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  پيام نوروزي

 ٦٥فرودين تاريخ: 

◄ 

  هللا نجفی مرعشی و آيات عظام  تسليت به آيت

  هللا شريعتمداري به مناسبت درگذشت آيت

 ١٩/١/٦٥تاريخ: 

◄ 

  ھا نامه به روزنامه اطالعات پيرامون سخنان آقای موسوی خوئينی

 ٢٨/١/٦٥تاريخ: 

◄ 

  ھا اعالم جرم عليه آقای موسوی خوئينی

 ٦٥فرودرين تاريخ: 

◄ 

  دبيركل سازمان ملل پيرامون تجاوز آمريكا به ليبيتلگرام به 

 ٣٠/١/٦٥تاريخ: 

◄ 

  نامه به روزنامه كيھان پيرامون سخنان آقای سليمی نماينده ميانه

 ١٠/٢/٦٥تاريخ: 

◄ 

  نامه به آقای سليمی نماينده ميانه

 ١٠/٢/٦٥تاريخ: 

◄ 

  آقای دكتر فاضل پيرامون جوابيه ايشان به پيام نوروزی نھضتنامه به 

 ١٦/٢/٦٥تاريخ: 

◄ 

  زاده زھرا ـ نوشته آقای نوری ربايی در بھشت آدم

 ٢٤/٢/٦٥تاريخ: 

◄ 

  نامه به رئيس جمھوری در مورد ربودن و ضرب و شتم سران و اعضای نھضت



  زھرا در بھشت

 ٢٥/٢/٦٥تاريخ: 

◄ 

  زھرا ربايی در بھشت بيانيه پيرامون آدم

 ٢٨/٢/٦٥تاريخ: 

◄ 

  انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تبريزنامه به اعضای 

 ٥/٤/٦٥تاريخ: 

◄ 

  نامه به روزنامه رسالت در رابطه با سخنان آقای ناطق نوري

 ٥/٤/٦٥تاريخ: 

◄ 

  »كند! نھضت شركت نمی«ای  دوره بيانيه پيرامون انتخابات ميان

 ٦٥تيرماه تاريخ: 

◄ 

  تحليلی پيرامون وخامت اوضاع كشور» بحران«نشريه 

 ٦٥تيرماه تاريخ: 

◄ 

  كيھان (مصاحبه چاپ نشده مھندس بازرگان)» گذار انديشه«نظری بر 

 ٦٥مرداد تاريخ: 

◄ 

  گذاری در قم و ميدان فردوسی تھران محكوميت و ابراز نفرت از جنايات بمب

 ٢٩/٥/٦٥تاريخ: 

◄ 

  پيام به رھبر انقالب پيرامون مسئله جنگ

 ٥/٦/٦٥تاريخ: 

◄ 

  ھشدار درباره نفت شمال

 ٢٧/٦/٦٥تاريخ: 

◄ 

  ھا امنيت نھضتیتلگرام به رئيس جمھور درباره

 ٢/٧/٦٥تاريخ: 

◄ 

  ١١/٧/٦٥پاسخ به اظھارات آقای ھاشمی رفسنجانی در نماز جمعه



 ٢٠/٧/٦٥تاريخ: 

◄ 

  »ماجرای كلت و كيك«مذاكرات مخفيانه با آمريكا

 ٢٧/٨/٦٥تاريخ: 

◄ 

  »دادستان كل و بيدادگريھا « بيانيه پيرامون سخنان دادستان كل

 ١٠/٨/٦٥تاريخ: 

◄ 

  نامه به فرماندھان نيروی دريايی و مسئوالن سياسی ـ عقيدتي

 ٦٥ماه  آبانتاريخ: 

◄ 

  اطالعيه آقای دكتر يزدی پيرامون تكذيب شايعات

  شاركت در مذاكرات مخفيانه با آمريكا

 ١٠/٩/٦٥تاريخ: 

◄ 

  »آقای رئيس جمھور كدام آزادی؟!«نامه سرگشاده به رئيس جمھور

 ٦٥آذرماه تاريخ: 

◄ 

  تكذيب شايعات مجله تايم در مورد مشاركت دكتر يزدی

  در مذاكرات مخفيانه ايران با آمريكا

 ٦/١٠/٦٥تاريخ: 

◄ 

  زدگان تراكت كمك به سيل

 ٦٥آذر تاريخ: 

◄ 

  زده ھموطنان سيلاطالعيه ھمياری و كمك به

 ١٤/١٠/٦٥تاريخ: 

◄ 

  نامه سرگشاده به آقای رفسنجانی پيرامون جنگ

 ٣/١١/٦٥تاريخ: 

◄ 

  نقش اسرائيل در جنگ ايران و عراق

 ١١/١١/٦٥تاريخ: 

◄ 



  دبيركل سازمان ملل متحد در اعتراض به بمباران جنايتبار شھرھاتلگرام به 

 ١٤/١١/٦٥تاريخ: 

◄ 

  )»٢كی مقصر است؟ («بيانيه 

 ٦٥اسفندماه تاريخ: 

◄ 

  گران سلسله مقاالت روزنامه جمھوری اسالمي تحريف

 ٦٥ اسفندماهتاريخ: 

◄ 
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  يپيام نوروز

  

  

  

  

  

  



 

 ٥

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اهللا نجفي مرعشي و آيات عظام  تسليت به آيت

  اهللا شريعتمداري به مناسبت درگذشت آيت

  تلگرام

  ونهللا و انا اليه راجع انا

  يات عظام و علماي اعالمآالعظمي نجفي مرعشي و  اهللاةيحضور محترم آ

ريعتمداري را كـه از     اهللا شـ   ائف الهـي، هفتمـين روز درگذشـت آيـت         با سالم و دعاي توفيق در انجام وظـ        

مبلغين فرهنگ تشيع بوده و تا چهار سال قبل به اعتراف دوسـت و دشـمن از مراجـع مـسلم تقليـد و آيـات                          

نمائيم و اميدواريم پروردگار غفور و رحيم همگـي مـا و ايـشان را                 مي رفت تسليت عرض    مي عظام به شمار  

  .مشمول مغفرت و رحمت واسعه خويش قرار دهد

چند سال محروميت از آزادي و محدوديت در مالقات و معالجه سرانجام تسليم اجـل               آن مرحوم پس از     

پنهان بـه خـاك سـپرده شـد در حـالي كـه بـستگان، دوسـتان و         اش   جنازه. مقدر گشته به ديار باقي شتافت     

د  نماز گذارنـ ،مقلدينش نه موفق به مالقات وداع شدند و نه توانستند مطابق وصيتش او را كفن و دفن نموده         

  .و در محلي كه خواسته بود به خاك بسپارند و پس از آن نيز از برگزاري مجالس ختم و ترحيم محروم گشتند

همانطور كه استحضار داريد نهضت آزادي ايران همواره مخالف خط مـشي برانـدازي نظـام جمهـوري                  

 و خلـع مرجعيـت آن   اسالمي و ترور بوده است و در اينجا نيز در مقام قضاوت در مـورد اتهامـات، اقـارير                 

سيدگي به اتهامات ايشان در     ساالري، طبق سنت اسالمي ر    سازي و غوغا  اي كاش به جاي جو    . باشد  نمي مرحوم

هاي   شد و حق دفاع از اتهامات وارده در رسانه          مي اي علني با عضو اهل علم و نظر در مسائل قضا انجام            محكمه

  .گرديد  ميرديده امكان قضاوت صحيح فراهمگرديد تا حقايق روشنتر گ مين سلبعمومي از ايشان 

اندركاران نيز چنين راهي را در پـيش داريـم كـه             ما و شما و همه دست     . در پيش گرفت  ايشان راه ابديت    

در اينجا سخن از رفتن يك فرد نيست، بلكه از حق و عـدالتي اسـت كـه بايـد اعمـال                      . “كل نفس ذائقه الموت   ”

ق ملتـي كـه عـدالت را از اسـالم آموختـه، روحانيـت را پناهگـاه خـود                    آن هم نه حق يك فرد، بلكه حـ        . گردد

لـش بـا   اسـالمي كـه امـام او   . ي داده اسـت أپنداشته و با آرزوي آزادي و استقالل بـه جمهـوري اسـالمي ر         

ري كـه عليـه حكومـت اسـالمي         ككرد كه حتي پس از شكست لش        مي اي رفتار  مخالفين سياسي خود به گونه    

گريـد    ميافروزي همچون طلحه و زبير نگشكنان ج غي آن و بيعتبا بر مرگ سردار    مسلحانه كرده بود   قيام

  .نمايد  ميدانيتجليل و قدر) ص(ه اسالم و پيامبرو از خدمات پيشين آنها ب

اهللا شريعتمداري بيش از هر چيز به حيثيـت و حرمـت مرجعيـت شـيعه و آينـده                    در هر حال ماجراي آيت    

   .روحانيت لطمه وارد ساخته است

  العصم التي تهتك اللهم اغفرلنا الذنوب

  مهدي بازرگان ـ  كل نهضت آزادي ايراندبير



 

 ٦

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  ها نامه به روزنامه اطالعات پيرامون سخنان آقاي موسوي خوئيني

  

  :هيأت محترم تحريريه روزنامه اطالعات

دادسـتان  ها    االسالم موسوي خوئيني  حجة آن روزنامه سخنراني     ٦٥/ ٢٣/١احتراماً در شماره شنبه     

. اند  كل كشور درج گرديده كه طي آن به نهضت آزادي ايران اهاناتي نموده و افترائاتي وارد ساخته                

شود به حكم عدالت اسالمي و طبق قانون مطبوعات پاسـخ ذيـل را در آن روزنامـه درج                     تقاضا مي 

  .فرمائيد تا ملت نجيب ايران خود قضاوت كنند

تان كل كشور، در اجتماع پرسنل آن دادستاني و دادسراي انقالب         ها، دادس  م موسوي خوئيني  االسال  حجة

اسالمي تهران به اعضاء كابينه دولت موقـت و نهـضت آزادي حملـه نمـوده بـا كلمـاتي كـه شايـسته مقـام                          

نهضت آزادي ايـران، در  . اند  تحقير، اهانت و افترا قرار دادهت روحاني نيست آنان را مورد  ودادستاني و كس  

نمايـد ولـي بـه حكـم وظيفـه            اند خودداري مي    ها بر زبان آورده     ر كلمات موهني كه آقاي خوئيني     اينجا، از ذك  

مـا  » گرائـي  قانون«نمود اگر چه ممكن است اين       اسالمي و انساني خود دادستان كل را تعقيب قانوني خواهد           

  .بهانه جديدي براي حمالت ايشان گردد

اند كه    ها، در اين سخنراني مطالبي خالف واقع بيان داشته         گونه كه بگذريم آقاي خوئيني     از حمالت دشنام  

پـس از اشـغال النـه جاسوسـي اعـضاء كابينـه             «اند    از جمله گفته  . اطالعي نامبرده حمل نمود    توان بر بي   نمي

كننـد يعنـي رئـيس دولـت          كنند نه سقوط از كابينه بلكه از نظر سياسي هم سقوط مي             دولت موقت سقوط مي   

ملت ايران به خوبي آگاهند كـه اظهـارات فـوق كـذب محـض               » روند  براي هميشه كنار مي   اش    موقت و كابينه  

زيرا اوالً سقوط كابينه هرگز مطرح نبوده و دولت موقت بارها قبل از اقدام دانشجويان پيـرو خـط                   . باشد  مي

قبـل از آن    امام استعفاي خود را به رهبر انقالب تسليم نموده و حتي در اين نوبت نيز تـصميم بـه اسـتعفاء                      

اقدام صورت گرفته بود ثانياً اكثر اعضاء كابينه دولت موقت به همكاري در كابينه شوراي انقالب كه پس از                   

ثالثـاً  .  نفر از آنـان عـضويت در ايـن كابينـه را پذيرفتنـد              ٩اشغال النه جاسوسي تشكيل شد دعوت شدند و         

ي انقالبي كه پس از اسـتعفا دولـت موقـت     نفر از اعضاء كابينه آن به عضويت شورا٣رئيس دولت موقت و   

رابعـاً عليـرغم غوغـا      . تشكيل شد انتخاب گرديده و تا تشكيل مجلس اول در اين مقام انجام وظيفـه نمودنـد                

گونـه دانـشجويان پيـرو خـط امـام و تبليغـات سـوء              و افـشاگريهاي غيراسـالمي و ماركسيـست       ها    ساالري

 نفرشـان سـوابقي طـوالني در    ٦ از اعضاء دولت موقت كـه     نفر ١٠طلب عليه دولت موقت     انحصارهاي    گروه

رأي سنگيني كه رئـيس دولـت موقـت در          . نهضت آزادي ايران داشتند با رأي مردم به مجلس اول راه يافتند           

آن انتخابات به دست آورد به خوبي نشان داد كه اعضاء دولت موقت و نهضت آزادي نه تنها در چشم ملت        

  .اند بلكه در قلوب مردم مسلمان ايران جاي محكمي دارند ط نكردهايران از لحاظ سياسي سقو

كوشـند بـا اظهـار مطـالبي          انـد مـي     رسد كساني كه خود در پرتگاه سقوط سياسي قرار گرفته           به نظر مي  

  .هاي دروغ و تهمت و اهانت از سقوط خويش جلوگيري كنند خالف واقع و دادن نسبت



 

 ٦

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  ها نامه به روزنامه اطالعات پيرامون سخنان آقاي موسوي خوئيني

  

  :هيأت محترم تحريريه روزنامه اطالعات

دادسـتان  ها    االسالم موسوي خوئيني  حجة آن روزنامه سخنراني     ٦٥/ ٢٣/١احتراماً در شماره شنبه     

. اند  كل كشور درج گرديده كه طي آن به نهضت آزادي ايران اهاناتي نموده و افترائاتي وارد ساخته                

شود به حكم عدالت اسالمي و طبق قانون مطبوعات پاسـخ ذيـل را در آن روزنامـه درج                     تقاضا مي 

  .فرمائيد تا ملت نجيب ايران خود قضاوت كنند

تان كل كشور، در اجتماع پرسنل آن دادستاني و دادسراي انقالب         ها، دادس  م موسوي خوئيني  االسال  حجة

اسالمي تهران به اعضاء كابينه دولت موقـت و نهـضت آزادي حملـه نمـوده بـا كلمـاتي كـه شايـسته مقـام                          

نهضت آزادي ايـران، در  . اند  تحقير، اهانت و افترا قرار دادهت روحاني نيست آنان را مورد  ودادستاني و كس  

نمايـد ولـي بـه حكـم وظيفـه            اند خودداري مي    ها بر زبان آورده     ر كلمات موهني كه آقاي خوئيني     اينجا، از ذك  

مـا  » گرائـي  قانون«نمود اگر چه ممكن است اين       اسالمي و انساني خود دادستان كل را تعقيب قانوني خواهد           

  .بهانه جديدي براي حمالت ايشان گردد

اند كه    ها، در اين سخنراني مطالبي خالف واقع بيان داشته         گونه كه بگذريم آقاي خوئيني     از حمالت دشنام  

پـس از اشـغال النـه جاسوسـي اعـضاء كابينـه             «اند    از جمله گفته  . اطالعي نامبرده حمل نمود    توان بر بي   نمي

كننـد يعنـي رئـيس دولـت          كنند نه سقوط از كابينه بلكه از نظر سياسي هم سقوط مي             دولت موقت سقوط مي   

ملت ايران به خوبي آگاهند كـه اظهـارات فـوق كـذب محـض               » روند  براي هميشه كنار مي   اش    موقت و كابينه  

زيرا اوالً سقوط كابينه هرگز مطرح نبوده و دولت موقت بارها قبل از اقدام دانشجويان پيـرو خـط                   . باشد  مي

قبـل از آن    امام استعفاي خود را به رهبر انقالب تسليم نموده و حتي در اين نوبت نيز تـصميم بـه اسـتعفاء                      

اقدام صورت گرفته بود ثانياً اكثر اعضاء كابينه دولت موقت به همكاري در كابينه شوراي انقالب كه پس از                   

ثالثـاً  .  نفر از آنـان عـضويت در ايـن كابينـه را پذيرفتنـد              ٩اشغال النه جاسوسي تشكيل شد دعوت شدند و         

ي انقالبي كه پس از اسـتعفا دولـت موقـت     نفر از اعضاء كابينه آن به عضويت شورا٣رئيس دولت موقت و   

رابعـاً عليـرغم غوغـا      . تشكيل شد انتخاب گرديده و تا تشكيل مجلس اول در اين مقام انجام وظيفـه نمودنـد                

گونـه دانـشجويان پيـرو خـط امـام و تبليغـات سـوء              و افـشاگريهاي غيراسـالمي و ماركسيـست       ها    ساالري

 نفرشـان سـوابقي طـوالني در    ٦ از اعضاء دولت موقت كـه     نفر ١٠طلب عليه دولت موقت     انحصارهاي    گروه

رأي سنگيني كه رئـيس دولـت موقـت در          . نهضت آزادي ايران داشتند با رأي مردم به مجلس اول راه يافتند           

آن انتخابات به دست آورد به خوبي نشان داد كه اعضاء دولت موقت و نهضت آزادي نه تنها در چشم ملت        

  .اند بلكه در قلوب مردم مسلمان ايران جاي محكمي دارند ط نكردهايران از لحاظ سياسي سقو

كوشـند بـا اظهـار مطـالبي          انـد مـي     رسد كساني كه خود در پرتگاه سقوط سياسي قرار گرفته           به نظر مي  

  .هاي دروغ و تهمت و اهانت از سقوط خويش جلوگيري كنند خالف واقع و دادن نسبت



  ٧

 ايران در مورد جنگ را بهانه ديگري براي حمله قـرار داده و              گيري نهضت آزادي   موضعها    آقاي خوئيني 

  .به اهانات خود عليه نهضت پرداخته است

بايـد يـك   «گويـد     عجبا نامبرده در همين سخنراني از سانسور و جلوگيري از انتقـاد شـكايت دارد و مـي                 

 عجيبي در جامعـه  مرزي را مشخص كنند تا جامعه از انتقاد سازنده محروم نشود زيرا يك خود سانسوري  

 اداره رسـيد نبايـد بـه او گفـت      به ميـز شود كه اگر كسي پايش اين نمي«كند كه  و اضافه مي» پيدا شده است  

ابقه صـداقت، دينـداري     نظر قرآني، فقهي و سياسي گروهي كه س       ولي خود از اظهار   » ي چشمت ابروست  باال

ب قـرار گرفتـه در مـورد جنـگ ناراحـت      شان مورد قبول خاص و عام و از جمله رهبر انقـال     و وطن دوستي  

 در مقياسي محدود منتشر شده است        كه اي در اين باره را     پردازد و انتشار جزوه     شده به اهانت و تحقير مي     

! خوانـد   مـي » ه جرياني كه توسـط صـدام وارد كـشور شـده اسـت             بچنگ زدن به پهلوي انقالب و پيوستن        «

  .بهتان عظيم ذاهللا ان هذا االامع

اي كـه جـان و مـال و آبـروي            پرسيم آيا انتقـاد و اظهـارنظر دربـاره مـسأله            دادستان كل مي   ما از آقاي  

اي بـراي آن جـرم       ته اسـت و پيـشنهاد راه حـل عادالنـه          ها از مردم اين كشور را در اختيار خود گرف           ميليون

ل سياسـي و    و نقل فتاوي فقهـا و تحليـ       ) ع(و سيره ائمه  ) ص(آيا استدالل به كتاب خدا و سنت رسول       ! است؟

بـه  ! اقتصادي جنگ و پيشنهاد راهي براي پايان شرافتمندانه خونريزي ميان دو دولت مسلمان جـرم اسـت؟                

نظر ما چنين اقداماتي نه تنها جرم نيست بلكه مصداق بارز دعوت به خير و امر به معروف و نهـي از منكـر                        

تـر   تر و الزم  اي مهم   هر انتقاد سازنده  لمان بوده و از     و نصيحت ائمه مسلمين است كه از وظائف هر فرد مس          

آقاي دادستان به عنـوان يـك مـسلمان وظيفـه           . المسلمين فليس بمسلم  باشد كه من اصبح ولم يهتم بامور       مي

بعالوه به عنوان عضوي مؤثر از قوة قضائيه بـه حكـم            . دارند امر به معروف و نهي از منكر را تشويق كنند          

احيـاي حقـوق عامـه و       «و  »  نظـارت بـر حـسن اجـراي قـوانين          وظيفـه «اصل يكصد و ششم قانون اساسي       

ولي متأسفانه بـه جـاي انجـام ايـن وظيفـه بـا              . نيز به عهده ايشان است    » گسترش عدل و آزاديهاي مشروع    

انتقـاد  نظر و   كوشـند مـردم را از اظهـار        گـشته و مـي    » آزاديهـاي مـشروع   «بياناتي نظير آنچه ذكر شد مانع       

  . اهميت جنگ محروم سازندااي ب سازنده درباره مسأله

دانيم با يادآوري اصل يكصد و شصت و دوم قانون اساسي كه عـدالت را شـرط الزم بـراي                     ما الزم مي  

شمارد و با ذكر نظر عموم فقها كه دروغ، افتـرا و تنـابز بـه القـاب را از                      احراز مقام دادستاني كل كشور مي     

هـا را بـه تقـواي اللهـي توصـيه نمـوده               د آقاي خـوئيني   دانن  گناهان كبيره و موجب خروج از دائره عدالت مي        

  .منكم شنان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واليجر: اللهي را يادآور شويم كهفرمان محكم

  

  نهضت آزادي ايران

٢٨/١/٦٥  

٢٠-٣-٢٧٠  

  



 

 ١٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

 تلگرام نهضت آزادي ايران به سازمان ملل پيرامون تجاوز آمريكا به ليبي
  

  ويارئجناب آقاي خاوير پرز دوك

  دبيركل سازمان ملل متحد ـ نيويورك 

گنـاه و ويـران شـدن منـاطق           تجاوز ناجوانمردانه آمريكا عليه كشور ليبي كه موجب كشته شدن مردم بـي             احتراماً

وجدان همه آزاديخواهاني را كه معتقد به عدالت و انسانيت و حاكميت قانون بوده و براي انسانها حـق                    مسكوني گرديد 

  .دار ساخت ر تجاوز قائلند شديداً جريحهبرابحق آزادي، استقالل و مصونيت در ها  حيات و امنيت و براي ملت

نهضت آزادي ايران حمله ابرقدرتي همچون آمريكا و همكاري و تأييد كشوري مانند انگلستان را كه نه تنهـا                   

  .نمايد  ميباشد شديداً محكوم  نميالمللي نيز قابل توجيه بلكه به لحاظ موازين منطقي و بيناز نظر حقوق بشر 

اي موجب فساد جهـاني و       باشد زيرا چنين شيوه     مي لف تروريسم به هر صورت آن     نهضت آزادي ايران مخا   

 ولي اعتقاد دارد براي جلوگيري از تروريسم همكاري صادقانه و. گردد  ميالمللي بين و نسل و ناامني  حرثهالك

  .مايدباشد و به جاست كه آن سازمان نقش اساسي در اين زمينه ايفا ن  ميكليه كشورها ضروريقاطعانه 

باشد اين است كـه ابرقـدرتي همچـون آمريكـا در       ميدر مورد تجاوز آمريكا به ليبي آنچه موجب تعجب        

ي از قبيـل شـوراي امنيـت رسـيدگي و           لالمل حاليكه هنوز مقامات بين   مقام مدعي، قاضي و مجري نشسته در        

  !به خاك آن كشور يورش برداند  كردهنقضاوت 

  :آقاي دبيركل

ريكا در برخورد با ليبي درپيش گرفت مورد قبول قرار گيرد آيا هيچ كـشوري خواهـد                 اي كه آم   اگر رويه 

هايي كه قصد تجاوز به كـشورهاي   به كليه دولتاي  يت برخوردار باشد؟ آيا چنين رويه     توانست از نعمت امن   

ليـه را از    جوئي صلح و امنيت و حقـوق او         با داعيه سركوبي تروريسم و انتقام      ديگر دارند اجازه نخواهد داد    

و هـا     ا مجـاز شـمردن ابرقـدرتها در سـوء اسـتفاده از نيرومنـدي خـود، دولـت                  آيمردم جهان سلب نمايند؟     

  مظلوم را وادار نخواهد كرد كه متوسل به تروريسم گردند؟هاي  ملت

كنـد و بـا     مـي در هر حال نهضت آزادي ايران تجاوز غير انساني به حقوق ملت ليبـي را شـديداً محكـوم                

اي كه منشور ملل متحد در دفاع از حقوق كشورها به عهده آن سازمان گذاشته اسـت از آن                     وظيفه توجه به 

المللي، از كليـه امكانـاتي        ساختن متجاوز و حفظ امنيت بين      جناب تقاضا دارد به منظور احقاق حق و محكوم        

و اقتـصادي محرومنـد     هـايي كـه از قـدرت نظـامي           يار دارد استفاده فرمائيد تا ملـت      كه سازمان ملل در اخت    

  .بتوانند در صلح و امنيت به حيات خود ادامه دهند

  دبير كل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازگان

٣٠/١/٦٥  

  ون دهلي جناب آقاي راجيو گاندي رئيس جنبش عدم تعهد ـ: رونوشت
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تاريخ:10/2/1365

نامه به روزنامه كيهان پيرامون سخنان آقاي سليمي نماينده ميانه

هيات محترم تحريريه روزنامه كيهان

  در شماره مورخ 24/1/65 آن روزنامه در سخنان قبل از دستور آقاي موسي سليمي نماينده ميانه مطالبي خالف

واقع به نهضت آزادي ايران نسبت داده شده كه اظهار و انتشار آن مصداق اشاعه اكاذيب و توهين و افترا محسوب

مي شود. خواهشمند است به حكم عدالت اسالمي و طبق قانون مطبوعات پاسخ ذيل را جهت اطالع ايشان و

قضاوت خوانندگان آن روزنامه درج فرمائيد.

  ابتدا الزم است از آقاي سليمي تشكر كنيم كه از حق قانوني خود استفاده كرده و از تريبون مجلس در مورد بعضي

از مواضع و نظرات نهضت از جمله مسئله جنگ با لحني دوستانه تذكر داده و ما را نصيحت كرده اند.

  ايشان در مورد جنگ مي گويند:

“از نظر قانون اساسي جنگ در اختيار مقام مقدس رهبري مي باشد شما حق رأي نداريد... اگر اهل قانون هستيد

نبايد حرف بزنيد و اصرار بورزيد زيرا قانون جنگ را به عهده رهبر قرار داده و اگر متشرع و اهل دين و مقلد هستيد باز

هم بايد از مرجع اطاعت كنيد اگر دموكراتيك هستيد به رأي مردم اعتبار قائل شويد زيرا مردم جنگ و ادامه آن را مي

خواهند و شعار و اظهارات آنها در شهر و روستا و تمام مراكز مملكت و اجتماعات يك رفراندوم طبيعي است بايد

بپذيريد”

  و به دنبال آن جمع بندي كرده و مي گويند كه نهضت آزادي مخالف قانون و شرع و دموكراسي است. مقدمتاً بايد

بگوييم آنچه ما در مورد جنگ نوشته ايم متكي به دين (قرآن و سنت) و قانون اساسي بوده و با اعتقاد به

دموكراسي همواره براي آزادي و حاكميت واقعي ملت در چارچوب قانون اساسي تالش نموده ايم. در اينجا براي

روشن شدن اتهامات مذكور توجه ايشان را به توضيحات زير جلب مي نمائيم:
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  1ـ قانون اساسي كه وظيفه “ فرماندهي كل نيروهاي مسلح” از جمله “اختيار اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها به

پيشنهاد شوراي عالي دفاع” را به عهده رهبري گذارده و به همين ترتيب وظائف و اختيارات ساير مسئوالن مملكتي

را مشخص ساخته براي نمايندگان مردم در مجلس و آحاد ملت نيز همزمان حقوقي را مشخص ساخته است. اصل

هشتاد و چهارم قانون اساسي تصريح مي كند كه “هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه

مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد” و بر اساس اصل هشتاد و ششم “مقام ايفاي اين وظائف در اظهار

نظر و راي خود كامالً آزادند”. از سوي ديگر براي ملت كه منشاء قدرت و حاكميت هستند و بر اساس اصل پنجاه و

ششم “خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است” بر اساس اصل سوم دولت جمهوري

اسالمي را موظف به تأمين “مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

خويش” نموده است و بر اساس اصل ششم “امور كشور بايد با اتكاء به آراء عمومي اداره شود” و اصل هشتم نيز بر

اساس نص آيات محكم قرآني “دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر” را “وظيفه اي همگاني و متقابل بر عهده

مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت” تصريح كرده است.

  امير مؤمنان علي(ع) پيشواي اول ما شيعيان نيز در خطبه 207 نهج البالغه فرموده “براي من كه برشما حكومت

مي كنم حقي است بر شما و براي شما نيز حقي است بر من مانند حقي كه بر شما دارم”.

  با توجه به مطالب باال آيا اظهار نظر در مورد مهمترين و سرنوشت سازترين مسئله كنوني جامعه توسط جمعي از

آحاد اين ملت كه سوابق و خدمات آنان براي ملت روشن مي باشد خالف شرع و قانون اساسي است؟ اگر اين

منطق درست باشد از آنجا كه كليه مسئوليت هاي مملكتي در قانون اساسي به عهده اشخاص محول شده است

بنابراين نه تنها مردم بلكه نمايندگان مجلس نيز در هيچ موردي حق اظهارنظر نخواهند داشت و فريضه مهم امر به

معروف و نهي از منكر بايد براي هميشه تعطيل شود!!

  اگر قانون اساسي مسئوليت فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعالن جنگ و صلح را در اختيار رهبري قرار داده

بديهي است كه به مفهوم تعطيل ساير اصول قانون اساسي و سلب اختيار قانوني از ملت و نمايندگان وي در

مجلس نمي باشد. هر مسئولي بر اساس اختياراتي كه به وي تفويض شده به وظائف محوله عمل مي نمايد و در

عين حال نمايندگان ملت و آحاد مردم نيز بايد به وظيفه “مشاركت در تعيين سرنوشت خويش” و نظارت بر كار

مسئوالن مملكتي و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر قيام بنمايند تا زمينه هاي انحراف و فساد از بين برود و

جامعه انساني و الهي تحقق يابد.

  اصوالً نفي حقوق ملت و تمركز اختيارات به طور مطلق در يك فرد يا قشر خاص از ويژگي هاي نظام هاي استبدادي

است كه مغاير مباني قرآني و روش و سنت پيامبر و ائمه طاهرين عليهم السالم مي باشد. قرآن كريم اصل شورا را

براي اداره جامعه مطرح مي سازد. پيامبر اكرم آن را به ويژه در مدينه كه رهبري جامعه اسالمي را نيز بر عهده
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داشته اند به كار بسته اند. حضرت علي نمونه برجسته اين تعاليم در دوران خالفت و در مسند حكومت مي گويد: “از

حقگوئي و مشورت به عدل خودداري نكنيد زيرا من برتر از آن نيستم كه خطا بكنم.(1) ”

  مگر رهبري انقالب و ساير دست اندركاران جنگ مقامشان از پيامبر و علي باالتر است كه نيازي به شنيدن نظرات

مردم و صاحب نظران جامعه نداشته باشند؟

  آقاي سليمي با اين سخنان خود مقام رهبري را نه تنها به قداست و عصمت پيامبران بلكه به الوهيت رسانيده اند

و جائي براي ما و خودشان و ملت باقي نگذارده اند حال آنكه رهبري انقالب خود چنين مطلبي را اظهار نكرده و يقيناً

مخالف آن هم مي باشند.

  سرگذشت رژيم هاي استبدادي در طول تاريخ به خوبي نشان مي دهد كه خود مردم در زمينه سازي آن نقش

بسيار مؤثري داشته اند. آقاي سليمي با اين بيان خود عمالً مي خواهند شعار و سنت استبداد شاهنشاهي كه

گفته مي شد “چه فرمان يزدان چه فرمان شاه” را احيا نمايند. مگر نمايندگان ملت نبايد پاسدار ارزشهاي انقالب و

آرمان هاي ملت باشند؟ مگر ملت به دنبال “محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي” و “تأمين آزادي هاي

سياسي و اجتماعي” و “حاكميت ملت” نبود؟

  جا دارد آقاي سليمي قانون اساسي و مباني اسالمي را مرور مجددي بفرمايند تا با حقوق خودشان به عنوان

نماينده مردم و حقوق ملت آشنا شوند و بتوانند بر اساس سوگندي كه به قرآن مجيد در مجلس ياد كرده اند از

حقوق ملت و قانون اساسي و آرمانهاي انقالب اسالمي دفاع كنند.

  نهضت آزادي ايران با توجه به محدوديت هاي موجود به وظيفه قانوني و شرعي خود و انجام فريضه امر به معروف و

نهي از منكر عمل كرده و نظرات خود را در باب جنگ به اطالع مسئوالن مملكتي و ملت شريف ايران رسانده و خواهد

رساند و اين عمل نه تنها به سرنوشت جنگ صدمه اي نمي زند بلكه اگر عموميت يابد و نظر مردم و نمايندگان

واقعي مردم آزادانه مطرح شود و مورد توجه رهبري و دست اندركاران قرار گيرد مي تواند راهي به سوي پايان

عادالنه و شرافتمندانه جنگ بگشايد.

  2ـ در مورد سؤال آقاي سليمي كه گفته اند آيا ما متشرع و اهل دين هستيم بايد بگوييم اتفاقاً به همين دليل است

كه در مورد جنگ اظهار نظر نموده و تبعات اين اقدام را نيز متحمل مي شويم.

  ايشان بيان داشته اند كه اگر چنين هستيد بايد از مرجع تقليد اطاعت كنيد. به نظر مي رسد كه آقاي سليمي

توجه نفرموده اند كه:

  اوالًــ در اينجا حكم شرعي جنگ مطرح نيست زيرا ما و فرمانده كل قوا توافق داريم كه در زمان غيبت امام معصوم

جنگ ابتدائي حرام و خالف شرع است. بنابراين اختالف نظر در حكم مطرح نيست كه مسأله اجتهاد و تقليد مطرح
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شود.

  ثانياًــ اختالف در اينجاست كه پس از فتح خرمشهر و آيا ادامه جنگ از طرف جمهوري اسالمي ايران جهت تدافعي

دارد يا به صورت تهاجم درآمده است. به عبارت ديگر اختالف در مصداق است و به عقيده فقها مصداق نه تنها به

عهده مجتهد نيست بلكه به عهده فرد فرد مكلفين است.

  ثالثاًــ اگر كسي از دستور صريح الهي كه فرموده است “فان جنحوا للسلم فاجنح لها” “وان يريدوا ان يخدعوك فان

حسبك هللا” و فرمان اللهي “و ان طائفتان من المؤمنين...” قطع به وجوب پايان جنگ پيدا كند و از طرف ديگر با توجه

به خونريزي وسيعي كه بين دو ملت مسلمان ادامه دارد و حرمت ريختن خون جز در راه حق جائز نيست در

مشروعيت ادامه جنگ شك نمايد آيا قطع او برايش حجيت ندارد و آيا مي توان با داشتن چنين قطعي از فقيهي تقليد

كند كه از راه اصول و ادله ظني به حكم شرعي رسيده است.

  حال فرض كنيم كه سخن آقاي سليمي در مورد لزوم تقليد در چنين مسأله اي كه به طور قطع در حيطه تقليد

نمي گنجد مورد قبول باشد. آيا آقاي سليمي نمي دانند كه بسياري از مراجع مسلم تقليد با ادامه جنگ در شرايط

كنوني موافق نيستند و آن را به نفع مملكت و دو ملت مسلمان ايران و عراق نمي دانند؟

ـ آقاي سليمي در ادامه سخنان خود مي گويند: چون اكثريت مردم خواهان ادامه اين جنگ هستند اصول 3  

دموكراسي ايجاب مي كند نهضت آزادي نيز تسليم مردم شود. ما در اين مورد نظر خود را در بيانيه مورخ

پيرامون نظرخواهي درباره ادامه جنگ در راهپيمائي روز قدس گفته ايم. تبليغات يك جانبه و انحصاري 18/3/64

حاكميت اعم از راديو و تلويزيون، روزنامه ها و نماز جمعه به هيچ وجه نمي تواند منعكس كننده نظر اكثريت مردم

تلقي شود مگر آنكه از طريق همه پرسي (رفراندوم) به صورت آزاد و قانوني همراه با نظرات مردم نظرخواهي بشود.

  به نظر نهضت آزادي ايران در صورتيكه چنين نظرخواهي انجام نگيرد استنباط هر فرد يا گروه به اندازه استنباط فرد يا

گروه ديگر اعتبار دارد. اگر جمع زيادي از مردم در نمازهاي جمعه و برخي از راهپيمائي ها شعار ادامه جنگ را تكرار

مي كنند و به سوي جبهه ها مي روند در اجتماعات بزرگ ديگري چون اجتماع بيش از سي هزار نفري ورزشگاه

شهيد شيرودي (امجديه) كه مردم معموالً از قشرهاي مختلف جامعه در آن شركت مي كنند و از قشر و گروه خاصي

نيستند به طوري كه شاهدان عيني اطالع مي دهند عليرغم درخواست و اصرار گوينده برنامه، حتي يك نفر نيز شعار

ادامه جنگ را تكرار نمي كند.

  در شرايط كنوني به نظر ما اكثريت مردم خواهان پايان عادالنه و شرافتمندانه جنگ هستند و با ادامه جنگ به شكل

كنوني آن مخالفند.

  4ـ ايشان در قسمت ديگري از سخنان خود نظر ما را نقل كرده و مي گويند:
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“عاقبت جنگ جز نابودي اقتصادي و سياسي ملت ايران و شكست انقالب اسالمي و بي آبروئي اسالم در عالم

نخواهد بود.”

و سپس اضافه مي كنند كه “اين تهمت ها واقعاً شرم آور است.”

  ما در نشريه “روزنه هاي اميد” كه مطلب فوق از آن نقل شده است تأسف و نگراني خود را با وجود همه جانبازي

ها و ايثارگري هاي ملت و كارداني و ظرفيت مسئوالن جمهوري اسالمي از چنين سرنوشتي براي ادامه جنگ اعالم

داشته ايم و نظر آقاي هاشمي رئيس محترم مجلس را كه گفته بودند ابرقدرتها خواهان تداوم جنگ و درگيري و

تضعيف دو ملت هستند نقل كرده ايم.

  در اينجا از آقاي سليمي مي پرسيم آيا جنگ موجب بهبود وضع اقتصادي و اوضاع سياسي ــ اجتماعي ملت شده

و براي انقالب و اسالم در عالم آبروئي كسب كرده است؟

  متأسفانه واقعيت هاي جامعه به اين سؤال پاسخ منفي مي دهد. بيش از نيمي از بودجه مملكت را جنگ به خود

اختصاص داده و پي آمدهاي آن، ضايعات معنوي و مادي گسترده اي براي ملت ما بوده است. كاهش قيمت نفت نيز

ابعاد اين ضايعات را عميق تر كرده و خواهد كرد. در اين صورت اين مطالب نه تنها تهمت نيست بلكه بيان واقعيت

هاست و انتظار نمي رود ايشان بيان اين واقعيت ها را كه در سطح جامعه كامالً چشمگير است “شرم آور” بخوانند.

شرم آور كتمان حقيقت است نه بيان آن.

ـ در مورد بدعت ها كه در تلگرام تسليت مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري آمده است بسيار به جاست ايشان به 5  

نزديكان آن مرحوم مراجعه و از بدعت هاي مورد نظر ايشان كه به تواتر نقل شده است مطلع شوند.

نهضت آزادي ايران

  (1) نهج البالغه خطبه 207ـ. فال تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فاني لست في نفسي بفوق ان اخطي
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  

 ١٠/٢/١٣٦٥:تاريخ

  

  

  نامه به آقاي موسوي سليمي نماينده ميانه

  

  جناب آقاي موسي سليمي

با سالم ضمن آرزوي توفيق شما در انجام وظائف محوله و خدمت به مردم به پيوست يك نـسخه مـتن          

. شـود   مي شده است ارسال   درج   ٢٤/١/٦٥جواب به سخنان قبل از دستور شما كه در روزنامه كيهان مورخ             

اميدوار است اگر كلمه حقي در جوابيه يافتيد نسبت به اصـالح و جبـران مطالـب گفتـه شـده اقـدام مقتـضي               

  .معمول بفرمائيد

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

  



 

 ١٦

  جوابيه آقاي دكتر اكبر فاضل 

  سرپرست دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران 

  به پيام نوروزي نهضت
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  زاده  نوشته آقاي نوري-زهرا ربائي در بهشت آدم

  

  

  ايران وطن من

  ...اسالم ــ ايمان من

  ت سرزمين را خواهي ديد شو اگر سپيده دمان به شفق بنگري خون سرخ فرزندان اين پهند

  رسد  ميهنوز چكاچك تيغ قهرمانان اين ديار ديرين به گوش

  آفريدند  ميحماسه) منهاي  انگيزه(اك آن موقع كه ايمان نبود خون و خ

  ها  و بابكها  ها بودند و كاوه و آرش

  ...و ديديد كه چگونه ايستادند و ايستاده مردند

  و چون ايمان آمد ــ علي را شناختيم و عدالت را و حسين و شهادت را و فرزندان اينان را و انسانيت را

ن از نسيم بپرسي و يـا اگـر همانـدم بـه افـق بنگـري                 چه بگويم بايد تاريخ اين سرزمين را هر صبحگاها        

  درخواهي يافت

 تير و به دنبالش نهضت ٣٠ و قيام  بود فرزند صديق وطن مصدق،حماسة اسطورة ايران، و لحظه اي از تاريخ

  ...دارد  ميداشت و  ميمقاومت ملي و سپس نهضت آزادي ايران كه شرارة شورش ايران و ايمان را زنده نگه

 مان را كه چگونه زنجيرهايي را كه در دوره ستم بـه دسـتمان              اسالمي ياد داريد انقالب شكوهمند      و همه به  

  ...بسته بودند پاره كرد

  ...را سوزانيد و دژخيم را به گور سپاردها  و چگونه ــ زندان

  اند مال كردهمان را لگد سرخ محلههاي   اينك شقايق،اما دريغا

  و آشيانة فاختگان آزاد را ويران

  سوخته را ساختند و به دستانمان زنجير زدندهاي  زندان

  كند ــ خفقان گرفته  نميمان ديگر زمزمه دانيد باريك جويبار كوي مي

  بينيد  نميبه آسمان بنگريد ـ ديگر پرواز پرنده سپيد آزادي را

  گر بار پيكان سياه استبداد بالش را خونين كرده ددانيد  مي

   به دار آويختندآري با تسبيح، ايمانمان را

  و چه بايد كردن را! پرسم ـ از كجا آغاز بايد كرد  ميمن از شما

  تواند باشد   ميپرسم ـ پاسدار اين ايران جاويد و اين ايمان كه  ميمن از شما

   .نهضت آزادي ايرانام  من دريافته

٢٤/٢/٦٥  

  نوري زاده
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  بسمه تعالي

  دي ايراننهضت آزا

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢٠-٣-٢٧١ :شماره

 ٢٥/٢/١٣٦٥ :تاريخ

  

  

  

  نامه به رئيس جمهوري 

  زهرا  و اعضاي نهضت در بهشتدر مورد ربودن و ضرب و شتم سران

  

  حجه االسالم خامنه اي 

 رئيس جمهوري محترم ايران 

 ارديبهشت ماه در بيـست و پنجمـين         ٢٥ بامداد امروز پنجشنبه     ١٥/٨رساند، در ساعت      مي استحضاره  ب

سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران جمعي از سران و اعضاي نهـضت طبـق معمـول همـه سـاله بـه قـصد                    

عازم بهشت زهرا بودند كـه در مـدخل آن گروهـي مـأمور               بور بر مزار مرحوم طالقاني و شهدا      فاتحه اهل ق  

شـدند اعـضاي نهـضت را         مـي  بنـز همراهـي   هـاي     سيم در حاليكه با موتور و اتوموبيل       مسلح و مجهز به بي    

بـه  نجام آنهـا را     متوقف ساخته پس از اهانت و فحاشي و بيش از يك ساعت سرگرداني دور از انظـار سـرا                  

اي مخروبه بعد از كهريزك بردند و مـدتي طـوالني بـه همـراه دشـنام و                   ربائي چشم بسته به قلعه     شيوه آدم 

ديـدگي شـديد پيـدا كـرده از          ناسزا و تهديد به قتل مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوريكه برخـي آسـيب                

  .اند مصدوم شدهها  ناحيه دنده

خود شما واگذار كنـيم تـا آنطـور كـه در برابـر خداونـد و                 ماوقع قضاوت را به      الزم دانستيم با گزارش   

  .كنيد عمل نمائيد  ميو مسئوليتي كه احساسايد  سوگندي كه در برابر قانون اساسي خورده

  

  و ما النصر اال من عند اهللا

 نهضت آزادي ايران
  دفتر امام خميني : رونوشت

  )قم(العظمي منتظري.. آيه ا: رونوشت
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  دم ربائي در بهشت زهراآ بيانيه پيرامون

  :ملت شرافتمند ايران

ه تـن از سـران و        كيلومتري جاده تهران قم، آدم رباياني كه نُـ         ٣٠اي واقع در     در قلعه مخروبه و متروكه    

دادند   مي اعضاي نهضت آزادي را به اسارت گرفته بودند در حاليكه با چشمان بسته آنان را آزار و شكنجه                 

 سال سن و سوابق كساني همچـون دكتـر سـحابي را    ٨٢آنها حتي رعايت .. .!بازجوئي خود را شروع كردند    

كردنـد و بـا       نمي اي بر مزار مرحوم طالقاني در بهشت زهرا حاضر شده بود           كه صرفاً به قصد قرائت فاتحه     

  ...ساختند  ميفحش و ناسزا و ضرب و شتم سئواالت و ايرادات نامربوطي مطرح

ت و حكومت پليس ساواك نيـست، بـه همـين دوران تعلـق دارد و در                 واقعه فوق مربوط به دوران طاغو     

 ارديبهشت در ماه مبارك رمضان و در سايه حكومت جمهوري اسالمي ايران اتفاق افتاده               ٢٥روز پنجشنبه   

  .است

در بيست و پنجمين سالروز تأسيس نهضت آزادي ايران عده محدودي از سران و اعضاء نهـضت طبـق           

رفتند تـا     مي ديد خاطره و اداي احترام به بنيانگزاران و فعالين نهضت به بهشت زهرا            معمول ساالنه براي تج   

خـود   اي بر مزار مرحوم طالقاني و شهيد دكتر چمران و ساير شهداي اسالم و ايران وفـاداري   با نثار فاتحه  

  .مقدس اين عزيزان ابراز دارندهاي  را با آرمان

مـأمورين  ) ن به عهده كميته مركزي انقـالب اسـالمي اسـت          كه استحفاظ آ  ( در مدخل شمالي بهشت زهرا    

كميته سه اتوموبيل حامل افراد نهضت را متوقف ساخته پس از بازرسي صندوق عقب و حتي كيف و جيـب         

سيم به خيابان خاكي خلوتي از بهشت زهرا         سرنشينان، آنها را در معيت اتومبيل بنز سبز رنگي مجهز به بي           

سرانجام پـس از    . دهند  مي أموريني كه سوار بر موتور و اتومبيل در انتظار بودند         كنند و تحويل م     مي هدايت

نـشانده و بـا خـم    هـا     عقـب اتوموبيـل   هـاي     آنان را در صندلي   ها    حدود يك ساعت سرگرداني با بستن چشم      

يلـومتري اتوبـان     ك ٣٠كردن سرها براي آنكه مردم متوجه اين توطئه نـشوند در اختفـاي كامـل آنهـا را در                    

اي متروكه آنها را چـشم بـسته بـه سـينه ديـوار               برند و در كنار قلعه      مي اي فرعي و خاكي    هران قم به جاده   ت

گر در حاليكه اسيران خود را به باد سيلي و مشت و لگد گرفته بودند آنان                 آدم ربايان شكنجه   .دهند  مي قرار

بـاالخره پـس    . كشيدند  مي  و خط و نشان    كردند  مي را به دليل اظهارنظر در پايان دادن به جنگ تهديد به قتل           

از يك ساعت و نيم ضرب و شتم و اهانت كه منجر به مصدوميت و شكستن دنـده برخـي از آنهـا گرديـد و        

در طـي ايـن مـدت دوسـتاني كـه از       .شوند  ميدزدانه از صحنه خباثت خارج    ها     پنچر ساختن اتومبيل    از پس

كردند تا با وزير كشور و مقامات انتظامي تمـاس    مي ش را ماجرا مطلع شده بودند در دفتر نهضت نهايت تال        

داد، دفتر وزير به دفتر معاون سياسي، دفتر معاون به            مي حاصل نمايند، هركس موضوع را به ديگري احاله       

پيگيـري  با پليس تهران، ژاندارمري هم تماس گرفتـه شـد گفتنـد             .. .دفتر مديركل و آن هم به اشخاصي ديگر       

رسـانيم، كميتـه مركـزي هـم گفـت            مـي  وزيري تماس گرفته شد گفتند به اطـالع        دفتر نخست خواهند كرد، با    

  .)همچنان كه در خبر روز بعد كيهان اصل قضيه را نيز به كلي تكذيب كردند! (خبري نبوده است

  ٭ ٭ ٭
تـه سـاواك و     گران تعليم ياف   رضا شاهي نيست و شكنجه    انگيز فوق مربوط به رژيم محمد      ماجراي تأسف 
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 كردند، بلكه مأموريني تحريك شده، به نام اسالم و امام در روز             نمي ربائي و شكنجه   اد به نام شاه آدم    موس

دون پـالك ولـي خريـداري شـده از     نـام و نـشان، بـا اتومبيلهـائي بـ      روشن، در گورستان عمومي شهر، بـي      

دار را ربـوده بـه       ي روزه ا  انه ايـن ملـت رنجديـده تهيـه شـده عـده            اي كه از خز    سيم و اسلحه    المال، با بي   بيت

  .گاه بردند شكنجه

اين ماجرا در رژيمي اتفاق افتاده است كه مدعي است تنها رژيـم اسـالمي در جهـان اسـت، رژيمـي كـه                        

و حجت االسالم برخوردارند كه فرمان، اجازه و يا سـكوت           ... رؤساي سه قوة آن از عناويني همچون آيت ا        

  !ي ديگران استبرا“ حجت”شود  ميآميز آنان گفته رضايت

رنـج ديـده و     هـاي     همـواره حرمـت چهـره     اش    منشي و حكومت پليسي   رژيم جبار پهلوي با همه دد     ! عجبا

موي سپيد اين پيشگامان آزادي و استقالل را حتي در زندانهايش نگه داشـته هرگـز بـه خـود اجـازه چنـين                  

  .داد  نميهايي را رذالت

 داخل كشورند كه وجود آن به حاكميـت جـرأت بخـشيده             اينان متعلق به تنها حزب اسالمي باقيمانده در       

مورد احترام است، حزبي كه روزنامه ناشـر افكـارش          ها    است ادعا كند كه در ايران آزادي احزاب و جمعيت         

در توقيف است، اجازه ميتينگ يـا سـخنراني در امـاكن عمـومي را نـدارد و هرگـاه در محـل محـدود خـود                           

دهنـد و     مـي  قمـاش، اعـضا و مـدعوين را مـورد ضـرب و شـتم قـرار                مراسمي برپا كنـد گروهـي از همـين          

  .رسد  نميمكررش هم به مراجع قضائي هرگز به جائيهاي  شكايت

هايي ضد انساني همچون تهديد، ارعاب، ضرب و شـتم، پرتـاب كوكتـل بـه منـازل و                    خواهند با شيوه    مي

قـانوني، مـا را از انجـام        هـاي      اعـالم جـرم    اعتنائي بـه شـكايات و      ربائي و شكنجه در بيابان، و بي        اخيراً آدم 

فريضه امر به معروف و نهي از منكر بازداشته مردم را از شنيدن نظريات و مواضع نهضت برحذر نماينـد                     

ولي غافلند كه در اظهار كلمه حق و دفاع از جان و مال مردم، ما را با خداي خود عهدي است كه تير مالمت                        

  .كند  نميو تيغ شكنجه آن را نقض

  ٭ ٭ ٭
ما انتظار تعقيب، دستگيري و محاكمه آمرين و عاملين اين توطئـه و حركـات مـشابه آن را نـداريم و در                       

مواردي مشابه همچون حمله به مراسم شب قدر، تخريب و غارت ساختمان، ضرب و شتم مكرر اعـضاء و                    

انتظـار مـا از ملـت       “ .رياد اسـت  آنچه البته به جائي نرسد ف     ”كه  ايم    به تجربه دريافته  .. .مدعوين در جلسات و   

  : جوئي به اين واقعه و وقايع مشابه آن بنگرند و از خود بپرسند وم ايران است كه با بصيرت و چارهمظل

كـرد    مي آيا هفت سال پيش در آستانه پيروزي انقالب و تشكيل جمهوري اسالمي به مخيله كسي خطور               

هـائي مواجـه     العمـل   همسنگران آنان با چنـين عكـس        براي كه روزي زيارت قبور پيشگامان نهضت و انقالب       

  گردد؟

آيا كسي انتظار داشت كه همه صداها خاموش شده صداي ضـعيف تنهـا گـروه باقيمانـده بـا ربـودن و                       

  شكنجه تهديد به خاموشي گردد؟

  نظر سياسي با حاكميت تا به اين حد غير قابل تحمل باشد؟  كرد اختالف آيا كسي تصور مي

تظار داشتيم كه در صورت بروز اختالف، به جاي گسيل داشتن جاهالن تحريك شده كه به           آيا جز اين ان   

مرجـع  هـا     مقامـات قـانوني و دادگـاه      “ تيرهايي هستند در دست شياطين چـپ و راسـت         ”قول شهيد مطهري    

  رسيدگي و قضاوت باشند؟
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و احـزاب معتقـد     ها    روهوزير اين حاكميت رسماً اعالم نمود كه گ        ر همين چند روز قبل نبود كه نخست       مگ

اندازي نداشته باشند آزادند؟    الف دولت باشند، مادام كه قصد بر      به نظام جمهوري اسالمي ايران، هرچند مخ      

آيا فجايعي از قبل واقعه ذكر شده صرفنظر از آنكه با اطالع يا بدون اطـالع حاكميـت طراحـي و اجـرا شـده                         

  ميت به حقوق ملت نيست؟اعتنائي حاك شد دليلي بر ضعف و ناتواني يا بيبا

تابعـه وجـود    هـاي     راستي اختالف و شكاف عميقي كه بين اظهارات رسمي مقامات و عملكرد دستگاه            ه  ب

دارد ناشي از چيست؟ بـه اظهـارات خـود اعتقـاد واقعـي ندارنـد يـا فاقـد اقتـدار و كنتـرل كـافي نـسبت بـه                    

  ؟)يا هر دو( اجرائي و انتظامي هستندهاي  دستگاه

دهـد و     مـي  هايي را كه با پيروزي انقالب به دست آورده بود به تدريج از دسـت داده و                 زاديملت ايران آ  

 ارديبهشت  ٢٥اي كه در روز      به نظر ما برنامه    .كنند  مي گروههائي در حاكميت به تشديد چنين سياستي كمك       

 صـفر   ٢٨ و   ٦٣  بهمـن  ٢٢ماننـد   (سـابق   هاي    در بهشت زهرا اجرا گرديد در اصل و ماهيت تفاوتي با برنامه           

اند، سياست اصلي قطع كردن رابطه نهضت با مردم از           تي بسياري از مجريان تغيير نكرده     ندارد و ح  ) ١٤٠٥

تر انجام شد و     اي رذيالنه   با اين تفاوت كه اين بار به شيوه       مندان است،    القهطريق تهديد و ارعاب اعضاء و ع      

  .داغ ننگي بر پيشاني حاكميت زد

 كنـيم، آيـا احـساس مـسئوليت         مي اي سه قوه كشور و مسئولين طراز اول آن سؤال         ما در اينجا از رؤس    

اين است نحوه اداره كشوري كه ادعاي مديريت آن را داريد؟ اين است نظم و عدالت و قـانون و                    .. .كنيد؟ نمي

پرسـيم آيـا      مـي  و از سـاير مـسئولين و مقامـات و مجريـان            را به مـردم داده بوديـد؟      اش    اسالمي كه وعده  

  ايد؟  را فراموش نموده“كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته”را كه ) ص(فرمايش پيامبر گرامي

آيا نبايد انحرافات از طريق امر به معروف و نهي از منكر و اجراي قاطع و بدون مالحظه قـانون اصـالح                      

 ي كـه اظهـار  گردد؟ آيا وقت آن نرسيده است كه عملكرد خـود و همكارانتـان را بـر اسـاس معيارهـاي اسـالم               

بايستيد و مقاومـت    ها    و تبعيض ها    داريد به آن معتقديد مورد ارزيابي قرار دهيد و در مقابل انحرافات و ظلم              مي

  ١؟“يبقي مع الظلمالكفر وال الملك يبقي مع”: كهايد  را فراموش كرده) ص(كنيد؟ آيا سخن پيامبر اكرم

گوئيم شما با ايـن گونـه اعمـال      ميشوند ها مي وطئهالخره به مأموريني كه ندانسته وسيله اين قبيل ت او ب 

نگذاريـد  . سازيد  مي بيش از هر كس به جمهوري اسالمي، خون شهداء و رهبري مملكت لطمه وارد ساخته و               

آري اجازه ندهيد كه به گفته اسـتاد        . ناآگاهانه ابزار دست ديگران گشته در پيشگاه عدل الهي محكوم گرديد          

  ٢وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .“ر كمان شيطان باشيدتيرهائي د”شهيد مطهري 

  ٦٥/ ارديبهشت/ ٢٨ - نهضت آزادي ايران

  

  اگر از چنني شيوه هايي انزجار داريد اعتراض خود را كتباً به مقامات مسئول اعالم منائيد

                                                      
  .ماند ولي با ظلم برقرار نخواهد ماند حكومت با كفر پايدار مي .1

  .باشد آنان كه ستم كردند به زودي خواهند دانست چه سرنوشتي در انتظارشان مي .2
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  نامه به اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تبريز

  

 توانـستم   ستبداد به اسارت افتادي، كاش مي     اي آزادي، كه در چنگ ا     ”

قفست را بشكنم و تو را در فضاي پاك بي ديوار پـرواز دهـم امـا                 

دانـي چـه      نمـي ... انـد   دانـي چـه كـرده       اند نمـي    مرا نيز به بند كشيده    

  “.كنند مي

  ١)دكتر شريعتي(

  

  اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تبريز 

  پس از سالم،

دلي كوتاه شـد،  اي براي اظهار درد رگداشت معلم دلسوز شريعتي، بهانهورد مراسم بزاطالعيه اخير در م  

ظاهراً تأثير سفارشهاي پيگير شريعتي بر تحمل عقيده مخالف و آزادي افكار آنقـدر هـست كـه دانـشجويان       

  .كالم يكديگر را تحمل كرده و با سعه صدر به ارزيابي بنشينند

اشت خاطره مرحوم دكتـر شـريعتي       ال جاري است كه براي بزرگد      خرداد ماه س   ٢٦سخن از وقايع روز     

اي از دانشجويان مسلمان آن دانشگاه از استاد دكتـر توسـلي كـه سـابقه همكـاري نزديـك بـا مرحـوم                         عده

در آن روز از    . آورند تا پيرامون نقش و افكـار آن مرحـوم سـخنراني كنـد               شريعتي دارد، دعوت به عمل مي     

رغـم اعتـراض     كنند، با ايجاد اخـالل و علـي         د را اعضاي انجمن اسالمي معرفي مي      اي ديگر كه خو    طرفي عده 

صدها نفر دانشجوي ديگر كه براي استماع سخنراني مذكور در محل استاديوم روباز حضور يافتـه بودنـد،                 

كننـده دسـتگير     شود و يكـي از دانـشجويان دعـوت         از اجراي برنامه بزرگداشت دكتر شريعتي جلوگيري مي       

اي كه به اين مناسـبت قبـل از آن روز از طـرف انجمـن اسـالمي دانـشجويان دانـشگاه           در اطالعيه . ددگر مي

برگزاري ايـن جلـسه را      ! شود، ضمن تجليل و گراميداشت دكتر شريعتي، گناه نا بخشودني           تبريز منتشر مي  

  : دارند به گردن نهضت آزادي گذارده اظهار مي

رود كه در عـين تجليـل و بزرگداشـت از             اساتيد و دانشجويان انتظار مي     اللهيان دانشگاه اعم از    از حزب ... ”

طلبـي را از   فرصت هرگونه فرصت ... مقام شامخ اين دلسوختة اسالم از طريق مقاالت و برگزاري سمينارها          

اصـطالح آزادي اسـت   ه هاي ضد انقالب بخصوص ليبرالها كه مصداق عيني آنها نهضت ب مغرضان و گروه 

  “...سلب نمود

“ فرصت طلبي”دانيد كه واژه      در مورد اتهام اخير جاي بحثي نيست، چرا كه شما خود بهتر از هركس مي              

سـود جـسته، از آب      ها    شود كه هم رنگ جماعت شده در مسير جريان متالطم از فرصت             به كسي اطالق مي   

امر به معروف و نهي     تر بود اگر به جاي اداي فريضه         يرد، براي نهضت آزادي بسيار آسان     آلود ماهي بگ   گل

                                                      
  .١٢٦خجسته آزادي صفحه  .1
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هـاي مـادي، تحمـل ارعـاب و تهديـد و آزار روحـي و                  با تمام محـدوديت   “ سكوت و يأس  ”از منكر در اين ورطه      

گـران    داد و يـا حـداقل بـه خيـل نظـاره             كرد و همگام با بقيه شعار عافيت سر مـي           جسمي، در مسير رود شنا مي     

  .ايد را در جاي ناصحيح به كار گرفته“ طلب فرصت”واضح است كه واژه . پيوست تفاوت مبهوت مي خموش و بي

رسـد كـه    بـه نظـر مـي   . اما هزار نكته باريكتر ز مو در تاريخ دانشگاه و انجمنهاي اسالمي مـستتر اسـت               

انـد    اعضاي آن انجمن اسالمي به كلي با گذشته قطـع رابطـه كـرده و يـا آن را بـه وادي فراموشـي سـپرده                         

هاي اسالمي ريشه در تـاريخ و شـاخه در آينـده            اجتماعي مانند انجمن   ترديد درخت جامعه و سازمانهاي     بي

  ها را به مسير تعالي هدايت كنيم؟  ها، و باغبانان اين نهال، شاخه توانيم بدون شناخت ريشه دارند، چگونه مي

 كه اولـين بـذر دانـشگاه در خـاك ايـن سـرزمين كاشـته شـد، حركتهـاي ماركسيـستي و                    ١٣١٧از سال   

بي سربرآورند و به موازات آن جريانهاي اسالمي و ملي در دانشگاه شكل گرفت و رفته رفته                 تجددطلبي غر 

هـاي اسـالمي را در صـحنه دانـشگاه            ايها و بهائيت، خالء انجمن     گوناگون اعم از توده   هاي    دريائي از گرايش  

 دانـشكده   سـال تولـد اولـين انجمـن اسـالمي دانـشجويان در            “ ١٣٢١ ”.براي جوانان مسلمان آشكار ساخت    

 مرداد و تـشكيل نهـضت مقاومـت ملـي، نقـش           ٢٨پزشكي تهران بود، در همين زمان و حتي پس از كودتاي            

گيـري و هـدايت    ندس بازرگان و دكتـر سـحابي در شـكل         مه ،طالقاني... علما و استاداني چون، مرحوم آيت ا      

هـاي اسـالمي      كه انجمن  وريطه  ب. انجمنهاي اسالمي دانشجويان به اقرار دوست و دشمن انكارناپذير است         

، ٣٨، جامعه اسـالمي معلمـين در سـال          ٣٦يكي پس از ديگري تولد يافتند، انجمن اسالمي مهندسين در سال            

افـزايش گذاشـت، در آن زمـان      ها چنين رشدي رو به        انجمن اسالمي پزشكان و متعاقب آن در همه دانشگاه        

... ا  معلمـين را افـرادي چـون مرحـوم آيـت           هـاي اسـالمي مهندسـين و        ترين اعضاي مؤسس انجمن    برجسته

  .دادند طالقاني ـ مهندس بازرگان ـ دكتر سحابي و شهيد مطهري و دكتر توسلي تشكيل مي

كنندگان و اعضاي فعـال        كه مؤسسين آن عموماً همان تأسيس      ٤٠با تأسيس نهضت آزادي در ارديبهشت سال        

در اين زمينـه و بخـصوص حركتهـاي         . اي شد   مرحله تازه هاي اسالمي بودند، حركتهاي دانشجوئي وارد         در انجمن 

  ١.شود گنجد و مثنوي هفتاد من كاغذ مي توان گفت كه در اين مقال نمي اسالمي خارج كشور، مطالب بسيار مي

هاي اسالمي و جهت و محتـوي دادن بـه حركـت        سخن در مورد شريعتي است، همكاري شريعتي با انجمن        

گذاري نهضت آزادي ايران در خارج از كشور و سرانجام حركـت فرهنگـي                پايهاسالمي دانشجويان و باالخره     

 اسـت كـه     مايه شگفتي . سازي انقالب اسالمي بود بر همگان روشن است         گسترده وي كه عامل مهمي در زمينه      

دكتر شريعتي كه چنين رابطه نزديكي با نهضت و مخصوصاً مهندس بازرگـان دارد و كتـب اعتقـادي او را                     

را در حد نظريه نيوتون و گاليله قلمـداد         “ سير تحول قرآن  ”داند و تحقيق راجع به        فكري جوانان مي  زيربناي  

ا از نهـضت بيگانـه بـود و در           بـه نظـر شـم      ،دانـد    و تا آخرين روزها خود را شاگرد و پيـرو او مـي             ٢كند  مي

  .حراف افكار دارداستفاده از نام شريعتي سعي در انهني شما امروز نهضت آزادي با سوءبندي ذ تقسيم

اي راجع به دوسـت و همفكـر مرحـوم شـريعتي بنويـسيم،               دانيم چند كلمه   در مورد حادثه اخير الزم مي     

دكتر توسلي كه خود از اولين بنيانگذاران انجمن اسالمي معلمين است در مشهد همراه مرحوم شـريعتي بـه              

                                                      
از انتـشارات نهـضت   “ ٣٤پيك نهضت شماره “ ”تحليل پيرامون ـ دانشگاه قبل و بعد از انقالب ”براي اطالعات بيشتر به نشريه  .1

  .آزادي ايران مراجعه شود

  .١٣٥٧نامه دكتر شريعتي به مهندس عبدالعلي بازرگان درباره كتاب سير تحول قرآن ـ سال  .2
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ن ممتاز توسط دانشگاه جهت ادامه تحصيل        سال هر دو نفر به عنوان شاگردا       ٢پردازد، با فاصله      فعاليت مي 

خوانند و حتي در يك اتاق زنـدگي   شوند، در خارج، در يك دانشگاه و يك رشته، درس مي      به خارج اعزام مي   

و انـد   پس از مراجعت به ايـران نيـز همكـاري نزديـك داشـته     . سازند با كمك هم روزنامه منتشر مي     . كنند  مي

آيا يك هم كالسي، هم فكر و همراه قـديمي          . يش از او تجليل كرده است     ها دكتر شريعتي در كتب و سخنراني     

اي از دانـشجويان     عـده تواند بيانگر نظريات شريعتي باشـد؟ جلـوگيري از سـخنراني او كـه بـه دعـوت                     نمي

صـورت گرفتـه اسـت چـه        مسلمان همان دانشگاه براي بزرگداشت دكتر شريعتي در سالروز درگذشـت او             

مخـالف و   انصافي دارد؟ آن روز شـريعتي داد از آزادي افكـار و تحمـل عقيـده                  و بي نظري    مفهومي جز تنگ  

 اما امروز، شـما كـه       .خواست به اميد آنكه بر دل نشيند       در عقيده داشت، سخني كه از دل برمي       “ عقده”رخنه  

  با نگاريد قدرت تحمل نيم ساعت صحبت دوست و هم فكرش را نداشتيد و              خود به تجليل از وي اطالعيه مي      

 صـحبت وي شـديد و        و جنجال و مزاحمت كه دور از مرام دانشجوئي و فرهنگ دانـشگاهي اسـت مـانع                 هو

براستي اگر خود آن مرحوم امـروز حاضـر بـود آيـا در جمـع شـما آزادي                   ! نوازي كرديد  بدينوسيله مهمان 

  سخن گفتن داشت؟ 

  !سي مقيم حريم حرم نخواهد ماند            ك            زند همه را    دار به شمشير مي چو پرده

دهيد كـه داراي وجـه مـشتركي بـا            گذشته از اينها بايد پرسيد شما كه با اين اعمال و نظائر آن نشان مي              

شريعتي نيستيد، چرا خود را در عـذاب افكنـده، رنـج تجليـل و بزرگداشـت او را بـر خـود                       منشانه  تفكر آزاد 

  .وا كه نوعي دوگانگي است بر كسي پوشيده نخواهد ماندمطمئناً اين يك بام و دو ه. سازيد هموار مي

اي تحت عنوان مسئول كيـست و        سالمي دانشكده ادبيات طي اطالعيه    چندي قبل دوستان شما در انجمن ا      

  :دننويس مسئوليت چيست؟ خطاب به رئيس دانشگاه مي

   .“دكاري بر دانشگاه سايه افكنده اگر قبول نداريد بنگري سايه شوم سكوت و ندانم”

جـستجو كننـد تـا      يكي از علل آن را در حادثه مربوط بـه بزرگداشـت دكتـر شـريعتي                 : گوئيم ميبه آنها   

ايـن درسـي   گـستر اسـت و     سـايه طلبي هست سكوت شومنظر و انحصار مورد و تنگ هنگامي كه تعصب بي 

  .ايم است كه از تاريخ آموخته

ي ادوار تاريخ پس از اسالم است، به گـواه          هاي قرنهاي چهارم و پنجم هجري كه از درختان قو           پيشرفت

  .تاريخ مرهون آزادي اجتماعي، حيات بحث و مناظره و حريت افكار است

مسلماً ممانعت از آزادي بيان و سخنراني يك استاد مسلمان در مهـد آزادي فكـر و عقيـده وسـكوت در                      

هـاي واالي   آزادي و ارزشبرابر دستگيري نـاحق و غيرقـانوني يكـي از دانـشجويان مـسلمان و معتقـد بـه                 

  .اسالمي نه تنها با نظرات دكتر شريعتي، بلكه اساساً با موازين و ضوابط و تربيت اسالمي مغايرت دارد

  : دارند اي كه آيت اهللا منتظري به صراحت اظهار مي هعالوه بر آن در شرايط اجتماعي ويژ

اگـر فرضـاً    ... ت انقـالب و كـشور زد      نبايد تنگ نظري كرد و دست به كارهاي ناشايسته و خـالف مـصلح             ”

جناحي فكر من و شما را هم قبول ندارد ولي به اسالم و انقالب اعتقاد دارد بگذاريد حـرفش را بگويـد و در                        

اين كه عده اي بريزند و افراد را بزنند كـار درسـتي             ... ها بنويسيد مزاحمت برايشان درست نكنيد       روزنامه

  ) ٢٦/٣/٦٥جمهوري اسالمي ( “يده شودنيست و ممكن است به هرج و مرج كش

  .باشد اين اعمال آن هم در صحن مقدس دانشگاه چگونه قابل توجيه و يا تفسير مي
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با يك دسـت  ! اگر در هر مكتبي به ظاهر قابل جمع باشد، در اسالم نيست          “ آزادي”و  “ انحصار”دوستان،  

هاي گذشته بشوئيد، توكل به خدا   وقايع و داوريشايد اگر اوراق و دفتر از. توانيد اين هردو را بلند كنيد      نمي

كنيد و تحمل افكار مخالف بنمائيد، در پرتو اين مباحث، جويبار مهر و رفاقـت ايـن تـشتت و تفـرق را التيـام                  

  .بخشد

  نهضت آزادي ايران دانشجويان

  ١٣٦٥ تير ماه ٥

  

  

  

  

  



 

 ٢٨

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١- ٤- ١١٤٥ :شماره

 ٨/٤/١٣٦٥ :تاريخ

  

  

  نامه به روزنامه رسالت در رابطه با سخنان آقاي ناطق نوري

  

  ات تحريريه روزنامه رسالتهي

گيري از اسالم و خدمت به مردم، از آنجا كه در شماره            الم و آرزوي توفيق همگان در بهره      محترماً با س  

 نوري در مراسم سـالروز شـهداي        اكبر ناطق   االسالم علي حجة آن روزنامه سخنراني     ٦٥ خرداد   ٣١ مورخ   ١٢٨

اروا و مطالبي نادرست بـه نهـضت آزادي ايـران نـسبت             هائي ن  درج گرديده و در آن سخنراني تهمت      مؤتلفه  

داده شده خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و به خاطر حفظ قوانين عدل و شـرع پاسـخ ذيـل را در آن                       

ها را شنيده از بهترين آنهـا، پيـروي نمـوده مـشمول بـشارت                 جريده درج فرمائيد تا خوانندگان بتوانند گفته      

  .الهي گردند

  ٭٭٭

ايـن ليبرالهـا،    ”گوينـد    نوري در مراسـم سـالروز شـهداي مؤتلفـه چنـين مـي              اكبر ناطق   م علي االسالةحج

فرمـود كـه      نويسند و بـه قـول يكـي از بزرگـان مـي              ها، اينها دارند تاريخ انقالب مي      گراها، نهضت آزادي    ملي

ارنـد دروغ   عجيب اينجاست كه صريحاً در حيات و در زمان خود ما كه عضو شوراي انقالب بوديم رسماً د                 

  “...نويسند كه در شوراي انقالب چه شد و گويند و تاريخ دروغ مي مي

پس از استعفاء دولت موقت و سلطه غوغاساالري بر جان و مال و آبروي ملـت ايـران، ايـن اولـين بـار                        

نهضت متأسف  . نيست كه نهضت آزادي ايران مورد حمالت ناجوانمردانه اين چنين افرادي قرار گرفته است             

اي براي تبليغ اسـالم و تزكيـه نفـوس قـرار             ابه، ترحيم و تذكر كه بايد وسيله       كه مجالس و وعظ و خط      است

گيرد كه در مالء عام بدون  گيرد، آلت دست كساني چون ناطق با سوابقي كه بر همگان روشن است قرار مي    

هـا و   چيز ارضـاء خواسـته  ارائه دليل و برهاني به خلق خدا تهمت بزنند و آيـات الهـي را در برابـر بهـاي نـا              

نويـسي نهـضت آزادي      د اشاره آقاي ناطق نوري به تـاريخ       شاي. هاي خود در معرض فروش قرار دهند        عقده

 است كه تحليل حوادث انقالب به قلـم آقـاي مهنـدس بازرگـان انجـام                 "انقالب در دو حركت   "مربوط به كتاب    

ي ايران به عنوان اسوه صداقت شناخته شده        اين كتاب به قلم كسي است كه در جمهوري اسالم         . گرفته است 

و مطالب آن از هفت خوان سانسور وزارت ارشاد نيز گذشته و زماني منتشر شـده اسـت كـه آقـاي نـاطق                        

آيا بهتر نبود كـسي كـه بـا داشـتن           . خود وزير كشور بوده و با وزير ارشاد مسئوليت مشترك داشته است           

كـرد كـه      گوئي حتي يك مورد از اين كتاب نقل مـي          ه جاي كلي  لباس روحانيت ادعاي دينداري و تقوي دارد ب       

شامل مطلبي خالف واقع بوده باشد؟ آيا آقاي ناطق معتقد است كه روزي فرا خواهد رسيد كه زبـانش آزاد                    

اليوم نختم علي افواههم و تكلمنا ايديهم       ”هايش سرپوش بگذارد؟ روزي كه       نبوده و نخواهد توانست بر عقده     

  ١.“ بما كانوا يكسبونارجلهم و تشهد

                                                      
دهنـد كـه چـه چيـز در دنيـا       نند و پاهايشان شهادت مـي     ك  زنيم و دستهايشان با ما تكلم مي        در آن روز بر دهانهايشان مهر مي       .1

  .اند كسب كرده
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كند كه در آن سخنراني تحقق سه شعار انقالب           كل نهضت در دهه فجر اشاره مي      ناطق به سخنراني دبير   

“ ديـن  بـي ”ه است و اين ارزيـابي را دليـل   يعني آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي مورد ارزيابي قرار گرفت         

 آيا بررسي عملكرد يك فرد يا يك قوم يا دولت           در اينجا اين سؤال مطرح است كه      . شمارد  بودن سخنران مي  

“ حاسـبوا قبـل ان تحاسـبوا      ”كه در برابر مردم مسئول اسـت جـزء تعليمـات اسـالمي نيـست؟ پـس فرمـان                    

 چـه معنـي دارد؟ آيـا وظيفـه مـا ايـن اسـت كـه         ٢“ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يـوم     ” و حديث    ١چيست؟

ز آنها ياد كنيم و با به به و چهچه بر روي اعمال خالفي كه بـه  منكرات را ناديده گرفته و به عنوان معروف ا     

گيرد صحه بگذاريم؟ بدون ترديد دين و آئيني كـه تهمـت و               نام اسالم توسط افرادي همچون ناطق انجام مي       

لكم ديـنكم   ”پاسخ ما به ايشان اين است كه        . دروغ و افترا را به ايشان اجازه داده است مورد قبول ما نيست            

شـود از گوشـه و    هائي كه بر اين و آن وارد مـي  ري اسالمي اعتراضاتي در مورد ستم     در جمهو  ٣.“نولي دي 

به نظر ما هيچ كس در اين جمهوري بـيش از اسـالم مـورد سـتم قـرار نگرفتـه اسـت،                       . شود  كنار شنيده مي  

كنـد آيـا مـورد      اسالمي كه روحاني آن در خانه خدا و در مالء عام دروغ بگويد، تهمت بزند و دين فروشي ب                  

  ستم قرار نگرفته است؟

به هر حال آنچه در سخنراني آمده است اين است كه قرار بود اسالم روش حكومت را بـه مـا بيـاموزد                       

 ٤“ال اكراه فـي الـدين     ”يعني حكومت را اسالمي كنيم نه آنكه اسالم را حكومتي كنيم كه كارش برخالف نص                

 شدن اسالم آن است كه افـرادي بتواننـد          ينتيجه حكومت . اشداجراي اجباري اسالم و تحميل دين بر مردم ب        

اهللا بدهنـد و     ه خورد خلـق    را به نام دين ب      يابسي زبان و قلم ديگران را ببندند و خود زبان گشاده هر رطب و            

بـراي  . ديـن بخواننـد    يهاي عمومي استفاده كرده او را بـ         اگر كسي زبان به شكايت و انتقاد گشود از رسانه         

كنـيم تـا خواننـدگان        ذيـالً نقـل مـي      ب روشن شود ما قسمتي از نوار تدوين شده آن سـخنراني را            اينكه مطل 

  : قضاوت نمايند

سـاالري، بـه جـاي      پرسـتي و فرد      بود كه به دنبال شخص     سومين انحراف حاكميت روحاني يا تئوكراسي     ”

 شعار ابتدائي، حكومـت   به جاي آنكه طبق    ها  هدف انقالب و برنامه   . حاكميت ملي و دموكراسي پديدار گشت     

  “. اسالم دولتي گرديد،اسالمي يا دولت اسالمي باشد

   :گويد دهد و مي ها را مورد ترديد قرار مي ناطق دينداري نهضتي

كـنم بـه اينهـا       من به خاطر آنها جرأت نمـي      . فرمايند آنها متدين هستند     نمي دانم چرا بعضي از بزرگان مي      ”

  “.دين هستند ا بي اعتقاد دارم كه اينهولي خودم شخصاً“ دينها بي”بگويم 

دهد كه پايبندي گوينده به اعتقاداتي از قبيل پيروي از مقام رهبري و واليت فقيـه تـا                   اين بيانات نشان مي   

هـا    العظمي منتظـري و روحـانيون ديگـر بـه تـدين نهـضتي              اهللا  در حاليكه رهبر انقالب و آيت     . ستچه اندازه ا  

 معلوم نيست آقاي ناطق نوري بر پايه چـه صـالحيتي حكـم تكفيـر صـادر      ،اند اعتراف نموده و شهادت داده   

ديني و صالحيت فقهي    ما در صدد نيستيم كه در مورد اطالعات         . اند ه و نظرات آنان را زير سؤال برده       نمود

                                                      
  .به حساب خودتان برسيد قبل از آنكه به حسابتان برسند .1

 .از ما نيست كسي كه هر روز به حساب خود رسيدگي نكند .2

  .دين شما براي خودتان است و ما هم ديني داريم .3

  .اكراه در دين راه ندارد .4
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 با سـنگي كـه در مـورد واليـت فقيـه بـر            ٦٥ خرداد   ٢١گوئيم سخنان وي در       تنها مي . نظر كنيم گوينده اظهار 

فرمايد وقتي حكمـي بـه        آورد كه مي     سوره نور را به ياد مي      ٤٧ـ٥٠كوبد كامالً منافات دارد و آيات         نه مي سي

افـي  ”و سـپس سـؤال ميكنـد كـه           ١“اذا هم عنـه معرضـون     ”شود    هاي اين گونه افراد داده مي       خالف خواسته 

 از تنـاقض رفتـاري فـوق كـه     ٢“.ام يخافون ان يحيف اهللا عليهم و رسوله بل اولئك هم الظالمون      قلوبهم مرض 

ان الذين يحبون ان تـشيع الفاحـشه فـي الـذين امنـوا لهـم       ” بگذريم آيا آقاي ناطق نوري گفتار خدا كه فرمود   

ان يسمع الرجل من اخيه كلمه فيحفظها عليـه يريـدان            ادني الكفر ” كه فرمود ) ص( و گفتار پيغمبر   ٣“عذاب اليم 

كنند بايـد از كـساني كـه مـورد حملـه              مثبت است آيا احساس نمي    را قبول دارند؟ و اگر پاسخ        ٤“يقضحه بها 

  اند پوزش خواسته و به درگاه خدا استغفار كنند؟ قرار داده

الوسـيله داريـم و   مـا خودمـان تحرير  . ون اساسي داريـم ما خودمان قان”گويد  ناطق در اين سخنراني مي   

وز تهمت زدن به ديگران     جن است كه آيا م     سؤالي كه در اينجا مطرح است اي       .“نيازي به شرق و غرب نداريم     

آن هم در خانة خدا و باالي منبر تحريرالوسيله اسـت يـا قـانون اساسـي؟ آيـا اسـتعمال كلمـاتي مـستهجن                         

در مجالسي كه بايد مردم را به خدا و تزكيه و اخالق دعوت كنيم مطابق كدام آيه، اصل و                   “ مردك  ”همچون  

ان وقتي را كه پـس از پيـروزي انقـالب و احـراز پـست در خريـد و                    تقوا است؟ چه خوب بود ناطق الاقل هم       

انـد در مـورد سـخناني كـه بـه نـام               فروش امالك و مستغالت و تعويض منازل مسكوني خود به خـرج داده            

  .گرفتند گويند نيزداشتند و اين چنين آيات الهي را به مسخره نمي اسالم و دين مي

  ٥ربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا

  نهضت آزادي ايران

  ٦٥پنجم تير ماه 

  

  

                                                      
  .گردانند م روي ميدر اين هنگا .1

 .آيا در دلهايشان مرضي است و يا نگران آنند كه خدا و رسول بر آنان جور كنند بلكه آنان ستمكارانند .2

  .ها در مورد مؤمنان شايع شود به آنها به عذاب دردناكي بشارت ده كساني كه دوست دارند زشتي .3

  .رادرش بشنود تا آن را براي مفتضح نمودنش به كار گيردترين چيز به كفر آن است كه كسي چيزي درباره ب نزديك .4

  .استوار ساز) در راه حق(هايمان را  خدايا بر ما صبر عنايت فرما و قدم .5
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اي دوره بيانيه پيرامون انتخابات ميان

  »!كند نهضت شركت نمي«

  

  د؟كن  نميشركت اي دوره چرا نهضت در انتخابات ميان

 از مردم دعوت كرده است براي داوطلبي نمايندگي و بـراي  ٨/٤/٦٥وزارت كشور بر طبق اطالعيه مورخ     

اي در دومين مجلس شوراي اسالمي كه حدود دو سال به پايان عمر آن               دوره ن ميان انتخاب ده نفر نمايندگا   

  : مانده و به شرح زير اعالم شده است آماده گرديده و اقدام نمايند

   نفر ٩تهران يك نفرـ شهرستان 

 به عنـوان روز     ١٣٦٥ مرداد ماه    ١٠ بوده است و جمعه      ١٦/٤/٦٥آخرين مهلت نام نويسي داوطلبان روز       

  .ي در سراسر كشور تعيين شده استأذ راخ

  ٭ ٭ ٭
با آنكه نهضت آزادي ايران در انتخابات نمايندگان اولين مجلس شوراي اسالمي و در انتخابات رياسـت                 

رسـاند،    مـي   فعاالنه وارد شد، ولي بنا به دالئلي كه ذيالً بـه عـرض هموطنـان عزيـز                 ٦٤جمهوري مرداد ماه    

  .اي حاضر خودداري نمايد دوره ليت در انتخابات ميانترجيح داده است از مشاركت و فعا

ملـت در جامعـه     هـاي     متأسفانه چنان حالت يأس از دستگاه حاكميت نسبت به تـأمين حقـوق و خواسـته               

هـاي   كه خارج از اطالعيـه اند  تفاوت نسبت به سرنوشت خود و مملكت گشته مفرما است و مردم چنان بي  حك

بـه  شود و كسي تـا    نمي افراد ذينفع حرف و حركتي در داخل مردم ديده      دولتي و اظهارات رسمي و تبليغات     

  .اي چگونه است دوره ع نهضت در انتخابات ميانحال از ما نپرسيده است كه موض

تنها راه نجـات كـشور از چنـگ    ايم    صريحاً اعالم داشته  “ چه بايد كرد  ”هاي    ولي ما همانطور كه در بيانيه     

 رزه قانوني در چارچوب نظام جمهوري اسالمي و بر پايـه قـانون اساسـي              مشكالت و مصائب كنوني را مبا     

  .دانيم و بر اين اساس الزم دانستيم اين بيانيه را براي اطالع ملت و دولت منتشر سازيم مي

يكم تـا شـشم انتخابـات اوليـه دومـين مجلـس شـوراي               هاي    نهضت آزادي ايران بر طبق آنچه در بيانيه       

  :  گفته است كماكان عقيده دارد كه٦٣ ارديبهشت  تا٦٢اسالمي، از دي ماه 

داوطلب نمايندگي شدن، كانديـدا دادن و شـركت كـردن در انتخابـات در صـورت تـأمين آزادي واقعـي                     .. .”

  )١/١٠/٦٢از بيانيه شماره يك مورخ (     “باشد  ميانتخابات و اطمينان بر امنيت و عدالت وظيفه اي طبيعي

ها و آرمانهاي ملت ايران در مبارزات ساليان دراز خـود عليـه رژيـم خودكامـه         ترين خواست  يكي از اساسي  ”

استبداد سلطنتي احراز حق حاكميت به معناي شركت آزادانـه تمـامي اقـشار مـردم در تعيـين سرنوشـت                     

 اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسالمي را بـه شـرح زيـر           ٨ و   ٧ و   ٦پندهاي  .. .خويش بوده است  

  : كه تمام امكانات خود را براي تحقق اين اهداف و آرمانها به كار بردسازد   ميموظف

  ـ محو هرگونه استبداد و خود كامگي و انحصار طلبي،٦بند 
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  سياسي و اجتماعي در حدود قانون،هاي   تأمين آزاديـ٧بند

  ـ مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي خويش  ٨بند

تفاوتي پيدا نموده  اً به تدريج دلسرد شده و حالت بي     م احساس كنند كه امنيت و آزادي ندارند مسلم        اگر مرد ... 

  .كشند  ميگونه تعهد و فعاليتهاي اجتماعي و از جمله شركت در انتخابات كنار و در آغاز خود را از هر

ديدنـد كـه      مي داد مردم عمالً    مي و سمينار و ميتينگ   ها    اگر دولت به ما امكان و اجازه تبليغات و روزنامه         ... 

  “...براي غير وابستگان به حاكميت و غير موافقان نيز آزادي و امنيت وجود دارد

  )٣/١١/٦٢از بيانيه شماره دو مورخ (

كوشـند بـا تـأمين آزادي بـراي انتخـاب             مـي  خود انگيزة وكيل و وزير شدند ندارند بلكه تنهـا         ها    نهضتي”

تفاوتي به دور     تضمين امنيت و عدالت مردم را از عفريت يأس و ترس و بي             كنندگان و انتخاب شوندگان و    

  ...نمايندگان واقعي به مجلس مورد قبول همگان بفرستند.. .داشته نگه

قـاي مهنـدس بازرگـان اعـالم      آ٢٠/٥/٦٢نهضت معتقد است همان طور كه در نطـق قبـل از دسـتور مـورخ         

ي و مجلس حاصل از آن فاقد كمترين اثر براي اهـداف فـوق و               انتخابات خالي از آزادي و نظارت مل      ”گرديده

عاري از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده و هر اكثريتي كه آورده شود و هر ادعائي                      

  )١٥/١١/٦٢از بيانيه شماره سوم مورخ (             “.كه از استقبال و تأييد مردم بنمايند مردود و باطل است

ايد گفت كه براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان متعلق يـا مـرتبط بـا حاكميـت يعنـي بـراي                      الحق ب ”

سياسي، حقوقي  هاي    اما در هيچيك از قاموس    . موافقين آزادي و امنيت مطلوب وجود داشته و خواهد داشت         

به نـسبي آن بـراي      قل مـشا  امگر آنكه معادل عيني يا ال     . گويند  نمي و اجتماعي دنيا آزادي موافقين را آزادي      

  .مخالفين در چارچوب قوانين مصوب وجود داشته باشد

الزمه حكومت مردم و انتخابات شورائي قانوني امكان تبليغات و تجمعات آزاد و آسان موافقين قبل از ايام                  

  ...رأي گيري است

صورت گيرد تـا    خواهيم انتخابات واقعاً آزاد و صد در صد منطبق با اصول و موازين قانون اساسي                  مي ما

شود مجلس اسالمي، قانوني و مردمي بوده بتواند از عهـده پاسـداري نظـام و                  مي مجلسي كه از آن زائيده    

  )١٥/١٢/٦٢از بيانيه شماره چهار مورخ (                            “.تحقق پيمان مقدس يا شعار مثلث انقالب برآيد

ي، شوراي عالي قـضائي، وزارت       از طرف رئيس جمهور    با توجه به عدم صدور پاسخ و يا اقدامي مقتضي         ”

 و ادامه محدوديت فعاليت نهضت آزادي و عدم امكان در ميان نهـادن مـسائل مهـم كـشور بـا مـردم،                      كشور

نهضت آزادي ايران اجباراً و عمالً از مشاركت مؤثر در معرفي كانديـداها محـروم مانـد و احقـاق ايـن حـق                        

  )٤/١/٦٣از بيانيه شماره پنج (                                          “.غير ممكن گشتاسالمي و انجام اين وظيفه ملي 

اگر قبول داشته باشيم كه رأي دادن و نماينده انتخاب كردن وظيفه نبوده بلكه حق قانوني و شرعي افراد                   ”

ـ         مي گيريم دولت   مي است چنين نتيجه   اً بـه تهديـد مـردم    بايستي به جاي آنكه به تشويق و تحريك و احيان

نمود، بـه     مي براي كاري كه مربوط به خودشان است بپردازد شرايط ايفاي صحيح و آزاد اين كار را تأمين                

مانـد   ها مـي  ويژه كه تجربه نشان داده است گاهي در اثر اختناق و استيصال يگانه راهي كه در اختيار ملت           

در اين صورت اصرار . شود  ميومت منفي محسوبخودداري آنها از شركت در انتخابات است و يك نوع مقا

و اعمال فشار حاكميت در كاري كه صد در صد متعلق به خود مردم است يك نوع تحميل و اختناق بـوده و                       

  “...باشد  ميوجود نارضايتيهاي وسيعه اعتراف ضمني ب
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كميتي را كه از طريق     اميد و دعاي نهضت آزادي ايران اين است كه ملت ستمديده دليرمان، آزادي و حق حا               ”

مبارزه و تصويب قانون اساسي به دست آورده است پاس دارد و در مـسير خـدمت بـه ايـران و اسـالم و              

  “.نظارت بر حكومت به وظيفه الهي امر به معروف و نهي از منكر عمل نمايد

  )٢٥/٢/٦٣از بيانيه شماره شش مورخ (

  اي دوره امنيت در انتخابات ميانآزادي و 

و تأكيـدهاي گذشـته   ها  كه وعدهاند  نياز ديده اي حاضر مقامات مملكتي خود را بي  دوره بات ميان در انتخا 

و تبليغات داده شـده      را در زمينه آزادي انتخابات و اجازه و امكاناتي كه به همه طبقات براي معرفي كانديدا               

و هم ناباوري و تجربيات آنها      اند    عالقگي مردم نسبت به اين قضايا داشته       هم اطالع از بي   . ست تكرار نمايند  ا

ان انتخابـات اصـلي     ها، اگر در مقايـسه بـا زمـ         و روش ها    خصوصاً كه محدوديت  . برايشان مسلم بوده است   

از جمله در مورد نهـضت آزادي عـالوه بـر آنكـه ماننـد      . تر نشده است تر نشده باشد سهلتر و قانوني       سخت

كماكان محروم و ممنوع بوده     ها    استفاده از مطبوعات و رسانه    احزاب غير موافق ديگر از انتشار روزنامه و         

است چندين بار محل دفتر و جلـسات و اجتماعـات داخلـي بـسيار محـدود مـا مـورد حمـالت و ضـربات و                 

خطرات شديد قرار گرفته است و چون عليرغم شكايات مكرر ما كمترين ممانعت و تعقيب و حتي تقبيح عمل                   

  .ته است اقدام آنها را بايد به دستور يا الاقل به اجازه مقامات مسئول بدانيممهاجمين وابسته صورت نگرف

اي و معرفي    دوره  داد كه اگر به فرض داوطلب مشاركت در انتخابات ميان           مي تمام اوضاع و احوال نشان    

كـرديم    مي شديم و برقراري شرايط قانوني آزادي و امنيت را از دولت مطالبه             مي كانديدا و مراجعه به مردم    

  .گشتيم  نميگذشتهه مسلماً مواجه با اجابات و امكانات بهتري بالنسبه ب

تـري از محـيط خـارج داشـته و      ه جـو سـالمتر و قـانوني    از طرف ديگر مجلس موجود مجلسي نيست كـ        

برخوردار از آزادي و امنيتي باشد كه با ورود چند نماينـده جديـد حتـي اگـر شايـسته هـم باشـند تغييـر و                           

ايـن مجلـس عـدم صـالحيت و قاطعيـت خـود و اسـتعفاي از مـسئوليت را در                     .  آن حاصل گـردد    تأثيري در 

  .برخورد با مسائل اساسي كشور و وظائف تعهدي نشان داده است

پاياني كه بر كليه مسائل و مصائب انقالب و نظام اشراف دارد و حيات و سرنوشت  مجلس در مورد جنگ بي

ائي نسبت به آن گيري نه گان واقعي آن هيچ مقامي حق تصميمملت و نمايندملت وابسته به آن بوده جز مجموعه 

در ادامه و اجراي موافقنامه يا قرارداد الجزائر و عقد قراردادها و . اثري نموده است اطالعي و بي را ندارد قبول بي

مجلـس باشـد سـكوت      توافقهايي با بيگانگان كه بر طبق قانون اساسي بايد مشروحاً و كالً با اطـالع و تـصويب                   

باشد كوتاهي    مي در نظارت بر اعمال و تعيين دولت كه دومين وظيفه اصلي هر مجلس            . خائنانه اتخاذ كرده است   

بر انحصارگري و اختناق دولتي و اداره امور كشور از طريق جوسازي و هرج . كاري نشان داده است و مالحظه 

اي ماننـد مجلـس فرمايـشي شاهنـشاهي بـه خـود         چهره به طور كلي حالت انفعالي و  .و مرج صحه گذارده است    

  ...گرفته مردم و خداي مردم را كه براي آنها و به نام آنها سوگند خورده پشت سر انداخته است

  ٭ ٭ ٭
تر ديـد كـه وقـت ملـت و           تر و عملي    ذكر شد نهضت آزادي ايران عاقالنه     با توجه به مراتب باال و علل و عواملي كه           

بنـابراين نهـضت آزادي ايـران       . وده تلف ننموده از هموطنان عزيز نيز دعوت به عمل بيهـوده نكنـد             دولت و خود را بيه    

  .اي و خودداري از معرفي كانديدا و تبليغات و اقدامات مربوط گرفت دوره تصميم به عدم مشاركت در انتخابات ميان

ومـين مجلـس شـوراي      اي د  دوره  و انصراف نهـضت آزادي در انتخابـات ميـان          بديهي است كه اعتراض   



  ٣٤

 نه تعطيل يـا تغييـر در         و باشد  مي اسالمي و انتخابات نمايندگان به صورتي كه در قانون اساسي آمده است           

نه ما خسته و منـصرف  . ايم  در برابر خدا و خلق موظف دانسته    مبارزه پيگير و قانوني و به حقي كه خود را         

 گرديده رسالت و سرنوشت خويش را به ديگران يا به           و نه ملت شرافتمند ايران بايد نااميد و سست        ايم    شده

گردش روزگار بسپارد كه در ايـن صـورت يقينـاً دنيـا و آخـرت مطلـوبي بـرايش فـراهم نخواهـد گـشت و                          

  .روزگارش بدتر از آنچه هست و شكايت دارد خواهد شد

 و در آزادي و     گشاي مسائل و معضالت در مجلس نماينـدگان        راه نجات و كليد مشگل    ايم    ما هميشه گفته  

از ايـن راه و از طريـق قيـام قـانوني و مبـارزه بـا تـالش و          . حاكميت ملت بر طبق قانون اساسي نهفته است       

زده كـشور را بـه سـرزمين         تواند اختيار از دست رفته را باز يابد و كشتي طوفـان             مي پايداري است كه ملت   

 پيـشگاه معـدلت بايـد ربنـا افـرغ علينـا           شعار ما و خواست ملت در       . سالمت و به سرنوشت سعادت برساند     

  :  بوده اطمينان به وعدة الهي داشته باشيم كه فرموده است١ و ثبت اقدامناصبرا

راي براين دست از مطالبة آزادي و امنيت بـ بنا ٢والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنين      

ملت را تأمين نمايد برنداشـته هوشـياري و حـضور           هائي كه حق و حاكميت       مشاركت در انتخابات و فعاليت    

ايـران   هموطنان گرانمايه را در همه احوال و در آنچه حق آنها و مسئوليت ما در برابر وجدان ملي و تـاريخ                    

  .طلبيم  ميو در برابر آفريدگاري كه بازگشت همگان به سوي اوست،

 باشد و از دولتيان و متوليان       مي ام حجت اي اعتراض و اتم    دوره  اعتراض و انصراف ما از انتخابات ميان      

اند، به عهد و پيمان خود نسبت به قـانون           ي از مقامات و مسئولين متوجه شده      خواهيم، همانطور كه بعض    مي

اي آزاد و    اساسي و حقوق و حاكميت ملي وفا نموده جامعه بسته و انحصاري خودشان را تبديل به جامعـه                 

ردم به شركت در انتخابات بعدي رغبت نشان دهند كه اگـر چنـين كننـد نـه                  متعلق به خلق و خدا نمايند، تا م       

  .بلكه به سود بقاي نظام و حتي سالمت خودشان نيز خواهد بوداند  تنها به وظيفه و پيمان عمل نموده

  خدا ولي و هادي همه ما باشد

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥تير ماه 

                                                      
  .ـ اي پروردگار ما بر ما شكيبايي عنايت كن و ما را ثابت قدم فرما٢٥٠بقره  .1

  .هاي خود را به آنان نشان خواهيم داد و همانا خداوند با نيكوكاران است همجاهدت كنند مسلماً را) خدا(ـ كساني كه در راه ما ٦٩عنكبوت  .2
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   تعاليبسمه

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

 بحران

  تحليلي پيرامون وخامت اوضاع كشور

  نا آتنا من لدنك رحمه و هيئيرب

  ١        لنا من امرنا رشــدا

در واپسين روزهاي رمضان كه ماه هدايت و بركت بود و در روزگاري كه امواج خون و خرابـي و فقـر                      

  توانستيم به درگاه خدا بكنيم؟ بر كشورمان هجوم آورده بود چه دعائي بهتر از آيه باال مي

  :  جرمي مزيد بر جرمهايمان نگيرند كه بگوييماميدواريم به ما اجازه دهند و

بارالها از لطف خودت به همة ملت ايران و بـه دسـت انـدركاران و متوليـان، نـه خـشم و ضـاللت، بلكـه                 

  .رحمت برسان

  .خدايا رشد و رهائي را براي رسيدن به رستگاري خودمان و به رضاي خودت برايمان آسان فرما

و در سايه بركت و بصيرت، بـا دلـي خـالي از كينـه و خـصومت، موفـق                    خدايا كمك فرما تا با نيت پاك        

  !شويم براي نجات و پيروزي ايران و مظلومين جهان راهيابي و چاره انديشي كنيم

  

  ٭ ٭ ٭
آهنگي خواهنده با خدا است و تا حركـت از اينطـرف نباشـد بركـت از آن                    از آنجاكه الزمه اجابت دعا هم     

كنيم در حد دانايي و توانايي خود و با توكل به خدا، به دنبال روشـني                  ميسعي  . طرف ارزاني نخواهد گشت   

به تجزيه و تحليل اوضاع بحراني كشورمان پرداخته با استمداد از واقعيات و اطالعـات               . و راهگشايي برويم  

موجود، حاالت مختلف و محتمل نزديك و دور را بررسي كرده قضاوت نهايي را به عهده هموطنان عزيز و                   

  .نمائيم تصديان امور واگذار ميم

انـد و   نـه از آنچـه كـرده   . هدف ما در اين نشريه اين نيست كه كسي را متهم و به كـسي بـدگوئي نمـائيم    

نمائيم، نه تعيين تكليف خواهيم كرد كه جنگ را ادامه يا خاتمه دهند و نه به كـسي خـواهيم              كنند انتقاد مي    مي

  .گفت كه به جبهه برود يا نرود

مانند ماتمزدگان ملت و مخالفين دولت مأيوس و منصرف هستيم كه از اقدام و اعتراض، يـا الاقـل                   ما نه   

رو و سرسـپردگان بـه        انـدركاران و طرفـداران دنبالـه        اظهارنظر و گفتار، خودداري نمائيم و نه مانند دسـت         

 آنطـور كـه قـرآن و        دانيم تا مبري از وظيفه نصيحت و داللت،         واليت خود را معاف از توجه و مسئوليت مي        

  .اند، باشيم سنت تعيين كرده

شناسي و احترام و حتي عالقه و دلسوزي براي دنيا و آخرت رهبري انقالب، نه ايشان را                  ما در عين حق   

خبري و خطا يا نعوذ بـاهللا      هايشان خالي از بي     گيريم كه تشخيص و تصميم      معصوم معادل رسول و امام مي     

                                                      
  .ـ اي پروردگار ما از نزد خودت به ما رحمتي برسان و برايمان از كار خودمان راه رشد و هدايت را آسان فرما٩كهف . 1
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حتياج به تصحيح و تذكر نباشد و نه به عنوان يك مسلمان و يك ايراني خود        ناشي و مساوي امر خدا بوده ا      

" و تأكيد نبـوي      "١والتقف ما ليس لك به علم     " را در قبال دولت و دستگاه، مجاز به ناديده گرفتن نص قرآني             

 و ملـت يـا      بينيم مملكت   توانيم و حق نداريم وقتي مي       ما نمي . شناسيم  مي " ٢الخالق  الطاعه لمخلوق في معصيه   

  .انقالب و نظام بر لبه پرتگاه وحشتناك آتش و فروپاشي قرار دارد دم فروبسته پناه به كنج عافيت ببريم

  ٭ ٭ ٭
زهرا ما را تهديد كردند كه اگر از صلح حرف بزنيد زير ماشينتان                ارديبهشت ماه بهشت   ٢٥ربائي    در آدم 

 شعار ماركسيستي اسـت بـه شـيوه ماركسيـستي        "جنگ جنگ تا پيروزي     " خواهيم كرد و اگر بگوئيد شعار       

البته حرف ما هيچگـاه تقاضـاي صـلح از صـدام نبـوده بلكـه بـه          . عمل نموده همه را به دريا خواهيم ريخت       

كرديم كه خواهان پايان عادالنه و شرافتمندانه جنگ شـوند و بـه پيـشنهادهاي      گيرندگان نصيحت مي  تصميم

  .معقول صلح توجه نمايند

دانند نهضت آزادي ايران نه امكانات عملي و تجهيزات جنگي يا تـشكيالت اداري دارد كـه    ه مي با آنكه هم  

صاحب روزنامه و تبليغاتي در برابر دسـتگاه       . ها فراهم سازد و نه      ممانعت و مشكالتي در راه بسيج و جبهه       

ينقـدر از منطـق و      معلـوم نيـست چـرا ا      . است كه تحميل و تسخير افكار نمايد و نه قدرت سحر و جادو دارد             

  پردازند؟ ترسند و با تهمت و تهديد به دفع و طرد ما مي اظهارنظرهاي ما مي

تنها توقع و تقاضايي كه ما از دولت و ملت داريم توجه و تمكـين بـه مـژده الهـي اسـت كـه بـه بنـدگان                             

انـب خـود و     شـدگان از ج     دهنده به سخنان و پذيرنده بهترين آنها داده است و چنـين مـردم را هـدايت                  گوش

  .٣دارندگان عقل و خرد دانسته است

تحقق اين مژده خدائي درباره انقالب و نظام و كـشورمان و ميـل ملـت و دولـت بـه هـدايت و همكـاري،           

  .آرزوي هميشگي نهضت آزادي ايران بوده است

تهمت شود    بيني و راهيابي پرداخته مي      ضمناً اميدواريم وقتي به بررسي و باز كردن قضايا براي روشن          

هميشگي را تكرار ننمايند كه قصد مـا حربـه تبليغـاتي دادن بـه دسـت صـدام اسـت يـا خواسـتة آمريكـا و                            

عالوه بر آنكه انتقاد و ابراز نظر در همـة كـشورهاي مترقـي جهـان در همـه         . نمائيم  امپرياليسم را بازگو مي   

 مفيـد و ضـروري اسـت،    حال معمول و معقول بوده براي حـسن اداره امـور و جلـوگيري از خطـا و فـساد                  

جمهوري اسالمي ايران نيز تا به حال نه اعتنا و هراس چندان نسبت به تبليغات و ترهات بيگانگان داشـته از               

. دهـد  هاي خود اهميت به افكار و آراء ملـت مـي   اين لحاظ سياست خود را عوض كرده است و نه در تصميم      

هـا   توان به مالحظه اينكه انتقاد از خطا و خيانـت   ميوقتي پاي سرنوشت يك ملت و انقالب در ميان باشد آيا   

  شود از ارائه حق و حقيقت و جلوگيري از ظلم و هالكت خودداري نمود؟ حربه تبليغاتي عليه دولت مي

  ٭ ٭ ٭
هـاي موجـود پرداختـه        اينك با اجازه خوانندگان محترم اول بـه بررسـي جهـات مهـم بحـران و جريـان                  

                                                      
  .روي مكن  از آنچه بدان علم نداري دنباله- 1
  .جب معصيت خالق باشد اطاعت از مخلوق جائز نيستكه اطاعت از مخلوق مستو  درصورتي- 2
پس به بندگاني مژده    ( فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم اهللا و اولئك هم اولوااللباب              -١٧ زمر   - 3

دايتـشان كـرده اسـت و      اينها كساني هستند كـه خداونـد ه       . كنند  دهند و سپس از بهترين آنها پيروي مي         بده كه گوش به سخن مي     

  .)خردمندان همانها هستند
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را مطـرح  “ ايـم  چـرا چنـين شـده   ”پس از آن بـه عقـب برگـشته مـسئله        . “ايم  هكجا هستيم و چگون   ”پرسيم    مي

  .را بدهيم“ چه خواهيم شد”هاي  كنيم جواب يا جواب آنگاه نظر به آينده انداخته سعي مي. سازيم مي

هـا و راههـائي كـه         طرفه و قاطع مغرورانه نخواهد بود بلكه در برابـر برنامـه             جوابهاي ما به صورت يك    

اند حالتي را كه ممكن است رخ دهد و احتماالت مختلف نزديك و دور كشورمان را، بر                   ت گذارده پيش پاي مل  

مبناي مفروضات و معلومات و تجربيات، به خوانندگان عرضه خواهيم كرد تا هركس با درايـت و قـضاوت                   

  .خود اتخاذ نظر نمايد

شريات گذشته بـه قـدر كـافي روي    هاي قرآني و شرعي جنگ، كه در ن ضمناً ما در اين نشريه وارد جنبه    

نـشيني    كاري نداريم كه ادامه جنـگ بعـد از عقـب          . شويم  ايم، نمي   آنها بحث كرده و جواب درستي هم نشنيده       

. بايستي كرده باشيم نيروهاي عراق و فتح خرمشهر، از نظر اسالم كار مجاز و مثاب بوده يا نبوده و چه مي             

  .پردازيم به بحث و بررسي ميشناسي  بيني و چاره صرفاً از جنبه واقع

  

  ايم؟ كجا هستيم و چگونه

  وضع اقتصادي كشور) الف

باشد تجزيـه     نظر به اينكه بودجه دولت در هر كشور آئينه اوضاع اقتصادي و معياري براي قضاوت مي               

دانـيم كـه هـر بودجـه يـك       مـي . كنـيم  و تحليل خود را از وضع جمهوري اسالمي در سه سال اخير آغاز مي  

هـاي تعهـدي      كند و طرف ديگـر هزينـه        ها و عايدات ساليانه دولت را معلوم مي         رآمد دارد كه دريافتي   طرف د 

  .باشد دولت براي اداره كشور و اقدامات عمراني و خدمات و بدهيها مي

  

  ـ بودجه١

  ـ درآمدها ١/١

ه و   كسر درآمدهائي نسبت بـه آنچـه خواسـت         ٦٤و  ٦٣بر اساس جدول پيوست بودجه دولت در سالهاي         

شده است و قابل مالحظـه و خـارج از          % ٢٤و  % ٢١پيش بيني شده بود نشان داده است كه به ترتيب معادل            

پس كاهش عمدتاً ناشي از تقليل درآمدهاي نفتي در نتيجـه تحـوالت تـدريجي بـازار جهـاني                  . باشد  قاعده مي 

  . بوده است١٩٨١نفت از سال 

 ميـزان كـسري   ١٣٦٤ دالر هـر بـشكه در اسـفند     ١٢ر بـه     دال ٢٧اما بعد از تنزل ناگهـاني قيمـت نفـت از            

رقم بودجه مصوب خواهد رسيد، بنابراين ناچـار بايـد          % ٤٤ احتماالً به بيش از      ٦٥درآمدهاي دولت در سال     

  .نظر شود هاي ضروري و نيمه ضروري صرف اي از هزينه به ميزان قابل مالحظه

  

  ها ـ هزينه٢/١

% ١٤و % ١٣هـا معـادل    گزير ديده است در ايفـاي تعهـدات و هزينـه    دولت خود را نا٦٤ و ٦٣در سالهاي   

نسبت به آنچه در بودجه تـشخيص داده بـوده تقليـل قائـل شـود و ايـن تقليـل و انـصراف بيـشتر دامنگيـر              

  .هاي عمراني كشور گرديده است هزينه

يـزان صـدور    در سالي كه در پيش داريم كسر درآمدهاي دولت در صورت عدم تنزل بيشتر بهاي نفت و م                 
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  .اند، گردد دانسته وعده آن را داده بيني شده و ارقامي كه ضروري مي مبالغ پيش% ٦٤آن، شايد بيش از 

شود، قبل از هر چيز اعتبـارات عمرانـي را تعطيـل كـرده از                 وقتي دولت با چنان كاهش درآمد روبرو مي       

ماننـد  . نماينـد   ردد صرف نظر مي   ها و تأسيسات و تعميرات مملكت گ        گذاري كه بايد صرف نوسازي      سرمايه

هاي آبيـاري و كـشاورزي، توسـعه بـرق و گـاز و نفـت،               ها، كارخانجات، طرح    سازي  راهسازيها، بنادر، خانه  

هـاي مثبـت و مفيـد      بديهي است كه نتيجه اين تـصميمات خوابيـدن كارهـا و توقـف فعاليـت               . مدارس و غيره  

هـاي جـاري    حـال اگـر قـرار باشـد در هزينـه     . باشـد  شود كه نگاهدارنده مملكت است و رقم كوچكي نمي    مي

هـائي    جوئي به عملي نيامده اقالمي مانند حقوق و دستمزد، بهداشت و درمان و بيمه و همچنين كمـك                   صرفه

گيرد، به جاي خـود بـاقي بمانـد، نـه             كه براي جلوگيري از گران شدن نان و مواد خواربار اوليه صورت مي            

هاي جاري نيز، كه جمع آنها بـيش          يل خواهد گشت بلكه قسمت مهمي از هزينه       تنها كليه كارهاي عمراني تعط    

آثار سوء اقتصادي و اجتماعي اين امر، كه از هم اكنـون          . از نصف بودجه است، اجباراً متوقف خواهد گشت       

هاي توليدي و زيربنائي و مـصائب         درماني، صدمه ديدن ظرفيت     پولي، بي   ظاهر شده است بيكاري، ركود، بي     

  .مشكالت زيادي خواهد بود كه ناشي از وخامت و بحران شديد اقتصادي كشور استو 

در مورد بودجه جنگ كه مهمترين مسئله مملكت و انقالب شده است، كـاهش درآمـدهاي ريـالي و ارزي                  

اي در آن به وجود آورده است كه اثر مستقيم و مؤثر روي برنامه جنگـي                  هاي فراينده   دولت قهراً محدوديت  

 درصد كل بودجه ما مـستقيماً بـه         ٣٠بر اساس اظهارنظر مسئوالن جمهوري اسالمي حدود        . د گذاشت خواه

 ٥٠جنگ اختصاص دارد و با توجه به مشاركت ارگانهاي مختلف در جنگ تناسب فوق ممكن است به حدود                   

  .درصد بالغ گردد

  

  ـ بودجه ارزي كشور ٣/١

% ٣٠و  % ٢٠هـاي اوليـه بـه ترتيـب تـا             بينـي    پـيش   نسبت به  ٦٤ و   ٦٣درآمدهاي ارزي كشور در سالهاي      

با توجه به شرايط جديد بازار جهاني نفت و به فـرض آنكـه ضـربات و           . كمبود يا عدم تحقق پيدا كرده است      

هايي باعث توقف يا تنزل بيشتر ميزان صدور نفتمان نشود و بهاي نفت نيز ثابت بماند، اين درآمـدها                 جريان

 ميليارد آن از محل فـروش نفـت و          ٥/٦ ميليارد دالر بالغ خواهد شد كه حدود         ٥/٧ حداكثر به    ١٣٦٥در سال   

بيني است كه نسبت      قابل پيش )  ميليارد دالر  ٥/٧جمعاً  (بقيه از محل صادرات غير نفتي و اصل و بهره وامها            

در بودجـه    ميليارد ارز را     ٢٠بيني    و البته پيش  ! كسري درآمد ارزي خواهيم داشت    % ٥/٦٢بيني اوليه     به پيش 

  . ميليارد تقليل دادند١٥مصوب به 

 عامل كـم اهميتـي نبـوده      ٦٥ ميليارد دالر حداقل كسري درآمد ارزي كشور در سال           ٥/٧بديهي است كه    

بـاري   گردد، آثار وخامـت     چون باعث خودداري يا جلوگيري از سفارش دادن كاالهاي ضروري به خارج مي            

  . گذاشتهاي اقتصادي و جنگي ما خواهد روي فعاليت

از هم اكنون بسياري از كارخانجات خصوصي و دولتي شده و حتي دولتي كه ارز الزم جهـت سـفارش          

شود ناچار به تعطيـل گرديـده يـا در شـرف تعطيـل و                 مواد اوليه و قطعات يدكي در اختيارشان گذارده نمي        

ري عمـده از قبيـل      بخش كشاورزي مواجه با كمبود يا فقدان مـواد ضـرو          . باشند  مرخص كردن كارگران مي   

سم، كود، بذر و غيره است كه بايد از خارج وارد گردد و نرسيدن آنهـا سـبب ركودهـاي خطرنـاك خواهـد                        
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در زمينه خواربار، دارو و كثيري از نيازهاي زندگي، چون توليدات داخلي ما قـادر بـه تـأمين كامـل،                     . گشت

مهمتر از همه   . ران ناپذيري خواهيم خورد   حتي در مواردي نيمي از آنها نيستند از مضيقه ارزي صدمات جب           

تسليحات نظامي و مهمات و نيازهاي جنگي است كه اقالم سنگين و حساس آن در داخلـه سـاخته و فـراهم                      

  .شود و احتياج به ارز فراوان دارد نمي

  ٭ ٭ ٭
هـاي جـاري و جنگـي بـشود، منـابع و              به طور كلي وقتي درآمدهاي دولت نتواند حتي جوابگـوي هزينـه           

هـا روز بـه روز        گـذاري   خائر اعتباري الزم براي امور عمراني و توليد و توسعه نداشته باشـيم و سـرمايه               ذ

  .بست عجيبي قرار خواهد داد كمتر گردد قهراً افزايش تورم، گراني، بيكاري و فقر جامعه را در بن

ي درآمـد بودجـه و      بديهي است كه با خوابيدن يا تخفيف يافتن تحرك و توليد كشور مختصر منابع داخل              

بينـي   به اين ترتيب پيش. االمكان استخراج و صدور نفت نيز در معرض نقصان شديد قرار خواهد گرفت          حتي

دانـد كـه راه خالصـي يـا درآمـد ديگـر و                كـي مـي   . وضع بعدي بودجه و آينده كشور بسيار دشـوار اسـت          

  !آمدهاي وحشتناكي كه در انتظار است چه خواهد بود؟ پي

  

  ها بههجنگ و ج) ب

  ـ وضع عمومي جنگ١

  :توانيم چنين خالصه نمائيم وار مي مواضع نظامي خودمان و جريانهاي جنگ را فهرست

آوري    شدت حمالت و تلفات در مقايسه با سـالهاي گذشـته افـزايش سرسـام               ٨ــ بعد از عمليات والفجر      

 و تجهيـزات و تعليمـاتي كـه         هـا   يافته است و در مقابل قدرت دفاعي و تهاجمي ارتش عراق نيز در اثر كمـك               

دارد نسبت به گذشته بيشتر شده پيشروي ما را كه در فاو به حد اعلـي رسـيده بـوده تـا حـدود            دريافت مي 

هـاي تـازه بـا پـس گـرفتن و پـس دادن                زيادي متوقف ساخته حتي مبادرت به شكافتن و بـاز كـردن جبهـه             

كه قرار بود از ايـن طـرف صـورت بگيـرد            عالوه بر آن، هم حمالت قاطعي       . هاي حساس نموده است     قسمت

  .گيرد تر و متواتر صورت مي تر و دقيق دچار اشكال و تأخير گرديده است و هم ضربات وارده جسورانه

ـ بمباران شهرها اگرچه تقليل فاحش پيدا كرده تقريباً تعطيل شده است ولي جنگ خليج فارس و تخريـب                   

  . استتأسيسات نفتي و صنعتي و ارتباطي شدت يافته

ـ امكان تدارك اسلحه و تجهيزات از ناحيـه ايـران بـه دليـل تنـزل عمـده درآمـد ارزي و تقليـل توليـدات                           

  .صنعتي كمبود عمده پيدا كرده است

ميليوني  ٢٠ـ بسيج مردمي كه از ابتداي جنگ مورد نظر و نداي رهبري انقالب بوده امر به تشكيل ارتش                   

شدند يك باره در اواخر سال گذشـته          ها رفته شهيد مي     ماندهي سپاه به جبه   داده بودند و مرتباً داوطلباني به فر      

تر به آن داده شده از زنها نيز خواستند كه بـراي دفـاع از انقـالب و مملكـت آمـاده                        تر و مصرانه    صورت قطعي 

  .شوند و تعليمات نظامي ببينند و به صنوف مختلف كشور تكليف مشاركت جنگي يا مالي و جنسي شد

 پس از تشديد حمالت و ضربات عراق و تضعيف توان ارزي كشور، براي تأمين احتياجات جنگـي                  اخيراً

و اداري، از طرف رهبري انقالب و در تبليغات انحصاري دولتي، چنين تشخيص داده و تصميم گرفتـه شـد                    

 منظـور   كه تا دير نشده است بايد مبادرت به يك حمله همه جانبه سراسري و وارد آوردن ضربه نهائي بـه                   

  .ساقط كردن صدام و حزب بعث نموده جنگ را امسال عليرغم خواسته ابرقدرتها پايان پيروزمندانه بدهيم
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هـاي ملـي را       به اين ترتيب دعوت، و بلكه امر، به شديدترين اقدام دوران جنگ به عمل آمده كليه سرمايه                

خواهنـد   اند، مي يج عام اجباري كردهشود بس كه شامل نيروهاي انساني، اقتصادي، اداري، فني و فرهنگي مي 

تفوق تسليحاتي و نظامي و سياسي حريف را با شـور و شـهادت رزمنـدگان و بـا انبـوه چـشمگير آدميـان                      

  .جبران نمايند

گانه جمهوري اسالمي ايران، ائمه جماعت، نهادهاي انقالب و همچنـين اصـناف و            مقامات باالي قواي سه   

اند    قدرت تبليغاتي و اجرائي خود را در خدمت اين برنامه عظيم قرار داده             هاي اسالمي زير فرمان همه      انجمن

حتي فرمانده سپاه گفتـه اسـت   . اند  آرائي چشمگير پرداخته     خرداد و قدس به صف     ١٥و با راهپيمائي تركيبي     

ايـم    هاي اقتصاديمان را در استخدام جنگ قـرار داده          سرمايه% ١٢نيروي انساني و    % ٢ما اگر تا به حال فقط       

 ميليـون را روانـه كـارزار نمـائيم،          ٨خواهيم    حاال مي ) كه البته به لحاظ رقم و كميت انطباق با واقعيت ندارد          (

ماشين دولت را يكسره در راه جنگ به كار انـدازيم و كليـه كارخانجـات دولتـي و خـصوصي را تبـديل بـه                          

   ١.كشورهاي دوست بشويمكننده نيازهاي تسليحاتي و صادركننده به  صنايع نظامي كرده تأمين

  

  ـ سياست داخلي جنگ و صلح ٢

مقامات تصميم گيرنده و گرداننده كماكان سرسختي خود را در برابـر هرگونـه ميـانجگري يـا پيـشنهاد                    

براي صلح و توقف يا تخفيف حمالت ادامه داده اولويت اول را بـراي جنـگ قائلنـد و شـعار جنـگ جنـگ تـا            

اوالً در مفهـوم    .  در ماههاي اخير دو تغيير يا تحول محسوس رخ داده اسـت            ولي. دهند  پيروزي را تغيير نمي   

گفتند هدف ما تصرف كربال، سقوط بغـداد،          اگر سابقاً مي  . اند  و منظور از پيروزي تعديل و تخفيف قائل شده        

دريافت خسارت كامل و سرنگوني حزب متجاوز بعث، مرگ صدام، اسـتقرار جمهـوري اسـالمي در عـراق،                   

اسالمي در كشورهاي منطقه، آزاد كردن قدس، نابودي اسـرائيل، برانـداختن اسـتكبار و امپرياليـسم                 انقالب  

جهاني و باالخره رفع فتنه از صحنه جهان است، اينك از زبان رياست جمهوري و امام جمعه موقـت تهـران                   

ب سـرنگوني    اعالم شده است كه ما كاري به كشورهاي ديگـر نداشـته فقـط طالـ                ١٦/١٢/٦٤در خطبه جمعه    

بعـد از عـراق     ... بعد از عراق نوبت هيچكس ديگـري نيـست        ”به بيان ايشان  . صدام و حزب بعث عراق هستيم     

ثانياً از زبان رياست مجلس و امام جمعه موقت تهران در خطبـه هفتـه               “ .نوبت صلح و امنيت در منطقه است      

خواهند ايـن جنـگ تمـام     هستند كه نمياند ابرقدرتها  اقرار شده و گفته) و سپس رياست جمهوري   (قبل از آن    

اند    سپس اضافه كرده   ٢.اند  خواسته  خواهند از اين درگيري استفاده بكنند و از ابتدا چنين مي            و آنها مي  ... شود

  ٣.باشيم كه آنها مايلند هيچ طرف پيروز نشود ولي ما خواهان پيروزي خودمان مي

  

  هاي خارجي  ـ سياست٣

رقدرتها و اسرائيل مـسلماً در تجهيـز، تـشديد، اداره جنـگ دخالـت و نظـر                  به نظر نهضت آزادي ايران اب     

                                                      
بدون آنكه روي عملي بودن برنامه و تدارك مواد اوليه و قطعات يدكي كه در بخش خصوصي و دولتي مدتهاست دچار وقفـه                       . 1

  .وحشتناك شده است توضيحي بدهد

  .توانسته است تحميلي باشد بنابر اين اگر جنگ تحميلي بوده است صلح نمي. 2

  .دهيم براين فعالً با هماهنگي ابرقدرتها جنگ را با نهايت شدت ادامه ميبنا. 3
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 را جبـران نمـوده      ١٩٧٥دولت عراق و شخص صدام به طمع اينكه شكست قرارداد الجزائـر سـال               . اند  داشته

الجيشي و اقتصادي خود را تحقق بخشند و به تصور اينكه كـشور همـسايه آنهـا در اثـر          هاي سوق   خواسته

توانـد در   باشد و صدام مي  ي دچار ضعف و از هم پاشيدگي گشته لقمه راحتي براي بلعيدن مي            انقالب اسالم 

هـاي     مبـادرت بـه مزاحمـت و حملـه         ١٣٥٨منطقه عربي احراز رهبري و سيادت براي خود بنمايـد، از سـال              

  .ر دادندابتدائي كرده تبليغات و تحريكات انقالب اسالمي در عراق را بهانه براي حركت تجاوزي خود قرا

در ابتدا نه عراق و نه دنيا انتظار نداشتند انقالب اسالمي ايران، با رهبري و دولت آن، با ملت شهيدپرور                    

آن و با ارتش از هم گسيخته و جوانان ايثارگر آن چنين مقاومت و ايمان و اراده نشان داده اثبات قـدرت و                       

 تقويـت و تـدارك نيـرو پرداختـه از حاميـان             اصالت نمايند چيزي نگذشت كه صدام خود را ناچـار ديـد بـه             

به اين ترتيب براي ابرقدرتها بهترين موقعيت پيش آمد تا بـه طـور   . خارجي قديم و جديد خود استمداد نمايد      

جدي و غير مستقيم وارد صحنه گشته مهار جنگ عراق و ايران را به دست گرفته و از اهرمهاي سياسي به                     

  :شرح ذيل استفاده كنند

زده، كـرده هـم نفـت مـا را بـراي صـنايع و                  اسلحه به طرفين دعوي و به همـسايگان وحـشت          فروش) ١

نيازهاي خود ببرند و هم سودهاي سرشار عايد صنايع نظـامي و توليدكننـدگان خواربـار و مـواد اوليـه و                      

رده آمريكا اعمال نفوذ سياسي به سود اسرائيل روي ممالك عربـي كـ           ) ٢. آالت كشورهايشان بنمايند    ماشين

تفاهم و نزديكي سياسـي مـابين شـرق و غـرب اروپـا بـا آمريكـا در                   ) ٣. منطقه را متكي و مطيع خود سازد      

نيروي انساني و نظامي و امكانات اقتصادي و جنگي مهمتـرين دشـمنان             ) ٤. مسائل خاورميانه برقرار گردد   

اسرائيل ايجاد نمايند تا بتوانـد آن       اسرائيل يعني ايران و عراق را از بين برده امنيت و ميدان عمل آزاد براي                

انقالب اسالمي ايران را به تالفي ضرباتي كـه زده اسـت و خطراتـي كـه                 ) ٥. شرارتها را در لبنان انجام دهد     

يعني مانع از آن شوند كـه بـه         . براي آنها ايجاد كرده سرگرم جنگ و محروم از خودكفائي و استقالل نمايند            

 رسيدن ما به اهداف اصلي انقالب جلوگيري نموده و انقـالب اسـالمي را             خودمان بپردازيم و موفق شدند از     

هـاي    بديهي است كه غفلت و غرور متوليان كمـك شـايان بـه نقـشه              . ناتوان و نيازمند و در دنيا بدنام نمايند       

  .ماهرانه آنها نمود

اروپـا و   سقوط غير مترقبه بهاي نفت كه مسلماً روي ضرورتهاي كوتـاه مـدت و حـسابهاي بلنـد مـدت                     

آمريكا تصميم گرفته شده بوده است و محتمالً ارتباط بـا سياسـت مـشترك آنهـا دربـاره جنـگ تحميلـي و                   

اي را در خاورميانـه و        المللي كرده ضربه    انقالب اسالمي ايران داشته است عامل تازه اي را وارد صحنه بين           

كردند كه چرخ جنگ بايـد        بيني مي   شبرخي از مطلعين پي   . بر روي مايه حياتي و محور جنگي ما وارد ساخت         

از حركت يا الاقل از سرعت بيفتد تا مشتريان شرق و غرب يعني عراق و ايران كه به قدر كافي كشته داده و              

بلكه بتوانند نفس تازه كرده توليد و توان مجـدد  . اند به طور كلي از پا نيفتند       از قدرت و خطرناك بودن افتاده     

دار و مريزشان نگاه دارند كه مـشتري          چنان كج . ليدات و خدمات آنها پيدا نمايند     براي بازارهاي صنايع و تو    

  .آنها، و طبعاً محتاج و مطيع آنها، باشند ولي نتوانند خودكفا و خودجوش و خودساز شوند

رفت مستقل و مـزاحم و مـدعي آنهـا بـشود از      به طور خالصه خاورميانه و ايران انقالب كرده را كه مي     

كه به دست خودشان راه افتاده و دانسته و ندانسته، به عشق قدرت دنيا يا خدمت بـه خـدا، بـه           طريق جنگي   

الوصول، با منتهاي شـدت و خـصومت آغـاز نمـوده سرسـختانه ادامـه           الحصول يا قريب    اميد پيروزي سهل  



  ٤٢

د و مهارشـان    هاي اقتصادي، نظامي و سياسـي را ببرنـ          دادند، به جان يكديگر انداختند تا حداكثر استفاده         مي

هـاي پيـروزي قطعـي و فـوري،           در هر حال اميدوار بودن ما به سقوط سهل و سريع صدام و وعـده              . نمايند

  .عمالً در حكم سراب و وسيله مؤثري براي اجراي برنامه ابرقدرتها و اسرائيل بوده است

ه بمـانيم ولـي در اثـر        اگر ما خيلي زرنگ و با عرضه بوده بخواهيم توطئه ابرقدرتها را كه مايلند ما زنـد                

فرسودگي جنگ ناتوان و نيازمنـد آنهـا بـوده مطيـع و تابعـشان باشـيم، نقـش بـر آب نمـائيم و بـه نجـات                             

كشورمان رسيده به پيروزي انقالب و نظام اسالميمان نائل شويم، راهش آيـا ايـن نيـست كـه بـه اسـتقالل                       

ورزي در    عـوض خـشونت و خـصومت      واقعي يعني خودكفائي و به سازندگي و خود جوشي بينديشيم؟ به            

هاي ملـي و منـابع اقتـصادي مملكـت را             داخل و خارج و داعيه اصالح جهاني داشتن و به همراه آن سرمايه            

تبديل به ويرانه يا تعطيل و از كار افتاده كردن، آيا بهتر نبود به ايران و به انقالب برگـشته قبـل از هـر كـار                           

  ساختيم؟  ميملت و مملكت را متحد و مستحكم و مولد

توانيم روابط خارجي را بر مبناي استقالل و احترام متقابله گذارده مبادالت عادالنه انجام دهـيم و                   ما مي 

  .مان را در خط خدائي آزادي و كرامت انساني و در جهت الفت و همكاري قرار دهيم روابط داخلي

خواهند مـا و هـر    ل و به هر وسيله مي  آيا براي ايستادگي در برابر قدرتهاي شيطاني بيگانه كه در هر حا           

بـه جـاي از بـين بردنـشان كـه از محـاالت         (ضعيف را بدوشند و ببلعند و براي مصون شـدن از شـر آنهـا                

و براي دفاع از حقوق و حيات خودمان، آيا منطقاً و شـرعاً راهـي جـز هوشـياري و                    ) سياسي و خلقت است   

 راه مجهز و مولد شدن و مجتمـع و متحـد گـشتن آيـا                نيرومندي خودمان وجود دارد؟ نيرومندي نيز جز از       

  پذير هست؟ امكان

  

  وضع اجتماعي كشور ) ج

اگر بخواهيم از وضع اجتماعي كشورمان و از افكـار و روحيـات عمـومي تـصويري ارائـه دهـيم شـايد                       

 !گوياترين تابلو همين اوضاع اقتصادي و جنگي مملكت، با دورنمـاي سراسـر وخامـت و التهـاب آن، باشـد                    

هاي سابق مـا بلكـه در     نه در نوشته  . اوضاع نابسامان و ناهنجاري كه مورد انكار هيچ آدم عاقل آگاه نيست           

هاي رسمي اوضـاع حاضـر    گفتارهاي اخير بعضي از مقامات و مسئولين و نمايندگان و در آمار و مصاحبه  

پـروا همانهـا را وعـده        شـود و بـي      خالصـه مـي   “ خون و خرابي و فقـر     ”يا آينده نزديك كشور در سه جمله        

  !دهند مي

گيريهاي كالن، يـأس و نااميـدي و       كاري و رشوه    آيا توسعة بيكاري يا مفاسد مربوطه، فساد اداري يا كم         

هاي رواني را به همراه آورده است، گراني شديد و قحطي نزديـك بـا تنگناهـاي                   تفاوتي مردم كه ناراحتي     بي

باشـد    آورد و گريبانگير اكثريت ملـت مـي         مستضعف فشار مي  زندگي كه بيش از همه روي طبقات كارمند و          

  واقعيات قابل انكارند؟ 

شوند كه از قديم مـسلمان مـؤمن و مقـدس بـوده يـا در دوران                   آيا افراد زيادي در همه طبقات ديده نمي       

لماني و مبارزات گرايش صادقانه نسبت به اسالم و انقالب پيدا كرده بودند و حاال از انقالب و نظام و از مس              

  اسالم برگشته بسياري از آنها شديداً ابراز ندامت و انزجار دارند؟ 

آيا در ميان نهادها، در طبقات موسوم به مستضعف و مورد حمايت و در درون دستگاه حاكم ترديـدها                   
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  و بازگشت و تزلزلهاي فراوان حاصل نشده است؟

وجه مردم به مساجد و محافل و تجمع آنهـا     هاي ماهرانه ت    سازي  آيا با وجود تبليغات يك جانبه و صحنه       

ها و اجتماعات يا حرف شنوائيشان از اوامر امام و مشاركتشان در رأي دادنهـا و غيـره سـال           در راهپيمائي 

  به سال دچار نكث و نقضان آشكار نشده است؟ 

  همه اينها داللت بر چه چيز دارد؟ 

نسبت به امام هنوز قوي بـوده تـا         ) يا تظاهر به آن    (البته ارادت و اطاعت متوليان و گردانندگان و نهادها        

نمايـد و عامـل مـؤثر در ادامـه و انـسجام سيـستم                 ها را مي    حدودي جبران تضادهاي داخلي و نقطه ضعف      

تواند باشد و غير از او كسي         باشد اما تا كي وتا چه حد؟ آيا غير از خدا هيچ موجودي هوالحي القيوم مي                 مي

االطالق باشد؟ آيا باالخره ملت و دولت ايران نبايد متكي به             ار و هوشيار و داناي علي     را داريم كه هميشه بيد    

  خدا و خودشان و اداره كننده امورشان باشند؟ 

آيا هفت سال تفرقه و تخريب و تخاصم كه تحت عنوان انقالب و اسالم اجرا گرديده است و جمع كثيري                    

بينند مـا را حـسرت زدة    ود را بر لبة پرتگاه جنگ و جهنم مياز مردم ايران شاهد و نگران آثار آن شده و خ      

نمايد و نبايد به اين آيات قرآن كه زبان حـال آن              وحدت و وضعي كه در آستانة پيروزي انقالب داشتيم نمي         

  زمان و دستورالعمل و رمز پيروزيمان بود برگرديم؟ 

يكم اذا كنتم اعداء فـالف بـين قلـوبكم فاصـبحتم            اهللا جميعاً و التفرقوا واذكروا نعمه اهللا عل         واعتصموا بحبل 

النار فانفذكم منها و كذلك يبين اهللا لكم آياته لعلكم تهتدون  منةبنعمته اخوانا و كنتم علي شفا حفر
١

  

  

  ايم؟ چرا چنين شده

ها شدند؟ آيا خود ما و گردانندگان امور سهمي و تقـصيري          ها و بيچارگي    ها باعث اين بحران     آيا خارجي 

  اقل تأثيري در ماجرا نداشتيم؟ آيا مسئوليتي نداريم؟ يا ال

هـاي فـوق را بـه         ما چون در اين نشريه در صدد انتقاد نيستيم كسي را محكـوم نمـائيم جـواب پرسـش                  

قضيه را از زاويه منفي نگاه كـرده يـك سلـسله اگرهـائي را نـسبت بـه            . دهيم  صورت اثباتي و استداللي نمي    

  :سازيم ميآنچه تحقق نيافته است مطرح 

هاي ملـت و شـعارهاي انقـالب بـا يـك            ـ اگر بعد از پيروزي انقالب صادقانه و عادالنه بر طبق خواسته           ١

يافت آيـا اوضـاع    شد و انقالب به سوي انتقام در داخل و انبساط به خارج انحراف نمي            برنامه منظم عمل مي   

  م؟به صورت فعلي درمي آمد؟ و آيا انقالب كرده بوديم كه چنين بشوي

هاي پيش از پيـروزي انقـالب، در كـشورمان آزادي و حاكميـت                ها و وعده    ـ اگر با وفاداري به خواسته     ٢

گشت و اختناق و انحصار و حاكميت روحاني تحميـل            ملي شورائي برطبق قرآن و قانون اساسي برقرار مي        

منـدان و ارزشـمندان و        كـرديم؟ آيـا عالقـه       شد آيا به اين اندازه ضد انقالب و مشكل و مـدعي پيـدا مـي                 نمي

                                                      
ـ و مجتمعاً يعني با هم به ريسمان الهي چنگ زده متفرق نشويد و نعمت خدا بر خودتان را بـه يـاد آوريـد، آن                          ١٠٣/ آل عمران . 1

 او برادران يكديگر شديد و بر لبـه پرتگـاهي از        زمان كه دشمنان يكديگر بوديد و ميانتان الفت و دوستي قرار داده در سايه نعمت              

بـه ايـن    . كنـد   ها و رهنمودهاي خود را براي شما بيان مـي           از آنجا دور كرد و اين چنين خداوند نشانه        ) خدا(آتش بوديد و شما را      

  .اميد كه هدايت شده راه خويش را پيدا كنيد



  ٤٤

رسـيد    ها به حـدي مـي       ها و آزار و گرفتاري      شدند؟ آيا نابساماني    نشين مي   دانشمندان مملكت گريزان يا خانه    

كه اكثريت مردم در غالب طبقات ناراحت و ناراضي و مستأصل گرديده از انقالب و از عمـل خـود پـشيمان                      

  باشند و بدبين نسبت به خدا و دين شوند؟ 

كـرديم آيـا      هـا مـي     روگانگيري انجام نشده اكتفـا بـه قطـع رابطـه بـا آمريكـا و اخـراج ديپلمـات                   ـ اگر گ  ٣

گـشتند؟ آيـا مـصائب جنـگ و ايـن همـه               اي از دنيا عليه ما متحد مـي         همسايگان و ابرقدرتها در قسمت عمده     

  كرديم؟ مكافات را براي خود فراهم مي

اي    چـه ادعاهـا داشـتيم و تـن بـه چـه موافقتنامـه               گيري آيا كاله بزرگي به سرمان نرفت؟        ـ در گروگان  ٤

شـد و از فرصـت        ها كه باالخره با دست خالي تن به آن داديم اگـر تعلـل نمـي                 در آزاد كردن گروگان   ! داديم

آمد، آيا كار منجر بـه روي كـار آمـدن بـدتر از كـارتر و                  مساعد و شرايط تعهدي كارتر استفاده به عمل مي        

شباهت به معاهده تركمان چاي نيست و بـه از دسـت دادن ميلياردهـا دالر          كه بي امضاي موافقتنامه الجزائر    

  ...گشت؟ موجودي و مطالبات و دعاويمان و پرداخت غرامات اضافي مي

ـ اگر در مملكت آزادي عقيده و قلم و اجتماعات و انتخابات آن طور كه در قانون اساسـي آمـده اسـت                       ٥

شـدند و   دار سياست و تصميم گيرندگان صـاحب اختيـار نمـي    انداشت و يك طبقه انحصارگر ميد  وجود مي 

توانستند در مسائل كشور از طريق احزاب و مطبوعات آزاد روشن شـده نظـر بدهنـد و از طريـق                       مردم مي 

يافت آيا جنگ     نمايندگان واقعي مشاورت و دخالت نمايند و به جاي حاكميت يك طبقه حاكميت ملي تحقق مي               

آمد تا هست و نيـست مـا را ببلعـد و آخـرت و دنيايمـان را بـه هالكـت                        اني در مي  به صورت تهاجمي و وير    

  ...بكشاند؟

ـ اگر قانون اساسي كه تغيير يافته خودشان و تصويب شده اكثريت قاطع ملت است و آن را مقارن يـا                     ٦

تقنينـي، قـضائي    گرديد و به آن احترام گذاشته قواي سه گانه            اند، صادقانه اجرا مي     معادل اسالم اعالم كرده   

شدند آيا مجلس نقش مـؤثر و مـسئول خـود و     و اجرائي، با حفظ استقالل و آزادگي و تعهد، مجريان آن مي       

هـا و   عـدالتي  بايـستي نگهبـان قـانون باشـد بـا بـي       داد؟ آيا قوة قضائيه كه مـي     پشتيباني ملت را از دست مي     

  افتاد؟  آيا قوه مجريه از حيثيت و قدرت ميشد؟ الساعه از بين برنده حقوق و قانون مي هاي خلق بخشنامه

هـاي   كيشي و بر طبق قانون اساسي بـا افـراد و گـروه         وطني و هم    ـ اگر بر مبناي آزادمنشي و رسم هم       ٧

  گرديد؟ شد آيا جامعه تا اين حد دچار تفرقه و بدخواهي و گسيختگي مي وفادار به انقالب و نظام عمل مي

رفـت    ها در جهت استقالل و سازندگي و خودكفائي مـي           لي انقالب برنامه  ـ اگر از ابتدا بر طبق شعار اص       ٨

داشتيم آيا اوضاع معنوي، اقتـصادي و         مي) نه اسالم حكومتي با حاكميت روحاني     (و حكومت واقعاً اسالمي     

شـديم و     اجتماعي به صورتي كه اينك شاهد آن هستيم درآمده اين چنين مفلس و سرگردان و مـأيوس مـي                  

  ...گرفت؟ پرتگاه آتش قرار ميملت در لبه 

  

  چه خواهيم شد؟

شود كه عيب و اشكال عمده و وخامتي در كـشور       مقامات معتقدند و در تبليغات رسمي چنين وانمود مي        

جز آنكه انقالب و نظام استقرار و استيالي بيشتر يافته اسـت و ملـت               . وجود ندارد و هيچ طور نخواهيم شد      

هـا نداشـته بـا سـربلندي و نيرومنـدي تحمـل هـر                 شدت و وسعت بحران   شهيدپرور گوش به فرمان باك از       



  ٤٥

اسـالم را در دنيـا برقـرار خـواهيم كـرد،            . نمايد  محروميت و سختي را، براي پيروزي تا سر حد نابودي مي          

هـاي طغيـان و انقـالب عليـه مـستكبرين هـر دم                مستضعفين جهان را نجات و حاكميت خواهيم داد و شـعله          

  .ير خواهد شدگ تر و عالم فروزان

توانيم اين اظهارات و ادعاها را، كه خودشان هم ديگر با اطمينان و استحكام سـابق         خواهيم و نمي    ما نمي 

خواهنـد غيـر از       چون اطالعات و تبليغات انحصاري بـوده نمـي        . آورند، با رقم و مدرك رد كنيم        به زبان نمي  

بنابراين جواب پرسش فـوق را      . گيري به عمل آيد   خواهند چيزي گفته شود يا آمارگيري و آراء         آنچه آنها مي  

نمائيم تا هموطنـان محتـرم و خواننـدگان عزيـز و              به صورت حاالت و احتماالت مختلف و متصور ارائه مي         

توانيم از ابراز نگراني نيز خودداري كرده         ولي نمي . يابند اتخاذ نظر كنند     خود مقامات هر طور كه صحيح مي      

 جريانها و عدم تغيير اوضاع و تـصميمات مـصيبت عـامتر و العالجتـر خواهـد                  نگوئيم كه در صورت ادامه    

  .گشت

وجود امام همان طور كه در بررسي وضع اجتماعي اشاره كرديم، فعالً نقش حافظ و ناظم را ايفا كـرده                    

ها را گرفته است ولي اين حالت و كيفيت تـا كـي و تـا چـه حـد خواهـد بـود؟              ها و سردرگمي    جلوي آشفتگي 

  هاي خلقت در شكست و هالكت را بگيرد؟  تواند جلوي سنت وه حفاظت و ممانعت ايشان آيا ميبعال

پردازيم به ارائه و بحث مختصر روي حـاالت و اجتماعـات متـصور در هـر يـك خطـرات و                        بنابراين مي 

  .امكانات

  

  بحران اقتصادي) الف

پايان، سقوط فاحش قيمت      ر جنگ بي  ديديم كه اقتصاد كشورمان در اث     " ايم  كجا هستيم و چگونه   "در بحث   

. بست غير قابـل انكـار رسـيده اسـت           هاي شديد مديريت و توليد، به وخامت وحشتناك و بن           نفت و نارسائي  

دهـد و در هـر حـال سـه احتمـال              همه چيز خبر از توقف وتعطيل و قحطي عمومي يا شورش و انفجـار مـي               

  :وجود دارد

ند پيروزي ما در جنگ قطعي و نهايي و فـوري صـورت پذيرفتـه    ا با بسيج عامي كه فرمان داده) ١الف ـ  

  .دوران ركود و سختي نيز بيش از آنكه آثارش محسوس و مؤثر شود، سپري گردد

نظر به اينكه اوالً ملت شهيدپرور براي نان و رفاه يا آزادي و عدالت انقالب نكـرده اسـت، ثانيـاً    ) ٢الف ـ  

نهايـت دارد مـسائل و بحرانهـاي اقتـصادي بـراي او اهميـت                 حمل بي ابن ابيطالب الگوي او بوده ت       شعب علي 

نداشته تا پيروزي كامل پايداري خواهد نمود و ثالثاً پس از پيروزي بر عراق توليدات و كارها به جاي خـود              

  .برخواهند گشت

ارورتر با توليد داخلي و منابع صادراتي چاره جبران بحران به عمل آمده انقالب و مردممـان بـ  ) ٣الف ـ  

  .و برومندتر از اول خواهند شد

بنا به تجربيات گذشته، با توجه به كمكهايي كه حريف دريافـت  . كه خدا كند درست درآيد) ١حالت الف ـ  

دارد كه از آن جمله است نزديك شدن سوريه به عراق و راه افتادن نفت عـراق از آن طريـق و همچنـين                          مي

آيد كه تحقق پيدا كند و كمتر ممكن است آدم عاقـل              يد به نظر مي   جريانهاي عمومي سياست جهاني بسيار مف     

  .همه هست و نيست خود را اين چنين به خطر بيندازد



  ٤٦

كـه هـدف   (عالوه بر آن كه فرض ابتدايي آن صحيح نبوده مقايسه انقالب اسالمي ايـران  ) ٢حالت الف ـ  

كـه  (االنبيـاء   با رسالت حـضرت خـاتم  ) آن آزادي ـ استقالل و حكومت اسالمي با عدالت و بركت بوده است 

الفـارق   قيـاس مـع  ) همچون ساير پيامبران براي دعوت و حركت انسانها به سوي خدا و آخـرت بـوده اسـت     

نهايت قاطبه مردم با واقعيت تطبيق نكـرده و خـالف آن ظـاهر شـده                  فرض دوم نيز يعني تحمل بي     . باشد  مي

الزم براي حركت و حيات از دست يك ملت گرفتـه شـد و              مضافاً به اينكه وقتي امكانات و ضروريات        . است

تواند بكند؟ در دنيـاي صـنعتي و متمـدن امـروزي، كـه                همه چرخها از كار افتاد، عامل شور و تحمل چه مي          

زندگي روزمره ما نيز خواه ناخواه به همان صورت درآمده است، جريانها و امور جهان پيوسته و وابـسته                   

دويست سيـصد سـال پـيش كـه         . خوابد  زء يا عضو از كار بيفتد تمام ماشين مي        به يكديگرند كه وقتي يك ج     

ها با منابع زراعتي  و فعاليتهاي دستي و مديريت انفـرادي حالـت تقريبـاً                  شهرها و روستاها و حتي خانواده     

هـاي    توانست تا مدتي روي پاي خود ايستاده ماننـد قلعـه            مستقل و خودكفا و مجزا داشتند و هر قسمتي مي         

زنـدگي اجتمـاعي و ماشـيني    . پذيري و فروپاشي مانند امـروزه نبـود   جنگي تحمل محاصره را بنمايد، آسيب     

انسان را به شدت اسير تمدن و توليدات خود كرده برخالف جوامع انفرادي و بدوي با استقبال از قحطـي و                     

شـاك، درمـان و درآمـد يـا         مانند خوراك، پو  (يا انتحار اقتصادي تا توقف و انجماد جريانهاي حياتي كشور           

دوام بيـاوريم و از عهـده اتمـام جنگـي بـرآئيم كـه هفـت سـال اسـت                     ) انرژي، ارتباطات، صنعت و مـديريت     

آيد چيـزي جـز    به نظر مي. ايم با همه ايمان و اراده و ايثار و به كار انداختن نيروها مهارش بنمائيم           نتوانسته

  !نمايند خيمتر از آن است كه تبليغ يا تصور ميوضع بسيار و! يك تصور باطل و خيال واهي نباشد

دهد كه شـهري يـا پـايتختي بـه محاصـره افتـاده        اين مطلب صحيح است و تاريخ نظائر زيادي نشان مي    

انـد    آنچه آذوقه و حيوانات زنده داشته     . اند  هاي جانفرسا را بر خود هموار كرده        ها و سختي    تحمل محروميت 

ولي فرق مـسئله در ايـن اسـت كـه آنهـا در              . اند  ه معذلك تسليم دشمن نشده    خورده به حال زار و نزار افتاد      

. معرض تجاوز بوده يگانه راهشان از نظر شرعي و ملي و انساني دفـاع و فـداكاري و شـهادت بـوده اسـت       

ولي ملت ايران پس از تخليه و پيروزي خرمشهر چنين وضعي را نداشته شرعاً و قانوناً و مصلحه ملزم بـه                     

تـر داشـته اسـت و     حلهائي عاقالنه و خداپسندانه و پيروزمندانـه  راه. از بيچارگي و مرگ نبوده است   استقبال  

  .دارد

تازه پس از پيروزي و با فرض سوم يعني سرنگوني و سقوط صدام و حزب بعث مگر به راه انداختن مجدد                     

عاشي و اداري دو ملت غالب      هاي اقتصادي خوابيده و خراب دو كشور و جوابگوئي به نيازها و مسائل م               ماشين

 مـا را بـه      و مغلوب، كار آساني است؟ مسئله و مصيبت آيا به همين سهولت خاتمه يافته همسايگان و ابرقدرتها                

  حال خود رها خواهند كرد، و جنگ و مقاومتي خيلي شديد و جانفرساتر در انتظارمان نخواهد بود؟

  ٭ ٭ ٭
شـود، بـراي دلخوشـي مـردم و سـرگرمي       وي آن تكيه ميها و تبليغات ر كه در مصاحبه) ٣حالت الف ـ 

اگر در ظرف چند سال بعد از استعفاي دولت موقت          . اي نيست   خودشان خوب است ولي وعده و برنامه تازه       

گويند كارها و جريانها حالت عادي و فعال زنده داشته و راه براي تحـرك و توليـد بـاز بـوده اسـت،                          كه مي 

ايـم، حـال       طور متوسط و مستمر شـاهد كـاهش خودكفـائي و سـازندگي بـوده               ايم و به    كاري از پيش نبرده   

چگونه ممكن است در شرايط بحراني حاد فعلي يـا بعـد از ايـن و بـا بـسيج عـام و اختـصاص يـافتن همـه                             

پذير باشد؟ مگر آنكه معجـزي        اي امكان   ها و نيروها به جنگ، توليدات و صادرات سرشار احيا كننده            سرمايه



  ٤٧

  .ا دگرگون شود و خدا چاره ساز امرمان گرددرخ داده دني

اما در منطق اسالم و قرآن، ما چه عدالت و تقوائي در اعمال و رفتارمان بـا دوسـت و دشـمن بـه خـرج                          

   را داشته باشيم؟١ايم كه انتظار وعدة الهي و من يتق اهللا يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث ال يحتسب داده

  

  بحران جنگ ) ب

و متوليان نظام، با وقوف به بحران حاد اقتصاد و جنگ و با احساس اينكه كفكگيرهـا بـه                   رهبري انقالب   

اشاره شـد از يـك طـرف برنامـه و بارهـا را              " ها  جنگ و جبه  ) ب"ته ديگ خورده است همانطور كه در بحث         

 در اند و از طرف ديگر دست به خطيرترين اقدام بعد از آغاز جنـگ زده متوسـل بـه آخـرين تيـر           سبك كرده 

  .اند داند براي چندمين بار وعده قطعي پيروزي نزديك و نهائي را داده اند و خدا مي تركش شده

اند قبالً گفتيم كه      اي كه آن را سبك كرده به حداقل رسانده و حتي حرفي هم از غرامت گرفتن زده                  برنامه

براي تحقـق قطعـي و      . اند  هاز زبان آقاي رئيس جمهور اعالم گرديده اكتفا به سقوط صدام و حزب بعث كرد              

  .اند نهائي پيروزي نيز دست به خطيرترين اقدام زده فتوي و فرمان بسيج كلي عام صادر كرده

گيـري روي     اما چنين قاطعيت را نداشته تـصميم      . شد  ها داده مي    ها و وظيفه    در گذشته نيز نظير اين وعده     

كل موجودي كـشور را بـه ميـدان نيـاورده           ناچاري و دست پاچگي يا عصبانيت نبوده آخرين برگ برنده و            

  .نبوديم“ پيروزي يا نابودي”و انتخاب “ وحشتناك همه يا هيچ”بر لبة . بودند

ها بـراي اسـتقبال از        بعد از تخليه خرمشهر و فرار صداميان حمله به بصره را داشتيم ودعوت از عراقي              

بايـستي برطـرف كننـده     يـك از آنهـا مـي   قشون ظفرمند اسالم والفجرهاي يك و دو تا نهم را داشتيم كـه هر     

مجنـون را   . هاي پيروزي ما و سرنگوني صدام و ابرقدرتها باشـد           شبهاي ظلمت و ظلم و برقرار كننده پرچم       

با يك دنيا شـهامت و شـهادت در         . داد  هاي حيات حريف را مي      هاي حركت و رگ     گرفتيم كه مژده انسداد راه    

العاده داديم، اخيراً فكه و مهران        در چنگال گرفته تن به تلفات فوق      فاو پياده شده گلوي صدام و حاميانش را         

ولي باز هـم نهـضت ادامـه        ... هاي مرگ و زندگي شده است       ترين برد و باخت     و حاجي عمران صحنة خونين    

  .انگار هنوز سر جاي اول هستيم و اين قافله سر دراز دارد. دارد

الذكر را رد يا اثبات نماييم، بـه ارائـه احتمـاالت              هاي فوق  اينك، بدون آنكه در صدد باشيم كارآيي برنامه       

  :باشد احتماالتي كه كما بيش منطبق با حاالت اقتصادي بند قبلي مي. پردازيم جنگي آينده مي

  .پايان جنگ از طريق نظامي و پيروزي نهايي) ١ب ـ 

  .ادامه جنگ در اثر پيروزي نسبي و پيشروي اضافي در خاك عراق) ٢ب ـ 

  .ادامه جنگ در اثر پيروزي عراق و پيشروي در خاك ايران) ٣ب ـ 

  . شكست ايران) ٤ب ـ 

  .بيني و دورانديشي پايان عادالنه و شرافتمندانه جنگ از روي واقع) ٥ب ـ 

  

آرزوي ما و هر ايراني است اگر چه با حضور عوامل و جريانهاي داخل و خارج، با توجـه  ) ١حالت ب ـ  

                                                      
اي كـه   فراهم خواهد كرد و او را از جايي به گونه) و نجات(اه خروج ر) خدا(ـ و هركس تقواي خدا را پيشه كند براي او          ٢طالق  . 1

  .برد روزي و رمق خواهد داد گمان نمي



  ٤٨

ولـي  . آيد  هاي مثبت و منفي اين بار احتمال آن ضعيف بوده محال به نظر مي               تفاوتبه تجربيات گذشته و با      

ايم؟ حساب هفت ساله را كه بكنيم خواهيم گفـت موفـق              به فرض كه انشاءاهللا چنين شود، تازه به كجا رسيده         

 حكومت  ايم يك جاني متجاوز بدسرشتي را نابود كرده به كيفر برسانيم و دست ياران سياسي او را از                   شده

اما در عوض چـه     ! ايم  ايم، ضمن آنكه حاميان خارجي صدام را سرشكسته و خوار كرده            عراق بركنار نموده  

ايم و به همين اندازه يا        ايم؟ صدها هزار نفر از ارزنده ترين مردم مسلمان مجاهد ايران را به كشتن داده                داده

چقـدر خرابـي و خـسارت    . اند عراق كشته شدهگناه يا مجبور شده  بيشتر از مردم مسلمان و غيرمسلمان بي      

پذير بودن، قرنها و نسلها بايد صرف وقت و قبول محروميت و تـالش                به بار آمده است، كه به فرض جبران       

اند شده است و بايد بـشود،         اند و گفته    آيا كيفر و انتقام از يك يا چند نفر و اثبات اينكه هرچه خواسته             ... شود

 ارزش اين همه خون و خرابي و فقر را داشته است؟ خدايي كه دفـاع و دوام را واجـب                     عقالً و شرعاً و عمالً    

كرده و تعدي و تالفي را منع نموده است و ضمناً حساب و عذاب مجرمين را خود به عهده گرفته موكول به                    

كـرد؟  دهد؟ ملت معاصر و آينده ايران چـه قـضاوت خواهـد      آن دنيا نموده است آيا رضا به چنين رفتار مي         

آن ... تاريخ چه خواهد نوشت؟ تبعات و آثار و آينده مملكت و انقالب و منطقه و مردم عراق چه خواهد بود؟                   

اند آيا ملت و دولت مغلوب عراق دست     گفته ١٣/٢/٦٥طور كه آقاي رئيس مجلس در خطبة نماز جمعه مورخ           

اتحاد كرده دست جمعي منطقه را از شر        و محبت به دولت غالب ايران داده همسايگان از ما استقبال و با ما               

  ؟!ابرقدرتها و دنيا را از بالي اسرائيل و امپرياليسم پاك خواهيم كرد

آنچه محقق است و شايد بيشتر به خاطر آن اين بسيج و بساط راه انداخته شده و از هم اكنون به نتيجه                 

باشـد و قبـضه كـردن     رات مـي  رسيده است حضور و حاكميت سپاه بـه بهانـه جنـگ، در همـة نهادهـا و ادا                  

قشرهاي ملت و قدرت دولت براي فعال مايشاء شده جناحي از حاكميت، در حيات و حضور يـا در غيـاب و                      

  .بعد از مقام رهبري

كه پيشروي در خاك عراق و پيروزي نـسبي بـا چنـد كيلـومتر پـس زدن نيـروي عـراق و        ) ٢حالت ب ـ  

باشد به   تر از گذشته مي     ، به بهاي ضايعات و تلفات سنگين      گرفتن يكي دو شهر و سه چهار تا روستا و شهر          

در هر حال وعده قطعي     . تر بوده مجدداً به جنگ فرسايشي برگرديم        شدني  آيد از ساير احتماالت واقع      نظر مي 

ها بار ديگر نكول گردد و متوليـان و دسـت             يك سره شدن جنگ در سال جاري و حل شدن مسئله در جبهه            

  .حي به حاكميت خود و وعده و وعيدها ادامه دهنداندركاران چند صبا

  .اما آيا داستان به همين جا پايان پيدا خواهد كرد و جريانها به وضع گذشته برمي گردد؟ مسلماً خير

جنگ وقتي همراه با تلفات عزيزان و انواع ضرر و زيان ادامه پيدا كند خستگي و تـأثر و عـصيان ممكـن               

هـاي   هـا و خـشونت   عـصبانيت . هاي فراوان بـشود  ها و منشاء درگيري   فتگياست چند برابر گشته مقدمة آش     

خـصوصاً اگـر تـرس از مزاحمـت و          . شـود   اجتماعي هميشه ديرتر از موارد انفرادي و خصوصي ابراز مـي          

اي سر و صدا      اي و بهانه    ولي همين كه از گوشه    . خطرات سياسي و پليسي ايجاد عقده و اختناق نموده باشد         

ل خروشاني راه خواهد افتاد كه جلوگيري از آن دشوار بوده به كار بردن خـشونت بـر شـدت                    راه بيفتد سي  

  .آن خواهد افزود

چنانچه قدرت روحي و قدرت نظامي ما اجازه ندهند به پيروزي نسبي و پيـشروي برسـيم   ) ٣حالت ب ـ  

قبول حالـت نـه جنـگ نـه         يا حداقل ناچار به     . احتمال بعدي ادامه جنگ با برتري و پيروزي عراق خواهد بود          



  ٤٩

در هر دو صورت با توجه به شرايط بحراني اقتصادي و اجتمـاعي داخـل كـشور                 . صلح ممكن است بشويم   

نمايـد    تري كه به سود عراق عمـل مـي          نمايد و موضع نظامي و سياسي مناسب        كه در جهت وخامت سير مي     

اً تحميلـي صـد بـار بـدتر از پايـان            انگيـز باشـد و بـه صـلح واقعـ            تواند فاجعـه    تحمل و تداوم اين حاالت مي     

  .گيري بيانجامد گروگان

در جامعه بعد از انقالب ما البته اعتراض و اختالف و ميل بـه انتقـام زيـاد شـده اسـت، نـه تنهـا در بـين           

اند بلكه در ميـان جناحهـاي         بسياري از مردم كه ناراحت و ناراضي هستند و پريشاني و پشيماني پيدا كرده             

ها كه عالوه بر تضاد و تخاصم سالح و وسايل در اختيار دارند و از طـرف                    و حزب اللهي   حاكم يا روحانيت  

انـد و   ها را بايد به حـساب آورد كـه در انتظـار فرصـت نشـسته مواضـعي را اتخـاذ كـرده                 ديگر ضدانقالبي 

. دهاي بيگانه كه براي خودشان حسابها دارند و در موقع مقتضي وارد ميـدان خواهنـد شـ                   همچنين سياست 

خدا كند كه در زمان حيات امام مشكالت كنوني به نحو عقالئي حل شود و پـس از ايـشان ايـران عزيـز مـا                          

  .تبديل به لبنان و بدتر از آن نگردد

نمايند پـس از ايـشان        نبايد تصور كرد كليه رزمندگاني كه با لبيك اجابت به امام ايثارگري و دالوري مي              

ها خالي و فاقـد قـدرت گـشته امكـان      رود كه جبهه د داد، بلكه بيم آن مي نيز اطاعت و شهادت را ادامه خواهن      

  .تر گردد و ملت ايران شاهد تفرقه و خونريزيهاي وحشتناك گردد پيروزي يا مقاومت به مراتب ضعيف

خدا چنين روزي را نياورد انشاءاهللا كـه عملكـرد گذشـته تـصميم     . بزرگترين مصيبت است) ٤حالت ب ـ  

بـه  “ جنـگ جنـگ تـا پيـروزي       ”ت و غرور آنان كار را به چنين جاهائي كـه برگـردان شـعار                گيرندگان و غفل  

  .است نكشاند“ جنگ جنگ تا نابودي”شعار

فكر اينكه اگر جريان جنگ معكوس گشته صدام به استانهاي غرب و جنوب ما سرازير شود و شرايط و                   

يقيناً ملـت غيرتمنـد و ايثـارگران        . آورد  ميجرائم جانسوزي را بر ما تحميل نمايد پشت انسان را به لرزه در            

  .شهادت پيشه ما نخواهند گذاشت چنين روزهاي ذلت پيش آيد

شـهادت و جانبـازي و وحـدت    . در وضع دفاع از حيات و حيثيت و ميهن و آئينمان قرار خـواهيم گرفـت           

شد؟ يـا رفتارهـا و   اما آيا بايد بگذارند و بخواهند كـه كـار بـه آنجـا بكـ      . عمومي بر همگان فرض خواهد شد     

كردارها خداي ناخواسته چنان است و انزجار ايجاد كرده باشد كه خلق زيادي به استقبال بيگانه تـازه وارد                   

  يا دشمن اخراج شده بروند؟

ايم كه تا در موضع دفـاع مـشروع واجـب و حقانيـت                ما در نشريات گذشته توضيح داده و توصيه كرده        

ا به لحاظ پيشروي و نيرومندي دست باال را داريم، خواهان پايان عادالنـه و               المللي قرار داريم و ت      ملي و بين  

هـاي مطمـئن و معقـول و قابـل قبـول بـراي صـلح                  شرافتمندانه جنگ باشند و پذيراي درخواست يا پيشنهاد       

هـاي وارده را      در حقيقت ما تحميل كننده شرايطي گرديم كه هم تـأمين غرامـت و دريافـت خـسارت                 . بشوند

  .و هم ايجاد امنيت و اطمينان براي جلوگيري از نيرنگ و تجديد تجاوز بكندبنمايد 

آيا هيچ فردي و هيچ امت يا ملت حق دارد مغرور به خود و به خدا بشود؟ آيـا تـاريخ مـوارد زيـادي را                          

دهد كه پيروزمندان و پيشروندگان وقتي مغرور شده روحيه و امكاناتشان ضعيف گشته، خـصم                 نشان نمي 

جويانه برداشته چنان شيرازه كارها از دستشان در رفته است كـه مجـال    م و امداد به حمالت تالفي     با تصمي 

  اند؟ به خود آمدن و نيفتادن در درة نابودي را نداشته
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ما از فرض چنين مورد و طرح اين احتمال اكـراه داريـم ولـي آيـا خوشـآيند و بدآينـد انـسانها واقعيـت                          

آمد را هر قـدر نـاگوار    بيني هر پيش دهد و نبايد پيش اموس خلقت را تغيير ميجريانها، قانونمندي طبيعت و ن  

  باشد كرد؟

  سرچشمه شايد كه بستن به بيل                                   چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

 ايـم چـاره   وقتي است كه تصميم گيرندگان واقع بيني و خردمندي بـه خـرج داده تـا غـرق نـشده     ) ٥ب ـ  

  .انديشند، دست از لجاجت و غفلت و از شعار و افتخار يا از انتحار بردارند

انديـشي را گزيـده، دريافتـه باشـند كـه راه              بينـي و مـصلحت      گيرندگان ما از اين به بعد واقـع         اگر تصميم 

علـوم  ايـم و م  خواستند نرسـيده  اند، تا به حال به آنجا كه مي بينهايت دوري را جلوي پاي خود و ملت گذارده   

هاي بلند و باالي گذشته براي سرنگوني فـوري كفـر و اسـتكبار در                 نيست برسيم و پذيرفته باشند كه داعيه      

جهان و رفع فتنه از عالم برتر از وظيفه اسالمي و طاقت انساني بـوده مخـالف مـشيت الهـي اسـت، در ايـن                          

با دريافت و اذعان به اين      .  شد صورت اميد نجات و فالح يا رستگاري و پيروزي به خواست خدا پيدا خواهد             

پـس  . انديشي وخامت، نيمي از مسئله و مصيبت حل خواهد گشت حقيقت از طرف متوليان و تصميم به چاره  

رود كه با حسن نيت با قبول مسئوليت و بذل همت و وحدت و فداكاري در خطي قرار بگيـريم          از آن اميد مي   

  .كه پايانش انشاءاهللا سالمت و سعادت باشد

هـائي در بيانـات و اقـدامات بعـضي از آقايـان              ا چنين احتمال و امكان هست؟ ما نا اميد نيستيم نـشانه           آي

نماينـد، هـم      شد مي   ظاهر شده است هم اعالم واقعيات و اطالعاتي سواي آنچه را كه قبالً خواسته و گفته مي                

و هـم جـسته و گريختـه راه         انـد     اعترافهاي ضمني به مشكالت و موانع نموده در رجزخوانيهـا تخفيـف داده            

  ...كنند نمايند شايد از همديگر و از رهبري مالحظه مي ها و ختم فاجعه باز مي براي چاره انديشي

فرمود به زودي بگويند عرفت       اميدواريم همان طور كه امير مؤمنان، موالي متقيان و اشجع شجاعان مي           

  ١.اهللا بفسخ العزائم

تـا  . از جنگ و اثرات آن روي تداوم قدرت و تسلط مـديريت اسـت  ماند حوادث بعد      موضوع مهمي كه مي   

به حال جنگ تحميلي براي گردانندگان ما عامل حياتي و وسيله انحصار و اقتدار بوده است ولي بـا تحـولي                     

آيد و ناچار بايد تن به آن داده شود الزم است بـراي انطبـاق بـا شـرايط جديـد و بـراي دوران                           كه پيش مي  

  .دگي و حاكميت اللهي و ملي فكري شودانشاءاهللا سازن

ها و هشداري كه نهضت آزادي ايران بـه مقـام رهبـري انقـالب، بـه مـسئولين                     بندي تجزيه و تحليل     جمع

  :شود دهد به شرح ذيل خالصه مي محترم جمهوري اسالمي ايران و به ملت عزيز ايران مي

آيـد    هاي كشور برمي    واقعيات و جريان  ـ وخامت اوضاع و بحران حاضر آنطور كه از بودجه دولت و از              

  .جدي بوده در اثر غفلت و غرور ممكن است به فجايع غير قابل تحمل و جبران ناپذير بيانجامد

ـ عامل دست اول بحران، جنگ تحميلي است و خروج از بن بـست بـدون پايـان صـحيح و سـريع جنـگ                         

  .باشد پذير نمي امكان

افع اقتـصادي خودشـان و تـضعيف انقـالب و نظـام جمهـوري               ـ ابرقدرتها به خاطر سلطه سياسي و من       

اسـرائيل نيـز از اينكـه دو نيـروي مـزاحم و مهـم منطقـه        . انـد  اسالمي ايران تداوم جنگ را همواره دامن زده 

                                                      
  ها و برگشت از تصميمها شناختم خداوند را با فسخ عزيمت. 1
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  .اند سود فراوان برده است فرسوده و ناتوان شده

صوت وفاداري بـه اهـداف     در  . تقصير نيستيم   ـ در اوضاعي كه دامنگيرمان شده است مسلماً خود ما بي          

داشتيم و خالصي از فاجعه بايد با توسل بـه خـدا و بـه                 هايي را نمي    و عهدهاي اصلي انقالب چنين گرفتاري     

  .دست و انديشه و اتحاد خودمان صورت گيرد

  :ـ براي آينده كشورمان پنج حالت قابل احتمال است

ري از طريـق نظـامي ولـي بـسيار          حالت مطلوب و مورد نظر كه عرضه شده است پيروزي قطعـي و فـو              

حد وسط ادامه جنگ است بـا پـس و پـيش رفـتن مواضـع طـرفين كـه در هـر                       . آيد  مشكل و بعيد به نظر مي     

  .صورت بحران را شديدتر و مصيبت بارتر خواهد كرد

بدترين احتمال پيروزي حريف و صلح ننگين تحميلي است كه خدا نخواهد و بايد از هم اكنون به رفـع و                     

  . ي آن قيام نمائيمجلوگير

  .بيني تصميم گيرندگان و بازگشت به خدا و ملت قابل تصور نيست جويي كامل جز با واقع باالخره چاره

فعالً از خداوند رحمن نجات كشور و سعادت ملت ايران در راه خدمت بـه انـسانيت و تقـرب بـه خـدا را                         

  .ريات بعدي نصيبمان گرددمسئلت نموده اميدواريم سالمتي و فرصت براي بحث بيشتر در نش
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  نهضت آزادي ايران
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   تعاليبسمه

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  كيهان) گذار انديشه(نظري بر 

  مصاحبه چاپ نشده مهندس بازرگان

  پيرامون

  )آزادي بيان و نشر افكار(

  

  آن يكي پرسيد اشتر را كه همي

  آئي اي فرخنده پي؟  مياز كجا

  گـفـت از حـمـام گـرم كوي تو

  گـفـت اين پيداست از زانوي تو

 از قضا يكي از آن دو مجبور شد به شهر ديگري كه كردند  ميد در شهري دو نفر دوست زندگي   نگوي مي

ت آزادي و رفاه و تنعم و به قول دشمنانش جهنم استبداد و تنگدستي بـود سـفر                  بهشبه ادعاي حكمرانانش    

كرد و در هنگام خداحافظي دوست حاضر از دوست مسافر خواست كه چون به مقصد رسـيد از اوضـاع و              

كه ترديدي در آزادي نويسنده و صحت و مطـالبش نباشـد بـه عنـوان                احوال آنجا برايش بنويسد و براي آن      

رمز، مطالب خود را با جوهر سبز مرقوم دارد و در صورتيكه براي نوشتن مطالب آزادي نداشت نامه را با                    

  .جوهر قرمز بنگارد

پس از مدتي نامه اي از دوست مسافر رسيد كه با جوهر سبز نوشته شده و در چند صفحه، شهر مورد                    

امـا نامـه    . اقامت خود را همچون بهشتي برين ترسيم نموده بود به حدي كه شگفتي دوستش برانگيخته شد               

الهي از آزادي، رفاه و امنيت بـه طـور وفـور بـه              هاي    در اين سرزمين كليه نعمت    ”يافت    مي با اين جمله پايان   

  “.شود جوهر قرمز است  نميخورد تنها چيزي كه در اينجا يافت  ميچشم

  ٭٭٭
رسد شوراي سردبيري كيهان بـراي شـرح آزادي قلـم و بيـان در جمهـوري اسـالمي ايـران                       مي به نظر 

قراري داشتند كه كليد رمز و جوهر قرمز آن، چاپ مصاحبه آقاي مهنـدس بازرگـان بـود كـه متأسـفانه در                  

  .شهر ما يافت نگشت

  ٭٭٭
  قلمفرسـائي  رامون محاسـن آزادي    هنگامي كه سخن از آزادي بيان و قلم در ميان است و كيهان پي              عجبا

دار آزادي هستند در حالي كه حروفچينـي          نهضت آزادي كه از مدافعين سابقه      كند چاپ مصاحبه دبيركل    مي

تـر آنكـه ايـن        عجيـب گـردد و      مـي  شده و آماده زير چاپ رفتن است از طرف مقامات باالي كـشور متوقـف              

  !مندند آزاديخواه معرفي شوند مقامات هنوز هم عالقه

شود اين است كه چرا مقامات باال اگـر هـم ناچـار شـوند بـه طـرح مـسأله             مي سؤالي كه در اينجا مطرح    



  ٥٣

 و  كننـد    تمكين مي  “آزادي”تن در دهند، حداكثر به مطرح شدن صوري و نظري مسأله            ها    آزادي در روزنامه  

دن نـام و نظـرات   ي مسأله و بررسي نظريات مخالفين در صحنه از جمله آمـ    مقاز طرح واقعيات و بررسي ع     

  ١.و انعكاس جرياني فكري كه ايشان سمبل آن هستند وحشت دارندها  مهندس بازرگان در روزنامه

 اقبـال   به نظر ما دليل وحشت و نگراني حاكميت آشكار شدن حقانيـت و مقبوليـت ايـن جريـان فكـري و                     

رسـمي كـشور    هـاي     نامهاز طرف ديگر مطرح شدن نام بازرگان و نظرات وي در روز           . باشد مردم به آن مي   

 شود كه حاكميت به مشروعيت نهضت آزادي ايران، يعني تنها حـزب مخـالف حاكميـت در داخـل                    مي موجب

 نمـوده   تجـاري مخالفـ   هـاي     ساز كشور از جمله جنگ بـا سياسـت         كشور كه در بسياري مسائل سرنوشت     

  .اعتراف كند

به اسالم و ايران، كساني را كه بـه تحقـق           مند   ن نرسيده كه جوانان صديق و عالقه      بايد پرسيد آيا وقت آ    

پرسـت بـاز شناسـند و راهـي بـه سـوي برقـراري         از سياست بازان قدرتاند  شعارهاي انقالب وفادار مانده  

  آزادي و ساير آرمانهاي انقالب بگشايند؟

فرمائيد نامه آقاي مهندس بازرگان به سرپرست مؤسسة كيهـان و             مي اينجا مطالعه  آنچه در    در هر حال  

  .متن كامل مصاحبه ايشان با آن مؤسسه است

  ٭٭٭
  

  بسمه تعالي

  

  

  

  

  جناب آقاي اصغري

  سرپرست محترم مؤسسة كيهان

اي بـا بعـضي از     تيرمـاه در طـي مـصاحبه   ٣اريخ العظمي منتظري در تـ  ... به طوري كه اطالع داريد آيه ا      

ار مردم و مخصوصاً مخالفين كـه  ارباب جرائد سفارش كردند، مطبوعات از انعكاس و انتشار نظريات و افك        

  .موافق و متعهد نسبت به انقالب و نظام باشند، خودداري ننمايند

به دنبال مالقات و تأكيدات فوق چند نفر از آقايان روزنامه كيهـان بـراي گـرفتن مـصاحبه بـه اينجانـب                       

 نخواهد  درجرا آن روزنامه    ام    بنده بنا به تجربيات گذشته و با احتمال اينكه مقاله و مصاحبه           . مراجعه كردند 

كرد از قبول آن استنكاف ورزيدم و گفتم بهتر است قـبالً از مـسئولين، گرداننـده اصـلي، دريافـت اجـازه و                        

به همين ترتيب عمل كردند و اصرار و عجله داشته گفتند مصاحبه اينجانب بـه               . كسب اطمينان و تعهد نمائيد    

  . منتشر خواهد شد٦٥ تير ماه ١٩عنوان اولين مصاحبه در تاريخ 

 اينجانـب در روزنامـه كيهـان درج         ٦٥ تيـر مـاه    ١٠مصاحبه مـورخ    ها    اينك كه برخالف مذاكرات و وعده     

                                                      
ي نهـضت منهـا   ” كه مرحوم دكتر مصدق سمبل مبارزات ملت ايران بود شـاه نيـز بـا سياسـت                   ١٣٤٠همانگونه كه در سالهاي      .1

  .موافقت داشت“ مصدق

  ٢٠٠٧ :شماره

 ١٤/٥/١٣٦٥ :تاريخ



  ٥٤

دارم و انتظار توضيح و جبـران    مينشده است مراتب اعتراض خود را از اتالف وقت و اهانتي كه شده ابراز    

مي هستم كه روزنامه كيهـان ظـاهراً صـداقت          ضمناً ناگزير از ذكر اين نكته و بيان قضاوت افكار عمو          . دارم

در پذيرش و نشر آزاد افكار و نظريات مردم را آن طور كه مورد توصيه و تأكيد بوده از خـود نـشان داده                        

است اما با وجود حسن نيت فاقد شهامت الزم و آزادي و اختيار بوده در برابر دخالت مقامات بـاالتري كـه                      

باشند نتوانسته است مقاومت نمايد و نتيجه اين شده است            مي عات مخالف با باز شدن جامعه و آزادي مطبو      

  .سازي و احياناً به قصد اغفال افكار عمومي بوده است مردم بگويند تمام اين مسائل صحنهكه 

  با سالم و احترام

  مهدي بازرگان

  دبير كل نهضت آزادي ايران

  

  متن كامل مصاحبه

  :سؤال

العظمي منتظري مبني بر ارائه و انتـشار افكـار گونـاگون و بيـان                اهللا  يتنظر شما در مورد سخنان اخير آ      

  مطالب توسط افراد و گروههائي كه به نظام جمهوري اسالمي ايران معتقدند چيست؟

 در روند انقالب اسـالمي و شـرايط كنـوني چـه تـأثيري             ) نشر افكار گوناگون  (ضمناً بفرمائيد اين مسأله     

تسريع نشر   ظر داشتن گرايشات مردم و احترام به اعتقادات آنان چه تأثيري در           تواند داشته باشد و در ن      مي

  تواند داشته باشد؟  ميافكار عمومي

  :جواب

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

العظمـي منتظـري    هللا  تا درباره سخنان اخير آيـت     ايد    اينكه به اينجانب و نهضت آزادي ايران مراجعه كرده        

ري و امتنان است و خودآزمايشي از تلقي آن روزنامـه نـسبت بـه توصـيه و        نظر نمائيم موجب اميدوا   اظهار

  .تأكيدهاي ايشان خواهد بود

باشد، خواه به آن ترتيـب اثـر داده           مي العظمي منتظري نيز قابل تقدير و تشكر       هللا  ت آي  صراحت شهامت و 

  .شود يا نشود

 ٢٦ بـه تـاريخ    ائمـه جمعـه  ينارآقاي منتظري، به طوري كه در صفحات آن روزنامه آمده اسـت، در سـم            

ير ماه جـاري از جملـه چنـين     ت٣ در ديدار با عده اي از مسئولين و سردبيران مطبوعات به تاريخ  ٦٥خرداد  

  : اند فرموده

اگر فرضاً جناحي فكر من و شما را قبول ندارند ولي به اسالم و انقالب اعتقاد دارنـد بگذاريـد حرفـشان را                       ”

  “.بنويسيد، مزاحمت برايشان درست نكنيدها  بگويند و در روزنامه

  “مختلف پخش شودهاي  اجازه دهند افكار و انديشه. وسعت نظر پيدا كنندها  روزنامه”

طلبي و تحميـل عقيـده در كـار     مختلف پخش شـود تـا احـساس انحـصار         هاي    اجازه دهيد افكار و انديشه    ”

  “.نباشد



  ٥٥

  ٭٭٭
هـاي    اي نبـوده، خواسـته     قانون اساسي محتوي مسائل تـازه     با  منتظري، در مقايسه     هللا  تالبته اظهارات آي  

آزادي، اسـتقالل،   ”اصـلي   كه در مبارزات دوران انقالب و در شـعار سـه جملـة              اند    ملت ايران را بازگو كرده    

قبل از آن نيز در انقـالب مـشروطيت و در مبـارزات نـيم قـرن معاصـر                 . ابراز شده است  “ جمهوري اسالمي 

طي شش سال بعد از استعفاي دولـت موقـت در اثـر جوسـازي عناصـر و افكـار                    ولي در   . ممكن بوده است  

انحرافي چپ و راست و به دليل اختناق و انحصارجوئي جناح حاكميت، در معرض فراموشي يا انكـار قـرار                    

  .گرفته است

 ]ناخوانـا  [طرفداران آزادي و آزاديخواهي، در جريانهاي تداوم انقالب و در منطق و مقاصـد جنـاحي از                

 ]ناخوانـا  [در.انحصارگر و روحانيت،متهم به جانبداري از بي بند و باري و فحـشاء و غـرب زدگـي كردنـد                   

اسـالم و   ضد چـسب نمايند و گـاهي بر      مي خود آزادي و آزاديخواهي را مخالف استقالل و جمهوريت قلمداد         

 و  ت و در اجتماعـات     مطبوعـا  در حاليكه منظور ما آزادي در عقيـده و بيـان و           . زنند  مي ضد انقالب روي آن   

 ٥٦ و   ٣٨ -٢٧ -٢٦ -٢٥ -٢٢ -١٢ -١١ -٩ -٨ و   ٧ و   ٦ بندهاي   ١٢ -)٦بند   (٢انتخابات آنطور كه در اصول      

آزادي و اسـتقالل و     " كـه    نمايد  حتي اصل نهم تصريح مي    .  است قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده     

حفـظ اسـتقالل و     هيچ مقامي حق ندارد به نـام        و  ... ناپذيرند  كشور از يكديگر تفكيك    وحدت و تماميت ارضي   

  ". با وضع قوانين و مقرات، سلب كندهرچندتماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را 

  به نام   منشور آزادي يا اختيار و فرمان حاكميت ملي يا خليفه الهي از روز اول              زيناز نظر اسالم و قرآن      

 ادر گرديده اسـت   صمنظور ابتال و تالش و ارتقاء       ه  يس، ب  ابل ي مالئك و اغوا    استعجاب فرزندان آدم، عليرغم  

معاف و بلكه ممنـوع از      “ ال اكراه في الدين    ” داشته به حكم    تنها مأموريت ابالغ و ارشاد خالئق را       انبياء عظام 

مسئوليت و سود خودمان قيام     ه  تا ب اند     داده  به دستمان  كتاب و ميزان  . اند عمل بوده يل و اجبار عقيده و      متح

  .قسط نماييمه ب

و  گيريها عليه ارائـه و انتـشار افكـار گونـاگون            بعد از پيروزي انقالب اسالمي جوسازيها و جبهه        اما چرا 

ه انـد، بـ   ي اشاره كـرده بيان مطالب گروههاي طرفدار انقالب و نظام جمهوري اسالمي آنطور كه آقاي منتظر     

داد است كه   تبصارگري و سياست اختناق و اس     نظر بنده دو علت دارد، يكي همان روحيه انح        ه  ب. آيد  مي عمل

 در حكومت و سياست و ديانت        مايشائي شيوه هر شخص، مكتب، نظام يا دولتي است كه مايل و عامل فعال            

خواهد، هم حق است هم صحيح و كامل و هم حق دارد آن را بـر         مي فهمد و   مي تصور كند كه آنچه او    . باشد

  .رام و اعتقاد براي شخصيت و تشخص ديگران نداشته باشدديگران تحميل نمايد و در هر حال احت

 علت يا نكته ديگر آنكه درك و درخواست آزادي و دموكراسـي بـا حكومـت مردمـي شـورايي موضـوع                     

در همـه   ها    بعضي. اي نيست كه همه كس آن را پذيرفته باشند و صادقانه بخواهند            و پيش پا افتاده     بديهي ساده

 يـا  ديكتاتورهـا   و مـستبدها رضا شاه و همـه ت بوده مانند محمد   ي و حاكميت مل   طبقات و درجات، مخالف آزاد    

گويند مردم عامي و بيسواد كه فاقد رشـد و شـعور و اطالعـات كـافي بـوده                     مي كنند،  مي فاشيستها استدالل 

، شايـستگي  دهنـد   نمـي در سياست و اداره مملكـت  شناسند و تشخيص درستي     نمي حقوق و وظايف خود را    

 نظر و رأي و انتقاد يا انتخاب نماينده را ندارنـد و آلـت دسـت شـيادان و پولـداران و زورمنـدان                       ربراي اظها 

كنند كه ما ديـديم هـر وقـت در مملكـت آزادي داده شـده اسـت احـزاب                      مي بر اين استدالل اضافه   . شوند مي

ه اجـرا   م خـود را بـ     شـو هـاي     كمونيستي، افراد نابكار و ضد دين يا بيگانگان استفاده كرده و افكار و نقـشه              



  ٥٦

همـانطور كـه بعـد    . اند  ديكتاتوري يا استيالي خارجي شدهساز  يا هرج و مرج ايجاد كرده زمينه     ،اند درآورده

  .عمل آمده خاني بسازي براي استبداد رضا از مشروطيت زمينه

ف  طبقـات متوسـط و مستـضع       به ستايش صاحبان چنين طرز تفكر، عالوه بر اينكه غالباً در تبليغاتشان           

 واب و از ذكر چنـد نكتـه ذيـل طفـره           از دادن ج  . زنند  مي پرداخته دم از باال رفتن سطح آگاهي و بينش مردم         

نباشند آيا مدينـه    گيرنده در امور خود      ردم و ملت در يك جامعه، صاحبان رأي و تصميم         اوالً اگر م  . روند مي

شوند؟ يا    مي آيند و زمامدارشان    مي )ع(النبي درست شده امثال افالطون و امام جعفر صادق           فاضله يا مدينه  

 نشاندگان بيگانگان سوار بـر ملـك و ملـت          بازان، زورگويان يا دست     رد و افرادي از ميان قلدران، حقه      آنكه ف 

  گردند؟ مي

نشينند يا عارفان اخالصـگر،       مي كرسيه  و هيتلرها ب  ها    عباس ا، شاه ه السلطنه  دست آخر رضاخانها، قوام   

   و بصيرت؟اا تقوب و صالحيت و فقيهان كارشناسان با ايمان

 و   متـشكل  انـد،  گيـري كـرده      اجتماع و حكومـت كنـاره       صحنه  از ثانياً مگر نه اين است كه هر زمان مردم        

ردسـت خـود   بخودشان ـ برسد ناچار يك شياد ز ه كه حق به حقدار ـ يعني ب اند  و نخواستهاند  مصمم نشده

انـد؟ ثالثـاً احـزاب غيرملـي و           ردة بيگانه مياندار معركه گشته    پرو  جا زده است يا گروههاي سياسي دست      را  

هميشه از فقـدان قـدرت و قـانون و از تـشتت و     اند  مندان از آزادي بوده گوييد يگانه بهره    افراد نابكار، كه مي   

نه از وجود آزادي و عدالت و انصاف و از حاكميت صحيح مملكت، كه بايد               اند    تعطيل مركزيت استفاده كرده   

  .ي آزادي و امنيت باشد واز خودكامگي و اخاللگري جلوگيري نمايدحام

معناي حكومت شورائي مردمي يا ملي را نبايد با هرج و مرج يكسان گرفت و بـا               ه  آزادي و دموكراسي ب   

مـسلماً  . طور كلي با فقدان نظـم و مـديريت و قـدرت اشـتباه كـرد               ه  گيري، هوچيگري و ب    تعدد مراكز تصميم  

ه آزاد و دموكراتيك الزم است تشكل، ترتيب، تربيت و حضور قانون و قدرت وجود داشته      براي تحقق جامع  

مـا  . قدرت و قانوني كه منبعث و متكي به آراء اكثريت مردم و مسئول در برابر نمايندگان ملـت باشـد                   . باشد

ا داد و انقالب يـ    در ايران خودمان، هنوز تجربه آزادي و حاكميت ملي را نداشته نوبت به نوبت در ميان استب                

اولين اقدامشان غالباً خيانـت در امانـت        اند    قدرت رسيده ه  كه ب  كساني. ايم اختناق و هرج و مرج نوسان كرده      

شـان   بهانـه . انـد   ه دست آنها سپرده   و قدمهائي بوده است كه چنين نظام و نسقي را ب          ها    و بستن زبانها و قلم    

اختيـار و اقتـدار را در انحـصار         اند    ده در حقيقت خواسته   نيز جلوگيري از اخالل داخلي و دخالت خارجي بو        

كرسـي  ه  شخـصي يـا صـنفي را بـ        هاي    و تشخيص ها    خود و اياديشان بگيرند تا بدون مانع و رادع خواسته         

  .بنشانند

نقـش  . گيرند و در بيانات آقاي منتظري توجـه بـه آن شـده اسـت       مي  حضرات ناديده  كه اين نكته چهارم   

معـروف و نهـي از منكـر ـ در ارائـه قـضايا و راهنمـايي        ه  و انتقـاد ـ يـا امـر بـ    زادن آآزادي و امنيت و بيـا 

اينكه رهبـران و    ه  نظر ب . از طرف ديگر است   ها    طرف و در افشا و جلوگيري از خطا و خيانت          مسئولين از يك  

 غفلـت و بـه  متصديان از افـراد بـشر بـوده عـصمت و بـصيرت مطلـق ندارنـد و خـواه نـاخواه گـرايش بـه                

 ديگري بـراي     تضمين غير از حضور واقعي مردم و آزادي و حاكميت ملت آيا          . نمايند  مي ودخواهي و ستم  خ

فرض كه عوام ملت تشخيص و تذكر الزم را بدهند خـواص جامعـه              ه  هدايت و امانت و عدالت وجود دارد؟ ب       

 غيـرممكن اسـت امـت و    دان  كه فرموده حديث نبوي اين. اين كار را با پشتيباني و مراقبت عموم، خواهند كرد         



  ٥٧

 و بـدون لكنـت    تزلـزل اي پاك و پسنديده شود مگر آنكه ضعيف و مظلوم بتوانـد بـه دور از تـرس و         جامعه

عـدي و  ت و دستگاهي كه بر آنها حكومـت داشـته و احيانـاً     يعني از دولتزبان حق خود را از قوي و ظالم ـ 

  .باشد  مي عمل آزادي زبان و مطبوعاتشانگر ن بوده تأمل بسيار قابل توجه وبگيرد،نمايند ـ   ميستم

شـود    نمي خامساً آزادي انتقاد و نشر افكار و نظريات نه تنها سبب هرج و مرج يا تضعيف نظام و دولت                  

بلكه تجربه نشان داده است كه در اثر شخصيت و رشد افراد و جلب همكاري و مشاركت يا قبول مسئوليت                    

كـه سـلطنت بـا      ايـم     هنوز فراموش نكرده  . شود  مي استحكام دولت افزوده  از طرف آنان بر اعتبار و اقتدار و         

شـد    نمـي  آن وارد   در  ملـت  شاه كه كمترين تزلزل از ناحيه افكار و آراء         رضا زرق و برق و با زور و اختناق       

فان حـوادث همچـون آدمـك برفـي فـرو ريخـت زيـرا كـه همكـاري و پـشتيباني                      وچگونه با وزيدن اولين ط    

  .ه ملت نداشتوهمفكري از ناحي

كه عدالت اجتماعي و رفع اختالفـات طبقـاتي و اقتـصادي مقـدم بـر            اند    افراد و گروههايي نيز معتقد بوده     

بدون آنكه وارد بحث و بررسي اين مطلب شـوم كـافي اسـت              . باشد  مي آزادي و دموكراسي يا حكومت ملي     

وجـه  ت مـدافعين نظريـة فـوق م   عرض كنم كه خوشبختانه در عمل و در تجربه انقـالب خودمـان بـسياري از        

كه تا آزادي و حاكميت ملي شورائي نباشد و قانون عدالت حكومت بكند هيچگونه تضمين و توجيـه                  اند    شده

ضد ستمگري و ضد اسـتثمار و ضـد      هاي    براي استقرار عدالت اجتماعي نبوده و هيچ گونه شرايط و برنامه          

  .استعمار تأمين نخواهد گشت

مختلـف  هـاي   گري و ديكتـاتوري، در چهـره   سلطنتي يا ديني و انحصاراستبداديدر واقع ميان نظامهاي   

اگـر در   . آن از يك سو و حكومتهاي ملي متكي به قانون و آزادي از سوي ديگـر، حـد وسـط وجـود نـدارد                       

 ن جامعه هستند حاضر و حاكم نباشـند ـ  آهاي  خانه دهندگان و صاحبه اي ملت و مردم كه كالً تشكيل جامعه

ي جز حكومت فردي نظام جانشين و راه حل آلترناتيو چيزول و قواعد مربوطه ـ تالي مانند يا ص نظم و ابه روي

 مريـد و مـرادي       حالت دشـمني يـا     رض حسن نيت و سالمت اوليه، ولو      ه ف تواند باشد، كه ب     نمي يا گروهي خاص  

 راه  "اسـتغني  راه   نسان ليطغـي ان   ان اال  "مصداق كالم الهي  ه  طبع و طبيعت بشري و ب     ه  داشته باشد، بزودي بنا ب    

 آن نيـز خـونريزي و        بـه دنبـال     پيش خواهد گرفـت و      در  را  جبايت و خيانت   محوري و سوء استفاده يا    خود

 همانطور كه سلسله صفويه را با اقتـدار و اسـتبداد شـاه عبـاس،              . ويراني و سلب استقالل را خواهيم داشت      

يم آنچه راجع به نظامهاي ارشادي يـا مدينـه افاضـل             ديد صفي و افتضاح شاه سلطان حسين را        سفاكي شاه 

گويند نه پايه ديني دارد و نـه          مي يت عوام و مستضعفين، در لباس دفاع از مستكبرين،        مموقيو   براي رهبري 

  .پايه اجتماعي و فلسفي صحيح

اينكـه  ه  توصـيه ايـشان بـ     . اهللا منتظـري مغـرور و متوقـف شـد          يـت آطبيعي است كه نبايد به فرمايـشات        

مخاطـب   پخش شـود،  نظام و انقالبه وسعت نظر پيدا كنند و اجازه دهند حرف مخالفين وفادار ب   ها    وزنامهر

دولتي است كه زير نظر سرپرستان يـا مـديران منـصوب شـده از طـرف مقامـات و                    هاي    كالمشان روزنامه 

ف سياسـت و خـط      كنند و كامالً طبيعي است كه سرپرستان و مديران نگذارند مطالـب مخـال               مي دستگاه كار 

تكميل اين كالم و پيام وقتي درست خواهد شد كـه           . مشي حاكميت درج شود يا پاسخ حمالت آنها داده شود         

 هاي   توقيف  از مخالف را هاي     و اجرائي توصيه و تأكيد فرمايند كه روزنامه         قضائي  مقامات و مسئوالن   خودبه  

 تا آنجا كـه قـانون        انتشارات ز روي مطبوعات و   را ا ها    غيرقانوني درآورند و سانسور يا ممانعت و مزاحمت       



  ٥٨

و نشريات موافق و مخالف از حقوق مساوي البته در          ها    مجاز ساخته است بردارند يعني در كشور روزنامه       

ود مقامـات قـضايي بـر طبـق عـدالت و مـوازين              شـ  و تخلفي    احدود قانون اساسي، برخوردار بوده اگر خط      

اي از مسئوالن و سردبيران از مطبوعات بفرماينـد كـه            ه عده اينكه ب صرف  . قانوني رسيدگي و تعقيب نمايند    

نظريات و مقاالتشان را رأساً ها،   افكار و انديشه صاحبانمختلف پخش شود ـ چرا خود هاي  افكار و انديشه

 از قفـا صـورت گيـرد؟ آنچـه بايـد از مطبوعـات موجـود و                   عـاريتي و اكـل     كنند؟ چـرا عمـل    ن چاپ و پخش  

هي دولتي خواسته شود اين است كه بر طبق قانون و شـرع و انـصاف پاسـخ اشـخاص بـه                     گروهاي    رسانه

  .شود ملزم باشند منعكس سازند  ميمقاالت و اظهاراتي را كه عليه آنها منتشر

كر منـصفانه   ذباشد اين است كه منظور و محرك آقاي منتظري يك ت            مي مطلب ديگر كه توجه به آن مفيد      

 ، تبعـات حـال و آينـده       ،نمـوده   مـي  اً در اين توصيه و تأكيد احساس ضرورت        صرف نبوده مسلم    مشفقانه و

هشداري به متصديان و مـسئوالن      اند    خواسته. اند وضع اختناق و فشارهاي موجود كشور را در نظر داشته         

مشاغل مربوطه و سرمستي از قدرت و حاكميت بيرون بياورند تا شـايد بـا رو                ه  را از سرگرمي ب    داده آنان 

وده عمـل ايـشان عملـي بـ      . و دردها از شدت ناراحتيها و عصبانيتها كاسته شود        ها    و ابراز ناله  ها    دهشدن عق 

  .انديشي است هم اصولي و هم روي مصلحت

 رايط كنوني چـه تـأثيري خواهـد داشـت،         شر افكار گوناگون در روند انقالب اسالمي ايران وش        ناما اينكه   

 اوضاع در كار اسـت و   قصد بهبود بر اين است كه صداقت و     فرض. كنيد  مي جائي است كه عنوان   ه  سئوال ب 

ايـن  ه  منتظـري بـ     اهللا    آيـت   يقينـاً  آن اظهارات به قصد تسكين و تبليغ بيان نشده است بلكه احتماالً مقامـات و              

كه فضاي بـاز سياسـي عـالوه بـر اصـالت قـانوني و حقانيـت، شـرط الزم جهـت تفـاهم و           اند  نتيجه رسيده 

در ايـن صـورت     . باشـد  ها مـي    جويي بحران  ي موجود و چاره   ها  بست ز بن  براي خروج ا   همكاري طبقات ملت  

ه بديهي است كه هم پذيرش اين دگرگوني از جانب متوليان و مأمورين نبايد مواجه با اشكال و اكراه شده بـ            

ست در دو الزم ا. راحتي تن به آن بدهند و هم از جانب ملت و مردم با ناباوري و عدم آمادگي مواجه نشود          

طرف حسن نيت و حسن تفاهم وجود داشته باشد نه تنها در برابر يكديگر به مقابله و مجادله نپردازند بلكه                    

 و تساهل يـا      خود و در جناحهاي مربوطة اعتقاد و عالقه به آزادي          ههر طرف يعني دولتيان و مردم در داخل       

 افكار وسيله براي     نكنند نه آنكه آزادي و تنوع      تحمل عقيده ديگران نشان دهند و افكار غيرخود را يكباره رد          

هم تفاهم و توجه به اصـل فـوق الزم          . نزاع و نابساماني بيشتر و بهانه براي بازگشت مجدد به اختناق گردد           

طـور كلـي   ه بـ . است كه مملكت و حكومت تعلق به همه ملت دارد و هم انضباط يا ديـسيپلين ضـرورت دارد                

اختصاصي گروهي هاي  ا گذشته از نظريات و خواسته اك در مساعي، همراه ي     وحدت و اشتر   مسئله تمايل به  

  .و دلها فرمانروايي كندها  نظريها و سختگيريها بر ديده نگقول آقاي منتظري دست برداشتن از ته يا ب

ريختگي و فروپاشي نظام و قرارها باشـد و نـه مقدمـه بـراي عقـده خـالي                    هم  هبازگشت به آزادي نبايد ب    

 صورت   متانت و بنابراين بهتر است با مدارا    . كه بر سر و كول يكديگر بزنند      .  گردد  تصفيه حسابها  وكردنها  

دولت و نهادها و مقامات انتظامي و قضايي بايد عالوه بـر آنكـه دربـاز                . تا اعتماد و آمادگي پيدا شود     . گيرد

زاديخواهان را كه در معرض منصفانه پيشقدم شوند امنيت مردم و حمايت از آ   ها    كردن فضا و گشايش گره    

عمـل  ه   تا رفـع دغدغـه خاطرهـا بـ         ،ضربات و خسارات از ناحيه بعضي گروهها و افراد هستند تأمين نمايند           

  . آمده تا همه بتوانند حرف خود را بزنند
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امر مسلم اين است كه با برداشته شدن بندهاي اختناق و اجازه و امكـان نفـس كـشيدن دادن بـه مـردم                        

... يـد و انـشاء ا  و يأس و ترسها بوده روح اميد و حركت ايجاد خواهـد گرد  ها    تخفيف عصبانيت اولين اثر آن    

  .جوئي و حل مسائل و مشكالت به دست ملت شهيد پرور فراهم خواهد شد زمينه براي چاره

  

  مهدي بازرگان

  



 

 ٦٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  محكوميت و ابراز نفرت

  گذاري در قم و ميدان فردوسي تهران از جنايات بمب

  

  

 عليها كـه    هللادردناك و جنايتكارانه انفجار بمب در حريم امن مرقد مطهر حضرت معصومه سالم ا             فاجعه  

در بيست و پنجم مرداد ماه جاري در صبح عيد بزرگ قربان صورت گرفته و سبب مرگ و معلوليت صدها                    

ديد به بـار    نفر از زائرين محترم و ساكنين عزيز شهر قم گرديد خسارات مالي فراوان و وحشت و ناامني ش                 

نگران ساخته است، ما با هموطنـان داخلـي    و  ملت ايران از جمله نهضت آزادي ايران را عزادار       ،آورده است 

  .نماييم داغديده و مصيب زده احساس همدردي مي

 شـاهد و شـنونده فاجعـه ديگـري           يا هنوز چند روزي از آن مصيبت عظمي نگذشته، مردم تهران قرباني          

 مـرداد در ميـدان      ٢٨دسـت دشـمنان ايـران در        ه  دسـتور و بـ    ه   و تردستي تمام ب    گرديدند كه با وحشيگري   

  .اجرا درآمده استه فردوسي ب

نهضت آزادي همواره معتقد و مصر بوده است كـه پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي نبايـد نظريـات و                         

فت زير پا گذاشته شده     اختالفات و مبارزات پا از موازين اسالمي و قانوني فراتر نهد و پيمانهاي وحدت و ال               

  .دست بدانديشان داخلي و كمين كنندگان خارجي بيفتده بهانه و وسيله براي خشونت و خصومت ب

دو فاجعه و نفرت و نفرين فرستادن بر مسببين و عاملين            نهضت آزادي ايران ضمن محكوم ساختن هر      

درگاه قادر رحمـان    ه   ب  جبران و  لبمربوطه، براي قربانيان و آسيب ديدگان از خدا طلب غفران و از دولت ط             

  .نمايد براي نجات كشورمان دعا مي

  

   اتبع الهدي والسالم علي من

  نهضت آزادي ايرن

٢٩/٥/١٣٦٥  

  

  

  



 

 ٦١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١- ٢- ١١٦٤ :شماره

 ٥/٦/١٣٦٥ :تاريخ

  

  

  پيام به رهبر انقالب پيرامون مسئله جنگ

  

  گزار جمهوري اسالمي ايران حضور محترم رهبر انقالب و بنيان

  تپس از سالم و تحيات و دعاي توفيق و خدما

ادر فرموديـد كـه     صاسالمي  هاي    پيام مهمي در طليعه ماه حج خطاب به زائران خانه خدا و سران كشور             

  .بيش از مراسم حج عنايت به جنگ تحميلي شش ساله و تأكيد بر ادامه و اتمام پيروزمندانه آن داشت

بت بـه نظريـات     تي نـس  اتوجـه و اشـار    ،  تلويحي و تصريحي فـراوان    هاي    در پيام به طور ظمني، يا نشانه      

 امتنان از اين جهت كه مـا معمـوالً        . باشد  مي نهضت آزادي ايران فرموده بوديد كه در جاي خود مايه امتنان          

گروهـي  هاي    قرآني خود را از ناحيه مخالفين در مطبوعات و رسانه         هاي    منطقي و استناد  هاي    پاسخ استدالل 

 يا تهديد و تجـاوز مـسئولين      و تهاجم و توقيف    كرديم و با ضرب و شتم       مي در قالب تهمت و توهين دريافت     

شديم ولي در اين پيام بدون آنكه گرز تكفير و خيانـت بـر سـرمان كوبيـده گـردد        مي مسئولين روبرو و غير 

همچنين الزم است مراتب خوشوقتي و تقـدير   .برهان را با برهان و قرآن را با قرآن پاسخ گويند   اند    خواسته

هـاي   گذشته فرموده و به حوزه آن دره اره اهميت قرآن و تأسف بر عدم توجه بخود را از اظهاراتي كه درب   

در ابعـاد  ...اي از علمـاي اعـالم و دانـشمندان معظـم     كه هر طايفـه ايد  علميه در اين زمينه توصيه مؤكد نموده     

 مـا  ربـه نظـ  .  ابـراز داريـم  ،اجتماعي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و جنگ و صلح قرآن دقت فرماينـد       سياسي،

برداشتها و انحرافاتي كه در جمهوري نوپاي ما پديد آمده معلول عدم توجـه و آشـنايي بـه                   بسياري از سوء  

  .قرآن از سوي كسانيست كه امور مردم را در اختيار دارند

با توجه به مطالب فوق نهضت آزادي بر آن شد به دليل عظمت و اشـرافي كـه موضـوع جنـگ بـر تمـام                 

دي وشت دنيا و آخـرت مـردم ايـران دارد و بـا نگرانـي از آينـده هولنـاك نـابو                     شئون كشور و نظام و سرن     

 كه در برابـر ملـت عزيـز ايـران دارد قلـم        يدهاي كه در برابر خداي توانا و تع        محتمل، بار ديگر بنا به وظيفه     

  جسارت به دست گرفته،

وري و امر بـه معـروف       آ ياد  به تأثير سودمند   ١"و ذكرفان الذكري تنفع المومنين    "اميد دستور الهي    ه  ب -١

  .و نهي از منكر دل بنديم

  .كار بنديمه باند  مؤمن شمردههاي   را از نشانه٢"النصيحه لالمراء"ارشاد نبوي را كه  -٢

مبادا از حرف حق زدن و مـشورت   "توصيه امير مؤمنان و آموزگار حكومت مسلمانان به ملت را كه             -٣

  .آويزه گوش نمائيم ٣"دبه عدل با زمامداران خود را كنار بكشي

در اين مقام نه تنها پاي انقالب و نظام و حيات و سرنوشت كشورمان در ميان است، بلكه آبرو و آينـده                      

  .گردد  ميهائي است كه به نام آن اعالم و اجرا اسالم، در ايران و جهان، نيز وابسته به برداشتها و برنامه

                                                      
 .بده كه همانا تذكر مومنين را سودمند افتد  ـ و تذكر٥٥سوره ذاريات آيه  .1

  .انتقاد خيرخواهانه خالص نسبت به زمامداران .2

 بحق او مشوره بعدل فال تكفواعن مقاله -٢٠٧خطبه .3
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  ليفاعالم حساسيت شرايط، نزديكي خطر و احساس تك

 رود و از اسـالممان  كنيم كشورمان به بيراهه و پرتگاه مـي      مي قتي به عنوان يك ايراني مسلمان احساس      ما و 

 خالف و خطرناك شده اين آئـين سـلم و رحمـت در چهـره خـشم و خـصومت بـه دنيـا، معرفـي              هاي    استنباط

  .خطر دنيا ترجيح دهيم به انتظار فرج غيبي سكوت كرده عافيت را بر رضاي خدا و يمتوان  نميگردد مي

انديــشيها و  هي كــل قــوا تمــام اختيــارات و مــصلحتا داشــتن عنــوان فرمانــدبــاز طــرف ديگــر رهبــر انقــالب 

كه هدف و برنامه اصلي و نهائي       اند    گيريهاي مربوط به جنگ را مختص به خود دانسته چنين تشخيص داده            تصميم

ري مستضعفين با مستكبرين تا رسـيدن بـه پيـروزي قطعـي             گ  جنگ اسالم با كفر جهاني و ستيزه       انقالب و نظام ما   

كه متوليان و مسئولين و مـأمورين در برابـر امـام      با قبول نابودي تمام منابع انساني و اقتصاديست در حالي      كامل

  .بينند  نمياصالح و اصرارو ا جرأت اظهارنظر يو مريد و يا مرعوب و مطيع كه در خود صالحيت اند  ا مجذوبي

 خود را مـسئول و محـق و انـشاءاهللا مثـاب ديـده               ١زادي به دليل معذره الي ربكم و لعلهم يتقون        نهضت آ 

وطنان عزيـز را كـه      م رهبري برساند و با انتشار آن ه        به اطالع  ي اين نامه نظرات خويش را مستقيماً      است ط 

  .گذاران و صاحب اختياران اصلي هستند آگاه و گواه سازد سرمايه

خواهند خدمتتان عرض كنيم هفت سال قبل در آستانه انقالب كه اكثريت قاطع               مي مابسياري از مردم از     

ملت ايران از زن و مرد و كوچك و بزرگ و عامي و روشنفكر با اعتقـاد و اعتمـاد آن جنـاب را بـه رهبـري                    

  خود برگزيدند در آرزو و جستجوي چه بودند؟

هـا، و    اعالميـه ملت، در همـاهنگي بـا اخطارهـا،         مبارزات مردم شرافتمند و مسلمان ايران و قيام عمومي          

آن رهبر آيا در مرحله اول براي اخراج شاه و پايان ظلم و ناامني و فسادهاي حاصله از حكومـت                هاي    وعده

  استبداد و در مرحله دوم به منظور كوتاه كردن دست بيگانگان نبود؟

سايه يك حكومت اسالمي كه رعايت كننـده  آيا مردم به غير از تحقق امنيت، آزادي و آبادي كه آن را در  

  خواستند؟  ميكردند چيز ديگري  ميو اجرا كننده عدالت و رحمت و الفت باشد جستجو

اي بـه فـدا كـردن آزادي و آبـادي و             يا شعارهاي مـردم اشـاره     آيا در آن زمان در سخنان رهبر انقالب         

 جـود داشـت، و آيـا اصـوالً       ض جهـاني و   امنيت و زندگي يك ملت براي ايفاي يك سلسله مأموريتهاي مفـرو           

  اسالم چنين مأموريتي به مؤمنين داده است؟

  مقابله با سوءتفاهمها و سوءتعبيرها

ه بـا  ه نظريات و دالئل قرآني و اسـالمي و پـيش از طـرح اشـكاالت و اختالفـات اصـولي كـ                  ضقبل از عر  

وشـن شـدن زمينـه برداشـت و          براي پاك شـدن فـضا و ر        خواهيم  مياجازه  بعضي از نكات آن پيام داريم،       

كه دربـاره بعـضي از مواضـع و          تشريح مختصر و رفع چند مورد سوءتفاهم و سوءتعبيرهائي        ه  برخورد، ب 

  .عمل آمده است بپردازيمه نظريات نهضت آزادي ايران ب

  

  رسد  ميما با جنگ مخالفيم زيرا سودش به ابرقدرتها و زيانش به دنيا و آخرت مسلمانان

 پيـشنهاد و اصـرار بـراي تغييـر سياسـت جمهـوري اسـالمي ايـران در جهـت پايـان                       اگر نهضت آزادي  

                                                      
  .ز خطاكارانبه خاطر داشتن عذري به درگاه ربوبي و به اميد انصراف و پرهي-١٦٢اعراف  .1
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 را مترادف و منتهـي      "جنگ تا پيروزي  جنگ  "بخشيدن عادالنه و شرافتمندانه به جنگ تحميلي داشته و شعار           

ت مندي صدام يا به دستور آمريكا و ابرقدرتهاسـ  داند نه به خاطر عالقه    مي "جنگ جنگ تا نابودي   "شونده به   

آيد كـه سياسـت     ميبه نظر نهضت آزادي طبيعي و بديهي و ضروري      . باشد  مي بلكه به خاطر اسالم و ايران     

مقابلـه بـا    ايـم     و خواسته دولت و ملت ايران در برابـر جنگـي كـه از ابتـدا عنـوان تحميلـي روي آن گـذارده                       

 كوشـش همـه جانبـه و         و ١و حفـظ منـابع و مـصالح مملكـت          )و اسرائيل (ابرقدرتها  هاي    و توطئه ها    خواسته

  خصومت، همـراه بـا      جنگ و  لصادقانه براي بازگشت رزمندگان دو طرف به مرزهاي قبلي و توقف و تعطي            

  .مانت باشددريافت غرامت و تأمين احتياط و ض

در نشريات گذشته خود نشان داده است كه ادامه جنگ ايران و عراق پس از فتح خرمشهر براي                  نهضت  

 و  "هر طرف كه شود كشته سود كفار اسـت         ز"سم بزرگترين موهبت و موفقيت بوده و        ابرقدرتها و صهيوني  

براي دو ملت مسلمان ايران و عراق موجب خـون و خرابـي و خـسارتهاي جبـران نـشدني و محروميـت از                        

  باشد؟  ميآباداني و سازندگي

يـت درخـشان    دار سـود سرشـار مـالي و موفق         خـوار و اروپـاي سـرمايه        از يك طرف ابرقدرتهاي جهان    

و از طرف ديگر ما كه خودكفائي و حيات ملي و وحدت خودمان را گرو               اند    ر اين جنگ كسب كرده    دسياسي  

ايم، جز زبان اقتصادي و شكـست سياسـي و تعطيـل شـعارهاي               كاالهاي آنان گذارده  اسلحه و تكنولوژي و     

  .چيزي به دست نياورده ايم) ...آزادي، عدالت، امنيت، بركت، استقالل اقتصادي و( اصلي مردم در انقالب

، پيش و پس ندارد كه ها مرتجعين عرب افتاده را    يصدام همان اندازه در دام شوروي و آمريكا و فرانسه           

و پـيش از آنكـه بـه مـصلحت و           ايـم      گرفتار شده  "جنگ تحميلي، صلح تحميلي   "ما به دست خود در بن بست        

عناد و لجاج را فروزانتـر و عـشق شـهادت           هاي     شعله دم هعاقبت خود و رضا و خواست خدا بينديشيم دم ب         

  .دهيم  ميرا، به عنوان يك اصل و هدف و نه وسيله، در دلها پرورش

 و براي ابرقـدرتها نـاگوار   پيروزي درخشان دالورانه رزمندگان ما در خرمشهر براي صدام غير منتظره 

انگيز ايـران   ن جنـگ بـا پيـروزي افتخـار        پايـان داد  در چنين شرايطي اوضاع جهاني براي        .دهنده بود  و تكان 

 مساعد بود اما تصميم ايران بر تداوم جنگ تحت عناوين فتح كربال، نجات قدس، سرنگوني اسـرائيل و        كامالً

  .ساير اهداف عاليه معادله را به ضرر ايران و در جهت ادامه جنگ تحميلي تغيير داد

  قـدرتها و اذنـاب ايـشان نبـود هـر زمـان اراده              اگر اين جنگ تحميلي و ادامه آن تحميلي و طبق خواسته          

يـا قطعـات و     (توانستند با تحويل ندادن تانك و توپ يا ميگ و موشـك               مي كردند به سهولت و به سرعت      مي

بينيم با چه مهارت و شيطنت شش سال است طـرفين دعـوي را در                 مي ولي .آنرا خاموش سازند  ) مواد اوليه 

ه ادامه جنگ تـشويق و  با بيانات و تحليلهاي گمراه كننده ب  اند    الزم ديده ميان خوف و رجا نگاه داشته هر جا         

اندازنـد و يـا     مينوبت به نوبت هر كداممان را يا با حمالت و محاصره و تهديدها به وحشت     .اند تهييج نموده 

فيگري اميدوار به پيروزي و تال    ها    دالر و پس و پيش رفتن در جبهه       هاي    با باز كردن شيرهاي اوپك و كيسه      

و دالالن مظلمه كه بـا نـواختن طبلهـاي جنـگ از ايـن مـسابقه خـون و                    اند    آنان تماشاگران معركه  . نمايند مي

  .برند خرابي ميان دو همسايه مسلمان و رقيب لذت مي

                                                      
برند و بـه خـاطر منـافع        اند كه ابرقدرتها از اين جنگ سود مي          اعتراف كرده  ز رياست مجلس و رياست جمهوري رسماً       ني اخيراً .1

  .ادامه آن هستند خواهان شانخود
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 با كفر و مستضعفين با مستكبرين اسـت يـا جنـگ دو ملـت مـسلمان و                   المس، اين جنگ جنگ ا    خودمانيم

  مستضعف با يكديگر؟

كه آيـه يخربـون بيـوتهم بايـديهم و ايـدي المـؤمنين           ايم     ما مانند يهوديان بني قينقاع و بني نفير نشده         آيا

  در شأنشان نازل شده است؟ ١فاعتبروا يا اولي االبصار

زند جنگ را بـس كنيـد و محـض رضـاي خـدا شـرافتمندانه و جوانمردانـه و                  مي نهضت آزادي كه فرياد   

كند و نـه سـخنگوي صـدام و ابرقدرتهاسـت،             مي ه رهبري و جبهه را تضعيف     خردمندانه آن را پايان دهيد ن     

  .گويد  ميبلكه به خاطر مصلحت دنيا و آخرت ملت ايران سخن

 از آن هـم در برابـر   و پسايد  شما كه از ابتدا به ما اعتماد كرده ما را براي قبول مسئوليت انتخاب نموده              

چرا به بدانديـشان پيـر و       ايد    مع گواهي داده و حمايتمان كرده     خواهان به صداقت و ايمان اين ج      بدبينان و بد  

ا يـ نـشاندگي آمريكـا      فرمائيـد كـه نـسبت دادن دسـت          نمـي  جوان كه با ما اخـتالف نظـر و ايرادهـايي دارنـد            

ران بـوده  فلتي به كسانيكه مشاور قديم و مصاحب همراهتان از نجف به پاريس و تـا تهـ             عكارگزاري صدام   

 در حقيقـت بـه زيـر    ،انـد  بدادي به نظام جمهوري اسـالمي شـده   دهندگان نظام است   تقالسپس برگزيدگان و ان   

  .باشد  ميسئوال بردن اصالت انقالب و رهبري آن

  

  ما مخالفتي با فريضه جهاد و تكليف دفاع نداريم

فريـضه جهـاد بـوده و نـه صـدام را            االصول جنـگ و منكـر        هيچگاه نه مخالف علي    نهضت آزادي ايران  

  .شناخته است  مي غير متجاوز و شايسته معذرت و عطوفتتقصير بي

پس از حمله ارتش متجاوز عراق به خاك ايران، ما در برابـر خونـسردي و توكـل و تـصميم رهبـري و                        

پرور انقالبـي   همچنين ايثار و فـداكاري ملـت شـهيد        پايداري و دليري و از جان گذشتگيهاي ارتش و سپاه و            

  خاك وخدمت خودتان نوشتيم كه اگر ما براي دفاع از آيين و آب         .  كرديم سر تعظيم فرود آورده و همكاري     

 استقالل خود و براي بيرون راندن دشمن متجاوز تا آخرين نفس و نفر بجنگيم و هـر چـه داريـم قربـاني                        و

  و المللـي اسـت و پـيش خـدا و خلـق            ن و انسانيت و منطبق بـا حقـوق بـين           عملمان مطابق شرع و قانو     ،دهيم

  . سربلند خواهيم بود نيز مأجور ودمانوجدان خو

اختالف ما و صحبت پايان جنگ، آن هم به صورت پذيرش پيـشنهاد صـلح تحـت شـرايط و تـضمينهاي         

آسـاي خرمـشهر و درمانـدگي و          بـه ميـان آمـد كـه پـس از فـتح معجـزه               طهاي الزم، از زماني   حتياكافي و ا  

ات خصوصي بـا رئـيس مجلـس، از نظـر جنـاب             درخواست صدام، عليرغم اطالع و اطميناني كه در يك مالق         

عالي دائر به عدم اعتقاد به رفتن در خاك عراق پيدا كرده بوديم، جمهـوري اسـالمي ايـران تغييـر موضـوع                       

  .داده دفاع مشروع واجب پيروز را تبديل به حالت تجاوز و انتقامجوئي خالف نص صريح قرآن كريم كرد

وي علمـاي  اوم كردن جريان فوق، از نظر قرآن و سنت و فت       نهضت دالئل و شواهد خود را راجع به محك        

 و در نـشريات مـستند، بـراي مقـام           اً و كتبـ   اًاماميه همراه با تحليلهاي سياسي و اقتصادي و نظامي، حضور         

رهبري و مقامات جمهوري و اعضاي شوراي عالي دفاع و براي آگـاهي ملـت بيـان داشـته اسـت كـه اينـك              

  .احتياج به تكرار ندارد

                                                      
  . بگيريدكردند پس اي صاحبان بصيرت، عبرت هاي خود را به دست خود و به دست مؤمنين خزاب مي  ـ خانه٢سوره حشر آيه  1
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گفتـيم تـا      مـي  شنهاد ما براي پايان دادن عادالنه و شرافتمندانه جنگ به دليل زبوني و ناداني نبود بلكه               پي

پـسند و خداپـسند خـود را، از موضـع قـدرت بـر                توانيد شرايط حقه معقول محكمه      مي دست باال را داريد و    

بـدنام نكـرده دنبـال اهـداف و     حريف نابكار تحميل نمائيد، لجاج و طمع به خرج ندهيـد و اسـالم و ايـران را     

ادعاهايي نرويد كه خداوند از فرستادگان اولواالعزم خود نخواسته و به كـسي اجـازه و امكـان آن را نـداده      

از روزي بترسيد كه نيرومندي و رهبري و دارائي و توانتان چنـان ضـربه خـورده باشـد كـه ناچـار                       . است

بـارتر و   برويد و داستان گروگانگيري آنهم صد بـار زيان         تحميلي   اًشويد اجبارآ زير بار اسارت صلحي واقع      

  !بار تر تكرار شود مصيبت

  

  دانيم  ميپرستيم، ولي وطن دوستي را الزمه ايمان  نميما وطن و ملت را

  حنيفما خواهانيم كه همچون ابراهيم . پرست نبوده است   پرست يا وطن    نهضت آزادي ايران هيچگاه ملت    

  .دانيم ميدوستي را الزمه ايمان و مسلماني  يامبران وطنا به فرمايش پحقگرا و مسلمان باشيم و بن

پرستي و دنياطلبي تأكيـد بـر        صخبنا به دستور خدا در آيات مكرر قرآن كه بعد از احتراز از شرك و ش               

نمايد و خدمت و كفالت و حمايت در حـق خـانواده و كـسان و همـسايگان را سـفارش               به والدين مي  احسان  

ن و ايثار را درباره آنان و نجات و خدمت مظلومان و محرومـان و بيكـسان از اهـل و ديـار را                        نموده احسا 

، در مرحلـه اول مـدافع مـسئول و موظـف            ١"االقرب يمنع االبعـد   "خود را با توجه به قاعده       ،  شمارد  مي فرض

ما حق حيات و تغذيـه  دانيم كه زادگاه ما و خانواده بزرگمان بوده بر      مي متعهد در برابر كشور و ملت ايران      

 در حد وسع و توان، بـه حكـم فطـرت و ديانـت و نوبـت      ،پس از ايران. و تربيت و انتظار دفاع و خدمت دارد  

  .بايد به سراغ خارج از خانه و كشور و ملتمان برويم

امت واحدي است كه همه اهل كتاب را در بر گرفته مرز و مـيهن و                ) ع(لبته اسالم و ملت پدرمان ابراهيم     ا

 ناس وبه صـفت انـسان   مبا اين حال قرآني كه همه را به نا  .همه انسانها نيز فرزندان آدمند    . شناسد  نمي ژادن

را بـه رسـميت      ٣" و قبائـل   اًو جعلنـاكم شـعوب    "دهد، هـم      مي را ٢" واحده ةامكان الناس   "كند و اعالم      مي خطاب

را بيان داشته و     ٤"اًكم شرعه و منهاج   ولكل جعلنا من  "را در   ها    شناخته است و هم تفكيك و تفويض مسئوليت       

يفه مسلمانان در   از طرف ديگر اولين وظ    . را صادر كرده است    ٥"قوا الخيرات بليبلوكم فيما اتيكم فاست   "دستور  

 لتكونـوا شـهداء     ا وسـط  ةامكذلك جعلناكم   و"ا صدور انقالب و اسالم، به عقيده ما تحقق          خروج براي مردم ي   

. يعني ساختن خودمان در جهت الگـو شـدن بـراي ديگـران            .  است ٦"كم شهيدا علي الناس و يكون الرسول علي     

ملتهاي مسلمان و موحد و متعهد بايد پـيش از هرجـا و هـر كـار و قبـل از توجـه بـه هـر كـس، بـه اعتبـار                                 

                                                      
  .شود نزديكتر دورتر را مانع مي .1

  )يا بودند(مردم امت واحدي هستند  -٢١٣بقره  .2

  .ها و ملتهايي درآورديم  و شما را به صورت قبيله-١٢حجرات .3

  .شريعت و راه روشني قرار داديم )امتها(براي هر يك از شما  -٢٨مائده .4

  . پس در نيكيها با يكديگر مسابقه گذاريدتا شما را در آنچه داده بيازمايد -٤٨مائده .5

قرار داديم تا براي مردم نمونـه باشـيد و رسـول بـر     ) متعادل نه چپ، نه راست( ـ و اينچنين ما شما را امت وسطي  ١٤٣بقره،  .6

  .شما نيز الگو شاهد باشد
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 به تكاليف و تعهدات خودشان نسبت به خودشان بپردازند و پس از آن به سـراغ                 ١"قواانفسكم و اهليكم ناراً   "

  .بروندديگران 

داران نبـوده سرسـپردگي بـه هـيچ طـاغوت و مـستكبر        ادي سازشكار با ستمگران و سـرمايه    نهضت آز 

دانيم ولي عالوه بر مبارز بودن آن را مكتبي موحـد و نظـامي سـازنده و                   مي ما اسالم را مكتب مبارز    . ندارد

اي شـكوفايي و    شناسيم كه پرورش دهندة صلح و سالمت، عفـو و محبـت و رحمـت و خـدمت بـر                     مي مثبت

يهتم به امـور    من اصبح ولم    "ما حديث معروف    . باشد  مي تعالي و بازدارندة انسان از كينه و تعدي و عداوت         

 من اصبح و لم يهـتم بامحـاء المـشركين   "ولي حديثي كه فرموده باشند ايم  را شنيده  ٢"المسلمين فليس بمسلم  

  .ايم  را نشنيده٣"فليس بمسلم

 آيـة برائـت نـاظر بـه         .باشـد   مـي   مخالف قرآن، سنت پيـامبر و سـيره ائمـه          ادامه جنگ به صورت كنوني    

  .شكن است نه همه مشركين مشركين پيمان

  

  باشد ادامه جنگ به صورت كنوني مخالف قرآن، سنت پيامبر و سيره ائمه مي

  

  شكن است نه همه مشركين آيه برائت ناظر به مشركين پيمان

 النـاس    الـي  و اذان من اهللا و رسـوله      (ه خدا را آيه سوم سوره توبه        مطلع كالم و آغاز پيام به زائران خان       

قـرار داده پـس از ذكـر نـام خـدا و صـفات رحمـان و         ٤)ن اهللا بري من المشركين و رسولهيوم الحج االكبر ا   

ي مـشركان و سـتمگران درود       شكننده تمامي بتها و برائت جوينـده از تمـام         ) ص(رحيم براي او و بر محمد       

  .ايم فرستاده

اهللا آغـاز گرديـده اسـت زيراكـه آيـة نخـستين        ولاز همين جا انحراف از كالم خدا و اختالف با سنت رس         

، برائـت خـدا و رسـول را از همـه مـشركين              ٥)اهدتم من المشركين  عبرائه من اهللا و رسوله الي الذين        (سوره  

اي متحـد بـا پيـامبر مـا بـوده       ه مشركيني است كـه متعهـد و بـه گونـ       بلكه اين برائت منحصراً از    . كند  نمي اعالم

اي كـه بـه آن       مين آيه سوره بالفاصله پـس از آيـه        و حتي در چهار   اند    شكني كرده  مانرغم قرارداد صلح پي    علي

نمايـد و بـه       مـي  اسـتثنا انـد     استناد شده مشركيني را كه عهد و پيمـان نشكـسته و دشـمن را پـشتيباني نكـرده                  

ايان مدت پيمان وفادار به عهد آنان باشـيد كـه خداونـد پرهيزكـاران را                كند كه تا پ     مي تأكيد و توصيه   مسلمانان

حال مورد غضب و خـشم خـدا بـوده          كه در هر    (اين اختصاص و انحصار با بيزاري از نقض عهد          . دوست دارد 

هم هم في امانـاتهم و عهـد   الذين"نمايد و مؤمنين رستگار و پيروز را       مي اسرائيل را شديداً به خاطر آن توبيخ       بني

 و   از نوزده آيه ابتداي سوره كه مربوط به مـشركين مـورد برائـت              ١٣ و   ١٢،  ١٠،  ٧،  ٢ در آيات    ٦"داند  مي راعون

                                                      
  . ـ خودتان و اهلتان را از آتش دور سازيد٦تحريم،  .1

  .هتمامي در جهت امور مسلمانان نكرده باشد مسلمان نيستهر كس صبح كند در حاليكه ا .2

  .هر كس صبح كند در حاليكه اهتمامي در جهت نابودي مشركين نكرده باشد مسلمان نيست .3

  .و اعالم بيزاري از جانب خدا و رسولش به سوي مردم در روز حج اكبر كه همانا خداون از مشركين بيزار است و رسولش نيز .4

  .ايد ه مشركيني كه با آنها پيمان بستهز جانب خدا و رسولش ببرائتي ا .5

  .، كساني كه مراعات كننده امانتها و عهدهايشان هستند٨مؤمنون، آيه  .6
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  .با صراحت تمام تكرار شده است. باشد  مي١"قاتلوهم يعذبهم اهللا بايديكم"مالمت و مشمولين فرمان جنگ 

ن از صـحنه جهـان و عـالم          و ظـالمي   حكم خدا و رهنمود قرآن نه تنها برائت و برانداختن تمام مـشركين            

  :فرمايد  مينه صريحاًح بلكه در سوره ممت,حيات نيست

جوكم من ديـارهم ان تبـروهم و تقـسطوااليهم ان اهللا    ين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخر ال ينهيكم اهللا عن الذ    

  ١.يحب المقسطين

ست و با آيه بعدي آن صريحاً        قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز آمده ا        ١٤آيه فوق كه در اصل      

دارد كه مؤمنين با آن عده از مشركين كه مبادرت بـه جنـگ                مي دهد و بلكه خشنودي خدا را اعالم        مي اجازه

نيكـي و  ) علي رغم آنكه مشرك هستند  (اند    عليه دين نكرده مسلمانان را از خانه و خانواده خود اخراج نكرده           

  .عدالت نمايند

ذار ز ابـالغ و بـشارت و انـ   جـ  تـو "شود   ميخوانيم كه به حضرت رسول گفته ي مكراته در قرآن كريم ب  

عـين آنكـه چـراغ       سـوي خداسـت، در    ه   مشفقانه بـ   دعوتات تنها تذكر و تعليم و        وظيفه. نقش ديگري نداري  

تـواني بـه      نمي  نيستي احديمأمور موكل و مراقب مسلط بر       . راهنما بوده رفتار و گفتارت سرمشق آنهاست      

 مؤمنين نيز حق تحميـل عقيـده و كنجكـاوي و جاسوسـي در     ٢".اكراه كسي را به ايمان وادار سازي   اجبار و   

تواننـد    مـي  كار يكديگر، تفتيش در عقايد و افشاگري اعمال و اشاعه اخبار فحشا و فساد را نداشـته بايـد تـا                    

  .ندبتأسي به باريتعالي كه ستار العيوب است نسبت به يكديگر پرده پوشي و اغماض نماي

 اال من تـولي وكفـر و يعـذب    سيطرم بفذكر انما انت مذكر، لست عليهم     : مده است آاشيه چنين   غدر سوره   

  ٣. ثم ان علينا حسابهم ايابهماالكبر، ان اليناالعذاب اهللا 

گـري و خـصومت بـا غيـر           فهميم وظيفه مـسلمانان سـتيزه       مي پس به طور خالصه و تا آنجا كه از قرآن         

مكان نيست البتـه در برابـر        و همه كافران و مشركان و مستكبران، در هر زمان و هر           كيشان و همفكران     هم

يـا در صـلح و سازشـي كـه بـا هـم              انـد     آنها كه به ما تعرض ديني و تجاوز جنگي و ستمگري عملـي كـرده              

دسـت  بايد به دفاع برخيزيم و تـا رفـع فتنـه و             اند    شكني و همكاري با متعرضين به ما نموده        پيمانايم    داشته

,  طعنـه و تهمـت     ،ت و در داخـل ملـت نيـز هـر گونـه غيبـت              مـ در ميان ا  . برداشتن متجاوز با وي مقابله كنيم     

ا جلـوگيري از معـصيتي كـه      يدري و يا آزار و مزاحمت اگرچه به منظور تبليغ و تحميل دين               تجسس و پرده  

   . ممنوع است به جامعه نباشد اكيداً مضرا مزاحم مرئا و منظر و يدر

  

  اند م و موسي و عيسي هرگز رسالت محو مشركين با خروش و خشونت را نداشتهيهابرا

العزم چون ابراهيم     پايان بر پيامبران اولي     درود بي "در آغاز پيام، پس از استناد به آيه سوم سوره توبه،            

                                                      
  .كند با آنها پيكار كنيد كه خدا آنها را بدست شما عذاب مي .1

ديـن بـا شـما پيكـار نكـرده و شـما را از خانـه                 ، خداوند شما را از نيكي كردن و قسط و عدالت با كساني كه در                ٨ممتحنه آيه    .

  .كند هايتان بيرون نكرده است نهي نمي

  . آيه قرآن عنايت مستقيم به آزادي و اختيار انسان دارد٢٥٠قريب  .٢

پس از تذكر بده كه تو منحصراً تذكر دهنده هستي، تو بر آنها سيطره نداري مگر كسي كه پـشت كنـد و كفـر ورزد كـه او را                            .�

  ).نه ديگران(د عذاب بزرگي خواهد كرد، همانا بازگشت آنان به سوي ما است و سپس رسيدگي به حساب آنها بر ماست خداون
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و يـد  ا   فرسـتاده  "شكن و موسي طاغوت برانداز و عيسي مسيح كه اگر فرصت يافته بود همانند آنان بـود                 بت

پرستها يـورش بـرد و از تنهـايي و آتـش نهراسـيد و آن                 خليل اهللا كه يكشبه بر بتها و بت       ن ابراهيم   آبر  "سپس  

  . ايد سالم فرموده" خروش كشيد و از بي كسي باك نداشتي كليم اهللا كه با عصاي چوپاني بر فرعونيان اموس

العـزم   نچه قرآن از زندگي پيغمبران اولي     آبا معذرت تمام بايد عرض كنيم كه آنچه در پيام آمده است با              

  . كند اختالف آشكار دارد  مينقل

انگيز و يورش قهرآميز      ، هيچ يك حالت تعرضي خشونت     )نبينا و عليهاالسالم  علي  (نه ابراهيم و نه موسي      

عيـسي مـسيح نيـز، صـرفنظر از مـدت      . اند فرعونيان و مردم زمان خود نداشتهپرستان و فرعون و    عليه بت 

رايـج  هـاي   رش برنامه سراسر حيات خود را در روزگـاري كـه ظلـم و شـقاوت و انهـدام و اعـدام سـكه                  عم

آور بـودن، توصـيه بـه        وحانيت رهبر يهوديان بود در گهواره والدت، بركـت        امپراطوري حاكم بر جهان و ر     

ج رسـان بـر     دارد و از اينكـه زورگـوي رنـ          مـي  حق كسان اعالم   عبادت خدا و انفاق به خلق و نيكوكاري در        

  .طلبد  ميجويد و براي خويش از والدت تا رستاخيز سالم و صلح  مي تبريمردم باشد پيشاپيش

الدتي و لم يجعلني جبـاراً       بو ياً، و براً   و الزكوه ما دمت ح     ةول بالص  ما كنت و اوصاني    اً اين و جعلني مبارك  

  ١.اموت و يوم ابعث حياً يوم وت دوالسالم علي يوم ول .شقياً

دانيم تنها با روح مكاشفه و با زبان عقلي، از طريق ادب و محبت با پدر بـت سـاز                      مي براهيم را حضرت ا 

 پـدر را پـذيرا گـشته بـا       ٢"واهجرنـي مليـاً    "پرست نادان برخورد كرده دسـتور      و با قوم بت   ) ي عمو قوله  و ب (

يل خانه امـن خـالي      به صحراي بي آب و علف مكه كوچ كرد تا در آنجا با همكاري فرزندش اسماع               اش    هيذر

ار ـ حتي نسبت به جانوران گزنده ـ براي عبادت خدا و اخالص و دوري از شـيطان بـسازد،     زاز آلودگي و آ

  و محبت دلهاي مردم را از درگاه خـدا درخواسـت          هعالوه بر اين براي فرزندان و پيروان آينده روزي پاكيز         

.  نه آتـشي عليـه آنهـا برافروخـت          و درپرستان ب   بت ابراهيم گرچه بتها را شكست اما نه يورشي به        . نمايد مي

پرستان بودند كه از روي جهل و شقاوت او را آزار داده مجبور به مهـاجرتش نمودنـد و خداونـد عزيـز                        بت

 را ايفا نمـود و هماننـد سـاير          ٣"ان اهللا مع الصابرين   "پاداش پايداري و خودداري و نيكوكاري وعده        ه  حكيم ب 

  . قرار داده آتش نمروديان را بر او سرد و سالم كرد٤"جزي المحسنيننو كذالك "پيامبران او را مشمول 

اي كـه خداونـد      صاي اژدهـايي و معجـزات نـه گانـه         ، با وجود توانائي جسمي و ع      )ع(اما حضرت موسي  

ين طـاغوت و    تر در اجـراي رسـالت و در برخـورد بـا مـستكبر             ،مقتدر و خردمند در اختيارش گـذارده بـود        

ساز تاريخ يعني فرعون كه مدعي الوهيـت و مالكيـت زمـين بـود كمتـرين خـشونت و             تضعفنامورترين مس 

را بـه    )ع( چون از بي كسي باك داشت از خدا درخواست كرد بـرادرش هـارون              اًخروش به كار نبرد و اتفاق     

 عنوان يار و وزير با خود همراه سازد و شگفت اينكه توصيه و تأكيدي كه خداوند بر موسـي و هـارون در                      

                                                      
 سوره مريم ـ و مرا هر كجا باشم مبارك قرار داد و به نماز و زكوه تا زنده هستيم سفارش نمود، و نيكوكـاري   ٣٣تا ٣٠آيات  .1

ميـرم و روزي كـه        و سالم بر من روزيكه به دنيا آمـدم و روزي كـه مـي              . قي نگردانيد و مرا زورگوي ث    )را توصيه كرد  (به ما در    

 .شوم زنده برانگيخته مي

  شدني طوالنيدور از من دوري گزين، -٤٦ مريم .2

  .خداوند همراه پايداران است .3

  .دهيم و اين چنين نيكوكاران را پاداش مي .4
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نمايد ماليمت در گفتار، بـه اميـد پنـدگيري و خـدا ترسـي ايـن مـستكبر بنـام           ميمواجهه و معامله با فرعون 

قوم دوستي و تعهـد و دفـاع        كه يك عمل صد در صد       ( نمايد  مي  تنها چيزي كه خداوند از فرعون مطالبه       ١.است

 خـدائي   سباب كار موسي در رسالت     ا ٢.باشد  مي اسرائيل از اسارت و اقامت در مصر        آزاد كردن بني   )ملي است 

اي كه با فرعون و اشراف و لشگريان او دارد نه مـشت و دشـنام اسـت و نـه درخواسـت                        و مطالبه و مقابله   

كند كه فرعون را مبهوت   مياگر تسلط و تفرقي پيدا     . به بينات است    و استناد  استعفاء و اعدام بلكه ارائه آيات     

آميز بـا روشـنفكران زمـان، يعنـي          مسابقه علمي و عملي مسالمت    يشي و   اف نما صسازد، يك م    مي و مغلوب 

ايـن برخـورد علمـي و منطقـي منجـر بـه             . اي مردم مصر است   ئمهاجران سراسر امپراطوري در منظر و مر      

دسـت  . آورد  مـي ايمان آوردن عاشقانه و داوطلبانه مهاجران گرديده افرادي از بزرگان فرعون را بـه دنبـال       

منـت و  . اسرائيل مستضعف قلع و قمع نمود  نه موسي از پا در آورد و نه بني   يان را آخر هم فرعون و فرعون    

اسرائيل به راه افتاده به پاي       ه تعاقب بني  بيني ب   سركشي و خود بزرگ    ند چنين بود كه آنها روي     ومشيت خدا 

وه رفتـار  خداونـد در شـي  . دانستند نـابود گردنـد    ميكه آن را مايه شوكت و قدرت خود     ،  خود در درياي نيل   

  : نمايد كه  ميخويش با ستمگران تاريخ تكرار

  ٣.و ما كان اهللا ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون

كني تجاوز و    اگر بنا بود بشر با تنبيه و تجاوز و با اعمال مجازاتهاي اضعاف مضاعف توفيقي در ريشه                

 گيـري بـا   تقـام و تالفـي   ستم بدست آورد قانون قصاص كه چيـزي جـز محـدود كـردن و متوقـف كـردن ان                   

قانون قصاص تشويق و تحريكي     اند     شگفتا كه بعضي گمان كرده     .شد  نمي خشونت و خصومت نيست وضع    

اي  يه به عفـو و گذشـت آمـده اسـت وسـيله     به تالفي و انتقام است در حالي كه اين آيه كه به دنبال آن توص             

  .كردند  مياي را قتل عام  قبيلهبراي مهار كردن خشونت قومي است كه به خاطر يك قتل يا اهانت

  

  اند مظهر رحمت و عطوفت بوده) ع( عليو) ص(پيامبر اسالم

و انـك لعلـي خلـق        "٤"و ما ارسلناك اال رحمه للعـالمين      "رسيم به پيامبر بزرگوارمان كه مخاطب         مي اينك

 را از اطـراف خـود       مـردم  ٦" غليظ القلب النفضوا من حولـك      اًولو كنت فظ  "بود و به گواهي كالم الهي        ٥"عظيم

تنهـايي قيـام كـرد و تـا آخـرين سـاعات             ه  بـ ": ايـد  االنبياء فرموده    درباره خاتم  .ساخت  نمي مطرود و محروم  

درست اسـت كـه رسـول اكـرم بـه           " .زندگاني با كفار ظلم پيشه به جنگ پرداخت و از كمي عده و عده نناليد              

شـعب  هـاي      قريـشيان و بـه قحطـي و سـختي          تنهايي قيام نمود و با چهره متبسم تن بـه فـشار و آزارهـاي              

عموهـاي جـوانمرد و نيرومنـد و        ،  زودي ياراني چـون خديجـه مهربـان، علـي قهرمـان           ه  طالب داد ولي ب    ابي

 سال مكه چـون عـده و عـده شـان كـافي              سيزدهدر  . اصحاب پر ارزش و غالمان رنجكش دور او را گرفتند         

                                                      
  .ي فقو الله قوال لينا لعله بتذكر او بخشياذهبا الي فرعون انه طفـ  ٤٤سوره طه آيه  .1

  .ـ فارسل معنا بني اسرائيل و ال تعذبهم٤٧سوره طه آيه  .2

 ستم كند بلكه خـود آنهـا بـه نفـس            هرگز خداوند چنين نبود كه به آنها      ـ  ٣٠روم آيه   ـ   ٤٠عنكبوت آيه   ـ  ٧٠ آيه   توبههاي    سوره .3

  .كردند خويش ستم مي

  . عنوان رحمتي براي مردم جهان نفرستاديمـ تو را جز به۱۰۷انبياء  .4

  .هستي) استوار(ـ همانا تو بر اخالقي عظيم ٤/ قم .5

  .شدند ـ و اگر خشن تندخو بودي از پيرامونت پراكنده مي۱۵۹/ آل عمران .6
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نه كه صاحب عده و عده كافي گرديد آنگاه به جنـگ دفـاعي   پيشه نفرمود تا در مدي  عليه كفار ظلم   نبود قيامي 

علي ابن ابي طالب وصي رسول، ولـي خـدا، و اميـر مؤمنـان كـه بـه                    .گر پرداخت عليه كفار ظلم پيشه تجاوز    

همانطور كه بهتر از ما ميدانيد در آنزمان كه يـارانش           ايد    عنوان شاهد مثال ديگر تيمن به نام مباركش جسته        

 سال  ٢٥رغم شجاعت و شهامت، بپا نخواست بلكه        رچيدن بساط ظلم غاصبان خالفت علي      ب اندك بودند براي  

او را  الحـاح  پس از آنكه مردم بـا اصـرار و      .آميز و منازعه نظامي ترجيح داد     نشيني را بر معارضه قهر      خانه

ستيز عليـه   با آنكه صاحب عده و عده فراوان گرديد مقدم در هيچ جنگ و               به خالفت و امارت خود برگزيدند     

ناكثين و مارقين و قاسطين داخلي يا مشركين و دشمنان خارجي نگرديد همه جا و در همـه حـال موضـعي                      

 ١داد دشنام دهنده بـه دشـمن    نميبه لشگريانش اجازه  . گرفت دفاعي داشت و جانب موعظه و نصيحت را مي        

عدول از بيعت بـا او كـرده بودنـد بـا            هم كه خودداري يا      با مدعيان و مخالفين    ٢.كننده اوليه تير باشند   و رها 

ادره اي را قطع كـرده و نـه مـسكن و مـالي را مـص                 انصاف عمل نموده نه جيره     نهايت آزادمنشي و قسط و    

مدارا و تنصيف غذا پرداخت و بـه فرزنـدان وارث خـويش توصـيه               ه  ملجم ب  حتي با ضارب خود ابن    . فرمود

ا قتل اميرمؤمنان گوچكترين آزار و كشتاري در حق كسان مؤكد كرد كه مبادا به بهانه مشاركت يا موافقت ب 

  ٣.و همفكران قاتل روا دارند

  

  مانه برنامه حركت امام حسين بودتجهيز عده و عده، احتراز از خونريزي، دفاع مردانه و شهادت مظلو

در فهرست درخشان قيام و شهادت طبيعي است كه نام نامي سرور آزادگـان و آقـاي شـهيدان حـسين                     

  :درحماسه جانسوز كربال بيايد و در پيام چنين آمده است) ع(ن علي اب

سالم بر حسين ابن علي كه با ياران معدود خويش براي برچيدن بساط ظلم غاصبان خالفت به پا خواست               "

و از ناچيز بودن عده و عده به خود خيال سازش با ستمگر را راه نداد و كربال را قتلگاه خود و فرزنـدان و                         

ـّه        اصحاب طلبان رساند كه در نظر دنياگرايان       را به گوش حق   اش     معدودش قرار داد و فرياد هيهات منا الذل

پرستان آنچه از اين اولياء معظم الهي صادر شده بر خالف عقل و شرع اسـت قيـام بـدون تجهيـزات       و ملت 

 حركـت از كـشوري بـه    دهند و نيـز بـه عقيـده آنـان      نميپسندند و شرع آنان اجازه    نمي كافي را عقل آنان   

باشد مخالف با عقـل و مليـت بـوده و بـاالخره مخـالف بـا                   مي  اداره حكومت و تشكيالتي     كه كشوري ديگر 

  ".موازين شرعي و الهي است

بـراي  هـا     شوراي حسيني كه قرنهاست مجلسها و منبرها بـراي سـوگواري برپـا شـده، دسـته                عادربارة  

ر تشريح و تحليل داستان به رشته تحليـل درآمـده، هـدف و عمـق                و كتابها د  ها    عزاداري راه افتاده و تذكره    

  .قضيه يا انگيزه و آثار نهضت ميان دو حد افراط و تفريط گم شده است

يـا در   . ريختند تـا بـه ثـواب و شـفاعت برسـند             مي شنيدند و اشك    مي سابقاً دور هم گرد آمده و مصيبت      

زدند تا شهادت حـسين و اسـارت اهـل بيـت را       مي سينهانداختند و  ميكوچه و بازار با علم و كتل دسته راه       

 حداكثر اين بـود  .شورا نداشتندعاو آثار سياسي ـ اجتماعي   سلطنت، كار چندان به قيام حسين. اعالم نمايند

يافتند بگويند كه سيدالشهدا دين جـدش را          مي ر در مجالسي كه طالب و باسوادها حضور       فككه وعاظ روشن  

                                                      
  البالغه  نهج۱۹۷ خطبه .1

  البالغه  نهج۱۴نامه شماره  .2

  البالغه  نهج۴۷نامه شماره  .3
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ولي آنچه بيشتر معمول و منظور نظر بود        . شود  مي يله براي موعظه و ارشاد مؤمنين     زنده كرد و ياد او وس     

حركت و برنامه مقدر امام حسين را شهيد شدن براي جلب عواطف شيعيان و نجـات و              . شهادت بود و شفاعت   

  .السالم ن دربارة مصلوب شدن حضرت مسيح عليهدانستند، چيزي شبيه به عقيده عيسويا  ميشفاعت آنان

 فرهنگي جديدي در زمينـه   ـ  تازه و برداشتهاي اجتماعيياز جريان مشروطيت به اين طرف كمتر ديدها

نـوع قـصد اعتـراض و     متجـدد در حركـت امـام حـسين يـك     هـاي   عاشورا ميان ايرانيان ظاهر گشته متـدين   

 واري شـركت متدينهاي مترقـي در مراسـم سـوگ   . ديدند  ميبراندازي حكومت يزيد و تبليغ اسالم و عدالت را   

  شهادت حسين و اسارت زينب درسـي بـراي اعتـراض بـه ظلـم و فـسادهاي اسـتبداد حـاكم                       از كردند و  مي

مبارز گام از اين فراتر نهاده بجاي آنكه با ذكر مصائب كربال اشك بريزنـد و شـفاعت    هاي    متدين. گرفتند مي

در آسـتانه انقـالب   . كردنـد   مـي لقـين دادنـد و ت     مـي  ي به نهضت حسين و قيام عليه ظالم را تعلـيم          سبطلبند تأ 

گرديـد بـراي     مـي شهادت و اسارت كه سابقاً هدف و برنامـه خانـدان رسـالت بـراي شـفاعت شـيعان تلقـي            

  .انقالبيون و مبارزين هدف گرديده اصالت به آن داده شد

گـر  بعد از پيروزي انقالب به اين برداشت و طرز فكر دامن زده شده چنـين تـصور و تبليـغ گرديـد كـه ا                      

 عليه كفر و استكبار خـود بـه خـود يـا بـه               يشهادت به خودي خود هدف يك امت باشد و اجرا گردد پيروز           

آوري تجيهـزات مـدرن و       وانيم از تدارك و تدبير براي جمع      ت  مي حتي. حول و قوه الهي حاصل خواهد گشت      

م بلكـه بـه خـارج از كـشور           و نه تنها به دفاع و اعتراض بپـردازي         نياز باشيم   اره و سياست و كار بي     براي اد 

همـان طـور كـه      . ايثار حملـه نمـائيم و انقـالب خـود را صـادر كنـيم               خودمان نيز با صرف سالح شهادت و      

شـدند    مي راهي فلسطين !  از چنگ مسلمانان كافر    محلصليبيون قرون وسطي با پاي برهنه براي نجات بيت ال         

  . مردند  ميو چه بسا از گرسنگي و گرما

  هـدف  شود كه سيد مظلومان بـا       مي  قسمت تكيه مخصوص به عمل آمده چنين مستفاد        در پيام روي اين   

شهادت و اسارت بدون احتياج چندان به تجهيزات و توان با يگانه هدف خلع خالفت از غاصبان حكومت بـه                    

و سـبق عمـل نمـوده بـراي بيـرون آوردن             بنابراين ما هم بايـد بـه همـان سـبك          . سوي قتلگاه كربال شتافت   

فين و كشورهاي جهان از يوق حكومتهاي خودشان و آزاد و مسلمان ساختن آنان تـا آخـرين نفـر                    مستضع

  .شهيد يا اسير بشويم

اما اگر به واقعيت حماسه كـربال بنگـريم و بـه بررسـي انگيـزه و آثـار ايـن جريـان بپـردازيم حقـايق و                            

بينـيم كـه يـك        مـي  اي را  نامهترين حماسه و زيباترين نمايش      درخشان. شود  مي درسهاي ديگري دستگيرمان  

زنـد و در طـرف ديگـر نـاداني            مـي  طرف آن حقانيت و فضيلت و عظمت همراه با مظلوميت و شهادت مـوج             

ايمان و هاي  ترين نمونه خالص. دهد  ميپرستانه و دنائت و شقاوت چهره زشت و ترسناك خود را نشان          دنيا

نظيـر در     ثمرات كـه مجموعـه آنهـا بـي         رين آثار و  شجاعت و شهامت و گرانبهات    هاي    ترين صحنه  ايثار، عالي 

 اي اسـت كـه از سرگذشـت كـربال و سرنوشـت عاشـورا نـصيبمان                 باشد برداشت و بهره     مي جهان بشريت 

  :ولي.... شود مي

نـه حركـت بـدون عـده و عـده و بـي               ،انـد   نه شهادت و شفاعت به خودي خود هدفهاي اين حركت بـوده           

يام به قصد تجاوز بر ديگران يا تصرف قدرت براي خـود آغـاز و               حساب و حكمت صورت گرفته است نه ق       

  . اند حميل دين و تشكيل سلطنت را داشتهانجام شده است و نه از طريق شهادت و قدرت قصد ت
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عهدي يزيد و در اعتراض بـه   به ابتكار شخصي در ماجراي واليتتنها عملي كه) ع(امام ما حسين بن علي  

 امام حسن انجام داد امتناع از بيعت بود كه يك حركت ضد استبدادي محسوبنقض عهد معاويه در صلح با   

آن حضرت بدون آنكه خروج و يورشي بنمايد براي احتراز از ريخـتن خـونش در مدينـه بـا زن و                      . شود مي

  . فرمودمكهفرزند و كسان هجرت به 

خواستند كه براي اصالح قيام و غوغاي كربال از زماني آغاز گرديد كه مردم كوفه مصرانه از حضرتش              

 خــود را موظــف بــه فريادرســي و فرمــا شــوند و سيدالــشهدا كــه مــر و اداره كارشــان بــه آنجــا تــشريفا

ديد وقتي دعوت و درخواست كوفيان را اجابت كرد كه اطمينان يافت همه آن مـردم ـ     ميگزاري خلق خدمت

در تـواريخ  . ي اسـتقبال و امـدادش هـستند   يا اكثريت آنان ـ چنين نظر و تصميم دارند و متعهد و مجهز بـرا  

الحـاح و اصـرار كوفيـان از    هاي  گيرد كه تعداد نامه  ميكه حسين ابن علي آنگاه تصميم به عزيمتاند    نوشته

 هزار نفر با مسلم ابـن       ٨٠ تا   ٧٠ نفر آزادانه پاي آنها را امضا كرده و          ٠٠٠/٥٠ افزون شده در حدود      ١٢٠٠٠

العـاده و معـرف اكثريـت         و جوامع آن زمان عراق جمعيت فـوق        رقم در جغرافيا  اين  . عقيل بيعت كرده بودند   

ابتكار و عمل سيدالشهدا نيز امضاي حاكميت ملي و حكومت مردمي در            . قريب به اتفاق آن منطقه بوده است      

  . برابر خالفت و استبداد اموي بود

ركـت و محـل فعاليـت خـود         امام بزرگوار وارث وحي و عارف بر قرآن و سنت نه تنهـا بـراي مقـصد ح                 

خواهان عده و عده در حداكثر كميت و كيفيت گرديد بلكه براي عزيمت از مكه به كوفه عالوه بـر خـانواده و           

هاشم اردويي از اصحاب مجهز براي پيكـار را حركـت داده در      ر جمع جوانان نيرومند و مسلح بني      عشيره د 

 يك حركت نظامي    ١الشهدانهضت سيد . افزود  مي داد آنان منازل بين راه با دعوت و داللتهاي مؤثر خود بر تع          

اي بود كه عبيداهللا ابن زياد چون قدرت مقابله بـا آن را نداشـت از راه                  ه و خردمندانه  حساب شده پيروزمندان  

نمايد و با تطميـع و    ميخدعه درآمده با استتار و اتخاذ چهره و هيات امام شبانه خود را وارد در داراالماره              

 موعود نموده به پيوستن به لشكر خـود         نران و مردم كوفه را مرعوب و منصرف از پذيرايي مهما          تهديد س 

  . سازد ميدار وا

 كه براي جلوگيري از رفتن امام به كوفه سر راهش      "حرابن رياحي "الشهدا با سواران    برخورد لشكر سيد  

 آمده روشـن كننـده هـدف و    عمله  برا در كربال گرفته و مورد پذيرايي و محبت او واقع شد و مذاكراتي كه                

كند و وقتي جريان را گزارش داده خبـر از       مي حر، از انگيزه حركت امام پرسش     . باشد  مي الشهداحركت سيد 

فرمايد حال آنكه آنان از دعوتـشان برگـشتند مـن هـم از مقـصد و                 مي دهد حضرت   مي انصراف مردم كوفه  

رسيدن بـه قـدرت و يـا حـركتش بـراي شـهادت بـود                اگر سيدالشهدا هدفش جنگ براي      . گردم ميمسيرم بر 

كـرد و     مـي  كشت يا تسليم و وارد اردوي خـود         مي همانجا به جنگ با سواران معدود حر برخواسته آنان را         

باشد بنا به شواهد و      زياد آماده كامل براي كارزار كردن شام و سقوط يزيد و حزب امويان مي              سپس تا ابن  

مادگي و عرضه اين كـار را داشـتند و احتمـال پيـروزي              آين و لشكريانش    قرائن و شرايط تاريخي امام حس     

 قبل از عاشورا ميان سيدالشهدا و پسر سعد فرمانـده           ،بينيم پس از توقف تحميلي در كربال        مي زياد بود ولي  

 حتـي در    .كل قوا صحبت از احتراز از جنگ و خونريزي و يك نوع توافق بـراي عـدم تعـرض متقابـل اسـت                      

ه است كه پيشواي سوم ما پيشنهاد رفتن به شام و مذاكره و متقاعد ساختن يزيد يعني شـيطان                   روايات آمد 

                                                      
  . شهيد جاويد توضيح داده شده استابدركتهمانطور كه  .1
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  .نمايد  ميبزرگ زمان را

مخالفت كرده اجـازه    حبت و صلح قاطعانه     صزياد با هر گونه       اهللامد كه عبيد  جنگ و شهادت وقتي پيش آ     

د و حتي فرمان حملـه سراسـري بـراي          علي و حق آشاميدن آب به وي و يارانش را ندا           ابن  رها كردن حسين  

خون و آتش و اسيري را صادر كرده و به چيزي جـز تـسليم و سـقوط فرزنـد فاطمـه و دودمـان رسـالت                           

 خود را قشون اسالم نخوانـده و        روانلشگر ابن سعد كه امام هيچگاه آنها را قشون كفر و پي           . راضي نگرديد 

حسيني نمود و اينجا بود     هاي    ه تيراندازي و حمله به خيمه      مبادرت ب  ،١معامله غير مسلمان با آنها نكرده بود      

خواهي براي راز و نياز با خدا و براي برداشتن بيعت خود از همراهان و حتي                 كه امام پس از يك شب مهلت      

خاموش كردن چراغها به منظور آنكه كسي به دليل خجالت از آزادي خود صرف نظر نكند و مرخص كردن 

و ديـار وداع كـرد و روز عاشـورا         ان و ياران وفادار با زنـان و كودكـان و بـا دهـر              عده همراه در جمع كس    

گويـد، درس    مـي الذلـه اع مجهز و مهيـا گرديـده هيهـات منا   عاشقانه براي لقاءاهللا و شجاعانه براي جنگ و دف       

  .دهد  ميايمان و آزادگي

كند و پس از آنكـه        مي ام حجت اتم .پردازد  مي باز هم به نصيحت دشمنان براي انصراف از قتل بيگناهان         

شقاوت و شخص پرستي    آخرين تالشهاي او براي جلوگيري از پيكار و آزار و خونريزي و خرابي به سنگ                

اي محكم به دفاع پرداخت، شجاعانه جنگيد و حتي در عين جنـگ دسـت از ارشـاد برنداشـت                     خورد، با اراده  

  .تجوانمردانه و خداپسندانه شهيد گش، سرانجام مظلومانه

دبير و حكمـت بـود و       اهداف، افكار و اعمال حسين ناشي از ايمان و ايثار و محبت همراه بـا تجهيـز و تـ                   

رفـت    مـي  اسـالم را كـه     .اي با شرع و عقل و مليت تعارض نداشـت، پـرچم حـق و عـدالت را برافراشـت                    ذره

اسـتبداد را كـه باعـث       هاي    منحرف و مدفون گردد اعالم و احياء نمود، مسلمانان را آگاه و بيدار كرد و پايه               

او امـامي اسـت كـه بايـد راهـش را بيـابيم و بپيمـائيم و از                   .  متزلـزل سـاخت    ،شود  مي فساد و آزار و الحاد    

  .عاشورا و كرباليش سرمشق بگيريم

به عقيده آنان حركت از كـشوري بـه كـشور ديگـر كـه               ": ايد مورد اين قسمت از پيام كه فرموده      و اما در    

باشد مخالف با عقل و مليت بوده باالخره مخالف با مـوازين شـرعي و الهـي                   مي يالتيداراي حكومت و تشك   

 بايد عرض كنيم حركتي از كشوري به كشور ديگر به قصد سـرنگون كـردن دولـت و حكومـت آن و                       "است

 امـا قيـام امـام حـسين حركتـي در            ،وسيله اعمال زور را نه قرآن اجازه داده است و نه سنت           ه  صدور انقالب ب  

 از قرآن و سنت كه بگـذريم جمهـوري         .ون جهان اسالم براي مبارزه با انحرافات حكومتي مدعي اسالم بود          در

 عدم تعارض آنها را با احكام       اًالمللي است و با امضاي آن تلويح       اسالمي ايران كه امضاء كننده معاهدات بين      

 باشـد و از هـر گونـه دخالـت در            اسالمي امضاء كرده است ناچار است به حكم قرآن به اين تعهدات پابرجا            

  .امور داخلي ساير كشورها احتراز نمايد

اگر قرار باشد هر كشوري كه امكان و قدرت براي دخالت در كشور ديگري دارد به ايـن اقـدام مبـادرت                      

در شرايط كنوني جهان اين امـر قطعـاً بـه           المللي قرار خواهد گرفت و       زور، مبناي اصلي مناسبات بين    . زدور

  .قدرتها و صاحبان فعلي قدرت بر سراسر جهان خواهد انجاميدبرتسلط ا

اعتنـائي    ندگيريهاي آن از سنت پيامبران و سيره پيشوايان مكرر اشاره به بي           پدر رهنمودهاي پيام و در      

                                                      
  .ناميد مي) سواران خدا(اهللا   را خيلخودابن سعد لشكريان  .1
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 اذ تدابير عقلـي بـراي يـك امـت واقعـاً          بيني تجهيزات جنگي و اتخ     يا ضرورت پيش   "عده و عده  "اعتباري   و بي 

عينـي و درسـهاي دريـافتي از انبيـاء و ائمـه             هـاي      است كه مالحظه فرموديد چقدر با واقعيـت        اسالمي شده 

  .تفاوت دارد

ادعـاي معلومـات و تجربيـات و تخـصص روي ايـن مـسئله               ه  نهضت آزادي هيچگاه از پـيش خـود و بـ          

اي نظـامي،   پافشاري نكرده و ابتكار در اعالم ضرورت تجهيزات و تدبيرهاي جنگي الزم و كافي از ديدگاهه               

در اينجـا بايـد بگـوييم مـا         . اقتصادي، سياسي و اجتماعي و ارزيابي امكانات و توليدات به خرج نداده اسـت             

 مكائـد   توان به مقابله بـا      مي سخن اصلي ما اين است كه در صورتي       . قصد ستيزه با تبليغات حاكم را نداريم      

لـوم خودكفـا و مولـد و مختـرع گـشته و             و دشمنان خارجي پرداخت كه در اقتصاد و صنعت و ع           ابرقدرتها

در غير اين صـورت و تـا زمـاني كـه            . خود سازنده و دارنده تسليحات و تأسيسات و تجهيزات جديد شويم          

كه همان عوامـل اصـلي تحريـك خـارجي عليـه ايـران        نفت، يعني سرمايه ملي را به كشورهاي صنعتي دنيا،  

هايمان را از اين كشورها مستقيم و غيرمـستقيم بـه            سلحهالحيل احتياجات و ا     فروشيم و با لطائف     مي هستند

 امكان آن نيست كه در جنگ با ابرقدرتها و اذنابشان پيروز شويم مگر آنكه بـراي                 ،خريم  مي چند برابر بازار  

ـ نظامي او وابـسته و تـسليم بـشويم كـه ايـن      پيروزي در جنگ با يكي از آنها، به رقيب سياسي ايدئولوژي  

  .تخود نقض غرض اس

نان خود و خـدا اسـلحه       از دشم  معنا نيست كه برويد    آنه  ب دستور خدا براي تهيه عده و عده در آيه باال         

آوري كنيد تا آنها از شما بترسند كه اين امري نشدني اسـت و سـاحت الهـي منـزه اسـت كـه                         بخريد و جمع  

 سراغ دشـمناني كـه در حـال          آيا پيامبر خدا براي تهيه و تدارك عده و عده          .چنين دستوري به مؤمنين بدهد    

  كرد؟  ميرفت و نيازهاي ارتش خود را از آنان خريداري  ميجنگ با وي بودند

تـوان اسـتفاده كـرد و آن      مـي از دستور تهيه عده و عده در آيه بال و ترساندن دشمنان، امر ديگري نيز          

آن چيـزي كـه     . ي باشـد  بيني ماهيت جنـگ احتمـال      اينكه تهيه تداركات بايد براساس وضعيت دشمنان و پيش        

اگر كشور اسالمي بخواهد با دشمن احتمالي در يـك          .  شناخته شده است   "دكترين امنيت ملي  "نام  ه  امروزه ب 

توليد و فروش اين سـالحها در حـال         . اي را ببيند    شود، بايستي تدارك سالحهاي ويژه     جنگ كالسيك روبرو  

تهيـه و تـدارك چنـين    . باشـد   مـي ر ابرقـدرتها اي نـه چنـدان نزديـك در اختيـار و انحـصا          نـده حاضر و تا آي   

 .كشاند كه در نهايت همه چيز را از دست خواهيم داد            مي ساز سالحهائي ما را به يك رقابت نظامي و وابسته        

آن  بيني جنگ مردمي با دشمن احتمالي باشد بايد در مـدد تهيـه تـداركات متناسـب بـا                   در حالي كه اگر پيش    

  .باشيم

احت دارد كه هدف از دستور تهيه عده و عده ايجاد هـراس در دل دشـمنان اسـت                   رصعالوه بر اين، آيه     

افروزي و تهاجم نظامي بلكه خود بخشي از ديپلماسـي دولـت اسـالمي               عني اين تداركات نه به منظور جنگ      ي

ديپلماسي ايجاد ترس در دل دشمن، به منظور جلوگيري از حمله، وقتي مؤثر است كه مطابق قـرآن و                   . است

مندي به صلح و صفا و قصد عـدم تجـاوز بـه ديگـران و قبـول                   همراه با اعالم جدي و صادقانه عالقه      سنت  

اصرار قرآن به برقراري صلح و صفا و آرامـش بـه دو      . الطرفين باشد  پايبندي به تعهدات بسته شده مرضي     

 تاق بهتـر  دليل است اول آنكه اسالم دين فطرت است و در شرايط صلح و آرامش سخن حق به دلهـاي مـش                    

مكتبي كـه حـرف حـق دارد        . كند  مي نشيند و دين خدا بهتر و سريعتر از شرايط جنگ و تخاصم پيشرفت             مي
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دوم آنكه جامعه نوپاي اسالمي براي رشد و تعالي دروني و موفقيت در  .نيازي به آشفته كردن محيط ندارد  

 بـه زمـان و فرصـت         نيـاز  ول مردم دنيا  گو و نمونه براي ارائه به جهان و جلب قلوب و عق           لايجاد يك مدينه ا   

در مقابـل سياسـت قـرآن و      . كوشند جنگ را تحميل كنند تا فرصت سازندگي نباشد          مي دشمنان اسالم . دارد

سيره پيامبر پذيرش صلح هنگام توقف تجاوز است كه اين مقصود از طريق ديپلماسي صلح و صفا و عـدم                    

ه تعهدات مورد قبول و امضاء شده و تدارك عده و عـده بـه               دادن پايبندي ب   مداخله در امور سايرين و نشان     

  .گردد  ميمنظور ايجاب رعب در دل دشمن و انصراف وي از تجاوز حاصل

  

       گردد  ميتنها كشته شدن در راه خدا و طبق سنت پيامبر شهادت محسوب

 است كـه ماحـصل       در پايان قسمت اول پيام، شرح مفصلي آمده        "حج ابراهيمي "قبل از پرداختن به بخش      

يادآوري پيشآمد جنگ، جنايـات قـدرتهاي بـزرگ و عمـال داخلـي آنهـا و        ": باشد  مي آن اشارات و نكات ذيل    

، طلب ما، تن نـدادن بـه صـلح و سـازش     رايش نديده ولي با ايمان و شهادت      پايداري و دالوري قواي مسلح آ     

بـر   لح بـا خيانتكـاران  صـ اسالم با اينكه ه يان باعتنا عدم توجه بي ،  طلبها و دنيا  القلبها اشتباه يا خيانت ضعيف   

باد دادن حيثيت اسالم و كـشور اسـالمي اسـت و موجـب گرفتـاري هميـشگي مـيهن عزيزمـان در چنگـال                         

  "...ابرقدرتها و به رسميت و شرعيت شناختن حكومت بعث شده از بزرگترين گناهان است

دي كه به اسـالم دارنـد جنـگ را تـا            ها با تع  ملت عزيز م  ": پذيرد  مي شرح فوق با اعالم موضع ذيل خاتمه      

دهنـد، گرچـه آن را        مي سر حد شهادت و لقاءاهللا كه از بزرگترين آمال اولياء خدا و ارباب معرفت است ادامه               

  ".دهند  ميخبران نابودي انكارند و مادي گرايان لقاءاهللا را نابودي لقب بي

كنـيم توضـيح     نمـي  به عرض رسيده فكراًوحنظر نهضت نسبت به اظهارات فوق در بندهاي گذشته مشر   

ليه جنگ جنگ تا پيـروزي      ا كه منتها    "ديبوپذيرش يا استقبال از نا    "تصديع مجددي الزم باشد فقط در مورد        

بايد خالصانه عرض كنـيم كـه لقـاءاهللا         ايد    است و آن را مساوي لقاءاهللا و از بزرگترين آمال اولياء خدا گرفته            

تي كه عين حيات و ارتزاق عنداهللا است شرط اولـش فـي سـبيل اهللا و علـي ملـه      مقبول و مرضي خدا و شهاد  

اهللا  يا جهاد فـي سـبيل     قتال   .رسوله اهللا يعني بر وفق محكمات قرآن و سنت رسول خدا و عترت پاك او است               

نـه  فوز عظيم لقاءاهللا است جنگ دفاعي از آيين و آب و خاك و از ملت و ميهن، تا مرحله رفـع فت   كه شهادتش 

هـاي   خارج از آن، و بـيش از آن، ارضـآ خواسـته   . و دفع دشمن از خانه و خودداري از تجامز و تعدي است    

شخصي و تبعيت از طبايع و احساسات و تعدي از حدود خدا و ظلم به نفس است و ممنوع و محروم شـدن                       

  ١".بعد ذلك امراً تدري لعل اهللا يحدث و من يتعد حدوداهللا فقد ظلم نفسه ال": از رضا و لقاءاهللا

 و شهادتي كه لقاءاهللا باشد، نهضت آزادي كه هم مخالف بي عـده و عـده                 "نابودي"در تشخيص و تفكيك     

باشـيم بـالي      مـي  به ميدان رفتن بوده است و هم جنگ جنگ تا نابودي را كه هر چند روز شاهد مراحـل آن                   

ريح قـرآن ايـن چنـين قاطعانـه     ا و صـ  بـه اعتبـار حكـم خـد    ،دانـد   مـي خسرالدنيا واالخره براي دولت و ملت    

 "هـالك حـرث و نـسل   " قرآن سياستي را كـه محـصولش    بهريخب گرائي و بي نمايد نه از مادي  مي نظراظهار

 "فساد دانـستند   "يعني از بين رفتن جوانان ارزنده مملكت و فضاي توليدات و تأسيسات باشد محكوم نموده              

                                                      
داني شايد خدا بعد از اين امـري   تو چه مي. و هر كس از حدود خدا تجاوز كند بر خويشتن ستم كرده است        ـ  ١سوره طالق آيه     .1

 .جديد پديد آورد
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  .نمايد  مي"واهللا ال يحب الفساد"و اعالم 

  

رد كردن بي قيد و شرط پيشنهاد صلح و تحريم مذاكره مخالفت بـا حكـم خـدا، سـنت پيـامبر و روش                        

    امامان است

وص قرآن  نصرد مطلق پيشنهاد صلح و تحريم مذاكره و معاهده نيز مقابله آشكار با فرمان خدا بر طبق                  

  .و سنت پيامبر و روش امامان شيعه است

 هرگونـه   هباشـد را    مـي  لهاي مدينه است و نه منسوخ و نه متشابه        صراحت آيه ذيل كه از آيات جنگي سا       

 امـام در پيـام خـود        .١و ان جنحوا للـسلم فـاجنح لهـا و توكـل علـي اهللا              : نمايد  مي تعبير و توجيهي را مسدود    

طلبي دشمن براي مجهز شدن بيشتر و غافلگيري است كه جمهـوري             صلحداند    نمي چه كسي كه  «: اند فرموده

  ».براي احتراز از آن در طول بيش از هزار كيلومتر قواي مجهز آماده داشته باشداسالمي بايد 

بيني اين امـر را نمـوده اسـت كـه شـايد              ب خداوند عليم حكيم نازل شده پيش       قرآن كريم كه از جان     اًاتفاق

ان  و ":فرمايد  مي دشمن به قصد خدعه و براي خام كردن مسلمانان دام صلح و سازش بگسترد، با اين حال                

يعني به فرض هم كه قصد فريب تـو          .٢"يريدوا ان يخدعوك فان حسبك اهللا هوالذي ايدك بنصره و بالمؤمنين          

همـان خـدايي كـه بـا يـاري خـود و       ) نگران نباش( را داشته باشند و بخواهند خود را تجهيز و تقويت نمايند    

  . مؤمنين تأييدت كرده است براي تو كافي است

ت كه امير مؤمنان در عهدنامه معروف به مالك اشتر خطاب به اين فرمانده دالور               با الهام از آيه فوق اس     

فـال تـدفعن صـلحآ      ( كند پس بزنـي     مي نمايند كه مبادا صلحي را كه دشمن پيشنهاد         مي خود تأكيد و تصريح   

 تـا  )دهـد   مـي  پيـشنهاد صـلح   (شـود     مي نمايند كه دشمن چه بسا نزديك       مي و البته اضافه   )دعاك اليه عدوك  

 دورانديـشي و مراقبـت نمـوده از خوشـبيني و آسـودگي       "پـس از صـلح    "غافلگير سازد بنابر اين الزم است       

  ٣.احتراز نمائي

گردد كه الزمه اطاعت امر خدا و سنت رسول داشتن اطمينان و توكل بـه خـدا و                    مي به اين ترتيب آشكار   

نون اين همه گذشت و فداكاري كـرده  بيم نداشتن از نيرنگ دشمن است، نگراني از سرد شدن مردمي كه تاك         

 همين  در صورت نيرنگ دشمن و حمله مجدد او       . نيز سزاوار نيست  اند    جان خود را در طبق اخالص گذاشته      

اين اطمينان و اميدي است كه خداوند عزيز حكـيم          . تر آماده دفاع خواهند بود    مردم بار ديگر مصمم و مجهز     

  .بعك من المؤمنينتابك اهللا و من يا ايها النبي حس. دهد اش مي به فرستاده

ا يـ اري و   شـك ا ساز يـ دلـي     بـه پايـان خـون و خرابـي نـشانه سـست             كساني كه اصرار نهضت آزادي را     

مـا  . انـد  دانند يا مغرض  نميگيرند يا شرايط موجود كشور را   مي هماهنگي با صدام عفلقي و ريگان آمريكائي      

و : كـه فرمـود  انـد   آميز الهي را نشنيده اين افراد هشدار تهديدآيا .جوييم  ميگوئيم و راه او را      مي كالم خدا را  

                                                      
  .توكل به خدا كن) االصول شده عليپذيراي ( مايل به آن شومتمايل نشان دادند توهاگر براي صلح ـ ٦١ آيه انفالسوره  .1

  .٦٢سوره انفال آيه  .2

فخذ بـالحزم و انهـم فـي ذلـك حـسن      .عهدنامه مالك اشتر ـ ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فان العدو ربما قارب ليتغفل  .3

  .الظن
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  ).هم الكافرون، هم الفاسقون( ١من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الظالمون

فرمايند اسالم بايد در همه شئون و امـور آن پيـاده شـود پـس چـه                    مي اگر جمهوري ما اسالمي است و     

صـلح بـا    " صريح خدا پيش روي ما است آيا طرح اين مسئله كـه              جدال و اعتراصي با ما داريد؟ وقتي فرمان       

صدام جنايتكار بر باد دادن حيثيت اسالم و گرفتار كردن هميشگي ايران در چنگال ابرقدرتها و بـه رسـميت     

   اجتهاد در مقابل نص نيست؟"شناختن حكومت بعث است

بر دشمن كافري كه او را از خانـه         در جريان صلح حديبيه، در برا     ) ص(رسول اكرم   ،  عالوه بر كتاب خدا   

 كـه بـه   ـشـكني قـريش     پرداخت عليرغم احتمال پيمـان   مي به حمله و غارتاًو ديار بيرون كرده بود و مكرر

 پيـشنهاد  "طلبي دشمن براي مجهز شدن بيشتر و غافلگيري اسـت  صلح" به اين عنوان كه ـزودي اتفاق افتاد  

نيز با آنكه از خدعه و مكر معاويه مطلع بود فرمان الهـي  ) ع(ي صلح را رد نكرد و پيشواي دوم حسن بن عل        

  . قانع گشت"٣فان حسبك اهللا"را گردن نهاده و به وعده و بشارت  "٢ح لهافاجن"

گويند اسالم دين صلح و سالم است، اين تنها سـخن مـا نيـست     ها مي كه چرا بعضيايد  ما ايراد گرفتهه  ب

باشـد كـه جنـگ تعرضـي را در زمـان غيبـت امـام               مـي  ا و فقهاء اماميه   بلكه استنباط بسياري بزرگان و علم     

اند، از آنجـا كـه امـام و بعـضي از آقايـان               ب كرده و قبول صلح را در مواردي واج      اند    معصوم حرام دانسته  

 ي نسبت به قرآن دارند    اوتانس بيشتري به روايات و ف     ها    روحانيون ما بنا به ممارست قديم و معمول حوزه        

دليل مناسب ديديم به طور نمونه نقل قـولي از نظريـه مرحـوم صـاحب جـواهر بنمـائيم كـه مـورد            به همين   

  .باشد  مياحترام و اعتماد خاص امام

را رد نكرده اسـت اقـدام آن حـضرت    ) ع(رغم آنكه نظريه شهادت طلبي امام حسين    آن فقيه بزرگوار علي   

 به عنـوان مجـوزي شـرعي بـراي عمـل ديگـران       را در جنگي نابرابر و شهادت اوالد و اعوان و انصارش را  

داراي ) ع(نـد كـه امـام       ك  مي  اظهارنظر "و التلقوا بايديكم الي التهلكه    "نپذيرفته و با توجه به عموماتي همچون        

اي بوده كه به قبول آن مبادرت ورزيده و چون وي معصوم از خطاست كسي را نشايد بر قول                    تكليف ويژه 

كه مكلفند از ظاهر ادله آيات و روايات وظيفه خـود را مـشخص كننـد                  كساني و فعلش اعتراض كند بنابراين    

  ٤.مقايسه نمايند) ع(نبايد تكليف خود را با امام 

مبني بـر اينكـه     )كه از طريق عامه نيز نقل شده است       (بر پايه اين مالحظات و با استناد به روايت اسكافي           

بدهـد تـا از همكـاري بـا     " بـن حـصين   عينيـه  "چـون حاضر شد ثلث خرماي مدينه را به كافري هم  )ص(پيامبر

دارد صـاحب جـواهر همچـون فقهـاي ديگـر      ضـر در جنـگ احـزاب دسـت بـر     ابوسفيان و ساير دشمنان حا   

مصالحه با دشمن را در صورتي كه به دليـل كمـي عـده و عـده مـسلمانان مـصلحت در آن باشـد جـائز و                            

 و حتي از فقيهـي همچـون صـاحب قواعـد نقـل             ستاي اجتماعي قلمداد نموده ا     مشروع شمرده و آنرا مسئله    

  .كند كه بر امام واجب است به مصالحه در زماني كه مسلمانان نيازمند هستند به صلح تن در دهد مي

  ٭٭٭
 اعم از اينكه روي حسن نيت يـا ناچـاري بـوده             ،شود  مي در هر حال پيشنهادات صلحي كه به ايران داده        

                                                      
  ).كافر است، فاسق است(حكم نكند ستمگر است )كتاب(س بر اساس آنچه خدا نازل كرده  ـ و هرك٤٧ و٤٥ و٤٤سوره مائده آيات .1

  .متمايل به پيشنهاد صلح باش .2

  .ترا كافيست همانا خداوند .3

  .٢٩٦، صفحه٢١جواهر كتاب الجهاد، جلد .4
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الملل انجام گيـرد جمهـوري اسـالمي و          دستي در سياست بين     ت و پيش  ه احتمال قوي، براي شيطن    باشد، يا ب  

حكومت و مكتبي كه خود را اسـالمي        . دهد  مي بست عجيبي قرار   رهبري آن را از نظر شريعت و قرآن در بن         

ايـن پيـشنهادات ندهـد از نظـر         ه  االصول ب  عليداند اگر جواب مثبت يا الاقل مساعد          مي متعصب و پيرو قرآن   

ل يكي همان آيـه     كعلت وجود اين مش    .شود  مي ني در دفاع از اعتبار و اصالت خود دچار اشكال         حقوقي و دي  

  ١".و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما" است و ديگر آيه "و ان جنحوا للسلم"قاطع 

  را عرضـه   معني به خرج نداده از پيشنهادات استقبال كـرده و شـرايط معقـول و محـق خـود                   اگر ما لجاج بي   

المللي و در جامعه مسلمانان جهـان و تـاريخ آينـده ابتكـار               اين بود كه در سياست بين     اش    كرديم حداقل فايده   مي

طلب ضدامنيت و صلح، كه خواستة هميشگي بشريت          گرفته ايران اسالمي را كشور جنگ      عمل را از دست دشمن    

  .شد  مياي براي پايان عادالنه و شرافتمندانه جنگ هو چه بسا همين امر زمينه و مقدمداديم   نشان نمي،و خداست

در كتاب خدا و سنت رسول نه تنها تأكيد و تصريح بر استقبال از صلح و اصالح فيمابين در مقياسـهاي                     

 بلكه دربارة عدم تعقيب دشمني كه دست از فتنه و فساد يا آزار و جنـگ                 ٢اجتماعي و فردي، زياد آمده است     

همـه جـا توصـيه بـه خـودداري از ادامـه جنـگ و تعقيـب                  . تعدد داده شـده اسـت     برداشته است دستورات م   

 توقيـف و تعقيـب       قتال يـا   اي دستور تداوم خصومت و     دانيم در هيچ آيه     مي جنگجويان شده و تا آنجا كه ما      

. داده نشده اسـت   اند     شده  منهزم از ميدان جنگ    متجاوزيني كه اعالم انصراف از مزاحمت و كارزار نموده يا         

ا مـشركين از تجـاوز و جنـگ بـا مـسلمانان             يـ   كافران ات قرآن با صراحت تمام داللت بر اين دارد كه اگر          آي

نبايد با آنها دشمني كـرد و       اند    دست برداشتند و خود را كنار كشيدند مادام كه مجدداً به عمل قبلي برنگشته             

دليل اعمال و افكار گذشـته      ه  د ب اگر عالوه بر انصراف از جنگ اسالم هم آورده باشند نباي          . متعرضشان شد 

همينكه فتنه و مزاحمت مـشركين يـا مخـالفين در اثـر             . رفتاري جز رفتار با يك برادر مسلمان با آنها داشت         

بعـالوه اگـر فـردي از    .  افراد يا دسته جمعي خاتمه يافت جنگ عليه آنان بايد متوقف گـردد             انهزام انحراف يا 

بدون آنكه . از كالم خدا آگاهش ساخت و روانه منزل و مأمنش نمود          مشركين پناه خواست بايد پناهش داده       

  .تكليف مسلمان شدن يا همكاري كردن به او نمود

ه منـافقين و بدانديـشان و اراجيـف سـازان مدينـه              ب  سوره احزاب خطاب   ٦٠بيخ و تهديدي كه در آيه       وت

منظـور دسـت برداشـتن از       ه  بـ ) ندكه اگر نكردند انتظـار تبعيـد و قتـل بايـد داشـته باشـ               (عمل آمده است     هب

 نه دستور اخراج و اعدام، نه توبه و تغيير در عقيده و سـليقه كـه حـساب آن                    ،گري است  و اخالل ها    مزاحمت

  .جدا و با خداست

  باشـد از رسـول اكـرم خواسـته         فـوق توانـد جمعبنـدي مطالـب         مي كه) ٤١ تا   ٣٩(در سه آيه از سور انفال       

گـر دسـت از جلـوگيري راه خـدا و كارشـكني در اسـالم آوردن مـردم دسـت                     شود كه به كافرين بگوينـد ا       مي

خداونـد پـس از دسـت كـشيدن         . شود و جنگ بايد متوقف گـردد        مي بردارند از تقصيرات گذشتة آنها صرفنظر     

   ٣.استباشد و در صورت تكرار مجدد آنها بهترين سرور و ياور مؤمنين   ميجريان كاربه كافران آگاه و بينا 

                                                      
  . برقرار كنيد اگر دو طائفه از مؤمنان به جنگ با يكديگر برخاستند ميان آنان صلح -٩ آيه حجرات سوره .

انـد مگـر اينكـه راهگـشايي بـراي نيكوكـاري، خوشـايند مـردم و          و حتي خير و خاصيت براي هيچ بحث و صحبت قائل نـشده         .١

  ).الخير في كثير من نجويهم اال من امر بصدقه او معروف او اصالح بين الناس(باالخره اصالح بين مردم باشد 

  الـدين  سنت االولين و قاتلوهم حتي التكـون فتنـه و يكـون          مضت قدف وا قدسلف و ان يعود    قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ما       .٢
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نكه با دست برداشتن مشركين و كافرين از مزاحمت و با دست كشيدن از جنگ و كارزار عليـه      خالصه آ 

دليـل انتقـام و   ه پوشي شده ب آنان چشمهاي  بايد از گذشتهاند  كار اول برنگشتهه دينداران، مادام كه مجدداً ب   

  .احتياط به تعقيب و تنبيه آنان نپردازند

  

  كرد  مييامبر با وجود وحي و عصمت مشورتولي فقيه باالتر از پيامبر نيست، پ

وظيفه ديني و ملي معروض داشـتيم و از طـول كـالم و              ه  مطالبي كه تا اينجا با احساس ضرورت و بنا ب         

 سـود دشـمنان      به خواسته و ه  عقيدة ما ب  ه  جنگي است كه ب   ه  منظور پايان دادن ب   ه  طلبيم ب   مي تصديع پوزش 

سـوزاند و    مـي و آخرت ملت ما را با بيرحمـي و شـدت روزافـزون          انقالب ايران خرمن هستي مملكت و دنيا        

خـاطر تـرس و     ه  در حاليكه صداي مردم و متصديان با وجود احـساس سـختيها و بحـران بـ                . كند  مي نابود

  .آيد  نميخفقان، سردرگمي و حيراني يا سرسپردگي و انتظار و امداد غيبي در

 معتمـدين و    ، از آقايان متصديان، مقامات مسئول     شود و شهرت دارد براي بسياري       مي آنطور كه شنيده  

برانداز تداوم جنگ الاقل بيهوده و زيان بخش بـودن آن، روشـن     جنابعالي عواقب هولناك و خانمان   نزديكان

ولـي همگـي بـا جـواب        انـد      با ترس و ترديد به حضور رهبري انقالب كرده         ،مراجعات مكرري . گرديده است 

  .اند همنفي يا سكوت و تندي روبرو شد

زمين بگذاريد ديگـران را مـأمور خـواهم         ايد    اگر خسته شده  ايد    كه به مسئولين رده باال فرموده     ايم    شنيده

كه تا من زنده هستم در شرايط موجود صحبت از صلح و خاتمـه              ايد    به آقايان مدرسين قم جواب داده     . كرد

ناسـيم كـه مجـال بحـث و اسـتدالل نيافتـه             ش  مـي  آقاياني را هم  . دانيد  مي جنگ نكنيد و بعد از آن را خودتان       

 ناچـار قيافـه موافـق و مبلـغ        ه  و جرأت طـرح مجـدد و تحليـل و هـشدار را از دسـت داده بـ                  اند    مأيوس شده 

محرمانـه و سرگـشاده و نـشريات متعـدد مـستدل            هـاي     بـه نهـضت آزادي هـم بـا وجـود نامـه            ... گيرند مي

اي  تنها اكتفـا بـه پـاره      . تي بفرمائيد نظر حضوري دعو   لجوابي لطف كنيد يا براي توضيح و تباد       ايد    نخواسته

  .ايد اشارات اجمالي كرده

باشـد و در      مـي  البته استقامت، مداومت و يكدندگي امام نشانه قاطعيت و قدرت اراده و اسـباب موفقيـت               

 هـاي  تواند قابل قبول باشد ولي در كارهاي سترگ و مـسئوليت        مي مصوب و در كارهاي شخصي    هاي    مديريت

مومي تا مقياس يك ملت چهل ميليوني استنكاف از توجه به نظريات و نصايح ـ اگر مسموعات فوق صحت  ع

خـصوصاً در  . شـود   مـي ي محـسوب أتواند قابل دفاع باشـد و اتكـا بـه رأي و اسـتبداد ر      نميداشته باشد ـ 

ت و صـالبت  عظمـ ه اي ب قانون اساسي جمهوري اسالمي، مستله    مردمي و ملي با اصولي چون       هاي    حكومت

تـر و     و با معضالت نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي ديني جريان شش ساله آن خيلـي پيچيـده                  

 هرقدر هم آگـاه و بينـا   ،آورتر از آن است كه يك فرد كه نه معصوم است و نه دريافت كننده وحي          مسئوليت

اليـسئل  " تصميم بگيـرد و موضـع        ، بتواند يك تنه و بدون توجه به آرا و نظرات ديگران تشخيص دهد             ،باشد

  . كه مخصوص ذات اقدس الهي است اتخاذ كند"سئلونيعما يفعل و هم 

 بـا همكـاري   امـورش  توصيف شـده اسـت    "وامرهم شوري بينهم  "اصالً جامعه نمونه اسالمي كه در آيه        

وه پيكـر و    جنابعالي بار اين مسئوليت سياسي ك     . گذرد نه با رهبري فردي      مي همگان و با مشورت و شوري     

                                                                                                                                                            
  .ولوا فاعلموا ان اهللا موليكم نعم المولي و نعم النصيرتو ان . هللا فان انتهوا فان اهللا بما يعملون بصير كله
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ايـد؟ آيـا قـانون       ه دوش گرفتـه   مخصوصاً عواقب الهي و ديني فوق بشري آن در روز رستاخيز را چگونه ب             

رهبري عطا كرده است يا قانون خدا و قرآن چنين تخصيـصي داده اسـت؟   ه اساسي چنين وظيفه و حق را ب      

قل كل عالم انسان كه وحي خـدا و          امكان و ع   هجنابعالي مگر از رسول اكرم باالتر هستيد؟ آن فرد اكمل دائر          

 ره امت و امور جنگ بـا مـؤمنين، از      در ادا  "االمر شاورهم في و"حكم  ه  عصمت را پيش رو و پشتيبان داشت ب       

فرمود آيا واليت فقيـه پديـده و          مي  مشورت ،و ايراني   قريشي و حبشي   ،دني تا اعلي اعم از موافق و مخالف       ا

  اي مافوق نبوت است؟  داعيه

وسيله با شاهد گرفتن خدا، مردم و تاريخ اتمام حجـت كـرده اكيـداً از رهبـري        ايران بدين  نهضت آزادي 

مشورت با مـردم بپردازنـد يـا كـار را بـه مجـراي               ه  نمايد هرچه زودتر در امر جنگ ب        مي انقالب درخواست 

 تا هـر پيـشنهادي  نظر نمايندگان واقعي ملت و شوراي عالي دفاع طبق قانون اساسي واگذار نمايند    ه  قانوني و ب  

داننـد از گروهـي       نمـي  پـذير   اعالم نمايند و اگر چنين كاري را امكان        ١١٠ آن را طبق بند هـ از اصل         دكه دادن 

المقـدور مـورد اعتمـاد و آشـنايي قـشرهاي            احبنظر كه مورد نظر خودشـان و حتـي        صاحب تشخيص و ص   

 از نهـضت آزادي و از گروههـاي         ،مختلف جامعه باشند و همچنين از مسئولين دسـت بـاال دعـوت فرماينـد              

سياسي اعم از ملي و مذهبي نيز نمايندگاني بخواهند و سپس با اعـالم آزادي در بيـان و تـضمين و تـأمين                        

  .امنيت، اظهارنظر خواسته موضع خود را با توجه به مشاوره و مطالعات مربوطه اتخاذ فرمايند

  

  حسبنا اهللا و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير

  هضت آزادي ايرانن

  ٦٥شهريور ماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  هشدار دربارة نفت شمال

  

منظــور حفــظ اســتقالل ه گــذرد بــ  مــيمطلبــي كــه ذيــالً از نظرتــان

 اگر صريحاً يا تلويحـاً بـه        .جمهوري اسالمي ايران تهيه شده است     

تصميمات و يا عملكردهاي دولت اشاراتي دارد با نيت آگاهي دادن           

ر، جلـوگيري از اشـتباه و ارشـاد         خيـ ه  به مردم در جهت دعوت بـ      

  .دولتمردان صورت گرفته است

  

  :هموطنان عزيز

كشد و سنگيني     مي دوشه  اي را ب   فرساي جنگ ناخواسته    ا كه ملت ستمديده ايران بار طاقت      در اين روزه  

نـامش امـضاء نمودنـد بـر پـشت خـود       ه ب“ ريبيانيه الحزا”فشار اقتصادي قرارداد ننگيني را كه تحت عنوان        

ژدي بحران آغاز كرده و در       وزير نفت جمهوري اسالمي ايران نغمه جديدي در هياهوي ترا          ،كند  مي ساساح

همكاري با اتحـاد جمـاهير شـوروي در          از امضاء يادداشتي تفاهمي در     ٦٥اي در اول شهريور ماه       مصاحبه

بـا توجـه بـه اينكـه     دارد   مـي آورد و اعالم  ميميانه  مورد استخراج نفت در حوزه جنوبي بحر خزر سخن ب         

شمالي و مركزي درياي مازنـدران از امكانـات فنـي برخوردارنـد اسـتفاده از ايـن                  هاي    در بخش ها    شوروي

نيز پـس   ها    امكانات به صورت اجاره، پيمانكاري و خريداري آنها از مطلوبيت ما برخوردار است و شوروي              

قت خود را براي اكتشاف نفـت و گـاز اعـالم            از آگاهي از مه مناقصه گذاشتن اين پروژه از سوي ايران مواف           

ت بـه  بنـس ) ٦٥شهريور ـ مهر  (كردند و موافقت شد پس از ديدار كارشناسان ايران در سپتامبر سال جاري 

  )٦٥اطالعات اول شهريور ماه . (عقد قرارداد در اين زمينه اقدام شود

 و نـاتوانش امـضا نمودنـد        اهـل  ج خاطر قراردادي كه بيش از هشتاد سال قبـل زمامـداران          ه  ملت ايران ب  

دوش كشيد و عليرغم مجاهداتي كه در ملي كردن صنعت نفت           ه   انگلستان را ب    استيالي سالها يوغ استثمار و   

حتـي پـس از آنكـه بـا ايثـار و            . پنجه استعمار نامرئي آمريكاي جهانخوار اسير بود        سال زير  ٢٥نمود مدت   

 بـا امـضاء بيانيـه    ،تي و اسـتيالي خـارجي پايـان بخـشيد         اسـتبداد سـلطن    هجانفشاني و قيام يكپارچة خود ب     

عهـده يكـديگر بگذارنـد ـ يكـي از      ه كوشند مسئوليت امضاء آن را ب  مي كه امروز امضاء كنندگانش ـ ريالحزا

با چنين تجربيـات تلـخ و گرانـي حـق دارد            . عهده گرفت ه  بزرگترين تعهدات مالي تاريخ ديپلماسي جهان را ب       

  .  تلقي كند جديداي ا درآوردن زنگ خطري عظيم و فاجعهصده منزلة به اعالم وزير نفت را ب

گذرد هنـوز مـتن كامـل         مي  از مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني وزير نفت        هبا آنكه قريب به يك ما     

دانـيم گزارشـي پيرامـون آن بـه مجلـس شـوراي               مـي  مذاكرات مربوطه منتشر نشده است و تا آنجا كه مـا          

ممنوعيت دولت از مـذاكره     "انگيز در حالي ادامه دارد كه قانون         ت وحشت اين سكو . اند نمودهاسالمي تسليم ن  

 وزير و اشخاصـي    نخست“  در ماده اول   ١٣٢٣مصوبه آذرماه   ”ها    ا خارجي بو عقد قرارداد راجع به امتياز نفت        
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 و يا اينكه قرارداد امضا كنند       از مذاكراتي كه اثر قانوني دارد     " را   "كنند  مي كه كفالت از مقام آنها و يا معاونت       

 نموده است و در ماده دوم نخست وزير و وزيراني را كه بـراي فـروش نفـت و                    "راجع به امتياز نفت ممنوع    

طرقي كه دولت ايران نفت خود را استخراج يا اداره كند با خارجيان مذاكره نمايند، موظف ساخته اسـت كـه               

  .داستحضار مجلس برساننه جريان مذاكرات را ب

 چرتكه”شود كه توصيه برخي از دست اندركاران را در مورد             مي ضرورت افشا مذاكرات زماني روشن    

دالر ذخـاير ارزي كـشور را بـه    هـا    و اثرات شوم آن قرارداد كـه ميليـارد       "ريبيانيه الجزا "درباره  “ نيانداختن

  .ياد بياوريمه امريكا تسليم نمود ب

صنعت نفت در "دارد كه   مي مقرر١٣٢٩دن نفت مصوب اسفند ماه از قانون فوق كه بگذريم قانون ملي ش

بـرداري در دسـت      م عمليات اكتشافي استخراج و بهـره      تمام مناطق كشور، بدون استثناء ملي اعالم شود تما        

  ".دولت قرار گيرد

در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه اگر مذاكرات وزير نفـت بـا مقامـات شـوروي پيرامـون اكتـشاف و                        

صورت گرفته است چنين مذاكراتي نقض آشـكار قـانون ملـي شـدن     ها  تخراج نفت شمال توسط شوروي   اس

باشد و اگر مذاكراتي مربوط به استخدام كارشناسان روسي براي اين امر بوده در اين كار،                  مي صنعت نفت 

د اصل هشتاد و دوم قـانون اساسـي كـه اسـتخدام كارشناسـان خـارجي از طـرف دولـت را جـز در مـوار                          

  .شمارد، ناديده گرفته شده است  ميضرورت و آن هم پس از تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع

و ها  لي به سياستجمااگر از اشكاالت قانوني فوق هم صرفنظر كنيم ـ كه هرگز نبايد چنين كرد ـ نظري ا  

امتياز نفت شمال روشهايي كه همسايه شماي ما، در ادامه اشغال ايران و راه انداختن مزدوران براي گرفتن      

در سالهاي قبل از ملي شدن نفت، و توطئه براي براندازي جمهوري اسالمي ايـران پـس از پيـروزي انقـالب              

 سرنوشـت جمهـوري اسـالمي را نگـران سـرانجام ايـن مـذاكرات              ه  اعمال نموده است هر ايراني عالقمنـد بـ        

ر عمليات حفاري جهت اكتشاف نفت و   د) با شوروي (همكاري  "بويژه آنكه حدود جغرافيائي منطقه      . سازد مي

  ". در مصاحبه وزير نفت روشن نشده است١گاز در درياي مازندران

جاسوسـي امريكـا    هاي    بدان صورت است كه فعاليت    “ نه شرقي، نه غربي   ”پرسند آيا تحقق شعار       مي مردم

 حـزب  سرانفات افشاگرانه پس از اعتراها  بگيرد و توطئه براندازي شوروي“ ريبيانيه الجزا ”زه  يپس از افشا جا   

اي كه قبل از انقالب بـا دادن شـعار      د؟ بدون ترديد نه مردم ستم كشيده       به دنبال آور   "قرارداد نفت "توده پاداش   

ه جانبازان ايثارگري كه امروز     ن داشتند و    يانداختند چنين انتظار    مي خطره  جان خود را ب   “ نه شرقي، نه غربي   ”

  .گذارند  ميآور صحه بار و اسارت كنند بر اقداماتي چنين ذلت  ميريخاطر حفظ استقالل كشور فداكاه ب

نظر ما اقدامات مشكوك و يا الاقل مجهولي همچون مذاكرات در مورد نفت شـمال كـه احتمـاالً اسـتقالل                     ه  ب

اندازد نتيجه طبيعي سياست پنهان كـاري و          مي اقتصادي و خداي ناخواسته استقالل سياسي كشور را به خطر         

  .شود  ميحاكميت اعمالهاي  وشي و تبليغات دور از حقيقتي است كه توسط صدا و سيما و روزنامهپرده پ

اندركاران سياست كشور بپرسـيد آيـا پـس از           شما هموطنان عزيز بخواهيم از دست     دانيم از     مي ما الزم 

  :سؤال كنيدد؟ نا عهده ايشان نهاده است عمل نمودهه وظائفي كه قانون اساسي به مصاحبه وزير نفت ب

آيا رئيس جمهور كه برابر اصل يكصد و سيزده قانون اساسي مسئول اجراي اين قانون اسـت اقـدام            ـ  ١

                                                      
  )٦٥اطالعات اول شهريور ماه (نقل از مصاحبه وزير نفت  .١
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هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانـه بـر منـابع           ”وزير نفت را هماهنگ با اصل يكصد و پنجاه و سوم كه             

انـد    بينند و آيا آماده     مي  است، شمرده“ ممنوع طبيعي و اقتصادي، فرهنگي، ارتش و ديگر شئون كشور گردد         

عهـده  ه را بـ هـا   دولت با ساير دولـت هاي  نامه يفة امضاء موافقتكه طبق اصل يكصد و بيست و پنجم كه وظ      

  اي را امضاء كنند؟ نامه يس جمهور نهاده چنين موافقترئ

يافـت  كنون گزارشي مربوط به اين مسأله حيـاتي در مجلـس در            آيا رئيس مجلس شوراي اسالمي تا     ـ  ٢

 اند؟ ي در اين باره انجام دادهو اگر پاسخ منفي است كه طبق اخبار منتشره چنين است چه اقداماند  داشته

ممنوعيت دولت از مذاكره و عقد قرارداد راجع بـه          "آيا دادستان كل كشور كه طبق ماده چهارم قانون          ـ  ٣

 تخلف ورزند راساً تعقيب و محاكمـه كننـد          اجازه دارند وزرائي را كه از قانون فوق        "ها  امتياز نفت با خارجي   

 و آيا اطالعات كافي براي رسيدگي به جريـان امـر،     هكنون به وظيفة قانوني خود در اين مورد توجه داشت          تا

 اند؟ ه دست آوردهب) در صورت تخلف(تشكيل پرونده و تعقيب متخلفين 

كننـد و از دارائـي ايـن          مـي  هي كار گروهاي    اندركاران صديق و مؤمني كه در رسانه       و باالخره آيا دست   

كنند؟ آيا وظيفه ندارنـد    نمياين عظمت احساس تكليف  ه  اي ب  نمايند در قبال حادثه     مي ارتزاق ملت رنج كشيده  

  دانند مردم را درجريان امر بگذارند؟  ميهر طريقي كه صالحه ب

  ٭٭٭
منظـور  ه  كميتـه مـشتركي بـ     پيرامون تشكيل   ها    وزير نفت در مصاحبه فوق به مذاكرات خود با شوروي         

 و استفاده از لولـه ترانزيـت شـوروي بـراي صـدور              گازبراي عقد قرارداد صدور     ”بررسي شرايط مختلف    

  .اشاره نموده است“ گاز

جاي اين كار، كه مستلزم راضي نگه       ه  دانيم متذكر شويم كه اگر جمهوري اسالمي ايران ب          مي در اينجا الزم  

 عـالوه بـر آنكـه       ، شـبكه گـاز در داخـل كـشور بپـردازد           هاست بـه توسـع    داشتن سيستماتيك همسايه شمالي     

هـاي    كند، از ورود روزانه يكصد و پنجاه هزار بشكه فرآورده           مي موجبات رضايت و آسايش ايرانيان را فراهم      

  .نفع مردم جلوگيري خواهد نموده نفتي از قبيل نفت سفيد و خروج ساالنه هزار و پانصد ميليون دالر ارز ب

كـاري مـسئولين كـشور در        پوشي و پنهـان     آزادي ايران به حكم وظيفه اسالمي و ملي خود پرده          نهضت

 اي قابـل مطالعـه و بررسـي        ت با اتحاد جماهيرشوروي را مسأله     مذاكرات مربوط به تفاهم و عقد قرارداد نف       

ي بـزرگ بـراي     ساز را خطـر    كننده و سرنوشت    اي چنين تعيين   اطالعي مردم و مجلس از مسأله       بيند و بي   مي

  .دارد  مياستقالل كشور اعالم

  ١ولن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيال

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥ شهريور ماه ٢٧

                                                      
  . براي كافران نست به اهل ايمان راه تسلط باز نخواهد كردهيچگاه و خدا ـ١٤١نساء،  .١



 

 ٨٤

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  تلگرام به رئيس جمهور

  ها درباره امنيت نهضتي

  

رساند كه پـس از انتـشار پيـام مـورخ پـنجم                استحضار مي   به با سالم و آرزوي توفيق در ايفاء وظائف،       

  . نهضت آزادي به رهبر انقالب اسالمي ايران تهديدات عليه نهضت شدت گرفته است٦٥شهريور ماه 

بر پايه اطالعات واصله برخي از گروههاي فعال كه در ضرب و شـتم اعـضاء و عالقمنـدان بـه نهـضت                       

صورت عناصري مجاز ولـي غيـر مـسئول عمـل     ه  آزادي ايران سابقه چند ساله دارند و در طول اين مدت ب           

  .اند ناب آقاي مهندس بازرگان را نمودهكرده اند، قصد جان سران نهضت از جمله ج

اي توسط هر فرد يا گروه و تحت هر عنوان يا شكل صورت  در صورتيكه، خداي ناخواسته، چنين فاجعه     

عهـده حاكميـت موجـود خواهنـد        ه   را بـ   گيرد، بدون ترديد افكار عمومي ايران و جهان مسئوليت مستقيم آن          

  .اين بهانه انقالب و جمهوري اسالمي و رهبري آن را مورد حمله قرار خواهند داده نوشت و ب

  .باشد نظر ما پيشگيري از فاجعه به سود جمهوري اسالمي ايران و از شئون و وظائف آن مقام ميه ب

  فاهللا خير حافظا و هو ارحم الراحمين

  

  مبا احترام و سال

  نهضت آزادي ايران

  ٦٥دوم مهرماه 

  

  

  



 

 ٨٥

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  پاسخ نهضت آزادي ايران

  ١١/٧/٦٥به افترائات و اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبة جمعه 

  

بوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم فهـو خيـر          قاعو ان عاقبتم ف   

  ١للصابرين

  

انـشگاه تهـران، عليـرغم آنكـه        آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبة نماز جمعه يازدهم مهرماه جـاري در د            

تقوي و توجه به مصالح ديني و دنيايي مسلمانان را وظيفه امـام جمعـه و                ه  كتاب و سنت، ذكر خدا، دعوت ب      

و مخالفـان سياسـي و   اند  قرار داده است، يكبار ديگر در ميدان تحريف حقايق پيشتاز شدهها  جزئي از خطبه 

كه مدافق واقعي هستند و چهـرة اسـالمي و دلـسوز            ) ايشان(ا  دشمنان واقعي م  ”مليون يا به تعبير خودشان      

ي ئاورنـا باد دشـنام و تهمـت و افتـرا گرفتنـد و بـا تعـابير                 ه  را ب “ زنند  مي گيرند و در داخل حرف      مي انقالب

 ،“هـا  ظـاهر الـصالح   ”،  “دشـمن حـزب اللهيـان      ”،“دلسوزان دروغين انقالب    و بازان چهره”و  “ ليبرال”همچون  

اي  رفداران رهايي جنگ بدون دريافت غرامت، خطبه نماز جمعـه را بـه خطابـه ناجوانمردانـه                 و ط  “ها  خناس”

 قـوم   شـنآن كمن يجـرم  الو  ”عليه مخالفان سياسي خود تبديل نمودند و با زير پا نهادن دستور محكـم الهـي                 

سخنان ايـشان را  كه  عدالت خود را به نمازگزاران جمعه و كساني       “ ٢علي ان التعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي      

  . شنوند نشان دادند  مياز راديو و تلويزيون

گويي و اشارات مبهم شهامت كافي و تقـوي و صـداقت الزم              وب بود آقاي رفسنجاني به جاي كلي      چه خ 

كردند و با تأسي به رهبر انقالب، قرآن و برهان را مبناي برخـورد بـا                  مي داشته مطالب خود را روشن بيان     

هر حال ايشانند كـه      در. كردند  نمي  و اتهام را انتخاب     اعوجاج دادند و راههاي ابهام و     ي م نظرات نهضت قرار  

، ما را به پاسـخگويي مجبـور        اين شرايط حساس، طرح دعوي و آغاز جدال نموده و برخالف ميل باطني             در

جـواب گفـتن    مثل كه حـق مـشروعمان اسـت، بـه           ه  ه ب قباعدفاع از خود يا م    ه  ما عالقمند نيستيم ب   . اند ساخته

نظـر كـرده در    دهيم از اين حق صـرف       مي مبادرت ورزيم بلكه با در نظر گرفتن وضع بحراني كشور ترجيح          

براي باالتر از اين هم آماده      ايم    برابر اين حمالت ناجوانمردانه صبر كنيم و در راه مقدسي كه در پيش گرفته             

بـر صـحت مطالـب و اتهامـات وارده تلقـي            ولي نگران آن هستيم كه سكوتمان عالمت رضا و دليلي           . باشيم

گردد و انحرافات و القائات مربوط به جنگ كه بزرگترين ابتال و مصيبت بـراي ايـران و اسـالم شـده اسـت                        

                                                      
 آزار و عقاب قرار گرفتيد به همان اندازه معاقبه يا مقابله به مثل كنيد و اگر پايداري و تحمل نمائيد ايـن كـار حتمـاً         موردو اگر    .١

  .به سود صبركنندگان است

  .تقوي نزديكتر استه عدالت پيشه كنيد كه آن ب.  كند وادارعدالتي  بي گروهي شمارا بهبانبايد دشمني  .٢
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رسانيم   مي اطالع مردم شريف ايران   ه  درهر حال با پوزش توضيحاتي را ب      . جاي حقايق و واقعيات را بگيرند     

قضاوت بنشينند و با دنبال كردن بهتـرين گفتارهـا مـشمول بـشارت        تا پس از شندين مطالب ما و ايشان به          

  ١.دنالهي گرد

اين بشارت و هدايت ذيالً چهار قسمت از بيانات آقاي رفسنجاني در خطبـه      ه  اميد رسيدن و رساندن ب    ه  ب

  :ميده  ميفوق را عيناً نقل نموده و سپس دربارة آنها توضيح

 ايـن ”، “فته بود و به امام گفته بود اصرار نكنيد كه شاه بايد بـرود پيش امام ر) در پاريس(يكي از اينها   ”ـ  ١

مانـد    مـي  توانيم، اگر شاه بماند همه فـسادها        نمي اي نيست ما غير از اين      شود امام فرموده بودند چاره     نمي

ـ      . اين آقا به امام گفته بود كه معناي اين حرف شما اين است كه يعني امريكا برود                 ه، امام فرمـوده بودنـد بل

  .“امريكا هم بايد برود كه پاشده و برگشته بود

  ...جل الخالق

ايم، رهبر انقالب هم حي و حاضرند و اسناد مربوط به آن روزها چاپ و منتشر شده و در                    هنوز ما زنده  

. زننـد   مـي  كننـد و تهمـت      مي دانند القاء شبهه    مي دست مردم است ولي آقاي هاشمي بدون اعتنا به آنچه همه          

 شـديد خـود     ت مخالف ٤٢ضت آزادي ايران عالوه بر آنكه در دادگاه نظامي سران نهضت در سال              دبيركل نه 

 نخستين كسي بودند كه در داخل كشور علنـاً اعـالم داشـتند كـه شـاه       ٢را با شاه و استبدادش اعالم نمودند      

  اروپـا و امريكـا     با مخبر تلويزيون بلژيـك كـه در       ) ١٩٧٨ماه مه    (٥٧ابتدا در مصاحبه ارديبهشت     . بايد برود 

  :پخش گرديد در پاسخ اين سئوال كه

كامالً همينطور است بايستي يكي از اين       : گفتند،  “بنظر شما بين رژيم فعلي و آزادي سازگاري وجود ندارد         ”

. هست ايران روي آزادي نخواهد ديدتا هنگامي كه اعليحضرت در اين مملكت ...دو فداي ديگري شود
٣

“  

لـذا  . كوشيدند عليه نهـضت جوسـازي كننـد         مي روزها هم مانند امروز، كساني    جالب اينجاست كه درآن     

 يـه  يافع شخصنآنان كه اخيراً براي جلب م” نست به ٥٧ماه بر انقالب در اعالميه سيزدهم تيرهنگامي كه ره 

 هـشدار دادنـد،     “را مصون نگه دارند   واهند نهضت اسالمي را آلوده كنند و شاه         خ  مي جنب و جوش افتاده و    

خالفان نهضت تبليغ نمودند كه اشاره مقام رهبري به نهضت آزادي ايران است ولي امام در پيـامي كـه در              م

 به نهضت آزادي خارج از كشور ارسال داشتند با اشاره به مصاحبه نامبرده              ١٣٥٧تاريخ اول شهريور ماه     

  :“ چنين پاسخ گفتندالطائالتاين ه ب

 اصـيل ايـران را بـه امـر سياسـي      وط به كـساني اسـت كـه نهـضت         دارم كه اين بند مرب      مي صريحاً اعالم ”

و مصاحبات خود شاه ها  حفظ شاه است نه كساني كه در نوشتهاش  نمايند كه نتيجه  مياسالمي ترسيمغير

دهند و نه كـساني كـه در طـول مبـارزات در      قرار مي“ شاه” يا “آزادي”را محكوم و ايران را بر سر دوراهي      

خود پيوستگي و همگامي خود را با اسـالم و انزجـار و تبـري خـود را از رژيـم                     هاي    و سخنراني ها    نوشته

“.اند منحط پهلوي اعالم نموده
١

  

                                                      
  )١٨سوره زمر آيه (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه  .١

  ٢١٤-٢٤٩ مهندس بازرگان در دادگاه نظامي ـ بخش دوم محاكمه استبداد صفحات مدافعات .٢

  .١٣٦٢ چاپ اول، ٣٢٢ صفحه ١١ معاصر جلد تاريخصفحاتي از  .٣

   انتشارات وزارت ارشاد اسالمي -٩٤، جلد دوم، صفحه نورفه صحي .٤
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 ٦كـه در تـاريخ      “ بـست حاضـر    راه نجـات از بـن     ”ايران در بيانيه    عالوه بر مصاحبه فوق نهضت آزادي       

  : منتشر شده چنين نوشت١٣٥٧شهريور ماه 

بست وحشتناك حاضر منطقاً دو راه حل بيشتر قابل تصور  ي خروج از بنناپذير حاكم برا در شرايط آشتي

  :نيست

  .در زير ساطور سلطنت نابود شوداش  ملت تا آخرين فرد ارزندهـ ١

 ...شاه برودـ ٢

 ...اما ملت چرا نابود شود

مملكت شان با ماندن شاه هيچ كاري چاره نخواهد شد و راه حل مفيدي نخواهد يافت اما با استعفا و رفتن اي

.پذير خواهد شد هايي امكان جوئي از بن بست بيرون آمده چاره
٢

  

  

.توانيم چه بكنيم  ميشاه حتي امريكا رفته بود اينها دنبالش نوشتند كه بيا برگرد اينجا با هم"-٢
٣

"  

 ضـمن يـك سلـسله تهديـد و          ١٨/٨/٦٢اي خصوصي در تـاريخ       نكه آقاي هاشمي رفسنجاني در نامه     با اي 

 آقاي مهندس بازرگان نوشته بودند و در همان ايام پاسخ كتبـي مـستدل و مفـصل              هن مطلب را ب   توهين همي 

مخالفان اصولي اند  ايشان داده شده بود باز هم در خطبه نماز جمعه دچار وسوسه نفس گرديده كوشيده    ه  ب

  .دار سازند  جنگ را با اين مطالب نادرست لكهادامه

  .سخ به نامه خصوصي مزبور را ذيالً نقل كنيمدر اينجا الزم است قسمتهايي از پا

نامه به شاه، برخالف تصور يا تهمت آقاي هاشمي اين نبود كه به ايران برگـردد و در ميـان ملـت زنـدگي        ”

تواند باشد بلكه برگردد و خود را تسليم دادگاه عدل ملـت              مي چنين پيشنهاد اصوالً نامعقول و شوخي     . كند

هم رابط بـود كـه نظـر        ) خميني(حاج احمد آقا    . از طرف دادگاه صادر شد بپذيرد     ايران نمايد و هر رأيي كه       

و ايشان هم نظر موافق امام را اطالع دادند و از اين نامه جز امام و شخص آقاي مهنـدس                     امام را جويا شود   

ي خودش آيا ارسال اين نامه همان استرداد شاه ولي بدست و پا. بازرگان و حاج احمد آقا كسي با خبر نبود

  “....نبود؟

آيا در ارسال نامه اي كه به منظور حفظ منافع انقالب و با اطالع و تاييـد امـام ارسـال شـده اسـت جـرم و        

  وقوع پيوسته است؟ه جنايتي ب

  

هـا    دادند كه ايران پيروز شود عراق در اين نزديكـي           مي اي كه احتمال   آن لحظه  در تمام دوره در جنگ تا     ”ـ  ٣

المقدس و اينها تمام شد و آخرش ايـن          المبين، بيت   اي كه عمليات فتح    از آن لحظه  . دندز  نمي بود خيلي حرف  

  “.. .گري كه اين جنگ آدم كشي است مسلمان با مسلمان شروع كردند اخالل.. . را فتح كرديم،كه خرمشهر

ناروا نهضت آزادي ايران مستمراً جنگ تدافعي را مشروع و مورد رضايت باريتعالي و جنگ تهاجمي را                 

المبـين و    اين پايه پيروزيهائي از قبيل فتح     كرات اعالم داشته است بر      ه  و بر خالف تعليمات اسالمي دانسته ب      

 ارتـش، فرمانـدهي و ملـت تبريـك گفتـه      ، و در اين زمينه به سپاهه عملياتي مشروع تلقي نمود ،فتح خرمشهر 

                                                      
  .١٣٦٢ تابستان ،، چاپ اول١٦ صفحه ١١، جلد ايرانصفحاتي از تاريخ معاصر  .٢

  ١٢/٧/٦٥ اسالمي مورخ جمهوريروزنامه  .٣
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 مالقـات كردنـد و پـس از ابـراز           بـا رئـيس محلـس       پس از فتح خرمشهر نمايندگان نهضت در مجلـس         .است

جنگي شدند و هنگامي كه رئيس مجلس اظهار         مسرت از پيروزيهاي فرزندان برومند كشور جوياي سياست       

باشند اين نظـر    ميخاك عراقه داشتند كه امام و خود ايشان معتقد به خودداري از تعقيب دشمن و تجاوز ب              

 سياسـي، روانـي و دينـي را         ،خاك عراق كليه شـرايط نظـامي      ه  دالئلي آوردند كه ورود ما ب     . را تاييد نمودند  

ا فتح خرمشهر پايان يابـد شكـست صـدام در خرمـشهر             بكه اگر جنگ     در صورتي . دگرگون خواهد ساخت  

 ناچار خواهد شد استعفا و احتماالً انتحار كند و اگر هـم چنـين   هآبرويي وي در عراق و منطقه شد موجب بي 

  .اهند رسيدحسابش خوه نكرد مردم عراق ب

  :آمده است) ١٣٦٠كنگره شهيد چمران، آبان (در قطعنامه چهارمين كنگره نهضت 

و دفـاع كامـل از اسـتقالل و         ... .نهضت آزادي ايران جنگ تجاوزكارانه عراق عليـه ايـران را محكـوم كـرده              ”

اج تماميت ارضي كشور و تجهيز و تمركـز تالشـها و نيروهـاي ملـي را بـراي پيـروزي در جنـگ تـا اخـر                          

“داند  ميمتجاوزين واجب و ضروري
١

  

و مقاالت زيادي كه در روزنامه ميـزان منتـشر شـده            ها    ها، اطالعيه  نهضت آزادي ايران نه تنها در بيانيه      

است حمايت و تشويق خود را در دفاع از ايران و اسالم و رزمندگان ابـراز داشـته بلكـه بـا بازديـدهايي از                         

كـف اسـالم و ايـران بـوده      كننده مدافعين جان بـر  كننده و تحصيناييدمالي تهاي    جبهه و مجروحين و كمك    

  .است

هايمان نوشته و گفته و حتي در پيـام نهـضت آزادي بـه رهبـر انقـالب             ما مكرراً در نشريات و سخنراني     

اگر ما براي دفاع از آيين و آب و خـاك و اسـتقالل خـود و بـراي بيـرون                     "كه  ايم    اسالمي ايران تكرار نموده   

 قانون   شرع و  ن دشمن متجاوز تا آخرين نفر و نفس بجنگيم و هرچه داريم قرباني دهيم عملمان مطابق               راند

 سـربلند   مـأجور المللي است و پـيش خـدا و خلـق و وجـدان خودمـان نيـز          انسانيت و منطبق با حقوق بين     و  

  ".خواهيم بود

جنگ از صورت تدافعي خارج     نظر ما   ه  عراق ب ه  ولي پس از پيروزي قاطع در خرمشهر و مبادرت حمله ب          

  .شده و شكل تهاجمي گرفت و اختالف ما با گردانندگان جنگ از همين نقطه آغاز شد

ي از مكتب تشيع جنگ ابتدائي در زمان غيبت امام معصوم را عملـي نـاروا و خـالف رضـاي                     ما به پيرو  

لت مستضعف است   من دو   بويژه كه اين غائله جنگ مستضعف با مستكبر نيست بلكه جنگ ميا           . دانيم  مي خدا

 خواست مـستكبرين ه دست استكبار جهاني آغاز شده است و ب ه  كه به اعتراف رئيس مجلس و رئيس جمهور ب        

سؤالي كه براي ما و بسياري از مردم مطرح است اين اسـت كـه آيـا سرسـختي مـا اسـتكبار                       . يابد  مي ادامه

 و دو   هاموش شدن طبل جنگ جلوگيري نمود     لرزه درآورده است يا شيطنت و توطئه آنان از خ         ه  جهاني را ب  

  ملت مسلمان را به ادامه خونريزي تشويق نموده است؟

س و ضعف در يكي از دو طرف استكبار جهاني بـا مقاالتـشان و بـا    أكه با بروز آثار ي  ايم    ما مكرراً ديده  

 ايران يا عـراق   به تحكيم و تقويت قدرت نظامي        ين و تشويق روحي يا    سراديوهاي فارسي و عربيشان به تح     

  .ور بماند دازند تا اين آتش خانمانسوز شعلهپر مي

) بـراي آنهـا   (و خير و بركت     ) براي ما ( جنگ مستمراً داغ باشد و با تمام شدت و وحشت             تنور براي آنكه 

                                                      
  . آزادي ايراننهضت ـ انتشارات ٢٣جزوه مواضع نهضت صفحه  .١
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اي بهتر از ابداع و اعتقاد شعار جنگ، جنگ تـا            كند چه هدف و بهانه و وسيله      اين بالي خانمانسوز ادامه پيدا      

  .نان را تأمين كندآتوانست منظور   ميوزيپير

هاي   اندركاران جنگ كه آن را از ابتدا تحميلي اعالم نموده و خبر از نقشه              براي ما روشن نيست كه دست     

و خود را موظف و مصمم بـراي رفـع فتنـه و شـر               اند    شيطاني استكبار جهاني و نفع آن در اين غائله داشته         

انـد و از قبـول      در صدد خاتمه دادن به اين جنـگ لعنتـي برنيامـده            ا تمام قوي  چرا ب اند    دانسته  مي امپرياليسم

اند و پيـشنهاد مـا        و تصحيح پيشنهادات در اين جنگ خودداري ورزيده        اصولي صلح و حتي از بحث و طرح       

را كه به منظور اقدام براي پايان عادالنه و شرافتمندانه جنگ آن هم در زمـاني كـه ايـران موضـعي قـوي و                         

  اند؟ سته و ساخته دشمنان قلمداد نموده باال دارد، داده شده بود خوادست

پيشنهاد اين است كه االن جنگ را ول  توانيم بكنيم پيشنهاد چيست؟ گوييد ديگر چه كاري مي  ميشما چه"ـ ٤

  "كنيم؟

باور كردني نيست كه آقاي رفسنجاني كه مسئوليت عضويت و سخنگويي شورايعالي دفاع را بـر عهـده                  

 عرضـه   ١٣٦٤در تـاريخ اول دي مـاه        “ پايـان  پايان عادالنـه جنـگ بـي      ” در نشريه    ارند از پيشنهادات ما كه    د

  .اطالع باشند بيايم  داشته

جواب نمانـد پيـشنهادات خـود در         در اينجا براي آنكه اتمام حجت شود و سؤال ايشان در اين نشريه بي             

  :كنيم  ميجنگ را عيناً از آن نشريه نقله زمينه پايان دادن ب

  .نگ هدف اصلي قرار گيرد پايان جـ١”

طلبي و عدم مداخلـه ايـران در         ه عمل آيد و روي صلح     نظر ب ياست خارجي و تبليغات جنگي تجديد      در س  ـ٢

  .امور داخلي ساير كشورها تأكيد شود

  :به ترتيب زير اعالم شودها  شرايط عادالنه ايران براي پايان جنگ و خصومتـ ٣

  .وان آغازگر جنگ در سازمان ملل متحد محكوم گرددعنه عراق بـ ١ـ٣

 .المللي مورد قبول طرفين خسارات و ضايعات را تعيين نمايد ـ يك هيأت كارشناس بين٢ـ٣

 .عراق ملزم به پرداخت خسارات و ضايعات جنگ عليه ايران باشدـ ٣ـ٣

 .كليه اسراي جنگي دو طرف آزاد گردندـ ٤ـ٣

مدتي معين در داخل خاك عراق زير نظارت نيروهـاي حـافظ صـلح    يك حاشيه استحفاظي براي ـ  ٥ـ٣

 .سازمان ملل قرار گيرد

ق به پشت حاشـيه     المللي قبل از آغاز جنگ و نيروهاي عرا        ـ نيروهاي ايران به پشت مرزهاي بين      ٦ـ٣

 .نشيني كنند استحفاظي فوق عقب

  

  .ديپلماسي ايران در جهت شرايط فوق فعال گرددـ ٤

ابقـاء و تقويـت     هـا     ه ايران تا هنگام دستيابي به صلح عادالنه و پايداري در طول جبهه            نيروهاي رزمند ـ  ٥

 بعدي و دور نگاهداشتن دشمنان نيـروي نظـامي و        اتطور كلي براي پيشگيري هرگونه تجاوز     ه  گردند و ب  

 “.خودكفائي ما در حداكثر توانمان مجهز و مسلط شود



  ٩٠

جـويي   اسـتثناء روح انتقـام  ه المللي بنا شده و ب م و حقوق بين ن قرآني و اسال   يپيشنهادات ما بر پايه مواز    

 ما قبولش نداشـتيم الاقـل ديگـر      كه اگر در عراق حكومتي بود    ”با پيشنهاد آقاي رفسنجاني در خطبه اخير كه       

ما . كامالً تطابق دارد  “ با او جنگ نداريم و او هم با ما جنگ ندارد آنها براي خودشان و ما هم براي خودمان                  

 كـشور  "حـرث و نـسل   "اول بعد از شكست عراق و صدام و خارج شدن از مرزهاي ايران و پيش ازآنكـه             از  

هايي  گفتيم ولي هدف تهمت     مي هالكت افتد و جوانان شهيد و شهرها ويران گردد همين را          ه  عزيزمان ايران ب  

  .گرفتيم مي قرار.. .اشك تمساح ريزان وها  هياز قبيل دلسوزان دروغين انقالب، دشمن حزب الل

  ٭٭٭
دانيم در اين مقام اضافه كنيم اين است كه كـسي كـه حـرف حـسابي داشـته و در                  مي  كه الزم   را اي نكته

نظران قائـل باشـد و خـود     تذكر براي مردم ايران بويژه صاحب عظمت و پيچيدگي جنگ حق تفكر و        ه  مسائلي ب 

 و پراكنـي  به مقدس نماز جمعه جوسازي و تهمتبند حدود اخالقي و قانوني بداند نيازي ندارد كه در خط           را پاي 

كارگيري جمالت و كلمات مبهم ناجوانمردانه بكوشد تا مخالفـان سياسـي خـود را               ه  پردازي كند و با ب     دروغ

“ هـا  ظـاهر الـصالح   ”هـايي از قبيـل        ه كـار بـردن نـسبت      اعمال ايـن روشـهاي نامـشروع و بـ         . سركوب نمايد 

 گيـرد و ضـرري بـه مـا          نمـي   قصد و هدف آقاي هاشمي دامن مـا را         صرفنظر از “ منافق واقعي ”،  “ها  خناس”

ان ايـن كارهـا     يـ  ز .شناسند  مي  زيرا مردم ايران و بسياري از آزادانديشان جهان نهضت را خوب           .رساند نمي

متوجه آقاي هاشمي و روحانيت ايران است و نتيجه آن پايين آوردن منزلت و مقام اسـالم، مراسـم عبـادي     

ه استفاده از جوسازي و هوچيگري، بـ      . ، نظام جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي ماست       سياسي نماز جمعه  

لب سـ جاي جدال احسن و ارائه برهان، از سوي كسي كه همه امكانات دولتي را در اختيار دارد، معنايي جز                    

  .تواند داشته باشد  نميآزادي و اعمال استبداد دولتي

ه  سركش غـرور و خـصومت پيـاده شـوند بـ          توسن درت و اگر آقاي هاشمي رفسنجاني از خر شيطان ق       

  انديشه و  اطالع مردم برسانند و براي    ه  پراكني و فحاشي، واقعيت اوضاع كشور را ب        جاي جوسازي و تهمت   

نيـاز خواهنـد      گونه روشـها بـي     اينه   ب  تشبث تشخيص و خواست و نظر آنان ارزش و اهميت قائل باشند از           

  . و اسالم را به ثمن بخس نخواهند فروختگشت و آبروي روحانيت و نمازجمعه

  

  اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥ مهر ماه ٢٠
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  بسمه تعالي

  ادي ايراننهضت آز

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  مذاكرات مخفيانه با آمريكا

  »ماجراي كلت و كيك«

  

  )٥٨نساء (اهللا يأمركم ان تودوا االمانات الي اهلها  ان

امـا  . شـوند   مردم هر روز اخبار جديدي مـي      در هفته هاي اخير حواث مهمي در كشورمان اتفاق افتاده و            

هاي گروهي از ماهيـت جريانـات         متأسفانه به دليل جو سانسور و اختناق و عدم انعكاس واقعيات در رسانه            

   مـي  خود فـاش  دارند يا     گذرد، بجز آنچه دولتمردان اظهار مي       پشت پرده و آنچه در سطوح باالي مملكت مي        

باشـد   اري كه در اين روزها در محافل داخلي و خارجي مورد بحث مـي          از جمله اخب  . شوند  شود خبردار نمي  

انتشار خبر مالقات و مذاكره مقامات ايراني با دولتمـردان آمريكـا و مـاجراي سـفر مـشاور امنيتـي رئـيس                       

ها و سئواالت متعددي را در ميان مردم برانگيخته           به ايران است كه بحث    " فارلين  روبرت مك "جمهور آمريكا   

 نـه تنهـا رفـع       ٦٥ آبان مـاه     ١٣رفسنجاني در     اندركاران ازجمله سخنان آقاي هاشمي      ضيحات دست تو. است

  .ابهامي نكرد بلكه بر سئواالت مردم افزود

  

  مسائل مورد بحث

  :در اين قضايا سه مسئله مهم مورد بحث است

گفته مقامات و منـابع  مسئله اول ـ مالقات و مذاكره مقامات ايراني با دولتمردان آمريكايي است كه بنابه  

 ماه قبل و طبق اعتراف مقامات ايراني بيش از يك سالي است آغـاز شـده               ١٨آمريكايي مقدمات آن از حدود      

  :ريگان در سخنراني اخير خود گفته است . است

 كشورهاي مختلفـي در تـالش بـراي بـرانگيختن تماسـهاي مـستقيم بـين ايـران و آمريكـا                      ١٩٨٣از سال   " 

رهاي اروپايي و خاور نزديك و خاور دور تالش كردند تا به عنوان ميانجي عمل نماينـد و                  كشو. اند  برآمده

كيهان " (عليرغم خواست و تمايل آمريكا براي گام نهادن در اين زمينه هيچ يك از اين تالشها ثمري نداشت                   

٢٤/٨/٦٥(  

رد برقـراري مجـدد      به ژاپـن كردنـد درمـو       ١٣٦٤در سفري كه آقاي هاشمي رفسنجاني در اوائل تيرماه          

  :روابط ديپلماسي ميان ايران و آمريكا پاسخ دادند 

امـا  . ما قرار نداشتيم با آمريكا قطع رابطه كنيم و حتي بعد از انقالب هم اجازه داديم آنها سفارت باز كننـد         "

مريكاييهـا  بنظر من خود آنها بايد از گذشته توبه كننـد و جبـران كننـد و ايـن آ    ... آنها خيلي با ما بد كردند    

  )١٢/٤/٦٤كيهان " (هستند كه بايد خودشان را اصالح كنند 

هاي كثيراالنتشار يوميه در آمريكا اين سخن رئيس مجلـس ايـران را چـراغ سـبزي بـه آمريكـا                       روزنامه

  .تلقي كردند"  ايران٢مرد قدرتمند شماره "توسط 
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  :گويد  هاي غيرمستقيم مي ريگان در نطق خود، بعداز شرح تالش

اي در ذهن خود بود كه ما سال گذشته هنگامي كه نسبت به امكانات تثبيـت يـك                    با داشتن چنين تاريخچه   " 

  ) ٢٤/٨/٦٥كيهان " (سري مذاكرات مستقيم با مقامات ايراني مطلع شديم آن را قبول كرديم 

  : از امكانات موردنظر ريگان چنين ياد كرده است ٢٤/٨/٦٥فارلين در  رابرت مك

خواست در گفتگو با ايرانيها مطرح سـازد           در لندن با يك واسطه مالقات كرد و آنچه را كه مي            سال گذشته " 

  )٢٤/٨/٦٥كيهان " (در ميان گذاشت 

مروري بر اخبار سفر آقاي هاشمي به ژاپن در تيرماه سال گذشته و متن نامـه هـاي مبادلـه شـده بـين                        

 كـه روابـط ايـران بـا آمريكـا يكـي از              دهـد   وزير ژاپن و رئيس مجلـس شـوراي اسـالمي نـشان مـي               نخست

  .موضوعات مورد مذاكره با ژاپن در آن سفر و بعداز آن بوده است

  :ريگان در ادامه سخنان خود آورده است 

ادامه يافت و اين مبتني بر پيشرفتي بود كه مـا  ) يعني ارديبهشت و خرداد  (مذاكرات ما در بهار سال جاري       " 

  .كرديم بدست آمده است  احساس مي

  :فارلين قابل توجه است  در اين رابطه سخن مك

اي به خرج داديم تا موقعيت و صداقت گفتار آنهايي را كه طرف معامله بودنـد تأييـد                    هاي مجدانه   ما تالش " 

ما بـه نتيجـه رسـيديم كـه         . بود  ثمر مي   رسيد ورود و گفتگوها بي      كنيم زيرا اگر وعده و وعيد مناسبي نمي       

 در ايران هستند و حتي نماينده آنها در سازمان ملل متحد بـه معنـاي آن اسـت كـه                     تغيير لحن مقاماتي كه   

  )٢٤/٨/٦٥كيهان " (تاكنون اوضاع به خوبي پيشرفته است 

 آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سـئوال خبرنگـاري دربـاره بهتـر كـردن روابـط                   ٦٥ خرداد   ٢١در  

  :مريكا گفت جمهوري اسالمي ايران با غرب به ويژه با فرانسه و آ

مـان را     دهيم كه روابط    ما هيچوقت مصمم نبوديم كه با غرب قطع رابطه كنيم با ادله زيادي ما ترجيح مي               " 

در رژيـم گذشـته غـرب در ايـران سـلطه داشـت و            . خواهيم سلطه غرب است     ولي آنچه نمي  . داشته باشيم 

خـواهيم روابـط حـسنه و         ما مـي  . ودكرد و استقالل ما آن زمان مخدوش ب         آمريكا در امور داخلي دخالت مي     

  )٢١/٣/٦٥كيهان " (كنيم كه روابط بهتري برقرار كنيم  دوستانه باشد و تالش مي

چند روز بعد انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران كه متوجه لحن ماليم آقاي هاشـمي رفـسنجاني                 

اي   ا آمريكا شده بـود طـي نامـه        نسبت به روابط با غرب و آمريكا و موضع معتدل درباره برقراري روابط ب             

  .اي كرد كه در كيهان به چاپ رسيد به اين روش و نگرش اعتراض جدي و مؤدبانه

  رفـسنجاني بـار ديگـر اعـالم موضـع           آقـاي هاشـمي   . اما ظاهراً اين تماسها و مذاكرات ادامه يافتـه اسـت          

  :نمايد كه  مي

هاي لبنان به عنوان وسيله اصالح اشـتباهات          نخواهند از گروگا    ها مي   من بطور جدي معتقدم كه آمريكايي     "

  ".گذشته خود استفاده كنند و تنها مسئله آزادي چند نفر نيست

  :گويد  فارلين مي مك

هايي كه ازسوي دولت ايران در سازمان ملل متحد در نيويورك و بطور رسمي بيان شد بيانگر ايـن                     نشانه"

كننـد و مـا       هايي درمـورد آن داده شـده اسـتقبال مـي            عدهامر است كه آنها از گفتگوهاي سياسي با ما كه و          
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" توانيم اميدوار باشيم كه اين روابط كامل شده و به توقف تروريسم و حمايت ايران از آن منجـر گـردد                      مي

  ).٢٤/٨/٦٥كيهان (

  :گويد ها بود كه ريگان مي احتماالً براساس اين اميدواري

  ).٢٤/٨/٦٥كيهان " (ديداري در تهران ترتيب يافت. مما در صدد ارتقاء سطح سياسي تماسها برآمدي"

كه در گفتگوهاي سياسي به ايران داده شده است اشاره كـرده            " هايي  وعده"فارلين در سخن خود به        مك

  :افزايد كند مي ريگان ضمن اينكه اخبار ارسال اسلحه با كشتي و غيره را به ايران تكذيب مي. است

.  ما داشتيم من اجازه انتقال مقدار كوچكي از تسليحات دفاعي ايـران را دادم              اي كه   جريان مذاكرات محرمانه  "

كيهان " (كنند هدف من متقاعد كردن تهران به اين بود كه مقامات مذاكره كننده آمريكايي با اجازه من عمل مي   

٢٤/٨/٦٥.(  

  :كند كه ريگان اضافه مي

  ".د هواپيماي باري جاي بگيردتواند در يك فرون اين تحويل اندك تسليحات در مجموع مي"

  :ريگان علت اين تصميم و ارسال اسلحه به ايران را چنين توصيف كرده است 

اي متوجه كساني بود كه ما با آنها در تماس بوديم و اگر قرار بود كـه آنهـا ادامـه                       هاي قابل مالحظه    ريسك"

  ).٢٤/٨/٦٥كيهان ". (ر شود بايست آشكا اي از قصد جدي ما مي داده و مذاكرات را بپذيرند نشانه

آقــاي . انــد انـدركار در ايــران دريافــت چنـين تجهيزاتــي را از جانـب آمريكــا تأييــد كـرده     مقامـات دســت 

  :فارلين به تهران دادند گفتند  رفسنجاني در ضمن توضيحاتي كه درباره سفر مك هاشمي

آورد اجازه گرفت كـه وارد شـود          مييكي از هواپيماهايي كه براي ما از يكي از كشورهاي اروپايي اسلحه             " 

" اش برخي از نيازهاي نظامي پيچيده مـا بـود             اش را در فرودگاه مهرآباد تخليه كند كه البته اسلحه           اسلحه

  )١٤/٨/٦٥كيهان (

 همـه حكايـت از وجـود تمـاس و مـذاكره بـا               ٦٥ آبان   ١٣مجموعه اين اخبار و سخنان آقاي هاشمي در         

  .نمايند هاي مورد نياز ايران، مي الحآمريكا، حداقل براي دريافت س

نفسه جرم و حرام      بنظر ما تماس و مذاكره با مقامات خارجي اگر قصد خيانت و تسليم در كار نباشد في                

چراكه اگر بخواهيم مطالبات خود را از ساير كشورها، ازجمله آمريكا، وصول نموده و با استفاده از                 . نيست

 جهت حفظ مصالح و منافع كشور، حقوق حقه خود را مطالبه نمائيم ناچـار   المللي در   امكانات و مناسبات بين   

بايد از تمايل مقامات رسمي آن كشورها در جهـت تمـاس و مـذاكره بـا ايـران اسـتقبال نمـائيم و از تمـامي           

امكانات سياسي و ديپلماسي خود در جهت تأمين منافع ايران بهره گيريم امـا شـرط موفقيـت در تماسـها و               

  .خبر نگهداشتن مردم است پوشي و استتار و بي  خارجي احتراز از هر نوع پردهمذاكرات

ملـت ايـران و حتـي    . آنچه در رويدادهاي اخير موجب نگراني است طرز كار و عمل مقامات ايراني اسـت      

دانشجوياني كه مخلص و مسلمان بودند از حل نهايي گروگـانگيري در تهـران كـه منجربـه امـضاي بيانيـه                      

دولتمرداني كه گروگانها را آزاد كرده و بيانيه الجزاير را قبـول يـا              . گرديد خاطره بسيار تلخي دارند    الجزاير  

خبـر نگهداشـتند ولـي در تبليغـات خـود بـا               امضاء كرده بودند، مردم را از متن قرارداد با آمريكا بكلـي بـي             

 سـال   ٣-٢بعـداز گذشـت     . ليدندشعارهاي بسيار محكم فرياد زدند كه پوزه امپرياليسم جهاني را به خاك ما            

اگـر مقامـات مـسئول ايـران ضـرورت ايـن            . اند  باري را به امضاء رسانيده      معلوم شد كه چه قرارداد اسارت     
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اند بهتر است از گذشته عبرت بگيرند و مردم را بطور كامل در جريـان                 ها و مذاكرات را تشخيص داده       تماس

دد اين است كه اگر اينگونه اقدامات و تماسـها و مـذاكرات             گر  آنچه موجب نگراني مي   . همه مسائل قرار دهند   

هـا را بـه اطـالع مـردم و بـه تـصويب                از مردم ايران مخفي نگه داشته شود تضميني وجود ندارد كه توافـق            

  .برسانند_ ازجمله مجلس شورا_ نهادهاي مسئول قانوني 

انـدركاران درز     خـارج از حلقـه دسـت      فارلين به ايران و ديدار او با مقامات ايرانـي بـه               اگر خبر سفر مك   

هـاي گروهـي خـارجي مـنعكس          شـد و در رسـانه       داده نمي " الشرع  " نكرده و توسط آنها به روزنامه لبناني        

 آيا آقاي هاشمي رفسنجاني خود را در چنان تنگنـايي        ١آورد  هايي بوجود نمي    العمل  شد و در داخل عكس      نمي

اند براي مردم بدهند؟ يـا درغيـرآن صـورت     ه تا به حال داده ديدند كه حتي همان توضيحات ناقصي را ك         مي

ماند؟ نه تنها ملت، كه صاحبان اصلي مملكت هستند، بلكه بـسياري از مقامـات                 خبري مي   ملت همچنين در بي   

بايستي مسئول و مركز ديپلماسي كـشور باشـد           وزارت امورخارجه كه مي   . ماندند  خبر مي   مسئول كشور بي  

 گفته است كه وي چنـد هفتـه بعـد از مـاجرا              مسموع،كه وزير امورخارجه به قرار        وريخبر بوده است بط     بي

  .مطلع گرديده است

. موضع دولت و نخست وزير كه مسئوليت قانوني اجرايـي دارد نيـز در ايـن مـاجرا جالـب توجـه اسـت                       

 و مذاكره بـا  با هرگونه تماس" اعالم كرد كه دولت وي     ١٤/٨/٦٥وزير در پايان جلسه هيئت دولت در          نخست

امـا  " كنـد   دولت آمريكا خارج از چهارچوب بيانيه الجزاير و داوري الهه مخـالف اسـت و آن را محكـوم مـي                    

شود كه چرا خبر ورود هيأت آمريكايي به جمهوري اسالمي بـا تـأخير اعـالم شـده                    وقتي از وي سئوال مي    

  :گويد  است مي

اي داريم لذا براي دستيابي به  هاي پيچيده باري سياستما در ارتباط با مسائلي نظير آمريكا و جهان استك        "

 ".نمائيم هاي يك نظام به غايت پيچيده و پيشرفته و صادق استفاده مي اهداف اصولي خود از روش

خبر نگهداشـتن مـردم    پوشي و بي هاي استتار و پرده بكار بردن چنين كلماتي آيا چيزي جز توجيه روش   

اي خارجي طرف مذاكره و معامله از ماجراها خبـر دارنـد چـرا نبايـد مـردم               باشد؟ وقتي قدرته    از حقايق مي  

ساز با خبر شوند؟ آيا مردم مـا نـامحرم هـستند، يـا ارزشـشان را فقـط                     كشورمان از اين مسائل سرنوشت    

  درحد رفتن روي مين و گرم نگهداشتن جبهه هاي جنگ و پشت جبهه بايد دانست؟

ه اين تماسها و مذاكرات از چه زماني آغاز شده و مـصوب چـه               مقامات مسئول مملكت توضيح ندادند ك     

از . مقام و نهادي بوده است و چه كساني و در چه سطحي مشاركت داشته و دستآورد آن چه بـوده اسـت                     

آيد كه دريافت نيازهاي نظـامي پيچيـده، تغييـر وزيـر نفـت                مجموع اظهارات مقامات رسمي كشورمان برمي     

ن دولت، و همچنين شـوراي ملـي نفـت آمريكـا بـا ازديـاد بهـاي نفـت اوپـك،          عربستان سعودي و موافقت آ    

اش بـه     المللي، موافقت فرانسه با بـاز پـس دادن بـدهي            اعتراف آمريكا به عدم دخالت ايران در تروريسم بين        

وزير تركيه و تغيير و تعديالتي كه ساير كشورهاي منطقه در روابط خـود                 نخست  اوزال ايران، سخنان اخير  

اند، به رسميت شناختن قدرت جمهوري اسالمي ايران در منطقـه و              جمهوري اسالمي ايران به عمل آورده     با  

 هـايي اسـت كـه در نتيجـه ديپلماسـي جديـد ايـران نـصيب                  در ميان كشورهاي اسالمي جهان، همه پيروزي      

                                                      
اهللا العظمي منتظري بعمـل       عتراض و افشاگري خصوصي از ناحيه افراد وابسته به بيت آيت          شود اولين ا     ازجمله اينكه گفته مي    - 1

  .هاي داخلي به پا شده است آمده و به دنبال آن جنجال
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آمريكا گويا بـه    اياالت متحده   ) ٢٠/٨/٦٥خبرگزاري فرانسه   (اخيراً هم اعالم شده است      . كشورمان شده است  

هاي آمريكايي در لبنان، پـشتيباني از هواپيماهـاي عراقـي را              ايران قول داده بود كه در ازاي آزادي گروگان        

هـا امكـان تـأمين امـر          بدون پشتيباني آواكس  . توسط هواپيماهاي آواكس مستقر در عربستان متوقف نمايد       

اع عمليـاتي معمـولي خـويش بـه حملـه عليـه             رساني در فضا براي هواپيماهايي كه با گذشتن از شع           سوخت

فـارس و سـاير تأسيـسات ايـران مبـادرت             در جنوب خليج  " سيري  " اهداف دوردست همچون ترمينال نفتي      

  .ورزند امكان نخواهد داشت مي

الواقع اين تحـوالت حاصـل ديپلماسـي جديـد ايـران باشـد اوالً معلـوم                   اگر اين ادعاها درست بوده و في      

اند كه برخالف سياست انزواطلبـي حتـي در           گيرندگان ايراني اين تماسها باالخره پذيرفته       شود كه تصميم    مي

  .توان ازطريق ديپلماسي منافع و مصالح مملكت را حفظ كرد المللي كنوني مي چهارچوب مناسبات بين

 در كنـار    .توان تنها از طريق عمليات نظامي به سرانجام مـوردنظر رسـانيد             ايم جنگ را نمي     ما بارها گفته  

هـا و تهمـت و       تداركات و تحركات نظامي، فعاليت ديپلماسي نيز ضروري است ولي كسي از ترس جوسازي             

تبليغات شديدي كه خالف آن در ظرف شش سال اعمال شده است جرأت نكرده است قضيه را صادقانه بـا                    

  .مردم و حتي با مسئولين دست اول حاكميت و يا مجلس در ميان بگذارند

مدتاً با القائات گروههاي چپ و ماركسيست بعداز پيروزي انقالب حاكم شـده موجـب گـشته                 جوي كه ع  

دهـد و هرگونـه    از يك سو شعار مرگ بر آمريكا مـي . است كه حاكميت اجباراً روشي منافقانه در پيش گيرد 

 به مـذاكره    كند و ازسوي ديگر براي حل مشكالت خود اجباراً تن           مذاكره با آمريكاي جنايتكار را محكوم مي      

  .شود گويي مي دهد و پس از برمال شدن تماسها ناچار به توجيه و پراكنده مخفيانه مي

داننـد دولـت      پوشـي مـردم نمـي       ثانياً به علت جو سانسور و اختناق و انحصار و سياست استتار و پرده             

  ايران به ازاء آنچه مدعي است بدست آورده چه چيزي داده است؟

  :ته استريگان در سخنان خود گف

المللي، بـه عنـوان شـرطي در پيـشرفت      بايست با تمامي اشكال تروريسم بين       روشن ساختيم كه ايران مي    "

  ".روابط ما، مخالفت كند

  :كند وي سپس اضافه مي

از زماني كه دولت آمريكا با ايران در تماس قرار گرفته، هيچگونه شـواهدي دال براينكـه دولـت ايـران در                      "

  ).٢٤/٨/٦٥كيهان " (يه آمريكا همدستي كرده باشد وجود ندارد اقدامات تروريستي عل

  :گويد اما آنگاه با قاطعيت مي

هايي كه دولت ايران در گذشته اتخاذ كرده و درحـال حاضـر               اند و ما از تالش      گروگانها به كشور بازگشته   " 

  ".كنيم دهد استقبال مي مدنظر قرار مي

، ٦٤در تيرمـاه سـال      . انـد   اي آمريكـايي در لبنـان آزاد شـده        واقع امر هم اين است كه برخي از گروگانهـ         

اگرچه در ابتـداي انتـشار خبـر        .  گروگان آمريكايي نيز آزاد شدند     ٣٧همزمان با سفر آقاي هاشمي به ژاپن،        

آزادي آنها، درباره نقش ايران چيزي گفته نشد، اما در مصاحبه آقاي هاشمي در ژاپن نقش ايران در آزادي                   

  .مشخص گرديدآن گروگانها 

اي در خطبه نمـاز   درباره عدم مداخله ايران در تروريسم منطقه نيز مسئولين مملكت، ازجمله آقاي خامنه  



  ٩٦

سئوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا امتيازات داده            . اند   با صراحت سخن گفته    ٢٣/٨/٦٥جمعه در   

و يا فرانسوي در لبنان بوده اسـت؟ يـا معـامالت    شده به ايران، صرفاً به ازاء آزادي چند گروگان آمريكايي          

  اند؟ ديگري نيز در جريان بوده كه مردم از آن مطلع نشده

  

  ماجراي كيك و كلت

فارلين مشاور امنيتي رئيس جمهـور        مسأله دوم در رويدادهاي اخير چگونگي انتشار خبر سفر آقاي مك          

خبـر  . باشـد   يدار و مذاكراتش با مقامات ايراني مـي       به ايران و د   ) در كابينه كارتر  (آمريكا، همتاي برژينسكي    

منتـشر گرديـد، سـردبير    " الـشرع  " چنين سفر و ديداري همانطور كه گفته شد ظاهراً توسط روزنامه لبناني         

اظهار داشته برخـي از     ) كه پخش شده است   (هاي آمريكايي     اي به يكي از تلويزيون      اين روزنامه در مصاحبه   

هايي كه در قـم و        بعد از انتشار خبر در لبنان، همزمان با دستگيري        . امر مطلع ساختند  ايرانيان وي را از اين      

اهللا منتظري ديدارهاي خـود را تعطيـل كردنـد و           تهران و اصفهان و احتماالً ساير شهرها صورت گرفت، آيت         

 جمهوري آمريكـا    ها سفر مشاور امنيتي رئيس      يكي از اين اعالميه   . هايي در تهران و قم منتشر گرديد        اعالميه

اش با يكي از نمايندگان فعلي مجلـس كـه از نزديكـان و معتمـدين رئـيس مجلـس                      به ايران و ديدار و مذاكره     

اعالميـه گروهـي از دانـشجويان       . ها را با اين مسائل مرتبط دانسته است         باشد، عنوان نموده و دستگيري      مي

ميه چاپ شد، بعد از اشاره به حضور و فعاليـت   آبان كه در جرايد يو١٣دانشگاه تهران به مناسبت سالروز      

عربـستان و   ( آبـان را حملـه بـه ارتجـاع منطقـه             ١٣يك خط سازشكار در حاكميت كنوني محور شـعارهاي          

هاي سرتاسـري آمريكـا    سازد آنگاه يكي از تلويزيون به عنوان تجلي شعار مرگ بر آمريكا مطرح مي       ) كويت

  .نمايد ه با اين رويداد منتشر ميخبر و تفسيري در رابط) ـ سي اي ـ بي(

رفـسنجاني رئـيس      به دنبال اين جريانات بود كه در ميان بهت وحيرت بسياري از ايرانيان، آقاي هاشمي              

 آبـان در مقابـل سـاختمان مجلـس          ١٣پيمـايي     مجلس شوراي اسالمي، در گردهمايي پاياني تظـاهرات و راه         

نها ابهامات را از بين نبرد و به سئواالت جواب نـداد بلكـه              توضيحاتي كه نه ت   . توضيحاتي در اين باره دادند    

  .بر پيچيدگي مسئله اضافه نمود

اند كه آنها بـه عنـوان خدمـه هواپيمـا اجـازه               رفسنجاني در توضيحات خود در يك جا گفته         آقاي هاشمي 

شـما بايـد توضـيح      كه  " اند كه ما به آنها گفتيم         اما درجاي ديگر در همان سخنراني گفته      . ورود گرفته بودند  

اند كه آنهـا در بـدو ورود گذرنامـه يـا اسـامي                در يك جا گفته   " ايد؟  بدهيد كه چطور قاچاقي وارد ايران شده      

ما به آنهـا گفتـيم شـما االن در          : "و درجاي ديگر در همان سخنراني آمده است كه        . ايرلندي به ما داده بودند    

اطالع دادند كه اين آقاياني كه در فرودگـاه از هواپيمـا پيـاده              به ما   : "اند كه   گفته". كشور ما غيرقانوني هستيد   

گويند ما آمريكايي هستيم و براي مسئوالن كشور ايران از آقاي ريگان و مسئوالن آمريكـا پيـام                    اند مي   شده

ما با رؤساي قوا جلسه تـشكيل داديـم و گفتـيم ايـن آقايـان را در                : "و سپس اضافه شده است كه     " ايم  آورده

  " فعالً توقيف كنيد تا ببينيم مسأله آنها چيست؟فرودگاه

اگر واقعاً هيأت آمريكايي بدون اطالع و توافق قبلي به ايران آمده و مشاور امنيتـي ريگـان و همراهـانش     

اي، يا هـر   بطور قاچاقي وارد ايران شده بودند، تشكيل جلسه رؤساي قوا براي چه بوده است؟ آيا هر بيگانه           

شود و مدعي پيام از جانب دولت آمريكا براي مقامـات             دون خبر قبلي وارد فرودگاه مي     گروه آمريكايي كه ب   
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كنند؟ يا برطبق موازين و مقررات قانوني         دهند و رسيدگي مي     ايراني است فوراً رؤساي قوا جلسه تشكيل مي       

كننـد؟ اگـر ايـن        برند و از آنها به خـوبي پـذيرايي مـي            شود؟ آيا آنها را به هتل مي        كشور با آنها برخورد مي    

فارلين به ايران پذيرفته شود مفهوم ديگر آن اين است كـه         رفسنجاني در توجيه سفر مك      سخن آقاي هاشمي  

آيـا فرودگـاه    . آمـد   اي پـيش نمـي      گفتند آمريكايي هستند مسأله     اگر آنها بعداز ورود به فرودگاه مهرآباد نمي       

  مهرآباد تا اين اندازه بي در و پيكر است ؟

  :فارلين مدعي شده است كه  البته مك

با پاسـپورت آمريكـايي و بـا عنـوان نماينـده            ... ريزي انجام شد      ديدارش از تهران به دقت و طبق برنامه       " 

يك مقام تشريفاتي از آنها استقبال كرد و آنها         ... دولت آمريكا به تهران رفت و با گرمي از وي استقبال شده             

كيهـان  " ( طول چهار روز صبحها و بعدازظهرها گفتگـو ادامـه يافـت        پس از آن در   . را به يك هتل هدايت كرد     

٢٤/٨/٦٥.(  

  :در سخنان آقاي هاشمي آمده است كه 

فارلين و يكي دو نفر از مشاورين ريگان در بين اين افراد هستند كه براي                 آنها در هتل ادعا كردند آقاي مك      " 

هديه براي هريـك    . اند  ن كشور شما هديه فرستاده    اند و آقاي ريگان براي مسئوال       مقامات ايراني پيام آورده   

  ). ١٤/٨/٦٥كيهان " (و يك عدد كيك هم آورده بودند ... از ما يك اسلحه كمري بود 

معناي ديگر اين سخن اين است كه اوالً آنها در فرودگاه نگفته بودند كي هستند تنها اكتفا كرده بودند كه                    

گـردد كـه چـه        پذيرفته شود مجدداً همان سـئوال قبلـي مطـرح مـي           بگويند آمريكايي هستند و اگر اين مطلب        

 ساعت درباره اين موضوع بحث كنند؟ و نهايتاً         ٣٠/٢لزومي داشت رؤساي قوا با هم جلسه تشكيل بدهند و           

شود كه اين افراد نه تنها قاچاقي وارد فرودگاه مهرآباد         ثانياً استفاده مي  .  بگيرند آنها را به هتل ببرند       تصميم

ده بودند بلكه مأمورين فرودگاه برطبق معمول تمام فرودگاههاي جهان، از جمله فرودگاه مهرآبـاد لـوازم     ش

شود، بازرسي نكرده بودند و بعداً در هتل معلـوم شـده              آنان را نظير هر خارجي و يا هر ايراني كه وارد مي           

   مقامات مسئول ايران بوده است؟اند كه هديه براي يعني خود آنها گفتند كه اسلحه كمري به همراه داشته

  :درمورد هواپيماي خاص اسلحه نيز ابهاماتي وجود دارد در سخنان آقاي هاشمي آمده است كه 

آورد اجازه عبور گرفـت كـه وارد          يكي از هواپيماهايي كه براي ما از يكي از كشورهاي اروپايي اسلحه مي            "

اش برخي از نيازهاي نظامي پيچيده ما         ه البته اسلحه  اش را در فرودگاه مهرآباد تخليه كند ك         شود و اسلحه  

  ."بود

  :و يا اينكه "  هواپيماي آنان را به پايگاه نظامي منتقل كرديم: "و در جاي ديگر آمده است كه 

در داخل هواپيمايشان يك وسـيله هـم داشـتند بـراي ارتبـاط مـستقيم بـا آمريكـا كـه بـا تلفـن عمـومي                         "

  ).١٤/٨/٦٥كيهان (" خواستند استفاده كنند نمي

كند كه هواپيماي حامل اسلحه و نيازهاي پيچيده نظامي براي ايران چگونه              اما اين توضيحات روشن نمي    

اش و اينكـه بـه كـدام كـشور            توانسته است بدون اطالع قبلي و تعيين هويت خود و مبدأ پرواز و محموله               مي

  .متعلق است وارد فضاي ايران بشود

اي اسـت چگونـه       ورد حمل اسلحه ازطريق مسيرهاي هوايي داراي مقـررات ويـژه          المللي درم   مقررات بين 

اين هواپيماي حامل اسلحه توانسته است بدون تعيين هويت از فـضاي كـشورهاي ديگـر عبـور كـرده وارد                     

  فضاي ايران بشود؟
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ين گول  فارل  بنابه نقل آقاي هاشمي واسطه خريد اين اسلحه يك ايراني طاغوتي فراري بوده است، كه مك               

معلوم نيست اين ايراني طاغوتي يا فراري به پشتيباني         . او را خورده است و به همراه او به ايران آمده است           

  .دردسر به فرار خود ادامه دهد چه كسي توانسته است مجدداً بي

  

  در جستجوي قدرت

ابهامهـا و  نظـر از   صـرف . اما نكته سوم در اين جريانات نقش و دخالت آقاي هاشـمي رفـسنجاني اسـت    

وزيـر    جمهور و نخست    پرسشها و اشكاالت فوق، ايراد مهمتر و سئوال ديگر اين است كه وقتي مملكت رئيس              

و وزيرامورخارجه دارد و همه هم از اعضاء برجسته حزب حـاكم و مـورد وثـوق رهبـر انقـالب و مجلـس                        

رد و اخبار و توضـيحات      هستند به چه مجوزي رئيس مجلس شوراي اسالمي در اين امر دخالت داشته و دا              

كند؟ چرا رئيس مجلس در اموري كه در قلمـرو اختيـارات قـوه مقننـه و رئـيس آن                      آن را به مردم اعالم مي     

نمايد؟ آيا اين گونه رويه و عملكرد تخلف آشكار از قانون اساسـي               هاي متعدد نموده و مي      باشد، دخالت   نمي

 قـانون   ٦٧ عنـوان نماينـده مجلـس برطبـق اصـل            جمهوري اسالمي ايران نيست؟ آقاي هاشمي يـك بـار بـه           

در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمـايم و         : " ... اند كه   اساسي سوگند خورده و امضاء نموده     

بند باشم و از قـانون اساسـي          همواره به استقالل و اعتالي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي              

انـد برطبـق قـانون        ه عنوان رئيس و عضو هيئـت رئيـسه مجلـس انتخـاب شـده              و هر بار هم كه ب     " دفاع كنم   

آيا ايشان خود را متعهد و ملزم بـه رعايـت سـوگندهاي خـود               . اند  مصوبه مجلس، سوگند مشابهي ياد كرده     

  اند؟ نداشته" انشاء"دانند يا آنكه در اداي سوگند قصد  نمي

نوان يك وديعه الهـي شـناخته اسـت كـه هـيچ             قانون اساسي جمهوري اسالمي حق حاكميت ملت را به ع         

و ملت  ) ٥٦اصل  (تواند آن را از انسان سلب نمايد يا در خدمت منافع فرد و گروه خاصي قرار دهد                    كس نمي 

قـانون اساسـي بـراي      . كنـد   اين حق را از طريق اصولي كه در فصل پـنجم تـصريح شـده اسـت اعمـال مـي                    

اي مملكت را در سه قـوه مـستقل از هـم قـرار داده اسـت كـه                   جلوگيري از تمركز قدرت و بروز استبداد، قو       

اعمـال قـوه مقننـه فقـط ازطريـق          ). ٥٧اصل  (گردد    ارتباط ميان آنان تنها بوسيله رئيس جمهوري برقرار مي        

از اظهارنظر موافق شوراي نگهبان براي اجرا به قوه مجريه و          مجلس شوراي ملي است كه مصوبات آن پس       

بيني شده  اعمال قوه مجريه بجز در موارد معيني كه توسط رهبر پيش      ). ٥٨اصل  (ردد  گ  قوه قضائيه ابالغ مي   

مسئوالن اعضاي هريك از ايـن سـه        ). ٦٠اصل  (وزير و وزرا است       جمهور، نخست   است، تنها از طريق رئيس    

  .قوه حق دخالت در قلمرو قواي ديگر را جز به موجب قانون ندارند

هـاي    ئيس مجلس در اموري كـه در قلمـرو اختيـارات و مـسئوليت             پرسند حال به چه مجوزي ر       مردم مي 

  نمايد ؟ قانوني او نيست دخالت نموده و مي

 قدرتمنـد  ٢هاي گروهي خارجي از آقاي هاشمي بعنوان مرد شماره           ها و رسانه    درست است كه روزنامه   

نمـوده و بـراي بهبـود       كنند و دولت ژاپن از ايشان در سطح رئيس مملكت اسـتقبال و پـذيرايي                  ايران ياد مي  

وزيـر آن كـشور       هاي آمريكايي در لبنان با ايشان به مذاكره پرداخته و نخست            مناسبات و يا آزادي گروگان    

هـا    گونه برنامه   نيز به ايشان نامه نوشته است، اما آقاي هاشمي زيركتر از آن هستند كه مفهوم و معناي اين                 

  .را ندانند و نفهمند



  ٩٩

 منافع كوتاه و درازمدت خود به آرامش سياسي در ايران و ثبات جمهـوري               هاي خارجي در تأمين     قدرت

هـاي مـساعد خـصلتي در         دهند بلكه از وجـود زمينـه        اسالمي و جلوگيري از جنگ قدرت نه تنها اهميتي نمي         

  .نمايند برداري مي مسئوالن ايران به نفع خود بهره

دانـد كـه بـه     ديپلماسي آشنايي كافي دارد و مـي المللي و مناسبات  نخست وزير ژاپن قطعاً با مقررات بين     

موجب قانون اساسي ايران در جمهوري اسالمي تفكيك قوا وجود دارد و رئـيس مجلـس شـوراي اسـالمي                    

اش را بايستي خطاب به همتاي خود در ايران بنويـسد و              مسئوليت و اختيارات اجرايي ندارد و بنابراين نامه       

 رئيس مجلس در سفرش به ژاپن داشته است اشاره كرده و عطف نمايـد               اگر الزم دانست به مذاكراتي كه با      

آيا بدون نظر سوئي صرفاً با توجه به وضع موجـود در            . انگيز است   اما او چنين نكرده است كه خود سئوال       

اي زيركانه به جنگ قـدرت در داخـل حاكميـت دامـن            حاكميت ايران چنين كرده است؟ كه به هرحال با شيوه         

بلكه سئوال اين است كه آيا      . وزير ژاپن نيست    البته منظور ما بحث روي عمل و رفتار نخست        . زده شده است  

وزير ژاپـن را بـه همـراه نظـرات پيـشنهادي خـود جهـت                  بهتر نبود كه آقاي هاشمي رفسنجاني نامه نخست       

ن عملـي   دادند؟ كه درآن صورت معنا و مفهوم پيام سياسي چنـا            وزير ايران ارجاع مي     پاسخگويي به نخست  

وزير يك كشور خارجي بايد به مقررات و قوانين جمهوري اسالمي احتـرام بگـذارد و از    اين بوده كه نخست 

چنان اقـدامي قطعـاً بـه    . المللي در مكاتبه با دولتمردان ايران تبعيت نمايد     ضوابط و موازين شناخته شده بين     

 در جنگ قدرت در ايـران را از بـين           نفع كشور و شخص آقاي هاشمي بوده و شائبه تحريك عوامل خارجي           

  .گرديد برد و اين نه عالمت ضعف بلكه قدرت واقعي جمهوري اسالمي محسوب مي مي
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وزير، وزير دفـاع و وزيـر         فارلين را با ديدار برژينسكي با نخست        آقاي هاشمي در سخنان خود سفر مك      

، وا استقالالي آقايان را بلند كرد و شديدترين امورخارجه دولت موقت كه آنهمه جنجال، وا اسالما، وا انقالبا        

ها عليه دولت موقت بـه راه         ها و خطبه    هاي گروهي و سخنراني     هاي ناروا در رسانه     حمالت، افترائات و تهمت   

اوالً در شـرايط كنـوني، روابـط ديپلماسـي ميـان            . الفارق است   اند اما اين يك قياس مع       انداخت، مقايسه كرده  

كه در آن شرايط نظر رهبر انقالب و تصميم دولت و شـوراي انقـالب در                  در حالي . ع است ايران و آمريكا قط   

تداوم رابطه با ابرقدرتها براساس مـصالح ملـت ايـران و احتـرام متقابـل و             . حفظ رابطه با دولت آمريكا بود     

خارجـه  طرفي مثبت در منازعات ابرقدرتها كه در برنامه كلي سياست خارجي توسط وزيـر امور     سياست بي 

. دولت موقت تهيه شده بود قبالً در دولت و در شوراي انقالب مطرح گرديده و به اتفاق آراء تأييد شده بـود                     

بعد از آنكه وزارت امورخارجه پذيرش سفير جديد آمريكا را پس گرفت و گزارش آن به رهبـر انقـالب داده                 

د قطـع رابطـه بـا آمريكـا گفتنـد      شد در پاسخ سئوال وزير امورخارجه و نخست وزير دولت موقـت درمـور    

ثانياً ديداركنندگان در آنزمان مقامات رسمي و قـانوني         . رابطه را قطع نكنيد با آنها كجدار و مريز رفتار كنيد          

كه بـراي تـأمين منـافع    ) نخست وزير ـ وزير امورخارجه و وزير دفاع (اند  و مسئول جمهوري اسالمي بوده

 آمريكا خصوصاً لوازم يدكي و تجهيزات نظامي كـه قبـل از انقـالب    كشور و وصول مطالبات ايران از دولت 

كه در تمـاس و مـذاكره اخيـر بـا مقامـات       سفارش و بهاي آن پرداخت شده بود مذاكره كرده بودند درحالي          

اي كـه بـه       در اعالميـه  . انـد   فارلين اعالم نشده است چه كساني در مذاكرات شركت داشـته            آمريكايي و با مك   



  ١٠٠

 از دانشجويان منتشر شده است نام يكي از نمايندگان كنوني مجلس كه قـبالً معمـم بـوده و                    امضاي گروهي 

آقاي هاشمي در سخنان خود نام كسي را نبردند اما گفتند كه مـا يكـي از                 . تغيير لباس داده، برده شده است     

ودگـاه  دانـد و در بـين مقامـات مـسئول نيـست و اهـل فهـم هـم هـست بـه فر                         دوستان را كه زبان خوب مي     

  .فارلين صحبت كند فرستاديم تا با مك

 آبان ماه گفت كه يك گروه از مأمورين امنيتي ايران به منظور ٢٣اي در خطبه نماز جمعه در       آقاي خامنه 

  .با آنها به مذاكره پرداختند" تخليه اطالعات"

مي و قانوني دولـت     ثالثاً در آن زمان، هيچگونه تالشي براي پنهان كردن ديدار برژينسكي با مقامات رس             

نخـست وزيـر   . ملت ايران خبر آن را از منابع خارجي آنهم بعداز گذشت چند ماه نشنيد         . موقت به عمل نيامد   

سـخنان آقـاي    " (نظام به غايت پيچيده و پيشرفته و صادق         "هايي از قبيل      دولت موقت هم با بكار بردن واژه      

برگزاري رسمي جمهوري اسـالمي ايـران بالفاصـله    عمل را توجيه نكرد، بلكه خ) ١٥/٨/٦٥موسوي ـ كيهان  

  .در جريان قرار گرفت و خبرش را به تهران مخابره كرد

  

  :گويند  سنج از زبان حافظ مي مردم خوش ذوق و نكته

  كنند روند آنكار ديگر مي چون به خلوت مي  كنند زاهدان كاين جلوه در محراب و منبر مي

  كنند فرمايان چرا خود توبه كمتــر مي توبه  ـــرساي دارم ز دانشمند مجلس بـازپـ نكته
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  ها ها و دستگيري برخي بازتاب

هـاي    هـاي اخيـر، خـصوصاً بازداشـت مـسئول دفتـر نهـضت               در ميان مردم شايع اسـت كـه دسـتگيري         

اگـر چـه ارسـال مـواد       . بخش و همكارانش در تهران و قم و اصفهان با اين مذاكرات در ارتباط اسـت                 آزادي

داننـد كنتـرل      انـد امـا همـه مـي         ره قاچاق به عربستان سعودي در زمان حج را به اين گروه نسبت داده             منفج

رسد جاسازي مـواد منفجـره در        لوازم حجاج در موقع خروج از ايران بسيار دقيق و سخت است و بنظر مي              

ن بدون همكاري   هاي دستي بيش از يكصد نفر حجاج اصفهان و خارج ساختن آنها از فرودگاههاي ايرا                كيف

. و موافقت مقامات امنيتي كنترل كننده فرودگاهها كه مسئوليت آن به سپاه سپرده شده است، ميـسر نباشـد                  

ها و مذاكرات بوده  اين سئوال مطرح است كه آيا دستگيري اين افراد به علت برمال كردن و افشاي اين تماس   

تأمين شرايط موردنظر طرفهاي ديگر مذاكره كننـده  كنندگان ايراني و  است يا براي نشان دادن قدرت مذاكره     

  و براي قانع كردن آمريكا در تمايل ايران به مقابله با تروريسم؟

اهللا   سئوال ديگر اين است كه دستگيري مسئوالن مدارس علميه قم و كتابخانه سياسـي كـه زيرنظـر آيـت                   

هـاي گـسترده اخيـر و برخـي از         ستگيريشود ارتباطي به اين مسائل دارد يا خير؟ و آيا د            منتظري اداره مي  

اهللا منتظـري شـده در رابطـه بـا ايـن              مسائلي كه مطرح گرديده و منجر به اعتراض و تعطيل ديـدارهاي آيـت             

  ها و مذاكرات بوده است يا خير؟ تماس

∗∗∗  



  ١٠١

نهضت آزادي ايران كمترين غرض و نظري از اين تذكرات و هشدارها نداشته بنابه وظيفه ملـي و دينـي                    

شگي و درجهت خدمت به ايران و اسالم و حتي به خود شما متوليان و متصديان، قلم اعتراض و ارشاد                    همي

به مردم  . خواهد كه مردم را در جريان وقايع و اقدامات خود قرار بدهند             به دست گرفته از مقامات دولتي مي      

طلب بيگانه،    هاي سلطه   رد با سياست  پرده با آنها در ميان بگذارند، زيرا در برخو          اعتماد داشته و حقايق را بي     

  .تواند استقالل كشور را بطور جدي مورد تهديد قرار بدهد هاي پشت پرده مي هاي پنهاني و فعاليت شيوه

هاي ناروا و غيرقانوني مقامات مملكتي در اموري كه بـه آنهـا مربـوط نيـست از موجبـات جنـگ                        دخالت

بر تمركز عملـي قـواي مملكـت در يـك             هاي آشكار مبني      انهها نش   اين اعمال و رويه   . قدرت در حاكميت است   

شـود و     فرد بوده و روندي است در جهت تكاثر زيانبخش قدرت كه نهايتاً به قدرت مطلقه استبدادي ختم مي                 

العظمي منتظري به حق نسبت به چنين پديده خطرناكي در جمهوري اسالمي حساسيت و واكنش بجا                  اهللا  آيت

  .اند نشان داده

گردد و به فرض موفقيـت يـك فـرد            ها مي   اينگونه روشها خاتمه نيابد ادامه آنها موجب تشديد رقابت        اگر  

در تكاثر قدرت و احراز سلطه، بايد بداند كه سودي در اين جريان نبرده مملكت را به پرتگاهي سوق خواهد                    

  .و تجزيه خواهد كردداد كه در نتيجه آن جنگ داخلي كشورمان را همانند لبنان گرفتار خون و خرابي 

چنان استبدادي، در هرشكل و فرم و نـامي كـه           . گردد   به استبداد منتهي مي     المحاله تكاثر و تمركز قدرت   

درآن صـورت يـا     . شود حاكميت به تدريج تمامي پايگاههاي مردمي خـود را از دسـت بدهـد                باشد سبب مي  

تدريج به موازات از دست دادن پايگاههـاي  كند يا آنكه حاكميت براي جلوگيري از واژگوني ب         نظام سقوط مي  

خصوصاً وقتـي اسـتبداد، انحـصار و اختنـاق حـاكم گـردد و مـردم از                  . شود  داخلي به بيگانگان متوسل مي    

هاي انتقادي و جلب نظـر        هاي سياسي اساسي خود محروم باشند، حاكميت براي حل بحران           حقوق و آزادي  

كـه    درحـالي . گردد  هاي خارجي مي    و تسليم در برابر قدرت    مردم، حداقل از حيث معيشت، مجبور به سازش         

ظاهر نظام، جمهوري اسالمي است و از درون يك انقالب عظيم تاريخي برخاسـته اسـت عمـالً و در محتـوا                      

  .ماند تر از گذشته باقي مي وابسته

. يـد نما  تنها در چنين زمان و اوضاعي نيست كه نهضت آزادي مبادرت به چنـين تـذكر و اعتراضـي مـي                    

 شوراي اسالمي صريحاً به رئـيس       در مجلس  ١٣٥٩دبيركل نهضت در يك نطق قبل از دستور خود در سال            

جمهور و رئيس شوراي قضايي وقـت اعـالم و اعتـراض نمـود كـه از حـدود صـالحيت و وظـايف قـانوني                          

داخلـي و   هـاي تبليغـاتي       مربوطه تجاوز ننموده، از جانـشيني و كنـار زدن مـسئولين دولتـي و از مـصاحبه                 

حلـي بـراي      ما هميشه عقيده و اصرار داشته و داريم كه چاره و راه           . هاي ديپلماسي خودداري نمايند     مالقات

جمعي به ريـسمان الهـي و         هاي انقالب و سعادت جز چنگ زدن دسته         نجات از معضالت و رسيدن به آرمان      

ي مـردم ايـران رسـيده و        احترام به اجراي قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي كـه بـه تـصويب آراء عمـوم                  

باشد نداريم و هرگونه خروج از آنهـا مـا را بـه اسـتبداد و گرفتـاري و                     آورد اصلي و نهايي انقالب مي       دست

  .نابودي خواهد كشاند

ــامگي      ــتن از خودك ــوري اســالمي دســت برداش ــت جمه ــظ و تثبي ــت و حف ــات مملك ــا راه نج ــا و  تنه ه

هـاي سياسـي       صادقانه در جهت تأمين حقوق و آزادي       ها و تمكين از قانون اساسي و كوشش         انحصارطلبي

  .باشد ملت مصرحه در قانون اساسي و جلب مشاركت مردم از طريق برگزاري انتخابات آزاد مي



  ١٠٢

امانت مردم، يعني وظايف و امكانات و قدرتي كه براي خدمت به آنها در اختيار شما گذارده شـده اسـت                     

د اسـالمي را رعايـت كنيـد، روزنامـه هـا را آزاد كنيـد، امنيـت و                   قانون اساسي و حدو   . را به ملت برگردانيد   

هاي سياسي احزاب و گروههاي مخـالف حاكميـت را در چهـارچوب قـانون اساسـي تـضمين             آزادي فعاليت 

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بـاز         اگر توازن و تعادل سياسي به وجود بيايد راه براي حل بحران           . كنيد

  .ري اسالمي تحقق واقعي پيدا خواهد كردخواهد شد و ثبات جمهو

  و باالخره ؛

  .اهللا يجعل له مخرجا و من يتق

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥ آبان ماه ٢٧

  



 

 ١٠٣

  بسمه تعالي

  ادي ايراننهضت آز

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  بيانيه پيرامون سخنان دادستان كل

  "دادستان كل و بيدادگريها"

  

  " انفسكم قولوا الحق ولو علي"

  ١)ص(رسول اكرم

  :هموطنان عزيز

 پيامي براي رهبر انقالب اسالمي ايران فرستاد كه مـورد اسـتقبال             ٥/٦/٦٥خ  نهضت آزادي ايران در تاري    

قشرهاي وسيعي از مردم قرار گرفت و بسياري از هموطنان دردمند و عالقمند به سرنوشت ايران و اسالم                   

  .اند  خوانده و از مفادش آگاه شدهآن را

ي انقالبش پرچم جمهوريت اسالمي را به اي كه با آرمانهاي واال   در كشور انقالب كرده و ملت رشد يافته       

و در ميـان     نوشتن يك نامه و نظريه براي مقام معظم رهبري يا گردانندگان كـشور               ،ايوان دولتش زده است   

  ملـي و   لحـاظ ه  باشـد و بـ      ترين حق براي يك فرد يا جمعيت مـي         ترين عمل و بديهي    گذاشتن آن با ملت ساده    

  .كردند ير مردم نيز در سطح وسيعي به اين فرضيه الهي عمل ميشود و اي كاش سا ديني وظيفه محسوب مي

جـاي تأسـي بـه روش رهبـر         ه  اي از مسئولين و غيـر مـسئولين بـ           يك ماه بعد از انتشار پيام پاره       قريب

انـد و انـشاءاهللا كلمـه حقـي كـه درآن باشـد پذيرفتـه و                    بـا پيـام نهـضت برخـورد كـرده           متانت انقالب كه با  

هـاي نفـساني يـا      در اثر ناراحتي و يا وسوسه      ،ه را مورد عمل قرار داده و خواهند داد        پيشنهادهاي ارائه شد  

العمـل و ابـراز وجـود        در اختيـار و انحـصار دارنـد بـه عكـس           سوء استفاده ازموقعيت خود و امكاناتي كـه         

  .دادند صورت مردانه معقول و مشروع انجام ميه كاش اين كار را ب اي اند و پرداخته

اند حق بود اوالً با شـهامت عينـاً        حال انقالب و نظام تشخيص داده     ه  ب جا و مردود يا مضر      بي اگر پيام را  

ديدند مشخص نموده بدون تحريـف   ساختند و نكات و نظرياتي را كه باطل يا خالف مي            متن آن را مطرح مي    

 اتهـامي    و دند تـا ابهـام    كر  و تبديل يا كم و زياد كردن هر قسمت را با مقدمات و دالئل ذكر شده عيناً نقل مي                  

 تحليـل قـضايا و    ه  اتكاي قانون و قرآن ب    ه  خرج داده با دليل و برهان ب      ه  ثانياً تقوي و عفت كالم ب     . بيش نيايد 

نه آنكـه از يـك امـر حيـاتي و اساسـي جامعـه جنجـال و جوسـازي راه                     . پرداختند رد كردن اظهارات ما مي    

ريف و تهمت به توهين و تهديد بپردازنـد و بعـضي از مـردم    انداخته با توسل به كنايه و طعنه يا دروغ و تح    

  .ناآگاه خوشدل يا گروههاي افراطي جاهل را تحريك نمايند

 از ولـي از آنجـا كـه دفـاع نفـس      . آفريني كنـد   چگاه مايل نبوده و نيست كه جنجال      نهضت آزادي ايران هي   

خـود بلكـه بـه     كـه اگـر نكنـد نـه تنهـا         ترين حقوق هر انسان بلكه هر موجود زنده است           ترين و حياتي    بديهي

گويد تا مردم در   اجباراً به اين جمالت پاسخ مي   ،نمايد  تر مي  ورزيده و ظالم را تشويق و جري      ديگران خيانت   

                                                      
 . به زيان خودتان باشداگرچهحق را بگوييد  .1



  ١٠٤

  .به اشتباه و گمراهي نيفتند ها و قلب ماهيتها اثر تحريف

الت آقـاي هاشـمي     حمـ ه   بـ  ٦٥ مهرمـاه    ٢٠هموطنان شرافتمند احتماالً پاسخي را كـه نهـضت در تـاريخ             

توانند مطالبه    اند و اگر نديده باشند مي        مالحظه فرموده  ،رفسنجاني در خطبه جمعه يازدهم مهرماه داده است       

نشسته و هنـوز مركـب       ن  هنوز طنين امواج افترائات و اظهارات امام جمعه موقت تهران فرو           .و مطالعه نمايند  

ناسـبت اربعـين حـسيني در مجلـس سـوگواري           مه  پاسخ نهضت خشك نشده بود كه دادستان كل كشور بـ          

مورخ چهارم آبان نيروي پليس قضائي بيانات مفصلي عليه پيام و ناشرين ان ابراز فرمودند كـه قـسمتهايي                  

  . درج و همه آن عيناً از صداي جمهوري اسالمي پخش گرديد١ها از آن در روزنامه

 ورشكـستگان "كنند كـه      عليه كساني صحبت مي   دادستان كل در اين بيانات با عناوين موهن و عبارات مبهم            

ه هدفشان برگرداندن افكار اسالمي و انقالبي ب      " و   "الصالح هستند ، همصدا با صدام و امريكا و ظاهر       سياسي

  .باشد  مي"شرايط گذشته و چه بسي بدتر از آن

  :گويند  مي آنهااز قول

آيـا شـيعه    ...  حاضر به سازش با يزيد بود      امام حسين وقتي از مدينه راه افتاد در پي جنگ و جهاد نبود و             "

  خواست بيعت كند اما دشمن حاضر نشد؟ ت كند كه بگويد امام حسين ميأتواند جر امام حسين مي

خواهيـد   زنيد كه تاريخ عاشورا را تحريف كنيد يا حماسه كربال را مسخ كنيد يا مـي             يا اين حرفها را نمي    آ....

  "شما با مردم چكار داريد؟ با امام حسين چكار داريد؟...  را نجات دهيد؟ملت ما را از جبهه برگردانيد و صدام

گـذارد و حتـي       وقتي دادستان كل كه بايد حافظ قانون و حقوق عمومي باشد صريحاً قانون را زير پا مي                

كند از تحريف مطالب پيام نهضت به رهبـر انقـالب و تهمـت و افتـرا چـه پروائـي                       را تخطئه مي  “ قانونگرائي”

آخـر  . د؟ راستي اگر از خدا و آخرت هم ترسي نداشته باشيم باز هم انصاف و آزادگي چيز خوبي اسـت      دار

از مدينه حركت كرد كه با يزيـد سـازش كنـد يـا امـام      ) ع(در كجاي پيام نهضت گفته شده است امام حسين      

  حاضر نشد؟) يزيد(خواست بيعت كند اما دشمن  حسين مي

  :ايم مگر در پيام نهضت نگفته

 در ماجراي واليتعهدي يزيد و در اعتراض به نقـض        يابتكار شخص ه  امام ما حسين بن علي تنها عملي كه ب        "

عهد معاويه در صلح با امام حسن انجام داد امتناع از بيعت بود كه يـك حركـت ضـد اسـتبدادي محـسوب                        

  ".دوش مي

 شـقاوت و     بـه سـنگ    ي و خرابي  پس از آنكه آخرين تالشهاي او براي جلوگيري از پيكار و آزار و خونريز             "

دفاع پرداخت و شجاعانه جنگيد و حتـي در عـين جنـگ دسـت از     ه اي محكم ب شخص پرستي خورد با اراده   

  ".ارشاد برنداشت سرانجام مظلومانه، جوانمردانه و خداپسندانه شهيد گشت

اسالم ... بير و حمكت بوداهداف، افكار و اعمال حسين ناشي از ايمان و ايثار و محبت و همراه با تجهيز و تد"

هاي استبداد را   را آگاه و بيدار كرد و پايه   انمسلمان. رفت منحرف و مدفون گردد اعالم و احيا نمود          را كه مي  

شود متزلزل ساخت او امامي است كه بايد راهش را بيابيم و بپيمائيم و از  كه باعث فساد و آزار و الحاد مي

  ".عاشورا و كرباليش سرمشق بگيريم

 نهضت معتقد است كه ادامه جنـگ بعـد از فـتح             .مورد جنگ و صلح نظرات نهضت كامالً روشن است         در
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  ١٠٥

ضرر دو ملت ايران و عراق بوده و اين عقيده را همراه بـا ادلـه و   ه خرمشهر به نفع ابرقدرتها و اسرائيل و ب   

هـاي پـس از فـتح     واقعيـت .  آگـاهي مـردم رسـانده اسـت    هاطالع مسئوالن جنگ و سپس ب    ه  هين نخست ب  ابر

زودي ملـت   ه  بـ . تر از گذشته نـشان خواهـد داد        دهد و آينده روشن    خرمشهر صحت اين نظرات را نشان مي      

 درخواهند يافت كه فرياد نهضت براي نجات ملـت و خنثـي كـردن                به روشني  ويژه رزمندگان عزيز  ه  ايران ب 

اسالم بـوده كـه متأسـفانه بـا تهمـت و            زادي و استقالل ايران و آبرو و قداست         آتوطئه بيگانگان و دشمنان     

  .افترا و دروغ دادستان كل پاسخ داده شده است

  :كند دادستان كل در ادامه اتهامات خود اضافه مي

گوينـد    ما مي ه  اند و ب    جع تقليد شده  رتازگي م ... دهند  اند راجع به حالل و حرام فتوي مي         اخيراً فقيه هم شده   "

  ".ايد دهاز كالم خدا منحرف ش

ايم   تنها كاري كه كرده  ،ايم  ايم و نه ادعاي مرجعيت تقليد كرده         در باره حالل و حرام فتوي داده        ما نه  هالبت

اي كه آينده ايران و اسالم و جان و مال ميليونها نفر از مسلمانان جهـان در گـرو آن                     اين است كه در مسأله    

و سـيره  ) هـدي للنـاس  (اي همـه مـردم      ني كه راهنمـ   آايم از قر    ايم و كوشيده     نموده نظراست پرسش و اظهار   

اي خاص فرستاده شده است در جهت پيـدا كـردن            و نه براي طبقه   ) كافه للناس (ردم  پيامبري كه براي همه م    

ن آكه اسالم و خـدا و قـر         ولي به نظر كساني     نيست نظر ما جرم  ه  جويي ب  البته اين چاره  . ره استفاده كنيم  چا

اي بداننـد بزرگتـرين جـرم     ر انحصار لباس و درسهاي حـوزه د شخصي يا صنفي و      ملك موروثي  و دين را  

  .قلمروي قرآن و مذهب داشته باشند خود اجازه دهند پرسش و نظر دره همين است كه افراد ديگر ب

اند كه پاسخ آن بر مردم روشـن           داشته اي  تها جمالت ناروا و ناجوانمردانه    تهمالي اين تحريفها و      هدر الب 

 و قدرت منطق دادسـتان كـل نـشان داده     و تعهدآوريم تا درجه تقوي   را در اينجا مي    ما برخي از آنان   . است

  :شود

  صدامند و اين حرفها را بـه       حامياگر بعضي از آنها ظاهرالصالح هستند افرادي هم بين آنها قرار دارند كه              "

انقالب را به بهانه ترس از      بعد از پيروزي انقالب هرچه تالش كردند كه         ... اند زبان و قلم آنها به راه انداخته      

 هم بتـوانيم    راال اقل طوري حرف بزنيد كه حرفهاي چرندتان          ...شوري به دامن امريكا بياندازند نتوانستند     

. خورد چرا كه اينها را شناخته و حناي آنان رنگي نـدارد             ريب حرفهاي آنان را نمي    فملت ايران    . . .باور كنيم 

 هم بودند حتمـاً بـه روي علـي          )ع(اينها اگر زمان حضرت علي    ... يستندمعلوم است اهل دعوا و اين حرفها ن       

  ".كشيدند تا در مقابل معاويه صلح را بپذيرد شمشير مي

*  *  * 
 گيرتـرين   هنگامي كه دادستان كل كه به اقتضاي مقام و مسئوليت بايد قانونگراترين فرد اين مملكت و كناره                

نه و مجريه بوده و سرمشق عدالت و تقـوي و انـضباط باشـند               آنها از دخالت در سياست و وظائف قوه مقن        

خود برخالف تقوي و عدالت و قانون عمل نمايد و با تحريف و تهمت، جوسازي و اشاعه اكاذيب تهديد كنـد                     

  تواند مدافع حق و حقوق عمومي باشد؟ چگونه مي

 چرا بر   اي دارد  ن اتهامات ادله  شود اين است كه اگر دادستان واقعاً براي اي          سئوالي كه در اينجا مطرح مي     

 و  نمايد  اساس وظائف قانوني خود متهمين را احضار و رسيدگي و در صورت اثبات جرم تسليم عدالت نمي                

ا تحريـف   بـ اگر دالئلي براي اظهارات خود ندارد با چه مجوزي در حضور پليس قضايي اينچنين گـستاخانه                 

زنـد و     ه تهمت و جوسازي و اشاعه اكاذيـب و تهديـد مـي            پيام قرآني قانوني نهضت به رهبر انقالب، دست ب        



  ١٠٦

  پردازند؟ خش آن ميپها نيز به  رسانه

در پايان بايد يادآور شويم كه اگر شـورايعالي قـضائي و مقامـات ذيـربط اعـالم جرمهـاي قبلـي مـا را                         

خـود  ه  بـ رسـاندند ايـشان هرگـز         ها را محاكمه نموده به كيفر اعمال خود مي          رسيدگي كرده و آقاي خوئيني    

دادند اينچنين برخالف قرآن و قانون و اخالق عمل نمايند و مردم را نسبت به مقـام مقـدس قـضا        اجازه نمي 

  .بدبين سازند

ح قاضي فرموده است كه اي     يدهنده و واقع بينانه به شر     چه زيبا، هشدار  ) ع(راستي موالي متقيان علي   ه  ب

  .نشيند ي نميق ش و يار از نبي يا وصيشريح تو بر جايگاهي نشسته اي كه درآن جايگاه به غي

  

  نهضت آزادي

١٠/٨/٦٥  

  

  

  



 

 ١٠٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  نامه به فرماندهان نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران 

  و به مسئولين سياسي ـ عقيدتي

  

  :آقايان محترم و عزيز

 رئـيس كميـسيون دفـاع مجلـس شـوراي اسـالمي در              ،٢١/٧/٦٥موجـب خبـر روزنامـه اطالعـات در          ه  ب

رك فرماندهان و مسئوالن عقيدتي سياسي نيروهاي دريائي مطالبي در مورد سياست دولت             گردهمائي مشت 

از آنجـا كـه   . باشـد   مـي  اظهار نموده است كه خالف واقع و موهن١٤موقت دربارة ارتش و هواپيماهاي اف      

 ادرسـت در  شـكل ن  ه  عموماً در اختيار و كنترل حاكميت قرار دارند و از طرفي بيان اين مطالب بـ               ها    روزنامه

جمع فرماندهان ارتش حكايت از القاء شبهات سياسي خاصي ممكن است بـوده باشـد لـذا توضـيحات زيـر                     

  .گردد  ميمنتشر

البته اين اولين بار نيست كه دولت موقت و آقاي مهندس بازرگان يا آقاي دكتر يـزدي در مـورد فـروش       

رها چه نهضت آزادي ايران و چه آقاي مهندس         و در گذشته با   اند     مورد اتهام قرار گرفته    ١٤هواپيماهاي اف   

معذلك بنا به مقاصدي اتهامات را تكرار كرده مـا را  اند  اين مسئله پاسخ داده  ه  بازرگان يا آقاي دكتر يزدي ب     

  .براي روشن شدن اذهان بار ديگر مبادرت به اداي توضيحات زير بنمائيماند  وارد نموده

يس كميسيون دفاع مجلس شوراي اسالمي، دولـت موقـت نـه            اساس رئ   بي برخالف ادعاي نادرست و   ـ  ١

عنوان نمونه آقاي مهنـدس  ه تنها قصد انحالل ارتش را نداشت بلكه با تمام قوا در برابر آن ايستادگي كرد، ب          

  : در مورد ارتش چنين گفتند٩/١٢/٥٧بازرگان در سومين پيام راديو تلويزيوني خود در 

 آنچه بطـور خالصـه    .. .كه اين ارتش امپرياليستي است و بايد از بين برود         اما راجع به ارتش، به بهانه اين      ”

توانم عرض كنم اين است كه اگر بنا باشد ارتش به اين دليل كه فرماندهان آن قبالً در دستگاه اسـتعمار                   مي

ارتـش را  چرا فقـط  .. .بايد از ميان برود بگوئيد كدام يك از دستگاهها غير از اين است؟     اند    و استبدادي بوده  

توانست انقالب و مبارزه   ميراحتيه خواست ب  ميقدر كافي مجهز و قوي بود كه اگره ارتش ب. كنند  ميمتهم

براي اينكـه در داخـل آن چـه وظيفـه و چـه غيـر از آن بخـصوص در              . را سركوب كند اما نخواست و نكرد      

البته ارتش هـم مثـل      . ملت پيوستند به انقالب و    .. .پائين كساني بودند كه صميمانه    ه  كادرهاي از سرتيپ ب   

  “...همه قسمتهاي ديگر بايد پاكسازي شود و خواهد شد

در پادگـان   ) كيهـان  (١٣/١٢/٥٧وزيـر در امـور انقـالب نيـز در            ي دكتر ابراهيم يزدي، معاون نخـست      آقا

  :نيروي هوايي دربارة شايعه و تحريكات مبني بر لزوم انحالل ارتش گفت

به نظر ما ارتش را با شكل فعلي بايد حفـظ كـرد و بالفاصـله يـك سـري                    . لف هستيم ما با انحالل ارتش مخا    ”

برنامه در صدد ايجاد يك انقالب فرهنگي در ارتش، گندزدائي ارتش از فرهنگ شاهنشاهي پياده كرد تـا بـا از                     

  “ .ببينيمآل براي يك حكومت اسالمي تدارك  تدريج بتوانيم يك ارتش ايدهه بين رفتن ضوابط حاكم بر ارتش ب
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 از مسئوالن وقت نيروي هـوايي مبنـي بـر           ي پس از دريافت گزارش    :١٤مسئله فروش هواپيماهاي اف     ـ  ٢

كارگيري آنها، در شوراي انقالب مطرح شده بود و از آنجا كه تنها در كشور آمريكا              ه  مشكالت نگهداري و ب   

 داشتند، و اين هواپيماها حـاوي قطعـات         از اين هواپيماها در اختيار    ) نيروي هوايي (و ايران   ) نيروي دريايي (

پذير نبود، لذا پـس از نظـري         ي بدون موافقت دولت امريكا امكان     فوق سري بود و فروش آنها به هيچ كشور        

كه شوراي انقالب در مورد بررسي امكان فروش آنها داد دولت از وزير امور خارجه وقـت خواسـت تـا در                   

تنها محدوديتي كه معين شـده بـود عـدم          . عمل آورد ه  ران مذاكره ب  اين مورد با كاردار سفارت امريكا در ته       

نماينـده دولـت امريكـا بعـد از اولـين      . موافقت با فروش آنها به دولت اسرائيل و آفريقاي جنوبي بوده اسـت     

 ،نظر قطعـي  ا نموده است و ثانياً براي اظهار      مذاكره، اطالع داد كه اوالً دولت كانادا اعالم آمادگي خريد آنها ر           

توانـست مـورد قبـول ايـران       نمـي كه اين امر. نمايندگان ارتش امريكا بايد از هواپيماها بازديد به عمل آورند         

  .باشد باعث شد كه مذاكرات در همان مرحله اول متوقف بماند

جريـان انقـالب    همچنين به موجب گزارش مسئوالن وقت نيروي هوائي مقامـات آمريكـايي در ايـران در           

دولت موقت جهت اسـترداد ايـن قطعـات    .  را جدا و با خود برده بودند      ١٤واپيماهاي اف   قطعات فوق سري ه   

باشد با دولت امريكا به مذاكره پرداخت ولي دولت امريكا حاضـر بـه تحويـل قطعـات                    مي كه متعلق به ايران   

مان رژيم  قراردادي سري نمود كه در ز به تأييدفوق سري اين هواپيماها به دولت موقت نشد و آنرا موكول       

توانست مورد قبول دولت موقت   نمي چون اين قرارداد.امضاء رسيده بود  ه  سابق بين دولت ايران و امريكا ب      

باشد هم مسئله تحويل قطعات فوق و هم فروش هواپيماها مسكوت بـاقي مانـد ولـي دولـت موقـت همـواره                       

  .نمود  ميتحويل آن قطعات را تعقيب و از سفارت امريكا مطالبه

سياسي حاكم بر كشور در مورد سالحهاي پيچيده خارجي، در دوره انقـالب و بعـد از پيـروزي                   جو  ـ  ٣

كالً در جهت نفي نگهداري اين قبيل سالحها و يا خريد آنها بوده اسـت، رهبـر انقـالب در طـي سـخنرانيها و                     

 دولـت   چـه اينبنـابر . وآن را مورد بحث قـرار داده بودنـد   اين مطلب توجه كردهه خود بارها ب  هاي    مصاحبه

  .فروش آنها شده موقت و چه شوراي انقالب تحت تأثير چنان جوي مايل ب

 مـسأله   ٥٨در اوائل مرداد    .  مخفي و پنهاني نبود    ١٤مذاكره و بررسي اوليه براي فروش هواپيماهاي اف         

 .ديدهايي در موافقت و مخالفت با آن عنوان گر         گروهي وقت مطرح گرديد و بحث     هاي    در مطبوعات و رسانه   

 در شوراي انقالب عنوان گرديد و برخـي از          ٥٨بود كه موضوع مجدداً در اواخر مرداد        ها    دنبال اين بحث  ه  ب

هرحـال طـرح مجـدد آن       ه  اما ب . اعضاي شوراي انقالب تغيير نظر داده و با فروش آنها ابراز مخالفت كردند            

مسكوت ها    ١٤قبلي مسئله فروش اف      مشروحه در بند      به دالئل  در شوراي انقالب مصادف بود با زماني كه       

  .مانده بود

ايـن حـق    . بارها خواسته شده كه تمامي مذاكرات شوراي انقالب بدون سانسور، يك جا منتشر شوند             ـ  ٤

توانـد و نبايـد در اختيـار      نمـي اين اسناد. ملت ايران است كه از مشروح مذاكرات شوراي انقالب باخبر شود        

ميل خـود دربـارة هـر موضـوعي كـه بـراي سـركوب               ه  آن باشد تا ب    هانحصاري حزب حاكم و وابستگان ب     

. نفع خودشان باشد آنهـم بـا تحريـف بيـان كننـد            ه  هايي را كه فقط ب     الفين خودشان الزم دانستند، قسمت    مخ

اطـالع نگـه     تويات ايـن صورتجلـسه و مـذاكرات بـي         حال اين سئوال مطرح است كه چگونه ملت ايران از مح          

اند، نه تنها به مشروح مـذاكرات        نبودهرادي غير مسئول، كه عضو شوراي انقالب هم         داشته شده است اما اف    
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نمايند كه نوارهاي جلسات را در اختيار دارند در حاليكه مذاكرات شوراي انقالب اصـالً ضـبط                   مي بلكه ادعا 

ان كـه خـود   پردازند و متوليان هر زمـ   ميخواهند به تحريف واقعيات   مي شده است، هر طور كه      نمي در نوار 

نـام اظهارنظرهـاي   ه بنـدي كـرده بـ    خواهنـد سـرهم    مـي يابند يكطرفه آنچه را كه     مي را در تنگناهاي سياسي   

  .سازند  مياشخاص در شوراي انقالب مطرح

پايه و نسبت خيانت دادن به خدمتگزاران ايران          هدف سخنران از طرح اين سخنان بي       حال بايد پرسيد كه   

ه بيننـد بـ     مي قايان هنوز هم بعد از گذشت هشت سال از انقالب خود را مجبور            و اسالم چيست؟ و چرا اين آ      

دولت موقت، آنهم در جمع ارتشيان حمله كنند؟ قطعاً برادران ارتشي ما بهتر از هركس بـه عمـق ايـن بـازي             

  .سياسي توجه دارند

 همـه مـردم را بـراي        تـوان فريـب داد امـا        مـي  اين آقايان هم بايد بدانند كه برخي از مردم را براي مدتي           

  .توان فريب داد  نميهميشه

  دفتر مهندس مهدي بازرگان

  

  

  



 

 ١١٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اطالعيه دكتر يزدي

  پيرامون

  تكذيب شايعات مشاركت در مذاكرات مخفيانه با امريكا

براي اطالع هموطنان عزيز بدينوسيله مـتن تكذيبنامـه آقـاي دكتـر             

  .شود ابراهيم يزدي در زمينه شايعات اخير منتشر مي

  

دنبال افـشاي تمـاس و مـذاكره مخفيانـه مقامـات ايرانـي بـا دولتمـردان امريكـا بعـض از راديوهـا و             ه  ب

. ام ن مذاكرات مشاركت و يا دست داشـته كه اينجانب در اياند  خارجي مدعي شده و شايع كرده     هاي    روزنامه

ندن نوشت كه تماس ميـان   به نقل از مقاماتي در ل٢٢/٨/٦٥ در  ابوظبيازجمله روزنامه عربي االتحاد ـ چاپ 

 منظـور    بـه  در آن زمان يك مقام ايرانـي      . گذشته شروع شد  ) تيرماه(دو كشور ايران و امريكا در ماه ژوئيه         

  :افزايد  ميسپسروزنامه مزبور . انجام مذاكرات با مقامات دولت امريكا سفري به واشنگتن نمود

ه سابق ايران با مقامـات كليـدي امريكـا از جملـه             ابراهيم يزدي، وزيرامور خارج    در جريان اين ديدار دكتر    "

 رمـزي كـالرك موفـق شـده بـود ترتيـب مالقـات           .رمزي كالرك، وزير دادگستري سابق آمريكا مالقات كرد       

مالقات مذكور كه براي چند ساعت طول كشيد        .  فارلين را بدهد    خصوصي ميان نماينده ايراني و رابرت مك      

  ".فت و پيرامون مناسبات ايران و امريكا بحث كردندرمزي كالرك صورت گردر محل مسكوني 

  :نويسد  مي سپس روزنامهاين

  ". براي علي خامنه اي ارسال داشت مك فارلينيزدي يك پيام فوري پيرامون نتايج مالقات خود با"

ي اسـالمي نيـز آمـده    گزارش فوق كه در تهران تا حدودي شايع شده است و در محافل خبـري جمهـور         

  رمـزي و نـه بـا  ام    اينجانب نه بـه واشـنگتن سـفر كـرده         . اساس، نادرست و كذب محض است      بياست تماماً   

و نـه  ام   با هيچ مقام مسئول و غير مسئول دولـت امريكـا ديـدار و مـذاكره داشـته           مك فارلين و نه    كالرك و 

  .دربارة خريد اسلحه و نه هيچ موضوع ديگري در روابط سياسي ميان ايران و امريكا

مـده اسـت كـه هـم بـا اعترافهـا و             در خبـر و تفـسير روزنامـه االتحـاد آ          ظهارات ديگـري نيـز      مطالب و ا  

 مقامات رسمي ايران اختالف دارد و هم با اظهارات خبرگزاريها و مقامات رسمي امريكا و اروپا        هاي    گزارش

. شـوم   نمـي  هـا آن  در  بحـث  نمايد و اينجانب وارد     مي  بودن گزارش روزنامه را ثابت     مغرضانه يا   پايگي   بي كه

 را محافل مشكوك خـارجي      اساسي   بي  شايعات  چنين نشان سازم آن كه اولين بار نيست كه       آنچه بايد خاطر  

 روزنامه امريكايي وابسته     چندي قبل واشنگتن پست،    .اند  خاصي عليه اينجانب ساخته و منتشر كرده        نيات اب

طلبان ايراني منتشر ساخت كه از        و سلطنت  به محافل خاصي در امريكا، شايعاتي از اين قبيل را از قول خود            

اين خبر در همان زمان توسط اينجانـب        .  فارسي صداي آمريكا پخش شد     برنامهراديوهاي خارجي از جمله     

روزنامـه كيهـان    . روزنامه واشنگتن پست با حذف قسمتهايي از تكذيب نامه، آنـرا چـاپ كـرد              . تكذيب گرديد 
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 به نقل از صداي امريكـا منتـشر كـرد امـا حاضـر نـشد تكـذيب                   چاپ تهران خبر نادرست واشنگتن پست را      

اين ترتيب در نشر اين قبيل شايعات و اكاذيب بـا روزنامـه واشـنگتن پـست و                  ه  ب. اينجانب را نيز چاپ نمايد    

گروهـي روزنامـه كيهـان چـاپ لنـدن نيـز مطالـب              هـاي     همزمان با اين رسانه   . صداي امريكا همصدا گرديد   

  . منتشر نمودنادرستي در اين زمينه

 نهـضت آزادي    ٢٧/٨/٦٥همانطور كه در بيانيـه مـورخ        . اساس است  و بي  اين شايعات تماماً كذب محض    

تواننـد بـراي      مـي  آمده است ما معتقديم مقامات رسمي دولت ايران       “ مذاكرات مخفيانه با امريكا   ”تحت عنوان   

 دولـت آمريكـا تمـاس گرفتـه و           جملـه  زمين منافع ملت ايران و احقاق حقوق از دست رفته با هر دولتـي، ا              أت

نفع دو ملت ايران و عراق، بدون يـك ديپلماسـي فعـال و    ه پايان شرافتمندانه و عادالنه جنگ ب    . دنمذاكره نماي 

اما ما با نـامحرم دانـستن مـردم و كتمـان حقـايق از               . تسموازات تداركات نظامي، امكان پذير ني     ه  مدبرانه ب 

اي و وارونـه جلـوه دادن رويـدادها بـه مـردم و عـوام                تي سؤال كننـده   آنان و خفه ساختن هر معترض و ح       

  .فريبي مخالف بوده و هستيم

ته نس تأمين كننده منافع ملت ايران ندا مختنقو مذاكرات را در شرايط يك جامعه بسته وها    اينگونه تماس 

قوق و آزاديهاي اساسي در جو سياسي كنوني كشور كه ح. دانيم  ميبلكه بر عكس آن را شديداً نگران كننده       

 سياسي ملت مصرحه در قانون اساسي ناديده گرفته شده است، و در جوي كه حتي اعضاي مجلس شـورا                   

مـورد خبـر تمـاس و مـذاكره          توانند از وزير امور خارجه كه قانوناً مسئول ديپلماسي كـشور اسـت در              نمي

ه كننـد بـ     مـي  كه خود آنها نيز فرامـوش     گيرند    مي سئوال كنند و آنچنان مورد عتاب و خطاب و شماتت قرار          

حق سئوال اند  و طبق قانون اساسي، كه به حفظ آن سوگند خوردهاند  عنوان نماينده مردم در مجلس نشسته  

در چنين شرايطي نگراني جدي اين است كه مذاكره كنندگان ايرانـي بـا دولـت امريكـا، بـه                    . از وزير را دارند   

بول و امضا نمايند ولي مردم از آن مطلع نشوند و نه در مجلس مطـرح و             توافقاتي برسند و تعهداتي را هم ق      

  .و استيضاح را داشته باشد و نه كسي حق سئوال و استفسار) رينظير بيانيه الجزا(تصويب گردد 

دارم در شـرايط      مي اينجانب ضمن تكذيب مجدد خبر مشاركت خود در مذاكرات مخفيانه با امريكا اعالم            

اگر چنانچه زماني قانون اجرا گردد و آزاديهاي        .  قبيل حركات مضر و نگران كننده هستند       كنوني اختناق اين  

مجلـس بفرسـتند و     ه  رح در فصل سوم به مردم داده شود تا بتوانند نمايندگان واقعي خود را بـ               صقانوني م 

و  مـصالح و منـافع ملـت محـروم           جهـت  مصالح عاليه مملكت ايجاب نمايد كه خـدمتي در            آن طبق تشخيص 

ت و صـداقت    أام، قطعاً با جـر     ، در دولت موقت عمل نموده     ستمديده ايران انجام گيرد همانگونه كه در گذشته       

  . اً اعالم و عمل خواهم نمودنو صراحت بدون پرده پوشي رسماً و عل

  انه بعباده خبير و بصير ـ و هوالولي الحميد

  ابراهيم يزدي

  ١٠/٩/٦٥تهران 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  مهور نامه سرگشاده به رئيس ج

  !آقاي رئيس جمهور كدام آزادي؟

  

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايراناي  جناب آقاي سيد علي خامنه

رديـد بـا تكيـه    ك آغاز ٦٥ آذر ماه ١٤در بحث بسيار مهم و حياتي كه در خطبه اول نماز جمعه در تاريخ           

ارد و هدفش برداشتن اصر     بر بعضي آيات قرآن، اسالم را ديني كه در جوهره آن آزادي و آزادگي وجود د               

اگر چه خطبه مذكور بايد     .  چنين است  اًو اغالل از گردن و دست و پاي بندگان خداست معرفي گرديد كه حق             

هاي بعدي شما تلقي شود، ليكن در همان حدي كه مطالـب    يل اين موضوع در خطبه    صاي بر بسط و تف     مقدمه

هـاي آن موجـب    ت جمهـوري و بيـان برخـي جنبـه    بيان شده و حتي طرح اين مسئله به نفسه از سوي رياس   

اميدواري براي همه كساني است كه با تالش در راه رسيدن آزادي، سـالها طعـم تلـخ اسـتبداد را كـشيده و                        

  .اند س كردهفشارهاي آن را با گوشت و پوست خود ح

ر مـردم   وضصداي آزادي از تريبون نماز جمعه، و از زبان رياست جمهوري در پيشگاه خداوند و در ح                

توانـد وزش نـسيم آزادي را       گذرد، نويدي است كه مـي       مي "جمهوري اسالمي " سالي كه از استقرار      ٧پس از   

و " "باشد  آزادي از مفاهيم قطعي و حتمي اسالم مي       " و   "انسان آزاد آفريده شده   ": اين عناوين كه  : بشارت دهد 

كند و    ديهاي اجتماعي و فردي را سلب مي      اگر كسي تصور كند يا به ذهنش بيايد كه اسالم ديني است كه آزا             

 "...و باري اسـت  بند البته آزادي غير از بي. خودي است در فرهنگ اسالمي آزادي نيست نه، اين يك حرف بي    

 سـال اسـت كـه در مطبوعـات، كتـاب و             ٢٠٠ نقش آزادي و خود مفهوم متعالي و راقي كـه حـداكثر              اًمسلم"

 "... در مكتب بـسياري از انبيـاء الهـي اسـت           اًدر قرآن كريم هست و يقين     هاي غربي راه پيدا كرده، اين         انديشه

تر از آن است كه انبيـاء و مكاتـب الهـي دربـاره آن بحـث                  خيلي كوچكتر و محدودتر و كم ارزش      آن آزادي   "

 و بسياري تصديقات ديگر شما در اين خطبه همان است كه در صورتي كه به طور جدي و بـدون                     ١"اند  كرده

معنـا و   " دست كم خواهـد توانـست همـان          ،ه آزمايش درآيد  توجيه از مرحله حرف گذشته و به بو       شائيه و ت  

يعنـي آزاديهـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و      (" شـود  مفهومي را كه امروز در مكاتب سياسي مطرح مي    

  .به ارمغان آورد و نهال پژمرده آزادي را بار ديگر آبياري كند )آزادي فكر و انديشه و عقيده

يك چنين برخوردي با مسئله آزادي نه فقط اسالمي است و با اصول مصرح در فـصول سـوم و پـنجم                      

كند بلكه منعكس كننده و آرزو و آمـالي اسـت كـه در شـعار                  قانون اساسي و حقوق طبيعي مردم تطبيق مي       

اسـت كـه   هاي هزاران انـساني  باصلي و هميشگي انقالب يعني آزادي و استقالل و جمهوري اسالمي كه خون   

  .اند، تبلور يافته است  اخير در پاي استبداد قرباني شدهطي صد سال

اي، حتي اگر اين موضوع را در خطبه بدين صورت مطرح نكرده بوديد شخص شما به       جناب آقاي خامنه  
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گانه و نگهبان قانون اساسـي و حـافظ حقـوق مـردم كـه                كننده قواي سه    وه مجريه و هماهنگ   عنوان رئيس ق  

تهـران در موضـعي قـرار    ايد و نيز به عنوان امـام جمعـه    بت از آن به قرآن كريم سوگند ياد كردهبراي مراق 

به هـر حـال   . بايد در انديشه تحقق اين اصل اساسي و پاسخگوي آن نزد خدا و خلق باشيد         مي داريد كه حقاً  

 در جهت تحقـق     ي را ا حل خدا پسندانه    ما اميدواريم بحث شما در جهت توجيه وضع موجود پيش نرود و راه            

  . ارائه و اعمال نمائيداين هدف انقالب عمالً

  !آقاي رئيس جمهور

ود، نهـضت  خـ نان خوزيـر بارهـا در سـ     االخص آقـاي نخـست    اندركاران و مسئوالن ب    شما و ساير دست   

ايـد و وجـود    آزادي ايران را به عنوان حزب سياسي مخالف حاكميت كه از آزادي برخوردار است نام بـرده         

ها مجاز به طبع آن نيستند و پيامهائي          ها و نشرياتي كه چاپخانه      كه به جزوه  (  با جزئي امكانات محدود    آن را 

كـه بـر محـدوديتها،      نايـد، بـدون آ     دليل بر آزادي احزاب و گروههاي سياسي دانسته        )كند  كه گهگاه پخش مي   

شـكني و     كـشي و قـانون      ق تبعـيض، حـ    !اي بكنيد  ي كه نهضت با آن روبرو است اشاره       محروميتها و مشگالت  

اي بوده است كه در چند سـال بعـد از انقـالب بـسياري از روشـنفكران و جوانـان                      عدالتي نيروهاي دافعه    بي

بـه  محروم و از صحنه اجتماع و سياسـت كنـار زده اسـت،     شان را از حقوق حقهها    مسلمان منجمله نهضتي  

ه در شرايط سخت گذشته طي نيم قرن تـشكل           حتي قديميترين جمعيتها و احزاب اسالمي و ملي ك         طوري كه 

اند ادامه حيـات داده،   اند، در جمهوري اسالمي نتوانسته ه كرات امتحان خود را دادهاند و ب خود را حفظ كرده  

هـاي بـسته و در سـطح دانـشگاهها،            حتـي در محـيط    . افكار و نظرات خود را در سطح وسيع منعكس نمايند         

هـاي معمـول و برخوردهـاي غيـر            حرف حق آنان وجود ندارد، و شـيوه        فضاي مناسبي براي ارائه عقايد و     

  ! هرگونه اظهارنظر آزادانه را از گروهها و افراد سلب كرده است،اصولي و غلط

نهضت آزادي ايران بـه عنـوان يـك حـزب متـشكل و مـدافع آزادي و اصـول مـصرحه قـانون اساسـي                          

ان شـهروندان روشـنفكر مـسلمان، طـي سـالهاي      جمهوري اسالمي ايران و اعضاء و هـواداران آن بـه عنـو    

اند كه در هـر مـورد گـزارش     حاكميت جنابعالي در جمهوري اسالمي فشارها و محدوديتهائي را تحمل كرده        

كنـيم و     هـا را ذكـر مـي        عـدالتي  جناب عالي قسمتي از تبعيـضات و بـي        براي اطالع   . آنها ارسال گرديده است   

سئوالن جمهوري اسالمي به خـود آينـد و از تـوهمي كـه در زمينـه              دهيم كه دست اندركاران و م       هشدار مي 

وجود عدالت و آزادي اسالمي در جامعه دارند، بيرون آمده و ميثاق خـود را در رابطـه بـا قـانون اساسـي                        

مـا  . ز بيرون آينـد  دارند، تا بلكه از اين ابتالء بزرگ سرافرا         مرعي جمهوري اسالمي ايران در پيشگاه خداوند     

ور شده باشيم، در آعنوان مثال ياده اي از اظهارات خود را ب  گوئي نكرده باشيم و نمونه زنده       ه كلي براي اينك 

ت جمهـوري  زير چند فقره از محروميتها و محدوديتهائي را كه بر ما تحميل شده است و طي سالهاي حاكمي                

ر و  از بـار سـنگين اصـ    و دسـت انـدركاران   باشد كـه مـسئوالن     .كنيم   ذكر مي  ،ايم اسالمي از آن رنج كشيده    

  :توانند بگشايند كند اطالع بيشتري پيدا كنند و اگر مايلند و مي اغاللي كه بر دست و پاي مردم سنگيني مي

پشتوانه چهل سـال سـابقه مبـارزه و قـدمت و      ـ محروميت از داشتن روزنامه ـ نهضت آزادي ايران با ١

گيري انقالب اسالمي نقش مؤثري داشته اسـت         لصيل اسالمي كه در عين حال در شك       تالش در اشاعه فكر ا    

دليـل ايـن مـدعا،      . امروزه در اوج حاكميت روحانيت از حقوق طبيعي فعاليت يك حزب محـروم مانـده اسـت                

كـرد بـدون هـيچ دليـل روشـني        را منتشر مـي    ما اي كه بدون سانسور مطالب      روزنامه هاتن "ميزان"روزنامه  
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بـه  اي   كننده كنون پاسخ قانع    مانده و هيچ يك از مسئولين تا        باقي فبيش از پنج سال است كه در محاق توقي        

اند و هيچ دادگاه صالحي به شكايات و اعتراضـات مـا رسـيدگي نكـرده و پرونـده آن                      علت اين توقيف نداده   

  !بالتكليف باقي مانده است

 جمعه، خبرگـزاري و   در راديو، تلويزيون، مطبوعات، تريبون نماز ـ ها ـ محروميت از استفاده از رسانه٢

غيره هيچ گونه گزارش و امكاني براي انعكاس نظرات و آراء احزاب و جمعيتهاي ملي و قانوني وجود ندارد                   

ها در اختيار همگان بوده، امروزه در انحصار جناحها و گروههائي اسـت   و آنچه در ابتداي انقالب در رسانه 

رت يك طرفه، مستقيم و غيرمستقيم در آن به كوبيـدن و            كه كه به عنوان مدير و گوينده و توليد كننده بصو          

پردازنـد و آنهـا       جانبه كساني كه به اسالم و نظام جمهوري اسالمي مؤمن هستند مي            اهانت و محكوميت يك   

  .سازند را از هر گونه دفاع مشروع و حتي توضيح محروم مي

شـدت  ه شود، بـ  م مذهبي برپا ميـ محروميت از امنيت ـ اجتماعات نهضت كه به مناسبت اعياد و مراس ٣

پردازنـد و هـيچ       گيرد و مسئولين به توجيه و تفسير آن مـي           مورد حمله و تعرض افراد غير مسئول قرار مي        

از سوي برخـي مـسئولين      . داند  هائي نمي  كس خود را ملزم به پاسخگوئي و احقاق حق و جبران چنين شيوه            

يق و ترغيب چنين روشهائي ديده نشده است، نه قانون           تشو ن قدرت هم چيزي جز توجيه و احياناً       و صاحبا 

ايـد حملـه بـه منـازل          كنون به اين مشكل مهم نپرداخته      و نه شما كه ناظر بر اجراي قانون اساسي هستيد تا          

كرات برخالف قانون اساسي صورت گرفته و شكايتها به ه اعضاء با پرتاب كوكتل مولوتف و دفتر نهضت ب       

  .جائي نرسيده است

روميت از حق دفاع ـ به پاسخهاي ما به حمالت و تعرضات و اهانتها و اعمـال نـاروائي كـه از سـوي      مح ـ٤

شـود و وسـائل    وجـه ترتيـب اثـر داده نمـي       گيرد، به هيچ    اشخاص و جناحها و وسائل ارتباط جمعي صورت مي        

ا در صـفحات خـود   هاي كثيراالنتشار كه طبق قانون بايد پاسـخهاي مـستدل مـا ر    ارتباط جمعي خاصه روزنامه  

منعكس و منتشر كنند گستاخانه از اعمال اين وظيفه قانوني و روشن ) در همان صفحه و به همان ميزان(عادالنه 

  .شود اي منتشر مي كنند و اگر احياناً منعكس كنند بطور ناقص و به همراه تحريفات و توهينات تازه خودداري مي

جرمهـاي روشـن و صـريحي كـه در      و اعـالم  ي مكـرر نوني ـ بـه شـكايتها    محروميـت از حمايـت قـا   -٥

عمل آمـده ترتيـب اثـر داده    ه كنندگان و متعرضين ب تداول و جاري كشور نسبت به اهانت    چارچوب قوانين م  

نتيجـه    اثـر و بـي       بـه صـورتي بـي       در كمتر موردي احقاق حق شده اسـت و همـه ايـن اقـدامات را                .شود  نمي

شـد و مـسببين آن را         هـا پيگيـري مـي       شـكني  ه طور جدي ايـن قـانون      بمعلوم است كه اگر يكبار      . اند گذاشته

  .شد كردند هم قانون رعايت شده بود و هم اين اعمال تكرار نمي دستگير و محاكمه مي

هـا و   ها و ساير وسائل ارتباط جمعي از انتـشار اطالعيـه    سانسور نام و انتشارات نهضت ـ روزنامه  -٦

جداً خودداري كرده و انعكـاس نـام نهـضت را    ) شود ينه آن پرداخت ميكه هز(هاي كالسهاي اعتقادي      آگهي

جلـه كتـاب   نكننـد و تعـدادي از اسـناد و كتـب نهـضت م      سانسور مي) زشتي ياد كننده  جز در مواردي كه ب    (

كه پس از چاپ آماده انتشار بوده از سوي وزارت ارشاد از پخش آن              “ رفتار علي با مخالفان سياسي خود     ”

  .استجلوگيري شده 

 ،دنبـال اجحافـات و فـشارهاي مختلـف    ه  محروميت از گـزينش و اسـتخدام ـ در چنـد سـال اخيـر بـ       -٧

محدوديتهاي متعددي به شكل نظام يافته بر اعضاء و هواداران و حتي كساني كه سابقه دوستي و آشـنائي                   



  ١١٥

ده و ماركسيـستها     كه از همان آغاز انقالب توسط حزب تو        "ليبرال"با سران نهضت دارند با عنوان برچسب        

هـا و ادارات و نهادهـا و مؤسـسات            ه و در وزارتخانه   وردبراي كوبيدن روشنفكران مطرح شده است وارد آ       

آموزشي و غير آن اجازه و امكان خدمت و تحرك نداده، سعي در بركنار كردن آنان از پستها و فعاليتهـاي                     

فردي به  ه  بطوريكه هرگونه سوءظن ب   . ايندنم  مشروع و قانوني در چارچوب حقوق اداري و انساني آنان مي          

اي براي تضييع حقوق قـانوني       محروم سازد و وسيله   اش     كافي است كه او را از حقوق حقه        "نهضتي"عنوان  

  .فرد و حتي اعضاء خانواده او فراهم آورد

شود  هم مي گاه فرا  هاي زير گاه و بي      اي محدوديتها و مشكالتي را كه در زمينه        توان پاره   در اين مورد مي   

  : ذكر كرد

  .در گزينش دانشگاه و محروميت از تحصيل و اعزام و غيره مستقيمرـ محدوديتهاي غي١     

  .و داشتن پست مناسب در ادارات و نهادها و مؤسسات ـ محروميت از استخدام٢    

موزش عنوان كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آ      ه  ـ تضييق و محدوديت در گزينش افراد نهضت ب        ٣    

  .ها ي عضويت در كميسيونهاي وزارتخانهو حت عالي

در مـوارد   . صورتي ابـراز و عمـل شـده اسـت         ه  ابه آن گرچه اعالم نشده ولي ب      شكليه موارد مذكور و م    

 بـودن در مـسئوليت و پـستي كـه حـق             "نهـضتي "شود كه براي اينكه يك فرد متهم بـه            مذكور حتي ديده مي   

را دارد محـروم بمانـد از افـراد    و از خـدمتي كـه شايـستگي انجـام آن        قانوني و طبيعي اوست قـرار نگيـرد         

. شـود  انـد اسـتفاده مـي        نيز به رژيم گذشـته داشـته       "وابستگيهائي"تر و حتي كساني كه        كم تجربه  "سابقه بي"

هائي نه تنها از ارائه خدمات مناسب به مردم و جمهـوري اسـالمي جلـوگيري                 ت كه با چنين شيوه    معلوم اس 

منزله تهديد مستقيم براي افرادي است كه اظهـار عالقـه و يـا              ه  هاي غيرآزادمنشانه ب    لكه اين شيوه  شود ب   مي

  .سازد وابستگي آشكار با نهضت و سران آن، آنها را از حق قانوني و طبيعي خود محروم مي

ه با  گران در رابط   م استخدام يا گزينش از سوي گزينش      نكته دردآورتر ديگر پرسشهائي است كه به هنگا       

آيد، و در صورت احساس كمترين هواخواهي يا اظهـار نظـر              عمل مي ه  عقيده آنان نسبت به نهضت آزادي ب      

  .گردد مثبت نسبت به نهضت، پذيرش آنان غيرممكن مي

شماري كه در چند سال اخير پيرامون سلب آزادي و امنيت اعضاء و       با توجه به مراتب باال و تذكرات بي       

اطالع رسـيده اسـت اينـك ضـمن ابـراز اعتـراض             ه  شكنيهاي برخي از مسئوالن ب     نان نهضت و قانو   عالقمند

 عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و هماهنگ كننده سه قوه و به عنوان اثر و              ه  مجدد خود از جناب عالي ب     

رفـع  ه  خـواهيم هـر چـه زودتـر بـ            مـي  ،ايـد   هاي نماز جمعه مطرح كرده      نتيجه عملي بحث آزادي كه در خطبه      

در .  محروميتها و جلوگيري قاطع و صريح از اقدامات غير قانوني مذكور، اقدام فرمائيـد              حذفيتها و   محدود

  .ايم اشد، براي انجام اين وظيفه آمادهكه در هر مورد نياز به توضيحات بيشتر با ارائه مدارك ب صورتي

  

  نهضت آزادي ايران

  )٦٥آذرماه (



 

 ١١٦

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  له تايم جتكذيب شايعات م

  

ضمن مقاله مفصل مربوط به مذاكرات محرمانـه ايـران و           ) ٨٦ دسامبر   ٨ مورخه(مريكايي تايم   اخيراً مجله آ  

آمريكا خبر مجعولي دربارة مشاركت آقاي دكتر ابراهيم يزدي به نقل از يك گـروه نـامعلوم آورده اسـت كـه                      

ـ   . اند ايشان طي نامه ارسالي به مجله مذكور آن را تكذيب كرده و توضيح داده      ه موضـوع مـورد   نظـر بـه اينك

اساس غالباً به منظـور   پرسش بعضي از دوستان و هموطنان قرار گرفته است و چنين شايعات و اتهاماتي بي         

باشد و عليه خط مشي نهـضت كـه ايجـاد             سلب اعتماد افكار عمومي از نهضت آزادي ايران و مسئولين آن مي           

صـورت  . انهاي اصيل انقالبـي بـوده اسـت       محيط باز و برقراري آزادي و حاكميت طي و استقالل بر طبق آرم            

  .گيرد الزم ديده شد كه متن نامه تكذيبي آقاي دكتر يزدي و تأييدي نهضت براي اطالع عموم منتشر شود مي

  نهضت آزادي ايران 

٦/١٠/١٣٦٥  

  سردبير و مدير مسئول مجله تايم ـ آمريكا 

ذاكرات محرمانه اخير ميان ايـران و       در مورد مشاركت اينجانب در م     )١٩٨٦ دسامبر   ٨(مطالب مجله تايم    

. باشـد  آميز مـي  هين بي اساس، ساختگي و تو به تهران كالً نورثآمريكا و خريد اسلحه و سفر مك فارلين ـ 

و برگشت هـر دو بـا هواپيمـائي       جوالي، رفت  ٨در   خروجم    آوريل و  ١٧در سفر اخير به آمريكا ورودم در        

ورث و يا هيچ مقام رسـمي و غيـر رسـمي دولـت آمريكـا           نلين يا   اينجانب با مك فار   . سوئيس اير بوده است   

. ام   موضوع ديگري مـذاكره ننمـوده       يا هرگز ديداري نداشته و درباره روابط ايران و آمريكا، خريد اسلحه و           

اين . ام ي نداشته و براي آنها كاري نكرده اينجانب هرگز با ادارات دولتي آمريكا از جمله سيا، رابطه و همكار           

بايستي توسط مجله تايم تكـذيب      باشد كه مي    اينجانب مي  تهمت جدي و تجاوز صريح به شرف و حيثي        يك ت 

اصطالح ضد خميني بـدون تحقيـق و        ه  نام و نشان ب    اساس يك سازمان بي     نشر ادعاهاي بي  . و اصالح گردد  

  .باشد  مجله تايم مياعتباربررسي و مستند، در تعارض با 

هاي حاكميت كنوني ايران مخالف بوده و آنهـا را خـصوصاً در مـورد تعطيـل              اينجانب با سياستها و عملكرد    

آزاديها و نقض حقوق اساسي مردم كشورمان انحراف آشكار از اهداف انقالبمـان و تخلـف از قـانون اساسـي                     

دانم و تا زماني كه چنين شرايطي حاكم است همكاري با حاكميت را در تعارض با اصـول                    جمهوري اسالمي مي  

  .دانم و به مخالفت خود با حاكميت و تالش براي بهبود و اصالح وضعيت ادامه خواهم داد قبول ميمورد 

  ابراهيم يزدي

  معاون نخست وزير و وزير امور خارجه اسبق

  جمهوري اسالمي ايران

١٩٨٦ دسامبر١٧تهران 



 

 ١١٧

  

  تراكت كمك به سيلزدگان

  

  

  تعالي بسمه

  كمك به سيل زدگان

  :ود به حساب شمارهنقدي خهاي  با ارسال كمك

٩٩٩  

  )قابل پرداخت در كليه شعب(

  

  :نام آقايانه  خيابان استادمطهري نبش دكتر مفتح ب٢٨٦٣بانك صادرات شعبه 

  سيدجوادي  احمد صدرحاج،دكتر يداهللا سحابي ـ مهندس مهدي بازرگان

ا بـه آدرس  انساني خود در قبال هموطنان مـصيبت ديـده عمـل نمائيـد و رسـيد آن ر           و به وظيفه خدائي  

  . ارسال داريد٢٣٤خيابان استاد مطهري شماره 

  

  زدگان  ستاد كمك رساني به سيل

  ١٣٦٥آذر 

  

  



 

 ١١٨

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اطالعيه همياري و كمك به هموطنان سيلزده

  لتقوي واتعاونوا علي البر

  :طنان عزيزهمو

 شورمانسابقه در بخش وسـيعي از كـ   در دومين ماه پائيز امسال خبر فاجعه جريان سيلهاي وحشتناك بي         

روم را در مقابل عوامـل طبيعـي        پذير مردم نجيب شهرها و روستاهاي مح       ه مظلوم و آسيب   يكبار ديگر چهر  

اي كه در هشت استان كشور بر جاي مانـد بـار ديگـر ملـت                 ظايعات وسيع و گسترده   . عيان نمود مترقبه  غير

رف و تعهد و تكامل عمومي      ايران در معرض آزمايش و تربيت الهي از طريق پايداري و خودسازي از يك ط              

  .از طرف ديگر قرار گرفت

هـا مـردم    هنـوز ميليون  . انگيز چند ساله اخير از ياد ملت ما نرفته اسـت           غمهاي    هنوز خاطره سيل و زلزله    

 آماج توپها و     مأوايشان شهر، آبادان، اهواز، دزفول و باختران و غيره خانه و          صبور و مقاوم شهرهاي خرم    

  . خود آواره شهرهاي ديگرندموشكهاي صدامي است و

  .حاصله آغاز گرددهاي  هنوز جنگ ناخواسته پايان نيافته تا دوران سازندگي ويرانه

مهار سيل، بنيان خانه و ديـار جمعـي ديگـر از هموطنـان عزيزمـان را بـه                    در چنين روزگاري جريان بي    

  .ويراني كشيده است

 دهنـدگان  كنندگان و خـوراك     يدي اين ملت و تول    ترين و محرومترين قشرها    روستاها و شهرهائي كه صادق    

ل حاصبسياري از مزارع كشاورزي و دامداري كه         .ديدگان اين سيل هستند    آسيب. دهند  مي كشور را تشكيل  

باشـد بـا چنـين سـيل          مـي  تالش سخت در زير آفتاب سوزان تابستان و سرماي سخت زمستان كشاورزان           

ي و پلهائي كه گاهي به عنوان تنها معبر ارتباطي چنـدين روسـتاي              راههاي ارتباط . هولناكي بر باد رفته است    

  .اند ه كلي منهدم و يا آسيب شديد ديدهكوچك و بزرگ بوده ب

 مدرسـه  ، مزارع كشاورزي و دامـداري ،راستي آيا تنها مردمان آن ديارهاي ويران قادر به احياء كاشانه          

  و مسجد و درمانگاه خود خواهند بود؟ 

 مگـر در  ، ما كه همه مسئولين و امكانات درگير جنگ خانمانـسوز و دراز مـدت هـستند              نه تنها در كشور   

هـائي را    تواننـد چنـين فاجعـه       مي هيچ جاي ديگر دنيا نيز دولتهاي برخاسته از مردم بدون مشاركت عمومي           

  سامان بخشند؟

ست كـه رسـالت   والتقوي و ساير دستورات و تعـاليم اسـالمي مـژده اينـ       فريضه قرآني تعاونوا علي البر    

 ياري به برادري مصيبت ديده و محنت روزگار كشيده بر دوش همه آحاد يك جامعه سالم و مسلم سنگيني                  

  :گوئد  ميو بر مصداق سخن سعدي خوش بيان كه كند؟ مي

  كه در آفرينش ز يك گوهرند  دـكرنـك پيـي آدم اعضاي يـبن

  رارـدگر عضوها را نماند ق  چو عضوي به درد آورد روزگار

  نشايد كه نامت دهند آدمي  غمي تو كز محنت ديگران بي

   بود؟دتوان چه جاي تأمل و تأخير مي



  ١١٩

نهضت آزادي ايران بنا به رسالت اسالمي و ملي خود جهت همدردي و كمك رساني به هموطنـان سـيل                    

، بـدين   گـذارد   مي زده در حد توان خويش و همياري شما مردم خير و انساندوست در اين راه گامي به پيش                 

ــماره    ــساب ش ــور ح ــدا   ٩٩٩منظ ــر ي ــان دكت ــام آقاي ــحاهللا  بن ــد    س ــان و احم ــدي بازرگ ــدس مه بي، مهن

 واقع در خيابان استاد مطهري نبش خيابان دكتر مفـتح           ٢٨٦٣وادي در بانك صادرات شعبه      جسيد صدرحاج

  .افتتاح شده است

سـازي منـاطق آسـيب      جهت جمع آوري كمكهاي نقدي و جنسي و بررسي اولويت نيازها و كمك بـه باز               

مسئوالن ذيربط و ساير خدماتي كه از طـرف مؤسـسات خيريـه و سـازمانهاي                هاي    ديده هماهنگ با برنامه   

 در محـل دفتـر      "زدگان ستاد كمك رساني به سيل    "گيرد، ستادي تحت عنوان       مي دولتي و خصوصي صورت   

كالت اقتـصادي موجـود و      اميد است همه هموطنان عليرغم مـش      . مركزي نهضت آزادي تشكيل گرديده است     

  .توانند در اين اقدام انساني و اسالمي شركت نمايند  ميسختي معيشت به هر ميزان كه

ما خواهد بود ولي جا دارد كه جمع كمكهـا جوابگـو             امتنان   الته كمكها در هر ميزان موجب رضاي خدا و        

  .و متناسب با حجم عظيم خسارتها و نيازها باشد

ريـزي متناسـب جهـت جـذب چنـين همكاريهـائي كـه               هاي ذيربط نيز با برنامه    و سازمان اميد است دولت    

استه تنگ نظريهـاي    وناخي  محوريها و خدا  ان نيز خواهد شد و به دور از خود        موجب تشويق و ترغيب ديگر    

انحصار گرانه كه در رژيم گذشته متداول بود، زمينه الزم جهت ارائه چنين خدماتي را كه جز رضاي خدا و                    

  .خلق نيست فراهم سازندخدمت به 

تتـاح كننـدگان حـساب      گرچه در اين آغاز راه تيـغ بـران سانـسور مطبوعـات از درج نخـستين آگهـي اف                   

زده براي انجام اين فريظه الهي       سيلهاي    اند، اما لطف خدا و همت مردم و پهن دشت ويرانه           خودداري نموده 

  .تواند باشد و انساني كافي مي

  

   التكالنالتوفيق و عليه  هللامن ا

  نهضت آزادي ايران

١٤/١٠/٦٥  

  

  



 

 ١٢٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به

   پيرامون جنگجناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  به انلنا ماال طاقه لحمنا و ال ترب

  ربنا التجعلنا فتنه للقوم الظالمين

  جنا برحمتك من القوم الكافريننو

  يجناب آقاي هاشمي رفسنجان

  رئيس مجلس شوراي اسالمي و نماينده امام در شوراي عالي دفاع

هـاي    از حوادث مهم ديماه گذشته جنگ ايران و عراق و سرنوشـت سـاز كـشور عزيزمـان ايـران حملـه                     

 پيروزيهائي است كه بنا به خبرهاي رسمي نصيب رزمندگان ايثارگر سلحشور جـان               و  و فتح  ٦ و   ٥كربالي  

  .را به تعجب واداشته استها  ن گرديده خوديها را به تحسين و بيگانهبر كف ما و فرماندهي آنا

نهضت آزادي ايران تحقق چنين درجه از عشق و ايثار و موفقيت را به رزمندگان، مجريان و به رهبـري                    

 تبريـك ايـد      جمهـوري اسـالمي ايـران شـده        ٢تـاز شـماره       مرد مقتدر يكـه    انقالب و به شخص شما كه عمالً      

  !گويد مي

نمايد نشان داده است كه در       مي  و مديريتي كه بر انقالب و نظام اعمال        ت حاكمه ما، با واليت و تولي      هيئت

بـاك از عواقـب و       نظير داشته بي    اي خود توان پايداري و پيگيري بي      راه وصول به اهداف و اجراي تصميمه      

سـاختن   منقـاد  قـيم و عافكار است و عالوه برآن در تبليغ و تحريك و تجهيـز قـشر خـاص از مملكـت و در                      

  .عناصر و قشرهاي ديگر بسيار هنرمند و نيرومند است

پيشه نابكار، عليرغم اين همه ويراني و كـشتار، از   شان رزمندگان عزيز بر حريف جنايت  پيروزيهاي درخ 

  !انگيز نباشد تواند تاريخي و اعجاب  نميقهرمانيهاي  نظر حماسه

ران دور از انصاف و بيانگري حوادث ديـد كـه واقعيـات و              شواهد و جهات فوق نهضت آزادي اي      ه  نظر ب 

  .عظمت آنها ابراز ندارده جريانهاي طوفاني كشور را نديده گرفته مراتب تقدير خود را نسبت ب

  ...اما گفتنيهاي ديگر هم داريم

شود و به آنچه اصـرار داريـد در تبليغـات             نمي مرحله فوق ختم  ه  قضيه چنان ساده و سرراست نبوده ب      

  .باشد  نميمي جلوه و جال دهيد منحصررس

 ستمديدگان و صاحب نظران اجازه و امكان گفتن و نوشـتن و حتـي خواسـتن و           به از آنجا كه به ملت و     

يل شـديد  ماختفاق و انحصارگري و تح مملكت ممات   در امر جنگ يا حيات و      اًدهد و مخصوص    نمي ناليدن را 

خواسـت الهـي و صـبر       ه  صر امكانـات و آزادي كـه بنـا بـ          شكرانه مختـ  ه  نهضت آزادي ايران ب   ،  وجود دارد 



  ١٢١

 چنين ديد كه اگـر از  ،هر تقدير براي ما باقي مانده است     ه  انديشي و مالحظات خودتان، ب     خودمان با مصلحت  

موده و كلمه حق را ادا نكنـد و فريـاد ايـن ملـت دسـت و      نكه شايد آخرين باشدـ استفاده ن فرصت موجود ـ 

گوش شما و به مردم دنيا نرساند مرتكب كفران نعمت الهي و زير پا گذاردن پيماني                زبان بسته مظلوم را به      

  .شده استايم  كه با ملت ايران بسته

  بـه اسـتحظار    تر ذيالً  تر و كوتاه    ضروري و فوري خود را هر چه فشرده        گفتنيهاي   وانفسادر چنين اوضاع    

  .رسانيم  ميشما و دولت و ملت ايران

 رفته خودتان، براي ارزيابي پيروزيهـاي ايـران و شكـست و             ه قاضي  آميز و تنها ب    ـ در تبليغات افتخار   ١

تلفات دشمن تنها به يك طرف داستان و به يك بعد جريان عنايت داشـته جهـات ديگـر را ناديـده گرفتـه، يـا            

  .ايد أثير نامناسب دادهوزن اندك و ت

  :چند مورد از قرار ذيل است

 وجـود نداشـته     سكوت گذرانده اينكه گوئي اصالً    ه  را ب ها    ان در جبهه  ـ ميزان تلفات و ضايعات خودم     ١/١

 در حمالت امواج انساني قواي مهاجم بيش از مدافعيني كـه در سـنگر و مقـر خـود     است و حال آنكه معموالً 

دهند و مردم شهرهاي ما شاهد سيل شهيدان و پر شـدن بيمارسـتانها و                باشند كشته مي    مي هستند و مجهز  

  .باشند  مياها از مجروحيني از فضعضب

هـا   كه به تالفي پيشروي در جبهـه ها  از ضربات مستمر و كوبنده دشمن درنده خوي به پشت جبهه      ـ٢/١

دهـد،    مـي جويانه را نشان كار ترازنامه تهاجم انتقامصورت گرفته است و روي ديگر سكه يا دومين رقم بده  

  . آمده استعمله بها  اشارات خفيف و گذرا در مطبوعات و رسانه

اين مـسئله   . خواهد روحيه رزمندگان تضعيف نگرديده و دشمن شادي پيش نيايد           مي تبليغات رسمي البد  

ا ه هـو  را انفجـار بمـب بـ      اش    قابل فهم است اما اينكه دوست و خودي ده تا ده تا و صد تا صد تا سر و كلـه                    

 از آوار دربدر بيابانهـا يـا سـرگردان    فراريهاي  كثيري در هم كوبيده شود، زن و بچه  هاي     خانه ،پرتاب كند 

فرسـا   سر و سامان شوند، سرما و گرسنگي و تشنگي و جانور و سـختيهاي طاقـت        دهات و شهرهاي بي    در

 شهرهاي آباد ارزنده پر سكنه چـون بـاختران، اصـفهان، دزفـول، اراك، سـنندج،           از پا درشان آورد و اصالً     

نـشينان يـا     خرابهها كه در التهاب نوبت هستند همچون مسكن         تبريز، همدان، زنجان، بروجرد، قم و ساير جا       

ايد؟ يك شعار مرگ خواهي نثار صدام خونخوار يـا           براي آنها چه كاري كرده    اند    قبرستان خاموشان گرديده  

  المللي خواستن آيا كافي است؟  آنها را شديدآ از سازمانهاي بينوميتكآمريكاي جهانخوار كردن و مح

ه عنوان همـدردي بـا هموطنـان         آمار ناقص و هولناكي، اما نه ب       ٣/١١ر خطبه جمعه  آقاي رئيس جمهور د   

 كـشته و    ١٧٨٠ واحد مسكوني و تجـاري،       ١٣٩٠ شهر، ويراني    ٢٩جوئي كار، از بمباران      زده و چاره    مصيبت

  !داند آمار بعدي به كجا خواهد انجاميد  مي نيمه جان سرو دست شكسته دادند كه خدا٦٢٦٣

العملها يـا افكـار و احـوال عمـومي و همچنـين              ان خودتان نظريه ساير مردم و عكس      رفدارغير از ط   ـ٣/١

. ايـد  آثار و تبعات بعدي قضايا را قابل طرح و بررسي ندانسته يا قابل اغماض و جبران شدني آسـان گرفتـه            

ز و پـيش از  در حالي كه اگر شما برگزيدگان ملت و مسئولين و امانتداران صادق هستيد بايد بيش از هر چي                

  .مردم توجه و تعهد داشته باشيدهاي  هر كار به افكار و آمال طبقات ملت و به خواسته

توجـه و تـأثر الزم، از جنبـه          جويانه شهرها و پشت شـهرها      ر اين حمالت هوائي و موشكي تالفي      ـ د ٤/١
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 وزند و خانـه خـراب  س  مياسالمي و انساني، نسبت به ملت عراق كه آنها نيز در آتش موشكها و توپخانه ما               

در فرمان مالك اشتر دربـاره مـردم مـصر، آنهـا يـا      ) ع(فرموده علي ه  گردد در حاليكه ب     نمي شوند، ابراز  مي

همكيش ما هستند يا همنوع، و در هر حال مستحق عدالت و احسان، اگـر امـروز آنهـا و آوارگـان خودمـان                        

  ي آنها چه جواب خواهيد داد؟خداه نتوانند حرفي به شما آقايان بزنند، در روز قيامت ب

ار و سرعت كار براي واداشتن      شقصاص و انتقام، مقابله به مثل، مجازات متجاوز، اعمال ف         هاي    آيا بهانه 

 كه تواند در دادگاه عدل الهي دالئلي محكم مبتني به قرآن و سنت و عترت، براي كشتار كساني                  مي به تسليم، 

  اند، باشد؟ مشاركت در جنگ نداشته

با تبليغات نادرست ناشيانه و شعارهاي نسنجيده، موضع سياسي ـ ديپلماسـي جمهـوري اسـالمي     ـ ٥/١

بـه چـه صـورت      هـا     ايران را در دنيا در نزد كشورهاي منطقه، در جمع غيرمتعهدها و حتي در ميـان متعهـد                 

ريغ و امتيـازات  د بي عليرغم كمكهاي مالي ايد؟ در كدام مجمع يا كنفرانس اسالمي ـ و آخرين آنها ـ   درآورده

  جو مساعد و رأي مثبت بدست آوريد؟ايد  اعطائي، توانسته

ـ خالصه آنكه پيشروي حاصله و پيروزي نسبي بدست آمده را در مجموع با چه قيمـت و در برابـر                     ٦/١

ايـد    ايـد؟آيا حـق داشـته       مملكـت و ملـت چـه داده و چـه گرفتـه             ايد؟ از كيـسه ا يـن       دهچه ما به ازاء كسب كر     

  تاراج بدهيد؟ه نسلهاي آينده را بهاي  و اندوخته ها سرمايه

دهـد كـه      مي تازه، چنين عمل، آيا در هيچ محاسبه و مقايسه ارزش داشته است و هيچ حق و آئين اجازه                 

 تـرين  ر و شايد ميليونها نفـر از ارزنـده        جاني روزگار صدها هزا    به خاطر مجازات يا اعدام يك فرد، ولو بدترين        

كدام چوپان بـراي انتقـام گيـري و          مايه گردد؟  كشوري ويرانه و بي    هها شهر و شايد   آدمها شهيد شوند و د    

دم دندان و چنگـال     ه  تمام گله را ب    كشتن گرگ فراري كه گوسفنداني را ربوده و از آن پس گرفته شده است             

  كند؟ او فرستاده و قرباني مي

اپوي آب پيروزي سوار بـر مركـب   علت در تكه نزديك بهاي  ين وعده عيشما كه اينك هفت سال است با ت       

دهيد كـه شـعار كهنـه جنـگ جنـگ تـا               مي چه تضمين ايد    از پا در آمده ملت در صحراي سوزان سراب شده         

رض سـقوط و  ه فـ پيروزيتان، عليرغم آثار مشهود، به جنگ جنگ تا نابودي منتهي نشود؟ آيا شهر بصره بـ               

 اضمحالل استكبار و امپرياليـسم    ه  ال و قدس و ب    لهاي مقصود كرب  ه سرمنز تصرف پايان معركه خواهد بود و ب      

  و كفر جهاني خواهيد رسيد؟

دست چه كساني و تا چـه مـدت صـدها ميليـارد             ه  دهيد كه ب    مي آيا هيچ فكر كرده و حسابي به ملت پس        

  دالر خسارت و خرابي تبديل به آبادي و خودكفائي و فزايندگي خواهد گشت؟

چه واليـت و وكالـت از       ايد    ط سقوط صدام، صرف نظر فرموده     شره  شما كه از مطالبه خسارت جنگي، ب      

  ايد؟  و چند ميليوني داشتهطرف ملت چهل

آيا تمام اين خونريزيها و خرابيها به جانشين كردن يك قلدر ديگر از قماش بعث يا روي كار آوردن يـك   

  ...بود، ختم نخواهد شد؟حاضر به تحمل آن خواهيد ايد  حكومت وابسته به آمريكا، كه پيشاپيش اعالم داشته

*  *  *  

 و سياست جنگـي     آيد كه شوراي عالي دفاع      مي كه بگذريم به نظر   ها    ـ از حساب ترازنامه پيروزي جبهه     ٢

بينـي حفاظـت مرزهـا يـا دفـاع از مـردم و                هيچ احساس مسئوليت و پيش     ،هاكننده ارز   جمهوري اسالمي بلع  

  .ات خود را مصروف مجازات و انتقام كرده استشهرها را نداشته تمام هم و غم و تدارك و تبليغ
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در و دروازه رها شده باشد كه هواپيماهاي عراقي سلطان آسـمان ايـران               چرا بايد سرحدات ما چنين بي     

راحتي بتوانند هر روز و هر شب وارد حريم ميهن ما گرديده سلب امنيت و خـواب راحـت از پيـر و                 ه   ب هبود

مسكوني فقير و غنـي، مـدارس و بيمارسـتانها، امـاكن و     هاي   مدافع خانهجوان مملكت بنمايند؟ بدون مانع و     

  آثار باستاني و حتي عابرين معابر را دسته دسته با بمب و رگبار مسلسل نقش بر زمين بنمايند؟

جهاد اسالمي جنگ دفاعي است ولي بهترين دفاع حمله كـردن بـه              شما كه چندي پيش اعالم كرده بوديد      

 آيا بهتر و واجبتر نبود كه       ،نماييد  مي ين اصل عمليات تهاجمي و تالفيگري را طراحي       دشمن است و روي هم    

ين به  مقبل از خريد موشك زمين به زمين براي كوبيدن بغداد و شهرهاي داخلي عراق به سراغ موشكهاي ز                 

د قـوي  راداري و پدافنـ هـاي   و به تجهيز كامل شـبكه  رفتيد  ميدشمنهاي  هوا براي سرنگون ساختن جنگنده  

  كرديد؟  ميپرداختيد و پشت جبهه و داخله و دفاع را مصون و محكم  ميضد هوائي

 دادن و   رشعار مرگ س  ايد    شما تنها عملي كه در برابر فجايع هالكتبار و دسائس شيطاني در پيش گرفته             

ا گرفته حكم المللي جلوي جنايتها ر  توقع اينكه سازمانهاي بين   اثبات جرم كردن صدام و آمريكا بوده است و        

  .محكوميت و تجاوز بودن عراق را صادر نمايند

 قدرتهاي كه ابراي  شدهدر پشتيبانيهاي حساب،  عفلقيگي و درنده خوئي صدامبديهي است كه در جنايت پيش

ولـي  . نمايند و در محكوميت همه اينها شك و ترديد وجود نـدارد             مي شرق و غرب و سياستهاي بيگانه از او       

 گيرنـدگان  ر از شما و گردانندگان و تصميم      دن صدام و سايرين، سلب مسئوليت و رفع تقصي        جاني و مقصر بو   

  .نمايد  نميتأثيري و محكوم بودن سياستهاي خود سرانه نظام حاكم را خودمان يا اثبات بي

شما كشور كهنسال عزيز ما را بدون مشورت و نظرخواهي آزاد از ملت و مطبوعات و حتـي از مجلـس                     

 حـال كـه   . ايـد   قدرت و حـصول آمـال خـود قـرار داده           ابي، ميدان مبارزه و آزمايش براي احراز      صت ان اًتقريب

بس تحت فشار هستيد چـرا       و در تمام محافل براي آتش     ايد    و دست باال را پيدا كرده     ايد    گوئيد پيروز شده   مي

 ،انگيـزي هـستيد   فتنـه ان كـه تـشنگان قتـل و خرابـي و     نيت ايران و مقابله بـا تبليغـات دشـمن    حقابراي اثبات 

 عادالنـه و    تمـه قابـل معقـول بـراي خا      تسياست تبليغاتي و ديپلماسـي خـود را تغييـر نـداده و پيـشنهادات م               

  دهيد؟  نميشرافتمندانه جنگ

*  *  *  

. باشـد   مـي كه شايان اهميـت ايد  ه يا اعتراف در ماههاي اخير نمودهيوجتـ در زمينه عوامل خارجي، دو      ٣

كه تداوم جنگ ايران و عراق به سود دولتهائي است كه حق وتـو در سـازمان                 ايد     كرده  تصريح و تكرار   اوالً

ر بـه مـذاكره و   ض داوطلب يا الاقل حااًثاني. ملل متحد دارند و از ابتدا خواسته و تحميل آنها بر ما بوده است       

 راههاي ديپلماسي، رسـيدن  كه بدون معامله و جلب نظر آنها، با استفاده از       ايد    پذيرفته،  مبادله با آمريكا شده   

و ادامه سياست جنگ جنگ تـا       پذيريد كه سرسختي      نمي اما باز هم  . به پيروزي مطلوب محال يا مشكل است      

افع آنها و تـضعيف حيثيـت و        نگوئيم پيروي كامل از نقشه و خواسته ابرقدرتها براي تأمين م          ن اگر   پيروزي،

توان انتظار داشت     مي چگونه. ه شدن ما در دستشان است      الاقل هماهنگي با آنان و بازيچ      باشد،  مي حيات ما 

با اسلحه آمريكائي و با وساطت اسرائيل بتوان دشمني را كه معتقديد مورد حمايت آمريكا و اسرائيل اسـت                   

  از بين ببريد؟

*  *  *  

 اًشـد و اخيـر    مـي ـ گفتنـي مهمتـر و حـساستر كـه در نظريـات گذشـته نهـضت اشـاره و هـشدار داده          ٤



  ١٢٤

ك و كلت در مـذاكرات مخفيانـه بـا آمريكـا و افتـضاحات كـاخ سـفيد، در                    يهاي مربوط به ماجراي ك    افشاگري

نقش دست اول اسرائيل در جنگ ايـران و عـراق و واداشـتن              ،  مطبوعات آمريكا و اروپا برمالء گرديده است      

 كـه بـه لحـاظ    بيش از شوروي و آمريكـا و بـازار مـشترك اروپـا    . باشد  ميواشينگتن به نزديكي با ايرانيان 

ـ نظامي خود در منطقه خاورميانه عالقـه بـه تـداوم و توسـعه ايـن                  منافع اقتصادي و استراتژيهاي سياسي    

جنگ و تضعيف انقالب اسالمي دارند، دولت اسرائيل آتش بيار معركه، رساننده اسلحه، كارگردان صحنه و                

دسـت  ه  ي نظـامي عـراق و ايـران بـ         نابود كردن نيروهـا   اش    خواهان شدت هر چه بيشتر حمالت بوده نقشه       

ا از شر هر دو حريف محتمـل و بـالقوه           ت ،باشد  مي طرفين و سستي توان اقتصادي و سياسي هر دو كشور         

  .آسوده گردد

باز شيطان    شود سياستمداران نيرنگ   بنابراين اگر قرار باشد به كسي تبريك پيروزيهاي اخير ايران گفته          

برنده واقعي جنـگ و     . اند يك و تهنيت از ناحيه ملتشان بوده      كننده تبر صفت اسرائيل بيش از ديگران دريافت       

بردار از همه خرابي و كشتار آنها هستند و با هزار تأسف و درد هيئت حاكمه ما، ملت شهيد            ماجراها و بهره  

 و  يان اسـالم  زپرور ايران و جانبازان سرا پا ايثار و شجاعت ما، آتش بيار تنور جهانسوز صهيونيستها، به                 

  ...اند؟ گشتهايران 

*  *  *  

ريزيهـا و     وراي عالي دفـاع بـوده و در برنامـه         االنبياء و عضو ش    گاه خاتم ـ جناب عالي كه فرمانده قرار     ٥

گيريهاي مربوط به جنگ مشاركت و نقش اصلي داريد چرا در بيانات خود مسؤليت را به عهده افراد                   تصميم

  دهيد؟  ميغير مسؤل قرار

*  *  *  

كاران انـدر   و شـما و ديگـر دسـت       ايم    حلهاي خود را در نشريات گذشته گفته و نوشته         فها و راه  ـ ما حر  ٦

خوب است خودتان بفرمائيد با اين       .ايد ه لبه پرتگاه رسانده   گوش نكرده اوضاع را به چنين روزگار سياه و ب         

 جنگ را ادامـه خواهيـد       ملت چهل و هشت ميليوني چه خيال داريد بكنيد آيا باز تا آخرين خانه و آخرين نفر                

  .داد؟ خدا عاقبت ما و شما را به خير كند

داند حرفي بزند و كاري بكند يا         مي ملت هم خود  . دانستيم گفتيم   مي در هر حال ما آنچه را حق و امر خدا         

  .نكند

  ما بانفسهم يرواغير ما بقوم حتي يغان اهللا الي

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥ بهمن ماه ٣
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  لنقش اسرائي

  در جنگ ايران و عراق

  

در ماههاي اخير همزمان با انتشار علني و وسيع اخبـار تماسـها و مـذاكرات مخفيانـه ايـران و آمريكـا،                       

. مسئله مشاركت و نقش فعال دولت غاصب اسرائيل در ايـن جريانـات نيـز بحـث و بررسـي گرديـده اسـت                       

 برخـي از    .شود  مي  تبليغ بسياري شده و     در مورد فروش يا انتقال اسلحه به ايران توسط اسرائيل          اًخصوص

گروهي خارجي، حاكي از آنست كه مقامات صهيونيستي در تصميم دولت           هاي    اخبار منتشر شده در رسانه    

  .اند قش مؤثري ايفا كردهفروش اسلحه به ايران، در قبال آزادي گروگانهاي آمريكائي در بيروت نه آمريكا ب

  :در يك گزارش منتشر شده آمده است كه

 هو هواپيما به ايران فروخت  ميليون دالر لوازم يدكي تانك     ٤٠٠ حدود   ٨٥اسرائيل در ماههاي اوت و سپتامبر     

  )١. (است

كند كه يك افسر اطالعاتي نيروي دريائي آمريكا كه در اوائل سال جاري بـه جـرم                   گزارش ديگر ادعا مي   

اي در مـورد     اطالعـات محرمانـه    )٨٦ون  جـ ( ٦٥جاسوسي براي اسرائيل محاكمه و محكوم شده در خـرداد           

امكانات فروش موشكهاي دفاعي زمين به هواي ساخت آفريقاي جنـوبي ـ معـروف بـه موشـك كـاكتوس ـ        

  )٢. (در اختيار اسرائيليها گذاشته بود براي ارسال به ايران ـ

گـر و چنـد     ، مقامات گمرك آمريكا يك ژنرال بازنشسته اسرائيلي همراه با دو اسـرائيلي دي             ٨٦در ماه مه    

ميليارد دالر اسـلحه    ٦/٢اين افراد قصد فروش     . نفري از اتباع آمريكا و انگليس و فرانسه را بازداشت نمودند          

دو هفتـه بعـد از   . شامل انواع موشكها، لوازم تانك و هواپيماهاي ساخت آمريكا و مهمات را به ايران داشتند    

بـه ايـران بفروشـد در تگـزاس          )TOW( اوموشك تـ  ٣٦٠٠اين جريان يك سرهنگ اسرائيلي كه قصد داشت         

اليكـه  حگ ايران و عـراق در       نماه بعد از آغاز ج    دو  تي مدعي شدند كه     ح،  ها   برخي از رسانه   .)٣(دستگير شد 

البتـه  . هنوز گروگانهاي آمريكائي در ايران بودند، اسرائيل اسلحه و لـوازم يـدكي بـه ايـران فروختـه اسـت                    

در ايـران نيـز مقامـات       . اند اشخاص انكار كرده  ارتباط خود را با اين      مقامات رسمي دولت اسرائيل هر گونه       

امـا دولتمـردان    .انـد  ه كلـي انكـار كـرده   جمهوري اسالمي هر گونه تماسهاي رسمي را با مقامات اسرائيلي ب         

در تهيه نيازهاي نظـامي ايـران         كه اوالً اند     كرده جمله آقاي هاشمي رفسنجاني اعتراف    جمهوري اسالمي، از    

 اًو حتمـ  (كه مقامات اطالعاتي سـيا      اند     آنها متوجه بوده   اًو ثاني اند    تهيه كرده اند    ق بوده و هر چه خواسته     موف

  .خريد و فروشهاي سالحهاي آمريكائي را زير نظر و كنترل خود دارند )موساد

نظـر از صـحت و سـقم آنهـا حكايـت از آن دارد كـه                  ار اين نوع اخبار و گزارشـات، صـرف        طرح و انتش  

رائيل در اين جنگ خانه و خانمان برانداز كه براي دو ملت ايران و عراق خون و خرابي و هالك حـرث و                       اس

بنابر اين ضروري است توجهي به      . ارمغان آورده است ذينفع بوده و نقش فعالي ايفا نموده است          ه  نسل را ب  
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ا جمهوري اسالمي كـه پـرچم       تواند باشد، و آي     مي اين امر مبذول گردد كه سياست اسرائيل در اين جنگ چه          

  كند؟ مبارزه با اسرائيل و آزادي قدس را در دست دارد در كدام سو حركت مي

اي را در ارتباط با دولـت   فين جنگ، وضعيت خاص و سوابق ويژههر يك از دو كشور عراق و ايران، طر    

تباط با اين وضـعيت و      تواند بدون توجه و ار      نمي غاصب اسرائيل داشته و دارند، و سياست اسرائيل الجرم        

  .سوابق تنظيم شده باشد

عنـوان يكـي از دشـمنان سرسـخت خـود، و            ه  عراق از جمله كشورهاي عربي است كه اسرائيل آن را بـ           

بـسهاي اعـالم     عراق هيچ يك از آتش    . شناسد كشوري كه در سه جنگ عليه اسرائيل موضع گرفته است، مي          

اينهـا  .  از جنبش آزاديبخش فلـسطين حمايـت نمـوده اسـت           اًرشده بين اعراب و اسرائيل را نپذيرفته و مستم        

در نظر كارشناسان اسرائيلي، ارتـش عـراق، بعـد از           . مالحظات عمده و اصلي صهيونيستها عليه عراق است       

  .باشد  ميمصر، قويترين ارتش عربي

شـروع  ، و از زمان روي كار آمدن قاسـم  ١٩٥٨تالش اسرائيل براي تضعيف ارتش عراق از قبل از سال     

ردها عليه دولت مركـزي عـراق حمايـت جـدي           ك، اسرائيل از جنبش     ١٩٧٥تا١٩٦٥در طي سالهاي  . شده است 

اعـراب و    ١٩٧٣و  ١٩٦٧درگيري عراق با كردهاي شمال بر سطح مـشاركت عـراق در جنگهـاي               . كرده است 

يـن شـورش   اسرائيل اثر محسوسي گذاشته و آنرا به ميزان قابل تـوجهي محـدود نمـوده بـود، عـالوه بـر ا               

 اًدر طـي ده سـال، مرتبـ   . كردهاي عراق هر سال حدود چهـار ميليـارد دالر بـراي آن كـشور هزينـه داشـت          

  .بار آورده تلفات ب ١٦٠٠٠ اًهزار سرباز عراقي درگير جنگ بودند كه جمع٨٠

 بايد متذكر شد كه نگراني دولت صهيونيستي اسرائيل از عراق مربوط بـه حاكميـت حـزب بعـث كنـوني                    

كنند كه عراق در سه جنگ عليه اسرائيل شركت داشـته اسـت،         مي درست است كه اسرائيليها تبليغ    . شدبا نمي

و . سـاز  كننده يا سرنوشـت   اما اين شركت بيشتر سمبوليك بوده است تا يك مشاركت جدي و مؤثر و تهديد              

ز گروههاي  اين حمايت ا  ! همچنين درست است كه حزب بعث عراق از گروههاي فلسطيني حمايت كرده است            

بخش فلسطين مبارزه كـرده  يطور پيگير و مؤثر با سازمان آزاده ال است كه بنضافراطي ـ انحرافي نظير ابو 

  . است و تعداد قابل توجهي از رهبران آنرا در كشورهاي عربي يا اروپائي ترور نموده است

. باشـد   مـي  عراق در منطقهنگراني اسرائيل از عراق ـ از حزب بعث كنوني نيست ـ بلكه از ظرفيت و توان  

اين امكانات در صورت مـساعد      . باشد  مي مد، با امكانات طبيعي مساعد و جمعيت كم       آعراق يك كشور پر در    

تواند به سرعت موجب رشد و توسعه قدرت نظـامي ـ اقتـصادي      ميبودن شرايط سياسي ـ اجتماعي داخلي 

  .در منطقه گردد

اگر امروز يك دولت طرفدار غرب يا شرق در يـك           . ي ندارند  سياسي در دنياي عرب ثبات چندان      هاينظام

 بـا سياسـتها و گرايـشات        كند، احتمال تغيير آن و روي كار آمدن يك دولت جديـد             مي كشور عربي حكومت  

بنابر اين اسرائيل نه تنها نگران قدرت اقتصادي ـ نظامي عـراق اسـت،    .  متفاوت بسيار زياد استجديد كامالً

شور عربي، حتـي آنهـا كـه نظيـر عربـستان سـعودي و كـشور كويـت و اردن و مـصر                        بلكه در مورد هر ك    

گراني براي اسـرائيل وجـود      ناين    آمريكا دارند،  روابط بسيار نزديك و تنگاتنگي با دول غربي، خصوصاً        ...و

لذا استراتژي دراز مدت دولت غاصب اسرائيل ممانعت و جلوگيري از رشد و توسعه و ثبات وضعيت                 . دارد

ايـن سياسـت و اسـتراتژي در هـر حـال بـدون       . باشد  ميمي ـ اقتصادي ـ سياسي كليه كشورهاي عربي  نظا
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مخالفت اسرائيل با فروش سـالحهاي       .شود  مي توجه به ماهيت ارتجاعي و يا وابسته دولتهاي عربي پيگيري         

يكـي از  . تراتژي اسـت استراتژيك به كشورهائي نظير كويت، اردن و عربـستان صـعودي متـأثر از ايـن اسـ              

كننـد،    مـي  هائي كه كارشناسان اسرائيلي از آن براي انتخاب و توجيه ايـن اسـتراتژي اسـتفاده                بهترين نمونه 

  .سقوط شاه ايران است

در دوران استبداد سلطنتي، روابط ايران با اسرائيل بسيار نزديـك و صـميمانه بـود، اسـرائيل در ميـان                     

اي   وابـط ويـژه   ايران با استفاده از ر    . ركيه بسيار نزديك بشود   كشورهاي غيرعربي توانسته بود با ايران و ت       

 آمريكا داشت توانسته بود قدرت نظامي ـ اقتصادي خـود را در سـطح قابـل تـوجهي،      كه با غرب، خصوصاً

نسبت به كشورهاي منطقه، باال ببرد و سـالحهاي اسـتراتژيك از آمريكـا و غـرب خريـداري نمايـد و تـوان                        

  .شدرزمي خود را بهبود بخ

 منجـر بـه سـقوط شـاه و پيـروزي انقـالب اسـالمي گرديـد و            اًاما عدم ثبات سياسي نظام سلطنتي نهايت      

 تمام آن امكانات و توانمنديها در اختيار نيروهاي جديدي قرار گرفته كه سابقه طوالني در دشمني با                  اًمتعاقب

ن باورند كه در مورد عراق، يا هـر        كارشناسان اسرائيلي بر اي   . اند ونيزم و دولت غاصب اسرائيل داشته     صهي

بنـابراين اسـتراتژي دراز مـدت    . كشور عربي ديگري نيز احتمال وقوع چنين تغييرات و تحوالتي وجود دارد         

نظر از ماهيت رژيم حاكم بر آن كشور و حتي در شرايطي كه يـك رژيـم ارتجـاعي وابـسته                      صرفاسرائيل  

البتـه  . ادي و از بـين بـردن دسـتگاه نظـامي عـراق اسـت       نابودي توان نظـامي ـ اقتـص   ،باشد  ميبرآن حاكم

 با اسـرائيل پـاداش نقـدي اسـت كـه             مخاصم عنوان مقتدرترين دولت عربي   ه  الك ماشين جنگي عراق ب    هاست

  .نمايند  مي دريافتاًاشغالگران قدس مستمر

نظـر مـا    ه   بـ  اما آيا اين به معناي آن است كه اسرائيل خواستار و خواهان پيروزي ايران بر عراق است؟                

  .پاسخ بدين سؤال منفي است

اگر چه اسرائيل در تمام دوران استبداد سلطنتي از روابط بسيار ويـژه و نزديـك و صـميمانه بـا رژيـم                       

شاه برخوردار بود اما ملت ايران از اولين روزهاي آغاز جنگ ميـان صهيونيـستها و مـردم فلـسطين، عليـه                

با كمك و تضمين انگليس و آمريكا و          دولت غاصب اسرائيل،   از زماني كه  . صهيونيستها موضع داشته است   

حمايت شوروي در قلب سرزمينهاي اسالمي تأسيس يافت اكثريت عظيم ملـت ايـران و گروههـاي سياسـي                   

در دوران حكومت ملي مرحوم دكتر مـصدق، روابـط          . اسالمي و ملي از آرمان مردم فلسطين حمايت كردند        

  .ستور دولت ملي قطع گرديدديپلماسي ايران و اسرائيل به د

در دوران استبداد سلطنتي و استيالي بيگانگـان بـر كـشورمان، مبـارزه عليـه صـهيونيزم و حمايـت از                      

  .مبارزان مردم قهرمان فلسطين از محورهاي اصلي بوده است

ه بـا   با سقوط شاه و پيروزي انقالب اسالمي ايران، اسرائيل نه تنها آن امكانات ويژه را از دست داد بلكـ                   

دولت و ملتي روبرو شد كه هم مدافع و حامي مردم فلسطين است و هم مدعي و خواستار آزادي قدس و از     

 ، خطري را كه اسرائيل در كشورهاي عربي نگران بـود          .ومه فساد در قلب سرزمين اسالم     ثبين بردن اين جر   

  . در ايران با آن روبرو شد

هـاي     امـا در جبهـه     ،ئيل يك متحد مطمئنـي را از دسـت داد         با پيروزي انقالب اسالمي ايران، اگر چه اسرا       

  ديويـد،  مـپ نامه ك  پيش از آن با امضاي موافقت     . يافتاي در جهان دست      ربي، به موفقيت چشمگير و بيسابقه     غ



 

  ١٢٨

 كـه   همزمـان رهبـري دنيـاي عـرب،       . اثـر سـاخت    نان خود، يعني مصر را، خنثي و بي       يكي از بزرگترين دشم   

  .عودي افتادسدست عربستان ه الناصر بود، بل عبدزماني در دست مرحوم جما

حمله عراق به ايران و تهاجم و نفوذ نيروهاي نظامي عراق به داخـل مرزهـاي ايـران و تـالش واضـح و                     

 موجـب شـد     ،آشكار عراق براي بدست گرفتن رهبري دنياي عرب و ادعاي عراق به عنوان سخنگوي اعراب              

رشد قـدرت نظـامي عـراق، كـه     . حساس نگراني و خطر بنمايند حكومت صهيونيستي ا  حهايكه برخي از جنا   

  .شد براي اسرائيل قابل اغماض نبود  ميبعد از مصر، قويترين ارتش منطقه محسوب

  :شايد به همين علت باشد كه در برخي از گزارشات ادعا شده است كه

گه داشته بـود اسـرائيل      دو ماه بعد از شروع جنگ، و در جائي كه ايران هنوز گروگانهاي آمريكائي را ن               

  )٣(. لوازم يدكي به ايران فروخت

ه وجـود آورده اسـت تـا بتوانـد بـ          ه  به هر حال جنگ ايران و عراق فرصت مناسبي را بـراي اسـرائيل بـ               

برسد و خطرات جدي تهديد كننده آينـده را          هدفهاي استراتژيك دراز مدت خود، هم در ايران و هم در عراق           

  .نها را تخفيف بدهداز بين ببرد و يا حداقل آ

ــان كارشناســان     ــران و عــراق در مي ــا جنــگ اي در مــورد اســتراتژي و سياســت اســرائيل در رابطــه ب

  .باشد  ميصهيونيستها دو نظر مطرح

يـروزي  داننـد و پ    يك دسته از صهيونيستها بر اساس آنچه گفته شد عراق را دشمن استراتژيك خود مي              

طالعات نظامي اسرائيل گفته است كـه پيـروزي عـراق بـراي مـا           رئيس ا . اند عراق را خطرناك توصيف كرده    

اين گروه نه تنها مخالف پيروزي عراق هستند بلكه خواهان تجزيـه عـراق و تبـديل آن بـه                     )٤( كابوس است 

اين نظر حتي به صور مختلف از جانب دولتمردان و نظاميـان اسـرائيلي ابـراز                . باشند  مي واحدهاي كوچكتر 

  :شده است

آنست كه عراق به يك بخش شيعه نشين در جنوب و يك منطقه كردستان               )اسرائيل( آل ايدهمطلوب و   «

   )٥(»و يك مجتمع سني نشين تجزيه كرد و هر يك در جنگ با ديگري

  :بر اين باورند كهاند  تحليلگراني كه سياستهاي استراتژيك اسرائيل را مورد نظر و توجه قرار داده

تقليل اندام آن داشته باشد بدين صورت كه  از مدتي براي عراق در جهتاسرائيل ممكن است برنامه در  «

مناطق غربي عراق را به      ايران مناطق شيعه نشين جنوب را و سوريه       . را اشغال نمايد   تركيه كردستان 

  )٨(»خود جذب نمايد

ك و  كـز نفتـي كركـو     ا مقامات دولت تركيه مطالبي در زمينه اشغال منطقـه كردسـتان عـراق تـا مر                اًاخير

ورد آ  مـي  تر را بوجود   هوم جدي اين سخنان وقتي معنا و مف     . موصل، در صورت سقوط بغداد، اظهار داشتند      

داد اكتشاف و استخراج نفت در كركوك و موصل بين شركت نفـت انگلـيس و       كه دانسته شود كه اولين قرار     

  . دولت تركيه امضاء شده است

تواند آن را در مهار و كنتـرل          مي ن عراق را اشغال نمايد يا     تواند كردستا   مي  اينكه آيا دولت تركيه     در اما

سقوط بغداد و فقـدان دولـت منـسجم مركـزي، فرصـت تـاريخي               . خود حفظ نمايد شك و ترديد وجود دارد       

شود كه در آن صـورت    ميبيني پيش .باشد  ميجهت تحقق آرمان تأسيس دولت كرد براي ناسيوناليسم كرد  

اسـرائيل از  . د نشده و كردهـاي تركيـه و ايـران را هـم در بـر خواهـد گرفـت       مسئله به كردهاي عراق محدو    

يكي از طرحهاي صهيونيستها كه به طرح لـوئيس         . نمايد  مي تأسيس يك دولت مستقل كرد در منطقه استقبال       



  ١٢٩

معروف است حمايـت از تأسـيس دولتهـاي قـومي، نظيـر كردسـتان، آذربايجـان، بلوچـستان، تركمنـستان،                     

تأسيس يك دولت كرد در منطقه، حتي تجزيه عراق بـه            .و ارمنستان است   )شان خوزستان منظور( عربستان

كلـي بـه نفـع اسـرائيل        ه  نشين، مناسبات كنوني قدرت در منطقه را ب        نشين و شيعه    سه بخش كردنشين، سني   

رار  چنين حوادثي آنقدر وسيع است كه مسئله فلسطين را بكلي تحت الـشعاع خـود قـ                 ابعاد. تغيير خواهد داد  

  .خواهد داد

ايران دشـمن عـراق اسـت       اما گروه ديگري از كارشناسان صهيونيستي با صراحت اين نظر را كه چون              

گويند ايران در عين دشمني با عراق، دشمن اسرائيل هم هست و              مي كنند و   مي پس دوست اسرائيل است رد    

 كه همان اندازه دشمن عراق است       اينكه آيا به صالح اسرائيل است كه حتي غير مستقيم بر رژيمي كمك كند             

  ؟)٤(باشد كه دشمن خود او نيز مي

امـا ايـران بـه دليـل مـذهبش و پيـام و هويـت                . گويند عراق در مرزهاي اسرائيل حـضور نـدارد          مي اينها

  .مذهبيش در كنار مرزهاي اسرائيل حضور فعال پيدا كرده است

 خـود را گـسترش داده و شـدت          اسـرائيلي شيعيان لبنان متـأثر از انقـالب اسـالمي ايـران فعاليـت ضـد                

كنند كه در حال حاضر يك تعادل سياسي بـين اعـراب و اسـرائيل            مي اين گروه همچنين احتجاج   . اند بخشيده

 منطقـه شـدت خواهـد    گرائـي انقالبـي را در   پيروزي ايران بر عراق مـوج سـنت      . تدر منطقه بوجود آمده اس    

 بـه هـم خـوردن تعـادل         عتدل و ميانه روي عرب و نتيجتاً      اي م  موجب تغييراتي در حكومته    بخشيد و احتماالً  

  : اين كارشناسان مدعي هستند كه )٧(سياسي فعلي خواهد شد، كه به نفع اسرائيل نيست

  )٧(»خطرناكتر از پيروزي عراق است پيروزي ايران در جنگ با عراق براي اسرائيل به مراتب«

تواند اميـدوار باشـد بـه دسـت           مي  حداكثر چيزي كه عراق    پردازند كه   مي آنها در تحليل خود به اين نكته      

  تـا آنجـا كـه بتوانـد نيروهـاي خـود را مـرخص               د عراق احتماالً  كه اگر ميسر شو   . آورد، يك آتش بس است    

بنابراين بعيد است كه عراق بالفاصله بعد از خالص شدن          . كار گرفته شوند  ه  كند تا در جهت بازسازيها ب      مي

 با اسرائيل بپردازد، يا بتواند با سوريه، كه در جنگ عليه عراق از ايران حمايت كـرده                  از جبهه ايران به جنگ    

امـا  . بيننـد   مـي  اين كارشناسان پيروزي عراق بر ايران را يك تهديد اسـتراتژيك كالسـيك            . است، متحد شود  

ر هـم بزنـد،   تواند سيستمهاي سياسي موجـود منطقـه را بـ       پيروزي ايران را به يك تهديد ايدئولوژيك كه مي        

  .كنند  ميمعرفي

ه بـ  كننـد؟   مي آيا معناي اين سخنان اين است كه اين گروه از اسرائيليان پيروزي عراق بر ايران را دنبال                

ارتش عراق در جنگ با ايران تجارب ملـي رزمـي پيـدا كـرده اسـت، تجربـه بكـارگيري                     . رسد  نمي نظر چنين 

خلبانـان عراقـي    ...گيـري در فـضا و      ا و بمبهـا، سـوخت     يزر، هدايت موشـكه   سالحهاي شيميايي، استفاده از ل    

  .اند ي و شرقي را آموختهاستفاده و كار با انواع هواپيماهاي پيشرفته غرب

ثباتي نظامهاي سياسي، عراق با چنين توان نظامي يك خطـر            ظر گرفتن تالطم سياسي منطقه و بي      با در ن  

  .جدي استراتژيك براي اسرائيل خواهد بود

 تمامي رهبـران دولـت غاصـب        اًكات فوق، هر دو گروه از كارشناسان صهيونيستي و تقريب         با توجه به ن   

  :اسرائيل، همه در يك امر مشتركند

   )٤(».يافتن آن بدون برنده يا بازنده است ايده آل براي اسرائيل جاودانه شدن جنگ خليج و پايان«



 

  ١٣٠

  )٨(». اين كشور خواهد داشتاي بربه نظر اسرائيل ادامه بن بست كنوني در جنگ بهترين نتيجه را«

  تواند بدون داشتن برنده يا بازنده پايان پذيرد؟  مياما جنگ چگونه

 هيچ يك از ايـن جنگهـا نظيـر        جنگ جهاني، نشان داده است كه اوالً      ساله اخير، بعد از     ٤٠مطالعه جنگهاي   

ايـن جنگهـا    . انـد  اي نداشـته    ازنـده اً هيچ كدام برنـده يـا ب       و ثاني اند    جنگ ايران و عراق گسترده و وسيع نبوده       

 در يـك يـا چنـد محـور اساسـي و             فرسودگي و زوال  . اند  نهائي ختم شده  " فرسودگي و زوال  " به دليل    اًعمدت

تعيين كننده در جنگ نظير فرسودگي نيروي انساني، زوال منابع اقتصادي و نظـامي، از بـين رفـتن روحيـه                     

  .جنگي

دولت غاصب اسرائيل و ابرقدرتهاي حامي وي اين اسـت كـه ايـن    آل و مطلوب براي  به عبارت ديگر ايده   

كنـد    مـي هر زمان كه يك طرف قدرت بيشتري پيدا. اي نداشته باشد  هيچ برنده و بازنده .جنگ به پايان نرسد   

كنند، هر زمان روزنه اميدي بـراي پايـان يـافتن جنـگ، در شـرايطي كـه                    مي طرف مقابل را حمايت و تقويت     

تـا تـوان     .امـان ادامـه يابـد      پردازند تا جنگ همچنان بي      مي آتش افروزي ه   ب ،شود  مي ت پيدا دلخواه آنان نيس  

در آن صورت ديگر مهـم نيـست    .اقتصادي ـ نظامي هر دو طرف به نابودي و اضمحالل كامل و تمام برسد 

ت هـر دو  مهم نابودي توان و ظرفيـ . ا عراق حكومت كننديچه كساني با چه گرايشات و شعارهائي در ايران       

  . كه اين كمال مطلوب براي دولت اشغالگر اسرائيل استيابد  ميكشوري است كه با ادامه جنگ تحقق

∗  ∗  ∗  
 خواهند با ايـن اسـتراتژي       مي گيرندگان جنگ در ايران است كه چگونه       حال اين برعهده رهبران و تصميم     

ر همـان راسـتاي اسـتراتژيك دشـمنان         مقابله كنند؟ آيا در ادامه جنگ به هر قيمت و به هر شكلي، حركـت د               

ايران و اسالم نيست؟ آيا نبايد به خود بيايند و يك فكر اساسي در جهت مقابله بـا ايـن اسـتراتژي بنماينـد؟                     

دهند؟ آنانكه جنگ بـين اردوگاههـاي لبنـان را بـدان دليـل كـه دو                   مي ا را چه  ملتهفردا جواب خدا و تاريخ و       

 سـازند، چگونـه    مـي سوده ساختن يكديگر با اسرائيل بجنگند، محكـوم   جاي فر ه  طرف مسلمند و بهتر است ب     

 توانند قويترين حريفان آينده در برابر اشغالگران قـدس          مي توانند ادامه جنگ ميان دو ملت مسلمان را كه         مي

   توجيه نموده و صدها هزار مسلمان و شيعه را به خاك و خون بكشند؟،باشند 

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥ماه   بهمن١١

  :پاورقيها

  ١٩٨٦مارس١٤ وي ريوـ مجله ناسيونال١

  .١٩٨٦  جون٥ ـ روزنامه نيويورك تايمز٢

  .١٩٨٦، ٢،شماره ٤١، جلد  ژورنالـ مجله اينتر ناسيونال٣

  .١٩٨٦نوامبر ١٨ـ روزنامه لوموند٤

  .ـ كتاب ايران و عراق نوشته عبدالقاني٥

  .نوشته مارك هلر١٩٨٤ ،يك اسرائيل، تل آويوكتاب جنگ ايران و عراق ـ مركز مطالعات استراتژ ـ٦

   .١٩٨٦ نوامبر٢٢ـ روزنامه نيويورك تايمز ٧

  .١٩٨٦دسامبر ١ـ مجله تايم  ٨

  



 

 ١٣١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠ تأسيس

  ٢١- ٤- ١٣٤١ :شماره

 ١٤/١١/١٣٦٥ :تاريخ

  

  كل سازمان ملل متحد تلگرام نهضت به دبير

  بار شهرها اعتراض به بمباران جنايت در

  
  جناب آقاي خاوير پرز دوكئويار

  دبيركل سازمان ملل متحد 

ور كه مسبوق هستيد حكومت عراق در ماههاي اخير با تشديد و گسترش جنـگ هـوائي و                  محترماً همانط 

بمبارانهاي وسيع شهرهاي پشت جبهه و كشتار مردم بيگناه از زن و مرد، پير و جوان، كـودك و نـوزاد در                  

ي بـه   عاد جديد مدرسه، منزل، بيمارستان، كارخانه، مزرعه، كوچه و خيابان و ويران كردن سراسر ايران، اب             

كوشـد تـا ضـعف و خـشم و نـاتواني خـود را در                  مي حكومت عراق . سابقه داده است   اين جنگ و جنايت بي    

  .از طريق بمباران مردم شهرها در پشت جبهه جبران نمايدها  جبهه

نهضت آزادي ايران بارها مخالفت خود را با سياستهاي جنگي دولت ايران و با ادامه اين جنـگ خانمـان                    

گونـه پيـشنهاد معقـولي بـراي پايـان       هـر   داشـته و از مـسئوالن ايـران خواسـته اسـت تـا از             برانداز اعـالم  

عـدم موافقـت ايـران بـا حـل          . شرافتمندانه و عادالنه جنـگ بـه نفـع دو ملـت ايـران و عـراق اسـتقبال نمايـد                    

آميز جنگ هرگز مجوز قابل قبولي براي رژيم عراق در بمبـاران منـاطق مـسكوني شـهرهاي پـشت                     مسالمت

المللي  بمبهاي شيميائي تمامي قوانين بين    رژيم عراق با ارتكاب به اين جنايات و با بكارگيري           . باشد  نمي بههج

  .مربوط به جنگ و اصول انساني را زير پا گذاشته است

 قدرتهاي شـرقي و غربـي جهـان كـه ابـزار ايـن قبيـل عمليـات تهـاجمي را در اختيـار عـراق گذاشـته و                            

خواهيم بـا اسـتفاده از قـدرت خـود از             مي ما از شما  . باشند  مي ك در اين جنايات   گذارند، بدون شك شري    مي

  .انتقال ابزارهاي نظامي اينگونه عمليات تهاجمي و تخريبي، جلوگيري نمائيد

خواهيم تمام امكانات خود را بكـار         مي المللي عنوان مسئول يك نهاد بين      هما به نام انسانيت از جنابعالي ب      

ايـن  اگر عراق كه آغازگر     . ا وادار سازيد تا اين بمبارانها را بدون قيد و شرط متوقف سازد            بگيريد و عراق ر   

 يقين داريم دولت ايران نيز طبق نظر اعالم شـده  قبيل عمليات بوده است، بمبارانهاي هوائي را متوقف سازد،     

  .مثل خودداري خواهد نمود هخود، از مقابله ب

در هر دو كشور ايران و عـراق را از ايـن مـسابقه خـون و     ها  شت جبههگناه پ قطع اين بمبارانها مردم بي   

المللي و ادامـه سياسـت قـدرتهاي بـزرگ در            تخلف عراق از مقررات بين    . هد داد خرابي وحشتناك نجات خوا   

  .مسلح ساختن عراق نبايد مانعي براي اقدامات جنابعالي در توقف اين عمليات باشد

  با اميد به اقدامات عاجل شما

  هضت آزادي ايرانن

  ٦٥ بهمن ١٤
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  بيانيه

  )٢(كي مقصر است؟

  

بـه خـدمتگزاران هـر     براي هموطنان عزيزي كه كاسه صبرشان لبريز شده به انقالب و نظام و اسـالم و     

گويند و نهضت آزادي ودولت موقت را مسئول و مقصر روي كار آمدن روحانيت و اوضـاع                   مي سه آنها بد  

منتـشر  » ؟كي مقـصر اسـت    « تحت عنوان    ١٣٦٣اي در ديماه      صفحه ١٦ك نشريه   دانند ما ي    مي حاكم و حاضر  

اي از مدعيان و معترضين را روشن ساخت ولي محدود بودن شديد امكانات              اين نشريه اذهان عده   . ساختيم

افزون محروميتهاي مردم و سختيها و عصبانيتها از طرف ديگر،     طرف و افزايش روز    ارتباطي نهضت از يك   

 تر  تفاوت   بي  خشمگينتر و  تر،  الزم آمد اينك كه مردم پژمرده     . و ايرادهاي تازه اي ايجاد كرده است      اعتراضها  

تجديد مطلعي در اين باره نمـوده توضـيحات بيـشتري بـا هموطنـان دردمنـد و سـرگردان درميـان                    اند    شده

  .بگذاريم

ان وارد سـاخته اسـت      اي كه جريانـات بعـد از پيـروزي انقـالب بـه ملـت ايـر                 ترين ضربه  شايد زيانبخش 

 در غالـب  تفـاوتي  ي و بيبيناميد و اعتماد و از بين بردن عشق و حركت يا ايجاد بد هاي    خاموش كردن شعله  

ترين كار مردم حسرت خوردن و درد دل كردن است و انداختن تقصير به گردن                عمده. قشرهاي مردم باشد  

همراه با سـلب مـسئوليت و تقـصير از خـود و             اين و آن، چه خودي و چه بيگانگان، و مخصوصاً بيگانگان،            

 ملت ايران همـان انـدازه كـه در      .استعفا از شخصيت و حركت كه خطرناكترين آفت براي فرد و جامعه است            

خـرج داد بـراي مقابلـه بـا مـشكالت و تـسلط بـر مـدعيان آزادي و                    ه  براندازي استبداد شهامت و سرعت بـ      

ما ملتي بوديم تـازه كـار و        . ا نشان داد و اثبات ناتواني نمود      حاكميت ملي بيتابي براي حصول فوري آرمانه      

عجول در مبارزه و انقالب، در حاليكه ظرفيت و تجربه كافي براي گـرفتن حقـوق و حاكميـت خـود و بـراي                        

  . در جهان پرتالطم امروزي را نداشتيم،رسيدن به استقالل و ارتقاء

 رود كـه هـم      مـي  شـمار ه  يخي و ابـتالء بزرگـي بـ        و جريانات بعدي و فعلي آزمايش تـار        ٥٧انقالب سال   

تواند موجب نابودي دنيا و آخرت ما و پايان تاريك عمر ايـن ملـت پايـدار گـردد و هـم وسـيله و طليعـه                 مي

 نسبت به آينـده و       تصميمان مهم اين است كه   . حيات درخشان تازه، با ابعاد برتر در مقايسه با گذشته باشد          

؟ همانطور كه يك پزشك اگر در تشخيص بيماري و تعيـين ميكـرب آن   گذشته چيسته تشخيصمان نسبت ب  

گردد، اگر ملت نيز دربارة علل و عوامل نابسامانيهاي خود عوضي رفتـه               مي اشتباه كند موجب هالكت بيمار    

 يعني برخالف پيشواي بزرگمان علـي    .غيرمقصرين را مقصر بداند و خود را غيرمتعهد و غير مؤثر بشناسد           

از مـرگ و  .  تصور و تبليغ نماينـد    ،باشد  مي  كه گفته است درد تو از خودت و درمانت در خودت           عليه السالم 

  .گرفتاري نجات نخواهند يافت و گام در ديار سالمت و سعادت نخواهند گذاشت

هـاي    نهضت آزادي ايران در نوشتار و گفتارهاي خود هميـشه سـعي داشـته اسـت بـا تجزيـه و تحليـل                      

برداري از تاريكيها و بدكرداريها هم علـل و عوامـل ناكاميهـا را بـشناسد و       ، ضمن پرده  بينانه  دلسوزانه واقع 
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  .بنمايد“ چه بايد كرد”هم راهيابي براي 

مسلم است كه دردهاي كشور يكي و دوتا نيست و نهضت آزادي ايران و اعضاء دولت موقـت نيـز قـبالً            

وده، بـ ايف كـوه پيكـر ارجـاعي ن       ظـ ان و ه و فرصـت كـافي بـراي چنـ         ربـ كه صاحب تج   اعتراف نموده بودند  

 در نشريه حاضر مـا نـه      . طلبند  مي  خود يپيشاپيش عذر تقصير از ملت شريف نسبت به خطاها و نارسائيها          

حلهـا را معرفـي و پيـشنهاد         ح سازيم و نه مقصرهاي اصلي و راه       خواهيم همه مسائل و مشكالت را مطر       مي

چـه بايـد    ”حال سه نشريه تحت عنـوان       ه  ب جويي كرده تا   را پي اي اين مقاصد     جداگانههاي    در نشريه . نمائيم

 آنچـه فعـالً مـورد نظـر       . ايـم   پخـش نمـوده    ٦٤ و آذرمـاه     ٦٤اد مـاه     و خرد  ٦٣آبان ماه   هاي    در تاريخ “ كرد؟

باشد كه چـون بـسياري از         مي ٦٣سابق مورخ ديماه    “ كي مقصر است  ”باشد اوالً انتشار مجدد مشروحه       مي

نمائيم كه اول آن را قرائت        مي قوت خود باقي بوده توصيه    ه  مندرجات مربوطه ب  اند    ديدههموطنانمان آن را ن   

  ثانياً طرح ايرادها و سئواالتي است كه بعداً و متواتراً پيش آمده بر قبليها اضافه گشته اسـت و اينـك                     .نمايند

  .خواهيم پاسخ و توضيحي دربارة آنها داده شود مي

  و سؤالهاي جديدها  ايراد

  :ادهاي اضافي و سئواالت تازه غالباً از اين قبيل استاير

اساس خرابي و فساد مملكت از دخالت دين در سياست است و شما بوديد كه از زمان شاه با تفكر                   ) الف

  .كرديد و نتيجتاً باعث اختالط اين دو و حاكميت روحانيت شديد  ميتفكيك دين از سياست مبارزه

 افكـار عـالي متجـدد مآبانـه و اومانيـستي          ه  لقاني و دكتر شـريعتي بنـا بـ        اصالً شما و امثال آقاي طا     ) ب

داديد كه مطلـوب و دلنـشين همـه بـود و بـا آن                 مي ما ارائه ه  تصويري از اسالم ب   ) انساندوستي و انسانيت  (

تصوير و تصور بسياري از جوانان و ترقيخواهان را فريفته مكتب خودتان و معتقد يـا عالقمنـد بـه اسـالم                      

 حكومت اسالمي را تجربـه نمـائيم و   ةبعد از پيروزي انقالب كه فرصتي پيش آمد تا پياده شد         . موديدمدرن ن 

فهميديم كه تعليمـات    . فريب و خيانت شما پي برديم     ه  چهرة واقعي اسالم را بشناسيم به اشتباه خودمان و ب         

ولـي اسـالم    ايـد     و تبليغات شما خيالي بيش نبوده گرچه ممكن است حسن نيت و قـصد خـدمت هـم داشـته                   

گوينـد و     مـي  االسـالمها  و حجت ها     هللا ير از آنچه علماي رسمي دين و آيت       تواند چيزي غ    نمي راست و درست  

تر هستند و در اسالم و تر و وارد از شما در مسائل ديني درس خوانده      آنها صد درجه    . نمايند؛ باشد   مي اجرا

  .ا تعاليم پيغمبر و امامانمان آشناتر هستندباحكام 

 و به روحانيون داديد تـا در امـر دولـت            خمينيميدان به آقاي    ـ در دولت موقت نردبان قدرت شديد،        ١ج  

 مشاغل دولتي و اجرائي و وزارت داده پـاي آنهـا را در            ،دخالت نمايند و شما بوديد كه اولين بار به معممين         

روي آنها بـاز    ه  راه ب . جارو كنند حكومت باز كرديد و باعث شديد كه خودتانرا هم           هيئت وزرا و در دولت و     

شما بوديد كه آنها را به انقالب و حكومت رسانديد و آنچـه امـروز               . كرديد و اداره حكومت را يادشان داديد      

  .كشيم  ميآيد از دست شما  ميسرماه ب

 مـا گرفتـه   ه  گروههاي تند انقالبـي بـ      نظير چنين ايراد، ولي در جهت مخالف را هيئت حاكمه فعلي و           ـ  ٢ج  

گروههـاي ضـد انقـالب      ه  گويند دولت موقـت بـا دادن آزادي و امكانـات بـه طاغوتيهـا و سـاواكيها و بـ                     يم

كمونيست و منافق، عامل تقويت و توسعه و تـسلط آنهـا گرديـد و بنـابراين مـسئول جنايتهـا و كـشتارهاي               

 .باشد  ميبعدي آنها
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انيت و تسلط بر جان و مال مـا بـراي   تر اينكه چرا در برابر تصرف قدرت از ناحيه روح د ـ اعتراض تلخ 

كت عملي مملهاي  جلوگيري از تعديات و خرابكاريهاي آنان و از پايمال شدن حقوق ملت و فرهنگ و سرمايه     

 ١انجام نداده ساكت نشستيد؟

هايي نيز بعضي از مبارزين سابق و فراريان و پناهندگان به خارج داشته ما را از اينكه حمايت هـ ـ ايراد 

  .شناسند  ميمقصرايم  ز آنها نكردهالزم ا

∗  ∗  ∗ 
اي ازآنهـا تفـصيل يـا         اعتراضات و سئوالهاي فوق البتـه جـامع همـه ايـرادات و اتهامـات نيـست و پـاره                   

 كه بازگوكننـده درددلهـاي       جهت  آمده بود ولي از اين     »كي مقصر است  «هايي است كه در اولين نشريه        متمم

باشـد قابـل توجـه اسـت و           مي عي و فرهنگي بعد از انقالب كشورمان      كننده مسائل اجتما   طبقات مردم و طرح   

 اينـك بـه بيـان مختـصر هـر يـك            ارزش دارد كه تحليل شـده ودربـارة آنهـا توضـيح بيـشتر داده شـود و                 

  :پردازيم مي

  

  دخالت يا تفكيك دين و سياست) الف

ماوازي و همگامي ما با     ه«عنوان مقدمه گفته شده است كه       ه   ب ٦٣ نشرية كي مقصر است ديماه       ٦در بند   

اي حاكميت ملي نيست بلكه انعكاسي      غ روحانيت و ال   ي تسليم به حاكميت طبقات    ٠٠٠ملت ايران و با روحانيت      

قـل از سـخنراني مـورخ    ه ن بـ »مرز ميـان ديـن و سياسـت   « قبالً در كتاب »است از اعتقاد ما به حاكميت الهي     

انتخاب متصديان و طرز اداره كار امري نيست        «د كه    آقاي مهندس بازرگان صريحاً اعالم شده بو       ٢١/٦/٤١

سـتناد  اه  بـ هـا     داشته باشد و روحانيت بتواند در انتصابها و دسـتورالعمل         ) روي آن (كه ديانت نظر مستقيم     

  ».مقام ديني خود دخالت نمايد

سـت و    كه آيين و معتقدات مردم با سيا       )و هست (اين معني بوده    ه  مخالفت ما با تفكيك دين از سياست ب       

باشد تا بتـوان خـدا و اصـول عاليـه اسـالم را كـه                  نمي وجه بيگانه  يچ ه سيستم حكومتي و وظايف دولتي به     

دولت هاي  دهد بر كنار از قوانين موضوعه و اهداف حكومت و برنامه          مي مذهب اكثريت ملت ايران را تشكيل     

حكومتي و اعتقادات گردانندگان    ي  ها  چه رسد به اينكه سياستهاي جاري و برنامه       . و انتخاب مسئولين گرفت   

  .دولت نسبت به دين مخالف و حتي بيطرف باشد

يادگار رنسانس بعد از قرون وسـطي  ) الئيسيم و سكوالريسم(انديشه يا اصطالح تفكيك دين از سياست  

اروپائيان از دخالت و نظارت آمرانه روحانيت مسيحي در كليه شئون           . و ثمره تلخ حاكميت ارباب كليساست     

ديدنـد كليـسا و       مـي  ندگي افراد و امور اجتماعي و فرهنگـي و حكـومتي كـشورها بـه تنـگ آمـده و چـون                     ز

 خود را موظـف بـه       ،و عيسي و خدا   وحانيت، با ادعاي جانشيني پطرس      مسيحيت دو مفهوم مترادف گشته ر     

ين از سياسـت     اصل تفكيك د   ،شناسد  مي داند ومردم را به ارادت و اطاعت از خود          مي چنين نظارت يا واليت   

ه انـساني و    طـور فطـري مختـار و آزاد اسـت و جامعـ            ه  را اعالم كردند ولي چون نتوانستند انسان را كه بـ          

د نـ آل و پيروي از يك سلسله اصول يا ايـدئولوژيها بنماي           نياز از انتخاب هدف و ايده      نظامهاي حكومتي را بي   

هـاي    اني و مرامهاي اجتماعي رفته فلـسفه      تشخيص خودشان، بدنبال ارزشهاي انس    ه   با تفحص و ب    ،و بدانند 

                                                      
 .قبلي نيز مطرح شده بوده است» كي مقصر است «١٠مطلبي كه در بند  .1
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 مشي دهنده برنامه زندگي و      بخش فرهنگ و افكار و خط      ژيهايي را بوجود آوردند تا الهام     سياسي يا ايدئولو  

، هايي از قبيل ناسيوناليسم، ليبراليـسم، سوسياليـسم        در نتيجه ايدئولوژي  . شان باشد   كننده نظام حكومتي   تعيين

. همان حاكميت دين بر سياسـت برگـشتند       ه  اروپائيان در حقيقت ب    ره پديد آمدند و   اومانيسم، كمونيسم و غي   

 )يـا انقالبيـون پيـروز شـده    (م آيين يا مسلكي است كه پذيرفته و گزيده اكثريت جامعه      عمعناي ا ه  البته دين ب  

  .باشد

و در بر آزادي تفكر و تشخيص و تصميم اسـتوار اسـت   اش  نسل امروز بشري كه مقصد و مدار زندگي      

توانـد زيـر بـار سياسـت و حكـومتي تعريـف نـشده،          نمـي باشـد   مـي هر حال نيازمند هدف و نظم و برنامـه      

  .١نامشخص يا تحميل شده از طرف ديگران، اعم از خودي و بيگانه و حتي خدا برود

اين معناسـت كـه   ه ارتباط و پيروي سياست و حكومت از ديانت و اسالم ب ه  اعتقاد نهضت آزادي ايران ب    

لسفه سياسي و ايـدئولوژي اجتمـاعي و حكـومتي مـا بايـد بجـاي آنكـه مبتنـي بـر اصـول ناسيوناليـسم،                          ف

پرسـتي بـرود، روش نـه    ه دنبال دنياسوسياليسم، كاپيتاليسم يا ليبراليسم و ماركسيسم باشد و بطور كلي ب         

مـراه آن اصـول   سـوي خـدا سـير كنـد و ه     ه  پرستي و ب  ه دنبال يكتا  لوحه قرار داده ب    شرقي نه غربي را سر    

 آنطـور كـه قـرآن و        ،آزادي، آبادي، برادري، عدالت، رحمت، محبت و مشاركت مردم را و كرامت انساني را             

.  پيروي نمائيم،باشد  ميو اكثريت ملت معتقد و متعهد به آن اند    ه و نشان داد   ت بيان كرده  ترسنت پيغمبر و ع   

بوده اسـت و دولـت موقـت بـا چنـين اعتقـاد و        نهضت آزادي از بدو تأسيس چنين      اصرار اعتقاد و شعار و   

  .مرام قبول مسئوليت نمود

دست شايستگان  ه  اكثريت مردم متدين و ملي ايران نيز خواهان يك حكومت يا دولت اسالمي بودند كه ب               

كمتر كسي خواهان اسالم دولتي و روي كـار آمـدن روحـانيون             . متعهد و مورد اعتماد خودشان اداره شود      

ملـت و حقـوق و      هـاي     خواسـته  كرد كه ممكن است گروهي آرمانهـاي انقـالب و          ري را مي  بود و چنين تصو   

دار ابالغ و اجراي اسالم در دنيا نموده و با اين نام و هدف براي خـود   اكميت ملت كنار زده خود را وظيفه      ح

  .حق حاكميت قائل شوند

يـده نوجوانـان    انحـصار گرد   دچـار انحـراف و       ٥٧ بهمـن    ٢٢حال اگر انقالب اسالمي ما پس از پيروزي         

تجربه با القائات فرهنگ تضاد و تخاصم كمونيستي و تبليغات روحانيت سنتي، فـاتحين               پرشور كم اطالع بي   

. ايـن تفـسير نهـضت آزادي نيـست        انـد     انقالب شده مفهوم ديگري براي اشراف دين بر سياست قائل گـشته           

س از آن حتي در دوران كوتاه دولـت موقـت،           خصوصاً كه نهضت آزادي هيچگاه چه پيش از انقالب و چه پ           

 كلي افكار و احـوال در  ه و برگردانندهشده است كه گردانند  نميتعيين كننده اصلي در جامعه ايران محسوب      

  . روشنفكران، متدينين، بازاريان، كشاورزان و كارگران باشد،ميان پير و جوان

س از اسـتقرار نظـام، درگفتارهـا و نوشـتارها بـا      در تمـام دوران انقـالب و پـ   ايـم    ما تا آنجا كه توانسته    

صراحت و جسارت بيش از انتظار، معني و منظور از ايدئولوژي اسالمي يا الهي و اشراف دين بر سياسـت                    

                                                      
خود و اطاعت از خود را اجبـاري نمـوده          ه  الدين وخدا نخواسته است ايمان ب      گويد الاكراه في   رآن مي ه همين دليل است كه ق     و ب  .١

. دست و عمل خود خطاكاران فرموده اسـت    ه   دنيا يا ب   آن عذاب و جزا را موكول به        بلكهپيغمبران را مأمور و موكل مردم بسازد،        

بيند كـه مـردم فـوج فـوج داخـل ديـن خـدا                 شود پيروزي پيغمبر را در اين مي        در سوره كوتاه نصر كه خبر از ياري خدا داده مي          

  . نمايد نها را وادار به اسالم مي آنكه رسول اكرم با جنگ و اجبار آشوند نه مي
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رآن كريم و استفاده از سـنت پيغمبـر و          ق با استناد به      هالكتباري را كه رخ داده است،      هاي  و همچين انحراف  

كـه علـي شـاگرد اول    ايم   از جمله روي اين نكته تاريخي تكيه كرده       . ايم يح داده يشوايان برحق، تذكر و توض    پ

 واليـت مـصر اعـزام     ه  محبوب همه مسلمانان وقتـي مالـك اشـتر را بـ            مكتب اسالم، پيشواي اول شيعيان و     

 دارد مأموريت او را در دفاع از سرحدات، در امنيت و آبادي داخل و باالخره براي تأمين رفـاه و عمـران                      مي

  ١.نمايد  نميكند و كمترين اشاره به تحميل و حتي تبليغ دين  ميمردم آن سرزمين خالصه

  

  اسالم واقعي و اسالم فقاهتي) ب

 قرن پيش به تحصيلكردگان    نيم   سحابي از حدود   طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر       هللا اسالمي كه امثال آيت   

 خواسـتند بـه     مـي   از ملـت و دولـت       عاشـقانه آن را     و كردند و قبول آزادانه     مي و متدينين اين مملكت عرضه    

بـالعكس، ايـن آقايـان      . درآوردي يا نقش و نگار يافته از تـوهم و تخيـل نبـود              وجه يك مكتب و مرام من       يچه

دست اول پيغمبر و امامان داشته بـا        هاي     سنت استفاده از حفظ اصالت اسالم و بازگشت به قرآن        ه  اصرار ب 

عالمه طباطبـائي موفـق   فكر همچون استاد شهيد مطهري و   ن انديشمند و روشن   همكاري روحانيو همفكري و   

 هم  ،وردآ را ارائه دهند كه اسالم را هم از غبارهاي جهل و ابهام بيرون               ها  اي از تعاليم و تتبع     شدند مجموعه 

هم يد و ذهني و عاطفي يوناني و هندي پاك نما    هاي    خرافي و ارتجاعي كهنه و از كج وكاستي        يها  از آلودگي 

 و   بـا علـم     مخالفـت آن را     مباينت و  با تاييد گرفتن از اكتشافات و تحقيقات جديد مغرب زمين حقانيت و عدم            

اسالمي را ارائه دادند كه چون اصيل بود و جلوه باال و برتر داشت مورد اسـتقبال قـرار                   . زندگي ثابت نمايد  

دور از  ه  نفكران غربـزده در ايـن بـود كـه بـ           اختالف يا امتياز آنها نسبت به روحانيت سـنتي و روشـ           . گرفت

تعصب قشري قديمي و از تجدد مآبي و خودباختگي در برابر اروپا هم نسبت به معتقدات و معـارف اسـالم                     

و ارزشـهاي غـرب     هـا     آشنائي و بررسي دوجانبه داشتند و هم برخوردار مستقيم يا غيـر مـستقيم از يافتـه                

  .بودند

در سخنرانيهاي عمومي منعكس و     اند    ققين نهضت تتبع و ترويج كرده     خوشبختانه آنچه آنها و برخي مح     

تواند مالحظه    مي بنابراين هر كس  . تدوين و به اهل دين و دانش تقديم شده است          در كتابها و نشريات متعدد    

كند كه تالش و طرز تفكر آنها چگونه در جهت احتراز از تأويل و تحريف و ابداعهاي شخصي بوده اسـت و             

انحرافات مسلمين يـا ذهنيـات يونـاني و احـساسات            ندازه اصرار بر زدودن عادات و خرافات قديم و        تا چه ا  

  .اند كرده  ميو در عين حال با هرگونه التقاط و انضباطهاي تصنعي مخالفتاند  هندي داشته

ان نام اسالم و شيوه حكومتي پيغمبر و علي در اين دور ه  از طرف ديگر اين مطلب هم درست نيست كه ب         

.  باشـد  و با آيين يكتاپرستي داشتهي انطباق با اسالم محمد،در قالب اسالم فقاهتي معرفي و عمل شده است 

اي سياسي شده كجا؟ در عـالم تحقيـق و تطبيـق الزم اسـت حـساب اسـالم و                     اسالم كجا و روحانيت حرفه    

ار ضعيفي از دريـاي بيكـران       كه ناظر بر جزء بسي    ( حساب اسالم فقاهتي     را از  )ع(رسول اكرم و ائمه اطهار      

 و عملكـرد    يمـا كـاري بـه ايـن نـداريم كـه اسـالم فقـاهت               . اي جـدا كـرد      روحانيت حرفه  و از ) باشد  قرآن مي 

                                                      
جهاد با دشمنان و  ) ٢ )جبايه خرجها (جمع آوري مالياتها    ) ١:  بند در ابتداي عهدنامه خالصه شده است       ٤برنامه مالك اشتر در      .١

 آبـاداني و سـازندگي  ) ٤ و بـاالخره  )استـصالح اهلهـا  ( و مشكالت آنهـا   مسائل حال مردم و رسيدگي به       اصالح) ٣ ) عدوها جهاد(

  ).عماره بالدها(
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گـوييم اعمـال و       مـي  فقـط . باشـد   مي روحانيت و متوليان دين و دولت درست و خوب است يا نادرست و بد             

 كـه   ا فقه و فتاوي بزرگان تشيع نيز تفـاوت دارد          حتي ب  شتهرآن و سنت ندا    ارتباط چندان با ق    رهواخالق مش 

 فرعـي و اصـلي و   ، اجتماعي، متكي بر تقليد و تعبد مطلق نسبت به شخص در كليه موارد فردي             دين و آييني  

  . باشدحتي اعتقادي

  

  نهضت نردبان قدرت براي روحانيت) ١ج ـ 

حانيت بوديم در حاليكه حقيقـت      گويند ما نردبان قدرت براي رو       مي اين يك اشتباه بزرگي است كه برخي      

اين است و جريان وقايع نشان داد كه روحانيوني كه خود را وارد انقالب و سـپس حـاكم بـر انقـالب و بـر                          

“ گـام بـه گـام     ” عمـل نمودنـد كـه        ينظام و دولت كردند از ابتدا عقيده و نقشه براي اين كار داشتند و طـور               

موازات آن گروههاي ملي، مذهبي، چپي و متفرقه همگـام          ه  و ب امكانات و اختيارات را از دولت موقت بگيرند         

دوران مبارزات را يكي بعد از ديگري حذف كرده يا عقب زده انقالب و نظام و اقتدار را در انحصار دربست                     

  .خود و مقلدين مطيع مخلص خويش بگيرند

ن ولــي  جــواب آن عــده از هموطنــان خــشمگي١در بنــد ) كــي مقــصر اســت دوم(در صــفحات گذشــتة 

 را حاكم بر ما آخوندهاگويند شما بوديد كه شناخته يا نشناخته، گول خورده،            مي فراموشكار يا ناآگاه را كه    

آيا امام خميني بودنـد كـه در آن    «كه  ايم     داده و پرسيده   ،آيد از دست شما است      مي كرديد و آنچه به سرمان    

وزيري براي تشكيل دولت موقت       را به نخست   ب آقاي مهندس بازرگان   پيشنهاد شوراي انقال   زمان با طرح و   

برگزيدند و يا مهندس بازرگان بودند كه حكم رهبري آقاي خميني و عـضويت اعـضاي شـوراي انقـالب را                     

  »صادر كردند؟

تري كه خطاي دولت موقت و نهضت آزادي را باز كردن پاي روحانيت در      همطونان آگاه  اما در پاسخ به   

دانند الزم اسـت دو نكتـه ذيـل را            مي غيرمسئولينهاي     هرج و مرج و دخالت     هيئت دولت و عدم جلوگيري از     

  .خاطر بياورنده توضيح دهيم و قبالً بخواهيم كه اوضاع و شرايط زمان را ب

 نـه قـانون و مقرراتـي در كـشور      ـ  و از جهاتي تا بـه امـروز   ـ اوالً در جريان انقالب و ماهها پس از آن

غيـر آنچـه خـود      ه  اي بـ   ان دولت بود كه مسئوليت يـا وظيفـه         گوش به فرم   يكرده و نه عمالً كس      مي حكومت

جامعـه آنـروز افكـار عمـومي و          اسباب كار و عامل قـدرت در      . دهد و عالقمند است انجام دهد       مي تشخيص

گروهـي  هـاي     رسـانه  پيمائيها، مجـالس و مـساجد و در مطبوعـات و          سازيهايي بود كه در راه    هيجانها و جو  

نيروهاي انتظامي، نظـامي، اداري، قـضايي، مـالي غالبـاً يـا منحـل و عقـيم و               . شد  مي ايجادگرفت يا     مي شكل

ا، شوراها و نهادهاي    ه ها، انجمن   داخل كميته دادند و يا در       نمي تعطيل بوده عملي انجام    مرعوب و حداقل نيمه   

قـشرهاي  . گرفـت   مـي  و حركتها صورت  ها    كه تشخيصها، تصميم    بود )االنقالب يا خلق (الساعه   همه رنگ خلق  

تر از خـود امـام و مـدعي سرسـخت آزاديخـواهي و آزادگـان بـوده                   ان فعال مصممي داشتيم كه انقالبي     جو

ضمن آنكه شوراي انقالب . نمودند  نميكردند و عنداللزوم از مزاحمت و كارشكني دريغ  نميدولته اعتنايي ب 

 يقينـاً خواننـدگان محتـرم       !زد  مي لبخند تأييد ا  ه  و كارشكني ها    مزاحمته   برنداشته ب   دولت نيز باري از دوش   

توضيح بيشتر دربارة دسـت     ه  خاطر داشته و نيازي ب    ه  تيغه نخست وزير دولت موقت را ب       تشبيه چاقوي بي  

تواند انكار كند كه مسلمانان روشنفكر، مليون طرفدار   نمي اين نكته را هم كسي     .دن دولت ندار   آن روز  بستگي
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ام و به طور كلي طبقه متوسط و توده ملت كه معموالً طرفدار امنيـت و آبـادي و                   مبارزين همسنگر و همگ    و

  .دولت موقت نكردند خدمت و نظم هستند پشتيباني الزم و حتي همصدائي با

دليـل  ه   از اعضاي شوراي انقالب براي قبول وزارت يا معاونت و حضور در هيئـت دولـت بـ                  تثانياً دعو 

ا غير رسمي و مقامات روحـاني غيرمـسئول در برابـر وظـائف ادارات و                اشكاالتي بود كه نهادهاي رسمي ي     

شديم براي رفع مزاحمت آنها متوسـل بـه مـسئولين بـاال و                مي ما مجبور . اند كرده  مي كارمندان دولتي ايجاد  

ديديم خـود آقايـان     بهتر مي. بشويم،گردانندگان نهادها كه از اعضاي شوراي انقالب يا مرتبط با آنان بودند 

انـع و   خطير اداره مملكت شركت دهـيم تـا بـا وقـوف و حـضورشان رفـع مو                 هاي    ا در مسائل و مسئوليت    ر

  .نيز كاسته شودها  تر صورت گيرد و از ايرادگيريها و عدم همكاري پيشرفت كارها سهلتر و سريع

د و  كردنـ   مـي  دستور رئيس منطقه بهداري محل يك قاچـاقچي را بازداشـت          ه  مثالً مأمورين ژاندارمري ب   

 قاچـاقچي را از زنـدان آزاد        ،بالفاصله افرادي كه از كميته    . نمودند  مي كسان قاچاقچي به كميته محل شكايت     

 دادنـد و مـأمور ژانـدارمري مـسئول بهـداري را بـه جـاي او توقيـف و تـوبيخ                     مي كرده ترياكها را تحويلش   

بهانـه اينكـه حجـاب پرسـتار كامـل      ه  بيمارستان آمـده بـ      به درجاي ديگر پاسداران يا افراد بسيج     . كردند مي

خودداري شده است مدير بيمارسـتان و پزشـك جـراح را            ها    نيست يا از قبول فوري و عمل كردن بيمار آن         

گاهي اوقات نيز براي جلوگيري از شرارت ضـد انقالبهـا و يـا ماركسيـستها دسـتوري از                   . نمودند  مي اخراج

دادستاني انقالب بدون آنكه از مسئولين وزارتـي يـا          . دگردي  مي طرف فرمانده پادگان صادر و افسري اعزام      

 توضيح و رسيدگي بخواهد يا الاقل اطالعي بدهد تا جاي افـسر مـأمور فـرد ديگـري           هدولت كسب نظر نمود   

  صـادر   را محض دريافت گزارش يا شكايت حكم احضار يا بازداشت فرمانده مزبور يا افسر            ه   ب ،تعيين شود 

ا بازداشت مهاجمين مسلح مزاحم شمال يـا        يفتاده كه درست در بحبوحة درگيري        چندين بار اتفاق ا    !كرد مي

 رئـيس سـتاد مـشترك    ب در مواجهه با حمالت عراق دادستاني فالن اسـتان يـا مركـز دسـتور جلـ              يا جنوب

 معلـوم اسـت كـه در چنـين شـرايط چـه         !فرستاد  مي خانه او ه  دفتر يا ب  ه  منتخب دولت و شوراي انقالب را ب      

آمـد و     مي كرديم بوجود   مي روحيه مسئولين و مديران دولتي كه با هزار تالش و تدبير و تمنا پيدا             تزلزل در   

كـرديم خـود آقايـان وزيـر       مـي بنـابراين فكـر  . شـد   ميسر و دلسردي و مشكالت براي دولت فراهم  دچه در 

يـر فرمـان داشـته      را ز هـا     كه كميته  وزير كشور شوند  . دادگستري شوند تا از پس دادگاههاي انقالب برآيند       

 شورايعالي دفاع و امنيت را بپذيرنـد كـه اطـالع و اطمينـان پيـدا                  دفاع و عضويت   باشند و يا معاونت وزارت    

 عالوه بـر اينهـا از     . حافظ آنها در برابر مزاحمتها شوند      انتخاب فرماندهان همكاري داشته حامي و      كرده در 

جـاي تفـرق مواضـع و مقامـات       ه  زمـان بـ    ه آن العـاد   خواستيم كه در شرايط حساس و فـوق        رهبري انقالب 

تصميم گيرنده و دستور دهنده و مانع شونده و براي جلوگيري از كندي  و اخاللها، شوراي انقالب و دولت                    

است رهبري داشته باشيم تا اطالعا ت و اوامـر بـا   يره موقت را يك كاسه و مختصر نموده جلسات هفتگي ب   

ميـان  ه  تـصميمات و ترتيبـات ديگـري بـ      ،د و خارج از آن جلسات     درگحضور همه مقامات گزارش و صادر       

  .نيايد

همگي يقيناً داستان آن گربـه را كـه صـاحبخانه مجبـور شـد بـشقاب غـذاي خـود را جلـوي او بگـذارد                           

مستأصل گرديده ناگزير   ها    گيري و مزاحمت   و از عاقبت كار كه دولت موقت از تعدد مراكز تصميم          ايد    شنيده

  .ز اطالع داريدبه استعفا شد ني
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قـالب و ملـت مملكـت  در اثـر     چون ما نيامده بوديم براي خود كسب قـدرت و منفعـت نمـائيم و بـراي ان               

 بنابراين وقتـي عـدم همكـاري قطعـي شـد،          ،ديدها و خواستها، مشكل اضافي و دردسر فراهم آوريم         اختالف

  ....گردن خودش انداختيمه استعفاي دولت هم قطعي شده مهار شتر را ب

  

  مخالفينه ايراد مدارا با ضد انقالب و ميدان دادن ب) ٢ ـ ج

چپروهاي ضد آزادي كه در واقع دشمنان داخلي دولت موقـت بعـد از اسـتعفا                 ايراد انقالبيهاي افراطي و   

 و  منافقين و كمونيستها براي فعاليتهاي مربوطه و تظاهرات و تبليغات         ه  كه چرا به ضد انقالب و ب       بودند در اين  

  . واقعاً مسخره است،م و عرض وجود، آزادي داده راه اختناق و تندي و اعدام را پيش نگرفتيدحتي تظل

آيا ملت ايران انقالب كرده شاه و ساواك را اخراج نموده و دولت موقت مـأمور شـده بـود كـه آزادي و                    

پليـسي گذشـته    هـاي     قانون و انسانيت اجرا گردد يا استبداد و آزار احياء شود؟ آيا قرار بود كه ما به شيوه                 

  متوسل شويم؟

توقع عجيب اين دسته معترض نوعي اعتراف به انحـراف و سـوء نيـت خودشـان بـوده محكـوم كـردن                       

  .رساند  ميحاكم راهاي  شيوه

از اينها گذشته، آيا استفاده كننـدگان از آزادي و قـانون، در آن زمـان غيـر از انتـشار مقالـه و اعالميـه،                 

دادنـد؟ بعـالوه      مي بر رسيدگي شكايت و درخواست حقوق چه كار خالفي انجام         اجتماع واعتراض يا اصرار     

 زدند و مزاحم مردم يا ادارات و بيمارسـتانها و مؤسـسات             مي هر زمان كه افرادي دست به اخالل و آشوب        

اد عليـه   حتـي وزارت ارشـ    . نمودنـد   مـي  طلبيـديم خـودداري     مـي  كمـك هـا     يا نهـاد  ها    شدند وقتي از كميته    مي

هم متعلق به دولت بـود بـا اينحـال انقـالب و رهبـران آن را مـورد                   اش    محل اداره  اي كه چاپخانه و    هروزنام

دادستاني انقالب شكايت نمود تا بـه       ه   ب ،نمود  مي داد و رسماً دعوت به اخالل و آشوب         مي حمالت ناروا قرار  

دادستاني حاضر به انجام اقدامي      قانون مطبوعات اقدام نمايد، ولي       بر طبق تعقيب و توقيف و خلع يد از آنها         

  .نشد

 داد و نـه باعـث        و قـانون   كـسي آزادي و اجـازه اعمـال خـالف حـق           ه  بطور خالصه دولت موقـت نـه بـ        

. اختيارش نبـود  داد وسيله جلوگيري از آن در  ميگستاخيها و درگيريها شد بلكه اگر تخلف و تجاوزي روي      

بعـالوه درگيريهـا    .  دولت بودند   مدعي ختيار داشتند خود  برعكس نهادهاي قانوني و انقالبي كه قدرت را در ا         

 ٦٠ از نه ماهه دولت موقـت بـويژه از خـرداد سـال                بعد هاي  مسلحانه، خرابكاريها و كشتارها غالباً در دوره      

  .صورت گرفته است

  

  اماعتراض به ساكت نشستن ) د

وت كسه و سران آن را متهم بانصاف باشد كه نهضت آزادي     حافظه و يا بي    خبر، بي   انسان بايد خيلي بي   

در برابر ستمگريها، خالفها، انحرافهاي از قانون و آرمانهاي انقالب و از اصول اسالم، كـه بعـد از پيـروزي                     

طلبـي،   ه گروهي بود كه كليه راههاي فرصـت    كيست نداند كه نهضت آزادي يگان     .  بنمايد ،انقالب رخ داده است   

رت، فرار و پناهنـدگي را مـردود دانـسته در ايـران مانـد و از اولـين                خواهي، انزوا، اختفاء، تعطيل، هج     عافيت

 ،روزهاي بعد از پيروزي و حتي قبل از آن در برابر خلف عهدها، انحرافها، اجحافهـا، اختنـاق، انحـصارگري                   
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حاكميـت ملـي، اعتـراض و اقـدام نمـود؟ در مجلـس و در                 ديني و مخصوصاً پايمال شدن آزادي و       استبداد

دور از تـرس و     ه  گذاشتند بگويند و بنويسيند با زبان روشن محكم منطقـي، بـ             مي  آنچه اتنتشارا  و  روزنامه

خـوب  . فـراوان آن را از اداي حـق  بازنداشـت        هاي     محروميت  و  ممنوعيت ، داد و حمالت، آزارها     انجام طمع،

  .گيرند چندي هم خودشان داخل گود بيايند  مينهضته است كساني كه اين ايراد را ب

 داده اسـت     اجـازه  ه داشته احال زنده و سرپا نگ    ه   عنايت و حمايت هيئت حاكمه نبوده كه ما را تا ب           ضمناً

عنايـت حـق،    . انقـالب و مملكـت بگـوييم       با مختصر ابراز وجود چيزهايي در دفاع از خودمـان و از مـردم و              

  . آوردبه حسابخرج داده شده است را بايد ه حقانيت مكتبمان و صبر و پايداري كه ب

ا وجود مخالفت قاطع نهضت، كنند كه چطور است دستگاه ب     مي در همين زمينه گاهي اين سئوال را مطرح       

آنها را تحمل كرده در صدد از بين بردنشان بـر نيامـده اسـت؟ بنـابراين زد و بنـد در پـس پـرده از ناحيـه                             

  .خارجيها يا گردانندگان نظام وجود دارد

دفع و حذف نهضت و سـلب آزادي و حركـت يـا حـق حيـات از مـا          ه  اوالً چنين نيست كه دستگاه اقدام ب      

و تهديدهاي چند سالة اخير عليه نهضت گواه ها   ها، گروگانگيري  حمالت، تخريبها، ضرب و شتم    . باشدنكرده  

حياتي دستگاه و قويترين سالح آنها جلـب افكـار   هاي  ثانياً چون در هر حال از پايه     . روشني بر اين امر است    

باشد و ازطرف ديگر اكثريت مـردم آشـنايي كـافي در ايـن                مي  مريد بار و ارادت افراد معتقد و     عمومي و اعت  

ن دارند و ايرادهاي ما مطالبه اصولي متكـي بـه           آحسن نيت و خدمات نهضت آزادي و سران         ه  مبارزات و ب  

ه ت بـ  كـه دسـ   انـد      مـصلحت نديـده    ،و درددلهـاي مـردم اسـت      ها    قرآن و قانون اساسي و منطبق با خواسته       

ثالثاً چـون عليـرغم   . كارهاي شديدي كه باعث محكوميت خودشان و سلب اعتقاد و اعتماد مردم شود، بزنند   

همه انحرافات هنوز هم در داخله واليت و مديريت حاكم آثاري از ايمان و حقيقت وجود دارد كه اگر حـسن                     

  .گيرند  مينيت و حقانيت ببينند جانب انصاف را

  از ساكت نشستن ما اين است كه چرا دائماً داد و فرياد و فحـش و ناسـزا نثـار   نيز منظورشان ها    بعضي

كـشيها يـا توقعـات و        حـق  ،ها  ها، تبعيض نيكنيم و دعوا و بلوا راه نينداخته عليه جزء جزء بيدادگريها، گرا            نمي

  ......دهيم  نميزنيم و كاري انجام  نميانتظارات خصوصي شاكيها، حرفي

زيرا در شرايط موجود و امكانـات       ايم    كنيم كه اين انتظارات را برآورده نساخته        مي رما از اين جهات اقرا    

آمد و نه داد و فرياد و تهمت و ناسزا يا دعوا و بلوا كار ما و عـادت                    هود بيش از اين نه از دستمان برمي       مش

  .و اعتقاد ما بوده است

 چنين اعتـراض را مـا بـه معترضـين و            اتفاقاً اگر حق ايرادي راجع به ساكت نشستن وجود داشته باشد          

  .مردم داريم

  

  گاليه بعضي از ياران قديم و همكاران و پناهندگان آواره از وطن) هـ

به آن دسته از سرخوردگان و مظلومان انقالب، با توجه بـه شـرايط دشـوار و زنـدگي رقـت بـاري كـه                         

ه دهـيم كـه بـ       مـي  نند تا حدودي حق   گذرا  مي بعضي از آنها در غربت از وطن يا در انزوا و سختيهاي كشور            

از آنهـا توقـع تحليـل منطقـي         . زمين و زمان و از جمله به نهـضت آزادي ايـران بـد بگوينـد و گاليـه نماينـد                    

بينيم واقعيات مسلم و بديهيات روشن را فرامـوش كـرده و              مي وقتي. و قضاوت عادالنه را نداريم    ها    گذشته
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 توجـه انـد     قش و نظريات خودشان و خطاهاي احياني كـه داشـته          جو و شرايط حاكم دوران انقالب و به ن        ه  ب

 و مشكالت و مواضع ما را كه بگونه ديگري غريـب و دسـت بـسته هـستيم در نظـر                    ها    كنند و مسئوليت   نمي

  .بينيم كه نمك روي جراحتشان بپاشيم  ميگيرند دور از مروت نمي

  ٨٩/ عرافا. ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين

  .گشايش دهندگانيحق عطا فرما و تو بهترين ه  ب گشايشيپروردگارا ميان ما و قوم ما

  

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥اسفند ماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  سلسله مقاالت روزنامه جمهوري اسالمي» گران تحريف«پاسخي به 

  

اي از كتاب الهي به آنها داده شده ننگريستي           آيا به كساني كه بهره    

شوند تا ميانشان حكـم كنـد         سوي كتاب خدا دعوت مي    كه وقتي به    

  ١.نمايند اعتنايي سرپيچي مي گروهي از ايشان با بي

  

 بهمـن، درصـدد     ٢٠ تـا    ٦روزنامه جمهوري اسالمي، ارگان حزب حاكم با انتشار يازده مقاله در فاصله             

ايـران بـه رهبـر      پيـام نهـضت آزادي      « نهضت تحت عنوان     ١٣٦٥برآمده است به نشريه مورخ شهريور ماه        

پيرامون اختالف نظر اعتقادي ـ سياسي در مورد مشروعيت و مقبوليـت ادامـه جنـگ ميـان      » انقالب اسالمي

عراق و ايران پاسخ داده دالئل نهضت مبني بر ناروا بودن تداوم جنگ، بعد از فتح خرمشهر، از نظر قرآن و                     

قابله قرآني، حديثي و فقهي، در ميـدان دشـنام و           روزنامه مزبور گهگاه با خروج از دائره م       . حديث را رد كند   

تـاز گرديـده و نهـضت آزادي ايـران را بـا القـابي        افتراء و اتهام و زير پا نهادن موازين اخالق اسـالمي يكـه            

» مدافعان نظام اسـتبدادي   «،  »گمراهان«،  »مدعيان اسالم و مسلماني   «،  »داران معاويه   نيزه«،  »خوارج«: همچون

  .مورد حمله قرار داده است» تحريف اسالم و قرآن و تاريخ«: لو اتهاماتي از قبي

  

  هدف از انتشار نشريه

هاي غيراسالمي ناروايي كه اين روزنامه به شيوه هميـشگي            هدف ما در اين نشريه پاسخ گفتن به نسبت        

ه اسـالم   دانند ك   چه كسانيكه مختصر آشنايي با تعاليم اسالمي داشته باشند مي         . خود به ما داده است نيست     

گويي را حتـي بـه مـشركيني كـه جـز خـدا را                 پراني، لقب زشت بخشيدن، دشنام      فريبي، هوچيگري، لجن    عوام

 و پيشواي اول مذهب كراهت خود را حتي از ناسزاگويي متقابـل سـپاهيانش بـه                 ٢خوانند نهي كرده است     مي

 دشـنام دادن دعـا كننـد كـه          معاويه و سپاه او صريحاً اعالم داشته و به آنها توصيه كـرده اسـت بـه جـاي                  

  ٣.برقرار نمايد» صلح«خداوند خونهاي طرفين را از ريختن حفظ نمايد و ميان دو طرف 

تقـوايي   كردند تا گرد بـي  را از نام نشريه خود حذف مي» اسالمي«اي كاش مسئولين اين روزنامه عنوان       

  .شيندو عواقب خودمحوري آنها بر دامن اسالم كه به ذات خود عيبي ندارد نن

                                                      
 .ين اُوتُوا نَصيباً ِمن الِكتاِب يدعون ِالي ِكتاب اِهللا ِليحكُم بينَهم ثم يتَولّي فَريق ِمنْهم و هم معِرضُونـ اَلَم تَرِالَي الّذ٢٣آل عمران،  .1

 ...دخوانند دشنام بگويي مبادا كسي كه به غير از خدا را مي ....)ال تَسبوا الّذين يدعون ِمن دوِن اِهللا(ـ ١٠٨سوره انعام، آيه . 2

پسندم كه دشنام دهنده باشيد، اما اگر به جاي دشنام، كردار آنها را بيان كرده  من براي شما نمي) ترجمه(البالغه   نهج٩٧خطبه . 3

و بهتـر اسـت كـه بـه جـاي      . را يادآوري نماييد، اين كار از نظر گفتار بهتر و در مقام عذر موثرتر است         ) رفتار بدشان (و حالشان   

دشـمني را بـه   (بار خدايا خونهاي ما و آنها را از ريختن حفظ فرما و رابطه ما و ايشان را اصـالح كـن         :  بگوييد دشنام دادن چنين  

شناسد آن را درك كند و آنكه حريص و شيفته گمراهي و  و آنان را از گمراهيشان برهان تا كسي كه حق را نمي) صلح مبدل ساز  

  .دشمني است از آن بازايستد
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هدف ما روشن شدن حقيقت و رهايي از بحران سياسي اعتقادي عظيمي است كه آينده اسالم و ايران را       

  .كند تهديد مي

  

  اند؟ چه كساني مدافع نظام استبدادي بوده

نهضت آزادي انداخت و سئوال نهضت از رهبر انقالب مبني          » نگاهي به گذشته  «نويسنده در اولين مقاله،     

فرماييد كه نـسبت دادن       ه بدانديشان پير و جوان كه با ما اختالف نظر و ايرادهايي دارند نمي             چرا ب «بر اينكه   

نشاندگي آمريكا يا كارگزاري صدام عفلقي به كساني كه مشاور قديم و مصاحب همراهتان از نجف به              دست

مهـوري اسـالمي    دهندگان نظـام اسـتبدادي بـه نظـام ج           پاريس و تا تهران بوده و سپس برگزيدگان و انتقال         

، به عنوان تالش بـراي كـسب   ١»باشد اند، در حقيقت به زير سئوال بردن اصالت انقالب و رهبري آن مي            شده

اعتبار، آن هم در سايه نزديكي به رهبر انقالب تلقي نموده است در صورتي كه هـدف نهـضت از طـرح ايـن                

طف و فـضل الهـي همـواره خـود را از آن      سئوال دفاع از اصالت انقالب بوده است نه كسب اعتباري كه به ل            

  :پرسد در هر حال نويسنده مي. نياز ديده است بي

تواند چنين ادعايي داشته باشد در حاليكه خـود از مـدافعين نظـام اسـتبدادي بـوده                    چگونه اين گروه مي   «

  »است؟

 نهـضت آزادي    توانند ارائه بدهند كه از ميـان رهبـران          متوليان روزنامه جمهوري حتي يك نمونه هم نمي       

  .بوده باشد» مدافعان نظام استبدادي«فردي در زمره 

آيا دستگيري و محاكمه سران و فعـالين نهـضت آزادي در دادگاههـاي نظـامي زمـان شـاه و دفاعيـات                       

   در دفاع از نظام استبدادي بوده است؟٢»چرا با استبداد مخالفيم«مهندس بازرگان تحت عنوان 

روحانيون حوزه علميه قم، به تبع حمايت مردم از رهبـران زنـداني نهـضت    آيا حمايت و پشتيباني قاطبه      

   به بعد به علت دفاع آنها از نظام استبدادي بوده است؟١٣٤١آزادي در سالهاي 

آيا فعاليت نهضت آزادي ايران در خارج از كشور و محاكمه غيابي دكتر يزدي در دادگاههـاي نظـامي و                  

 مرزهاي كشور از طرف ساواك به علت دفاع از نظام اسـتبدادي بـوده   صدور حكم دستگيري ايشان به كليه 

  است؟

، از جملـه سـتاد    ٥٧ و   ٥٦آيا مـشاركت اعـضاي نهـضت در سـازماندهي و مـديريت مبـارزات سـالهاي                  

اندازي نفت و سروسامان دادن بـه اعتـصابات در جهـت              هاي ميليوني، هيئت اعزامي راه      برگزاري راهپيمايي 

   استبدادي بوده است؟دفاع آنها از نظام

گويا در قاموس متوليان روزنامه جمهوري حد و مرزي براي افتـراء و تحريـف تـاريخ                 ! انصافي  زهي بي 

  .وجود ندارد

را افشا نمايد، چگونه است     » مدافعان نظام استبدادي  «به راستي اگر اين حزب واقعاً به دنبال آن است كه            

خطبايي شده كه در منبر و خطابـه خـود در دوران طـاغوت              كه ناشر سخنان و مدافع آن سنخ روحانيون و          

الناس توجيه  ضرورت بقاء حكومت شاه را با استناد به زندگي مورچگان و زنبورها و موريانگان براي عوام               

                                                      
 »ادي به رهبري انقالب اسالمي ايرانپيام نهضت آز«. 1

 .كه بعدها به صورت كتابي در داخل و خارج كشور به چاپ رسيد. 2



 

  ١٤٤

خـوان    سـرا و خطبـه      پوشي آن باشد كه اين روحانيون امـروز نيـز مديحـه             اند؟ شايد دليل اين چشم      كرده  مي

رسد نويسندگان و متوليـان ايـن روزنامـه           به نظر مي  . وليان روزنامه جمهوري هستند   رهبران اين نظام و مت    

  .اي هستند نويسند اعتقاد چنداني ندارند و گرفتار معيارهاي دوگانه حتي به آنچه خود مي

نيز رعايت امانت و تقوي را نكرده و آن را          » پيام نهضت «روزنامه جمهوري نه تنها در تاريخ، كه در نقل          

مشاور قديم و مصاحب همراهتان از نجف تا پـاريس و           «: آمده است » پيام نهضت «در  . ر نموده است  سانسو

امـا  » .انـد   دهندگان نظام استبدادي به نظام جمهوري اسالمي شده         تا تهران بوده و سپس برگزيدگان و انتقال       

ه اسـتدالل نهـضت     را كـه پايـ    » برگزيـدگان «و  » مصاحب همراهتان «: نويسندگان روزنامه جمهوري دو كلمه    

  .باشد حذف نموده است مبني بر لزوم دفاع رهبر انقالب از اتهامات بدخواهان نهضت مي

هـاي قبـل از       شايد متوليان روزنامه جمهوري و همدستانشان در صـدا و سـيما بتواننـد مقـاالت و فـيلم                  

 مـشكل خواهـد   وزيري آقاي مهندس بازرگان را سانسور كنند ولي بـراي آنـان          پيروزي و حتي حكم نخست    

عليـه ظلـم و سـتم    ) دكتـر يـزدي  (هاي سياسي ـ اسالمي وزير امور خارجه دولت موقـت    بود سوابق فعاليت

شاهنشاهي، بسيج جوانان و دانشجويان مسلمان در خارج كشور، حكم كتبي نماينـدگي و اجـازه دريافـت و      

 و حتـي تهـران و حكـم         خرج سهم امام و مشاور نزديك و مورد وثـوق بـودن رهبـري در عـراق و پـاريس                   

  .ها محو كنند فرونشاندن آشوب در استانها و سرپرستي موسسه كيهان را از كتابها، فيلمها و خاطره

كافي اسـت بـه حكـم    » انتقال نظام استبدادي به نظام جمهوري«بودن دولت موقت و  » برگزيده«در مورد   

مهنـدس  (اعتمـاد و ايمـان راسـخ        «وزيري دولت موقت مراجعه شـود كـه در آن رهبـري انقـالب بـر                   نخست

انجـام  «ايشان تصريح كرده و مأموريت      » به مكتب مقدس اسالم و سوابق مبارزات اسالمي و ملي         ) بازرگان

رفراندوم و رجوع به آراء عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كـشور بـه جمهـوري اسـالمي و تـشكيل                      

را بـه آقـاي مهنـدس بازرگـان         »  نظام جديد  مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي        

  .واگذار نموده بودند

وزيري، كه در موافقت با استعفاي ايشان نيز رهبر انقالب تقـدير خـود را بـا          نه تنها در ابالغ حكم نخست     

فرساي ايشان در دوره انتقال و اعتماد به ديانت و امانت و حسن               قدرداني از زحمات و خدمات طاقت     «: جمله

  .ابراز داشتند» اليهنيت مشار

گويي و دروغ     آيا به نظر نويسندگان آن روزنامه رهبر انقالب در اين قدرداني به تكلف و تعارف و گزافه                

اند كه اگر در ادعاي پيروي از خـط امـام صـداقت دارنـد مجبـور       اند يا واقعيتي را منعكس ساخته      دچار شده 

 روزنامـه جمهـوري خـود بـه ايـن تنـاقض پـي بـرده و                  ولي گويا نويسندگان  . هستند از ايشان تبعيت نمايند    

اين سوابق در صورتي براي آنان مفيد اسـت كـه           «اند كه بر فرض قبول سوابق اسالمي و ملي،            اضافه كرده 

  .»اند اينك نيز داراي همان مواضع باشند درحاليكه امروز در مقابل امام ايستاده

  

  حق يا اشخاص، كدام راهنمايند؟

نامه جمهوري در اين است كه به جاي پايبندي به اصول و تبعيـت از مـوازين كتـاب                   مشكل متوليان روز  

گويا اين قول معروف اميرالمـومنين      . كشند  خدا و سنت رسول معموالً پاي افراد و شخصيتها را در ميان مي            



  ١٤٥

الهـي را    و گويا اين بشارت      ١»اشخاص را با حق مقايسه كنيد نه حق را با اشخاص          «: اند كه فرمود    را نشنيده 

كنند از خـاطر بـرده و كـاربرد ايـن      به كساني كه اقوال و نظريات مختلف را شنيده و بهترينش را پيروي مي       

بـشارت مـذكور در     . اند  درجامعه است مدنظر قرار نداده    » طاغوت«شيوه را كه تنها راه جلوگيري از پيدايش         

 تعهد نسبت به طـاغوت و بازگـشت بـه خـدا،             اول اجتناب از  . دو جنبه يا دو پيام دارد     » زمر«سوره  ) ١٨(آيه  

اي بـاز و آزاد      ، كه البته تحقق چنين هدفي جـز در جامعـه          ٢دوم استماع اقوال مختلف و پيروي از احسن آنها        

كه امكان گفتن و نوشتن اقوال و نظريات مختلـف و در نتيجـه تبعيـت از بهتـرين آنهـا ممكـن باشـد مقـدور                  

  .نخواهد شد

نمايد كه در     شوند نقل مي    اهاني را كه در روز قيامت به آتش جهنم عذاب مي          قرآن سخن حسرت بار گمر    

كردنـد و در مقـام     اطاعـت مـي   ) كتـاب و سـنت    (كنند كه اي كاش از خدا و رسول           آن حال خود را مالمت مي     

پروردگـارا مـا از سـادات و    «دارنـد     توجيِه پيروي چشم و گوش بسته خود با حالتي حق به جانب اظهار مي             

  ٣».نمان اطاعت كرديم و آنها ما را از راه راست گمراه كردندبزرگا

دهنده ندارند، ما خود را موظف        اگر نويسندگان روزنامه جمهوري خوف و خشيتي از چنين هشدار تكان          

دارنـد   دانيم با تمسك به كتاب و سنت، راه خود را بيابيم و البته نسبت به كساني كه در اين راه گام برمي              مي

  .در خط مستقيم هستند خاضع و خادم هستيممادام كه 

اينان عدم توافق اعتقادي نهضت با رهبر انقالب را در برخي از مسائل اساسـي مملكـت از جملـه حقـوق                      

ملت و تداوم جنگ، گناهي عظيم تلقي كرده و بدون آنكه از عواقب الهي مـتهم كـردن و برچـسب زدن بيمـي                        

  .اند  لقب داده»داران معاويه نيزه«داشته باشند، ما را 

  

  موارد چهارگانه اختالف عقيدتي نهضت با متوليان روزنامه

سـئوال اصـلي در     . شـود   اختالف نظر ما با گردانندگان روزنامه به قضيه حقوق ملت و جنـگ خـتم نمـي                

عهدنامـه  «در منشور حكـومتي موسـوم بـه        ) ع(چگونگي روابط مردم و مسئولين و يا به تعبير حضرت علي          

گردد بلكه    به نظر ما اين سئوال تنها از طرف نهضت مطرح نمي          . است» والي و رعيت  « روابط   در» مالك اشتر 

ترين مسائلي است كه جهان اسالم پس از پيروزي انقالب ايران و ارائه تز حاكميت                 اين مسئله يكي از بنيادي    

  .سازند، با آن مواجه شده است واليت فقيه، به صورتي كه آقايان مطرح مي

انـد بـه دليـل     فين نهضت آزادي در اين ارتباط، به عنوان انحراف و خيانت براي ما مطرح كردهآنچه مخال 

  :اعتقاد نهضت به اصول زير است

                                                      
را داشتند يكي از كساني كـه       ) ع(رهبري دشمنان علي  ) ص(در جنگ جمل كه عايشه و طلحه و زبير با سوابق نزديكي به پيامبر             . 1

و » چگونه انتظار داري اصحاب جمل را بر گمراهـي بـدانم؟          «: گويد   مي اشخاص را مالك حق و باطل گرفته بود، با شگفتي به امام           

تـو حـق را     نظري شدي و به افق باال ننگريستي در نتيجه حيران و سـرگردان شـدي                  تو گرفتار كوته  «: فرمايد  امام در پاسخش مي   

 )٢٥٤، فصل ششم، حكمت البالغه نهج(» .اي تا پيروش را بشناسي اي تا اهلش را بشناسي و باطل را نشناخته نشناخته

2 .                      الّـذين اُولِئـك نَهساَح ونتَِّبعالقَولَ فَي ونتَِمعسي شِّر ِعباِد الّذينشْري فَبالب موا ِالَي اِهللا لَهاَناب وها ودبعي وا الطّاغُوِت اَنتَِنباج الَّذينو

 .هديهم اُهللا و اُولِئك هم اولُوااللباب

و قـالُوا ربنـا ِانّـا اَطَعنـا     .  سوره احزاب ـ يوم تُقَلِّب وجوههم ِفي النّاِر يقُولُون يا لَيتَنـا اَطَعنَـا اَهللا و اَطَعنَـا الرسـوال     ٦٧ و ٦٦ت آيا. 3

 .سادتَنا و كُبراِئنا فَاضَلّونا السبيالً



 

  ١٤٦

ـ نهضت آزادي ايران هيچ مقامي را معصوم و مصون از خطا و لغزش نـشناخته، حـق و بلكـه وظيفـه                       ١

 ويژه مواردي كه سرنوشت اسالم و ايـران را       داند كه با تفكر و تدبر آزادانه در مسائل اجتماعي، به            خود مي 

اظهـارنظر و توصـيه و مـشورت        » امر به معـروف و نهـي از منكـر         «بيند به حكم فرضيه عظيمه        در خطر مي  

حال اگر اين نظر مخـالف نظـر مقـام          . ، ديگران را از نظريات خود مطلع سازد       ١نمايد و به اتكا واليت همگاني     

مقـام رهبـري را نيـز بـا نظريـات و            » النصيحه الئمه المسلمين  «وظيفه  داند به حكم      رهبري بود ضروري مي   

در مواردي كه وحي الهي نبـود بـه         ) ص(دهد كه اصحاب پيامبر     تاريخ نشان مي  . پيشنهادات خود مدد رساند   

  .نشستند پرداختند و ياران ائمه با آنان به بحث و تبادل نظر مي اظهارنظر مي

داند و معتقـد      كتاب و سنت را در انحصار گروه و كسوت خاصي نمي          ـ نهضت آزادي ايران استفاده از       ٢

و لَقَـد يـسرنَا   (و يادآوري و فهـم آن آسـان اسـت        ) هدي للناس (است اين كتاب براي عموم مردم نازل شده         

د مگـر بـر     كننـ   چرا در قرآن تدبر نمـي     «نهضت براي آنكه مشمول توبيخ قرآني       ). ٢القُران ِللذِّكِْر فَهل ِمن مدكِّر    

  .خرد ، قرار نگيرد، با مراجعه به قرآن سرزنش انحصارگران را به جان مي٣»اند دلهايشان قفل زده

» تـسليم امـر  «پويـد و تنهـا بـه او     ـ نهضت آزادي ايران، راه تسليم، تنها به سوي ذات اقـدس الهـي مـي          ٣

 بنابراين جز در مـواردي  ٤.شناسد مي» يسئلونو هم «و ديگران را » اليسئَلُ عما يفْعل«منحصراً او را   . كند  مي

نمايـد كـسي را مجـاز     كه حكم الهي طرفين را به خاطر بيعت و قرارداد فيمابين ملـزم بـه اجـراي پيمـان مـي       

  ٥.شناسد مردم را به اطاعت بالقيد و شرط خود دعوت نمايد نمي

تهاجمي را خالف اسالم و تداوم      ـ نهضت آزادي ايران با استناد به قرآن و سنت و عقل و اجماع، جنگ                ٤

آن را پس از فتح خرمشهر و اخراج متجاوزين خالف منافع و مصالح دو ملت ايران و عراق دانسته و بر آن                      

صحه نگذاشته است و به حكم وظيفه، نخست مقام رهبري و سران حاكميت و پس از آن عامـه مـردم را از                       

  .مطلع ساخته استنظر خود و مباني اعتقاد و اجتماعي ـ سياسي آن 

  

  سئواالت عقيدتي نهضت از گردانندگان روزنامه

بـه  » داران معاويـه    نيـزه «و  » خـوارج «از نويسندگان روزنامه جمهوري كه اتهام مقابله با امام را با لقـب              

  :اند بايد پرسيد نهضت داده

ي ايـشان بـه   ـ آيا رهبر انقالب از هر خطا و لغزش مصون و معصوم هستند كه مخالفـت بـا نظـر و رأ       ١

منزله خروج از دين تلقي شود؟ مقام رهبري خود مكرراً بـه اشـتباه در برخـي تـصميمات گذشـته اعتـراف                       
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ن آن اضـافه    در بيان انواع حقوقي كه بر انـسانها مقـرر اسـت پـس از تاكيـد بـر دو جانبـه بـود                       ) ٢٠٧در خطبه   (حضرت علي   . 5

است و اصالح مردم را جز در اصالح ) زمامدار و مردم(ترين اين حقوق حق والي بر رعيت و حق رعيت بر والي       نمايند كه مهم    مي

ه ِاالّ  فَلَيـستْ تَـصْلُح الرعيـه ِاالّ ِبـصَالِح الـواله و التَـصْلُح الـوال               (شناسد    زمامداران و اصالح زمامداران را جز استقامت مردم نمي        

 .)ِباسِتقامِه الرعيه



  ١٤٧

پرسـتي گذشـته      اند ولي متأسفانه رسوبات فرهنگ شـاه        را از ميان برداشته   » غلو«فرموده و شائبه اين گونه      

  . ثر قرار گيرددهد اعترافات ايشان جدي تلقي شده و در قضاوتها منشأ ا اجازه نمي

دانند طبعاً بايد احتمال      نمي» غُالة«ـ اگر نويسندگان روزنامه و متوليان حزب جمهوري خود را از زمره             ٢

له را در تشخيص مشروعيت ادامه جنگ و لزوم پذيرش خون و خرابي يـا بـه اصـطالح قرآنـي           خطاي معظم 

مقام رهبري در چنين امر حياتي كه علمـاء     بدهند، حال اگر فرد يا گروهي يقين كرد كه          » هالك حرث و نسل   «

روند آيا وظيفه ندارد نظر خيرخواهانه خود را بـا            اند راه صواب نمي     اسالمي حداكثر احتياط را در آن نموده      

  متانت و شقفت نخست به اطالع ايشان و مسئولين سپس به آگاهي مردم برساند؟

ي عمومي صورت نگرفتـه بـر قاطبـه ملـت واجـب      ـ آيا در مواردي كه قبالً بيعتي اخذ نشده و نظرخواه ٣

ولو اين اطاعت به قيمت هالك حرث و نسل تمـام           . چون و چرا اطاعت نمايند      است از زمامدار و مسئولين بي     

  شود؟

خداونـد واالتـر و     «اشـاره كنـيم كـه فرمـود         ) ع(حمزه از امام بـاقر      به جاست در اين زمينه به روايت ابي       

اي را كه علم آسان و زمين خودرا از او در پس پرده گذاشـته                 ت كه طاعت بنده   تر از اين اس     عزيزتر و گرامي  

  ١».باشد بر مردم واجب كند

∗∗∗  
سـلطنت نـه حكومـت    «روزنامه جمهوري كوشيده است با اتهاماتي از قبيل طرفداري سران نهضت از تز        

ت بـا امـضاي بيانيـه       ، هواداري از دولت ملي دكتر مصدق، مخالفت بـا ادامـه مجلـس خبرگـان، مخالفـ                 »شاه

اسارت بار الجزاير و عدم اعالم ارتداد جبهه ملي، ذهن خواننـدگان را بـراي پـذيرش اسـتداللهاي سـست و                      

  .پايه خود آماده سازد بي

نامـه سرگـشاده بـه سـپاه        «: ما پاسخ مفصل ايـن اتهامـات واهـي را مكـرراً در نـشريات خـود از جملـه                   

كه اگر انصاف و عدالتي در آقايان بود، بايـد تـا كنـون در مواضـع                 ايم    داده» برخورد با نهضت  «،  »پاسداران

در اينجـا همـين قـدر كـافي اسـت اشـاره كنـيم كـه                 . كردنـد   مغرضانه، خود نسبت به نهضت تجديد نظر مي       

كردنـد     مرداد در شرايطي عليه شاه مبارزه مـي        ٢٨مسئولين نهضت آزادي در سالهاي سياه بعد از كودتاي          

نوشتند و بدنه روحانيت به جز عده معدودي كامالً ساكت يا             مي» خَلَّد اهللا ملْكَه  «راي وي   كه برخي از مراجع ب    

داريم و در ايـن راه از         گام برمي » حاكميت ملت «اكنون نيز در همان مسير به حمايت از         . طرفدار سلطنت بود  

هـركس بـر خـدا      (» فهو حـسبه  ومن يتوكل علي اهللا     «دهيم، چرا كه      چماق تكفير عليه خود بيمي به دل راه نمي        

  ).توكل كند همو او را كفايت نمايد

∗∗∗  

  مغالطه و تحريف

در پاسخ به استدالل و استناد قرآني نهضت، روزنامه جمهوري كوشيده اسـت بـا تحريـف و مغالطـه و                     

از جمله با نديده گرفتن اصل مـسلم عـدم          . اتهام مطالبي رديف نمايد كه با آن سخن حقي را باطل جلوه دهد            

اي  انـد بـه مغالطـه حاشـيه     جواز جنگ ابتدايي در زمان غيبت كه عموم فقهـاي شـيعه بـه آن صـحه گذاشـته            

را بـه انتقـاد     » پيـام نهـضت   «پرداخته و با تحريف و حذف و خارج از متن نقل كردن خواسته تا به اصطالح                 

                                                      
 )٦، حديث١٣ كتاب الحجه، صفحه ٢كافي ـ جلد (اَُهللا اَجلَّ و اَعزَّ و اَكْرم ِمن اَن يفْرضَ طاعِه عبٍد يحجب عنْه ِعلِْم سماِئِه و اَرِضِه . 1



 

  ١٤٨

مجموعـاً مفهـوم مـورد    را كـه  » پيام نهضت به رهبر انقالب«به عنوان نمونه قسمت مفصلي از . كشيده باشد 

عيسي مسيح نيز پيشاپيش براي خود از والدت تا رستاخيز سالم و صلح             «رساند در جمله كوتاه       نظر را مي  

  : خالصه كرده است كه اصل آن به قرار زير است١»طلبيد مي

عيسي مسيح نيز، صرف نظر از مدت عمرش برنامه سراسر حيات خود را در روزگاري كه ظلم و شقاوت                   «

هاي رايج امپراطوري حاكم بر جهان و روحانيت رهبر يهوديان بود، در گهواره والدت                هام و اعدام، سكه   و ات 

دارد و از اينكه زورگوي  آور بودن، توصيه به عبادت خدا، و انفاق و نيكوكاري در حق كسان اعالم مي بركت

 رسـتاخيز سـالم و صـلح        جويد و براي خـويش از والدت تـا          رسان بر مردم باشد پيشاپيش تبري مي        رنج

  ».طلبد مي

در پاسخ به سخن ايشان خطاب      » پيام نهضت به رهبري انقالب    «اگر خوانندگان توجه كنند جمله فوق در        

شـكن   ابراهيم بت«همچون » عيسي مسيح اگر فرصت يافته بود     «به زائران مكه معظمه كه اظهار نموده بودند         

ه توجه مقـام رهبـري را بـه خـصوصيات ديگـر حـضرت               بود، نوشته شده بود ك    » و موسي طاغوت برانداز   

رسـاني    ، انفاق به خلق، نيكوكاري در حق كـسان، تبـري از زورگـويي و رنـج                »بركت آوردن «مسيح از جمله    

  .جلب نمايد، ولي روزنامه جمهوري به صورتي كه گفته شد آن را تحريف نموده است

از قرآن مجيد استناد جسته است كـه هيچيـك         نويسنده براي اثبات مشروعيت تداوم جنگ فعلي به آياتي          

اند فقهاي اماميه و فقه سـنتي         ، گويا فراموش كرده   ٢شمارد  از آنها مطلقاً جنگ تهاجمي و ابتدايي را مجاز نمي         

زنند با عنايت و اطالع از همين آيات حليت جنگ ابتدايي را منوط به حضور ائمـه                   كه سنگ آن را به سينه مي      

باشد كه در اين صورت ما نيز بر ايـن  ) نه تهاجم(» دفاع«مگر آنكه منظور نويسنده تنها    . اند  گانه كرده   دوازده

ايم، اما به نظر ما بعد از فتح خرمشهر و خروج متجاوزين، جنگ از صورت تدافعي خارج شده و ادعـا                       عقيده

  .استاندركاران در داخل و خارج آن را به صورت جنگي تهاجمي درآورده  و تبليغات مستمر دست

نويسنده روزنامه جمهوري براي القا اين شبهه كه مخالفين اين جنگ همان منافقيني هـستند كـه ويژگـي                   

گيريهاي منافقين و مخالفين جهاد در مراحـل          قرآن و موضع  «آنها در قرآن توصيف شده است، تحت عنوان         

هـاي   داخته اسـت كـه مغالطـه   الفارق به شرح مواضع منافقين در برابر جهاد پر  ، با قياسي مع   »گوناگون جنگ 

  :چندي به شرح ذيل در آن وجود دارد

ـ ادامه جنگ ايران و عراق را به صورت كنوني به عنوان جهاد قرآني معرفي كـرده اسـت در صـورتي                      ١

  .كنند اندركاران جنگ نيز از آن به عنوان دفاع ياد مي كه پس از انتقادات نهضت آزادي ايران حتي دست

شده بـه     ادي را كه در ركاب پيامبر متكي به وحي الهي با كفار و مشركين انجام مي               ـ قرآن مخالفان جه   ٢

دليل نديده گرفتن مواضع قرآني منافق ناميده است ولي روزنامه جمهـوري مخـالفين ادامـه جنـگ ميـان دو                     

دتاً رغم آنكه اين مخالفتها عمـ       گيرد، علي   ملت مسلمان را كه به دستور رهبري غيرمرتبط با وحي صورت مي           

  .گيرد منافق شمرده است با استناد به موازين قرآن و سنت صورت مي

ـ متوليان روزنامه جمهوري مخالفت بسياري از علما و فقها، از جمله بعضي از مراجـع حاضـر جهـان                    ٣

                                                      
 . روزنامه جمهوري٢٢٢٥نقل از دومين مقاله، شماره . 1

اجتنـاب از   « سـوره نحـل اسـت كـه فرمـان            ٣٥جالب توجه روزنامه جمهوري در بررسي آيات، تمسك بـه آيـه             از استداللهاي   . 2

نموده است در حاليكه در هيچ كتاب لغـت يـا تفـسيري اجتنـاب را رويـارويي و جنـگ و       » مبارزه با طاغوت«را تبديل به    » طاغوت

 .اند مبارزه معنا نكرده



  ١٤٩

  .داند تشيع را در مسئله جنگ ناديده انگاشته و شايد آنها را هم منافق مي

هايـشان را در برابـر        دفاع بودن خانه    شاركت خود در جهاد بهانه بي     ـ منافقين مدينه براي توجيه عدم م      ٤

» ٍةو ما ِهي ِبعـور    «كردند و خداوند در كتاب خود رسماً اين ادعاي آنان را با جمله                هجوم دشمنان عنوان مي   

 بـرده   نويسنده روزنامه جمهوري اين استدالل قرآني را در جايي به كار          . كند  رد مي ) دفاع نبود   درحاليكه بي (

دفاع و حفاظ بودن شهرهاي ايران در برابر حمـالت هـوايي دشـمنان هـستند و      است كه همه مردم شاهد بي   

همچنين بهانه منافقين و فرارشان از جهاد به خاطر خود و           . حتي تبليغات حاكميت نيز بر اين امر اذعان دارد        

الح دو ملت ملسمان ايران و عراق       هايشان بوده است درحاليكه اعتراض نهضت آزادي به خاطر مص           خانواده

شـان هـدر      است كه در يك جنگ خالف قرآن و سنت به سود ابرقـدرتها و اسـرائيل غاصـب خـون و خانـه                      

  .رود مي

اي جز مشوب ساختن اذهان و انحراف از اين سئوال اساسي كـه               آنچه در اين روزنامه آمده است نتيجه      

  ١. بر وحي است نداردآيا جنگ امروز همانند جنگ در خدمت پيامبر متكي

نموده و بـه  » متخلفين از جهاد«نويسنده بحث مفصلي تحت عنوان پيرامون ضرورت برخورد قاطعانه با          

استناد آياتي خواسته است مخالفين با جنگ كنوني را همپايه متخلفـين از جهـادي كـه بـه دسـتور يـا تحـت                         

ث نيز دچـار مغالطـه و تحريـف شـده و            گرفته معرفي نمايد اما در همين بح        رهبري رسول اكرم صورت مي    

نقـل مـستقيم زيـر،    . سه واژه جنگ، دفاع و جهاد را كه معاني متفاوتي دارند به يك معنا به كـار بـرده اسـت                

  :سازد مطلب را به خوبي مشخص مي

كننـد چگونـه بايـد      را محكـوم مـي  جنـگ كنند و حتي احياناً   شركت نمي نبرد كه در جبهه     جنگبا مخالفين   «

اند؟ توجه به پاسخ  كرد؟ و پيامبر اسالم و مسلمين صدر اسالم با اين طايفه چگونه برخورد داشتهبرخورد 

 مقدس  دفاعاهللا و نيز دستگاه قضائي الزم است تا مخالفين نتوانند هر روز عليه                اين سئوال براي امت حزب    

».جمهوري اسالمي موضعگيري خاصمانه نمايند
٢

  

فريبـي ذهـن خواننـدگان را مـشوب سـاخته و جوانـان صـادق ولـي                    وامنويسنده براي آنكه بتواند با عـ      

را بـا حـذف كلمـات خـاص و          » پيـام نهـضت   «انديـشي را عليـه نهـضت تحريـك نمايـد، قـسمتهايي از                 ساده

هايي از آن را براي قضاوت مـردم بـر صـداقت و تقـواي ايـن                   هاي حساس نقل نموده است كه نمونه        قسمت

  :نمايد مدعيان نقل مي

  : »پيام نهضت«قل روزنامه جمهوري از الف ـ ن

پس از حمله ارتش متجاوز عراق، در برابر تصميم رهبري و پايداري ارتش و سـپاه و ملـت سـر تعظـيم                       «

  »فرود آورده تاييد كرديم

  : »پيام نهضت«جمله كامل 

                                                      
كه از معتبرترين كتب حديث اسـت در جلـد     » وسائل الشيعه «ره كنيم كه شيخ حر عاملي در        در اينجا بد نيست به اين مطلب اشا       . 1

يازدهم كتاب جهاد باب شرط وجوب جهاد با وجود امام و حرمت آن بدون امام ده حديث نقل نموده كـه مـضمون عمـومي آنهـا                

 و اگر كـسي در چنـين جنگـي كـشته شـود        اين است كه جنگ ابتدايي بدون امام معصوم مانند خوردن مردار و خون، حرام است              

 .مانند آن است كه در لشكر مخالفان اهل بيت كشته شده و به شيوه جاهليت مرده است
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  ١٥٠

 سپاه و  ارتش وگذشتگيهاي جان و از دليري و تصميم رهبري و پايداري و      توكل و   خونسرديما در برابر    «

  .» كرديمهمكاري سر تعظيم فرود آورده تاييد و شهيدپرور انقالبي و فداكاري ملت همچنين ايثار

نويسنده كليه كلماتي را كـه موجـب اصـالح          ) و زير آن خط كشيده شده     (شود    همان طور كه مالحظه مي    

كـرده بـاقي      سـتنباط مـي   البين و دلگرمي ملت بوده حذف كرده و تنها كلماتي را كه رنگ تخاصم از آن ا                  ذات

  .گذاشته است

  : ب ـ نقل روزنامه جمهوري

  ».جمهوري اسالمي تغيير موضع داده و دفاع را تبديل به حالت تجاوز و انتقامجويي كرده«

  : جمله كامل پيام

 را تبديل به حالت تجاوز انتقامجويي     مشروع واجب پيروز  جمهوري اسالمي ايران تغيير موضع داده دفاع        «

  » كردهصريح قرآنخالف نص 

در اين جمالت نويسنده كوشيده اسـت اصـل اعتقـاد نهـضت آزادي ايـران بـه مـشروعيت دفـاع و عـدم           

مشروعيت انتقامجويي را كه با استناد به قرآن اعالم شده پنهان كند تا بتوانـد نهـضت را ضـدجنگ، اعـم از                    

  .تهاجمي يا تدافعي معرفي نمايد

  : ج ـ نقل روزنامه جمهوري

باشيم بالي خسرالدنيا و االخره براي ملت         جنگ جنگ تا نابودي را كه هر روز شاهد مراحل آن مي           . ..گروه  «

  »داند و دولت مي

  : جمله كامل پيام

 است و هم جنگ جنگ تا نابودي را كـه هـر             ِعده وعده به ميدان رفتن بوده       هم مخالف بي  نهضت آزادي كه    «

اعتبار حكم خدا   داند به     نيا و االخره براي ملت و دولت مي       باشيم بالي خسرالد    چند روز شاهد مراحل آن مي     

  ».نمايد  اين چنين قاطعانه اظهارنظر ميو صريح قرآن

كه هر فرد عاقل و متدين حكـم        » ِعده وعده به ميدان رفتن      بي«در اينجا نويسنده با حذف جمله توضيحي        

خواسـته اسـت چنـين وانمـود        » آنحكم خدا و صريح قر    «دهد و حذف استناد نهضت به         به نادرستي آن مي   

  . نمايد كه مخالفت با ادامه جنگ تنها نظر شخصي يك گروه است نه حكم قرآن

  : نقل روزنامه جمهوري

قرآن سياستي را كه محصولش از بين رفتن جوانان مملكت و فناي توليـدات و تاسيـسات باشـد محكـوم                   «

  .»كرده

  : جمله كامل پيام

 يعني از بـين رفـتن جوانـان ارزنـده مملكـت و فنـاي                ك حرث و نسل   محصولش هال قرآن سياستي را كه     «

  .نمايد  مي»واهللا اليحب الفساد«دانسته و اعالم » فساد«توليدات و تاسياست باشد محكوم نموده 

  : هـ ـ نقل روزنامه جمهوري

زاند و سـو  رحمي و شـدت روزافـزون مـي       هستي مملكت و دنيا و آخرت ملت را با بي         .... به عقيده ما جنگ     «

  ».كند نابود مي

  : جمله كامل پيام



  ١٥١

منظور پايان دادن به جنگي است كه به عقيده ما به خواسته و به سود دشمنان انقالب ايران خرمن هستي                 «

  ».كند سوزاند و نابود مي رحمي و شدت روزافزون مي مملكت و دنيا و آخرت ملت ما را با بي

آني نهضت مبني بر اينكه جنگ به سود و خواسته دشـمنان            نويسنده از ذكر استدالل منطقي و استناد قر       

انقالب است بنابراين بايد پيشنهاد پايان عادالنه و شرافتمندانه جنـگ را پـذيرفت خـودداري نمـوده و بـدون              

  .پايه خود را در اذهان جايگزين سازد آنكه متعرض دالئل و شواهد اين مسئله شده باشد كوشيده مطالب بي

∗∗∗  
  

  دانسته است؟ طهري جنگ ابتدايي را مشروع ميآيا شهيد م

پرداختـه ابتـدا    » جنگ و صلح از ديدگاه قرآن     «سرانجام پس از مغالطه و تحريف فراوان به بحث درباره           

  :نمايد استناد به سخني از شهيد مطهري به شرح ذيل مي

نيست تجاوز بـه مـال      مساله تجاوز، مفهوم عامي است يعني الزم نيست تجاوز به جان انسان باشد، الزم               «

باشد، الزم نيست تجاوز به ناموس باشد، الزم نيست تجاوز به سرزمين باشد، حتي الزم نيست تجاوز بـه           

روند تجـاوز كنـد بـاز تجـاوز           ها انساني به شمار مي      استقالل باشد، اگر يك قوم به ارزشهايي كه آن ارزش         

.»است
١

  

را به حدي توسعه دهد كه اگر فردي اعم از مسلمان   نويسنده با نقل اين سخن كوشيده است مفهوم دفاع          

يا غيرمسلمان در اقصي نقاط عالم در كـشوري دوردسـت از طـرف فـردي مـورد تجـاوز قـرار گرفـت بـر                          

  !مسلمانان واجب است صرفنظر از امكانات و احتياجات خود به دفاع از وي بپردازند

و ) ص(ري به كدام آيـه قـرآن يـا كـالم رسـول            اوالً نويسنده نگفته است كه استناد و استنباط شهيد مطه         

است، ثانياً تعريف و حدود ارزشها و دامنه تجاوز به آنها چيست؟ ثالثـاً خـود شـهيد مطهـري در                     ) ع(امامان

گيـري در برابـر ايـن نـوع       رابعاً دفـاع يـا موضـع   ٢.كتاب خود جهاد اسالمي را كامالً مقيد معرفي كرده است        

المثل اگر    در اين موارد هم همچون تجاوزات نظامي دست به اسلحه برد؟ في           تجاوزات چگونه است؟ آيا بايد      

كشوري در تبليغات خود ارزشهاي اسالمي ما را زير سئوال برد و به اصالت آنها تجاوز كرد، كه ايـن روز                     

تـرور  آيا بايد مسلمانان فوراً لشكركشي كـرده يـا امـوال و اتبـاع آنهـا را تخريـب و                     . كنند  بينيد مرتباً مي    مي

نمايند؟ سئوالي كه در اين جا مطرح است، اگر مفهوم تجاوز تا اين اندازه وسـيع اسـت آيـا مـصداقي بـراي                        

ماند و آيا تقسيمي كه علماي اماميه ميـان جنـگ تـدافعي و تهـاجمي نمـوده و اولـي را               جنگ ابتدايي باقي مي   

رسد و در ايـن صـورت اصـالً چـه      مناسبت به نظر نمي اند بي واجب و دومي را در زمان غيبت حرام شمرده   

  مرزي ميان جهاد و دفاع وجود خواهد داشت؟

∗∗∗  

  

                                                      
  . روزنامه جمهوري٢٢٢٩مقاله ششم، شاره . 1

ه آياتي كه دسـتور جهـاد را بـا كفـار بـه طـور                يك دست : اند  آيات قرآن در مورد جهان دو دسته      ) ١٠ تا   ٦صفحات  (كتاب جهاد   . 2

كنـد     سوره بقره كه حكـم مـي       ٩٠اي ديگر كه آيات مقيد هستند مثل آيه           و دسته ...  سوره و توبه و    ٧٣كند مثل آيه      مطلق صادر مي  

ورد جايي دستور   اي در محاورات عرفي داريم كه اگر در يك م           قاعده...  سوره توبه  ٣٦چون با شما جنگيدند با آنان بجنگيد يا آيه          

 ...گويند مطلق را بايد حمل بر مقيد كرد مطلق داده شده و جايي دستور مقيد در علم اصول مي



 

  ١٥٢

  قبول پيشنهاد صلح با پيشنهاد صلح به متجاوز تفاوت دارد

و ِان  «: ١پيشنهادي از طرف دشمن را كـه قـرآن بـا آيـه            » صلح«نويسنده در اشتباهي ديگر، حكم پذيرش       

     تَو لَها و نَحلِْم فَاجوا ِللسنَحلَي اهللاِ جاز (اگر تمايل به صـلح نـشان دادنـد تـو نيـز تمايـل نـشان بنـده و         [» كَّلْ ع

نـشدن بـه دشـمن      » تـسليم «بر آن تصريح و تاكيد كرده است با حكـم           ] به خدا توكل كن   ) نگراني خدعه آنها  

پس سست نشويد و دعوت به سلم       (» لُونفَال تَِهنُوا و تَدعوا ِالَي السلِْم و اَنْتُم الَع        «متجاوز كه آن را نيز با آيه        

فرمان داده است نقض كرده و با عدم درك درست آيـات  ) نكنيد درحاليكه شما برتر هستيد) آشتي و تسليم (

  ٢.مذكور كه هر كدام موقع و موردي دارد دچار تحريفي بس بزرگ شده است

در حقيقت هيچگونه مغـايرتي     خورد اما     گرچه به ظاهر تعارض و تناقضي در دو آيه مذكور به چشم مي            

در برابـر تجـاوز دشـمن اسـت، درحاليكـه آيـه             ) در مورد تسليم نـشدن    (با يكديگر ندارند، آيه سوره محمد       

آيـا  . باشـد   به هنگام رفع تجـاوز و پيـشنهاد صـلح از ناحيـه متجـاوز مـي                ) قبول پيشنهاد صلح  (سوره انفال   

اش پيشنهاد توافق و تسليم بدهد؟ در حاليكه قبول           اي به سارق متجاوز به خانه       معقول است هيچ صاحبخانه   

عذرخواهي و پذيرش آشتي و صلح پيشنهادي توسط سارق متجاوزي كه به هـر دليـل رفـع تجـاوز نمـوده             

از آنجايي كه جهاد و قتال اسالمي منحصراً بـه قـصد و هـدف رفـع تجـاوز و برداشـتن                      . منطقاً مقبول است  

 ٣نيست در اين راه دست از دفاع كشيده تسليم متجـاوِز سـتمگر گردنـد              شود معقول     موانع راه خدا انجام مي    

، اما اگر متجاوزين پشيمان شده و رفع تجاوز كـرده و پيـشنهاد صـلح داده باشـند قـضيه                     )منظور آيه اول  (

  ).منظور آيه دوم. (گردد خود منتفي مي خودبه

ه غزوات و سراياي پيامبر اشاره      نويسنده روزنامه جمهوري براي آنكه جنگ فعلي را موجه جلوه دهد، ب           

درحاليكه از . گيري نادرست از آنها جوازي براي جنگ ابتدايي دست و پا كند    نموده و كوشيده است با نتيجه     

 مورد آن مربوط به جنگ با كفار قريش است كه پيامبر و يارانش را از خانـه و    ٩ موردي كه ذكر نموده،      ١٣

بودن چنين جنگـي    » دفاعي«بنابراين  . والشان را مصادره كرده بودند    كاشانه و شهر و ديار خود اخراج و ام        

 مورد ديگر مربوط به عهدشكني يهود و كفار قريش بوده كه آن نيز با عرف و قـانون زمـان     ٢آشكار است،   

 مورد باقي مانده مربوط به دعوت بـه سـوي خـدا و شكـستن                ٢شده است و باالخره       تهاجمي مجسوب نمي  

                                                      
 .٦١سوره انفال، آيه . 1

باشد كه بـه كلـي پنبـه آيـِه صـريِح دسـتور                تر، توجيهات يكي از ائمه موقت نماز جمعه شهرستان قم مي            از اين تحريف اشتباه   . 2

اصالً آن آيه سوره انفـال يـك قـضيه خـاص     «: سوره انفال را زده و با منسوخ شمردن آن چنين ميگويد          پذيرش صلح، مربوط به     

گويـد    بيـان شـده كـه مـي        ٣٣اصل كلـي در سـوره       . يك قضيه شخصيه است مربوط به شخص رسول اهللا است كلي نيست           . است

 )١٠، صفحه ١٧/١٢/٦٥، مورخ ٣٠٤رسالت شماره ... (سست نشويد مبادا ضعيف بشويد و تن به صلح تحميلي بدهيد

در قرآن » التهنوا«دو آيه ديگر هم با همين مضمون و توصيه      . . .) فَالتَِهنُوا و تَدعوا ِالَي السلْمِ    ( سوره محمد    ٣٥اتفاقاً به جز آيه     . 3

سلمانان نـازل شـده     كه هر سه آيه در ساليان اول هجرت يعني در شرايط ضعف اوليه مـ              ) ١٠٤ و نساء    ٣٩آل عمران   (آمده است   

نمايد شـما بـه دليـل ايمـان برتـر             كند و تاكيد مي     نهي مي » و ال تهنوا  «با فرمان   ) سستي(در هر سه آيه مسلمانان را از وهن         . است

هستيد و نبايد خود را ببازيد، اگر جراحت و زخمي به شما رسيده نبايد دچار حـزن و غـصه شـويد زيـرا دشـمن نيـز جراحـات                              

  )ِان تَكُونُوا تَألَمون... ِان يبسسكُم قَرح (ست مشابهي برداشته ا

نكردن در شرايطي است كه مسلمانان      » سلم« سوره محمد در سست نشدن و دعوت به          ٣٥گردد پيام آيه      به اين ترتيب روشن مي    

توان   اين مطلب را نمي   . اند  برند و به دليل ضربات وارده در معرض شكست روحي و تسليم قرار گرفته               در حالت ضعف به سر مي     

 .تعميم كلي داده در هر حالت و شرايطي حاكم دانست و قبول و بررسي پيشنهاد صلح را به طور مطلق مردود شناخت



  ١٥٣

را كه پيامبر رسماً بـراي مـدت ده سـال پيمـان     » صلح حديبيه «كننده    ر ضمن واقعه تعيين   ها بوده است، د     بت

  .صلح با كفار قريش را امضا نمود عمداً يا سهواً نديده گرفته است

  

  كرد حتي در برخورد با معاويه از خونريزي اجتناب مي) ع(علي

اند آن    شده و خواسته  ) ع(ز طرف علي  نكته ديگر استنادي است كه به عدم قبول پيشنهاد و صلح معاويه ا            

المللـي مـسلمان و     هـاي بـين     را جوازي بر مشروعيت رد كردن پيـشنهادات ميـانجي كـه دشـمن يـا ميـانجي                 

زيـرا  . الفـارق اسـت     درحاليكه مقايسه ايـن دو مـورد قياسـي مـع          . كنند بگيرند   غيرمسلمان عنوان كرده و مي    

. و معاويـه اسـتاندار سـركش و معـزول يكـي از ايـاالت              اهللا، در كـشور اسـالمي بـود           خليفـه رسـول   ) ع(علي

  .اي ميان زمامداران دو كشور وجود ندارد درحاليكه در جنگ ايران و عراق چنين رابطه

قبل از جنگ با معاويه بارها بـراي جلـوگيري از       ) ع(دهد كه علي    عالوه بر آن تاريخ به روشني گواهي مي       

حتي لحظات قبل از برخـورد در       .  بازگشت به قرآن داده بود     ريختن خون دو گروِه مسلمان پيشنهاد صلح و       

ميدان جنگ نيز يكي از يارانش را بدون اسلحه با قرآني به سوي دشمن فرستاد تا آنان را بـه سـوي كتـاب                        

ترين وضع به قتل رساند و به همين  كننده را با فجيع    خدا و صلح دعوت نمايد كه دشمن غدار نوجوان دعوت         

 كه مخالفت معاويه با صلح به كرات براي امام تجربه شده بـود بـه هنگـام شكـسِت دشـمن،                      دليل از آنجايي  

بـس و حكميـت       هاي تزويـر برافراشـتند و تقاضـاي آتـش           وقتي به پيشنهاد عمروعاص كتاب خدا را بر نيزه        

ه سربازان  دهد ك   امام موقعي اين فرمان را مي     . نمودند فرمود فريب اين كار را نخوريد و به جنگ ادامه دهيد           

تحت فرماِن مالك اشتر به سراپرده و ستاد فرماندهي معاويه رسيده بودند و جز ساعاتي اندك به پيـروزي                   

نهايي باقي نمانده بود، در حاليكه مسئوالن جنگ فعلي چندين سال است با اين ادعـا كـه لحظـات آخـر عمـر          

اند و ضايعات جاني و مالي كه در          ادهصدام است و با پيروزي چند قدمي بيش فاصله نيست جنگ را ادامه د             

از آن گذشـته،    . نيـست ) تا فتح خرمـشهر   (اين مدت بر ملت ايران وارد شده قابل مقايسه با دوران اول جنگ              

وقتي ديد اكثريت يا جمع كثيري از افرادش با ادامه جنگ موافـق نيـستند و خطـر انـشقاق و     ) ع(حضرت علي 

 عليرغم نظر و راي خود حكميت را به خاطر احترام به راي اكثريت              آيد،  تفرقه در وحدت جامعه به وجود مي      

دانـم چيـزي را كـه         ايد و مـن شايـسته خـود نمـي           را ترجيح داده  » بقاء«و حاكميت آن پذيرفت و فرمود شما        

  ١.دوست نداريد بر شما تحميل كنم

امي معاويـه مبـادرت   و مقابله در برابر حمالت سياسي و نظ» دفاع«جز  ) ع(دهد كه علي    تاريخ شهادت مي  

 گويـا   ٢.البالغـه ثبـت شـده اسـت         بـه معاويـه در نهـج      ) ع( نامه علـي   ١٦به اقدامي عليه او نكرده است، حداقل        

با معاويه كه سركرده ظالمين و مستكبرين بـوده بـه نظـر آن امـام عملـي غيرشـرعي و                     » مذاكره و مكاتبه  «

 است، سهل است او را به مالقـات و مـذاكره            شده  ضداسالمي و حركتي غيرانقالبي و سازشكارانه تلقي نمي       

  .كرده و اميد اصالح و التيام هم داشته است نيز دعوت مي

نبوده و دوسـتي او را در صـورت بازگـشت از    ) ع(شگفتا، كه حتي معاويه هم مورد بغض و عداوت علي      

                                                      
 )قَد اَحبتُم البقاَء و لَيس لي اَن اَحِملَكُم ما تَكْرهون (١٩٩خطبه . 1

-١٢-١١-٨هـاي    عالوه بر آن نامه٧٥-٧٣-٦٥-٦٤-٥٥-٤٩-٤٨-٣٧-٣٢-٣٠-٢٨-١٧-١٠-٩-٧-٦هاي شماره    البالغه، نامه   نهج. 2

 . نيز ارتباط با اين مسئله دارند٧٨-٧٠-٦٢-٥٨-٥٦-٤٤-٣٩-٣٦-١٦-١٥-١٤-١٣



 

  ١٥٤

ون تكبـر و غـرور      پذيرد، آن هم نه انفعالي، بلكه اصالً پيشقدم صلح و آشتي شـده بـد                گمراهي صميمانه مي  

خواهد همين است كه به خواست اكثريـت مـردم در مـورد               تنها چيزي كه از او مي     . دهد  پيشنهاد مسالمت مي  

  :نويسد به معاويه مي. بيعت تمكين كند و از عصيان و سركشي دست بردارد

عافيت و  تو را در    اند درآي زيرا بهترين كارها نزد من آن است كه             پي در آنچه ديگر مسلمانان وارد شده      ... «

جنگم و در اين امر از   كه اگر چنين شود با تو مي      مگر آنكه خود در معرض بال قرار گيري        وارد سازم    سالمت

  ».جويم خدا ياري مي

وقتي هم كه معاويه بر موضع خصمانه خويش عليرغم ايـن همـه مـدارا و پافـشاري و تهديـد بـه جنـگ                         

اي بـراي جنـگ ميـان     ف فيمابين به امت سـرايت نكنـد و بهانـه   اختالكند تـا   كند باز هم امام تالش مي   مي

گيـر    اي در سطح روابط شخـصي تنـزل دهـد تـا همـه               كند آن را به مسئله      سعي مي . برادران مسلمان نگردد  

  :فرمايد مي. نشود

دو لشكر را مردم را به يك سو رها كرده خودت به سوي من بيا و ) به جاي اين كار(اي  مرا به جنگ خوانده«

جلو چشم  ) غفلت( تا معلوم شود معصيت و گناه بر دل كدام يك از ما غلبه يافته و پرده                  از جنگ معاف بدار   

.»چه كسي آويخته است
١

  

∗∗∗  
نويسنده روزنامه جمهوري در مورد قيام امام حـسين، دعـوت مـردم كوفـه از آن حـضرت را كـه پايـه                   

با جوسازي خلط مبحـث نمايـد در حاليكـه كليـه     اهميت انگاشته و كوشيده است  استداللهاي نهضت بوده بي  

در هر  . اند  زياد و يزيد مورد تأييد قرار داده        را در مورد بازگشت و عدم مقابله با ابن        ) ع(مورخين اعالم امام    

هـاي سـاالر شـهيدان        صورت اين جوابيه را ظرفيت آن نيست تا در مـورد زوايـاي قيـام حـسيني و انگيـزه                   

كنيم كه اگر آقايان معتقـد هـستند بـدون ِعـده و عـده و                  ا به اين سئوال اكتفا مي     توضيح كافي داده شود، تنه    

تداركات بايد به جنگ با دشمنان بالفعل و بالقوه پرداخت و كار امام حسين ايـن گونـه بـوده اسـت، چگونـه                        

  !اند؟ است كه در طول تاريخ علماي شيعه به آن حضرت اقتداء نكرده

∗∗∗  
عليرغم آن كه نقل قـول نهـضت از         » جنگ و صلح از ديدگاه فقها     «در قسمت   نويسنده روزنامه جمهوري    

را صحيح دانسته، عبارتي از آن بزرگوار نقل نموده است كـه مربـوط بـه فـرار از              » صاحب جواهر «مرحوم  

دانند ايـن مـسئله هـيچ ارتبـاطي بـا       باشد و كساني كه با فقه آشنا هستند مي مقابل دشمن در ميدان جنگ مي 

جالــب اينكــه در ايــن مــسئله مرحــوم صــاحب جــواهر حكــايتي از  . گ بــدون ِعــده و عــده نــداردآغــاز جنــ

كند كه اگر در ميدان جنگ مسئله هالكت مطرح باشد فرار از جنـگ جـائز    نقل مي» مبسوط«در » الطائفه  شيخ«

بـيش از  البته در صورتي كه نيروي كفـار  . گويد من خود صحت اين حكايت را تحقيق نكردم     است اگرچه مي  

دو برابر مسلمين باشد و احتمال دردسر براي مسلمين پيش آيد گروهي از فقها انصراف از جهاد را واجـب                    

  ٢.اند شمرده

هرچـه زودتـر در   «نويسنده روزنامه جمهوري در مورد پيشنهاد نهضت آزادي ايران به رهبر انقالب كه         

ر هر امري بايـد مـشورت كـرد و نـه پـس از               نه د «دهد كه     پاسخ مي » امر جنگ به مشورت با مردم بپردازند      

                                                      
 ١٠البالغه، نامه شماره  نهج. 1

 .٦٢ ـ كتاب الجهاد صفحه ٢١جواهرالكالم، جلد . 2



  ١٥٥

  .»مشورت حاكم موظف است به نظر ديگران عمل كند

اي نظيـر جنـگ كـه     االصول و در موارد معيني قابل قبول اسـت امـا نـه در مـورد مـسئله      مطلب فوق علي 

. گذاشـت  گرفـت و خواسـت اكثريـت را بـه مرحلـه اجـرا مـي        كرد، راي مي   پيغمبر خدا هم در آن مشورت مي      

پيغمبر مشورت  ) مثل نماز و روزه و غيره     (در مورد احكام    . احكام و موضوعات  : سائل بر دو دسته هستند    م

نمود و به همين نحو اگر زمامداري در جامعه اسالمي در مورد احكام ابهـام         كرد و حكم خدا را ابالغ مي        نمي

نظيـر جنـگ،   (» موضـوعات « در مـورد  امـا . آن را انجام دهـد   »  مشير ةُبال مشِْور «تواند    و ترديدي نداشت مي   

دهنـد زمامـدار      كه امور جاري و اجرايي يك جامعه را تشكيل مـي          ) ماليات، آبادي و عمران، بهداشت و غيره      

به راستي اگر در ايـن گونـه مـسائل، بـه            . موظف است اداره امور را در چهارچوب نظام شورايي انجام دهد          

دهد و حـال      الشعاع قرار مي    يك كشور بزرگ را تحت    خصوص امري به وسعت و اهميت جنگ كه سرنوشت          

كنـد و     برد مشورت به عمل نيايد پس در چه كاري مشورت مورد پيد مـي               و آينده مسلمين را زير سئوال مي      

در كجـا مـصداق پيـدا       » امـرهم شـروي بيـنهم     «و توصيف جامعه ايماني     » شاِورهم ِفي االَمرِ  «دستور قرآني   

  كند؟ مي

∗∗∗  

  هوايك بام و دو 

در سازمان ملل اشاره كرده و آن را دليلي بـر           » استناد طارق عزيز به پيام نهضت     «نويسنده در پايان به     

اوالً نويسنده سندي بـر مـدعاي   . معرفي نموده است» چگونه اسالمي است  ) نهضت(اسالم مورد قبول    «آنكه  

ه مواضـع آن سـالها مـورد تأييـد          شود كـ    خود ارائه نداده است، ثانياً اين استدالل از طرف حزبي عنوان مي           

رهبران حزب خائن توده بوده و كانديداهاي آن در انتخابات مجلـس و رياسـت جمهـوري مـورد حمايـت و                      

ماركسيـست  «اگر تاييد رهبران حزب تـوده از حـزب جمهـوري بتوانـد برچـسب                . تبليغ آن حزب بوده است    

به مـا   » اسالم صدامي «تواند برچسب     مي» نهضتپيام  «بر آنها بچسباند، استناد طارق عزيز نيز به         » اسالمي

  .بچسباند

∗∗∗  
  

  اي بين مواضع اعتقادي نهضت و حاكميت مقايسه

شويم كه اختالف نظر ميان نهضت آزادي و حاكميت در مورد جنگ ناشي از تفاوت                 در خاتمه متذكر مي   

اره كـرديم اينـك خالصـه    اين تفاوت را كـه در مـتن بـه آن اشـ      . بينشي است كه ميان ما و آنها برقرار است        

  :كنيم مي

ـ نهضت آزادي ايران حق استفاده از قرآن و سنت و انجام فريضه امر به معـروف و نهـي از منكـر را                        ١

داند و معتقد است اين هديـه الهـي بـراي عمـوم مـردم نـازل شـده اسـت در                        در انحصار گروهي خاص نمي    

  .باشد در كسوتي خاص هستند قائل ميصورتي كه حاكميت اين حق را تنها براي خود و كساني كه 

دانـد و بـر ايـن بـاور           ـ نهضت آزادي ايران هيچ يك از انسانهاي عادي را مصون از اشتباه و خطا نمي               ٢

آيد بنا به صراحت      يا افراد و گروههاي ديگر اختالف و تنازع پيش مي         » اولواالمر«است كه در مواردي كه با       



 

  ١٥٦

فان تنازعتم فـي شـيء فـردوه    «، فرموده ١» اَطيعوا الرسولَ و اُوِلي االَمِر ِمنْكُم   اَطيعوا اَهللا و  «قرآن كه به دنبال     

كمـا آنكـه همـين    .  بايد منحصراً به خدا و رسول، يعني كتاب و سنت بازگـشت نمـود       ٢»الي اهللا و الي الرسول    

دهـد تـا در       علـيم مـي   بـود ت  » اولي االمر مصر  «ترين يار او      به مالك اشتر كه مطمئن    ) ع(شيوه را حضرت علي   

چـون و چـرا از رهبـري را           درحاليكه حاكميت پيروي بي   . مسائل خطير به جاي استبداد رأي به آن عمل كند         

دانـد بـدون    حتي در تشخيص مصاديق الزم و واجب دانسته عمالً ولي فقيه را معصوم و مفترض الطاعه مي  

ل و موظف دانسته از پيـروي در معـصيت بـا    كه فرد فرد مسلمين را مسئو) ص(آنكه به توصيه اكيد پيامبر  

  . نهي فرموده توجه داشته باشند٣»الطاعه لمخلوق في معصيه الخالق«جمله 

ـ نهضت آزادي ايران جنگ ميان ايران و عراق را پس از فتح خرمشهر جنگ تهاجمي تلقي نمـوده و رد                     ٣

) ص(فت با حكم خدا، سـنت پيـامبر   قيد و شرط پيشنهاد صلح و تحريم مذاكره را مخال   االصول بي   كردن علي 

دانسته معتقد است قبول مذاكره و بحث درباره پيشنهادات صلح به منزله قبول هـر نـوع                 ) ع(و روش امامان    

باشد ولي حاكميت تداوم و تشديد اين جنگ به خاطر هدفهاي ابتكـاري و ادعـايي و                   شرايطي براي صلح نمي   

  .شمرد را در تبليغات خود واجب ميعدم قبول هرگونه بحث درباره صلح و مذاكره 

را در حاكميت مردم بر سرنوشت خـود در قالـب شـوري و بيعـت              » اهللا«ـ نهضت آزادي ايران حكومت      ٤

و قـرارداد دو  ) اي بـراي خـدمت در ازاي اطاعـت    معامله(دانسته معتقد است مردم و رهبري به موجب بيعت    

كه عدم تعهد هر يك از طرفين به مفاد بيعت آن را نقض گردند به طوري   اي نسبت به يكديگر متعهد مي       جانبه

هـا خودشـان را       هـا و تـصميم      درحاليكه حاكميت اعتقادي بـه حاكميـت مـردم نداشـته در تـشخيص             . كند  مي

  .دانند جانشين رسول خدا و ائمه مي

كميـت ـ   هاي طبيعي كشور را متعلق به تمام مردم ـ نه تنها طرفداران حا   ـ نهضت آزادي ايران سرمايه ٥

داند و معتقد است كه در مصرف اين ثروتهاي ملي بايد عموم مردم از راههايي كه قانون اساسـي معـين                   مي

» صـغار «كرده مورد مشورت قرار گيرند و راي اكثريت آنها به اجرا درآيد ولي حاكميت مـردم را همچـون                    

  . تلقي كرده براي خود واليت كامل در مصرف ثروتهاي ملي قائل است

 ِاعمال عدالت را حتي در      ٤»و ال يجِر منَّكُم شَنَئاِن قَوٍم علي اَالّ تَعِدلُوا        «هضت آزادي ايران به حكم الهي       ـ ن ٦

شمرد در صورتي كه حاكميت با سكوت و رضايت دادن به تهمت و افتراء، تحريف                 مورد دشمنان واجب مي   

  .داند  مخالفان را ساكت كند جايز مياي را كه و تهديد عليه مخالفين عمالً استفاده از هر شيوه

ها و آشكار شدن حقايق و گشوده شـدن           ـ و باالخره نهضت آزادي ايران اعتقاد دارد شكوفايي انديشه         ٧

هـاي مختلـف      حـل   اي جز آزاد گذاشتن مردم در بيان نظريات و ارائه راه            گره مسائل و مشكالت مملكت چاره     

 مشكالت را در انحصار داشته و بر اين پايه وظيفه دارنـد قلـم   كساني كه معقتد هستند راه حق و حل  . نيست

ها به كسب اجازه از وزارت ارشاد براي هر     هاي مخالف، اجبار چاپخانه     و زبان ديگران را با توقيف روزنامه      

ها   هاي مخالفين و حذف كتب آنان از كتابخانه         نشريه و اطالعيه، ممنوع ساختن مراكز توزيع از پخش نوشته         

                                                      
 )كساني كه متولي امور شما هستند(بان امر خودتان ـ از خدا اطاعت كنيد و از رسول اطاعت كنيد و از صاح٥٩نساء . 1

 .رد كنيد) سنت(و رسول ) كتاب(ـ پس اگر در كاري اختالف پيدا كرديد مورد را به خدا ٥٩نساء . 2

 .هرگز اطاعت مخلوق در معصيت خالق مجاز نيست .3

 .٢سوره مائده آيه . 4



  ١٥٧

خود را به كرسي بنشانند و با سـالح سـهمگين دروغ، افتـراء، قلـب و تحريـف حقـايق                     » حق«يشگاهها،  و نما 

» ذبـح شـرعي   «تاريخي و ترور شخصيت، مخالفان را به مسلخ كشيده به نام خدا ولـي بـا انگيـزه شـيطاني                     

  .نمايند سخت در اشتباهند

زيستند و از نظر اقتـدار و آثـار    ل از آنها ميكنند تا عاقبت كساني را كه قب  آيا مردم در روي زمين سير نمي      

نيز نيرومندتر و مؤثرتر بودند بنگرند؟ همه آنها را خداوند به خاطر نتيجه گناهانشان بگرفت و در برابـر                   

  ٢٣سوره غافر آيه . اي نداشتند خدا هيچ عامل بازدارنده

  

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥اسفند 
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