  هزار۵۰۰ ميليون و بنده ۲پس چنين نبوده است كه راديو اسرائيل گفته باشد 

  .»مباني جمهوري اسالمي نيافتيم و شما مخالف واليت فقيه هستيده ما شما را معتقد ب«) ۸

توانـد ارتبـاط بـا     اي است كه تا حدودي مـي   گوئيها اين يكي تنها نكته      در تمام فرمايشات ايشان و پراكنده     

نادي اسـت كـه اوالً      ولي اسـت  . قانون اساسي و با شرايط صالحيت نامزدهاي رياست جمهوري داشته باشد          

نويسي رياست جمهـوري      كند چون در پايان پرسشنامه چاپ وزارت كشور براي نام           انطباق با بنده پيدا نمي    

واليت فقيه، بر طبق مصرحات قـانون اساسـي   ه  قانون اساسي، و ب   ه  اعالم داشته بودم كه معتقد به اسالم، ب       

واليت فقيه را كـه در قـانون انتخابـات    ه لزام عملي ب ثانياً خود شوراي محترم نگهبان شرط اعتقاد و ا      .هستم

حـاال معلـوم نيـست      . اند  رياست جمهوري تصويب شده بود زائد و خالف قانون اساسي دانسته حذف كرده            

  .اند  دليل رد صالحيت بنده گرفتهآن راچطور آقاي خزعلي هم

و اكنـون از اينكـه بگوينـد مـرگ بـر           شود با امريكا جنگيـد        گفتند مگر مي   اين آقايان قبل از انقالب مي     «) ۹

  .» ندارندآن راترسند و توان  امريكا مي

گذاران نهضت آزادي و اينجانب سالها قبل از انقالب اسالمي و دهها سال پيش از آنكه آقاي خزعلـي    پايه

وارد ميدان سياست شوند و شعار بدهند گام در ميدان مبارزه عليـه اسـتبداد داخلـي و اسـتيالي انگلـيس و            
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ه  ب ،كوشيديم كساني را كه به دليل ترس يا جهل حاضر نبودند           امريكا گذارده نه تنها نترسيده بوديم بلكه مي       

دانـيم و معتقـد بـوديم و     ولي ما تنهـا راه مبـارزه را شـعار دادن نمـي       . مشاركت در اين مبارزه تشويق كنيم     

از .  دخالت در كشورمان كوتاه كـرد      توان دست دشمن را از      هستيم كه با اتخاذ راههائي معقول و منطقي مي        

انـد شـعار بدهنـد ولـي بـا            كنون عليـه امريكـا شـعار داده        پرسيم آيا اگر صد برابر آنچه تا       آقاي خزعلي مي  

هـاي ارزي كـشور را در         آوري همچون بيانيه الجزائـر سـرمايه        تصويب يا سكوت در برابر قراردادهاي ننگ      

تر    من استكبار جهاني به مراتب راضي      به نظر اند يا خيانت؟      ت نموده امريكا خدم ه  اختيار امريكا بگذارند آيا ب    

است كساني در گفتار مرگ او را بخواهند و در كردار با صـرف منـابع زيرزمينـي كـشور و خريـد اسـلحه                         

  .خارج سازنده كمبود ارزي امريكا و اذنابش را جبران و كشور ايران را بيش از پيش وابسته ب

خـرج ندهيـد چـون    ه ي سنگين و با وقار با شما رفتار دارنـد امـا شـما لجاجـت بـ           ملت عزيز ما خيل   «) ۱۰

  .»تري داشته باشيد ترسم آينده تيره مي

ملت عزيز و حقشناس ايران هميـشه بـا مـا بـسيار             . صحيح است كامالً  قسمت اول سخنان آقاي خزعلي      

بـا  مت و حـسن نيـت، همـراه         زيرا در اين مدت چيزي جز صداقت و خـد         . سنگين و با وقار رفتار كرده است      

هـاي    اي كـه در رسـانه        دليل عليرغم تبليغـات گـسترده و ناجوانمردانـه         به همين د و   نا  عشق و فداكاري نديده   

عمومي دولتي و منابر و مجالس عليه مـا جريـان داشـته و دارد همـواره محبـت و اطمينـان خـود را ظـاهر                           

آقاي خزعلي از قبول صالحيت كانديداي نهضت       شايد همين امر موجب آن بوده است كه شخص          . اند  ساخته

شعور و تشخيص اكثريت ملت ايران اطمينان داريم، عزت و ذلت           ه  فضل خدا و ب   ه  ما ب . آزادي هراسان باشد  

اميدواريم كه در راه انجام     » والعاقبه للمتقين «دانيم و با اعتقاد به        را از طرف خدا و در گرو اعمال خويش مي         

خير و خدمت باز نايستيم و به دليل تهديـدها و ارعابهـائي             ه   نهي از منكر و دعوت ب      وظيفه امر به معروف و    

اجرا درآمده است، از مطالبـة حـق و حقيقـت و از ارائـه نظريـات و                  ه  حال چندين بار و تا حدودي ب      ه  كه تا ب  

  .هموطنانمان خودداري ننمائيمه مطالب خود ب

  :اند آقاي خزعلي گفته) ۱۱

شـديد درب شـوراي نگهبـان را          طور شـد شـما را حـذف كردنـد و اگـر قبـول مـي                شما گله داريد كه چ    «

  .»داد بنده بودم ند اولين كسي كه استعفا ميكرد ميبستيد و اگر اعضاء شورا هم موافقت  مي

اند اعتـراض و   اي ندارم كه چرا ايشان در باره رد صالحيت و حذف من اصرار و لجاجت ورزيده      من گله 

ه چگونه شوراِي نگهباِن قانون اساسي اصول ششم و پنجاه وششم اين قانون را زير پا انتقاد ما اين است ك    

قـرار داده و  » در خدمت منافع گروهي خـاص «انحصاري نامزدهاي حزب حاكم، حاكميت را  تأييد نهاده و با  

  .محروم نموده است» آراء عموميه اتكاء ب«اداره امور را از 

اعتبـار شـدن و    ود به بي   حفاظت از قانون اساسي را فراموش كند خ        آيا اگر شوراي نگهبان وظيفه اصلي     

   كمك نكرده است؟اتعطيل شور

اند از مردم سلب آزادي و اختيـار نمـوده حقـوقي را كـه                 آقاي خزعلي كه با تحميل و تهديد خواسته       ) ۱۲

همـان  ه  دادن بـ   رأي   قـدم زدن بـراي    «اند    قانون به آنها داده است ناديده بگيرند، در لباس و لسان دين، گفته            

بـرويم زيـرا     رأي   پاي صندوقهاي ه  شود و همه موظفيم ب      اندازه ثواب دارد كه بين صفا و مروه قدم زده مي          

ايشان با چنـين اظهـارات و قـرار دادن ديانـت در             . »است... شركت در اين انتخابات عظمت اسالم و مسلمين       



  ۱۳۹

برنـد   سالمي را در انظار مردم و دنيا باال نمـي         استخدام سياست، مقام و موقعيت حاكميت و نظام جمهوري ا         

شـوراي نگهبـان و روحانيـت ايـران را نيـز از             . آورنـد   اهللا و اسالم و اخالص مردم را پائين مي          بلكه حج بيت  

و (مردم ايران در عين آنكه اكثريتشان معتقد و عالقمند به اسالم و خواهان اسالم بودنـد                 . اندازند  احترام مي 

اعتبـار  ه  انقالبشان بـ  ) اند  اند عده كثيري برگشته     اسالم داده ه  ولتمردان و سيماي زشتي كه ب     در اثر عملكرد د   

ي، بر ضد استبداد و بـراي رسـيدن بـه اهـداف سـه گانـه                 زئيهاي پيش از پيرو   راهپيماها، شعارها و      اعالميه

  .است كه بعضاً در عمل به محاق فراموشي سپرده شده  استقالل ـ جمهوري اسالمي بودآزادي ـ

جاي تكرار اتهامات و تهديدهائي كه بيش از شش سال اسـت عليـه          ه  خاتمه، چه خوب بود آقاي خزعلي ب      در  

ه مطالبي كه در نامه نهضت بـ      ه  دولت موقت، نهضت آزادي و شخص اينجانب جريان دارد، به اعتراضها و ب            

نان خـود بـراي مـردم و        دادنـد يـا الاقـل آن مطالـب را در سـخ               پاسخ منطقي مي   ،شوراي نگهبان آمده است   

ه ند مسلماً عملـشان بـ     كرد  مياگر چنين   . روي شود هر كه در او غش باشد         ند تا سيه  كرد  ميمطبوعات بازگو   

  .تقوي و عدالت نزديكتر بود

ولـي آنچـه    . صفحات تاريخ از زورآزمائي زورمندان و از مقاومت و مظلوميـت ستمكـشان آكنـده اسـت                

ده قرآنـي حـسن     و اسـتخالف مستـضعفان و بـر تحقـق وعـ           يداري زور   دهد سنت الهي بر ناپا      اميدواري مي 

  .پيشگان و نيكوكاران بنا شده است عاقبت تقوي

دعا و آرزوي نهضت آزادي و اينجانب آن است كه ما و آقاي خزعلي در هر مقام و موقعيت كـه باشـيم                 

  .وعده نويدبخش خدا را فراموش نكنيم

  نت خيرالفاتحينبيننا و بين قومنا بالحق و ا ربنا افتح

  ۶۴ مرداد ۲۳تهران 

  مهدي بازرگان

  دفتر امام خميني: رونوشت

  العظمي منتظري... ا دفتر آيت: رونوشت

  اعضاء محترم شوراي نگهبان قانون اساسي: رونوشت

  

  



  ۱۴۰

  

  ارزيابي انتخابات پيرامون بيانيه

   چهارمين دوره رياست جمهوري

  

  :هموطنان عزيز

كالت اقتصادي، اداري، اجتمـاعي، سياسـي و دينـي كـشور كـه مولـود                از مدتي پيش روشن بود كه مش      

توجهي از مـردم را ناراضـي          بخش قابل  ،تدريج پس از پيروزي انقالب پديد آمده است       ه  انحرافاتي است كه ب   

هاي  حل ايم در ميان راه  همانطور كه در نشريات اخير گفته     . دهد  تفاوتي مهلكي سوق مي     طرف بي ه  ساخته و ب  

نمايند كـه     ابرقدرتها و خارجيان بستن را عنوان مي      ه  شده، كساني نشستن و صبر كردن و يا اميد ب         پيشنهاد  

برخي ديگر خشونت و ترور     .  است ندومشكالت و از خود سلب اختيار و اراده نم        ه  مفهوم آن تسليم شدن ب    

 به نظراما . باشد ان ميخاك و خون كشيدن و لبناني ساختن ايره كنند كه نتيجه آن ب      پيشنهاد مي  راو انفجار   

تواند ملـت را از       ما تنها راه نجات معقول و منطقي، قيامي خدائي و همگاني در چهارچوب قانون است كه مي                

سال قبل مـردم را بـه        چنين قيامي نهضت آزادي ايران را واداشت كه از يك         ه  اعتقاد ب . اين مهلكه نجات دهد   

. خود با معرفي كانديدا فعاالنه در اين امر مشاركت نمايد         شركت در انتخابات رياست جمهوري دعوت كند و         

خواهيم آنچه را در اين انتخابات رخ داده است ارزيابي نموده از اين تجربه براي بهبود آينده عبرت                    اينك مي 

  .گيريم

  

  شركت نهضت در انتخابات

ني و احقـاق حـق حاكميـت        قيامي قانو ه  ملت را ب  » چه بايد كرد  « نهضت با انتشار بيانيه      ۱۳۶۳در آبانماه   

متعاقباً فشار حاكميت عليه نهضت تـشديد       . خود از طريق شركت در انتخابات رياست جمهوري دعوت نمود         

منـازل  ه   صـفر نهـضت و پرتـاب بمـب بـ           ۲۸كنندگان مراسم     شركته  حوادث ناگواري همچون حمله ب    . يافت

 محروميـت نهـضت از انتـشار        دفتر مركزي و مهـر و مـوم نمـودن آن و تـشديد             ه  سران نهضت و يورش ب    

  .هاي گروهي از پيامدهاي اين دعوت بود نظرات خود و عدم درج دفاعيات و پاسخهاي ما در رسانه

دعوت نهضت اميدبخش بود، جنـب      ه  العمل مردم ب    در برابر واكنش غيرقانوني و ضدملي حاكميت، عكس       

 بـه طـوري كـه   . تـر سـاخت     مطمـئن و جوشي در قشرهاي مختلف پديد آمد و نهضت را به حقانيت راه خود               

  .نويسي نمود ام تيرماه نام دبيركل نهضت در تاريخ سي

  

  راي شوراي نگهبان

داد كـه الزم   سـازي قـرار   نامنويسي آقاي مهندس بازرگان شوراي نگهبان را بر سر دو راهي سرنوشت   

 تحـت ا  شـور .  حاكميـت موجـود تـصميم بگيـرد        بود ميان حفظ قانون اساسي و حاكميت ملت، يا حراست از          

دارد   تأثير جو سياسي حاكم راه دوم را برگزيد و با زير پا نهادن اصل ششم قانون اساسـي كـه مقـرر مـي                         

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۴۱

دهـد هـيچكس حـق        زه نمـي  اششم كـه اجـ     اتكاء آراء عمومي باشد و اصل پنجاه و       ه  بايد اداره امور كشور ب    

ر دليل صـالحيت كليـه نامزدهـاي        حاكميت ملت را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد، بدون ذك             

رياست جمهوري را رد كرده تنها سه نفر از اعضاء حزب حاكم را شايسته مقـام رياسـت جمهـوري شـدن                      

  .اعالم نمود

 نهضت آزادي علـل اتخـاذ تـصميم فـوق و            ۱۷/۵/۶۴ما در نامه نهضت به شوراي نگهبان و بيانيه مورخ           

  .ايم و در اينجا به تكرار آن نميپردازيم شروحاً ارائه دادهشوراي نگهبان را م رأي دالئل خالف قانون بودن

طـرف بـا فـشارهاي       هر حال تصميم شوراي نگهبان مردم را بر سر دو راهـي قـرار داده كـه از يـك                   ه  ب

ه دادن بـ   رأي   اي جـز    تبليغاتي حاكميت مجبور بودنـد در انتخابـات شـركت نماينـد و از طـرف ديگـر چـاره                   

اين تصميم شوراي نگهبان در واقع روش حكومتهاي تك حزبـي كـشورهاي      . نامزدهاي حزب حاكم نداشتند   

  .نمود كمونيستي را تداعي مي

گرايانـه حتـي جوانـاني از         قبول صالحيت سه نفر از اعضاء حزب حاكم با ديدگاههاي اقتـصادي راسـت             

ك و سـندان    حـدي كـه در ميـان پتـ        ه  آزرده ساخت ب  ،  بسته بودند   عدالت اجتماعي دل  ه  جناح حاكميت را كه ب    

سفيد  رأي گرا، تصميم گرفتند    دادن و انتخاب يكي از سه نامزد راست        رأي   اصرار رهبر انقالب به شركت در     

 رأي  سـفيد ريخـتن خطرنـاكتر از       رأي   خبر اين تصميم فرياد وزير كشور را بلند كرد كه         . به صندوق بريزند  

بيطرفانـه و بـدون      آنچنـان غيـر   تـشخيص شـوراي نگهبـان       . هويدا، بختيـار و رضـا پهلـوي دادن اسـت          ه  ب

در . هاي الزم بود كه موجب اعتراض علني يكي از اعضاي كابينه، البته پس از انجام انتخابات گـشت                   بررسي

  .هر حال اين تصميم شوراي نگهبان اختيار انتخاب بمعناي واقعي را از مردم سلب نمود

  

  انتخابات در چه شرايطي صورت گرفت

 ميليون ايراني   ۵/۴۴ فرو نشسته و طبق اظهار و آمار حاكميت از جمعيت            تيتخابا كه غبار تبليغات ان    اينك

 ميليـون نفـر پـاي    ۲/۱۴دادن هـستند   رأي  ميليـون آنـان واجـد صـالحيت        ۲۵كه طبق آمار رسمي بيشتر از       

ري هفته گذشته برگشته نظـ ه توانيم ب اند ما مي داده رأي اي  ميليون به آقاي خامنه    ۱۶۴/۱۲ها رفته و      صندوق

  .اجمالي به كيفيت و كميت انتخابات بيندازيم

  كيفيت انتخابات) الف

آزادي،  تـأمين    همانطور كه در نشريات گذشته نهضت آمده اسـت مـا مـشروعيت انتخابـات را در گـرو                  

حـال كـه   . دادن را موكول به تحقق ايـن شـرايط نمـوديم    رأي   امنيت و امانت آن دانسته و مشاركت خود در        

  .رفته است بد نيست نظري به تحقق اين شرايط بيفكنيمانتخابات انجام گ

هـا آمـده اسـت حـديث          در مورد آزادي انتخابات، اشاراتي كه در بيانيه نهـضت در زمينـه رد صـالحيت               

  .كند خوبي بيان ميه مفصل آزادي را ب

شود، بـا     ينامزدهاي مخالف و فعاليتهاي انتخاباتي آنان م      ه  در مورد امنيت انتخابات تا آنجا كه مربوط ب        

 هيئتكنندگان،    اما در رابطه با انتخاب    . محروم ساختن قطعي آنها از شركت در انتخابات مسئله منتفي گرديد          

گيـري از احـساسات مـذهبي و          كار انداخت تـا بـا تبليغـات ماهرانـه و بهـره            ه  حاكمه حداكثر تالش خود را ب     

  .پاي صندوقها بكشانده نگراني از تبعات بعدي مردم را ب



  ۱۴۲

  :ه تبليغات فوق عبارتند ازنمون

  .»اي باقي نخواهد گذاشت اگر كسي در انتخابات شركت نكند بعدها براي خود جاي اعتراض و گله«

  .»ندهد مسلمان نيست رأي هر كس«: يا اينكه

باطل سند خيانت آشكار به خون مقدس شهيداني اسـت           رأي   شركت نكردن در انتخابات و يا دادن      «و يا   

  »ن نظام الهي به لقاءاهللا پيوستندكه براي تثبيت اي

  ».شود همان اندازه ثواب دارد كه بين صفا و مروه قدم زده ميه دادن ب رأي قدم زدن براي« و يا 

 حتـي دادن  . دادن صـورت اجبـار پيـدا كـرد         رأي   به اين ترتيب استفاده از يك حق طبيعي و قانوني يعني          

حميلي كه كمترين حق شرعي و عرفي هر فرد در نظامهـاي            سفيد به منظور امتناع از قبول كانديداهاي ت       رأي  

خصوصا كه اظهارنظرهاي صريح مقامات باالي قـضايي در         . جمهوري و شورايي است از ملت سلب گرديد       

  .باشد  ميسابقه بياين زمنيه تأثير مستقيم در ارعاب و اجبار برخي از مردم داشته و در دنيا 

تـوانيم اظهـار       آرا مردم و صحت گزارشهاي رسمي ما هنوز نمي         در مورد امانت انتخابات، يعني حفاظت     

 مركـزي نظـارت بـر       هيئـت البته در مالقاتي كه قبـل از رد صـالحيت آقـاي مهنـدس بازرگـان بـا                   . نظر كنيم 

انتخابات داشتيم، پيشنهاد نموديم اجازه دهند نمايندگاني از ما حضور و همكـاري داشـته باشـند ولـي ايـن                     

  .واقع نگرديدپيشنهاد مورد قبول 

ــاره ت ــاتي، معمــوالًيلبامــا در ب ــد انتخــاب  غــات انتخاب  در نظامهــاي جمهــوري و شــورايي واقعــي تجدي

جمهوري فرصت مناسبي است براي مردم كه با استماع نظرات موافق و مخالف بـه ارزيـابي عملكـرد                     رئيس

نتخابات به ارتقاي فهـم و شـعور        برخورد آرا و عقايد در دوران ا      . حاكميت بپردازند و انتخاب واقعي بنمايند     

با محروم نمودن مخالفان حاكميـت از شـركت   . اما در اين انتخابات چنين نشد  . دگرد  ميسياسي مردم منجر    

هاي گروهي مرتـب اهميـت شـركت          البته رسانه . وم شدند ر مردم از شنيدن نظريات مخالف مح      ،در انتخابات 

 بر سر موضوعات اصلي كمتر و يا بندرت صورت گرفـت            اما بحث . نمودند مردم را در انتخابات گوشزد مي     

  .از اين جهت انتخابات فاقد تحرك و حيات بود

 محدود و كنتـرل  براي درك اهميت اين مسئله كافي است به اين نكته توجه شود كه همين برخورد نسبتاً              

 شد كـه مـردم      هاي آنان باعث آن     گيري  شده نامزدهاي حاكميت بسياري از مسائل را روشن نمود و موضع          

گذشته است و بيانيه الجزاير كه روزي سند افتخار بـود            تا حدي بدانند در چهار سال اخير در كشور چه مي          

حال اگر . كند كس آن را به ديگري حواله داده خود را غيرمسئول معرفي مي  و وبالي گشته كه هر   رچنان وز 

 قطـع از بـسياري از اسـرار پـرده           بـه طـور    ندشدند كه سياستهاي حاكميت را قبول نداشـت         كساني نامزد مي  

  .آمد شد و ريشه بسياري از مشكالت كشور را زير خاك سانسور و اختناق بيرون مي برداشته مي

  

  بررسي انتخابات به لحاظ كميت) ب

 بخش قابـل تـوجهي       عليرغم بمباران شديد تبليغاتي و صرف بودجه هنگفتي كه به اين منظور هزينه شد،             

 آنكـه از    اب. راني راه خود را تشخيص داده و تسليم تهديد و فشار تبليغاتي و سياسي نشدند              از شهروندان اي  

همه اعالم داشتند كه مشاركت مـردم       ...  گويندگان، فقهاي شوراي نگهبان و      هاي انتخاباتي خطبا،    آغاز فعاليت 

روزهـاي تهـران و تـا    تـرين   گيري از خلـوت  يأ روز ر يي روز قدس خواهد بود،   راهپيمادر انتخابات همچون    



  ۱۴۳

دانيم شهرستانها بوده نه از صفوف طوالني پيشگويي شده خبري و نه از جنب و جوشي كـه             آنجا كه ما مي   

براي كساني كه انتخابـات گذشـته جمهـوري اسـالمي را            . خورد چشم مي ه  نمودند اثري ب   ها تلقين مي    رسانه

  .نتخابات هفت سال اخير بوده استترين و سردترين ا ديده بودند انتخابات چهارمين دوره خلوت

  .دهد نتايج آماري انتخابات تصوير روشني از واكنش مردم را نشان مي

ما در اينجا درصدد آن نيستيم كه درستي يا نادرستي آمار منتشر شده از طرف وزارت كشور را مورد                   

ار آمـده اسـت سـخني بـه         هاي گروهي در مورد اين آم       هايي كه در رسانه     نگيهبررسي قرار داده يا از ناهما     

 چـه چيـز را بـازگو     اگر هم اين آمار صحت داشته باشدكوشش ما در اين است كه نشان دهيم. ميان آوريم 

جمهـوري    اي تحليلي ميان اين آمار و آماري كـه از سـه دوره گذشـته رياسـت                  بدين منظور مقايسه  . كنند  مي

  .دهيم منتشر شده است انجام مي

دادن  رأي  ميليون و تعداد افراد واجد صـالحيت بـه   ۹۴۹/۳۶ جمعيت كشور    ۱۳۵۸در انتخابات دوره اول     

دادن شـركت نمـوده از       رأي    درصد در  ۷۸/۷۲ ميليون نفر يعني     ۱۴۷/۱۴از اين تعداد    .  ميليون بودند  ۴۳۵/۱۹

  درصد از واجدين صالحيت بـه نفـر اول  ۱/۵۵كنندگان و   درصد شركت۷/۷۵ ميليون يعني   ۷۰۹/۱۰آن ميان   

  .نددادرأي 

 ميليـون  ۲۴/۲۱ي دادن بـه  أره  ميليون و تعداد افراد واجد صـالحيت بـ  ۳۳۶/۳۹در دوره دوم جمعيت به    

 ميليون نفر يعني ۹۷/۱۲دادن شركت نمودند و   رأي    در ۳/۶۹ يعني   ۷۲۳/۱۴نفر افزايش يافت كه از اين تعداد        

  .دادند رأي  درصد از واجدين شرايط به نفر اول۰۶/۶۱كنندگان و   درصد از شركت۰۹/۸۸

 ميليون نفر و تعداد افراد واجد صالحيت با تغيير حداقل سن از             ۵۳۶/۳۹در دوره سوم جمعيت كشور به       

 ميليـون نفـر يعنـي    ۸۴۸/۱۶در ايـن دوره تعـداد   .  ميليون افزايش يافتـه بـود  ۴۴۷/۲۲ سال به   ۱۵ سال به    ۱۶

 درصـد از    ۰۲/۹۵ن نفـر يعنـي       ميليـو  ۰۰۹/۱۶دادن شـركت نمـود و        رأي    درصد واجدين شرايط در    ۰۵/۷۵

  .دادند رأي  درصد از واجدين شرايط به نفر اول۳۲/۷۱كنندگان و  شركت

 نفـر و تعـداد افـراد واجـد     ۴۴۵/۴۴در چهارمين دوره كه اخيرا صورت گرفته اسـت جمعيـت كـشور بـه             

رايط  درصـد از واجـدين شـ       ۴۹/۵۶ ميليـون يعنـي      ۲/۱۴ ميليون نفر افزايش يافتـه كـه         ۱۳۸/۲۵صالحيت به   

 درصـد از واجـدين      ۳۹/۴۸كننـدگان و       درصـد از شـركت     ۶۶/۸۵ ميليون نفر يعنـي      ۱۴۶/۱۲شركت نموده و    

  .اند داده رأي نفر اوله شرايط ب

  :اند به شرح زير بوده است دادن خودداري كرده رأي دوره انتخابات فوق از تعداد كساني كه در چهار

   ميليون نفر۲۸۸/۵ ـدوره اول 

   ميليون نفر۵۱۸/۶ ـدوره دوم 

   ميليون نفر۵۹۹/۵  ـدوره سوم

   ميليون نفر۹۳۸/۱۰  ـدوره چهارم

ارقام فوق بيانگر آن است كه بخش عظيمي از مردم بيش از دورانهـاي گذشـته از شـركت در انتخابـات                      

  .اخير امتناع كردند

ياسي حاكميت  مقاومت بخش معتنابهي از مردم در برابر فشارهاي مذهبي و تهديدها و جو تبليغاتي و س               

ايگـاه مردمـي حاكميـت بـا سـرعت          و عدم مشاركت موثر آنان در انتخابات نشانگر اين واقعيت اسـت كـه پ              
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هـا     دامنـه مـوج نارضـايي      .اي از دست رفته و منحني آن با شيب بيشتري سـقوط كـرده اسـت                 گيرنده شتاب

  .تر شده و سالح تكفير و تهديد كندتر گشته است گسترده

شـدند و      و شوراي نگهبان دست از انحصارگري برداشته مانع شركت مخالفان نمـي             اگر حاكميت  مسلماً

دادند انتخابات و اعمال حق حاكميت مردم بر طبق موازين قانون اساسي جريـان پيـدا كنـد چنـين                      اجازه مي 

  .نمودند دادن امتناع نمي رأي گروه عظيم از مردم از

ه  است كه با چنين عملكرد و چنان ادعـاي نابجـائي بـ   عمل خود دولتمردان  ما اين دلسردي نتيجة  به نظر 

  .نظام جمهوري اسالمي لطمه زدند

ئي روز قدس را كه تظاهري از نفرت ملت ايران از صهيونيسم و مخالفت آنان با تجـاوز                  راهپيماحاكميت  

، و سياسـت جنگـي   تأييـد  قبله اول مسلمين بود اهرمي بـراي تثبيـت خـود،      ه  شان ب   بعثيان عراقي و دلبستگي   

يان ايـران را    راهپيما ميليون نفر و     ۵يان تهران را    راهپيما. تأكيدي بر داشتن پايگاه مردمي تلقي و تبليغ نمود        

  ١. ميليون قلمداد كرد۳۰

موقع با استداللي رياضي و منطقي      ه  ما اوالً آمار و محاسبات و ارقام حاكميت را خالف واقع دانسته و ب             

عـالوه  ه  بـ . باشـد   ي از عدم درك سخنرانان از مفهوم اعداد و ارقـام مـي            نشان داديم كه چنين ادعاهائي حاك     

سياسـت   تأييـد    دعوت يكي از مـسئولين صـورت گرفتـه اسـت          ه  ئي اگر چه ب   راهپيماروشن ساختيم كه اين     

  .نيست... جنگي حاكميت و صحه نهادن بر مشكالت ناشي از جنگ، تورم، فساد و 

ئي راهپيمـا  ميليـون نفـر تهرانـي در         ۵ست كـه اگـر در روز قـدس          در اينجا اضافه نمودن اين نكته مفيد ا       

نمودند چه شد كه در روز انتخابات تنها حدود يـك            تأييد   شركت كردند و با اين عمل سياستهاي حاكميت را        

هـا    رئيس جمهوري كه در تـدوين و اجـراي ايـن سياسـت            ه  سوم اين جمعيت پاي صندوقها حاضر شده و ب        

؟ اين پرسش در مورد سراسر ايران نيز صادق است كه از سي ميليون نفري كه                دادند رأي   دخيل بوده است  

  .ئي روز قدس حضور داشتند چرا كمتر از نصف در انتخابات شركت نمودندراهپيماادعاي حاكميت در ه ب

  

  هشدار به مسئولين

يم تبليغـاتي   يم كه اجازه ندهند پرده ضـخ      ده  ميحاكميت هشدار   ه  ما در اينجا مشفقانه، همچون گذشته، ب      

. فريبي بكـشاند  خـود ه   ب ن را اكه ساخته و پرداخته خود آنان است ميان آنان و ديدن حقايق حائل شود و آن               

دارد ولي آنچه ماندني است تقوي و حقيقت اسـت          تواند براي مدتي برخي از مردم را سرگرم نگه          تبليغات مي 

بـه كـسي كـه از       . ردم اسـت نـه ادعـاي آن       نه تبليغات، و آنچه منشاء اثر است رضايت خـدا و پـشتيباني مـ              

توان تلقـين سـيري كـرد ولـي سـرانجام واقعيـت خـود را نـشان                    برد براي مدتي كوتاه مي     گرسنگي رنج مي  

اي از   ملتي كه حق حاكميت خود را از دست داده و در چنگ استبداد گرفتـار اسـت بـراي برهـه                    ه  د و ب  ده  مي

زودي چنگال مرگزاي اختناق گلويش ه  برخوردار است ولي ب توان گفت كه از نعمت آزادي و امنيت         ميزمان  

شـود و پـايش از رفـتن پـاي صـندوق بـاز              چشمش باز مي  . آيد  فرياد مي ه  فشارد و فطرت خدادادش ب     را مي 

اگر حاكميت آمادگي پذيرش اين واقعيت را نداشته باشد مردم بيش از پيش سـرخورده و دلـسرد               . ايستد  مي

                                                 
المستـضعفين لبنـان در     ـ از پيام راديوئي آقاي هاشـمي رفـسنجاني بـه صـوت     ۵/۴/۶۴ مورخ ۱۷۵۹ جمهوري اسالمي شماره .۱

  .سوريه
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فريـاد مبـدل   ه هـا بـ   ناله و نالـه ه ت بيشتر خواهد گشت، طپيدنهاي دلها تبديل ب   يوس خواهند شد، مشكال   أو م 

  .نشان كه نه از تاك نشان ماند و نه از تاك خواهد گشت و خداي ناخواسته به صورتي درخواهد آمد

  

  سپاسگزاري از مردم

 و بـا    دد را در ايـن انتخابـات نـشان دادنـ          بخش عظيمي ار ملت شريف ايران رشد سياسي و فكـري خـو            

ها را بـا مقاومـت و مبـارزه           وجود تهديدها و فشار شديد تبليغاتي تسليم نشدند و مخالفت خود با اين روش             

  .منفي آشكار ساختند

عـدم  (شـكني حاكميـت را بـا اسـتفاده از حـق مبـارزه منفـي                   جاي خشونت و خرابكاري، قـانون     ه  آنان ب 

مبـارزه قـانوني در چهـارچوب       ه  ا و همه آنان كه ب     استقامت ملت در اين باره براي م      . پاسخ گفتند ) مشاركت

 از خـارج كـشور بـا حاكميـت          كـساني كـه   هـاي     تهمـت ه  نظام جمهوري اسالمي معتقدند اميدبخش است و ب       

شكن   شمرند پاسخي دندان   مبارزه قانوني را خائنانه مي    ه  مشي نهضت و ساير معتقدين ب       همصدا شده و خط   

  .داد

  

  استمرار راه نهضت

  :كنيم اند بازگو مي را كه در اين زمينه فرستاده» پيام امتنان و اميد مهندس بازرگان«تي از در اينجا قسم

ه از اين محروميت و ممانعت نبايد متأسف و مأيوس بوده دست از مطالبه حق و حقيقت و از دعـوت بـ                     «

ا و حاكميـت    خير و خدمت برداريم يا از اداي وظيفه امربه معروف و نهي از منكر بـاز بايـستيم رحمـت خـد                     

  ».فائقه او بر دنيا برقرار و استوار است

راه ه خداي بزرگ و اعتماد بـه تـشخيص و همـت ملـت شـريف ايـران بـ                 ه  نهضت آزادي ايران با توكل ب     

خير و انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر ادامـه خواهـد داد و مبـارزات                   ه  پرافتخار خود در دعوت ب    

  .قررات اسالم اصيل پيگيري خواهد نمودخود را در چهارچوب قانون و م

پيـشگان    نهضت آزادي ايران مطمئن است كه وعده الهي در استخالف مستضعفان و حسن عاقبت تقـوي               

  .نمايد تحقق خواهد يافت و بدين دليل از درگاه ايزد متعال توفيق ايمان، تقوي، استقامت و توكل مسئلت مي

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۴ مرداد ماه ۳۰

  



  ۱۴۶

  

  جدول مقايسه آماري چهار دوره انتخابات رياست جمهوري

  درصد نسبت به  درصد نسبت به
  دوره 

رياست 

  جمهوري

  جمعيت

  )هزارنفر(

تعداد 

واجدين 

  صالحيت

  )هزارنفر(

تعداد 

ها  كرده شركت

  صالحيت

  )هزارنفر(

تعداد 

ها  نكرده شركت

  صالحيت

  )هزارنفر(

ين واجد

 صالحيت

كل 

 جمعيت

 آراء

 ولانفر

 )هزارنفر(

  شركت

  كنندگان 

واجدين 

 صالحيت

  مالحظات

دوره اول 

 ۱۳۵۸بهمن

  )صدر بني(

۳۶۹۴۹  ۱۹۴۳۵  ۱۴۱۴۷  ۵۲۸۸  ۷۸/۷۲  ۲۸/۳۸ ۱۰۷۰۹ ۷۰/۷۵  ۱۰/۵۵  
  سال۱۶

  به باال

دوره دوم 

 ۱۳۶۰مردادماه

  )رجائي(

۳۹۳۳۶  ۲۱۲۴۱  ۱۴۷۲۳  ۶۵۱۸  ۳۰/۶۹  ۴۲/۳۷ ۱۲۹۷۰ ۰۹/۸۸  ۰۶/۶۱  
  سال۱۶

  به باال

دوره سوم 

 ۱۳۶۰ماه مهر

  )اي خامنه(

۳۹۵۳۶  ۲۲۴۴۷  ۱۶۸۴۸  ۵۵۹۹  ۰۵/۷۵  ۶۱/۴۲ ۱۶۰۰۹ ۰۲/۹۵  ۳۲/۷۱  
  سال۱۵

  به باال

دوره چهارم 

 ۱۳۶۴مردادماه

  )اي خامنه(

۴۴۴۵۵  ۲۵۱۳۸  ۱۴۲۰۰  ۱۰۹۳۸  ۴۹/۵۶  ۹۴/۳۱ ۱۲۱۶۴ ۶۶/۸۵  ۳۹/۴۸  
  سال۱۵

  به باال

  

  :مآخذ

  ور اجتماعي ونيروي انساني سازمان برنامه و بودجهريزي ام بيني مقدماتي جمعيت ايران دفتر برنامه ـ نشريه بيش۱

  ـ نشريات مركز آمار ايران ۲

  



  ۱۴۷

  

  تلگرام مهندس بازرگان به رزنامه جمهوري اسالمي در مورد مقاله

  »اهطلب بازرگان همكار سلطنت«

  تلگرام

  وزنامه جمهوري اسالمير

   دفتر امام خميني:رونوشت

  العظمي منتظري اهللا  دفتر آيه:رونوشت

 مرداد به عنوان مصاحبه تلفوني اينجانب با شـبكه   ۳۱ف به خبري كه در صفحات اول و يازده مورخ           عط

و در سـرمقاله خـود   » ها طلب بازرگان همكار سلطنت«ايد و در مقاله       طلبان كاليفرنيا آورده    تلويزيوني سلطنت 

ات توضـيحات ذيـل را در       قـانون مطبوعـ   ه  ايد خواهشمندم با توجه ب      منعكس و مورد سوءاستفاده قرار داده     

  :ينده آن روزنامه درج نمائيدشماره آ

 نهـضت آزادي ايـران از شـاه مخلـوع و            وطلبـي و طرفـداري اينجانـب          نظر از اتهام واهي سلطنت     صرف

مقيم خارج از كشور كه كذب محض است و مغرضانه بودن آن به شـهادت  همكاري با گروههاي ضدانقالب   

طلبـان و     ضت بر همگـان آشـكار بـوده حمـالت شـديد و مـستمر سـلطنت                سوابق چندين ساله و نشريات نه     

باشد، مذاكرات تلفوني مـورد اسـتناد          ديگري مي  هبه نهضت آزادي و اينجانب گواه زند      گروههاي ضدانقالب   

در ميان جمع كثيـري از هموطنـان كـه از داخـل و خـارج بـا                  . ه است به هيچوجه مصاحبه از طرف من نبود      

نماينـد شخـصي در       عه حضوري ابراز محبت و همدردي و همفكري و كسب تكليف مي           تلفون و نامه و مراج    

گروهـي را بنمايـد از سـالمتي اينجانـب و           ه  سه چهار روز قبل بدون آنكه ذكر مصاحبه و اعالم همبستگي ب           

 از احوالپرسي ايشان تشكر كردم و راجع به اوضاع جاري و انتخابات گفتم كه نهضت                .اوضاع پرسش نمود  

ورزيد،    اظهار عدم اطالع از آنها اصرار مي       هت خود را در نشريات اخير منعكس ساخته است و چون ب           نظريا

شـود    در نوار منتشر شده شنيده مـي     به طوري كه  محتواي آن نشريات نمودم و      ه  از روي حافظه اشاراتي ب    

ام  مـردم را توضـيح داده  دادم كما آنكه اجباري بودن انتخابات و عدم دخالـت           ها مي   احاله به نشريات و نامه    

كه به دليل انحصار يافتن كانديداها به سه نفر عضو حزب حاكم و سلب اختيار و آزادي از مردم در انتخاب              

نهـضت  . دتوانـد باشـ     نامزدهاي ديگر بوده است كه اين خود چيزي جز اجبار و اسارت در اين محدوده نمي               

اش آورده اسـت       كميت انتخابات را در آخرين نشريه      يلي خود راجع به كيفيت و     صآزادي نظريات تحليل و تف    

و در هر حال حاكميت نخواهد توانست مشكل انتخابات و مسائل داخلي خود را با اينگونه حمـالت انحرافـِي                    

  .هاي تازه حل نمايد ناجوانمردانه و با جوسازي

  

  مهدي بازرگان

   ۶۴ مرداد ۳۱تهران 

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۴۸

  

  سفر  اطالعيه پيرامون

  رگان به اروپاآقاي مهندس باز

  

معيـت آقـاي    ه  بنا به دعوت بيست و سومين كنگره خاورشناسان آلمان، آقاي مهندس مهدي بازرگان بـ              

  . عازم آن كشور شدند)پنجشنبه(مهندس محمد توسلي امروز 

  :كنفرانس آقاي مهندس بازرگان تحت عنوان

  . تحول قرآن خواهد بوددر زمينه كتاب سير» بندي نزول آيات قرآن بر مبناي محاسبات كمي زمان«

  .باشد مسافرت كوتاه دبيركل نهضت آزادي جنبه علمي و تحقيقاتي داشته خالي از برنامه سياسي مي

نهضت آزادي ايران ضمن بدرقه دعاي خير، آرزومند است اين مسافرت موجب شناساندن بيشتر قـرآن          

  .به حساب آيدگشته گامي مؤثر در راه خدمت به خلق و رضاي خدا در پيشگاه مقدسش 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۴ شهريور ۲۱تهران ـ 

  

  

 MAKTAB  :تكثير و توزيع در خارج كشور

 P.O.Box 31387  از مكتب ارشاد

  Houston, Tex  77231 

  

  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۴۹

  

  پيام خداحافظي آقاي مهندس بازرگان به 

  از آلمان در مراجعت ايرانيان خارج از كشور

  

  :هموطنان عزيز آواره

دعـوت بيـست و سـومين كنگـره         ه  كوتاه اروپا، همراه با آقاي مهندس محمد توسلي، كـه بـ           در مسافرت   

خاورشناسان آلمان صورت گرفته اسـت، آرزو داشـتيم از طـرف دوسـتان نهـضت و خودمـان سـالمي و                      

 و با برادران و خواهراني كه عشق ايران در سر        . ديداري با همة برادران و خواهران خارج از كشور بنمائيم         

چه آنها كه بعد از سـالها مبـارزه   . ندبر ميدارند و از دوري و گرفتاريهاي خود و مملكتشان رنج فراوان          دل  

هاي بعد از انقالب و درگيرشدگان با محروميت و مشقت بوده نه در غربت دل شاد دارنـد                    و اميد رانده شده   

سختي فراهم است ولـي     ه  سهولت يا ب  ه   معيشت و تحصيلشان ب    كساني كه و روزي و روئي در وطن، و چه         

  .اند سرشكسته و سرگشته در ميان بيگانگان هستند كه عليه ايران و اسالم تحريك گشته

ما به دليل ضيق وقت و محدوديت اعالم شده در برنامه مسافرت چون فرصت سالم و ديدار جمع كثيـر             

اميدواريم هر چه  . گاه الهي كرديم  دره  جمعي و دعا ب     و پراكندة هموطنان را نداشتيم ناچار اكتفا به پيام دسته         

 ههمـت عاليـ  ه  حـق و بـ  هرحمـت واسـع  ه زودتر دوران بال و ابتال كه آزمايش و پرورش و سازندگي است ب   

اكثريت صاحب و حاكم بـر       رأي   سر آمده مردم ايران در تمامي قشرها، بر مبناي آزادي و عدالت و            ه  ملت، ب 

 در طريق خدمت و سعادت عموم برداشـته خودمـان را اداره       ايران گردند و بر وفق آئين راستين اسالم گام        

  .دنيا سرمشق اسالم و انقالب را بدهيمه كنيم و از اين راه ب

اول دوستي و خودياري يكـديگر بـا تـرك سـتيزه و             . خواهيم بنمائيم   به عنوان خداحافظي دو توصيه مي     

ستقالل و اداره كشور، در زير پرچم       دانيد و مستحق و مدعي ا       شما كه خود را مظلوم محروم مي      ه  دشمني ب 

 اگر نخواهيد يا نتوانيد در ديار و دوران غريبي تحمل و ترميم اختالفـات و                .شناسيد آزادي و دموكراسي مي   

يكديگر برسيد، چگونه اثبات شايستگي خواهيد كرد و حق خواهيد داشـت اعتـراض              ه  اشكاالت را بنمائيد و ب    

  حاكميت ايران بنمائيد؟ه ب

 خارج جاي توطن در  ه  ايران، ب ه  بازگشت ب ه  كه همراه با عذر و ارادت است، دعوت ايرانيان ب         عرض دوم   

كشور مـا در حـال      . باشد  خواهي از بيگانگان، عليرغم نابسامانيها و هر نوع گرفتاري، مي           و پناهندگي و كمك   

برآمـده بـا شـهامت و    خدمتگزاران و كاردانان دارد  هم درد و فريادي كـه از درونهـا              ه  حاضر، هم احتياج ب   

هـاي خـارج از مـرز و          نـه نالـه و نـق      . گوش مسئولين فرود آيد كارسازتر خواهد شد      ه  صراحت و جمعيت ب   

 در شـرايط راحـت    كساني كه خواهد كرد و نه دشنام و دعواهاي اشكايت و انتظار از خارجيان دردي را دو   

  ...ندبر ميو امنيت بسر 

  ۲۷/۶/۶۴ورتسبورگ 

  مهدي بازرگان   ـاهموطن دوستدار شم 

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۱۵۰

  

  به مطالب روزنامه كيهان و جمهوري اسالمي پيرامون مقاالت پاسخ

  »رود نهضت آزادي ايران بكجا مي« 

   و

  »اي از اعضاي كابينه ايشان با آقاي بازرگان و عده« 

  

  :خواننده عزيز

گذرد در پاسـخ بـه مقـاالت روزنامـه كيهـان و          ايكه از نظرتان مي     دو مقاله 

مي تهيه شده بود ولي چون بر خالف قـانون مطبوعـات از             جمهوري اسال 

  .اند اقدام به انتشار آن گرديد درج آن خودداري نموده

  

  پاسخ دكتر ابراهيم يزدي به روزنامه كيهان در مورد مقاالت

  »اي از اعضاي كابينه ايشان با آقاي بازرگان و عده«

  

  شوراي محترم سردبيري رونامه كيهان

  

اي از اعضاي كابينـه   با آقاي بازرگان و عده« تحت عنوان ۵/۴/۶۴ الي  ۲۸/۳هاي مورخه     هان طي مقاالتي در شماره    در روزنامه كي  

بـدين وسـيله درخواسـت      . باشـد   الدين فارسي، مطالبي آورده شده است كه خالف واقع و نادرست مـي              قلم آقاي جالل  ه  ب» ايشان

 قـسمت درج  ۵مي شرح زيـر را در همـان صـفحات بـا همـان حـروف در          شود بر طبق مقررات قانون مطبوعات و اخالق اسال          مي

  .فرماييد

  

  آن مقاالت به اعتراف نويسنده در پاسخ به اعتراضاتي كه به سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني شده بود،                 

جاي آنكه به اصل مطلب پرداخته شـود و در بـاره آن توضـيح داده شـود،                  ه  اما ب . تهيه و منتشر شده است    

ته و خلط مبحث شده است و اگر غرض نويسنده دفاع از آقاي هاشمي هم بوده، دفاع بـدي كـرده                     حاشيه رف 

استدالل نويسنده در اين مقاالت اين است كه اگر آقاي هاشمي مطلب نادرستي گفته است و مستوجب                 . است

به . دن را داريد  بيشتر استحقاق توبه كر   ) بزعم ايشان (ايد    باشد خود شما هم كه قرآن را مسخ كرده          توبه مي 

عبارت ديگر ايشان هم قبول كرده است كه آقاي هاشمي مرتكب خطـا شـده و بايـد توبـه كنـد امـا مهنـدس                          

                                                 
 )ححمص. (پاسخ به سرمقاالت روزنامه جمهوري اسالمي در صفحات قبل آمده است.  

] دسترس نبودن اصل سند، در بعضي جاها افتادگي وجود دارد كه با عالمت               علت در   به.   .  مشخص شده اسـت    [

 )مصحح(
 



  ۱۵۱

ايـن طـرز    . باشـند   توبـه كـردن مـي     ه  بازرگان و دكتر سحابي مرتكب خطاهاي بيشتري شده احق و اولـي بـ             

  .اي هاشمي را برده است آبروي آق، بيش از دفاع و طرفداري برخورد با قضيه و ايراد و انتقاد،

اي كه آقاي هاشمي به تلگراف آقاي مهنـدس بازرگـان نمودنـد و توضـيحاتي كـه دادنـد و                       بعد از اشاره  

 كه نويسنده   خصوصاً.  مقاالت درج شده در كيهان نقض غرض بوده است          برخي از مطالب را اصالح كردند،     

صداقت دولتمـردان    تأييد   جا پيش رفته كه به    مقاالت كيهان براي نشان دادن ميزان خصومت خود با ما تا آن           

  .امريكا پرداخته است

  :شود كه اعتراض به آقاي هاشمي در چند نكته به شرح زير بوده است ابتدا يادآور مي

ترين مسائل مملكت يعني جنگ و صلح نظراتي ابراز داشته      علت كه ما در مورد يكي از اساسي       به اين    .۱

ايم و بر     و سياسي و اقتصادي مورد بررسي قرار داده       ) رآن و سنت  ق( از ديدگاههاي عقيدتي     آن را و  

و عقـل و منطـق، توسـل بـه     ) ع(و ائمه اطهار) ص(ردهاي رسول خدااساس رهنمودهاي قرآن و عملك  

را براي تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي و ) ازجمله مذاكره( تبليغاتي و ديپلماسي ـهاي سياسي   شيوه

 دو ملت مسلمان ايران     به نفع صلحي عادالنه و شرافتمندانه      تأمين    و حفظ مصالح كشور و ختم جنگ     

ايم، ما را در رديف گروههاي ضدانقالب و منحرفين و دشمنان ديـن خـدا و                  و عراق ضروري دانسته   

اتهامات خود عليـه مـا بـه سـخنان           تأييد   اند و براي    ملت و مملكت و وابسته به بيگانگان معرفي كرده        

 . بودندكارتر استناد نموده

اساس عليه ما با هدف و غرض خاصي در آستانه برگزاري انتخابـات               اتهامات و حمالت تبليغاتي بي      .۲

گيرد و اين در حالي است كه تمـام امكانـات       رياست جمهوري و در ارتباط با آن صورت گرفته و مي          

 .ده استبراي پاسخگويي به اين حمالت و اتهامات نارواي خالف شرع و قانون از ما سلب گردي

مـا  «: اظهار داشته بودند كـه » خون ابراهيم ـ بينشي در خاورميانه «قلم كارتر بنام ه به نقل از كتابي ب .۳

خواستيم شاه را به امريكا ببريم با رئيس دولت ايران صحبت كرديم و موافقـت او                  مي) دولت امريكا (

 .كلي نادرست استه ، كه ب»را جلب كرديم و بعد به امريكا برديم

انـد كـه براسـاس     آن اندازه معتبـر دانـسته  ه را ب) و ساير مقامات امريكا(هاي كارتر  ن و نوشته  سخنا . ۴

 .اند باره جمعي از هموطنان مسلمان خود قضاوت ناحق و باطلي كرده رآنها د

ر همان اساس ما را ارتباط دارندگان با امريكا قلمداد و مستوجب عقوبت معرفـي كـرده و خواسـته                    ب . ۵

 !!!ن گناه بزرگ توبه كنيمبودند كه از اي

  

خـود آقايـان مثـل    . ايـم  ما اصراري بر مطرح سـاختن خودمـان هيچگـاه نداشـته    . اعتراضات ما اينها بود  

اش  از يك رئيس مجلس، كه مركز قانونگذاري است، و وظيفه . اند  هميشه طرح موضوع و آغاز حمله را نموده       

باشد انتظار نبود در خطبه نماز جمعه به         مي رأي   ظر و دفاع از حقوق و امنيت ملت و دعوت همگان به ابراز ن           

نظر در بـاره   اظهـار خواهند خودشان را مطرح كنند، و بـه دليـل       توهين و تهديد بپردازد و تهمت بزنند كه مي        

  .جنگ مورد تهديدمان قرار دهند

اشـتند كـه   آقاي هاشمي بعد از دريافت اعتراضات، يك قسمت از بيانات خود را اصالح كردند و اظهـار د               

گفته است تصميم امريكا دائر بر اجازه سفر شاه به امريكا           ) نه در كتابش  (كارتر در يك مصاحبه تلويزيوني      



  ۱۵۲

العمل نسبت بـه      ولي ضمناً ايشان اضافه كردند كه بياناتشان عكس       . به اطالع دولت موقت رسانيده شده بود      

  .وموند بوده استانتشار مصاحبه آقاي مهندس بازرگان و اينجانب با روزنامه ل

مـاه بـوده اسـت درحاليكـه مـصاحبه مزبـور در         ارديبهـشت ۲اوالً ـ سخنان ايشان در خطبه نماز جمعه  

  . ارديبهشت روزنامه لوموند منتشر گرديد۶شماره 

ايم نادرست بـوده اسـت بهتـر     ثانياً ـ اگر بزعم ايشان مطالبي كه ما در مصاحبه با روزنامه لوموند گفته 

مـا در آن مـصاحبه شـرايط        . دادند  ند و جواب مستدل و منطقي مي      كرد  مين مطالب را عنوان     آن بود كه هما   

]  تأمين امنيت و   مشاركت خود را در انتخابات رياست جمهوري از جمله          آزاديها و امكاناتي براي     [

باره جنـگ   در آن مصاحبه ما نظرمان را در        . ساختند غيرموافقين وجود دارد و نادرستي نظر ما را مدلل مي         

چه لزومي داشت كه كلـي      . توانستند آن نظرها را مطرح و پاسخ مناسب بدهند          ايشان مي . و صلح گفته بوديم   

جاي جواب آنها به يك نقل      ه  ايم و سپس ب     مردم بگويند ما در آن مصاحبه حرفهايي نادرستي زده        ه  و مبهم ب  

وه برخوردي آن نيست كه چون جوابي       آيا معناي چنين شي   . قول ناقص و نادرستي از كارتر متوسل بشوند       

  براي ايرادات و انتقادات و نظرات ما نداشتند متوسل به طرح اينگونه مسائل شدند؟

بلكه موافقت رئيس دولـت موقـت   . ثالثاً ـ موضوع اعتراض ما خبر اطالع دادن كارتر به دولت موقت نبود 

 دليل كافي بر اين بهتان نـارواي خـود          آن را كه  با تصميم دولت امريكا مبني بر سفر شاه به امريكا بود و اين            

تـي و بـا كـدام معيـار قـانوني و يـا              أآيا با چـه جر    . »ارتباط دارند «اينها با دولت امريكا     : عليه ما دانستند، كه   

 سال قبـل رخ داده اسـت چنـين اسـتنباط كـرده و در              ۶شرعي از گزارش ناقص و نادرست رويدادي كه در          

  اند؟  القاء شبهه نموده و به ما تهمت زدهنماز جمعه به مردم مسلمان

دولت موقت رسانيدند، نياز نبود كه » اطالع«رابعاً ـ براي اثبات اينكه دولت امريكا تصميم خودشان را به  

وزارت امور خارجـه ايـران، در همـان    . به مصاحبه و يا كتاب كارتر و ساير مقامات امريكائي متوسل شوند    

  هاي كيهـان ـ اطالعـات ـ     رجوع كنيد به روزنامه. (اي به اطالع ملت ايران رسانيد يه اين خبر را طي بيان زمان،

تلگراف اعتراضيه آقاي مهندس بازرگان و جمعـي از اعـضاي   ). ۱۴/۸/۵۸ بامداد مورخه  جمهوري اسالمي ـ 

  .كابينه ايشان به آقاي هاشمي نيز به اين نكته توجه داده است

جاي آقاي هاشمي به طرح مجدد مسئله و پاسـخگوئي         ه  قول خودشان ب  ه  نويسنده مقاالت كيهان كه بنا ب     

اند، و براي انحراف ذهن خوانندگان از اصل قـضيه، بـه آقـاي                اصل مسئله توجه نكرده   ه   مطلقاً ب  ،اند  پرداخته

د و ان اي كه گويا چند سال قبل نوشته بوده است جوابي نداده    اند كه چرا به مقاله      مهندس بازرگان ايراد گرفته   

  :اند كه  به آقاي مهندس بازرگان ايراد گرفته و مدعي شده به نقل از آن مقاله خود،

هاي مختلف و در مقاالت متعدد و در سخنرانيهاي خودتـان در طـول دههـا سـال از      در كتابها و كتابچه «

وند متعال نـسبت  ايد و معاني نادرست و تعابير خطائي را به خدا كتاب خدا ـ قرآن كريم ـ آياتي را نقل كرده  

ايد و به خداوند سخناني       ايد و كالم الهي را ناشيانه يا از روي غفلت و جهل معنا و تفسير ناصواب كرده                  داده

شما پس از اطالع بر اين جمله درصدد اصـالح برنيامديـد و نـسبت بـه                 » «ايد كه نفرموده است     را نسبت داده  

ايـد    در مورد كتاب كـارتر و كـالم كـارتر نـشان داده            كتاب خدا و كالم خدا هيچگونه حساسيت و غيرتي كه           

  .»بروز نداديد
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ما نسبت داده شـده اسـت چـه ربطـي بـه كتابهـا و مقـاالت و        ه اوالً ـ دروغ و تهمتي كه در نماز جمعه ب  

  سخنرانيهاي آقاي مهندس بازرگان در طول دهها سال دارد؟

ي مهندس بازرگان طي دهها سال صـدها كتـاب و    آقا اند، ثانياً ـ همانطور كه نويسنده مقاالت توجه كرده 

اند كه مورد مطالعـه و اسـتفاده جمـع          مقاله و سخنراني در باره موضوعات اسالمي نوشته و منتشر ساخته          

قطعـاً اگـر نكـات و مطالـب      . بيشماري از دانشجويان و جوانان ايـران و طالبـان حـق و حقيقـت شـده اسـت                  

 مراتـب   كساني كـه  بايستي اهل بصيرت و صالحيت و        اشت مي نادرست و خطاهاي اساسي در آنها وجود د       

 و احساس تكليفشان بـه حفـظ بيـضه اسـالم و كـالم خـدا، بـيش از نويـسنده آن              علم و دانش اسالمي آنها،    

البتـه  . پرداختنـد  اي به نقد علمي آنها مـي         مقاله   كتابي،  اي،  مقاالت است در طي اين دهها سال با نوشتن جزوه         

نيست كه كسي بخواهد آثار آقاي مهندس بازرگان را مطلق كند و مدعي شود كه هيچ ايـرادي                  اين بدان معنا    

نويسند ندارنـد   ند و ميگوي ميقطعاً آقاي مهندس بازرگان هم تعصبي نسبت به آنچه كه          . بر آنها وارد نيست   

طـالبي  قـصد خيـر و اصـالح بـه تـذكر م           ه  و اگر كسي كه واجد صالحيت علمي است از روي حسن نيت و ب             

 قبـول  آن را  كننـده باشـد،   بپردازد، كه جواب قرآن با قرآن و حديث با حديث بـوده و بـراي اهـل خـرد قـانع                

  .كنند مي

اند بكنند حساسيت ما در مورد كتـاب   اي كه خواسته  شبهه ثالثاً ـ برخالف تصور نويسنده مقاالت و القاء 

الب اسالمي و مردم فـداكار و متـدينين كـشورمان و            حال انق ه  بلكه دلمان ب  . كارتر و كالم كارتر نبوده است     

حساسيت ما از ايـن اسـت كـه چـرا در            . سوزد  مي  بازيچه گرفته شده است،   ه  هاي واالي اسالمي كه ب      ارزش

» حـديث حـسن   «ند و روايت او را      گوي  مي» تررقال الكا  « ،»قال الباقر «و  »  الصادق  قال«جاي  ه  نمازهاي جمعه ب  

جاي دعوت مسلمانان در خطبه نماز جمعه به تقوي، به گروهي از مـسلمانان بـا اسـتناد بـه                    ه  خوانند و ب    مي

اعتراض ما دفـاع شـرعي و قـانوني از حرمـت و قداسـت نمـاز جمعـه و                  . زنند  ميحديث كارتر تهمت و افترا      

ا  بـ كساني كهعجيب است . باشد هاي اسالمي و حرمت و حيثيت نظام جمهوري اسالمي و خودتان مي        ارزش

 و داننـد  مـي ملـت امريكـا   ه  كتابهاي كارتر و وانس را گزارشهاي صادقي ب هاي خود،  اين صراحت در نوشته   

يـا ايهاالـذين آمنـوا ان جـائكم         : اند كه چرا ما آنها را مصداق خبر فاسق در آيه شـريفه              حساسيت نشان داده  

ر مقامات امريكـا را بررسـي و تحقيـق          گوئيم چرا مطالب كارتر و وانس و ساي        و مي !! ايم  دانسته» فاسقا بنبئا 

 كـه نـسبت بـه كتـاب و كـالم كـارتر حـساسيت نـشان         زننـد  ميما تهمت ه ب. دانيد نكرده صحيح و معتبر مي   

  .الوسواس براستي كه اعوذ برب الناس من شر.ايم داده

يش دهـد تـا آنجـا پـ         مـا نـسبت مـي     ه  نويسنده مقاالت براي اثبات ادعاهاي ناحق و مطالب نادرستي كه ب          

  :نويسد رود كه دولتمردان امريكا را گزارشگران صادقي معرفي كرده و مي مي

 در گـزارش كارشـان بـه مردمـشان         ن را ادانيم بلكـه آنـ     يمو وانس را شاهد عادل اين واقعه ن       ما كارتر   «

  ».دانيم صادق مي

 اشـراف    از يك عضو مركزيت گروه سياسي حاكم و كسي كه بر بسياري از اطالعات و اسرار مملكتـي                 

چطور ممكن است باور كرد كه نويسنده مقـاالت         !! دارد بيان اين مطلب بسيار عجيب و باور آن مشكل است          

خود اجازه بدهند كه آقـاي      ه   ب دانند  ميكيهان و ساير همفكران سياسيشان كه خود را پيروان اسالم فقاهتي            

 بــه ســمت ن راااســالمي ايــشمهنــدس بازرگــان، كــه رهبــر انقــالب بــا توجــه بــه ســوابق مبــارزات ملــي و 
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وزيري منصوب كردند و دولت ايشان را دولت امام زمان معرفي نمودند، و همچنـين سـاير اعـضاي                     نخست

 كـالً نادرسـت بداننـد و حاضـر نباشـند در بررسـي               ن را ادولت موقت را، عناصري غيرصادق و گزارش آن       

آن استناد كنند ولـي در عـين        ه  بگيرند و ب   هم در نظر     ن را امسئله مورد نظرشان حداقل نظرات و اقدامات آن       

هاي صادق به     خوانند، گزارش   هاي دولتمردان امريكائي را؛ كه شيطان بزرگ مي         حال اصرار دارند كه نوشته    

انـد و     آنچه كه در مورد مخالفينشان نوشـته      ه  هم فقط ب   آن. آنها استناد نمايند  ه  ملت خودشان بدانند و تنها ب     

  :دگوي مينده مقاله با صراحت نويس. نه در مورد خودشان

قضيه مورد رسيدگي و بحث اين نيست كه دولت موقت به تصميم آمريكا دائر بر اجازه ورود بـه شـاه                  «

اعتراض كرده است يا نه؟ وزارت امورخارجه دولت موقت يادداشت شديداللحن به دولت امريكـا داده اسـت           

اعتـراض و هـشدار بـه امريكـا و درخواسـت شـاه را       يا نه؟ يا اكثر مطبوعات و منابع شناخته شـده امريكـا        

 وزيران آنوقـت    هيئتها به اطالع      ها و يادداشت    اند يا نه؟ و آيا اين اعتراض        توسط دولت موقت منعكس كرده    

  »و آقاي هاشمي رسيده است يا نه؟

ونـه و   طـرح واژگ  . اي نـدارد    يك از مسائل فوق عالقه     د كه نويسنده مقاالت كيهان به هيچ      گرد  ميمالحظه  

 منظـور خلـط مبحـث و القـاء شـبهه و بـدنام كـردن مخـالفين                    انحرافي مسائل باال از جانب آنان بيـشتر بـه         

آخر اگر اين مسائل مورد نظر آنان نيست پـس موضـوع چيـست؟ اگـر                . خودشان در آستانه انتخابات است    

: پرسـند كـه    كننـد و مـي      رح مـي   بدانند پس چرا آنهـا را مطـ        ،اند  خواهند نكاتي را كه در باال يادآورد شده         نمي

 اكتبر در مالقات لينگن ـ كاردار سـفارت امريكـا در تهـران بـا آقايـان مهنـدس        ۲۱خواهيم بدانيم كه در  مي«

ايـن كـه بـا جملـه قبلـي      » العمل اين دو نفر چه بوده است؟      بازرگان و ابراهيم يزدي چه گذشته است و عكس        

داريد كه بدانيد دولت موقت به تصميم امريكـا دائـر بـر اجـازه               اي ن   گوئيد عالقه  طرف مي  از يك . تناقض دارد 

العمل ايـن دو      گوئيد كه عالقه داريد بدانيد عكس      ورود به شاه اعتراض كرده است يا نه؟ و از طرف ديگر مي            

  نفر چه بوده است؟

ه است،  عالقه به دانستن اينكه نظر و سياست و اقدامات دولت موقت در باره سفر شاه به امريكا چه بود                  

باشـد و حـق دارنـد بپرسـند كـه در آن       حق هر يك از افراد اين مملكت و از جمله نويسنده مقاالت كيهان مي          

  خواهند و يا بايد به آن برسند؟ ديدار چه گذشته است؟ اما چگونه مي

به چه مناسـبت اسـناد ايـن مالقـات بايـد فقـط در وزارت امـور خارجـه                    «نويسنده مطرح كرده است كه      

جمهور آن دولت و نه در كتـاب سـايروس            اسالمي ايران جستجو شود و نه در كتاب كارتر رئيس         جمهوري  

اگر منظور نويسنده اين بود كـه بـراي يـك بررسـي و تحقيـق علمـي                  . »وانس وزير امورخارجه وقت امريكا    

ي بايستي به تمام مآخـذ و مـدارك اعـم از منـابع دولـت موقـت و وزارت امورخارجـه جمهـور                        بيطرفانه مي 

بندي و قضاوت كرد      اسالمي و منابع دولت امريكا و ساير منابع مستقل از اين دو استناد نمود و سپس جمع                

امـا  . كـرديم   طلبي از جانب چنان پژوهـشگراني تلقـي مـي           كرديم و آن را عالمتي بر حق        از آن استقبال مي   ما  

نچنـان تـا اعمـاق ضـمير آگـاه و           زدگـي آ    روش تخاصم با ما و بيگانـه      . گونه عمل نكرده است    نويسنده بدين 

ناخودآگاه ايشان رخنه كرده كه در مقاالت مفصل خود در هيچ كجا كمترين توجـه و اسـتنادي بـه مـدارك                      

  .اند دولت موقت و وزارت امورخارجه ايران ننموده

  :ند كها ها اعتراف كرده هاي امريكائي  خود، در مورد گزارشهنويسنده مقاالت اگرچه در نوشت
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اما آنجا كه نادرست است با دليل و مدرك و از طريق تحليل و ارزيابي               . همه جا درست نيست   حرفشان  «

  ». دريابيمآن راتوانيم نادرستي  مي

شـايد  . انـد   هاي وانس ننموده    اما در هيچيك از مقاالت خود كمترين تبيين و تحليل و يا ارزيابي از نوشته              

مبادا دشمني شما با يك قـوم و        «: فرمايد كه مي اي    ه آيه شريفه  كه، اگر ب    حالي در. اند  نتوانسته و يا نخواسته   

و اليجرمنكم شـنان قـوم علـي االتعـدلوا اعـدلوا هـو اقـرب        (» گروه سبب خروج شما از عدالت و تقوي گردد    

بايستي انجام بدهند آن بـود كـه         آن عمل كنند، حداقل كاري كه مي      ه  خواستند ب   ند و مي  كرد  ميتوجه  ) للتقوي

هاي وزيـر امورخارجـه دولـت موقـت، كـه تمامـاً موجـود اسـت نيـز                     هاي رسمي و مصاحبه     زارشاوالً به گ  

هاي كارتر و وانس مقايسه مينمودند و سپس تحليـل و ارزيـابي خـود       ند و آنها را با گزارش     كرد  ميمراجعه  

  .تندساخ دادند و آنگاه دولت موقت را به عدم صداقت در گزارش به ملت ايران متهم مي را ارائه مي

ثانياً ـ اگر دشمني با يك گروه مانع از مراجعه و استناد به سخنان و مدارك آنها شده اسـت بـه مـدارك     

هـاي دولتمـردان امريكـا تـا چـه ميـزان واقعـاً                نـد تـا ببيننـد نوشـته       كرد  مـي ساير منابع امريكا هم مراجعـه       

  باشد؟ هاي صادقانه به ملت امريكا مي گزارش

وستانشان بايد بدانند اينطور نيست كه هر نوشـتار و گفتـار و سـندي كـه از               نويسنده مقاالت مزبور و د    

مهندس بازرگان و يزدي و چمران و شريعتي و اعضاي دولت موقت باشد كالً فاقـد اعتبـار اسـت ولـي هـر               

كه مورد عالقه و قبول ايـشان باشـد، معتبـر و قابـل      اي از دولتمردان امريكا و يا محافل غربي خاص،         نوشته

. گيرد بيش از ايـن آلـوده نـسازيد          زدگي نشات مي    اذهان مردم را با اين بدآموزيها كه از بيگانه        . اد است استن

مردم امريكا از گزارشات نادرسـت رهبـران خـود، در سـر بزنگاههـاي تـاريخ دل پرخـوني دارنـد و بهـاي                         

  :آوريم نندگان ميكه در اينجا چند نمونه براي روشن شدن ذهن خوا. اند خاطر آن پرداختهه سنگيني ب

جريان پرواز هواپيماهاي جاسوسي امريكا بر فراز خـاك شـوروي در زمـان آيزنهـاور ـ جريـان سـاختگي        

و كـسب مجـوز بـراي اعـزام و شـركت            ) در هنـدوچين  (نيروهـاي امريكـا در خلـيج تـانكين          و  ها    حمله به كشتي  

وهـاي مـشترك امريكـا و كوبائيهـاي     نيروهاي امريكايي در جنگ ويتنام در زمان جانـسون ـ جريـان حملـه نير    

در .  جريان رسواي واترگيت در زمـان نيكـسون   مخالف كاسترو به جزيره كوبا از خليج خوكها در زمان كندي ـ 

. اســت بـاره ايـن موضـوعات كتابهـاي فراوانـي در خـود امريكــا توسـط پژوهـشگران امريكـايي نوشـته شـده           

. ببرنـد   نند تا به عمق نادرستي ذهنيات نويسنده مقاالت كيهان پـي          توانند به آنها مراجعه ك      خوانندگان عالقمند مي  

  .)David Wiseنوشته » سياست درغگوئي«معني   به"The politics of lying"ازجمله نگاه كنيد به كتاب (

هاي خود به مردم امريكا علت وانگيـزه           دولتمردان امريكا در گزارش    ، در همين موضوع اجازه سفر شاه     

  .اند ه جا بيماري شاه و احساس بشردوستي معرفي كردهواقعي را هم

  :در قسمت آخر از مقاالت فوق به نقل از وانس، وزير خارجه اسبق آمريكا آمده است كه

ما به .  اكتبر يادداشت حاوي پيشنهادات مرا به رئيس جمهور تقديم كرد       ۲۰كريستوفر به دستور من در      «

انگيـزه  ه وضع مزاجي شاه را اطالع خواهيم داد و خـواهيم گفـت بـ   وزير ايران ـ بازرگان ـ در تهران    نخست

  ».بشردوستي بايد او را به بيمارستاني در اياالت متحده بياوريم

. بردن شاه به امريكا بشردوستي آنها بوده اسـت؟ خيـر           آيا واقعاً چنين بوده است؟ و آيا انگيزه آنها در         

دهـد و ادعـاي انگيـزه بـشردوستي را       نـشان مـي  آن رااسناد و مدارك و شواهد فراوان منتشر شده خالف        
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كه توسط دانشجويان خط امـام      (اعضاي سفارت امريكا در تهران در گزارشات مكرر خود          . كند  بكلي رد مي  

احتمال قريـب   ه  اند كه در صورت اجازه سفر شاه به امريكا، ب           هكرد  ميبيني    مرتباً پيش ) هم منتشر شده است   

ع اين حادثه بـراي آنهـا روشـن         ووق.  حمله و كارمندان گروگان گرفته خواهند شد       به يقين به سفارت امريكا    

زمان كه مقامات دولت امريكا در باره صدور اجازه به شاه براي ورود به امريكا بحث                 در همان . بوده است 

مـه  آيا دولت امريكـا عليـرغم ه      . اند صريحاً خطر حمله و اشغال سفارت مورد بحث آنان بوده است             هكرد  مي

كه به شـاه اجـازه ورود بـه امريكـا را داد؟ مـدارك و                 دو ب خاطر احساس بشردوستي  ه  ت صرفاً ب  اين خطرا 

ي تصاحب ميلياردها دالر ذخائر ارزي ايران   اسازي بر   چيني و صحنه    دهد كه تمام اين مقدمه      اسناد نشان مي  

احان سياست خارجي امريكـا در      گيرندگان و طر    واضح است كه تصميم   !! ددر بانكها و مراكز مالي امريكا بو      

ه اما يك پژوهشگر پيگير و عالقمند با مراجعـه بـ          . اند  هيچ كتابي با صراحت انگيزه اصلي خود را بيان نكرده         

امريكـا و گروگـانگيري و      ه  عمق نيات و مقاصد آنان در بـردن شـاه بـ           ه  تواند ب   ها مي   ساير مدارك و نوشته   

  .پيامدهاي آن پي ببرد

هان، براي دفاع از اصالت كتابهاي كارتر و وانس و اثبات صداقت گزارشهاي آنان به               نويسنده مقاالت كي  

اند كه چون آنان در تهيه و ثبت و ضبط اين اسناد حفـظ                اسناد و مدارك ساواك اشاره كرده و اظهار داشته        

] بل اسـتناد  اند لذا قا    منافع رژيم و سلطه خويش را منظور داشته         يـا   محكـوم بـه مـصادره امـوال        [

  . فرستند به زندان مي كنند و يا مرگ مي

كتاب كارتر و وانس و ساير مقامات امريكائي با اسناد ساواك قابل            . كنند  ايشان دراين مقايسه اشتباه مي    

. مقايـسه نمـود   » يكرنگي«و بختيار بنام    » پاسخ به تاريخ  «توان با كتاب شاه بنام         مي آن را . باشد  مقايسه نمي 

محرمانه و سري روابط و اقدامات خوا را در ايران در دوران شـاه و بعـد از آن منتـشر            دولت امريكا اسناد    

حتـي در گـزارش مـشروح    . دهـد  كشور اجازه چنين كاري را، در حال حاضر نمـي        مقررات آن . ننموده است 

ك اي نظير گروگانگيري هر كجـا كـه يـ           د در مورد مسئله   گرد  مي علني چاپ    طور بهكه   مذاكرات كنگره امريكا  

  . مسئله سري عنوان گرديده در چاپ حذف شده است

حال توسط دانشجويان خط امام از اسناد سفارت امريكا منتشر شـده اسـت بايـد                ه  در باره آنچه كه تا ب     

در نظر گرفت كـه اوالً ـ مقامـات و اعـضاي سـفارت امريكـا در تهـران و وزارت خارجـه و سـاير مقامـات           

اسـاس ذهنيـات     اند و بـر      در نظر داشته   ن را اا قبل از هر چيز منافع خودش      امريكائي در اين اسناد و يا كتابه      

فـرض  ه نظر آنها در باره يك فرد و يا جريـاني، بـ  اظهار. اند گيري كرده  ده و نتيجه  خود تحليل و قضاوت نمو    

صـرف اينكـه امريكائيـان در       ه  بـ . توانـد معتبـر و حجـت باشـد           نمـي  ،اصالت سند و مدرك ارائـه داده شـده        

جلب نظر موافق و مـساعد فـرد يـا    ه خود ذكر كنند و يا نسبت به هاي خود، فرد يا گروهي را متمايل ب    تحليل

فـرض  ه ايـن امـر، بـ     . توان قضاوت كرد و آن فرد يـا گـروه را محكـوم نمـود                 نمي  گروهي طمع كرده باشند،   

اسـاس   بـر ). ع(قدام زليخاست براي جلـب حـضرت يوسـف        صحت اسناد و ادعا، تازه نظير طمع و تمايل و ا          

ثانيـاً ـ   . دگـرد  ميسند اتهام عليه يوسف محسوب ن آموزش قرآن و منطق اسالمي، تمايل و حتي اقدام زليخا

 نظيـر    كـشور،  در كتابها و گزارشات و اسناد سري و محرمانه اعضاي سفارت امريكا و سـاير مقامـات آن                 

در . خـورد  چـشم مـي   ه  آلـود زيـاد بـ      ساير مدارك و اسناد مشابه، مطالب نادرست و خطا و اشتباه و غرض            

مـثالً سـوليوان عليـرغم      .  نيست كـه آنهـا را معتبـر و حجـت بدانـد             داند  ميشأن گروهي كه خود را مسلمان       
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 در كتاب خود تحت عنوان       سالهاي متمادي اقامت در ايران و مطالعه روي فرهنگ و مذهب مردم اين كشور،             

در برگـردان ايـن     !! ( كه غائب شده اسـت     داند  ميدهم شيعيان   را امام دواز  ) ع( رضا امام» مأموريت در ايران  «

  ).فارسي اين مطلب حذف و به صورت ديگري آمده استه كتاب ب

هـاي امريكائيـان آمـده اسـت و نويـسنده       آلودي كه در نوشـته   نمونه ديگري از مطالب نادرست و غرض      

ر برژينـسكي بـا آقـاي مهنـدس         مقاالت كيهان هم از ترجمه عربي كتاب وانس نقل كرده است موضوع ديـدا             

بـه پيـشنهاد    «اسـاس آنهـا       سـت و بـي    رادعاي ناد ه  باشد كه ب    بازرگان و مرحوم دكتر چمران و اينجانب مي       

اطـاق  ه درخواسـت برژينـسكي و بـا آمـدن وي بـ     ه  ديدار ب . »صورت گرفته است  ) بازرگان و يزدي  (ايرانيها  

وقتي برژينسكي اين مطلب نادرسـت را در        . تآقاي مهندس بازرگان در هتل محل اقامت ايشان صورت گرف         

ناشر كتـاب وي، نادرسـتي ادعـاي        ه  اي ب   كتاب خود منتشر ساخت آقاي مهندس بازرگان و اينجانب در نامه          

 رسـمي از طريـق رئـيس        بـه طـور   اين نامه در همان تـاريخ       . نويسنده را با ذكر دالئل و شواهد نشان داديم        

رجه جمهوري اسالمي جهت اقدام قـانوني توسـط دفتـر حفاظـت             مجلس شوراي اسالمي به وزارت امور خا      

هاي مقامات    نويسنده مقاالت كيهان، با معتبر و حجت دانستن گزارش        . منافع ايران در واشنگتن فرستاده شد     

  .اند قول از وانس اكتفا كرده نقله  صرفاً ب آمريكائي بدون آنكه رسيدگي نمايند،

بازرگـان يـك دندانپزشـك و    «:  آمـده اسـت كـه   ۴۷ ص ۲۳ جلـد   ،  در همين اسناد دانـشجويان خـط امـام        

 ۱۳۵۱در  «:  مـدعي شـده اسـت كـه        ۱۷۲ ص   ۲۴يا در جلـد     !! »روانپزشك است نه عضوي از ساخت اسالمي      

مجاهـدين حمايـت كننـد و       ) سازمان(اي صادر كرد كه وظيفه تمام مسلمين خوب است كه از              خميني اطالعيه 

ه امضاي ليـنگن بـ  ه ، در سندي ب  ۱۹۵ ص   ۱۶امريكا در جلد    ه  با سفر شاه ب    در رابطه     ».شاه را سرنگون كنند   

  : ، آمده است كه۵۸ آبانماه ۸ اكتبر، برابر ۳۰تاريخ 

او اجـازه معاينـه   ه ايم كه دولت امريكـا شـاه را خواهـد پـذيرفت و يـا بـ       دولت ايران نگفته  ه  ما هيچگاه ب  «

  !؟»پزشكي در اين كشور را خواهد داد

بررسي علمي و قضاوت صحيح در باره محتواي اسناد سـفارت امريكـا بايـد تمـام آنهـا را      ثالثاً ـ براي  

 منتشر نمـود    را انتخابي اسناد مربوط به بعضي       به طور منتشر ساخت نه آنكه روي اغراض سياسي خاص         

شود كـه مـردم       اين روش موجب مي   . و آنچه مربوط به اشخاص ديگر است حتي يك برگ هم منتشر ننمود            

ه روابط اشخاصي كه اسنادشان منتشر نشده است سوءظن و گمان بـد پيـدا كننـد و چنـين تـصور                      نسبت ب 

 آن  بـه نفـع   جهـت سياسـي      آنـان مطـالبي وجـود دارد كـه انتـشار آنهـا از             ه  كنند كه البد در اسناد مربوط ب      

  ده اسـت، همچنين اگر قرار است اين قبيل اسناد، كه در نظر برخي معتبر و حجت تلقي ش          . باشد  اشخاص نمي 

مستند باشد ناشرين آن بايد با اين ملت صادق باشند و با امانت تمام اسناد مربوط به يك فرد يـا گـروه را                        

ه نه آنكه برخي از اسناد را كه، بزعم خودشان، ممكـن اسـت از جهـت سياسـي بـ                   . با هم يكجا منتشر نمايند    

 آنان باشد سانسور كرده و حـذف        ه نفع بضرر فرد يا گروهي باشد منتشر كنند و آنهائي را كه ممكن است              

بعـد از پيـروزي انقـالب، در زمـان          . انـد   در مورد دولت موقت و اينجانب تمام اسناد را منتشر ننموده          . نمايند

وزير در امور انقالب و سپس در مقام وزير امور خارجه جمهـوري               تصدي اينجانب به عنوان معاون نخست     

روابـط دو كـشور مربـوط    ه در مـورد موضـوعات گونـاگون، كـه بـ        اسالمي، مقامات ذيربط سفارت امريكا      

اما چگونه است كه تنهـا گـزارش برخـي از آنهـا توسـط        . اند  شده است، با اينجانب ديدار و مذاكره داشته         مي
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دانشجويان منتشر شده است؟ درحاليكه از طريق برخي از دانشجويان اطالع موثق داريم كه آن اسنادي كه                 

ذاكره با نماينده دولت امريكا و تالش مـستمر مـا را بـراي حفـظ مـصالح مملكـت نـشان                      قاطعيت ما را در م    

ام تـا     دفعات از مسئوالن امور حتـي از دادسـتان كـل كـشور، خواسـته              ه  اينجانب ب . اند  دهد منتشر ننموده    مي

ه و  درخواسـت موجـ   بـه ايـن     كنون ترتيـب اثـري       جا منتشر شوند اما تا      تمامي اسناد مربوط به اينجانب يك     

  .منطقي داده نشده است

و باالخره بايد توجه داشت كه مطالعه و مقايسه كتابهائي كـه توسـط مقامـات مـسئول امريكـا در بـاره                       

گروه وانس و سوليوان مطالبي     . دهد  وقايع ايران نوشته شده است تضادها و تناقضات فراواني را نشان مي           

اند درحاليكه كارتر و گـروه او   ي آنها را تكذيب نمودهاند كه گروه برژينسك  را در كتابهاي خود مطرح ساخته     

 سـعي دارنـد خـود را در     ،دانند مي راكفلر، كه آنها را مسئول سقوط ايران  در برابر حمالت گروه كيسينجر ـ 

 پژوهـشگران   .ها از حوصله اين پاسخ خـارج اسـت          رسيدگي و مقايسه اين نوشته    . جريان ايران تبرئه نمايند   

 منظور خدمت به ملت ايران و رفع شبهات از كساني كه هنوز رهبـران امريكـا را                   توانند به   ميعالقمند كيهان   

  .، اين بررسي را انجام بدهنددانند ميدر گزارش به ملت خودشان، صادق 

 و  دهنـد   مـي پرسد كه چه چيزي را شـهادت         نويسنده مقاالت، از اعضاي كابينه آقاي مهندس بازرگان مي        

ياد بياورد، كه   ه  كند شايد هم نخواسته است ب       اند؟ اما فراموش مي     آن مالقات حضور داشته   اينكه آيا آنها در     

اند، بلكه كاردار سـفارت امريكـا در تهـران و مـسئول ميـز                 كارتر و وانس نيز در آن مالقات حضور نداشته        

ي وزارت امور   اند و آنها گزارش مالقات خود را برا          خارجه امريكا طرف صحبت بوده      امور ايران در وزارت  

 الجرم به صداقت اين دو نفر       داند  ميكسي كه گزارش كارتر و وانس را صادقانه         . اند  خارجه امريكا فرستاده  

 درست دانسته است و اين در حالي است كه ايشان اصرار دارند بگويند كه آقـاي             آن را نيز صحه گذاشته و     

 نظيـر    اند و بقيه اسناد هـم،       دولت صادق نبوده   هيئتمهندس بازرگان و دكتر يزدي در گزارش اين ديدار به           

يادداشتهاي شديداللحن و بيانيه وزارت امور خارجه ايران و مصاحبه وزير امور خارجـه هيچيـك، از نظـر                   

  .باشد ايشان معتبر نمي

ما ايراد گرفته كه چرا آيه شريفه، يا ايها الذين آمنـوا ان جـائكم فاسـق بنبئـا فتبينـوا                     ه  نويسنده مقاالت ب  

موضـوع اول   . انـد   ايم و به عنوان ايراد چهار موضوع را ذكر كـرده            را براي آقاي هاشمي خوانده    ) ۶حجرات(

انـد و بـراي اثبـات آن اوالً مطلبـي را بـه آقـاي                  ل بـرده  سـؤا زير  ه  آنكه ميزان سواد فقهي و تفسيري ما را ب        

طلـب بـه ايـشان ربطـي بـه           كـه بـه فـرض صـحت انتـساب م            انـد،   اميرانتظام در دادگـاه انقـالب نـسبت داده        

اند كه ايشان با ادبيات عرب و ترجمـه      ثانياً، به آقاي دكتر سحابي يادآور شده      . كنندگان آن نامه ندارد     امضاء

هاي صـبحگاهي كـه در دبيرسـتان كمـال            چرا كه در بيست سال پيش در برنامه       !! آيات قرآن آشنائي ندارند   

تـر از ايـن ممكـن     آيا شيوه استدالل سـست !! ست نبوده است در)  ايشان به نظر (شد، ترجمه آيات      خوانده مي 

آن حد رسيده باشد كـه ترجمـه   ه است؟ سواد عربي آقاي فارسي ممكن است پس از سالها اقامت در لبنان ب      

  براي خوانندگان كيهـان بـازگو كننـد امـا معلـوم نيـست در آن          آن را عربي كتاب وانس را بخوانند و مطالب        

  .اند  چنان تشخيصي بودهزمان واجد صالحيت براي

عالوه، حال فرض كنيم كه چنين ايرادي وارد باشد، به بحث مـا در بـاره مـسائل كنـوني جامعـه چـه                        ه  ب

 و تحليلهـاي سياسـي و       )ع(و ائمـه اطهـار    ) ص( وسـنت رسـول خـدا      ربطي دارد؟ با استناد بـه آيـات قرآنـي         
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 عادالنـه و شـرافتمندانه از طريـق         صـلحي  تـأمين    اقتصادي مسئله جنگ را بررسـي و مطـالبي را در زمينـه            

 ايشان نادرسـت    به نظر اگر سخن ما،    . ايم  بس عنوان كرده    كارگيري تمامي امكانات از جمله مذاكره و آتش        هب

ما جـواب بدهنـد     ه  ، استدالل عقلي و منطقي را با استدالل ب         را با سنت   است آيه قرآني را با آيه قرآن و سنت        

هـاي    هاي ناچسبي بزنند و ما را بـا ضـدانقالب           ما برچسب ه  متوسل شده ب  هاي غيراسالمي     نه آنكه به شيوه   

هاي گروهـي     دين و ملحد و وابسته به بيگانه يكي بدانند و هر تهمت ممكن ديگري را در رسانه                 منحرف و بي  

كنـيم در جـائي       ما بزنند و وقتي هم يك اعتراض مؤدبانـه شـرعي و قـانوني مـي               ه  هاي نماز جمعه ب     و خطبه 

نويسد و هر ذنـب اليغفـري را    هاي خودشان مي جاي آن مقاالت مفصل در روزنامهه كنند ولي ب   ميمنعكس ن 

كـه  !! (كنند   هم به تصفيه جسدي تهديد مي      ن را اگيرند و خودم   دفتر و محل كارمان را مي     . دهند  ميبما نسبت   

ظير مقاالت كيهان، بررسي    خواهند ن   قول خودشان مي  ه  و آنجا هم كه ب    )  در ما اثري ندارد    دانند  ميخود بهتر   

كنند، كه چون در بيـست سـال پـيش ترجمـه آيـات در مراسـم صـبحگاهي                     و نقد منطقي بنمايند استدالل مي     

  همت آقاي دكتـر سـحابي و دوستانـشان بـه          ه  كه در آن دوران خفقان و استبداد گذشته، ب        (دبيرستان كمال   

) افكـار انحرافـي و الحـادي تأسـيس يافتـه بـود      منظور آموزش معارف اسالمي و تربيت جوانان و مقابله با       

 پس الجرم آقاي دكتر سحابي هم عربي را خوب بلد نيستند و بنـابراين نـه                  بزعم ايشان درست نبوده است،    

نظر در مسائل مهم مملكتي از جمله جنگ ايشان حق استناد به قرآن و اظهارايشان و نه همفكران و دوستان       

خـصوص حقـوق و      هد عدم اجـراي اصـول مـصرحه در قـانون اساسـي، بـ              و صلح را ندارند و اگر در مور       

آزادي و امنيـت در انتخابـات رياسـت          تـأمين    آزاديهاي ملت حرفي بزنند و اعتراضي بكننـد و يـا خواسـتار            

انـد   خواسته!! جمهوري، براي غيرموافقين با حاكميت، بشوند سزاوار هر نوع تهمت و تهديد و عقوبتي هستند 

  اند؟ با استكبار و الحاد جهاني و ضدانقالب همصدا شده!! دخود را مطرح كنن

كـه   حـالي  در. »اگر فاسـقي بـراي شـما گزارشـي آورد         «: دگوي  مياند كه آيه كريمه       دوم آنكه ايراد گرفته   

در اين ايـراد ظـاهراً      . كند  او وقايع را براي مردم امريكا بيان مي       . كتاب كارتر گزارش به آقاي هاشمي نيست      

دربـاره ايـن   ) ۴۹۱ــ ص ۱۸ج(اند عالمه طباطبائي در تفـسيرالميزان    اللفظي آيه توجه كرده     مه تحت فقط به ترج  

  :نويسد آيه مي

خبر را كه اصلي است عقالني امضاء كرده، چون اساس زنـدگي  ه خداي سبحان در اين آيه اصل عمل ب       «

خـصوص   كـه هـست در   آن عمل كننـد چيـزي  ه وند بنش  است، كه وقتي خبري را مي     به همين اجتماعي بشر   

خبر فاسق است و حقيقـت ايـن نهـي          ه  خبر فاسق دستور فرموده تحقيق كنيد و اين در حقيقت نهي از عمل ب             

اعتباري و عدم حجيت خبر فاسق پرده بردارد و اين هم خودش نـوعي امـضاء                  خواهد از بي    اين است كه مي   

خبر كسي عمـل    ه   ب دانند  ميرا حجت ن  بندوبار     هم رفتارشان همين است كه خبر اشخاص بي        است چون عقالً  

  ».وي وثوق داشته باشنده كنند كه ب مي

ان تصيبوا قوماً (اينكه ه اينكه در آيه شريفه دستور به تحقيق و بررسي خبر فاسق را تعليل فرموده ب         ... «

 فاسـق   گفتـه ه  اينكه انسان اگر خواسـت بـ      بدان امر فرموده، دفع جهالت است       فهماند كه آنچه     الخ، مي )بجهاله

  »...مضمون خبر او علم حاصل كند،ه آن عمل كند بايد نسبت به ترتيب اثر دهد و ب

ه آيا آقاي هاشمي و فارسي نسبت به خبـر مقامـات و منـابع امريكـا رفـع جهالـت از خـود نمودنـد و بـ                           

مريكـا  دارنـدگان بـا ا       ارتبـاط  به ناحق آن ترتيب اثر داده و ما را        ه  مضمون خبر آنان علم حاصل كردند كه ب       
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يا برعكس، با اختصاص دادن قسمت اعظم مقاالت خـود بـه نقـل از كتـاب وانـس، پـرده بـر                       !! قلمداد نمودند 

  !اعتباري و عدم حجيت خبر آنان كشيدند؟ بي

هـا رأسـاً بـراي        فرض آنكه تعبير اين آقايان درست باشد كه آن آيه ناظر بر اخباري است كـه فاسـق                 ه  ب

قـوم و ملـت   ه  خودشان، آيا مفهوم آن چنين خواهد بود كه اگر خبري را بـ آورند و نه براي ملت    مومنين مي 

تـرين ترديـد و تحقيـق در        مآن را معتبـر دانـست و ك       خودشان دادند حجت است و بايد دربـست پـذيرفت و            

  اش نكرد؟ باره

سوم آنكه نويسنده مقاله در توجيه عدم تحقيـق و رفـع جهالـت از خـود ادعـاي عجيبـي كـرده اسـت و                          

دليل در بـاره سـخن كـارتر از آقـاي مهنـدس بازرگـان و اينجانـب سـوال                    به اين   د كه آقاي هاشمي     گوي  مي

در دوره شوراي انقالب بسياري اوقات و موارد به سخنان ما اعتمـاد و اطمينـان نمودنـد كـه                    «: اند كه   نكرده

  ».اند هكرد ميمورد بوده است و بايد احتياط بيشتري  جا و بي بعدها ثابت شد بي

كننـد كـه    اهل منطق از اين عذر بدتر از گناه چنين استنباط مـي . هم يك نمونه ديگر از دفاع بد و زيانبار اين

اعتبار و حجيت سخنان كارتر و وانس بـراي آقـاي هاشـمي و دوسـتانش از آن جهـت اسـت كـه بـرخالف                          

خنان كـارتر و وانـس    در بسياري از اوقات و موارد كـه بـه سـ       اي كه در شوراي انقالب با ما داشتند،         تجربه

مورد نبوده است و بنابراين نيازي به ترديد و تحقيق         جا و بي   اعتماد و اطمينان نمودند بعدها ثابت شد كه بي        

وفائي و پايبندي بـه قـول و          بگذريم از اينكه در اصل ادعا، يعني تجربه بي        . و رعايت احتياط بيشتر را نديدند     

 بتوانند يك مورد را در جهت اثبات ادعاي خـود ذكـر كننـد مـا دههـا                   اگر آنها . اند  قرارها قياس به نفس كرده    

  .مورد از رفتارهاي آنان در اين زمينه به عنوان شاهد مثال ذكر خواهيم كرد

انـد كـه    باالخره موضوع چهارم اينكه نويسنده استناد ما را به آيه شريفه وارد ندانـسته و اظهـار داشـته             

خوانـده اسـت و   ) البـد بـه دليـل عالقـه و جذبـه     ( وانس را چنـدين بـار     هاي كارتر و ترجمه عربي كتاب       گفته

  .نيافته است» گزارش گمراهانه يك فاسق و كافر براي مومنان «آن رابرخالف ادعاي ما 

اي بـراي ملـت    هاي صـادقانه  اند كه كتب دولتمردان امريكا را گزارش      با توجه به اينكه در جاي ديگر گفته       

ماند و آن اينكه      يك احتمال ديگر باقي مي     ،دانند  ميگرانه ن  مومنان هم آنها را گمراه     و براي    دانند  ميخودشان  

 و اين بـا لقـب شـيطان    دانند مي سوره حجرات بشوند، ن۶رهبران امريكا را فاسق، كه مشمول و مصداق آيه       

  !!بزرگ كه به آنان داده شده است مغايرت دارد

بر فاسق و معتبر و حجت دانستن و ترتيب اثـر دادن بـه              خه   سوره حجرات عواقب عمل ب     ۶در پايان آيه    

نمايد كه اگر بدون رفع جهالت از خبـر فاسـق بـه     بيني مي  قبل از تحقيق به مومنين يادآور شده و پيش        آن را 

فتصبحوا علـي مـا     «: آن ترتيب اثر بدهيد و با برخورد نادرست به افراد و گروههايي لطمه بزنيد پس بزودي               

پرسـيم آيـا وقـت آن        حـال مـي   . ايد بسيار نـادم و پـشيمان خواهيـد شـد             از آنچه انجام داده    ـ» فعلتم نادمين 

 ارزيابي نماينـد؟ نويـسنده همـين         و نرسيده است كه آقايان نتايج اين قبيل رفتارهاي نادرست خود را مرور           

ن، سـردار  ها را به آقاي موسي صدر و به مرحوم دكتر چمرا     ترين نسبت   مقاالت و دوستانشان زماني زشت    

و در آن امام موسي صدر      !! را اينان نوشتند  » اسناد فاجعه لبنان  «هائي از قبيل      دادند، نوشته   شهيد اسالم، مي  

ايـن  !! دروغ قاتل تل زعتر و عامل سوريه معرفي نمودند        ه   و ب  به ناحق و دكتر چمران، آن عارف بزرگوار را        

شور منتشر شد روي كينه و نفرتي كـه رژيـم شـاه      كتاب وقتي قبل از پيروزي انقالب اسالمي در خارج از ك          
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بعـد از   .  در نـسخ فـراوان تكثيـر نمـود         آن را از امام موسي صدر و دكتر چمران داشت سفير شاه در لبنان             

وزير در امور انقـالب را پـذيرفت و قـضيه             پيروزي انقالب، زماني كه دكتر چمران مسئوليت معاونت نخست        

كردستان را زير نظر مستقيم خود گرفت، اين كتـاب در سـطح وسـيعي در                مقابله با تحريكات ضدانقالب در      

ايران مجدداً تكثير و توزيع گرديد و زماني كه دكتر چمران براي درهم شكستن محاصره پـاوه شخـصاً بـه                    

انقـالب بـا     كردستان رفت و رهبري عمليات را بر عهده گرفت و حماسه پاوه را آفريد، گروههاي چـپ ضـد                  

. ، به شديدترين حمالت تبليغاتي عليه ايشان پرداختنـد        »ن قاتل زعتر به كردستان رفته است      چمرا«شعارهاي  

 تنها از جانب گروههاي چپ و ضدانقالب نبود، بلكه همچنين از جانب افراد و گروههائي كه      اين تبليغات سوء  

ر يكي از نشريات خود تا آنجا كه همين محافل د. شد  شدت انجام مي  ه  دانستند ب  خود را مكتبي و مسلمان مي     

ضمن حمله و تهمت و توهين به افرادي نظير مهندس بازرگان و اينجانب، نام دكتر چمران را هم بـه عنـوان                      

جالب است كه ايـن     . عامل موساد در ليستي آورده بود كه بزعم خودشان بايستي محاكمه و تيرباران شوند             

سالمي حتي تـا روز شـهادت مرحـوم چمـران           راحتي در راهروهاي مجلس شوراي ا     ه  سادگي و ب  ه  نشريه ب 

دادند كه چمـران نماينـده       يمند و اهميت هم ن    شد  شد و هيچيك از آقايان هم مانع چنين منكري نمي           توزيع مي 

رهبر انقالب در شوراي عالي دفاع اسـت و در مـصاف بـا دشـمن بعثـي، بـا سـازماندهي جنگهـاي نـامنظم                          

 از آنكه خبر شهادت دكتـر چمـران منتـشر شـد، همـين افـراد و                  اما پس . ها را آفريده است     زيباترين حماسه 

حـال اگـر بـا ايـن        . ليـل نمودنـد   جپ كردند و از سردار شهيد اسالم ت       نويسندگان و حزبشان، عكس او را چا      

 آن كتـاب را     كـساني كـه   طلبانه ندانيم حداقل بايد بگـوئيم،          فرصت آن را بينانه برخورد كرده و       ليل، خوش جت

ساز   ي بر عليه چمران به وجود آوردند و حتي عليرغم مشاركت سرنوشت           شارهاي سياس تند و آنهمه ف   نوش

]چمران در جنگ عليه دشمن متجاوز        اشتباه خود بردند و در حالي نادم و پـشيمان           زماني پي به     [

همه حمالت عليه مرحوم دكتر چمران توسط اين         ريشه آن . شده، از او تجليل كردند كه ديگر سودي نداشت        

يل اشخاص و گروهها در كجا بوده است؟ آيا جز اين بوده است كه قسمتي از آن مربوط به قبول تبليغات                   قب

سـاز دكتـر      خـاطر نقـش سرنوشـت     ه  هائي بوده است كه گروههاي چپ و غيرمـسلمان در لبنـان، بـ               و تهمت 

حجـرات عمـل     سـوره    ۶داننـد، بـه مـضمون آيـه           كه خود را مسلمان مي    زدند؟ و افرادي هم      چمران، باو مي  

كه با آن گروهها داشتند، آن خبرهاي نادرست را در حق دكتـر چمـران               نكردند و به دليل ارتباط و همكاري        

ت كـه دسـت از ايـن نـوع     سـ آيـا وقـت آن نرسـيده ا   !! دقبول كردند و آن مطالب را نوشتند و منتشر سـاختن  

  مل كنند؟هاي تخريبي بردارند؟ و به رهنمودهاي قرآني ع حركات و روشها و بينش

گوئيم كه آنها اختالف در ديدگاههاي سياسي و يا در برداشتهاي اسالمي خود را با مـا و يـا هـر                       ما نمي 

كنـيم، امـا    كس ديگري ناديده بگيرند و مطرح نسازند برعكس از طـرح مـسائل مـورد اخـتالف اسـتقبال مـي                

 شوند و براي اثبات نظر خود، حتي        گوئيم موضوعات را نقد علمي كنند، نه آنكه به تهمت و افتراء متوسل             مي

  .به تائيد صداقت گزارشگران امريكائي بپردازند

خاطر خـصومت بـا     ه  هاي كارتر و وانس و ساير مقامات امريكائي را ب            كه وقتي نوشته   دانند  ميآيا اينها ن  

آنهـا  كنند چه عوارضي براي مملكت و انقالب و حتـي خـود               يك گروهي اين چنين معتبر و صحيح قلمداد مي        

مقامات امريكـائي در كتابهـاي خـود مـسائل زيـادي را در ارتبـاط بـا رهبـر انقـالب و          . در پي خواهد داشت   

اند كه اگر كـسي بخواهـد بـا روش ايـن آقايـان بـا آنهـا برخـورد كنـد،                 مرحوم دكتر بهشتي و سايرين گفته     
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 نادرسـت و خـالف تعـاليم         مـا چنـين روشـي      به نظـر  . ل ببرد سؤازير  ه  تواند اصالت انقالب اسالمي را ب       مي

  .باشد اسالمي و عقل سليم و مصلحت مملكت مي

           

نظر كرده و به بررسي و تبيين آنچه را كه مقامـات             حال از برخوردهاي نادرست يادشده در فوق صرف       

پـردازيم و   انـد مـي   العمل دولت موقت در مورد سفر شاه بـه امريكـا گـزارش كـرده     امريكائي در مورد عكس   

انـد درسـت اسـت يـا خيـر؟ و             بينيم آيا آنچه را كه آقاي فارسي و دوستانشان از قـول كـارتر نـسبت داده                ب

از آنجا كه آقاي فارسـي كتابهـاي        . العمل آقاي مهندس بازرگان و اينجانب در اين مورد چه بوده است             عكس

  .كنيم از همانجا شروع مياند، ما هم بررسي خود را  ها را گزارش صادقي به ملت امريكا دانسته امريكائي

اوالً كتابي  . اند   اكتبر را از كتاب كارتر نقل كرده       ۲۱آقاي هاشمي ماجراي جلسه     : اند كه   آقاي فارسي گفته  

انـد مربـوط بـه مـسائل ايـران و       ن نام بردهآاز » خون ابراهيم ـ بينشي در خاورميانه «كه آقاي هاشمي بنام 

ـ مذهبي است از اقـوام و ملتهـاي خاورميانـه و ريـشه مـشترك      انقالب اسالمي نيست و يك تحليل تاريخي  

ثانياً آقاي هاشمي بعداً در خطبه نماز جمعه مأخذ خـود را اصـالح كردنـد و گفتنـد آن     . اسرائيل  اعراب و بني  

آقاي فارسي بدون توجه به اصالحيه آقاي     . موضوع در مصاحبه تلويزيوني با كارتر آمده است نه آن كتاب          

]انـد      كتاب كارتر عنوان كرده     مأخذ مطلب خود را    مي مجدداً هاش  كـارتر در هـيچ كجـا از موافقـت           [

در » حفـظ ايمـان   «وي در كتاب خـود بنـام        . ميان نياورده است  ه  امريكا سخني ب  دولت موقت با سفر شاه به       

ن  روز برگـردان شـده اسـت، در بـاره آن ديـدار چنـي             ۴۴۴فارسي تحت عنوان    ه  فصل مربوط به ايران، كه ب     

  :آورده است

در همان زمان هنري برشت، رئيس امور ايرانيان در وزارت امور خارجه با بـروس ليـنگن در ايـران              ... «

به آنها دستور داده شد كه بازرگان و وزير خارجه ابراهيم يزدي را از وضع شاه مطلع سازند و آنهـا                     . بود

روز بعـد   .  دهند و كمك آنان را خوستار شوند       هاي احتمالي درماني شاه در امريكا قرار        را در جريان برنامه   

من پيامي از لينگن دريافت كردم، او به دو نفر از مقامات عاليرتبه ايران اطالع داده بود كه شاه و همسر وي                      

در مدت اقامتشان در امريكا درگير هيچگونه فعاليت سياسي نخواهند شد و از آنان خواسته بود تا حفاظـت                   

آنها به لينگن پاسخ داده بودند كه بدون شك واكنش شديدي بـروز              . ايران تضمين كنند   اتباع امريكائي را در   

  ».خواهد كرد

امريكـا بنمايـد ديـده      ه  خني كه داللت بر موافقـت دولـت موقـت بـا سـفر شـاه بـ                 سد هيچ   شو  مالحظه مي 

  :يسه كنيدشرح زير مقاه  ب۶/۲/۶۴اين سخن را با كالم آقاي هاشمي در خطبه نماز جمعه روز . شود نمي

چـون كـارتر    . ام شد كه اينها هم ارتباط قوي با امريكا دارند           همين امروز سندي خواندم كه قدري غصه      «

امريكا ببـريم بـا رئـيس دولـت     ه خواستيم شاه را ب در كتابي كه منتشر كرده نوشته است كه وقتي كه ما مي          

ام بـاال   را خواندم و دود از كلـه   من اين . ايران صحبت كرديم و موافقت او را جلب كرديم و بعد امريكا برديم            

  .»رفت

  .مشهود استكامالً اختالف 
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اي كـه   هاي زيادي را از آن نقـل كـرده اسـت، نكتـه            در كتاب وانس نيز، كه نويسنده مقاالت كيهان قسمت        

يدار در قسمت آخر از مقاله به نقل از وانس، در باره آن د            . داللت بر موافقت دولت موقت بنمايد وجود ندارد       

  :آمده است كه

 لينگن به مالقات بازرگان و يزدي رفت تا وضع مزاجـي شـاه و احتيـاجش را بـه معالجـه                        اكتبر، ۲۱در  «

لينگن به ما اطالع داد كه هر دو نفر اطمينان دادند كه از سفارت پاسداري خواهند كـرد  . براي آنان شرح دهد  

  .»...پا شود خصمانه براند كه احتمال دارد تظاهرات  همه هشدار داده با اين

عالوه بر كارتر و وانس ساير مقامات امريكائي هم در كتابهاي خود مطالبي پيرامون ايـن ديـدار و سـفر     

 ۲۰نويـسد كـه در       مـي » قدرت و اصول  «برژينسكي، مشاور امنيتي كارتر در كتاب خود بنام         . اند  شاه نوشته 

فرستد كه در آن بيماري سرطان شاه و  ي كارتر مي وارن كريستوفر ـ معاون وانس، يادداشتي برا ۷۹اكتبر 

ضرورت اجازه ورود به وي را براي معالجه به امريكا و همچنين نظر ونس را مبني بـر اينكـه موضـوع بـه                        

برژينـسكي بـا جلـب موافقـت ايـران          . نمايـد   دولت موقت اطالع داده و جلب موافقت آنها بشود، مـنعكس مـي            

د بـراي امريكـا شايـسته نيـست كـه از دولـت ايـران درخواسـت            گويـ   ميكند و به رئيس جمهور        مخالفت مي 

به صرف مطلـع كـردن دولـت ايـران از           «: دهد كه   لذا كارتر به وزارت امور خارجه دستور مي       . موافقت نمايد 

  .»تصميم دولت امريكا، اكتفا نمايند

  :رده استچنين آو» بحران«هاميلتون جوردن، رئيس دفتر و مشاور كارتر در كتاب خود بنام 

بروس لينگن سياستمدار ارشد امريكائي در ايران و هنري پرشت يكي از مقامات وزارت امـور خارجـه                  «

. وزير و ابراهيم يزدي وزير امور خارجه مالقـات كـرده بودنـد              ، با بازرگان نخست   كرد  ميكه از ايران ديدار     

  ».آنها به شدت با حضور شاه در اياالت متحده مخالفت نمودند

العمل آقاي مهندس  اند، كم و بيش نظر و عكس غيردولتي، نيز كه در اين مورد مطالبي منتشر نموده  منابع  

  .اند بازرگان و اينجانب را در آن ديدار منعكس نموده

فارسـي برگـردان شـده اسـت       ه  باري روبين، نويسنده كتابي كه تحـت عنـوان جنـگ قـدرت در ايـران بـ                 

  :نويسد مي

رك و بستري شدن او در مركز پزشكي كرنل، هنري پرشـت رئـيس قـسمت                قبل از ورود شاه به نيويو     «

ايران در وزارت امور خارجه امريكا به تهران رفت و موضوع مسافرت شاه را به امريكا بدالئل پزشـكي بـا                     

  ».بازرگان و يزدي به اين تصميم اعتراض كردند. بازرگان و يزدي در ميان گذاشت

در ) انتـشارات قلـم   (فارسـي هـم ترجمـه شـده اسـت           ه  در اسارت كه ب   ادوارد كلن نويسنده كتاب امريكا      

  : در باره آن مالقات چنين آورده است۵۲صفحه 

وزير ايران مهدي بازرگان و وزير امور خارجه ايـران، ابـراهيم          نخست(در آن مالقات به مقامات ايراني       «

مقامـات ايـران    . ك پذيرفته خواهد شد   اطالع داده شده كه احتماالً شاه روز بعد در بيمارستان نيويور          ) يزدي

بنا به گفته پرشت، يزدي باور نكرد كه بيماري شاه تا به اين اندازه جـدي                . از شنيدن اين خبر ناراحت شدند     

  .»باشد

آورد يزدي اخطار جدي صادر كرده بود كه، شما بـا             خاطر مي ه  ها را ب     پرشت صحبت  طوري كه  اما آن «

  ».كنيد ميرا باز ) جعبه پاندورا (اين كار در حقيقت در جعبه شرارت
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اند سـندي كـه حكايـت از موافقـت دولـت              كنون منتشر ساخته   در اسنادي هم كه دانشجويان خط امام تا       

  .موقت با تصميم امريكا بنمايد وجود ندارد

پس بنابراين، اگر هم به فرض، نظر نويسنده مقاالت پذيرفته شود كه كتابهاي كارتر و وانس و سـايرين،                

، و اگـر    »گرانه يك فاسق و كافر براي مومنـان        گزارش گمراه «رش صادقانه آنان به ملت امريكاست و نه         گزا

كساني بخواهند صرفاً با استناد به كتابهاي آنان موضوع را بررسي كنند و اظهار نظر نمايند باز هم مـسئله                    

  .اند، بسيار متفاوت است آن متهم كردهه با آنچه كه اين آقايان ما را ب

هـا   موازات نقل قول از كارتر و وانس حداقل اقدامات و مـصاحبه       ه  اما حق بود كه در جمهوري اسالمي ب       

، خوانندگان گرامي  اخبار خارجي آمد تا ضمن رفع جهالت در باره هاي مقامات دولت موقت نيز مي     و گزارش 

 آن، مـاوقع را از روي اسـناد و          متأسفانه اين كار را نكردند و ما براي جبـران         . توانند دقيقتر قضاوت كنند     ب

  .نمائيم  بار ديگر گزارش ميمدارك دولت موقت

اينجانب اطالع دادنـد كـه ليـنگن كـاردار سـفارت امريكـا در               ه   آقاي مهندس بازرگان ب    ۵۸ مهرماه   ۲۹در  

همراه يكي ديگر از مقامات وزارت خارجه امريكا، هنـري پرشـت، كـه در ايـران اسـت درخواسـت                     ه  تهران ب 

ايـن  .  نموده است و از اينجانب هم خواستند تا در جلسه مزبور حـضور پيـدا كـنم   ن راا فوري با ايش   مالقات

الـذكر بـا      آقايـان فـوق   . وزيري تشكيل شـد     روز در دفتر آقاي مهندس بازرگان در نخست        انمجلسه صبح ه  

ار داشتند كه   حالتي ناراحت و نگران، خصوصاً هنري پرشت، خبر بيماري سرطان شاه را شرح دادند و اظه               

العمل اوليه ما     عكس. دالئل انساندوستي به شاه اجازه ورود به امريكا را داده است          ه  دولت امريكا باالجبار، ب   

ايـن اولـين   . داد، اطالعات بيشتري به دست بيـاوريم  ما امكان ميه التي بود كه دريافت پاسخ آنها ب    سؤاطرح  

يـد هـر بـار كـه آنهـا مطـرح            گرد  ميامات امريكائي مطرح    باري نبود كه مسئله سفر شاه به امريكا توسط مق         

در . داديـم   دولت امريكا اخطار و انـذار مـي       ه  آورديم، ب   ساختند و يا ما اخباري از ساير منابع به دست مي           مي

تصميم دولت امريكا   به اين   اين ديدار نيز اينجانب با موافقت آقاي مهندس بازرگان، با صراحت و با قاطعيت               

ايـد و شـما بـا آتـش بـازي             دانيد دست به چـه بـازي خطرنـاكي زده           آنها گفتم شما نمي   ه  ه و ب  اعتراض نمود 

ما عدم اطمينان خود را به گزارشـات طبـي و           . سفر شاه به امريكا، بازي شما با جعبه شرارت است         . كنيد  مي

ارت امـور   غيرموجه بودن دالئل طبي سفر شاه به امريكا توضـيح داديـم و نكـات ديگـري كـه در بيانيـه وز                      

  .خارجه در همان زمان آمده است

صبح روز بعد، همين دو نفر مجدداً درخواست ديدار فوري با اينجانب را نمودند و اطالع دادند كـه شـاه                     

اينجانب مجدداً اعتراض شديد دولت ايـران را نـسبت بـه            .  مهرماه وارد نيويورك شده است     ۳۰در شب روز    

  . بر عهده آنان قرار دادمآن راالغ و مسئوليت عواقب آنان ابه اين اقدامات دولت امريكا ب

قـرار   تأييـد   مبسوط گـزارش دادم كـه مـورد      به طور  دولت   هيئتاينجانب مراتب فوق را در اولين جلسه        

  .گرفت

در مورد حفاظت از سفارت امريكا بايد توجه داشت كه محوطه و محدوده هـر سـفارتخانه خـارجي بـر                     

د و مقامات و مـأموران دولـت ميزبـان          گرد  ميم سرزمين آن كشور محسوب      المللي در حك    طبق مقررات بين  

بدون دعوت و يا اجازه و يا درخواست كتبي و رسمي مـسئوالن شـناخته شـده سـفارتخانه حـق ورود بـه                        

. ها و اتباع خارجي بر عهده دولت ميزبان است          چنين حفظ امنيت سفارتخانه     هم. ها را ندارند    داخل سفارتخانه 
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تواند در برابر مـأموران يـك دولـت خـارجي اظهـار عـدم                 ، هر قدر هم ضعيف باشد، نبايد و نمي        هيچ دولتي 

اي را بنمايد و دولت ميزبان مـسئول هـر نـوع تجـاوزي بـه حـريم امنيـت         توانائي در حفظ امنيت سفارتخانه  

الف، از جمله   دهد گروههاي مخ    هاي خارجي است كما اينكه دولت كنوني ايران، به حق اجازه نمي             سفارتخانه

هاي روسـيه شـوروي و تركيـه در تهـران حملـه و                خانه  مجاهدين افغاني و مبارزين ارمني به حريم سفارت       

چنين وقتي گروههاي مخالف جمهوري اسـالمي         هم. داند  ميتجاوز نمايند و خود را موظف به حفاظت از آن           

نمايند، دولت جمهـوري اسـالمي        وز مي هاي ايران در كشورهاي ديگر حمله و تجا         ايران، به حريم سفارتخانه   

  .دهد  مورد بازخواست قرار ميآن رانمايد و آن ايران به مقامات آن كشور اعتراض كتبي و رسمي مي

بعد از پيروزي انقالب اسالمي، گروهها و دستجات خاصي، براي نشان دادن عدم امنيت و هـرج و مـرج                    

از جمله حمله به سـفارت امريكـا و انگلـيس و يـا     . زدندهاي خارجي  در ايران، دست به تجاوز به سفارتخانه    

  .ورود مسلحانه به سفارت بلغارستان

 روز بعد از پيروي انقالب صورت گرفت عالوه         ۲در حمله به سفارت امريكا و اشغال آن در بار اول، كه             

يـك كمپـاني    اسـتخدام   ه  سبزان بازنشسته امريكايي كه ب      اي از كاله    بر گروههاي چپ افراطي مشكوك، دسته     

بار دوم و گروگانگيري نيـز حـداقل دو    در. آمده بودند نقشي مؤثر در طرح و اجراي آن داشتند   تگزاسي در 

اعتراف ناجي علـوش و ابومـاهر از اعـضاي جبهـه خلـق و جبهـه دمكراتيـك نـايف          ه  ها، ب   گروه از فلسطيني  

  .اند هحواتمه با گروههاي فعال و مؤثر در حمله و اشغال سفارت همكاري داشت

هاي خـارجي عمـل       المللي خود، از جمله حفاظت اتباع و سفارتخانه         تعهدات بين ه  هر دولتي موظف است ب    

ديـده اسـت ضـمن آنكـه چـه حـضوري و چـه طـي                  دولت موقت هم در همين حد خود را موظف مـي          . نمايد

ي خـصمانه عليـه   اقدامرا آن كشور ه يادداشتهاي رسمي خود عمل دولت آمريكا مبني بر اجازه ورود شاه ب   

  . متوجه آن دولت نموده استآن رامدهاي آايران تلقي كرده و اعتراض نموده و مسئوليت عواقب و پي

، گزارش كامل مالقـات     ۵۸اينجانب در دو ديدار با رهبر انقالب، در اول آبانماه و سپس در هشت آبانماه                

رخارجـه جمهـوري اسـالمي و مـتن         امريكـا و اقـدامات وزارت امو      ه  كاردار امريكـا و جريـان سـفر شـاه بـ           

در ديدار هشتم آبانماه مخصوصاً توضيح      . ايشان دادم ه  دولت امريكا داده شده بود ب     ه  يادداشتهائي را كه ب   

]م  دادم كه در مالقات نمايندگان دولت امريكا ما به آنها شديداً اعتراض كـردي              توصـيف   و سـخت     [

ئي راهپيمـا  بر پا شده بود مواضعي كه سـخنرانان آن           ۵۸نماه   آبا ۴اما متأسفانه در تظاهراتي كه در       . كرديم

ئي راهپيمـا  در قطعنامه پاياني     به طوري كه  . امريكا اتخاذ كرده بودند بسيار ماليم بود      ه  در مورد سفر شاه ب    

درخواست استرداد شاه نيامده بود، در هشتم آبانماه وزارت امورخارجه ايـران سـه يادداشـت شـديداللحن          

روز هشتم آبانمـاه مـتن آنهـا در           امريكا ارسال داشت كه در ديدار با رهبر انقالب در همان           دولته  رسمي ب 

ايـن يادداشـتها    . دولت امريكا ارسال گرديـد    ه   آبانماه يادداشت مجددي ب    ۱۲در  . اختيار ايشان قرار داده شد    

  عالقمندي و بهدر بايگاني وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي موجود است و روزنامه كيهان در صورت        

  .همراه اين توضيحات منتشر نمايده تواند آنها را تهيه و ب مردم ميه منظور خدمت ب

ه امريكا و گزارش اقدامات خـود بـ       ه  اي در مورد سفر شاه ب        وزارت امورخارجه بيانيه   ۵۸ آبانماه   ۱۳در  

  :شرح زير منتشر ساخت
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ا در تهـران طـي مالقـاتي بـا جنـاب آقـاي        مهـر مـاه كـاردار سـفارت امريكـ     ۲۹تعالي ـ در تاريخ   بسمه«

اي مبـتال   وزير و با حضور وزير امورخارجه ايران اطالع داد كه شـاه بـه بيمـاري سـرطان پيـشرفته           نخست

البته معين نكردند كـه چـه زمـاني    . امريكا برود ه  اند كه براي معالجه ب      است و اطباي معالج وي توصيه كرده      

هـاي   ر امريكا گفته شد مردم ايران نسبت به نقل و انتقاالت و فعاليت     به كاردا . اين سفر صورت خواهد گرفت    

اي براي رفتن وي بـه امريكـا و دسترسـي داشـتن بـه                 شاه شديداً نگران خواهند شد و بيماري شاه را بهانه         

اگـر شـاه واقعـاً بيمـار اسـت          . تسنقالب اسالمي ايـران خواهنـد دانـ       امكانات الزم براي ادامه اقدامات عليه ا      

تواند به كشورهاي اروپائي كه مؤسسات طبي آنهـا بـه همـان انـدازه امريكـا مجهـز هـستند بـرود چـرا                          مي

 سـاعت   ۲۴. حال دولت ايران هيچگونه موافقتي در اين زمينـه ننمـود           هره  ب. امريكا ببريد ه  خواهيد او را ب     مي

ر شاه و همراهانش مـدتها      در مورد مدارك سف   . بعد دولت امريكا رسماً ورود شاه را به آن كشور اطالع داد           

قبل توسط وزارت امورخارجه ابطال و مراتب اعالم گرديده بود اما به موجب اطالع واصـله در آغـاز سـفر                     

پـس از اطـالع از خبـر ورود         . هاي مخصوصي عبور داده شده اسـت        شاه و همراهانش به امريكا روي ورقه      

است به دو نفر از پزشـكان متخـصص ايرانـي           شاه مخلوع به امريكا وزارت امورخارجه از دولت امريكا خو         

مقامـات امريكـايي    . كه اجازه طبابت در امريكا را نيز دارند اجازه داده شود كه شاه مخلوع را معاينه نماينـد                 

ابتدا با اين خواست وزارت امورخارجه موافقت نمودند ولي بعداً نه تنها اجازه معاينه داده نشد حتي اطبـاي                   

الت آنان پاسخ بدهنـد از      سؤاشدند كه مستقيماً با پزشكان ايراني مالقات و به          نحاضر  معالج شاه در امريكا     

رو وزارت امورخارجه مراتب عدم رضايت و اعتراض خود را نسبت به اجازه ورود شـاه بـه امريكـا و                      اين

دهـم  عدم اجازه معاينه وي از طرف پزشكان ايراني طي دو يادداشت شديداللحن در تاريخهاي هشتم و دواز   

آبانماه به سفارت امريكا در تهران ابالغ كرد و به موازات آن طي تماسهائي كه با كاردار سفارت امريكـا در                     

تهران و توسط سفارت جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن با مقامـات وزارت امورخارجـه امريكـا گرفتـه                   

هند كه بتوان اطمينان حاصل كـرد       شد مكرراً خواسته شد كه ترتيب معاينه شاه را توسط پزشكان ايراني بد            

توانند پرونـده   كه آيا ادعاي بيماري او صحت دارد يا نه، جوابي كه دادند اين بود كه پزشكان ايراني فقط مي  

 يگزارش پزشكان ايران  . طبي شاه را مطالعه كنند و اين پرونده را در اختيار دو نفر پزشك ايراني قرار دادند                

  .باشد  در جاهاي ديگري از دنيا از جمله در مكزيك نيز قابل معالجه ميحاكيست كه بيماري شاه مخلوع

لذا براي اطمينان بيشتر پزشكان ايراني اصرار كردند كه از شاه مخلوع معالجه باليني بنمايند ولي دولت                 

 از انجـام    دهد، احترام بگذاريم    اي را نمي    بهانه كه ما بايد به حقوق خانواده شاه كه چنين اجازه          به اين   امريكا  

  .اين خواسته نيز امتناع كردند

كنـد از نظـر وزارت    رويه دولت امريكا كه در مقابل خواست ملت ستمديده ايران از يك جاني حمايت مـي          

  .شود امورخارجه غيرقابل قبول و شديداً تقبيح مي

ميـت  عالوه بر آن وزارت امورخارجـه همزمـاني اظهـارات سـناتور جكـسون و گلـدواتر را در بـاره تما                     

ارتباط ندانسته و مراتب نگراني و مخالفـت خـود            ارضي ايران و حق حاكميت آن با اقامت شاه در امريكا بي           

  .دارد و ايمان دارد كه ملت آگاه و قهرمان ايران هرگونه توطئه جهانخواري را خنثي خواهد كرد را ابراز مي

ادداشـتهاي اعتراضـي قبلـي، وزارت        تـسليم ي   بـه دنبـال   شود كه     جهت اطالع ملت مبارز ايران اضافه مي      

 آبانماه به عنوان وزارت امورخارجه امريكا اسـترداد شـاه مخلـوع و    ۸امورخارجه طي يادداشت ديگري در   
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اي از دولـت      موجـب يادداشـت جداگانـه     ه  روز ب   ضمناً در همان   .فرح را رسماً از دولت امريكا خواسته است       

  .دان سلطنتي را مسترد نمايدايم كه كليه اموال شاه و خان امريكا خواسته

هـا در كيفيـت روابـط دو كـشور           درخواسـت به اين   العمل دولت امريكا نسبت       بديهي است كه نحوه عكس    

  .تأثير داشته و خواهد داشت

دار شده مردم زجر كشيده ايـران در مـورد حـضور             اعتنائي دولت امريكا نسبت به احساسات جريحه        بي

باشـد و اگـر مقامـات امريكـائي احـساسات مـردم ايـران را                  اك امريكا مي  شاه مخلوع به بهانه بيماري در خ      

بايـستي شـاه مخلـوع را در خـاك خـود             فهميدنـد حـداقل مـي      شمردند و عمق انقالب ايران را مـي        محترم مي 

  ».دادند ايران تحويل ميه پذيرفتند و اموال وي را ب نمي

 در يك مصاحبه مطبوعاتي با شركت خبرنگـاران         ،۵۸ آبانماه   ۱۴عالوه بر انتشار بيانه فوق، انيجانب در        

متن آن قسمت از گزارش مزبـور كـه    . ملت ايران گزارش نمودم   ه   كامل ب  به طور داخلي و خارجي، مراتب را      

  :باشد شرح زير ميه امريكاست به مربوط به سفر شاه ب

اردار سـفارت   مهرمـاه كـ  ۲۹ ديروز در اطالعيه وزارت امورخارجه بـه اطـالع رسـيد در            طوري كه همان«

ديـدار  ه  امريكا در ايران و مسئول ميز ايران در وزارت امورخارجه امريكا كه در ايران بود با اطالع قبلـي بـ                    

وزير رفتند، و آقاي مهندس به من هم اطـالع دادنـد كـه در ايـن مالقـات                     جناب آقاي مهندس بازرگان نخست    

موجـب دسـتوري كـه از طـرف وزارت     ه در ايـن جلـسه آقايـان مطـرح كردنـد كـه بـ              . حضور داشته باشـم   

امورخارجه امريكا صادر شده موظف هستند به دولت ايران اطالع بدهند كه شاه سابق ايـران سـخت بيمـار      

اند كه براي معالجه بـه امريكـا بـرود، و توضـيحاتي نيـز در بـاره نـوع                      است و اطباء معالج او توصيه كرده      

دولت ايران در اين جلسه مراتب نگراني و مخالفت خود را           . دها نيز درج ش     بيماري شاه دادند كه در روزنامه     

از اين سفر با صراحت به نمايندگان امريكا ابراز و اعالم كرد كه اين امر براي ملت و دولت ايران قابل قبول                      

توانـد    مابين دو دولت تأثير نامطلوبي خواهـد گذاشـت و ملـت ايـران نمـي                 نيست، و بدون شك در روابط في      

به كاردار امريكا و مسئول ميز ايران هم ابراز نگراني و ناراحتي از اين مسئله كردند                .  را بپذيرد  چنين چيزي 

ايـم و خبـر       ديدن شما آمده  ه   حتي در ابتداي امر خود آنها بيان كردند كه ما با يك خبر نامطلوب ب               طوري كه 

فتن وي به امريكا در روابـط       نامطلوبشان هم اين بود كه شاه سخت مريض است و بايد به آمريكا برود و ر               

البتـه مـا در ايـن جلـسه قاطعانـه نظـر       . شما اطالع دهـيم ه ايم تا ب  تأثير نامطلوبي خواهد گذاشت و فقط آمده      

مخالف خود را به اطالع آنها رسانديم و حتي مطرح شد كه غير از امريكا در سـاير ممالـك و اروپـا مراكـز                         

بينيم كـه وي بـه امريكـا         ي مطرح باشد، ما هيچ ضرورتي نمي      طبي مجهزي هستند و اگر صرفاً مسئله بيمار       

  .امريكا مطرح نشده در اين مالقات زمان سفر شاه خائن ب. سفر كند

بـه  .  ساعت پس از اين مالقات مجدداً كاردار و مسئول ميز ايـران درخواسـت مالقـات فـوري كردنـد                    ۲۴

وقـت  ه   بـ  ۵/۱۱ت حـالش امـشب سـاعت        وزارت امورخارجه آمدند و اطالع دادند كـه شـاه بـه دليـل وخامـ               

البتــه مــا در همــان تــاريخ مراتــب را بــه ) ام مهــر مــاه يعنــي ســي(نيويــورك وارد ايــن شــهر خواهــد شــد 

يـم و در  دهاي خودمان در واشنگتن و مكزيك مخابره كرديم و آنها را در جريان اين خبر قرار دا    سفارتخانه

]ه شـما شـاه را بـه امريكـا راه            مالقات دومي كه كاردار با ما داشت گفتيم حاال كـ           اطبـاء   دو نفـر     [

را مـورد مطالعـه قـرار      متخصص ايراني مورد اعتماد دولت ايران از شاه خائن معاينـه و پرونـده طبـي وي                
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ما هم با سفارت خـود در واشـنگتن تمـاس گـرفتيم تـا دو تـن از                   . دهند، در ابتدا با اين مطلب موافقت كردند       

ايـن دو نفـر     .  طبابت در امريكا دارند به وزارت خارجه امريكا معرفي شـوند           اطباي ايراني متخصص كه حق    

را  امريكائيها بخشي از پرونـده وي . انتخاب و معرفي شدند تا از طرف دولت ايران شاه خائن را معاينه كنند            

ء شاه را هـم  ولي اجازه معاينه از وي را ندادند و حتي اجازه مالقات با اطبا  . در اختيار اطباء مذكور گذاشتند    

ندادند چون اين اسناد كافي نبود اطباي ايران مصراً خواستار مالقات با اطباء شاه شدند تا خودشان شاه را         

عليرغم فشار وزارت امورخارجه مقامات امريكائي حاضر به اينكار نشدند در تاريخ هفتم آبـان               . معاينه كنند 

كه مراتب اعتراض دولت ايران را به امريكـا اعـالم           به سفارت جمهوري اسالمي در واشنگتن اطالع داده شد          

موجـب ايـن يادداشـت بـه        ه  روز يادداشت اعتراض مفصلي به دولـت امريكـا داديـم كـه بـ               فرداي آن . دارند

اند كه بيماري شاه قابل معالجه در كـشورهاي   نپذيرفتن اطباي ايراني اعتراض شد و اينكه اطباي ايراني گفته  

پـذيرد و شـديداً نـسبت بـه ايـن امـر               هـاي امريكـا را نمـي         دولت ايران عذر و بهانه     بنابراين. ديگر بوده است  

خصوصاً اينكه اين واقعـه بـا اظهـارات دو           .نمايد  اعتراض و نگراني خود را از بودن شاه در امريكا ابراز مي           

يعنـي  (وز  در همـان ر   . در باره ايران مصادف شـده بـود       ) هنري جكسون و گلد واتر    (مقام بلندپايه امريكائي    

خارجه امريكا داده شد كه طـي آن   اعتراضيه ديگري از طريق سفارت ايران در واشنگتن به وزارت         ) ۸/۸/۵۸

قبالً در مذاكره با وزيرخارجه امريكـا كـه پـس    . رسماً خواستار استرداد شاه مخلوع و همسرش شده بوديم      

داد مجـرمين و جنايتكـاران فـراري        از بازگشت از سفر به سازمان ملل گـزارش آن را دادم، در بـاره اسـتر                

صحبت كرده بوديم و آنها نسبت به اين مسئله قول مثبت داده بودند كه بالفاصله پس از بازگشت به ايـران                     

موجـب آن وزارت امورخارجـه اطـالع داده بـود كـه اگـر ايـن                 ه  تلگرافي از سفارت ايران دريافت شد كـه بـ         

كار خواهد برد تا اين اشـخاص را        ه  كا كوشش خود را ب    رسماً معرفي بشوند دولت امري    ) مجرمين(اشخاص  

ما نيز بر اين اساس بعضي از اين اشخاص را معرفي كرديم از جملـه سـرتيپ رزمـي        . به ايران تحويل بدهد   

متهم به عامل فاجعه سينما ركس آبادان كه طبق اطالعات واصله در زمان شريف امامي با اسم مستعار بـه                    

ما از مقامات امريكا خواستيم او را تحويل بدهنـد،  . او در امريكا به دست آمده بود   امريكا رفته بود و آدرس      

و همچنين استرداد چند نفر از مقامات سابق را كـه مـتهم بـه سوءاسـتفاده مـالي بودنـد و از طريـق پلـيس                           

اره ايـن    دولت امريكـا دوبـاره در بـ        . درخواست نموديم  ،الملل شناسايي و مورد تعقيب قرار گرفته بودند         بين

با اين سابقه در هشتم آبان به سفارت ايران اطـالع داديـم كـه بـر ايـن                   . درخواستهاي ايران قول مساعد داد    

اساس با وزارت خارجه امريكا تماس بگيرند تا شاه مخلوع و همسرش را كه تحت تعقيب قانوني هستند بـه                    

ر آن ما يادداشت ديگري به امريكـا داديـم          عالوه ب . سفارت ايران هم بالفاصله اقدام كرد     . ايران مسترد دارند  

هـاي جمهـوري       دسـتوري بـه سـفارتخانه      ۸/۸/۵۸در مورد استرداد اموال شاه و خاندان پهلـوي در تـاريخ             

هـاي عمـده شـاه در         اسالمي در واشنگتن، لندن، پاريس، مكزيك، رم، بن، مادريـد و شـهرهائي كـه سـرمايه                

ها موظف شدند كه طي يادداشتي به دولتهاي          سفارتخانهاين   گذاري شده فرستاديم و طي آن       آنجاها سرمايه 

اعالم نمايند كه دولت جمهوري اسالمي ايران، با توجه به اينكه اموال و دارائي شاه مخلوع                ) ميزبان(پذيرنده  

 آوري شده و در واقع متعلق بـه ملـت ايـران              نامشروع جمع  به طور المال و     و خانواده او از طريق غارت بيت      

 و براي خود حـق اقامـه دعـوا بـر     داند ميگذاري و فعاليت اقتصادي آنها را بالاعتبار   ر گونه سرمايه  ست، ه ا

 بـه طـور   اين يادداشتي بود كه     . دارد  گذاري با آنها مشاركت نمايند محفوظ مي        عليه افرادي را كه در سرمايه     
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هـاي مـا در ايـن         ارتخانههاي جمهوري اسالمي در ممالك خارجي ارسال شد و سف           عمومي براي سفارتخانه  

منجمله سفارت ايران در واشنگتن در همان تاريخ به كمك وكيل سفارت يادداشـتي تهيـه                . مورد اقدام كردند  

خدمت امام رسـيده  ه  و قبل از سفر به الجزاير كه ب     ۸/۸/۵۸بنابراين در تاريخ    . دولت امريكا تسليم نمود   ه  و ب 

اگـر  . ت امام ارائه نمودم و همينطور برنامه سفر بـه الجزائـر           خدمه   ب ن را ابودم گزارش كامل اقدامات خودم    

ام مهر به امريكا رفت و در چهارم آبـان تظـاهرات بـزرگ همبـستگي                چنانچه توجه كرده باشيد شاه در سي      

حتـي  . امت با امام صورت گرفت در اين تظاهرات كوچكترين شعاري براي بازگشت شاه به ايران داده نشد                

مـن پـيش امـام گلـه و         . آور بود    غيرتند صحبتهائي كه بر ضدامريكا شد براي ما تعجب         ها و لحن    العمل  عكس

مـا دادنـد خودشـان خيلـي        ه  امريكا را بـ   ه  شكايت كردم و گفتم كه وقتي امريكائيها آمدند و خبر سفر شاه ب            

 ايران در خطـر     ترسيده بودند و ما هم آنها را خيلي ترسانديم كه اگر شما اينكار را بكنيد جان امريكائيها در                 

العملـي در ايـران ديـده نـشد و مـا بـسيار        است و فالن و بهمان، ولي وقتي شاه به امريكا رفـت هـيچ عكـس     

حتـي در تظـاهرات روز عيـد        . متعجب بوديم كه چرا در چنين تظاهرات عظيمي اين مسئله نبايد مطرح شـود             

  ». مطرح نشدنقربان هم مسئله استرداد شاه خائ

ف ادعاي آقاي هاشمي و نويسنده مقاالت كيهان دولت موقت نه تنها با سفر شاه               شود برخال   مالحظه مي 

  .امريكا موافقت ننمود بلكه در حد توان و امكان اعتراضات شديد شفاهي و كتبي رسمي نموده استه ب

  :رابطه با امريكا

ميم دولت امريكـا  يكي از موارد اعتراض ما به سخنان آقاي هاشمي اين بود كه ايشان از اينكه كارتر تص       

 دولت ايران اطالع داده است استفاده كـرده و ارتبـاط ديپلماتيـك آن   ه امريكا را به مبني بر اجازه سفر شاه ب  

  ».اينها با امريكا ارتباط دادند«: زمان را در خطبه نماز جمعه، چنين جلوه دادند كه

قالب، شوراي انقالب و دولت موقت بوده       اوالً ادامه روابط بين دولت ايران با دولت امريكا با نظر رهبر ان            

در هيچ زماني نه رهبر انقالب و نه هيچيك از اعضاي شوراي انقالب و يا دولت موقت پيـشنهاد قطـع                     . است

درحاليكه در مواردي، نظير بحث پيرامون تعيين سفير جديـد جمهـوري   .  ندادندآن راروابط و يا تنزل سطح      

 مطـرح  آن راتوانـستند   انشين سفير امريكا در ايران فرصـت بـود و مـي       اسالمي ايران در امريكا يا مسئله ج      

  .سازند

نام كـاتلر بـه عنـوان سـفير جديـد           ه  بعد از استعفا و خروج ساليوان از ايران، دولت امريكا شخصي را ب            

وزارت امور خارجه ايران نظر موافق خود را بـا اعـزام وي اعـالم داشـته                 . دولت ايران معرفي نمود   ه  خود ب 

وزارت امور خارجه، سوابق نامبرده بررسـي گرديـد و براسـاس اطالعـات              ه  پس از انتصاب اينجانب ب    . بود

 دولت گزارش نمـوده و      هيئتاينجانب مراتب را در     . آوري شده او را عنصري نامطلوب تشخيص داديم           جمع

وزارت ه  يكـا بـ   روز بعد كـاردار سـفارت امر      . پيشنهاد لغو پذيرش وي را دادم كه مورد تصويب قرار گرفت          

وي ابالغ گرديـد كـه موجـب تعجـب فـراوان كـاردار و               ه  امور خارجه ايران احضار و تصميم دولت موقت ب        

ناخشنودي دولت امريكا از اين تصميم تـاريخي دولـت موقـت در بـسياري از اسـناد آنـان، از                     . جهانيان شد 

 پس گـرفتن پـذيرش سـفر جديـد و           در ديدار با رهبر انقالب پس از آنكه       . باشد  جمله كتاب وانس منعكس مي    

سطح كاردار گزارش داده شد از ايشان نظر خواستم كه آيا در جهت قطـع روابـط بـا دولـت                   ه  تنزل روابط ب  

اقدامات انجام شده بـا صـراحت نظـر دادنـد كـه فعـالً بـا آنهـا                    تأييد   امريكا اقدام كنيم يا خير؟ ايشان ضمن      
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وقتـي شـوراي انقـالب    . د قطـع روابـط بـا مـصر چنـين نـشد      درحاليكه در مـور .  رفتار كنيم"كجدار و مريز "

مناسبت امضاي قرارداد صلح با اسرائيل، رد كرد ه پيشنهاد اينجانب را مبني بر قطع روابط با دولت مصر، ب          

سطح كاردار تنزل يابد، در ديدار با رهبر انقالب موضوع را مطرح ساختم             ه  و تنها تصويب نمود كه روابط ب      

 اگر مسئله قطع روابط بـا       . كتبي براي قطع روابط صادر كردند      نموده و مجوز   تأييد   انب را و ايشان نظر اينج   

سـادگي مطـرح كننـد و از        ه   ب آن را توانستند     جدي مورد نظر مدعيان ما بود مي       به طور امريكا در آن تاريخ     

  .رهبر انقالب رهنمود صريح دريافت نمايند

خ خبرنگاران در مورد تصميم بر حفظ ارتباط با آمريكا          ن در پاس  اي هاشمي در سفر اخير خود به ژاپ       آق

  :اند چنين گفته

ما پيش از انقالب و بعد از انقالب قرار نداشتيم كه با امريكا قطع رابطه كنيم اما آنها در همـان ماههـاي                       «

ا بايـد   ها اول پيشقدم شوند آنهـ       كائييبراي برقراري روابط بايد امر    . چيني كردند   اول انقالب شروع به توطئه    

  ).۳۰/۴/۶۴جمهوري اسالمي . (»شان توبه كنند و زمينه را مساعد كنند ابتدا از گناهان گذشته

پس وقتي ادامه روابط با دولت امريكا مورد نظر بوده است؛ واضح است كه مسئوليت تماس و مذاكره و           

 مقام و نهاد ديگـري      وزير و وزير امورخارجه است نه هيچ        ارتباط با نمايندگان كشورهاي خارجي با نخست      

مـردم  ه   چنين القاء شبهه ب    ۶۴زمان در نماز جمعه سال       وزير وقت در آن     و نبايد از تماس اينجانب يا نخست      

شـد و     اگر غير از ايـن عمـل مـي        . آن ارتباط وظيفه دولت بوده است     !! »اينها با امريكا ارتباط دارند    «: شود كه 

موقع نيز كساني كـه مـسئوليتي در دولـت           كه در همان  كما اين . شود خالف منطق و مصلحت كشور است        مي

آنان محول نشده بود، با مقامـات خـارجي، از          ه  نداشتند و يا مأموريتي از جانب دولت و يا شوراي انقالب ب           

ند، بدون آنكه دولت از تماس آنها و يا مفـاد مذاكراتـشان   كرد ميجمله دولت امريكا، تماس داشتند و مذاكره        

ايران آمده بود و بـا كـساني از         ه  وان نمونه، همزمان با سفر شاه به امريكا هنري پرشت ب          به عن . مطلع گردد 

بعد از  . جمله مرحوم دكتر بهشتي ديدار و مذاكراتي انجام داده بود، كه مفاد آن در هيچ كجا منعكس نگرديد                 

يماً بـا مرحـوم     اشغال سفارت امريكا توسط دانشجويان نيز، وزارت امورخارجه امريكـا از واشـنگتن مـستق              

دولت امريكـا تـصميم گرفتـه بـود دو نفـر آقايـان       !! دكتر بهشتي تماس تلفني گرفتند و مذاكراتي انجام دادند   

وزارت امورخارجه ايران، بـا توجـه       . رمزي كالرك و ميلر را براي مذاكره با مقامات ايراني به ايران بفرستد            

ه دولـت، از دادن اجـازه سـفر بـ          آنه  رسمي ايران بـ   يادداشتهاي  ه  العمل سرد دولت امريكا نسبت ب       به عكس 

اساس مذاكره تلفني وزارت امورخارجـه امريكـا بـا مرحـوم      اما آنها بر. نفر خودداري نمود دوبه اين   ايران  

مرحوم . و موافقت وي با سفر آنان، به تركيه آمده و منتظر دريافت اجازه ورود به ايران شدند                دكتر بهشتي   

 واشـنگتن بـا وي تلفنـي        د كـه از   اينجانـب اطـالع دا    ه  بـ ) ۱۵/۸/۵۸در  (شوراي انقالب   در جلسه   دكتر بهشتي   

آنها اطـالع داده    ه  ايران ب ه  ت و او نظر مثبت و موافق خود را با سفر رمزي كالرك و ميلر ب               سصحبت شده ا  

تر اينجانب گزارش داد كه آقاي دك   ه  صبح روز بعد، آقاي خرازي معاون سياسي وزارت امورخارجه ب         . است

او اطالع داده است كه شـوراي انقـالب بـا سـفر ايـن دو نفـر موافقـت نمـوده و لـذا وزارت                          ه  بهشتي تلفني ب  

و او نيز طي تلگراف رمز . آنها را به سفارت ايران در تركيه بدهد     ه  امورخارجه دستور صدور اجازه ورود ب     

زمـان   و جو سياسي حاكم در آن  با توجه به مراتب فوق      . به سفارت ايران دستور الزم را صادر كرده است        

نام كـساني كـه خودشـان هـم خبـر نداشـتند             ه  كه تمام نيروها عليه دولت موقت بسيج شده بودند، و حتي ب           
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خـواهي از     مرحوم الهـوتي ضـمن معـذرت      (شد    هائي از صدا و سيماي جمهوري اسالمي خوانده مي          اعالميه

نـام او از صـدا و سـيما عليـه     ه اي را كـه بـ   الميهآقاي مهندس بازرگان و دكتر چمران و اينجانب گفت كه اع   

، و از آنجا ) است و او از آن اطالع قبلي نداشته استهدولت موقت و ديدار با برژينسكي خواندند از وي نبود    

 منظـور   ها از آقايان ديده بوديم، براي پيشگيري از هر نوع سوءتعبيري و به  و پيماني و خلف عهدكه بيوفائ 

مضمون صـادر  به اين  اطالعيه كوتاهي ۱۶/۸/۵۸گذرد وزارت امورخارجه در  م از آنچه مي اطالع عموم مرد  

 تماس مقامات دولت امريكا از واشـنگتن بـا برخـي از اعـضاي شـوراي انقـالب و             به دنبال و منتشر كرد كه     

بـه تهـران    موافقت شوراي انقالب دو نفر نمايندگان دولت امريكا براي گفتگو پيرامون اشغال سفارت امريكا               

  .آيند مي

متن اطالعيـه وزارت امورخارجـه اطالعيـه زيـر را صـادر             ه  روز، با توجه ب    رهبر انقالب در عصر همان    

  :كردند

قـم آمـده و بـا اينجانـب         ه  از قرار اطالع نمايندگان ويژه كارتر در راه ايران هـستند و تـصميم دارنـد بـ                 «

يكا كه با نگهداري شاه اعالم مخالفت آشكار بـا ايـران            دانم متذكر شوم دولت امر     مالقات نمايند لهذا الزم مي    

طور كه گفته شده است سفارت امريكا در ايران محل جاسوسي دشمنان ما   نموده است و از طرفي ديگر آن      

 لذا مالقات با من بهيچوجه براي نمايندگان ويژه ممكن نيست و عالوه بـر               ،عليه نهضت مقدس اسالمي است    

 ـ هيچيـك از مقامـات مـسئول حـق      ۲. الب بهيچوجه نبايد با آنان مالقـات نماينـد  ـ اعضاي شوراي انق۱اين 

ايـران  ه  ـ اگر چنانچه امريكا شاه مخلوع اين دشمن شماره يك ملت عزيز ما را ب ۳.  ندارندآن رامالقات با آن

 تحويل دهد و دست از جاسوسي بر ضد نهضت ما بر دارد، راه مذاكره در موضوع بعضي از روابطـي كـه                     

  ».باشد  ملت است باز ميبه نفع

البتـه ايـن تنهـا مـورد تمـاس و      . ايـران منتفـي گـردد   ه انتشار اين اطالعيه سبب شد كه سفر آن دو نفر ب 

در كتابهاي منتشر شـده از جانـب مقامـات          . مذاكره مرحوم دكتر بهشتي با مقامات دولت امريكا نبوده است         

ه اند، ب   اي معرفي كرده    آقاي فارسي آنها را گزارشات صادقانه     باشد و     دولت كارتر، كه مورد قبول آقايان مي      

وزيـر و     ارتباط و مذاكره آقاي مهنـدس بازرگـان نخـست         . تماسهاي مستقيم تصريح شده است    به اين   كرات  

زمـان و وظـايف      اينجانب، به عنوان وزير امورخارجه در چهارچوب سياستهاي مصوبه دولت ايران در آن            

ماسهاي سايرين چه مجوزي داشته اسـت؟ و آيـا غيرعـادي و تـداخل در وظـائف و              اما ت . محوله بوده است  

  خالف مصلحت نبوده است؟

ه آقاي هاشمي و نويسنده مقاالت كيهان كه اصرار دارند كتابهاي كارتر و وانـس را معتبـر دانـسته و بـ                     

ادقانه معرفـي    وزيـران غيرصـ    هيئـت آنها استناد كنند و گزارش آقـاي مهنـدس بازرگـان و اينجانـب را بـه                  

ه  و كاري بـ دانند مينمايند و حتي شهادت اكثريت اعضاي كابينه آقاي مهندس بازرگان را هم قابل قبول ن   مي

دام را كـافي بـراي پـي بـردن بـه            كـ زمان ندارنـد و هيچ     كار يادداشتهاي رسمي وزارت خارجه ايران در آن       

كـه در آن تماسـهاي غيررسـمي چـه گذشـته             بايد براي مردم روشن كنند       دانند  ميالعمل دولت ايران ن     عكس

شده   اي بوده است و چه موضوعاتي بحث و چه تصميماتي اتخاذ مي             ها براساس چه ضابطه     است، آن تماس  

و دانشجويان خط امـام هـم حتـي يـك نمونـه از آن      !! است كه محتواي آنها در هيچ كجا منعكس نشده است      

  !اند؟ اسناد را منتشر نساخته
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حـال  ه  اند و همچنين آنچه كه تا ب        ه مقامات و دولتمردان امريكا نوشته و منتشر ساخته        در باره مطالبي ك   

اوالً مقامات و اعضاي : اند بايد در نظر گرفت     توسط دانشجويان خط امام از اسناد سفارت امريكا چاپ كرده         

 بـر . انـد   نظـر داشـته     در    ن را ادولت و سفارت امريكا، در اين اسناد و يا كتابها قبل از هر چيز منافع خودشـ                

ا در بـاره    آنهاظهارنظر  . اند  گيري كرده   نتيجهاساس معيارها و ذهنيات و باورهاي خود تحليل و اظهارنظر و            

به صرف اينكه . تواند معتبر و حجت باشد فرض اصالت مدارك ارائه داده شده، نمي    ه  يك فرد و يا جرياني، ب     

تمايل نشان داده و نسبت بـه جلـب توافـق و نظـر مـساعد        هاي خود به جلب گروههائي        امريكائيان در تحليل  

قلمداد نموده و در بـاره آنهـا قـضاوت و           » امريكائي«توان آن افراد يا گروهها را         ها طمع كرده باشند نمي      آن

طرفـه زليخاسـت بـه       فرض صحت اسناد و ادعاها، نظير طمع و تمايـل يـك           ه  اين امر ب  . آنها را محكوم نمود   

، براسـاس آمـوزش قـرآن و منطـق و عقـل، تمايـل و حتـي اقـدام و                     )ع(رت يوسف  و صحبت حض   به نظر جل

با زليخا در خلوت هم كافي      ) ع(بودن يوسف . دگرد  ميمحسوب ن ) ع(چيني زليخا سند اتهام عليه يوسف       زمينه

  .براي اثبات اتهام نيست

 خـدا و خلـق بايـد     اززننـد  مـي راحتي نقل و نبات، هر كس را كه با آنـان نباشـد برچـسبي             ه  آقاياني كه ب  

 در امريكا درس خوانده باشد و يا مدتي در آنجا سـاكن بـوده باشـد                 ،هر كس كه انگليسي بلد باشد     . بترسند

در ميان اعـضاي دولـت كنـوني، و مقامـات فعـال در حاكميـت كنـوني، تعـداد                    . شود  امريكايي محسوب نمي  

آنجا مقيم و اجازه اقامت دائم و يا تابعيت آن          زياد هستند، كه سالها در      ) و يا اروپا  (هاي امريكا     كرده  تحصيل

امريكـائي كـسي    . نيـستند ...) يا آلماني و اطريشي و انگليسي       (دليل امريكائي   به اين   اينها  . اند  كشور را داشته  

آيا ما يك قرارداد زيانبار با امريكـا        . كند  مي تأمين   است كه منافع آمريكا و اذناب او را، دانسته و يا ندانسته،           

ايم؟ يا آنها كه زبان انگليسي هم بلد نيستند و در كشورهاي اروپـايي و يـا                   آن بسته ه  شورهاي وابسته ب  يا ك 

كنون ميلياردها دالر قرارداد با بيگانگان بـسته و اجـرا            هاي مختلف تا    اند، ولي تحت پوشش     امريكا هم نبوده  

ا دينار آخر مطالبات و حقوق ملـت ايـران          يم ت كرد  مياند؟ آيا ما امريكائي هستيم كه با تمام نيرو تالش             كرده

بيانيه الجزائر ميلياردها دالر     تأييد   باز پس بگيريم يا آنها كه با امضاء و        ) و ساير خارجيان  (را از امريكائيان    

به اين ملت خسارت وارد ساختند؟ آيا ما امريكائي هستيم يا آنها كه اجناس و تسليحات امريكائي را به چند                    

علت سوءسـابقه در آفريقـا      ه  آيا ما كه پيشنهاد سفير جديد امريكا را ب        !! كنند  رند و وارد مي   خ برابر قيمت مي  

رد كرديم و پذيرش نداديم امريكائي هستيم يا آنها كـه بـه پيـشنهاد دولـت امريكـا، رئـيس و يكـي ديگـر از                           

گذارنـد    كردند و نمـي اعضاي داوران ايراني در دادگاه الهه را بدون مذاكره قبلي و يا اطالع خود آنها عوض          

  صدايشان هم درآيد؟

اما سوءظن و اتهـام وقتـي قابـل طـرح اسـت كـه عالئـم و        . سوءظن و تهمت و برچسب زدن آسان است      

 كمتـرين سـند و      زننـد   مـي در مورد حمالت و اتهاماتي كه بمـا         . آن وجود داشته باشد    تأييد   شواهد كافي در  

 ماهـه مـسئوليت خـود در دولـت          ۹كنيم كـه در دوران        عالم مي ما با كمال سربلندي و افتخار ا      . دليلي ندارند 

موقت هرگز عملي يا سندي و يا قراردادي كه خالف مصالح و منـافع كـشورمان و حيثيـت انقـالب اسـالمي                 

هـا و حمـالت ايـستادگي     در برابر تمامي فشارها و توطئـه . ايران باشد از ما سر نزده است و امضاء نكرديم    

 در حاكميت كنوني بـا مـا      كساني كه قطعاً كم نيستند    .  اگر چه ظاهراً شكست خورديم     كرديم و تسليم نشديم،   

 ماهه اعضاي دولت موقت و وزارت       ۹اي عميق دارند و ضمناً به تمام اسناد و مدارك فعاليت              دشمني و كينه  
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ركي ند كه سندي و مـد     ا امورخارجه در هر كجا كه باشد دسترسي دارند، و تالش و جستجوي فراوان كرده             

توانـستند سـندي بيابنـد كـه خـالف            اگر مي . پسند عليه ما بدست آورند ولي نتوانستند        خدا و مردم و محكمه    

ساختند و هيچگـاه هـم        ثابت كند بدون شك منتشر مي      ن را اادعاي ما را نشان بدهد و ادعاهاي ناحق خودش        

  .ندشد آور عليه ما متوسل نمي اساس و زشت و تهوع هاي بي قبيل تهمتبه اين 

كنيم كه در ميان مسئولين كنوني كساني هـستند كـه             ملت ايران اعالم مي   ه  از طرف ديگر ما با صراحت ب      

از . انـد   قانون اساسي را، كه خونبهاي شهيدان انقالب اسالمي ايران است، زير پا گذاشته و يا ناديـده گرفتـه                  

ادي را بـرخالف مـصالح و منـافع         كرات قراردادها و اسـن    ه  محدوده وظايف و اختيارات خود خارج شده و ب        

. انـد   آنها عمل نمـوده   ه   كشورهاي خارجي امضاء و ب     به نفع ي كشور و انقالب و جمهوري اسالمي        تفعلي و آ  

ما حاضريم در يك مناظره عمومي و علني در محكمه افكار عمومي دالئل و مدارك و شواهد خـود را ارائـه                      

امـا بايـد    . شـكنند  كنند و هر قلمـي را مـي         دائي را خفه مي   اينان اكنون در مصدر قدرت هستند و هر ص        . دهيم

بدانند روزي فرا خواهد رسيد كه مجبور خواهند شد در برابر ملت ايران جوابگوي اين اعمـال خـالف خـود                     

  .تبصروا يبصرون بايكم المفنونسف: باشند

  :اينان، از زبان قرآن اين است كهه توصيه ما ب

نمكن لكم و ارسلنا السماء علـيهم مـداراً و   م ن قرن مكنا هم في االرض ما ل   كم اهلكنا من قبلهم م     الم يروا «

  .»هم قرناً آخرينهلكناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدجعلنا االنهار تجري من تحتهم فا

  :كالم خداست كه. قدرتها نبالند و مغرور نشوندبه اين . هوش بياينده آنان ب

  !» كيف تعملونوانظراالرض من بعدهم لت ثم جعلناكم خالئف في«

و دستاوردهاي انقالب و فـداكاريهاي خالـصانه مـردم          . پس با اعمال خود روي گذشتگان را سفيد نكنند        

  . الهي، در دنيا و آخرت بترسندباز خدا و خشم و عذا. زحمتكش و صبور ايران را بر باد ندهند

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي  

  ابراهيم يزدي
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  روحاني به مناسبتتلگرام به دكتر 

   درگذشت عموي ايشان

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

و لنبلونكم بشي من الخوف والجوع و نقص من االموال واالنفس والثمرات و بشرالصابرين الذين اذا             

اصابتهم مصيبه قالو انا هللا و انا اليه راجعون اولئك علـيهم صـلوات مـن ربهـم و رحمـه و اولئـك هـم                          

  .المهتدون

  

  زير دكتر شهريار روحانيبرادر ع

درگذشت دانشمند ارجمند آقاي حسن روحاني اولين سفير كبير جمهوري اسالمي در سـوريه و عمـوي                 

بزرگوار شما را تسليت گفته صبر و استقامت براي شما و خـانم گـرام و شـكيبائي بـراي خـانواده محتـرم                        

  .نمائيم روحاني از درگاه خداوند مسئلت مي

   اجرائيههيئت

  زادي ايراننهضت آ

۶/۷/۶۴  

  

  

  عاليبسمه ت

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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   صفر۲۸به مراسم حمله اطالعيه به مناسبت 

نهضت آزادي ايران بار ديگر مورد حمله ) ع(و شهادت امام حسن) ص(برگزاري مراسم روز رحلت رسول اكرم

  .قرار گرفت

  

  :هموطنان عزيز

هادت امـام  و شـ  ) ص( صفر سالروز رحلت پيـامبر گرامـي       ۲۸مناسبت  ه  نهضت آزادي ايران امسال نيز ب     

در اين مراسم كه قبالً در روزنامـه كيهـان آگهـي شـده              . مراسمي را در دفتر خود تدارك ديده بود       ) ع(حسن

بود، قرار بود آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان در باره جنگ و صلح براساس سـيره پيـامبر گرامـي و آقـاي                  

 عبدالعلي بازرگان سـخنان خـود      پس از آغاز مراسم آقاي    . تني در موضوع اخالق محمدي صحبت كنند        چهل

هاي پيـامبر پرداختنـد و بـر          را شروع كرده و به بررسي غزوات و سرايا و قراردادهاي عدم تعرض و صلح              

در ميان . هاجمي نبود، بلكه دفاعي بوده است اساس آن توضيح دادند كه جنگهاي پيامبر هيچكدام ابتدائي و ت          

هم سؤال تـالش بـراي بـر     ند با دادن شعار و      كرد  ميمعرفي  اللهي    سخنان ايشان، اشخاصي كه خود را حزب      

 در حاليكـه هنـوز سـخنراني اولـي بـه اتمـام              ۳۰/۱۰زدن نظم و آرامش نمودند و باالخره در حدود سـاعت            

نرسيده بود، اشخاص نامبرده با حمله به سخنران و مستمعين و هتك حرمـت و فحاشـي و ضـرب و شـتم                       

، نظم مراسم را برهم زده و با ارعاب حاضرين و متفرق ساختن             برخي از شخصيتهاي شناخته شده نهضت     

  .آنان مانع ادامه مراسم گرديدند

مسئولين نهضت، از همان ابتداي آغاز اخالل نظم مراتـب را تلفنـي بـه وزارت كـشور، كميتـه مركـزي و               

  .پليس تهران اطالع دادند

هايت كوشش خـود را بـراي آرام        در طي اين آشوب و اخالل، پليس تهران كه در صحنه حضور داشت ن             

نـد كـه    كرد  مـي اعتنـائي     اما آشوبگران آنچنان به اخطارهاي مكرر پلـيس بـي         . كار برد ه  گران ب   ساختن اخالل 

  .گوئي وابسته به قدرتهائي بودند و پشتشان گرم بود

ران اعتنائي آشوبگران به قانون و نماينده آن، پليس، به حدي بود كه در موقع خـروج رهبـ                   جسارت و بي  

بـه  نهضت از دفتر، ماشين آنها را تعقيب، متوقف و ايجاد مزاحمت و ضرب و شـتم سرنـشينان را نمودنـد،                      

 هدايت كند تا از آزار ۵ پليس مجبور شد برخي از افراد، از جمله آقاي دكتر سحابي را به كالنتري        طوري كه 

  .مهاجمين مصون بمانند

شكن و اخاللگر، كه  آور توسط معدودي قانون  شرم نهضت آزادي ايران ضمن محكوم ساختن اين اعمال       

بار ديگر موجبات آبروريزي جمهوري اسالمي ايران را در انظـار مـردم فـراهم سـاخت و بهانـه بـه دسـت                        

خبرگزاريهاي بيگانه داد، به دولت كه نتوانسته يا نخواسـته اسـت وظـائف خـود را در حفـظ نظـم و امنيـت                         

  .نمايد عمومي انجام دهد، اعتراض مي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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اعتنا  آزادي اينچنين مورد حمله و تهاجم افراد اخاللگر و بي    اين اولين بار نيست كه مراسم قانوني نهضت       

دولـت  « اما ايـن اولـين هديـه         .گيرد و احتماالً آخرين بار هم نخواهد بود         به قانون جمهوري اسالمي قرار مي     

تواند نظم و قـانون       است اگر دولت نمي   نهضت معتقد   . باشد  به نهضت آزادي، بعد از استقرار خود مي       » جديد

مـا دولـت را     . و امنيت مردم و اجتماعات و قانوني را حفظ نمايد بهتر آنست كه ناتواني خود را اعالم نمايـد                  

دانيم و از مقامات مسئول پيگيري و شناسايي متخلفين و مجـازات آنـان را بـر                مسئول وقوع اين حوادث مي    

  .مائيمن طبق مقررات قانوني درخواست مي

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۴ آبان ۲۱
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   پاسخ به مقاالت روزنامه اطالعات

   پيرامون

  جنگ تحميلي و نهضت آزادي

  
جنگ و  «ل روزنامه اطالعات در مقاالت متعددي به نقد و بررسي نشريه            بچندي ق 

سي نهـضت و    نهضت آزادي ايران پرداخت كه ضمناً در باره مواضع سيا         » صلح

در  چنين سياست خارجي دولت موقـت در دوران تـصدي آقـاي دكتـر يـزدي                 هم

آقاي دكتر يزدي پاسخي ارسال     . وزارت امور خارجه نيز مطالبي عنوان شده بود       

داشتند كه روزنامه اطالعات با حذف و سانسور بعضي از قسمتها آن را در چهار               

. باشـد   نشده آن پاسـخ مـي    نشريه حاضر متن كامل و سانسور     . شماره درج كرد  

  .قسمتهاي سانسور شده با حروف سياه در متن آمده است

  

  تعالي بسمه

  جناب آقاي دعائي

 شروع شـده اسـت تحـت عنـوان،        ۹/۷/۶۴روزنامه اطالعات در مقاالت متعدد و مسلسلي كه از           با احترام 

ي اسـالمي در دوران     قلم آقاي مجتبي سلطاني، سياست خـارجي جمهـور        ه  جنگ تحميلي و نهضت آزادي، ب     

اگرچه نويسنده در مواردي    . دولت موقت و تصدي اينجانب را مورد بحث و بررسي انتقادي قرار داده است             

جانب در روابط خـارجي گذشـته و بعـضاً قـضاوتهاي            نياستها و عملكردهاي دولت موقت و ا      از مرز نقد سي   

نظير اين كه عقائـد  (شود  ناه محسوب مي  ما داده است كه جرم و گ      ه  اساس ب   هاي بي   نادرست نموده و نسبت   

، اما با وجـود     )و نيات پنهاني دولت موقت تالش براي اداره كشور همراه با سازش با امپرياليسم بوده است               

تواند مثبت بوده و عالمت خوبي در جهت حركت مطبوعات بسوي             االصول نقد و بررسي منطقي مي       اين علي 

هـاي گونـاگون عالقمنـد و         ها و سـليقه     ورد سالم نظرات و انديشه    باز شدن جو سياسي جامعه و امكان برخ       

  .نگران سرنوشت جمهوري اسالمي ايران تلقي گردد

 جنگ مطالبي را در تحليل      اءنويسنده مقاالت ضمن بررسي نشريه جنگ و صلح در اطراف انقالب و منش            

ر كرده است كه بعـضاً نـاقص        سياستها و عملكرد دولت موقت و اينجانب در امر روابط خارجي نقل و يا ذك              

جـواب  . به تذكر و توضيح و اصالح نيـاز دارد، كـه در ايـن نوشـته توضـيح داده شـده اسـت                      و  و نادرست   

اي خواهـد   هاي ديگر راجع به خود جنگ و جهات شرعي و اقتصادي و نظامي و آينده آن در مقاله جداگانـه       قسمت

  .آمد

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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هنوز هم از   . اند  روابط خارجي دولت موقت مطرح ساخته     مطالبي را كه نويسنده در باب صدور انقالب و          

باز كردن اين بحث در روزنامه اطالعات و حتي، در صورت امكان، توسـعه و               . موضوعات زنده روز هستند   

ه گسترش دامنه بحث به سطح نقد و بررسي سياست خارجي جمهوري اسالمي از آغاز پيروزي انقالب تا ب                 

سعه صدر وجود داشته باشد و تعصبات فردي و گروهـي كنـار گذاشـته                د و تواند اگر خدا بخواه     امروز مي 

شوند و صرفاً مصالح دور و نزديك جمهوري اسالمي ايران مورد نظر باشد، راهگشاي برخي از مـشكالت                  

  . كنوني شده و مفيد و موثر واقع شود

انقـالب، سياسـت خـارجي      مقدمه در باره برخي از نكات مقاالت اطالعات در باره صدور            به اين   با توجه   

  :شود دولت موقت و روابط با دولت عراق توضيحاتي بشرح زير داده مي

  

  ـ صدور انقالب۱

  :نويسنده به نقل از اينجانب آورده است كه

يچوجه چنـين هـدفي      ه بايد توجه داشت كه انقالب امري صادر شدني نيست و دولت جمهوري ايران به             «

  ».كند را دنبال نمي

  :شرح زير استه جمله اصلي ب.  ناقص نقل شده استاي مطلب بگونه

در اين شرايط گروههـائي     . انقالب اسالمي ايران تأثير شگرفي در جهان و بويژه در منطقه گذارده است            «

هستند كه قصد دارند از اعتبار انقالب اسالمي ايران بكاهند و يكي از مسائلي كـه عوامـل ضـدانقالب شـايع                      

طلبانـه نظـام شاهنـشاهي را         كنند اين است كه دولت جديد ايـران اهـداف توسـعه             ي تقويت م  آن را اند و     كرده

 آورده اسـت بايـد توجـه داشـت كـه            به وجـود  كند و اين امر نگرانيهائي را براي كشورهاي منطقه            دنبال مي 

  ».كند يچوجه چنين هدفي را دنبال نمي هانقالب كاالي صادراتي نيست و دولت جمهوري اسالمي ايران به

بـراي درك مـسئله     . شود كه مطلب با آنچه نويسنده سعي بر القاي آن كرده است فـرق دارد                حظه مي مال

  :توجه بيشتر به نكات زير ضروري است

  

  المللي نكته اول ـ مفهوم صدور انقالب در روابط بين

در انـدركاران     بعد از پيروزي انقالب، واژه صدور انقالب مورد اسـتفاده بـسياري از مـسئوالن و دسـت                 

خواهيم انقالب اسالمي را بـه سـاير كـشورها            داشتند كه مي    عموماً چنين اظهار مي    سطوح مختلف قرار گرفت و    

المللي اين اظهارات موجـب تـأثيرات         با توجه به مفهوم و معناي واژه صدور انقالب در مناسبات بين           . صادر كنيم 

خـصوص همـسايگان دور و نزديـك گرديـده     منفي و سوء در روابط جمهوري نوپاي اسالمي با ساير كشورها، ب           

ريـزي و تهيـه       معنـاي برنامـه   ه  المللي كنوني جهان ب     واژه صدور انقالب در زبان روابط و مناسبات بين        . بود

تداركات براي ايجاد آشوب و شورشگري و نهايتاً سرنگوني رژيم يك كشور و اسـتقرار نظـام مـورد نظـر                     

 با تربيـت و اعـزام نيـروي مـسلح توسـط كـشور ديگـر                 )ن و تركيه  مثالً كشورهاي غربي، پاكستان، افغانستا    (

شد كـه تـأثير       اين سخنان و اصرار بر صدور انقالب در شرايطي ابراز مي          . باشد   مي )نظير جمهوري اسالمي  (

طبيعي پيروزي مردم ايران و سرنگوني رژيم شاه موجبات ترس و نگراني دولتهاي ارتجاعي و غيرمردمـي                 

دشمنان انقالب اسالمي ايران نيز روي اغـراض خاصـي ايـن نگرانيهـا را مرتبـاً      . ته بود منطقه را فراهم ساخ   
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بكارگيري اين واژه و اصرار بر صدور انقالب، با توجـه بـه معنـا و مفهـوم آن در مناسـبات                      . زدند دامن مي 

با اثرات منفي    بلكه همراه    كرد  ميكنوني جهان، در واقع نه تنها كمكي به استقرار و تثبيت جمهوري اسالمي ن             

معنـا و   بـه ايـن     جالب اسـت كـه نويـسنده مقـاالت          . آورد  مي به وجود خود مرتباً مشكالت عملي براي دولت       

صـدور انقـالب    «: مفهوم واژه صدور انقالب توجه داشته است و در همان ابتداي مقاله خود آورده است كه               

له مستقيم و نظـامي در سـاير كـشورها          بهيچوجه به مفهوم صدور فيزيكي يا مكانيكي انقالب از طريق مداخ          

  ».باشد نبوده و نمي تأييد مورد

اي چنين معنا و مفهـومي را دارد   اما نويسنده توجه نكرده است كه وقتي واژه صدور انقالب در نظر عده        

كارگيري اين كلمه، و ثانياً براي جلوگيري از سوء تفاهمات و پيشگيري از القـاء                هاوالً چه اصراري است بر ب     

المللـي    شبهات سوء عليه جمهوري اسالمي چگونه بايد عمل كرد؟ در رابطه با مسائل خارجي و روابـط بـين                  

اي سخن گفت و كلماتي بكار برده شوند كه ضمن انتقال نظر و مقـصود در ذهـن شـنوندگان آن                       بايد بگونه 

ت كنيم و هـر كجـا كـه الزم           كلمات خود حرك   به دنبال توانيم    ما نمي . ايجاد شبهه و هيجانات نامطلوب ننمايد     

 واژه كـساني كـه  شد توضيح بدهيم كه منظور ما از اين يا آن واژه چيست؟ اگر منظـور نويـسنده يـا سـاير              

ند، گسترش فرهنگي و فكري ارزشها و مفاهيم انقالب بوده است، بايد   بر  ميده و   بر  ميصدور انقالب را بكار     

به عنوان مثال اين اظهارات موجب اين توهم گرديده         . نمايند كه گويا و مناسب باشد انتخاب        اي  براي آن كلمه  

 آن را كرده و يا قـصد اعـزام        بود كه دولت جمهوري اسالمي ايران نيروهاي مسلحي را به افغانستان اعزام             

هاي مطبوعاتي با اينجانـب       تا آنجا كه عالوه بر مطرح ساختن آن در گفتگوهاي ديپلماتيك در مصاحبه            . دارد

شرح ه  ب۳۱/۲/۵۸ل و جوابي در   سؤايد كه به عنوان نمونه در       گرد  ميير امور خارجه نيز مطرح      به عنوان وز  

  : است منعكسزير

 مدتي است كه در مورد صدور انقالب، ما با افغانـستان  نوبط ما با افغانستان چگونه است؟ چ ـ روا   س«

  ».فرستيم يرو ميهائي از ما دارند در مورد اينكه ما ن آنها گله... درگيريهائي داريم

ايـن را تكـذيب   . ايـم خيـر   فرسـتيم يـا فرسـتاده    ل شما اين است كه ما به افغانستان نيرو ميسؤاج ـ اگر  

اين مردم هر كشور    . هيچ كجا نيست  ه  يچوجه درصدد صدور انقالب با اعزام نيرو ب        ه دولت ايران به  . كرديم

انستان بين مردم و دولتشان نزاعها و اختالفـات و  دانيم كه در افغ ما مي. هستند كه بايستي خود انقالب كنند   

جنگ و درگيريهائي هست اما اين مردم افغانستان هستند كه بايـستي ايـن جنـگ را دامـه دهنـد و ايـن آنهـا                          

وجـه قـصد صـدور انقـالب را          هـيچ ه  هستند كه بايستي نوع ِرژيم مطلوبشان را انتخاب كنند دولت ايـران بـ             

  »...ندارد

  

  و صدور انقالبنكته دوم ـ دولت 

يم كـه  كـرد  مـي در تمام پاسخهائي كه به سوال صدور انقالب داده شده است ما روي اين نكته دائم تكيه               

صـدور  . اي دارد   كننـده   اين امر در روابط خارجي اهميـت تعيـين        . قصد صدور انقالب را ندارد    » دولت ايران «

باشد، اصلي كـه در سـطح جهـاني مـورد      ميانقالب، از مقوله دخالت دولتها در امور داخلي كشورهاي ديگر     

. شناسائي و قبول قرار گرفته است و در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيـز تـصريح گرديـده اسـت                    

كننـد هرگـز      هيچ دولتي حتي دولتهائي كه عمالً و واقعاً در امور داخلي ساير كـشورها دخالـت كـرده و مـي                    
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هـاي گونـاگون و ظـاهراً          پوشش زيربلكه  . نمايد  عتراف و اعالم نمي   دخالتها اقرار و ا   به اين   رسماً و صريحاً    

يكي از مباني سياست خارجي دولت موقت قبول اصـل عـدم دخالـت در امـور داخلـي                   . دهند  ميموجه انجام   

بنابراين تأكيد مكررها بر اين كه دولت ايران قصد صدور انقالب را ندارد، در واقع               . ساير كشورها بود است   

گيريهـاي اينجانـب نبـوده اسـت كـه            ها و يا موضع     اما در هيچ يك از مصاحبه     .  اعتقاد بوده است   انعكاس اين 

اي از ايرانيها احساس تكليـف ملـي يـا دينـي              المثل اگر عده    مسلمانان نبايد كاري بكار هم داشته باشند، و في        

 مـا بـا آن مخالفـت كـرده     كردند كه با امكانات خودشان بروند در افغانستان يا لبنان با يـك ظـالمي بجنگنـد              

قصد كمك  ه  المللي شركت داوطلبان مسلمان ايراني در جنگ افغانستان يا لبنان ب            در عرف روابط بين   . باشيم

  .گردد يميا دخالت مستقيم آن دولت محسوب نمنزله سياست دولت ايران و ه و حمايت از مسلمانان ب

  

  نكته سوم ـ نفي صدور انقالب با اعزام نيرو

زيـرا همـانطور كـه خـود        . جا تكيه ما بر عدم صدور انقالب با اعزام نيرو بوده اسـت              ها همه   هدر مصاحب 

معناي صدور فيزيكي يا مكانيكي از طريـق        ه  نويسنده نيز اذعان دارد، واژه صدور انقالب در نظر بسياري ب          

منزلـه قبـول    ه   بـ  در واقع تكيه ما بر عدم صـدور انقـالب از طريـق نيـرو،              . باشد  دخالت مستقيم و نظامي مي    

  .باشد معناي ديگر از قبيل گسترش فرهنگ و فكر و ارزشها و تجارب بوده است، ميه صدور انقالب ب

  

  نكته چهارم ـ انقالب كاال نيست

اي از شـرايط      انقالب در هر جامعه   .  وارد و يا صادر كرد     آن را  ما انقالب يك كاال نيست كه بتوان         به نظر 

بروز و ظهـور و پيـروزي حركـت         . گيرد  ي و تاريخي همان جامعه نشأت مي      ويژه فرهنگي، اقتصادي، سياس   

 اجتمـاعي   ناپـذيري بـر وضـعيت عمـومي سياسـي ـ        طبيعـي اثـرات اجتنـاب   بـه طـور  انقالبي در يك كـشور  

تجلي اين اثـرات نـه آمـادگي آن كـشورها بـراي تغييـرات انقالبـي و نـه                    . گذارد  كشورهاي همسايه باقي مي   

 شهريور  ۲۴اين مسئله در مصاحبه روزنامه الثوره چاپ دمشق با اينجانب در            . دگرد  يمصدور انقالب تلقي    

  :شرح زير آمده استه  ب۵۸

. نگرنـد  س ـ بعضي از كشورهاي خليج فارس هنوز با نگراني و ترس به انقالب ايران و صـدور آن مـي   «

  نظر واقعي شما در مورد خليج فارس و پيشامدهاي آن چيست؟

تجربه انقالب ايران نسبت به انقالب شوروي و چـين  ... نم بعضي از نگرانيها وجود دارد  ـ من هم ميدا  ج

شود كـه   بيني مي اين يكنوع تجربه انقالبي جديدي است و اين چنين پيش    ... و كوبا و ويتنام چيز ديگري است      

تواند بگويـد     نميولي كسي   .  آورد به وجود انقالب ايران تجهيزات و تأثيراتي در تمام كشورهاي جهان سوم           

زيرا انقالب كاال نيست كـه قابليـت صـادر كـردن داشـته باشـد و نيـز                   . كنيم  خارج صادر مي  ه  ما انقالب را ب   

اگـر ملـت افغانـستان از ملـت         . گيـرد   تواند انقالب را وارد كند زيرا انقالب از ملت سرچشمه مي            هيچكس نمي 

. »ايـم    ما انقالب خود را به افغانستان صادر كـرده         كه« اين درس بدان معنا نخواهد بود        دگير ايران درس فرا  

گرفت و   زيرا اگر ملل ديگري انديشه و تجربه ملت ما را فرا          . تواند ما را سرزنش كند      در اين مورد كسي نمي    

. ايـم   آن كشور صـادر كـرده     ه  از آن اقتباس كرد، ما حاضر نيستيم اين اتهام را قبول كنيم، كه انقالبمان را ب               

. نـد گوي  مـي هاي ارتجاعي و حكومتهائي كه داراي پايگاه مردمي نيستند اين را              ن ما و حكومت   چه بسا دشمنا  
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) عليـه حكومـت خودشـان     ( آورده اسـت خطـري را        به وجود اينها در تأثيري كه انقالب ايران در ميان ملتها          

  .»گيرد شود كه ترس و نگراني آنها را فرا كنند، و اين مسأله سبب مي مشاهده مي

خود به ساير كشورها امري نيست كه منحصراً در ايـران مـشاهده             » صدور انقالب «انقالبيون به   اشتياق  

در بسياري از انقالبات ديگر نيز ديده شده و تا مدتها بعد از پيروزي انقالب مطرح بوده اسـت و                    . شده باشد 

يري بـه دولـت     ناپـذ   در تمام مـوارد، تقريبـاً بـدون اسـتثناء شكـست خـورده و ضـررها و زيانهـاي جبـران                     

گـوآرا در سـرنگون         چـه   ]ناخوانـا [بعد از تجربه پيروزمنـد كوبـا        . جديدالتأسيس انقالبي وارد ساخته است    

ساختن رژيم باتيستا در كوبا اشتياق انقالبيون به صدور انقالبشان به ساير كشورهاي امريكاي مركـزي و                 

وي در ساختمان اقتصاد آينده كوبا      ه  ه ب گوآرا با وجود نقش بسيار ارزشمندي ك        حدي بود كه چه   ه  جنوبي ب 

ليـوي رفـت تـا تجربـه        وواگذار شده بود نتوانست در كوبا بماند و از صحنة سياست كوبا غائب شـده بـه ب                 

نه تنها خود او از بين رفت بلكه به رونـد    .  اما نتوانست  ،كشور منتقل سازد   موفق كوبا را خود شخصاً به آن      

  .رگي وارد گرديدليوي نيز لطمه بزوطبيعي انقالب ب

دند در ابتـدا بـه      بر  ميكار   ه واژه صدور انقالب را ب     كساني كه پس از پيروزي انقالب اسالمي بسياري از        

 گـسترش فرهنگـي و تبليـغ اسـالم اصـيل بكـار         ممفهوه   ب آن را المللي آن توجه نداشتند و عموماً         مفهوم بين 

 و از ايـن رهگـذر   كـرد  مـي فهميـد و تبليـغ    ي را مـي فهميد و چيـز ديگـر    اما دنياي خارج اين را نمي     . دندبر  مي

 اينجانب در باره اين موضوع با .سـاخت  موجبات نگراني همسايگان و زمينه تحريكات عليه ايران را فراهم مي       

بردند صحبت كـردم و اثـرات و عـوارض نـامطلوب              اندركاران كه اين واژه را بكار مي        رهبر انقالب و ساير دست    

بعـد از آن بـود كـه در         . برنده، توضيح دادم    توضيحات كافي در باره معنا و مقصود بكار        بكارگيري آن را بدون   

  .گرديد شد، بالفاصله منظور از آن نيز اضافه مي هائي كه اين واژه بكار گرفته مي سخنرانيها و يا مصاحبه

ردند و گفتند كـه مـا       هاي نماز جمعه خود اين واژه را بكار ب          اهللا منتظري در خطبه     اولين باري كه حضرت آيت    

اينجانب در برنامه ديدار هفتگي خود با ايـشان در همـين زمينـه تـذكراتي                » صادر كنيم  «ن را ابايد انقالب خودم  

ايـن گفتگـو طـي يـك      .  توضـيح دادنـد    آن را هاي بعدي خود      ايشان هم به مسئله توجه نموده و در صحبت        . دادم

  .زير مطرح گرديدشرح ه  ب۲۵/۶/۵۸مصاحبه مطبوعاتي با اينجانب در 

كـه آقـاي    دولت ايران قصد صدور انقالب به خارج را ندارد در حـالي ... س ـ آقاي دكتر شما گفتيد كه  «

ايـن عـدم    . منتظري در خطبه خودشان روز جمعه صراحتاً اشاره كردند كه انقالب ايران بايـد صـادر شـود                 

  هماهنگي براي چيست؟

كـنم هـر دو يـك     فكر مـي . اهللا منتظري صحبت كردم يتج ـ در فرصتي كه ديشب دست داده با حضرت آ 

گوئيم انقالب اصالً كاالي صـادراتي نيـست مـا     وقتي ما مي. نظر را داريم و زبان مشتركي با هم پيدا كرديم     

» كنـيم  انقالبمان را صادر مي«ند گوي مياهللا هم گفتند كه وقتي      و حضرت آيت    چه منظوري و چه نظري داريم،     

 يك بعد انقالب ما، بعد ايـدئولوژيك آن اسـت انقـالب      .انقالب داراي ابعاد گوناگون است    منظورشان چيست؟   

چيـزي كـه در دنيـا هنـوز          آن. تغيير نظام سياسي فرع بر انقالب فكري است       . صرفاً يك تغيير سياسي است    

در ) لوژيكايدئو(آن نشده است اين است كه اول در ايران يك انقالب عقيدتي و فكري               ه  كافي و وافي ب   توجه  

 آمد و بعد در نتيجه گسترش ايـن انقـالب و پيـدا كـردن پايگـاه سياسـي موفـق شـد              به وجود بين مسلمانها   

خواهيم انقالب اسالمي را بـه سـاير          گوئيم كه مي   بنابراين وقتي ما مي   . روبناي سياسي جامعه را عوض كند     
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تواند جلـوي مـا       هيچكس نمي . شيمكشورها بسط بدهيم يعني در گسترش فكر اصيل اسالمي بايد پيشقدم با           

خواهيد اسـالم اصـيل را در عـراق بـسط             ما بگويد چرا مي   ه  تواند ب   هيچكس نمي . اين وظيفه ماست  . را بگيرد 

امـا وقتـي گفتـه      . خواهيد فكر اصيل اسالمي را در افريقا بسط بدهيد          تواند بگويد چرا مي     هيچكس نمي . بدهيد

 به آن معنا كه يك عده مسلح تربيت بشوند و يك نيروي مـسلح از                خواهيم انقالب را صادر كنيم      شود مي   مي

تهران بروند به يك كشور ديگر تا بـا دولـت حـاكم در آنجـا بجنگـد و سـرنگونش سـازند و يـك جمهـوري              

معنا، نه مورد نظر آقاي منتظري است و نه ما، بنـابراين تفـاهم              به اين   اسالمي بنا نهند، چنين صدور انقالبي       

 بـه نظـر  اگر چنانچه مردم افغانستان با دولتي كـه         . انقالب را مردم آنجاها بايد بكنند نه ما       . ردكامل وجود دا  

توانند اين انقـالب را بـه نتيجـه           جنگند اين مردم افغانستان هستند كه مي        آنها دولتي غاصب و فاسد است مي      

نشان داديم كه انقالبات مستقل و      اصالً ويژگي انقالب اسالمي ما اين است كه به دنيا           . برسانند و پيروز كنند   

انقالب ما پيروز شد بدون اينكه يك       . خود احتياجي به كمك، حتي يك دينار، از منابع خارجي ندارند          ه  متكي ب 

اگر بگوئيد بسط افكار اصيل اسالمي در كشورهاي ديگر منجر          . ما بكند ه  نيروي خارجي كوچكترين كمكي ب    

  .ا قبول داريم و هيچ راهي براي جلوگيري از آن نيستبه انقالبات اجتماعي خواهد شد، اين ر

در . باشد اين است يعني حقايق اسالم را بايد منتشر كنيم           آن چيزي كه مورد نظر آقاي منتظري مي       ... و  «

كنيم و ايـران قـصد صـدور انقـالب را             گوئيم ما انقالب را صادر نمي      اصطالح و به زبان ديپلماسي وقتي مي      

فرستيم كه برود به كويت يا بحرين يا عراق يا افغانـستان كـه در        ت كه ما آدم مسلح نمي     ندارد به اين معناس   

  .»آنجا عليه نظام سياسي حاكم دست به جنگ مسلحانه بزند

  

  نكته پنجم ـ نشر و تبليغ جهاني اسالم

معناي گسترش فرهنگي و فكري ارزشها و مفـاهيم انقـالب، بخـصوص           ه  در صورتي كه صدور انقالب ب     

باشد بلكه يك      اين وظيفه تنها بر عهده دولت و وزارت امورخارجه نمي          اوالً. ال تجارب انقالب ايران باشد    انتق

مگـر  . ثانياً مقيد به شرايطي است و نيـاز بـه امكانـات و تـداركات دارد               . وظيفه عمومي و همگاني خواهد بود     

ريـزي و تهيـه      المي را بدون برنامـه    توان در دنياي كنوني، در ابعاد جهاني، فرهنگ و ارزشهاي اصيل اس             مي

انديشي است كه تصور شـود دولـت جمهـوري            تداركات ارائه و تبليغ كرد كه مفيد و مؤثر واقع گردد؟ ساده           

ايـن  ! تواند بدون امكانات و تداركات به سادگي اين ارزشها را تبليغ كند و گـسترش بدهـد؟      اسالمي ايران مي  

آيـا در درون    . در غير اينصورت نقـض غـرض خواهـد شـد          . دوين گردند ارزشها و مباني ابتدا بايد تبيين و ت       

 گرديد، همه رهبران و متفكرين در مباني و ارزشها وحـدت  ۵۷ بهمن ۲۲ي ايران، كه منجر به پيروزي  محركت اسال 

نظر دارند؟ در همين راستا بايد توجه داشت انقالب اسالمي ايران رنگ فكر و انديـشه مـذهب شـيعه را دارد و از         

دنياي اسالم، كه اكثريت آن را      ه  توان اين ارزشها را ب      بايد بررسي كرد كه چگونه مي     . مباني آن تغذيه نموده است    

دار قديمي بين شيعه و سني را زنـده و يـا تـشديد     دهند، منتقل كرد بدون آنكه تقابل ريشه      اهل تسنن تشكيل مي   

سالم اصيل به چه زبـاني بـراي مـردم سـاير نقـاط      نمود؟ هم چنين بايد روشن نمود كه ارزشها و مباني فكري ا          

اي كـه در ايـران مطـرح شـدند، در سـاير               اينطور نيست كه طرح و ارائه مسائل بگونه       . جهان توضيح داده شود   

  .كشورها و توسط ساير مردم نيز به همين صورت مورد استقبال قرار خواهد گرفت
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معنا و مفهوم گسترش    ه  يز صدور انقالب، حتي ب    آم  اينكه اجراي موفقيت  ه  نويسنده مقاالت معترف است ب    

، »ظرافــت«، »مهــارت«اي اســت كــه  فرهنگــي و فكــري ارزشــها و مفــاهيم انقــالب مــستلزم ديپلماســي ويــژه

  .باشد از خصوصيات آن مي» استتار«و » پيچيدگي«، »هشياري«

ئوليتي كـه در    ان مـس  ورولي همين نويسنده با كمال تعجب بكارگيري اين چنـين ديپلماسـي را در طـي د                

آيا .  حال فرض كنيد كه چنين بوده است       .تيك يا حقه سياسي ناميده است       ايم پلي   دولت موقت بر عهده داشته    

تواند با جرأت و تقوي بگويد كه بعد از دولت موقـت، بخـصوص                نويسنده كه مدافع حاكميت كنوني است مي      

ر صـدور انقـالب حـداقل مهـارت، ظرافـت،       سال گذشته، در روابط خارجي و ديپلماسي و يا در امـ       ۵در اين   

  اندركاران رعايت شده است؟ هوشياري، پيچيدگي، استتار از جانب دولتمردان و دست

 معناي گسترش فرهنگي و فكري نيازمند آنست        به همين كند كه صدور انقالب، حتي        نويسنده اعتراف مي  

آيا بعد  . » الزم برخوردار باشند   يها  الحيتها و ص    سياستگذاران و مجريان نيز طبيعتاً بايد از شايستگي       «كه  

ها حـداقل در آن سياسـتگذاران و مجريـاني كـه مـدعي صـدور           ها و صالحيت    از دولت موقت اين شايستگي    

  اند وجود داشته است؟ انقالب بوده

  :كند كه نويسنده اذعان مي

هـا     كمبود در اين زمينـه     ها و مجريان صدور انقالب وارد دانست ناشي از          توان به شيوه    انتقاداتي كه مي  «

، »هـا  عجالـت «تـوان از   در چهارچوب اين انتقـادات مـي     . خواهد بود ) هاي الزم   ها و صالحيت    يعني شايستگي (

كه در امر صدور انقالب پيش آمده است ياد نمود و با برشـمردن              » ها  لوحي  ساده«و  » ناآگاهي«،  »ناپختگيها«

  .»زنش و بازخواست نمودموارد آنها مسئوالن و مجريان وقت آنها را سر

ـ اما اين وظيفه كي و كجا انجام شده است؟ آيا نويسنده يك مـورد را هـم حالجـي و تحليـل نمـوده            ه و ب

هائي كه    لوحي  ها، اين ناپختگيها، ناآگاهيها و ساده       ها و صالحيت     آيا اين عدم شايستگي    مردم ارائه داده است؟   

اند كه چه زيانهاي عظيمي بـه    بحث و بررسي قرار گرفتهاز مسئوالن و مجريان ياد شده است هيچگاه مورد     

ناپذيري به آبرو و حيثيت انقالب و جمهـوري اسـالمي و              اين مملكت وارد ساخته است؟ و چه لطمات جبران        

ايران و اسالم در عرصه جهاني و در ميان ملل مـسلمان وارد سـاخته اسـت؟ آنهـا كـه بايـد بازخواسـت و                    

مگـر مملكـت ارث پدرشـان        مواخذه نمود؟    آن را د و در كجا و چگونه بايد آن       سرزنش شوند چه كساني هستن    

هاي آلوده هـر      لوحي و يا نيت     است كه هر كار خواستند بكنند و با عدم صالحيت و شايستگي و نپختگي و ساده               

و سر و صدا از آن گذشته شود و كـسي يـاراي بازخواسـت                 ضرر و زياني كه به اسالم و ايران وارد ساختند بي          

  محاكمه آنان را نداشته باشد؟

هـا و   كمبـود شايـستگي  «وب همـين  چسـاز مملكـت را در چهـار    آيا نبايد برخي از رويدادهاي سرنوشـت     

  جستجو كرد؟» ها لوحي ها و ساده ها، ناآگاهي ها و ناپختگي ها، عجالت صالحيت

  

  ها نكته ششم ـ توانائيها و اولويت

ت كه ما ارزش و موجوديـت صـدور انقـالب را بـا ترديـد روبـرو            نويسنده به ما تاخته و ايراد گرفته اس       

ما ضرورت گسترش فرهنگي و فكري ارزشهاي اسالمي و تجارب انقـالب ملـت ايـران را هرگـز                   . ايم  ساخته

 موكول به احراز شـرايط معينـي        آن را آميز    آن معتقديم اما انجام موفقيت    ه  زيرا ب . ايم  مورد ترديد قرار نداده   
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نويـسنده در  . دانـيم  هاي الزم در جمهـوري اسـالمي مـي         شرايط را در تحقق امكانات و توانائي      اين  . دانيم  مي

  :نويسد كه بيني مي همان معناي گسترش فرهنگي، با واقعه مورد صدور انقالب، ب

هاي موجود عمدتاً تبليغ و نشر جهاني مفاهيم و ارزشـهاي         ها با توجه به امكانات و توانائي        اين مسئوليت 

  .»گيرد  اسالمي را در برميانقالب

هائي بـراي تبليـغ و نـشر مفـاهيم و      آيا بعد از پيروزي انقالب، در آن آشفته بازار، چه امكانات و توانائي       

ارزشهاي انقالب اسالمي در اختيار دولت موقت قرار داشت؟ هيچ يـك از امكانـات در اختيـار دولـت موقـت                      

دانـست بلكـه    د را موظف به تبعيت از سياست دولـت نمـي  صدا و سيماي جمهوري اسالمي نه تنها خو    . نبود

تازه اگـر   . ها در مجموع بهتر از صدا و سيما نبود          وضع روزنامه . كرد  ميمدعي آن بود و دولت را سانسور        

طور كه گفته شد ابتدا بايد       همان. شد  مقصود حاصل نمي   ،گرفت  هم آن ابزار در اختيار دولت موقت قرار مي        

ش بـه نظـر   تواند و حق دارد هر آنچه را كه           آيا هر كس مي   . انقالب اسالمي روشن گردد   مفاهيم و ارزشهاي    

هاي   نگاهي اجمالي به برنامه   ! نام مفهوم و ارزش انقالب اسالم در دنيا تبليغ كند و منتشر سازد؟            ه   ب رسد  مي

 كه چـه بالئـي      دهد  امروز نشان مي  ه  مرزي دستگاههاي تبليغاتي جمهوري اسالمي از بدو پيروزي تا ب          برون

بر سر نشر و تبليغ جهاني مفاهيم و ارزشهاي انقالب اسالمي وارد شده است كـه در برخـي مـوارد فاجعـه                       

آيا هرگز مروري انتقادي و جدي بر محتواي نشريات متعـددي كـه توسـط مقامـات و نهادهـاي                    . بوده است 

شـود    يه و در سطح جهاني توزيع مي      نام اسالم و انقالب ته    ه  دولت جمهوري اسالمي كه ب    ه  انقالبي وابسته ب  

هاي ناشي از آن پـي بـرده          ها و ضربه    ها و عدم صالحيت     صورت گرفته است تا به عمق اين عدم شايستگي        

در طـي چنـد سـال گدشـته بـه           » صـدور انقـالب   «نـام   ه  ي كه با پول ايـن ملـت بـ         يها  هيئتشود؟ آيا عملكرد    

  اند؟ ت قرار گرفتهاند مورد بررسي و بازخواس هاي خارجي سفر كردهروشك

آيا دستگاه ديپلماسي كنوني برخوردار از آن شايستگي، توانائي، پختگي، آگـاهي و تيزبينـي الزم جهـت                  

اي   كاش آنها هرگز وظيفه    باشد؟ اي   نشر جهاني ارزشها و مفاهيم واالي انقالب اسالمي مي         معرفي و تبليغ و   

ادند آن همـه تـأثيرات عظـيم انقـالب ملـت ايـران و               د  شدند و اجازه مي     تحت اين عناوين براي خود قائل نمي      

  .ماند  بهمن به صورت مثبت اوليه خود در ميان مردم جهان باقي مي۲۲پيروزي 

  

  نكته هفتم ـ ارائه الگو و نمونه و صدور انقالب

در اينكه مسلمانان بايد ارزشها و مفاهيم اصيل اسالمي را در دنيا تبليـغ كننـد و منتـشر سـازند حرفـي                       

امـا آيـا    . كنـيم   ، در مورد آنهم فعالً بحثي نمي      »صدور انقالب «خواهند اسم آن را بگذارند         و اگر هم مي    نيست

كنند كه مردم جهان به صرف تبليغ و نشر هر چيزي كـه اسـم              سياستگذاران و مجريان كنوني واقعاً فكر مي      

 شرايط اوليـه دعـوت اسـالمي،    گيرند؟ تأثير قرار مي شوند و تحت   آن را ارزشهاي اسالمي بگذارند، جذب مي      

از ديدگاه قرآن كدام است؟ و مردم جهـان چگونـه و در تحـت چـه شـرايطي بـه ارزشـهاي اسـالمي جـذب                           

هاي نيكو و     كنندگان و با ارائه الگوها و نمونه        گردد يا با عملكرد دعوت      شوند؟ با آنچه كه تبليغ و نشر مي         مي

  شايسته؟

ني انديشه و ارزشهاي انقالب اسالمي ايران ارائه جامعـه نمونـه و             ما معتقديم بهترين راه تبليغ نشر جها      

انـد تنهـا بـراي آن         اگر حركت انبياي الهي در تاريخ بشر اثرات شگرف و ژرفي بـاقي گذاشـته              . باشد  الگو مي 
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نبوده كه پيام و فكرشان نشأت گرفته از منبع وحي بوده است بلكه عالوه بر آن به اين دليل بوده اسـت كـه                   

هـا تـا      بهتـرين انديـشه   . انـد   ها و پيامهاي خود بـوده       هاي بارز و زنده و غيرقابل انكار انديشه         ران نمونه پيامب

شود و قادر  عملي خود را ارائه دهد ادعا و حرف محسوب مي        ها و الگوهاي واقعي  و       زماني كه نتواند نمونه   

انـد بـراي آن اسـت كـه نـه در زمـان                شتهاگر انبياء اثر گذا   . نخواهد بود تأثير قابل توجهي در جامعه بگذارد       

اثبـات برسـاند كـه    ه خودشان و نه در طي قرنهاي بعد از آن كسي پيدا نشده است كه بتواند ادعا كنـد يـا بـ              

سـوي آن دعـوت     ه  مـردم را بـ    ) ص(و يـا رسـول اكـرم      ) ع(و عيـسي  ) ع(، موسـي  )ع(ميان آنچه كـه ابـراهيم     

حتـي قبـل از بعثـت       ) ص(رسول اكرم .  دوگانگي بوده است   كردند، اختالف و    كردند، با آنچه خود عمل مي       مي

بزرگترين ضربه بر يك انديشه و فاجعـه بـراي يـك حركـت فكـري                . شناخته شده بود  » محمد امين «خود به   

ِلم تقولـون   : فرمايد خداوند مي . گويند خود عمل نكنند     وقتي است كه مدعيان آن فكر و انديشه آنچه را كه مي           

  .  عنداهللا ان تقولوا ما التفعلونما التفعلون كبر مقتاً

ترين راه نشر و تبليغ مفاهيم و ارزشهاي انقالب اسالمي در سطح جهاني يا ملي و بومي                   اولين و اساسي  

الگوي نمونه در سطح فرد، خانواده، جامعـه،  . و قومي و خانوادگي عملكرد به آنها و ارائه الگو و نمونه است      

كذِلك جعلناكم امتاً وسطاً ِلتكونوا شهداء علي الناِس و «: اني، به مصداقدولت، كشور و در سطح خانواده جه      

  .»يكون الرسول عليكم شهيداً

اي كـه امـت واسـط         اي كه داعيه حل تمام مشكالت بشري را دارد، بايد بتوانـد جامعـه نمونـه                 يك انديشه 

النبي در بزرگي و كـوچكي آن در         اهميت مدينه . مردم جهان ارائه دهد   ه  باشد ايجاد نمايد و به عنوان شاهد ب       

بلكه در اين است كـه يـك جامعـه نمونـه، در روي     . طول عمرش، ده سال ـ يا كمتر يا بيشتر، نبوده و نيست 

تـر و     همين كره خاكي در ميان همين مردم، آنهم مردمي كه از جهاتي از بسياري از مردم كنوني جهان عقب                  

تا معيار و شاهد و الگو و شاخص يك جامعـه،  . ، به وجود آمدتر و فاسدتر و شرورتر و ظالمتر بودند    جاهل

  .رهبر، دولت و امت اسالمي باشد براي همه تاريخ

دنيا صادر گردد تنهـا و تنهـا از طريـق ارائـه چنـين الگـوئي                 ه  اگر قرار است ارزشها و مفاهيم اسالمي ب       

اي را،    كه چنـين مدينـه الگـو و نمونـه         انقالب اسالمي ايران از آن توان و ظرفيتي برخوردار بود           . خواهد بود 

اگـر ايـن جامعـه نمونـه بـه          .  خصوصاً مسلمانان جهان ارائـه دهـد        ولو به طور نسبي، بسازد و به جهانيان،       

آمد، انقالب اسالمي، با همان معنا و مفهوم گسترش فكري و فرهنگي و انتقال ارزشهاي اسالمي و                  وجود مي 

مـصداق مـشك آن     ه  و بـ  . گرديـد    به اقصي نقاط جهان صادر مـي       سرعته  سهولت و ب  ه  تجارب ملت ايران ب   

آويز يك جامعه و جمهـوري اسـالمي نمونـه، در همـه جـا                 است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد، عطر دل         

رسـيد و همـه را        پيچيد و كسي را ياراي سانسور و جلوگيري از اشاعه آن نبود، خبرش به همه جـا مـي                    مي

ترين نقاط جهان هزاران نفر از مردم تشنه حق و خـسته و كوفتـه و رنجـور از                    و از دور   ساخت مجذوب مي 

هـدفي و حيرانـي، بـراي درك و آزمـايش در              و بـي   ظلمها و ستمها، تزويرها و رياكاريها، وامانده از پـوچي         

ديدنـد و سـپس مبـشرين فكـر و انديـشه اصـيل                مدند و مـي   آ  آوردند و مي     مي مايران ساخته شده بود هجو    

النبي جز اين بود؟ آيـا        مگر داستان مدينه  . شدند   مي بدهندگان تجار   و صادركنندگان انقالب و انتقال    اسالمي  

باشند؟ آيا مناسـبات سياسـي ـ     جامعه و جمهوري اسالمي ايران نمونه جاذب و جالبي براي مردم جهان مي
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اي  گونـه  ران بـا مـردم بـه   رهبـ  اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي ميان مردم، ميان مردم و دولت، دولت و مردم، 

  هست كه مردم نيازمند جهان را بخود جلب نمايد؟

  

  ـ سياست خارجي دولت موقت۲

نويسنده مقاالت اطالعات ضمن اشاره به برخي از مواضـعي كـه اينجانـب بـه عنـوان مـسئول سياسـت                      

بخـش در     يهـاي آزاد    امپرياليسم، همبستگي بـا جـنش     با  خارجي كشور در رابطه با عراق، ضرورت مبارزه         

 معرف كليـت و اطـالق       ها و سخنرانيهاي خود اعالم كرده بودم مدعي شده كه اين مواضع اوالً              طي مصاحبه 

 شـرايط و جـو      ا همزمـاني و همراهـي بـ       آن را  يك تفكر يكدست بر اعضاي دولت موقت نبوده است و ثانيـاً           

  .ودش  در اين باره توضيحاتي بشرح زير داده مي خاص آنروز معرفي كرده است،

. اسـت ه و خارجي يكدست نبـود هاي داخلي  بحثي نيست كه تفكر اعضاي دولت موقت در برخي از زمينه       

 از قبل تعيين شده براي شوراي انقالب و دولت موقت هم             برنامه. موده است ندولت موقت نيز چنين ادعائي ن     

كه از همه گروههاي موجـه      توصيه و نظر و برنامه اين بود        . نبود كه از هر جهت يكدست و يك پارچه باشد         

از اين گذشته مگر در دولت و حاكميت كنوني، كـه متعلـق بـه يـك                 . ملي و اسالمي در آن حضور داشته باشند       

هـاي    تمام زمينـه تواند ادعا كند كه در  آيا كسي ميحزب سياسي است و قاعدتا يكدست و يك پارچه بايد باشد          

 همـين چنـد ماهـه اخيـر گويـاي      يها ها و درگيري  تنش  تغييرات و    و يكدست است،   منسجمداخلي و خارجي    

  .باشد داستان درون دولت و حاكميت كنوني مي

هـاي تعيـين شـده        نظر از اين امر آيا منظور نويسنده اين است كه درخطوط كلي و اصـلي برنامـه                  صرف

 و سـاير    براي دولت موقت از طرف رهبر انقالب يا شوراي انقالب و در سياست خارجي و روابط بـا عـراق                   

 دولـت   هيئـت ايم؟ سياست خارجي دولت موقت در دوران تصدي اين جانب مصوبه              كشورها اختالفي داشته  

بايد توجه داشت كه فـرق اسـت ميـان    . و شوراي انقالب بوده و از انسجام قابل قبولي برخوردار بوده است  

  .ه آن دولتتصويب شد) و يا داخلي(مواضع و تفكرات اعضاي يك دولت يا سياستهاي خارجي 

 مبـاني    هاي اول،    اينجانب محول گرديد در همان هفته      به عهده پس از آنكه مسئوليت وزارت امور خارجه        

ابتـدا  . و اصول سياست خارجي و ديپلماسي دولت و برنامه كار وزارت امور خارجه تنظيم و تدوين گرديـد                 

ب بـراي بررسـي همـين مـسئله،       درخواسـت اينجانـ   ه   دولت و سپس در جلسه شوراي انقالب، كه ب         هيئتدر  

  .تشكيل شده بود، مطرح و بحث مورد تصويب قرار گرفت

قسمت اول اصول و مباني سياست خارجي، قسمت دوم رئـوس           . اين طرح شامل سه قسمت اساسي بود      

  .ايي وزارت امور خارجهرهاي اج پلماسي دولت و سوم برنامهاساسي دي

در منازعـات  ) عـدم تعهـد  (جي نظيـر اصـل بيطرفـي    در قسمت اول، يعني اصول و مبـاني سياسـت خـار      

عدم مشاركت در اين تنازعات، اصـل نفـي سـلطه و وابـستگي بـه             شرق و غرب،    المللي ميان ابرقدرتهاي      بين

 اصـل     اصل حمايت از مبارزات مـردم دنيـاي سـوم،           ،)يا موازنه منفي  (شرق و غرب يا نه شرقي و نه غربي          

. بر اساس احترام و منافع و مصالح دوجانبه       )  اسرائيل و افريقاي جنوبي    بجز(روابط دوستان با كليه دولتها      

اول ـ انديـشه اسـالمي، دوم ـ     . هـم مـرتبط اسـتخراج و تنظـيم گرديـده بودنـد      ه اين اصـول از سـه منبـع بـ    

الخـصوص در     آرمانهايي كه در طي سالهاي دراز و طوالني مبارزات ملي و اسالمي، بطرق گونـاگون، علـي                
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سـوم  .  رشد انقالب اسالمي توسط مردم به صورت شعارهايي مطرح و درخواست شده بود             آخرين مراحل 

  .ها و سخنرانيها اعالم كرده بودند ـ مواضع و اصولي كه رهبر انقالب در مصاحبه

 مواضع كلـي جمهـوري اسـالمي بـا كـشورهاي جهـان بـود كـه كـالً بـه           ياقسمت دوم شامل خط مشي    

 اصول و مباني سياست خـارجي يـك دولـت ـ از جملـه دولـت موقـت، كـه         هر قدر. شود ديپلماسي تعبير مي

نشأت گرفته از تفكر و فلسفه و انديشه حاكم بر كشور است، اليتغير و ثابت و ايستا است، ديپلماسي متغيـر     

اول اصـول   : ديپلماسي هر دولتي، متغيري تابع دو پارامتر يا دو عامل اساسي اسـت            . و پويا و محترك است    

. هـا در سـطح ملـي در داخـل كـشور      هـا و اولويـت   پذيرفته شده در سياست خارجي، دوم ـ برنامـه  و مباني 

المللي در جهت تحقـق       معناي علم و هنر بكارگيري تمامي امكانات ملي و بين         ه  ديپلماسي در اين چهارچوب ب    

  .باشد هدف يا اهداف تعيين شده ملي مي

عيين و تبيـين اصـول و مبـاني سياسـت خـارجي كـافي               بنابراين براي يك ديپلماسي فعال و موفق تنها ت        

هاي سياسي، اقتصادي، صنعتي و نظامي در سـطح كـشوري،             نيست بلكه بايد هدف يا اهداف كلي و اولويت        

يعني در سطح ملي، توسط مقامات و نهادهاي ذيربط تعيين شوند تا مجريـان بتواننـد بـا بررسـي وضـعيت          

 جهـت تحقـق آن هـدف يـا اهـداف، ديپلماسـي خـود را تنظـيم         عام مناسبات جهاني و خاص هر كشوري در    

  .نمايند

خـوردگي و آشـفتگي دوران انقـالب و تغييـر نظـام               هدف يا اهداف كلي دولت موقت، با توجـه بـه بـرهم            

سازمان يافتن امـور كـشور و ترتيـب    «سياسي كشور در حكمي كه به آقاي مهندس بازرگان داده شده بود             

  .دوران انتقال، تا تشكيل مجلس و دولت دائمي تعيين شده بوددر طي » اداره امور مملكت

در رابطه با اين اهداف در طرح پيشنهادي و تصويب شده در دولت موقت و شوراي انقـالب مـا روابـط                      

جمهوري اسالمي را، متأثر از اصول و مبـاني حـاكم بـر سياسـت خـارجي جمهـوري اسـالمي، و هـدفها و                         

محـور  .  ترسيم نمـوده بـوديم     آن را ر سه محور بررسي كرده و خطوط كلي         ها، د   نيازهاي مملكت و اولويت   

اول با قدرتها و ابرقدرتهاي شرقي و غربي ـ يا به تعبيري نيمكره شمالي، دوم با كشورهاي دنيـاي سـوم و    

  .محور سوم مناسبات با كشورهاي اسالمي

منفـي و بيطرفـي در منازعـات        ضمناً يادآوري اين نكته هم شايد مفيد باشد كه نسبت بـه اصـل موازنـه                 

 به عملالمللي و روابط دوستانه متقابل با ابرقدرتها كمترين مخالفت و اظهارنظر منفي در شوراي انقالب                  بين

  .در حاليكه بعداً تمام حمالت عليه دولت موقت روي اين سياست بود. نيامد

هـاي     باال متفاوت و از ويژگي     مشي و ديپلماسي ما با هر يك از اين سه گروه كشورهاي ياد شده در                خط

مثالً در رابطه با قدرتها و ابرقدرتهاي شرقي و غربي، ديپلماسي ما بر اين پايـه  . خاص برخوردار بوده است  

 تـأمين    ايـران  كامالً به نفـع   بار با شرايطي      هاي اسارت   قرار داشته است كه احتياجات كشور، بدون وابستگي       

  .گردد

م، يك سلسله اوضاع و احوال فرهنگـي، اقتـصادي، سياسـي مـشترك              در رابطه با كشورهاي دنياي سو     

نظير جنبش غيرمتعهدها،   . تواند محور ديپلماسي ايران با اين كشورها قرار بگيرد          وجود داشته و دارد كه مي     

در مـورد  . هـاي اقتـصادي ـ صـنعتي و غيـره      هـاي مـشترك در زمينـه    ريـزي بـراي فعاليـت    تالش و برنامه
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توانـد   تر هستند و بر اين پايه روابط ديپلماسي مي          تر و اصولي    قاط مشترك خيلي عميق   كشورهاي اسالمي، ن  

  .خود بگيرده شكل و محتواي خاصي ب

اي از دولتهـائي   ريزي ديپلماسي كشور، ما به اين واقعيت توجه داشتيم كه با مجموعـه       در تبيين و برنامه   

درسـت اسـت كـه ملـت ايـران          . دهنـد   مييل  سروكار داريم كه طيف وسيعي را از حيث شكل و محتوي تشك           

معناي انقالب اسالمي ايران، انقـالب      ه  انقالب كرده و جمهوري اسالمي را تشكيل داده است اما ساير ملتها ب            

اسـاس منـافع و مـصالح عمـومي          المللي ميان ايران با ساير كشورها بـر         براي ايجاد مناسبات بين   . اند  نكرده

انتظار تغيير ساير دولتها و تبديل نظام آنان به نظام مورد قبـول جمهـوري                هلوحانه ب   توان ساده   كشور، نمي 

بلكـه يـك ديپلماسـي فعـال بايـد در چنـين             . اسالمي و يا تسليم و تمكين آنان از جمهوري اسـالمي نشـست            

 بـه نفـع   مجموعة ناهمگن و پر از تضاد و تخاصم حركـت كـرده و از شـرايط جهـاني و مناسـبات خـارجي                        

  .ده نمايدكشورمان استفا

ورهاي جهان در رابطه با جمهـوري  شكع استراتژيك و يا تاكتيكي ساير در اين راستا و بر اساس مواض  

مجموعـه  . كـشورهاي دوسـت، مخـالف و دشـمن    : اسالمي ايران ما با سه گروه از كشورها سروكار داريـم  

دو دسته بـالقوه و يـا       ه  ن ب مواضع و عملكردهاي كوتاه و درازمدت هر يك از اين سه گروه در رابطه با ايرا               

  .شوند بالفعل تقسيم مي

ترتيب وضعيت هر يك از كشورهاي جهان، در رابطه با جمهوري اسـالمي، براسـاس مطلـوب يـا                   به اين   

دوسـتان  :  گروه اساسي قرار خواهند گرفـت      ۶مقبول بودن مواضع و روابطشان با ايران در طيفي مركب از            

در يـك   . مخالفين بالفعل، دشمنان بالقوه و باالخره دشـمنان بالفعـل         لقوه،  مخالفين با بالفعل، دوستان بالقوه،    

طرف طيف كشورهائي قرار دارند كه براساس اصول و مباني سياسـت خـارجي و مـصالح و منـافع ايـران                      

شوند و در طرف ديگـر آن كـشورهائي هـستند كـه دشـمني                 دوستان بالفعل جمهوري اسالمي محسوب مي     

نقـش و رسـالت و وظيفـه ديپلماسـي فعـال و          . انـد   و آشـكار و علنـي و فعـال سـاخته          خود را با ايران ظاهر      

بينانه آنست كه از طريق همان علم و هنري كه بايد حاكم بـر آن باشـد، روابـط و مواضـع كـشورها و                           واقع

طـرف  ه طرف طيف، يعني دشمني بالفعل، ب تدريج از يكه هاي خارجي را نسبت به جمهوري اسالمي ب       دولت

سـخن بـر سـر ايـن نيـست كـه دشـمنان بالفعـل اسـتراتژيك          . طيف، يعني دوستي بالفعل، حركت دهـد  ديگر  

بلكـه صـحبت    . غيرممكن باشد جمهوري اسالمي به دوستان بالفعل استراتژيك تبديل گردند، كه اين چه بسا             

انـات را آنچنـان   بينانه بايد اين باشد كه با علم و هنر خود كليـه امك      ن است كه هدف ديپلماسي واقع     يبر سر ا  

 و مخالفين به    )بالفعل و بالقوه  (بكار گيرد كه دشمنان بالفعل، به دشمنان بالقوه و دشمنان بالقوه به مخالفين              

تفـاوتي خـارج شـده بـه حمايـت جـدي و عملـي ايـران                    و دوستان بالقوه از حالـت بـي        دوستان تبديل شوند  

هـا ضـرورتاً    هـا و دشـمني   هـا، مخالفـت   وسـتي ضمناً بايد در نظر داشت و توجـه كـرد كـه همـه د        . برخيزند

بدترين نوع ديپلماسي حـاكم بـر روابـط خـارجي يـك       . باشند  استراتژيك نيستند و برخي از آنها تاكتيكي مي       

يعني حركتي كه قطب دوستان بالفعـل تـدريجاً   . دولت آن است كه در جهت مخالفي كه بيان شد حركت نمايد 

  .تر گردد تر و فعال تر، پررنگ منان بالفعل قويتر بشود و قطب دش رنگ تر و بي ضعيف

حركت ديپلماسي دولت موقت در زمان تصدي اينجانب بـرخالف قـضاوت نادرسـت نويـسنده و تهمـت                   

هـا و     ريزي شده بود كـه بـه خنثـي سـاختن يـا تقليـل دشـمني                  اند در جهتي برنامه     سازشكاري كه بر ما زده    
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معناي سازش مصالح ملـي يـا تخطـي از اصـول و             ه  ين حركتي ب  چن. ها بيانجامد   ها و ازدياد دوستي     مخالفت

بلكـه  . باشد، كه آن اسمش ديپلماسي نبـوده، تـسليم و سـازش اسـت               مباني قبول شده سياست خارجي نمي     

اين چنين نيست كه برخي تصور      .  بيان شد نه خارج از آن      حركتي بود در چهارچوب آن دو محوري كه قبالً        

  .اسي موفق لزوماً بايستي با سازش و تسليم همراه باشدكنند كه ديپلم كرده و يا مي

اسـاس نويـسنده مقـاالت        جـا و بـي      با اين توضيحات اميد است روشن شده باشد كه برخالف تصور بي           

همزمـاني و همراهـي   «هاي ما    اطالعات، سياست خارجي دولت موقت نه سازشكارانه بوده است و نه برنامه           

از گــسترش مبــارزات «و يــا » شــعارهاي ضــدامريكائي ســر دادنبــا شــرايط و جــو خــاص آن روز ـ در   

بلكه از روي بـصيرت و      . بوده است » هاي آزاديبخش با حرارت سخن گفتن،       ضدامپرياليستي و ياري نهضت   

ما معتقديم فرق است، فرقي خيلي اساسـي، ميـان          . ايم  هكرد  مياعتقاد و در رابطه با سياستهاي مصوبه عمل         

مبارزه با امپرياليسم در همه جا و هميشه نيازمند به دادن شـعار             . در شعار و در عمل    مبارزه با امپرياليسم    

خواهد و كار بـسيار پيچيـده    ريزي مي ح و برنامهمل، قدرت تخيل اختراعي و طر     خواهد و ع    شعور مي . نيست

  .و زيركانه

مر عليه امريكا   جانبه و مست    نويسنده چنين مطرح ساخته است كه چون نظر اينجانب ضرورت تهاجم همه           

ه ايشان از سخنراني اينجانب در نيويورك و ب       . بوده لذا سياست دولت موقت در جهت سازندگي نبوده است         

  :كند كه گفته بودم هنگام شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد نقل مي

سم موفـق   خـواهيم درجنـگ بـا امپرياليـ         اگر مـي  . توانيم فقط در يك كشور با امپرياليسم بجنگيم         ما نمي «

جنگـيم، ملتهـاي      اين تنها مـا نيـستيم كـه بـا امپرياليـسم مـي             . ها با آن مقابله كنيم      شويم بايد در تمامي جبهه    

ديگري هم هستند و اگر ما دست به دست آنها ندهيم و امپرياليسم را در تمام دنيا در تنگنا نگذاريم آنهـا بـا                        

  .»خواهند دادآيند و دوباره ما را در تنگنا قرار  قدرت بيشتري مي

كننـده اصـلي و       گوينده آن در واقع تنظـيم     «: كند كه چون    مواضع اينجانب اضافه مي    تأييد   نويسنده ضمن 

معرف قانوني سياست خارجي دولت موقت بوده است كه در ضمن ساير اعضاي دولت و بخصوص رئيس                 

ودن سياسـت خـارجي     پـس بنـابراين تهـاجمي بـ       . »شدند   شخص بازرگان، منطقاً مسئول آن شمرده مي        آن،

  . استهدولت موقت خالف سازندگي داخلي و مغاير با نفي صدور انقالب بود

گيري حاكي از عدم توجه كافي نويسنده به تفاوت ميان مفهوم و محتواي سياست خـارجي بـا                    اين نتيجه 

  .باشد كاربرد ديپلماسي مي

 كه ميان آنچه در باره عدم       رسد  مي ن ربه نظ اوالً در مورد صدور انقالب قبالً توضيحات كافي داده شد و            

استفاده از واژه صدور انقالب گفت شد با ديپلماسي تهاجمي مورد بحث تناقص و يا مغايرتي وجود داشـته                   

بـار و     بـستگيهاي اسـارت   اراي كـسب اسـتقالل اقتـصادي و قطـع و          ثانياً جمهوري اسالمي در تالش ب     . باشد

در آنجـا  . بسياري از كشورهاي دنياي سـوم منـافع مـشترك دارد   مبارزه با سلطه استعمار و امپرياليسم با    

. بكـار گرفتـه شـده اسـت    » طلـب  توسـعه «معناي مصطلح سياسي و اقتصادي آن، يعني قدرت ه امپرياليسم ب 

يعنـي  » ابرقدرت شرق و غرب«كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهاني ـ در نيمكره شمالي و در رأس آنها دو  

 مـستمر و پيگيـر، در جهـت         بـه طـور    منظور حفظ و ازدياد نفوذ و منافع خـود            روسيه شوروي و امريكا به    

الخـصوص در دنيـاي سـوم از موضـع قـدرت       طلبي، عليه منافع و مصالح كـشورهاي ضـعيف، علـي       توسعه
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طلبي را بايد در      مجاري اين توسعه  . مسئله هستند به اين   تمامي كشورهاي دنياي سوم مبتال      . كنند  حركت مي 

در اينجا بحث بر سر ماهيـت     . المللي، خصوصاً مناسبات اقتصادي، فرهنگي جستجو كرد         بين شيوه مناسبات 

بلكه در اينجـا بحـث بـر سـر سياسـت            . آن پرداخت ه  باشد، اگرچه بايد ب     نظامهاي حاكم بر اين كشورها نمي     

 كردن و يا    حفظ روابط با اين قدرتها مترادف با قبول       . خارجي آنها در رابطه با كشورهاي دنياي سوم است        

يك دولت مستقل ملي و برخوردار از حمايت عميـق          . باشد  طلبانه آنان نمي    تسليم شدن به سياستهاي توسعه    

تواند با استفاده از مناسبات كنوني جهـان روابـط خـود را بـا ايـن دولتهـا براسـاس منـافع                         مردم كشور مي  

مبـارزه عليـه امپرياليـسم     حبت ازصـ مـا  دخالت را ندهد بنابراين وقتـي   آنها اجازه   ه   نمايد و ب   ظمشترك حف 

امـا ايـن مبـارزه      . طلبانـه ايـن قـدرتها       گرانه و توسـعه     كنيم يعني مقاومت در برابر سياست خارجي سلطه         مي

معنـاي مبـارزه بـا      ه  كمااينكه قطع روابط ديپلماسي نيز ب     . باشد  معناي قطع رابطه با اين قدرتها نمي      ه  لزوماً ب 

هـاي    ه همكـاري بـا سـاير كـشورهاي دنيـاي سـوم در مقابلـه بـا سياسـت                   همچنانكـ . ها نيـست    امپرياليست

نـه  ) هاي فرهنگي و اقتصادي از جمله جبهه(ها   آنهم در تمامي جبهه  از جمله امريكا، طلبانه ابرقدرتها ـ  توسعه

كـه   در صـورتي  . تنها مبـاينتي بـا سـازندگي داخلـي نـدارد بلكـه دقيقـاً در راسـتاي صـحيح آن قـرار دارد                       

هاي نزديكـي را   هاي صنعتي ـ اقتصادي ـ تجاري همكاري   اي دنياي سوم بخواهند و با هم در زمينهكشوره

  . آغاز نمايند، يك مقابله مؤثر با امپرياليسم قطعاً صورت واقعي پيدا خواهد كرد

  

  ـ برخورد با دولت عراق ۳

ايـم و     كات دولـت عـراق داشـته      هايي كه براي مقابله با تحري       نويسنده مقاالت اطالعات به برخي از برنامه      

  :شود  است كه به ترتيب زير جواب و توضيح داده مي يم سه ايراد گرفتهكرد ميعمل 

، ايراد گرفته است كه چرا ما از بهبود بخشيدن بـه روابـط   ۲۵/۴/۵۸الف ـ به نقل از مصاحبه اينجانب در  

  :ايم و نقل كرده است كه ايران و عراق سخن گفته

 صـرفاً يـك     آن را خـاك ايـران را توجيـه نمـوده و           ه  تگو حمالت هواپيماهاي عراقي ب    يزدي در همان گف   «

  .»سازد اشتباه و خطا عنوان مي

هاي نادرست خود تلقي بشود، تغيير داده         نويسنده در نقل سخن اينجانب، به صورتي كه موافق برداشت         

هنگـام دريافـت    ه  اق در ايـران بـ     پس از گفتگوي اينجانب با سفير جديد عر       ) ۲۵/۴/۵۸در  (اين مصاحبه   . است

 شـود بـدين     هايي از آن مصاحبه كه به موضوع مورد نظر مربـوط مـي              بخش. اعتبارنامه وي صورت گرفت   

  :قرار است

. صورت گرفـت ) آقاي دعائي(هاي سفير ايران در عراق  ها و فعاليت در دنباله تالش  گفتگوهاي ديروز ما  «

اق و وزير امورخارجه و ديگر مقامـات ايـن كـشور مالقـات     جمهور عر وي در طي چند روز گذشته با رئيس   

  .»كرده است

بالفاصله در همين مصاحبه به موضوع مذاكره و گزارشهاي سـفير ايـران در عـراق اشـاره كلـي شـده                      

  :است
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بـه  بنا به پيشنهاد دولت عراق و پذيرش ما قرار شده است كه براي برطرف ساختن سـوءتفاهماتي كـه                    «

دولت عراق قول   .  كشور نسبت به يكديگر قطع شود      وخستين مرحله حمالت تبليغاتي د    ر ن  آمده است د   وجود

  ».داده است كه از بكار بردن عناوين مجهول در باره خوزستان و ساير نقاط جلوگيري كند

جمال، اما با صراحت، آمده است، اه ين مصاحبه هم، كه در آن تاريخ بشود در ا  مالحظه ميبه طوري كه

پـس از   . شكل در روابط ايران با عراق، تحريكات دولت عراق در خوزستان معرفي شده است             محور اصلي م  

 مبسوط در طـي سـرمقاالت اينجانـب در      به طور حمله عراق به خوزستان و بروز جنگ، جزئيات اين مسائل           

ماسـي  هاي ديپل و در تحت آن شرايط كه هدف از تالش       ) ۵۸تيرماه  (كيهان آمده است اما در آن مقطع زماني         

تر شدن روابط و نهايتاً درگيري و جنگ بوده است، عقل     گيري وخيم   ما جلوگيري از توسعه اختالفات و پيش      

همـانطور كـه در     . ه است كه مسائل فقط در همان حد باز بشوند         كرد  ميسليم و منافع و مصالح كشور حكم        

اين راسـتا در جريـان بـوده        آن مصاحبه منعكس است، يك سري حركتهاي ديپلماسي در تهران و بغداد در              

آيد كه از همان ابتـدا بـا        نمي به نظر نمايد، صحيح     وقتي ميان دو دولت و يا دو گروه اختالفي بروز مي          . است

هـم در نيمـه اول سـال       مصالح جمهوري اسالمي، آن   . قهر و خشونت برخورد شده و اعالم جنگ داده شود         

بـراي حـل بحرانـي كـه توسـط عـراق عليـه جمهـوري                ه است كه تمام راههاي ديپلماسـي        كرد  مي ايجاب   ۵۸

هاي ديپلماسي آقاي دعائي، سفير ايران در عراق،  فعاليت.  آمده بود بكار گرفته شوند  به وجود اسالمي ايران   

همـين  . و آشنائي و شناخت ايشان از مقامـات عراقـي در ايـن حركـت ديپلماسـي بـسيار مفيـد بـوده اسـت                        

كـه اينجانـب در آن      . د از تحريكـات خـود در خوزسـتان دسـت بـردارد            ها باعث شد كه عـراق بپـذير         فعاليت

در برابـر ايـن، آنهـا پيـشنهاد كـرده بودنـد كـه               . ام  مصاحبه از اين امر به صورت قول دولت عراق ياد كرده          

تـذكر اسـت كـه      ه  در اينجـا الزم بـ     .  پـذيرفت  آن را دولت ايران هـم     . تبليغات ايران عليه بعث عراق قطع شود      

كننده و فاقـد ارزش فرهنگـي و عقيـدتي بـوده              محتوا و در مواردي گمراه      ان عليه عراق عموماً بي    تبليغات اير 

ل در صدا و سـيما در ايـن بـاره گفتگوهـائي     وكرات در تهران با مقامات مسئ    ه  سفير ايران در عراق، ب    . است

بنـابراين  . متذكر شـدند  هاي منفي و زيانبار آن نوع تبليغات را، حتي در جلسات شوراي انقالب                نمود و جنبه  

هاي تبليغاتي را     خوزستان، برنامه  در مورد قطع تحريكاتشان در     اذاء قول دولت عراق   ه  اگر ما پذيرفتيم كه ب    

نظر ما   تأييد   موفقيت حركت ديپلماسي ما در آن مقطع و       . متوقف سازيم، امتياز مهمي به حريف نداده بوديم       

  .باشد بر امكانات وسيع پيشگيري جنگ مي

هاي ديپلماسي بود كه بـه سـؤال خبرنگـاران در بـاره بمبـاران برخـي از                    يك چنين منظري از فعاليت    در  

  :مناطق مرزي ايران در غرب كشور توسط عراق بشرح زير جواب داده شد

در ايـن  . كنـد  هاي خود را بمباران مـي  دولت عراق در خاك خود مانورهائي دارد و يا برخي از سرزمين   «

در گذشـته  . كه اشتباهاً برخي از نواحي مرزي ايران نيز مورد اصـابت بمـب قـرار گيـرد          شرايط امكان دارد    

خـواهي اعـالم      كه چنين اتفاقي رخ داد دولت عراق رسماً و كتباً ضـمن پـوزش             )  بوده است  ۵۷منظور اسفند   (

  .»كرد كه اين واقعه به سهولت رخ داده است و آمادگي خود را نيز براي جبران خسارات اعالم كرد

 بـه صـورت تـوجيهي از        آن را شود كه نويسنده چگونه سخن اينجانـب را تحريـف كـرده و                مالحظه مي 

؟ قدرت بكارگيري علـم و هنـر ديپلماسـي يعنـي     !خاك ايران قلمداد نموده استه حمالت هواپيماهاي عراقي ب   

ف را وادار   هر حال آغازش تحميلـي بـوده اسـت، حريـ          ه  همين كه بجاي تشديد درگيريها و بروز جنگ، كه ب         
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تنهـا  . خواهي كـرده و جبـران خـسارات نمايـد           سازيم كه رسماً و كتباً به تجاوز خود اعتراف نموده، پوزش          

كنند كه اصوالً خواستار جنگ بوده باشند و تجـاوز محـدود حريـف را                 كساني اين گونه ديپلماسي را محكوم مي      

بنـابراين در برابـر كليـه       . هائي را نداشتيم    رنامهما در دولت موقت چنين ب     . بهانه براي جنگ گسترده قرار بدهند     

 و سعيمان بر اين بود كه با خونسردي و متانت مصالح            كرديم  تحريكات، اعم از داخلي و يا خارجي مقاومت مي        

  .عاليه كشورمان را حفظ نمائيم

امي حملـه نظـ  « اينجانـب در كيهـان تحـت عنـوان     ۵/۷/۵۹ب ـ نويسنده با نقل مطالبي در سرمقاله مورخ  

  :خوانده است» تهاجمي«، سياست خارجي دولت موقت را در رابطه با دولت عراق از ابتدا »صدام حسين

كنـد كـه      يزدي محورهاي ديگري نيز براي سياست خارجي دولت بازرگـان نـسبت بـه عـراق ذكـر مـي                   «

  ».مشخصه اصلي و بارز همه آنها تهاجمي بودن بر عليه رژيم صدام است

ها، در واقع برگه دادن به دسـت   بندي گونه جمع نتاج فوق ناقص است و ثانياً ارائه اين    اوالً نقل قول و است    

  .اند آن ايراد گرفتهه دشمن عليه ايران است كه خود ايشان در جاي ديگر، كه ذكر آن خواهد آمد، ب

ق در  قلم اينجانب كه تحت عنوان فو     ه  مقاله استنادي نويسنده، قسمت چهارم از يك سري مقاالتي است ب          

آميـز و     هـاي تحريـك     در سـه قـسمت اول ايـن مقـاالت بـه تفـصيل برنامـه               . روزنامه كيهان آمده بوده است    

دخالتهاي مكرر و تجاوزات بعث عراق و ياران و حاميانش عليه جمهوري اسالمي شـرح داده شـده اسـت و       

 و تجـاوز و تخطـي از   اسناد آن ارائه گرديده و نشان داده شده است كه از بعد از پيـروزي انقـالب تحريـك                 

هـائي كـه در مقابلـه بـا ايـن تجـاوزات و                در قسمت چهارم آن مقاالت برنامه     . جانب دولت عراق آغاز گرديد    

ايم و آنها را بر طبق مصالح مملكت و موازين يك ديپلماسِي موفق با زيرگـي و                   پيشگيري توسعه آنها داشته   

تعبيـر  » حـق سياسـي   «نويسنده اين شيوه كار مـا را         .ايم  يم ذكر نموده  كرد  ميپختگي و حساب شده پيگيري      

و » پيچيـدگي «،  »هـشياري «،  »ظرافـت «،  »مهـارت «باشـد بلكـه از مـصاديق همـان            نموده است كه درست نمي    

درستي، از اجزاي ضروري يك     ه  هم در يكي از مقاالت خود آنها را ب         در ديپلماسي است كه ايشان    » استتار«

  .توان ما را مورد مالمت قرار بدهند بايد و نمي  قطعاً از اين بابت نمي.اند ديپلماسي موفق قلمداد نموده

ي ت بعثـ گرانـه دولـ   كرات موارد عديـده سياسـت مداخلـه       ه  ها ما ب    در طي آن مقاالت و در ساير مصاحبه       

در خالل جلسات كنفـرانس سـران جنـبش غيرمتعهـدها در كوبـا، بـا رهبـران جبهـه                    . ايم  عراق را بيان كرده   

 جبهه يعني الجزاير ـ سوريه ـ يمن جنـوبي ـ     هوري و وزيران خارجه كشورهاي عضووساي جمر(پايداري 

و ماه بعد در خالل جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحـد در نيويـورك               ) چنين عراق   ليبي، فلسطين و هم   

امـور داخلـي   هاي بعث عـراق را در   در اين ديدارها، اسناد و مدارك دخالت. اي انجام داديم    مذاكرات گسترده 

اش را با انقالب اسالمي ارائه داده و التيماتوم داديم كـه اگـر عـراق دسـت برنـدارد مـا                        جوئي  ايران و ستيزه  

ها در سرمقاله اينجانـب در كيهـان          گيري  اي از اين اقدامات و موضع       نمونه. اجباراً مقابله به مثل خواهيم كرد     

  :شرح زير آمده استه  ب۵۹سوم آبان 

داخـل  ه  بمزدور بنام جبهه التحرير االحواز دولت عراق است كه با اعزام خرابكاران مسلح و ثانياً ـ اين «

مـا اسـناد دخالـت رژيـم عـراق را در ايـن مـورد در                 .  را نقض كرده است نه ايران      ۱۹۷۵ايران مفاد قرارداد    

انقـالب بالفاصـله    ايم كه چگونه دولت بعثي از همان ابتـداي پيـروزي              ايم و نشان داده     گذشته منتشر ساخته  
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خرابكـاري و   ه  نيروهاي مزدور مسلح را تجهيز كرده و با دادن پول و سالح به داخل مرزهاي ايران دست ب                 

  .زده است گناه مي كشتار مردم بي

هاي عراق دسـت از       در همان زمان ما با ارائه اين اسناد انكارناپذير به آنها اولتيماتوم داديم كه اگر بعثي               

د، ما با كمال قدرت مقابله به مثل خـواهيم كـرد و اگـر           نيه جمهوري اسالمي ايران برندار    اين حركات خود عل   

در همان زمان به آنهـا گفتـيم كـه رژيـم بعثـي              . شروع بكنيم تا پايان عمل و تحقق اهداف پيش خواهيم رفت          

وضـعيت داخلـي    ه  بچرا كه با توجه     . ها خواهند بود    عراق بايد بداند كه در اين بازي بازنده نهائي خود بعثي          

العاده باالست و بدون شك ايـن         پذيري رژيم بعث عراق فوق      عراق و روابط دولت بعث با مردم عراق، آسيب        

  ».ها هستند كه متضرر و متالشي خواهند شد بعثي

توانست موثر واقع گردد كه همراه با عمليات سياسي ـ ديپلماسي ـ تبليغـاتي     ها وقتي مي اما اين التيماتوم

 اين دولت عراق به طوري كهاين شيوه كار، در مجموع موفق بود، .  منطقه و در عراق صورت گيرد      در سطح 

مـا داد و بـه ازاء آن قـول داد كـه از تحريكـات خـود در                   ه  هـاي تبليغـاتي را بـ        بود كه پيشنهاد قطـع برنامـه      

  .خوزستان دست بردارد

شـرح داده شـده اسـت عملكـرد سياسـت           ها و مقاالت گذشته مبسوطاً        بنابراين همانطور كه در مصاحبه    

قـضاوت   خـالف  خارجي جمهوري اسالمي ايران، در دوران تصدي اينجانب، در رابطه با دولـت عـراق، بـر                

طـرح  . هائي برضد رژيم بعثي بوده باشـيم، نبـوده اسـت            معنا كه ما آغازگر برنامه    به اين   نويسنده تهاجمي،   

دولـت در واقـع مطلـوب دولـت بعثـي عـراق بـوده و        ه  ته بـ  هائي وابـس    چنين ادعائي و تبليغ آن، در روزنامه      

  .تواند مورد سوء استفاده آنها قرار گيرد مي

ج ـ نويسنده پس از نقل قولهائي از اينجانب در باره ماهيت رژيم بعث عراق و علل تحريكات عـراق عليـه    

  :نويسد جمهوري اسالمي مي

در توضـيح و تـشريح   منيتـي اقـدام يـزدي    باشـد كـه از نظـر سياسـي و ا      بحـث نيـز مـي     ينالبته جاي ا  «

جويانه در رابطه با عراق از قبيل كمك به انقالبيون عراقـي و تبليغـات بـر عليـه حكومـت                       هسياستهاي مداخل 

عراق تا چه حدي صحيح و عاقالنه بوده است؟ زيرا وي به عنوان كسي كـه زمـاني رسـماً مـسئوليت اداره                       

گونـه مطالـب و اطالعـات بـراي           است حق نـدارد بـا ارائـه ايـن          سازمان ديپلماسي كشور را بر عهده داشته      

باشد سـند و مـدرك بـه دسـت      حكومت عراق كه درصدد اثبات مداخله ايران در عراق قبل از وقوع جنگ مي             

كمااينكه منافقين در تحليل علل وقـوع جنـگ و تـالش بـراي تبرئـه حكومـت بعـث و محكوميـت نظـام                         . بدهد

  .»اند  از مطالب مذكور كه از يزدي نقل شد، استناد كردههائي جمهوري اسالمي به قسمت

. نبـوده اسـت   » جويانـه   مداخلـه «همانطور كه توضيح داده شده سياست دولت موقت در رابطه بـا عـراق               

هاي ضـدانقالب در      دولت عراق و به تبع آنها گروه      .  بكار گيرد  آن را نويسنده نبايد چنين عنواني را بپذيرد و        

هائي را كه در آنهـا        آن مقاالت استناد كنند كه تعمداً آن قسمت       ه  توانند ب    تنها زماني مي    داخل و خارج كشور،   

 بـين دو    ۱۹۷۵نامـه     هاي دولت بعث عراق در امور داخلي ايران و نقض صريح و آشكار مفاد موافقت                دخالت

  انچـه قـرار باشـد بـه    اما اگـر چن . دولت، به تفصيل آمده است، ناديده بگيرند و بخواهند تنها به قاضي بروند            

اي مـورد بررسـي و رسـيدگي جـدي قـرار              جنگ اين مسئله در يك محكمه صالحه      ه  منظور پايان بخشيدن ب   

 براي اثبات آغـاز تجـاوز و        هاي الزم باشند،    ها و صالحيت    بگيرد و مجريان ديپلماسي ايران واجد شايستگي      
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نه دولت عـراق  . اندازه كافي وجود دارنده د ب جويانه عراق در ايران مدارك و شواه        اعمال سياستهاي مداخله  

هاي اينجانب حكومت بعث عـراق را، در مـورد            استناد مقاالت و مصاحبه   ه  تواند ب   و نه هيچ گروه ديگري نمي     

قـضيه  !! شروع جنگ تبرئه و نظام جمهوري اسالمي را محكوم نمايد، مگر در دادگاههائي از نوع محكمه بلخ                

  .دگرد ميادامه آن بعد از فتح خرمشهر مخلوط نمود كه موجب خلط مبحث شروع جنگ را نيز نبايد با 

  

  هاي آزاديبخش ـ حمايت از جنبش۴

نويسنده مقاالت اطالعات از سياست خارجي دولت موقت در زمان تصدي اينجانب چنين برداشت كـرده               

همـراه بـا    » صـدور فكـري و فرهنگـي انقـالب        «معنـاي   ه  است كه ما نفس ارزش و جايگاه صدور انقـالب بـ           

، به عنـوان وظـايف و اهـداف اصـلي           ...بخش  هاي رهائي   هاي مادي و معنوي در حد مقدور از نهضت          حمايت

ايشان براي اثبات نظر خود بـا اسـتفاده از آيـات و اخبـار بـه                 . ايم  ل مواجه ساخته  سؤاانقالب اسالمي را، با     

مان و يا يك جامعـه اسـالمي نـسبت بـه         تحليل مباني ايدئولوژيك صدور انقالب و تعهد و مسئوليت يك مسل          

  . سو و ساير انسانها و جوامع انساني از سوي ديگر پرداخته است ساير مسلمانان و جوامع اسالمي از يك

آن اعتقـاد داريـم بلكـه در تنظـيم     ه در اين قسمت اخير، يعني تعهد و مسئوليت مـسلمانان مـا نـه تنهـا بـ                

روابط جمهوري اسالمي با كـشورهاي دنيـاي سـوم و يـا              در دو بخش     آن را سياست خارجي دولت موقت     

هـاي آزاديـبخش در بخـش         بيني كرده بوديم و بـر آن اسـاس در رابطـه بـا جنـبش                 ي پيش مكشورهاي اسال 

آوري   آورديـم كـه وظيفـه آن در مرحلـه اول جمـع             به وجـود  اي    سياسي وزارت امورخارجه يك واحد ويژه     

مـا  . بخش در كشورهاي دنيـاي سـوم و جهـان اسـالم بـود               اديهاي آز   اطالعات در باره سازمانها و نهضت     

كنند، از حيث باورهـاي   هاي آزاديبخش يا گروههائي كه تحت چنين نامهائي فعاليت مي دانستيم كه نهضت   مي

جمهـوري  . دهند  مياي را تشكيل      هاي سياسي و معيارهاي اخالقي طيف وسيع و گسترده          اعتقادي، وابستگي 

بايست بدون يك مطالعه اساسي و سيستماتيك نسبت به آنها موضع اختيار كنـد           نميتوانست و     اسالمي نمي 

دولـت  . ها، پس از پيروزي انقـالب بـه ايـران آمدنـد             نمايندگان برخي از اين جنبش    . و يا از آنها حمايت نمايد     

  .موداندازه شناخت خود از آنان و درحد مقدور از آنان استقبال و ابراز همدردي و حمايت نه موقت ب

رهبري ياسر عرفات بود، كه سـفرهائي بـه         ه  ها ب    نمايندگي فلسطيني  هيئتاولين گروهي كه به ايران آمد،       

بخش فلسطين را به عنوان نماينده مـردم فلـسطين            دولت ايران، سازمان آزادي   . مشهد و اهواز نيز انجام داد     

اين شناسائي نـه    . د در تهران را دا    گيسيس نمايند أآنها اجازه ت  ه  رسميت شناخته و ب   ه  در سطح يك دولت، ب    

تمامي مواضع و عملكردهاي ساف و نه مجوزي براي فعـال مايـشاء بـودن آن سـازمان در                    تأييد   معنايه  ب

انـد و از      مخالفـت بـا ياسـر عرفـات برخاسـته         ه  اكنـون بـ      هـم  كساني كه اگرچه بسياري از    . ايران بوده است  

باد ناسـزا و تهمـت گرفتـه و از مـا            ه  زمان ما را ب    ، در آن  نمايند  هاي مادي و معنوي مي      مخالفين وي حمايت  

از آن جمله وقتي ساف، بـدون       . خواستند كه دست آنها را در ايران تا هر كجا كه ممكن است باز بگذاريم                مي

سيس دفتري در خرمشهر اقدام نمود، بالفاصله بـا آن عمـل            أ و كسب اجازه از دولت ايران به ت        مذاكره قبلي 

 موجب آن شد كه از همه طـرف مـورد حملـه و انتقـاد      و آنها را وادار به تعطيل دفتر نموديم،مخالفت نموده  

  . قرار بگيريم
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المللي، در كنفرانس سران جنبش غيرمتعهدها در كوبا و در مجمـع عمـومي سـازمان ملـل              در مجامع بين  

  . ش دفاع كرديمهاي آزاديبخ متحد در نيويورك، همه جا ما از آرمان مردم فلسطين و ساير جنبش

 آنـان   بـه دنبـال   المحـرومين و امـل و مجلـس اعلـي شـيعيان لبنـان                 ها نمايندگان حركـت     بعد از فلسطيني  

 ۵۸در ارديبهـشت  . تهران آمدند و مورد استقبال رسـمي دولـت قـرار گرفتنـد            ه  نمايندگان مردم نيكاراگوئه ب   

بـا  ) اطالعـات  (۸/۲/۵۸اي كـه در       احبهدر مـص  . تهـران آمـد   ه  نماينده ويژه رهبر جنبش آزاديبخش زيمباوه ب      

  :اينجانب در رابطه با سفر وي صورت گرفت، گفته شد كه

 آن آزاد سـاختن بـشر از         انقالب اسالمي ايران بر پايه اصول مقـدس اسـالمي مبتنـي اسـت كـه هـدف                 «

  سياست ما، بر اين منـوال اسـت كـه از هـر مبـارزه بـر حقـي حمايـت                     .هرگونه بردگي پنهان و آشكار است     

  .»نمائيم

ايران آمدند و وزارت امورخارجه از آنهـا        ه  در همين زمان، نمايندگان اتحاديه جهاني سنديكاهاي عرب ب        

  :با اينجانب چنين گفته شد) اطالعات (۱۰/۲/۵۸اي در  در طي يك مصاحبه. استقبال كرد

ز سازيم تا مـشكالت     بايد فعاليت خود را جهت ايجاد سازمان اسالمي كه تا خاور دور ادامه يابد متمرك              «

  .»امت اسالمي و در رأس آن مسئله فلسطين حل شود

) پوليسارو(پين، اريتره، صحرا      مشابه همين ديدارها و مذاكرات با نمايندگان سازمانهاي آزاديبخش فيلي         

 ۳۱/۲/۵۸در  . هائي ارائـه گرديـد      ها، و در حد مقدور كمك       ها و اولويت    اساس توانائي  صورت گرفت و بر   ... و

  :شرح زير مطرح گرديده اي ب اضع كلي وزارت امورخارجه ايران در مصاحبهمو

د آيا اين ضوابط ايـدئولوژي      يكن   آزاديبخش حمايت مي   هاي   گفته بوديد كه از جنبش     ـ آقاي دكتر شما     س«

  كه ما داريم در اين روابط اثر خواهد گذاشت؟

 منظـور چيـست؟ مـا از آن    كـه دقيقـاً  شود بايد روشن كنـيم    وقتي صحبت از ضوابط ايدئولوژيك مي    ـ  ج

ها هستند كه     بعضي از جنبش   .شتيباني خواهيم كرد  كنند پ   هاي آزاديبخش كه مستقل عمل مي       دسته از جنبش  

بـه  هـا     المللـي بـين دولـت       هايي به اين يا آن ابرقدرت دارند و براي مقاصد خاصي در مناقشات بين               وابستگي

كنند خودمـان     اما گروههايي كه مستقل عمل مي     . واهيم كشيده شويم  خ  اند ما در اين ماجراها نمي        آمده وجود

  ».دانيم به آنها كمك كنيم را موظف مي

هـا    هاي آزاديبخش ما يك سياست كلي و اصولي را در محدوده تواناييهـا و اولوليـت                 در رابطه با نهضت   

 و قـضاوت و برداشـت نويـسنده         بنابراين اظهارنظر .  ارائه داديم  هايي را مختصراً    يم، كه نمونه  كرد  مي يبتعق

  .باشد مقاالت اطالعات درست و منطبق با واقعيت نمي

           

شود در اين مقاله جوابيه به چهـار ايـراد اصـلي نويـسنده بـه نهـضت آزادي و                      همانطور كه مالحظه مي   

گ، صـدور   دولت موقت و اينجانب در رابطه با سياستها و عملكرد دولت، رابطـه بـا عـراق و پيـشگيري جنـ                     

در بـاره جنـگ و صـلح از          .اسـت شـده   هاي آزاديبخش و مبارزه با امپرياليـسم پاسـخ داده             انقالب و جنبش  

اند نيز جاي تامل فـراوان   ديدگاههاي عقيدتي و سياسي و اقتصادي و نظامي مطالبي كه ايشان مطرح ساخته 

  . داديم به آنها پاسخ خواهحول و قوه الهي، در مقاله ديگريه داشته، قابل بحث و بررسي است، و ب
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 بـه طـور    روزنامه اطالعات در باز كردن بحث پيرامـون مـسائل اساسـي مملكـت                بار ديگر از اقدام مفيد    

اميد است كـه در سـايه   . نمايد منطقي و اصولي، و نه تهمت و برچسب بر هر غيرموافقي، صميمانه تشكر مي        

 و عالقمنـدان بـه سرنوشـت انقـالب و جمهـوري             اننظـر   صـاحب  و عقايد، همه     ءگونه برخورد سالم آرا    اين

  .اسالمي بتوانند در حل مسائل و مشكالت و در جدا كردن حق از باطل سهم خود را ادا نمايند

  

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  ابراهيم يزدي

  ۶۴آذرماه 
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  ار شدمهندس بازرگان به دادگستري احض

ري احضار شدند كه تا زمان تنظيم اين اسـناد، اصـل             آقاي مهندس بازرگان به دادگست     ۳/۹/۶۴در تاريخ   

  ).مصحح. ( بدست نيامدهاحضاري

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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  بعد از انتخابات رياست جمهوري 

  چه شد و چه بايد كرد؟ 

  

 اينـك كـه      با ستايش و سپاس به درگاه پروردگار داناي تواناي مهربان و قدرداني از ملت شريف ايران،               

گـذرد، بـا تجزيـه و     ي و نتيجه از پيش تعيين و تكليف شـده آن مـي   ماه از انتخابات رياست جمهور     ۴قريب  

خواهيم در ايفاي وظيفه ديني و ملي خود و ادامـه             تحليل تحوالتي كه در اين مدت در مملكت جريان يافته مي          

م، در جهت آگاه و عالقمند سـاختن مـردم بـه اوضـاع سياسـي كـشور و       يكن تعهد و رسالتي كه احساس مي 

يعني آزادي، استقالل، جمهوري    (ق آرمانها و اهداف مصوب انقالب       و همگامي آنها در تحق    ن و همفكري    جها

چند موضوع مهم كه از مسائل مورد ابتالي روز است تجديد خاطره و مختـصر بحـث و                  ه  نسبت ب ) اسالمي

  .بررسي بنماييم

  تجربه انتخابات رياست جمهوري و وضع حاضر) الف

  )دوم» كي مقصر است«(فعلي دچار شده است وضع ه چرا و چگونه كشورمان ب) ب

  ) سوم»چه بايد كرد«(تكليف ملت براي پيروزي و رستگاري چيست؟ ) ج

  

  تجربه انتخابات رياست جمهوري و وضع حاضر) الف

 جريان چهارمين انتخابات رياست جمهوري را كه از رويـدادهاي اساسـي كـشور بعـد از پيـروزي                    يقيناً

  .نقاط عطف و ضعف نظام موجود بايد بدانيم، كم و بيش بخاطر داريدشود و از  انقالب محسوب مي

كـار   خواستند چنين پذيرفته شود كه اين       دادند و مي     پيوسته وعده مي   نقبل از انتخابات مقامات و متوليا     

امـا بـا    . از هر جهت قانوني و آزاد انجام شده و رعايت مساوات براي موافق و مخالف به عمـل آمـده اسـت                     

 مطبوعـاتي نهـضت و فعاليـت تبليغـاتي،      ا و ممانعتهـاي فـراوان، از جملـه جلـوگيري از مـصاحبه            محدوديته

جمهـوري ايـن       نفر از داوطلبان رياسـت     ۴۷سرانجام شوراي نگهبان برخالف قانون اساسي با رد صالحيت          

 شـوراي مركـزي حـزب جمهـوري اسـالمي قائـل           ) فعلي يا قديمي  ( براي سه نفر از اعضاي       حق را منحصراً  

 سـلب گرديـد و مـردم         افراد اين مملكت عمـالً     هگرديد و به اين ترتيب حق تشخيص و آزادي و اختيار از كلي            

بدهنـد،   رأي    به يكي از اعضا و رهبران حزب حـاكم          راهي جز اينكه مانند جمهوريهاي دمكراتيك كمونيستي،      

توانست در حكم اعتراض      ه مي كه حق طبيعي و بديهي ملت بود       كه راه امتناع از مشاركت،       نداشتند خصوصاً 

به اين عنوان . ظاهر قانوني تبليغاتي بسته شد   ه  با تهديدهاي متمركز و مكرر ب     بر عملكرد دولتيان تلقي شود،      

ريخـتن در    رأي   شـود و    عدم مشاركت در اين تكليف شرعي ضديت با انقـالب و نظـام جمهـوري تلقـي مـي                  

دهـان دشـمنان بيـشتر      ه   و مروه و كوبيدن مـشت بـ        صندوقها شرعاً واجب بوده ثوابش از سعي ميان صفا        

  .است

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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ها و برخالف پيشگيريها و پيشگوئيها، عليرغم انتظار مقامـات از             اما با وجود جوسازيها و ارعاب و الزام       

 ميليون نفر در انتخابات شركت كردند، صرفنظر از آنكـه همـين رقـم    ۱۴ ميليون نفر واجدين شرايط فقط   ۲۵

گيـري در تهـران و        هـاي راي    العـاده حـوزه      وجود قرائن متعدد از جملـه خلـوتي فـوق           ميليون هم به دليل    ۱۴

  .باشد انگيز مي لسؤاشهرهاي بزرگ 

 از   تحق كامل پيدا نكـرده اسـت،  يطبيعي است در شرايطي كه حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساس    

از مصائب و مشكالت كشور باشـد،  س چنين انتخابات غيرآزاد انحصارگرانه انتظار نتايج درخشاني كه چاره       

جمهـور در زمينـه    ها و اخطارهاي محكم رئيس ديديم كه آن همه وعده. دور از واقعيت استه خيالي خام و ب   

تا آنجا كه در مراسم تحليف ! ها چگونه خالي از پشتوانه و عقيم از آب درآمد   تغييرات بنيادي دولت و برنامه    

 و  ۱۲۴گي خود و محروميت از افـزار كـار الزم، يعنـي اصـول               مجلس سوگند مشروط خورده به دست بست      

 جاي اختيار و آزادي مردم را بگيـرد و          ،معلوم شد وقتي انحصار و اجبار     !  قانون اساسي اشاره كردند    ۱۳۳

وجـه  ه  بلكـه مـصائب بـ     . اي گـشوده نخواهـد گرديـد        حاكميت ملي تحت شعاع قيموميت قرار گيرد هيچ گـره         

در چنين شرايطي طبيعي است كه گراني، بيكـاري، سـختي معيـشت و              . اهد يافت شديدتر تكرار و توسعه خو    

و مظلومان، نگراني و نااميـدي و        افزايش ارتشاء و اعتياد، فرار مغزها، فرياد محرومان          مسكن، كاهش توليد،  

يط اردر اين شـ   . اقي مانده و بيداد كند    بدتر از همه جنگ خانمانسوز، با همه خون و خرابيها سر جاي خود ب             

يابـد آئـين اطاعـت و اسـارت يعنـي اسـتبداد              و احوال تنها نهال و نهادي كه زنده شده و رشد سرطاني مـي             

  .همراه با چاپلوسي و بيچارگي. كهنسال خواهد بود

نـاراحتي و نارضـائي مـردم       . طلبد زبان آورده درمان مي   ه  خوشبختانه تنها نهضت نيست كه دردها را ب       

عالوه بـر آن در     . روز بيشتر شده و صدا و ناله آنان برخاسته است          هتا روزب كوچه و بازار در شهر و روس      

انـد و     اندركاران و در نهادها و نمايندگان نيز، چه آنها كه اهل تعهـد و تـشخيص                 ميان خود مسئولين و دست    

هـا در خلـوت و        وجدانشان نخشكيده است و چه آنها كه دعوا بـر سـر مقـام و منـافع دارنـد، زبانهـا و قلـم                       

رود كه كمي بـاز شـود و نفـس كـشيدنها             جامعه مي . راه افتاده است  ه   ب   آشكار و عام،   به طور خصوصي يا   

هـا تـا چـه حـد حـق اسـت و از صـدق و صـفا نـشأت                       ها و نوشته    نداريم كه گفته  به اين   كاري  . آسان گردد 

و حقيقت و حيـات بـراي       كننده است كه نور حق        گيرد، از اين جهت ارزش دارد كه اوالً اميددهنده و اثبات            مي

و  اهل بيت حكومت اقـرار و افـشا           ثانياً چون متوليان صاحب قدرت و اطالع و        .هميشه خاموش نخواهد ماند   

شوند كه بندهاي اختناق و انحـصار و اسـارت سـست              نمايند سند و احتجاج الزم نداشته وسيله مي         تظلم مي 

  .ها بيرون آيند بست شود و ملت و مملكت از بن

 قضايي و در زمينه از هم پاشيدگي دادگستري كشور نيز كه خرابترين بخش نظـام اسـت بهتـر          از امنيت 

وقتي دادستان كل كه انتصاب خودش، بـدون در نظـر گـرفتن شـرايط مـصرح در قـانون                    . كه چيزي نگوئيم  

اش حمايـت از قـانون و صـيانت و سـالمت              اساسي صورت گرفته و بزرگترين وظيفـه و بلكـه تنهـا وظيفـه             

كند و احكام صادره از دادگاههاي انقالب و غيـرانقالب را             را تخطئه و تهديد مي    » گرائي  قانون«ت است   قضاو

مور خودشان صورت گرفته است نقض نموده قـضاوت شـرع را      أكه تماماً زير نظر روحانيون منصوب و م       

صـنايع  ) دعيانيا م (در چنين جوي است كه صرف مراجعه و دادخواهي صاحبان           . نمايد  محكوم و توبيخ مي   

دولـت و   ه  دادگـستري و بـ    ه  حال ديگر چـه اتكـاء و اميـد بـ          . دگرد  ميو مزارع محكوم شده ذنب اليغفر تلقي        
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اي از تاريخ دادخواهي از قاضي و محكمـه           آيا در هيچ آئين و نظام و در هيچ دوره         ! توان داشت؟   دستگاه مي 

ده اسـت؟ اگـر قـرار باشـد در دسـتگاه            جرم قابل تعقيـب شـمرده شـ       ) به ناحق ولو  (و تقاضاي دريافت حق     

 فلـسفه    گرائي مطرود و نـامطلوب اعـالم گـردد،          اعتنائي به قانون حاكميت پيدا كند و قانون         قضائي كشور بي  

مجلس و شوراي نگهبان و ضرورت انطباق قوانين موضوعه با قانون اساسي و اسالم بالموضـوع خواهـد                  

  .مالكهاي قانوني را خواهد گرفتگرديد و جوسازي و شعار پراكني جاي معيار و 

  

  دوم» كي مقصر است«) ب

در تـاريخ ديمـاه     » كي مقصر است  «آمد و جوابي با تفصيل و توضيح در نشريه            زبانها مي ه  والي كه ب  ئس

افـرادي از خودشـان و از   . رسـد  مـي  داده بوديم، باز هم از گوشه و كنار داخل و خارج كشور بگوش        ۱۳۶۳

د مقصر اصلي اوضاع كنوني ايران چه كسي يا چه كساني هـستند؟ چگونـه اختيـار                 پرسن يكديگر يا از ما مي    

هاي عمومي و شعارهاي اوليه، به دسـت          دور از خواسته  ه  ملت و اراده مملكت، برخالف انتظار و تصور و ب         

  .اينجا كشيده شده استه جناحي از روحانيت افتاده وضع ب

هـا مقـصر      له كـساني هـستند كـه در نظـر بعـضي           نهضت آزادي ايران و شخص مهندس بازرگان از جم        

اند چنـين     اين معترضين كه ظاهراً ديواري كوتاهتر از ما نديده        . گيرند شناخته شده و مورد اعتراض قرار مي      

اعتبار نهـضت آزادي از ايـشان اسـتقبال      ه  ايران آورد و مردم ب    ه  پندارند كه رهبر انقالب را دكتر يزدي ب         مي

 زمام امور و اختيار مملكت را بدست روحانيـت سـپرده   دگيري و استعفاي خو نارهكردند و دولت موقت با ك  

  ...است

           

لحاظ دفاع خصوصي از خودمان، بلكه اوالً تشخيص صحيح علل و عوامل كار و حـل                ه  در اين باره، نه ب    

ان الزم اسـت تجزيـه و       مسائل و ثانياً بررسي بيشتر طرز تفكرهاي قابل اعتماد و قابل پيروي براي ملت اير              

  . اي تكرارها پيش آيد اگرچه پاره. تحليل مختصري بنمائيم

ون و روشنفكران نبودند كـه       كلي ملي  به طور نمايند كه اين نهضت آزادي و         كنندگان فراموش مي    اعتراض

لـت  وزيـري و تـشكيل دو       تعيين امامت و واليت براي رهبر انقالب كردند بلكه ايشان بودند كه فرمان نخست             

رهبر انقالب با مبارزات قاطعانه ده، دوازده ساله و موضعي          . نام مهندس بازرگان صادر كردند    ه  موقت را ب  

    ون و دانشجويان مبارز در برابر مظالم و مفاسد دربار و خيانت و خرابكاريهاي شـاه                كه در هماهنگي با ملي

داستبداد را به دست گرفته وعده حكومـت       ند و پرچم قيام ض    كرد  مي اعالم اتحاد و آزادي      ،اتخاذ كرده بودند  

  .دادند عدل اسالمي مي

گرفتنـد كـه شـهرها را خـراب و      شـاه ايـراد مـي    ه   ب دبخش خو   رهبر انقالب در پرخاشهاي كوبنده و روح      

قبرستانها را آباد كرده است و پلـيس مخفـي او يعنـي سـاواك در شـكنجه و آزار و اعـدام مخـالفين بيـداد                           

توانست از    زمان مي   چه كسي در آن    .دادند  كومت ملت و تحقق آزادي و عدالت را مي        نمايد ايشان وعده ح     مي

  آينده بدبين باشد و حدس ديگري بزند؟ه اين سخنان روگردان و ب

اتفـاق مـردم ايـران بـدون        ه  سوي ايشان جلب شده اكثريت قريب ب      ه   طبيعي توجه ملت ب    به طور بنابراين  

  .العاده مقدم رهبرشان را گرامي داشتند  اشتياق و ايثار فوقآنكه چيزي از خارج القاء شده باشد با
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: گفتنـد  كنندگان پس از شنيدن اين پاسخها، با اطالع و انصاف خود، كالمشان را عوض كرده مي                 اعتراض

  د چرا گول خورديد؟ي ولي شما كه سابقه در سياست داشتاطالع و ناشي بوديم ما بي

ه داده و خاطرنشان ساخته بـوديم كـه مـا بـ           ) اول(» كي مقصر است  «در نشريه   جواب اين قسمت را نيز      

 منظـور جلـوگيري از فعـال مايـشائيهاي           هاي الزم را در اساسنامه شـوراي انقـالب بـه            بيني  سهم خود پيش  

هـا و انحرافهـا زبـان     گيـري، تخريـب   ضدقانوني كرده و از اولين ماهها در برابر دخالتها، نفوذ مراكز تصميم 

مخالفـت  ه  كاريها و كارشكنيها بـ      دولت موقت نيز در برابر عدول از اصول انقالب و افراط          . تراض گشوديم اع

خواست كه دشمني و تفرقه يا تخاصـم و تالفيگـري و              گذاشت و از همه مي     برخاسته مردم را در جريان مي     

  .ب برادروار همكاري نمائيمروحيه تخريب را كنار گذارده براي ترميم خرابيها و رفع نواقص و پيشبرد انقال

اسـتقالل واقعـي كـشور را      ه  دولت موقت با توجه به سازندگي و ابتكار، تصميم داشت بـراي رسـيدن بـ               

ديـديم اگـر انقـالب و دولـت          اي ندارد و چون مـي       اما متأسفانه دست تنها نتيجه    . خودكفا و خودجوش سازد   

ري خواهـد خـورد و از طـرف ديگـر در            هاي خصوصي قرار گيرد انقالب شكست فو        صحنه جدال و جنجال   

رفت، بنابراين پس از اعالم دالئل و مواضع خود كنار رفتيم، بدون              چنين محيط و شرايط، كاري از پيش نمي       

 حاال اعتراض و ايراد دارند كمترين همصدائي و همگامي در دفاع از ما و مواضع ما كساني كهآنكه از ناحيه 

  .  آيدبه عمل

 دينـي   سران آن از سالهاي بسيار دور مخالف تفكيك دين از سياست و اشاعه بـي      نهضت آزادي ايران و   

البته براي تبعيت سياست و نظام مملكت و دولت از ديانت يعني حاكميت خـدا و خلـق خـدا،                 . اند  و فساد بوده  

حاكميـت  معناي روحانيت نبود و هيچگاه خواهان       ه  ند ولي ديانت و اسالم در نظر آنها ب        كرد  ميدفاع و تبليغ    

  . بارها ابراز داشته بودندآن راطبقه روحانيت و استبداد ديني نبوده، خالف 

           

ه رونـد و دو تقـصير اساسـي بـ          عمق بيشتر مي  ه  معدودي از معترضين پا از حدود فوق فراتر گذاشته ب         

طيت سـلطنتي   گذارند، يكي سرنگوني شاه و نظام مـشرو         گردن نهضتيان و مبارزين مسلمان و روشنفكر مي       

  .و ديگر پيش كشاندن اسالم به عنوان ايدئولوژي براي اداره و رهبري سياست

سيـساتي كـه انجـام     أدر مورد اول ادعايشان اين است كه اكثر عمران و آبادي كه داريم و تجهيـزات و ت                 

دانشگاهها آهن، هواپيمايي و كشتيراني،       كشي، كارخانجات، راه     اگر مملكت صاحب جاده، برق، آب لوله       ،شده

سسات توليدي كشاورزي عظيم و ذخاير ارزي گشته اسـت          ؤها و بزرگراهها، م     سازي، جاده   و مدارس، خانه  

استفاده كار مثبتي چندان انجـام      ز مصرف و ويراني و سوء     ها ج  محصول دولتهاي قبل از انقالب بوده بعدي      

سرور و سـالمتي را از      .  آنها است  اند و فقر و فساد و دزدي و دشمني و ناتواني و پاكسازي محصول               نداده

بـار  ه اند و در خارج از كشور بدنامي و نفرت براي ايران و ايراني و آوارگي و مصيبت بـ     ها دور كرده    چهره

س و ارتجاع كه ناشي از پريـشاني و پـشيماني و از سـرخوردگي نـسبت بـه                   أالبته چنين روحيه ي   . اند  آورده

  .باشد كميت ملي و اصول اوليه خود ميانقالب است معلول انحراف انقالب از حا

باشـد    جاي خود مـسلم و غيرقابـل انكـار مـي          ه  اما بديهي است همانطوركه معايب نظام استبدادي كهن ب        

اي نظـام شاهنـشاهي     معايب حاكميت فعلي نيز محاسن و مزايـائي بـر         . كند  نظام فعلي را تبرئه و سربلند نمي      
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اضيان به نظام استبدادي كهـن سـيري بـه قهقـراء و انتحـار و                 و گرايش ارتجاعي برخي نار     آورد  فراهم نمي 

كـه   شود درحالي   اي از افتخارانگيزترين حركت سياسي تاريخ خود يعني قيام براي انقالب محسوب مي              توبه

صورت نـه تنهـا شـرايط و مزايـاي            و در اين   پذيرد  عقب را نمي  ه  ناموس دنيا و خلقت سير قهقرا و حركت ب        

چنين خيال خام بايد از سرها دور گشته        .  گرديد بلكه خسرالدنيا واالخره خواهيم گشت      گذشته احياء نخواهد  

  .خويشتن پيشه كنده خدا و به خود آيد و صبر و توكل به ملت ب

هيچگـاه عملكردهـاي خـالف قـانون و اصـول برخـي از       . در مورد دوم نيز مبنـاي قـضاوت غلـط اسـت         

انـد    اگـر خواسـته   كساني  . م و انقالب گذاشت    نبايد به پاي اسال     انقالبي را  به اصطالح روحانيون و يا جوانان     

صالح ديـن   ه  خير و ب  ه  نيت ب    روي حسن  ازتحولي كه چه    و  براي پيشرفت مقاصد خود و موفقيت در انقالب         

اعمالشان لباس اسالم بپوشانند تا در نظر عوام و جوانـان حـداكثر تـأثير و تحريـك را                   ه  اند ب   ديده و دنيا مي  

را » اسـالم = روحانيت  «مور از طرف اسالم يا خدا و معصوم دانست و شعار يا معادله              أد نبايد م  داشته باش 

ها و دلهـا فرونـشانند و بـر هـر مخـالف يـا                 بر هر در و ديوار حك كرده از صبح تا شام در گوشها و چشم              

ام ديـن انجـام     نـ ه  هاي ناچسب بزنند و با اعمـالي كـه بـ            غيرموافق داخل يا خارج با زبردستي تمام برچسب       

 درست خالف آنچـه را كـه قرنهـا در منبـر و محـراب و حجـره و حـوزه از اسـالم و اوليـاي ديـن                              دهند  مي

ها است كه بگوينـد معلـوم         خوانده  نگري درس   لوحي مردم و سطحي     از ساده .  ثابت نمايند  ،ندكرد  ميتوصيف  

اختصاص بـه اسـالم نداشـته، نظـائر         شود كه اسالم و رفتار اولياء آن نيز همين بوده است و اين مطلب                 مي

  .دلخراش آن در تمام ادوار و اديان و در عقايد و آرمانها ديده شده است

اند، براي ارضاي وجدان و ايمان خـود و        اگر نهضت آزادي و گروههائي از روشنفكران اسالمي خواسته        

كـم روشـني بزننـد كـه        دار مح   جستجو و تدوين ايدئولوژي فلسفي اجتماعي ريشه      ه  ارشاد هموطنان دست ب   

معناي تخريـب   ه  فطرت پاك انساني باشد، اين تفكر و تالش مطلقاً ب         ه  خويشتن خويش و پاسخ ب    ه  بازگشت ب 

هـاي صـنفي      پرسـتي و حاكميـت      سـازي بـراي ارتجـاع و كهنـه          مليت ايـران و تحريـف تـاريخ نبـوده زمينـه           

  .ايم، چيزي كه كمترين محل و مبنا در اسالم و قرآن ندارد هكرد مين

ديانت و معنويت و بويژه آئين پاك اسالم و جوهر ذاتي آن كه در مكتب اهل بيت رسالت درخـشندگي و                     

خلوص بيشتر دارد در تمام طول تاريخ عامل اصلي و شايد يگانه محرك مردم ايـران اعـم از عـامي و دانـا                        

دگي اربابـان سـتمگر     خدا و اسالم يا بـه بنـ       ه  نظر از مسئله آخرت و بندگي و بازگشت ب          بوده است و صرف   

  .گر دام بيگانگان حيلهه ايم يا ب افتاده

هـاي پـاك خـدائي، ماننـد هـر ارزش اعلـي در معـرض راهزنـان قهـار يـا                        بديهي است كه اسالم و آئـين      

ه دهد كه دالالن دين ب      هاي فراواني نشان مي     تاريخ نمونه . باشد  سازان نابكار، يعني لشكريان شيطان مي       سكه

ثمن ناچيز در بـازار دنيـا       ه  منديهاي دنيا ب     آيات و آثار خدا را براي بهره       ١ات اهللا ثمنا قليال   مصداق اشتروا باي  

  .اند استفاده كردهروخته از عواطف و عقايد مردم سوءدنياداران فه ب

قـصد  ه   روي صـداقت و بـ      كـساني كـه   در اين رهگذر نه خدا و دين و فرستادگانش تقصير دارنـد و نـه                

ند اصول و آئيني را سرلوحه و هدف حركت قرار دهند كه از ازل تا به ابـد رهبـري و              ا  خدمت فطرتاً خواسته  

                                                 
  .بهاي اندك معامله كردنده ـ آيات خدا را ب۹سوره توبه آيه . ۱



  ۲۰۳

 بنابراين وظيفـه انـسانها اسـت كـه چـشم و گـوش خـود را بـاز                  . همه جهان و زمان داشته است     ه  اشراف ب 

  .ناشايستگي ندهنده ناداني و به  عنان و اختيار را ب ١حكم والتقف ما ليس لك به علمه نگاهداشته ب

 تعـصب   ]ناخوانـا [دم، بعـد از نجـات از اسـتبدا        و انـسانيت قـرن بيـست      ]ناخوانـا [ رادگيرندگان الاقل ايـن   اي

اي كه روي ماركسيسم و فاشيسم و مكاتب ديكتـاتوري            هاي كاپيتاليستي و به تجربه      ناسيوناليستي و تسلط  

ژيهايي كـه متوسـل      يا اختناق كرد، ضروري تشخيص داده است كه بدون داشتن مرام و ايدئولو              انحصار يا

تواند مسائل اجتمـاعي را حـل كنـد           نمي ،واقعيتهاي طبيعي و انساني داشته باشد     ه  تعليم و آگاهي و تكيه ب     ه  ب

 تسليم شـدن بـه قـوانين حـاكم بـر طبيعـت و انـسان را نبايـد يـك عمـل                        وروآوردن به آئين جهاني توحيد      

طلبـي    طلـب و غفلـت و راحـت         اي گروهـي قـدرت    ارتجاعي عاميانه و بازدارنده تلقي نمود يا خطاها و خالفهـ          

  .پويندگان سالمت و سعادت انداختن گرده ديگران ب

ل اصـلي معـوق     سـؤا  آمد جـواب     به عمل  كه   هائي   ابهام ه شد و رفع ايراد يا اتهام و       با توضيحاتي كه داد   

  .مانده است

 دولـت موقـت را       نيز به رد اعتراض معدود كساني كه نهضت آزادي و          )اول(»كي مقصراست «در نشريه   

دانستند پرداخته بوديم بدون آنكه بگوئيم مقصر كيست و اصالً تقصيري رخ داده است               مسئول و مقصر مي   

  .يا خير

هائي از روحانيت و متوليان انقالب و طراحان زبردسـت و   ممكن است چنين استنباط شده باشد كه جناح       

     كلي مردم را    به طور اندركاران انقالب و       دست ون و روشنفكران و ساير    مجريان مقصر اين جريان بوده ملي 

  .اند اي استفاده كرده گونهه فريب داده از هر يك ب

باشد ولي مقصر  اين نظر كه طرفداران زياد دارد و از جهاتي هم درست است، قابل مطالعه و بررسي مي         

  .يا قاصر اصلي و در هر حال مسئول و موثر واقعي را در جاي ديگر بايد جستجو كرد

 را  ۱۳۵۷كـه پيـروزي بهمـن       ) اتفـاق مبـارزين و مطلعـين ايـران        ه   ب  و اكثريت قريب  (براي نهضت آزادي    

هـا و قـشرها و     سـاله ملـت ايـران، در شخـصيت        ۷۰ تفكـر و تالشـها و فـداكاريهاي الاقـل            و معلـول  مديون  

ايـم كـه اگـر        فتـه دانيم و معتقد به اصالت و خودجوشي آن بوده بارهـا گ             هاي مختلف و متوالي آن، مي       گروه

دگرگوني افكار و احوال حاصل نشده و چنان وحدت كلمه و همكـاري همـه طبقـات وجـود نداشـت، مـسلماً                   

ان را بايـد عامـل مـوثر و         غـرض ملـت ايـر      عقيده ما و هر محقق بي     ه  يافت، ب  يانقالب اسالمي ايران تحقق نم    

شناسي و همچنين      منطق و موازين جامعه    به همين  اول انقالب و مفتخر پيروزي آن بدانيم بنا           مرحلهمسئول  

تحول و تـداوم انقـالب اسـالمي ايـران و هـر             » ان اهللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم        «مصداق آيه   ه  ب

صورت يا كيفيت اعم از بد يا خوب را كه پيدا كرده باشد يا پيدا كند، حقاً بايد مربـوط بـه افكـار و اعمـال و                            

انـد مـوثر اصـلي يـا          اند و آنچه نكرده     در مجموعه و محصول از جهت آنچه كرده       احوال خود مردم دانست،     

  .باشد  باز ملت ايران مييمقصر و مسئول كل

 سهم قابل توجه در مبـارزات گذشـته و          كساني كه صور يا خطاي هموطنان ما و مخصوصاً        قترين    عمده

نـد انقالبهـاي    كرد  مـي ه است كه تـصور      اند اين اشتباه بود      بهمن داشته  ۲۲در مراحل منتهي شده به پيروزي       

                                                 
 .ـ از آنچه اطالع و آگاهي درست نداري پيروي نكن۳۶/ اسراء. ۲
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شـود و خطـر    دنيا و واژگوني نظامها كار سهل و سريعي بوده با يك حركت و دو حركـت قـضيه تمـام مـي                    

توانند در انتظار حـصول ثمـرات         يعني مي . برگشت و بدتر شدن يا به سنگ و سختي برخوردن وجود ندارد           

  . خود اجازه استراحت و انصراف از خدمت بدهنده ب

شما كدام محـصول    . طبيعت مشهود و دستگاه عظيم خلقت هرگز چنين اجازه و امكاني را نپذيرفته است             

اش تضمين بوده رساندن      و ميوه را سراغ داريد كه وقتي بذر آن پاشيده شود درو كردن دانه و چيدن ميوه                

فاظـت و مراقبتهـا و   آب، وجين و هرس كرن، سمپاشي، جلوگيري از تجاوز حيوانات و طمع آدمها و انواع ح       

دست آمده باشد در معـرض      اال و ارزش كه با تجارت و تالش ب        جگرها را الزم نداشته باشد؟ يا كدام ك         خون

  شود؟ خسارات و خطرات و حمالت مستمر نبوده با مختصر غفلت از دست صاحبش گرفته نمي

 سـاله در معتقـدات،      ۲۵۰۰ اند نظام و فرهنگ استبدادي كه ريـشه         هموطنان عزيز ما چگونه انتظار داشته     

آداب، عادات و تشكيل دولتهاي مسلط بر اين مرز و بوم داشته است با چند مقاله و اعالميه و شـعار يـا بـا                         

كه همه جـا رخنـه       يي و اجتماع و اعتصاب يكسره دست از سر اين ملك و ملت بردارد؟ درحالي              راهپيماچند  

. ه و دكان و مدرسه و از آنجا تـا اداره و حـوزه و حكومـت                 از خانه و خانواده گرفته تا د       .و النه كرده است   

استبداد و استقبال از شـعار زور       . همه جا خودبيني و خودخواهي و روش تحكم و تحميل رواج داشته است            

اي اين ملت عجين شده مردم ايران در عمق ضميرشـان و تاريخـشان              ه و زود، با ساخت و بافت و خواسته       

مــشورت و همكــاري و ه انــد و عــادت و اشــتياق چنــدان بــ  ور و زود نديــدهآثــار مثبتــي جــز بــا شــرايط ز

ه  اصالً اعتقاد به آزادي و دموكراسي كـه بـ  كساني كه و كم نيستند  دهند  نميجمعي نشان     هاي دسته   باطضان

. بايـد بپـذيريم كـه سـرزميني داريـم مـستبدخيز و مـستبدپرور              . معناي حكومت مردم بر مردم است ندارند      

د اسـم ببريـد كـه       يتوان  نام و نويسندگان صاحب فضل چند نفر را مي        ه  د در ميان اينهمه شعراء ب     مالحظه كني 

فقيه دانشمند و اديب عاليمقامي . اند  گويي و تقويت پادشاهان را نكرده استبدادپرور نبوده         سرائي، تملق   مديحه

ستايش و سـپاس خـدا   ه حه بصف السعاده نيم  نام معراج ه  چون مالاحمد نراقي در مقدمه كتاب معروف خود ب        

ونــيم بعـد را صــرف   پردازد،ولـي يــك صـفحه   مــي) ص(اش محمــد مـصطفي  و سـالم بــر فرسـتاده  و درود 

همينطـور  ! ترين سـالطين قاجـار، كـرده اسـت     انگيزترين بيان در مدح و ثناي فتحعليشاه يكي از نااليق      مبالغه

يگاه بودند و بر طريقت مريد و مرادي اجداد پادشاهان صفوي كه سادات اهل صفا و از صوفيان صاحب جا        

يا اخالص و ايثار و با داعيه ترويج آئين پاك تشيع، سلسله صفوي را بنيـان نهادنـد، ديـري نگذشـت كـه از                       

هاي مـا بـوده       صفويه نيرومندترين و پرجاه و جاللترين سلسله      . ارادت و ايثار قهارترين استبداد بيرون آمد      

جاي ترويج مذهب به تحميل آن      ه  ب. رين پادشاهان را تحويل تاريخ دادند     شرابخوارترين، عياشترين و سفاكت   

االمـر نيـز بـه تقـدس          عاقبـت .  تشيع صفوي را ساختند    ، دكتر شريعتي از تشيع علوي     به اصطالح پرداختند و   

  !يادگار گذاشتنده ترين شكست را ب گرائيدند، ننگين

د و پايه در داخله دارد بلكه استيالي خارجي و          جوش استبداد نه تنها از زمين ايران و ضمير مردم آن مي          

هـا   يد آن بوده همه جا با اتكاء و استفاده و استخدام سالطين و راجـه  ؤاستعمار و امپرياليسم نيز محتاج و م      

و اميرها و ديكتاتورها است كه سياستهاي استعماري غرب و شرق اروپا يا امريكا موفق به تسلط و تجاوز                   

هاي منفـرد مـستبد و ديكتاتورهـا كـه            استعمار و استيالي خارجي با حاكم     . اند  يكا شده بر ممالك آسيا و امر    

هـا و مطـامع خـود را، حتـي            تواند كنار آمـده نقـشه       حفاظت و حمايت از ناحيه جامعه و ملت ندارند بهتر مي          
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 چـون  )يـا يـك گـروه اقليـت    (يـك فـرد   . بدون آنكه آنها خواسته يا اشـعار داشـته باشـند، بـه اجـرا درآورد               

دهـد كـه     شـود، نقطـه ضـعفي را تـشكيل مـي            باشـد، يـا مـي       دستخوش جهل و غرض و غـرور و فـساد مـي           

كـشند و آزادي و اسـتقالل كـشور را     سو كه مايل باشند مي    هره   ب آن را سهولت  ه  سياستمداران زبردست ب  

ه اسـتبدادي    و هر زمان كه رفع نيازشان شد، ناراضي گشتند، چـون فـرد و گـرو                دهند  ميبازيچه خود قرار    

همانطور كه  . نمايند  سرش مي ه  پشتوانه و پايه مردمي ندارد، با يك اشاره، توطئه يا رها كردن ساده دست ب              

كـامالً  گيـرد و      بنابراين استبداد از داخل و خارج مملكت پايه و مايه مـي           . در مورد رضاشاه و پسرش ديديم     

 به وجود ها تغييري اساسي      يير افراد و حكومت   طبيعي و قهري است كه تا وقتي زمينه وجود داشته باشد تغ           

  .آورد نمي

مخالفـت و ممانعـت، از ناحيـه     هوشـياري و ه طبيعـي و عـادي نيـاز بـ    كـامالً  آيا چنين آفـات و خطـرات        

داران بــه ارزش و اســتعدادهاي انــساني، نداشــته اســت و  عالقمنــدان بــه آزادي و حاكميــت ملــي و عقيــده

  اضر براي فعاليت و فداكاري بوده باشند؟بايستي ناظر بر جريانها و ح نمي

آزادي و اسـتقالل و     «قاطعيـت پيـروزي انقـالب و تـصويب          ه  سـرعت و بـ    ه  ما زياد از انـدازه مغـرور بـ        

 يـك امتيـاز اسـتثنايي بـراي خودمـان           آن را در مقايسه با انقالبهاي بزرگ جهـان        . شديم» جمهوري اسالمي 

آمد نـاجور و ناخواسـته را واقعـه عجيـب و تلـخ دانـسته مـاتم                   آمد ناخوانده يا پيش     و حاال هر پيش   . گرفتيم

يم كه براي عقـده خـالي       گرد  ميگوئيم و عقب مقصر و مسئول        زمين و زمان بد مي    ه  زنيم، ب  گيريم، نق مي   مي

بدتر از آن اينكه از كرده خود، از انقالب و نظام و از مباني ملي و مذهبي آن پـشيمان           . كردن دشنامش دهيم  

  !شويم و خودمان مايوس و روگردان ميو از خدا  

هـا آرزوي ارتجـاع ننگـين     از اين يكي هم بـاز بـدتر، و همـانطور كـه قـبالً اشـاره كـرديم، اينكـه بعـضي                 

در صورتيكه هيچ امر غيرعـادي رخ       ! كشند نمايند يا انتظار عنايت و دخالت بيگانگان را مي          شاهنشاهي را مي  

مصائب و مشكالت و گرفتاريهاي كمرشكن      . ن پيش نيامده است   نداده و مصيبت و خصومتي براي ملت ايرا       

ابتال يا امتحان و تمريني كه ما را اليق دانسته دعوت بـه تـداوم قيـام و                . ما چيزي جز ابتال و آزمايش نيست      

هـا و     جاي وحشت و نفرت، استقبال از اين رهگذر تـاريخ و از سـختي             ه  ما بايد ب  . نمايد  به تحرك و تالش مي    

هاي تـازه جلويمـان    خوشحال و شكرگزار باشيم كه برنامه و بهره   .  بنماييم ،ايم  يي كه درگير شده   محروميتها

بهاي واقعي آنها بدست آورده قدرش را بدانيم، حفاظت بكنـيم و اسـتفاده              ه  آزادي و استقالل را ب      ! اند  گذارده

  .ببريم

و مسئله و مـشكل بـوده اسـت و      گواهي تاريخ سراسر سختي       دنيا و زندگي بنا به مشيت پروردگار و به        

. اش موفقيت و سعادت و راحـت بـوده مگـر قـرآن كـريم         هرجا كه با مقاومت و فعاليت روبرو گرديده نتيجه        

 ١كـدحاً فمالقيـه    الـي ربـك      كـادح الذين االنسان انـك     ايهاكه يا خواند    غالبا در گوش مومنين و هر انساني نمي       

خداوند بـا زبـان   .  داشتند۵۷ بهمن ماه ۲۲د پيروزشدگان گروندگان در صدر اسالم نيز تصور و طمعي مانن     

نمايد كه آيا مـردم چنـين تـصور كردنـد كـه چـون اظهـار ايمـان نمودنـد رهـا                         مالمت و داللت يادآوري مي    

                                                 
 .ي پروردگارت رنج و سختي داري و سرانجام او را مالقات خواهي كردسوه كه در پيشرفت ب  ـ اي انسان بدان۶/انشقاق. ۱
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گيرنـد؟ در حاليكـه مـردم پـيش از آنهـا را نيـز گرفتـار كـرده و            شوند و مورد آزمايش و فتنه قرار نمـي          مي

  ١...آزموديم

  

  »چه بايدكرد،سوم«لت براي پيروزي و رستگاري چيست؟ تكليف م)ج

از انتخابـات    بعـد  اوالً. سازيم به دو دليـل اسـت        را مطرح مي  » چه بايد كرد   «اگر براي سومين بار پرسش    

تكراري، حالت انفعال و انصرافي دسـت داده و ايـن تـصور بـراي بعـضي                  ]ناخوانا[نبه آ   رياست جمهوري، 

)  كردهـاي قبلـي    چـه بايـد   در  (حلهاي پيشنهادي      از راه  ابات به عنوان يكي   پيش آمده است كه شركت در انتخ      

، در مراجعـات و     ثانيـاً .  آيـد  بـه عمـل   نظـر     فايده از آب درآمده است و بايد در اين برنامه توقف يا تجديـد               بي

 از آنچـه پـيش خواهـد آمـد و از              هم با اضطراب و اصرار،     زل چه بايد كرد با    سؤامباحثات مردم و در طرح      

  .دهند ميپرسند يا نظر و پيشنهاد  آنچه بايد كرد مي

  

  ـ تجديدنظر يا تداوم برنامه؟۱

نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري و برانگيخته شدن احساسات و           ) يا پيروزي (بعد از شكست    

ي س و تـرس در بعـض      أنوع حالت ي   در تهران و دورترين نقاط ايران، يك        انتظارات و اميدواريهاي هموطنان،   

ه و وفـاداري بـ  ) يـا پارلمـاني  (آميز  اند كه چون روش مبارزه قانوني مسالمت افراد پديدار گشته تصور كرده    

بست رسيده و شكست خـورده اسـت بايـد        حاكمه به بن   هيئتنظام جمهوري اسالمي در اثر ممانعت آشكار        

  .شيد دست از كار كراههاي ديگري در پيش گرفت يا به صبر و انتظار پرداخته فعالً

اي   س شود بلكه مرحله   أ نبايد موجب ترس و ي     هحقيقت اين است كه آنچه رخ داده بهيچوجه شكست نبود         

رد صـالحيت مهنـدس بازرگـان بـراي نـامزدي           . و منزلي از سفر طوالني استبداد تا آزادي طي شـده اسـت            

 اعالم نمـود   چاري،ناه به دليل مالحظات و فشارهاي سياسي و ب رياست جمهوري ايران كه شوراي نگهبان،      

. داشـت برپرده از چشم ناآگاهان و بالتكليفان و بسياري از طرفـداران            . براي ما موفقيت و انجام خدمت بود      

قيدي دستگاه حاكمه به اصول و قوانين مصوبه و بـه تعهـدات شـرعي، كـه همـان           روش انحصارگرانه و بي   

اثبات رسـيد و    ه  ي، با عمل و بيان خود آقايان ب       اهداف اوليه انقالب و حقوق ملت است، عليرغم ادعاي پايبند         

با سوءاستفاده از قدرت و اختياراتي كه در دست دارند سلب مشروعيت و قانونيت از خود نمودنـد اگـر در                     

 در عـالم     شـدند  و منظور قديمي سياسـت اسـت، پيـروز         بر سر قدرت، كه مفهوم       حكومتمبارزه و در عالم     

عتقد به ارزشها و اصـول و بـا حاكميـت ملـي، الزمـه تـسلط و تـداوم                    مشروعيت و حقانيت، كه در جوامع م      

  .باشند، شكست فاحش نصيبشان گرديد مي

بـا سـوابق    . نمايـد   آمد فوق نه باعث تعجب بود و نه تصميم يا تجديـدنظر در برنامـه را ايجـاب مـي                    پيش

ر اين فرض و احتمال بـود       شركت ما در انتخابات ب    .  نداشتيم آن را گذشته و تجربيات حاصله، انتظار غير از        

 بعـد از آنكـه   كه باالخره نخواهند گذاشت جريان به صورت طبيعي آزاد و قانوني صورت گيـرد، خـصوصاً             

 مشكل خواهد بود، متوسـل  ءالعاده مردم مشهود شد و مسلم شد كه جلوگيري و دستكاري آرا       استقبال فوق 

                                                 
 ـ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا و هم اليفتنون و لقد فتنـا الـذين مـن قـبلهم فلـيعلمن اهللا الـذين صـدقوا و         ۳ و۲نكبوت ع. ۲

  .ليعملن الكاذبين



  ۲۰۷

  .ندغوغاترين عملي كه در اختيارشان بود شد به آسانترين و كم

دي در انتخابات رياست جمهوري برنامه قيـام پيـشنهادي مـا بـه              زين انتظار نداشتيم كه با صرف نام      چن

ح سـخن مـا كـه در بنـد قبلـي تـشري            . اشـد آخر رسيده احتياج به استقامت و به استمرار در صبر و تالش نب            

 بـار  ار بلكـه صـد  گرچـه ده بـ  . گرديدن اسـت كرديم خسته نشدن، از ميدان در نرفتن و مايوس و منصرف ن   

يد كساني است كه اهـل ايمـان و عمـل صـالح بـوده و                ؤخداوند م . پيروزي در پايداري است   . تكرار پيش آيد  

ا پيشروي حاصل خواهد شد و يـا آگـاهي          يدامي   با هر اق   ١.يكديگر را به حق و صبر و محبت سفارش نمايند         

  .  خواهد آمدبه عمل  بيشتر و اثبات حقانيت و اتمام حجت،

  

هاي قبلي كليه شقوق و پيشنهادهايي را كه براي دفاع از نظام و برگشت بـه اصـول و اهـداف                       نشريهدر  

نتيجه رسيده بوديم كه هم مبارزه مسلحانه و خرابي و كشتار           به اين   اصيل انقالب شده است در نظر گرفته        

قـدرت و   . واهـد كـرد   كار غلطي است و هم استمداد از بيگانگان و انتظار دخالـت آنـان وضـع مـا را بـدتر خ                     

تنهـا راه و چـاره را در حركـت    . سراغ ما نخواهد آمده نصرت خداوند نيز تا خودمان حركت نكرده نجنبيم ب        

  .ملت و در حل شدن مسائل در داخل مملكت ديده بوديم

 روي متـصديان و مجريـان       آن را آميز منطقي مستمر ملت اعتقاد داشـته و           ما به مبارزه قانوني مسالمت    

 حـسن نيـت و قـصد        كـساني كـه   چـه بـسيارند     . دانيم  ثر و مفيد مي   ؤروي طرفداران و پيروان آنها م     امور و   

فرض سوءنيت،  ه  اند و ب    هاي خالف را پيش گرفته      خدمت داشته به دليل عدم آگاهي و تبليغات نادرست رويه         

د هرچـه باشـد      مقابـل مـا هـستن      كساني كـه  . در اثر توجه و تذكر و پافشاريها ممكن است تغيير جهت بدهند           

دانيم كه نژاد ايران در مجمـوع و معمـول و در غيرانحـراف و اغـوا برخـوردار از                      اند و مي    ايراني و مسلمان  

كلـي  ه  انصاف بوده از خشونت و خصومت بيزار اسـت و چنـين نيـست كـه خـدا و آخـرت را بـ                        انسانيت و 

آنان نيـز ماننـد سـاير ايرانيـان حـق          اندركاران را هموطن دانسته و براي         ما متوليان و دست   . فراموش نمايد 

اين  ايرادمان به آنها. نظر و دخالت در اداره مملكت و امور ملت، ولو برخالف معتقدات خودمان، قائل هستيم    

خودشـان اختـصاص    ه  ها و مشاغل را بـ       است كه چرا انحصارگري داشته همه حقوق و اختيارات و تصميم          

  .كنند ي و اكثريت ملت را محروم و مطرود مدهند مي

 كه فرهنگ ايراني، بيشتر از ميراث امثال سعدي، حافظ، مولـوي و فردوسـي كـه در مكتـب                    باشديادمان  

هـا و چنگيزهـا يـا از          هـا، حجـاج     اند، سيراب شده است تا از ضـحاكها، معاويـه           ايمان و عرفان پرورش يافته    

  .ماكياولها و ماركسها

كننـد اسـالم اسـت        دت، بـراي آنچـه تـصور مـي        اگر ملت و مخصوصاً جوانان ما كه كمر خدمت و شـها           

هـاي راسـتين ايـران و اسـالم را نفهمنـد يـا بـا پـدر و مـادر و بـا بـرادر و                       آگاه نگردند و خواسته    ،اند  بسته

دشمني و جنگ خانگي و خـونريزي       ه  خواهرهاي خود همدل و همگام نشوند هر حركتي انجام گردد ناچار ب           

اي كه متأسفانه متوليان انقالب و نظام ما          ني شدن ايران و نصيب و نقشه      براي احتراز از لبنا   . خواهد انجاميد 

                                                 
ثم كـان   : ۱۷/در سوره بلد  . لحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر      والعصر ان االنسان لفي خسر اال الذين امنوا و عملوا الصا          . ۱

 .من الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه



  ۲۰۸

اند بايد راههاي مناسـب ايرانـي و اسـالمي را كـه سرشـار از بـرادري و                     براي اين ملت و مرز و بوم كشيده       

  .بزرگواري و روشنگري باشد، در پيش گيريم

  

  ـ چه بايد كرد و كننده آن ۲

شود و بايد تذكرات مجدد و توضيحات بيشتر در باره آن             ش عنوان مي  ل چه بايد كرد كه بيش از پي       سؤا

يكـي اينكـه   . آورد همراه مـي ه ل را بسؤا چندين دآوري زبان ميه دانيد و خودتان هم ب بدهيم، همانطور كه مي   

دهنـده مملكـت و       دهنده برنامه و نجات     رويم و كي يا چه كساني انجام       كجا مي ه  شود، ب   آخر عاقبت ما چه مي    

لت بايد باشند؟ و ديگر اينكه كي و يا چه كساني وضع را به صورت حاضـر كـشانده و مـسئول و مقـصر              م

  ...اوضاع هستند؟

ثر و مـسئول  ؤ گفته بوديم همانطور كه ملت ايـران عامـل مـ         ، داده )ب(را در بند    » كي مقصر است  «جواب  

ه يا مقـصر و مـسئول كلـي نيـز، بـ           باشد، با همين منطق، موثر اصلي         مرحله اول و مفتخر به پيروزي آن مي       

  .باشد خاطر آنچه كرده يا نكرده است مي

رويـم و چـه خواهـد شـد عـالوه بـر اينكـه         كجا مـي ه آور اينكه ب سوال سوزان و سرسامه جواب دادن ب  

مستلزم داشتن اطالعات صحيح و احاطه همه جانبه بمسائل داخلي و خارجي است اصالً از عهـده هـيچكس                   

گر همه شرايط و اطالعات يا عوامل و علل را در اختيار داشته تحويل حافظـه كامپيوترمـان              حتي ا . آيد  برنمي

تـوان داشـته باشـيم چـون سـر و كارمـان بـا انـسان اسـت و انـسان مختـار و              بدهيم پاسـخ درسـتي نمـي      

و پاسخ و حل مسئله بستگي به عمل و اختيار مردم دارد كه چه چيـزي را بخواهنـد                  . باشد  گيرنده مي   تصميم

  .چه كنند

  .پس جواب را ملت ايران بايد بدهد

ت و ملـت باشـد،      كـ دهنـده ممل   برنامـه و نجـات      بايد انجام دهنده   از اينجا پاسخ قسمت آخر، كه چه كسي       

 ـ  قـشر خـاص  ه تمام ملت و نـه بـ  ه  مسئله با همه سود و زيان آن مربوط و متعلق به ملت است ب آيد، درمي

تـا ملـت   . ساز كار بوده برخيـرد و اقـدام نمايـد      ، بايد مسئول و چاره    پس ملت هم، با احساس مليت و وحدت       

اگر ملت حقوقش را نخواهد و نگيرد       . چيز درست نخواهد شد     خرج ندهد، هيچ  ه  كاري نكند و وحدت و همت ب      

  . چون ناخن انگشت توتو پشت دكس نخار.  كسي دو دستي آن را تقديم نخواهد كردمسلماً

اول » چـه بايـد كـرد     «كـه در    (ن قرآن نيز دستورالعمل كلـي و اصـل آزادي را            كتاب راهنما و پيشوايانما   

  ١» اخريازره وزروا اال تزر«: فرمايد اعالم داشته مي) ع(از زبان حضرت ابراهيم) بوديمگوشزد نموده 

باختـه، ميـراث دوران قاجاريـه و مـشروطيت را كنـار بگـذاريم كـه              بافتـه و خود    بايد اين فكر شوم خيال    

 غول نيرومنـد و ترسـناك نابكـار يعنـي روس و انگلـيس را در مقابلـشان مجـسم كـرده آنهـا را                   هميشه دو 

دانستند و خود را     اختياران، گردانندگان و دستوردهندگان در همه شئون و امور مملكت مي            صاحب   طراحان،

  .شناختند اثر و غيرمسئول مي بي

اش و بـا پيـروزي انكارناپـذير قـانوني و             نـه خوشبختانه مصدقي پيدا شد كه با قيـام دالورانـه و متوكال           

                                                 
  .دارد ـ بار هيچكس را جز خود او برنمي۳۸/ نجم .۱



  ۲۰۹

ناپـذيري آنهـا     خاك ماليده طلسم قدرت و افسانه شكست      ه  اش، با ملي كردن نفت، پشت انگلستان را ب          مردمي

با چنين  .  را اعالم نمود   ١»پايان امپراطوري بريتانيا  «و دست داشتنشان در هر كار مملكت، را باطل ساخت و            

 مـسلماً . ت داد تا شخصيت يافته خود را موثر و صاحب ارزش و قـدرت بداننـد               أرتجربه به ايرانيان دل و ج     

 نيامده بود حركتي براي بيرون انداختن شـاه، كـه دسـت             به وجود نفس در ملت    ه  اگر آن آشنايي و اعتماد ب     

 و موفق به پيروزي و سرنگوني استبداد        كرد  ميامريكا و قدرتهاي شرق و غرب اروپا پشت او قرار داشت، ن           

  .يدگرد مي ساله ن۲۵۰۰شاهنشاهي 

اي كه قبل از انقالب، در ايجاد وحدت و برانگيختن ملت عليه استبداد استفاده                سفانه برخالف شيوه  أاما مت 

جاي اينكـه بـه انتقـاد از خـود و           ه  شد، ملت ايران پس از رسيدن به پيروزي دو جهت انحرافي پيدا كرده و ب              

ز درون خود جستجو كند همه معايب و نواقص را از جنـگ تحميلـي               خودسازي بپردازد و درمان دردها را ا      

 توطئـه اسـتكبار   آن راوزيـر   عراق گرفته تا عدم ورود هندوانه جيرفت در ماه رمـضان گذشـته كـه نخـست            

اي بـا تكفيـر ايراندوسـتي و مليـت و             شـده   از طرف ديگر حمالت حـساب       . جهاني ناميد به ديگران نسبت داد     

كه  تالش بـراي     ي  انبا تحقير و تهمت، در تبليغات رسمي عليه دكتر مصدق و خدمتگزار           فرهنگ ايراني همراه    

و به پيروزي رساندن انقالب سـهم       گزاري    كوتاه كردن دست انگلستان و پيشرفت ايران داشتند و يا در پايه           

گيـرد و     مـي گويي انگلستان است كه از مخالفان مـرده و زنـده خـود انتقـام                . جريان يافت    سزايي داشتند، ه  ب

يا دولـت شـوروي اسـت كـه كـه بـه عمـال خـود و                  . رساند  ميحيات و حيثيت    ه  خادمينش را از قبرستانها ب    

  !دهد م را ميساجراكنندگان مكتبش دستور لجن مال كردن مليون و مخالفين جدي و اصولي ماركسي

 معتقـد يـا مـردد در        دداًپرستي قديم را احيـا كـرده مـردم را مجـ             ترسي با بيگانه   به اين ترتيب فكر بيگانه    

و دخالت آنهـا در حيـات و ممـات          ) جاي روس و انگليس   ه  همراه يا ب  ه  امريكا ب (حاكميت سياستهاي خارجي    

اين طرز تفكر نيز رايج گرديد كه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ما هم آشـي اسـت كـه          . ندكرد  ميخودمان  

دار سـاختن مبـارزين و     با لكهتاًنتيج. ه شده است انتليجنت سرويس پخت   از سالهاي قبل در آشپزخانه سيا و      

وطن بـدبين و نـسبت      ه  هر حركت و خدمت ب    ه   بسياري از مردم را نسبت به آنها و ب          خدمتگزاران به مملكت،  

دار عليه اسـتقالل كـه بـه قـول            تحول فرهنگي ريشه  يك   يعني    به خودشان و انقالب مايوس و عقيم ساختند،       

  !قالب اسالمي استانتشكيل خودشان ماده اول 

از وظايف عمده و يكي از مواد برنامه قيام قرآني همين بازگشت بـه اصـالت ملـت بـه معنـاي كرامـت و                         

  .العين همگان قرار گيرد باشد كه بايد نصب ارزش و مسئوليت انسان و امكان اعمال قدرت و اثر براي آن مي

كرده ولي بعـد از پيـروزي، بـه دليـل برخـي             ما كه بزرگترين نقش را در انقالب ايفا         ر  سرمايه بزرگ ديگ  

پرسـتي    عملكردهاي مسئولين از دل و دماغ مردم بيرون شـده ايمـان و عالقـه بـه اسـالم راسـتين و يگانـه                       

  ! باشد كه چقدر بايد براي برگرداندن آن كار كرد مي
  

   ملت چگونه عمل نمايد؟-۳

فكـر  ه مقدم بر آن خواستن است و بـ . قبل از هرچيز ابراز وجود كردن و حضور در صحنه داشتن است  

 .خدا داشتنخود و دنيا و آخرت بودن و چاره جستن، و مقدم بر هر دو اعتقاد و اعتماد به 

                                                 
  .به شهادت فيلم و مقاالتي كه در همين ايام در خود انگلستان ارائه شده است. ۲



  ۲۱۰

 حاضر و نـاظر در صـحنه و خواهـان حقوقتـان نباشـيد        –اگر شما ملت كه مالك امانتدار مملكت هستيد         

 كلي متجـاوزان    به طور زادي و استقالل و     يا عوامل ضد آ    اقليتهاي تحريك شده و تندروهاي تندگوي تندخو      

جاي شما وحـق شـما را         نام ايران و اسالم يا ارشهاي ديگر،      ه  نمايند و ب    و غاصبين ملي صحنه را اشغال مي      

  .گيرند مي

 مـستقيم و    به طور . بهيچوجه نبايد ناظر و حاضر بودن و حتي خواستن حق در دل را امر كوچك گرفت               

 پيغمبر ما فرموده است مومن وقتي در برابر نـاحق  .ظ و دريافت حق داردغيرمستقيم تأثير محسوس در حف   

درصدد جلـوگيري و    )  و از طريق مثبت موثر     يعني عمالً (گيرد موظف است با دست        يا خالف و ظلم قرار مي     

 پـذير نبـود، در دل       هم امكـان   اگر آن . مخالفت كند ) يعني گفتن و نوشتن   ( با زبان     اگر نتوانست، . اصالح برآيد 

نظر به اينكه دل انسان مركزي است براي خواستن و از اراده اسـت كـه حركـت و         . ناراضي و ناراحت باشد   

كند پس نبايد از خاصـيت و ضـرورت نظـارت و حـضور و      گيرد و به ديگران سرايت مي   عمل سرچشمه مي  

  .يوس بودأطلب غافل ماند و م

  

قـدر تقاضـا و طلـب     ريات و اعتراضـات، هـر  زبان و قلم آوردن نظه گام دوم مطالبه كردن حق است و ب   

تر باشد اثرش بيشتر و ضررش كمتـر          قانوني و صريح باشد يعني با استدالل و امضا صورت گرفته جمعي           

كند انتقـاد     در محيطها و حكومتهايي كه جور و جفا سلطنت مي         . آورد  خواهد بود و قدرت و مصونيت هم مي       

ون ممكـن اسـت موجـب خطـر و خـسارت گـردد و شـهامت و               موثر است و چ   كامالً  و اعتراض و گفتن حق      

ه  و گوينـده را بـ      ١شـود   فرموده رسول اكرم بهترين جهاد در راه خدا محـسوب مـي           ه  فداكاري الزم داشته ب   

  .رساند ميثواب و كمال 

  

يعني تبـديل تاريكيهـا بـه       . عمل سوم آگاهي يافتن نسبت به اوضاع و حقايق و آگاه ساختن ديگران است             

دهد و يكي از وجوه آن تهيه و توزيـع            كه تعلم در امور اجتماعي، اعتقادي و سياسي را تشكيل مي          روشنايي  

جوانـان  ه   رسـاندن آن بـ     خـصوصاً . تواند باشد   و تكثير نشريات حق جو و حقگو، در سطح وسيع مردم مي           

بـه قـشرهايي   اند و همچنين توجه كردن     خبرشان كرده   پاكدل پاكباخته كه با شستشوهاي مغزي گمراه و بي        

  .نمايند كه تعليمات و نشريات اجتماعي و سياسي الزم را كمتر دريافت و درك مي

  

   دو پايه حكومت براي رشد جامعهـ۴

كـساني كـه بـر آنهـا         نظـام و ارزشـها و     ه  در مورد مسئله آگاهي عمومي يا بصيرت و بينـائي نـسبت بـ             

  :كنند، جا دارد توقف و توضيح مختصري داده شود حكومت مي

ر جوامع پيشرفته امروزي كه معتقد و مقيد به آئين يـا ارزشـهائي هـستند و مـردم رشـد كـافي يافتـه                         د

 دولتهـا تنهـا بـا سـرنيزه يـا زور بـر آنهـا حكومـت                  ،اند  صاحب و آگاه بر حيثيت و حقوق انساني خود شده         

وام و اعتدال جوامـع     شناسي و در تجربه تحوالت انقالبي دنيا معلوم شده است كه د             در علم جامعه  . كنند  نمي

                                                 
 .ند سلطان حائر حق عةافضل الجهاد كلم  .۱



  ۲۱۱

يكـي زور يـا   . دو شرط يا تحقق دو قدرت است     تأمين   و ادامه حكومت و توفيق در مديريت و خدمت نيازمند         

آئينـي  يـا   ديگـر اعتبـار ارزشـي       . دهد  نيروي نظامي و انتظامي كه قدرت مادي و تكنيكي دولت را تشكيل مي            

 هيئـت هر قـدر جامعـه و      . سازد  عيت را مي  ت معنوي و صالحيت قانوني يا مشرو      راست كه براي حكومت قد    

يافته باشد قدرت اولي كه نيروي    دست  تر بوده بر مباني ارزشي و ايدئولوژيك نظام           تر و متقي    حاكمه مترقي 

در . دگـرد   مـي انتظامي و انتظامي است بيشتر ناشي و متكي بر قدرت دومي كـه اعتقـادي و ارزشـي اسـت،                     

منحرف يا منافق ظالم، صالحيت قانوني و اعتبار معنـوي خـود را             جوامع فاسد يا جاهل، حكومتهاي غاصب       

نموده با اعمال قدرت نظامي يا نفـاق و تزويـر و در سـايه جهالـت و اسـارت                     تأمين   از طريق تحميل يا تبليغ    

ه بـ . سـازند   ي مـ  يمردم، براي خود زيربنائي از قدرت مادي و نظامي و روبنايي از شهرت رياكارانـه معنـو                

بديهي است كه بنا به تجربيات      . دننماي   و به ملت ظلم و تحكم مي       دنرسان  ميو منفعت و مقام     خودشان خدمت   

حكومتهاي فاقد مشروعيت و قائم      ١الظلم يبقي مع الكفر و ال   صداق كالم نبوي كه الملك يبقي مع      مه  تاريخي و ب  

  .د داشتنبر زور و خشونت، دوام و دولتي نخواه

ه يد اكثريت انتخاب گرديـده و بـ       يالت و منطبق با ارزشها و آئين مورد تأ        اگر حكومتي بر مبناي صداقت و عد      

توانـد، هـم مـسلط بـر اوضـاع، در             آن عمل نمايد هر دو شرط قدرت مادي و مشروعيت قانوني را دارا بوده مي              

ولي اگـر از طريـق تزويـر و تحميـل     . داخل و خارج، گردد و هم موفق در مديريت جامعه و مشاركت مردم شود             

گاههاي دولت در     هر قدر ملت كه تكيه    . اهد حكومت و كسب مشروعيت نمايد دير يا زود ساقط خواهد گرديد           بخو

هـاي   نهادهاي نظامي و اقتصادي و اداري هستند بهتر و بيشتر واقف به دروغ و عدم صـالحيت آن گردنـد پايـه                    

همانطور كـه در  . خواهد گشتستبداد منافقانه سريعتر سرنگون     اشود و تخت سلطنت يا        قدرت زودتر سست مي   

  .مورد محمدرضاشاه، عليرغم امكانات و ارتباطات و اقتداري كه داشت، ديديم

معني و به صورت رقابت بر سر قـدرت، يـا   ه  در نظامهاي اجتماعي و حكومتي امروزه كه سياست تنها ب         

ر زيـادي از طريـق   مقـدا ه توانـد بـ   زور و جبر نيست، مبارزه عليه حكومتهاي ستمگر منحرف يـا منـافق مـي    

مشروط بر آنكه ملت بيـدار و هوشـيار بـوده           . تضعيف و رد مشروعيت يا اثبات عدول از حق صورت گيرد          

  .معتقد به اصول و خواستار حقوق خود باشد

 و تأثير مبارزات قانوني و اصـولي،        حيجطرف و تر   از اينجا است كه اهميت آگاهي و اشعار مردم از يك          

  .ددگر مياز طرف ديگر روشن 

نمايـد    ه بر معيار حق و حقيقت عمل مـي        تاز دو حال خارج نيست، يا حكومت صالحيت و مشروعيت داش          

صورت از برقراري فضاي باز و آزادي عقيده و انتقاد، كه در اصطالح شـرع امـر بـه معـروف و                       كه در اين  

 پاك است از محاسبه      كه حساب  آن را «: قول سعدي ه  كه ب . شود، باكي نخواهد داشت     نهي از منكر ناميده مي    

  .»چه باك

ه اگر متوليان قصور و غفلت داشته خطاكار بودند در اثر تذكرات مردم خود را بايـد اصـالح نماينـد و بـ               

راه صحيح بازگردند و اگر انتقادكننده در اشتباه بود، و حتي غرض داشت، جواب و توضيحات آنهـا سـبب                    

بنـابراين انتقـاد در هـر دو    . شان محكمتـر خواهـد گـشت   ارائه و اثبات حقانيتشان گرديده مشروعيت و قدرت     

                                                 
  .آورد دوام نمي) و عدول از عدالت و حق(تواند برقرار بماند ولي در صورت ظلم  ملك و حكومت با وجود كفر مي. ۱



  ۲۱۲

  .باشد حال جامعه ميه صورت سازنده و مفيد ب

در حالت دوم اگر حكومت خطاكار غاصب و منافق فاقد صالحيت بـود اعتراضـها و انتقادهـاي مـردم و                  

د و اگـر  گـرد  مـي سبب روشنگري و سلب مـشروعيت و قـدرت دسـتگاه       ) جاي قدرت ه  ب(جنگ بر سر حجت     

  .عدالت و حقانيت عمل كند دير يا زود ساقط خواهد گشته نخواست ب

هـاي گونـاگون و يـا دالئـل           بهانهه   دليل است كه حكومتهاي فاقد صالحيت و مشروعيت، ب         به همين دقيقاً  

طلبـي    ولي هوشياري و فداكاري مـردم و حـق        . دارند كنند فضاي جامعه را بسته نگه       جانب، سعي مي  ه  ب حق

كـه سـبب   (همـراه فـساد و ظلـم       ه   و تداوم و تشديد خـشونت حكـومتي از طـرف ديگـر، بـ               طرف آنها از يك  

  .موجبات ضعف و زوال دولت را فراهم خواهد نمود) دگرد ميهاي ريا و نفاق  پرده رفتن بيشتر پس

خـدا توكـل    ه  در اين راه اگر اهل ايمان بوده و به نيروي تقوي از خشونت و خصومت خودداري نمـائيم و بـ                    

اهللا يجعـل لـه      و مـن يتـق    : رخوردار از هدايت و واليت الهي و مشمول كالم قرآني خواهيم شـد كـه فرمـود                كنيم ب 

  ١.اهللا لكل شئي قدرا اهللا بالغ امره قد جعل اهللا فهو حسبه ان مخرجا و يرزقه من حيث اليحتسب و من يتوكل علي

  

  ـ وحدت همگاني۵

و » دسـت صـدا نـدارد      يك«د  گوي  ميلمثل عاميانه   ا  هم ضرب . راهنمائي چهارم، اجتماعي عمل كردن است     

» ي احتـراز نمائيـد    جمعي بريسمان خدا چنـگ زنيـد و از تفرقـه و تكـرو               دسته«هم در قرآن كريم آمده است       

  ٢) و التفرقوااهللا جميعاً واعتصموا بحبل(

ر هـا و بـدخواهيها را كنـا         شـود بايـد خـودبيني       در كاري كه خدمت انساني و احسان الهي محـسوب مـي           

  .مردم نگاه كرده گذارده با سعه صدر و روح اميد و گذشت ب

ه جمعي براي يك حركت اجتماعي در بيان حـق بـ             دسته به طور امضاء گذاشتن پاي يك صحيفه و عقيده        

خصوصاً . گذارد د و مسلماً اثر مثبت ميگرد مي وزن و ارزش داشته بيانگر وحدت و قدرت ملت  دخودي خو 

  .ه باشداگر حالت تشكيالتي داشت

رشته ناگسستني خالق، ابراز وجود و امر به معـروف  ه  و در سايه اجتماع خلق با اعتصام ب      به دنبال اگر  

 آيد كه در منطق قرآن و سنت بيشتر ناظر بـر حكومـت اسـت، و قـانون اساسـي                     به عمل و نهي از منكر نيز      

  .صله مافوق انتظار خواهد بود، نتايج حاداند مي از وظائف متقابله دولت و ملت آن راجمهوري اسالمي 

فضل خـدا و همـت      ه  العاده است كه اميدواريم ب      در هر حال فضائل و آثار نجاتبخش اجتماع و اتحاد فوق          

  .هموطنان شامل حال ملت و دولت و باعث سالمت و سعادت همگان گردد

  ال باهللا العلي العظيم اهوالحول والقو         

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۴/آذرماه/پنجم

                                                 
بـرد تغذيـه و    آورد و او را از جائيكه گمان نمـي   ـ و هر كس تقواي خدا پيشه كند راه خروج و نجات برايش فراهم مي              ۳ـ۲/طالق. ۱

را بـه فرجـام   ) يـا كـار او  (توكل بر خدا نمايد همان برايش كافي است به درستي كه خداوند كار خود         چاره خواهد كرد و هر كس       

  .رساند همانا كه خداوند براي هر چيز اندازه و قراري تصور كرده است مي

  .جمعي چنگ زنيد و خود را بياويزيد و تفرقه نداشته باشيد ـ به ريسمان الهي به صورت دسته۱۰۳/آل عمران. ۲
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  بيانيه 

  پايان جنگ بي پايان عادالنه

  

  تعاونوا علي البر و التقوي   

  ١وال تعاونوا علي اال ثم و العدوان   

  

كنـد، از     زبان عربي است و حالت فرمان و شعار داشته عطر نيكي و پاكي پخـش مـي                ه  دو جمله باال كه ب    

ست كه در مكه يـا اوائـل مدينـه نـازل شـده              اي ني   آيه. آيه قرآن است  . فرمان خدا است  . نهضت آزادي نيست  

در . باشد و بگويند نسخ شده است و تعلق و تناسب با سالهاي ضعف اسالم و كمي جمعيت مـسلمانها دارد                   

مومنين و جهـادگران،   ه  در خطاب ب  . سالهاي آخر رسالت و دوران قدرت است      ه  سوره مائده آمده و متعلق ب     

نهـي  . ه بـراي نيكوكـاري و پرهيزكـاري هميـاري و همكـاري نمائيـد              كند ك   امر مي . كند و يك نهي     يك امر مي  

ضمناً با توجه به آيات مربوطه، صـدور هـر دو      . كند كه در راه گناه و دشمني همياري و همكاري ننمائيد            مي

  .فرمان صريحاً در باره دشمنان سرسخت رسول اكرم و تجاوزكنندگان به امت اسالم است

           

يه حاضر پيروي و توصيه دو دستور فوق است و اگر جرم و كيفري بر آن مترتب شـود                   قصد ما از بيان   

  .جان و دل خريداريمه ب

  

گذرد، بعد از سه سال و نيم كـه از فـتح             بعد از پنج سال و سه ماه كه از حمله صدام حسين به ايران مي              

گذرد و عليـرغم     اق مي خرمشهر به دست سلحشوران سراپا شوق و شور ما و پس راندن ارتش متجاوز عر              

ور   هشدارها و اقدامات انجام يافته براي پايان جنگ، هنوز تنور سوزان جنگ تحميلي با شوق و شعف شعله                 

در ايران و عراق سيل خـون و        . حمالت و خسارات عظيم دو طرف با شدت تمام تداوم و توسعه دارد            ! است

ا بـا سـالحهاي مـدرن مخـرب و يـا ارزاق و      خرابي جاري است و در شرق و غرب اروپا سيل نفت و دالر م        

نـصيب مـا خـون و       . شـود   ثمن سنگين معاوضه مي   ه  بايستي خودمان توليد كرده باشيم، ب      احتياجاتي كه مي  

همگان چنان مشغول و متمتع هـستند كـه نـه تنهـا گـوش شـنوا        ! خرابي است و نصيب آنها سود و پيروزي       

خواهي جنگ و اسم از صلح بردن گناه نابخشودني و           پايانشود بلكه    يبراي خاموش كردن اين جهنم پيدا نم      

ند تحميلي و خواسته امريكا است ولي هـيچ اقـدام بـراي تخفيـف و      گوي  ميجنگ را   . شود  خيانت محسوب مي  

 كـه تحـريم   دهنـد  مـي رند و شعاري اگذ شرايطي مي. نمايند توقف آن و استقبال از بحث و پيشنهاد صلح نمي      

آيد  نويسيد كه صدام خوشش مي ند چرا چيزي ميگوي ميما ه ب. امه آن تا نابوديابدي توقف جنگ است و اد    

                                                 
  .ـ در نيكوكاري و تقوي به يكديگر كمك كنيد و نه بر گناه و دشمني۲مائده . ۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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اصل براي آنها و هدف نابودي و دشـمني بـا           . خواهند  پرسند كه خداي رحمن و مردم ايران چه مي         ولي نمي 

  .صدام است نه مصلحت و سعادت ايران، يا رضا و فرمان خدا

كوه و صـحرا زده     ه  دريا و نعره ب   ه  فاي وظيفه ديني و ملي دل ب      امر خدا براي اي   ه  اميد خدا و ب   ه  ولي ما ب  

مـصداق  ه  باشـد كـه بـ     . سازيم  به جنگ و صلح منتشر مي       بيانيه تحليلي ديگري، ولو با تكرار و اصرار، راجع        

  .حال مملكت و ملت و موثر در متوليان و مسئولين گردده مفيد ب ١منينؤالذكري تنفع الم ان ذكرو

  

  آثار شوم جنگ

سرائي و يادآوري آثار حياتبخش و نجاتبخش جنگ تحميلـي بـراي دنيـا و                 ق تبليغاتي حاكم، حماسه   منط

آخرت ملت ايران و مستضعفين جهان است، و انكـار يـا تحقيـر زيانهـاي نابودكننـده و مـسئوليت و عـذاب                         

  .آخرت

ها قرار دارد     امهما قبول داريم كه جنگ مهمترين مسئله و مشغله مملكت بوده در راس همه وظائف و برن                

و تا زمان فتح خرمشهر و دفع دالورانه دشمن متجاوز افتخارانگيزترين و واجبترين كار از جهـات اسـالمي                   

الـشعاع خـود قـرار داده و همـه      نماييم كه جنگ ساير امور را تحـت        اضافه مي . المللي بوده است    و ملي و بين   

 كـار بـراي انقـالب و بـراي مـردم، انجـام نخواهـد                تا جنگ تمام نشود هيچ    . چيز ما را فداي خود كرده است      

ريزي صحيح بـراي كارهـاي اساسـي و سـازندگي حـال و                نه فرصت و حوصله فكر كردن يا برنامه       . گشت

 كافي براي توليد و خودكفائي، يعنـي اسـتقالل          جهبودآينده مملكت و ملت هست و نه ارز اضافي و درآمد و             

همچنين است براي رفع بيكـاري و  . نمايند نقالب و نظام معرفي مي هدف اصلي ا   آن را كشور، وجود دارد كه     

ضروريات عمومي ماننـد مـواد غـذائي، دارو، قطعـات يـدكي،       تأمين فرسا و براي  گراني و گرفتاريهاي طاقت   

هاي بـرق، آب، راه، ارتباطـات، حمـل و            آالت، مواد خام صنعتي و غيره يا براي تعمير و توسعه شبكه             ماشين

هاي حياتي مملكت و خدماتي كه بـا آب و تـاب تمـام بـه                د آن اعتبار و امكاناتي براي رگ و ريشه        نقل و مانن  

توانيم به دانشگاهها و مدارس       اقشار ملت، خصوصاً مستضعفين، وعده داده شده بوده است، داريم و نه مي            

  . برسيمهاي توسعه و تقويت نيروهاي انساني و اقتصادي و نظامي و معنوي مملكت برنامهه و ب

  

  مقايسه تاريخي و نقش ملت

ايران در تاريخ طوالني خود ـ اگر مجاز باشـيم از ايـران و از تـاريخش نـام ببـريم ـ جنگهـا و هجـوم و          

زودي ه  هاي فراوان داشته است كه در بعضي از آنها غالب و در بسياري مغلوب گـشته اسـت ولـي بـ                       حمله

يافته  د نموده استقالل و حيثيت از دسته رفته را بازمي         تجاوزگر غاصب را مسخر مليت، فرهنگ يا مذهب خو        

 اما اين بار جنگ را با قامت رعنا و دست توانا پذيرفتـه تجاوزكننـده را پـس زده و سـپس بـا جنـگ و            . است

ايـن  . تعاقب دشمن براي سرنگوني او و حتي گوشمالي و نابودي ياران و اربابانش پرداختـه اسـت                ه  ستيز ب 

جا بودن تداوم    جا يا بي  ه  نظر از ب    ومت، در مقايسه و مطالعه تاريخ كشورمان و صرف        قيام و مقاومت و مدا    

الت سـنگين و    سـؤا العـاده بـوده        آثـارش نيـز فـوق      سـابقه   بـي جائي رسيدن يا نرسيدن آن، عمل       ه  جنگ و ب  

                                                 
  .رساند ـ و پند و تذكر بده، بدرستي كه تذكر به مؤمنين فايده مي۵۵ذاريات . ۱
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 جور نبـودن  أجا بودنش و به بيـان ديگـر مرضـي خـدا و مـ               مهمتر از همه آنكه بي    . انگيزد  سهمناكي را برمي  

موجب طغيان و مايه هالك و عذاب شدن است و اين احتمال يا نگراني بزرگ وجود دارد كه نكنـد سـرانجام       

از جنبـه جنگـي و سياسـي نيـز كـه            . ثوابي نرسيده خداي نكرده مشمول خسرالدنيا واالخره نيـز بـشويم          ه  ب

د آن، يعنـي شكـست   بنگريم آيا موفقيت حتمي است يا عكس قضيه و محال و ممتنـع بـودن اهـداف بـاال بلنـ                   

نگري نگراني عظـيم ديگـر، و آنچـه           خودمان را بايد حتمي بدانيم؟ و باالخره از جنبه ملي و اجتماعي و آينده             

اي را بسازد و      د ماند كه آينده   پرسند، اينكه آيا ملتي و اجتماعي يا اسالم و ايماني باقي خواه            همه از خود مي   

  ...بيند؟ ب

. باشـد  اد آن اقدام و ابتكار بس عظيم است و متهورانه و غرورانگيـز مـي             مسلماً تداوم جنگ و توسعه ابع     

ممكـن اسـت نتيجـه آن نيـستي و نـدامت باشـد يـا                . اما عظمت و ابتكار كافي براي حقانيت و موفقيت نيست         

دهـيم و   ند اين جنگ تحميلي بوده از آغاز تا فرجام، بـا آنچـه مـا مـي              گوي  ميبا همانطور كه خودشان     ! بشود

  .كنند، خواسته و پرداخته خود آنها باشد برقدرتها و اسرائيل دريافت ميآنچه ا

           

اي با چنين وسعت و اهميت، نقـشي اسـت منفعـل، بـا منتهـاي اطاعـت و ايثـار و                        اما نقش ملت در مسئله    

مشورت العاده، بدون كمترين دخالت و حق         شهادت، از ناحيه قشرهائي از جامعه و با تلفات و خسارات فوق           

  .شود در تصميمات، و بدون اجازه اطالع و اظهارنظر و اعتراض، جز آنچه تبليغ و تلقين و تحميل مي

  

  احساس وظيفه نهضت

يقيناً اطالع داريد كه نهضت آزادي ايران و نمايندگان آن در مجلس شوراي اسـالمي نخـستين، اولـين و                    

، مسئله جنگ را آنطور كـه شايـسته و حـق يـك              شايد تنها گروهي بوده است كه عليرغم ممانعتها و خطرات         

مقـاالت تحليلـي در     . باشـد، مطـرح كـرده اسـت         امت مسلمان و يك نظام مردمي شورائي مستقل و آزاد مـي           

اي از نمايندگان اقليت درخواست جلسه غيرعلني نموديم          روزنامه ميزان نوشته، در مجلس اول همراه با عده        

الع از جريان جنگ و پيشنهادهاي صلح دريافت كـرده اگـر نظريـاتي              تا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اط     

پس از آن در همان ايام حدود پنجاه نفر از ساير نمايندگان درخواست مشابهي كـرده                (داشته باشند بگويند،    

ماننـد نـشريه    (هاي تحقيقي و تحليلي       ها و نشريه    بيانيه). تقاضاي آنان نيز ترتيب اثر داده نشد      ه  بودند ولي ب  

) ۶۴ در تيرمـاه » بـس ـ صـلح    ذاكره ـ آتـش  مـ «اي   صفحه۳۰ و نشريه ۶۳در تابستان » جنگ و صلح«فصل م

قبالً براي رهبر انقالب نامه خصوصي توضيحي تقديم داشته است، براي اعضاء شـوراي              . بيرون داده است  

يـل ارسـال    دبانه منطقـي و خـصوصي تـذكر و تحل         ؤعالي دفاع و معدودي از صاحب نظران نامه مشفقانه م         

اي از دلسوختگان مطلع و متعهـد ملـت از جملـه مـسئوالن نهـضت       در طي سال گذشته نيز عده     . داشته است 

 و اقـدام بـراي    بعانه صـدام  سـ تلگرافهائي براي تشويق دبيركل سازمان ملل متحد در جلـوگيري از عمليـات              

مالقاتهـائي كـه بـا بعـضي از مقامـات      عالوه بر اينهـا در  . اند فتمندانه جنگ مخابره كردهارپايان عادالنه و ش  

موثر، كه نسبت به حسن نيت و سعه صدرشان اميد داشتيم، حضوراً مـسائل و معـضالت آشـكار و پنهـان                  

ناپذيري را كه بـه       جنگ را مطرح ساخته عواقب وحشتناكي را كه براي ايران و اسالم دارد و زيانهاي جبران               
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، رسـاند  ميدشمنان شرق و غرب ما و به اسرائيل ه ي فراوان بزده منافع سياسي و اقتصاد انقالب و به نظام  

  .يمكرد ميمشروحاً بيان و تبادل نظر 

  

  العمل مقامات و مسئولين عكس

اقدامات و انتشارات فوق نتيجه مستقيم مثبت روي رهبري و متصديان بـه دسـت نيـاورد ولـي تـوفيقي                     

گيرنـدگان   دهاي ادامه جنگ در معدودي تصميمحاصل شد كه نظريات و ايرادات ابراز شده و خطرات و پيام      

  ١.اظهارنظرهاي علني كتبي يا شفاهي اندكي نيز ابراز گرديد. و در ميان طبقاتي از مردم مطرح گردد

جـاي  ه  اند كه سعي شده است ب       در رد داليل و اظهارات ما نوشته        اطالعات مقاالتي    نيز در روزنامه   اخيراً

اند استناد به آيات را با آيات جواب بدهند و         خواسته. كار رود ه  نطق و دين ب    سالح م   توهين و تهمت و تهديد،    

در مقابل آمار و هشدارهاي اقتصادي يا استداللهاي سياسي و نظامي، شواهد و داليل مـشابه بياورنـد، كـه                 

 جايه  سوي جامعه باز براي حاكميت عقل و عدالت ب        ه  در هر حال باعث خوشوقتي است و ما آن را گامي ب           

ايـم كـه بـا        نماييم و مشغول تهيه آن بوده قسمتي را ارسال داشته           جامعه بسته و اختناق و انحصار تلقي مي       

  . كامل درج نمايندبه طورچاپ رسيده است و اميدواريم بقيه را ه حذف نكات مهمي ب

سياسـي يـا    رلي و ديني، بر سبيل ارشـاد و هـشدا    ها كه بنا به وظيفه م       ها و نوشته    البته آن مختصر گفته   

رهبـر  . العمـل نبـوده اسـت    اثر و خالي از عكس      امر به معروف و نهي از منكر اسالمي، انجام داديم چندان بي           

اي تنظيم شود كه يك طرف آن را صدام و طـرف ديگـر را                 انقالب يك بار فرمودند آيا قبول هست صلحنامه       

گفتند صحبت از صلح با كـسي كـردن    ه مي بعضي از آقايان نيز با تعجب يا طعن      ٢!اي امضا كنند؟    آقاي خامنه 

تهاجم شديدتر اسـتفاده    كه سروپايش جنايت و خيانت است و از صلح به عنوان وسيله و مهلت براي انجام                 

كننـده غرامـات و     تـأمين  پيـشنهادهايي كـرده بـوديم كـه    ه معنـي دارد؟ در حـالي كـه مـا اوالً    ، چ خواهد كرد 

المللـي رعايـت گـردد و خودمـان           الجيـشي و سياسـي و بـين         وقهايي باشد كه در آنها احتياطات سـ         تضمين

 وقتـي پـاي دنيـا و        ثانيـاً . بتوانيم به تدارك و تقويت نيروها و به ترتيب دادن و تدابير دفاعي الزم بپـردازيم               

آيد آيا بايد از روي عقل و علم و دين و آنچـه را كـه مـصلحت اسـت و عاقبـت       آخرت يك مملكت در كار مي  

  انگيزي برويم؟ و كرد و يا از روي احساسات و شعار در پي حماسهخبر دارد جستج

  

  تحول شعارها و سياست جنگي 

العمل يا تأثير مهمتر اين بود كه چون ديدند انتقاد و ايرادهاي ما عليـه تهـاجم و پيـشقدم شـدن در                 عكس

ه صوص آيـات و بـ     مـستند بـه نـ     ) ندگوي  ميكه در اصالح فقهي جنگ ابتدايي       (خاك دشمن   ه  حمله يا تجاور ب   

هـا و   بعـضي از مقامـات در خطبـه   . داليل فقهي و روايتي جدي اسـت، لحـن كالمهـا و شـعارها عـوض شـد              

يكـي از حجـج   . دفاعي استكامالً ورزيدند ثابت كنند كه عمل جمهوري اسالمي    سخنرانيهاي خود اصرار مي   

ترجمـه  فتن كتـاب و خوانـدن و        خطبه نمازجمعه تهران در تابستان اخير با در دسـت گـر             اسالم نيز در پيش   

                                                 
 »نه صلح تحميلي نه جنگ تحميلي« آقاي دكتر محمود عنايت تحت عنوان ۲۶/۳/۶۴اي مورخ   صفحه۶كه از جمله است نشريه . ۱
اي بهتر از امـام       يكي از نمايندگان روحاني مجلس به طول خصوصي اظهار كرد مگر صدام بدتر از معاويه است و آقاي خامنه                  . ۲

 !حسن؟
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اء نشان داد كه از نظر علماي اماميه جنـگ يـا جهـاد در اسـالم سـه قـسم                   طغكردن فتاواي مرحوم كاشف ال    

 اما جنـگ ابتـدايي،       نفوس مسلمانان است،  ه  حريم و ب  ه  باشد و هر سه قسم جنگ دفاعي عليه متجاوزان ب           مي

رسول خدا يا امامـان معـصوم منـصوص، تـشريع و      استثنايي و فقط در زمان حضور و به دستور          به طور 

  .تجويز شده است

نـد كـه بايـد انقـالب اسـالمي را در خـاك              كرد  مي تبليغ    و علناً  صريحاً.  شعارها و اعالمها چنين نبود     قبالً

جايش بنشانيم، بغداد را بگيـريم و       ه  حزب كافر بعث را ساقط نموده جمهوري اسالمي را ب          عراق پياده كنيم،  

هاي مسلمان و مستضعف زير ستم دولتهاي مرتجـع           كوي پرتاب براي نجات دادن توده     ه عنوان س  از آنجا ب  

و مزدور، استفاده نمـاييم و كفرسـتيزي را ادامـه داده تـا قلـب اروپـا و امريكـا پـيش رفتـه دنيـا را از شـر                               

جنـگ  «،  »ها بـراي فـتح كـربال       پيش به سوي جبهه   «شعارهايي مانند   همچنين  . مستكبرين كافر خالص سازيم   

  .خاطر داريم را همگي به» جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم«و باالخره » جنگ تا پيروزي

شـد، نـه رد كـردن         غرض ما در اينجا از ذكر شعارها و فرمانهاي فوق كه بعد از فتح خرمشهر داده مـي                 

جاوز را دارند و غير ارائه اين نكته است كه درست يا نادرست همه آنها لحن تهاجم و ت             . آنها است و نه تاييد    

  .سازيم اي را فاش نمي دفاعي هستند و دوست و دشمن معترف و مدعي اين نكته بوده ما مطلب تازه

شان چون واقف به غيردفاعي بودن شعارها و سياسـتهاي جنگـي و مقاصـد                 متوليان و دستگاه تبليغاتي   

نـد  گوي مـي انستند، درصدد توجيه برآمده د خودشان بودند و استنادها و استداللهاي ما را غيرقابل ا نكار مي          

 ما نيست بلكه ممكن اسـت       يها  جنگ دفاعي در قرآن تنها در برابر تجاوز و تصرف با حمله به خاك و خانه               

 كـه چـون     دهنـد   مـي عالوه توضـيح    ه  ب. دفاع از حيثيت، از دين و از ارزشهاي واالي انساني و اسالمي باشد            

در جنگ و كشتار فـساد شـده اسـت و دسـت از ايـن جنايـات و حملـه        صدام با پشتيباني ابرقدرتها پيشقدم   

داخل كشور ما برنخواهد داشت و خود او و اربابان ابرقدرتش ملحد و دشمن اسالم هستند، ادامـه       ه  مجدد ب 

جنگ و آزار و براندازي آنها چيزي جز دفاع نيست و نبايـد پيـشگيري حملـه و جنـگ بـا سـركوبي دشـمن                          

  .وز و تعدي گذاشت و جنگ ابتدايي دانستحساب تجاه محتمل را ب

  

  صراحت آيات

مـا  . نمايند، صحيح و معتبر نيـست       استنادهايي كه مي  و  بديهي است كه چنين تصميم و تعبيرها يا توجيه          

توان به   كه مي١ايم در نشريات، كتابها، مقاالت و سخنرانيهاي عديده توضيحات كافي و تشريحهاي الزم داده         

آنچه الزم است يادآوري و تكرار نماييم اينكـه جنـگ مجـاز و آن جهـادي كـه در اسـالم                      . آنها مراجعه كرد  

واجب شده است به نص قرآن، دفاع از خانه و خاك است و از نفوس و اموال ملت عليه كساني كه اقـدام يـا                         

ه احكـام   اند، نه به خاطر صدور انقالب يا اشاعه و اجبار ديگـران بـه قبـول و تمكـين بـ                      تدارك حمله را كرده   

عنـوان    آيه محكم جامع موجز و صـريحتر از همـه كـه بـه             . اسالم و زدودن كفر و الحاد و استكبار از جهان         

                                                 
رفتار علي با   « ، كتاب   »آزادي در قرآن  «، در كتاب    »بس، صلح   مذاكره، آتش «و  » جنگ و صلج  «الذكر     سابق از جمله در دو نشريه    . ۱

ديـن و  «، »سيماي اسالم«، در مقاالت )اند باشد و تاكنون اجازه انتشارش را نداده البالغه مي  ج از نهج  كه سراسر استخرا  (» مخالفين

 ۶۴دار مفصل ظاهراً تحقيقي روزنامه اطالعات در اواخر مهرماه            اخيراً نيز مقاله دنباله   . ها  در جلد اول كتاب بازيابي ارزش     » آزادي

رد نظريات ما منتشر و دالئل سـستي را اقامـه كـرده اسـت كـه انـشاءاهللا جـواب                     در  » جنگ تحميلي و نهضت آزادي    «تحت عنوان   

 .خواهيم داد ولي اميد است برخالف رويه گذشته اين بار مطابق قانون نسبت به درج آن اقدام كنند
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سرآغاز دوران مدينه نازل شده است و بر ساير آيات جنگي قرآن اشراف دارد آيه ذيل با پنج آيه بعدي آن                     

  :باشد مي

  ١اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا وقاتلوا في سبيل

ي جهاد مسلحانه و جنگ تنها با كساني مجاز و ماجور است كه با حمله و هجوم يا تـدارك و توطئـه                       يعن

جنگ ما برخاسته و پيشقدم در آن شده باشند، بدون آنكه پس از دفع تجاوز كمتـرين تعـدي، تالفيگـري،                     ه  ب

آيه فوق آمـده و مجموعـه       دنبال    اي كه به     چهار آيه  ٢.خاك و خون آنها انجام گردد     ه  تنبيه، تخريب و تجاوز ب    

تعتدوا كه عدم خروج از      شرط آخر وال   ي رو دهد با تكرار و اصرار تمام توضيح و تأكيد          كاملي را تشكيل مي   

پيدايشان كرديد آنهـا را بكـشيد       ) در ميدان نبرد   (فرمايد هر جا كه    حدود تجاوز اوليه دشمن است، داشته مي      

و در خانـه كعبـه بـا        ) نه از خانه و شهرهاي خودشـان      (ائيد  و از هر جا شما را اخراج كردند اخراجشان بنم         

جنـگ  ه  جزاي كافرها اين است كـه اگـر بـا شـما بـ             .  آنان نجنگيد مگر آنكه خودشان اين كار را كرده باشند         

و همـين كـه دسـت از جنـگ و كـشتار شـما برداشـتند                 ) به دليل اينكه كافر هستند    نه  (برخاستند بكشيدشان   

 و رحيم است، ادامه جنگ با آنها تا آنجا خواهد بـود كـه رفـع فتنـه و رفـع شرشـان                        بدانيد كه خداوند غفور   

 كلي هركس بـه     به طور و  ... مورد است  نها بي آبشود و اگر خودشان دست كشيدند و ظلم نكردند دشمني با            

با متقـين   د كه خدا هميشه     يهمان اندازه به او تعدي كنيد و از خدا پروا داشته بدان           ه  شما تعدي كرد شما هم ب     

  ).يعني غيرمتجاوزين و متخاصمين(است 

كنـد كـه بـيش از ايـن و صـريحتر از ايـن                  توجه داريد و هر آدم با انصاف و تشخيص تصديق مـي            يقيناً

ممانعـت و    انـد،  دشمنان بيش از اندازه و حدودي كه آنها مرتكب و مقدم گـشته            ه  شد از تعدي و تجاوز ب       نمي

قصد تنبيه يـا    ه  جازه پيشگيري در حمله يا قصاص قبل از جنايت و تجاوز ب            آيد، و بهيچوجه ا    به عمل تحريم  

  . داده نشده است اعدام و امحاء دشمن، بعد از انصراف يا اخراج آنها،

سـوي ايمـان    ه  البته شناساندن اسالم و تبليغ و اشاعه آن در دنيا همراه با جلب ايرانيان و مردم جهان ب                 

جوئي و دشـمني كـه باعـث بـدبيني و             ظيفه است ولي نه به صورت ستيزه      و عمل به احكام كار پسنديده و و       

انتقاد و اعتـراض مـا بـر راه و روش كـار اسـت كـه بايـد بـر طبـق          . العملهاي منفي شود   برگرداندن يا عكس  

الموعظـه الحـسنه و جـادلهم بـالتي هـي           ادع الي سـبيل ربـك بالحكمـه و        «داق  مصه  خواسته و دستور خدا ب    

و از همـه مهمتـر و        الـدين باشـد    فـي اجبار و با توجه به اصل مـسلم الاكـراه            از عناد  و   بوده خالي    ٣»احسن

كه امت واسط و شاهد باشيم و رفتار و كردارمان الگوي            موثرتر همانطور كه سفارش قرآن كريم است اين       

ه درخواست خودشان بـود   ه  شرط آنكه اوالً ب   ه  همچنين است حمايت و خدمت مستضعفين، ب      . سايرين گردد 

                                                 
ار مطلـب در اينجـا   چهـ . ـ و در راه خدا با كساني جنگ كنيد كه با شما ميجنگند بدون آنكه تعدي و تجاوز نمايند                 ۱۹۰/۱۸۶بقره  . ۱

آمده است كه اولي آن حكم جهاد يا دستور جنگ است و مثبت ميباشد و سه تاي ديگر شرائط جنگ بوده منفي و بازدارنده است                         

توانـد باشـد      طرف جنگ است و فقط با كساني مي       ) ۳هدف از جنگ بايد صرفاً در راه خدا باشد          ) ۲جنگ كردن كه واجب است      ) ۱

  .حدود و نهايت جنگ است كه بايد خالي از تجاوز و تعدي باشد) ۴اند  ا كردهكه اقدام به جنگ با م

فرمايد خداوند شما را از دوستي و نيكي كردن به مشركيني كه با شـما بـر سـر ديـن نجنگيـده و از       حتي در سوره ممتحنه مي . ۲

اهللا عن الذين   ـ الينهيكم ۸/۸ممتحنه . (وست داردنمايد و كساني را كه اهل قسط و عدالت هستند د اند منع نمي ديارتان بيرون نكرده

ضـمناً ايـن آيـه نيـز در اصـل      ). لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان اهللا يحب المقسطين       

  .چهاردهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران گنجانده شده است

  . حكمت و برهان و موعظه نيكو به راه خدا دعوت كن و با آنها به بهترين طريق مناظره نمامردم را با) اي رسول ما(ـ ۱۲۵ نحل .۱
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، ثانياً خير و خدمتي به آنها رسيده خود بهانه براي آزار و آشوب و ايجـاد مستـضعف و محرومهـاي                      باشد

تازه نگردد و ثالثاً با رعايت تقدم و تعهدهائي كه در قبال خوديها و نزديكترها داريم و با توجه به امكانات و                   

  .تداركات و پيشرفت كار بر طبق قرآن و سنت عمل گردد

  

  ئي جهانيزدا فتنه

شود بايد آنقدر جنگيد و جلـو رفـت و كـشت تـا تخـم فـساد و                     اما آن فرمان يا شعار آخري كه گفته مي        

ه شـايد تـا بـ     . ترين و ژرفترين مفهوم تجـاوز را دارد         كن گردد، گسترده    جهان بركنده و ريشه    درخت فتنه از  

 از مبارزين ضداستبداد و اسـتعمار       حال هيچ فقيه يا مفسر قرآن و مسلماً هيچ پيغمبر و امام و حتي هيچيك              

تنها در مكتب و فلسفه ديالكتيك ماركس و تبليغـات كمونيـستي اسـت              . اي را نداده باشند     چنين نظر و برنامه   

گيـرد و از نظـر        تز و نابود كردن تز مورد بحث است و جـزو اصـول و اهـداف قـرار مـي                     كه در افتادِن آنتي   

داران و از بين بردن امپرياليـسم در   نها نفي مطلق سرمايه و سرمايه     سياسي و تبليغاتي يكي از اجزاء مرام آ       

 خودكفائي و خودجوشي و برتري در توليدات و امكانـات           به دنبال با اين تفاوت كه آنها اول       . باشد  جهان مي 

پردازنـد و پـس    تقويت و توسعه نيروهاي نظامي، اقتصادي، سياسي، فني، علمي و حتي فرهنگي، مي  ه  رفته ب 

غالبـاً هـم بـه صـورت        . گذارنـد   هـا مـي     نكه احساس همترازي كردند هدف فوق را در تبليغـات و برنامـه            از آ 

  .هزينه پيروان انقالبي و ساير كشورها انجام گردده ترتيبي كه به دست و به صادراتي و ب

هاي بقـره   رهنمايند و در سو را كه عنوان مي  » الدين كله هللا   وقاتلوهم حتي التكون فتنه و يكون     «آيه شريفه   

 آنطـور كـه دسـتورالعمل تبليغـات جمهـوري           آن را و انفال جمعاً دو بار در قرآن آمده است، هـيچ مفـسري              

قبل و بعد آن، داللـت روشـن بـر          ه  صدر و ذيل و ب    ه  خود آيه نيز، با توجه ب     . اسالمي شده، بيان نكرده است    

رد كه ناامني و اغتـشاش در جامعـه ايجـاد       افروزان مهاجم دا    انگيزان و جنگ    جلوگيري دفاعي و انتظامي فتنه    

يعني اوالً يك مشكل و امر داخلي است و خطاب و اشاره        . نمايند  كرده از افراد سلب اختيار و انتخاب دين مي        

 منظور محدود سـاختن و متوقـف كـردن           ثانياً جمله حتي التكون فتنه به صورت و به        . گروه معيني ندارد  ه  ب

نمايد اگر طرف دست برداشـت و   ر تحريك حمله و تجاوز، زيرا كه تصريح مي        منظو  جنگ آمده است و نه به     

  ١.يعني شما ديگر كاري نداشته باشيد. كوتاه آمد خداوند بخشنده و بينا است

ل مطرح است كه آيا چنـين دسـتور يـا           سؤا و تفسيرهاي فوق اين      هنظر از تعبير و ترجم      اصوالً و صرف  

نظر روابط خدا با انسان، كه فرموده است هيچگاه تكليف محـال و مااليطـاق        بيني و از      اي در عالم واقع     داعيه

                                                 
براي درك بيشتر منظور قرآن و دستوري كه به مسلمانان داده شده است مجموعه آيـاتي را كـه در سـوره انفـال در حـول و           . ۱

  ـ ۴۰/۴۱ تا ۳۸/۳۹فال ان. نماييم حوش جمله حتي التكون فتنه آمده است عيناً نقل و ترجمه مي

انـد بـه    كننـد بردارنـد آنچـه را كـه قـبالً كـرده       اي كه مـي  اند بگو اگر باز ايستند ـ و دست از اخالل و فتنه  به كساني كه كافر شده(

اي كه در باره آنـان عمـل شـده     شود و اگر برگردند ـ و تكرار كنند ـ پس به تحقيق سنت پيشينيان، و رويه   سودشان بخشيده مي

تا آنجا جنگ كنيد    ) اند  نمودند و دست برنداشته     يعني با كفاري كه در كار شما اخالل و فتنه مي          (، گذشت يا گفته شد و با آنها         است

ايستادند يعني دست برداشتند و كوتاه آمدند بدانيد كه خداوند           كه فتنه در ميان نباشد و دين به تمامه براي خدا باشد پس اگر باز              

  )ا استكنند بين به آنچه مي

الـدين   در مورد ويكون الدين كله هللا، بطوريكه در تفـسير معتبـر و معـروف المنـار از قـول شـيخ محمـد عبـده شـاگرد سـيدجمال                         

تـرك دينـي كـه اتخـاذ        ه  اسدآبادي، آمده اين است كه در جامعه مسلمين آزادي عقيده و اتخاذ مسلك برقرار بوده كسي مجبور ب                 

  .شدند كرده مزاحم و مانع مسلمانان مي ود، درحالي كه كفار قريش اين كار را ميكرده است يا به قبول دين ديگر نش
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، اصالً قابل قبول و عملي هست؟ همه مسلمانان و همه پيروان اديان توحيدي معتقد بـه                 ١كند  به بندگانش نمي  

قبول هم داريم كه خداوند رحمن، روي حساب و مشيت و حكمت بالغه خود كه فهم          . ابليس يا شيطان هستند   

آدم و  شيطان اجازه و مهلت داده است تا روز قيامت بـه اغـواي بنـي      ه  و تجربه ما قاصر از درك آن است، ب        

بنابراين تا اين دنيـا  . انگيزي كند   به ايجاد جنگ و فساد و فحشاء در روي زمين پرداخته در عالم انسانها فتنه              

قـرآن  . ت نه تنها مشكل بلكه محـال   هست و شيطان هست فتنه هم هست و دفع آن از جهان يا عالم امري اس               

رهبـري  ه  يا خداوندي كه از هيچيك از پيغمبران و مخصوصاً از آخري آنها، نخواسته است كه شخصاً، يا ب                 

معدوم كننـد و حتـي عمـال كـارگزاران عمـده            ) ها است   كه سرمنشأ و موجب فتنه    (مومنين بروند شيطان را     

ان و غيره را بكشند و از بين ببرند و تنها ماموريت آنها انـذار            از قبيل نمرود، فرعون، نرون، ابوسفي       شيطان،

 و تزكيه و تربيت نفوس و الگو و نمونه شدن بود يا براي نجات گروندگان كشتي                   تعليم و هدايت،    و بشارت، 

اند، امور جامعه را با مشورت  مامور اداره جامعه بودهچشان داده و در آنجا كه       نجات ساخته، از اسارت كو    

اند، چنين خدائي چطور ممكن است از ما ملت كـه هنـوز از اسـتبداد سياسـي و روانـي                       دشان اداره كرده  خو

ايـم و هـزاران       خوبي نـشناخته و نـساخته     ه  داخلي و وابستگي اقتصادي خارجي خالص نشده نظاممان را ب         

طرف مرز و به     ه آن ها را زمين گذاشته ب      نقيصه و مسئله و مشغله داريم، خواسته باشد همه كارها و وظيفه           

سوي دنيا رفته هرچه ستمگر، مستكبر، مفسد و ملحد را، كه بدخواه يا بدكردار باشند از پا دربياوريم تا                    آن

آيا چنـين   ! بعد سراسر جهان را براي امنيت و آسايش و شكوفائي مثل دسته گل تحويل مستضعفين بدهيم؟               

  ٢!وريم نظمي و محروميت غوطه  جهالت و در بيعدالتي و امري شدني است درحاليكه خودمان گرفتار بي

اي در قرآن و سنت و فقه نداشـته           آيا گفتار يا پندار رفع فتنه در عالم چيزي جز يك شعار نيست كه پايه              

و هرگز تحقق نخواهد يافت؟ آيا امري نيست مافوق اسالم و مغاير با مشيت خالق جهان؟ بلكه سرابي اسـت           

ه العاده و قدرت تحريك عظيم ولي نرسيدني و شيطاني كه جستجو و جنـگ بـ       قدرخشان، با برد تبليغاتي فو    

  ...آورد؟ بار نميه خاطر آن جز گمراهي، فرسودگي، رنج، نابودي در اين دنيا و جهنم در آن دنيا، ب

  

  ستيزي و دفاع طبيعي تحليل اعتقادي ـ اجتماعي فتنه

ه بعـد از جنـگ تحميلـي عـراق در تبليغـات             بديهي است كه طرز تفكر خاص مبارزه بـا فتنـه در عـالم كـ               

هاي اجتماعي و اعتقادي مناسب بـا فرهنـگ مـا را دارد و از                 جمهوري اسالمي رواج يافته است علل و ريشه       

اي به بحـث و بررسـي         فضل خدا در نشريه جداگانه    ه  اميدواريم ب . باشد  نظر علمي و تاريخي قابل مطالعه مي      

  .آن بپردازيم

                                                 
  .اليكلف اهللا نفسا اال وسعها. ۱

دانند خوب است جـواب دهنـد         آنهائي كه طرفدار جنگ جنگ تا پيروزي و تا رفع فتنه در عالم هستند و آن را دستور اسالم مي                   . ۲

 چنين نكردند؟ چطور شد نه حضرت امير          الگوي انقالب و نظاممان،     رزندش سيدالشهداء چرا نه اميرمؤمنان پيشواي اولمان و نه ف       

تصميم گرفت و بسيج نيرو كرد تا سلسله جنبان فتنه يعني معاويه را تا زماني كه آغاز به جنگ نكرده بود نـابود كنـد و نـه امـام                    

انگيـزه   گر فتنـه  خواهم بروم به كوفه تا عبيداهللا زياد حيله جنگ با آنها پرداخت و نگفت كه مي    [حسين وقتي به لشكر حر برخورد ب      

) ع( اسالم را سر ببرم و سپس در شام تكليف يزيدبن معاويه مستكبر مفسد غاصب مـسند جـرم را يكـسره كـنم؟ علـي                         ۱شماره  

كردم  اي وارد مي بندهو به خدا سوگند اگر بعضي تمايالت به بقاي تو نبود آن چنان ضربات قاطع و كو          : نويسد  حتي به معاويه مي   

  )االسالم البالغه فيض  نهج۷۲نامه (شد  آب مي) از ترس(كه استخوانت خرد و گوشتت 
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جنگ جنگ تـا نـابودي فتنـه در    «اي كه تحقق و تظاهر آن در شعار  ر فوق و پديده  از طرف ديگر طرز تفك    

يا تا پيروزي مطلق جلوه يافته است در مقايسه با آنچـه در عـالم حيـات و در نظـام طبيعـت در ميـان          » عالم

  .تواند جالب و آموزنده باشد جانداران جريان دارد، نيز مي

باشـد همـه جـا دفـاع در            زنده غيرانسان جاري و ساري مي       موجودات آنچه در جهان آفرينش در قلمرو     

شود   شكلهاي مختلف فرار، استتار، مقاومت، حفاظت مشاهده مي       ه  اين دفاع حياتي ب   . برابر مرگ و آزار است    

  .رود  پيش مي،حريم موجود ضعيف كرده استه و تا سرحد تعرض و انهدام دشمني كه تجاوز ب

آن شدت و وسعت كه در      ه   كلي فتنه ب   به طور  تعدي و تهديد يا دشمني       البته در دنياي گياهان و جانوران     

هر موجودي با همنوعان خود اگر دوستي و صميميت نداشته باشد           . ميان انسانها متداول است وجود ندارد     

ولـي  . نماينـد    مـا اسـتعمار نمـي      به اصـطالح  حتي همديگر را استخدام و استثمار يا        . تعدي و تجاوز هم ندارد    

. ه شده اسـت ديكديگر گذاره م كه مدار دنيا و بقاي حيات بر مدار آكل و ماكولي انواع مختلف نسبت ب           داني  مي

ناميم اختصاص به آدميزاد نداشته مبـارزه بـا فتنـه يـا       فتنه ميآن راخطر حمله و آزار يا سلب امنيت كه ما        

كـه نـاموس خلقـت يـا دسـتگاه           جهاني حيات است      دفع و رفع فتنه يك مسئله عمومي همه جانداران و پديده          

  .اي شامل و حاكم بر انسان نباشد گونهه تواند ب  حل كرده سر و سامان داده است كه نميآن راطبيعت 

علـف  . خـورد  چـرد و مـي   خورد، آهو علف صـحرا را مـي      درد و مي    مثالً پلنگ آهو را مي     كنيد  ميمالحظه  

هـر  . نمايد  گيري خاك باقي مانده و گسترش مي        با بلع اشعه خورشيد، مكيدن آب زمين و عصاره         صحرا نيز 

زيرا كـه اوالً اگـر      . معذلك حيات موجودات ادامه دارد    . دسته براي دسته ديگر فتنه است و دشمن هم هستند         

ثانياً خداوند خالق آهو و موجودات      . دبر  ميزاد و ولد آهو، چراگاهها را از بين           پلنگ آهو را شكار نكند كثرت     

هـاي    از راه تيز دويدن، تيز پريدن يـا شـيوه         .  حفاظت را در اختيارشان گذارده است      ل بقا و  يمستضعف وسا 

نمايند   با چنگال و سم و منقار دفع حمله مي        . دهند  مياستتار و غيره موجودات خود را از چنگ دشمن نجات           

ننـد سـرما و   جـان ما  سازند تا از شر درندگان و خورندگان يا عوامـل بـي   و غالباً براي خود النه و مأمن مي     

. ينـد نما خوراكيها و با تكثير نسل جبران مرگ و مير را مـي          تأمين   ثالثاً با توليد و   . گرما و طوفان حفظ شوند    

اين ناموس عمومي خلقت و قانون دفاع و حفاظت كه شامل امنيـت محـيط زيـست و فعاليـت بـراي توليـد و                         

اصالً حيات كه   . سازد  نون كلي حيات را مي    دهد و قا    باشد رمز بقاي موجودات زنده را تشكيل مي         توسعه مي 

داشـتن عوامـل مـرگ اسـت نـه         چيزي جز مجموعه اعمال عليه مرگ نيست حفظ و دفاع از خود و دور نگاه              

بينيد چرنـدگان، خزنـدگان، پرنـدگان يـا سـاير       در هيچ كجا شما نمي. باشد نابود كردن آنها كه امر محال مي 

و دفع فتنه آكل ماكولي از دامن طبيعت بـسيج شـده باشـند تـا تخـم      جانداران براي جنگ با خورندگان خود       

سنگها براي هموار كردن كوهها و از بـين         ه  چنين كاري كوبيدن سر خود ب     . فتنه را از صحنه گيتي براندازند     

مسئله حفاظت خود و دفع شدن يا مهار كـردن او پايـه طبيعـي و انعكـاس جهـاني در                     . ها است   بردن صخره 

ممكـن و مجـاز و افـزار بقـا دانـسته           ) و بنابراين خلقت و خـدا     (آنچه را كه طبيعت     . يات دارد عالم فطرت و ح   

 پرسـتاري   است مجهز شدن براي دفاع در منطقه حياتي خويش، تقويت و تحكيم و تمركز در النه و حـصار،               

ايـن مقـدار    پـيش از    . نيازي و نيرومنـدي اسـت       و بركناري از حمله و فتنه و باالخره كوشش و كار براي بي            

دفاع و هرگونه حركت خارجي يا خـروج از منطقـه و محـدوده بـراي سـركوبي و نـابودي عوامـل مرگـزاي            

هاي خود نداشته افـراط و انحرافـي          جاندار و بيجان حاصلي جز تلف كردن نيروها و از دست دادن سرمايه            



  ۲۲۲

اجرت و تـرك محـيط   در برابر اين مسئله مهـ . شود است كه عمل ضدحيات و عامل حتمي مرگ محسوب مي   

اما عالوه بر عمل دفـاع و خـودداري از   .  منظور حفظ هويت و حيات، طبيعي و امري جاري است  نامساعد به 

تجاوز كه در حقيقت عمل منعي حفاظتي است هر موجود زنده نيازمند عمل مثبت ترميم و جذب و سازندگي                   

تي و حفاظتي خود را تهيه و توليد نمايـد، يعنـي            يتحلل نموده و نيازهاي حيا     و اگر نتواند بدل ما     باشد  نيز مي 

براي بقا و پيشرفت عالوه بر توان دفاع توان توليد يا خودكفايي            . مرگ خواهد بود  ه  خودكفا نباشد، محكوم ب   

  .و سازندگي نيز ضروري است

ان و  باشد، به دليل اينكه از ناحيه همنوعـ         در مورد انسان عالوه بر اينكه نواميس فوق صادق و حاكم مي           

العـاده    دامنه خطر وسعت فوقباشيم مينفس اماره خودمان پيوسته در معرض آزار و تهديد يا فتنه و فساد             

  .شود تري مي كند و دفع يا رفع فتنه مسئله حياتي بيشتري پيدا مي

كار شيطان بـه تعبيـر قـرآن        . ندگوي  مي اصلي و عامل ظلم و فساد و فتنه را شيطان            اءدر لسان دين منش   

اما آيـا هيچگـاه   . نمايد  انگيزي مي   ي بشر و افساد در زمين بوده همه جا و همه وقت ايجاد عداوت و فتنه               اغوا

جنگ شيطان بروند تا شـيطان و شـيطانيان را          ه  در قرآن و در احكام شرع گفته شده است كه مومنين بايد ب            

ه شـيطان قـدرت و مهلـت       ذليل و نابود كنند؟ آيا خداوند ممكن است كاري را كه شدني نيـست و خـودش بـ                  

فساد و فريبكاري در جهان تا روز قيامت يا وقت معلومي را داده است، از كسي خواسته باشد؟ تنها وظيفـه                     

هـاي عمـل وي در        آدم و شيوه    ما سفارش و تأكيد شده است آگاهي بر دشمني شيطان با بني           ه  و عملي كه ب   

باشد آنهم با اخـالص در بنـدگي           اسارت شيطان مي    منظور تقوي يا خودداري از اطاعت و        اغواي انسانها به  

وي در محـدوده    قـ خلق يعني بـاز هـم اوالً يـك عمـل صددرصـد دفـاعي تـصفيه و ت                  ه  خدا همراه با خدمت ب    

  .خداه شخصي و ملي و ثانياً يك حركت توليدي خودسازي و خودكفائي در راه وصول ب

بودي و دفع شيطان و عوامل فتنـه و فـساد           بنابراين در مورد انسان نيز تصور و تحركي كه هدف آن نا           

در جهان باشد و خواسته باشيم كه خارج از وجود خودمان و محـيط زنـدگي و مـسئوليتمان انجـام گيـرد،                       

  !خيال خام و كار خالف عقل و دين بوده افتخارات و نتيجه آن خسرالدنيا واالخره شدن است

عـوض  ه نمائيم و ب ستيزي در عالم مي قصد فتنهه بجاي اين تبليغات وسيع و تالش عظيمي كه      ه  ما بايد ب  

ه اوالً اكتفـا بـ    . خـود آئـيم   ه  خدا برگرديم و ب   ه  يم، ب بر  مي هواي نفس خودمان را از بين        ،از بين بردن شيطان   

سـازي  دخوه  خرج دهـيم و ثانيـاً بـ       ه  دفاع از كشورمان و مقاومت و محافظت نموده هوشياري و همكاري ب           

آنجـا  ه  مقاومت دروني خود را در برابر شيطانها و اذنابش تا بـ           .  خودجوش شويم  يعني خودكفا و  . بپردازيم

مـادام كـه    . يوس بـشوند  أگـري نيـز عليـه مـا مـ           هايشان كارساز نباشد بلكه از فتنه       باال ببريم كه نه تنها فتنه     

دگي اقتصادي،  كننده و محتاج كاالها و افكار و ابتكارهاي ديگران بوده زن            افتاده از قافله تمدن و مصرف       عقب

 ممكن  .فني، علمي، فرهنگي و اعتقاديمان عمالً وابسته به بيگانگان باشد، ناچار زير سيطره آنان خواهيم ماند               

زدنهـا بـشويم ولـي هرگـز بـه            كند دلخوش به شعار و دشنام و الف         زير برف مي  ه  است مثل كبكي كه سر ب     

  ..!.سعادت دنيا و آخرت نخواهيم رسيده استقالل و آقائي و ب

يس و ئبـا كـشورهاي كوچـك مـستقلي ماننـد سـو      كنـد   اي را كه با ما مي  معامله چرا امريكاي جهانخوار،  

آيا نمايند؟  نميرسند،  لحاظ زور نظامي و سياسي و اقتصادي نمي       هزارم امريكا به     به يك    بلژيك، كه هركدام  

كفـايي  خوده  ينـد و بـ    نما  و دفاع مي  جز اين است كه آنها با عقل و علم و با كار و اخالق از خودشان حفاظت                  
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دهم و نوزده بـه آن چـشم      پردازند؟ كشور آسيايي كوچكي چون ژاپن كه قدرتهاي استعماري قرون هيج           مي

بودنــد و چنــدين بــار نيروهــاي چــين و انگلــيس و روس آن را مــورد تجــاوز قــرار دادنــد، و  طمــع دوختــه

با فحـش دادن بـه روسـيه و انگلـيس و چـين و بـا                توانست لقمه راحتي براي دولتهاي خارجي باشد، آيا           مي

شعارهاي پر طمطراق با آنها مقابله كرد و نه تنها استقالل خود را حفـظ كـرده توانـست پـرت آرتـور را از                         

روسيه تزاري پس بگيرد، بلكه خود را رديف ابرقدرتها قرار داده و از جهاتي مسلط بر آنها شده است يا بـا                      

ن آزاديهاي اوليه بشري به آنها و گردن نهادن به حق حاكميت ملت و بـا اخـذ                  حساب آوردن مردم و داد    ه  ب

  علوم و تدابير و تمدن جديد، همراه با تالش همه جانبه؟

  

  رود؟ جنگ تحميلي تا كجا مي

تواند پايان دنيا باشد، پايان ايران و مردم آن باشد يا           پايان كه مي    شود جنگي است بي      ديده مي  آنچه فعالً 

كـه در آن پيـروزي محـدود و معـين نگـشته اسـت و            » جنگ جنگ تا پيروزي   «شعار  ! ومت متوليان پايان حك 

اند اگر يـك      سازد، و حتي گفته     تر مي   د و مشكلتر و نشدني    بر  مي جلوتر   مها و تبليغات حد نهائي را هر د         نتلقي

نفـر   نفر باقي بماند آن يك    جنگ ادامه خواهيم داد و اگر يك        ه  خانه هم در ايران سرپا بماند از آن خانه باز ب          

سف بزرگ در ايـن     أهست؟ ت » جنگ جنگ تا نابودي   «هم جنگ خواهد كرد، آيا در عمل مترادف با چيزي جز            

ادامـه پيـدا كنـد خـراب و هـالك      » جنگ جنگ تا نـابودي  «است كه فقط ايران و ايراني نيست كه اگر سياست           

  .دگرد ميو در دنيا بدنام و مردود خواهد شد بلكه اسالم و تشيع نيز در ميان مردم خودمان 

استحـضار  ه  آيا ما كه، هم ايراني هستيم و هم مسلمان، وظيفه نداريم آگاهي و تـشخيص خودمـان را بـ                   

اي   هموطنان و مردم، مخصوصاً برخي از جوانان صادق شيفته        ه  رهبري و متوليان و مسئولين برسانيم و ب       

، وخامـت حـال و مـصيبت آينـده را گوشـزد كنـيم و هـشدار          انـد   تجربه بوده تحت تبليغات قرار گرفته       كه بي 

خطراتـي كـه   ه رود چگونه ما با وجود علم به گرفتاريها و ب بدهيم؟ اگر مملكت در جهت هالكت و نابودي مي        

  بر عملمان مترتب خواهد شد حرفي نزنيم؟

           

دادنـد و     راي پيـروزي مـي    هـاي نزديـك و فـوري بـ          در طول دوران جنگ متوليان انقالب و نظـام، وعـده          

پيشگوييهايي براي صدام در زمينه انتحـار، شكـست، جنـون، سـقوط يـا سـاير بالهـاي ارضـي و سـماوي                        

اي نـه چنـدان    در آتيـه «موقع خود تحقق يافته بـود و ملـت ايـران    ه ها و پيشگوئيها ب اگر اين وعده. ندكرد  مي

 پيروزيهاي چند ساله اخير، بنا به تبليغاتشان شاهد پيروزي خود و دفع غائله صدام گشته و حمالت و         » دور

اي داشتند كه طرح كردن پايان جنگ را ناشي از ترس يا توطئـه                بود، متوليان بهانه   مي» آخرين مرحله جنگ  «

روز  هاما وقتي كه اوضاع اقتصادي و ضروريات حياتي جمهوري اسـالمي ايـران روزبـ       . تباني تلقي نمايند   و

ت به آشفتگي و بهـم ريختگـي و كـشتار يـا ديكتـاتوري و دخالـت اجنبـي نزديـك            شود و مملك    تر مي   بحراني

آور كه عليه ايران و اسالم است باز پافـشاري            بار و هالكت    د معلوم نيست چرا در چنين امر خسارت       گرد  مي

  !اقالً نگران حال خودشان بشوند! نمايند؟ و لجاجت مي

  

  خسارات اقتصادي و سياسي
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از نظر قرآني نبود كه تداوم جنگ تهاجمي را بررسي و معلوم كرديم كه خـالف                در نشريات گذشته تنها     

حكم و رضاي خدا است، از نظر تاريخي و روايات و فقهي نيز ممنوعيت آن روشن شـد و عـالوه بـر آن از                         

  . آمدبه عملهاي اقتصادي و سياسي هم وارد مسئله شده تحليل مفصلي از اين جهات  جنبه

باشـد سـودهاي      داده شد كه آنچه در اين مـاجرا مـسلم اسـت و عامـل مـوثر مـي                  در آن نشريات نشان     

كنـيم،   آور گوناگوني است كه ابرقدرتها و اسرائيل، يعنـي همانهـا كـه فحـش و شـعار نثارشـان مـي              سرسام

و بـه همـسايگان و سـاير ممالـك          طـرفين دعـوا     ه   سـالحهاي جنـگ بـ      سابقه  بيفروش  ) ۱از طريق   . ندبر  مي

خريـد و تـاراج نفـت خاورميانـه بـراي صـنايع و نيازهـاي ضـروري         ) ۲به شيرينترين بهـا   زده دنيا    وحشت

صدور مواد خوراكي و دارويي و مواد اوليه و قطعات يدكي به مقـادير خيلـي                ) ۳خودشان به ارزانترين بها     

تعطيـل   مـستقيم و  غيرمـستقيم، بـه دليـل تقليـل يـا               به طـور  زيادي و به نرخهاي خيلي باالتر از زمان شاه،          

موفقيت عظيم سياسي عليه انقالب اسـالمي ايـران و          ) ۴موسسات و فعاليتهاي توليدي بعد از انقالب و جنگ          

صدور آن از طريق ممانعت و منـصرف سـاختن مـا از پـرداختن بـه خودكفـايي و سـازندگي و نيرومنـدي                         

 آنجا كه اهـداف انقـالب     خودمان كه به واسطه گرفتاريهاي مالي و انساني و نظامي جنگ پيش آمده است، تا              

تـرين نتيجـه      كننـده   حالت فرعي را پيدا كرده فراموش شده است و به اين ترتيب تلختـرين تجربـه و مـايوس                  

توفيق ديپلماسي امريكـا در تقويـت و تـسلط خـود، در     ) ۵تحويل ملت ايران و عالقمندان جهان گرديده است   

خوشــحالي اســرائيل از ) ۶اورميانــه عربــي توحيــد روابــط بــا اروپــا و در جــذب و وابــستگي دولتهــاي خ 

من احتمالي او و دو ملت مسلمان ايران و عراق          شالعاده و تضعيف نيروهاي متقابله كه دو د         كشتارهاي فوق 

  . در اين گيرودار از هر طرف كه شود كشته سود اسرائيل استعمالً. نمايند از يكديگر مي

رسـد كـه جنـگ       يبنـدي نمـ     طرف به اين جمع     ناظر بي  وار بيان گرديد آيا هر      با چنين اوصاف كه فهرست    

ميان عراق و ايران، كه بنا به قول و قبول خود آقايـان جنگـي اسـت تحميلـي، چـون از هـر جهـت بـه سـود                         

ابرقدرتهاي غرب و شرق و اسرائيل جريان داشته است، همگي با ميـل و رغبـت تمـام آتـش بيـار معركـه و         

ا ساختگي  يا پيشنهادهاي واقعي    ياعتنايي و مخالفت مقامات ما        ي بي اند؟ وقت   خواهان سرسخت ادامه آن شده    

جنـگ تـا رفـع فتنـه در عـالم از              جنگ تا پيروزي و جنـگ       شنيدند يا شعارهاي شيريني نظير جنگ      صلح را مي  

  »!ي؟گوي ميجانا سخن از زبان ما «گفتند  رسيد آيا در خلوت و خاطر خود نمي گوششان ميه ايران ب

زنيم كه متوليان ما مزدوران و مجريان سياست بيگانگان هـستند ولـي اگـر تعـصب و             نميما البته تهمت    

تكبر وجود نداشت و انحصار و اختناق و استبداد بر جمهـوري اسـالمي ايـران سـايه نينداختـه بـود تـاريخ             

لمانها در آن زمان اروپاييان براي جلوگيري از پيشروي مس        . يدگرد  ميقرون شانزده و هفده ميالدي تكرار ن      

ه و تهديد استقالل و حيات خودشان متوسل به انواع تزوير و تدبيرها گشته دولتهاي صفوي و عثماني را بـ                   

  .نمودند و بالنتيجه موفق به تضعيف و تسلط بر هر دوي آنها شدند جنگ با يكديگر تحريك مي

  

ها يا استنادهاي قرآنـي     يم نظريات و استنباط   گوي  ميشويم كه ما ن     در هر حال و در خاتمه بحث متذكر مي        

يم و در گـوي  مـي آنچه .  و صددرصد درست است و دولت و ملت بايد بپذيرند        و اقتصادي و سياسي ما حتماً     

 كـه مـافوق تمـام حـوادث و           ابتدا اشاره كرديم اين است كه در يك امر با چنين اهميت و وسعت و وخامـت،                
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چه بـه فـرض دانـا و توانـا و در جايگـاه بـسيار                باشد، نبايد يك مغزـ اگر      سوانح بزرگ تاريخ كشورمان مي    

گيرنده باشد و اختيارات اجرايي به شوراي محـدودي داده شـده باشـد كـه معتقـد و مقيـد بـه                        ـ تصميم ١باال

بدون آنكه چهل و چنـد ميليـون مردمـي كـه جـان و                  ان بسته و دست بسته هستند،     بطاعت چشم بسته و ز    ا

 بازيچه اين ماجرا شده است، كمترين حق دخالـت    لي دنيا و آخرتشان،    ك بطور يا    مالشان و آينده و جانشان،    

ييهـاي خيابـاني، شـعارهاي    راهپيماآن !  افزار كار محسوب گردند ويا دعوت به مشورت نداشته فقط اسلحه     

سرمقاالت مطبوعاتي و روز قدس پنج ميليوني ادعايي را خودتـان بهتـر                هاي تلويزيوني،    مصاحبه  فرمايشي،

بياييـد بـراي   . د كه اختصاصي و محدود و ساختگي تشكيالتي بوده فقط ارزش تبليغاتي داشته اسـت      داني  مي

جاي آنها و براي اطالع واقعي و وجـداني و خـدايي، يـا اثبـات علمـي و ادعاهـاي                     ه  يكبار هم كه شده باشد ب     

  بليغات، از خود مردم،    بودن ت  ي خالي از جوسازي و ارعاب و تبعات و انحصار           بيطرفانه و آزادانه،    خودتان،

كننـد و چـه       بنديهاي خاص خودتان بپرسيد در باره جنگ چه فكر مـي            از قاطبه مردم و نه از پيروان و گروه        

و تـضمين بدهيـد كـه     تـأمين   اول حتي نمايندگان مجلس را در يك جلـسه غيرعلنـي جمـع كـرده       . خواهند  مي

هـاي تحـت       به روزنامـه    د بگويند و بپرسند،   نا   و شنيده  د آنچه در دل دارند يا در حوزه انتخابيه ديده         نتوان  مي

قلمان متفرقـه      از صاحب   تحريريه و مخصوصاً   هيئتاختيار و انحصارتان اجازه بدهيد مقاالت و نظرياتي از          

 در تلويزيون مناظره بر مبناي قرآن و سنت و فقه و مسئله به              ٢.دن تأمين و تضمين مصونيت بنويس      البته با  ـ

تـرس و     امكان دهيـد بـي        موقت، به طور غير موافقين، ولو    ه  ب. چيدگي را بحث و فحص نمايند     اين عظمت و پي   

ها دعوت كنيد كـه       از مردم عادي و عمومي و دستچين نشده       . خطر روزنامه منتشر ساخته پيشنهاد بدهند       بي

ظاهر و تبليغـات  اگر مخالف جنگ هستند، با اطمينان به امنيت و مصونيت و با حفظ نظامات الزم، اجتماع و ت       

 توجيـه از هـر دو       تبليـغ و تـرس و حتـي          هاي تحميل، تلقين،    و باالخره براي آنكه رفع هرگونه شبهه      ... نمايند

  . يك رفراندوم با مراجعه صحيح و نظارت شده به آراي عمومي بفرماييد  شده باشد،طرف و از هر جهت

  

  مواد پيشنهادي نهضت آزادي براي پايان جنگ 

كتفا به اعتراض و انتقاد نشده باشد در خاتمه بيانيه نظريات خودمـان را نـسبت بـه اقـدامات               براي آنكه ا  

بديهي اسـت كـه     . كنيم  الزم براي پايان دادن به جنگ و شرايط صلح شرافتمندانه عادالنه قابل قبول بيان مي              

ا صددرصـد صـائب و      نماييم و نـه آنهـا ر        جنبه طرح و تذكر آزاد را داشته نه ادعاي قاطعيت و جازميت مي            

ان قـرار   نظـر   صـاحب دانيم بلكه انتظار و اميد داريم كه مورد بررسي افكار عمـومي و مـسئوالن و                   كامل مي 

  . آيدبه عملگيرد و اصالح و تكميل گشته براي اجراي آن اقدام جدي 

از هـا و     داخلـه كـشورمان بـوده از تغييـر جهـت          ه  شود قسمتي مربوط ب     نظريات و نكاتي كه پيشنهاد مي     

 ارتبـاط بـه اسـتراتژي جنـگ و صـلح پيـدا              قسمتي مـستقيماً  . نمايد   بحث مي  ،سياستهايي كه بايد اتخاذ شود    

                                                 
اهللا عليه و آله و سلم، با وجود الهام از وحي الهي و عصمت از خطا و هوي، در اداره امـت                        فراموش نكنيم كه رسول اكرم صلي     . ۱

. كـرد  فرمود و مخصوصاً در جنگها پرسـتش و پيـروي از نظـر اكثريـت مـي       ميو امور دنيا دستور وشاورهم في االمر را پيروي    

  .فرموده است موالي متقيان نيز به همين سنت سنيه عمل مي

  .هاي كثيراالنتشار بوميه چاپ كند و بطور نمونه و مقدمه همين مقاله را بگذارند يكي از روزنامه. ۱
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مندشوندگان از تـداوم آن       برداران از جنگ و بهره      كند و برخوردي را كه بايد با حريف متجاوز و با بهره             مي

  .شود المللي مي درتهاي بينقسمت آخر نيز راجع به همسايگان و مسلمانان و ق. دهد  نشان مي،داشت
  

  داخله خودمان) الف

بـراي ملـت ايـران، مجلـس       در امـر جنـگ و صـلح در تـصميمات مربـوط،           رأي   قائل شدن حق نظر و    ـ  ۱

نظرهـا و راهنماييهـا و        زارطبيعي است كه اب   .  موافق و مخالف   ان مختلف نظر  صاحبشوراي اسالمي و براي     

آزادي بيـان و نظـر      . هاي گروهي و اجتماعـات انجـام گـردد          رسانهايرادها بايد از طريق كتب و مطبوعات و         

 ما معتقديم كه طـرح و بحـث ايـن مـسائل     .هاي الزم امنيتي و شغلي باشد  و تضمين  تأمين    بايد همراه با   قهراً

موجب بيداري و آگـاهي مـردم و        ) جز در موارد خاص تاكتيكي و اسرار نظامي و سياسي موثر در عمليات            (

نها و همچنين تنوير و تحريك افكـار عمـومي خواهـد گـشت، بـدون آنكـه زيـان و اثـري در                        تقويت روحيه آ  

خبـري   برعكس بوده تاريكي و ترديد و بيكامالً بلكه قضيه . تبليغات و روابط سياسي خارجيان داشته باشد      

 بـدتري را    ب عواق  آيد،   مي  ملت و همچنين شايعات منفي كه هميشه به دنبال استتار و اختناق و سوءظن پيش              

هاي تبليغاتي خارجيها نيز در صورت جلوگيري از آزاديهـاي داخلـي و منـع                 استفادهسوء. ايجاد خواهد كرد  

ه ضـمناً سانـسور اخبـار و عـدم اعتمـاد مـردم بـ              . گيرد  تر صورت مي    انتقاد و دخالت مردم آسانتر و كاري      

  .دگرد مي راديوهاي بيگانهه هاي خبري داخلي باعث گرايش و توجه آنان ب رسانه

تجديد نظر كلي در تبليغات و شعارهاي جنگي رسمي و از انحصار و الزام خارج سـاختن شـعارهاي                   ـ  ۲

افراطي و تهاجمي متداول و همچنين شعارهائي كه تناسب بـا دخالـت در امـور داخلـي كـشورهاي ديگـر را                     

 .دگرد ميدارد، خصوصاً وقتي از ناحيه دولتيان و مقامات رسمي و مسئول اعالم 

گيرنده در جهـت   كننده و تصميم بديهي است مادام كه اعتقاد و اصرار و سياست تبليغاتي مقامات رهبري     

 يگانه وظيفـه الهـي و قـانوني ملـت و راه     آن را انتقام و انهدام باشد و تداوم جنگ و خصومت را طالب بوده             

ش خواهـد بـود و همـين         همين آ  ارند و جوانان را بكشانند    حل پيروزي و سعادت دانسته در آن راه گام برد         

 .تر و بدتر و با از دست دادن فرصتها و امكانات موجود خواهد بود روز سخت هبلكه روزب. كاسه

جنـگ  «مـشي و برنامـه باشـد          شعار و خط  » جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم      «كه   به عبارت ديگر تا زماني    

 طبيعـي   بـه طـور   ان ايران و عراق فـرا رسـد و          خواهد بود تا اينكه نابودي و هالكت دو ملت مسلم         » پايان  بي

 .نائره جنگ خاموش گردد

هدف قرار دادن پايان جنگ و صلحي كه عادالنه و شرافتمندانه بوده و تا دير نشده است قابـل قبـول                     ـ  ۳

باز هم بديهي است كه تا تداوم عاشقانه و خصمانه جنگ را بيش از حدي كه به عنـوان دفـاع شـمرده     . باشد

انديشي  گاههاي ديني و عقلي و انساني و مصلحت     الزم ندانيم كه مسئله را از نظر       حكوم نكنيم و   م ،شده است 

اگـر  . صحيح مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم گامي در جهـت رفـع ايـن بليـه عظمـي برداشـته نخواهـد شـد                        

 را  بـس و مـذاكره و صـلح         االصول جنگ را هدف انقالب و اسـالم و خيـر الهـي دانـسته هـر نـوع آتـش                      علي

 آينـده  ، گذشـته و حـال يـا وخـيم شـدن اوضـاع       كلـي نپـذيريم كـه تجربيـات    به طـور لجوجانه پس بزنيم و     

دهد و اصالً حاضر نشوند و اجازه ندهند كه در باره نتـايج و آثـار جنـگ و مقايـسه                      باري را خبر مي     هالكت

 و اميدها و آنچه حـق   آيد راه همه امكانات    به عمل مضار و منافع صلح يا حرمت و وجوب آن طرح موضوع            

 .طبيعي ملت ايران است بسته خواهد ماند قانوني و اسالمي و
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جـائي  ه  كجا ببرد كه كـار مملكـت ايـران و ملـت مـسلمان بـ               ه   اين درد را ب    داند  ميعجيب است و انسان ن    

آنهم در مملكت و ملتي كـه در مقايـسه بـا            ! كشيده شده است كه اسم از صلح بردن ممنوع و خطرناك باشد           

شهادت تاريخ طوالني و فرهنگ نيمه جهاني آن، همواره مهد و مظهـر آرامـش و           ه  اير كشورها و نژادها، ب    س

و اسالمي كه نام و نـشانش سـالمتي و صـلح و مـسالمت               ! انسانيت و آموزگار عرفان و آميزش بوده است       

  !است و تسليم شدن به حق و عدالت

را  ١ا ادخلوا في السلم كافه والتتبعوا خطوات الشيطان       اسالمي كه كتابش دستور عمومي يا ايهاالذين آمنو       

  !دهد مي

  ٢.اسالمي كه پيغمبرش وانك لعلي خلق عظيم و رحمه للعالمين بود

اسالمي كه امامش سب و لعن را نهـي كـرده و يكبـار هـم شمـشير بـراي تجـاوز و حملـه اول نكـشيده                            

  .وقت گوياي حجت و نصيحت بود و پذيراي صلح و مشورت همه

صلح و عـدالت در جهـت        تأمين    سياست خارجي و ديپلماسي ايران بايد در طريق حفظ منافع ايران و            ـ ۴

ليف قلوب و افكار و برقراري حسن روابط و دوستي با همـسايگان و بـا كـشورهاي غيرمتخاصـم جهـان         أت

خـاك  ه   بـ  طلبي ايران سياست عدم مداخله در امور داخلي كشورها و چشم طمع نداشتن              فعالتر گرديده صلح  

هـا و   و نظام سايرين را صريحاً و مستمراً ابراز دارد و مخصوصاً آمادگي و اسـتقبال مـا را از ميـانجيگري                   

كننده حقوق حقه ايران و اجراكننده موازين قرآن          پيشنهادات صلحي را كه شرافتمندانه و عادالنه بوده تامين        

  .باشد، اعالم نمايد

           

مشي باال موقعيت و اعتبار سياسي جمهوري اسالمي در داخل و خـارج كـشور               بديهي است با اتخاذ خط    

كلي دگرگون خواهد شد و افكار عمومي متوجه مظلوميت و حساسيت ما خواهد شد و از سوي ديگر اين                   ه  ب

رزمنـدگان و وضـع   مشي بهيچوجه مترادف با تسليم شدن در مقابل دشـمن يـا ضـعيف شـدن روحيـه        خط

باالتر و گسترش بيشتر ادامه يابد زيـرا        تواند با روحيه       بلكه در صورت جنگ دفاعي مي      ها نخواهد بود    جبهه

  .حقانيت آن براي همه محرز خواهد شد

  

  در رابطه با عراق) ب

ـ محكوم كردن صدام به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ و مسئول اصلي خونريزيها و خرابيها، مـردود                  ۱

المللي قبل از آغاز جنگ صورت گرفته اسـت و بـاالخره اعـالم        بين مرزهايه  دانستن تجاوزهائي كه نسبت ب    

  .بس مرزهاي تعهدي، به عنوان اولين شرط آتشه تعهد و ترتيب شرايط الزم براي برگشت فوري طرفين ب

ميـزان  ه  ايران از بابت خسارات و ضـايعات جنگـي وارده، بـ           ه  ـ پرداخت غرامت از طرف دولت عراق ب       ۲

  . كارشناسي منتخب سازمان ملل متعهد و مورد قبول طرفينهيئتك ارزيابي شده بوسيله ي

                                                 
همگي داخل صـلح و مـسالمت شـويد و از گامهـاي شـيطان كـه دشـمن آشـكار          ايد    ـ اي كساني كه ايمان آورده     ۲۰۸/۲۰۴بقره  . ۱

 .شماست پيروي نكيند
و صـاحب سـعه صـدر و گـوش مهربـان بـراي          (ـ بدرستي كه تو برخوردار و استوار بر خلق و خوي بزرگـي هـستي                ۴/۴قلم  . ۲

  .و رحمت براي جهانيان هستي) دشمنان



  ۲۲۸

فاصـله  ه   پيمان صلح در داخل خـاك عـراق بـ          ضشيه استحفاظي در برابر حركات ناق     ـ استقرار يك حا   ۳

كافي از مرز ايران براي مدت معين در زير نظر و تضمين نيروهاي سـازمان ملـل متحـد، بـا نظـارت دولـت             

  .ختن كليه اسراي جنگي از هر دو طرفايران و باالخره آزاد سا

هاي جنگ از طرف ما تا ثبـوت و پايبنـدي      ـ تقويت نيروهاي دفاعي و خودداري از تخليه و رهائي جبهه          ۴

  .دولت عراق به تعهدات صلح

ضرورت ابقا و تقويت نيروهاي دفاعي در سراسر جبهه نـه تنهـا تـا تخليـه كامـل خـاك ايـران و انجـام                       

 منظـور    است بلكه اقدامات جدي بـراي حفـظ و تحكـيم مواضـع دفـاعي خودمـان بـه                  تعهدات مربوطه مسلم    

همچنـين نبايـد فرامـوش كـرد كـه          . بيني حمالت غافلگيرانه و فريبكارانه بعدي دشمن بايد صورت گيرد           پيش

ترميم و تدارك سالحهاي مدرن براي پيشگيري هرگونه حمالت بعدي و برحذر داشتن دشـمن از تجـاوزات                  

اعدوا لهم مااستطعتم مـن قـوه و مـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدواهللا و         مصداق دستور الهي و   همحتمل، ب 

  ١.عدوكم نيز الزم است

  

  در رابطه با سازمان ملل متحد) ج

زيـان  ه  ـ مقصر و مسئول شناختن ابرقدرتها در جانبداريهاي سياسي و اقتـصادي و تـسليحاتي كـه بـ                  ۱

  .اند نموده ايران از دولت متجاوز عراق مي

 منظـور    ـ متجاوز و محكوم شناختن دولت بعثي عـراق و همكـاري كـردن در تحقـق شـرايط فـوق بـه                      ۲

  .برقراري صلح عادالنه و پايدار

  

  ماحصل كالم

ناراحتي و نارضايتي عمومي، نابسامانيهاي شديد و باالخره دورنمـاي هولنـاك آينـده ايـران و اسـالم،                   

يضه ديني و وظيفه ملي و تا شـرايط داخلـي و خـارجي وضـع                حكم فر ه  نهضت آزادي را بر آن داشت كه ب       

جنگي كه موجب قسمت اعظم مـسائل و        . بدتري را پيش نياورده است موضوع جنگ تحميلي را مطرح سازد          

اميـدواريم تـذكراتي كـه      . باشـد   مصائب مملكت و ملت و فاجعه بزرگي براي انقالب اسالمي و نظاممـان مـي              

سخنگوئي بخش قابل توجهي از ملـت  ه اهللا و سيره امامان معصوم است و ب ي بر كتاب خدا، سنت رسول   مبتن

فايده نباشد و هشدارها و پيشنهادها، با توجهي كه كم و بيش در مقامات ظاهر گرديـده                  شود بي   ايران ادا مي  

آقايـان اقـرار و     . ثر واقـع گـردد    ؤمـ و جهانـسوز    است براي توقف عادالنه و شرافتمندانه جنگ خانمانـسوز          

بايستي با كوشش تمـام، مخـصوصاً     ار دارند كه جنگ عراق و ايران را جنگ تحميلي بنامند بنابراين مي            اصر

همـه تـالش و ايثـار و        . نـد كرد  مـي بعد از فتح درخشان خرمشهر قيام و استقبال براي تبديل جنگ به صـلح               

مـل صـدور    يد، و حتـي بـه صـورت صـحيح و مـوثر عا             گرد  ميفداكاري را معطوف به سازندگي و سعادت        

  .شد جهان ميه انقالب و اسالم ب

                                                 
توانيد از نيرو و آالت جنگـي و سـواره نظـام آمـاده كنيـد تـا بـدين وسـيله           حد كه ميـ در برابر و به خاطر آنها تا آن       ۶۰انفال  . ۱

  .بترسانيد) از حمله كردن(دشمنان خدا و دشمنان خودتان را 



  ۲۲۹

پس الزم آمد كه مجدداً ولو با تكرار ولي با توضيح و تأكيد بيشتر، آثار شوم جنگ را يـادآور شـويم و                       

ايــم  ســودها و شــادكاميهائي را كــه بــراي ابرقــدرتها و اســرائيل و دشــمنان ايــران و اســالم فــراهم آورده 

  .وار برشماريم فهرست

 خالي از اثـر روي  ،عنايت حقه  آمد كه نشريات گذشته ببه نظراز اين جهت اميدبخش طرح مجدد مسئله  

حاضر شدند تا حدودي در شعارها و در سياست جنگي كه پس از پيروزي              . مقامات و مسئولين نبوده است    

 براي اولين بار ديده شد كه با منطق قرآن        . خرمشهر چهره تعرضي و تهاجمي گرفته است تعديل قائل شوند         

ولي در مقابل براي توجيه گذشته و تـداوم جنـگ و تحريـك              . پردازند جواب ما و به برخورد با مسئله مي       ه  ب

رزمندگان و داوطلبان مطلب و شعار جديدي مطرح گشت كه دامنه خونهـا و خرابيهـا را تـا نـابودي هرچـه                       

  .دهد مند شدن ابرقدرتها گسترش مي بيشتر مسلمانها و بهره

 يا رفـع فتنـه در جهـان كـه در          » جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم      «شعار تازه   ه  نسبت ب بنابراين واجب شد    

 و منظور اصـلي  به عمل آيد و تفسير درستشد روشنگري  تبليغ مي» جنگ جنگ تا پيروزي «و توسعه   تأييد  

د آيه شريفه و قاتلوهم حتي التكون فتنه را با توجه بـه تفاسـير موجـود ارائـه دهـيم و عـالوه بـر آن شـاه                           

نشان دهيم كه چگونه قيام ظاهراً عليـه شـيطان قيـام عمـالً عليـه خـدا و                   . تكويني از طبيعت و خلقت بياوريم     

سهم خودمان نگذاريم ايراني كه مهد ادب و عرفان و مبلغ انسانيت و عمران بوده است                ه  ب. شود  خودمان مي 

خـوئي    ح و رحمت است به درنده     كانون جنگ و ويراني باشد و اسالمي كه نام و نشان و راهش سالم و صل               

  .شناخته شود

بــراي آنكــه كالممــان انحــصار بــه ايــراد يــا ارشــاد منفــي نداشــته اداي وظيفــه مثبــت نيــز شــده باشــد 

  :شرح زير استه پيشنهادهائي براي پايان جنگ تقديم ملت و دولت ايران نموديم كه خالصه آن ب

  

  .ـ پايان جنگ هدف اصلي قرار گيرد۱

طلبي و عـدم مداخلـه ايـران در           رجي و تبليغات جنگي تجديد نظر به عمل آيد و روي صلح           ـ در سياست خا   ۲

  امور داخلي ساير كشورها تأكيد شود

  :ـ شرايط عادله ايران براي پايان جنگ و خصومتها به ترتيب زير اعالم شود۳

  

  .محكوم گرددو ـ عراق به عنوان آغازگر جنگ در سازمان ملل متحد ۱

  .المللي مورد قبول طرفين خسارات و ضايعات را تعيين نمايد شناسي بينـ يك هيئت كار۲

  .ـ عراق ملزم به پرداخت خسارات و ضايعات جنگ عليه ايران باشد۳

  . كليه اسراي جنگي دو طرف آزاد گردندـ ۴

ـ يك حاشيه استحفاظي براي مدتي معين در داخل خاك عراق زير نظـارت نيروهـاي حـافظ صـلح                    ۵

  .رار گيردسازمان ملل ق

المللي قبل از آغاز جنگ و نيروهاي عـراق بـه پـشت حاشـيه                 ـ نيروهاي ايران به پشت مرزهاي بين      ۶

  .نشيني كنند  استحفاظي فوق عقب

  .ـ ديپلماسي ايران در جهت شرايط فوق فعال گردد۷



  ۲۳۰

ء و تقويت   قابها ا   صلح عادالنه و پايدار در طول جبهه      ه  ـ نيروهاي رزمنده ايران تا هنگام دستيابي ب       ۸

داشـتن دشـمنان، نيـروي       گردند و بطور كلي براي پيشگيري هرگونـه تجـاوزات بعـدي و دور نگـاه               

  .نظامي و خودكفائي ما در حداكثر توانمان مجهز و مسلط شود

  االثم والعدوان البر والتقوي والتعاونوا علي تعاونوا علي

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۴ديماه 



  ۲۳۱

  

  ت در مورد مقاالت نامه به روزنامه اطالعا

  »جنگ تحميلي و نهضت آزادي«

  روزنامه محترم اطالعات 

 شـماره آن    ۲۷در  » جنـگ تحميلـي و نهـضت آزادي       «شود سلسله مقـاالتي تحـت عنـوان           يادآور مي    محترماً

مـا بـه سـهم خـود ضـمن تـشكر از مطـرح كـردن تحليلـي              .  منتشر شد  ۲۳/۸/۶۴ الي   ۹/۷/۶۴روزنامه از تاريخ    

باشـد    اندركاران مهمترين مسئله و مشغله كشور مـي         به اعتقاد همه دست   كه  تقادي و سياسي جنگ     بنيادهاي اع 

اميدواريم مسئوالن آن نشريه اين شـيوه پـسنديده را ادامـه داده آمـادگي درج نظريـات مغـاير يـا مخـالف بـا                          

فبـشر عبادالـذين   « بـه اميـد آنكـه گـامي در جهـت تحقـق آيـه شـريفه                 .نويسنده مقاالت مذكور را داشته باشند     

 برداشته در جهت باز شدن فضاي فرهنگي و سياسـي جامعـه اقـدامي كـرده                 »يستمعون القول فيتبعون احسنه   

   .باشيم

سلسله مقاالت مذكور حاوي مطلب متنوع و متعددي بود كه براي روشن شدن اذهان خواننـدگان ضـروري            

 بـه ايـشان   تر يزدي به مواردي كه مـستقيماً البته در جوابيه شخصي آقاي دك. است يك به يك پاسخ داده شود    

به موضوعات مطـرح    .  شماره به چاپ رسيد    ۴ در   ۱۹/۹/۶۴شد و با حذف قسمتهاي مهمي از تاريخ           مربوط مي 

 پاسـخ    وقوع جنگ و تقـصير و تفـسير مـشروحاً          ، شماره نخست به خصوص مسائل صدور انقالب       ۴شده در   

گردد ناظر به بقيه موضـوعاتي اسـت    تدريج تقديم ميه ي كه اينك ب  مطالب. باشد  داده شد كه نيازي به تكرار نمي      

 در اين نوشته عرضه گشته ناظر به بخـش          آنچه فعالً . هاي بعد نويسنده محترم مطرح كرده است        كه در شماره  

  :باشد كه شامل موضوعات ذيل است اعتقادي موضوع و آيات قرآن مجيد در باره مسئله جنگ مي

   نويسنده براي اثبات مشروعيت جنگ ابتدايي در اسالم به آن استناد نموده است اي كه  آيه۷ـ بررسي ۱

  ـ ضوابط مجاز بودن قتال۲

  اهللا باشد سبيل يد في جهاد با-۱-۲

  ـ قتال بايد شكل دفاعي داشته باشد نه تعرضي۲ـ۲

  شكنان مجاز است ـ پيكار تنها با پيمان۲ـ۳

  ـ عدم تعدي و تجاوز از حد۲ـ۴

  كند  وقتي كه دست بردارند ادامه پيدا ميـ جهاد تا ۲ـ۵

  كند  ـ جهاد تا زماني كه آتش فتنه خاموش گردد ادامه پيدا مي۲ـ۶

  ـ مرز دفاع و جهاد ابتدايي۳

  ـ فلسفه جهاد۴

  ـ صلح از ديدگاه پيامبر۵

  نهضت آزادي ايرانـ با تشكر

۱۵/۱۱/۶۴  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱۰۲۸/۴/۲۱: شماره    

۱۵/۱۱/۱۳۶۴: تاريخ    



  ۲۳۲

  

  

  پيرامون فاجعه هوايي اخير اطالعيه

  

  :عزيز هموطنان

 بـه يـك پـرواز داخلـي و از دسـت             ر ديگر با حمله نيروهاي دشمن     رض و پيامدهاي جنگ تحميلي با     عوا 

اين حمله كه همزمان با حمالت مـشابه        . رفتن مسئوالن و متصديان و سرنشينان فاجعه جديدي به بار آورد          

اي مـرزي   به بيمارستانهاي صحرايي پشت جبهه و قتل بيماران و كادر پزشكي و بمباران برخـي از شـهره                 

هـا   اي از گسترش مجدد جنـگ بـه شـهرها و منـاطق غيرنظـامي در پـشت جبهـه         نشانه،ايران صورت گرفت  

ايـن حملـه و همچنـين اسـتفاده از بمبهـاي شـيميايي در جنـگ خـالف انـسانيت و نقـش آشـكار            . باشـد  مـي 

  .ها است المللي و مبين ضعف و زبوني دشمن در جبهه قراردادهاي بين

ايم به عنوان  ضعي كه در باب جنگ و شرايط عادالنه پايان آن با صراحت اعالم داشتهموا تأييد ما ضمن

 و نسبت به آن ابراز انزجار نمـوده و بـه اظهـار               كرده مسلمان و ايراني، اين قبيل اعمال وحشيانه را محكوم        

 عادالنـه و    هاي داغديده و دعاي شفاي عاجل مجروحين جنگ و صبر بازماندگان، پايان             همدردي با خانواده  

  .نماييم شرافتمندانه هرچه سريعتر جنگ را از درگاه احديت مسئلت مي

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۴ اسفند ۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۳۳

  

  پيرامون سفر آقاي ابراهيم يزدي اطالعيه 

  به خارج از كشور

  

المللي پاتولوژي آقاي دكتـر ابـراهيم يـزدي امـروز عـازم               بنا به دعوت هفتادوسومين كنگره آكادمي بين      

  .ارج از كشور شدندخ

  .باشد مسافرت آقاي دكتر يزدي جنبه علمي و تحقيقاتي داشته خالي از برنامه سياسي مي

  

  نهضت آزادي ايران

  ۹/۱۲/۶۴تهران ـ 

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۳۴

  

  اهللا حائري تلگرام تسليت به آيت

  

متن آگهي تسليت كه به علـت خـودداري مطبوعـات از درج آن بـه                

  صورت تلگرام ارسال شده است

  

  ۱۰ پالك ،يه احمديه دومد خيابان شريعتي ايستگاه داو،حاج مهدي حائرياهللا  تآي

حـضور  ه   بـ  اهللا حاج مرتضي حـائري را از طـرف نهـضت و شخـصاً               درگذشت دردناك برادر معظم آيت    

كـه آن    خود را شريك غم جنابعـالي و رنجهـايي        . نماييم  جنابعالي و خاندان محترم حائري تسليت عرض مي       

 از خداونـد رحمـن بـراي        .دانيم  ند مي دبر  مي انحرافهاي بعد از پيروزي و از تداوم جنگ          بزرگوار از بدعتها و   

  .ايشان غفران و رحمت و براي بازماندگان صبر و سالمت و عافيت درخواست داريم

  

  مهدي بازرگان

  ۶۴ اسفند  ۱۷تهران 

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۳۵

     

  سخنراني مهندس بازرگان

  به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب 

  

فرمائيد متن تنظيم و تدوين شده و تفـصيل يافتـه سـخنراني آقـاي مهنـدس              مالحظه مي اي كه     نوشته

  .باشد بارزگان در مراسم هفتمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران در محل نهضت آزادي مي

اين مراسم كه طبق معمول همه ساله با دعوت جمع محدودي از همفكران و عالقمندان به سرنوشـت                  

 بهمن و بـراي تـذكر و توجـه بـه آرمانهـاي اصـيل                ۲۲بزرگداشت انقالب شكوهمند    مملكت به خاطر    

انقالب و ارزيابي ميزان تحقق آن در شرايط حاضر تشكيل شده بود طبق معمول از حملـه و هجـوم                    

جاي بسي شگفتي و تأسف است كه ميزان تحقق شعار سه           . نصيب نماند   عناصر مخالف و مزاحم بي    

در كـشور مـا آنچنـان اسـت كـه بـراي يـك جمعيـت                 » ل، جمهوري اسالمي  آزادي، استقال «اي    مرحله

 آزادي اجتماعات و انتـشارات و بيـان         ،اند  سياسي طبق قانون اساسي، كه خونبهاي شهيدانش ناميده       

نظريات تصريح شده حتي آنقدر آزادي وجود ندارد كه بتواند سـالگرد انقـالب را در دفتـر خـود بـه               

  !آرامي و امنيت جشن بگيرد

گرچه امسال با توجه به تجربه حمله سال گذشته براي اينكه بهانه و دستاويزي براي مخـالفين نباشـد                   

 ۲۳و انطباقي هم با مراسم دولتي و ساعات راهپيمائي نداشـته باشـد نهـضت برنامـه خـود را بـه روز                  

و تـدارك    بهمـن هـم طبـق تـصميم          ۲۲بهمن به تعويق اندخته بود معذالك جمع محدودي كه اتفاقاً روز            

 مخـل    ساختمان نهضت اجتماع كـرده بودنـد،       قبلي بدون اطالع از تعويق برنامه براي خرابكاري اطراف        

كنندگان سعي در به هـم زدن مراسـم           مراسم شده با فحش و شعارهاي زننده و ارعاب و اخافه شركت           

 افـراد از    داشتند و پس از آنكه در هدف خود نتوانـستند موفـق شـوند در پايـان جلـسه هنگـام خـروج                      

  !اي را با مشت و لگد مضروب و مجروح نمودند كننده شده عده ساختمان نهضت معترض افراد شركت

           

قسمتهاي عمده متني كه در اختيارتـان قـرار دارد در سـخنراني مـذكور ايـراد گرديـده اسـت امـا از                        

 و تقاضـاي مـأمورين از       هاي مهمي از آن به دليـل بـيم پلـيس از حمـالت اخاللگـران                 آنجاييكه بخش 

مسئولين نهضت براي كوتاه كردن و قطع سخنراني ناگفته ماند تصميم گرفتـه شـد مجموعـه كامـل                   

اينك با دعاي خالصانه به درگاه خداوند عزيز        . سخنراني در اختيار هموطنان عالقمند قرار داده شود       

يكرانش جزوه حاضـر را بـه   و عليم براي نجات مملكت از گرفتاريها و مشكالت و مسئلت از رحمت ب          

اميد آنكه در جهت رشد آگاهيهاي اجتماعي و انگيزش احساس وظيفه و مسئوليت مؤثر باشد تقـديم                 

  .نماييم هموطنان عزيز مي

  ۶۴اسفند    - نهضت آزادي ايران

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۳۶

  

  سرگذشت و سرنوشت ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران

  ١اهللا اليغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ان

فتمين سالگرد انقالب اسالمي ايران و بقا و دوام نظام جمهوري و كشورمان را از طرف نهضت آزادي                  ه

ن را سـپاس و     ا به همفكران و به دوستان و هموطنـان، تبريـك عـرض كـرده خداونـد رحمـ                  ايران و شخصاً  

  .آوريم جا ميه ستايش ب

 به فرار محمدرضا شاه پهلوي جر دارد كه من۱۳۵۷ بهمن ۲۲اين جشن اگرچه تعلق به پيروزي درخشان    

ه تيالي خـارجي را بـ  سـ  دسـت ا ناهنشاهي گرديد و كوتاه كـرد     ساله استبداد ش   ۲۵۰۰ن طومار   دنورديو در 

همراه داشت ولي در حقيقت متعلق و مـرتبط بـا جريانهـا و وقـايع برجـسته تـاريخ ملـت و كـشورمان نيـز                           

كه تأثير نزديـك و مـستقيم در مبـارزات و مقـدمات             اگر خواسته باشيم به حوادث اخير اكتفا كنيم         . باشد  مي

 سـاله نـسل معاصـر ايـران بعـد از فـرار              ۳۷ بايد هـم از همـت و حركـت            ها دارند،   انقالب و حضور در ذهن    

 تا پيروزي انقالب اسالمي نام برده اميدوار و شكرگزار باشيم، هم            ۲۰رضاشاه و حمله متفقين در شهريور       

 ساله را كه شكل و      ۵ را به ياد آوريم و هم مرحله         ۳۲ مرداد   ۲۸د از كودتاي     ساله بع  ۲۵مقاومت و مبارزات    

  .شدت گرفته مدنظر داشته باشيم

 كماكـان خـود را در        نهضت آزادي ايران در ورود به هشتمين سال پيروزي، عليرغم انحرافها و اتهامها،            

 اسـت  د و معتقـ داند ميالب اسالمي ثمر رساندن انقه برابر خدا و ملت ايران موظف و متعهد به پاسداري و ب   

ها و مبارزات ملي تاريخ       كه اين انقالب و پيروزي نه تنها جوشيده از كليه طبقات مملكت و محصول خواسته              

اخير ايران بوده است بلكه در صورت و سيرت اصيل خود راه حل مناسب و كارگشاي مشكالت و مصائب                   

 ان ساخته و پرداخته سياستهاي خـارجي بـوده        مقالب و نظام  به عقيده نهضت گفتن اينكه ان     . باشد  ت مي كممل

است كه  حالت يكپارچگي و خودجوشي ملي ندارد به همان اندازه خيانت به ملت ايران و به تاريخ و واقعيت                   

 انحصارگرفتن براي شخص يا طبقه خاص و غيرمـرتبط دانـستن انقـالب اسـالمي بـه                  بهاختصاص دادن و    

 شمـسي بـه    ۱۲۷۰و مبارزاتي كه فرزندان اين كشور از واقعه تنبـاكوي سـال             تحوالت فكري و به مجاهدات      

  .اند  سهيم بوده همكاري و فداكاري داشته،بعد

بـه   مروري بر رويـدادها       ها بشود،   رسم چنين است و طبيعي است كه در مراسم سالگرد يادي از گذشته            

سرگذشت واقعه را بنگـريم و سرنوشـت   . م نگاهي به آينده بيندازيـ اگر اهل عمل و آخرت باشيم   ـ  آيدعمل

  .خود را بيابيم و بسازيم

بـدون  .  باشـد ر و تكـرار همـراه  ااين هم مرسوم و طبيعي است كه بيان و بررسي وقايع با مقـداري تـذك               

توان به قـضاوت    نميه به حال و افزودن اطالعات و نظريات و تجربيات جديد، قهراً          گذشته و توج  ه  عقبگرد ب 

در مقايسه با انقالبهاي بزرگ       نظر به اينكه از خصوصيات بارز انقالب ما،         . گيري مفيد رسيد   صحيح و نتيجه  

                                                 
 .كند مگر آنكه وضع خودشان را تغيير دهند  ـ به درستي كه خداوند وضع قومي را دگرگون نمي۱۳/۱۲رعد . ۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۳۷

 چنـين    ،باشـد    پويايي و تحوالت استمراري آن بعـد از تحقـق و تـسلط اوليـه مـي                  تاريخ در كشورهاي ديگر،   

  .الب و آموزنده باشدتواند ج وار كه با دريافتها و داوريهاي بعدي تكميل شده باشد، مي نگاري فهرست وقايع

ايـم در سـالگردهاي پيـروزي انقـالب جـشن و       كنيم كه تا به حال همه ساله توفيق داشته        خدا را شكر مي   

اجتماعي داشته باشيم و شرمنده و سپاسـگذار دوسـتان گرامـي و محتـرم هـستيم كـه بـا قبـول زحمـت و                          

انـد    فرموده تأييد   ادي را تشويق و   صدمات و خطراتي كه آن نيز حالت تكراري پيدا كرده است هم نهضت آز             

از درگاه  . اند   به اثبات رسانده   دانند  ميو هم شهامت و مقاومت و فداكاري خود را در راه آنچه ارزنده و حق                

كننـدگان    كنندگان در مجلس و اجابت      با عزت و رحمت پرورگار سالمت و امنيت و موفقيت براي همه شركت            

  .نماييم دعوت تمنا مي

  

  ساليادي از پار

عده مهاجمين مامور غيرمجاز و غيررسمي       خاطر دارند كه چگونه يك    ه  يقيناً برادران و خواهران عزيز ب     

 چه نامي روي آنها بگـذارد ـ در يكـسال قبـل در چنـين روزي، بـرخالف اصـول مـسلم         داند ميـ كه انسان ن

ر، در روز روشـن بـه       قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و عليرغم اطالع و موافقت ضمني وزارت كشو            

داخل ساختمان نموده مجلس مـا را       ه  صورت وحشيانه، با هياهو و دشنام و با شكستن در و پنجره، حمله ب             

كنندگان و اعضاء نهـضت پرداختنـد و          ضرب و شتم و مجروح ساختن عده زيادي از شركت         ه  هم زدند، ب  ه  ب

اثاثيـه، اسـناد،    . حبـوس و ناراحـت سـاختند      اي از سران نهضت و مهمانـان را م          طبقات و اطاقها رفته عده    ه  ب

موريـت ممانعـت و عمـل    أدر حاليكه مامورين پلـيس م ... خيابان ريختنده  نشريات و كتابهاي ما را بردند يا ب       

ي يكردند و بـاالخره قـوه قـضا    ميشديد نداشته مامورين كميته نيز در مجموع تا مدتي با مهاجمين همكاري   

تعزير آنها و خواستن خسارت و معذرت، دستور داد دفتـر نهـضت را              عوض تعقيب و    ه  جمهوري اسالمي ب  

  ...مهر و موم و ما را از فعاليت آزاد و از امكانات و حقوق قانونيمان محروم كنند

در چنين احوال و شرايط، با حمالتي كه هر چند ماه يكبار به اجتماعات ما، حتـي در مـساجد و مجـالس                       

زارت ارشـاد بـرخالف قـانون كتابهايمـان را سانـسور يـا جلـوگيري        آيـد، و   مـي به عمـل سوگواري و ختم،   

فروشها براي توزيع نـشريات مـا مواجـه بـا مـشكالت و مزاحمتهـاي مكـرر                    نمايد، كتابفروشيها و دست     مي

 در توقيـف    كـرد   مـي هستند و قريب پنج سال است روزنامه ميزان كه نظريات مـا را بـدون سانـسور چـاپ                    

هاي كثيراالنتشار برخالف قانون مطبوعـات از درج پاسـخ و              گروهي و روزنامه   هاي  غيرقانوني بوده رسانه  

يط ناهنجار و مشهود مقامات باالي جمهوري و تبليغـات دولتـي            ار در چنين ش   ...دننماي  دفاع ما خودداري مي   

قاي در همين دهه فجر آ    ! آورند  نهضت آزادي را شاهد مثال مي     (!) دائماً دم از وجود آزادي زده وضع ممتاز       

اولين مبحث در باب حكومـت اسـالمي ايـن اسـت كـه              «جمهور در سمينار انديشه اسالمي گفته بودند          رئيس

از نظـر اسـالم موضـوع سـلطه         . اند و هيچكس حق تحميل بر كسي را نـدارد            آزاد آفريده شده   تاًانسانها فطر 

  .»معنوي و مادي بر انسانها ممنوع است

ادي اجتماع و قلم و عقيده و انتقاد و حيثيت و حقوق انساني، آنطـور  ناچار بايد چنين نتيجه بگيريم كه آز   

اند و همچنين امنيت كامل، از دولت سـر دولتيـان در جمهـوري                كه شرع اسالم و قانون اساسي مقرر داشته       



  ۲۳۸

بينـيم    اسالمي ايران وجود دارد ولي ما و قشر عظيمي از ملت چشم بصيرت نداشته همه چيز را عوضي مي                  

  !دانيم مشان را نميو قدر مراح

فرض كه روي مالحظاتي آزادي مختصري بـه نهـضت بدهنـد و مخـالفين و غيرمـوافقين                  ه  عالوه و ب  ه  ب

  شود؟ ديگر از اين حق ممنوع و محروم باشند، مگر با يك گل بهار مي

  

  سخن امسال

هـاي   در زمينـه مناسبت سالگرد پيروزي انقالب بيشتر ه اينكه در چند سال اخير سخنرانيهاي ما به نظر ب 

قوت خـود   ه  سياسي و اقتصادي و جنگي بود فكر كرديم در سال جاري از تكرار آن مطالب كه كم و بيش ب                   

  .جنبه اجتماعي و اعتقادي انقالب بپردازيمه نظر كرده با اجازه حضار محترم ب ستند، صرفباقي ه

 رخ داده است مـورد بررسـي         كلي ايدئولوژيك  به طور  را كه از جهات فكري، عقيدتي، معنوي و          تيتحوال

بينيم اهداف و آرمانهاي انقالبمان يا مباني و محركات آن و روحيـات مـردم چـه                 هيم ب خوا  مي. دهيم قرار مي 

  . سرگذشتي داشته و چه سرنوشتي پيدا كرده است، يا پيدا خواهد كرد

اده اسـت مگـر آنكـه    دهد كه در جوامع بشري هيچ انقالب و دگرگوني رخ ند      بديهي است و تاريخ گواهي مي     

وضع خود ناراحتي و نارضايتي يافته، احساس نياز به تغييـر پيـدا كـرده و بـه     ه  اوالً جامعه نسبت ب   : پيشاپيش

ثانياً ارزشها و آرمانهائي در جامعه بـه    . هيجان و حركت درآمده است    ه  صورت نفرين و دعا يا بحث و شعار ب        

ثالثاً فرهنـگ جديـدي بـه صـورت افكـار،           . رار گرفته است  وجود آمده كه در سطح نسبتاً وسيع مورد پذيرش ق         

  .گذاريم ج گرديده است كه نام يا عنوان آن را ايدئولوژي مييعقايد، اخالق، آمال و روحيات و معنويات را

پس از طي مراحل فوق و با مختصر اختالف، برحسب جوامع و شرايط، حركت و بركتي صورت گرفتـه                   

، از اسـارت بيگانگـان و بـدبختيهاي آن درآمـده احـراز      رسـد  مـي ادي و عـدالت  ملتي از استبداد و ظلم به آز   

روشـنائي و دانـائي و   ه افتادگي و فساد جاي خود را ب يا تاريكيها و جهل و عقبنمايد و     مي يآقاياستقالل و   

  . دهد سعادت مي

ــ   وي، بــا در هــر حــال ريــشه و پايــه تغييــرات و ترقيــات، اعــم از اقتــصادي، سياســي، اجتمــاعي و معن

  .باشد آوردهاي مربوطه، در پيدايش و چگونگي ايدئولوژي مي دست

           

 ،در منطق قرآني و معتقدات اسالمي ما آن دگرگونيها يا انقالبهائي كه سطحي، تقليدي يـا تحميلـي بـوده                    

از عميقاً از خود ملت و از نفوس مردم نجوشيده باشد يا حالـت اختـصاصي و تعلـق بـه قـشري و قـسمتي                          

جامعه را داشته اقليتي بخواهد با اجبار و آزار يا تبليغ و تظاهرات ولو با ادعاي مترقي بودن و قصد خدمت                     

سيس و تثبيت نمايد، چنين انقالب نه مـشروع و مجـاز اسـت و         أو رسالت داشتن، نظام و ارزش جديدي را ت        

 آيد و سـرانجام  به وجود آشفتگي نظمي و جز آنكه نام و عنوان عوض شده بي  . رسد  مينه به نتيجه مطلوب     

  .ها بشود اي جايگزين قبلي ظلم و خرابي ديگري با وابستگيهاي تازه

           

  گذشته دور و تكوين ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران) الف

ها تجربه و تالطم و فـداكاريهاي طـوالني، بعـد از جنـبش مـشروطيت، مهـاجرت،                    ملت ايران در طي سال    
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دخواهي و كودتاي رضاشاهي، مبارزات ضدانگليسي، كمونيستي يا مذهبي، ملـي كـردن نفـت،    جنگ اول تجد 

هـاي زيرزمينـي و      هنهضت مقاومت، جبهه ملي، نهضت آزادي و غالب احزاب ملي و اسـالمي، پيـدايش گـرو                

ود اعتقاد رسيده بود كه تا حاكميت استبداد و نظام شاهنـشاهي برچيـده نـش   به اين مسلح و غيره، سرانجام     

نتيجه بوده استعمار و استيالي خارجي و استحمار سر جاي خـود خواهـد مانـد يـا                    ساير اقدامات تقريباً بي   

  .خواهد برگشت

 و نشريات بعدي آمده اسـت چيـزي كـه           ۱۳۴۲ در دفاعيات نهضت آزادي در دادگاه نظامي         به طوري كه  

رقي و انسانيت ما در گرو محـو آن  ها است و سعادت دنيا و آخرت يا ت  مانع حصول همه آرزوها و خواسته     

بعالوه اين كار را بايـد ملـت        .  ساله تاريخمان كنده شود    ۲۵۰۰باشد، استبداد است و بايد اين قبا از قامت            مي

ايران در تماميت يا در اكثريت خويش، برحسب شرايط و احتياجات فعلي و تـاريخي، انجـام داده بـر مبنـاي           

تـن مـا    ه  نه آنكه سياسـتهاي خـارجي لبـاس عـاريتي بـ           . صورت گيرد بينش و معتقدات و نيازهاي خودمان       

  .بپوشانند يا برايمان بدوزند

رضاشـاه و سـرنگوني   محمدرتيب و با طي شدن آن سـنوات و مقـدمات بـود كـه بيـرون رفـتن                    ت اينه  ب

هـدفي برخاسـته از تـشخيص و تجربـه و تقاضـاي عمـومي         . استبداد سلطنتي و دربار يك هدف ملي گرديد       

  .ملت

اهللا العظمي خميني اگر قاطعيت، مقبوليت و موفقيت پيدا كردند براي اين بود كه برنامه و مقصد اصلي                    آيه

و اعالم شده ايشان، برخالف بزرگان و گذشتگان از روحانيت، كوتاه كردن دست كفار از مرز و بوم اسالم                   

آواز بـا ملـت       ود را همگـام و هـم      خ. و مبارزه با استعمار و خارجيان، به صورت مستقل از نظام حاكم نبود            

 خـود كليـه     ۲۲/۵/۵۷در اعالميـه    . زدند كه شاه بايد برود ولو خولي و شمر جانشينش شوند           كرده فرياد مي  

را ) اعم از روحاني، دانشجو، بازاري، كارگر، كـشاورز، احـزاب سياسـي و آرتـش و شـهرباني                 (طبقات ملت   

هـاي او     اهللا تعالي بـر حيلـه      كنون كه ملت شجاع ايران ايدهم     ا«:  دعوت نموده و گفته بودند     ،مخاطب قرار داده  

بايد طبقـات دانـشمند از نويـسندگان و گوينـدگان در هـر لبـاس و                 . پا خاسته است  ه  واقف شده و آگاهانه ب    

شمار دستگاه را براي ملت بيـدار   شغلي كه هستند دست در دست يكديگر گذاشته و با قلم و بيان جنايات بي             

بايد طالب و دانشجويان عزيز و شجاع سراسر ايـران از هـر فرصـت اسـتفاده كـرده و      . نندايران روشنتر ك 

دارند، بايـد دانـشمندان و دانـشجويان متعهـد و مـسئول            شعار ضدشاهي را كه شعار اسالم است زنده نگه        

خارج از كشور جنايات اين عنصر خطرنـاك را هرچـه بيـشتر در خـارج و داخـل نوشـته و منتـشر كننـد و                           

شـود آگـاه كننـد و          ايران وارد مي   ممرده  راسر دنيا از ظلم و ستمي كه ب       يتهاي آزاده جهاني را در س     شخص

  ١».آنان را در كمك به ملت دلير براي نجات ايران از چنگال استعمار و استثمار جهاني بسيج نمايند

دانـستند كـه     وب مي رهبر انقالب كه اين چنين طبقات مختلف ملت را عليه شاه مخاطب قرار داده بودند خ               

اتفاق چنين است و از وحدت كلمه مردم ايران در اين امر و از اسـتقبال عمـومي و                   ه  خواسته اكثريت قريب ب   

 به همين دليل بود كه رهبر بالمنازع و محبوب و مطاع اكثريت ملت، تقريباً در تمام                  و اجابت آنان آگاه بودند   

نه مقام  . مذهب و احكام فقهي نداشتند، گشتند     ه  ان ب عهد چن كساني كه توجه يا ت    مشاغل آزاد و دولتي و حتي       

                                                 
 مراجعـه   ۴۴ تـا    ۴۰در صـفحات    » وحدت بر سـر شـاه     «، تحت عنوان    »انقالب ايران در دو حركت    «تر به كتاب      براي بيان روشن  . ۱

  .شود
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حكومت رساندن روحانيت، هيچكـدام از      ه  روحاني و مرجعيت ايشان، نه هدف بودن اسالم در انقالب و نه ب            

عوامل عمده عنايت مردم و انتخابشان نبود حتي تصريح كـرده بودنـد كـه طرفـدار حكومـت عبـا و عمامـه                        

اگر ايشان چنـدان وحـدت مـرام و         . حوزه خواهند برگشت  ه  ه تهران و رفتن شاه ب     نيستند و پس از رسيدن ب     

  .شدند كالم با ملت و قاطعيت تمام در براندازي سلطنت نداشتند رهبر مسلم و متبع انقالب نمي

ئيهــاي مردمــي و راهپيمادر اجتماعــات و تظــاهرات آســتانه پيــروزي انقــالب و در محتــواي شــعارها و 

نيز آنچه مشهود بود و غلبه محـسوس داشـت برانـدازي اسـتبداد بـود، بـا پيـروي از                     زمان،   خودجوش آن 

  ١.اند رهبران و پيشروان و فداكاراني كه در اين راه خدمت و دعوت كرده

انتخاب آن هدف و ايراد آن شعارها نـه خيـالي و توخـالي بـود و نـه سـطحي و تحميلـي، جريـاني بـود                            

ها   در چهره . عه و تحول در افكار و خلقيات و روحيات طبقات مختلف          ، همراه با رشد جام      سنجيده و خواسته  

هـا و برخوردهـا    شد و تصميم به پايداري و قبول انضباط و مشكالت داشتند، از قيافه             اميد و نشاط ديده مي    

  . آمده بودبه وجودتغييري در افكار و احوال . يدگرد مينيز دوستي و وحدت استنباط 

  

  اي مردمه مراحل متوالي خواسته

ي جاي خودكـامگ  ه  جز آزادي و دموكراسي ب    ه  خواستند؟ آيا ب    مردم از هدف مشترك ضداستبداد چه مي      

خواسـتند؟ آيـا نظرشـان حاكميـت ملـت و             شاه و درباريان  و اختناق و آزارهاي ساواك چيـز ديگـري مـي              

  جاي طاغوت و شاه نبود؟ه حاكميت اهللا يا حق، ب

يه آن، استقالل سياسي و اقتصادي و فرهنگي، در قالب نه شرقي و نه               نابودي استبداد و در سا     به دنبال 

آمد كه منظور از آن رهـائي از سـلطه و دخالـت بيگانگـان بـود و از اطاعـت سياسـتهاي پنهـان و                            غربي مي 

عدالت و  از  باري و رهائي از انضباط و از قانون يا          بندو  ناي بي معه  آزادي خواسته اكثريت نيز ب    . آشكارشان

معناي مشاوره و همكاري مردم در امور مملكت از طريـق  ه اجتماعي دين نبود و دموكراسي را همه ب   احكام  

  .ديدند صحيح و در قالب حاكميت ملي مي

مسئله اساسي نيز توجه داشت كه با برانداختن استبداد سـلب احتيـاج از داشـتن حكومـت و                   به اين   ملت  

تواند متكـي و منبعـث بـر يـك ايـدئولوژي يـا اصـول         شود و دولت و حكومت نمي       دولت مقتدر و مسلط نمي    

  .اعتقادي و علمي و اخالقي نباشد

طـرف و مطالعـات و    هـاي گذشـته، از يـك    در بين نظامها و ايدئولوژيها، آنچه با توجه به اعتقاد و سـنت         

د كـه   تعليمات احياي فكر ديني كه در نيم قرن اخير ايران انجام شده بود مطابقت داشت، حكومت اسالمي بو                 

ضـمن آنكـه بـا معرفـي و تـصوري كـه خـواص و عـوام مـردم ايـران و                     . مورد قبول اكثريـت قـرار گرفـت       

السالم داشـتند   ساله علي عليه سال مدينه و از خالفت پنج     هاي ما از حكومت رسول اكرم در ده         خوانده  درس

هـا    و سخنان و مصاحبه   (و آنچه از روح عدالتخواهي و مساوات و انسانيت و آزادمنشي تشيع شنيده بودند               

حكومـت يـا نظـام       شـد كـه مخـالفتي بـا          كمتر كسي ديـده مـي       )هاي پاريس تاييدكننده اين مطلب بود       و وعده 

بنـابراين حكومـت اسـالمي بـه        . دموكراسي مبتني بر موازين اسالمي و اصـول اجتمـاعي آن داشـته باشـد              

                                                 
. آمار و اطالعات مفيدي در اين زمينـه داده شـده اسـت            » پيمائيها  پيام راه «در كتاب انقالب ايران در دو حركت و در ذيل عنوان            . ۱

  )۴۰ تا ۳۷صفحات (
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نتي، پذيرش تقريباً عام پيـدا كـرده        جاي مشروطيت سلط  ه   ب  صورت جمهوري مبتني بر قانون اساسي جديد،      

طلبان مدعي قانون اساسي كه       ون الئيك يا سلطنت   منهاي ماركسيستها و سوسياليستهاي راديكال و ملي      (بود  

 طبيعي، ايدئولوژي سياسـي     به طور ترتيب و    اينه  ب) در مجموع تعداد قابل مالحظه ده درصد را هم نداشتند         

  .خالصه گرديد» ١آزادي ـ استقالل ـ جمهوري اسالمي«اي  انقالب ملت ايران در شعار سه جمله

حقيقت اين است كه در آن زمان چون هدف مشترك و موضوع مورد عالقـه و عجلـه مـردم سـرنگوني                      

استبداد بود نه از طرف امام و شوراي انقالب يا طرفداران اوليه راجع به كم و كيف حكومت اسالمي و نظام    

 آمده بود و نه غيرمذهبيها انتقـاد و دقـت           به عمل و بررسي درستي    به اين   جمهوري اسالمي معرفي دقيق و      

هر كس روي انتظارات و تصورات خـود چيـزي          . يا پيشنهاد ايدئولوژي و نظام حكومتي ديگري كرده بودند        

دانست و چون قرار بود كه طرحي براي قانون اساسـي نوشـته              گرفت كه مطلوب و معقول مي       را در نظر مي   

دادند كه در فرصت كـافي بحـث و    خود وعده ميه ي را انتخاب نمايد، همه ب    نسساؤيك مجلس م  شود و ملت    

  ٢. خواهد آمدبه عملگيري الزم در باره جمهوري اسالمي و دموكراتيك مصوب  بررسي و تصميم

 آمد اين نبود كه حكومت      آنچه در نظر اكثريت مبارزين عليه استبداد و موافقين انقالب مسلم و بديهي مي             

اجـراي احكـامي در اسـالم كـه     ه اسالمي يا جمهوري اسالمي وظيفه تحميل دين را داشته بخواهد مردم را ب           

خارج از روابط و حقوق اجتماعي باشد و با امنيت داخلي و دفاع از اسـتقالل و تماميـت كـشور سـر و كـار                          

نمودند و نه    انيت را مي  ندارد وادار سازد، همچنين نه مردم عادي از حكومت اسالمي برداشت حاكميت روح            

ز پيـروزي انقـالب چنـين چيـزي         از طرف رهبري يا خود روحانيون در ادبيـات سياسـي و اجتمـاعي قبـل ا                

  . آشكار و وانمود شده بودهخواست

           

هـا    زبـان يـا در نوشـته      ه  هائي بـ    البته در زمينه و ذيل سه جمله شعار فوق يك سلسله مسائل و خواسته             

هاي مختلف يا لوازم و نتايج طبيعي همان سه جمله بود و در هر حـال تعـارض بـا آنهـا                        چهرهآمد كه از      مي

از قبيل عدالت، امنيت، رفاه، حيثيت انساني، برادري و صـميميت، اتحـاد و وحـدت، تقـوي و امانـت،                     . نداشت

  .اعتبار و آبروي انقالب در خارج از كشور، پيشرفت و ترقي و غيره

  

   بعد از پيروزي انقالبسرگذشت ايدئولوژي) ب

پس از  . تا اينجا جريان تشكل و تظاهر ايدئولوژي انقالب در گذشته بود كه با اجمال و اختصار بيان شد                 

گذاران انقالب به پياده كردن مرام و مـوازين آن            پيروزي، و تا حدودي برخالف انقالبهاي تاريخ دنيا كه پايه         

كنـد، در     ند و ايدئولوژي انقالب حالت تثبيت و توقف پيـدا مـي           پرداز و اجراي نظامات از پيش تدوين شده مي       

  .كشور ما جريان كار صورت ديگري پيدا كرد

                                                 
  .كه بعداً رسميت و شهرت بيشتر به آن داده شد» استقالل ـ آزادي ـ جمهوري اسالمي«يا . ۱

 به بحث و تدوين ايدئولوژي اسالمي براي خـود پرداختـه بـود اقـدام بـه مطالعـه و                     ۱۳۴۲البته نهضت آزادي ايران كه از سال        . ۱

و در ) ۱۳۴۵ سخنراني سال(تدوين اصول الزم براي حكومت و مسائل دولتي نيز نمود كه تا حدودي در كتاب بعثت و ايدئولوژي 

نظران ديگر در آن سالها و بعداً منتشر ساختند بـه             سخنرانيهاي مختلف منعكس شده است ولي اين نظريات و تاليفاتي كه صاحب           

  .صورت نهائي و تبادل افكار كافي درنيامده بود كه مقبوليت عام يا موافقت اكثريت مطلعين را داشته باشد
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رفته مردم و حتـي احـزاب و گروههـا مـسئله انقـالب را سـهل و سـاده تلقـي كـرده و انتظـار و                             هم روي

رود همـه چيـز      تصورشان اين بود كه با رفتن شاه و سقوط نظام استبدادي چون مـانع اصـلي از بـين مـي                    

  :گفتند شعر معروف حافظ به صورت شعار درآمده همه مي. درست و مطابق دلخواه خواهد شد

  ديو چون بيرون رود فرشته درآيد   منظر دل نيست جاي صحبت اغيار

و ديـو در نظرمـان      » ديـو چـون بيـرون شـود فرشـته درآيـد           «بايـستي بگـوئيم      يم، مي كرد  ميما اشتباه   

ديوي كه استبداد و طـاغوت      . اشد بلكه استبداد و فرهنگ و روحيه استبدادي باشد        بايستي شخص شاه ب    نمي

 جـدي   بـه طـور   اين كاري بود كه قـبالً       . است بايد از درون و از نفوس طبقات ملت بيرون انداخته شده باشد            

  .انجام نگرديده بعداً نيز توجه الزم به آن نشد

ولتجزن «حكم ه ب. شود خود داخل نمي هشاعر، خودبعالوه بر بيرون رفتن ديو، فرشته هم برخالف شعر         

بايستي خودمان در درون افكار      هاي آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي را مي         فرشته ١»كل نفس بما كسبت   

  .و آمال و اخالقمان حتي در آداب و عادتمان قبالً يا بعداً ساخته و پرورش داده باشيم

ي آن، كه فقـط از جنبـه منفـي و ضـديت ظـاهري بـا اسـتبداد                   ناپختگي انقالب و نارسائي درك ايدئولوژ     

طرف و سرعت و سهولت پيروزي از طرف ديگر، سبب گرديد كه هر دوي               مقبوليت و قاطعيت داشت، از يك     

جبران گذشته، از صورت ساده و مصوب خود خارج گرديده تغيير و تحولها و جريانهائي در داخـل                  ه  آنها ب 

 كلي به طورت اوليه اختالف و انحصار پيش آمد و يجاي وحدت كلمه و صميم  ه  ب.  آيد به وجود و خارج آنها    

  .هاي متفاوت يا متكامل اتخاذ نمود انقالب اسالمي و اهداف آن تحريف يا تكميل گرديده شكل و جهت

ناخته قـدر كـافي شـ   ه از آنجا كه سرگذشت تحول بعد از پيروزي انقالب مانند تكوين و تظاهرات اوليه، ب           

باشد كافي است در اين قسمت نيز، با اجمال و اختصار، در باره خطـوط اصـلي           ر در اذهان مي   ضحاشده و   

  .گيريهاي بعدي آسان شود آن عرايضي بنمايم تا نتيجه

  

  انحرافهاي ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران

  .بود» تداوم انقالب«ـ اولين انحراف هدف شدن انقالب و رواج شعار ۱

 نـشريات   در. ير وارد در شعارهاي مـا گرديـد       نقالب به صورت وافر و جاري، خيلي د       دانيم كه واژه ا     مي

هـاي   ثر و متـداول مرحـوم دكتـر شـريعتي و همچنـين در اعالميـه      ؤهاي بسيار مـ   احزاب مبارز و در نوشته    

ه ب بـ هر زمان نيز كه اصطالح انقال. شد كار برده ميه ندرت به پرتيراژ رهبر انقالب اين عنوان در اواخر و ب   

آمد حالت وسيله و افزار كـار بـراي رسـيدن بـه اهـداف و ايـدئولوژيهاي دينـي و ملـي را              قلم مي ه  زبان يا ب  

بعد از پيروزي كه با صورت و سـيرت انقالبـي        . فقط جوانان پرشور خواهان عمل حاد انقالبي بودند       . داشت

، شيرين آمـده بـود        از نظام سابق  خوردگان    انجام گرفت، مزه آن چنان در كام جوانان و ناراضيان و صدمه           

هـا و انتقامجوئيهـا، كـه خـصلت           اينكه بسياري از عقده   ه  نظر ب . خودي خود مطلوبيت و معني پيدا كرد      ه  كه ب 

شود، با پيروزي انقالب ارضا گرديد، يا امكان ارضا پيدا كرده             بشري است و در تالطم و طوفانها تشديد مي        

خصوص در جوانها، ايجاد هيجان و كشش خاص        ه  ر اشخاص، و ب   بود و اصوالً تحرك و تخريب و تسلط د        

                                                 
  .پاداش داده شود) آورد يا مي(س با آنچه خود به دست آورده است ـ و تا هر نفس يا هر ك۲۴/۲۱جاثيه . ۱
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زودي نفس انقالب و حركت انقالبي قاطع، با ويژگيها و عوارض آن، هدف قرار گرفـت و معيـار                   ه  نمايد، ب   مي

.  اسـتقالل ـ جمهـوري اسـالمي     هدفي در رديف اهداف اصلي، يعنـي آزادي ـ  . ارزش و حقانيت و حقيقت شد

واال داغ  .  همه كار و حتي اسالم بايد انقالبي باشد         همه كس، همه چيز،   . و اصليتر از آنها   بلكه جلوتر و مهمتر     

بينيم شخصيت بارزي چـون اسـتاد مطهـري كـه شـاهد و                مي. باطله ضدانقالب بر پيشاني آن خواهد خورد      

ه امـام   شناس و معلم ايدئولوژي اسالمي بـود و نزديكتـرين فـرد بـ              حاضر در دوران مبارزات و فقيه اسالم      

و از انحراف انقالب نگران و معتـرض گرديـده          » انقالب اسالمي يا اسالم انقالبي؟    «شد در مقاله      محسوب مي 

پس از پيروزي، اخراج شاه و خالي شدن ميدان از موانع انقالب براي تحقق اهداف اوليه انقالب و براي                   . بود

ولي نه تداوم در جهت واحـد و اهـداف          » بتداوم انقال «دلها نزده همگي طالب     ه  سازندگي و سعادت، چنگي ب    

  .مشترك مصوب

ها، كه سد بزرگ اسـتبداد        ها، در ميان جوانان و حزبي       ها و عقده    طيف وسيعي از صاحبان افكار و عقيده      

مراحـل بعـدي و آرمانهـاي و    ه ديدند براي نيل ب    و اختناق و انحصار دوران گذشته را شكسته و شكافته مي          

تشويق شده و حتي نگران بودند كه مبادا رقيبان و حريفان نـان خـود را در تنـور داغ    هاي قديمي تند      برنامه

سـسان و   ؤبنابراين فرصت براي رفراندوم و مجلس م      . انقالب پخته خميري و نوبتي براي آنها باقي نگذارند        

رات مسلح  گرفتند و پايگاه و سازماني با نف        انتخابات مجلس نداده با شتاب و شدت تمام پرچمي به دست مي           

رقابت و خودپرستي جـاي   . گشت» همه با من  «تبديل به شعار    » همه با هم  «شعار  . دادند  براي خود ترتيب مي   

  .وحدت و دوستي و حقپرستي را گرفت

ــي، اعــم از  . دو گــروه شــاخص و ســردمدار تــشتت و تــسلط شــدند  ــدروهاي افراطــي و انقالب يكــي تن

شي جدائي را داشته و خصومت و حاكميت خودكامـه جـزو            م  ماركسيست و مجاهد كه از ابتدا برنامه و خط        

اعتقـاد يـا بـراي      ه  جبران گذشته، بنا ب   ه  ديگر قشر انحصارجوئي از روحانيت كه ب      . اصول و اهداف آنها بود    

  .مصلحت، وارد ميدان شده خواهان حاكميت خود و خالي كردن ميدان از سايرين بودند

پرسـتي و فردسـاالري بـود كـه در منطـق قـرآن و                  شـخص  ـ با تداوم انقالب، دومين انحراف در جهت       ۲

  . تواند باشد خواهي نمي اصول اسالم چيزي جز شرك و اسباب ضعف و ظلم

فرمود حق را بشناسيد و اشخاص را بـر آن   در دوران فتنه و فساد بعد از رحلت رسول اكرم مي  )ع(علي

يـروزي انقـالب مخالفـت عملـي بـا ايـن           چند ماه پـس از پ     . عرضه كنيد نه آنكه اشخاص را مالك حق بگيريد        

هـا    اشخاص و رهبـران مـالك ايـدئولوژيها و معيـار حـق و باطـل               . دستور در جامعه انقالبي ما ظاهر گرديد      

روحانيت گرديده انحصار به اسالم فقاهتي پيدا كـرد و اصـل واليـت فقيـه                ه  اسالم مترادف و متكي ب    . شدند

هـا و سـخنرانيهاي پـاريس و همچنـين در      حاليكـه در مـصاحبه   در. مهمترين ركن اسالم و انقالب قلمداد شد      

نويس حالجي شده قانون اساسي در دولت موقت و شـوراي انقـالب نـام و نـشاني از                     طرح اوليه و در پيش    

  .ميان نيامده بوده واليت فقيه ب

ه پرسـتي و فردسـاالري، بـ         شـخص  به دنبـال  ـ سومين انحراف حاكميت روحاني يا تئوكراسي بود كه          ۳

ار ابتـدائي،   عجـاي آنكـه طبـق شـ       ه  ها ب   هدف انقالب و برنامه   . اي حاكميت ملي و دموكراسي، پديدار گشت      ج

  .گرديد» اسالم دولتي«حكومت اسالمي يا دولت اسالمي باشد 
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 تحت عنوان تـداوم و تحـول انقـالب در           ۱۳۶۲در سخنراني پنجمين سالگرد پيروزي انقالب كه در اسفند          

  : است، از جمله چنين گفته بوديم منتشر شده۲۷پيك شماره 

نظـام ارزشـها و     . شـد   انقالب البته اسالمي بود نه غربي و نه شرقي، يا الاقل چنين خواسته و گفتـه مـي                 «

بـرخالف اصـل الاكـراه    (و اجبـاري  بايستي اسالمي شود، به صـورت انقالبـي يعنـي سـريع          نظام حاكم مي  

عني حكومت اسالمي يا جمهوري اسالمي دامنـه وسـيع پيـدا            ترتيب بند سوم شعار انقالب ي      اينه  ب). الدين في

بايستي بر مبناي عدالت و احكام اسالمي تنظـيم شـود            تنها سيستم حكومتي و اداره اجتماع نبود كه مي        . كرد

وقتـي اسـالم هـدف    ... بلكه خود اسالم و اجراي آن هدف شد كه بايد در دولت و ملت و مملكت پيـاده شـود      

ظام عوامل اجرائي آن باشند طبيعي خواهد بود كه نقـش اصـلي و مـسئوليت شـرعي و                   و انقالب و ن   ... شود

روحانيـت  . داننـد   مـي اجتماعي از آن افراد يا گروهي بشود كه ديانت و شريعت را در تخصص و تعهد خود                  

  ».تشيع مقام و نقش اول در انقالب و جمهوري اسالمي ايران پيدا كرد

وسيله نيرومندي براي اجرا و     » اسالم دولتي «تبديل دولت اسالمي به     تحول فوق در ايدئولوژي انقالب و       

راه حـال  . آسـا درآمـد    و معجـزه آهاي مورد نظر و تهييج پيروان، به دست متوليان داد كـه كـار        تبليغ برنامه 

 يـات و عـاملين، نـه تنهـا نـام و           به عمل كليه نهادها و حتي     ه  ساده و آزموده اين بود كه به انقالب و نظام و ب           

مجلـس شـوراي ملـي مـصرح در         . خاطر اسالم و عين اسالم معرفي شوند      ه  نسبت اسالمي داده شود بلكه ب     

قانون اساسي اسالمي ناميده شود، جنگ جنگ اسالم عليه كفـر باشـد، دشـمنان و مخـالفين و غيرمـوافقين                     

گان شـهداي در راه     شد  كافر و منافق و مرتد از اسالم خوانده شوند و رزمندگان ما لشكريان اسالم و كشته               

هـاي تـشيع در       ترتيب حداكثر استفاده از چهارده قرن عملكرد اسالم و فرآورده          اينه  ب... اسالم اعالم گردند  

  . آمده تحت لواي دين و رسالت الهي هر محالي ممكن و هر خالفي مجاز گرديدبه عملسرزمين ايران 

           

ي شدن كشور بود و تقسيم مبـارزين سـابق و مـوافقين بـا               ـ چهارمين انحراف و اولين افتراق، دو قطب       ۴

دو دسته مقابل، يكي موافقين حـاكم و ديگـر مـوافقين            ه  دادند، ب   انقالب و نظام، كه اكثريت ملت را تشكيل مي        

  .محكوم

طلبها، چپيهـاي متعـصب و معـدودي          توضيح آنكه صرف نظر از مخالفين سابق كه از ساواكيها، سلطنت          

ه دند، ساير مردم ايران مـوافقين بـ  ا منافق كه در مجموع كمتر از دو درصد رفراندوم بو         مسلمانان منحرف ي  

ي كه قبالً مشاركت در مبارزه و مخالفت با استبداد شاه داشتند يا بعـداً از                ينموافق. ندداد  نقالب را تشكيل مي   ا

جمهـوري  ه  دوم بـ  مثبـت در رفرانـ     رأي   حركت مردم و اهداف انقالب استقبال نمـوده از روي ميـل و رضـا              

گرفـت در اثـر       هـا را دربـر مـي        اين گروه غيرمتشكل و عظيم كه تقريباً همه قشرها و انديـشه           . اسالمي دادند 

  .دو دسته متمايز تقسيم گرديده صاصي شدن ايدئولوژي انقالب بتاندركاران و اخ انحصارگري دست

  :در دسته اول دو گروه قابل تشخيص بودند

العظمي خميني و متكي و خالصه شده    اهللا  ار يا پيوسته كه انقالب را منبعث از آيه        گذ  روحانيت پايه ) ـ الف ۱

آنچـه بـراي ايـن      . جهات ديگر انقالب و اسالم عنايت و اصرار چنـدان نداشـتند           ه  در شخص ايشان دانسته ب    

اسـالم  «گروه زبده و برگزيده اهميت و اصالت داشت رهبري امام و اسالم حـوزه و فيـضيه، تحـت عنـوان                      

  .بر طبق فتوي يا تشخيص ايشان بود» فقاهتي
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معتقدين بـا حـسن نيـت و عالقمنـدان بـا همـت يـا گرونـدگاني كـه در تحـوالت ايـدئولوژي و در                         ) ـ ب ۱

هـاي اوليـه انقـالب نديـده داراي اعتقـادات             سياستهاي حاكم اختالف و انحرافي نسبت به اصول و خواسـته          

ا، از روي تعقل يا بنا به تعهد و تقليد، از ديد و زبـان رهبـر        سنتي و ارادت خصوصي بوده اسالم و انقالب ر        

  .برخي ديگر شيفتگان قاطعيت و انتقام و تشنگان خشونت و خصومت بودند. ندكرد ميانقالب دريافت 

قـصد كـسب مقـام و منفعـت، از          ه  فعاليت و خدمت و احياناً ب     ه  گروه ب از روي عقيده و اخالص، عشق ب        

وطلب خدمات گرديده متصدي مشاغل و مقامات يا حامل اسلحه و اختياراتي شدند،    ابتدا متحمل زحمات و دا    

  .كه براي آنها علت ثانوي بقا و وفا گرديد

  . س و رئيس بودأداد و گروه الف ر مجموعه گروه ب تنه انقالب اسالمي را تشكيل مي

 يـا اميـدواراني بودنـد كـه         همانطور كه گفتيم از مبارزين قديم، معتقدشدگان بعدي و عالقمندان         ) ۲دسته  

انگيزه حركت و اعتقاد اكثريـت ايـن دسـته اسـالم و ايـدئولوژي               . رفراندوم داده بودند  ه  مثبت ب  رأي   آزادانه

. ديـن و احكـام نداشـتند   ه انقالب بود، ضمن آنكه بسياري از آنها مخالف با اسالم نبوده تعهدي هم نسبت بـ      

هاي آنان داشـته      ب به صورت معرفي شده آن تطبيق با انديشه        ولي تلقي و توقعشان اين بود كه اهداف انقال        

  .باشد كننده آرزوها و انتظارات معقولشان براي نجات و سالمت و سعادت مملكت مي و تامين

           

هاي باال كه تا پيروزي انقالب وحدت و صميميت داشته طرف دعوت و مخاطـب مـشترك رهبـري                     دسته

رفتـه    رفتـه شـد  ر و تحريفات انقالب و اختالف و انتقادهائي كه از هر طرف ابراز مي انقالب بودند در اثر تغيي    

تر گـشته ايمانـشان    تر و مصصم دسته اول در افكار و روشهاي خود مومن. متمايز و مخالف يكديگر گشتند 

ه اصـول   دسته دوم، كه بسياري از آنها با انديشمندي و آزادگي و با اعتقاد ب             . پرستي سازگار بود    با شخص 

هـا و     گذاران يا هواداران انقالب شـده بودنـد مـشاهده انحرافهـا، مباينـت               اسالمي و ايدئولوژي انقالب از پايه     

بعضي مخالف قطعي انقالب و نظام و حتـي         . خالفها و خشونتها باعث اعجاب، اعتراض يا اعراضشان گرديد        

ز مـوافقين وفـادار نظـام و قـانون اساسـي      برخي ديگر معتقد به اسالم مانده ا. شدند منكر حقانيت اسالم مي   

شــرك و ه شــدگان بــ بودنــد ولــي بــا متوليــان و سياســتهاي حــاكم مخــالف شــده دســته اول را منحــرف  

  .دانند ميماركسيسم و نفاق ه پرستي از انقالب ملي و اسالمي به استبداد ديني يا ب شخص

خـاطر  ه نـد كـه بـ   كرد مـي ستدالل دسته اول كه صاحب مشاغل و مقامات و منافع بودند چنين تصور و ا           

انقالب و اسالم و نظام بايد رويه و روحيه انحصارگري و رويـه اختنـاق را در پـيش گرفتـه آزادي، قـانون                        

العمـل    اساسي، تعهدات سياسي و اخالقي و تقواي سياسـي را فرامـوش نمـوده دسـته دوم را عمـالً ممنـوع                     

ها و اجتماعات دعوت شـده از      ئيراهپيما جمعه و در     را كه در نمازهاي    بسازند و فقط خودشان را و كساني      

اين دسته از مخـالفين و غيرمـوافقين        . حساب آورند ه  نمايند، ب   طرف حاكميت و گروههاي وابسته شركت مي      

در انتخابـات و حـق      و تابعين خود نه تنها حق فعاليتهاي آزاد سياسي مصرح در قانون اساسي و مشاركت                

انـد    م با مشكالت و مزاحمت و خطرات كـرده        أ و مطبوعات را سلب نموده يا تو       نظر در مجالس  انتقاد و اظهار  

نمايند اسـتفاده از امكانـات، اسـتخدام در نهادهـا و ادارات و                بلكه با تضييقها و تدبيرهاي گوناگون سعي مي       

 در  دسته دوم موافقين محكوم و بالدفـاع      . حتي ادامه خدمت براي آنها مواجه با موانع و شرايط خاص باشد           

  .باشند ها و دشنامها مي برابر محروميتها، مزاحمت
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وژي نيز  از جهت اعتقادي يا ايدئول    . هاي سياسي و انحصار قدرت نيست       افتراق مورد بحث تنها در زمينه     

كننـد     توجه نمي  ،گرايان اديان نظريه و آئين و گروه خود را متمايز و ممتاز دانسته             دسته اول مانند همه فرقه    

 ١.شـود  حكـم قـرآن شـرك محـسوب مـي        ه  پرستي، ب   انحصار حزبي و امتيازطلبي، مانند شخص     كه افتراق و    

را كـه سـليقه و نظريـه يـا           سران اين دسته اسالم و انقالب را در تـشخيص و تملـك خـود دانـسته كـساني                  

  .نمايند برداشت مخالف يا متفاوت داشته باشند محكوم و متهم به ارتداد يا ضديت با انقالب و نظام مي

نوبه خود، با پيشرفت زمان و مـشاهده حقـايق و واقعيـات،             ه  كيفيت و كميت هر دو ايدئولوژي و دسته ب        

نظر و احيانـاً اعـراض و انـصراف    اي در جهـت ترديـد و تجديـد    اول عدهدر دسته . تحول و تغيير يافته است    

د و در مجمـوع كميـت   انـ  تر  شـده  اند و عده ديگر در اعتقاد و ارادت خود محكمتر و متعصب و مصصم             رفته

دسـته  .  مسلم و عليرغم قدرت تبليغ و تجمعي كه در اختيار دارند كاهش محـسوس يافتـه اسـت          به طور آنها  

هاي اوليه    لحاظ ايدئولوژي اعتقاد و انگيزه    ه  ب. دوم نيز مشمول اين دوگانگي تحول در كيفيت و كميت هستند          

  .دنرو  رو به ترقي ميه، اكثريت داشتلحاظ تعداده آنها تخفيف و تنزل پيدا كرده است ولي ب

.  حاكمه انحصارگر و دسته طرفداران شد      هيئتـ وقتي انقالب و اسالم، در برداشت نادرست آن، هدف           ۴

در مكاتب انحرافي و ارتجاعي حتـي خـود انـسان و            . گيرند قهراً مملكت و ملت در درجه دوم اهميت قرار مي         

 انسان، مانند علم و تمدن و فرهنگ و انسانيت و آنچـه از غيـر   كرامت او و ارزشهاي خواسته و برخاسته از    

. طريق ديانت و روحانيت به دست آمده باشد، حالت بيگانه و ضددين پيـدا كـرده بايـد انكـار و طـرد گـردد                        

سوي خدا و تدارك حيات جاويدان آخـرت        ه  درحاليكه هدف اديان الهي و رسالت انبياء سوق دادن انسانها ب          

سعادت افراد و اجتماعات نيـز بـستگي بـه          . ها و خدمات انجام گردد      از طريق فعاليت  كه  است  در مزرعه دنيا    

  .بات و ارزشهائي است كه به دست آورند يا ايجاد نمايندساداره صحيح امور خودشان داشته حاصل مكت

امنيـت،  از قبيـل سـازندگي و توليـد،    . باشد هاي مربوطه مي مقصود ما از مملكت و ملت نيازها و خواسته     

ضرورتهاي زندگي و رفاهي عمـومي، فرهنـگ و دانـش و ترقـي و همچنـين آزادي و                    تأمين   اقتصاد شكوفا، 

  .حاكميت ملي

باري بنـدو  به عمل آمده برچسب بيحتي در باره آزادي و حاكميت ملي تعبيرهاي غلط و تبليغات مخالف      

م مليت و ميهن معارض بـا عموميـت   و غربزدگي روي آنها زده شد و چون در نظر رهبران دسته اول مفاهي             

ايـران وارد در ايـدئولوژيهاي تـداوم انقـالب           شد، يك نهـضت ضـد       اسالم و توحيد و حاكميت اهللا تصور مي       

در همـين رابطـه   . دوستي و وظيفه دفاع از ملت و ميهن بود هاي وطن گرديد كه همراه با طرد و تكفير انديشه      

نـد مرحـوم دكتـر مـصدق پرچمـدار موفـق مبـارزه بـا اسـتيالي                  تبليغاتي عليه خدمتگزاران بزرگ ملـي، مان      

موازات آن به تجديد نـام و تكـريم روحـانيوني پرداختنـد كـه           ه  بيگانگان و با استبداد پهلوي رواج گرفته و ب        

 مرداد  ۲۸سلطنت رضاشاه داده يا همكاري با كودتاي        ه  ب رأي   آشكارا عليه مشروطيت و آزادي قيام نموده،      

  .اند  داشته و بازگشت شاه۳۲

           

                                                 
و از مـشركين  ... المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً كل حـزب بمـا لـديهم فرحـون                والتكونوا من ... ـ  ۳۰ـ  ۳۲/۳۱روم  . ۱

زب و گـروه بـه آنچـه نـزد خـود دارد             از كساني كه دينشان را جداجدا كردند و گروههاي طرفدار شدند در حاليكه هر ح              . نباشيد

  .خوشحال است
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چپ و نفوذ ماركسيسم را     ه  ـ به عنوان تحول يا انحراف ديگر ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران، لغزش ب            ۵

  .توان نام برد مي

سسات ؤها و طيفي از ماركسيستها حضور و نفوذهائي از زمان رضاشاه در مراكز و م        دانيم كه چپي    مي

هاي اصلي خـود را تـا حـدود           بيني و ايدئولوژي و خواسته       جهان ۲۰ور   توانسته بودند پيش از شهري     ،داشته

در مبـارزات قبـل از      . محسوس در اذهان و آمال برخي از روشنفكران و دانشجويان و طالب ما وارد نمايند              

هاي مـوثري در    سازمان يافته و آزادي عمل بيش از مليون و مسلمانان و نقش      تاًپيروزي انقالب فعاليت نسب   

بـه  پس از پيروزي انقالب نيروهاي وارداتي و ارتباطهاي موثر بر آنها افـزوده گـشته   . انقالب داشتندجريان  

اي از آنها خود را طرفدار تند اهداف انقالب اسالمي و قاطعيت رهبري آن                شاخه.  جدي وارد عمل شدند    طور

هـا    دن عواطف و افكـار و برنامـه       ها در سوق دا     ها و عقده    اولين موفقيت آنها استفاده از زمينه     . معرفي كردند 

بـا تهمـت و بـا       .  كلي تخريب و تسلط بود     به طور در جهت تضاد، تخاصم، انتقام، تفرقه، تضعيف مخالفين و          

تبليغ و تحريك توانستند جو مسموم و موثر عليه مليون، مـسلمانان روشـنفكر، متخصـصين، خـدمتگزاران،                  

 شـعار نـه   دارنده انقـالب و نظـام بـر طبـق     ر كه بايد نگاهتوليدكنندگان و كليه عوامل اقتصاد و فرهنگ كشو     

  .ساز ملت و مملكت باشند، ايجاد نمودند شرقي و نه غربي و آينده

هاي برنـده را از چنـگ ماركسيـسم خـارج سـاخته       از طرف ديگر متوليان انقالب و نظام براي آنكه مهره     

، اختيار انقالب و روحانيـت بگيرنـد      ، در   شدند  نسل و نيروهاي جوان را كه ستون فقرات انقالب محسوب مي          

ا فرهنگـي اسـالمي،     بـ تمايل و تبليغات زياد در جهت مسلك و مقاصد آنها، با تغيير عنوانهاي الزم و تطبيـق                  

داران   دفاع از مستضعفين ايران و جهان و درافتادن و دشنام دادن و مرگخواهي عليـه سـرمايه                . نشان دادند 

آنها و هل من مبارزطلبي جهانخواران و امپرياليسم، تحت عنوان مـستكبرين و             المللي و وابستگان داخلي       بين

دشمنان اسالم، سر فصل تداوم انقالب و جانشين اهـداف اوليـه قـرار گرفـت تبليغهـا و تحركهـاي شـديد و                        

ه تالفي دخالتها و جنايتهـاي امريكـا در دوران شـا          ه  اشغال النه جاسوسي كه ب    . راه افتاد ه  دار ب   وسيع دنباله 

  .برداريهاي دو سه جانبه، يكي از آنها گرديد بود، با عواقب و بهره

           

باشد، عامل انحرافـي عظـيم در    ـ تداوم جنگ تحميلي عراق كه محصولي از طرز تفكر صدور انقالب مي      ۶

. نمـود خود و منصرف از اهـداف اصـلي         ه  ها و افكار و فعاليتها را مشغول ب         ايدئولوژي انقالب بوده سرمايه   

تشريح شده است كه ادامه جنگ عراق و تجاوز بعد از فـتح  » پايان جنگ بي«و  » جنگ و صلح  «هاي    در نشريه 

هاي دولت و ملت يا نظام جمهوري را در مسيرهاي مغـاير و متـضاد بـا اهـداف انقـالب و                          خرمشهر، برنامه 

 ما را زير سيطره      ها و سرنوشت    ها و نيرو    انتظارات اوليه انداخت و اينك نزديك شش سال است كه سرمايه          

  .خونين خود گرفته است

هر مرحله از پيـشروي و پيـروزي       ه  روي عراق، ب  ه  حمله اخير به بندر فاو و بستن دروازه خليج فارس ب          

  .دهد يا توقف برسيم تغييري در استداللها و استنتاجهاي ارائه شده در نشريات گذشته ما نمي

           

هـا و     طبقات روشنفكر و اداري و متوسط جامعه و بـه متخـصص           ه  ب، كه اختصاص ب   ـ تجربه تلخ انقال   ۷

هـاي    كه به آنها وعـده    (هاي سابق ندارد، طبقات زحمتكش و محروم يا مستضعفين جامعه را              مولدها و مرفه  
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غالباً بيش از سايرين ناراضي و شاكي كـرده و تـأثيرات عظـيم و عميقـي در پـذيرش      ) طالئي داده شده بود   

هـا و      نـاراحتي  بـه دنبـال   در اثـر انحرافهـا و ظلـم و خالفكاريهـا و             . ده است ور آ به وجود دئولوژي انقالب   اي

نارضايتيهاي حاصله تجديد نظرهاي گوناگوني از ناحيه قشرهاي مختلف ملت نسبت به ايـدئولوژي انقـالب                

  :شرح ذيل استه ترين آنها ب شود كه عمده اسالمي ديده مي

، متصديان امور و متوليان انقالب و نظام يا حاكميت روحانيت را عوامل خـالف و           بسياري از مردم  ) ۱ـ۷

  .اند خرابيها دانسته دشمن سرسخت اين صنف شده

دهنده اصلي و پايه      شان الهام به نظر اي ادغام دين و سياست و خود اسالم را، كه             عده قابل مالحظه  ) ۲ـ۷

شان   شناسند و عقيده   باشد، مقصر اصلي مي     ت بعدي آن مي   و مايه ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران و تغييرا       

  .اند نسبت به اسالم و مسلماني برگشته و بعضاً مخالف و منكر شده

آيد تفكيك ديـن از سياسـت و جلـوگيري از دخالـت اسـالم و روحانيـت در                     شان مي به نظر اصالحي كه   

 خـصومتي كـه از اسـالم ارائـه          براي اين اشخاص چهره تاريك خونين و روح خشونت و         . باشد  حكومت مي 

شـود و تحميـل و        نمايند كه دين واقعي و محمدي با آنچـه عمـل مـي              گرديده است اصالت داشته تصور نمي     

  .نمايند فرق زياد داشته باشد تبليغ مي

كساني نيز هستند كه با مقايسه اوضاع حال و گذشته، از اصل انقـالب و ايـدئولوژي آن روگـردان                    ) ۳ـ۷

  .نمايند اند ابراز پشيماني مي اه و از آنچه شده است يا كردهگشته از رفتن ش

           

باشـد ضـعف اميـد و اعتمـاد مـردم             انگيز مي   سفأ و زيانهاي فرهنگي و اخالقي كه مهم و ت         ـ از تحولها  ۸

سـي اسـت كـه      أتفاوتي و سـرخوردگي و ي       باشد و حالت بي     گونه حركت و مبارزه مي     نسبت به انقالب و هر    

ايـن  . اند خويشتن خويش يا نسبت به آينده ملت پيدا كرده        ه   از ايرانيان و مخصوصاً جوانان نسبت ب       بسياري

ها و    جوسازيباشد و هم مديون       تحول، هم معلول سوء عملكرد متوليان و متصديان و تجربه تلخ انقالب مي            

مبارزين و خـدمتگزاران  و اي از يك طرف عليه مليون       تهمت و تبليغاتي است كه با دقت و شدت حساب شده          

شود كه در هر مـورد و    آيد و از طرف ديگر اصرار ورزيده مي          مي به عمل گذاران انقالب،     شته و حتي پايه   ذگ

محمل دست جنايتكار و توطئه و تحميلهاي خارجيان، مخصوصاً امريكا، را ارائه داده چنـين وانمـود نماينـد                 

اگرچـه  . آمدها و در مسئوليت امور و جريانها ندارند         پيشكه خودشان كمترين تقصير و تأثير در خرابيها و          

در فصل ديگر تبليغاتشان دشمنان خارجي و امپرياليست امريكا را ناتوان و نادان يا مرعـوب و مغلـوب در                    

كشند، ولي در مجموع يـك       رخ مي ه  نمائيها و پيروزيهاي خودشان را ب       برابر انقالب اسالمي نشان داده قدرت     

نفس و نااميدي از خودمان ايجاد گرديده و اين توهم در بـسياري از اذهـان برانگيختـه شـده                    ه  عدم اعتماد ب  

  ...نباشند؟» آنها«هاي خود  ساخته و بافته» اينها«است كه از كجا انقالب ما و خود 

  

  قضاوتهاي خارج از كشور

خـود داسـتان و     چگونگي برداشت و پذيرش ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران در خارج كشور نيز بـراي               

  .باشد تنوع و تحولهائي داشته است كه بسيار آموزنده مي
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اعتنـائي خارجيـان بـوده عمليـات و تبليغـات شـاه               مبارزات و حركات پيش از پيروزي تا مدتها مورد بي         

عنوان ارتجاعي به آن داده بود ولي با فعاليـت دانـشجويان و گروههـاي خـارج كـشور و فـداكاريهائي كـه                        

در آستانه پيروزي انقالب مقاومـت و نهـضت   . رفته نظر خارجيان را برگرداند  رفته ،كردند  مي مبارزين داخل 

ملت ايران در مطبوعات اروپائي و بعداً امريكائي انعكاس مطلوب پيدا كرده به عنـوان يـك حركـت مترقـي و                  

نـسه و روزنامـه   در مـصاحبه رهبـري انقـالب در بحـث بـا تلويزيـون فرا      . ندكرد ميآزاديخواهانه از آن ياد  

معرفـي مبـارزات ملـت      ه  ا خبرگزاريها، كمك شايان ب    بهاي وسيع بعدي ايشان در پاريس         لوموند و مصاحبه  

خبرنگاران اروپائي و امريكـائي     . ايران عليه استبداد شاه و ارزش اعالي مباني اجتماعي اسالم در دنيا نمود            

 ۵۷ بهمـن  ۲۲دم تهران و شهرستانها تـا قبـل از         ئيهاي عظيم و اجتماعات انبوه مر     راهپيماكه حاضر و شاهد     

و تحـسين از   تأييـد  ديدنـد تحـت تـأثير قـرار گرفتـه ارمغـان       شدند و رفتار وحشيانه دستگاه شاه را مـي     مي

فرستادند و در مجمـوع حـق بـه مبـارزات و      مظلوميت و شهامت ملت مسلمان ايران براي هموطنان خود مي    

  .دادند ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران مي

بيني افكار دنيا رو به افـزايش         بعد از پيروزي در دوران آزادگي و سازندگي دولت موقت اعتماد و خوش            

مخـصوصاً از  . گذاشت و انقالب اسالمي ايران با آزمايش اوليه كه داده بود مورد توجه و تحليل قرار گرفت            

دن ارزشها و اميـدها و عقايـد ايفـا          يوس و در زنده كر    أتواند در نجات جهان مريض و م        نقشي كه اسالم مي   

بينيهاي اوليـه جـاي    اما چيزي نگذشت كه با بروز خشونتها و خصومتها، خوش. شد نمايد بسيار صحبت مي  

پس از گروگانگيري موجي از بدبيني و بدخواهي نسبت به          . ترديد و ترس و به تنفر و دشمني داد        ه  خود را ب  

سردمداران نظام استعماري و نخوت غربي كـه از توجـه        .  آمد ودبه وج انقالب اسالمي و دولت و ملت ايران        

افكار و عواطف هموطنان خودشان به ايدئولوژي اسالم مـضطرب شـده بودنـد اطمينـان و انبـساط خـاطر                      

يافتند و اعمال جمهوري اسالمي ايران بهانه قوي به دست دولتها و سياستمداران دشـمن مـا، كـه از رفـتن                       

در كشورهاي مـسلمان و همـسايه نيـز كـه بـا اعجـاب و اميـد از پيـروزي            .  داد ،شاه خسارت خورده بودند   

 بـه وجـود   درخشان ايران استقبال كرده و اكنون دچار ابهام و استفهام شده بودنـد نـاراحتي و نگرانيهـائي                   

  .آمده قادر نبودند خشونتها و خصومتها را توجيه نمايند

كـه سياسـت و تبليغـات جمهـوري اسـالمي در جنـگ              موضع سرسختانه انتقامجويانه و بلندپروازيهائي      

طرفـه يـا      عليرغم ادعاهـاي يـك     ،اند  تحميلي عراق بعد از اخراج متجاوزين عراقي از خاك كشور اتخاذ كرده           

فق نـامطلوبي   انمايند، جو نامو    آوري مي   اي كه از گوشه و كنار محافل عربي و اسالمي جمع            تاييدهاي متفرقه 

ايـدئولوژي  . هاي عربي و مـسلمان، ايجـاد نمـوده اسـت     يا و بخصوص در محيط عليه ما در افكار عمومي دن     

  .انگيزي شده است اي و فتنه هاي فرقه توزي، تعصب كينه, طلبي انقالب اسالمي ايران متهم به جاه

دولتهـا  ه  در وضع حاضر و صرف نظر از مقاصد و منافع سياسي و نظامي و اقتـصادي كـه مربـوط بـ                     

كم طرف هستند، سه نوع قضاوت در افكار عمومي مردم خارج ايران نسبت به انقـالب                باشد و با نظام حا      مي

  :اسالمي و ايدئولوژي آن وجود دارد

افتـاده داعيـه جهـاني نـابودي         و تحسين و تبعيت به دليـل آنكـه بـا امپرياليـسم و اسـتعمار در                 تأييد   )۱

 اميـد و  ، محرومهـا و زيردسـتها شـده   هـا و  استكبار و دفاع از استـضعاف را دارد و بلنـدگوي اسـتعمارزده    

ييدكننـدگان عنايـت و اطـالع چنـدان از كـم و كيـف               أاين دسته مـشتاقان و ت     . ي انداخته است  يحركت در دلها  
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ايدئولوژي و جريانهاي داخلي يا وقايع خارجي نداشته مفتـون حركـت و قاطعيـت انقـالب اسـالمي ايـران و                     

  .اند هاي آن شده وعده

هاي خـالف انـسانيت و        انساني، به دليل رفتارهاي ناهنجار و برنامه       هات فرهنگي و  تحقير و تنفر از ج    ) ۲

 آمده چهره تاريك و خشن به       به وجود انتظار يا تحريف و تعبيرهائي كه از عدالت و اصول اسالم در اذهان              

  . اسالم داده شده است

هاي غيراسالمي و  يل شيوهترس و تزلزل در ميان مردم و مخصوصاً دولتهاي همسايه و منطقه به دل            ) ۳

  . داخلييغيرانساني صدور انقالب و اسالم و انحصارگري و اختناقها

  

  سرنوشت ايدئولوژي و انقالب) ج

يـا  (در بخش دوم كه از سرگذشت ايدئولوژي بعد از پيروزي صحبت كـرديم و تحـول و انحرافهـاي آن                 

وارد در بحـث سرنوشـت ايـدئولوژي نيـز          را ديـديم، در حقيقـت       ) عقيده بعضي ديگـر   ه  تحكيم و تكامل آن ب    

  .بيني و پيشگوئي باز شد هائي براي پيش شديم و دريچه

تعيين سرنوشت و پيشگوئي اموري كه اصوالً با انسان و اجتماع سر و كار دارد نـه آسـان اسـت و نـه                        

 و  سلـسله اطالعـات عميـق و بـه انجـام مطالعـات             بـه يـك      آسان نيست چون احتيـاج    . باشد  اصوالً ممكن مي  

انـساني كـه داراي    . كنـد   اصوالً ممكن نيست چون ارتباط با عملكـرد انـسانها پيـدا مـي             . محاسبات دقيق دارد  

 رسـد   ميجاهائي  . نمايد  فرمان تأثير و تبليغ ديگران و تفكر و تصميمات خودش حركت مي           ه  اختيار است و ب   

مقـصد و مـسير و سرنوشـت         هكننـد   و منزلگاههائي در زندگي وجود دارد كه حالت و دخالت شخص تعيين           

  .سازد خود انسان است كه سرنوشت و تاريخ و شخصيت خويش را مي. شود مي

 و سرنوشـت هـر ملـت        هچگونگي حال و آينـده يـك جامعـ        . تر از افراد دارد     اجتماع انسانها وضع پيچيده   

ميمات اتخاذ شـده   احوال و افكار و اعمال افراد دارد و تابعي از تغييرات و تص هبستگي به مجموع و به منتج     

توانيم بـدانيم كـه سرنوشـت ايـدئولوژي و انقـالب اسـالمي و ملـت و                    دانيم و نمي    نه تنها ما نمي   . جمع است 

اگر مسئله را بپرسيد    االطالق است     مملكت ايران چه خواهد شد بلكه از خدا هم كه علم و حكمت و قدرت علي               

چـه  «همانطور كـه در نـشريه اخيـر         . سهم را خواهيد شنيد   اهللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانف        همان آيه ان  

ايم سرنوشت ايران بستگي به ملـت ايـران دارد و تـابع تـصميم و تغييرهـاي خـود                   گفته» شد و چه بايد كرد    

  .مردم است

  

  ايدئولوژي انقالب براي حال و آينده

  .اريماينكه چه نوع ايدئولوژي در اين مقطع تاريخ ما احتياج ده پردازيم ب حال مي

 آنچه مسلم و مقدم بر هر كالم است و بايد تصميممان را گرفته باشيم يا بگيريم و تكليفمان را تعيـين                ـ ۱

 مطلوب و منطبق آن راكنيم مسئله تشخيص و تمايل ملت است كه آيا از وضع موجود راحت و راضي بوده             

  .تعويض و ترقي استه  يا اميدوار به نجات و مصمم بداند ميهاي پيش از انقالب  با خواسته
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اگر شق اخير جواب ملت، يا اكثريت ملت، باشد و اگر قبول كرده باشيم كه احتياج به ايدئولوژي و اتحاد                     

. باشـد  ساز مشكالتمان مي ايم ـ  و همفكري و همكاري ملي چاره  داريم ـ چون هر دوي آنها را از دست داده 

  .  انقالب يا اصالح چه باشدبايد سراغ اين قضيه برويم كه ايدئولوژي ما براي

  .تجديد) ۳ـ تغيير و تصحيح ۲ـ طرد ايدئولوژي موجود ۱: تواند باشد سه راه حل قابل طرح و تصور مي

خود ايدئولوژي  ه   طرفدار طرد ايدئولوژي قبلي و موجود هستند اعتراض و ايرادشان، هم ب            كساني كه ـ  ۲

دليلشان نيز امتحان بدي است كه ايدئولوژي داده        . نظاماست و هم به طراحان ايدئولوژي و بانيان انقالب و           

  .و نابساماني و آشفتگي حاضر و موجود را آورده است

هـا    جواب ساده و فوري ايرادهاي ذكر شده اين است كه اوالً ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران و خواسته                

ل به صـورت ديگـر درآمـده        هاي الف و ب ديديم در عم        و شعارهاي روزهاي نخست، همانطور كه در بخش       

آنچه موجب نابساماني و آشفتگي شـده يـا مربـوط بـه آنهـا               . قلب ماهيت داده و از جهاتي عكس شده است        

ثانيـاً اگـر منظورشـان از طراحـان         . باشد انحرافها يا پيوندهائي است كه به نهال ايدئولوژي خورده است            مي

ن و از جمله نهضت آزادي ايران است كـه بـار دولـت         ايدئولوژي و بانيان انقالب و نظام، روشنفكران مسلما       

 گرفتـه و قبـول كـرده    به عهـده   آن را آيا آنچه از آنها خواسته و حكم داده شده و           .  گرفتند به عهده موقت را   

راه انـداختن چرخهـاي مملكـت، تـدوين طـرح قـانون اساسـي و        ه بود و مگر غير از تحويل گرفتن دولـت، بـ   

دانيد كه نه جوانان و گروههاي انقالبـي و نـه متوليـان و شـوراي                  خوب مي سسان بود؟   ؤانتخابات مجلس م  

انقالب نگذاشتند و حوصله نكردند كه دولت منتخب خودشان در خط معقـول و منطقـي پـيش رفتـه بتواننـد                      

جاي وفاداري و همكاري انـواع فـشارها و كارشـكنيها و مخالفتهـا بـراي انحـراف بـر                    ه  اداي وظيفه نمايند ب   

البته دولت موقت تمام مساعي خود را براي اداره امور و           . رد آوردند كه فعالً مجال شرحش نيست      انقالب وا 

كار انداخته چيزي از ه آرامش افراد و افكار در جهت اهداف و ايدئولوژي انقالب و براي روشن شدن افراد ب          

  .اعتراض و ارشاد و استعفا فروگذار نكرد

           

گيرند و با اسالمي بودن ارتبـاط دارد، بـر    ي از منتقدان به ايدئولوژي انقالب مي ـ ايراد اصولي كه بعض    ۳

آن نـوع ايـدئولوژي را      . اعم از آنكه كمونيستي، نژادي يا ديني باشد       . مبناي اعتقادي و مكتبي بودن آن است      

 ارزش، انديشه   هرگونه عقيده خواسته يا به    ه  قبول دارند كه با آزادي مطلق بوده كمترين وابستگي و عالقه ب           

نظامهاي مبتني بر عقيده يا مكتب و خواهان اهداف مشترك را منـافي و متـضاد                . و آمالي در آن ديده نشود     

وحـدت در عقيـده و آرمـان را نيـز     . انـد  با آزادي و دموكراسي و با تساهل دانسته مساوي با استبداد گرفته 

كه در ايران بعد از      ق و اجبار يا آزارها و كشتارهائي      ند اختنا گوي  مي. اند  مخالف با كثرت افراد و آراء دانسته      

  .بيني بوده است كه مالزمه با ايدئولوژي ديني دارد آمدهاي طبيعي قابل پيش پيروزي رخ داده است پيش

باشـد كـه خـارج از حوصـله سـخنراني حاضـر و        چنين ايراد يك بحث فلسفي ـ سياسي ـ اعتقـادي مـي    

چنـد نكتـه و     ه  معوق نماندن موضوع و مسكوت نگذاردن ايراد اكتفـا بـ          ولي براي   . وسعت نشريه فعلي است   

  .نمايد اشاره مي

 سياسي و ايدئولوژيهاي حكومتي مترقي امروزي      ـ همه مكاتب فلسفي  ه  است كه چنين ايراد بنيادي ب      بديهي

 و بانيـان  شود يك انقالب و نظام، ايدئولوژي يا هدف و آرمان مشترك نداشته باشد     اصالً آيا مي  . وارد است 
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هدف يا ارزشي، كه در نظرشـان،   به يك  و پيروان انقالب فاقد هرگونه عالقه و اعتقاد يا عشق و شور نسبت            

ونـد؟ ايـدئولوژي اگـر مبتنـي بـر يـك            ربه دنبـالش بدونـد و ب      عالي و عزيز است، بوده معذلك به جان و دل           

و بيحركتـي يـا ترديـد و تفرقـه و           خواسته يا عقيده و وحدت در هدف و حركت نباشد آيا چيزي جز پـوچي                

  شناسي آيا چنين پنداري درس است و عملي بوده است؟ تواند باشد؟ از نظر جامعه تخاصم مي

ديكتـاتوري كـه روي مطـامع شخـصي و منـافع و             يـا   الرقابي    فقط نظامهاي استبدادي و حكومتهاي ملك     

 و خـارج از گـروه       مهـا و نيازهـاي مـرد        اند و كاري با افكار و عقايد يا خواسـته           شده  نظريات گروهي بنا مي   

دي اتحـ اهاي اعتقـادي و       ايدئولوژيشان، اختصاصي و فاقد جنبه    يا  اند    خودشان ندارند، فاقد ايدئولوژي بوده    

  .بوده است

بلي درست است كه در بعضي ايـدئولوژيها ماننـد ماركسيـسم ـ لنينيـسم و در بـسياري از حكومتهـا و        

كـار رفتـه    ه  ديد فرمانروا بوده اجبار و الزام و حتي اعدام و قتل عـام بـ              حركتهاي ديني اطاعت و انضباط ش     

به همين دليل ما بـا   . اند  اعتنا و بيگانه بوده      آزادي يا حقوق و حيثيت انساني است بي        نسبت به هر چه   است و   

ستالينيسم و با انـواع اسـتبدادها و حتـي ليبراليـسم و دموكراسـي ارشـادي، كـه در حقيقـت                      اـ   ماركسيسم

ديكتاتوري رهبري است، مخالفيم و هرگونه ايدئولوژي را كه داراي مباني و مقاصد معنوي و فلـسفي عـالي            

  .نمائيم  محكوم مي،باشد ولي آزادي و انسانيت و حاكميت ملت را زير پا بگذارد

 تنهـا   طلبي نـه    جوئي و حق    ـ اما اگر يك ايدئولوژي، با داشتن اهداف و آرمانهاي اعلي و با داعيه حقيقت              ۴

مدافع آزادي و حقوق انسانها بلكه مصر و مجري آنها بود و بر پايه مشورت و حاكميت اكثريت در زنـدگي                     

اجتماعي و امور اداري سياست خودشان بود آيا باز آن نگرانيها و ايرادها وجود خواهد داشت؟ حكومتهاي                 

 مثالً در قـرون وسـطي اروپـا را زيـر            اللهي و غيره كه     ديني و نظامهاي الهي تحت عنوان تئوكراسي يا خليفه        

طـرف، و بـر تفتـيش و تحميـل عقايـد يـا          سيطره خود قرار داده تكيه بر اعتقاد و شور ايمـان مـردم از يـك               

بلكه كليسا و كشيش اعتقـاد و اقتـدار دينـي    . انكيزيسيون، از طرف ديگر داشته است نه ديني بوده و نه الهي        

قرون وسطاي اروپـا و     ه  اين عمل انحصار ب   . موقعيت خود كرده بودند   مقام و منافع و      تأمين   را وسيله براي  

روحانيت مسيحي نداشته در سرزمين اسالم نيز همة ما با حكومتها و قدرتها و بـا تجـاوز و تـصرفها و                      ه  ب

نام اجرا و حفظ اسالم در داخل امت يا برافراشتن پرچم توحيد در جهان شرك و كفر، به                  ه  پيروزيهائي كه ب  

جبـل طـارق و انـدلس    . گرفتـه اسـت آشـنا هـستيم     ا و سالطين، حتي علما و صوفيها، صورت مـي    دست خلف 

نمايد كه    كند و افتخار مي     اسپانيا از يادگارهاي آن است، سلطان محمود غزنوي لشكركشي به هندوستان مي           

فتـي و   اميرتيمور جهانگشا كـه حـافظ قـرآن اسـت و خـود را فقيـه و م                 . بتكدة سومنات را خراب كرده است     

عارف دانسته پدرش خواب ديده است كه خداوند او را فـاتح و مالـك جهـان خواهـد كـرد، پـس از حملـه و                           

تصرف بخارا تمام مردان را از دم تيغ گذرانده و تمام زنهـا و دخترهـا را ميـان افـسران و سـربازان خـود                          

وقتي بـراي تـصرف     . ا داشتم حكم شرع اسالم حق اين كار ر      ه  د چون كافر بودند ب    گوي  مينمايد و     تقسيم مي 

د گويـ   مينمايد در جواب ايراد يك اسقف مسيحي           نفر مردم شيعه سبزوار را قتل عام مي        ۰۰۰/۱۳۰خراسان  

د سـربازان مـن اگـر       گويـ   ميكشي به چين نيز       در قشون ! اينها مرتد بودند و قتل مرتد در اسالم واجب است         

  ...شوند  شهيد محسوب ميجنگيم اشكالي ندارد، كشته شوند چون براي اسالم مي
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مگر سرسلسلة صفويه و شاه عباس و شاه صفي با آن جنايات و خونريزيهـا مرشـد نبودنـد و تـرويج                       

هـا و فـسادها در    هـا و فتنـه   خاطر اسالم و دين چه ظلمه نام او و به  كه بداند ميخدا ... ند؟  كرد  ميتشيع را ن  

نام اومانيسم و سوسياليـسم حـق و       ه  اند، ب   كشيها كرده نام آزادي آدم  ه  همانطور كه ب  ! عالم انجام شده است   

هـاي طبـع      د هـواي نفـس، يـا خواسـته        گوي  ميقرآن  . خداي اينها خدا نيست   ! اند  حيات انسانها را لگدمال كرده    

ديـن  . االنبيـاء نـدارد     موسي و عيسي و خاتم    ه  دينشان كاري ب  . اند  شرير و خونخوار را خداي خود قرار داده       

  .من درآوردي است

           

اند الگوي، دوران ده سالة مدينـه پيغمبـر           ـ براي انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران كه گفته          ۵

جساله اميرالمؤمنين علي است آيا آنها هيچ فردي را وادار بـه مـسلمان شـدن و اجـراي        گرامي و خالفت پن   

كنـد كـه تـو        ن مكرر به پيغمبر گوشزد نمي     احكام دين كردند و از كسي سلب آزادي و حق نمودند؟ مگر قرآ            

موكل، مراقب، مسئول و مسلط بر كسي نيستي بلكه كارت تنها ابالغ است و دعوت يا انذار و بشارت و بايـد          

بينيـد  ا كه مفصل و جامع اسـت برداريـد ب         عهدنامه مالك اشتر يا فرمان حكومت مصر ر       . الگو و شاهد باشي   

آيا يـك كلمـه گفتـه اسـت در          . كند  ي اعزامي خود تعريف و تشريح مي      علي حكومت كردن را چگونه براي وال      

ن را وارد در دين و وادار به اداي نماز و روزه و حج و حجاب كن؟ حتي بـراي                    يد روي مردم بي   آنجا كه مي  

هـاي   فرمايد مأمورين وصول تو حـق ندارنـد وارد شـهر و خانـه و طويلـه               و وجوهات مي   تآوري زكو   جمع

  .ين و تحميل مبلغ و مقدار كنندمردم شوند و تعي

 دارد، با تشخيص و انتخـاب خـودش،   به عهدهدر خارج شهر اردو زده اعالم كنند كه هر كسي حقي و مالي         

روي كـه اهـالي آن بعـضي     كشوري ميه نويسد اي مالك تو ب صريحاً مي. براي نماينده اميرالمؤمنين بياورد   

  .همه نيكي و خدمت كنيه تو بايد نسبت ب. نوع تو هستندهمكيش تو هستند و آنها كه مسلمان نيستند هم

ها و اعتقادات و رسم و سنتهائي در ايدئولوژيها آمده باشد كه عمداً يا عمـالً                  ها يا فلسفه    اگر برخي مكتب  

البتـه اسـالم راسـتيِن      . سلب آزادي و حيثيت و حق از غيرموافقين و از انسانها بنمايند، اسالم چنـين نيـست                

خدا و تبعيت از حـق و حقيقـت   ه السالم، در رابطه خلق با خدا يعني تسليم ب          ل و ائمه اطهار عليه    قرآن و رسو  

كنندة اصل    قرآن اعالم . را شود و ناموس خلقت، كه آگاهانه و مختارانه اتخاذ گرديده و آزادانه و عاشقانه اج             

در . اعم از اعتقاد و عمل، اعمـال گـردد     د كمترين اكراه و اجبار نبايد در دين،         گوي  ميالدين است كه     الاكراه في 

االسـالم   ضرار فـي  ال بايد عدالت و قسط و اصل الضرر و        روابط انسانها با يكديگر  و در امور امت و اجتماع          

برقرار بوده كسي بر مال و جان و حقوق ديگري تجاوز و تعـدي ننمايـد، كـه اگـر كـرد متقـابالً و متـساوياً                        

  . كه اگر صاحب حق گذشت كند بهتر استقصاص گردد، با اين تذكر و توصيه

صلوات اهللا  (هاي توحيدي موسي و عيسي و محمد مصطفي           حكم قصاص كه از مشتركات و مهمات آئين       

است، برخالف تصور و تبليغات، براي آدمكشي و انتقام و ايجـاد وحـشت نيامـده اسـت بلكـه بـراي                      ) عليهم

محـدود سـاختِن    . اع از سالمت و جان انسانها اسـت       جلوگيري از توسعه خونريزي و انتقامجوئي و براي دف        

بزرگتـرين  ) االرض مفـسدين فـي  (مرتكب قتل و به برهم زنندة آرامش و آزادي عمـومي     ه  قتل و اعدام، تنها ب    

  .خوئي بشري است ون حمايت انسانها در برابر درندهقان
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ريــت پادشــاهان و حكومــت و اداره امــت در ايــدئولوژي اســالمي مخــالف خودكــامگي و اســتبداد يــا آم

مـصداق امـرهم شـوري      ه  حكومت مـسلمانان بـ    . باشد  زورگويان و حاكميت يك شخص يا گروه و طبقه مي         

د كه در اصطالح امـروزي دموكراسـي يـا          گرد  مي از طريق مشورت و همكاري مردم با يكديگر انجام           ١بينهم

اجراكننده وحي خداست دسـتور      و   هرهبر كل امت است و رسانند     كه  ) ص(به پيغمبر . ندگوي  ميساالري    مردم

دانيم كه رسول اكرم و اميرالمؤمنين علي در امور دنيائي و اداري               داده شده است و مي     ٢رالماوشاورهم في   

 نـد و در   كرد  مـي اكثريت عمـل     رأي   جامعة تحت حكومت خودشان و حتي در فرماندهي جنگها با مشورت و           

ه حكـم خـدا بـ     ه  وقتي كه پيغمبر و امامان ايـن حـق را، بـ           . اين ايدئولوژي كسي غير از امت و ملت راه ندارد         

ه ه مـؤمنين باشـد بـ       حزب خـدا و رسـول و همـ         ،اهللا   و حزب  فرمودند خلفاي خدا، يعني خود مردم واگذار مي      

طريق اولي نه هيچ زورمند و نه هيچ دانشمند يا متصديان و مدعيان و متوليان دين حق حاكميت بر مردم و                     

  . ندارندغصب خالفت از مردم را

معناي حاكميت سياسيون و آمريت دولت بـر عقايـد مـردم بـر       ه  عدم تفكيك دين از سياست را نبايد نه ب        

معنـاي حكومـت    ه  نمودنـد و نـه بـ       امور ديني جامعه گرفت كه خلفاي امـوي، عباسـي و عثمـاني اعمـال مـي                

  .هيچوجه خواسته اسالم و هيچيك از انبياء نبوده استه روحانيت كه ب

يانت و حكومت يا نبوت و ادارة امور امت، از نظر خدا و اديان توحيدي دو موضوع تفكيك شده                   اصوالً د 

 به عهده  فقط تعداد اندكي از پيغمبران دو وظيفة نبوت و حكومت را توأماً              .و دو عمل يا دو مقولة جدا هستند       

نجـا هـم كـه بعـضي از انبيـاء           آ). الـسالم  علـيهم (ليمان و پيغمبر آخرالزمـان      مانند موسي، داود، س   . اند  داشته

در مـورد پيغمبـر   . انـد  داده دو گونـه انجـام مـي    ه  اند آن دو وظيفـه را بـ         اي داشته   چهره رسالت دوگانه يا دو   

مـردم و محـيط نداشـته صـرفاً بـه           ه  بينيم در ارشاد خاليق و ابالغ احكاِم دين كمترين التفات بـ             خودمان مي 

كسي، حتي به افكار و عواطف ه الت، مشورت يا رعايت نظر ب   ترين حق دخ    جزئي. نمايد  دستور وحي عمل مي   

  .آيد كسي كوچكترين اكراه و الزام وارد نميه شود و ب و حاالت خود او داده نمي

ه اما خارج از وحي و آنجا كه پاي امور امت و فرماندهي جنگ يا روابط سياسـي و اقتـصادي جامعـه بـ                    

 تأييـد  شود كه اجازه رضايت قبلـي و  بيعت گرفته مي.  استمراال آيد دستورالعمل كلي وشاورهم ِفي    ميان مي 

نمايند، از سـلمان      اكثريت و خالف نظر خودشان مي      رأي   ، تبعيت از  دهند  ميانتخابات است، پير و جوان نظر       

شـوند، از پزشـكان    مؤمنين آزاد ميه گيرند، اسراي مشرك با تعليم دادن سواد ب      سازي ياد مي    فارسي خندق 

  ...آيد  ميبه عمل يوناني و يهودي و نصراني استفاده و دانشمندان

بينيم حكومِت اهللا در جوامع انساني همان         كنيم مي   در قرآن و در سنت رسول و روش امامان كه نگاه مي           

خداوند انسانها را خلفـاي زمـين قـرار داده دارائيهـا و دانائيهـا در اختيارشـان                  . حكومِت مردم يا ناس است    

برايـشان   ٣)نمائيـد   تا ببينيم چگونه عمـل مـي      (ن  دالت و احسان خواسته و لينظر كيف تعملو       ز آنها ع   ا ،گذارده

  .گفته

                                                 
  .گيرد مشورت بين آنها انجام مي) از طريق( ـ و اداره امور آنها ۳۸/۳۶شوراي . ۱

  .ـ و آنها را در امور و مديريتشان طرف مشورت قرار بده۱۵۹/۱۵۳آل عمران . ۱

 .االرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون  ـ ثم جعلناكم خالئف في۱۴/۱۴يونس . ۱
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ايم، ايدئولوژي و سياستي      بنابراين ايدئولوژي اعتقادي كه ديني يا الهي باشد، و ما معتقد و مبلغ آن بوده              

 در روابط اجتماعي و مديريت       تشكيل دهد و ثانياً    آن را بيني    هاي الهي جهان    است كه اوالً خداپرستي و سنت     

بـدون آنكـه   . اكثريت و حاكميت ملي، رعايت حدود و احكـام دينـي را بنمايـد     رأي   و مباشرت امور، از طريق    

وظيفه حكومت اشاعه و اجبار دين بوده دخالت در عقايد و اعمال خصوصي مردم، در آنچه رابطه انـسانها                   

  .واليت و حاكميت را به دست روحانيت بدهد يا باشد، بنمايد با وجدان خودشان ميبا خدا و 

           

نكته كـه ايـدئولوژي اعتقـادي بـر مبنـاي اسـالم             به اين   اينك پس از تعريف و توضيحات فوق و رسيدن          

ورزد و ابـداً     كميت ملي نداشته اصـرار بـر آنهـا مـي          اصيل منافات و مزاحمت با آزادي و با انسانيت و با حا           

هيم خـوا   مـي . پـردازيم  ه مطلـب مـي    بـه دنبالـ   باشد،    هاي بعد از پيروزي انقالب نمي     مقصر و مسئول ناهنجاري   

بينيم چه ايدئولوژي را، براي ادامة حيات، حفظ اهداف انقالب و حراست نظـام جمهـوري اسـالمي در خـط                     ب

  .صحيح آن، انتخاب نمائيم

مـا البتـه   . خـورد  رد نميده ـ ايدئولوژي موجود به صورتي كه شناخته يا شناسانده شده است مسلماً ب        ۶

ولي از ديد بسياري از مردم، با تجربيات تلخـي كـه            . نمائيم   قبول داريم و از اساس و اهدافش دفاع مي         آن را 

تواند قابل قبول      ايدئولوژي گذشته نمي   ،نمايد  اي از آن در خاطرها جلوه مي        اند چون چهرة مسخ شده      چشيده

ژي كه دهن كجـي بـا گذشـته بـوده           البته نه چنان ايدئولو   . ي رفت سراغ چيز ديگر  ه  بايد ب . و قابل دوام باشد   

هـا و     حق و حقيقـت زده علـل و عوامـل ايجادكننـده انقـالب را انكـار نمايـد و سـرمايه                      پا به ملت و بر     پشت

عقيده بعضي انقالب تازه و شـديدتري ضـروري باشـد، اصـالح و         ه  اعم از آنكه ب   . دريافتها را فراموش كنيم   

 قسط يا امر به معروف و نهي از منكر يعني انتقاد و مبارزات قـانوني              ه   بتوان از طريق قيام ب     اعاده حيثيت را  

 در .نمود و يا جامعه ايران احتياج به تغييرات بنيادي نداشته باشد، در هر حال ايـدئولوژي الزم اسـت       تأمين  

 برخاستة آسيا و افريقا پيدا      دنياي امروزي، با رشد بشريت و بيداريهائي كه مسلمانان و ملتهاي از استعمار            

در صـورت  . باشـد  پـذير نمـي   اند، هيچ حركت و حيات بدون هدايت يافتن و اتكاء بـه ايـدئولوژي امكـان           كرده

فقدان ايدئولوژي يا انگيزه و اهداف مشخص مشترك، بـر حيـرت و حـسرت افـزوده خواهـد شـد و در اثـر                         

  .ا بيچارگي نصيب ملت نخواهد گشتناداني و ناروائيها و اختالفات چيزي جز نابساماني ي

هاي قـوي در سـطوح عـالي و           اما هيچ ايدئولوژي هم تا آرمانهاي معنوي يا ايماني روشن نداشته انگيزه           

سـراغ ايـدئولوژيهاي بلنـِد شـورانگيز و حركـت و            ه  پـس بايـد بـ     . شـود    ايدئولوژي نمي  ،عمومي را نپروراند  

  .آفرين رفت شهادت

           

بينـي    بنيانگزار اسالم با واقع   . مطلب محرك و مؤثر الزم نيست حتماً اسالمي يا ديني باشد          ـ ايدئولوژي   ۷

عقيده رهبر دين و دنيـاي     ه  ب. مع الظلم يبقي  ِر وال الكف فرمايند الملك يبقي مع    آگاهانه و سعةصدر درخشان مي    

ظلـم، كـه عمـل      . ، ظلم است  ديني نيست  سازد بي   ها را در اين جهان متالشي مي        ما آنچه بنياد حكومتها و ملت     

هم شامل زورگوئيها و    . عدل و قسط است مفهوم بسيار وسيعي دارد        وق و حقايق و ضد    كردِن برخالف حق  
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 و هم ناروائيهاي گوناگون معنوي و مادي در رفتار و روابط را در              ١شود  خلق و خدا مي   ه  هاي ب   خالف گفتن 

ال و چـه در معيـار و مقيـاس اجتمـاعي سياسـي و        لحاظ آئين و اخـالق و اعمـ       ه  چه فردي آن ب   . گيرد  بر مي 

ا اختناق و انحصار و بنده كـردن مـردم و           تاز شكلهاي مختلف و مسلّم آن استبداد است         . اقتصاد و مديريت  

شايد در روابط اجتماعي شـديدترين صـورت     . همچنين استثمار و استحمار كه از داخل و خارج ِاعمال گردد          

اشد كه از نظر قرآن به عنوان اولين موهبت خدا در حق آدميان و پيش از     آن سلب آزادي و كرامت انساني ب      

  .آفرينش آنان اعطا و اعالم شده است

ه اش بـ    هاي كمـي و كيفـي گونـاگون داشـته دامنـه             ها و چهره    در مقابل ظلم عدالت است كه آن نيز وجهه        

  .شود رحمت و محبت كشيده مي

           

بـه صـورت اتاتيـسم يـا دولتـي شـدن كارهـا و           ( كمونيـسم و سوسياليـسم       ـ در ميان ايـدئولوژيها، از     ۸

عالوه بر . كنم عرضي نمي) ارزشهاي فرد انسان ديكتاتوري دولت و جامعه، همراه با انكار آزادي و حقوق و    

اي  آيد در جمع و مجلـس فعلـي مـسئلة منتفـي شـده        مي به نظر نداشتن فرصت براي ورود در چنين صحبت        

  .باشد

           

۹     ت و مليدوستي، كه ظالمانه مورد تجاهل يـا        گرائي، در كسوت ايرانخواهي يا وطن      ـ ناسيوناليسم يا ملي

اسالم وانمـود كـرده يـا توطئـه و تحميـل اسـتعمار                مترادف با شرك و ضد     آن را طعن و تهمت قرار گرفته      

  .تواند ايدئولوژي باشد اند، مي دانسته

در ايران خودمـان نيـز مكـرر        . موفق داده است    ا آزمايشهاي موفق و نيمه    ناسيوناليسم در چهار قاره دني    

ه بـ (صحنه آمده خدمات شايان به ايـران و اسـالم   ه به صورت تنها و غالباً همراه با انگيزه و فريضه ديني ب        

  .نموده است) ياد شهيد مطهري و كتاب معروفش

ما با ناسيوناليسم . و دالئل و شواهدي دارند  نمايند     امروز توصيه مي   ن را ا هموطنان هم   از مسلماً كساني 

. كنـيم   شرط آنكه انحصارطلبي و معارضه با خداپرستي و با اسالم نباشد، مخالفتي نداشته منعشان نمـي               ه  ب

دوســتي يــا ناسيوناليــسم  اگــر افــراد و اجتماعــاتي بخواهنــد و بتواننــد در زيــر پــرچم ايرانخــواهي و وطــن

همنوعاِن ديگـر جهـان   ه   و سالمت و سعادت ملت ايران برسند و خدمت ب          غيرافراطي و تجاوزگرانه به نجات    

امـا بـراي    . اينجـا كـه گنـاه هـم نيـست         . خلق چه بـاك   ه  نمايند، چه اشكال دارد؟ از آن گناه كه خيري رسد ب          

  .نمائيم چيز ديگر را توصيه مي» دالئل و شواهديه ب«خودمان و براي آنها كه از ما بپرسند، بنا 

           

تر، كساني نيز انسانيت يا اومانيسم را به عنوان مبناي ايدئولوژي انتخـاب               ـ در سطح باالتر و همگاني     ۱۰

انسانيت در مفهوم وسيع كلمه كه شامل عدالت، شرافت، محبت و همـه ارزشـهاي مطلـوب بـشريت       . اند  كرده

  .ندك شود و منافات با آزادي و برابري و برادري و با مردمساالري پيدا نمي مي

                                                 
اي پسرك من براي خدا شريك نساز، بدان كه شرك به خدا يقيناً ظلم (الشرك لظلم عظيم   ـ يا بني التشرك باهللا ان ۱۳/۱۲لقمان . ۱

  .)عظيم است
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شـود مخالفـت بـا        مفهـومي كـه عرضـه مـي       ه  خصوصاً كه انسانيت بـ    . در اينجا باز ايراد اصولي نداريم     

  ١.و تأكيد هم هست تأييد مسلماني و خداپرستي نداشته مورد

سينه بزنند و ابراز اطاعت و ايثار، يـا قبـول   بنابراين اگر افراد و اجتماعاتي باشند كه زيرپرچم اومانيسم     

ي دشوار بنمايند چه بهتر كه بـه دور از جـدالهاي سياسـت و ديانـت بـه حركـت و وحـدت                        شهادت و كارها  

كه بسيار ارزنده و عـالي اسـت مفـاهيم مجـردي نيـست كـه پايـه و ميـزان                     اما آيا مفاهيم اومانيسم     . درآيند

پدر و مادر است؟ وقتي يك اصل يـا ارزش از طريـق وحـي                 عاميانه بي  به اصطالح مشخص مشترك نداشته    

يا از طريق تحقيق و تجربه و احساس اثبات علمي و فلـسفي             ) خدا و اديان دارند   ه  براي آنها كه اعتقاد ب    (ا  خد

جائي بند نباشد و هر كس با ذوق و سليقه و فلسفه خود يا خواهش و بينش خـاص  ه محرز و معين نگشته ب  

يت همگاني همه جائي و اسـتواِر       تواند مقبول    بفهمد و بسازد و بپرستد، آيا چنين ايدئولوژي مي         آن را خويش  

اندازند معموالً هيچ      در دنيا جدال و جنگ راه مي       كساني كه پايدار داشته خود موجب اختالف و دعوا نشود؟         

د كه من يا ما دشمن انسانها هستيم و با عدالت و شرافت و محبـت يـا بـا آزادي و برابـري و                         گوي  ميطرف ن 

ت و انسانيت و مفاهيم اخالقي ديگر را مطابق مـصالح و منـافع يـا                ولي هر كدام عدال   . برادري مخالفت داريم  

  .دهند ميمعيارهاي خود تشخيص 

اتفاقاً رسالت انبياء و كتاب آوردنشان براي اين بوده است كه اوالً ميزان و معيار يا معني بـراي عـدالت،                     

اوالً است ـ مبدأ و مبنا به آنهـا   و ثانياً ـ كه مهمتر از   ٢قسط، مساوات و ساير ارزشها به دست انسانها بدهند

ت پيدا كـرده در زنـدگي   يبدهند ـ يعني خدا ـ تا همطرازي با ماديات و منافع و مسائل حياتي و واقعيت و عين  

  .دنيا و آخرت ما نقش مثبت مثمر داشته باشند

گي و رسائي   واسطه عدم رشد كافي، يا بالعكس در اثر قدمت و تمدن و رسيد            ه  اتفاقاً ملت و نژاد ايراني ب     

هاي ذوقي و اعتباري يـا   بيشتر، حساسيت و گرايش چندان و بيش از حدود هنر و زبان، به ارزشها و انگيزه         

. گيـرد   بازيچه مي ه  غلط يا صحيح، قرار نگرفته باشد ب      ه  عرفاني نشان نداده آنچه را كه در اعتقاد و يقينش، ب          

نظام گذشته خيلي تـدبير و تـالش        . شود  استحمار مي در حاليكه براي زرنگترها وسيله استفاده و استثمار و          

خرج داد تا شاهپرستي و افتخارات باستاني يا تاريخ شاهنشاهي را آرمان ملـي و ايـدئولوژي نمايـد امـا                     ه  ب

زودي ه  طلبهـا وارد سـاخته خـود را گـول زد و بـ               ها و فرصت    كام متملق ه  ي ب ذدانيم كه خوراك لذي     همه مي 

  !كرداش را دريافت  معني و مزه

                                                 
و مؤلف آن آقاي مارسـل بـوازار   (Lhumanism de L Islam) دوستي يا اسالم  انسان«جا نيست در اينجا ذكري از كتاب  بي. 1

(Marcel Boisard)هدف از تـاليف و توزيـع ايـن كتـاب كـه در سـال بعـد از        .  استاد و رئيس سابق دانشگاه حقوق ژنو بنمائيم

. دهـد  پيروزي انقالب اسالمي ايران منتشر و در سال قبل به فارسي ترجمه شده پيشنهادي است كه بـه سـازمان ملـل متحـد مـي             

گويد دولتهائي كه در حلقه       مي. المللي بپذيرد   عنوان حقوق بين    ا به كند آن سازمان حقوق اسالمي ر       آقاي مارسل بوازار پيشنهاد مي    

بنابراين جمع كـردن  . اند از اقطار مختلف دنيا، با افكار و ايدئولوژيهاي متفاوت و غالباً متضاد هستند             سازمان ملل متحد گرد آمده    

تنها چيزي كه در باره آن وحدت دارنـد         . نداختتواند همه را در مرام و مسير واحدي ا          و يكسو كردن آنها بسيار مشكل بوده نمي       

 و چون اسالم بيش از هر مكتب و مذهب براي انسان مقام و حيثيـت        ند انسان بودن خود و انسانيت است      و نميتوانند منكرش شو   

البته در  .. .باشد  المللي مي   و حقوق قائل شده است مناسبترين مرام و شعار يا معيار براي سازمان ملل متحد و حقوق مشترك بين                  

 .فصول كتاب اعتقاد و ادعاي خود را به طور مفصل و مستدل بيان كرده است
 لقدارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد و منـافع            ۲۷/۲۷حديد  . 2

  .للناس
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تـر ايـدئولوژي    تعبيـر عـامتر و اسـالمي      ه  ايدـ ايدئولوژي اسالمي، يا ب      و خودتان حدس زده    ـماند ـ مي ۱۱

باشـد، بـدون آنكـه سـاير       مـا و بـراي اكثريـت ملـت ايـران مناسـب و مـؤثر و مثـاب مـي          بـه نظـر   الهي كـه    

  .ايدئولوژيهاي ملي و انساني صحيح را طرد نمايد

شناسـي و     ي و ارتبـاط آن بـا معتقـدات اسـالمي و بـا مقتـضيات جامعـه                 چگونگي اين ايدئولوژ  ه  راجع ب 

آنچـه در ايـن بنـد مفيـد اسـت           .  باال توضيحات مختصر داده شده اسـت       ۶ و   ۵ و   ۴شناسي در بندهاي     روان

  .باشد اشاره شود نظرگاههاي عملي و تاريخي در مورد خاص ملت و مملكتمان مي

 و با استحكام و استمرار و استقبالهاي بعـدي آن نـشان داد    تجربه انقالب اسالمي با جهش پيروزمند آن      

يـران  كه تا چه اندازه ايمان مذهبي ـ خصوصاً اسالم و تشيع با سوابق تاريخي مربوطه ـ در نژاد و فرهنگ ا  

زده بـا چـه سـهولت و سـرعت و مهـارت توانـست از آن                    و روحانيـِت عقـب     كننـده دارد    نفوذ و نقـش زنـده     

ش الهـام  ا شود كه ايدئولوژي فلسفي سياسي      تر از اين چه مي      براي يك ملت و نژاد طبيعي     . برداري نمايد   بهره

ايمان و اخـالص    آن  از آئيني بگيرد كه افراد جامعه در اطراف و اعماق خود، با شدت و ضعفهائي، نسبت به                  

بيـان و پـاكترين     اند و از طرف ديگر آن آئين يا مكتب، در عاليترين              داشته هميشه در راهش مال و جان داده       

گـذارد كـه گرداننـده پادشـاه جهـان و و              ن را فراراهش مي   اهمتاي رحم   وصف و برهان، آفريدگار يكتاي بي     

خواهـد و خـدمت در حـق نزديكـان و      سرچشمه تمام فضائل و ارزش و آرمان است و از ايشان حركت مـي    

ه  بر مردم جهان براي دعـوت بـ        يك مسلمان با چنين برنامه و سرمايه، با خروجي كه         . هموطنان و همنوعان  

 رسـد  ميثواب اخروي ه نمايد، هم وظيفه ديني خود را انجام داده ب خير و گسترش خوبيها و رفع زشتيها مي    

  .نمايد مي تأمين و هم حيات و حيثيت و سعادت دنيائي را

وابق و  اينكه در نيم قرن اخير بسياري از جوانان دانشجو و درس خوانده خارج رفته كه چنـدان هـم سـ                    

خاطر مبارزات سياسي استقبال كردند براي اين بود كه آنچه          ه  قيود مذهبي نداشتند، از ايدئولوژي اسالمي ب      

  .يافتند ديدند بهترش را در اسالم مي در مكاتب مترقي و در ايدئولوژيهاي ديگر مي

فـاهم و تركيبـي از      غير از تجربه تر و تازه پيروزي انقالب اسالمي، قيامهاي گذشته ما نيز ضمن آنكـه ت                

مقيـاس وسـيعي مـديون ايـدئولوژي        ه   توسعه و توفيق آنهـا بـ       ،عقايد ديني و عالئق ملي و مادي بوده است        

چه در قضيه تنباكو، چه در انقالب مشروطيت،        . اسالمي و روحانيون مورد اعتقاد و اعتماد مردم بوده است         

جهت استقالل   ها و شورشهاي عليه خلفا كه در      چه در ملي كردن نفت و مبارزات بعد از كودتا و چه در قيام             

حتي از جهت منفي نيز هر خيانت و خرابـي كـه در سـطوح               . ايران و اشاعه مكتب اهل بيت انجام گرفته است        

 آمده است با استفاده از ِعرق و اعتقاد ديني طبقات متوسط مملكت و بـا دخالـت                  به عمل اجتماعي و سياسي    

  .افرادي از روحانيت بوده است

بينيـد، سـلطنت ساسـانيان و اعـاده اسـتقالل و عظمـت               ميه قبل از اسالم هم كه برويد دين زرتشت را           ب

  .ايران را داريد و قيامهاي مزدك و ماني

خلق و با   ه  گوئيم با اسالم و آئين مردم سوداگري كرده اسالم و خدا را، ولو در راه خدمت ب                 البته ما نمي  

نعـوذ بـاهللا بـرعكس، ميگـوئيم بـا اعتقـاد و             .  و بازيچه قرار دهـيم     آويز سياسي و اجتماعي     حسن نيت، دست  

م ذوالجالل را پيشوا و يـاور       يقصد ارشاد و نجات خواص و عوام خداي عزيز حك         ه  اخالص و ايثار تمام و ب     
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و راهنماي امت قرار داده حركت و سياست و امور مملكـت را بـه دسـت خودمـان، بـا رعايـت دسـتورها و                          

  .سوي خدا و آمريت تعيين كرده است تنظيم نمائيمه اي هموار كردن مسير ما بداللتها كه دين بر

اند، درست فهميده و پياده گـردد هـيچكس در            اگر راه و آئين خدا، آنطور كه پيغمبران و قرآن نشان داده           

  .آن غير از درستي، بزرگي و بزرگواري، آنطور كه مطلوب هر مكتب و ملت است، نخواهد يافت

شود؟ خواهيم گفت كدام كار دنيا و شـأن و            يد تكليف تجربيات تلخ و تكراري گذشته چه مي        خواهيد پرس 

مشغله آدمها يا مسائل اجتماعي و سياسي و علمي است كه خالي از اشكال و انحراف نبـوده صـاحبدالن و                     

  ان درصدد عبرت و اصالح و اعاده حركات، با بينش نو و توان بيشتر برنيامده باشند؟نظر صاحب

ايـم بـر       سال استبداد و سلب حيثيت و شخصيت، عادت كـرده          ۲۵۰۰عيب ما ايرانيان اين است كه در اثر         

هاي چيده شده و فراهم آمده بنشينيم و مشكالت و مسائل را بالي آسماني يا توطئه اجنبي گرفته                    سر سفره 

  .خود و از اقدام و ابتكار فرار نمائيمه از اتكاي ب

 و ملي شدن صنعت نفت كه كمر امپراطوري انگلستان را براي ابـد شكـست،                ۱۳۵۷ بهمن   ۲۲آيا پيروزي   

خود و خدايمان توسل و توكل كرده به خويـشتن خـويش يعنـي بـه ملـت ايـران                    ه  براي ما كافي نيست كه ب     

  ...تقوائيها توبه نمائيم درگاه خدا از تفرقه و تنبلي و بيه بازگشت نمائيم و ب

  ديو چو بيرون كني فرشته درون آر   منظر دل نيست جاي صحبت اغيار 

  

  بركاتهو والسالم عليكم ورحمه اهللا 



  ۲۶۰

  

  جمهوري در مورد حمله مهاجمين   به رئيساعتراض

  به مراسم بزرگداشت پيروزي انقالب اسالمي

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم 

اهللا الجحر بالسوء من القول اال من ظلم و كـان             اليحب

  اهللا سميعاً عليما 

  )۱۴۸ساء آيه سوره ن(    

  

  جناب آقاي رئيس جمهور

چـون بـه مـا ظلـم شـده       . زبان تلخ و با صداي بلند با شما صحبت كنيم         ه  خواهيم ب   مي. ما اعتراض داريم  

  .است و خداوند دوست دارد كه مظلوم صدايش را بلند كند و ناخوشايند بگويد

  . كفي باهللا نصيراداند و مي شنود و  خدا مي اگر شما نخواهيد بشنويد و بدانيد و رفع ظلم كنيد،

. نمـاييم   يم و نه اشخاص را تحقير مـي       بر  ميكار  ه  دهيم، نه تهمت و توهين ب      كسي دشنام مي  ه  معذلك نه ب  

زبان حـق تلـخ اسـت مگـر بـراي كـساني كـه        . يمگوي مي ،سخن از واقعيات و از حقوقي كه پايمال شده است    

  .پرست باشند حق

اس اي اسـت كـه شـما در ر      حاكمه هيئتكل دستگاه و    . ا نيست يم مقصودمان شخص شم   گوي  ميشما كه   

كننده قواي سه گانـه و مـسئول اجـراي قـانون اساسـي بـوده و سـوگند يـاد                      آهنگ  هم آن قرار داشته قانوناً   

  .ايد كه از قانون اساسي و حقوق ملت پاسداري نماييد كرده

مـا، يعنـي بـه    ه ب.  وسيع از آن آگاه شدبه طورهمه ديديد يا شنيديد و دنيا      . به ما ظلم شديدي شده است     

 ا، در يك اجتماع قانوني بـ ۶۳ بهمن ۲۲نهضت آزادي ايران به دعوت شدگان ما و به همه كساني كه در روز         

 براي بزرگداشت پيروزي انقالب اسالمي ايران در محل محقر دفتر نهـضت گـرد آمـده                  اطالع وزارت كشور،  

نه تنها به اين عده از مردم بلكه به حقوق تمام ملت ايران             . دادند   مي وشگه سخنراني تجليل و تحليل انقالب       ب

  .ظلم شد، و همچنين به انقالب و به جمهوري اسالمي ايران

لباس عادي كه بيـشترشان بـا موتورسـيكلت يـا اتومبيـل و              ا  يافته ب  ان نفر افراد سازم   ۳۰۰اي حدود     عده

ه  بـ   شد،  سيم ديده مي    سلح به سالح كمري و مجهز به بي       سوار بر تريلي دولتي بودند و در ميانشان نفرات م         

نيم ساعتي از سخنراني نگذشته بـود كـه   . ندكرد ميدادند و تهديد  خانه ما آمده شعارهاي موهن و زشت مي    

هاي جنوبي محل سخنراني را خرد كردنـد و            شيشه  با تجاوز به يك ساختمان مجاور و پرتاب سنگ و آجر،          

از پايـان سـخنراني انبـوهي از        س از برقراري آرامش سخنراني ادامه يافت ولي بعد          پ. هم زدند ه  مجلس را ب  

ها بـاال رفتنـد و       ور شده از نرده      عليرغم حضور و نصيحت پليس، از شمال و جنوب عمارت حمله            ين،ممهاج

 كتـاب و     پيكر و ميز و صندليها را شكستند،       و در. داخل هجوم آوردند    وار به   ها را شكسته مغول     پنجره و در

  بسمه تعالي

  ايراننهضت آزادي 
 ۱۳۴۰تأسيس 
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هم ريخته به خيابان انداختند يا با خود بردند، فحش و دشنام نثار مردم كردنـد، زنهـا و                   ه  كاغذ و اسناد را ب    

شدند از دو سـمت بـا ضـرب شـديد و      كنندگاني را كه خارج مي ها را به وحشت و لرزه انداختند، شركت        بچه

كوفتـه بـا سروصـورت شكـسته         ت و كمـر   اي با دس    ي كه عده  به طور . دادند  شتم و جرح تحويل يكديگر مي     

كساني را كه داخل مانده بودند محبـوس سـاخته تعـداد زيـادي را از پيـر و جـوان                     . روانه بيمارستان شدند  

اين صحنه در حدود يك ساعتي به طول انجاميـده پـس از مراجعـات مكـرر تلفنـي كـه از                      ... رحمانه زدند     بي

 وزارت كشور، كميته، دادستاني تهران و حتي دفتـر امـام و             داخل و خارج ساختمان به همه مقامات از جمله        

اهللا منتظري به وزير كشور، در حوالي ساعت يـك و نـيم بعـد از                  در اثر توصيه آيت    قم شده بود، و ظاهراً    ه  ب

ظهر افراد چندي از كميته كه با لباس اونيفورم بودند وارد طبقات شده مهاجمين را دعوت به خـروج كردنـد                     

و به بعد كه تشنج داخل و تجمع خارج تخفيف يافته بود مردان و زنان محبوس و مـضروب را       و از ساعت د   

هاي    به خانه  ها و به نقاط مختلف شهر منتقل كردند و افراد شناخته شده را بعداً                ماشينهاي آماده به كميته    اب

  .نفر را هم دستگير نكردند جالب اين بود كه از مهاجمين حتي يك. خود رساندند

دانيم چه نامي روي آن بگذاريم، مهـاجمين بـا اطمينـان و انتظـام كامـل        اين عمليات وحشيانه، كه نمي   در

كنندگان در مراسم هيچگونه تحريك و حتي دفاع بـا دسـت              عمل مينمودند، در حالي كه از ناحيه ما و شركت         

ستند يـا دسـتور نداشـتند،       توانـ   افراد شهرباني كه مامور حفظ امنيت محل و مردم بودند نمـي           .  نيامد به عمل 

دادستان شهرستان تهران نيز همراه با رياست پليس تهران و          . را، كاري بكنند  اده م بيش از دعوت مهاجمين ب    

معاون قائم مقام كميته مركزي از حوالي ساعت نـه و نـيم صـبح در عمـارت مقابـل نهـضت كـه متعلـق بـه                          

 بـدون آنكـه اقـدام مـوثري در جهـت       نـد، كرد مـي شهرباني است حضور و ارتباط داشته بر عمليات نظـارت           

در پايان كار به دستور دادستاني، سـاختمان و         .  آورند به عمل ممانعت و يا بازداشت مهاجمين و اخاللگران        

عوض دستگيري و مجازات متخلفـين، مـا را از خانـه و       ه   ب اين ترتيب دفتر نهضت را مهر و موم كردند و به          

حال با وجود مراجعات مكرر از تحويـل دادن آنهـا، بـه عنـوان اينكـه         ه   تا ب  اثاثمان اخراج و محروم كردند و     

  .اند  خودداري كرده،موضوع به شوراي عالي قضايي ارجاع شده است

  

  جمهور آقاي رئيس

  :داليل زيره  و بـهمان معناي باال ه  شما بـدانيم  ما در اين ظلم شما را مسئول مي

 مانند موارد ديگر      و خالف مصلحت بوده است چرا وزارت كشور،         اگر قصد و عمل ما خالف قانون       :اوالً

تذكر يا دستور خودداري از برگـزاري مجلـس           ،)۶۲ آبانماه   ۶(آزادي انتخابات مجلس   تأمين   از جمله سمينار  

بديهي است كه وقتي وزارت كشور و نيروي انتظـامي       . يمكرد  ميداد ما مثل آن بار تبعيت         را نداد، كه اگر مي    

وزير كشور گفتـه بـوده        ، همانطور كه دادستان تهران به     دهند  مي دعوت و اجتماع اطالع دارند و اجازه         از اين 

 ابدون ترديد وزارت كشور در ايـن مـاجر  . نمايند تأمين اند امنيت مردم و محل و معبر را        است، وظيفه داشته  

  .مقصر و موثر در اين ظلم بوده است

طرف به وزارت كـشور و بـه كميتـه مركـزي يـا بـه دادسـتان تهـران                    در ابتداي حمله وقتي از هر       : ثانياً

نمايند دستور دهيد مامورين كميتـه بياينـد    گفتيم حال كه مهاجمين اعتنا به پليس نمي  يم و مي  كرد  ميمراجعه  

. دادند كه كميته حق دخالت ندارد و حفاظت به عهده شهرباني گذارده شده اسـت                و جلوگيري كنند جواب مي    
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 كميته آمد و آمدنش، بدون آنكه درگيري و مقاومتي ايجاد نمايد باعث خروج فـوري                د كه بعداً  پس چطور ش  

ه نبوده است؟ ما به چـشم خـود ديـديم           ئ اين خود نشانه توافق قبلي و توط       مهاجمين و ختم غائله گرديد؟ آيا     

در هر حال   .  بودند كه بعضي از مهاجمين و ضاربين و گردانندگان اين حمله افراد شناخته شده حمالت قبلي              

  .باشد وزارت كشور كه كليه نيروهاي انتظامي را در اختيار دارد مسئول و مقصر مي

اگر دادگستري ضاربين و مزاحمـان و مـسببين غائلـه       . دانيم   دادگستري را شريك ظلم و مقصر مي       :ثالثاً

يد چنين اعمال فجيع و خالف      رسان نمود و به كيفر قانوني مي       تعقيب مي   صفر را رها نكرده جداً     ۲۸قبل يعني   

كنندگان در مراسم سوگواري را در خيابانهاي خارج          زيادي از شركت   هعددر آن غائله    . شد  قانون تكرار نمي  

مطلب اصـلي جـا افتـاده       از  [ندكرد  ميها برده و بازخواست       ساختمان مضروب و مجروح ساخته يا به كميته       

كـاب جـرم دسـتگير و بـازجويي كـرده تحويـل دادسـراي                و پنج نفرشان را كالنتري با مشاهده ارت        ]است

  .تهران داده بود كه آزاد شدند

 مظلوم و مضروب واقعه  عمل دادستاني تهران كه به جاي دستگيري مهاجمان و كشف و كيفر مقصرين،          

لخ اي دادگاه ب يعني نهضت آزادي را تنبيه كرده از خانه و اموالمان ما را محروم ساخته است داستان افسانه  

قاضي آن دادگاه به جاي مجازات سارق دستور داده بود صـاحب خانـه را بـه جـرم اينكـه                     . كند  را زنده مي  

 با اين عمل آيا حيثيـت و         !ديوار منزلش را بلند ساخته و باعث شكسته شدن پاي دزد شده است شالق بزنند              

ه زودتر رفـع ظلـم و خـسارت    اند؟ آيا نبايد هرچ   م مياعتباري براي دستگاه قضاوت جمهوري اسالمي باقي        

جاي قانون هـرج و مـرج       ه  همه ادعا و تبليغات بايد ب      از ما بشود؟ آيا در جمهوري اسالمي ايران عليرغم آن         

  حاكم باشد؟

سـاز و مـوثر در     حـزب را زمينـه  يگان و برخي مسئولين باال ر ا  روزنامه   حزب جمهوري اسالمي،   :رابعاً

لجيش اين فاجعـه عبـارت از تهمتهـا، توهينهـا، تحريكهـا، و جوسـازيهاي        ا زيرا كه مقدمه  . دانيم  اين توطئه مي  

ها و در صـدا و سـيما، بـا نقـشه قبلـي                ها، سرمقاالت، روزنامه    ها، مصاحبه   اي بود كه در خطبه      ناجوانمردانه

و اخـالل در نظـم عمـومي و       سازي و حمله      البته اين صحنه  . عليه نهضت و نشريات آن راه انداخته شده بود        

دانيد كه چگونه و چنـد بـار انجـام گرديـده و هربـار مـا                   خوب مي .  قانوني، براي دفعه اول نبود     حقوقنقض  

بديهي است كه  . ايم  كاري جز اعتراض قانوني به مراجع مسئول، تظلم به پيشگاه الهي و اعالم به مردم نكرده               

آميـز   البـه مـسالمت  گناه بزرگ ما نشريات اخيري است كه مردم را دعوت بـه حـضور در صـحنه بـراي مط         

  .ايم حقوق خودشان و قيام به قسط و قانون كرده

  

  آقاي رئيس جمهور

دانيد كه با اين اعمال رسوا، بيش از آنچه به ما و به مردم آزاد و مسلمان ايران ظلم رفتـه باشـد          هيچ مي 

 وارد   يا خدشه به انقالب و به جمهوري اسالمي لطمه رسيده و به آبروي كشور و حاكميت در ايران و در دن                  

 و به رساترين بيان ادعاي تكراري كه در جمهوري اسـالمي ايـران آزادي               شده است؟ به اين ترتيب آيا عمالً      

  و امنيت براي همه وجود دارد، تكذيب نكرديد؟

                                                 
 ).مصحح(واقع در خيابان سهروردي شمالي دستگير شدند  ۴پنج نفر از مهاجمين بودند كه توسط كالنتري .  
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اعتراض مردم تهران به سـخنراني      « ارگان حزب شما بعد از ماجراي اخير نوشت كه اين حادثه              روزنامه

 نيـز وقتـي چماقـداران سـاواك در          ۱۳۵۶ بـه خـاطر داريـد كـه در سـال             حتماً. بوده است  »مهندس بازرگان 

اجتماع مخالفين سياسي كه براي برگزاري جشن عيد قربان جمع شده بودند حملـه               به يك    كاروانسرا سنگي 

  گفتنـد  هـا را شكـسته پيـر و جـوان را روانـه بيابـان يـا بيمارسـتان كردنـد،               دست و اتومبيل   و كردند و سر  

  !ضاربين، كشاورزان كرج بودند كه طاقت نياوردند به مقدسات ملي توهين به عمـل آيـد و عـصباني شـدند                    

در آن  . هنوز خاطره حمله چماقداران رژيم شاه به مسجد كرمان و در ساير شـهرها در اذهـان زنـده اسـت                    

. الفـان حملـه كردنـد     حمالت حاكميت مدعي شده بود كه اين مردم بودند به مسجد كرمان و يا اجتماعات مخ               

 آقاي دكتر يزدي و مهندس عبدالعلي بازرگان كـه عـامالن             همچنين پرتاب كوكتل مولوتف و آتش زدن خانه       

سـسين جمعيـت ايرانـي دفـاع از آزادي و           ؤگذاري در خانه پنج نفـر از م         آن آزادي عمل داشتند، خاطره بمب     

  .كم ماكسبتم قدخلت لها ماكسبت و لة تلك ام.كند حقوق بشر را تداعي مي

  .الظلم اليبقي معالكفر و  معيرسول اكرم راست فرمود كه الملك يبق

 ها آيا شايسته يك نظام و حكـومتي كـه نـام اسـالمي و داعيـه عـدالت علـوي بـر سـر دارد،                           چنين روش 

عوض تـشبث بـه چنـين    ه ايم چرا ب  مرتكب خالف شده كنيد  ميدانيد و تصور      باشد؟ اگر ما را خطاكار مي       مي  

؟ چرا با طعنه    كنيد  ميمان ن  عام، محاكمه ء با حق دفاع، در مال     جوانمردانه، بر طبق قانون اساسي و     ناهاي  روش

هايتـان، عليـرغم قـانون        ايـد؟ نـه روزنامـه       جنگ ما آمده زبان و قلممان را بسته       ه  و توهين و تهمت و غيبت ب      

زنامه آزاد در اين مملكت وجود داشته       ايد يك رو    كنند و نه اجازه داده      مطبوعات، جواب و دفاع ما را درج مي       

ها، منابر، مساجد، جمعـه، جماعـت، راديـو و            باشد تا در آنجا توضيح و پاسخ بدهيم؟ شما كه تمام روزنامه           

  نادرست، يا مقالـه اغواكننـده را در        كالم احياناً  توانيد هر   تلويزيون را در اختيار و انحصار خود داريد و مي         

ترسـيد؟ آيـا     اي چـون ميـزان چـرا مـي          و مردم را آگاه كنيد، از انتشار روزنامه       صد جا جواب كوبنده بدهيد      

نداشـتن شـما و محكـوم بـودن حاكميـت           دليـل    ميزان دليـل بـر        همين توقيف طوالني و غيرقانوني روزنامه     

كننـده و      و بـراي نويـسنده و پخـش        انـد   هآن را گرفتـ   نيست؟ چهار تا نشريه و كتاب، كه تازه و بارها جلوي            

االنتـشار و     هـاي يوميـه و كثيـر        تواند جوابگوي روزنامه    آورند، نه مي    دار مشكالت و خسارات فراهم مي     خري

  .شود هاي گروهي و امكانات عمومي باشد و نه نشانه آزادي و حاكميت قانون حساب مي رسانه

           

حليـل آن جـرم بـوده       آيا برگزاري مراسم پيروزي درخشان گذشته انقالب اسـالمي ايـران و تجليـل و ت               

  است؟

هاي نهضت آزادي انكار انقالب و دشـمني بـا اسـالم وجـود دارد يـا مـا قـصد                       آيا در مرامنامه و برنامه    

؟ كنيـد   مـي براندازي نظام جمهوري اسالمي را، كه معتقد و مدافع آن هستيم، داريم كه اينچنين بـا مـا رفتـار                     

گوئيم بگذاريد ملت و صاحبان مملكـت انتخـاب          ا آنكه مي  ايم، ي   براي تمتع از قدرت و تصرف دولت راه افتاده        

  و اختيار نمايند؟

ه خـواهيم  و بـ   را مـي » آزادي ـ استقالل ـ جمهوري اسـالمي   «آيا ما چيزي جز شعار اصلي انقالب يعني 

  نمائيم؟ قوانين مصوب استناد و اتكاء ميه قانون اساسي و به چيزي غير از قرآن و احكام اسالم، ب
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ونـه ارائـه طريـق و انتقـاد     ز تفكر و سياستي را نـدارد و هـر گ  ه تحمل چنين گروه و چنين طر    اگر دستگا 

  ايد؟ كند چه راه ديگري را شما در برابر ملت قرار داده به معروف و نهي از منكر را خفه مي قانوني يا امر

           

 كـه همـه مـردم ببيننـد،          نمـائيم   در صدا و سـيما دعـوت مـي        » مناظره سياسي « به يك    ما شخص شما را   

  .بشنوند و قضاوت كنند

 ،ما براي هر گونه مقابله قانوني و قرآني كه به صورت آشكار و در معرض افكار عمومي صورت بگيرد                  

طـرف   شرط آنكه مقابله در شرائط مساوات و عدالت صورت گيرد، بدون آنكه دست و پاي يك        ه  ب. ايم  آماده

روزنامـه مـا را آزاد      . دند و تماشاچيهاي غيرموافـق را بزننـد و بترسـانند          ها ببن   را با محروميتها و ممنوعيت    

 تيـراژ   ۲۰۰۰۰آنوقت ببينـيم كـدام روزنامـه        . ما اجازه و امنيت براي اجتماعات بدهيد      ه  كنيد و مثل موافقين ب    

  .شوند  و چه روشهائي مورد قبول مردم و چه كساني براي چه كارهائي انتخاب مي۵۰۰۰۰۰دارد و كداميك 

اميرمؤمنان راست فرمود كه هر كس از شنيدن حق يا پيشنهاد عدل احساس سنگيني كند، عمل بـه آنهـا                    

  .تر است برايش سنگين

           

يد بـه   يه از جمهوري اسالمي رفته است بيا      مردم شده است و آبروئي ك     ه  ما و ب  ه  براي جبران ظلمي كه ب    

 مـا را رهـا كننـد،    هشـد  بـه نـاحق توقيـف    خانه و اثـاث  حق و عدالت گردن نهاده دستور دهيد هر چه زودتر         

خسارات وارده را بپردازند، عـاملين و مقـصرين را محاكمـه نماينـد و حـق انتـشار روزنامـه و اسـتفاده از                         

ما چيزي بيشتر يا كمتر از اجراي عـدالت اسـالمي و قـانون              . اجتماع را بر طبق قانون، به غير موافقين بدهند        

  .واهيمخ جمهوري اسالمي نمي

  الحكم هللا و العاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران       

  اسالمي ايران انقالب بعداز هفتمين سالگرد پيروزي

  



  ۲۶۵

  

  قطعنامه هشتمين كنگره 

  )۱۳۶۴اسفندماه (

  

و بنيـانگزاران   ) ع(و ائمه طـاهرين   ) ص(كنگره نهضت آزادي ايران با حمد خدا و درود بر محمد مصطفي           

پرست ايران، و با دعـاي        و ملت حق   ديدگان  انبازان، اسراء و مفقودين، آوارگان و آسيب      انقالب، شهيدان و ج   

كنند با خدا و ملـت ايـران تجديـد پيمـان نمـوده                اند و مي     به اسالم و ايران خدمت كرده      كساني كه خير براي   

  .رددا مشي و مواضع گذشته نظريات جديد و تكميلي خود را به شرح زير اعالم مي خط تأييد ضمن

  

  بخش اول ـ مواضع نهضت

  

  :ـ آزادي۱

 كـه غـرض از آزادي و آزاديخـواهي همـان اختيـار و آزاديهـاي                 دانـد   ميكنگره اين توضيح را ضروري      

قرآني اعطا شده از طرف خدا و تصريح شده در قانون اساسي است كه رهائي انـسان از اسـارت انـسان و                   

آزاديهــاي مطلــوب تــالش مــستمر و كــسب مين  تــأبــراي اســت كــه بخــشد و معتقــد مــي عينيــت طان راشــي

نـوع   كيـ از سلطنتي، ديني، فرهنگي و سنتي       هر عنوان اعم    ه  استبداد ب . باشد  شايستگيهاي الزم ضروري مي   

نمايـد و از سـعادت دنيـا و آخـرت             خدا و حاكميت طاغوت بوده فرد و اجتماع را دچار اسارت مـي            ه  شرك ب 

  .سازد محرومشان مي

شرط آنكه مخل بـه مبـاني اسـالم         ه  ئيها و اجتماعات بدون حمل سالح را ب       اهپيمارقانون اساسي تشكيل    

نشريات و مطبوعات را    . داند  ميناپذير    آزادي و استقالل و تماميت ارضي را تفكيك       . نباشد آزاد دانسته است   

تجات را  فعاليت احـزاب و دسـ     .  مگر آنكه مخل به مباني اسالم و يا حقوق عمومي باشد           داند  ميدر بيان آزاد    

رسميت شـناخته مـشروط بـر اينكـه اصـول اسـتقالل، آزادي، وحـدت ملـي، مـوازين اسـالمي و اسـاس              ه  ب

  .جمهوري اسالمي را نقض نكند

اي از بحرانهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و استمرار جنگ را ناشي از              نهضت آزادي ايران بخش عمده    

كه افراد جامعـه از آزاديهـاي الزم     است تا زماني و معتقدداند ميهاي مصرح در قانون اساسي     سلب آزادي 

نظر نسبت به سرنوشـت كـشور و ملـت اظهـار           امنيت قضائي برخوردار نگردند و نمايندگان مردم نتوانند          و

  .نگرديده و مشكالت كنوني حل نخواهد شد تأمين نمايند، آرمانهاي ملت ايران از جمله عدالت اجتماعي

  

  :ـ مجلس و حرمت قانون۲

هاي مختلف از زبـان برخـي از دولتمـردان        هاي ناشي از فقدان يا نقض قوانين موجود در بخش           ئينارسا

در بخش اقتصاد هنوز آنطـور      . ها منعكس است و حتي ديوانعالي كشور از اين بابت شكوه دارد             در روزنامه 

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 



  ۲۶۶

دمي برداشـته   اجتماعي از آنچـه بـوده اسـت قـ          تأمين   در بخش . كه بايد مفاد قانون اساسي اجرا نشده است       

  .ها عنوان شده است نشده و عدالت اجتماعي غالباً در سخنراني

 بايـد حـافظ   كـساني كـه  . سفانه حرمت قانون در بين نهادها و دولت و قوه قضائيه از بين رفته اسـت       أمت

يـك  ايـم     المللي و روابط سياسي هنـوز نتوانـسته         از نظر بين  . اند  را مذموم دانسته  » گرائي  قانون«قانون باشند   

مجلـس در قراردادهـا و      . مشي مصوب از مجلس بدسـت آوريـم تـا چـراغ راه حكومـت و دولـت باشـد                     خط

طـور كـه بايـد از      توانـد آن    دهـد كـه نمـي       نمايد و عملكرد مجلس نشان مي       ها كمتر اعالم نظر مي      نامه  موافقت

بـه   دولت محدوديت    ل و استيضاحهاي  سؤاهاي قبل از دستور و        حتي در نطق  . اختيارات خود استفاده نمايد   

بعضي از قوانين مصوب اين مجلس مانند قانون احزاب حتي پـس از گذشـت چهـار سـال           .  آمده است  وجود

  .هنوز اجرا نشده است

 ايـن   ،بيني نمـوده اسـت      نهضت آزادي ايران همانطور كه در مورد انتخابات مجلس شوراي اسالمي پيش           

كه نمايندگان حقيقي ملت در     ني  داند و معتقد است تا زما       ميآمدهاي عدم آزادي در انتخابات        ها را پي    ناتواني

سـاز و   تـوان قـوانين اسـالمي و جامعـه     مجلس حضور نداشته باشند و به سوگندنامه خود عمل ننمايند نمي   

  .نظارت بر كار دولت را انتظار داشت

  

  :هاي جامعه ـ قوه قضائيه و نابساماني۳

و با اعتقـاد    » الظلم الكفر واليبقي مع   الملك يبقي مع  «كه  ) ص(اهللا   رسول نهضت آزادي ايران با الهام از كالم      

هـم خواهـد خـورد، بـسيار        ه   تعـادل كـل كـشور بـ        ،اينكه اگر شاهين ترازوي عدالت از تعادل خارج شود        ه  ب

متاسف است كه دادگستري و قوه قضائيه و دادگاههاي ما متناسب و جوابگوي شرائط كـشور نبـوده و بـا                    

عالوه بـر آن شـوراي عـالي        . اشخاص و نابساماني استقالل خود را از دست داده است         ه  د ب عدالتي و تعب   بي

  .هائي نظامات دادرسي و استقالل قضات را ناديده گرفته است قضائي با صدور بخشنامه

عليرغم آنكه قانون اساسي صراحت دارد كه حيثيـت، جـان، مـال، حقـوق، مـسكن و شـغل اشـخاص از                       

جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است، محاكمـات علنـي اسـت و حـضور        ه  ي ب تعرض مصون است، رسيدگ   

رفتـار ناهنجـار بـا زنـدانيان و         .  ملت در موارد زيادي از اين حقوق محروم مانـده اسـت            ،افراد بالمانع است  

  .باشد وضع زندانها بهيچوجه شايسته جمهوري اسالمي نمي

  

  :المللي ـ سياست خارجي و روابط بين۴

» نـه شـرقي ـ نـه غربـي     «گذشت هفت سال از انقالب شـكوهمند اسـالمي و داشـتِن شـعاِر     اكنون پس از 

هـاي اعـالم شـده در         وزارت امورخارجه ايران كفايت و شايستگي پياده كردن اين شعار و ِاعمـال سياسـت              

  .قانون اساسي را نشان نداده است

هم غربـي ـ هـم    « در جهت شعار اي و سياستهائي را كه نهضت آزادي ايران بازگشت به پيمانهاي منطقه

 منظـور    اي كـه بـه      فعـالتر شـدن ديپلماسـي ايـران و مـسافرتهاي دوسـتانه            . نمايـد   باشد محكوم مي  » شرقي

 رفتـه مـورد    هـم  د، روي گـرد   مـي برقراري روابط همكاري با همسايگان و كشورهاي زير ستم جهان انجام            
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هاي ابرقدرتها و تقويـت    خواسته تأمين   تقيم به  غيرمس به طور باشد، مشروط بر آنكه       نهضت آزادي مي  تأييد  

  .پايگاههاي آنها در خاورميانه نيانجامد

  

  هاي اقتصادي و كشاورزي ـ سياست۵

و تبليغات دولتي، كشاورزي در جمهوري      » كشاورزي محور اقتصاد  «عليرغم شعارهاي متداول از جمله      

 واردات محـصوالت كـشاورزي در سـالهاي    اسالمي ايران نه تنها به مرز خودكفائي نزديك نشده است بلكه   

حل مـسئله كـشاورزي درگـروي      . رسد  ميچند برابر   ه  اخير افزايش شديدي يافته است كه در بعضي اقالم ب         

و توزيع آب و تقويت قوانين صريح و روشـن در بـاره مالكيـت زمـين و مكـانيزه                     تأمين   اقدامات الزم براي  

گيـري نـاتوان     انـدركاران و تـصميم      رهاي متـداول، دسـت    سفانه به دليـل شـعا     أكردن كشاورزي است كه مت    

شـهرها و  ه  اند و حل نشدن معضل كـشاورزي موجـب بيكـاري بيـشتر روسـتائيان و هجـوم آنـان بـ                       مانده

كـه   تا روزي . ايم  فروش نفت شده است، كشاورزي را فداي سياست كرده        ه  وابستگي بيشتر اقتصاد كشور ب    

نيزه كشاورزي حل نشده اسـت و كـشاورزي ايـران بـه صـورت            مساله مهم و اساسي واگذاري وسائل مكا      

 نخـواهيم توانـست اقتـصاد    ،دگـرد  مـي ـ فني انجام  و در مقياسهاي كوچك اقتصاديسنتي و غيرعلمي قديم     

دوگـانگي سياسـت دولـت در بخـش         . كشور را بر پايه كشاورزي از استحكام قابل قبولي برخوردار نمـائيم           

 واردات صنعتي و كشاورزي به نفت بيش از گذشته گرديـده و             ترتگي بيش بازرگاني و بخش توليدي و وابس     

  .بر جمعيت شهرها و بيكاري افزوده است

بينانـه بـراي بـاال بـردن بـازده          از نظر صنايع و توليدات داخلي نياز به يك برنامه جدي و علمـي و واقـع                

  .توليدات داخلي و تقليل واردات و توسعه صادرات داريم

لت صدور هزاران موافقت اصولي براي احـداث واحـدهاي صـنعتي را جـزء افتخـارات                 كه دو  با وجودي 

صـنعتي و عـدم تخـصيص ارز          نداشتن يك برنامه جامع    سفانه اين واحدها به دليل    أشمارد، ولي مت   خود مي 

 نقـاط مختلـف كـشور       تمام، متوقف و يا بـدون توليـد اقتـصادي در            مورد نياز صنعت، اغلب به صورت نيمه      

  . كه نتيجتاً باعث ركود اقتصادي همراه با تورم نسبي گرديده استده استعاطل مان

اساس توسعه صنعت و     توانيم اقتصاد كشور را بر      با در نظر گرفتن امكانات و ذخائر معدني موجود مي         

هـا و همكاريهـاي وسـيع ملـي از صـدور و       كار گرفتن سـرمايه ه كمك به كشاورزي استقرار بخشيده و با ب     

  .نامه نفت جلوگيري نمائيمبر فروش بي

نهضت آزادي ايران وابستگي شديد اقتصاد كشور به نفت را خطرناك دانسته و تبـديل شـدن دولـت بـه                     

يك كارفرماي بزرگ را باعث جلوگيري از شكوفائي استعدادها و موجب تقليل و انهدام توليـد كـه يگانـه راه                    

قد است كه در بخش اقتصاد دولت بايد به صورت           و معت  داند  مياستقالل اقتصادي است     تأمين   خودكفائي و 

هـاي غيرمـشروع      امين ملت بر كل اقتصاد كشور نظارت نمـوده و از سوءاسـتفاده و سـودجوئي و فعاليـت                  

  .جلوگيري نمايد

 بايـد از علـل      آن را ها و نيروهاي ملي به        البته مسئله تداوم جنگ و اختصاص يافتن قسمت عمده سرمايه         

  .ني شديد اقتصاد كشور دانستو عوامل عمده نابساما
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  :ـ دولت و مديريت جامعه۶

هاي انقالب را آنطور كه اكثريت مـردم          دولت در مدت شش سال گذشته نتوانسته يا نخواسته است هدف          

جاي پرداختن  ه   ب .ه است، برآورد  شد  خاطر آن انقالب كرده بودند و به آنها وعده داده مي          ه  انتظار داشته و ب   

خـارج و تـدارك انقـالب نمـوده         ه  ه ملت ومملكت در مرحله اول، توجه خود را معطوف ب          به داخله كشور و ب    

، مسائل مهم و وابـسته ديگـر   »آزادي ـ استقالل ـ جمهوري اسالمي  «هاي اصلي  نظر از خواسته صرف. است

، سـازندگي، توليـد، خودكفـائي، امنيـت    : جملـه اسـت   از آن . نيز در مقايسه با گذشته سير قهقرا داشته اسـت         

  .مسكن، بهداشت، آموزش و تعليمات و تحقيقات، مشاركت و همكاري آزادانه عمومي و غيره

نابسامانيهاي اداري، وجود نهادهاي مختلف با مسئوليتهاي مشابه و اسـتخدامهاي زيـاد باعـث نـاتواني                 

ه ارتـشاء   اردي بـ  دلـسردي و در مـو     ه  بگيران گرديده بسياري از كارمندان را ب        دولت و تقليل دريافتي حقوق    

اندركاران   دست لتي كه ميان  تقوائي در ادارات دو     با فساد و بي    بوروكراسي همراه  كاغذبازي يا . كشانده است 

انحصارگري و تضييقهاي خالف قانون نيز مزيد بر عوامل فـوق           . رواج يافته زبانزد خاص و عام شده است       

 و نظام جمهوري بدبين و مخالف كـرده         بوده ايجاد نارضايتي و سرخوردگي نموده ملت را نسبت به انقالب          

  .است

سـاالري را   ن دولـت گيري و دخالت مقامات غيرمسئول و همچنـي    نهضت آزادي ايران تعدد مراكز تصميم     

اخـتالط  . نمايـد   محكـوم مـي  ،زدن ملـت و مـردم از مـسئوليت و فعاليـت و فزاينـدگي اسـت       اش پس كه نتيجه 

د نيـز   گـرد   مي در انتخاب كاركنان و متخصصين اعمال        شكل تبعيضات سياسي  ه  سياست و مديريت را كه ب     

مردود دانسته قوياً خواهان آن است كه دولتها امانتداران متعهد و خدمتگذاران مردم بـوده وظـائف ذيـل را                    

  :در برنامه خود قرار دهند

  .هاي اصلي و مصوب انقالب خواسته تأمين )الف

  .سازندگي و توليد و ابتكار) ب

  .برآورده شدن نيازهاي حياتي و رفاهي مردمامنيت و  تأمين )ج

  .جلب اعتماد و همكاري و مشاركت مردم) د

  .گرايانه و انحصارطلبانه در اداره مملكت و در استخدامها طرد افكار و سنتهاي گروه) هـ

ضروريات و حل مشكالت داخلي ايران و سالم و شكوفا ساختن ملت            ه  حق تقدم و اولويت دادن ب     ) و

  .و مملكت

  

  :ـ جنگ و صلح۷

 جنـگ «، »بـس ـ صـلح    مـذاكره ـ آتـش    «،»جنـگ و صـلح  «انطور كـه در نـشريات   نهضت آزادي ايران هم

 عامـل اصـلي آغـاز و تـداوم ايـن جنـگ را               ،مواضع خود را اعالم نموده است     » هاي اميد   روزنه«و  » پايان  بي

لي عليه جمهـوري اسـالمي      المل  ونيزم بين يهاي ابرقدرتها بخصوص سياست تجاوزگرانه امريكا و صه         توطئه

كـار گـرفتن    ه  ايران دانسته و دفاع كامل از استقالل و تماميت ارضـي كـشور و تجهيـز و تمركـز نيـرو و بـ                       

. ديپلماسي و تبليغات پيگير را براي پيروزي در جنگ تا اخراج متجاوزين واجـب و ضـروري دانـسته اسـت                    

زيـان دو ملـت مـسلمان ايـران و عـراق      ه  و بـ سود آنها و صهيونيـسم ه تداوم جنگ را خواسته ابرقدرتها، ب     
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استفاده از سالحهاي شيميايي و حمله بـه هواپيماهـاي مـسافربري و منـاطق مـسكوني را محكـوم                    . داند  مي

خواهـد كـه در قبـال ايـن اقـدامات ناجوانمردانـه               المللـي مـي     نمايد و همچون گذشـته از سـازمانهاي بـين           مي

  .طلبانه بنمايند دام عاجل و حقخصوصاً استفاده از سالحهاي شيميائي اق

موقعيت و امكانات رزمندگان مسلمان ايران شـرايط عادلـه بـراي پايـان              ه  نهضت آزادي ايران با توجه ب     

  .نمايد ترتيب زير اعالم ميه جنگ را ب

  .ـ عراق به عنوان آغازگر جنگ در سازمان ملل متحد محكوم گردد۱

  .رفين خسارات و ضايعات را تعيين نمايدالمللي مورد قبول ط  كارشناس بينهيئتـ يك ۲

  .ـ عراق ملزم به پرداخت خسارات و ضايعات جنگ عليه ايران شود۳

  .ـ كليه اسراي جنگي دو طرف آزاد گردند۴

 ـ يك حاشية استحفاظي براي مدتي معين در داخل خاك عراق زير نظارت نيروهـاي حـافظ صـلح     ۵

  .سازمان ملل قرار گيرد

المللي قبل از آغاز جنگ و نيروهاي عـراق بـه پـشت حاشـيه                  پشت مرزهاي بين   ـ نيروهاي ايران به   ۶

  .نشيني كنند باستحفاظي فوق عق

 منظور تحقق پايان جنگ الزم اسـت ديپلماسـي ايـران در جهـت تحقـق شـرايط فـوق فعـالتر گـردد و                           به

ا ابقاء و تقويـت گردنـد و        ه  نيروهاي رزمنده ايران تا هنگام دستيابي به صلح عادالنه و پايدار در طول جبهه             

داشـتن دشـمنان نيروهـاي نظـامي مـا در             كلي براي پيشگيري هرگونه تجاوزات بعدي و دور نگـاه          به طور 

  .حداكثر توان مجهز و مسلط شود

  

  :ـ بهداشت و پزشكي۸

اجتماعي از نظر حوادث و سوانح و نياز         تأمين   برخورداري از «با آنكه اصل بيست و نهم قانون اساسي         

را حقـي همگـاني شـمرده و        » هاي پزشكي به صورت بيمـه و غيـره          دمات بهداشتي و درماني و مراقبت     به خ 

در » كنـد  تـأمين    يـك افـراد كـشور       هاي مالي فوق را براي يـك        خدمات و حمايت  «دولت را مكلف نموده است      

يـشتري در   روز كاهش يافته و جمهوري اسالمي دچار فقر ب         هسالهاي اخير خدمات بهداشتي و درماني روزب      

. كه برخي از بيماريهاي كنترل شده مجدداً شـيوع پيـدا كـرده اسـت               حديه  ارائه اين خدمات گرديده است، ب     

  :انگيز پايان پذيرد الزم است براي اينكه اين روند غم

پزشـكي   جاي دافعه در رفتارهاي غلطي كه موجب فرار متخصصين امـور          ه  با اتخاذ سياست جاذبه ب    ) ۱ـ۸

خـدمت ملـت و كـشور اعـالم نمـوده و از             ه   بدو پيروزي انقالب آمادگي خـود را بـ         و درماني، كه در   

  .زادگاه خويش برگشتند، تجديدنظر شوده گوشه و كنار جهان ب

اي جامعة پزشكان و پزشكياران و پرسـتاران و سـاير متخصـصين مـورد                 استقالل صنفي و حرفه   ) ۲ـ۸

هاي پزشـكي كـشور هـدف انحـصارگري           نظام پزشكي و دانشكده   (نياز كشور محترم شمرده گردد      

  ).قرار نگيرند
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وسعت و حساسيت نظام بهداشتي و درماني اعم از تربيت كـادر پزشـكي كـشور و يـا                   ه  با توجه ب  ) ۳ـ۸

حرفه پزشكي، ضرورت دارد هر گونه اصالح جزئي يا كلي و اساسي با مطالعه              ه  فعاليتهاي مربوط ب  

  .ان با آمادگيها و نظم الزم صورت گيردنظر صاحبارب ريزيهاي قبلي و با استفاده از تج و برنامه

علت افزايش جمعيت و عوارض ناشـي از        ه  افزايش نيازهاي بهداشتي و درماني كشور ب      ه  با توجه ب  ) ۴ـ۸

  .جنگ بودجه وزارت بهداري با شرائط موجود متناسب گردد

كمبودهـا از   تأمين ي كشور وريزيهاي صحيح براي افزايش كميت و كيفيات توليدات داروئ  با برنامه ) ۵ـ۸

ميزان كافي به صورت مـنظم در دسـترس عمـوم قـرار     ه  منابع مطمئن خارجي داروهاي مورد نياز ب      

  .اندركاران بازار سياه نگردند گيرد تا مردم قرباني مطامع سودپرستان و دست

  

  :ـ دانشگاهها و آموزش و پرورش۹

وسيله در ساخت و تربيت هدفدار جامعه است، در         با آنكه آموزش و پرورش موثرترين نهاد و مهمترين          

جامعه نوپاي بعد از پيروزي انقـالب، سـازمانهاي تعليمـاتي پيـروي از اصـول و اهـداف انقـالب ننمـوده و                        

بهيچوجه جامعه را در جهت اهداف انقالب، كه از ابتدا تحصيل آزادي و استقالل و برقراري عـدالت و تخلـق       

تربيت انسانهاي با مظاهر اعالي انـسانيت جـز         . اند  آنها بوده است، پيش نبرده    به اخالق اسالمي از مهمترين      

خ در علـم    و نيكي و نيكوكاري تحقق نمييابد و قرآن هم ايمان كامل به خدا را، با رسو               ه خدا   با ايمان راسخ ب   

  )۷عمران  آل... ربنا عند العلم يقولون آمنا به كل من  والراسخون في(... معرفي نموده است 

 ارج نهادن به تحقيقات علمي و        كم متاسفانه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، به دليل انحصارطلبي و          

گذاري سـرانه و منـابع مـالي          ريزي جامع و بلندمدت آموزشي و تربيتي و نتيجه فرار مغزها، سرمايه             برنامه

اي با كيفيت مطلـوب كـه         رهصرف شده، در آموزش و تحقيقات سير نزولي شديدي را طي كرده، نتيجه و ثم              

ايـن  . اي، صنعتي، كشاورزي و توليدي و خودكفائي كشور باشـد، نداشـته اسـت               پاسخگوي احتياجات حرفه  

. هاي مختلف از جملـه پزشـكي مـشهود اسـت            موضوع با استخدام كارشناسان و پزشكان خارجي در بخش        

فـزايش سـريع جمعيـت و نيازهـاي         تعـداد و ظرفيـت الزم كـه متناسـب بـا ا            ه  هاي فني و پزشكي بـ       دانشكده

 به طـور  سيس نگرديده و براي آنچه موجود است دستگاه تعليماتي دانا و عالقمند             أروزافزون كشور باشد ت   

هـاي     منظـور افـزايش ظرفيـت بعـضي از دانـشكده            كامل وجود ندارد و عليرغم بعضي از تالشهائي كـه بـه           

كور در سالهاي بعد از انقالب با سرعتي بيش از سرعت            آمده، نه تنها بر تعداد افراد پشت كن        به عمل موجود  

 افزوده شده است، بلكه با قبول دانشجو بيش از ظرفيت دانشگاهها و كادر علمي باقيمانـده   ،تصاعدي گذشته 

ه و مخصوصاً با نحوة گزينش دانشجو به صورت فعلي، كيفيت علمي و آموزشي و تحقيقاتي دانـشگاهها بـ                  

 حاكم در دانـشگاهها روح آزاديخـواهي و اسـتقالل و ابتكـار در     وه بر آن با جوعال. شدت كاهش يافته است   

روحيه اعتماد و احترام به استاد كه ريشه در اعتقادات اسالمي و فرهنگ ايراني              .  دانشجو مرده است   ومعلم  

اديهـاي  آز. گرائيده اسـت اعتمادي و سردي      ها تقويت گردد، به بي      توانست در مدارس و دانشگاه      داشته و مي  

ها پيش در مراكز علمي و تحقيقاتي وجود داشته و اسـاس          عقايد و كشف حقايق كه از قرن       دخوررر ب دالزم  

  .باشد از محيط دانشگاهي ما رخت بربسته است اعتبار علم و رشد و توسعه نظريات جديد مي
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 در جهـت    بايست وسيله و اهرم اصـلي دگرگـوني و پيـشرفت علمـي             حركتي چون انقالب فرهنگي كه مي     

اهداف جامعه باشد، پس از چند سال فعاليت، نه تنها نتيجه روشن و مطلوبي نداشته، بلكه عالوه بر تضعيف                   

آموزش و پژوهش منجر به پراكنده شدن بسياري از استادان متخصص و امكانات دانشگاهي شده و عمـالً                  

شـكل  ه  هـاي ناصـواب بـ       لـت دخالـت   عه  مديريت دانشگاهها ب  . خطر افتاده است  ه  استقالل علمي دانشگاهها ب   

نظرانه و ِاعماِل غـرض از سـوي گروههـائي كـه مـديريت و       هاي تنگ ضعيف و غيرموثري درآمده و گزينش   

تفـاوت و   اند، قاطبه اساتيد كارآمد و عالقمنـد باقيمانـده را بـه افـرادي بـي          گزينش را در انحصار خود گرفته     

ام انقالب فرهنگي در چند سال گذشته جريان داشته است،          نه  مجموع حركتي كه ب   . دلمرده تبديل نموده است   

سـوي تبـاهي    ه  موجب كشمكش بين گروههاي اسالمي داخل دانشگاهها شده جامعه دانشگاهي و علمي را ب             

  .دهد سوق مي

ن بـه اسـالم و      ايجذب داوطلبانه دانشجو   هاي اسالمي دانشجويان كه بايد محل عالقمند ساختن و          انجمن

اجتماعي باشند، در بسياري از موارد ضمن دخالت در مديريت و تضعيف آن، براي خود               هاي مفيد     همكاري

نمائي سياسي و كنترل افكـار و رفتـار دانـشجويان و دانـشگاهيان را قائـل گرديـده، بـا روش                رسالت قدرت 

ي تجسس در افكار و در زندگي دانشجويان و استادان، محيطي ناامن از ترس و ارعاب، ايجاد نمـوده و حتـ                    

اين امر موجـب عـدم اعتمـاد و اطمينـان و باعـث              . اند  در مواردي دست به اخراج دانشجويان و استادان زده        

مردگـي در محـيط      انـشجويان و ِاخـالل و دلـسردي و دل         تفاوتي نسبت به اسالم و تفرقـه و عنـاد بـين د              بي

. جتمـاعي گرديـده اسـت   هـاي ا  دانشگاه و نتيجتاً افت كيفيت علمي و عـدم مـشاركت دانـشجويان در فعاليـت              

 بر خالف اسـالم و حـق   ،نيت هاي اسالمي را، هر چند با حسن   هاي انجمن   نهضت آزادي ايران اينگونه فعاليت    

  .داند ميو مصلحت جامعه ايران 

كننـده معلمـين و       در وزارت آموزش و پرورش، امور تربيتي و مربيـان مربوطـه در مـدارس كـه كنتـرل                  

خواهنـد بـا    كنند و همچنين دستگاههاي تبليغاتي رسـمي كـه مـي    مديريت ميآموزان بوده و دخالت در        دانش

تحميل و تهديد و ظاهراً از طريق مقررات دولتي ايجـاد ايمـان و عـشق و عبـادت خـدا را نماينـد و احكـام و                      

آموزان، فرهنگيـان و افـراد    بار انزجار بسياري از دانش سفأالعمل ت فرائض را در كشور پياده كنند، با عكس  

  .و طبقات ملت نسبت به اسالم و خالي شدن مساجد و مانع فعاليتهاي آزاد ديني مواجه گرديده است

سفانه مدارسي كه با مشاركت مردم مؤمن و        أعليرغم كمبود مدارس و كيفيت نامطلوب آموزش آنان، مت        

د را از سالها    عالقمند به تربيت صحيح نسل جوان، بدون تحميل بودجه دولت و با كيفيت مطلوب فعاليت خو               

هاي خوبي براي ساير مدارس بوده و       التحصيالن آنها نمونه    اند و فارغ    قبل از انقالب آغاز نموده و ادامه داده       

عنـايتي مـسئولين آمـوزش و          در سـالهاي اخيـر، مـورد بغـض و بـي            .اند  ري در انقالب داشته   حتي سهم موث  

انـد هـر روز در جهـت تـضعيف يـا              ه باقيمانـده  پرورش كشور قرار گرفته اكثراً تعطيل گرديده و معدودي ك         

  .آيد  ميبه عملتعطيل آنها تحريكات و اقدامات نامعقول و غيرقابل تحمل 

           

  :نهضت آزادي ايران با توجه به آية شريفه

ي اكلها كل حـين     تالسماء تو   اصلها ثابت و فرعها في     ة طيب ة كشجر ة طيب ةالم تر كيف ضرب اهللا مثالً كلم      ... 

  باذن ربها



  ۲۷۲

رشـد و ثمـر   ه اعتقاد دارد درخت علم كه در زمين دين و ايمان راسخ گشته و در پرتو خورشيد آزادي ب  

  .نشيند در سايه استبداد پژمرده و افسرده خواهد گرديد مي

نمايد كه تربيـت      تواند باعث تحكيم دين گردد، اعالم مي        همچنين عالوه بر اينكه اعتقاد دارد ترويج علم مي        

اي با هدف خودكفائي و استقالل فكـري، علمـي و اقتـصادي جامعـه از                آينده كشور بايد بر طبق برنامه     نسل  

هاي سياسي    برداري  دور از بهره  ه  طريق ايجاد ارتباط زنده و پويا بين موسسات علمي و صنعتي كشور و ب             

  .و خطوط انحرافي و در محيطي سالم و آزاد انجام گيرد

هـا و   هاي تحصيلي در سطوح مختلف از ابتدائي تا دانشگاهي در رشـته      نامهبراساس اصول فوق، بايد بر    

ان ذيصالح تهيه گردد و پـس از تـصويب بـه اطـالع عمـوم                نظر  صاحبادوار مختلف با مشاركت و همكاري       

برسد تا هر مؤسسه خصوصي علمي و آموزشي ذيصالح با مديران مؤمن و عالقمند كه بـا هـدف ايجـاد و             

هـاي    گذاري خصوصي تحت نظارت كلـي و پـذيرش برنامـه            زشي غيرانتفاعي با سرمايه   اداره مؤسسات آمو  

 غيرمتمركز فعاليت نمايند و بار سنگين مالي اين فعاليت عظـيم            به طور آموزشي دولت آمادگي داشته باشند      

 و گسترده نيز كه فعالً منحصراً به دوش دولت است و دولت قادر به ادامه تحمـل آن نخواهـد بـود، كـاهش                       

  .يابد

  

  بخش دوم ـ اصول مورد قبول و خط مشي

  

  اعتقادي ـ سياسي) الف

ها و فعاليتها خواهد بود مبتني بر موضوعات و مواضع ذيل            اصول و خط مشي نهضت كه اساس برنامه       

  :داند مي الزم آن را كنگره هشتم ادامه و استمرار ،باشد كه در قطعنامه و نشريات گذشته آمده مي

  .نظام جمهوري اسالمي ايرانه د نسبت بـ اعتقاد و تعه۱

  .آهنگي اصول آن ـ معتبر شمردن قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تعهد نسبت به تماميت و هم۲

  .ـ استقالل كشور در برابر خارج و آزادي و امنيت و آبادي در داخل۳

  .همه طبقاته ـ اصالت ملي و اسالمي انقالب و تعلق آن ب۴

بـودن  » نه شـرقي و نـه غربـي     «لت شعارهاي اصلي انقالب اسالمي ايران كه با توجه به           ـ اعتبار و اصا   ۵

  .خالصه شده است» آزادي ـ استقالل ـ جمهوري اسالمي«در، سه جمله 

نظرانه كه بعداً اضافه شـده و         عدم اصالت شعارهاي التقاطي، انحرافي، انحصارگرانه و تك       و  عدم اعتبار   

  .ده استبتصويب آراء عمومي نيز نرسي

ـ مبارزات سياسي ـ اجتماعي به صورت قانوني، انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكـر و روش   ۶

ضرورت قيـام قـانوني ملـت و حـضور و مـشاركت مـردم در دفـاع از                   ه  ، با توجه ب   »صبر و تالش و توكل    «

  .آزادي و حاكميت ملي

 منظـور پايـان جنـگ، بـا       شرافتمندانه بـه نگ در مرحله تدافعي و توصيه صلح عادالنهج تأييد اصولي    ـ۷

طرف، تقويت و تدارك حداكثر نيرو بـراي جلـوگيري از تجـاوز خـارجي                خودداري از تجاوز و تعدي از يك      



  ۲۷۳

آمـده  » هـاي اميـد   روزنـه «و » پايـان  جنگ بـي «، »بس ـ صلح  مذاكره ـ آتش «، »جنگ و صلح«كه در نشريات (

  )است

خشونت و اكراه از طريق شاهد و اسوه شـدن بـر طبـق مـوازين     از ـ صدور انقالب و اسالم، با احتراز  ۸

  .المللي، به صورت انساني و آزاد اسالمي و حقوق بين

المللـي بـا      آميـز و مبـادالت بـين        ـ اعمال سياست خارجي به صورت حسن همجواري و روابط مسالمت          ۹

احترام متقابل بر مبناي    ه  شروط ب المللي را دارند، م     كشورهائي كه موجوديت قانوني و پايبندي به حقوق بين        

  .عدالت و حاكميت ملي و تماميت ارضي و عدم دخالت در امور داخلي

حـرومين و  ـ همكاري دوسـتانه بـا كـشورها و ملتهـاي همكـيش و همعهـد در دفـاع از مظلـومين و م                 ۱۰

  .تينگسترش عدالت و صلح و ام

  

  اداري ـ تشكيالتي) ب

مـشكالت و  ه  و اداري را كـه نهـضت و اعـضاء آن بـا علـم بـ                 ـ كنگره هشتم وظائف اجتماعي، سياسي     ۱

اند به عنوان انجام فريضه الهي و دينـي تلقـي              گرفته به عهده خطرات مربوطه، بر طبق مرامنامه و اساسنامه        

كرده معتقد است كه اگر از روي ايمان و قصد قربت بر طبق اصول و احكـام اسـالم اجـرا شـود مـأذون از                          

خلق و خلف   ه  خود و ب  ه  بالعكس، تعلل و خالف آن خيانت ب      . باشد   مأجور در نزد او مي     طرف خدا و انشاءاهللا   

  .عهد در برابر خدا محسوب خواهد شد

ملـت  ه  نمايد كه رسالت اوليه و هميشگي نهضت آزادي در خدمت ب            ـ كنگره هشتم يادآوري و تأكيد مي      ۲

و كـذلك   «بعيـت از آيـه كريمـة        بـه ت  هـا      احـزاب و گروههـا و شخـصيت        ايران واسط و شاهد بودن در ميان      

كنگره طرفـدار قيـام   . بوده است»  وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا          ةجعلناكم ام 

خير، جدال احسن و امـر بـه معـروف و نهـي از     ه آميز است كه با دعوت ب قانوني ـ قرآني و مبارزه مسالمت 

خـداي علـيم قـدير و بـا همكـاري           ه   با صـبر و تـالش و توكـل بـ           منكر انجام شود و معتقد است كه اين كار        

  .پذير است هموطنان عزيز انجام

اهللا اليغير ما بقوم حتـي يغيـروا         ان«ـ كنگره هشتم عقيده و رويه سنتي نهضت را كه تكيه بر آيه شريفه               ۳

ئي نهضت است و مـا      اين عقيده و رويه دستورالعمل اجرا     . نمايد  و توصيه مي   تأييد   است مجدداً » ما بانفسهم 

هـاي آن آگاهانـه و آزادانـه در           خواهيم كـه انگيـزه      شناسيم و مي   آن اصالح يا انقالبي را مشروع و موثر مي        

نـه  . ني ايجاد نموده باشد   ور پذيرش يافته و تغييرات بنيادي د      ذهن و ضمير كلية افراد كشور يا اكثريت آنان        

اولين پيام نهـضت بـه ملـت ايـران     . با اجبار و آزار تحميل گردد    آنكه از ناحيه يك فرد يا اقليتي با تبليغات يا           

اين است كه تا مردم خواهان شديد آزادي و حاكميت ملي و سعادت خودشان نبـوده حـضور در صـحنه و                      

توانند توقع نجات و بهبـود اوضـاع و دوام    مشاركت در مبارزه نداشته فعاليت و مراقبت مستمر ننمايند، نمي    

  .ته باشنددستاوردها را داش

ـ كنگره خوشوقت است كه نام و هدف نهضت، يعني آزادي، پذيرش بيشتر در محيط مملكت پيدا كـرده          ۴

اند كه تا آزادي در جامعه وجـود نداشـته    افكار و گروههائي پي به ضرورت درجه اول آن برده متوجه شده          

نخواهـد   تـأمين    كميـت ملـي   و جامعه باز نباشد ساير مقاصد و ارزشها و مخصوصاً عـدالت اجتمـاعي و حا               



  ۲۷۴

هـا، مختـصر      كنيم كه نهضت آزادي موفق شده است عليرغم محـدوديتها و مزاحمـت              خدا را شكر مي   . گشت

  .باشد آزادي و امكان مخالفت و انتقاد را به دستگاه بقبوالند كه خود خدمت و مايه اميدواري و تشويق مي

شته را در زمينه پذيرش و گسترش آزادي        خواهد مساعي گذ    كنگره از مسئولين و از اعضاي نهضت مي       

يكي از راههاي آن توسعة تشكيالتي نهـضت و برقـراري           . و تحقق جامعة باز وسعت و شدت زيادتر بخشند        

 منظور جلب همكـاري هموطنـان تهرانـي و           عالقمندان مخصوصاً نسل جوان به    و  ارتباط فراگير با همفكران     

  .باشد شهرستاني و خارج كشور مي

ده كنگره هشتم نهضت آزادي ايران كه براي تصرف قدرت و كسب منفعت تأسيس نشده است                عقيه  ـ ب ۵

مـشروعيت  ه  معتقد به براندازي و جانشيني حكومت از طريق خشونت و خصومت نبوده توجه به ملـت و بـ                  

نهـضت آزادي طرفيـت بـا       . حكومت يا به مباني ارزشي و اعتقادي آن در يك نظـام مردمـي و قـانوني دارد                 

معمول، رقابت و جنـگ بـر سـر    ه  جاي آنكه سياست را بنا ب     ه  مشاغل نداشته ب   مقامات و ه  ص و طمع ب   اشخا

اقدام نهضت در مرحله اول بايـد ارشـاد متـصديان و            . داند  ميقدرت تلقي نمايد فعاليت و جنگ بر سر حجت          

 سـاختن مـردم و   تقـوي و تعهـد بنمايـد و بـه آگـاه     ه اصالح حكومت و مديريتها بوده سعي در اعاده آنها بـ    

مبـارزه منطقـي بـا    ه در مرحله دوم و در صورت عدم توفيِق در مرحله اول دست ب    . روشنائي افكار بپردازد  

  .مالء ساختن موارد اغوا و انحرافهاي حكومت بزندگمراهيها و بر

 در  ناموزوني كه از اسالم در اثر عمليات بعد از پيـروزي انقـالب،            هـ نهضت آزادي ايران در برابر چهر      ۶

 و فعال نمودن قشرهائي از مـردم، خلـق زيـادي از             بخارج و داخل ايران ترسيم گرديده است و عليرغم جذ         

نهضت بـا  . دار يك رسالت دفاعي ديني گرديده است  ضمني و در عمل عهدهبه طوراند،   اسالم و خدا برگشته   

يف اسالم ندارد، سعي كرده است      افشاء و اثبات اينكه اعماِل خالف مشهود ارتباط با اصول و احكام دين حن             

  .حالت صحيح و اصيل سوق داده شوده و بايد بكند كه ايمان و عالقه هموطنان ب

ـ سياسي نهضت    طرف و رشد اعتقادي    ز يك ـ كنگره با توجه به پيچيدگي و حساسيت شرايط جامعه ا          ۷

 بـا  ،صـحنه اجتمـاع  لـزوم بـيش از پـيش نقـش مـصلحانه و مـؤثر نهـضت در        ه از طرف ديگر، و با عنايت ب     

كند و خواسـتار فعاليـت در ارگانهـاي         ريزي اعالم مي     را سال برنامه   ۱۳۶۵ سال   ،نااستعانت از خداوند رحم   

  .باشد مختلف بر طبق برنامه مي

خواهد كه به عنوان يك مسلمان نمونـه و اسـوه             ـ كنگره هشتم از كليه اعضاي حال و آينده نهضت مي          ۸

ردم و همكـاري در انجـام       ه مـ  از ايمان ايثارگرانه در رساندن پيام نهضت ب       احساس مسئوليت عاشقانه و ابر    

اساسنامه و   همچنين عالقمندي و انضباط حزبي محكم و مستمر در قبال مرامنامه و           . رسالت نهضت بنمايند  

ه يكـديگر و نـسبت بـ      ه  مقررات و كوشش در تقويت و توسعه نهضت، همراه با دوستي و برادري نـسبت بـ                

خلـق  ه  مكاران و همفكران و باالخره دعاي دسته جمعي براي رضا و رحمت خدا در خـدمت بـ                 مسئولين و ه  

  العالمين والحمدهللا رب... خدا

  



  ۲۷۵

  

  هاي اميد  روزنه

  )در زمينه جنگ(

  فاين تذهبون

  ن هو اال ذكر للعالمينا

  لمن شاء منكم ان يستقيم

  ١ )۲۶ـ۲۸تكوير (

  

هاي فاو و سليمانيه را تجليل         و دالوران ايران در جبهه     نهضت آزادي ايران مجاهدت درخشان ايثارگران     

  .داند مينموده و اين پايداريها را از افتخارات بزرگ ملت ايران و نقش مؤثر اسالم 

  : اعالم داشتند كه۱۶/۱۲/۶۴آقاي رئيس جمهور در خطبه نماز جمعه 

يم كه جنـگ را بـه خـارج از عـراق            ما اصالً عالقمند نيست   ... ما با صدام و رژيم متجاوز عراق كار داريم        «

م گـوي  مـي بنده به عنوان يك آدم مسئول در جمهوري اسالمي و از طرف تمامي ملت ايـران            ... گسترش دهيم 

  ٢» ...بعد از عراق نوبت صلح و امنيت در منطقه است... بعد از عراق نوبت هيچكس ديگري نيست

براي اولين بار حد نهائي برنامه جنگـي و  نهضت آزادي ايران خوشوقت است كه رئيس شورايعالي دفاع   

و اميـدواريم   (شـود مـشخص كردنـد         مفهوم پيروزي را كه دائماً در شعار جنگ جنگ تا پيروزي تكـرار مـي              

توانـست تـا       براي جنگي كه پايان و پيآمد آن نامعلوم بود و مي           بدين وسيله و  ) برگشتي از آن حاصل نشود    

  .مه پيدا كند محدود و معين ساخته و اولين روزنه اميد را باز كردندبينهايت و تا نابودي ملت و مملكت ادا

باشـد كـه در خطبـه نمـاز جمعـه قبـل از آن        روزنه اميد ديگر بيانات نماينده امام در شورايعالي دفاع مي  

  :فرمودند

 ايـن   خواهند  نمي... تو دارند حاكم هستند و قدرتهائيكه حق و     ) تدر سازمان ملل و شوراي امني     (آنهائيكه  «

جمهوري اسـالمي   . آنها مايلند اين جنگ باشد و در اين جنگ پيروزي وجود نداشته باشد            ... جنگ تمام بشود  

خواهند ايـن اسـت    و آن چيزيكه خيلي نمي. و عراق درگير باشند و آنها بتوانند از اين درگيري استفاده بكنند          

خواهند ايـن اسـت كـه جمهـوري      ي نميو آن چيزي كه خيل... كه جمهوري اسالمي در اين جنگ پيروز بشود      

  ٣»...اسالمي شكست بخورد

  :و در همين جا اضافه فرمودند كه

  »تحليل ما از اول هم همين بود و حاال هم همين است«

كنند كه در ادعاهـاي گذشـته كـه     آقاي رئيس مجلس شوراي اسالمي با اين بيان روشن خود اعتراف مي      
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همـه ايثـار و       صحت ندارد و به عبارت ديگر ايـن        ،اتمه جنگ هستند  شد ابرقدرتها خواهان صلح و خ       گفته مي 

خيـال خودمـان در راه اسـالم عمـل     ه  كلي خـسارت و خرابـي كـه بـ       به طور فداكاري و شهادت و قرباني و       

سـود  ه معناي كامل كلمه ابرقدرتها ايران و عـراق را بـ  ه  ايم مطلوب ابرقدرتها و اسرائيل بوده است و ب          كرده

  .دهند مياند و  ئيل بازي دادهخودشان و اسرا

بـست چنـدين      نظر زيبنده را براي تفاهم شرافتمندانه و خروج از بن            ما چنين تحليل ارزنده و اعالم      به نظر 

عـالوه  ه بـ . بنددسراشيبي جنگ جنگ تا نابودي را ب   تواند جلو سقوط حتمي ايران را در          ساله باز كرده و مي    

خواهنـد جمهـوري اسـالمي در ايـن جنـگ پيـروز شـود و         درتها نمـي تأكيد آقاي هاشمي مبني بر اينكه ابرقـ      

خواهند جنگ ادامه يابد مطلب درستي است و نهضت آزادي ايـران در سـالهاي اخيـر چنـين احتمـالي را                        مي

انـدركاران    مسئوالن هشدار داده است و اتفاقاً بيگانگـان از همـين راه كـه رهبـري انقـالب و دسـت                    ه  بارها ب 

 كـه دو هـزار روز از آغـاز آن           بـه امـروز   اند جنگ را تـا         موفق شده  ، ما بايد پيروز شويم    اند كه   هميشه گفته 

رود بكشانند و بـا چنـين مهـارت و مكـري منـابع               شمار مي ه  ترين جنگ در تاريخ ايران ب       گذرد و طوالني   مي

اق در منطقـه را  انساني و مادي دو ملت ايران و عراق را تحليل برند و نتيجتاً دو كشور قدرتمند ايران و عـر                  

  .تضعيف و روبه نابودي بكشانند

هاي مكرر خود انتخار صدام، سرنگوني حزب بعـث، فـتح            مسئوالن جمهوري اسالمي با شعارها و وعده      

كه معلوم نبود چيست و تا      ( كلي رسيدن به پيروزي را       به طور كربال، نجات قدس، نابودي استكبار جهاني و        

ايـان كـه    پ  نمايند، ماننـد آن تـشنه گمگـشته در كـوير سـوزان بـي                م مي نزديك و قطعي اعال   ) كجا خواهد بود  

بينـد   شود و دائماً تلؤلؤ آب گوارا را در صد قدمي و هزار قدمي خود مي سراب ميگرفتار  دانسته يا ندانسته    

  .دگرد ميتر  تر و درمانده رسد و هر دم تشنه يمولي هيچگاه به آن ن

تح خرمـشهر در مـذاكرات حـضوري خـدمت امـام و برخـي از                مسئوالن نهضت آزادي ايـران بعـد از فـ         

ي شـ خومسئوالن جنگي كشور اظهار كرده بودند كه وارد خاك عراق شدن و موضع تهاجمي گرفتن عواقب      

فرض هم كه بغداد را ساقط و رژيم صـدام  ه ب. نخواهد داشت ـ اگر بصره را بگيريم مسئله تمام نخواهد شد 

صورت حاميان صـدام و      در اين . مي دلخواه در عراق تحقق نخواهد يافت       جمهوري اسال  ،را سرنگون نمائيم  

دولت اسرائيل يك ضياءالحق عراقي با ظاهر اسالمي براي ادامه جنگ و دفاع از آب و خاكشان علَم خواهنـد                  

 اعـالم اسـتقالل     ،كنند  اي كه سالهاست اسرائيلي نيز دنبال مي        اساس برنامه  در چنين شرايطي كردها بر    . كرد

  .و ايجاد مشكل جديد در ميان سه كشور ايران و عراق و تركيه خواهند نمود

  .در اين مقطع از جنگ هم همين مطالب قابل تكرار است

ييـد، پيروزيهـاي ايـران    أهاي اسرائيلي، انگليسي، امريكائي و غيره با لحن ت        امروز نيز راديوها و روزنامه    

 تا جنـگ را ادامـه دهنـد و از           دهند  ميمهوري اسالمي روحيه    كنند و به رزمندگان و مسئوالن ج        را تحليل مي  

در واقـع آنهـا نقـشه خـود را تعقيـب            . دهنـد   مـي سوي ديگر به رژيم صدام كمك تسليحات و تجهيزات تازه           

ور بـوده شـعار جنـگ جنـگ تـا        خواهند تنور جنگ با حرارت و سبعيت بيـشتر پيوسـته شـعله              كنند و مي    مي

ور مورد نظرشان كه جنگ جنگ تا نابودي است اسـتقرار و اسـتمرار داشـته                پيروزي در مفهوم و تعبير مح     

  .باشد
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يهـا و اقـدامات     نهضت آزادي ايران بسيار متأسف و نگران است كـه بـا وجـود همـه جانبازيهـا، ايثارگر                  

طـرف و كـارداني و قـدرت      در تاريخ جهان باشد از يـك       سابقه  بيپرور ايران كه شايد     آور ملت شهيد    شگفت

ي مؤثر و ظرفيت يا پتانسيل گردانندگان انقالب و نظام و رهبري آن كه ناشي از ارادة قوي و تصميم                    تبليغات

چيزي جز نـابودي اقتـصادي و سياسـي ملـت ايـران و شكـست انقـالب                  ه  باشد عاقبِت كار ب     و توكلشان مي  

تكبرها و اسـرائيل  غنيمت اين معركه نـصيب ابرقـدرتها و مـس   . آبروئي اسالم در عالم نيانجامد      اسالمي و بي  

عـالوه بـر آن     . نماينـد   باشد، همان عناصري كه مسئوالن جنگ دلخوش هستند دشنام و مرگ نثارشـان مـي              

شـوند وقتـي خـدا را         خـدا مـي   ه  خيال خود شهيد راه كربال و رسيدن بـ        ه  جوانان سراسر شور و ايمان كه ب      

  .ابندكنند حقايق را مغاير با تبليغات انجام شده در دنيا بي مالقات مي

خواهيم اينك كه دو روزنه اميد باز شده است بيايند روزنه سومي هم باز                اندركاران جنگ مي    ما از دست  

 اينك كه در جنگ تحميلي با فـداكاري جوانـان جانبـاز             .از دام شيطاني ابرقدرتها و اسرائيل بيرون آيند       . كنند

سياستـشان  . پايان گردنـد    ه جنگ بي  موضعي قوي به دست آمده است خواهان جدي و كارساز پايان عادالن           

را عوض كنند براي رضاي خدا، نجات ايران و انقالب و نجات جان ميليونهـا جـوان و خودشـان و سـعادت               

جـو    خـواه و صـلح      ملت ايران آنطور كه قرآن كريم سفارش كرده است و اكثريت مردم اصرار دارنـد صـلح                

  .شوند

  

  العظيمالعلي  باهللا والحول والقوه اال           

  نهضت آزادي ايران

۲۰/۱۲/۶۴  
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