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 ) ١٨(جلد  ١٣٦٦ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه
   

   
  

  تبريك و دعای نوروزی

 ٦٦فروردين تاريخ: 

◄   

 
  اطالعيه پيرامون تكذيب درخواست عفو صدام

  توسط مھندس بازرگان از رھبر انقالب

 ١٨/١/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه يادی از استاد شريعتی و برخورد دوگانه حاكميت

 ١٢/٢/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  انحالل وزارت كشاورزی و اشتباھی بزرگ !!

 ٦٦خردادماه تاريخ: 

◄   

 
  و تحليل گزارش كميسيون تاوربررسی 

 ٦٦تيرماه تاريخ: 

◄   

 
  آزادی و انتخابات مجلس سوم

 ٦٦تيرماه تاريخ: 

◄   

 
كنگره استاد «قطعنامه نھمين كنگره نھضت آزادی ايران

  »شريعتي
◄   



 ٦٦تيرماه تاريخ: 

 
  تحليلی پيرامون تعطيلی حزب جمھوری اسالمي

 ٦٦تيرماه تاريخ: 

◄   

 
  ھا ھا و مسئول گرفتاری گرانیريشه 

 ٦٦مرداد ماه تاريخ: 

◄   

 
ھولناك   تسليت عميق و تأسف شديد نھضت به مناسبت فاجعه

  مكه

 ١٢/٥/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  نامه سرگشاده به رئيس جمھوری پيرامون حادثه تبريز

 ٦٦شھريور تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه در آستانه سفر دبيركل سازمان ملل متحد به تھران

 ١٨/٦/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  سئواالتی پيرامون فاجعه مكه به مناسبت چھلمين روز آن

 ١/٧/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه مطبوعاتی پيرامون انتخابات سومين دوره مجلس

 ٢٦/٧/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه در محكوم كردن حمله آمريكا به سكوھای نفتی ايران 

  »سوزاند و جھان را میفارس ايران  ھای شيطانی خليج شعله«

 ٢٩/٧/٦٦تاريخ: 

◄   



 
  بحثی پيرامون سخنان رئيس جمھوری در سازمان ملل

  »گفتارھای نغز و كردارھای لغو«

 ٦٦آبان تاريخ: 

◄   

 
  نامه به شورای سرپرستی صدا و سيما در مورد برنامه 

  »از ظھور تا سقوط آمريكا«

 ١١/٨/٦٦تاريخ: 

◄   

 
ای برای سلب  قرارداد نفت شمال يا وسيله«بيانيه پيرامون

  »استقالل

 ٦٦آبان ماه تاريخ: 

◄   

 
  توسعه بحران در خليج فارس

 ٤/٩/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  غيرقانونی دادستان كلبيانيه پيرامون اظھارات

 ٥/٩/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  نقدی و نظری پيرامون رھنمودھای اخير رھبر انقالب

 ١٠/٩/٦٦تاريخ: 

◄   

 
بيانيه پيرامون بسيج ھمگانی و مشاركت الزامی در جنگ 

  »فريادی در گلو«

 ١٠/٩/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  اطالعيه دانشجويان نھضت آزادی ايران

  عالی پشتيبانی جنگ پيرامون اقدامات شورای
◄   



 ١٦/٩/٦٦تاريخ: 

 
  نظر به مناسبت انتخابات دعوتنامه جھت شركت در جلسه تبادل

 ٢٤/٩/٦٦تاريخ: 

◄   

 
كننده مستضعفين و روحانيت و نظری به مسئله  نقش تعيين

  تقليد

 ٦٦دی ماه تاريخ: 

◄   

 
  تراكت انتخابات تحميلي

 ٦٦ماه  دیتاريخ: 

◄   

 
نظر نھضت آزادی نسبت به فتوائيه واليت مطلقه فقيه يا انقالب 

  چھارم

 ٣٠/١٠/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  دعوت از ھمفكران به مناسبت نھمين سالگرد پيروزی انقالب

 ٥/١١/٦٦تاريخ: 

◄   

 
اطالعيه مطبوعاتی به مناسبت ايجاد مزاحمت در مرأسم سالگرد

  پيروزی انقالب

 ٢٢/١١/٦٦تاريخ: 

◄   

 
بھمن  ٢٢گزارشی از حمله مھاجمين مأمور به مراسم سالگرد 

  نھضت آزادی 

 ٢٤/١١/٦٦تاريخ: 

◄   



 
  اطالعيه نھضت آزادی ايران پيرامون جنگ شھرھا

 ١٦/١٢/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه وجوب يا حرمت شركت در انتخابات

 ١٨/١٢/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  درخواست مالقات و گفتگو با رھبر انقالب پيرامون جنگ 

 ٢٠/١٢/٦٦تاريخ: 

◄   

 
  انتخابات انحصاری و محروميت ملت از مشاركت در آن

 ٢٤/١٢/٦٦تاريخ: 

◄   

 



  

 ۴

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  لليل والنهار االقلوب واالبصار يا مدبر يا مقلب

  الحال االحوال حول حالنا الي احسنالحول و يا محول

ادت و   را تبريك گفتـه، بـراي جنابعـالي و خـانواده سـالمت و سـع                ۱۳۶۶حلول سال   

روزي، براي جمهوري اسالمي تحقق آرمانهـاي انقـالب بـه ويـژه آزادي و اسـتقالل و                   به

  .كنيم براي اين جنگ خانمانسوز پاياني عادالنه و شرافتمندانه آرزو مي

 نهضت آزادي ايران



  

 ۵

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  دعاي نوروزي

  خون و خرابـي مكـدر اسـت        نوروز ما ز    نوروز گرچـه موسـم شـادي كـشور اسـت          

ــت    گ ز هر سو به صبح و شام       فرياد جنگ، جن   ــرر اسـ ــرگ مكـ ــام آور مـ ــم پيـ   دائـ

  هر بام آن كه نوبت آن شهر ديگـر اسـت         هر شام اين خبر كه فالن شـهر شـد خـراب           

  هـا كـر اسـت     از موج انفجار بسي گـوش       هاســت كــوراز تــركش ســالح بــسي چــشم

   اسـت  ماتم سرأست بلكه از آن نيز بـدتر         دزفــول و قــم، ســنندج و تبريــز و اصــفهان

ــه دل كبـــــاب  ــاه اروميـــ ــاد قتلگـــ   از خون دختـران ميانـه زمـين تـر اسـت             از يـــ

ــدر     ــول و درب ــشته و معل ــزار ك ــدها ه   دهها هـزار اسـير عـدوي سـتمگر اسـت            ص

  گوئي فضاي كشور مـا نهـر عنبـر اسـت            جوالنگــــه عــــراق شــــده آســــمان مــــا 

  كاري خالف سـنت و ديـن پيـامبر اسـت            در اعتقــــاد نهــــضت آزادي ايــــن نبــــرد

  محكــوم بــر مخالفــت شــرع انــور اســت   اين جنـگ بعـد قطـع تجـاوز ز مـرز و بـوم              

  در بين مـسلمين و دو قـوم بـرادر اسـت             ايــن جنــگ بــين ملــت اســالم و كفــر نيــست

  كو در پي فنا شدن هـر دو كـشور اسـت             زيـــن كـــارزار ســـود بـــرد دولـــت يهـــود

ــت    ــت اس ــاي دو مل ــاه فن ــه گ ــروزيش ب    خـاور اسـت    دالليش به كـام دل غـرب و         پي

  عــزم و ثبــات مــردم جــاي تــشكر اســت  با آنكه جنگ جنگ برون مرزي و خطاسـت        

ــج   ــرغم رنـ ــه عليـ ــي كـ ــده ملتـ ــافرخنـ   اندر صف مصاف مصمم چو حيدر است        هـ

  نوشيدن شراب شهادت چـو شـكر اسـت          در راه حفـــظ مـــيهن و ديـــن و شـــرافتش

ــا     ــدوه و تنگن ــصيبت و ان ــه م ــن هم ــا اي   در برابــر اســتبـا كــوه مــشكالت كــه انــ   ب

ــد    ــا كنن ــه پ ــان ب ــه رســم نياك ــوروز را ب   گوينــد كــاين طليعــه يكــسال بهتــر اســت  ن

ــت   ــاي هف ــسترند ســفره زيب ــه درگــاه داور اســت   ســينچــون گ ــد ب ــشان بلن   دستان

ــت    ــف و عنايت ــه لط ــداي ك ــاي خ ــد ك   بر ما فزون ز هر كه ولي يا كه رهبر اسـت      گوين

ــاز    ــگ سـ ــان جنـ ــه پايـ ــوروز را طليعـ   دفع فتنه بهر تو كاري ميـسر اسـت        كاين    نـ



  

 ۶

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  درخواست عفو صدام توسط مهندس بازرگان از رهبر انقالب تكذيب اطالعيه

  

  

سـي   بي  برخي از راديوهاي خارجي از جمله بي       اخيراًاي مراجعات و پرسشها و خبري كه          پارهه  عطف ب «

 از رهبري انقـالب درخواسـت عفـو         اي  اند كه آقاي مهندس مهدي بازرگان طي نامه         لندن منتشر كرده و گفته    

شـود كـه از طـرف نهـضت آزادي ايـران و دبيركـل آن         توضيح داده مياًلزومااند،    براي صدام حسين كرده   

موضع و نظريات نهـضت آزادي      » .اي صادر نشده است     عمل نيامده و نامه   ه  چنين درخواست و پيشنهادي ب    

  .نشريات عديده گذشته بيان شده استايران نسبت به جنگ و صلح همان است كه در پيامها و 

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۱۸/۱/۱۳۶۶ 

  



  

 ۷

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  يادي از استاد شريعتي

  و

  برخورد دوگانه حاكميت

  

الم تر كيف ضرب اهللا مثال كلمه طيبه كشجره طيبه اصـلها ثابـت و                

  ١.....فرعها في السماء ـ توتي اكلها كل حين باذن ربها

اي رشد يافته از خانداني همه اهل علم و تقوي و پاسـدار حـريم                 صل و ريشه  شجره پاك شريعتي كه با ا     

حق، در زمين ايران با آبياري قرآن ريشه دوانده بود و شاخسار شناختش در آسمان بيكران معارف دينـي                   

البالغه گرفته تا حديث و حكمت و فقه و فلسفه و منطـق و برهـان و علـوم روز، نـور و نيـرو              از قرآن و نهج   

داد، سـرانجام در روز       ميوه و محصول مـي     دائماًان  رأسگرفت و در نقش معلم و مربي نسلهاي متعدد خ           مي

 در حالي كه عمري سايه و پناه حق طلبان بود به سايه رحمت ايزدي پيوست،                ۶۶چهارشنبه دوم ارديبهشت    

حق اين شـجره پـاك       خستگي ناپذيرش در راه      ينمائيم به پاس مجاهدتها     از خداوند غفور شكور مسئلت مي     

  .را در بوستان بهشت ماوي بخشد

اين تك درخت استوار حاشيه كوير، قريب نـيم قـرن همچـون سـدي محكـم در برابـر طوفانهـاي الحـاد                        

ان را رأســگــري و بهــائيگري، خطــه خ غربزدگــان و ماركسيــستها، ارتجــاع متعــصبان و انحــراف كــسروي

  .ئي سرخم نكردپاسداري داد و در برابر تطميع و تهديد هيچ نيرو

ان بـود، از  رأسـ قطب آسياي حركت سياسي اسـالمي در خ و شك استاد شريعتي در عين آنكه محور       بي

ترين احياگران تفكر اسالمي و محققان و متفكران در سطح كشور، بلكـه دنيـاي اسـالم، در نـيم قـرن                        اصيل

  .رفت شمار ميه اخير ب

در زمـين و  ) ع(ه توحيـد را بـه كمـك فرزنـدش اسـمعيل         كه كعب ) ع(يم خليل استاد فقيد به پيروي از ابراه     

اش اقبـال ربـوبي و گـرايش دلهـاي مـردم را طلـب كـرد، در         زماني دور از حق بنا نهاد و در دعاي عارفانـه         

هـاي    ان بنا نهاد و به كمك فرزند متفكر و انديشمندش پايـه           رأسشرايطي كانون نشر حقايق اسالمي را در خ       

چـه سـخن درسـتي اسـت كـالم      .  را سيل الحاد و انحراف و ارتجاع فرا گرفته بـود آنرا باال آورد كه همه جا   

چقدر فراوانند غريقاني كه تنها دستي كه به طرف آنهـا دراز شـد و    «: آن بزرگوار كه   شأن   شهيد مطهري در  

  .»طمع شريعتي بود آنها را نجات داد دست بي

مون شمع وجـود اسـتاد و فرزنـد برومنـدش،           طلب پيرا  اقبال مردم به اين كانون و گردآمدن جوانان حق        

اجابت گرديد، وجود نمايد كه به نيكوترين وجه        گذار امت و امامت را تداعي مي        همان دعاي ابراهيم خليل پايه    

                                                      
 آيا نديدي خدا چگونه مثلي زد، كلمه پاك چون درخت پاكي است كه ريشه آن اسـتوار و شـاخ و بـرگش در آسـمان گـسترده                             ـ1

  )۲۴ابراهيم ... (...دهد ميوه خود را يكسره به اذن پروردگارش مي) چنين درختي(باشد 



 ۸

وار سـخنراني شـاهدي بـر تـالش         پرورده و تربيت شده و دهها كتاب و جـزوه و صـدها نـ               دهها هزار دست  

هـاي مـذهبي، مبـارزاتي ايـن          باشد، دامنه فعاليـت    تين مي رأسائه اسالم   ناپذير آن استاد فقيد براي ار      خستگي

باشـد، امـا      معلم پرشور در نيم قرن گذشته آنچنان گسترده و وسيع است كه قابل شمارش و احـصاء نمـي                  

اختصار نگاهي به شرايط زماني و مكـاني    ه  ي به نقش و اهميت آن كرده باشيم ناگزيريم ب           ا  براي آنكه اشاره  

  .ن حركت بيفكنيمآغاز اي

 طلبه نوجواني كه دروس ابتدائي ديني را نزد پـدر و عموهـايش، كـه همگـي                  هيأتمحمدتقي شريعتي در    

روحاني بودند، در زادگاه خود خوانده بود، هنگامي براي ادامه تحصيالت عاليه دينـي وارد مـشهد شـد كـه                     

ين در مسجد گوهرشاد گستاخانه     شد و اجتماع معترض    هاي علميه توسط رضا شاه برچيده مي        بساط حوزه 

 در چنين شرايطي اين جوان پرشور، تحصيل در حوزه و تـدريس در مـدارس را     .به مسلسل بسته شده بود    

اش كـه در فرنـگ بـه          تجربه   ساله بي  ۲۰مان آغاز كرد، تا سرانجام بساط آن مستبد برچيده شد و فرزند             أتو

  . كار را به عهده گرفتمته بود زماتكميل تحصيل پرداخته و به محيط آزاد آنجا خو گرف

وزد و   اي است كه نسيم بهاري به زمين سرد و خفته اين ديار مـي                آغاز دوران تازه   ۱۳۲۰شهريور سال   

مردم از خواب طـوالني بيـدار شـده و بـا تمـدن و               در چنين شرايطي كه     . آفريند  جنب و جوش و حركتي مي     

دند بيش از همه نيروهاي چپ كـه در قالـب حـزب تـوده               خارج آشنا شده بو   پيشرفتهاي باور نكردني دنياي     

يوس از  أمتشكل شده بود، استفاده كردند و فوج فوج جوانان محـصل و دانـشگاهي را كـه سـرخورده و مـ                     

 در اين دوره كساني كه كسوت تبليـغ ديـن           متأسفانه. رافي رايج بودند جذب نمودند    خآموزشهاي متحجر و    

واني و وعـظ و  خـ   ظاهري در حـد برگـزاري مجـالس روضـه     تشريفاتي و ائري  عرا به تن داشتند به اقامه ش      

تجربگي مستبد جـوان در سـركوب حركـات مردمـي و شـرايط                 ممنوع بود و اينك به دليل بي       قبالًخطابه كه   

  .دادند كردند و نگراني از خروج فوج فوج جوانان از دين به دل راه نمي ويژه جهاني آزاد شده بود ـ اكتفا مي

هـاي علميـه بـه     رايطي استاد شريعتي كه دروس عاليه ديني را در بـاالترين سـطح در حـوزه   در چنين ش 

 كـار   ،جاي آنكه منبر و محرابي تصاحب نمايد و در مـسجد گوهرشـاد جلـوس نمايـد                ه   ب ،اتمام رسانده بود  

ه او را   چه تالشها كردند كـ    . معلمي را در مدارس مشهد برگزيد و بدون تكبر و ادعا، به كار تدريس پرداخت              

نيز متوسل شدند كه شايد از راهي كـه         ) اهللا عليه   رحمه(در كسوت خود درآورند، حتي به مرحوم بروجردي         

  . كرد و دعايش نمودتأييدبرگزيده منصرفش نمايند اما آن بزرگوار نيز راه او را 

  :نويسد خود مي

را اول از كالسها شـروع كـردم ـ    ها   به بعد كه حزب توده فعاليت شديد داشت مبارزه با آن۲۰من از سنه «

عليت مزايائي كه وجود داشـت بـه حـزب          ه   آخوند بودند ب   قبالًبعد ديدم كه من يك نفرم و بعضي ديگر كه           

  .».....عنوان نمونه شهاب فردوس وه توده وارد شدند و اسم نوشتند ـ ب

سـاعت هـم بـه       ۱۲ سـاعت تـدريس قـانوني        ۱۸ت بجـاي    رأسـ شريعتي براي مبارزه با انحرافات چپ و        

صورت مجاني قبول تدريس نموده و عالوه بر آن به همان صورت رايگان ساعاتي را نيز در دانشـسرا كـه                     

هـا شـده بودنـد پـذيرفت و روزهـاي تعطيـل خـويش را بـه آمـوزش فـوق برنامـه محـصلين              اي  پايگاه توده 

ب بـه چنـين جهـادي تـن      ش۱۲اختصاص داد، به اين ترتيب با تمام وجود و به قول خودش از صبح زود تا     

محصول چنين تالشي نجات خيل جواناني بود كه فريب آن حزب وابسته را خورده بودند به طوري كه                  . داد
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ها دسته جمعي استعفا دادند و به رسم قدرداني كتابهاي خود را به اسـتاد هديـه                    نفر از آن   ۱۳تنها در يكبار    

ت عـضويت داشـتند و وزارت فرهنـگ در اختيـار             در دولـ   رسـماً اي    در آن زمـان سـه وزيـر تـوده          .نمودند

 بود و مديران كل فرهنـگ در اسـتانهاي مختلـف از طريـق حـزب تـوده انتخـاب                     ١»خليل ملكي «و  » كشاورز«

گرفتند و در حالي كـه شـريعتي در           شدند و دبيران عضو حزب با حقوق دو برابر چندين درجه ترفيع مي              مي

 دبيري بـه مـدير كلـي        ۸ و   ۷سطح كه عضو حزب شده بودند با رتبه          اداري باقيمانده بود دبيران هم       ۱رتبه  

دادند و از طرف ديگر وقتي از اين راه نااميد            كردند و وعده رياست مي      رسيدند، از يك طرف او را تطميع مي       

به اين ترتيـب او در  . آوردند واع تضييقات را در راهش به وجود مي  نكردند و ا    شدند به ترور تهديدش مي     مي

  .يش تالش و توكل سربلند بيرون آمد و دنيا را دكان دين نكرد و حقيقت را فداي مصلحت ننمودآزما

 منظمي براي ساختن كادرهاي ورزيده      تشريعتي عالوه بر كالس تفسير قرآن و برنامه سخنراني جلسا         

ق و فلـسفه و   منطـ ااز محصلين و دانشجويان جهت مقابله با افكار الحادي حزب توده تشكيل داد و آنها را ب         

  .مباني اعتقادي ماركسيسم آشنا ساخت

داد بـا    اي كه استاد با اسلحه برهان و استدالل در برابر نيروهاي چپ وابسته انجـام مـي                  عالوه بر مقابله  

ت كه برنامه تفسير قـرآن و       رأستر بود و در برابر افراطيون         جبهه گسترده ديگري كه به قول خودش سخت       

كردند مواجـه     پندارهاي خرافي خود تلقي مي     كننده دستگاه و دكان و پوچي     ا برمال سخنرانيهاي روشنگر او ر   

هـاي    ايرت ايـن فلـسفه بـا سـنت        تالش عظيم او براي تبيين فلسفه قيام امـام حـسين و نـشان دادن مغـ                . بود

گرديد، از يك طرف موج مخالفت قشري مسلكان مدعي واليـت      كننده رايجي كه در ايام محرم بر پا مي        تخدير

را در راهـي تـازه بـراي عبـرت گـرفتن از ايـن               ) ع(را برانگيخت و از طرف ديگر سيل عظيم عاشقان حـسين          

به طوري كه در روزهاي تاسوعا، عاشورا جمعيتي متجاوز از ده هزار نفر در            . حادثه تاريخي به راه انداخت    

حن كهنـه يـا نـو بـه اسـتماع           افتادند و در ص    ميشد به راه      ريزي مي  كه برنامه راهپيمائي و عزاداري عظيمي     

رژيم استبداد سال به سال و بـه تـدريج بـا ايجـاد ممنوعيـت بـراي سـخنراني،                    . نشستند  سخنراني استاد مي  

داد تـا سـرانجام بـه تعطـيلش          اين برنامه را تحت محدوديت قرار     ..... خطبه، شعر و سرود، ترجمه و قرآن و       

  .كشاند

هاي درخشان تفكر اسالمي به نسل جوان بود تا با شـناخت              شناساندن چهره  ،هاي ديگر استاد    از فعاليت 

 علو همت كسب نمايند و هويت تاريخي خود را در            و هاي مصلح و متفكر جهان اسالم وسعت نظر         شخصيت

در ايـن مـسير معرفـي سـيد جمـال، عبـده، اقبـال و                . روزگاري كه غرب زدگي حكمفرما بود بازيابي نماينـد        

  .ها مرحوم دكتر قرار گرفت و كتابهائي در اين باره نوشته شد همت استاد و بعدجههديگران و

در مشهد، استاد را به اجابت دعوت بانيان حسينيه ارشاد در تهران      » كانون نشر حقايق اسالمي   «تعطيلي  

عمل آمد برنامه موقت و     ه   با استقبال زيادي كه از ايشان در تهران ب         .براي ايراد چند سخنراني راغب ساخت     

 دو  تـأليف اي انجاميد كه محصول اين مدت دههـا سـخنراني و              ان به چهار سال و خرده     ششبه اي محدود ده   

عالوه بر فعاليت در حسينيه ارشاد، آن بزرگوار احيا برنامه تفسير           . باشد  جلد از مهمترين كتابهاي استاد مي     

  عهـده گرفـت و     قرآن را در مسجد هدايت به مدت سه سال مادامي كه مرحـوم طالقـاني در زنـدان بـود بـه                     

                                                      
 البته در اين زمان خليل ملكي هنوز از حزب توده انشعاب نكرده بود و كشاورز كارهاي اداري وزارتخانه و ملكـي                      ـ1

 .دادند كارهاي سياسي تشكيالتي آن را انجام مي
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» هـدايت «داد در كـانون      صالي پيام بازگشت به قرآن را كه از كانون نشر حقايق اسالمي در مشهد سر مـي                

  .تهران ادامه داد

  

  هاي سياسي فعاليت

 مبارزه سياسي و افشاگري عليه رژيم شاه بود كه در اين راه چندين بار بـه    هاي استاد،   بعد ديگر فعاليت  

گردد كه به خاطر بياوريم در آن مقطـع زمـاني نـه چهـره      ن تالش او موقعي آشكار مي    اي تاهمي. زندان افتاد 

هاي رسـمي مـذهبي حاضـر     ظالمانه و سفاك آن مستبد، حتي براي خواص، آشكار شده بود و نه شخصيت    

ان ايفا نمود   رأس شريعتي در نهضت ملي ايران بزرگترين نقش را در خ          .بودند خطر مخالفت را متحمل گردند     

ام تير و اعالم اعتصاب عليه شـاه و دولـت قـوام الـسلطنه فعاالنـه مبـارزات مـردم مـشهد را                     ر قيام سي  و د 

هـاي     رهبـري فعاليـت    ۱۷ نامبرده در مبارزات انتخابـاتي دوره        .رد كه در اين رابطه دستگير گرديد      رهبري ك 

 انتخاب گرديد كه البته  قاطع همشهريان خود به نمايندگي      رأي ان را به عهده داشت و با      رأسسياسي مردم خ  

 مـرداد اسـتاد شـريعتي بـه عـضويت           ۲۸ پس از كودتاي     .چنين انتخابي توسط دربار و آستانه ابطال گرديد       

 سال بـود پيوسـت و فعـالترين پايگـاه     ۷نهضت مقاومت ملي كه تنها سازمان متشكل و نيمه مخفي در طول          

استاد در جريان   . ان به وجود آورد   رأساستان خ نهضت را پس از تهران با كمك ياران خود در كميته ايالتي             

ملـه دكتـر   اي از سران نهضت مقاومت ملـي از ج        پس از دستگيري عده    ۱۳۳۶اين مبارزات بار ديگر در سال       

. سحابي و مهندس بازرگان همراه فرزند متفكر و مبارزش دستگير و به زندان قزل قلعه تهران منتقل گرديـد               

كار عليه رژيم شاه و افشاي ماهيت ظالمانه و وابسته آن بـر نداشـت و بـار                  او پس از آزادي نيز دست از پي       

 براي ارعاب و شكستن روحيه فرزندش دكتر شريعتي به زندان افتاد كه كمـي بـيش از                  ۱۳۵۴ديگر در سال    

  .يك سال عليرغم سالخوردگي و ضعف و نقاهت در زندان بسر برد

  

  شريعتي پس از انقالب

مري را در راه معرفي اسالم و شناساندن قرآن سپري كرده و فرزند دلبنـدش               اين رادمرد متواضع كه ع    

بـار نشـستن مجاهـدتهاي مـردم در         ه  را قرباني اين هدف نموده بود اميد و آرزوها داشت كه در آسـتانه بـ               

اما . تين اسالمي و اهداف اصلي انقالب مردمي در جامعه باشد         رأسانقالب اسالمي شاهد حاكميت ارزشهاي      

ث حـ از ب«ها كه خون دلها در اين هفت سال خورد و مهر سكوت را به خاطر جو حاكم با نصب تـابلوي               نه تن 

بر لب زد بلكه حتي از برگزاري مجلس بزرگداشتي براي فرزند انديـشمندش هـم محـروم           » سياسي معذورم 

 هـم   وقتي. شد و شاهد حمله مهاجمين وابسته به خانه شخصي و مضروب و مصدوم شدن مدعوين گرديد               

كـانون تبليغـات را كـه در دوران         ! ناگزير از ترك تهران شد و خواست بار ديگر در دوران حكومت اسالمي            

 مـسئول س شده بود دائر نمايد بار ديگر مواجه با حمله و هجوم همان قماش از مهاجمين غير                  تأسيطاغوت  

ون را تعطيل كردند ولي هرگز در       ها گفته بود در زمان شاه بارها كان         تا جائي كه در يكي از مصاحبه      . گرديد

را بـراي چـه   » ماز بحث سياسـي معـذور  «استاد در جواب كسي كه پرسيده بود اين تابلوي      ! ..... آن نريختند 

اند چون پناهگـاهي       گفته بود دردمنداني كه ظلم و ستمي كشيده يا فرزندان خود را از دست داده               ايد؟  آويخته

امـا نـه كـاري از       . كننـد   ل خويش را نزد من با اشك حسرت خالي مـي          آورند و عقده د     ندارند به من روي مي    
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انـد كـه تـا        شوند چه آتشي در دل من باقي گذاشته         دانند وقتي از من دور مي       دست من ساخته است و نه مي      

  ......سوزاند صبح قلب مرا مي

نه در جـوار مرقـد   تااش را بـه دسـتور توليـت آسـ     ها از استاد فقيد به عمل آمد و جنازه          اما گر چه تجليل   

دفن كردند و مقامات خيلي رسمي پـس از مـرگش در مـسجد و دانـشگاه داد سـخن در                     ) ع(مطهر امام رضا  

 فراواني از اين دوگانگي بعد از        البالغه سر دادند اما مردم ما كه نمونه         فضائل آن احياگر انديشه قرآن و نهج      

اش   بـه خانـه   ) سـاواكي (زاده معروف     نيز حتي حسين  اند كه پس از فوت دكتر         اند فراموش نكرده    انقالب ديده 

آمد و اداي احترام نموده اظهار داشت همه گونه امكانات دولتي مهيا است تا جنازه دكتـر بـه مـشهد منتقـل                       

در محل مناسبي دفن گردد و اعالم كردند دانـشگاه فردوسـي تجليلـي     ) ع(االئمه    شده در جوار حضرت ثامن    

فما اشـد اعتـدال االحـوال، و اقـرب اشـتباه      «.  بناي يادبودي خواهد ساخت،ردهشايسته آن متفكر به عمل آو 

  ١»االمثال

اي را  آيا تناقض و تضادي كه در رفتار با استاد در زمان حيـات و پـس از مـرگش شـده چنـين مقايـسه           

  ٢آورد؟ براي مردم پيش نمي

دند و  رانه آن مرحوم يورش ب    كه در سالگرد رحلت دكتر شريعتي به خ       » اهللا  حزب«همان افراد موسوم به     

اي را مـصدوم و       آور بـه مـدعوين حملـه كردنـد و عـده             ضمن مضروب ساختن استاد شريعتي با گاز اشك       

در روز  . اي را به دالئل واهي دستگير و روانه زندان نموده خانه را به خرابه و سـوخته مبـدل سـاختند                      عده

بردند و با داشتن چاقو و پنجه بكـس مـشايعين           م تشييعش در مشهد هجوم      رأس نيز به م   ۲/۲/۶۶چهارشنبه  

را كه در صف مقدم آنان خانواده استاد و آقايان دكتر سحابي و مهندس بازرگان و دكتر يـزدي و ديگـران                      

اي از اسـتاد   تجليـل شايـسته  به اين نيز اكتفا نكردند بلكه جنازه را بـراي آنكـه   . حمله قرار دادندمورد بودند  

در حالي كه فرزندان و خانواده داغدار آن مرحوم بـا           ) ع(در صحن مطهر امام هشتم      ربودند و   ! كرده باشند 

) قبرسـتان عمـومي مـشهد     (خواهند جسد پدرشان را در بهشت رضا          كردند كه مي    فرياد و استغاثه اعالم مي    

 در  بنا به درخواست خانواده شريعتي و نظر نماينده امـام         «شد     صحن حرم اعالم مي    يدفن كنند از بلندگوها   

  »!دفن خواهد شد) ع(آستانه قدس رضوي جسد استاد شريعتي در جوار مرقد مطهر امام هشتم 

شود؟ فرزندان، شاگردان و دوستان استاد شريعتي همگي عـشق            شگفتا كه ظلم با چه ترفندي توجيه مي       

مان حيـاتش   خواستند جنازه استاد همچون ز       دل داشته و دارند ولي مي      و ارادت به امام هشتم را در جان و        

  . در گورستاني به دور از تشريفات و تظاهر باشدزيست كه در سادگي و فقر و در ميان مردم مي

خواستند جنازه را به گورستان عمـومي ببرنـد بـه دليـل حمـالت                 باري فرزندان و دوستان استاد كه مي      

الحـاكمين    كـم رحمانه مهاجمين و ضرب و جرح وارده مجبور بـه تـرك صـحنه شـدند و تـسليم حكـم اح                       بي

عدالتي و تزوير به عنوان خاطره و عبرتي در تاريخ باقي خواهد ماند كه اگر تقوي نباشد                   ولي اين بي  . گشتند

  .گردد همه كار مجاز مي

                                                      
  .گون با يكديگرهاي مختلف و نزديكي شباهت مثالهاي گونا البالعه خطبه قاصعه ـ چقدر زياد است همساني حالت  نهجـ1

كرد اما متأسـفانه در سـالهاي اخيـر ايـن       ـ اگر چنين دوگانگي تنها در مورد استاد شريعتي وجود داشت شايد چندان جلوه نمي              2

ها در مورد كساني مانند مرحوم عالمه طباطبائي و مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري نيز كـه در حياتـشان بـا بـسياري از                   شيوه

  .كردند اتفاق افتاد و پس از مرگ با تجليل و تمجيد فراوان طرفدار حاكميت معرفي شدند الفت ميها و انحرافات مخ بدعت
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 دوستداران .يك رنگ است، رفتاري مشابه رخ داددر تهران نيز، از آنجائي كه زير اين آسمان همه جا به      

 در مسجد ارگ براي طلب رحمت و مغفرت گـرد آمـده بودنـد در                ۷/۲نبه  و شاگردان استاد كه در روز دوش      

 كـاري نداشـتند مواجـه بـا شـعارهاي           مطلقـاً حالي كه به دليل مخالفت با ايراد سخنراني جز اسـتماع قـرآن              

اي قليل كـه خـود را         كنندگان و تجمع و تهديد عده     آميز نسبت به برگزار     زشت و توهين  نامناسب با مجلس يا     

نگام قرائت قـرآن،     ه ناميدند شدند و به خاطر فريادهاي آنها كه عليرغم فرمان الهي سكوت، به              مي» اهللا  حزب«

  .شد و خطراتي كه در اين درگيري متوجه مردم بود مجبور به تعطيل و ترك مجلس گشتند سر داده مي

وهاي كميتـه   نهضت آزادي ايران ضمن تقبيح چنين اعمال زشتي كه در تهران و مشهد مقابل ديدگان نير               

نمايد كه  افتد اين سئوال را از حاكميت مي       هايش همه جا اتفاق افتاده و مي        و پليس اتفاق افتاد و همواره نمونه      

آيا سكوت حاكي از رضايت در مقابل چنين عناصر مخرب و خودسر به اسـتقرار قـانون و حاكميـت نظـام                      

 آبروريـزي بـراي اسـالم و ايـران نـزد            كند يـا هـرج و مـرج و انزجـار داخلـي و               جمهوري اسالمي كمك مي   

جويـان و    آورد؟ آيا هنوز وقت آن نرسـيده اسـت كـه بـا تعقيـب و محاكمـه ايـن فتنـه                       بيگانگان به وجود مي   

كنـد گـامي در جهـت ايجـاد امنيـت و اسـتقرار قـانون                  گيري جرياني كه اين افراد را هدايت و رهبري مـي            پي

  برداريد؟

ما رفته است فردا نوبت ما و شماست، ما به آرماني كه او بخاطرش              ن  ادر هر حال امروز شريعتي از مي      

مردانه قيام كرد همچنان پايبند و وفاداريم و با توكل به خـدا در پـذيرش مـصائب ايـن راه بـا روي گـشاده                     

 آزمايـشي بـيش نيـست و     ايم، اما شما، فراموش نكنيد كه اين خالفت و درجات و مقامـات جـز وسـيله      آماده

  .ع العقاب و غفور رحيم استخداوند سري

ليبلوكم فيمـا اتـيكم ان ربـك سـريع           . و رفع بعضكم فوق بعض درجات      االرضو هو الذي جعلكم خالئف      

  ) ۱۶۵انعام . (العقاب و انه لغفور رحيم

اگر قدرت اسلحه و گروههاي ضربت رسمي و غيررسمي طـاغوت بـه دسـت شـما افتـاده اسـت ديـري                       

  .التان در پيشگاه الهي باشيد، بدانيد كه در معرض نظاره الهي هستيدنخواهيد پائيد كه پاسخگوي اعم

  )۱۴يونس (ثم جعلناكم خالئف في االرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 

  

  نهضت آزادي ايران

۱۲/۲/۶۶  
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  

  ....انحالل وزارت كشاورزي

  !اشتباه بزرگ

  )هاد سازندگيبررسي و نقد اليحه انحالل وزارت كشاورزي و ادغام آن در وزارت ج(

  

كشاورزي مملكت عليرغم استعدادها و امكانات و منابع غني، از موانع متنوع، مسائل مـرتبط و دردهـاي                  

هـاي وسـيع و نـشريات         ها و چگـونگي رفـع آنهـا نيازمنـد بررسـي             شناخت اين نارسائي  . برد  متعدد رنج مي  

تصميم اخيـر هيئـت دولـت دائـر بـر           ولي آنچه فوريت داشته، جدي و بسيار حياتي است ،           . اي است   جداگانه

اي تنظيم و اينـك       انحالل وزارت كشاورزي و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگي است كه به صورت اليحه              

اي از طرف دولت اثبات عدم توفيق         صرفنظر از اينكه پيشنهاد چنين اليحه     . در مجلس در دست بررسي است     

دهد دولت در ايـن       باشد، نشان مي     سازندگي دولت و ملت مي     هاي انقالبي اصالح و     و توانائي الزم در برنامه    

 ساله با دردست داشتن امكانات وسيع نتوانسته است وزارت كشاورزي و كاركنـان آن را در جهـت                   ۸مدت  

برداري صحيح و مفيد و همكاري صميمانه سـوق دهـد و بيـشتر حكايـت از نداشـتن برنامـه جـامع و                          بهره

  .كند دولت ميگيري انفعالي  اصولي و تصميم

اهميت كشاورزي در استقالل و خودكفائي ايـران از يـك طـرف و عالقمنـدي بـه فعاليـت صـحيح جهـاد                      

 حاضـر ايـن تـصميم هيئـت دولـت را بـا توجـه بـه                   سازندگي از طرف ديگر، ما را بر آن داشت طي نـشريه           

هاي   حل  رار دهيم و راه   ها و واردات فزاينده محصوالت كشاورزي در سالهاي اخير مورد ارزيابي ق             نارسائي

حساسيت امـر از ايـن جهـت اسـت كـه در صـورت اتخـاذ        . رسد را پيشنهاد نمائيم   اصولي كه به نظرتان مي    

ديـده كـشورمان وارد       ناپذير ديگري بر پيكر آسـيب       تصميم اشتباه در اين مورد زيانهاي بزرگتر و يا جبران         

  .خواهد گرديد

  

  تعريف مسئله

 مـسئله را اشـتباه تـشخيص داده،         ص و تعريـف صـحيح مـسئله، اصـوالً          تـشخي  ايجي به   ه گا متأسفانه

در نتيجـه نـه تنهـا هيچگونـه اصـالحي حاصـل             . حـل صـحيح پيـدا كنـيم         كوشيم براي مسئله اشتباه، راه      مي

دولـت در مـورد وضـعيت فعلـي وزارت          . گـردد   مـي شود، بلكه بر آشـفتگي و وخامـت اوضـاع افـزوده               نمي

اي   اشتباهي را مرتكب شده است و سعي كرده است با تهيه مـاده واحـده  كشاورزي و جهاد سازندگي چنين    

كـاري بـين     دوبـاره و  دولـت مـسئله را تـداخل وظـائف          . راه حل صحيحي براي يك مسئله اشتباه ارائه دهـد         

يت تعريـف نمـوده و راه حـل آن را انحـالل             مـسئول لـوث    اً و نتيجتـ   »كشاورزي و جهاد سازندگي   «وزارتين  

 در صورتي كه فرض كنيم مسئله اين باشـد          . ادغام آن در جهاد سازندگي دانسته است       وزارت كشاورزي و  
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وظـائف آن در وزارت     راه حل ديگـر مـسئله انحـالل وزارت جهـاد سـازندگي و ادغـام                 . و غير از اين نباشد    

ه اين راه حل نيز به همان خوبي راه حل اول مسئله دوبار           ! هاي ديگر است    كشاورزي و بعضي از وزارتخانه    

 مـسائل اصـلي     ،حـل   يـك از ايـن دو راه         اينجا است كه هـيچ     جالبولي  . كند  كاري و تداخل وظائف را حل مي      

  .كند كشاورزي مملكت را حل نمي

مسئله كشاورزي مملكت به كار نگرفتن استعدادهاي كشاورزي، كمبود توليد و افـزايش فزاينـده واردات               

قبـل از آن كـه      . باشد   هيچ يك از دو راه حل فوق نمي         جواب اين مسئله   .محصوالت كشاورزي از خارج است    

ي انحالل وزارت كشاورزي و ادغام آن در جهاد سازندگي را مورد ارزيابي قرار دهـيم و راه                  ذاخراه حل ات  

س و هدفهاي اوليه جهاد سازندگي بـراي        تأسي نگاهي اجمالي به سابقه      ،حلهاي اصولي مسئله را مطرح كنيم     

  .رت داردروشن تر شدن مسئله ضرو

ي، در  وزيـر   نخـست هـاي آزاد روزهـاي جمعـه در           در اوايل پيروزي انقالب، دولت موقت بر اساس بحث        

 در وزارت كــشور تــشكيل گرديــد، موضــوع جهــاد ۱۸/۲/۱۳۵۸اولــين كنفــرانس اســتانداران كــه در تــاريخ 

دمي از جوانان و    يك حركت و نهضت گسترده مر     اد  يجهدف از اين طرح ا    . سازندگي را به آنان پيشنهاد كرد     

نيروهاي مومن و معتقد و آماده فداكاري و اعزام آنان به نقاط محروم و روستاهاي دورافتاده كشور براي                  

خدمت در امر سازندگي مادي و معنوي آنها و همچنين رشـد و كمـال خـود جهـادگران و ايجـاد پيونـدهاي        

هـاي اخالقـي،       زنـدگي، اعـم از آمـوزش       اين سازندگي ابعاد مختلف   . گسسته دوران استبداد شاهنشاهي بود    

 شرايط بهداشت و محيط زيست سـالم ماننـد آب، مـسكن، راه،              تأمين سياسي، علمي، فني، نظامي و       ،عقيدتي

 پـس از بررسـي اوليـه طـرح          ).۱۸/۲/۱۳۵۸اطالعات  (گرفت    بهداشت، برق، وسائل كار و زندگي را در بر مي         

 موضوع به رهبر انقـالب پيـشنهاد        ۱۳۵۸رداد ماه   در اوائل خ  وزير دولت موقت،      نخست تأييدپيشنهادي و با    

از و   به صورت دعـوتي عمـومي از مـردم بـراي سـازندگي               ۲۷/۳/۱۳۵۸گرديد كه پس از تصويب در تاريخ        

  :طرف رهبر انقالب چنين اعالم گرديد

د و اين جهاد خواهم كه در اين نهضت شركت كند و همه دست برادري و دوستي به هم بدهن    از ملت مي  ...... «

  »....شريك مساعي كنندتد بايد با مردم جا هستندولت در هر سازندگي را شروع كنند، و البته مامورين 

ي و غير دولتي بود مردم جهاد سازندگي يك نهضت و حركت     ،بر اساس آن پيشنهاد و اين پيام و دعوت        

ها و ابعاد مختلـف   ور، در زمينهر سازندگي كشامكه هدف آن مشاركت مردم، اعم از شهري و روستائي در  

در اين نهضت مردم همگـي  . به ويژه در نقاط و روستاهاي محروم بودايران و رشد و كمال مردم و جامعه       

 طـوالني   از مـسيرهاي    هاي سـازندگي مـشاركت كننـد، بـدون آنكـه              ستند به طور مستقيم در فعاليت     توان  مي

دخالت دولت بـه مـردم نقـاط محـروم           بدون    مستقيم و  آنان كه مايل به خدمت     خصوصاًدولتي عبور كنند م   

را تحقق بخشند، همچنين طبيعت جهاد سازندگي بيشتر بـراي  خود توانستند خواست   از اين طريق مي    ،بودند

  . درازمدت يك برنامهاسرأسب تحرك و تبليغات بود نه ايجاد برنامه كوتاه مدت  بايك عمل انقالبي

حل  ي را به اختصار بيان كرديم، مهمترين دليلي كه دولت و طرفداران راهحال كه سابقه تأسيس جهادسازندگ

كننـد، بـه طـور خالصـه يـادآوري       انحالل وزارت كشاورزي و ادغام آن را در وزارت جهاد سازندگي اقامه مـي   

 جهـاد   ي و در مقابل آن كـارآئي مقـررات سـاده          رأسانقالبي بودن، احتراز از بورك    : اين دالئل عبارتند از   . كنيم  مي

هاي الزم و     ي و فقدان انگيزه   رأسسازد و در مقابل آن بوروك       سازندگي كه آن را يك سازمان مؤثر و مطلوب مي         
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  .سازد مي وجود ويژگيهاي مخالف در وزارت كشاورزي آن را يك سازمان غيرمؤثر و نامطلوب

 يـا ندانـسته،     دهـيم كـه انحـالل وزارت كـشاورزي دانـسته            ما در اين نشريه به طور خالصه نـشان مـي          

حل اصولي مـسائل كـشاورزي، آن         انحراف يا اشتباه بزرگي است و انتقال وظائف آن به جهادسازندگي راه           

  .باشد  تعريف گرديد، نمياًطوري كه فوق

  

  يك اشتباه بزرگ: انحالل وزارت كشاورزي

ي جوامع بـه آن     كشاورزي فعاليتي است كه انسان را در طول تاريخ به زمين مرتبط كرده، تغذيه و زندگ               

بـرداري از   در جهان امـروز، بـه منظـور بهـره        . متكي بوده و عمر آن حداقل به اندازه عمر تمدن انسان است           

از صـنعتي   حداكثر استعدادهاي نهفته در طبيعت براي توليد محصوالت نباتي و دامي، كشورهاي جهان اعم               

 داراي سـازمان و     . . . ه  ا عقـب مانـد    يـ يا غير صنعتي، كوچك يا بزرگ، غربي يـا شـرقي، مـافوق پيـشرفته                

 ممكـن اسـت     .رسـاند   ي را به انجام مي    اصلباشد كه اين وظيفه       مي» كشاورزي«تشكيالتي تحت نام و عنوان      

 ولــي داراي وزارت ،ا برنامــه و بودجــه نباشــديــارشــاد، معــادن و فلــزات نفــت يــا كــشوري داراي وزارت 

 بـا آن    اًتك افراد مستقيم    دهد كه زندگي تك      مي تشكيلرا  ها     كشاورزي يكي از اركان دولت     .هستكشاورزي  

 همـين نـام در    تحـت   ي  يهـا   بـه دليـل اهميـت آن وزارتخانـه        . كنـد   ارتباط داشته و نقش محـوري را ايفـا مـي          

ن عموميتي جهاني است كه انحـالل وزارت كـشاورزي در           جنيبا توجه به    . اند  س يافته تأسيكشورهاي جهان   

 محوري آن در زندگي و بقـاء و رشـد           نقشناشي از عدم توجه و آگاهي كافي به         رسد     به نظر مي   ،كشور ما 

  .)خواهد دادد كه وزارت ديگري وظائف آن را انجام شو ادعا ندهر چ(باشد  ملت مي

با توجه به اهميت اصولي وزارت كشاورزي، اگر در سازمان و تشكيالت دولت هر گونه دوباره كاري و           

وجود آمده باشد، حق اين است كه به حل اصولي مـسائل            ر امر كشاورزي به     يت د مسئولناهماهنگي و لوث    

توجه شود و اگر اشكاالت فوق ناشي از وجود سازمانهائي است كه ايجـاد مـشكل نمـوده آن سـازمانها را                      

نه آنكـه وزارت كـشاورزي را       . اي بر طرف گردد     بايد به نحوي اصالح نمود كه اشكاالت فوق به طور ريشه          

ايـد موجـب يـك اشـتباه بـزرگ،          بهـاي سياسـي هرگـز ن        راض و هدف  اغ.  اصلي است  مسئول كه   منحل نمود 

اي به حريم منزل تجاوز كرد، راه حل مسئله بيرون كـردن       مسايهعنوان مثال اگر ه   ه  ب. آشكار و بديهي گردد   

  . تحت اختيار همسايه قرار دادن نيستكامالًصاحب خانه از منزل و منزل را 

ي وزارت كـشاورزي و سـازمان بـزرگ و عـريض و طويـل و نارسـائي مقـررات و            در مورد عدم كارآئ   

البته قابل انكـار  .  سخنراني و قلم فرسائي شده است تواتر ضوابط اداري و استخدامي آن، به كرات و در حد         

س گرديده بـود،    تأسيهاي سلطنتي     نيست كه وزارت كشاورزي كه در زمان رضا شاه به خاطر امالك و باغ             

ها و سازمانهاي صوري بيكاره بوده، تشريفات         ها، سوء استفاده    ها، سوء نيت    ا همراه با سوء برداشت    از ابتد 

 در وزارت كـشاورزي تـشكيالت بـه خـاطر كارمنـدان بـود تـا                 .و تظاهرات در آن غلبه بيشتر داشـته اسـت         

 وزارت   ايـن سـابقه ممكـن اسـت هنـوز بـر ماهيـت و هويـت                 .كارمندان و تشكيالت به خاطر كـار و خـدمت         

  .كشاورزي سايه انداخته باشد و بر كارآئي آن موثر باشد

رسـيم    اگر فرض كنيم كه اين ايرادات و اشكاالت، همگي وارد باشد، در تجزيه و تحليل نهائي به انتها مي                  

 يا ناشي  ،كه اين اشكاالت يا ناشي از سازمان و تشكيالت و فرهنگ حاكم و مقررات وزارت كشاورزي است                
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داننـد    در صـورتي كـه اشـكال اول صـادق باشـد، همـه مـي               ). يا از هر دو   (باشد    و پرسنل آن مي   از مديريت   

هاي دولتي است و بايد با مطالعه       خصوصيات سازمان و تشكيالت وزارت كشاورزي مانند ساير وزارتخانه        

ن اقـدام   سـازي آ    و تحقيق و تغيير سازمان و مقررات زائد و اعمال اصالحات الزم نسبت به بهبـود و سـالم                  

 كليه اختيـارات الزم بـراي انجـام ايـن گونـه تغييـرات و       ۱۳۶۰ قابل توجه است كه قانون مصوب بهمن   .كرد

حال به فرض آنكه سازمان و مقررات حـاكم بـر وزارت جهـاد سـازندگي                . اصالحات را به دولت داده است     

هـاي     و مقـررات و روش      وجود نداشـته   يرأسبوروكترين سازمان و مقررات بوده، در آن هيچگونه           مناسب

 اسالمي و عملي و متناسب با شرايط ايران بوده و به طور كلي در عمل نتيجـه مطلـوب را                     كامالًمديريت آن   

توان ضـوابط   داده باشد و اين امر از ديدگاه علمي و به دور از شعارهاي سياسي به اثبات رسيده باشد، مي             

هـاي ديگـر هـم اعمـال      هـا و سـازمان   لكه در وزارتخانـه و مقررات مذكور را نه تنها در وزارت كشاورزي، ب  

  .هاي دولت را فراهم آورد سازي كل دستگاه نموده و موجبات اصالح و رشد و سالم

وزارت كشاورزي باشـد، بايـد بـه تغييـر و اصـالح             اما در صورتي كه مسئله ناشي از مديران و پرسنل           

ن كـشاورزي مملكـت در      مـسئوال رزي كشور، تغيير    در مقابل مسئله مهمي مانند مسئله كشاو      . آنان پرداخت 

 افـرادي   واقعـاً ) يـا سـازمانهاي ديگـر     (ن جهـاد سـازندگي      مـسئوال ا  يـ اگر وزير   . هر سطحي قابل اجرا است    

و وزارت كشاورزي فاقد اينگونه     ! استثنائي و داراي صالحيت و قدرت مديريت در سطح مافوق عالي هستند           

باشد، بجا اسـت كـه ايـن افـراد بـه وزارت كـشاورزي برونـد و كليـه                    و توانا مي  ين دلسوز   مسئولمديران و   

سـازي و رشـد و توسـعه نظـام كـشاورزي را               تغييرات و اصالحات الزم را به عمل آورند و موجبات سالم          

. دنـ ها هزار پرسنل وزارت كـشاورزي گرد  فراهم آورند و با عمل خود، بهترين الگو و اسوه براي بيش از ده    

 تا حدودي انجـام گرديـده كمـا اينكـه بـسياري از مـديران فعلـي وزارت كـشاورزي از جهـاد                 البته اين اقدام  

 عملكرد اين مديران و عملكرد جهاد سازندگي بـا بودجـه     متأسفانهولي  . اند  سازندگي و نهادهاي انقالب آمده    

مـنظم و  هنگفت و آزادي عمل و دور از كنترل كه به آن داده شده است تـاكنون در معـرض بررسـي و نقـد            

  .علمي قرار نگرفته است

 پرسـنل وزارت كـشاورزي   م ناشي از سازمان و مقررات و هم ماهيت     در حالت سوم، يعني اگر مسئله ه      

كه با تغيير و اصالح سازمان و مقررات و          به اين ترتيب  .  مجموع دو راه حل فوق پاسخگو خواهد بود        ،باشد

 را در كشاورزي مملكت تحقـق  جديد و وضع مطلوبتوان نظامات   ميين وزارت كشاورزيمسئولمديران و   

  . نه با انحالل يكي از ارگانهاي اصلي كشوربخشيد،

داليل اشتباه بودن انحالل وزارت كشاورزي متعدد است كه در فوق به بعضي از آنهـا اشـاره كـرديم و                     

قابل توجه ديگـر بـه      بعضي از داليل    . هاي منتشر شده آمده است      ها و مصاحبه    بسياري از آنها نيز در مقاله     

  :شرح زير است

ــ از نقطه نظر علمي براي خودكفائي در زمينه محصوالت كشاورزي تهيه يك برنامـه جـامع و بلنـد مـدت                     ۱

بر اساس اين برنامه است كه اصالحات و تغييرات الزم در سازمان و تشكيالت موجـود         . ضروري است 

اي براي رشد     پيروزي انقالب نتوانسته است برنامه     سال از    ۸در حالي كه دولت پس از       . بايد ايجاد گردد  

 تهيه برنامه جامعي براي كشاورزي مملكت نيز به علـت ارتبـاط    ،و توسعه كشاورزي تهيه و تنظيم نمايد      

اي توسـط دولـت يـا وزارت          با وجود اين اگـر چنـين برنامـه        . هاي مختلف جامعه بعيد است      متقابل بخش 
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 گـردد، تـا بـر اسـاس آن تغييـرات سـازماني و سـاير اصـالحات                   جهاد سازندگي تهيه شده است، اعالم     

اي بـدون اسـاس و پايـه بـوده،            هرگونه تغيير اساسي قبل از تدوين چنين برنامه       . ارزيابي و اعمال گردد   

جمله تصفيه و از دست دادن گروه بزرگـي از كارمنـدان              تواند موجب تشديد مسائل حاضر گردد، من        مي

!  سال پس از انقالب و اجراي قوانين مختلف پاكسازي     ۸ و بدبيني، آنهم     س يأ وزارت كشاورزي و تشديد   

صـحيح اسـت و بايـد       ...... المي و   رأسـ آيا هنوز تقسيم كاركنان به انقالبي و غيرانقالبي و اسـالمي و غي            

  ادامه داشته باشد؟

ز انقالب بـا توجـه   ـ در حالي كه امور صنعتي كشور كه قبل از انقالب در يك وزارتخانه متمركز بود، پس ا  ۲

وزارت صـنايع،   (به اهميت نقش صنعت در خودكفائي كشور بـه سـه وزارتخانـه محـول گرديـده اسـت                    

: توان قبول نمود كه عليرغم شعار يـا سياسـت       چگونه مي ) وزارت صنايع سنگين، وزارت معادن و فلزات      

 و برنامـه ريـزي      گـذاري   ، تنها وزارتخانه كشور كه بـه امـر سياسـت          »كشاورزي محور رشد اقتصادي   «

 كشاورزي مملكت است را منحل نمود در حالي كه اگـر قـرار بـر                مسئولپردازد و اصوال      كشاورزي مي 

بايـستي وزارت كـشاورزي در جهـت     تغييرات بنيادي انقالبي در مديريت كـشاورزي كـشور باشـد، مـي          

كشاورزي پـس از  رسد با انحالل وزارت  به نظر مي. گرددتوسعه و تفصيل و تخصص بيشتر زير و رو          

در صورت وجـود    (جامعه گسترش يابد و توليدات كشاورزي كاهش و واردات          در  چند سال، فقر و فاقه      

افزايش پيدا كند و آنگـاه گفتـه شـود كـه دولـت قبلـي در انحـالل وزارت كـشاورزي و حـذف نـام                           ) ارز

بـا توجـه بـه    ! كـرد ي كه دردي را درمان نخواهد  تأسف !كشاورزي از بخش اقتصادي كشور، اشتباه كرد      

توان رسيد كه انحالل وزارت كشاورزي در يك          ميبيني چنين عواقبي براي كشاورزي به اين نتيجه           پيش

  .باشد  در عمل نوعي ارتجاع به بدويت مي،مملكت نمايشگر انصراف يا كم توجهي به كشاورزي بوده

ام كـشاورزي بايـد در سـطح        براي آن كه كشاورزي محور رشد و توسعه آتي كشور واقع گردد، هـم نـ               ـ  ۳

در . مند گردد گذاري صحيح موثر بهره ريزي سازماندهي و سياست     دولت باقي بماند و هم آنكه از برنامه       

  .غير اين صورت اگر به فرض هم توسعه اقتصادي ميسر باشد، محور آن كشاورزي نخواهد بود

در صـورت   . اي نقش حيـاتي اسـت     تحقيقات كشاورزي در افزايش توليدات كشاورزي و دامي كشور دار         ـ  ۴

انحالل وزارت كشاورزي، به احتمال زياد ميزان تحقيقات كشاورزي، نسبت به آنچه امروز هست كاهش               

  .خواهد يافت

هاي علمي و كارشناسي كافي به منظـور هرگونـه تغييـر، اصـالح يـا انحـالل در                     عدم مطالعات و بررسي   ـ  ۵

رت كشاورزي، بـه احتمـال زيـاد موجـب ضـعف و حركـت       مورد هر سازمان يا وزارتخانه، به ويژه وزا      

 در مورد انحالل وزارت كشاورزي گزارش مـستندي از  متأسفانه. قهقرائي عملكرد مورد نظر خواهد بود   

 عـالي  شـوراي تنهـا مطلـب منتـشر شـده از طـرف            . طرف مرجع قانوني كارشناس منتشر نگرديده اسـت       

جـاد همـاهنگي بـين ارگانهـاي ذيـربط در امـر              كه شورائي غيـر رسـمي بـه منظـور اي           -كشاورزي است 

در دو  ...... يت و   مـسئول  موضـوع دوبـاره كـاري و لـوث           صرفاًباشدـ كه مسئله اصلي را        كشاورزي مي 

در سطور فوق نشان داده شد چنـين ايـرادي هرگـز            . كند  وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي قلمداد مي      

دهـد،    بـه عـالوه تجربـه نـشان مـي         . شاورزي باشـد  تواند شرط الزم و كافي براي انحالل وزارت كـ           نمي

ها، بدون مطالعه و تحقيق كافي صـورت          هائي كه در رژيم گذشته براي مقابله با بحران          ها و ادغام    انحالل
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هـاي علمـي و       گـردد كـه بررسـي       حال نيز اين سئوال مطرح مـي      . گرفت، به حل اساسي مسائل نيانجاميد     

   گرفته است كجا است؟شناسي معتبر كه در اين مورد صورتركا

رسـد فكـر       بـه نظـر مـي      ،هاي كارشناسي و علمي الزم در اين مـورد          با توجه به فقدان بررسي و گزارش      ـ  ۶

بـديهي  . انحالل وزارت كشاورزي، و انتقال وظائف آن به جهاد سـازندگي داراي انگيـزه سياسـي باشـد                 

......) طومـار در روسـتاها و     امضاء   مانند(است در چنين حالتي با جوسازي و تبليغات يك طرفه سياسي            

هاي  احتمال تصويب اليحه فوق الذكر وجود دارد، ولي در چنين حالتي مصالح عمومي كشور فداي هدف            

چنين احتمال به فرض كه قطعيـت       .  در بلند مدت به زيان جامعه است       اًگردد، كه مسلم    سياسي ناسالم مي  

  .مندان وجود و واقعيت داردردم و كانداشته باشد، ولي در برداشت و استنباط عمومي مر

 نامتناسب و يا ضـعيف بـوده،        اًعمدتين و مديريت وزارت كشاورزي كه در سالهاي بعد از انقالب            مسئولـ  ۷

  .موجب نابساماني كشاورزي شده است، دليل كافي براي انحالل وزارت كشاورزي نيست

ي در هر كشوري، به ويژه كـشور ايـران،   رسد انحالل وزارت كشاورز   با توجه به داليل فوق، به نظر مي       

و آن هم در شرايط حاد كمبود محصوالت كشاورزي، از اشتباهات بزرگ است و چنين تـصميمي بـه هـيچ                     

تواند مـسئله اصـلي كـشاورزي مملكـت را كـه عبارتـست از چگـونگي افـزايش و بهبـود توليـدات                          وجه نمي 

 بـه طـور اساسـي و اصـولي حـل نمايـد و       باشـد  كشاورزي و خودكفائي ما كـه شـرط عمـده اسـتقالل مـي          

  .هاي الزم را در مردم ايجاد نمايد اطمينان

اينك به بررسي و اثبـات      . تا اينجا اشتباه بودن انحالل وزارت كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است           

  .پردازيم قال وظائف وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي ميتاشتباه و خطر بزرگتر، يعني ان

  

  اشتباهي بزرگتر: ام وزارت كشاورزي در وزارت جهاد سازندگيادغ

س، هـدف و رسـالت اوليـه جهـاد سـازندگي اشـاره شـد، جهـاد                  تأسـي همانطوري كه در بررسي سابقه      

سازندگي بر اساس طرح اوليه و پيام رهبري انقالب يك نهضت و حركت براي سـازندگي كـشور در معنـي                     

  .بود» سازندگي«عام 

دگي يك كليت تفكيك ناپذير بـا ابعـاد گونـاگون اسـت كـه در جوامـع مختلـف دولتهـا                      به طور كلي سازن   

باشند و از آنجا كه يـك امـر پيچيـده و              دار مي    شرايط و ارائه خدمات مورد نياز آن را عهده         تأمينيت  مسئول

 هـاي تخصـصي متعـددي را        كنند و وزارتخانـه     هاي مختلف تقسيم مي     ها آن را به بخش      گسترده است، دولت  

هـاي سـازندگي كـشور، محـل          طرحهـا و فعاليـت    . دهنـد   هاي مختلف تشكيل مـي      براي ارائه خدمات در بخش    

  .باشد ها مي تركيب شدن و وحدت يافتن خدمات تخصصي هر يك از وزارتخانه

به عنوان مثال در امر سـاختن       . توانند به سازندگي جامعه بپردازند      ها به تنهائي نمي     يك از وزارتخانه    هيچ

، وزارت )شـهرداري (رسه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نيـرو، وزارت بهـداري، وزارت كـشور            يك مد 

. همگي همكاري و دخالـت دارنـد      ...... اطالعات، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت دارائي و اقتصادي و            

 صورت يك   س هرگز به  تأسيبه همين دليل بود كه جهاد سازندگي هنگام         . البته بعضي بيشتر و بعضي كمتر     

وزارتخانه پيشنهاد نگرديد، بلكه به صورت يك نهضت و حركت بـراي تحـول در وزارتخانـه و سـازمانهاي        

عبارت از كوشـش خـستگي      از اين ديدگاه، جهاد سازندگي      . كشور، اعم از دولتي يا خصوصي مطرح گرديد       
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عنـوان  ه  و معنوي آن بود و ب     هاي واال و فداكار براي سازندگي كشور در ابعاد مادي             ناپذير از طرف انسان   

هاي كشور حاكم گردد، به طـوري         يك سياست و خط مشي عمومي قرار بود بر كليه سازمانها و وزارتخانه            

جهاد سازندگي بر اساس اين فلسفه      . ر كشور از ميان بردارد    رأسهاي موجود را در س      ها و شكاف    كه فاصله 

بر اساس فلسفه و اصول اوليـه جهـاد         . شد  وزارتخانه مي بايست تبديل به يك        نمي زو پيام رهبر انقالب، هرگ    

ها و سـازمانها و       سازندگي، همكاري، تالش، و جهاد براي سازندگي كشور مربوط به كليه مردم، وزارتخانه            

بـر ايـن اسـاس جهـاد سـازندگي بايـد يـك              . نهادهاي جامعه بود، نه مخصوص يك سازمان يـا وزارتخانـه          

  ١.مي باشد، نه وظيفه، حق يا نام انحصاري يك سازمانسياست و مشي عمومي جمهوري اسال

يعنـي بـه جـاي    . ولي عليرغم اين فلسفه و رسالت، جهاد سازندگي خود تبديل به يـك وزارتخانـه گرديـد         

اينكه به صورت يك سياست عمومي همكاري حاكم بر دولت و ملت باشد، خود يكي از اجزاء و سـازمانهاي              

، داراي اشكاالت اساسي از نقطـه نظـر علـم سـازماندهي             غرضوه بر نقض     كه اين عال   ،رسمي دولتي گرديد  

هـاي ديگـر، اخـتالف و تـضاد و تكـرار و       است، كه مهمترين آن دوباره كاري، تداخل وظائف بـا وزارتخانـه          

 اشاره شـد،    قبالًپيدايش اين مشكالت بسيار طبيعي بود زيرا همانطور كه          . يت است مسئولناهماهنگي و لوث    

 بهداشـت، ديگـري خـدمات       تـأمين  مـسئول يكـي   . اي را بـه عهـده دارنـد         يت ويژه مسئولها هر يك      وزارتخانه

حاصل همكـاري چنـد وزارتخانـه بـا هـم و بـا              . آموزش و پرورش و يكي برق و آب مردم را به عهده دارد            

ندگي به عبارت ديگـر سـاز     . گردد   يك دبستان يا درمانگاه در يك روستا مي        اًمردم منتهي به سازندگي فرض    

بـه ايـن دليـل وقتـي كـه جهـاد سـازندگي بـه يـك                  . حاصل همكاري چند وزارتخانه با هم و با مـردم اسـت           

يت سـازندگي روسـتاها را بـه عهـده     مـسئول وزارتخانه تبديل گرديد، و به عنوان يك نهاد انقالبي و اجرائـي             

بنـابر  . ف و تـضاد گرديـد  گرفت، با چند وزارتخانه، به ويژه با وزارت كشاورزي دچار تداخل وظائف، اختال    

ها، نتيجه جبري و غير قابـل         اين وجود دوباره كاري و اختالف و تضاد و تداخل وظائف با ساير وزارتخانه             

حـال اگـر   . اجتناب وجود وزارت جهاد سازندگي است ـ هر چند قانون سعي كند وظائف آن را محـدود كنـد   

  !ايم سينا، مرتكب هزار و يك اشتباه شده ابنبراي توجيه يك اشتباه هزار دليل هم بياوريم به قول 

يت مـسئول عالوه بر نكات فوق، در صورتي كه جهاد سـازندگي قـرار باشـد بـه عنـوان يـك وزارتخانـه                       

بــه منظــور رفــع تــضادها و . ســازندگي كــشور يــا بخــشي از كــشور را بعهــده داشــته و آن را ادامــه دهــد

 انحـالل وزارت كـشاورزي و ادغـام آن در وزارت جهـاد              ها و تداخل وظائف، نه تنهـا بايـد بـه            كاري  دوباره

هاي ديگري را نيز منحل و در آن ادغام كرد تا رفع دوباره كـاري و                  خانه  سازندگي پرداخت بلكه بايد وزارت    

شود كـه     در چنين حالتي وزارت جهاد سازندگي خود تبديل به يك دولت مي           . اختالف و تداخل وظائف گردد    

 مجبور به تقسيم تخصصي آنها بين واحدها و    اًمجددها و پيچيدگي امور       يتمسئولبه دليل وسعت وظائف و      

. د بـود نـ هاي تخصـصي امـروز خواه       ها همان وزارتخانه    كه اين واحدها و بخش    . گردد  هاي مختلف مي    بخش

البته با ايـن تفـاوت كـه در ايـن تقـسيم بنـدي مجـدد، وزارت جهـاد                    ! گرديم به نقطه اول      مي زيعني دوباره با  

  .گردد سازندگي خود به خود منحل مي

                                                      
كـه  » جهـاد «ـ متأسفانه، از همان اوايل تأسيس، وجود يك خط افراطي در جهاد سازندگي مشاهده گرديد كه با استفاده از كليـه                      1

شده بود، به جاي اينكه از در لطف و صفا و صـحبت و خـدمت               آمده بود، از در ستيزه و سلطه و تصرف وارد           » سازندگي«روي  

  .وارد شوند
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عـالوه بـر مـسائل      . ادغام گردد و اما مسائل ديگر، در صورتي كه وزارت كشاورزي در جهاد سازندگي             

و فلسفه اوليه جهاد     مسئله ديگري كه با ماهيت       ،شود  فوق كه به لحاظ سازماندهي و مديريت امور ايجاد مي         

 اشـاره شـد، جلـب       قـبالً الت جهاد سـازندگي، همـانطور كـه         رس. سازندگي تناقض دارد نيز روي خواهد داد      

همكــاري نيروهــاي مردمــي در ســازندگي مــادي و معنــوي كــشور بــه صــورت الگــو و اســوه فــداكاري و 

توانـد   جهاد سازندگي با توجه به رسالت و نام خود كه هويت آن را تشكيل داده است، نمي            . خدمتگزاري بود 

قيـت در حـل مـسئله كـشاورزي         فاز طـرف ديگـر مو     . ر كامل رها كنـد    وظائف و رسالت اوليه خود را به طو       

بـه عبـارت ديگـر يـك وزارتخانـه بـه         . هاي غير كشاورزي است     يتمسئولمتضمن رها كردن كليه وظائف و       

 مملكت رايت كل كشاورزي مسئولاز يك طرف    : راحتي قادر نخواهد بود دو وظيفه غير همگون را انجام دهد          

بنابراين جهاد سـازندگي در     . از طرف ديگر وظائفي كه جهاد سازندگي به عهده دارد         به عهده داشته باشد و      

امـا اگـر فـرض كنـيم        .  تعريف شد، موفق نخواهد گرديد     ابتداحل مسئله كشاورزي مملكت، آن طوري كه در         

،  وظائف كـشاورزي را انجـام دهـد        اًصرف تغيير دهد، و     كامالًجهاد سازندگي اهداف و رسالت اوليه خود را         

رسد، قادر به حل اصولي و اساسي مسائل كشاورزي باشد، ويژگيهائي كه امروز           ر نمي نظ هعالوه بر آنكه ب   

  .شود را نيز از دست خواهد داد با آن شناخته مي

يت مـسئول اي كـه      در رابطه با اين مسئله بعضي از افرادي كه تا حدودي به پيچيدگي وظائف وزارتخانـه               

انـد كـه در        و وزارت كشاورزي را دارا باشـد، واقـف هـستند، اظهـار داشـته               دوگانه وظائف جهاد سازندگي   

 از  ۲ و تبـصره     ۱۱،  ۱۰،  ۴صورت ادغام وزارت كشاورزي در وزارت جهاد سازندگي، قـرار اسـت بنـدهاي               

 از وظائف وزارت جهاد     هاي غير كشاورزي است كالً       فعلي وزارت جهاد سازندگي كه فعاليت      قانونماده يك   

 پس از ادغام، كليه وظائف وزارت جهاد سازندگي از نوع و ماهيـت وظـائف                 گردد، و نتيجتاً   سازندگي حذف 

اي جز انجام وظائف مربـوط بـه كـشاورزي نخواهـد پرداخـت                هيچ وظيفه به  كشاورزي خواهد بود، و ديگر      

  :معني اين استدالل چنين است) ۱/۱/۶۶كيهان (

  دگي پيشنهاديوزارت جهاد سازن= وزارت كشاورزي + نام كشاورزي 

ماند، ولي    اين كار صرفاً يك تغييرنام ظاهري و صوري است، كه در آن عمالً وزارت كشاورزي باقي مي                

صـرفنظر از   . متأسفانه اين برخورد نيز داراي ايرادهاي اصـلي اسـت         . گردد  وزارت جهادسازندگي منحل مي   

بـا انحـالل عملـي وزارت    . دهـد  ت ميخود، هويتش را از دس» مقام«اينكه كشاورزي مملكت با از دست دادن        

جهادسازندگي كه قرار بود به عنوان يك نهضت و حركت مستمر مردمـي بـه آبـاداني و سـازندگي كـشور                      

  .بپردازد نيز فراموش خواهد گرديد

وزارت تعـاون و امـور      (تا چند سال قبل، وظائف وزارت كشاورزي فعلـي بـه عهـده چهـار وزارت بـود                   

اينـك ايـن    ). يعي، وزارت توليدات كشاوزري و مواد مصرفي، وزارت كـشاورزي         روستائي، وزارت منابع طب   

كشاورزي متمركز گرديـده اسـت را در        شود اگر طيف گسترده اين وظائف كه در وزارت            سئوال مطرح  مي   

وزارت ديگري كه خود داراي وظائف و رسالت ديگري اسـت، بـا فـشار و اكـراه وارد سـازيم، آيـا كـارآئي             

 افزون خواهد شد؟ چه كسي نسبت به اين موضوع علم دارد؟ قرائن و شـواهد داللـت بـر                    كشاورزي مملكت 

اي، همانطور كه در فوق اشاره شـد، حركتـي درسـت عكـس                آيا چنين اليحه  . نتايج معكوس و نامطلوب دارد    

يعني با توجـه بـه اهميـت صـنعت در           (حركتي نيست كه دولت و مجلس در مورد وزارت منابع عمل نمودند             
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كفائي كشور، وزارت منابع كه مسئوليت كل صنعت را به عهده داشـت، بـه سـه وزارت منـابع سـنگين،                      خود

در مورد كشاورزي با توجه بـه سياسـت اعـالم شـده             ). وزارت معادن و فلزات و وزارت منابع تقسيم نمود        

شتر قابـل   شـد بيـ     دولت، مبني بر محور بودن كشاورزي در اقتصاد كشور، آيا اگر همان سياست دنبال مـي               

  !.دفاع نبود؟ تا انحالل تنها وزارتي كه اسماً و رسماً مسئوليت كشاورزي مملكت را بر عهده دارد

هـاي    سـازمان  تأسـي گيري و پيشنهاد راه حل، توجه به اين نكته نيـز ضـروري اسـت كـه                    پيش از نتيجه  

 مهـم اسـت، الهـام و    آنچـه . هاي آن نبايـد مـساوي ادغـام آن تلقـي گـردد      كشور به جهاد سازندگي و شيوه    

هائي كه بـه نظـر مطلـوب          آماده اصالح و تهيه اوضاع نه ادغام شدن در نمونه         هاي    سرمشق گرفتن از نمونه   

اليحه ادغام وزارت كشاورزي در وزارت جهاد سازندگي چنـين برخـورد اشـتباهي را بـا مـسئله                   . رسند  مي

  .داشته است

  

  پيشنهادها

هـاي ديگـر جامعـه، بـه طـور مطلـوب و متعـادل                 عه بخـش  رشد و توسعه يك بخش، بدون رشد و توسـ         

هاي صنعتي، علمي،     از اين جهت رشد و توسعه سالم بخش كشاورزي بدون توسعه بخش           . پذير نيست   امكان

كنند بدون يـك برنامـه بلنـد مـدت            بنابراين آنان كه فكر مي    . باشد  فرهنگي، و حتي سياسي جامعه ميسر نمي      

تـوان تحـول و توسـعه         ر بخش كشاورزي را مـستقال و بـه سـرعت مـي            جامعه براي توسعه و عمران كشو     

انحالل وزارت كشاورزي و ادغام آن در وزارت جهاد سـازندگي از جملـه اشـتباهاتي                . بخشيد، در اشتباهند  

  .داند است كه توسعه مطلوب كشاورزي را بدون يك برنامه جامع ميسر مي

گردد اتخاذ    مالحظه مي . دولت مورد توجه قرار گرفت    اينك كه اشتباه و انحراف اساسي اليحه پيشنهادي         

هائي كه به جاي تاكيد بر تغيير محتوا، بر تغييرات صوري و ظاهري تاكيـد دارد، مفيـد و موفـق                       چنين شيوه 

اد اصولي نـسبت    ولي ما به موازات انتق    . باشد  جمهوري اسالمي نمي   شأن   ها در   نخواهد بود و اينگونه شيوه    

خود را موظف بـه ارائـه پيـشنهادهاي اساسـي بـراي حـل مـسئله كـشاورزي و جهـاد                   به اليحه پيشنهادي،    

  :دانيم سازندگي به شرح زير مي

هاي  ـ تهيه برنامه بلند مدت خود كفائي كشور در زمينه محصوالت كشاورزي و دامي و تعيين سياست       ۱

 با برنامه جامع توسعه     موثر و هدايت كشاورزان در جهت خودكفاسازي كشاورزي ايران، در ارتباط متقابل           

  .كشور

ي و  رأسـ به لحاظ كاهش بورك    اًخصوصهاي صحيح سازماندهي و مديريت، م       ها و شيوه    ـ اعمال روش  ۲

كنار گذاردن مقررات زائد، تحـول در سـازمان و نظـام برنامـه ريـزي و جلـب مـشاركت و ايجـاد انگيـزه و              

 كشاورزي در جهت خودكفاسازي كشور      پرورش نيروي انساني و ايجاد وجدان كاري در كارمندان وزارت         

همچنـين مـشاركت و دخالـت دادن كـشاورزان واقعـي مملكـت و جلـب                 . از محصوالت كـشاورزي و دامـي      

  .ها و وظائف وزارت كشاورزي اي و عملي آنها در برنامه هاي فكري و سرمايه همكاري

ر تخصـصي وزارت    هـا و بـه طـور كلـي وظـائف غيـر اصـلي و غيـ                   ها و شركت    كردن سازمان    ـ متنوع ۳

هـاي ذيـربط و بـه طـور           خانه  گردد و الحاق آنها به ساير وزارت        كشاورزي كه موجب كاهش كارآئي آن مي      

  .كلي كوچك ساختن و غير متمركز نمودن وزارت كشاورزي
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تواند نقش بـسيج و جلـب مـشاركت مـردم و ايجـاد                ـ جهاد سازندگي با توجه به رسالت اوليه خود مي         ۴

ا در امر توليد و توزيع و سازندگي كشور به عهده داشته باشد و همانطور كه در كيهان                  همكاري و تعاون ر   

  :اي به قلم چند تن از كارشناسان وزارت كشاورزي آمده است  طي مقاله۹/۲/۶۶مورخ 

كليه وظائفي كه دولت در رابطه با تعاون شهري و وزارت كشاورزي در رابطه بـا تعـاون روسـتائي بـه                      «

و بـه مـوازات آن كليـه      . هاي مزبور جدا و به وظائف جهاد سازندگي اضـافه گـردد             وزارتخانهعهده دارد از    

 اًخـصوص م(دهد  ها انجام مي   وظائفي كه وزارت جهاد سازندگي در حال حاضر در رابطه با ساير وزارتخانه            

  ».هاي ذيربط باز گردانده شود از وزارت مذكور منتزع گردد و به وزارتخانه) وزارت كشاورزي

بـدور از   ( طي هشت سـال گذشـته        وزارت جهاد سازندگي   و   جهاد سازندگي ـ ارزيابي علمي از عملكرد      ۵

و ) نظرات خاص سياسي و به وسـيله گروههـائي از اسـتادان و صـاحبنظران و كارشناسـان بـا صـالحيت                     

نظام تعريف نقاط ضعف و قوت آنها و بر اين اساس تعريف نقش مطلوب جهاد سازندگي در تغيير و تحول                    

گردد، و يافتن بهترين شيوه عمل جهـاد          هاي مختلف اعمال مي     مديريت اجرائي كشور كه از طريق وزارتخانه      

هاي مختلـف، بـدون    سازندگي براي اينكه بتواند رسالت خود را با جلب مشاركت مستقيم مردم و وزارتخانه 

ي رأس جزئي از بورك   ،ي دولتي است  ها  تداخل وظيفه به انجام رساند و در عين حالي كه ياري دهنده سازمان            

  .دولتي نگردد

هـاي جهـاد سـازندگي در نقـاط محـروم و روسـتاهاي دور                 در صورتي كه كارآئي و ثمربخشي فعاليت      

هـاي عمرانـي       قرار گيرد و نشان داده شود كه جهاد سازندگي توانسته است پروژه            تأييدافتاده كشور مورد    

هـاي اجرائـي و بـا         كه از طريق سازمان   (هاي متداول     متر از روش   ك اًعمدتهاي    كوچك و متوسط را تا هزينه     

ات مهندسين مشاور و پيمانكاران بر اساس نرخهاي رسمي وزارت برنامه و بودجـه انجـام    مؤسسهمكاري  

هاي عمراني جهاد سازندگي به لحاظ اقتصادي قابـل           اتمام برساند، در اين صورت ادامه فعاليت      ه  ب) شود  مي

ها بايـد بـه نحـوي سـازماندهي و انجـام               ولي همانطور كه در فوق اشاره شد اين فعاليت         .توجيه خواهد بود  

  :تواند به صورت زير باشد از اين رو روش كار مي. ها تداخل ننمايد گيرد كه با وظائف ساير وزارتخانه

  .اشدهاي مربوط ب يت اجراي طرحهاي عمراني كوچك و متوسط با وزارتخانهمسئولـ اعتبار مالي و  الف

ـ جهاد سازندگي به عنوان مجري طرحهـاي سـازندگي و عمرانـي كـه از طـرف دسـتگاههاي اجرائـي                        ب

كـه در   (هـاي مربـوط       شوند، با جلب مشاركت مردم محلي طرحهاي عمراني را بـراي وزارتخانـه              انتخاب مي 

يافـت دارد و    هـاي مربـوط را در       انجام دهد و در مقابل كار انجام شـده هزينـه          )  هستند مسئولمقابل مجلس   

  .ساالنه گزارش عملكرد و بيالن مخارج طرحهاي اجرا شده را به ملت عرضه نمايد

هاي ديگر نيز نيروهاي تخصصي و داوطلب خود را به            ـ بر اساس تقاضاي جهاد سازندگي، وزارتخانه        د

د كنـد،   هاي مادي و معنـوي الزم را در كارشناسـي ايجـا             طور موقت و بر اساس ضوابط مناسبي كه انگيزه        

اني نـ  كارك  پس از اجراي هـر طـرح  .هاي سازندگي در اختيار طرحهاي سازندگي قرار دهند براي اجراي طرح 

هاي ديگر براي همكاري و كمك به جهاد سازندگي مامور شده بودند، به سـازمانهاي خـود             كه از وزارتخانه  

  .گردند باز مي

 و ايفاي نقش مطلوب خـود پرداختـه اسـت و            به اين ترتيب هم جهادسازندگي به انجام رسالت سازندگي        

 و دردهـا و     نماينـد   ها فعال گرديده و مستقيماً در امور سـازندگي مـشاركت مـي              ها و وزارتخانه    هم سازمان 

موانع واقعي كارها را لمس خواهند كرد و هم با بسيج و مـشاركت مـردم و نيروهـاي مـؤمن، سـازندگي و                        
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متر انجام خواهد گرفـت و مهمتـر از همـه و بـه خواسـت خداونـد       آباداني كشور با سرعت بيشتر و هزينه ك      

كـاري بـا ايجـاد تحـول  و دگرگـوني اساسـي در                 وزارت كشاورزي نيز به دور از تداخل وظائف و دوبـاره          

  .نظامات و كاركنان خود به امور كشاورزي خواهد پرداخت

  

  القول فيتبعون احسنه فبشر عباد الذين يستمعون

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶/خرداد/۲
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  ١٣٦٦تيرماه

  بررسي و تحليل گزارش كميسيون تاور

 
  تدوين و تلخيص سخنراني آقاي دكتر يزدي در جلسه

  ۱۳۶۶فرودين ماه ۱۹همگاني نهضت آزادي ايران در 

  مقدمه و معرفي

 در  اسـرائيل  ايـران و   مذاكرات محرمانه بين آمريكـا و      در ماههاي اخير مطالب فراواني درباره تماسها و       

 در اسـفند مـاه      "گـزارش كميـسيون تـاور     "خارج از كشور منتشر گرديده اسـت كـه يكـي از مهمتـرين آنهـا                 

آمريكا از بدو سقوط اسـتبداد سـلطنتي اجمـاال          و  در اين گزارش سير تحول روابط ايران         )۱.(باشد مي۱۳۶۵

طرفهـاي   ل اسـرائيل و   فعـا  نقش ابتكاري و   رباره چگونگي ارتباط ايران و    دبررسي شده و اطالعات وسيعي      

  .ي ارائه داده شده استنمذاكره كننده و كارگردانهاي تصميم گيرنده ايرا

ما برحسب معيارهاي ديني خود و با آگاهي از عملكرد دولتهاي بيگانه در حق كشورمان مهر صحت بر                  

اما مطالب  . يريمپذ ميهاي الزم يك جا ن     زنيم و آنرا بدون بررسي     مي ن ،هر آنچه كه در اين گزارش آمده است       

از جمله مطـالبي     حيثيت جهاني جمهوري اسالمي ايران سروكار دارد و        آبرو و  گزارش شده با سرنوشت و    

  .سقم آن مطمئن گردند از صحت و كه بايد مردم مطلع شوند واست 

 ،ونها نفـر از مـردم جهـان در آمريكـا    يآنچه  در اين گزارش و ساير گزارشهاي مشابه آن آمده است ميل 

برخي از خواص در ايران      .اند مطلع شده  دنياي جهان سوم از جمله مسلمانان جهان خوانده و          آسيا و  ،وپاار

چه آنها كه در خارج از حاكميت هستند آنها          نيز چه مقاماتي كه در سطح باالي حاكميت كنوني قرار دارند و           

ردم كـشورمان صـاحبان اصـلي ايـن         هاي ميليوني مـ    پس به اين ترتيب تنها توده      .اند مطلع شده  را خوانده و  

كـشند از ماجراهـاي    مـشكالت را بـر دوشـهاي نـاتوان خـود مـي         بوم كه بار اصـلي ايـن مـصائب و          مرز و 

ايـن حـق     چرا نبايد مردم ما از اين ماجراهـا خبـردار شـوند؟            چرا؟ .اند داشته شده  ساز بيخبر نگه   سرنوشت

اي عمل كنند كه  حبان قدرت و تصميم نبايد به گونهصا .مردم ماست كه از جزئيات اين عمليات با خبر شوند        

دنيـا   دانند و آنچه را كه به سرنوشت آنان مربـوط بـوده و    ميچنين استنباط شود كه آنان مردم را نامحرم   

جود آيد كه رهبران ايـران مـردم را         ه و يا اينكه چنين تصوري ب     .دارند  ميباشد از آنان پنهان       ميازآن باخبر   

شـود    مـي ه گفته   كاين. دانند  ميشايسته    و دادين مين و عمليات انتحاري الزم دارن      ميام به روي    فقط براي اعز  

بـدبين شـده   ... جنگ و حاكميت و اگر اين مردم از تمامي آنچه رخ داده است مطلع شوند نسبت به رهبران و              

چنين نگرشـي    .استي به مردم    بدبين نگرش آنان تغيير پيدا خواهد كرد ناشي از احساس ضعف دروني و            و

ايمـان مـردم بـه رهبـران         ثباتي وقتي است كـه اعتقـاد و        بي .عذر بدتر از گناه بوده از اساس نادرست است        

عاطفه مذهبي و سياسي يا تزوير و ريا يا اغفال     اساس احساس و   حاكميت از روي آگاهي نبوده و صرفا بر       

تـرين   ثبـات  خشونت برهنه با ثبات جلوه نمايد بـي       با تكيه بر    _ ظاهره  اين چنين مناسباتي هر قدر هم ب      . باشد

  .وضعيت سياسي ـ  اجتماعي محسوب مي گردد
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ناشي تهيه نشده است بلكه گروه بزرگي متشكل از   واحد ناآگاه و  دفرگزارش كميسيون تاور توسط يك      

  .اند سيستماتيك آن را تهيه كرده منسجم و متخصصين با ارتباطات و كنترلهاي متقابل به طور منظم و

خاطر اعمال نظرهاي تبليغاتي و سياسي در ايـران         ه  بايد توجه داشت كه اين گزارش را كميسيون تاور ب         

طرف خطابش   گزارشش براي رئيس جمهور و     وب رئيس جمهور آمريكا و    صكميسيون من  .تهيه نكرده است  

تبليغـاتي   قـوقي و   هـدفهاي سياسـي و ح      اًقطعـ  .مردم آمريكاست  مطبوعات و  و سنا   در مرحله اول گنگره و    

چـرا   .ساختگي باشـد   پايه و  توانند خيلي هم بي    اما نمي . خاصي مورد نظر تدوين كنندگان گزارش بوده است       

قـدرت همـراه بـا آزادي        گيـري و   اجتمـاعي تـصميم    سياسـي و  يكا تعدد مراكز و نهادهاي قانوني       كه در آمر  

يـا   ارت مي كننـد كـه اگـر اطـالع نـاقص و            ظقلم ن  گوش و  ميليونها چشم و   ي گروهي وجود دارد و      ها  رسانه

مجريـان سرپوشـي     آن است كه بر اقدامات غير قانوني انجام شده دولت و           سعي بر  ويا نادرست داده شود  

  .رقيب را بكوبند و او را رسوا سازند بگذارند حريف و

رمانه ايران مذاكرات مح دقت گزارش تا آنجا كه به روابط و بنابراين شايد بتوان گفت كه درجه صحت و   

 كـه مطالـب ان در ايـن         خصوصاً.حدود زيادي قابل قبول است    شود تا    فروش اسلحه مربوط مي    آمريكا و  و

كارگردانان ايراني ابراز شده اسـت هماهنـگ    محور با بيانات مختلفي كه به صور گوناگون توسط مقامات و    

 تناقض و  ي از نقاط ضعف و انحراف و      خال حتما اعتقاد داشت و   توان يقين و   البته صد در صد نمي     .باشد مي

  .تواند باشد اغراض سياسي نمي

همچنـين گـزارش مـستقل حاكميـت         ما اميدواريم ترجمه كامل اين گزارش همراه با توضيحات رسمي و          

حقـايق بـه اطـالع مـردم         بزودي منتشر گردد و   ) ۲ (  اند  براي ملت ايران كه آقاي رفسنجاني وعده آن را داده         

  .ايران نيز برسد

مملكـت انتظـار دارنـد گـزارش         عالقمنـدان بـه انقـالب و       اما چه اين وعده تحقق بيابـد يـا نيابـد مـردم و             

  .ون تاور با نقد وبررسي الزم به اطالعشان برسديكميس

  :باشد كه فرمود مي   تحليل تبيين موضوعات براساس دستور قرآني روش ما در اين بررسي و

  )۳(»۶ حجرات  ـ  فتبينوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين بنبٍايا ايهاالذين آمنوا ان جائكم فاسق«

توجـه دادن   آگـاهي و  اميدواريم كه در حد امكانات بسيار محدود خود توانسته باشيم در تبيين مسئله و        

  .به مردم قدم مؤثري برداشته باشيم

  

  اي از گزارش خالصه جريان قضايا و

 ۶۵آبـان ۱۳بـاالخره در   اي گروهـي آمريكـا و     هـ   بعد در رسانه   و تهران، و ابتدا در قم     ۶۵در اواسط سال    

يك هيات عاليرتبـه رسـمي آمريكـائي بـه          ) ۸۶مي  (۶۵توسط آقاي هاشمي رفسنجاني فاش شد كه در خرداد        

همـراه بـا مقـادير قابـل تـوجهي لـوازم يـدكي              » امنيت ملـي  «آمريكا در    بق رئيس جمهور  ارياست مشاور س  

بـه تهـران     )يك كيـك شـكالتي     شامل شش كلت كمري و    (هدايائي درخواست ايران و   سالحهاي مورد نياز و   

  .  اند مذاكره داشته با مقامات رسمي ايران ديدار و) هيلتون سابق(روز اقامت در هتل استقالل ۵آمده و طي 

و اخبار   نقش مؤثر و فعال و پيگير دولت غاصب اسرائيل در اين ماجراانتشار اين خبر و خصوصا

  .در آمريكا و در ساير نقاط جهان روبرو گرديد ، شگفتي مردم در ايرانحيرت و ي، با بهت وبعد
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اسرائيلي به ايران و آزادي گروگانهاي آمريكائي در لبنان و به  موضوع فروش اسلحه آمريكائي و

 بعضاًنعكس و مورد بحث بوده است و ي گروهي غرب م  ها به صور مختلف در رسانه  آن و به كرات وياذا

 برداري قرار المللي خاصي عليه جمهوري اسالمي ايران مورد بهره هم در مواردي توسط محافل بين

ك فارلين و همراهان به ايران انفجاري بود در اين راستا كه تالطم گسترده مفر ساما خبر .  رفته استگ   مي  

  .اي را به خصوص در آمريكا بوجود آورد

  

  واكنش در ايران

ي مردم حيرت و تعجب نسبت به بازيهاي سياسي بود كه چگونه آنها كـه يـك روزه چنـان    واكنش عموم 

وزير و وزير دفاع و وزير امورخارجه دولت موقـت را            دادند و نخست   تيز ضد آمريكايي مي    ارهاي تند و  عش

اشخاص كه برخـي    حاال همان   ،   و ناسزاها گرفته بودند      ها  اد انواع تهمت  بانه ديدار برژينسكي با آنها به       هبه ب 

در حاليكه آن    !   اند  ماموريت قانوني هم ندارند كارگردان اصلي يا حريف اين ماجرا شده           از آنان مسئوليت و   

ايم و امروز قطع رابطه است و آن موقع مـذاكرات علنـي و امـروز كـامالً مخفـي                     موقع روابط سياسي داشته   

  .بوده است

 برخوردهـاي سياسـي ميـان     . حاكميـت تنـد و شـديد بـود        العمل و اعتراض جوانان افراطي طرفدار        عكس

ي افراطـي و متعـصب وابـسته بـه       هـا  رهبـر و اعـضاي يكـي از گـروه    . جناحهاي مختلف حاكميت باال گرفت  

مسئله در سطح مجلس نيز مطرح شد و هشت نماينده بر طبق            .  حاكميت بازداشت و به محاكمه كشيده شدند      

.   مسئول ديپلماسي مملكت مـي باشـد در ايـن مـورد سـئوال كردنـد                قانون اساسي از وزير امور خارجه كه      

بـه قـول    -شد كه بـا تـشر رهبـر انقـالب            گرفت و به قول رئيس مجلس بلوائي بر پا مي          قضايا داشت باال مي   

انـدركاران و كارگردانـان و       دگان بر سر جاي خود نشستند و دسـت         معترضين و سئوال كنن    -رئيس جمهور 

بعـد از آن بـا ظرافـت و آرام           و.  موج بال را پشت سر گذاشـتند      مستقيم ظاهراً   م و غير  مذاكره كنندگان مستقي  

مذاكره با آمريكا و ضرورت آن را جا انداختند تا افكار عمـومي آمـادگي پـذيرش آن را       آرام قضيه تماس و   

  .   را آب برد اينها را باد ببردتپيدا كند و آن طور نباشد كه اگر بقول خودشان دولت موق

  

  واكنش آمريكا

عمق مسئله و پيچيدگي عمليات و منـافع مـصالح دولتهـا و قـدرتهاي درگيـر قـضيه در سـطح                       وسعت و 

جهاني و به خصوص آمريكا و اسرائيل و همچنين شوروي آن چنان بـود كـه امكـان نداشـت بعـد از فـاش               

  .بگذردشدن عمليات سري سر و ته قضيه را به سادگي و به سرعت ايران درز بگيرد و از آن 

يكـي محـور    .  پيامد پرتالطم افشاي عمليات سري ميان آمريكا و ايـران در خـود آمريكـا دو محـور دارد                  

  .حقوقيقانوني و سياسي و ديگري 

در قلمرو سياسي افشاي طـرح و برنامـه ريگـان در مـورد ايجـاد روابـط بـا ايـران و فـروش اسـلحه و                

  .جب واكنش شديد سياسي مردم آمريكا گرديد مو- يا به تعبيري باج دهي -معاوضه با گروگانها 

تحقير بزرگي براي مردم آمريكا و زخمي ساختن احساس غـرور  ـ  ۵۸در آبان ـ گروگانگيري در تهران  

كردن كارتر بـه    و با متهم     رواني مردم آمريكا     -ريگان با استفاده از اين زمينه سياسي        .  و بالندگي آنان بود   
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رهبـر  "نسبت به خود ـ به عنوان يـك   آمريكا را روريسم توانست نظر مردم نرمش و عدم قاطعيت در برابر ت

با همين شگردها براي بـار دوم      .  جلب نموده و با آراء سنگيني بر رقيب انتخاباتي خود پيروز گردد           " قدرتمند

  .نيز انتخاب شد

كمـه آمريكـا    ت حا ئدر جريان گروگانگيري تهران، كه به عنوان اعتراض عليه عملكرد سياست خارجي هي            

 نظير آتش زدن پرچم آمريكا و يا حمل زبالـه در آن، واكـنش منفـي                 ،در ايران صورت گرفت و برخي اعمال      

مردمـي اسـت كـه       در آمريكا پرچم يـك سـمبل ملـي و         .  ميان مردم آمريكا نسبت به ملت ايران بوجود آورد        

في و تنفري كه مـردم آمريكـا        ينه من  اين زم  ازريگان  .   مورد احترام عمومي است    ،صرفنظر از عملكرد دولتها   

  .برداري كرد بودند در مبارزه انتخاباتي بهره نسبت به جمهوري اسالمي ايران پيدا كرده عموماً

بـراي آزادي گروگانهـاي آمريكـائي در     " رئيس جمهور قدرتمندشان   " كه ناگهان مردم آمريكا مطلع شدند    

عليـرغم سياسـتهاي اعـالم شـده و ممنوعيتهـاي            ه و لبنان محرمانه با جمهوري اسالمي به مغازلـه پرداختـ         

ايـن در زمـاني    دهـي بـه تروريـستها تلقـي كردنـد و      قانوني به ايران اسلحه فروخته است و آن را نوعي باج    

اعـالم   المللي معرفي و صورت گرفت كه دولت ريگان رژيم جمهوري اسالمي را عامل و حامي تروريسم بين         

بايست به ايران اسلحه بفروشد بلكه از ساير كشورهاي دوست            خودش نمي  كرده بود كه بر طبق آن نه تنها       

حيـرت و   بهـت و .  پيمان خود نيز خواسته بود كه از فروش هر گونه اسلحه به ايران خـودداري نماينـد              و هم 

 بود كه درست در همان زمان كه ريگان به بهانه دخالت            تاعتراض مردم آمريكا عليه دولت ريگان از آن باب        

ي هدايت شونده با ليزر به ليبي حملـه كـرد، رئـيس      ها ي در عمليات تروريستي در آلمان با بمب و موشك         ليب

سابق شوراي امنيت ملي و مشاور و نماينده ويژه رئيس جمهور آمريكا در راس هياتي به تهران رفته و بـه                     

  !!مبادله اسلحه آمريكا با گروگانها در لبنان پرداخته است

همدستانش، اهميت استراتژيك ايـران را بـراي غـرب و     اكنش اوليه مردم آمريكا، ريگان و   در برابر اين و   

آمريكـا را    و منافع استراتژيك غـرب و      امريكا مورد بحث قرار دادند و اينكه تنفر از يك دولتي نبايد مصالح              

  .  الشعاع خود قرار بدهد تحت

از جملـه  .  ر آمريكـا وجـوه ديگـري نيـز دارد     اما جنجال و اعتراض عليه عمليات محرمانه دولت ريگـان د          

اينكه معلوم شد از محل فروش اسلحه به ايران به چندين برابر قيمت اصـلي و واقعـي آن ميليونهـا دالر بـه                        

ا و سـن ضد انقالبيون نيكاراگوئه معروف به كنتراها كمك شده است و اين كمك در زماني صورت گرفته كه           

غير مستقيم از كنتراها را ممنوع نموده بود و لذا انتقال مازاد پـول               تقيم و كنگره آمريكا دخالت يا حمايت مس     

همچنين اين سـئوال مطـرح شـده اسـت كـه آيـا              .  اسلحه دريافتي از ايران به كنتراها غير قانوني تلقي گرديد         

 و بـر    ، بر طبق دستور رئيس جمهور     ها  عمليات محرمانه تماس و مذاكره با ايران و مبادله اسلحه با گروگان           

  .طبق موازين قانوني صورت گرفته است يا برعكس بدون اطالع و نظر رئيس جمهور و به طور خودسرانه

  

  كميسيون تـاور

اي از جمله يك گـروه       ي ويژه   ها  دامنه جنجالهاي سياسي و اعتراضات و نگرانيها به حدي رسيد كه گروه           

دسـتان كـل بـراي       گـروه ويـژه توسـط دا       توسط كميسيون اطالعات سنا، دو گروه ويژه توسط كنگره، يـك          

 خـود رئـيس جمهـور نيـز كميـسيون          ۸۶در اول دسـامبر     .  تعيين و شروع به كار كردند     رسيدگي به اين امر     
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مامور ساخت كه به نام رئيس آن سناتور جان تاور، بـه             اي را براي رسيدگي به اين مسئله منصوب و         ويژه

) دفتـري  پژوهـشي و  ( عضو وابـسته     ۲۴ سه عضو اصلي و      اين كميسيون با  .  كميسيون تاور معروف گرديد   

چند روز بعـد از آن      . رئيس جمهور نمود  تسليم  بالفاصله دست به كار شد و بعد از سه ماه گزارش خود را              

 با حذف قسمتهائي از آن به طور وسيعي در ميليونها نـسخه در              ئل اسفند ماه گزارش كميسيون تاور،     در اوا 

 صفحه است   ۵۵۰ مشتمل بر     گزارش اين كميسيون منتشر گرديده،     آنچه به نام  .  سراسر جهان منتشر گرديد   

  : بخش شامل ۵كه متن اصلي گزارش حدود يك صد صفحه است در 

نحراف پـول بـه     انتقال اسلحه به ايران و ا     ) ۳ ساختار شوراي امنيت ملي،      –ديباچه گزارش   ) ۲مقدمه،  ) ۱

 انتقـال پـول بـه كنتراهـا و حمايـت شـوراي              – در هفت مرحله     انتقال اسلحه به ايران   : كنتراها در سه قسمت   

 .  ها توصيه) ۵خطا در كجا بود؟ ) ۴امنيت ملي از كنتراها، 

 صفحه در   ۳۵۰ضميمه ب در    .  بقيه گزارش مشتمل است بر هشت ضميمه به اضافه يادداشتها و پاورقي           

 ايـران و  ، و مـذاكرات اسـرائيل    ها س بخش مهمترين قسمت كتاب و شرح نسبتا كامل با ذكر جزئيات از تما          ۹

آمريكا پيرامون افتتاح باب مذاكره سياسي آمريكا با ايران، تامين سالحهاي مورد نياز و در خواسـت ايـران            

  .  باشد و آزادي گروگانهاي آمريكائي در بيروت  مي

ت بحرانهـائي   در اين گزارش سابقه تاسيس و طرز كار شوراي امنيت ملي آمريكا از بدو تاسيس و ماهي                

را كه در طي چهل سال گذشته پشت سر گذاشته و نحوه برخورد با آن توسط دولتهاي وقت گذشـته شـرح    

 نفر از شخـصيتهاي آمريكـائي از جملـه رئـيس            ۵۳، با بيش از     كميسيون براي تهيه گزارش   .  داده شده است  

 وزراي سـابق و     ،، سـيا  ي شـوراي امنيـت ملـ      ، روسا و اعـضاي سـابق      مهور سابق آمريكا و معاونين آنها     ج

.. .ي و عفـر، خـشو     نظيـر قربـاني      انـد   همچنين با افرادي كه در جريان فروش اسلحه به ايران مشاركت داشته           

  .  مصاحبه كرده است و بسياري از اسناد شوراي امنيت ملي را مرور و بررسي نموده است

 
* * * 

 
ه اين گزارش، خصوصا براي خواننـده       قبل از ورود به اصل موضوع توجه به اين نكته ضروري است ك            

هدف از كميسيون تاور يافتن يا دادن پاسخ به         اوال  : باشد ايراني، به هيچوجه دربرگيرنده تمامي داستان نمي      

و در  .   انـد   در محدوده عالئق و اولويتهاي خود نسبت به دولت ريگان داشته           سئواالتي است كه مردم آمريكا،    

بـه  .  باشـد  ت ريگان از اين رهگذر و ترميم و تعمير ضايعات ناشي از آن مي             دول جهت تقليل ضربه وارده بر    

همين مناسبت لحن گزارش كميسيون اگر چه نسبت به رئيس جمهور و همكارانش انتقادي است و تقصيرها                 

 اما در مجمـوع در جهـت حفـظ آبـرو و حيثيـت مقـام                 ،نمايد و قصورها را براي هر كدام يك به يك بيان مي          

  .، تالش نموده است وريرئيس جمه

، بـه علـت حـساسيت آنهـا در           براي مـا ايرانيـان     در گزارش منتشر شده قسمت عمده و بسيار مهم،        ثانياً  

ي اطالعـاتي،     ها  حفاظت منابع و شيوه   ) ۱: آمريكا حذف شده است كه عبارتند از      " امنيت ملي "رابطه با مسائل    

طرفهـاي  ( حفـظ امنيـت   ) ۳كت كننده در اين برنامه و   حفاظت از مذاكرات و روابط با كشورهاي ثالث شر        ) ۲

  .در متن اصلي گزارش چاپ شده.  )مذاكره كننده، به خصوص ايرانيها 

حساسيت نسبت به حفظ امنيت طرفهـاي  .  باشد قسمتهاي حذف شده از گزارش اصلي، قابل تشخيص مي       
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س جمهوري در توضيحات خود بـه       رئي.  اصلي مذاكره كننده ايراني و حذف آنها به كرات منعكس شده است           

، بعد از افشاي آن،     روابط و مذاكره محرمانه با ايران     كميسيون علت برخي از تناقض گوييهايش را در مورد          

ي سياسـي بـا     ضرورت حفظ امنيت طرفهاي مذاكره كننده در ايران به منظور ادامه مذاكرات و اهميت گفتگو              

  .ايران ذكر كرده است

  

  : سير تحول عمليات و  ها بهانه سوابق و

با خروج شاه از ايران و سقوط استبداد سلطنتي و پيروزي انقالب اسالمي             ) ۱۶/۱/۷۹ (۵۷ دي ماه    ۲۶در  

سـابقه اساسـي    نفوذ دولت آمريكا در روابطش با ايران دچار يـك دگرگـوني بـي         موقعيت و  ۵۷ بهمن   ۲۲در  

لـت جديـد ايـران را بـه رسـميت       ود كـه دو   اگر چه دولت آمريكا از زمره اولـين دولتهـاي خـارجي بـ             .  گرديد

، لغـو قراردادهـاي نظـامي        انحالل آن  ، اما روابط دو كشور با خروج ايران از پيمان سنتو  و متعاقباً             شناخت

دو جانبه خروج مستشاران نظامي و غيرنظامي آمريكائي از ايران، عدم پذيرش سفير جديد آمريكـا توسـط                  

خـودداري آمريكـا از تحويـل سـالحها و لـوازم نظـامي و       . دارردولت موقـت و تقليـل روابـط بـه سـطح كـا         

ي خصمانه توسط سناي آمريكـا        ها  گيري، موضع غيرنظامي خريداري شده توسط دولت ايران قبل از انقالب        

ي اصلي نظام شاهنشاهي به آمريكـا و مـشاركت برخـي از آنـان در                  ها  فرار بسياري از مهره    بر عليه ايران،  

يه انقالب ايران و تحريكات موذيانه مشكوك در برخي از نقاط كشور نظيـر كردسـتان،                فعاليتهاي مشهود عل  

نيكسون بـا شـاه مخلـوع و بـاالخره اجـازه            نظير  بلوچستان و غيره مالقات رهبران شناخته شده آمريكائي         

ــا و در پــي آن اشــغال ســاختمان ســفارت آمريكــا در تهــران و     ــه آمريك ــوي ب ورود شــاه و خــانواده پهل

 گيري كارمندان آن سفارت به تدريج از سردي به تيرگي و سپس به وخامت و باالخره به درگيري و                  گروگان

 دولــت آمريكــا كليــه ذخــائر ارزي و ۵۸ آبــان ۱۳بعــد از گروگــانگيري در .  خــصومت بــارز آشــكار گرديــد

و در جريـان  اد  را تحت محاصره اقتصادي قـرار د  ايران.ود آمريكا را توقيف نمدري دولت ايران      ها  سرمايه

 دولت كارتر روابط ديپلماسـي خـود را بـا ايـران             ۵۹در فروردين   .  طبس دست به حمله نظامي نافرجامي زد      

 ۲۹در  .   ارتش عراق تجاوز خود را به داخل مرزهاي ايران آغاز كـرد            ۵۹قطع نمود چند ماه بعد در شهريور        

ات داير و قراردادهاي الحاقيـه آن و قبـول تعهـ          دولت ايران بعد از امضاي بيانيه الجز      ) ۱۹/۱/۸۱ (۵۹دي ماه   

 .سابقه در تاريخ مناسبات جهاني و تحمل خسارات فراوان گروگانهاي آمريكائي را آزاد ساخت              بي سنگين و 

اگر چه دولت آمريكا بعد از گروگانها برخي از محدوديتهاي اقتصادي عليـه ايـران را تقليـل داد امـا روابـط                       

  .ه و خصمانه بوده و محدوديتها عليه ايران باقي ماندهمچنان قطع و مناسبات تير

 را محكوم كرد و در جنگ اعـالم         حمله عراق به ايران كارتر ابتدا تهاجم نظامي عراق         پس از آغاز جنگ و    

نشيني ارتش عراق از خاك كشورمان و زمـاني   اما پس از پيروزي ايران در خرمشهر و عقب       .  طرفي نمود  بي

تـر و   اخـل مرزهـاي آن كـشور گـسترش داد، دولـت جديـد آمريكـا بـه طـور علنـي           كه ايـران جنـگ را بـه د        

تري جانب عراق را گرفت و سياست و موضـع دولـت آمريكـا در قبـال جنـگ و ايـران بـا موضـع                           مشخص

  .كشورهاي عربي حامي عراق در منطقه، نظير عربستان سعودي و كويت هماهنگ گرديد

نمايد كه در اواسـط      سوابق روابط ايران و آمريكا اضافه مي      كميسيون تاور پس از يك مرور كوتاهي بر         

اساس اطالعاتي كه بدسـت آورده بـود ايـران را بـه طـور                وزارت امور خارجه آمريكا، بر     ) ۶۱تير ماه    (۸۲
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  . و غرب اعالم نمودحامي عمليات تروريستي عليه آمريكا رسمي و علني عامل و

ي نفـوذي     هـا   شـبكه   ايـران را در كـشف      -يت كميسيون تـاور      به روا  -، اگر چه آمريكا     ۸۳در اوائل سال    

جاسوسان شوروي و حزب توده در مراكز حساس كشورمان كمك و ياري داد اما وقتي عمليـات انتحـاري                 

ريكا دولت ايـران    و انفجاري تلفات سنگيني را بر نيروهاي آمريكائي مستقر در بيروت وارد ساخت دولت آم              

  .ت متهم ساختن انفجارارا به دخالت در آ

، گزارش جديدي در شوراي امنيت ملي آمريكا مطرح گرديده           متعاقب عمليات بيروت    ظاهراً ۸۴در ژانويه   

كه طي آن، به روايت كميسيون تاور از سرگيري عمليات براندازي عليـه جمهـوري اسـالمي پيـشنهاد شـده                     

  : به موجب اين گزارش.  بود

كنـد و در عمليـات تروريـستي           و غرب در خاورميانه را تهديد مـي        ايران سوريه را تقويت و منافع آمريكا      " 

او ... عليه اتباع و منافع آمريكا و دوستان و متحدينش به طور مستقيم و يا غيرمستقيم نقش و دسـت دارد              

 كه با     اند  آنها به او گفته   .  است) جمهوري اسالمي (در ارتباط با ايرانيان مخالف رژيم       ) عضو گزارش دهنده    (

حمايـت  .  توان رژيم خميني را ساقط كرد و حكومت طرفـدار غـرب را بـه وجـود آورد                   ي خارجي مي      ها  ككم

  ." عربستان سعودي از تبعيديان و بروز عالئم اختالف در داخل ايران انگيزه تهيه اين گزارش بوده است

المللـي   سم بـين چند روز بعد وزارت امور خارجه آمريكا طـي بيانيـه اي دولـت ايـران را مـسئول تروريـ          

و  گونـه اسـلحه اي را بـه ايـران ممنـوع اعـالم نمـود                دانسته و به اين بهانه و به علت ادامه جنگ ارسال هر           

  .يمان خود را به منظور جلوگيري از فروش اسلحه به ايران تحت فشار قرار دادپ  همكشورهاي دوست و

مي به ابزارهاي جنگي پيـشرفته و مـوثر         دولت ايران كه به دليل ادامه و گسترش عمليات نظامي نياز مبر           

گوشـه دنيـا روانـه     المللـي بـه هـر    پيدا كرده بود ماموران خود را براي خريد اسلحه و تماس بـا دالالن بـين   

كدام زير نظر مستقيم يكي از جناحهاي قـدرت قـرار داشـتند و بعـضاً بـا سـايرين             ماموريتي كه هر   .ساخت

در گـزارش   .  توانست از ديد مـامورين سـيا مخفـي بمانـد           عاليتها نمي واضح است كه اين ف    .  هماهنگي نداشتند 

  : كميسيون تاور آمده است كه رئيس عمليات سيا در خاور نزديك گزارش داده بود

كنيم، مبني بر اينكـه        يا ايرانيان تبعيدي دريافت مي     – درخواست توسط ايرانيان     ۴۰ تا   ۳۰ما هر سال بين     "

 يا ابزارهاي جنگي - يا هزار موشك تاو - يك دوجين هليكوپترهاي جنگنده بل      توانند به اذاء فروش     آنها مي 

ديگري كه در ليست سالحهاي ممنوع الفروش به ايران است، اطالعات بسيار مهمي از اوضاع سياسي داخل                 

  " ايران در اختيار ما بگذارند

زارشـات متعـدد ديگـري     و گ  هـا    بررسي ۸۴كميسيون تاور در گزارش خود آورده است كه در طي سال            

در اين گزارش، اوضاع ايران بـه دليـل         . نيز توسط شوراي امنيت ملي آمريكا درباره ايران صورت مي گيرد          

 و از آينده ايران خصوصاً تحـوالت        گيرد  اهميت استراتژيك ايران در مناسبات جهاني مورد بررسي قرار مي         

عـدد  در مـوارد مت   .  شـود  رت ابـراز نگرانـي مـي      اهللا خمينـي و جنـگ قـد        گذشـت آيـت   احتمالي آينده پس از در    

نمايند كه اگرچه پيامدها و نتايج اين تحـوالت بـراي منـافع غـرب خـصوصاً                  گران بر اين نكته تكيه مي      تحليل

آمريكا بسيار مهم و حياتي است و در حاليكه شوروي از امكانات خوبي  براي مانور و تحرك و اثرگـذاري                     

دولـت آمريكـا    : "و يـا اينكـه    .  آمريكا فاقد قدرت و ابزار الزم مي باشد       .   است بر سير حوادث ايران برخوردار    

قدرتي براي ايجـاد چنـان تمـاس و         .. .هيچ ارتباط مفيد و مؤثري با دولت ايران يا گروههاي سياسي ندارد و            

  ". ارتباطي ندارد
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اري بـر حـوادث ايـران       قدرتي نسبي دولت آمريكا در اثرگذ      بي": كند كه   اين گزارشات همچنين اضافه مي    

  ."چنان است كه اگر باب ارتباط با ايران باز نشود، براي هميشه ادامه خواهد يافت

 به پايان   ۸۴، سال   رسد كه عليرغم گزارشهاي فوق     بندي مي  كميسيون تاور در تحقيقات خود به اين جمع       

ت دولت آمريكا نسبت به     رسد بدون اينكه نظرات و پيشنهادهاي جديدي مطرح گردد يا تغييري در سياس             مي

  .يابد ادامه مي" عمليات بي درز"روف به عمليات گسترده محدود كننده عليه ايران مع.  ايران ايجاد شود

  

  گروگانگيري ابزار مناسب

تعدادي از اتباع خارجي از جملـه آمريكـائي          ) ۶۴خرداد (۸۵تا ژوئن   ) ۶۲اسفند   (۸۴ مارس   ۷در لبنان از    

.  دنم بوكاي رئيس سيا درلبنان بوده است، ربوده شده و به گروگـان گرفتـه مـي شـو                  كه در ميان آنان ويليا    

اهللا طرفدار ايران عامـل ايـن        كه حزب دهد   كميسيون تاور مسئله گروگانگيري را بررسي نموده و گزارش مي         

هي لبنـان   للا به نظر ما ممكن است اين افراد توسط عناصر حزب         .  رود اما از اين فراتر نمي    .  گروگانگيري است 

امـا اينكـه چـه كـساني محـرك و           .   ربوده شده بودنـد    ،    اند  كه احتماالً برخي از ايرانيها نيز در ميان آنان بوده         

به نظر ما مهم است كه بـدانيم آيـا          .   مورد توجه كميسيون نبوده است     ،مشوق آنان و طراح اين برنامه بودند      

ده است؟ يا برخي از جناحهاي قدرت در ايران براي          اين عمل و واكنش طبيعي و خودجوش شيعيان لبنان بو         

اعمال فشار بر آمريكا در جهت تامين نظرات خود و اجراي طرح ابتكاري، هم زمان با بحث مـسائل مربـوط                     

تـوان بـه     به ايران در شوراي امنيت ملي، در پشت اين صحنه قرار داشته است ؟ اگر چه پاسخ روشني نمـي                   

كـسانيكه مـسئله    .  امـا بـه هـر حـال قابـل بحـث و بررسـي اسـت                .   قاطعي كرد  اين سئواالت داد و اظهارنظر    

   انـد  پـي بـرده  .    اند  پيامدهاي آن را بررسي و پيگيري كرده گروگانگيري در تهران را از ابتدا تا انتها خصوصاً        

در آمريكا در جهت اغراض خاص خودشان شاه را به آمريكا بردند تا              كه چگونه محافل خاصي از حاكميت     

  .ايران گروگانگيري بشود تا آنها به اهداف خاص خود برسند

در جريـان  .  يـك هواپيمـاي تي،دبليـو،اي ربـوده وبـه بيـروت بـرده شـد         ) ۶۴خـرداد   ( ۸۵ ژوئـن  ۱۴در 

 دو هفتـه بعـد مـسافرين آمريكـائي ايـن هواپيمـا ظـاهراً بـه                 .تيراندازيها يك مسافر آمريكائي به قتـل رسـيد        

  .سنجاني كه از سفر ليبي به دمشق رفته بود، آزاد شدندوساطت آقاي هاشمي رف

گردد كه اين حوادث روحيه تحقير شده مردم مغـرور بالنـده آمريكـا را          از خالل گزارش تاور روشن مي     

.   اجتماعي دولت را تحت فشار قـرار داد        –به شدت عليه ريگان تحريك نموده و به صورت يك موج سياسي             

دولت آمريكـا   .  آنها به وجود آورد    ي قبلي و اجراي     ها  ا براي طرح مجدد برنامه    اين فشارها شرايط مناسبي ر    

رس خود به دنبال رابطه با       و مصالح استراتژيك و هدفهاي دور      كه به روايت كميسيون تاور در جهت منافع       

 سناريو  به آن اضافه نمود بقيه     زودرس خود،   آزادي گروگانها را به عنوان هدفهاي كوتاه مدت و         ،ايران بود 

 ايران به سـالحهاي آمريكـائي شـديداً   ي گروگانگير در لبنان نفوذ دارد،   ها ايران بر گروه: تقريبا روشن است 

كنـد و ضـمنا راه را بـراي          دو كشور را تامين مـي      مبادله اسلحه با گروگانها هدفهاي زودرس هر       نياز دارد، 

يكا براي ارسال اسلحه بـه ايـران بـا محـدوديتهاي     اما دولت آمر.  مذاكره و ايجاد روابط باز مي كند     تماس و 

ارسال سالحهاي مورد نياز ايران توسط يك كشور ثالث مشكل آمريكـا را             .  قانوني و سياسي رو به روست     

تواند به راحتي هر نوع سـالحي را         آمريكا از طريق اسرائيل به عنوان يك دولت ثالث نه تنها مي           .  حل مي كند  
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بلكـه اسـرائيل مقـادير قابـل تـوجهي از            . طريق آن كشور بـه ايـران ارسـال دارد          به آن كشور بفروشد و از     

دهـد كـه در طـرح مجـدد       گزارش تاور به وضوح نشان مي .نيازهاي ايران را در انبارهاي خود موجود دارد       

حه اگرچه ارسال اسـل   .  ي قبلي، مبتكر اصلي و كارگردان عمليات در تمام مراحل اسرائيل بوده است              ها  برنامه

ي خاص خـود را در        ها  كند، اما اسرائيل انگيزه     حل مي  رائيل مشكل دولت آمريكا را ظاهراً     به ايران توسط اس   

ادامه جنگ ايران و عراق فرصتي است براي .  منافع خود بوده است  داشته و به دنبال مصالح و     ها  اين برنامه 

ئيل در جنـگ ايـران   اقش اسرن"يل  طور كه در تحل   اسرائيل كه بتواند به طور پنهاني وارد ماجرا شود و همان            

اسرائيل جاوداني شدن   آل و مطلوب     نشان داده شده است و در گزارش تاور نيز آمده است كه ايده            " عراق و

 و در آن، هـر دو طـرف بـه نهايـت         دبست رسيدن كامل آن، بدون اينكه هيچ طرفي ببرد يا بباز           جنگ و به بن   

 پـاي ايـران بـه       نباشد به نظر ما عالوه بر اينها كـشاند         ماعي برسند، مي   اجت -اقتصادي-فرسودگي سياسي   

كند و  ر آن نقش اول را اسرائيل بازي مياي كه د بهانه موجه تامين نيازهاي جنگ، به عمليات سري محرمانه    

بـا  به اعتـراف مقامـات اسـرائيلي ايـران انقالبـي            .  دير يا زود علني خواهد شد، از اهداف اسرائيل بوده است          

علني شدن چنين عمليات، ضربه مهلكي برآبرو و حيثيت انقـالب و             .يل مرز ايدئولوژيك پيدا كرده است     اسرائ

جمهوري اسالمي در افكار عمومي مسلمانان جهان وارد خواهد ساخت و موجب خواهد شد كه ايران بـيش                  

  : يون تاور تصريح دارد كه كميس،اينها عالوه بر.  منزوي شود اسالمي جدا و از پيش از كشورهاي عربي و

در جهـت   .  اسرائيل منافع فراواني در ارتباط با ايران و توسعه صدور اسلحه خود به ايران داشـته اسـت                 " 

خواست آمريكا در اين ماجرا نيز وارد شود تا موجب فاصله آن كشور از اعـراب بگـردد و              منافع خودش مي  

  ."مريكا در منطقه بمانداسرائيل در نتيجه تنها  شريك استراتژيك واقعي آ

كلـي وزارت   به اهميت اين مطلب آخـر وقتـي بيـشتر پـي بـرده خواهـد شـد كـه بـه سياسـت عمـومي و            

 كشورهاي صادر كننده نفـت نظيـر        ، خصوصاً امورخارجه آمريكا و در راس آن شولتز در ارتباط با اعراب          

يـا عـدم   _ سيون تاور مخالفت   در سرتاسر گزارش كمي   .  عربستان سعودي و كويت توجه كافي مبذول گردد       

  . مشخص و معلوم استوزارت خارجه يا نقش ابتكاري اسرائيل در اين ماجراها كامالً_ موافقت 

پرز و بـه شـرح گـزارش كميـسيون          شيمون   .گري نيز در اين عمليات داشته است      البته اسرائيل عالئق دي   

بايست  تواند و مي   كل گرفته است كه مي    ا الاقل اختالف نظرهاي جدي در تهران ش       ي، يك جنگ جانشيني     تاور

اهللا  از آن براي پيدا كردن جاي پا و حضور در صحنه ايران و اثرگذاري در سير تحوالت سياسي بعد از آيت             

 دولـت را در ايـن        به نظر اسرائيل آنچه وجود و حضور فعال و ابتكار و پيگيـري ايـن               .خميني استفاده نمود  

.  "توانـد ارائـه دهـد احتيـاج مبـرم دارد           ايران آنچه را كه اسـرائيل مـي        ":ساخت، اين بود   عمليات ضروري مي  

نيات سياسي اسرائيل در مورد فروش اسلحه به ايران بـه وضـوح شـرح     اگرچه در كميسيون تاور عالئق و   

 اما براي هر ايراني عالقمند به سرنوشت جمهوري اسالمي          ،گذارد داده شده است كه جاي ترديدي باقي نمي       

گردد كه با توجه به مواضع سياسي خصمانه اعالم شده رهبران و حكام ايراني نسبت                ال مطرح مي  ئواين س 

 هم عمالً  و  اند  صهيونيستها به چه دليل به موفقيت خود در اين برنامه مطمئن بوده           ،به دولت غاصب اسرائيل   

آنها روحيه حكام ايرانـي     .    اند   ؟ كارشناسان اسرائيلي پاسخ اين سئوال را در جاي ديگري داده             اند  موفق شده 

  :اند را چنين ترسيم كرده

 گرفتن اسلحه از طريق اسرائيل به معناي معامله با شيطان نيست، بلكه به هـدف اسـالم و                 ها  اهللا براي آيت "

  ".ايران كمك مي كند
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د چـرا  حال ببينيم با وجود آنكه عمليات فروش محرمانه بـه ايـران از طـرف اسـرائيل آغـاز گرديـده بـو             

فرصتي بوده است كه پـاي دولـت آمريكـا را در ايـن مـاجرا       اسرائيل اصرار داشته است و به دنبال بهانه و  

 ايـن   خواسته است بدون مشاركت دولـت آمريكـا        توانسته يا نمي    بكشاند و مشاركت بدهد؟ چرا اسرائيل نمي      

ه اگـر چـه ورود و مـشاركت    دهـد كـ   ؟ گزارش كميسيون تاور چنين پاسـخ مـي  طرح را پيگيري و اجرا نمايد     

دولت آمريكا در اين ماجراها موجب دور نمودن آن كشور از اعراب و اتكاء بيشتر آمريكـا بـه اسـرائيل در                      

توانسته است سالحهاي آمريكـائي مـورد نيـاز ايـران را بـدون جلـب                  نمي گردد اما اسرائيل قانوناً    منطقه مي 

توانسته است تـامين كنـد،        مورد نياز ايران كه اسرائيل مي      سالحهاي.  موافقت دولت آمريكا به ايران بفروشد     

در اين مسير دو مانع بر سر راه اسرائيل وجـود داشـته اسـت مـانع اول                  .   سالحهاي آمريكائي هستند   عمدتاً

المللي قرار  قانون منع صدور اسلحه به كشورهايي كه نام آنها در فهرست عاملين و يا حاميان تروريسم بين       

مـانع دوم اينكـه بـه موجـب قراردادهـاي خريـد اسـلحه از        .  ايران نيز در اين فهرست بوده اسـت    دارد و نام    

اگـر اسـرائيل    .  بايستي موافقت امريكا را در فروش اين سالحها به كـشور ثالـث جلـب نمايـد                  آمريكا، اسرائيل مي  

داد تـا عليـه وي        نـه مـي   خواست بدون توجه به اين دو مانع عمل كند به دست خود به مخـالفين اسـرائيل بها                   مي

  .جنجالهاي سياسي برپا نموده و در امر خريد سالحهاي جديد مورد نياز اسرائيل از آمريكا اخالل ايجاد نمايند

گزارش كميسيون تاور به دو علت ديگر نيز، كه اسرائيل را وادار ساخت مشاركت و موافقت آمريكا را جلـب                    

گ و  هـا  هاي  مورد نياز و درخواست ايران، عبارت بودند از موشك    هاي    بخشي از سالح  . نمايد، اشاره كرده است   

  .  ها۱۴ هاي رادار و قطعات يدكي هليكوپترها و اف ها ـ سيستم تاو و لوازم يدكي اين موشك

 كه به موجـب گـزارش تـاور اسـرائيل تمايـل             اند  برخي از اين سالحها در انبارهاي اسرائيل موجود بوده        

جلب نظر آمريكا از آن جهت براي اسرائيل ضروري بـوده اسـت             .  يران داشته است  زيادي به فروش آن به ا     

  .  ن پر نموده و جايگزين نمايدآكه آمريكا موافقت كند جاي اين سالحها را با انواع جديدتر 

از رده خارج شده اين سالحها بوده است اين سـالحها در   برخي از درخواستهاي ايران از انواع قديمي و 

 ۱۵ از آن زمـان حـداقل   .، بعد از باال رفتن ناگهاني قيمت نفت در زمان شاه تهيـه شـده بـود    ۱۹۷۰ه  اوائل ده 

به عنوان مثـال موشـك   .   در حال تغيير و تبديل به انواع جديدتر هستند   اين قبيل سالحها دائماً   .  گذرد سال مي 

 آن حـداقل دو نـوع جديـد آن     كـه بعـد از    ،تاو خريداري شده ايران از نوع قديمي و از رده خارج شده اسـت             

موشكهاي مورد درخواست ايران حتـي      :  كه   اند  مقامات وزارت دفاع به كميسيون تاو گفته      .  ساخته شده است  

شود، تعداد زيادي از اين موشكها در انبارهاي         براي آموزشهاي اوليه در پادگانهاي آمريكا نيز مصرف نمي        

اين موشكهاي " شر" كه خود را از   اند  در جستجوي راهي بوده  آمريكا وجود دارد كه مقامات نظامي به كرات       

 اگر خريداري فقط كرايه حمـل و نقـل          ندا  تا آنجا كه حتي حاضر بوده      ،قديمي از رده خارج شده خالص كنند      

  !!آنها را بدهد، مجاني به او واگذار كنند

بـه  .  شرح داده شده است   در مورد ساير اقالم مورد درخواست ايران وضعيت مشابهي در گزارش تاور             

 بـا مقامـات عاليرتبـه آمريكـائي در      محرمانه كه هيات ايراني مـستقيماً عنوان مثال در مرحله دوم از عمليات      

 بـه مقامـات     خواسـتهاي خـود را مـستقيما       ايرانيهـا فهرسـت در     ،كـرده اسـت     مذاكره مي    ها  حضور اسرائيلي 

در يكـي   )   انـد  ن سالحها را توسط اسرائيل براي ايران فرستاده اي  ها اگر چه آمريكائي( .  آمريكائي داده بودند 

 قلـم آن    ۵۰ قلم لوازم يدكي مـورد درخواسـت ايـران بـراي موشـك هـاگ حـداقل                   ۲۴۰از اين درخواستها از   
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وقتي ايرانيها صـورت    .  لوازمي بوده است كه از رده خارج شده و توليد آنها سالها قبل متوقف گرديده است               

ا به آمريكا دادند و اصرار داشتند هـر چـه زودتـر آمريكـا آنهـا را تحويـل دهـد مقامـات               درخواستي خود ر  

از ساير كشورهاي  و آمريكائي با اين مشكل روبه رو شدند كه اين اقالم را در انبارهاي خود موجود ندارند        

ا شـايد از    از جمله اسرائيل خواستند كه در انبارهاي خود به جستجو بپردازد تـ            _ دوست و متحد خودشان     

  !!خواستهاي ايران را تامين كنندآن طريق در

در مورد موشكهاي تاو قديمي، اسـرائيل نيـز تعـداد زيـادي در انبارهـاي خـود موجـود داشـت يكـي از                   

د فروشـ   ي اسرائيل در طرح فروش اسلحه به ايران اين بود كه به جاي اين سالحها كه به ايران مـي                     ها  انگيزه

 برابر بهـاي موشـكهاي   ۴ تا ۳ آن را خريداري كند اما بهاي موشكهاي تاو نوع جديد      از آمريكا انواع جديدتر   

خواسـته اسـت نـه تنهـا         يل بـراي تهيـه بودجـه مـورد نيـاز مـي            اسرائ.  نوع قديمي و از رده خارج شده است       

فـروش سـالحهاي قـديمي بـه ايـران ايـن        .  موشكهاي قديمي خود را بفروشد بلكه به بهاي گرانتري بفروشد         

  .كرده است يازهاي اسرائيل را نيز تامين مين

  

  كمك به جنبش كنتراها

ي مناسب اضافه شـد و سـناريوي طـرح اسـرائيلي عمليـات محرمانـه                  ها  يك عامل ديگر نيز به اين زمينه      

  .له اسلحه با گروگان را تكميل كردتماس و مذاكره با ايران و فروش مباد

انقالبيون ضـد (غيرمستقيم آمريكا به جنـبش كنتراهـا     مستقيم و  ي  ها  كمك سنا و كنگره آمريكا دخالتها و     

ي مـالي خـارجي نيـاز      هـا   ممنوع اعالم نموده است و اين در شرايطي بود كه كنتراها به كمـك  ار) نيكاراگوئه

اسرائيل كه طراح اصلي و يك سر قضيه فروش اسلحه بـه ايـران بـود، بـه موجـب                    .  دمبرمي پيدا كرده بودن   

انـدركار آمريكـا     ن تاور از فرصت استفاده كرد و راه حل عملي خـود را بـه مقامـات دسـت                  گزارش كميسيو 

نيازهاي خود را بـه     ) يعني مجبور است  (آمادگي دارد   به موجب اين پيشنهاد از آنجا كه ايران         .  پيشنهاد نمود 

فـاع آمريكـا تهيـه      توان به بهاي رسمي از وزارت د       را مي هاي مورد نياز ايران       هر قيمت خريداري كند، سالح    

التفـات وجـوه     مابه.  ايران بهاي اين سالحها را به چند برابر قيمت اصلي به واسطه و دالالن مي پردازد               .  كرد

از .  اي واريز كرده و از آنجا به طرق مقتضي براي كنتراها فرسـتاد  دريافتي و پرداختي را به حسابهاي ويژه    

 همچنان عليرغم مخالفت سنا و كنگره عالقه و اصـرار دارنـد             گروهي از مقامات آمريكائي كه    اين طريق نظر    

  .گردد  تامين مي،كه به كنتراها كمك كنند

ي و امريكـائي ايـن عمليـات از         دهد كـه كارگردانـان اسـرائيل       گزارش كميسيون تاور به وضوح نشان مي      

خطوط سياسي و اقتـصادي بـه        و تمايالت و       ها   و اختالفات دروني حاكميت در ايران، از انگيزه          ها  بندي جناح

   انـد   كـرده  ي قدرت سعي مـي      ها  هر يك از اين جناح    .    اند  راست هريك از آنها باخبر بوده     ميانه و   اصطالح چپ،   

كه ابتكار تهيه ابزارهاي جنگي مورد نياز نيروهاي مسلح را در اختيار خـود داشـته باشـند تـا از آن طريـق                        

را بـه عنـوان عناصـر تحكـيم         .. .ش بگذارنـد و نظـر سـپاه و ارتـش و           بتوانند قدرت و نفوذ خود را بـه نمـاي         

كارگردانان خارجي نيز از اين مناسبات براي تقويت جناح مـوردنظر و بهـره              .  قدرتشان، به خود جلب نمايند    

  .اند كرده ريزي مي برداري در جهت اغراض كوتاه و دراز مدت خود برنامه

ايـران سـالحهاي    .  شـوند  د كه همه راضـي مـي      گير  ي انجام مي  به اين ترتيب مذاكرات و معامالت به طرز       
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اسـرائيل سـالحهاي كهنـه و قـديمي خـود را بـا انـواع جديـدتر                  _ كنـد    مورد درخواست خود را دريافت مي     

. گـردد  باب مذاكره و رابطه با ايـران مفتـوح مـي          _ شوند   گروگانهاي آمريكائي آزاد مي   _ زد  سا جايگزين مي 

جناحهائي كـه مـورد نظـر       .  آيد  مانور و اثرگذاري بر حوادث آينده ايران به وجود مي          براي اين دولتها امكان   

شـوند و معادلـه قـدرت و در حاكميـت بـه نفـع                هـستند در ايـران تقويـت مـي        ) رائيل  و يا اس  ( دولت آمريكا   

  .شود ر داده ميجريانات مورد نظر تغيي

  .  ا گزارش نموده استكميسيون تاور جزئيات اجراي اين طرح و عمليات محرمانه ر

  

  اجراي طرح عمليات محرمانه

 گروهي از مقامات برجـسته اسـرائيلي از يـك طـرف توسـط               ۸۵دهد كه در ژانويه      كميسيون گزارش مي  

معاون نخست  ( گيرنده در تهران     ا مقامات تصميم  كه توانسته بود ب   ) فر منوچهر قرباني (يكي از دالالن ايراني     

 اعتماد آنان را به     رابطه برقرار كرده و   ) ئيس مجلس و دفتر رئيس جمهوري       وزير در خريدهاي خارجي و ر     

و از طرف ديگر با همكاري تني چند از اعضاي شوراي امنيت ملي آمريكا اجـراي طـرح را                   خود جلب نمايند    

  .كنند پيگيري مي

 مطالعه قـرار    را بار ديگر مورد   زمان شوراي امنيت ملي آمريكا مسئله سياست آمريكا نسبت به ايران             هم

  : و اولويتها را چنين شرح داده استگزارش كميسيون تاور محورهاي توجهات دهد،  مي

آمريكا .  برداري از شورش و هرج و مرج آينده در وضعيت خوبي است شوروي براي نفوذ در ايران و بهره"

سايرين حضور دارنـد و     اما متحدين اروپايي و     .  برعكس فاقد هر گونه قدرت و نفوذ مستقيم در ايران است          

ميزان نفوذ اين متحدين در ايران و قدرت آنها در پر كردن .  توانند به حفظ منافع غرب در ايران كمك كنند مي

  ."خالء نظامي ايران معيار حساسي است براي ارزيابي قدرت غرب در سد كردن نفوذ شوروي

در ايـران، نـه تنهـا كـشورهاي         " يرينحضور متحدين اروپائي و سـا     "البته منظور نويسندگان گزارش از      

 بر اين باورنـد كـه بـا         گزارش كنندگان ظاهراً  .  باشد ژاپن بلكه اسرائيل نيز مي    ....   آلمان و ايتاليا   ،نظير انگليس 

گذرد و اقدامات و عمليات و اغتـشاشات نـواحي مختلـف و جاسوسـي                توجه به آنچه در ايران گذشته و مي       

 و چـه آنهـا كـه همچنـان            اند   چه آنها كه شناسائي و دستگير شده       ، جنگ عناصر نفوذي حزب توده در زمان     

قدرت مانور و حركـت شـوروي در ايـران در واقـع بـه مراتـب            .   اند   يا هنوز دستگير نشده      اند  ناشناخته مانده 

  .بيشتر از آمريكاست

ي اوليـه جهـت       هـا   در گزارش از عامل ترس و نگراني از نفوذ شوروي در ايران به عنوان يكي از انگيـزه                 

ي فـوري و دراز مـدت اقـداماتي      هـا  تصويب طرح عمليات سري استفاده شده است و براي رسيدن به هـدف        

  :از آن جمله آمده است كه .  توصيه گرديده است

از جمله  ) حذف شده (تشويق متحدين غربي و دوستان ديگر در كمك به ايران در جهت تامين نيازهاي مهم                " 

  )"حذف شده(هاي معين نظامي تهيه جنگ افزار

  : كند كه براساس اين گزارش، مشاور سابق امنيت ملي رئيس جمهور پيشنهاد مي

  ."  آمريكا انتقال سالحهاي غربي به ايران را اجازه يا تشويق نمايد

  .نمايد حه توسط اسرائيل به ايران باز ميتصويب چنين توصيه و پيشنهادي راه را براي ارسال اسل
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گـردد كـه     گزارش كميسيون تاور، در همين زمان در شوراي امنيـت ملـي آمريكـا مطـرح مـي                 به موجب   

گيرند تا   لذا تصميم مي  .  اطالعات آمريكا از اوضاع و احوال كنوني ايران بسيار ناچيز و غير قابل توجه است              

رائيل اقـداماتي  ، از طريق تماس با كشورهاي اروپـائي و از جملـه اسـ    رفع اين كمبود و مبادله اطالعات    براي

كنند توانـسته بـود اطالعـات        اسرائيل كه از طريق برخي از دالالن اسلحه كه به ايران سفر مي            .  صورت گيرد 

ي قـدرت     هـا    سه گزارش اطالعاتي درباره اوضاع داخلي ايران و گروه         ،آوري نمايد، طي دو ماه     اوليه را جمع  

ه بـه آمريكـا ارسـال داشـت و براسـاس ايـن              در حاكميت و خط و خطوط هر يك، از راسـت و چـپ و ميانـ                

تحقيقـات  .  روي حاكميت با فروش اسلحه به ايران از كانال آنان پيـشنهاد گرديـد              اطالعات تقويت جناح ميانه   

كميسيون تاور حاكي از آن است كه اين پيشنهادات با مخالفت جدي و شـديد وزراي دفـاع و امـور خارجـه                       

نفوذ مـستقيم    آمريكا بايد در ايران قدرت و     : "يس سيا شديداً تائيد كرد كه     اگر چه رئ  .  آمريكا رو به رو گرديد    

ي قدرت در آمريكا براي ما ايرانيها مهم است كـه بـدانيم چـرا وزراي                  ها  بندي  از نظر شناخت گروه    ."پيدا كند 

هـستند و  دوگانه با اين پيشنهادات مخالفت كردند؟ آنها وابسته به چه جناحي از قدرت در حاكميـت آمريكـا                 

   آنان بر چه اساسي بوده است و گروه ديگر معرف چه خط و جناحي است ؟تمخالف

اما بررسي شـواهد موجـود از سـاختار         .   ساكت است  كميسيون تاور در اين موضوع كامالً     البته گزارش   

دهد كه صهيونيستها در حاكميت آمريكا اعم از قوه مجريـه نظيـر دولـت و شـوراي                   قدرت آمريكا نشان مي   

برخي از اعضاي با نفوذ     .  اي دارند  كننده امنيت ملي و يا در سنا و كنگره آمريكا نفوذ و حضور فعال و تعيين              

 با دالالن يهودي اسلحه ارتبـاط       كه ضمناً از صهيونيستهاي شناخته شده هستند،      شوراي امنيت ملي آمريكا     

يران و تماس و مذاكره مستقيم با ايران        پيگيري عمليات فروش اسلحه به ا      اين گروه در طرح و    .  نزديك دارند 

 عضو مشاور شوراي امنيت ملـي در زمـان مـك فـارلين              ،به عنوان مثال ميشل لدين    .    اند  نقش اساسي داشته  

موسسه يهـودي  "عضو موسس و رئيس  )به فارسي ترجمه و منتشر شده است" تمهزي"كه كتاب او به نام    (

وي سـابقا اسـتاد دانـشگاه واشـنگتن و          .  باشد مي) ۶" (ه واشنگتن فصلنام"و سردبير    ) ۵" (مسائل امنيت ملي  

يكـي  .  الملل سوسياليسم بوده اسـت   وزير امورخارجه اسبق و رابط وي در سازمان بين    ،مشاور ژنرال هيگ  

سـرهنگ اوليـور نـورث      .  باشـد  ديگر از اعضاي تائيد كننده اين طرح عضو فعال اين موسسه يهودي نيز مي             

 زيـر   ، از جهت سلـسله مراتـب      ، ملي و مسئول سياستهاي ضد تروريستي در اين شورا         عضو شوراي امنيت  

ــي و مــسئول ارشــد مــسائل سياســي      ــت مل ــن _ نظــر تيچــر عــضو برجــسته شــوراي امني نظــامي در اي

.  باشـد  د سياست اسرائيل در خاورميانـه مـي      متخصص مسائل خاورميانه و از حاميان جدي و قدرتمن        .شورا

دهد كه اين گروه با دولت اسرائيل تماس و ارتباط مـستقيم داشـته و طـراح و پيگيـر                     گزارش تاور نشان مي   

  .اند مسئله در شوراي امنيت ملي بوده

داران  در برابر گروه صهيونيستها وزير دفاع و وزير امورخارجـه قـرار دارنـد كـه وابـسته بـه سـرمايه                     

جناحها منـافع دراز مـدت آمريكـا را در گـرو       اين  .  دنباش  و مليتاريستهاي آمريكا مي      ها  بزرگ خصوصا نفتي  

دانند و از راه حلهائي كه متضمن تامين برخي از نظـرات اعـراب باشـد حمايـت             همكاري نزديك با اعراب مي    

ي اشـغالي       هـا   به عنوان مثال اين جناحها از طرح تشكيل يك دولـت كوچـك فلـسطيني در سـرزمين                 .  كنند مي

نماينـد امـا سياسـتها و اقـدامات           اميت ارضـي دولـت اسـرائيل نيـز دفـاع مـي            ضمن آنكه از تم   .  نمايند  حمايت مي 

  .كنند تجاوزگرانه اسرائيل به همسايگان نظير لبنان و يا مخالفت اسرائيل را با تشكيل دولت كوچك محكوم مي
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 فـروش از  نمايد اما    به موجب گزارش تاور اين گروه ضمن اينكه از فتح باب مذاكره با ايران استقبال مي               

 عـالوه بـرآن   .اسلحه به ايران آنهم در زمان جنگ و مبادله آن با گروگانهـا مخالفـت وممانعـت كـرده اسـت        

 اسرائيل در اين عمليات نقش فعال داشـته           اند  دهد كه اين گروه مايل نبوده      ي كميسيون تاور نشان مي      ها  يافته

ال اسـلحه بـدون حـضور اسـرائيل و از      كه تمـاس و مـذاكره بـا ايـران ولـو ارسـ           اند  داده باشد و ترجيح مي   

لين مخالفت شـديد  ربه همين دليل اگر چه اين گروه با پيشنهادات اوليه مك فا    .  كانالهاي ديگري صورت گيرد   

 كـشورهاي واسـطه نظيـر ژاپـن و           و و جدي نمودند اما تماس و مذاكره با ايـران از طريـق كانالهـاي ديگـر                

 مخالفت اين دو وزير كه از اعضاي اصلي شوراي            اند  كرده ميپاكستان و حتي عربستان سعودي را توصيه        

امنيت ملي آمريكا هستند موجب دفن پيشنهاد اوليه و توقـف اجـراي عمليـات پيـشنهادي از طريـق شـوراي                      

  .امنيت ملي و مجاري رسمي و قانوني گرديد

  .دي شدعمليات محرمانه وارد مرحله جدي) ۱۹۸۵ برابر ژوئن ۶۴تير _ خرداد (از اين پس 

اي و سفر رئيس مجلس ايران به ژاپن كانـال ارتبـاطي            ،دبليو،از ماجراي ربودن هواپيماي تي     اگر چه بعد  

بـه نقـل از     (از طريق ژاپن برقرار و ادامه يافت و مكاتباتي نيز صورت گرفت و اگر چه بنا به توصيه آمريكا                    

ي و بهبود محسوسي گذشت و وزير       روابط دو كشور ايران و عربستان رو به گرم        ) گزارش كميسيون تاور  

امورخارجه عربستان به ايران سفر كرده با اسـتقبال گـرم مقامـات رسـمي دولـت ايـران رو بـه رو شـد و                          

در ارتباط با آن كشورهاي عمده صادر كننده  مذاكرات پشت پرده صورت گرفت و اگرچه در همين راستا و         

كـه كميـسيون    (هادات ايران و افزايش قيمت نفت       شناز جمله عربستان سعودي و كويت با پي       _ نفت در اوپك    

دهد  موافقت كردند اما گزارش نشان مي     ) تاور هدف آن را كمك به ترميم وضع اقتصادي ايران دانسته است           

كه عمده تماس و فعاليتها در محور عمليات محرمانه ابتكاري اسرائيل ادامه يافت و فروش اسلحه بـه ايـران                    

  .ائي در لبنان از اين مجرا انجام گرفتو آزادي گروگانهاي آمريك

فـر در    به موجب گزارش كميسيون تاور كارگردانان و مذاكره كنندگان ايراني چه آنها كه توسط قربـاني               

ا آمريكا تمـاس    باشد ب  ارتباط بودند چه آنها كه بعدا از طريق كانال دومي كه منسوب مرد قدرتمند ايران مي               

  .  اند ز نقش اسرائيل و حضور اسرائيل در اين عمليات مطلع بوده ا  اند كرده داشته و مذاكره مي

  

  اشكال اساسي موضع ايران

شود اين است كه چرا ايران در چنين دامي سـقوط كـرد؟               اينجا براي ما ايرانيها مطرح مي      سئوالي كه در  

اس و ارتباط خـود     تم) المثل ژاپن و عربستان سعودي في    (زبودن كانالها و مجاري ديگر      چرا ايران عليرغم با   

  كانال اسرائيليان ادامه داد؟با را 

رسد كه علت اصلي آن شايد اين بوده باشد كه براي مقامات ايراني تهيـه و تـامين افزارهـاي                     به نظر مي  

ت جنـگ بعـد از فـتح    جنگي مورد درخواستـشان از اولويـت اول برخـوردار بـوده اسـت و ايـن از سرنوشـ            

  .گيرد خرمشهر نشات مي

اول جنگ يعني از زمان تجاوز ارتش عراق به داخل مرزهاي ايران تا فـتح خرمـشهر سرشـت            در مرحله   

بـه شـيوه    _ يـا جنـگ مردمـي       _ عمليات دفاعي ايران به جنگ غير منظم توسط واحدهاي داوطلـب مردمـي              

گ با استراتژي و ساختار و سازماندهي و ساز و بر         _ در حاليكه ارتش عراق     .  جنگهاي پارتيزاني بوده است   



 

 ۳۸

 اوضاع و احوال نيروهاي مسلح ايران در آن مقطع زماني به خصوص بـا               .كالسيك به ايران حمله كرده بود     

اي بـود كـه جنـگ        توجه به سرشت انقالب اسالمي و عدم دسترسي به افزارهاي جنگـي پيـشرفته بـه گونـه                 

  .بوده است_ ي ايران آپاسخ و واكنش طبيعي و كار_ مردمي 

كه به ابتكار مرحوم دكتر چمران سـازمان يافتـه بودنـد            _ رتش نامنظم مردمي    به همين دليل واحدهاي ا    

  .توانست دشمن را مستاصل و مجبور به فرار سازد

پس از فتح خرمشهر و ورود نيروهاي مسلح ايران به داخل مرزهاي عراق به تدريج سرنوشـت عمليـات            

در حاليكه شـرايط ايـران بعـد از انقـالب           .  جنگي را تغيير داد و آن را به صورت يك جنگ كالسيك در آورد             

  .تغيير اساسي پيدا نكرده بود و ايران نمي توانست در جنگ كالسيك شركت كند

جنـگ  ( در چنـين نـوعي از جنـگ         .  بن بست كنوني جنگ از تعارض ميان ايـن دو امـر نـشات مـي گيـرد                 

تـصميم گيرنـدگان و     .   بـود  امواج نيروي انساني به تنهائي تعيين كننده سرنوشـت جنـگ نخواهـد            ) كالسيك  

 به طور مقطعـي و موضـعي عمـل نمـوده و     والت اساسي صرفاًقكارگردانان جنگ بدون توجه و درك اين م     

تصور و باورشان اين است كه با تامين برخي از نيازهاي اساسي ارتش نظير لوازم يـدكي هواپيماهـاي اف                

و .  توانست كمبودهاي اساسي را رفع نماينـد       و هليكوپترهاي توپ دار موشكهاي هاگ و غيره خواهند           ۱۴_ 

اتخـاذ چنـين سياسـتي از جانـب تـصميم           .  بر اين اساس تـامين ايـن نيازهـا را در اولويـت اول قـرار دادنـد                 

به عبارت ديگـر    .  گيرندگان حاكميت  نتيجه طبيعي و اجتناب ناپذير ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر مي باشد               

  .خرمشهر جمهوري اسالمي را به چنين نقطه اي كشانيده استادامه جنگ تحميلي بعد از فتح 

اما اين يك طرف سكه جنگ است طرف ديگر قـضيه عـدم اعتقـاد بـه نقـش ديپلماسـي در جنـگ توسـط               

ي جنـگ     هـا   كارگردانان جنگ بارها اعالم كرده اهند كه سرنوشت جنگ را در جبهـه            .  تصميم گيرندگان است  

ن باور نادرست نه سياست خارجي حساب شده و منسجمي طـرح شـده              تعيين خواهند كرد و بر اساس همي      

 و لذا در سـير تحـول          اند  و نه ابزار شايسته براي اعمال يك ديپلماسي حساب شده و منسجم را تدارك ديده              

 ايران به طرف آن كانالهائي جذب شده اسـت كـه نيازهـاي مبـرم                ، و مذاكرات سري و محرمانه       ها  اين تماس 

شـد و    حاليكه اگر به نقش و اهميت ديپلماسـي در جنـگ توجـه كـافي مـي                 در. كرده است  ين مي نظامي را تام  

توانـست    مـي   استفاده از كانالهـاي ديگـر احتمـاالً        ،گرفت ميجناح بنديها در حاكميت آمريكا مورد توجه قرار         

  .پيامدهاي بهتري براي ايران داشته باشد

  

    ها ارسال اولين محموله

تاور آمده است كه وقتي پيشنهاد اوليه مك فارلين با مخالفت روبرو شد، اسـرائيل               در گزارش كميسيون    

  : ها اول به امريكا اطالع دادند كه  يبدين ترتيب كه اسرائيل. مسئله را از محور ديگري پيگيري نمود

  "خواهند بدانند آيا امريكا حاضر است به آنها اسلحه بفروشد يا خير؟ ها مي ايراني"

ا وقتي جواب منفي امريكا را شنيدند، بر طبق گزارش تاور موضوع را به شكل ديگري مطـرح                  ه  اسرائيلي

  : و پيگيري كردند

فروشـد؟ آيـا امريكـا حاضـر اسـت       واكنش امريكا چه خواهد بود اگر بفهمد اسرائيل به ايـران اسـلحه مـي        "

  "هايي نظير موشكهاي هاگ و تاو را جايگزين سازد؟ اسلحه
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  :نمايد كند و رئيس جمهور از اين پيشنهاد استقبال مي يل مستقيما به هدف اصابت مياين بار تير اسرائ

هـا تغييـري در تعـادل     خواهد مقادير كمي اسلحه به ايران بدهد ـ بدون آن كـه ايـن سـالح     اگر اسرائيل مي"

  ."ريداري كندتواند به جاي آنها از امريكا اسلحه خ نيروهاي دو طرف جنگ ايجاد نمايد ـ ايرادي ندارد، مي

ديـدارهاي سياسـي بـا      «رئيس جمهور به موجب گزارش كميسيون تـاور همچنـين عالقـه امريكـا را بـه                  

هـاي    ها و مذاكرات در سطوح مختلـف ميـان هيـات            بدين ترتيب تماس  . دارد  از اين رهگذر ابراز مي    » ها  ايراني

گزارش منتشر شده كميسيون تـاور      اگر چه در    . گردد  ايراني و اسرائيلي در شهرهاي مختلف اروپا آغاز مي        

حذف شده است اما هم در اين گزارش و      » به داليلي امنيتي  «هاي كليدي مذاكره كننده ايران        اسامي شخصيت 

رئـيس    نايـب  ،وزير آقاي كنگرلـو    نظير معاون نخست  (هم در ساير منابع اسامي برخي از ايرانيان آمده است           

  ..).االسالم خاتمي، محسن هاشمي، محمود هاشمي و حجت ،االسالم مهدي كروبي، طباطبايي مجلس حجت

  :در گزارش آمده است كه

 عـدد بـه عنـوان حـسن نيـت      ۵۰۰هاي تاو به تعداد      در اين مرحله از مذاكرات ارسال يك محموله از موشك         "

قـدرت  «امريكا و اسرائيل نسبت به ايران و آزادي يك گروگان عالمت صداقت كارگردانان ايرانـي و اثبـات                   

همچنين قابل توجه است كه از زمان شروع جدي اين مذاكرات گروگانگيري براي مدتي              . آنها تلقي شد  » ملع

هاي ايراني مذاكره كننده و عالقمند به اجراي اين طرح، به             اين امر چنين تفسير گرديد كه طرف      . متوقف شد 

. انـد  ابط ـ نزديك و تنگاتنگي داشـته  اند ـ رو  در لبنان گروگانگيري كرده» اهللا حزب«نحوي با آنها كه به نام 

مـرداد و    (۸۵هـاي اوت و سـپتامبر          موشـك تـاو در مـاه       ۵۰۸رسـد و      به هر حال اين مذاكرات به نتيجه مي       

گـردد و همزمـان يـك گروگـان امريكـايي در لبنـان آزادي          توسط اسرائيل به ايران ارسال مي     ) ۶۴شهريور  

  ."شود مي

هـايي كـه دالالن اسـلحه بـر سـر مـاموران خريـد                 عدي، به دليل كاله   له و معامالت ب   مبراي انجام اين معا   

ارزش  ايراني گذاشته بودند و بعد از دريافت پول، كااليي تحويـل داده و يـا بـه جـاي اسـلحه محمـوالت بـي                       

گيرنـد و اگـر مطـابق سـفارش      اند كه اول كاال را تحويـل مـي        ها اعالم كرده    ديگري تحويل داده بودند، ايراني    

ها اصرار داشـتند كـه    ها و آمريكايي اما اسرائيلي. المجلس تحويل خواهند داد  بود، وجه آن را في  درخواستي

تنها بعد از دريافت نقدي بهاي اسلحه، سفارشات را تحويل بدهند براي حل اين مشكل يكي از دالالن اسـلحه           

باشـد، حاضـر      امالت مي واسطه در اين مع   ) نيمرودي(كه شريك تجاري يكي از مقامات اسرائيلي        ) خشوعي(

شود كه از واسطه ايراني چك بگيرد، اما بهاي اسلحه را نقدا به طرف اسرائيلي يا آمريكـايي بپـردازد تـا                        مي

د و ايران بهاي اسلحه را بـه واسـطه ايرانـي             را تحويل بده   طرف فروشنده بتواند سفارش درخواستي ايران     

ايـن ترتيـب معاملـه نـه تنهـا          . پرداخـت نمايـد   ) يعخـشو (ه  بپردازد تا او نيز به نوبه  بدهي خود را به واسط           

. بلكه براي طرفين معامله ـ منهاي ايران، سودآور نيـز بـود   . بست ناشي از عدم اعتماد طرفين را حل كرد بن

مـثال در  . كـرد  فر مبالغي از بابت اين معامله براي خود در نظر گرفته و برداشـت مـي   واسطه ايراني ـ قرباني 

ايـن واسـطه سـهم    . فر پرداخت كـرده اسـت   دالر به قرباني۱،۲۱۷،۴۱۰ايران او ت موشك ۱۰۰ ـ  اولين معامله

.  معامله ـ پرداخت كرده اسـت  هجوش دهند) خشوعي(يك ميليون دالر به واسطه دومي دارد و  خود را برمي

طت سود بـراي وسـا  % ۲۰ي ع رد كرده است در معامالت بعدي خشو      ياسرائيلطرف  كه واسطه دوم عينا به      

  .كرده است خود دريافت مي

ها هر     موشك ،اند  برده  مي) ها  ي و اسرائيلي  ع خشو ،فر  قرباني(ها    بدين ترتيب در اثر سود كالني كه واسطه       
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مثال به موجب گزارش كميـسيون تـاور موشـك          . كدام چندين برابر قيمت اصلي به ايران فروخته شده است         

وزارت دفـاع امريكـا حتـي       . باشـد   ز رده به كلي خارج شده مـي       ترين نوع و ا     تاو داده شده به ايران از قديمي      

 دالر پرداختـه    ۳۰۰/۱۲ايـران بـراي هـر موشـك         . حاضر بوده است مازاد مخارج نقل و انتقال آنها را بدهـد           

 دالر ۷۰۰/۳اما به وزارت دفاع امريكا فقـط  .  دالر دريافت كرده است ۳۰۰/۱۰اسرائيل بابت هر موشك     . است

  .اند  برابر بهاي اصلي خريداري شده۴ تا ۳ها  به عبارت ديگر موشك. اخت شده استبراي هر موشك پرد

ها و تماس و مذاكره محرمانه بـين امريكـا و             بدين گونه عمليات فروش اسلحه به ايران و مبادله گروگان         

هـاي    ن طـرف  اي ميا   از اين پس مذاكرات گسترده    . آيد  ايران به ابتكار و پيگيري اسرائيل به مرحله اجرا درمي         

هـاي آمريكـايي در شـهرهاي         و هيـات  ) المللـي اسـلحه     تحت پوشش سوداگران بين   (ايراني با گروه اسرائيلي     

آويـو و   و آمريكا و تل..) .لندن ـ پاريس ـ فرانكفورت ـ هامبورگ ـ بروكسل ـ ليسبون ـ ژنو و      (مختلف اروپا 

هـا، بـه تـدريج        وش اسلحه و آزادي گروگان    در اين ديدارها عالوه بر طرح مسئله فر       . گيرد  تهران صورت مي  

تر شده مسائلي چون خطر شوروي در ايران، مبادله اطالعـات امنيتـي بـين ايـران و                  طيف موضوعات متنوع  

آمريكا، مسئله افغانستان، جنگ ايران و عراق ـ نياز ايران به اسلحه و كارشناس و غيره و مورد بحث قـرار   

ها ـ    و ساير نيازمندي۱۴هاي ايران از جمله لوازم يدكي هواپيماي اف ـ   ليست جديدي از نيازمندي. گيرند مي

ليرتبـه ايرانـي    اشود و ضرورت و تمايل طرفين به ديدارهاي رسمي مقامات ع             قلم درخواست مي   ۲۴۰شامل  

  .گردد و امريكايي مطرح و پيگيري مي

و بـا   ) ۸۶مـي    (۶۵ران در خـرداد     آويو به تهـ     اين عمليات با پرواز مستقيم مك فارلين و همراهانش از تل          

 ،وزيـر   و مـذاكره بـا معـاون نخـست        ) هـاي تغييـر داده شـده        البته با مارك  (هواپيماي بسيار مجهز اسرائيلي     

مشاور سياسي نخست وزير، رئيس كميسيون امور خارجه مجلس شوراي اسالمي و افراد ديگـري بـه اوج                  

  .رسد خود مي

نقش فعال اسرائيل و برخي دالالن ايراني در اين مـاجرا و عمليـات              هايي از دولتمردان امريكا كه از         جناح

از جملـه بـا جـوان       . دهنـد   هاي ارتباطي ديگري را نيز ترتيـب مـي          اند تالش كرده و كانال      چندان راضي نبوده  

به تحصيل اشتغال داشـته اسـت تمـاس         ) بلژيك(مرد قدرتمند ايران، كه در بروكسل       به  اي منسوب     نورسيده

  .گيرد تري صورت مي هاي گسترده  به زودي از طريق اين كانال تماسگيرند و مي

كنند كه مستقل از      هاي جديد به تدريج سعي مي       ها از طريق كانال     دهد كه امريكايي    گزارش تاور نشان مي   

اين امر موجب نگراني و حتي اعتراض اسرائيل        . دهند  هاي اوليه، عمليات را ادامه        اسرائيل و به موازات كانال    

  .گردد مي

به موجب اين گزارش از طريق كانال ارتباطي با جـوان نورسـيده منـسوب بـه مـرد قدرتمنـد، مـذاكرات                       

هـا، مناسـبات ايـران و          به پيشنهاد امريكـايي    .گيرد  سياسي و مبادله اطالعات بين ايران و امريكا صورت مي         

زيـر امـور خارجـه    عربستان سعودي از سردي و خصومت به دوسـتي و ديـدارهاي رسـمي نظيـر سـفر و                  

با تاييـد   . انجامد  عربستان به ايران و سفر وزير نفت ايران به عربستان و ديدارهاي محرمانه با شاه فهد، مي                

لحن . نمايد  امريكا و عربستان سعودي اوپك پيشنهاد ايران را براي باال بردن و تثبيت قيمت نفت تصويب مي                

هـا    هـا، هـم مرتبـا بـه آمريكـايي           ها و سخنراني    طي خطبه . كند  زمامداران ايران نسبت به امريكا تغيير پيدا مي       

  .شود چراغ سبز نشان داده مي
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البته سخنان دولتمردان . كند كميسيون تاور ضمن گزارش اين موضوعات آنها را تحوالت مثبتي تلقي مي      

اند كه  شده  ور مي ها يادآ   مذاكره كنندگان ايراني به كرات به آمريكايي      . هاي ديگري هم داشته است      ايران هدف 

سازي  هبايد افكار عمومي را آماده سازند اين سخنان را آنها در جهت آماد            ! نبايد در ايجاد روابط عجله كنند     

  .اند ساخته افكار عمومي خلق خداي پيرو خود براي قبول ارتباط با شيطان بزرگ نيز مطرح مي

شيرين بود كه ناگهان دستي از غيب برون        ها    كام رفت و   همه چيز بر وفق مراد همه كارگردانان پيش مي        

 و كوس رسـوايي امريكـا و مـذاكره        ي سفر مك فارلين به تهران فاش شد       ماجرا!! آمد و بر سينه نامحرم زد     

هـا شـديدتر و كـار بـه           ها تلخ شـد بلكـه درگيـري         در كشورمان نه تنها كام    . كنندگان را بر سر بام دنيا زدند      

  .جاهاي باريكتر كشيده شد

 چرا اين ماجرا برمال شد؟ كميسيون تاور تحقيقاتي در اين مورد به عمـل نيـاورده اسـت و در                     چه شد و  

هـاي    تـوانيم از ايـن گـزارش و سـاير منـابع و جريـان                آنچه ما مي  . قلمرو عالقه و ماموريت آنها نبوده است      

ال به دست آورد، توان پاسخ دقيق و قطعي براي اين سئو    كشورمان استنباط نماييم اين است كه اگر چه نمي        

  .توان احتماالتي را عنوان نمود اما مي

ها ميـان     ها و مذاكره    دولت اسرائيل از اين كه تماس     . ها است   احتمال اول، افشاي مطلب از طريق اسرائيلي      

هـاي    هـاي قبلـي انگيـزه       در بخـش  . امريكا و ايران به دور از چشم و اطالع اسرائيل صورت گيرد نگران شـد              

ن انـدازه اسـت كـه       آتوجه و عالقه اسرائيل بـه ايـن عمليـات بـه             . اند  عمليات شرح داده شده   اسرائيل در اين    

امـا  . نمايـد  رود و در ديدار خود با ريگان موضوع را عنوان مي       وزير اسرائيل شخصا به واشنگتن مي      نخست

 نشت خبر را فـراهم       موجبات هاي ديگر مطلع شد احتماالً      هاي امريكا با ايران از كانال       وقتي اسرائيل از تماس   

  .ساخته است

 با توجه به تردد هواپيماهاي حامل اسلحه به ايران و      .احتمال دوم افشاي عمليات از جانب شوروي است       

. رخنه و نفوذ عوامل وابسته به حزب توده در حاكميت كنوني اين عمليات از ديد شوروي پنهان نمانده است                  

 امريكا به كلي قطع و مناسبات خصمانه باشد، مواضع خصمانه           از ديد شوروي، تا زماني كه روابط ايران با        

اما اگر قرار باشد كه ايران تظاهر به دشمني با امريكا بنمايـد             .  قابل تحمل است   و ضد شوروي ايران احتماالً    

هـا   كرده باشد بـدون شـك موجبـات نگرانـي بـراي روس      اما محرمانه باب مذاكره و تماس و نزديكي را باز   

 برخي از اسناد و مدارك منتشر شده ادعا شده است كه عناصر چـپ از حـضور مـك                    در.  شد فراهم خواهد 

فارلين در تهران با خبر شده بودند و جمعي از جوانان و دانشجويان افراطي به قصد محاصـره هتـل محـل                      

ه كنند كه در اطراف هتل بـا ممانعـت نيروهـاي مـسلح سـپا      اقامت مك فارلين و گروگان گرفتن او حركت مي     

  .عامل انتقال اين خبر به اين گروه بوده است» ب.گ.ك«شود كه  گفته مي .شوند روبرو مي

ها خبر را به يك روزنامه محلي در بعلبك و سپس به الـشراع كـه                  مده است كه سوري   آدر گزارش تاور    

هـاي   ن طريـق بـه يكـي از تلويزيـون         آكـه از    . انـد   هاي طرفدار سوريه است منتقـل سـاخته         متعلق به ناصري  

  .اند ها از طريق سوريه از اين عمليات آگاه شده  روساگر چنين باشد احتماالً. سرتاسري امريكا كشيده شد

اختالفـات داخلـي ميـان    . احتمال سوم ـ افشاي عمليات محرمانه به دليل اختالفات داخلي در ايران اسـت  

ارش كميـسيون تـاور مـنعكس    هـاي خـارجي نيـز، در گـز     ي مختلف قدرت حتي در مذاكرات با طرف     ها  جناح

فر، دالل ايراني خريد اسـلحه، اظهـار داشـت كـه اسـتفاده از كانـال دوم                     قرباني ،بعد از افشاي عمليات   . است
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وي گفت كه او در سفرهاي خـود بـه          . مرد قدرتمند ايران اشتباه بزرگي بوده است      » منسوب«ارتباطي، يعني   

هـا و ارتباطـات از      اما تمركز اين تمـاس    . داده است   قرار مي هاي قدرت را در جريان مذاكرات         ايران همه جناح  

خبر بماننـد و واكـنش آنهـا منجـر بـه              هاي قدرت از مسائل بي      طريق كانال دوم موجب گرديد كه ساير جناح       

  .افشاي عمليات بگردد

گيـري در   اي رئيس جمهور، در جلسه پرسش و پاسخ به دانشجويان در مورد نحوه تـصميم                آقاي خامنه 

دارد كه تمامي مسائل مهم و حياتي مملكتي، از جملـه تمـاس و مـذاكره بـا كـشورهاي                      مسائل اظهار مي  اين  

االسالم آقاي حاج سيد احمـد        وزير و حجت   در جلسه مشترك روساي سه قوه به اضافه نخست        .. .خارجي و 

ن در مواردي هـم     بنا به قول ايشا   . شود  بحث و سپس اتخاذ تصميم مي     ) به عنوان رابط رهبر انقالب    (خميني  

تر نظير    درباره اين قبيل مسائل و حتي در موارد جزيي        . شود  اين جلسات در حضور رهبر انقالب تشكيل مي       

  .گردد سفر يك شخصيت برجسته خارجي به ايران، نظر موافق رهبر جلب مي

ائم به موجب اين توضـيحات، قـ      . توضيحات آقاي هاشمي رفسنجاني نيز همين مطلب را تاييد كرده است          

گردد، از ماجراها بـه       اهللا منتظري با همه اهميت و شاخصيتي كه براي ايشان تبليغ مي             مقام رهبري يعني آيت   

هاي پايين حاكميت از ماجراي عمليات محرمانـه          خبر گذاشته شده و ناگهان از طريق افرادي، در رده           كلي بي 

  .گردند ن به ايران مطلع مييو سفر مك فارل

انـد   ها و مذاكرات موافق نبوده هايي از حاكميت كه اساسا با اين تماس         است كه جناح   يك احتمال ديگر اين   

امي ايرانيـان   خـ عالوه بر عامل جنگ قدرت،      .  موجبات افشاي آن را فراهم ساختند      ،ولي از آن مطلع گرديدند    

  .ها محسوب شده است مذاكره كننده نيز از عوامل موثر در شكست برنامه

) با گروه مك فارلين   (خصوص مذاكرات تهران    ذاكرات برخي از اين ديدارها ب     ح م گزارش تاور، مشرو   در

 .هـاي حـساس آن، آمـده اسـت          عينا از روي نوارهايي كه در دسترس آمريكا است پياده و با حـذف قـسمت               

هاي ايراني مذاكره كننده شتابزده و نسنجيده مطالب خود را مطـرح   دهد كه طرف مشروح مذاكرات نشان مي 

فارلين به همراه هيئتي به تهران آمد، در حالي كه طرفين روي محورهـاي اساسـي                  همين كه مك  . اند  هكرد  مي

المللـي اسـلحه اعتمـاد كـرده بودنـد            معامله و سطح مذاكرات توافق روشني نكرده بودند و به يـك دالل بـين              

اي ايراني مذاكره كننـده     ه  فر، واسطه ايراني طرف     قرباني. نمايد  حكايت از عدم توجه به حساسيت عمليات مي       

  .كند تجربه و ناوارد كه برخوردهايشان بسيار ضعيف بوده است، معرفي مي را بي

كننده آمريكايي، اگر چه رابط كانال دوم ارتباطي، جوان نورسيده منسوب مرد قدرتمند              هاي مذاكره   طرف

نظيـر تهيـه هواپيمـاي    (اند  نموده را باهوش و زيرك معرفي كرده و براي وي احترامات خاصي را منظور مي    

امـا او را بـراي ايـن    ) اختصاصي براي وي جهت سفر محرمانه از تركيه به واشنگتن براي ديـدار و مـذاكره              

از ايـن بابـت اظهـار خـشنودي نيـز نمـوده و او را سـوژه                  . (اند  ها بسيار جوان توصيف كرده      قبيل ماموريت 

  ).ندا خوبي براي القاء نظرات و تحت نفوذ گرفتن دانسته

  

  ادامه برنامه

 آيـد امـا ظـاهراً       بعد از افشاي عمليات محرمانه، اگرچه يك وقفه كوتاهي در امر ارتباطات بـه وجـود مـي                 

برانگيـز اوليـه، بـه عنـوان يـك            ارتباط با ايران، عليـرغم واكـنش جنجـال          كند، در امريكا، مسئله     ادامه پيدا مي  
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آنچـه ادامـه دارد،   . گيـرد   مختلف سياسـي قـرار مـي   ضرورت استراتژيك مورد قبول افكار عمومي و محافل    

  .باشد مسئله انتقال پول به كنتراها از طريق فروش اسلحه به ايران مي

هاي خود، با صراحت بيشتري مسئله ارتباط با امريكـا را             ها و خطبه    كارگردانان ايراني، در طي مصاحبه    

جا، به عنـوان چـراغ سـبز بـه           اين مقامات، همه     بيانات. دهند  ميمطرح و به آماده سازي افكار عمومي ادامه         

 مطبوعاتي اخير كه آقـاي هاشـمي رفـسنجاني بـا         در كنفرانس . امريكا و عالمت ادامه ارتباط تلقي شده است       

خبرنگاران داخلي و خارجي داشتند، مسئله ارتباط و مكالمه تلفني ميان كاخ سفيد ـ رئيس جمهور آمريكـا و   

  . مطرح و تاييد گرديد رئيس مجلس شوراي اسالمي،

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

همان طور كه در ابتداي اين تحليل آمده است، گزارش كميسيون تاور حاوي نكات بسيار مهم و حساس                  

توان صحت همه مطالب آن را پذيرفت اما بسياري از آن چـه دربـاره ايـران                   اگر چه نمي  . اي است   و برجسته 

گزارش كميسيون تـاور عمـدتا در جهـت         . شود  ي هماهنگي دارد و تاييد مي     آمده است با بيانات مقامات ايران     

بعـد  . هاي دولت امريكا تهيه شده اسـت        گويي  پاسخگويي به سواالت مردم آمريكا و توجيه اقدامات و تناقض         

 و  هاي غيرقانوني دولت آمريكـا بـه كنتراهـا          هاي اوليه، ادامه تحقيقات عمدتا در محور مسئله كمك          از جنجال 

  .باشد م صداقت دولت در برابر سنا و كنگره و مردم امريكا ميعد

 گزارش تاور، با همـه      ،بنابراين، براي مردم ايران كه به حق خواستار حقايق اين عمليات محرمانه هستند            

اصـوال چـرا بايـد مـردم مـا اخبـار وقـايع        . اطالعات مهمي كه در آن آمده اسـت، كـافي بـه مقـصود نيـست          

حتي همـين گـزارش     .  را از طريق منابع خارجي، آن هم به طور ناقص مطلع گردند            ساز كشورمان   سرنوشت

  .كميسيون تاور، با همه اهميتي كه دارد هنوز به طور كامل در اختيار مردم گذارده نشده است

هاي كارگردانان و متصديان امور، مردم را بيش از پـيش             گويي  اين نوع استتارهاي بيجا همراه با تناقض      

  .اعتقاد ساخته است صداقت و بر نيات حاكميت بدبين و بينسبت به 

خواهند بدانند كه چرا افرادي كه مسئوليت قانوني ندارند در مسائلي كه در قلمرو                مهمتر از اين، مردم مي    

تـازي   وزي در اين امـور دخالـت و يكـه         جرئيس مجلس به چه م    . كنند  اختيارات قانوني آنها نيست دخالت مي     

توانند از حق قانوني خود در ارتباط با سئوال و استيـضاح     اي مجلس شوراي اسالمي نمي    كند؟ چرا اعض    مي

 كـه در سـطح وزراء و        ،جـا در وظـايف      هاي بـي    ا اين هرج و مرج و تداخل      بدولت و وزراء استفاده كنند؟ آيا       

 هـا و نهادهـاي      نخست وزير و رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس شوراي عالي قضايي و سـاير ارگـان                 

 هـا و  ن شرايطي و با اين نـوع ارتبـاط  توان به حل مشكالت اميدوار بود؟ در چني  جديد و قديم وجود دارد مي     

بست جنگ را حل      س همه آنها بن   هاي كنوني انقالب و جمهوري اسالمي، و در را          توان بحران   مذاكرات آيا مي  

  كرد؟

المللي در ايـن      مناسبات و روابط بين   ژيك ايران،     دهد كه موقعيت استرات     گزارش كميسيون تاور نشان مي    

اي را بـراي كـشورمان در جهـت     هـاي بـسيار تـاريخي ارزنـده     دوران، و اثرات انقالب اسالمي ايران فرصت     

هاي شرقي و غربي بـه   هاي گوناگون قدرت    احراز همه جانبه استقالل سياسي و اقتصادي و مقابله با دخالت          

ش ملي شدن صنعت نفت و حكومت ملي مرحوم دكتر مـصدق  وجود آورده است، شرايطي كه با دوران جنب      
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  شود؟ اما از اين فرصت تاريخي چگونه استفاده شده و مي. به كلي متفاوت است

هاي ايراني در   و اقدامات طرف  ها گيري استنباط ما از گزارش كميسيون تاور با توجه به مطالب و موضع         

و . اند بفهمند و درك كنند       و موقعيت تاريخي را نتوانسته     مذاكرات محرمانه آن است كه اين افراد اين فرصت        

در حالي كـه    . گيري نمايند   اند از آن به نفع مصالح و منافع كوتاه و درازمدت كشورمان بهره              نتيجتا نتوانسته 

دولت امريكا نيز، اگر چه در كوتاه مدت ضـربه خـورده اسـت،              . اسرائيل برنده اصلي اين عمليات بوده است      

  .مند شده است اش در ايران، بهره هاي سياسي ازمدت، در رابطه با اولويتاما در در

اي كـه در پايـان        و باالخره، با توجه به جو اختناق و سانسور حـاكم بـر كـشور و بـا توجـه بـه فاجعـه                       

سابقه در تاريخ به وقوع پيوسـت، مـردم           گروگانگيري، با امضاي بيانيه الجزاير و قبول تعهدات سنگين و بي          

  .)ها به دست نيامد ادامه مطلب و پاورقي( حق نگران ما به
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

   سومآزادي و انتخابات مجلس

  

  هموطنان عزيز و ارجمند

به موجب اظهارات مقامات وزارت كشور قرار است انتخابات مجلس سـوم اسـفند مـاه سـال جـاري در                     

 و امتيـاز    سـهم  از هم اكنـون نيروهـاي مختلـف درون حاكميـت بـراي كـسب              . سرتاسر كشور برگزار شود   

انتخابات مجلـس اول جمهـوري    . اند  بيشتري در مجلس و حاكميت آينده به صف آرائي در برابر هم پرداخته            

اسالمي، به تصديق دوست و دشمن در شرايط كم و بيش آزاد سياسي و با حـضور فعـال همـه نيروهـاي                       

 اوجگيري جنگ قـدرت در سـطح        اما حوادثي كه از اواسط دوره مجلس اول به دنبال         . سياسي برگزار گرديد  

كشور به وقوع پيوست آنچنان جو انحصار و اختناق را در جامعـه بـه وجـود آورد كـه سـبب شـد انتخابـات                          

 متفاوت، و در حالي كـه بـسياري از حقـوق و             كامالًاي مجلس اول و سپس مجلس دوم در شرايطي            دوره  ميان

در واقع حزب و گروه حاكم آنچه را كه به موجـب     . گيردهاي قانوني ملت ناديده انگاشته شده بود انجام           آزادي

اگـر چـه    .  شده بود زير پا گذاشت و مردم هم واكنش نشان دادند           تعهدقانون اساسي به عنوان يك ميثاق ملي م       

ستقيم و محدود بود با وجود ايـن توجـه بـه            و خفقان شديد و خشونت عريان، غير م       به علت ترس    واكنش آنها   

نندگان در انتخابات در مقايسه با مجلس        مثال تعداد شركت  .  آموزنده و جالب است    ،رايطواكنش مردم در آن ش    

هـا   واضح و به شرحي كه در اعالميـه      اول، به علت فشارهاي شديد و فقدان امنيت سياسي و اجتماعي به طور              

علـت تـرس از     ها، كه مردم بـه        در بسياري از حوزه   . هاي نهضت آزادي منعكس است تقليل پيدا كرد         و بيانيه 

سفيد و باطله در صندوقها ريختند و يا آنكـه بـه    آراء  يا، شده بودند رأيعواقب عدم شركت ناگزير به دادن  

سـلب اعتمـاد    .  دادنـد   رأي ودنـد ب ن كم و يا روحانيون صاحب حشمت و جـاه         كه كانديداي حزب حا    منفرديني

اي   تـا آنجـا كـه در انتخابـات ميـان دوره           تر گرديـد      تفاوتي آنان روز به روز گسترده       مردم از حاكميت و بي    

به طوري كـه فـرد مـورد نظـر در حـوزه انتخابـاتي تهـران بـا                   . كنندگان به حداقل رسيد     تهران تعداد شركت  

  !!! به عنوان نماينده مردم به مجلس راه يافت رأي ميليون نفر، تنها با سيصد هزار۶جمعيت حدود 

  

  )ست نيامدخبش اعظم بيانيه تا زمان تنظيم سند به د(

  

در چنين شرايط و احوال وظيفه هر فرد مسلمان و متعهد كه عالقمند به ايران و مومن بـه اسـالم باشـد                       

ايـن  . باشـد   جهاد براي مشاركت در انتخابات و فشار بـر روي دولـت بـراي احـراز آزادي و امنيـت آن مـي                      

 تهديدها و خطرات پا بـه جلـو         توجهي و   احساس وظيفه نهضت آزادي را وا داشته است بار ديگر عليرغم بي           

. گذاشته ضرورت انتخابات آزاد و كليد مشكل گشا بودن آن نسبت به مسائل و مصائب ديگر را اعالم نمايد                  

 مطالبه اين حق شرعي و قـانوني و ملـي را بـراي خـود و سـاير                   از رهبري و از متوليان و متصديان مصراً       

  . حق و فعاليت در انتخابات از پا ننشينندنمايد و براي گفتن و خواستن گروهها و افراد مي
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اگر آزادي واقعي بر طبق اصول قانون اساسي وجود نداشـته و انتخابـات آزاد و حاكميـت ملـت تحقـق                      

نيابد انقالب اسالمي ايران صورت خارجي و واقعيت نيافته چيزي بيش از فريب بـازي و بيچـارگي نخواهـد                    

حرانهاي ويران كننده كشور و نابود كننده ملـت و ظلـم و خيانتهـا      ها و ب    يك از مشكالت و گرفتاري      هيچ. بود

 نه خشنودي خدا و سعادت آن دنيا فراهم خواهد گشت و نه سالمت و پيـروزي ايـن                   ،نخواهد گشت برطرف  

  . خواهد شدتأميندنيا و آرامش و رضاي مردم ايران 

. تمندان سلف خويش پند گيرنـد  توصيه مشفقانه ما به حاكميت اين است كه از تجارب گذشته خود و قدر             

 آزادي مطبوعات، اجتماعات ،از هم اكنون به قانون اساسي تمكين كنند، حق حاكميت ملت را محترم بشمارند   

 نماينـد و   تـأمين و نطق و بيان و امنيت مخالفين را كه عالقمندند در چهارچوب نظام جمهوري فعاليـت كننـد                   

 عمـالً  رسـماً و  اي برسـد كـه ملـت          ري سخنان حاكميت بـه مرحلـه      اعتبا  تفاوتي مردم و بي     ند كه بي  نكاري نك 

هاي مجلس را اشـغال كننـد كـه در حـوزه انتخـابي خـود          انتخابات را تحريم كنند و در نتيجه كساني كرسي        

  .ها بازديد كنند ناشناخته باشند و حتي در مواردي نتوانند از ترس مردم بدون پاسدار از آن حوزه

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ماه تير
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نهضت آزادي ايران 
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  نهضت آزادي ايرانقطعنامه نهمين كنگره 

  ١كنگره استاد شريعتي

  )۱۳۶۶ ارديبهشت ۲۶ تا ۲۳(

  

نهمين كنگره نهـضت آزادي ايـران بـا حمـد و سـپاس خداونـد رحمـن و سـالم و درود بـر پيـامبران و                            

گان جنگ و ملـت  ديد  و آسيبو آوارگانصديقين و شهيدان و صالحان و دعاي خير براي اسراء و مفقودين     

خ خـود   رأسبار ديگر اعتقاد    ) به خصوص قطعنامه كنگره هشتم    ( مواضع گذشته    تأييدحق طلب ايران، ضمن     

را به ضرورت بيداري و آگاهي ملت و مبارزه براي اجراي همه جانبه اصـول مـصرح در قـانون اساسـي و      

دارد و     به شرح ذيل اعـالم مـي       تصراً نظريات جديد و تكميلي خود را مخ       ،تحقق آرمانهاي انقالب ابراز داشته    

  .اميدوار است كه در سال جاري اين نظريات با توضيح بيشتر در اختيار مردم قرار گيرد

  

  :ـ رسالت نهضت۱

 سوره  ۱۰۴نهضت آزادي ايران با صبر و توكل به خداوند عزيز و رحيم انجام وظائف ذيل را كه در آيه                    

» المنكر و اولئـك هـم المفلحـون        مرون بالمعروف و ينهون عن    أخير ي ال ولتكن منكم امه يدعون الي    «آل عمران   

  .گيرد كند به شرح ذيل به عهده مي تجلي مي

  :ـ اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر الف

تاي رأسـ  در   ،دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكـر بـه عنـوان محـور اصـلي رسـالت نهـضت                       

ق ملت از طريق ارشاد و اصالح و انتقاد و در صورت لزوم اعتـراض بـه                 پاسداري از ارزشهاي الهي و حقو     

  .ينمسئول

  :ـ اگاهي دادن به ملت ب

هـا و آمـوزش دادنهـاي مـوثر بـه             باال بردن آگاهي فرهنگي و سياسي مردم، زدودن نادانيهـا و تـاريكي            

  :خصوص در موضوعات زير

ش و نجات و سعادت را تنها از طريق  و موثر و مقصر شناختن انسان در سرنوشت خويمسئول) ۱ب ـ  

  .تقويت ايمان، تغيير اخالق و روش تربيت اجتماعي جستجو كردن

درد « و بنا به فرمايش امير مومنان كـه         »ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم         «بنا به آيه شريفه     

ضور هوشـيار و فعـال نداشـته    هاي اجتماع ح تا مردم در صحنه» باشد تو از خودت و درمانت از خودت مي     

                                                      
كـرده   پاس نيم قرن خدمات ارزنده اسالمي ـ اجتماعي ـ سياسي استاد محمد تقي شريعتي در احياي نسل جوان و تحـصيل   ه ـ ب1

ودي گشته بود و قـدرداني از تـالش   ايران كه دين و دنياشان در برابر علوم و افكار نوين و مكاتب الحادي دچار سرگرداني و ناب             

 مبـارزه در راه آزادي و اسـتقالل ايـن       ،تينرأسـ صادقانه و تعليمات فداكارانه آن بزرگوار در سوق دادن جوانان به سوي اسالم              

 .گذاري شد ياد نام كنگره به نام آن زنده
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براي اداره جامعه و مبارزه عليه استبداد داخلي و استيالي خارجي و گرفتاريهاي عمومي دست همكاري به                 

  .يابند يكديگر ندهند نجات نمي

هـاي   هاي جامعه و عـدم تحقـق خواسـته    وابسته دانستن تعطيل آزادي و حاكميت ملي با بدبختي) ۲ب ـ  

 عدالت و مساوات و به طور كلي تحقق  ول و خودكفائي، آبادي و ترقي، امنيت و سالمت     مانند استقال (انقالب  

  ).آرمانهاي ملت و اجراي كامل قانون اساسي

اگر آزادي و حكومت شورائي مردم بر مردم يا رضـايت و نظـارت عمـومي، همـراه بـا نظـم و مـديريت                

آن چيـزي جـز اسـتبداد و ديكتـاتوري يـا      صحيح، در كشوري وجود نداشته باشد، يا فراهم نگردد جانشين         

هاي مختلف سلطنتي، ديني، اقتصادي، طبقاتي و غيره به صورت فردي يـا               نظام طاغوتي و تاريكي، در چهره     

 از طرف ديگر آزادي و حاكميـت  . حد و حالت و نظام قابل قبول ديگري وجود ندارد .تواند باشد   گروهي، نمي 

  . جمعي ندارد فعاليت و فداكاري آنان در مشاركتهاي دستهملي ضامن و پشتيباني جز خود مردم و 

مخالف و مغاير شناختن فرهنگ استبدادي و شخص پرستي و روحيه اتكالي و انتظار از ديگـران  ) ۳ب ـ  

  .با آزادي و استقالل و عدالت الهي

كـاري  خرابي و عقب افتادگي كشور را محصول خودخواهي افراد و خودداري از همزيستي و هم) ۴ب ـ  

دانستن مادام كه مردم در انفراد و جدائي و جهالت زندگي كرده نيـروي متـشكل و كارسـاز بـراي دفـاع از                        

دارندگان زور و زر نيـز نيرنگبـازان ديـن و دنيـا بـا اسـتعمار آنهـا را بـه                      . خود و حقوقشان فراهم نياورند    

  .نظام جنگل حكمفرما خواهد شداستخدام و استثمار و اسارت خود نگاه خواهند داشت و يا هرج و مرج و 

  :ـ ايجاد جامعه باز ج

شناسـد كـه در      دهـد و ملتـي را در طريـق عـدالت و اصـالح مـي                قرآن و آورنده آن به بندگاني مژده مي       

عقايد و افكار يا شكايت و اعتـراض بـه طـور آزاد و              ) ميان حاكميت و ملت و ميان اكثريت و اقليت        (ميانشان  

چنين محـيط و شـرايط را مـا         .  شود پيرويباشد    ده از آنچه بهتر است و حق مي       آسان ابراز و استماع گردي    

اي است كه در آن اختناق و انحـصار و اجبـار حكمفرمـا     بالعكس، جامعه بسته جامعه   .ناميم  مي» جامعه باز «

 مطبوعات و اجتماعات و تبليغات، حق انتقاد و اعتراض و همچنين اعطاي مزايـا و مـشاغل در اختيـار                   . باشد

هـا   هـا و محـدوديت   با وضع مقررات و مصلحت انديشي  حكومت يا گردانندگان مملكت و طرفدارانشان باشد        

 هيـأت افراد و طبقات غيرخودي را كه به لحاظ اعتقادي، سياسي، اقتصادي، نژادي و غيره موافق و در خـط              

  . محروم سازند، شدهحاكمه نباشند از حقوق خدادادي و ملي و مدني كه قانون اساسي براي همگان قائل

  

  :ـ اختيار و آزادي۲

به انسانها و مهلت بخـشيدن بـه آنهـا در مـدت             » اختيار«نهضت آزادي ايران معتقد است خداوند با اعطا         

 تـا هـر فـرد بـه         ،گذاشته است » آزاد«پيروي از شريعت،    و  راه حق   » انتخاب«زندگي دنيا، بندگان خود را در       

دعوت مردم به تقليد كوركورانه در كليه مـسائل         . ايسته رحمت او گردد   ميزان آگاهي و انتخاب و اكتساب ش      

و پيـروي بـي چـون و چـراي نـسبت بـه اشـخاص                » تعبد«و موارد، اصول و فروع، احكام و موضوعات، و          

و ) ص(و ارباب و مخالفت آشكار با موازين كتاب خدا، سنت رسـول     » الهه«، نوعي شرك و اتخاذ      )بجاي اهللا (

  .باشد مي) ع(شيوه ائمه 
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  :ـ اسالم فقاهتي و فقه سنتي۳

به نظر نهضت آزادي ايران محدود ساختن آئين كامل همه جانبه اسالم كه تعلـيم دهنـده و تبيـين كننـده              

پوياي توحيد و آخرت از طريق كتاب و نبوت بوده، سرشار از علم و حكمت و اخـالق و عبـادت، همـراه بـا                         

كـه نـاظر بـر      » فقه«باشد، در بخش اندكي از قرآن و روايت به نام            جهان بيني و انسان بيني وسيع عميق مي       

  .گردد  عملي ناروا محسوب مياست،) نه محتوي( شكل اًعمدتمسائل فرعيه و 

نوعي تحقير و بدعت در دين و افتراي به خداي عزيز و حكـيم              » اسالم فقاهتي «تبديل اسالم اصيل جامع به      

شكالت كنوني جامعه مـا ناشـي از حاكميـت معتقـدان بـه اسـالم                نهضت معتقد است ريشه بسياري از م      . است

  .باشند فقاهتي است كه مدعي كارآئي كامل و پاسخگوئي فقه سنتي به كليه معضالت و مسائل جديد مي

اي در فقه سنتي ندارند، با اجتهادي پويا  به نظر ما تا زماني كه راه حل مشكالت فعلي ما كه عموما سابقه   

و استفاده از سنت مطمئن انجام نشود نابـسامانيهاي         » بازگشت به قرآن  « مسائل زمان و     از طريق آگاهي به   

  .كنوني در ابعاد مختلف به قوت خود باقي خواهد ماند

بيني و پژوهـشهاي پيـشنهاد دهنـدگان نظـام          عدم تبيين و تعيين نظام اقتصادي كشور كه ناشي از عدم پيش           

  .باشد يكي از عوامل تشديد مشكالت اقتصادي است  كنوني مياسالمي و محدوديت فقه سنتي در حل مسائل

  

  :هاي انساني ـ كرامت الهي و ارزش۴

كنـد و معتقـد    نهضت آزادي ايران همچنان از حقوق و آزاديهاي ملت مصرح در قانون اساسي دفـاع مـي        

  .اي تعطيل بردار نيست است كه اين كرامت الهي به انسان با هيچ بهانه

  

  :هاي اساسيـ حقوق و آزادي۵

نهضت آزادي ايران نقض آشكار حقـوق بـشر توسـط قدرتمنـدان را كـه مغـاير بـا آموزشـها و تعـاليم                         

باشد، و حقيقت انقالب و جمهـوري اسـالمي را در سـطح جهـاني مخـدوش                   اسالمي و قانون اساسي نيز مي     

سائل اسـالمي و    تـوجهي ايـشان بـه مـ         ساخته، محكوم نموده و عدم تمكين دولتمردان را بـه آن نـشانه بـي              

  .نمايد انساني تلقي مي

  

  :ـ تفكيك ناپذيري دو اصل آزادي و استقالل۶

نهضت آزادي ايران معتقد است استقالل مملكت كه با آزادي جامعـه ارتبـاط تفكيـك ناپـذير دارد، امـري                  

  .باشد جامع و همه جانبه شامل استقالل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي

  

  : تشديد بحران اقتصاديـ سوء مديريت و۷

بـه   بـار  بحران اقتصادي شامل تورم و بيكاري، كاهش درآمد مردم، سختي معيشت و وابستگي اسارت             

قدرتهاي خارجي، در رابطه با درآمد تك محصولي نفت در سالهاي اخير نه تنها كاهش نيافته بلكه بـه دليـل                     

ازندگي و عمرانـي از ناحيـه متوليـان و    هـاي سـ   تداوم جنگ و عوارض آن، سوء مديريت و نداشـتن برنامـه           
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هاي ضد و نقـيض و      سياست. روز افزون بوده است   ...... ين و نيز عدم توجه كافي به علوم و تكنولوژي و            مسئول

رويه اسكناس، دريافت وام از سيـستم بـانكي، معـامالت             اقدامات عجوالنه و حساب نشده دولت از قبيل چاپ بي         

دهـي بـه كـشورهاي        شود، باج   كه نوعي وام خارجي تلقي مي     ) يوزانس(ا خارجيان   هاي سنگين ب    مدت دار با بهره   

هـا و ذخـائر ارزي ايـران در خـارج، بـاال بـردن سـريع قيمـت كاالهـاي دولتـي                         خارجي، از دست دادن سـرمايه     

ود  نهضت آزادي ايران نگرانـي خـ  .تر نموده است نابساماني و تبعيض در اخذ مالياتها، بحران اقتصادي را وخيم       

گيريهاي غير منطقي دولت در مورد  را از آينده مبهم كشور و به خطر افتادن استقالل سياسي آن به دليل تصميم              

فشارهاي مالياتي، گراني مواد مصرفي در انحصاردولت، بيكاري، فشارهاي اقتصادي كمرشكن به قشر ضعيف، 

گـذاريهاي    دارد كـه بايـستي بـا سياسـت          راز مي  اب ) تداوم جنگ است   ولعلم اًعمدتكه  ... (فقدان عدالت اجتماعي و     

  .مثبت در جهت كاهش اين فشارها و توزيع عادالنه درآمد سرانه جهشي اساسي صورت گيرد

  

  :۶۶ـ بودجه بيمارگونه سال ۸

 دولـت را غيـر اصـولي، نارسـا و بيمـار             ۶۶نهضت آزادي ايران بودجه پيشنهادي و تصويب شده سال          

  .تر خواهد ساخت  مهار بحران اقتصادي كشور نيست بلكه آن را وخيمداند كه نه تنها قادر به مي

  

  :هاي مالي ـ هرج و مرج اداري و سوء استفاده۹

سـابقه سـوء      نهضت آزادي ايران نگراني شديد خود را از هرج و مرج اداري، حيف و ميـل و شـيوع بـي                    

سيده كه از طـرف مقامـات قـضائي         هاي مالي در ميان مقامات و محافل و نهادهاي تازه به دوران ر              استفاده

  .نمايد مطرح گرديده است اعالم و درخواست رسيدگي سريع مي

  

  :ـ آزادي و انتخابات مجلس۱۰

اري انتخابات دوره سوم مجلس در سال جاري فرصتي است براي ملت كه حق خود را مطالبه كند،          زبرگ

مجلـس زمـاني    . اي كـشور فـراهم سـازد      و براي حاكميت كه با تمكين از حقوق ملت راه را براي حل بحرانه             

آزادي انتخابات زماني معناي واقعـي پيـدا        . كند كه آزادي و امنيت انتخابات تضمين گردد         مشروعيت پيدا مي  

 احـراز  عمالً..... هاي ملت، مطبوعات و      كند كه از هم اكنون جو سياسي جامعه باز شود و حقوق و آزادي               مي

  .جهت تحقق شرايط فوق به كار خواهد بردنهضت آزادي امكانات خود را . گردد

  

  :ـ اختناق در مراكز علمي و دانشگاهي۱۱

دارد كـه الزمـه رشـد و شـكوفائي و              نهـضت اعـالم مـي      ،هاي قبلـي     در قطعنامه  متخذهعالوه بر مواضع    

 و  خالقيت دانشگاهها و مراكز علمي در جهت حل بنيادي مشكالت خـاص كـشورمان، آزادي فكـر و انديـشه     

اختناق حاكم بر محيطهاي علمي و دانـشگاهي، سـطح علمـي ايـن مراكـز را بـه                   . عيض تحصيلي است  عدم تب 

 ،براي باال بردن كيفيت علمي اين مراكـز، دانـشگاهها بايـد از بازيچـه سياسـت بـودن                  . شدت تنزل داده است   

  .تبعيض و انحصارطلبي سياسي در گزينش و از استبداد فكري آزاد گردد
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  :گيري و تداخل وظائف يمـ تعدد مراكز تصم۱۲

گيري و ناهماهنگي مـديريت و زيانهـاي حاصـله از آن بـا ادغامهـاي                  مشكل تعدد و تداخل مراكز تصميم     

هـاي پزشـكي در وزارت بهـداري          تجربه ادغام دانـشكده   . عجوالنه و حساب نشده سازمانها قابل حل نيست       

ت كـشاورزي و ادغـام وظـائف آن در     موجب بهبود خدمات بهداشتي و درماني نشده اسـت و انحـالل وزار            

در كشورهاي جهان سوم به دليـل حـضور و خطـر            . خواهد آورد نجهاد سازندگي نيز نتيجه مطلوبي به بار        

  . نه واحدهاي بزرگ و متمركز،استبداد، اصل بايد بر ايجاد واحدهاي كوچك باشد

  

  :ـ مذاكرات محرمانه و سري۱۳

يد روابط با آمريكا را كه به دور از چشم ملت شـريف ايـران               اكاري نهفته در تجد   نهضت آزادي ايران ري   

باشد مـردود شـمرده، ضـمن         صورت پذيرفته و در تناقض آشكار با دعاوي قبلي حاكميت و دولتمردان مي            

دانـد، معتقـد اسـت تـا هنگـامي كـه              ناپـذير مـي    نفسه اجتناب   آنكه روابط ديپلماتيك و مذاكرات خارجي را في       

ته و مردم و نمايندگان قانوني ايشان در جريان امـور قـرار نگرفتـه و جـو سياسـي                    حاكميت ملت تحقق نياف   

 روابط محرمانه نه تنها متضمن منافعي براي ملت ايران نيست بلكـه خطرنـاك و در                 ،جامعه باز نگشته باشد   

ابـد  ي استقالل سياسي جامعه در صورتي تحقق مـي . باشد خدمت اميال و منافع فردي حكام و يا بيگانگان مي     

 گردد و مردم طبق قانون اساسي به طور مستقيم در جريان روابط و وقايع               تأمينكه آزادي و حاكميت ملت      

هـا و تعهـدات خـارجي و          نامـه   هاي سرنوشت ساز قـرار گيرنـد و قراردادهـا و موافقـت              گيري  مهم و تصميم  

  .بيني شده به تصويب مجلس برسد دريافت وام همانطور كه در قانون اساسي پيش

  

  :ـ محكوميت حاميان رژيم عراق۱۴

نهضت آزادي نقش فعال دولت شوروي را در كنار آمريكا و اسـرائيل و سـاير ابرقـدرتها در حمايـت از                 

كند و حاكميت را به تمسك به سياست موازنه منفي و آرمان نه شـرقي                 رژيم متجاوز بعث عراق محكوم مي     

  .نمايد و نه غربي دعوت مي

  

  :ـ ضرورت ختم جنگ۱۵

نامـه سرگـشاده بـه      (هضت آزادي ايران همچنان كه در نشريات گذشته و به خصوص دو نشريه اخير               ن

يادآور شده است، ادامه اين جنگ در شرايط كنوني را         ) رئيس مجلس و نقش اسرائيل در جنگ ايران و عراق         

رار دادن  الـشعاع قـ     كه هدف مشروع و منطقي آغاز خود را از دست داده است، هالكت حرث و نسل و تحـت                  

تمامي مسائل سياسي اجتماعي و اقتصادي دانسته نفع ملت و مملكت و خوشنودي خدا و مردم را در پايان                   

  .داند عادالنه و شرافتمندانه آن مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶تيرماه 
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  حزب جمهوري اسالمي تحليلي پيرامون تعطيلي

  

ــضرب ــذلك ي ــل فاما  اهللا ك ــالحــق والباط ــذهب جالزب ــاد في ــاءف   و ام

  .االرض الناس فيمكث في ماينفع

) باطـل چـون   (و خداوند اين چنين براي حق و باطل مثل ميزند كـه             

اما آنچه به خير و منفعت مردم است        . شود  كفي به زودي نابود مي    

  )۱۷رعد( .ماند در زمين باقي مي

  

از پـيش    را كـه     »ارگان حزب جمهوري اسـالمي    « روزنامه جمهوري اسالمي     ۶۶ خرداد ماه    ۱۲در تاريخ   

  :ر ذيل را منتشر ساختبشد حذف كرد و خ اين در زير نام روزنامه چاپ مي

هاي  ي و هاشمي رفسنجاني مبني بر توقف كامل فعاليت    ا  امام امت با پيشنهاد حجج اسالم سيد علي خامنه        «

  ».حزب جمهوري اسالمي موافقت فرمودند

 امـضاء   اي بـه    ه از حـدت و شـدت آن بكاهـد نامـه           روزنامه مزبور براي آنكه اين تصميم را توجيه نمود        

اي و هاشمي رفـسنجاني بـه رهبـر انقـالب منتـشر سـاخت كـه مقـام رهبـري بـه درخواسـت                           آقايان خامنه 

. انـد  ين آن اعـالم داشـته   مؤسـس نامبردگان اجازه تعطيل حزب را صادر فرموده و عالقه خود را نـسبت بـه                

مصاحبه مطبوعاتي آقاي هاشمي رفـسنجاني كـه        .  درج نمودند  ناًها نيز تنها مطالب فوق را عي        ساير روزنامه 

چند روز پس از اعالم خبر صورت گرفت نتوانست علل تعطيل حزب و مقدماتي را كـه منجـر بـدين تـصميم       

  . روشن سازدكامالًشده است 

 يـد تأيسئوالي كه در برابر ملت ايران قرار دارد اين است كه چگونه ممكن اسـت حزبـي كـه بـا اجـازه و                         

س شـده و در هـشت       تأسـي رهبر انقالب، و به گفته برخي از رهبرانش در مواردي با استفاده از سـهم امـام                  

ي سياسـي را  سال و اندي به تدريج مراكز قدرت كشور را در اختيار گرفته و در پنج سال گذشته كليه رقبـا          

آور حاضر     رقت كشور را به وضع   نشين ساخته، اقتصاد     برخي از مراجع تقليد را خانه     از ميدان به در كرده،      

كـشد اينگونـه بـه طـور          يت ايجاد شرايط كنـوني را بـه دوش مـي          مسئوله بار سنگين    كشانيده و در يك جمل    

  .ناگهاني تعطيل گردد

. كـاري نمـائيم    اي را چـوب     ي كنيم و يا پيكـر مـرده       جوئ ار اين نشريه اين نيست كه انتقام      هدف ما از انتش   

فوق كه يكي از مسائل مهم مملكتي بـوده و داشـتن تحليلـي روشـن از آن بـه                    منظور آن است كه به سئوال       

  .جواب گوئيم. كند گذرد كمك مي درك صحيح جرياناتي كه در كشور مي

كـه موجـب تـشكيل حـزب        هـاي مختلفـي        به سوابق و زمينـه     اًًمقدمتبراي روشن شدن مسئله الزم است       

  .جمهوري اسالمي شد اشاره كنيم

  زب جمهوري اسالمي و اعالم آنهاي تشكيل ح زمينه

همچـون آقايـان دكتـر      » روشـنفكري «هاي قبل از انقالب، انديشه تشكيل حزب ميـان روحـانيون              در سال 
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 شـكل  ۵۷اين انديشه با حـوادث مهمـي كـه در سـال        . اي به صورتي مطرح بود      و خامنه بهشتي، دكتر باهنر،    

مرحـوم بهـشتي در راه تحقـق ايـن          . قوت گرفت گرفت و مقدمات انقراض استبداد سلطنتي را فراهم ساخت،          

انديشه به تكاپو افتاد و با تماسهائي كه در داخل و خارج كـشور بـا افـراد مـسلماني كـه سـابقه و يـا تـوان           

همكاري عمـومي مـردم در مبـارزات سـال     . مبارزه داشتند برقرار نمود، مقدمات تشكيل حزب را فراهم كرد     

 آزادتري كه در اثر ضـعف رژيـم         نسبتاًتر شدن خطرات و شرايط        ود و كم  نم  تر مي   ها را آسان     ماس اين ت  ۵۷

اوج گرفتن مبارزات، پيـروزي انقـالب و قـدرت يـافتن            . ساخت  ها را ميسر مي     شاه به وجود آمد اين همكاري     

 تشكيل حـزب  ۱۳۵۷سرانجام در اسفند ماه   . س حزب آماده كرد   تأسيروحانيت شرايط الزم و كافي را براي        

  . اعالم گرديدمؤسسالمي با اطالعيه پنج نفر از روحانيون جمهوري اس

  س حزبتأسيهاي فرهنگي  زمينه

اي   وي عـالوه بـر تحـصيالت حـوزه        . توان معمار بناي حزب جمهوري اسالمي ناميـد         دكتر بهشتي را مي   

ان التحـصيل شـده و بـا پـذيرفتن حرفـه دبيـري و تـدريس زبـ                   سالها قبل از انقالب از دانشكده الهيات فـارغ        

روحـاني از   فكـري بـا روشـنفكران مـسلمان و غير    هاي قم و برقراري تماس و مبادله       انگليسي در دبيرستان  

هاي اسالمي مهندسين و پزشكان و بنيانگذاران نهـضت آزادي ايـران راه خـود را از روحانيـت                     جمله انجمن 

شور كـه بـه منظـور        مسافرت به كـشور آلمـان فـدرال و اقامـت در آن كـ               ١.رسمي و سنتي حوزه جدا نمود     

سرپرستي مركز اسالمي هامبورگ صورت گرفت موجب آشنائي بيشتر بـا مظـاهر فرهنـگ غـرب از جملـه                    

  .تشكل و تحزب گرديد

 مترقـي ماننـد     نـسبتاً هـاي     دكتر بهشتي پس از بازگشت به ايران به تشكيل گروههاي تحقيقاتي و حـوزه             

 را تربيـت نمـود و بـا افـراد مـورد نيـاز               اي  عدهه  مدرسه حقاني و كالسهاي درس قرآن پرداخت و از اين را          

  .آشنائي پيدا نمود

تر ساخت و سرانجام در مـسافرتي كـه در تابـستان               دامنه اين فعاليت را وسيع     ۵۶ و   ۵۵وي در سالهاي    

ديده و در غرب درس خوانده مطـرح          اين انديشه را با مسلمانان فرنگ       به كشورهاي اروپا و آمريكا نمود      ۵۷

  .نان براي مشاركت در شكلي حزبي دعوت نمودساخته از آ

 نبود و اساسنامه پيشنهادي آن تشكيل شـورائي بـه نـام             تأثير فرهنگ سياسي آلمان در انديشه حزب بي      

نمــود كــه نهادهــاي حزبــي را زيــر فرمــان داشــته و در مــورد همــه   بينــي مــي را پــيش» شــوراي فقاهــت«

اي دكتـر بهـشتي بنـاي حـزب جمهـوري اسـالمي را          نديشهبا چنين ا  . داشته باشد » وتو«ها حق     گيري  تصميم

  .آغاز كرد

  دهنده حزب هاي تشكيل جناح

 سـوابقي در    بعـضاً ترين و قدرتمندترين جناح حزب روحانيون و بازاريـان پيـرو آنـان بودنـد كـه                    عمده

هور كنندگان حزب روحانيوني بودند كـه بـه روشـنفكري مـش            ستأسياگر چه   . مبارزه با رژيم سابق داشتند    

اسـالم  « اعتقاد بـه روحانيـت سـنتي و بـه اصـطالح امـروز                غالباًي كه به حزب پيوستند      ن ولي بازاريا  ،بودند

                                                      
در اسـالم  : نويـسد  منتـشر شـد مـي   » مينروحانيـت در اسـالم و در ميـان مـسل    «اي تحت عنوان  ـ مرحوم دكتر بهشتي در مقاله    1

ون گوناگون آن نيز مخصوص طبقه معين يا خانواده معين نيست و براي روحاني هيچگونه امتياز طبقاتي مقـرر                   ئروحانيت و ش  «

  .موضوع فوق با موضع روحانيت رسمي و سنتي مغايرت كامل دارد» نشده است
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عـالوه بـر    . هاي سياسي گذشـته آنـان نيـز گـرد همـين محـور شـكل گرفتـه بـود                     داشتند و فعاليت  » فقاهتي

ايـن جنـاح كـه      .  پذيرفتنـد   جناحي از جوانان مسلمان، تندرو و افراطي دعوت حزب را          ،روحانيون و بازاريان  

 تعليمات شادروان دكتر شريعتي قرار گرفته بودند حزب را كانوني براي تشكل خـود يافتـه                تأثير  تحت بعضاً

  .هاي خويش به اين مركز قدرت نزديك شدند و به اميد تحقق آرمان

قي حزب شـركت جـستند كـه عليـرغم داشـتن سـواب            از دو جناح فوق كه بگذريم جناح سومي در تشكيل           

مبارزاتي در آغاز نهضت ملي كردن صنعت نفت، سـرانجام بـه صـفوف مخـالف دكتـر مـصدق پيوسـتند و           

  . مرداد را فراهم نمودند۲۸موجبات تثبيت حكومت شاه پس از كودتاي 

در زمينه سياسي جناح اول شادروان دكتر مصدق را به دليل برخوردي كه با مرحوم آيـت اهللا كاشـاني                    

ناح سوم نيز به اين دليل يا بهانه مصدق را خائن بـه وطـن، نامـسلمان پنداشـته، بـه                     ستودند و ج    داشت نمي 

  .دانستند شدت دشمن مي

 بـه جـرم   بعضاً مسلمانان تندرو و افراطي مصدق را خدمتگذار و صديق دانسته و  ،برعكس اين دو جناح   

  .طرفداري از وي سالهائي را در زندان گذرانيده بودند

هاي روحانيت و بازار، طرفدار اقتصاد تجاري آزاد بودند و بـا تمـسك بـه فقـه                    در زمينه اقتصادي جناح   

سنتي به ويژه قاعده تسلط مردم بر اموال خويش با هرگونه اقدام دولت در زمينه محدود ساختن بـازار بـه                     

ويژه بازرگاني خارجي مخالف بودند در صورتي كه مسلمانان تندرو و افراطي مخالف هرگونه اسـتثمار از                 

جمله تكاثر و سودپرستي در تجارت خارجي، خواهان عدالت اجتماعي و تصويب و اجراي قـوانين متناسـب          

  ١.با شرايط زمان بودند

عالوه بر سه جناح فوق كه به صورتي علني در تشكيل حزب شركت جستند، افرادي از گروههـاي ديگـر           

 تير را به    ۷ا فجايعي از قبيل حادثه       ي ،به صورت نفوذي در حزب رخنه كرده و با خط امامي خواندن خويش            

  .طلبانه از قدرت حزب براي كسب منافع اقتصادي و سياسي خود استفاده نمودند وجود آورند و يا فرصت

اخـتالف نظـر    زيـادي   دهنده حزب در موارد      هاي تشكيل   از آنچه گفته شد به خوبي روشن است كه جناح         

  .داشتند

وت كه از   هاي متفا   صرفنظر از برداشت  (قمندي به تداوم انقالب     ساخت عال   آنچه آنان را به هم نزديك مي      

 قـدرت و  ز اعالم اعتقاد به واليت فقيه و روحانيت و اسالم فقاهتي، تصميم بـه احـرا           ،)داشتند» تداوم انقالب «

هـا بـا آن       مخالفت ايـن جنـاح    . شكست دادن مخالفان اعتقادي و سياسي به ويژه سازمان مجاهدين خلق بود           

 بود كه در دوران اسارت در زندان شاه بـه وجـود   عقيدتي و سياسي و برخوردهايي   د اختالف   ؤيسازمان م 

  . ساواك در خارج و داخل زندان دامن زده شده بودمأمورينآمده و به وسيله 

  

                                                      
  :چنين آمده است» مواضع ما«ـ موضع حزب جمهوري اسالمي در اين باره در نشريه 1

ه و مهارت دارند الزم است دولت جمهوري اسـالمي را در كـار دولتـي                رببر همه مسلمانان متعهدي كه در بازرگاني خارجي تج        «

عليرغم اين اعالم موضع جناح بازار از آغـاز بـا دولتـي كـردن بازرگـاني خـارجي مخالفـت                 » كردن بازرگاني خارجي ياري دهند    

ك روحانيت همگام خويش يا اين قانون را نديده گرفته و يا با قبول صـوري آن كنتـرل بازرگـاني خـارجي را در                       ورزيده و به كم   

  .دست گرفته است
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  حزبگسترش سريع 

 ارگـانش از نـام  حزب جمهوري اسالمي با سوار شدن بر امواج انقالب و بـا اسـتفاده حـزب و روزنامـه       

دانـستند بـه سـرعت     هائي كه خود را متولي و صاحب اختيار انقالب مـي           هوري اسالمي و نفوذ شخصيت    جم

 از واليـت فقيـه      حزب به عنوان سنگر دفاع     اين   .گسترش يافته و گروهي را گرد محور قدرت خود جمع نمود          

ء الينفـك اسـالم    كـه روحانيـت را جـز   رهبـر انقـالب   عالقـه   امام و روحانيت آغاز به كار كرد و طبعاً         طو خ 

  .خود جلب نمودبه شمرند  مي

 آنان در گرفتن     به  و گردانندگان آن پرداختند و     حزب به حمايت و دفاع از       مواقع حساس مقام رهبري در    

  . قدرت و تسلط انحصاري بر امور كشور كمك شاياني نمودندواضعم

بـه  اسـالم و انقـالب اسـالمي        ر  بـ ت روحانيـت را     يـ ولت حزب به ويژه آنان كه       رقباي سياسي ه  ي كل نتيجتاً

اختيـار حـزب يـا روحانيـت         كنند و غنـائم انقـالب يكـسره در           ، منزوي  از صحنه رانده   شناختند  رسميت نمي 

  .موافق يا الاقل خاموش قرار گرفت

 هـاي   يـك از جنـاح     رقباي سياسي و تسلط كامل حزب بر مواضع قدرت و منـابع كـشور بـه هـر                    انزواي

در اينجـا اخـتالف   . هـا ارزيـابي كننـد    ه موقعيت خود را در برابر سـاير جنـاح  دهنده آن فرصتي داد ك   تشكيل

 كـه  شـكاف ميـان مـسلمانان تنـدرو و افراطـي     . اي به ويژه در زمينه مسائل اقتصادي خود نمائي كرد  ريشه

كامل دانستند با بازاريان و روحانيوني كه اعتقاد به تسلط            عدالتي و استثمار مي     اسالم را مكتب مبارزه با بي     

 وسيع شد كه در كنگره اول آراء ريختـه          اي  اين شكاف به اندازه   . بر اموال خويش داشتند عميقتر گشت     افراد  

مشاراليه از  و   منتخب حزب در شوراي مركزي به مقام سيزدهم تنزل يافت            وزير  براي عضويت نخست  شده  

ه را بـه انحـالل حـزب تهديـد          اعضا كنگر فقاهت  د و يكي از اعضا شوراي       يشركت در كنگره دوم امتناع ورز     

هـاي درون گروهـي تجـاوز          دامنه اختالف از بحث    تدريجاً. نمود تا شايد دست از مخالفت با يكديگر بردارند        

  .ها، منابع و مجالس كشيد  روزنامه،كرد و به مجلس شورا

غم يت وزارت كـشور را عهـده دار بـود عليـر           مـسئول  نامزد حزب كـه سـالها        ،اي  در انتخابات ميان دوره   

تبليغات سنگين در شهر شش ميليوني تهران سيصد هزار و اندي يعني فقط حدود ده درصد آراء كساني را                   

اعتباري حزب و حاكميـت        رسوائي و بي   كوس در يك جمله     . دادن بودند به دست آورد      رأي كه واجد شرايط  

توانـست موجـب بقـاء     يدر چنين شرايطي حزب نه تنهـا نمـ        . آمد  و اختالف دروني آن در همه جا به صدا در         

  .گشت اي براي از دست رفتن مواضع تسخير شده مي قدرت باشد بلكه وسيله

  علل تعطيل يا توقف كامل حزب

مند هستند احزاب به منظور رسيدن به اهدافي كه مورد عالقـه   در كشورهائي كه مردم آن از آزادي بهره    

احزابي از اين قبيل    . شوند  ر نيست، تشكيل مي   پذي  باشد و دسترسي به آن اهداف بدون تشكل امكان          اعضا مي 

ها  گردد و عضويت در آن  در بحبوحه محروميت اعضا و دوري آنان از مراكز قدرت سياسي آغاز مي      عمدتاً

در اين گونه جوامع انحالل، توقف يا تعطيل حزب         . ها از پائين به باالست      از متن جامعه جوشيده و تشكل آن      

كننده افكار عمـومي      جلبهاي حزب كه به وجود آورنده و          يرد كه مرام و برنامه    پذ  تنها در صورتي انجام مي    

ت بدهد، از تعداد اعضاء حزب كاسته شود و سرانجام تـشكلي بـاقي              سرفته مقبوليت خود را از د      است، رفته 

  .نماند
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هـاي   در كشورهاي جهان سوم كه فرهنگ اسـتبدادي ريـشه دوانيـده اسـت احـزاب از طـرف شخـصيت                

در . رونـد   از بـين مـي  ايشانگيرند و با اراده   ميوند و گرد محور آنان و اهدافشان نضج   ش   آغاز مي  قدرتمند

شـود و بـا فرمـان و فتـواي ديگـري              چنين كشورهائي حزب با فرمان و فتواي مرد يا مردان قوي آغاز مـي             

نند حـزب دمـوكرات   احزابي از قبيل حزب كنگره هندوستان از احزاب دسته اول و احزابي ما          . گردد  منحل مي 

هـاي    اگر چه حـزب جمهـوري از زمينـه        .  دسته دوم هستند   ءالسلطنه، ايران نوين، مردم، و رستاخيز جز        قوام

سياسي ـ اجتماعي موجود در جامعه انقالب كرده ايران بهره گرفت ولي بزرگترين پشتيبانان آن يعني مقـام   

به حاكميت روحانيت معتقد بودند و ايـن خـود           به جاي حاكميت ملت      رهبري و روحانيت پيرو ايشان اصوالً     

روحانيت طرفـدار تـشكلي اسـت كـه تحـت قيوميـت       . خشكاند هاي تشكل حزبي را در درون جامعه مي  ريشه

ون اجتمـاعي، سياسـي، نظـامي، انتظـامي و اقتـصادي در فرمـانبرداري از                ئكامل خود بـوده و در كليـه شـ         

 تشكلي بـا ايـن   ١. مواقع نياز در خدمت روحانيت قرار گيرددر هنگام خطر حافظ و در   . روحانيت متعهد باشد  

اي ندارنـد و تنهـا چـشم بـه دهـان       نامد و اساسنامه و مرامنامه اهللا مي هائي كه خود را حزب   صورت با دسته  

فـره رفـتن   شويم كه به نظر ما علـت عمـده ط   در اينجا يادآور مي. يابد اند به خوبي تحقق مي روحانيت دوخته 

اني كشور از اجراي قانون احزاب و ناديده گرفتن اصول قانون اساسي در اين باره همين عدم                 متوليان روح 

حزب جمهوري اسالمي عليرغم در دست داشتن كليه مواضع قـدرت و            . باشد  اعتقاد به حق حاكميت ملت مي     

هـاي خـود    ه از اجراي اين قانون سر باز زده است تا بتواند خواست     مستمراًبه تصويب رسيدن قانون احزاب      

  .هاي مردم به مرحله اجرا درآورد را بدون توجه به خواسته

در هر صورت وجود حزب رسمي و تشكل حزبي واقعي با اهداف روحانيت هماهنگي نداشـته و موجـب          

اختالف موجود شده است و به طور خالصه اين اخـتالف نتيجـه تنـاقض درونـي تـشكل حزبـي يـا اهـداف                         

  .باشد روحانيت مي

لـت حـق    مه  نـ ي از مدتها پيش به اين تناقض پـي بردنـد و از آنجـائي كـه بـراي روحانيـت و                       مقام رهبر 

ها ممنـوع سـاختند و سـپس فرمـان          حاكميت قائلند نخست حزب را از تعيين نامزد انتخاباتي براي شهرستان          

در آغاز قـواي نظـامي و انتظـامي را از عـضويت در احـزاب منـع                  . وجور كردن حزب را صادر نمودند      جمع

  ٢.ن ساختندغنمودند و سپس عضويت ائمه جمعه را در حزب قد

اعتقاد مقام رهبري به اصالت روحانيت و حمايت از بازاريان پيـرو آن، مـستلزم آن اسـت كـه امكانـات                      

.  به روحانيت و بازار اختصاص يابد و جناح تندرو و افراطي از مواضـع قـدرت محـروم شـود                    عمدتاًكشور  

 محروم ساختن عناصـر تنـدرو و افراطـي و           ،داد  يات و فعاليت خود ادامه مي     اگر حزب همچون گذشته به ح     

هاي اسـالمي دانـشجويان و كـارگران در           هاي جنبي از قبيل خانه كارگر انجمن        جلوگيري از فعاليت سازمان   

 تحـت پوشـش حمايـت حـزب در انتخابـات             مـي توانـستند    اينگونه عناصر . شد  مبارزات انتخاباتي ممكن نمي   

                                                      
  :در اين زمينه اعالم شده است» موضع ما«ـ موضع حزب جمهوري اسالمي در 1

شـود مـسئولين وظيفـه دارنـد      تمـام مـي  ) يالبته از نظر مسئولين روحان    (يات مردم به قيمت فدا كردن مصالح بسيار مهم          مناگر ت «

 »فريبي نشوند  تصميم بگيرند و دچار وسوسه عوامشجاعانه

ـ نكته جالب توجه اين است كه در آغاز تشكيل مجاهدين انقالب اسالمي اين تجمـع بـه عنـوان شـاخه نظـامي حـزب جمهـوري                            2

چار گشتند كه امروز حزب جمهوري اسالمي به تـازگي  شد ولي تدريجاً مجاهدين انقالب اسالمي به سرنوشتي د         اسالمي تلقي مي  

  .به آن مبتال شده است
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 و به مجلس راه يابند و در برابر جناح روحانيت و بازاريان پيرو آن صف آرائي كنند پس چـه                     ركت كرده ش

 زيكراداران حاكميت روحانيـت ايـن آخـرين خـ    بهتر كه حزب تعطيل و يا متوقف گردد تا به قول يكي از طرف      

 گـرفتن قـدرت     ه اين است كه حزب به منظـور       نمگر  . االطالق باشد  نيز فتح شود و روحانيت سنتي حاكم علي       

  توسط روحانيت پديد آمده است؟

چنين است اگر حزب روزي بخواهد به نحوي قدرت روحانيت را به خطر بياندازد خود محكوم بـه                  چون  

  .تعطيل و يا توقف خواهد بود

بـه  .  كننداظهارنظراند كه راجع به ادامه و يا تعطيل آن           در چنين حزبي مردم نفع و يا نقش مفيدي نداشته         

شـوند ولـي آنچـه بـراي مـردم            هاي غير مفيـد بـه زودي خـشك مـي            چه زيباست گفتار الهي كه كف     تي  رأس

  ١.ماند سودمند است در زمين باقي مي

  انحالل يا توقف

هـاي محـدود و كمرنـگ كنـوني،           ت مهمـي پيرامـون آينـده آزادي       سـئواال تعطيل حزب جمهوري اسالمي     

آورد كه ما تنها      در اذهان به وجود مي    ..... ده حزب و    هاي تشكيل دهن     سرنوشت جناح  ،انتخابات آينده مجلس  

  .كنيم براي آنها پاسخي بيابيم برخي از اين سئواالت را مطرح ساخته كوشش مي

اي و  اولين سئوال اين است كه آيا حزب جمهوري براي هميشه منحل شده و يا همانطور كه آقاي خامنـه    

 در مـورد حـزب      رسد كه اقـدام متوليـان       به نظر مي  . استاند متوقف گرديده      هاشمي رفسنجاني اعالم داشته   

تنها به منظور تصفيه آن از جناحهاي مزاحم انجام گرفتـه اسـت و پـس از انجـام ايـن منظـور بعيـد نيـست                           

 و بازاريان پيرو آن قرار گيرد تـا همچـون گذشـته             روحانيت به نامي ديگر، در اختيار       هرچندامكانات حزب،   

  . مواضع قدرت را حفظ نموده به فعاليت خود ادامه دهندلفراغت باولي اين بار با 

در اين صورت عناصـر باقيمانـده حـزب عـالوه بـر روحـانيون حزبـي از پـشتيباني كامـل روحانيـت و                      

گردانندگان روزنامه برخوردار خواهند بود و بسياري از روحانيون و بازاريان كه به دليل حضور عناصـر                 

  .امن حزب باز خواهند گشتچپگرا از حزب رميده بودند به د

و اگـر در    . تر خواهد شـد     س خود طبقاتي  تأسيبديهي است در چنين شرايطي حزب حتي از روزهاي اول           

ي و خلقي داشت از اين پس يكسره به عنوان پايگاه قدرت روحانيت شـناخته               ممرده  اي پاي   اوائل هم تا اندازه   

  .نده روحانيت در ايران خواهد گذاشتخواهد گشت و بالطبع اثراتي ناخوش آيند بر موقعيت آي

  آينده احزاب در ايران

سئوال دوم آن است كه آيا توقف يا انحالل حزب جمهوري اسالمي موجب آن خواهد گشت كـه نهادهـائي                    

   گردند؟اند بالفاصله از صحنه سياست ايران ناپديد شده كه توسط حزب به وجود آمده يا تغذيه مي

اختيار حزب قرار گرفتند مخلوق حزب نبودند بلكه برخي از آنان از قبيل سپاه              البته كليه نهادهايي كه در      

س شدند ولي حـزب بـا هـدف در دسـت     تأسيو جهاد سازندگي توسط ديگران و به منظور خدمت به انقالب    

ها، كميته امداد امـام، بنيـاد شـهيد،           گرفتن قدرت آنان را قبضه نموده در هر صورت نهادهائي از قبيل كميته            

يـد و تغذيـه     ئداد، دانشگاه امام صادق، سازمان اقتصاد اسالمي اگر چه بـه وسـيله حـزب تا               رنياد پانزده خ  ب

  .اند اي در دست بازار بوده اي از روحانيت و در مواردي وسيله اند ولي در حقيقت سايه شده مي
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س تأسـي هـستند   هـا      به وسيله جناحهائي از داخل حزب كه در صدد تصفيه ديگر جنـاح             بعضاًاين نهادها   

بنابراين نه اين نهادها از ميان خواهند رفت و نه به راحتـي  . شوند اند و يا الاقل در حال حاضر اداره مي       شده

تفكر روحانيت و   . حزب به مراكز قدرت سياسي كشور دست يابد       تاجازه خواهند داد گروه ديگري به عنوان        

 در صحنه بـاقي بماننـد و در مـوارد ضـرورت             »يأتهي«اي آن را دارد كه اين نهادها به صورت          ض اقت ،بازار

 آن را نداشته باشـند كـه از دايـره تقليـد خـارج               ياراي به كمك روحانيت بشتابند و در عين حال هرگز           داًبتع

  .ين روحاني را زير سئوال ببرندمسئولشده 

اي بـه توقـف      شود كه روحانيت و بازار پيرو آنـان بـا چنـين برنامـه               بيني مي   از طرف ديگر اگر چه پيش     

هاي رانده شده حزب تسليم اين برنامه   رسد كه جناح    مبادرت ورزيده است ولي در عين حال بعيد به نظر مي          

  .شده سر خويش گرفته و دست از فعاليت بردارند

بيند و به سـادگي حاضـر    خورده مي در اين معامله مغبون و شايد فريبجناح چپ گراي اسالمي خود را    

جوانهاي پرشوري كه بيش از هفت سال شعارهاي چپگرايانه         .  اين شكست تسليم شود    نخواهد شد در برابر   

هـاي نبـرد شـتافته و در خـارج و داخـل مرزهـا دشـمنان                    نيت به ميدان   صروحانيت را باور كرده و با خلو      

اند آماده آن نيستند كـه گذشـته نزديـك و آرمانهـاي خـود را فرامـوش كـرده                      روحانيت را از پاي درآورده    

رود كه اين گروه نيز به صورتي        ال آن مي  مبنابراين احت . ه قدرت را به نفع بازار و روحانيت ترك كنند         صحن

تشكل خود را حفظ كنند و اگر قدرت غالب اجازه تحزب رسمي به آنها ندهد بـه صـورت غيـر رسـمي و در                      

  .مواردي مخفيانه به فعاليت خود ادامه دهند

اي كـه بـه مناسـبت چهلمـين روز درگذشـت اسـتاد شـريعتي در                   يـه هاي بروز اين پديده در اطالع       نشانه

 روحـاني   ۲۴كنندگان ايـن اطالعيـه نامهـاي         امـضاء  ميـان . ها منتـشر شـد بـه خـوبي مـشهود بـود              روزنامه

 نماينده مجلس و باالخره دادسـتان كـل         ۲۴ نه وزير شاغل، شش وزير سابق، چند معاون وزير           ،)غيرسنتي(

ن چنين گروهي از صحنه كه عالوه برداشتن مشاغل و عنـاوين، احـساسات              بيرون كرد . شد  كشور ديده مي  

اندركارنـد را بـه    هاي اسالمي تحكيم وحدت و شـوراها دسـت   بسياري از جواناني كه در سپاه، جهاد، انجمن    

  .العمل انجام پذيرد تواند به سادگي و بدون انتظار عكس كشند نمي دنبال مي

آرائي در برابر روحانيـت و بازاريـان          شش براي تشكل جديد و صف     العمل اين گروه كو     ترين عكس   ساده

  .وابسته به آن خواهد بود

   توقف حزب در آينده نهضت آزادي ايرانتأثير

نهضت آزادي ايران حزبي حاكم ساخته نبوده است كه با فرمـان يـا فتـواي توقـف يـا انحـالل از درون                        

س تأسـي ي سوار شده، نـه توسـط قدرتمنـدان سياسـي            نهضت نه بر امواج انقالب اسالم     . دچار اختالل گردد  

 نه از امكانات دولتي برخوردار بود كه با قطع اين امكانات دچار وقفه شود و نه از سهم امـام                     ،گرديده است 

  .نموده كه با فتواي توقف شريانهاي حياتيش قطع گردد تغذيه مي

كميت تاكنون رسميت قانوني بـراي آن     كنوني به وجود نيامد و حتي حا       ننهضت با اجازه و عالقه متوليا     

توانـد از طريقـي كـه حـزب           بنـابراين حاكميـت نمـي     . قائل نشده است كه بتواند اين حق را از وي سـلب كنـد             

  .جمهوري را متوقف ساخت نهضت را تعطيل كند

يك از احزاب يـا      اي دهد كه فعاليت هيچ      يل حزب جمهوري ممكن است به حاكميت بهانه       در عين حال تعط   
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ر بگوئيم تنها حزب باقي مانده يعني نهضت آزادي ايران را مجاز نشمارد و به عناوين مختلف از فعاليـت               بهت

 چنين اقدامي چنـدان اثـري در جريـان فكـري نهـضت نخواهـد گذاشـت ولـي                    .محدود نهضت جلوگيري كند   

  .تر خواهد گشت ديكتاتوري حاكميت به دنيا روشن

  بازنگري

نفـوذ تـشكيل      گيريم كه سرنوشت احزابي كه بـه دسـتور مقامـات ذي             ه مي از آنچه تاكنون گفته شد نتيج     

  .شوند و گرد محور قدرت شكل گيرند چيزي جز نابودي نيست

احـزاب  يابـد و گذاشـتن اسـامي و عنـاويني مقـدس روي چنـين                  اين سنت الهي در هر صورت تحقق مي       

كه در آنجا كه تشكل به منظور دسـته         اين وعده الهي است     . توم جلوگيري كند  تواند از اين سرنوشت مح      نمي

ولـي تـشكالتي   . اف كشيدن گروهي از آنها صورت پذيرد محكوم به فناسـت ضعدسته كردن مردم و به است  

ا زمـاني كـه در ايـن     ا حقي تحقـق يافتـه اسـت و تـ          يكه از درون جامعه جوشيده و به منظور دفاع از ايده و             

در درون دسـته اول     . مه داده و هدف خويش را دنبـال كنـد         تواند به حيات خود ادا      ماند مي چهارچوب باقي ب  

آورد در    بذر تشتت، اصطكاك منافع و تخاصم نهفته است و اين بذر چيزي جز توقف يا انحالل به بـار نمـي                    

صورتي كه دسته دوم بر پايه همياري و همكاري در جامعه آغـاز شـده و علـت وجـودي آن روح تفـاهم و                         

  . مايه بقا و دوام آن استباشد كه اين خود هماهنگي مي

 حزب جمهوري اسالمي از دسته اول بود كه نه تنها خود متوقف شده است بلكـه يكبـار ديگـر                     متأسفانه

  .فكر تخرب و تشكل در ايران را در معرض ترديد و حتي انكار قرار داده است

يوسـته و آخـرين     رويدادها و ابتالئات متعددي كه در مسير حاكميت جمهوري اسالمي ايران بـه وقـوع پ               

آنها مسئله تعطيل يا توقف كامل حزب جمهوري اسالمي است درس عبرتي براي همه ملت به ويژه عناصـر                   

  .هاي انقالب اسالمي است صادق و مومن به آرمان

بر جوانان پاكدلي كه بزرگترين سرمايه حيـاتي يعنـي جـواني و جـان خـود را در ايـن راه فـدا كـرده و                           

ي درنگ نموده و در گذشته و حال خود بينديشند و در صورتي كه ريـشه مـشكالت                  كنند الزم است اندك     مي

كنوني جامعه را در حاكميت انحصارگرانه روحانيت و سلب حق آزادي و حاكميت از مردم و ناديده گـرفتن                  

 حكم وظيفه ديني و ملي خود، در جهت احقـاق حـق و اجـراي قـانون     .يابند قانون اساسي توسط متوليان مي  

  .براي تحقق آرمانهاي مردم و اجراي عدالت آمده گرددزمينه  قرآني كنند تا قيام

  

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶تيرماه 
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

   گرفتاريهامسئولريشه گرانيها و 

  

لسماء ا ي آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات منرالق ولو ان اهل

  ١واالرض

 حاكمه بـه دسـت و پـا افتـاده اسـت             هيأتشود و     زياد بحث مي   روي آن    اخيراًاز مسائل مهم مملكت كه      

  .گراني سرسام آور زندگي و تورم است و باال رفتن تصاعدي نرخ اجناس و خدمات

كارمندان دولت و حقوق بگيران با درآمد ثابت يـا بيكـاران ايـن مـشكل و                  خصوصاًاز نظر توده مردم م    

 ماه بـه    !حشتناك شده است  گراني و گرفتاريها و   . رار دارد  تمام گرفتاريهاي بعد از انقالب ق      رأسمصيبت در   

در حـالي كـه     . رود  شود و عليرغم ادعاها و اقدامات يا نوسانهاي موقت به سـرعت بـاال مـي                 ماه شديدتر مي  

  !نشانه توقف يا تخفيف، براي آينده نزديك يا دور، در افق كشور نمايان نيست

 باشد كه گرانـي و تـورم        قتصادي، و اعتقادي و اخالقي مي     ايران دچار بحرانهاي متعدد سياسي، جنگي، ا      

  .هاي حاد آن براي عامه مردم است هيكي از جلو

ضرورت  طرف و ادي از مردم، از يكزيبحران اقتصادي حاضر وخامت اوضاع و گرفتاريهاي شديد طبقات   

ظ ملي و ديني احساس وظيفه كرد كه نهضت آزادي ايران به لحا يابي قضايا ايجاب مي جوئي يا حداقل ريشه چاره

 ارائه طريقي در حد تشخيص و توان خود،  واظهارنظرخطيري نموده عالوه بر ابراز همدردي با همنوعان عزيز،          

  .هاي اقتصادي گذشته بنمايد يل نشريات و اعالميهكمدر زمينه گراني و گرفتاريها و در تعقيب و ت

 از وسعت موضوع و پيچيدگي مسئله اسـت پـوزش           ما پيشاپيش از طول كالم و مشكالت بيان كه ناشي         

ايـم    باشيم ناچار شـده     طلبيم و چون با دست بستگيهاي گوناگون فني و مالي و سياسي كه دچار آنها مي                 مي

هاي معـدود توزيـع نمـائيم انتظـار و اميـد داريـم كـه                  نشريه را به صورت ماشين شده زيراكسي در نسخه        

كس به نوبه خود و با امكانات موجود به تكثير و توزيع اين صفحات              دوستان و دريافت كنندگان نشريه هر       

باشد كـه بـه فـضل خـدا كمـك بـه             . بپردازند يا به ديگران ارائه و امانت بدهد تا همگان مطلع و همراه شوند             

  .ها به عمل آيد روشن گشتن قضايا و باز شدن گره

  :بندي موضوعات به قرار زير خواهد بود فهرست مطالب و فصل

 جدولي از ترقي قيمت چند نمونه نيازمنديهاي جاري و بـه طـور كلـي                ر بخش الف يك ميزان ملموس و      د

سير تحول شاخص زندگي در دوران انقالب را بـه دسـت داده در برابـر آن وضـع درآمـد و قـدرت خريـد                          

  .سرت بعضي و وسعت بعضي ديگر روشن شودئيم تا درجه عنما طبقات مردم را بررسي مي

 دولت و اقداماتي را كه دستگاه در قبال آن انجام داده اسـت              هسئله گراني و تورم از ديدگا     در بخش ب م   

  .پردازيم دهيم و به نقد و تطبيق نظريات و تبليغات آنها مي مورد مطالعه قرار مي

                                                      
گرفتند حتماً درهاي بهـشت و آسـمان و زمـين را بـر آنهـا                  ـ و اگر مردم شهر و ديار ايمان آورده و تقوي پيشه مي            ۹۶ـ اعراف   1

  .گشوديم مي



 

 ۶۱

آيـد    بينانه، آنطور كه به نظر خودمـان مـي           تفصيلي و درآمدي واقع    نسبتاًدر بخش ج يك تجزيه و تحليل        

  .آئيم ين درجه يك و راه حلهاي موثر بر ميمسئولدهيم و در پي تشخيص عوامل اصلي و   ميارائه

  . داراي تقسيمات و عناويني است كه به تدريج توجه خواهيد فرمودهر يك از اين بخشها طبعاً

  

  بخش الف

  گراني و تورم بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران

دگي مردم در دوران انقالب و نظام جمهوري اسـالمي، ضـمن آن كـه               ها و باال رفتن هزينه زن       افزايش قيمت 

باشد، در كشور ما چنـان مـداومت      در سالهاي ابتدائي آن مي     خصوصاًبيني بوده و الزمه هر انقالب،         قابل پيش 

ولي با وجود بـديهي بـودن بـراي         . و شدت داشته است كه محسوس همگان بوده احتياج به اثبات و بيان ندارد             

دي و چگونگي اين ترقي مورد ترديد و انكار بعدي قرار نگرفته ميزان مشخص و محاسباتي روشن بـه          آنكه چن 

هـاي جـاري زنـدگي را كـه           هـا و هزينـه      دست داده باشيم به طور نمونه ارقامي از ترقي نسبي چند قلـم قيمـت              

خص كلـي زنـدگي و      نمائيم و سير تحول شا      مشترك و مبتالبه طبقات مختلف كشور است استخراج و ارائه مي          

  .دهيم ابي ترسيم نموده آغاز بحث قرار ميسهاي عمده را به شهادت آمار رسمي و آمار احت شاخص

از طرف ديگر چون مسئله تورم و مشكالت اقتصادي مردم، تنها تابع ترقي و تنزل نرخ كاالها و خدمات                   

نقش اساسي در احساس گراني و      نيست و ميزان يا تغييرات درآمد و دارائي مردم و قدرت خريد كل كشور               

  .ارزيابي گرفتاريهاي مالي دارد الزم گرديد كه به اين قسمت نيز عنايتي به عمل آيد

  ۱جدول شماره 

  هاي زندگي در سالهاي بعد از پيروزي انقالب هزينهو ترقي قيمت متوسط چند قلم از كاالها 

ف
دي
ر
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  وسه ماه

 ۶۶ نيم اول

افزايش كلي هشت 

  سال انقالب

  برابر۲۵/۱۲  ۱۰۵  ۹۵  ۷۵  ۳۰  ۱۰  ۸  ۸  كيلو  آرد  ۱

   برابر۵/۷  ۱۵۰۰  ۱۲۰۰  ۸۰۰  ۴۰۰  ۳۰۰  ۲۲۰  ۲۰۰  كيلو  پنير  ۲

   برابر۸/۷  ۲۲۰۰  ۱۷۰۰  ۱۴۰۰  ۶۰۰  ۴۵۰  ۳۵۰  ۲۵۰  كيلو  گوشت  ۳

   برابر۹/۱۰  ۸۵۰  ۷۰۰  ۶۰۰  ۱۳۵  ۱۰۵  ۹۰  ۷۸  كيلو  )داخلي(برنج  ۴

   برابر۸  ۱۲۰۰  ۸۵۰  ۷۵۰  ۴۰۰  ۳۰۰  ۲۰۰  ۱۵۰  كيلو  مرغ  ۵

   برابر۳/۷  ۴۰  ۳۰  ۲۲  ۱۴  ۸  ۷  ۶  عدد  مرغ تخم  ۶

   برابر۶/۵  ۱۷۰  ۱۲۰  ۱۰۵  ۶۰  ۴۵  ۳۵  ۳۰  ليتر  شير  ۷

   برابر۵/۱۲  ۲۵۰  ۲۰۰  ۱۵۰  ۵۰  ۳۵  ۲۵  ۲۰  گرم۱۰۰  كره  ۸

   برابر۵/۱۱  ۸۰  ۵۰  ۶۰  ۲۵  ۱۵  ۱۰  ۷  كيلو  زميني سيب  ۹

   برابر۲۰  ۸۰  ۶۵  ۶۰  ۱۸  ۱۲  ۸  ۴  كيلو  پياز  ۱۰

   برابر۲۳  ۱۵۰۰  ۱۲۵۰  ۹۰۰  ۱۰۰  ۶۵  ۶۵  ۶۵  كيلو  نباتي روغن  ۱۱

   برابر۳/۱۳  ۸۰  ۷۰  ۶۵  ۲۵  ۵/۱۷  ۱۰  ۶  كيلو  )هندوانه(ميوه  ۱۲

   برابر۱۴  ۱۴۰  ۱۲۰  ۱۰۰  ۲۵  ۲۰  ۱۵  ۱۰  گرم۹۰  صابون  ۱۳

   برابر۵/۷  ۶۰  ۳۰ـ۶۰  ۳۰  ۳۰  ۸  ۸  ۸  ليتر  )بنزين(سوخت  ۱۴

   برابر۶/۵  ۴۸۰  ۴۰۰  ۳۶۰  ۱۲۰  ۱۰۸  ۱۰۰  ۸۵۰  عدد  )پيراهن(لباس  ۱۵

   برابر۶/۳  ۶۵۰۰  ۵۲۰۰  ۴۵۰۰  ۲۶۰۰  ۲۳۰۰  ۲۰۰۰  ۱۸۰۰  عدد  )كفش(لباس  ۱۶

   برابر۴/۱۵  ۱۰۰۰  ۶۵۰  ۹۰  ۹۵  ۶۵  ۶۵  ۶۵  گرم۴۸۰  پودر لباسشوئي  ۱۷

   برابر۱/۲  ۵۴۰۰۰  ۴۸۰۰۰  ۴۵۰۰۰  ۲۷۵۰۰  ۲۶۵۰۰  ۲۸۰۰۰  ۲۵۰۰۰  ماهيانه  اجاره مسكن  ۱۸

   برابر۴۴/۱۰  متوسط افزايش كلي



 

 ۶۲

  

  :ها و شاخص زندگي در سالهاي بعد از پيروزي انقالب سير ترقي قيمت

 قلم كاال و نيازهاي جاري را كـه بـه طـور عـادي و آزاد بـه دسـت               ۱۸اي از بهاي       نمونه ۱جدول شماره   

  .دهد  نشان مي،رسيده مي) تهران(مردم 

ر آخـرين سـتون از مقايـسه        در اين جدول نرخهاي متوسط و تقريبي سالهاي ذيـل ارائـه شـده اسـت د                

ها را درآورده به   قيمت سال پيش از انقالب چند برابر شدن هر يك از قيمت          ۱۳۶۶ تيرماه ۱۴آخرين قيمت در    

  :ايم  رسيده%۱۰۰۰رابر شدن مخارج يا افزايش بيش از  ب۴۴/۱۰ به رقم بيرطور كلي و متوسط و تق

   ـ قبل از انقالب۵۶ـ۵۷سال 

   ـ دولت موقت۵۷ـ۵۸سال 

   ـ دولت موقت و شوراي انقالب۵۸ـ۵۹ل سا

   ـ دولت رجائي ـ مجلس اول ـ آغاز جنگ۵۹ـ۶۰سال 

   ـ تداوم جنگ مهندس موسوي ـ مجلس دوم ـ چهار سال بعد ـ ۶۴ـ ۶۵سال 

   ـ ادامه دولت مهندس موسوي و مجلس دوم و جنگ۶۵ـ۶۶سال 

 و تـشديد بحـران   جنـگ ـ    ـ ادامـه دولـت مهنـدس موسـوي و مجلـس دوم و      ۶۶اول سـال  سه ماه ونيم 

  .بست بن

دهـد كـه       را نشان مي   ۱۳۶۵ تا   ۱۳۵۷ها در سال      سير ترقي شاخص كل قيمت      ۱نمودار شماره   منحني يا   

  .مقايسه شده است) ۱۰۰برابر با  (۱۳۵۷ گرديده و با شاخص سال اقتباسنك مركزي ااز آمار ب

موقت مامور در دست گرفتن و اداره        دولت    كه ۵۸ تا آبان    ۵۷ترقي شاخص متوسط كل در فاصله بهمن        

 شـتاب ثابـت منظمـي       ۶۳پس از آن تـا سـال        .  حداقل تمام دوران انقالب بوده است       در امور كشور شده بود   

آور شـده اسـت كـه      نگـران و چنـان  ج گرفتـه  و ا ۶۵  سال   دريافته و    رصت تخفيف مخ  ۶۳ـ۶۴داشته در سال    

  .بانك مركزي داده است به  راانتشار آمارحذف و عدم دستور وزير  نخستآقاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ۶۳

ايـم كـه در محـدوده        بـه نقـل عينـي از آمـار بانـك مركـزي آورده               ۲منحني يا نمودار ديگري به شماره       

 بـراي  ۱۰۰بـر مبنـاي   (هـاي ديگـر را     ترقي ماهيانه تفصيلي تفكيك شده چهار قلم شاخص    ۶۴ تا   ۶۱سالهاي  

  .ا و آشاميدنيها ـ پوشاك ـ مسكن و ساختمانشاخص كل ـ خوراكيه: نمايد بيان مي) ۵۳سال 

هـاي كـل خوراكيهـا داراي         سير كلي و متوسط هر چهار شاخص صعودي مستمر اسـت ولـي شـاخص              

  . در بهار به حداكثر و در تابستان به حداقل رسيده است،نوسانهاي فصلي منظمي بوده

مردم و متداول بـازار حـساب   هاي در دسترس     تر هزينه زندگي را كه بر مبناي قيمت         اما شاخص صحيح  

  .توانيم ببينيم   مي۳و ترسيم شده باشد در منحني شماره 

ارقام اين شاخص از تقسيم كردن مبلغ كل مخارج يكساله يك خانواده متوسـط تهرانـي در سـال مـورد                     

 قلـم   ۱۸در احتـساب مخـارج يـك سـاله نيـز بهـاي              . به دست آمـده اسـت     ) ۱۳۵۷(ظر بر مبلغ كل سال مبنا       ن

اين منحني نيز ماننـد     . ايم  الذكر را در ميزان مصرف متوسط و ثابت ساليانه هريك از آنها ضرب كرده               سابق

دهـد كـه شـتاب آن در سـال       آمار بانك مركزي سير صعودي مستمر مشابهي را نشان مي   ۱منحني شماره   

و در ظـرف هـشت       ثابـت مانـد      نسبتاً ۶۴ تا   ۵۹ حداكثر بوده در فاصله سالهاي       ۶۶ حداقل و در سال      ۵۷ـ۵۸

  . برابر رسيده است۷سال و نيم نظام جمهوري ايران به 

  تغييرات درآمد و دارائي مردم و قدرت خريد ريال در سالهاي انقالب

اي است كه در چند سال گذشته فشار اقتصادي و حركت تدريجي به سوي ماتمكده                 كمتر فرد يا خانواده   

 بـا  مـستمراً  تا به امروز  ۵۸ه استثناي افراد معدودي از سال       ملت نجيب ايران ب   . فقر را احساس ننموده باشد    

هاي گذشته خود فاصله ميان درآمد و هزينه را پر كـرده و بـه قـول معـروف از مايـه خـود          صرف اندوخته 

انـد يـا      بسيار ديده شده كه بعضي از كارمندان و بازنشستگان و كساني كه درآمـد ثابـت داشـته                 . اند  خورده

اند    براي حفظ آبروي خود لوازم منزل، زينت آالت همسر و حتي فرش زير پا را فروخته                ،اند  سازي شده   پاك

  .زهاي روزانه را تهيه كننداتا ني

شود و گهگاه بـيش از آنچـه نمايـشگر واقعيتهـاي      اگر چه آمار و ارقامي كه از طرف حاكميت منتشر مي      

ن ارقام بـه طـوري كـه در نمودارهـاي            اغراض سياسي است، ولي همي     تأميناي براي     اقتصادي باشد وسيله  

  .دهد  ديديم به خوبي سير صعودي مشكل شدن معيشت را نشان مي۲و۱

ايم از همـان منـابع اسـتخراج           آورده ۲سير نزولي قدرت خريد در سالهاي اخير نيز كه در جدول شماره             

  .شده است

  ۲جدول شماره 

  )بر حسب ريال (۶۲ تا ۵۸تغييرات درآمد سرانه ملي بر پايه قيمت ثابت در سالهاي 

  ۱۳۶۲  ۱۳۶۱  ۱۳۶۰  ۱۳۵۹  ۱۳۵۸  سال

  ۱۳۰/۸۷  ۴۰۰/۷۹  ۹۰۰/۷۰  ۹۰۰/۷۰  ۴۰۰/۸۷   سرانه درآمد

  

 بعـد از پيـروزي      ١هـاي ثابـت     شود درآمد سرانه ايرانيان بـر پايـه قيمـت           به طوري كه در جدول ديده مي      

                                                      
  ۱۳۵۳قدرت خريد ريال در سال = ـ قيمت ثابت 1

مثل ايـن  . باشد شود منظور مقايسه منطقي مي    مبالغ درآمد يا هزينه و بهاي كاال به قيمت ثابت بر مبناي سال معيني بيان مي               وقتي  



 

 ۶۴

 منتشر شده اسـت، در فاصـله        انقالب، بر طبق آمار رسمي كه در مورد توليد ناخالص ملي و جمعيت كشور             

 كـه   ۶۲ به شدت كـاهش داشـته و در سـال            ۶۰ و   ۵۹بلكه در دو سال     .  افزايش نيافته است   ۶۲ تا   ۵۸سالهاي  

  . برسد۵۸ خوب بوده باز هم نتوانسته است به پايه سال نسبتاًفروش نفت 

زي انقالب اسالمي   ارقام فوق نمايشگر اين واقعيت است كه شهروندان ايراني حتي پنج سال پس از پيرو              

  . كسب كنند،اند اند درآمدي را كه در سال پيروزي داشته نتوانسته

شود كه درآمد سرانه در يكسال به معناي مساوي بودن درآمد كليه افراد كشور بـه                   اضافه مي  توضيحاً

بر  ،ات و افراد  مؤسسآن مبلغ نيست بلكه رقم متوسطي است كه از تقسيم كردن مجموع درآمدهاي دولت و                

  .آيد جمعيت كشور، به دست مي

هاي جاري سالهاي بعد از پيروزي انقالب كه بـر پايـه فـوق حـساب شـده          اما درآمد سرانه ملي به قيمت     

خصوص ب افزايش ظاهري    ، در اثر ازدياد نقدينگي و تنزل قدرت خريد و ارزش واقعي نزولي ريال             قهراًاست  

  .شود  مي%۸۵ ذيل، پيدا كرده است كه در حدود ۳ بر طبق جدول شماره ۶۲ تا ۵۸در فاصله سالهاي 

  ۳جدول شماره 

  ۶۲ تا ۵۸هاي جاري در سالهاي  تغييرات درآمد سرانه ملي بر پايه قيمت

  ۱۳۶۲  ۱۳۶۱  ۱۳۶۰  ۱۳۵۹  ۱۳۵۸  سال

  ۱۵۰/۳۰۵  ۴۰۰/۲۴۸  ۷۱۰/۱۹۷  ۱۶۰/۱۶۷  ۲۳۰/۱۶۴   سرانهدرآمد

بر طبق نمودار شـماره     رندگي   هزينه   ،ها نكته قابل توجه اين است كه در ظرف همين مدت شاخص قيمت           

  .دهد نشان مي% ۸/۱۱۳يك افزايش نسبي  ريال ترقي كرده است و ۲۳۷ ريال به ۱۱۱ بانك مركزي از ۱

هـاي     قسمت مهمـي از مخـارج روزانـه از ذخيـره           تأميناند براي     در حقيقت شهروندان ايراني ناچار بوده     

  .هاي گذشته مصرف كنند شخصي يا سرمايه

 توليد ناخالص ملي و پـولي كـه بـه دسـت             اوالً. باشد  وق نمايشگر كامل وضع اقتصادي مردم نمي      آمار ف 

 در محاسبه اين ارقـام نرخهـاي دولتـي    ثانياً.  مساوي نيستبرند دقيقاً هاي خود مي رسد و به خانه   مردم مي 

رآمـد ملـي نيـز       توزيـع د   ثالثـاً . در صورتي كه اين نرخها در دسترس عموم نيـست         . نقش عمده داشته است   

  .هاي كم درآمد است عامل موثري در افزودن بار فشار اقتصادي بر دوش خانواده

ها در هشت سال بعـد از پيـروزي            كه بيان كننده ترقي واقعي شاخص قيمت       ۳با توجه به نمودار شماره      

   معادل۵۸ نسبت به سال ۶۲انقالب بود افزايش هزينه زندگي در سال 

۱۱۵ - ۴۱۵ = ۰۰۳ = ۲۶۰%  

                                                       ۱۱۵         ۱۱۵  

  . آمار رسمي دولتي است%۱۱۳آيد كه خيلي بيشتر از  در مي

 افزايش داشته است شـاخص واقعـي        %۸/۸۵ به نرخهاي جاري     ۶۲در حالي كه درآمد ملي متوسط سال        

  . ترقي كرده است%۲۶۰هزينه زندگي براي مردم عادي

۴,۲۳۰۱۶-۳۵۵,۱۵۰ = ۱۴۵,۹۲۰ =۸/۸۵%  

۱۶۴,۲۳۰        ۱۶۴,۲۳۰  

                                                                                                                                                            
 .ها به نرخ ثابت پول در سال مبنا انجام شده باشد است كه ارزش پول تغيير نكرده و درآمد و هزينه
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در جهـت مهـار     » يتعزيـر حكـومت   «مناسبت نيست در اينجا به اقدامات اخير دولت در اجراء سياسـت               بي

هـاي مـواد      اگر چه اجرا اين سياست در كوتاه مدت ثمراتي در پائين آوردن قيمت            . نمودن گراني اشاره كنيم   

هـائي از ايـن قبيـل     توان گفـت كـه سياسـت     به بار آورده است ولي به طور قاطع مي)جات ميوه(فاسد شدني   

بلكه پس از گذشت مـدتي مـشكل را بـه صـورتي حـادتر      . توانند مشكل تورم را به طور بنيادي حل كنند     نمي

  . تجربه اطاق اصناف شاهد بسيار گويا بر صحت اين نظريه است.سازند گر مي جلوه

  

  بخش ب

   تورم از ديدگاه دولتمسئله گراني و

العملهاي متفاوت و متحولي نسبت به         حاكمه و طرفدارانش در تبليغات انحصاري وسيع خود عكس         هيأت

مسئله گراني و گرفتاريهاي معاشي مردم نشان داده تجزيـه و تحليلهـائي بـراي بيـان علـل و عوامـل ابـراز                        

  .داشته و اقداماتي براي جلوگيري از آن به عمل آورده است

  رز برخورد دستگاه و تجزيه تحليلهاي ارائه شدهط

اعتنائي و انكار اختيار كـرده و         دستگاه حالت بي  . شد  در سالهاي نخستين، توجه چندان به اين قضيه نمي        

حتـي چنـين   . كـرد  ي مـي  قـ لت الزمـه هـر انقـالب و جنـگ           تصريحاً يا   تلويحاًاجناس را   افزايش قيمت و كمبود     

هنـگ مـصرفي تـصور و تبليـغ كـرده و بـه تحمـل و اسـتقبال ملـت انقالبگـر                       اي ضـد فر     آمدي را پديده    پيش

  .نمود شهيدپرور افتخار مي

 اگر كـسي  ضمناً. دانست  و مقصر اين جريان و متعهد به رفع آن نميمسئولدر هر حال دستگاه خود را      

قـب سـوء اقتـصاد و       داد اشاره به گراني و گرفتاريها بنمايد و اظهار نگراني نسبت بـه عوا               به خود اجازه مي   

شـد و مـتهم بـه نـشر      بحران كشور كرده تالش و تدبيري طلب كند، برچسب ضد انقالب به روي او زده مي               

  .ديردگ اكاذيب و تضعيف روحيه و مقاومت مردم مي

شـد و     تـر مـي      تشديد بيكاري و ترقي ميزان تورم محسوس       ،تقليل درآمدها به تدريج كه سنگيني مخارج،      

اعتنـائي بـه اقتـصاد و         رسيد، مخفي نگاهداشتن بار و بحران كـشور و بـي            ها به آخر مي     هاي خانواده   ذخيره

در مواقـع تنظـيم بودجـه و طـرح و تـصويب آن در مجلـس، دولـت                    خـصوصاً . گـشت   تر مي   ماديات، مشكل 

توانست براي هميشه پرده بر كسر درآمد و بحران مالي كشور بگذارد، حرف از حذف بعـضي از اقـالم                 نمي

هــا و گرداننــدگان را ناراضــي و نــاتوان در اجــراي  زنــد و وزارتخانــهن و كارهــاي عمرانــي و اداري هزينــه

داد سـر و      ته و متعادل جلـوه مـي      رأساگر هم دولت چيزي را انكار نكرده بودجه را با ظاهر آ           . ها نكند   برنامه

 خطـر از زبـان      سـاخت و زنگهـاي      صداي كميسيون و جلسات علني مجلس قسمتي از اسرار را بـر مـال مـي               

  .آمد كارشناسان و آگاهان به صدا در مي

صداي مردم نيز از مدتها پيش، بعد از دولت موقت، در صـفهاي خريـد و در خلوتگاههـاي خـانوادگي و                      

ها و چـه      ها و اعتراضها، چه از بابت گراني و كمبود          خصوصي دور از چشم پاسداران كميته، درآمده شكوه       

مـردم در محافـل و مطبوعـات علتـي يـا علتهـائي را پـيش                 . گرفـت    اوج مـي   از بابت اجحـاف و سـختگيريها،      

هـا و دسـت    هكردند يا واسـط   دكانداران و فروشندگان را باعث گراني و كمبود معرفي مي      غالباًكشيدند و     مي

  .نمودند به دست گشتنها را علت نايابي اجناس و ترقي نرخها قلمداد مي
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سـهل  .  داشتند ولي مصلحتشان نبود كه به روي مبارك بياورنـد          دولت و دستگاه البته كم و بيش آگاهي       

ا را هبرداري نموده تقـصير    است كه با مهارت خاص از سير خرابي و از بيچارگيهاي مردم به نفع خود بهره               

يـا عوامـل و ايـادي متفرقـه را پـيش كـشيده بـه               . انداختنـد   به گردن مخالفين داخلي و دشمنان خـارجي مـي         

كردند و دسـت بـه        قيافه حق به جانب و مظلوم اختيار مي       . پرداختند زيهاي زيركانه مي  شعارپراكني و جوسا  

  .زدند تحريك احساسات و تهيج طبقات مي

ز ناحيـه   هـائي بيـشتر ا      گاهگاه نيز براي تسكين افكار عمومي و اثبات قدرت حكومتي تهديدها و مصاحبه            

  .افتاد كردند و گرد و خاكي راه مي صادر ميعمل آمده دستورها و احكامي مقامات قضائي و انقالبي به 

  هاي دستگاه درباره گراني، گرفتاريها يريشه ياب

 ياربـ  نـد، يانم تبليغات دولتي، ضمن آنكه پاي خود را كنار كشيده احساس يا ابراز تقـصير و تعهـد نمـي                  

، از قبيـل     چـشمگيري را    علل و عوامـل ظـاهراً      ،انحراف افكار عمومي و جلوگيري از تشخيص صحيح قضايا        

همانطوري كه اشاره شد از يك طرف دشمنان خارجي و مخـالفين            . كنند   مي عنوانشماريم،     بر مي  ذيالًآنچه  

دهند و از طرف ديگر براي افكار ماركسيستي كـه ضـد تـالش و                 داخلي را باعث گراني و گرفتاريها ارائه مي       

ب به جاي ترقي و توليد بـه سـوي اقتـصاد             تا انقال  ،نداينم  تدبيرهاي مشروع و مردمي آزاد است تبليغات مي       

  .سوق داده شود) ساالري دولت(دولتي يا اتاتيسم 

گردانندگان پس پرده فرهنگ انقـالب، علـل و عوامـل زيـر را بايـد مقـصر و       و م دولتيان و دستگاه عزه  ب

  :موثر در گراني تصاعدي و بحران اقتصادي كشورمان بدانيم

هـاي مـستمر بعـدي ابرقـدرتها و            و توطئـه   ۵۹ز گروگـانگيري سـال      اصره اقتصادي آمريكا، بعد ا    حـ م ۱

  .امپرياليسم جهانخوار در اقتصاد و سياست كشور ما

جيرفت بـه    در تابستان دو سال قبل نرسيدن هندوانه         وزير  نخستيل فوق تا آنجا رفته است كه آقاي         تحل

  !داران تهران را نتيجه مستقيم دخالت آمريكا اعالم كردند روزهسفره 

ان بـه    و صادرات ايـر    يالملل  آمريكا روي بازار نفت بين     خصوصاًـ كنترل و اعمال سياست ابرقدرتها، م      ۲

  . تضعيف جمهوري اسالمي ايرانمنظور تقليل درآمدهاي ارزي و

المللـي و وابـستگان داخلـي آنـان روي واردات و صـادرات و                 داران بـين   ـ كنترل و اعمال نفوذ سرمايه     ۳

  . منظور دخالت و نفوذ در اقتصاد و سياست بعد از انقالب جمهوري اسالمي ايرانمعامالت ارزي ما به

دارن طاغوتي گذشته كه كشاورزي و صنايع و بازرگـاني كـشور    هاي مالكين و سرمايه     ـ وجود فعاليت  ۴

هاي خـارجي  شـ  توليد و نيازهـاي عمـومي و سفار   مورو اداره خود داشته كارشكني در ا      را هنوز در اختيار     

  .مايدن مي

به قيمتهاي بـاال و       مرغوب را   يافتگان جديد با حجم نقدينگي خود اجناس          و ثروت  قديمـ كثرت پولداران    ۵

حتـي دولـت را بـه    . شـوند   نرخهاي سنگين ميتثبيتدريغ خريداري كرده باعث تقاضا و ترقي مصرف و            بي

نـام ايـن    ) ۸/۴/۶۶(امه اطالعات   روزن. كنند   انحصاري مي  توليدات گرانفروشي،    به دنبال خود كشانده تشويق   

دولتـي  «و  » گـذاران نـامرئي    نرخ« عمومي كل كشور است       درآمدشان نزديك به بودجه    گويند  ميدسته را كه    

  .گذارده است» در دولت رسمي

 را از منابع و احتياجاتـ قاچاقچيان و محتكرين و صادركنندگاني كه ايجاد بازار سياه نموده اجناس و         ۶
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كنند و سپس     ويل گرفته از مجاري مشروع و مجازي كه در دسترس مردم است خارج مي             مراكز مربوطه تح  

بهاي چندين برابـر بـه وسـيله دستفروشـان خيابـاني و             به  به وسيله ايادي اختصاصي و از راههاي پنهاني         

  .كنند  يا با خروج از مرز تحصيل ارزي نرخ چندين برابر مي،فروشند دكانداران متفرقه به مستضعفين مي

 كـه در صـنعت و كـشاورزي و بازرگـاني، از اقتـصاد           ش خصوصي قانوني ولي طمعكار سودجو     ـ بخ ۷

شـوند، از استيـصال ملـت و از حـسن نيـت دولـت سـوء اسـتفاده كـرده                       منـد مـي     آشفته بعد از انقالب بهره    

نـاس را بـه     مانع و رادع، بيرحمانه و زراندوزانه و بدون باك از كمبـود و گرانـي، اج                 حساب و كتاب و بي      بي

  .رسانند نرخهاي دلخواه به فروش مي

اند خيل فروشندگان كوچك و بزرگ و كاسبهاي كوچه و خيابان كه صاحب دكان و دكه                  در همين رديف  

  .كنند دفاع آب مي شان ببرد به خريداران بيچاره و بيتيغبندي شده را هر طور  بوده اجناس آزاد يا جيره

طـرف و    كننده و واردكننـده از يـك      ل بازيهاي بيهوده كه ميان توليد     الهاي متعدد و متوالي و د       ـ واسطه ۸

  .زنند هر دستگردان پولهاي مفت به جيب مي مصرف كنندگان از طرف ديگر حائل گرديده در

  بررسي درجه واقعيت و عمق ريشه يابيهاي دستگاه

  :به نظر ما هيچ يك از موارد فوق ساختگي و موهوم نيست ولي

شـان را بـيش از آنچـه        تأثير دور از واقعيت درباره بعضي از آنها به عمـل آمـده درجـه                هاي   مبالغه اوالً

  .دهند هست جلوه مي

  .الت يا دخالت دست اول نداشته خود معلول و ناشي از عوامل ديگر هستندص تمام آنها اثانياً

  .گيرد  صورت ميناي برخي از آنها، مستقيم يا غيرمستقيم به دست خود دولت و دستگاهثالثاً

نـاتواني حاكميـت و عـاملين آن    نـاداني و   بوده و آسان بوده، پذير  جلوگيري بسياري از آنها امكان     رابعاً

  .باعث خطا و خرابيها شده است

  .پردازيم  درباره هر يك از بندهاي هشت گانه باال مياظهارنظراينك به طور اختصار به توضيح الزم و 

 اين مـشكالت    اوالًگيري و محاصره اقتصادي آمريكا، بايد بگوئيم        ـ در مورد مزاحمتهاي بعد از گروگان      ۱

 محاصره اقتصادي آمريكا ادامه و استقرار ثانياً. ناشي از عمل خودمان و ضعف ديپلماسي ايران بوده است         

جز آنكه ايران به جاي معامالت مـستقيم عـادي          . چندان نيافته مانع از مبادالت تجاري ايران با خارج نگرديد         

تـر    اول، اجناس مورد نياز جاري و جنگـي و صـنايع خـود را بـه نرخهـاي بـاالتر و بـا كيفيـت پـائين                          دست  

 شـد راهگـشاي     هاي كه با ميل و موافقت آمريكا با دولت تركيـه بـست              مندانه  قرارداد سخاوت . خريداري نمود 

المللـي و     الالن بـين  با همكـاري د   . دهنده اقتصاد ورشكسته كشور تركيه گرديد      احتياجات وارداتي ما و نجات    

قاچاقچيان اسرائيلي و غيره نيز كارپردازان ايران توانستند بسياري از قطعات و كاالهاي ممنـوع شـده را از                   

از اين رهگذر شايد بـيش از سـي         . آمريكا خريداري نمايند  ) زير ليسانس (سازندگان اروپائي شريك يا مجاز      

 نماينـدگي كمپانيهـاي بـزرگ        ايرانياني كـه سـابقاً     تيحدر بعضي موارد    . درصد ما زيان نرخ واردات كرديم     

خارجي را داشتند و بعد از انقـالب ايـران را تـرك كـرده بودنـد كماكـان بـه واسـطگي خـود، و بـه گـرفتن                              

 به اينكه از دو سه سـال پـيش بـه ايـن طـرف بـاب       مضافاً. الزحمه الزم ادامه دادند كميسيون و رساندن حق  

هاي عديـده بـراي خريـد ماشـين آالت و             هيأتي با خود آمريكا باز است و        معامالت مستقيم غير رسمي حت    

  .كنند قطعات يدكي به آنجاها سفر كرده و مي
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المللي و كمپانيهاي چنـد مليتـي اعـم از            بينهاي    ها يا تراست    دولتـ موضوع كنترل و اعمال سياست       ۳و۲

اي نيـست كـه       لـه نفـت مـسئله تـازه       آمريكا و شرق و غرب اروپـا و ژاپـن، روي بازارهـاي جهـاني و از جم                 

ادي در  عـ اختصاص به ايران بعد از انقالب اسالمي يا بعد از جنگ با عراق داشـته و سـبب گرانيهـاي فـوق                       

كنندگان و توليدكنندگان نفت يا مواد خام ديگر دنيا گاهگاه دور هـم جمـع                 اگر مصرف  .كشورمان شده باشد  

نمايند و در عالم رقابت با رفع مـشكالت           انديشي مي  چارهشده براي نيازها و تنگناهاي عمومي و خصوصي         

صل كردن جمهـوري اسـالمي    براي مستأالزاماً اين اقدامات اوالًاقتصادي مربوطه دست به ترفندهائي بزنند  

انـد كـه بـا نفـوذ روي اوپـك و        مقامات دولتي ما مكـرر ادعـا كـرده   ثانياًو به زانو درآوردن اسالم نيست و       

  .اند هاي ابرقدرتها را نقش بر آب كرده وطئهتكارات خود تبا

دهد كه حجم خريـدهاي ايـران از برخـي كـشورهاي              آمار واردات ايران از كشورهاي خارجي نشان مي       

ت بيشتر از سالهاي قبل از انقـالب اسـت        سارتاروپائي و ژاپن و تركيه و برخي از كشورهاي بلوك شرق هم           

 اوالًآنچـه فـرق كـرده اسـت     .  مورد نظر را نداشته استتأثير مالًعو بنابراين محاصره اقتصادي عليه ايران   

 سـود بيـشتري     ثانياًي است و    ا   اي و واسطه    هاي مصرفي و تنزل كاالهاي سرمايه       الوار اشك   سابقه  ازدياد بي 

 درصـد آن     كـه  هاي صادر كننده كاال به ايران شده اسـت          ها و شركت    است كه در اين معامالت نصيب دولت      

  .الهاي زمان شاه بوده استبيشتر از س

ايـم توليـداتمان عليـرغم افـزايش جمعيـت             به خودمان باشد كه گذاشـته      د باي دبنابراين در درجه اول ايرا    

  .العاده پيدا كند و مصرفمان اضعاف مضاعف شود كاهش فوق

شان از   معلوم نيست مقـصود    اوالًالمللي و ثروتمندان داخلي       داري بين   ـ اما وابستگان داخلي سرمايه    ۵و۴

 سـرمايه داران و سـرمايه گـذاران و          ثانيـاً  .اين اصالح در اوضاع حاضر چه كسان و چه شـركتهائي اسـت            

اتـشان  مؤسس ،انـد    ترك حيات كرده   بعضاًداران معروف و مهم سابق بيشتر ترك ايران و           كارخانهمالكين و   

ابق شـوراي انقـالب     به تصرف و مديريت دولت درآمـده و اگـر مـشمول بنـدهاي الـف و ب و ج قـانون سـ                       

داران و    قابـل تـوجهي از كارخانـه       نـسبتاً تعداد  ...... اند    اند كارگران و طلبكاران دستشان را كوتاه كرده         نشده

 در اثر مشكالت مشهود يا نداشتن ارز و مـواد اوليـه دچـار               غالباًزمينداران متوسط و كوچك نيز هستند كه        

مولـدين در شـرايط   و حال و در مجمـوع ايـن دسـته از مـالكين         در هر   . اند  توقف يا تقليل فاحش توليد گشته     

كنوني جامعه صاحب چنان قدرت و حيثيتي كه بتوانند گرداننده و كنترل كننده اقتصاد و بازار ايران باشـند،   

اند بازرگاني خود و موقعيتي را كه در نظام گذشته داشـته و جمهـوري اسـالمي                   كساني كه توانسته  . نيستند

 اما نه وابـستگان     ،اند  رصت طلبان جديد وابسته كه پس از انقالب صاحب مال و مقامهايي شده            حفظ كنند و ف   

كساني كـه در سـازمانهاي اسـالمي پـيش سـاخته، در             . به بيگانگان بلكه به خود دولتيان و دست اندركاران        

انـد    عيت كـرده  شركتهاي تعاوني خود پرداخته، در اطاقهاي بازرگاني و در مجلس و دولت احراز مقام و موق               

و به پاس طرفداري و خدمات خاص صاحب امتيـازات انحـصاري بـراي تحويـل و توزيـع ارز و اجنـاس و                        

خصيصين به نحو دلخواه تقسيم كرده براي جبهه و جمعه تدارك و           آنها را ميان خود و      . ردندگ ها مي   سهميه

رشار حاصـله، بـه نـام خـود مـا دريافـت       التفاوت نرخ و منافع س هب از ما  ضمناً. دهند  تبعات الزم را انجام مي    

 هداياي جنسي و نقدي دسته بندي شده و باندرول خورده چشمگيري بـراي جبهـه             ،كنندگان سهميه و جنس   

  .دارند و براي بنيادها ارسال مي
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هـا و ادارات      دوديتها و مـشكالتي كـه وزارتخانـه       حـ طـرف و م    هاي وابـستگان از يـك     يخرج چنين خاصه 

 ايجـاد   بخـش خـصوصي   ين غيـر وابـسته      مـسئول كن، براي مراجعين عادي و       وزيعكن و ارز ت    سهميه پخش 

 آزاد و اقتصاد پيچ در پيچ دو        الًمدست هم داده باعث ايجاد بازار سياه كا        نمايند، از طرف ديگر، دست به       مي

  .نرخي و حتي ده نرخي گرديده است

ها و امتيازات يـا مجـاري و   يجخر تش را اگر خواسته باشيد در نظام جمهوري كميت و كيفيت خاصه   سار

ات سيد ضياء يا تـشكيالت رسـتاخيزي        فالسلطنه و خل   ارتباطات، خيلي بيشتر از دوران حزب دموكرات قوام       

ز، ورود مـو  . دادنـد   دهندگان بـه حـزب مـي        بري به نزديكان و باج     در آن دوران پروانه چوب    . شاه رواج دارد  

بندهاي باال نقـل    وپس از زد  .  بازاريان زير فرمانشان بود    گوشت يا آهن در اختيار درباريان و چاقوكشان و        

 بـازاري و اداري صـورت       هـاي   كـن   چـاق اي و كار    و انتقاالت و معامالت نقـدي بـه دسـت سـوداگران حرفـه             

امروزه حتي به طور رسمي بسياري از نهادهـا بـا ارز و بودجـه اختـصاصي عمليـات بازرگـاني                     . گرفت  مي

هاي منتخب بـه نـرخ        يا با واسطه   كنند و سپس مستقيماً     ات خارجي وارد مي   انجام داده مواد اوليه و مصنوع     

  .رسانند دالر آزاد به فروش مي

ايـد؟ چيـزي كـه باعـث          كجاي دنيا را خـالي از آنهـا ديـده         شما چه وقت و      ، محتكرين  و ـ اما قاچاقچيان  ۶

رزها و مقررات و سهولت در و پيكر شدن م    بي   اوالًها در شرايط كنوني شده است        آن پرورش و گرمي بازار   

 از اولي اسـت ـ صـرف كـردن و سـودآوري قاچـاق و احتكـار        تر كه مهم ثانياً.  مامورين است بازد و بندها

 و قحطي در برابر بركـات خـدا و          سداگر  . باشد  محدوديت و تنگي و نايابي مي     است كه خود ناشي از وجود       

تگاههاي آنهـا را بـه خـود اختـصاص ندهنـد و از              ان و دسـ   ستالش و توليد بندگان خدا به وجود نيامده و ك         

، دچار اشكال و ايرادهاي تحميلي و مديريت ناشيانه نگشته بـه طـور مـنظم                يمومعطرف ديگر نيازمنديهاي    

گردد   قاچاق و احتكار به سطح نازل و ناچيز تقليل پيدا خواهد كرد، بنابراين مسئله برمي               ، و تعهد شود   تأمين

 دولتيان و به علل موجده قاچاق و احتكار، از يكطرف و برخورد قـاطع مـا بـا       به حسن نيت و حسن مديريت     

  .قاچاقچي و محتكر

وران قانوني مجاز و يا بخش خصوصي بازرگاني، صنعتي و كشاورزي             رويم به سراغ پيشه     ـ حاال مي  ۷

 انقـالب  انصاف و طمعكار كه بزعم دستگاه و مشاورين و محركين دست چپي آنها طبقه جنايتكاران ضـد        بي

قصد ما دفاع از گرانفروشان زرانـدوز و        . و ضد نظام را تشكيل داده عامل عمده گرانيها و بيچارگيها هستند           

ما در كـشورمان انـواع ايـن        . ها است   العلل  ها و علت    گر نيست بحث بر سر تشخيص ريشه        استثمارگران حيله 

آمـده    ايم كـه از پـول و منفعـت بدشـان نمـي              ته هم داش  قبالًها و زارع و مالكها را         كاسب و تاجرها يا سازنده    

بـشر سـودجو اسـت و    . اند اما اوضاع حاضر اين گرفتاريها را تشديد كرده اسـت  است و مسبب گراني بوده    

توان از بين برد بلكه بايد آنرا محرك تالش و تـدبير وضـايع بقـاي          اين طبيعت بشر را نظير ساير طبايع نمي       

در . و انحـراف مـانع تجـاوز و اسـتثمار و خرابيهـا بودنـد      وگيري از تعدي زندگي و پيشرفت اجتماع و با جل    

  :فرمان مالك اشتر كه به واليت مصر اعزام شده بود پيشواي به حق و بزرگمان علي چنين فرموده است

ايـن  .  كننـد  رفتـاري   نيـك وران سفارش مرا بپذير و به ديگران بسپار كه با آنان              درباره بازرگانان و پيشه   «

و آن كاالها كه در دسترس مردم       ...... آورند  بزار و آالت زندگي فراهم مي     اهاي سوداند و      مايه.... دم  ف مر نص

انـد و مايـه خـوف و          وران اهل سالمت    چه بازرگانان و پيشه   . كنند  آورند و جلب منفعت مي      نيست فراهم مي  

ا با اين همـه هـشدار كـه بـسياري از        ام....... خيزد  اند كه هيچ غائله از آنان برنمي        مردمي آرام . خطر نيستند 
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آنان در داد و ستد بيش از اندازه سختگيرند و بخلي زشت دارند و به منظور سـودجوئي بيـشتر، كـاال را                       

ان است و حكمرانـان را      ي ز  را اين كار توده مردم رهگذر    . بندند  نمايند و به دلخواه به نرخ گران مي         پنهان مي 

 بايد كه داد و ستد آسـان        ،آنرا منع فرموده  ) ص(اهللا   رسول تماماًگير كه   پس از احتكار جلو   . مايه عيب و ننگ   

» .......و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخـي كـه خريـدار و فروشـنده هـيچ يـك زيـان نبيننـد                         

 ـ ترجمه دكتر اسد ۲۲۳ها و سخنان حكمت صفحه  البالغه امام علي عليه السالم بخش دوم و سوم نامه نهج(

  )مبشرياهللا 

شود اين است كه در چهارچوب قانون بـا ايجـاد رقابتهـاي               بنابراين آنچه به دولت و حكومت مربوط مي       

سالم و وضع نرخهاي عادله و ميزانهاي به قسط حساب شده تكليف معامالت و روابط اقتصادي بين افـراد                   

امـا وظيفـه و     . رقـرار سـازد   را تعيين و يك نظارت حكيمانه براي حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ب             

تر كه علت اصلي گراني و اجحاف و احتكار در شرايط كنوني است نقش دولـت در كميـابي و               مسئله حساس 

  .مسابقه در گراني است كه در بخش ب تحليل خواهيم كرد

 ايهـا در  بندي اسـت كـه در ادبيـات تـوده     متوالي در گراني و كميابي، ترجيعهاي متعدد و      واسطه تأثيرـ  ۸

نگر شـده   آويز اقتصاد دانان وطني ساده شده دست جنگ جهاني دوم بعد از قضاياي شهريور مكرر ديده مي      

  .شده است است و شاه هم در اوج اقتدار خود خيلي به آن متوسل مي

هاي طفيلي و مفتخوار نيستيم ولي بايـد دانـست            ير واسطه ص و تق  تأثيرالزم است تذكر دهيم كه ما منكر        

هنجــار و دور از عــدالت اقتــصادي و مــديريت صــحيح اســت كــه در بــازار اجتمــاع دالل و   كــه شــرايط نا

يك معامله ساده در فاصله توليدكننده و واردكننده تا خريدار توزيـع     . آورند  هاي زائد را به وجود مي       واسطه

ا،  چندين دست گردش نموده با ذخيره كـاري و بـازار سـياه سـازي سـودهاي نـارو      ،كننده و مصرف كننده 

  .رود ها در مدارهاي بسته به صورت تصاعدي باال مي نتيجه قيمتبالنمايد و  پخش مي

هاي مثبت و مفيد توليدي و خـدمتي صـنعتي            كاري ويژه جوامع بيمار است كه فعاليت        داللبازي و واسطه  

كه صـرف   نرخ كار هم آن قدر باال برود ،هبدردبا مشكالت و موانع و زيان مواجه گاي  و كشاورزي و حرفه 

هر كاردان مدير و هر صاحب سـرمايه  . گذاري در آنها سودآور نباشد و دردسر ايجاد نمايد         وقت و سرمايه  

در بازار و خيابان و خانه با دكور و تابلو و تبليغـات مغـازه و دكـان                . آورد  و هنر رو به كسب و تجارت مي       

. شـوند    كاالهاي مورد نياز مـردم مـي       با مختصر دستكاري و فوتهاي كاسه گري عرضه كننده        . نمايد  باز مي 

سر همديگر را تراشيده و سر مشتري واقعي و نهـائي كـاله گـشادي          . فروشند  خرند و مي    دست به دست مي   

 است، با شم تجارتي و شناسـائي  هم معلومداللها . سازند   كاله خوبي براي خود مي     نمطگذارند، و از اين       مي

  .گيرند العمل مي  را به هم اتصال داده حقگشايند و سرنخها ها را مي كه دارند گره

  :ن دست اندركارمسئوالجوئيهاي متوليان انقالب و  چاره

در برابر واقعيات غيرقابل انكار باال و غيرقابل تحمـل طبقـات كثيـري از مـردم و ضـمن اينكـه دسـتگاه                        

 آنكـه خـشم و      بـراي . باشـد    نمي ملت و مملكت  حاضر به اقرار صريح و ارزيابي صحيح مشكالت و مصائب           

دانند فرونشانند دست به اقداماتي        مي مشروعيتشان قدرت و    مضر به حال  ها را كه      اعتراضها يا ناله و نفرين    

مستمر انجام شده است كه مهمترين آنها        ظاهراًيك سلسله اقدامات مقطعي  يا فصلي قانوني         . زنند  زده و مي  

  :توان به شرح زير خالصه كرد را مي

 و توليدي خانگي كمياب، كـاري       تجاريوزيع دولتي بعضي از اقالم خواربار و نيازهاي         بندي و ت    ـ جيره ۱
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  .كه منطقي و معمول دورانهاي تنگي و سختي كشورهاي با مديريت صحيح است

 در برابـر قحطـي هفـت سـاله عظـيم      بينيم كه حضرت يوسف فرزنـد يعقـوب    يز مي در داستانهاي قرآن ن   

بنـدي بـا      دست به چنين كاري زده سيـستم پيمانـه و جيـره           تگاه فرعون،   منطقه خاورميانه و در دولت و دس      

البته عمل يوسف تنها يك كـار منفـي و محـدود كننـده              . نمايد  دارانه سخت، برقرار مي     توزيع عادالنه و امانت   

بيني و ذخيره اندوزي سالهاي سخت و قحطي را بـا اسـتفاده از سـال فراوانـي                    نبود بلكه به تعليم الهي پيش     

  .ام دادانج

بندي و پخش كوپن و سهميه در ميان مـردم، عـالوه بـر حـسن نيـت و عـدالت                       توفيق در جيره  اما الزمه   

باشـد و الزم اسـت همـاهنگي دقيقـي مـابين تـدارك و توزيـع          وجود مديريت صحيح و كارداني مـي   ،عاملين

م صـفهاي وقتگيـر و    نبوده است مشكل عظي    تأمين در عمل چون شرايط فوق       متأسفانه. اجناس برقرار باشد  

  . مفسده انگيز را به وجود آورده استاحياناًآور ناراضي ساز و  خشم

االصـول صـحيح و بـر طبـق قـانون       ـ تشكيل و تشويق تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، كاري علي   ۲

و آمريكـا   ) سـوئد  خـصوصاً م(داري اروپاي غربـي      هگذار و معلم آن كشورهاي سرماي       اساسي است كه پايه   

كنندگان بخش خـصوصي، در برابـر خـود         كنندگان و توليد    نيها حمايت مصرف  غرض از ايجاد تعاو   . اند  دهبو

گيـر    داران بزرگ، بوده است و در دورانهاي صلح و جنگ پيشرفتهاي چشم             دولت و انحصارگران و سرمايه    

هاي بعد از انقالب    يگرديد در حالي كه تعاون      اما اين تعاونيها توسط خود مردم تشكيل مي       . موثر داشته است  

 اهـرم اعمـال نظرهـاي خـاص         اوالًشده است هدفـشان        توسط دولت يا ايادي آن درست مي       ايران كه عموماً  

 بـه دليـل بحـران گـسترده اقتـصادي قـسمتي از              ثانيـاً سياسي گروهي و توزيع كاال و خدمات بوده است و           

  .رسانند كاالهاي دريافتي را در بازار سياه به فروش مي

هـا،   هـا، شـعارها، مـصادره    اد دادگاههاي صنفي ضداحتكار و ضدگرانفروشي، همـراه بـا اعالميـه   ـ ايج ۳

 كاري كه اگر روي موازين قانوني درست و مشخص صـورت گرفتـه              .دانها و سر و صداهاي گاه و بيگاه       زن

ر و  دور از اغراض گروهي و مقاصد سياسي باشد و با معيارهاي عدالت و عطوفت و اصالح، به طـور پيگيـ                    

  .جا و مفيد خواهد بودالي از تبعيض، انجام شود بسيار بخ

ـ وضع قوانين و مقررات ضد احتكار و گرانفروشي، باز هم كاري بـه جـا و ضـروري ولـي بـه شـرط        ۴

بصيرت و عدالت، با توجه به حمايت و حقوق حقـه سـازندگان و بازرگانـان و كـارگران، در جهـت افـزايش            

  .وران رف كنندگان و معاش پيشهتوليد و ايجاد تسهيل براي مص

ـ وضع محـدوديتها و انحـصارها و اختـصاص دادن بيـشتر واردات و توليـد و توزيـع بـه دولـت، بـه                          ۵

 بـه سـازمانهاي     احيانـاً و  (اسـالمي بـه تعاونيهـا        اسـماً  يا   رسماًهاي    نهادهاي انقالب، به مساجد و به انجمن      

 و بـه منظـور      )بندي و توزيع دولتي     جيره (۱ در تكميل بند     اين كار نيز تا آنجا كه     ) .... وابسته خودي و خاص   

بنــد و باريهــاي اقتــصادي و اداري اجــرا شــود و  هــا يــا بــي تثبيــت قيمتهــا و جلــوگيري از افــراط و تفــريط

تبعـيض داخلـي و     بـه   دستگاههاي دولتي و نهادهاي مورد پشتيباني با عنـاوين انقالبـي و اسـالمي گـرايش                 

  . باشدتأييدتواند مورد  هاي خود نكنند مي ظريات و برنامه و تحميل نبه عامهتجاوز 

سات و امـوال اشـخاص، بـه اعتبـار يـا بـه اتهـام سـوابق طـاغوتي و                     تأسيـ تجاوز و تصرف امالك و       ۶

فروشي، براي انتقال به نهادهـاي انقالبـي، بـه منظـور اسـمي        داري با احتكار و گرانفروشي و لوكس        سرمايه



 

 ۷۲

  .بردن قيمتها هاي شهدا يا پائين كردن مستضعفين و خانوادهمند  برداري و بهره بهره

 بـه شـرط پايـه قـانوني و شـرعي واقعـي              ، باال و مشمول همان مالحظـات      ۴ و   ۳چيزي شبيه به بندهاي     

» االسالم يجب ما قبلـه    «داشتن، با رعايت عدالت و انصاف و حقوق مردم و با توجه به فرمايش مسلم نبوي                 

بـرداري انقالبـي نتيجـه بـدتر از           و همچنين به شرط اينكـه بـا تـصرف و بهـره            ) ارداسالم به گذشته كار ند    (

  .گذشته و توان و توليد كمتر از آنچه بود نشده بار هزينه كشور و تورم باالتر نرود

گذاردن و مختار ساختن فعلي بازار سياه، به نام بازار آزاد، از طريق چنـد نرخـي كـردن دالر و                  ـ آزاد   ۷

  .ي به خارج و غيره، كه جاي بحث داردهاادراتي و آزاد در معامالت دولتي و مسافرتقبول ارزهاي ص

اي يـا جنگـي و    هاي رسمي يا عملي كه نهادهاي انقـالب از ارزهـاي بودجـه    در همين زمينه است استفاده   

. اينـد  نم تـأمين هاي مربوطه را      اند تا بودجه و هزينه      اختصاصي خود نموده در بازار آزاد به فروش رسانده        

  .بدون آنكه حساب و كتاب رسمي و كنترل محاسبات عمومي روي آنها اعمال گردد

  :كننده ارز آزاد است تأمينآيد منابع  سئوالي كه در اينجا پيش مي

انـدركاران   شود؟ كميـسيونهاي دريـافتي دسـت    آيا ارز فراريان طاغوتي است كه به كشور برگردانده مي        

هاي واردكنندگان است؟ قاچاق صادرات مرزي و زد و بندهاي گمركـي            معامالت خارجي است؟ فاكتورسازي   

  .....است؟

ـ اجازه صدور مصنوعات داخلي و محصوالت كشاورزي مورد نياز عمـومي بـراي تحـصيل ارزهـاي                  ۸

گـشا   ظاهري دلپسند و مشكل    صادراتي و آزاد سودآور، تحت عنوان تشويق صادرات و ايجاد كار و درآمد            

ات دولتي و كاركنان بخشهاي خصوصي، ولي بايد پيامدها و آثـار جنبـي      مؤسسبعضي از   الاقل براي   . دارد

  .و عمومي آن را ديد

كنتـرل و   هاي سنگين از سيستم بـانكي، همـراه بـا نـشر اسـكناس بـي                 ـ استمداد مستمر دولت و قرضه     ۹

 سـوء  تأثيره، كه هاي روزمر هاي همه ساله و پرداخت حقوقها و هزينه حساب، به منظور جبران كسر بودجه     

  .آن روي تورم و بحران و نتايج شوم اقتصادي و اداري ديگر نبايد ناديده گرفته شود

ـ به طور كلي و از ابتدا، توسل به راه حلهاي اخالقي و روانـي و دينـي، نـصيحت مـردم بـه صـرفه                          ۱۰

وزي و رسـتگاري    ت و به مقاومت و اخوت، با توصيه به اينكه الزمه هر انقـالب و شـرط پيـر                  ناعجويي و ق  

طلبي و با اسراف و زيـاد خـواهي و بـه طـور كلـي بـا فرهنـگ                     تحمل سختي و كمبودها است و بايد با رفاه        

داري شاهنشاهي است مبـارزه نمـوده سـاده زيـستي را              مصرفي كه از خصوصيات تمدن غربي و سرمايه       

طلبـي در زنـدگي از    و زيـاده در اينكـه اسـراف و تبـذير    . باشـد  پيشه كرد كه خود يكي از اهداف انقالب مـي        

در قرآن و دستورات اسـالم      .  حرفي نيست  ،شود  مظاهر دنياپرستي بوده عامل انحطاط و ظلم و نابودي مي         

  ١.نيز منع شديد نسبت به آنها شده است

                                                      
قـرآن اصـل ارتـزاق و تمتـع از زنـدگي را قبـول               ،  د مصرف و رفـاه    ـ با اين تفاوت كه بر خالف ماركسيسم و مكاتب افراطي ض           1

كند و زياده روي و اسراف يا تجاوز به ديگران را  هاي الهي و يكنوع عبادت و اطاعت از خدا تلقي مي   داشته آنرا شكرگزاري نعمت   

  .رود منع نموده تا حد مالمت از امساك و بخل و خودداري از انفاق پيش مي

رفوا ـ كلوا من رزق اهللا و ال تعثوا في االرض مفسدين ـ قل من حرم زينه اهللا التي اخرج لعباده و   سواشربوا والتا لوآياتي از قبيل ك(

  )الطيبات من الرزق

پرستي است و هدف قرار دادن مال و جاه و لذت دنيـا و تكـاثر      اي خدا نمايند دنياپرستي به ج     آنچه قرآن و اديان توحيدي منع مي      



 

 ۷۳

 اعتقـاد و    صـرفاً  كنار رفته    رآيد بايد اجبار و زور و آزا        ولي هر جا كه اخالق و روان و دين در ميان مي           

  .بخشد ايالت شخصي و دروني حاكم باشد و اال اثر معكوس ميعشق و تم

افزايش مالياتها و عوارض و فشار براي وصـول آنهـا و مطالبـات دولتـي و شـهرداري و همچنـين                      ـ  ۱۱

ها، به منظور باال بردن درآمدهاي داخلي دولت و نهادها، در مـورد روش وصـول                 توسعه و تشديد مصادره   

 در راه معـاش و  ق شـده مزاحمـت و تـضيي   عمـل م ا و عقانوني و منصفانهه ماليات و عوارض، به شرط آنك  

 بايـد  بوده است و     گراني و تورم نشود كار بجايي        به طور مستقيم و غيرمستقيم باعث        نگردد و ايجاد  توليد  

ولي مشمول  . هاي دولت را داشته باشند       هزينه تأمينبخش خصوصي و سودبران مملكت مشاركت الزم در         

بايستي به هر نحو شـده كيـسه          مورين وصول كه مي   أدانند كه ادارات و م      ها و مقررات مي     تعميمشدگان اين   

 از مـردم و از     گوينـد و چـه پولهـاي كمرشـكن حتـي            كـه نمـي   دولت و كمبود درآمدها را پر كنند چه زورها          

  .گيرند درآمدها نمي بي

مهوري اسـالمي و ارسـال      ات بخش خصوصي براي همكاري داوطلبانه با ج       مؤسسـ تشويق مردم و     ۱۲

ها، مستضعفين و صـدمه خوردگـان از جنـگ و حـوادث و غيـره، كـاري اسـت                هداياي گوناگون جهت جبهه   

گاه، ماننـد  هاي ملـت بـه دولـت و دسـت     االصول به جا و صحيح و ايكاش همه وجوهات و پرداختها كمك             علي

  بـه  شـده اسـت،     الفت علي عمل مي   هاي شرعي و همانطور كه در زمان پيغمبر و خ           تات و خمس و زكو    انفاق

دانيم كه جنبـه      گرفت ولي مي    تشخيص و ميل و رضاي خودشان و بدون مطالبه و اجبار و آزار صورت مي              

يل مغالب آنها يا با تكلف و تح      . چربيد  آن مي و رضامندي   تبليغاتي و تحميلي اين همكاري و هدايا بر واقعيت          

شود مانند امـالك بخـشهاي زمـان رضـا شـاه كـه آرايـش             ام مي ها و دادستانها انج      كميته نو تهديد ماموري  

هـا و      جزئـي امتيازهـا و سـهميه       ازاهـاي   يـا مـا بـه     . دهنـد   اده و مـي   د  داوطلبانه بـه آن مـي     و  خارجي قانوني   

  .گردد هاي خصوصي خودشان توزيع مي انحصارهاي واگذاري پر درآمدي است كه در حلقه

  

  اهميزان كارآئي راه حلهاي ضد تورمي دستگ

هائي   العمل   جنبه انفعالي داشته عكس    تماماًدانيم    حلهاي اتخاذ شده همانطور كه مي      اقدامات دستگاه و راه   

اند استفاده تبليغـاتي   خواسته  گرفته مي   ها صورت مي    آمدها و خشم و خواسته      بوده است كه به اقتضاي پيش     

 نه آنكه روي حـساب و برنامـه   ،دبراي حفظ آبروي خود و كوبيدن دشمنان در جهت اغراض سياسي بنماين       

به همين دليل از آنجا كه ارزيابي در كار نبوده و قصد            . هاي مدبرانه و متعهدانه انجام شده باشد        بيني  و پيش 

نتيجه  اثر و بي    بي حلهاي فوق عموماً    اند، اقدامات و راه     يت خود را نداشته   مسئولص درد و قبول نقش و       يتشخ

  .جوئي دارد چاره شدن و رفع اشكال و درد است ه هر كس از هر چارهانتظاري ك. ستاز آب درآمده ا

حلهاي فعلي نيـز بـر حـسب كـارآئي ولـو بـه طـور نـسبي آنهـا                     ضاوت درباره درستي و نادرستي راه     ق

 حاكمه در چنـد سـال موفـق بـه مهـار كـردن تـورم، كـسر         هيأتبينيم كه نه تنها  وقتي در عمل مي   . باشد  مي

نايابيها نشده است، بلكه در مجموع و متوسط گراني هزينه زندگي و نرخ اجنـاس و            بودجه دولت و گراني و      

احتياجات سير صعودي خـود را بـه طـور تـصاعدي ادامـه داده اسـت، ناچـار بايـد بگـوئيم كـه رهبـران و                     

  .اند شمرده اند يا اصال آنرا مهم نمي گردانندگان جمهوري اسالمي در اين امر مهم نادان و ناتوان بوده

                                                                                                                                                            
  . تعدي به سايرينو تفاخر در آن و



 

 ۷۴

ه و دستمزدهاي خـدمات     ن نمو ي نظر انداختن به منحني تغيير قيمتها      ،ترين استدالل   هترين گواه و روشن   ب

 ارائـه داده    ۷و۶و۵و شاخص زندگي است كه از آمار رسمي و ارقام واقعي اقتباس گرديـده و در صـفحات                   

  .دهيم ا نيز نشان ميهاي ساليانه دولت و نسبت واردات به صادرات ر همراه آنها ميزان كسر بودجه. بوديم

يكـي آنكـه دولـت در گزارشـهاي رسـمي و            . ما دو نوع بلكه چندين رقم نرخ و قيمـت و شـاخص داريـم              

شود ولي آنچـه محـسوس    بندي و توزيع دولتي باشد بر طبق آن عمل مي     كند و اگر جيره     تبليغاتش اعالم مي  

  .گردد بازار آزاد خريداري ميرسد و از  باشد قيمتهائي است كه اجناس به دست مردم مي و مهم مي

 ديـده  بـه وضـوح  ) ۱ و منحنـي  ۱نمـودار   (هاي واقعي مـردم  آنچه در منحنيهاي شاخص زندگي و هزينه      

.  حاكمه كـرده باشـد  هيأتهاست، بدون آنكه كمترين اعتنا به اقدامات و ادعاهاي        شود ترقي مستمر قيمت     مي

 بـه بعـد بـه    ۶۵و به افزايش گـذارده اسـت و از سـال       سال اول انقالب نازلترين شتاب را داشته پس از آن ر          

  .آور شدت يافته است صورت سرسام

براي توجيه تورم و گرانيهاي بعد از انقالب چنين اظهار شده است كه تورم در همـه جـاي دنيـا بـوده و                 

 آمـار   اخذ شـده از    (۴به طوري كه در نمودار شماره       . اقتصاد ايران تبعيت از خرابي اقتصاد دنيا كرده است        

شود سير صعودي شـاخص كـل هزينـه زنـدگي بـا بهـاي كاالهـاي صـادراتي و                      مشاهده مي ) بانك مركزي 

ولي كاالهاي وارداتي كـه تـابع نرخهـاي خـارجي           . توليدي و مصرفي در داخل كشور هماهنگي داشته است        

دانـيم    كه مي در حالي   . باشد ترقي ماليمي در حدود يك سوم ترقي نرخهاي داخلي رسمي ما داشته است               مي

تـورم نرخهـاي    . ترقي واقعي نرخهاي آزاد در دسترس مـردم دو سـه برابـر نرخهـاي رسـمي بـوده اسـت                    

  .تورم ايراندرصد  ۲۰المللي وجود داشته است ولي به ميزان تقريبي  بين

 در  مـستقل پديـده مـسلم     يـك   افزايش بهاي زندگي و ترقي نرخها در اقتصاد جمهوري اسالمي ايـران را              

هـاي سـاليانه       داخلي خودمان بوده است كـه ارتبـاط و انعكـاس در بودجـه              يها و جريانها     سياست رابطه با 

  .دولت داشته است

دهد كه از عوامل  هاي ساليانه را نشان مي كسر بودجه خصوصاًمم اصلي بودجه و اق ار۵نمودار شماره 

  .شود تورم و خرابي اقتصاد كشور محسوب مي

.  نبـوده اسـت    آور   غلـط و زيـان     جوئيها و اقدامات انجام شـده دولـت كـالً           رهگوئيم كه چا    البته باز هم مي   

 مبارزه قانوني بـا گرانفروشـي و      ،بنديها، تعاونيها   مانند جيره  .م داشته است  ه و اثر    آنها ضرورت   بعضي از   

  وضـع عـوارض و مالياتهـا       ، بـه همكـاري و هـدايا       قويش منع از اسـراف و تبـذير و تـ          ،با احتكار و استثمار   

 ولـي  و غيره، بهره برندگان در رفع مشكالت كشور        خصوصاًها يا مشاركت همكاري و م       تناسب با استفاده  م

 هـا   با ادعا و وعـده    زياد   تفاوت و تباين     يت بوده است و همچنين در نيت و عمل        يردسوء م م با   أاينها چون تو  

.  نتايج معكوس نيز داشـته اسـت       بعضاًي به بار نياورده،     ر مهار كردن گران   داشته است نتايج مورد نظر را د      

  .ز ديگرهم چيدر هر حال درد جاي ديگر است و دوا 

  

  بخش ج

  بينانه تحليل و تعليل واقع

هـاي تـورم و       هـا و ريـشه      به عقيده ما و با توجه به رويدادها و جريانها، علل اصلي ترقـي دائمـي قيمـت                 
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آنهـا، بـا توضـيحات مختـصر اشـاره           بـه بعـضي از       ذيالًعوامل گرفتاريها موجبات و موضوعاتي است كه        

  .شود مي

  .نمائيم  نظر خوانندگان محترم را به دو نكته ذيل جلب ميقبالً

  :هاي اصلي بحران كشور بايد در سه محور عمده زير بررسي شود ـ ريشه نكته اول

  .هاي اقتصادي نظام شاهنشاهي ها و سياست  يتبعات خط مشو ـ ميراث گذشته يا آثار ۱

ين كشور، بدون آنكه مسئولاساسي در مديريت مملكت بعد از پيروزي انقالب و اينكه مديران و ـ تغييرات ۲

نفس تغيير مديريت در هر واحد بـه خـودي خـود باعـث     . چيزي را به بعديها تحويل دهند، ريختند و رفتند     

و افراد تـازه بـا       كلي رخ داده افكار      يشود تا چه رسد به اينكه در كل مملكت دگرگونيها           وقفه و آشفتگي مي   

  .هاي متفاوت جايگزين قبليها شوند تجربه و تخصص

  .ين و مديران جديد بعد از دولت موقتمسئولها و عملكرد  ها و سياست  مشي ـ خط۳

  .باشد آنچه در بخشهاي آينده خواهد آمد بيشتر ناظر به عامل سوم اخير مي

االصـول و در       اقتصادي است كـه علـي      ـ موضوع گراني اجناس و خدمات در كشور يك مسئله           نكته دوم 

هر جامعه در هر دوران يـك سلـسله نيازمنـديهاي    . كند مرحله اول قانون عرضه و تقاضا بر آن حكومت مي  

ضروري و تفنني دارد كه نرخ آنها بر حسب آنكه ميزان تقاضا بر ميزان عرضه يا توليد فزوني پيدا كند باال                     

 يعني جنس مـورد نيـاز يـا انجـام دهنـده              چنانچه عرضه زياد گردد،    بالعكس. رود، تا به حد تعادل برسد       مي

بديهي است كه هر يك از دو عامل عرضه و         .  بهاي كاال يا دستمزد تنزل خواهد كرد       قهراًخدمت فراوان شود    

تقاضا به نوبه خود تابع عوامل و عللي هستند كه منشاء آنها ممكن است شرايط طبيعي، تجـاري، اجتمـاعي،                    

  .ظامي، سياسي و غيره باشدفرهنگي، ن

در برنامه و بودجه دولتهاي اوليه جمهوري اسالمي ايران مسائل ترميم و توليد و سـازندگي و آبـاداني                   

هـاي قبـل از پيـروزي انقـالب ـ محلـي از        ها و مصاحبه مملكت، ارزاني ارزاق و رفاه ملت ـ بر خالف اعالميه 

آمد كه عدم تعادل بودجه و بحرانهاي مـالي،        ئل به عمل مي   موقعي اشاره و عنايت به اين مسا      . اعراب نداشت 

  .هاي مورد نظر احتياج به وعده و وعيد داشتند يا براي تبليغات سياست. كارد را به استخوان رسانده بود

شـود و بـر آن تكيـه          از خودكفائي، به عنوان پايه اقتـصادي و اصـلي اسـتقالل مكـرر صـحبت مـي                 البته  

اي فرموده بود كشوري كـه در سـر سـفره      در يك يا دو سال گذشته در مصاحبه  روزي  نخستحتي  . كنند  مي

بيشتر اين اظهارات و اقدامات از مقولـه گفتـار و           ! نان گندم خود را نخورد حق سخن گفتن از استقالل ندارد          

 توليدات كشاورزي و صـنعتي عمـده كـشور در جهـت عكـس               ۶۲بعد از    خصوصاًشعار بوده سال به سال      

معيت رو به نزول و افـول رفتـه و هـر سـال بـيش از سـال قبـل بـراي خريـد دارو و خواربـار و                              افزايش ج 

  .نيازمنديهاي ضروري و مواد اوليه ارز خارج گرديده است

 را  ۱۳۶۵ تـا    ۱۳۵۸ ارقام سـاليانه واردات و صـادرات كـشور از            ۵١ و نمودار شماره     ۲در جدول شماره    

 كـه  ۶۲در سـال   خصوصاً( وحشتناك واردات بر صادرات را كنيد كه به صورت روشني فزوني      مالحظه مي 

ين مسئولهاي    بديهي است كه اگر در قصد و برنامه       . دهد  نشان مي ) هنوز دچار كمبود شديد ارز نشده بوديم      

داشت مبادالت تجاري مـا بـه         به طور جدي مسئله رفاه و اقتصاد يا سازندگي و خودكفائي كشور وجود مي             

                                                      
 ۲۶/۳/۶۶ـ اقتباس از روزنامه كيهان 1
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  .تاداف چنين روز سياه نمي

  

  صادرات  واردات
  سال

 افزايش نسبي  مبلغ به ميليون ريال  افزايش نسبي  مبلغ به ميليون ريال

  نسبت صادرات

   به واردات

۱۳۵۸  

۱۳۵۹  

۱۳۶۰  

۱۳۶۱  

۱۳۶۲  

۱۳۶۳  

۱۳۶۴  

۱۳۶۵  

۶۷۴۸۵۶  

۹۱۴۲۴۵  

۱۴۶۵۷۸۵  

۱۳۶۵۰۸۰  

۱۶۳۹۹۵۵  

۱۱۷۸۱۷۱  

۱۰۹۱۷۵۳  

۸۰۹۳۷۶  

  سال مبنا

%۳۵۴  

%۱۲۷  

%۱۰۲  

%۱۰۲  

%۷۴۵  

%۶۱۷  

۲۰۱  

۵۳۵۵۸  

۵۹۵۳۲  

۳۰۵۳۵  

۲۷۰۷۴  

۲۷۰۷۴  

۳۲۷۹۷  

۴۱۱۸۰  

۶۷۷۶۰  

  سال مبنا

%۱۱  

%۴۳  

%۵۰  

%۵۰  

%۳۹  

%۲۳  

%۲۶  

%۸  

%۵/۶  

%۲  

%۲  

%۵/۲  

%۷/۲  

%۷/۳  

%۳/۸  

  ۸۷/۳%  ــــ  ۳۵۳۹۱۶  ــــ  ۹۱۳۹۳۲۰  جمع

  

وجـب عـدم ثبـات      هاي پاكسازي و مصادره و اعمال نظرهـاي تخاصـم و تخريـب كـه م                 ـ برنامه ۲

  .هاي اقتصادي شده است  در فعاليتزلزلاقتصادي و ترديد و ت

 به انهـدام و اعـدام   روح خصومت و انتقام و عشقيكي ديگر از عوامل موثر در ايجاد گراني و گرفتاريها        

بـارور  ن ريشه درختـان     از نتايج آن كنده شد     .شده است   بوده است كه درباره اشخاص و ارزشها اعمال مي        

  .ده است بوم ما بوبستان ايران و محصوالت مرزو

 كه مـشمول طـرد   ياتمؤسساشخاص و مستحق بودن يا نبودن محكوميت و به  به   در اين مقام ما كاري    

  شـدن  هـا و عمليـات خـالي        عي چنين سياست  ضولي اثر و    . اند، نداريم    مصادره و تعطيل شده    او پاكسازي ي  

ز موجبـات مهـم گرانـي و    توانـسته اسـت ا    نمـي ه، فعال كاردان و توقف يا تقليل توليد بـود      عناصرجامعه از   

  .نايابي و فقر نگردد

تكان و تحولهاي اجتماعي كمتر     . وال ديده شده است   ح دنيا نظائر چنين اوضاع و ا      يالبته در همه انقالبها   

رگ تـاريخ نيـز ماننـد       فاتحين بـز  .  از ضايعات و صدمات، اگر چه در كوتاه مدت باشد          مصونتواند     مي ملتي

انـد كارشـان قتـل و عـام شـهرها، ويرانـي آباديهـا و                  گـذارده    هر جا كه پا مي      و اسكندر  آتيال، چنگيز، تيمور  

 يعنـي قـرآن و سـنت        ،را روي خود گذاشته است      نام آن  اسالم كه انقالب ما   اما  . سوزاندن كاخها بوده است   

مكـرر  در روايـات نبـوي      . ايدنم  جويانه و خرابكاري را تجويز نمي       پيغمبر و امامان، رفتارهاي ظالمانه، انتقام     

دگان و بـه    شـ   مودند به زنها و كودكان مغلوب     فر  ايم كه به سربازان و سرداران سفارش مي          خوانده شنيده و 

در سـرزمينهاي فـتح شـده       . را از بـين نبرنـد      مزارع و نخلـستانها     و احشام يا    ر نرسانند و انعام     اسيران آزا 

در قرآن كريم آنجا كه خط فاصـل        » دتا معاششان لنگ نشو   «به صاحبان اوليه برگردانند     امتي را   زراراضي  

فرمايـد وقتـي بـه واليـت و حكومـت       شـود در بـاره منـافق مـي         ميان منافق فاسد و مؤمن خالص كشيده مي       

بـرد و مـردم و        محصوالت و توليـد را از بـين مـي         . است» نابودي حرث و نسل   «رسد تالشش در جامعه       مي
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  ...شود كه خدا فساد را دوست ندارد م ميدر پايان آيات نيز اعال. دهد فرزندان را به كشتن مي

 هاي افراطي يا افراد چپي و پيروان آنها صرف حضور و خدمت و داشـتن مقـام    براي بسياري از انقالبي   

گناهي آلوده نشده يـا از خـوان يغمـاي رژيـم بهـره                ولو آنكه دستش به خون بي     (و موقعيت در دوران شاه      

بـودن يـا      شـود و صـرف مالـك و صـاحب سـرمايه             محسوب مـي  جرم مستحق اخراج يا اعدام      ) نبرده باشد 

توليد محصول و درآمد داشتن اگر چه باعث آبادي و اشتغال و خودكفائي نصبي    تأسيس كارخانه كردن و     

  .گردد شده باشد، غصب حقوق سايرين و گناه نابخشودني محسوب مي

ارخانجـات كـشاورزي و     ات و ك  مؤسـس تجربه هفت هشت ساله حاكميت متوليان نـشان داده اسـت كـه              

ها يـا نداشـتن ارز و    در اثر تحريكات و مزاحمت كارگران و انجمن       صنعتي كه دولت بر طبق قوانين مصوب،      

 دچـار زيـان مـالي يـا ضـعف           غالباً يا تحت مديريت خود قرار داده است،      امكانات عمل، به تصرف درآورده      

  .توليد و حتي توقف و تعطيل گرديده است

هاي توليـدي اعـم       اي فوق و فرهنگ افراطي انقالبي سبب شده است كه در كليه زمينه            ه  سياست و برنامه  

 يـا ثبـات اقتـصادي از بـين بـرود و بـراي كـساني كـه         تيناز كشاورزي صنعتي و ساختماني، اطمينان و ام  

 و  هـاي اقتـصادي مثبـت       اند سرمايه گذاري مالي يا فكري و زماني نمايند و فعاليت            توانسته  خواسته و مي    مي

البتـه  . اند تزلزل و ترديد پيش آمده عرضه كاال و خدمات دچار كاهش محـسوس و مـضر گـردد                 مفيد داشته 

 بــه بعــد، از مــردم و مبتكــرين و محققــين و ۶۱در ســالهاي  خــصوصاً صــنايع و معــادن، هــاي خانــهوزارت

فقتهـاي اصـولي    موا. كردنـد   ات توليدي و كارخانجات و كارگـاه مـي        مؤسسداران دعوت براي ايجاد       سرمايه

  . توليد رسيده استكمي به پايزيادي نيز داده شد ولي تعداد 

  زدگي و جاهليت انقالبي ـ مكتب۳

رفت موجي عليه تخصص و تحـصيالت در برابـر تعهـد و مكتبـي بـودن در           به تدريج كه انقالب پيش مي     

ا، پيامدهاي نـاگوار    ه  ها و تصميم    نظر از درست و نادرست بودن تشخيص      كشورمان به راه افتاد كه صرف       

  .براي اقتصادمان و رفع نيازهايمان در بر داشته عاملي براي گراني و گرفتاريها گرديده است

ته به ايـن بهانـه   فايهاي داخل و خارج و كارشناسان تخصص    جريانهاي فوق باعث شد كه درس خوانده      

 وابـسته بـه آمريكـا يـا الاقـل           كه توجه و تربيتشان به سوي غرب و براي غرب است و ذاتا ضد انقالبيهـاي               

شنيده شد كه يك پزشك     . دار وظائف و مدير مشاغل گردند       اهللا هستند نبايد عهده     اعتناي به انقالب و حزب      بي

دهد يك ذغال فروش مكتبي مرا عمل كنـد تـا             جراح مدير بيمارستاني گفته بود كه اگر بيمار شوم ترجيح مي          

  ١!يك متخصص غير مكتبي

شناسـان،  رء رفتارها سبب شد كه مقدار زيادي از استادان، پزشـكان، مهندسـين، كا               چنين شعارها و سو   

ان شـده   شها و صاحب هنران ايران كه مبالغ هنگفت و زمان طوالني صرف تهيه و تجربـه آموزشـ                   سينيتكن

ات از علم و عملشان محروم گردد و ملت دچار كمبود و كميابي             مؤسسبود اخراج يا دلسرد گشته مملكت و        

دانـد    و خالفكاران گرفتند كه خدا مي     جاي آنان را ناشيها، نادانها      .  خرابي و گراني توليدات و خدمات شود       يا

  !المال وارد ساختند جها و خسارات به بيترچه خ

                                                      
  .كردند ـ البته وقتي پاي جان خودشان در بين بود چنين عمل نمي1
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پـس از آن ارزش دادن بـه تعلـيم و           . از اين حد هم پا فراتر گزارده منكر اقتصاد و نقـش ماديـات شـدند               

ريزي را منـافي اسـتقالل و مبـارزه بـا             ق و تدبر و مطالعه، مديريت و برنامه       هاي علمي، ضرورت تحقي     روش

از . هاي انحرافي از باال را كافي و وافي دانستند          گيري  استعمار و امپرياليسم گرفته، روشهاي قديمي و سخت       

تـرين كارهـا بـا     پاافتـاده  ايـن معنـي و مهـم غافـل بودنـد كـه در دنيـاي مـرتبط و متـشكل امـروز كـه پـيش            

ترين مطالعات علمي و فني و محاسبات دقيق اقتصادي و اجتمـاعي، بـر مبنـاي مـديريت صـحيح و                       پيشرفته

ترين مسائل و معضالت است، چطور  گيرد و اقتصاد از پيچيده    هاي مطلع متخصص انجام مي      مشاركت گروه 

اشـتن اصـول و     مانـدگي خـود بـوده، بـا زيـر پاگذ            خواهد مغرور به جهل و عقب       يك مملكت انقالب كرده مي    

  !ها دچار اشكال و كسري يا گراني و گرفتاري نشود؟ اساس

ما نه مخالف انقالب هستيم و نه منكر تعهد و اخالق، بلكه معتقد به مكتب و ايدئولوژي در امر سياست و                     

 اصطالح مكتبي با ايمـان خالـصانه    بههاي جاهالنه، و قشريگري  عصبمديريت هستيم ولي فرق است ميان ت      

  .شناسانه ريزيهاي عاقالنه جامعه  و برنامهستانهخداپر

   و تقاضاضهـ قانون عر۴

اعم از آنكه شما قانون قديمي عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد و تبعيتي را كه بهاي اجنـاس و خـدمات                       

 امـر مـسلم ايـن اسـت كـه وقتـي             ،نمايد، منطقي و مشروع بدانيد يا قبول نداشته آنرا محكوم كنيـد             از آن مي  

 نـرخ آن جـنس   ا بر مقدار عرضه آزاد فزوني يافت،ي در بازار ـ به هر دليل ـ كمياب شد يا ميزان تقاض  جنس

بندي و    و جنس جديد وارد بازار كنيد يا از طريق سهميه          هدم مگر آنكه تزريقاتي به عمل آ      ،رود  يا كار باال مي   

شود نرخ تحميلـي      تصنع مي و  ان  با فرم . تخصيص و اولويت تعدادي از متقاضيان را از صحنه خارج سازيد          

 در محـدوده  توانند كل توليد و توزيع را به دست گرفته قيمت دلخواه ثـابتي را                 كاذب اعالم كرد و دولتها مي     

ولي همين كه حالت طبيعي آزاد و عام به معامله دادند چنانچه كـاالي مـورد   . خريداران خاص برقرار سازند   

كند تا در اثـر        واردات خارجي نداشته باشد قيمت خود به خود ترقي مي           توليد داخلي و   ،نياز به اندازه تقاضا   

اي از تقاضا كنندگان انـصراف حاصـل گـردد يـا توليـد كننـدگان و وارد كننـدگان                      گران شدن قيمت در عده    

اما در بازار بسته محدود وقتي قيمت باال بـرود          . تشويق به عرضه بيشتر گردند و حالت تعادل حاصل شود         

د با نـرخ گـذاري و مقـررات جلـويش را            نمرتبت شود اگر بخواه   مبادله  يانهاي عمده بر معامله و      و سود و ز   

. شـود  ا احتكار و قاچاق باز مـي ها براي بازار سياه و گرانفروشي ي  بگيرند خود به خود انواع راهها و روزنه       

ورين و مجريـان برقـرار      كند و همكاري زيرزميني با مـام        زيرا كه نياز و سود خريدار و فروشنده اقتضا مي         

توانيد توقع داشته باشيد كه جنس كمياب شيرين را بـه قيمـت قـديم و بـه                از دكاندار فروشنده نمي   . گردد  مي

 عـين آنـرا جـايش    مام را بايد به مبلغي بفروشم كه بتـوان         گويد موجودي مغازه    بهاي خريد بفروشد چون مي    

يست درصدي هم بيش از نرخ روز خواهد فروخت چـون            ده ب  احتياطاً. گذاشته كسب و معاشم را ادامه دهم      

بيني افزايش دو سه روز ديگر را كه نزد عمده فروش خواهد رفت يا با هزار زحمت و زور سـهميه                  بايد پيش 

حساب و حدود در نرخ و فروش رفته رفته از اين دكان به آن دكان و از ايـن                   . از دولت خواهد گرفت، بنمايد    

آيـد كـه اختـصاص بـه           مي  آن وقت اين عامل روانشناسي و بشري پيش       . رود   مي محله به آن محله از دست     

اين عامل روانشناسي و بشري پـيش       . تماع انسانها حكمفرماست  جكسب و بازار ندارد بلكه در هر ارتباط و ا         

  ولي همين كـه روي     ،نمايند   از آن پرهيز مي    معموالًآيد كه هر كار زشت در ابتدا بر اشخاص مشكل آمده              مي
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 انـگ اضطرار يا اختيار و احتساب كمترين تجاوز از تقوي و امانت مجاز يـا ممكـن گـردد و شـخص شـاهد                      

خيانت و خالف بر پيشاني يا بر دست و زبان و دل خود شـود، يعنـي حيثيـتش را در جامعـه و در وجـدان                           

محكمـه يـا در اداره       در   ،كنم  گويم، اجحاف مي    گويد حال كه من به مشتري دروغ مي         دار ببيند، مي   خويش لكه 

برنـد و     خورنـد و مـي      گيرند و مـي     بينم همكاران و سايرين مي      ام و وقتي مي     خوار يا دزد و خائن شده      رشوه

 صدهزار تومان و يك ميليون تومان نگيرم؟ وقتـي          ،شوند، چرا به جاي صد تومان       صاحب آالف و الوف مي    

دليل عجز از توليد و تدارك و عدم تسلط به مبـاني            ها از بين رفت و دولت هم به           در بازار مهار و قرار قيمت     

 كـرده نـرخ و حـدودي مقـرر سـازد، هـر       تـأمين ائي را   ضو معيارهاي اقتصاد نتوانست امنيت اقتصادي و ق       

  گويد چرا جنس ده تومان سابق را صد تومان و بلكه سيصد تومان نفروشم؟ كاسبي مي

كنـد و اگـر       خود را همچون سد خاكي فـراخ مـي        فساد يا خطا يا تخطي در جوامع انساني هميشه سوراخ           

  .تر خواهد گشت رض مسري دم به دم زيادتر و همگانيمجلوي آن عاقالنه گرفته نشود همچون 

نه اقتصاد را فهميـده اسـت و        » ما در اسالم عرضه و تقاضا نداريم      «ي مدعي شود كه     وزير  نخستوقتي  

 در زندگي مردم قبول نداشـت احتكـار و انحـصار را             اگر اسالم نقش قديمي عرضه و تقاضا را       . نه اسالم را  

 به عالوه به رسميت شناختن قانون عرضه و       . نمود  شود حرام نمي   كه باعث تقليل و تحديد عرضه ارزاق مي       

 و تحميـل تـوانگران    تعيين بهاي كاالها به معناي تجـويز گرانفروشـي يـا             دربه عنوان يك عامل موثر      تقاضا  

  . نيستهامحروميت كم درآمد

بينـي     و متصديان به موقع الزم پيش      مسئولينخالصه آنكه وقتي تعادل عرضه و تقاضا از ميان برود و            

ها را فراهم آورده ايجـاد      ها و قيمت     خود موجبات تقليل توليد و ترقي هزينه       ،احتياج و چاره اشكال را ننموده     

ه و  ضرعو اگر احساس كمبود بيشتر      . آمد خواهد بود    ترين پيش   نگراني و نابودي كنند، گراني زندگي طبيعي      

بدتر شدن شرايط اقتصادي به وجود آيـد جلـوي گرانتـر شـدن و بيمـاري گرانفروشـي را بـا هـيچ وسـيله               

 و دوز و كلـك در       ب انـواع تقلـ    ارتـشاء و  يك مسابقه گرانفروشي، احتكار، قاچاق، زد و بند،         . توان گرفت   نمي

اي كه مقصرش خود دولت و نظام          مسابقه شود،  قرار مي ، تعاوني، و خصوصي بر    تمام بخشها اعم از دولتي    

  .است

در هر حال امر مشهود مسلم اين است كه به دليل مكتب زندگي و جاهليت يا به دالئـل ديگـر سياسـي و                        

 نامناسب اشخاص كوچـك نـارس و نـاتوان بـه            يانهاي عظيمي در اثر سوء انتخابها و انتصابها       يفرهنگي، ز 

  ! گريبانگير كشورمان شده است،صجاي مديران آزموده و متخص

  ـ دولت، پيش آهنگ و پرچمدار گراني۵

يت و مـصون از بازخواسـت       مـسئول  خـود را معـاف از مقـررات و           عمـالً در ايران دولت يا حاكميت كـه        

ين و گردانندگان حاكم بـر آنهـا فكـر          مسئولوزرا و   . آهنگ و پرچمدار گراني بوده است       داند پيوسته پيش    مي

 شـوم فـوري روي كليـه        تـأثير اال بردن يك نرخ دولتي يا وضع عوارض و حقوقهاي تازه چـه              كنند كه ب    نمي

چگونه كارمندان خود دولت و حقوق بگيران ثابت را در تنگنا گـذارده كـارائي               ! گذارد  نرخها و دستمزدها مي   

  !كشاند كاهد و آنها را به فساد مي را مي

اهد بـوديم كـه چنـد بـار كارخانجـات زيـر چتـر               در اين چند سال انحصار قدرت و تسلط دولت همه شـ           

سازمان صنايع ملي شده بهاي مصنوعاتشان را كه در زمان شاه در محدوديت قيمت قرار داشـت اضـعاف                   
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ماشين پيكان را خود ايران ناسيونال كه زير نظر وزارت صنايع سنگين قرار دارد گران               ...... مضاعف كردند   

گوشـت و  . بنزين گـران و كـوپني دو نرخـي شـد    . ا و دخانيات گران شده  نوشابه. كرد و به نرخ آزاد رساند     

آهن و هواپيمائي، حق      صنعتي، تلگراف و تلفن و بليط راه       خصوصاًطور برق خانگي و م      همين. مرغ گران شد  

ها  در مواردي قيمت.... ها  خروجي و گذرنامه، ارز پزشكي، حق انشعاب آب و تلفن و انواع عوارض و ماليات       

  .ابر باال رفتچند بر

ه ديني ولي جزئي از حاكميت است چگونه روي مؤسسيك قلم مالحظه كنيد آستان قدس رضوي كه يك          

ه شده مكـرر در مكـرر نقـض قـرار نمـوده بـه اصـطالح دبـه         لها، سرقفليها و زمينها و مستغالت معام    اجاره

ن قـدس را زيـاد كـرده دسـت بـه          خواهـد عايـدات آسـتا       مـي  ظـاهراً برد، براي اينكه      درآورده آنها را باال مي    

  .اصالحات و نوكاريها بزند

و عـوارض   ماليـات  ،اتگيرند اين است كه هيچ توليد كننده و سازنده يا فروشنده خـدم           آنچه در نظر نمي   

كند يا    د يا در اثر فشار و اضطرار ورشكست و مستاصل شده دكانش را تخته مي              پرداز  را از جيب خود نمي    

ات را روي قيمـت  فـ اهاضـافات و اج   تر اسـت      سادهگيرد و يا آنچه        قانون را پيش مي    راههاي فساد و فرار از    

  .نمايد كشيده دست آخر تحميل بر مصرف كننده و مردم مي

بنا به اجبار و فقدان بودجـه و  . برد هاي خود را باال مي حساب نرخ يجهت و ب گوئيم كه دولت بي  البته نمي 

رود كه گراني و مـشكالت حاصـل          بستگي و ناتواني مي     ار از دست  اعتبار است كه در جستجوي درآمد و فر       

كنـد حـق    گوئيم اين است كه وقتي خود دولت مانند ملت و جلوتر و بدتر از ملت عمـل مـي               آنچه مي . شود  مي

حداقل انـصاف و عـدالت آن       . توقع و ايراد يا وارد كردن فشار و اجبار به مردم و بخش خصوصي را ندارد               

  ! ناداني و ناتواني خود بنمايداست كه اقرار به

يكـي از   . ها و زياد كردن دريافتها دولت نتوانسته است مشكل خود را حل كند              با وجود گران كردن قيمت    

ضـررهاي  ) به فرض كه نادرست نباشـد     ( تاجرها و مديرهاي ناموفق هستند       معموالًعلل اين است كه دولتها      

  !اندازه اصرار به دولتي كردن بيشتر كارها دارندزنند و معلوم نيست چرا اين  زياد به كشور مي

  ٭٭٭

 نيـز  قـبالً  حاكمه از طريق ديگري نيز، پيشگام در آشفتگي اقتصاد و ايجاد بازار سياه به طوري كه                 هيأت

با همه ادعاي استقالل و دشمني با كشور دالر، معـامالت بـسياري از مـصنوعات                . اشاره كرديم، شده است   

ن يا بر مبنـاي دالر قـرار        را بر عي  )  هواپيمائي به خارج كشور    مانند بليط (و خدمات   ) لمانند يخچال و اتومبي   (

هاي صنايع سنگين و سـبك و بازرگـاني و بانكهـا ارزهـاي مـورد احتيـاج كارخانجـات را                       وزارتخانه. دادند

  ١.ز آزاد را مجاز ساختندرتحويل نداده اول گفتند برويد ارز صادراتي، بخريد و بعد ا

 گفتيم بعضي از نهادهاي انقالب و جنگي كه ارز خـارج            قبالًر اينها، و زودتر از آنها، همانطور كه         عالوه ب 

هـاي ريـالي، مـواد         بيشتر هزينـه   تأمينكنند براي كسب درآمد و        از كنترل دارائي و سازمان برنامه خرج مي       

 بـه وزارت تلگـراف و تلفـن و          همچنـين . فروشـند   د در بازار، مي   آزاآالت وارد كرده و به نرخ         اوليه و ماشين  

                                                      
اند كه كارخانجـات دولتـي و مؤسـسات خـصوصي معـامالت       اند قدغن كرده ار اين عمل شده چون متوجه مفسده و مض     ـ اخيراً 1

حتي كساني را كه قبالً با اجازه دولت به ارز آزاد جـنس وارد كـرده و بـه                   .  انجام دهند  خود را با ارز جاري يا بر مبناي نرخ آزاد         

  .فروشي مورد تعقيب قرار گيرند رسانند ممكن است به جرم گران فروش مي
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ات دولتي، حتي به بيمارستانها اجازه دادند خودكفـا شـده           مؤسسوزارت نفت و وزارت نيرو و به بعضي از          

  ......خرجشان را از مردم و مراجعين دريافت نمايند

  :گيرند چند راه حل در پيش دارند بست بحران اقتصادي قرار مي ها وقتي در بن تدول

ـ گران كردن يا تقليل توليدات انحصاري       ۲ها    ها و گمرك و حقوقهاي دولتي و مصادره         اتـ افزايش مالي  ۱

ـ وام از سيستم    ۴ خارجي يا ملي     آنها براي قرض  فروش اموال و ذخائر يا گرو گذاشتن        ـ  ۳و خدمات دولتي    

  .بانكي و انتشار اسكناس

 نـشود درد و بحـران شـديدتر         زاست و اگر با احتيـاط و رعايـت جوانـب كـار عمـل               اين كارها تورم  همه  

 به تحقيق   دستهاي صحيح و برنامه ريزيهاي دراز مدت          بررسيروي  اي نيست جز آنكه     چاره. خواهد گشت 

ها را از بين ببرند  و ابتكار زده دانشمندانه و هوشمندانه، از يك طرف علل و عوامل كمبودها و افزايش هزينه        

ازده منابع و مـردم را بـا مـشاركت دادن آنهـا بـاال ببرنـد تـا                    ب .و از طرف ديگر درآمدهاي بديع ايجاد نمود       

  . مثبت مفيد در سيستم اقتصادي و اجتماعي كشور بدهنديبتوانند تغييرات اساس

  ـ نبودن آزادي۶

 كمـك بـه حـل    ظـاهراً  ارتباط و اثر ظـاهري روي اقتـصاد و گرانـي نـدارد و     جامعه بازاگر چه آزادي و   

دهنـد،    د و به همين جهت مردم ارزش و اهميت چندان بـه آن نمـي              يمان مان نمي ا  بحران و رفع گرفتاريهاي بي    

شود كه يكي از راههاي موثر و قانوني براي جلوگيري از انحراف و خالف يا     ولي با مختصر دقت معلوم مي     

هـا، وجـود آزاديهـاي قـانوني اسـت و حـق انتقـاد و                  حد و حساب قيمـت      خرابي و خيانت، از جمله گراني بي      

 هـم   ، از ايـن راه    ، مردم در مطبوعات و اجتماعات يا در مراجع قضائي و محافل قانوني            اظهارنظراض و   اعتر

جوئيهـا    حلها و چـاره     شود و هم ارائه راه      ها برمال گشته محدود و متوقف مي        غفلت و خطاها يا سوء استفاده     

يت و خـدمات  لمـسئو مـردم احـساس مالكيـت و حاكميـت كـرده مـشاركت در          . گـردد   آسان و كارسـاز مـي     

  .نمايند مي

كنـد وجـود      ها از جمله ناامني قضائي را در كـشورمان ايجـاد مـي              اگر اختناق و انحصار، كه انواع ناامني      

. توانستند ناراحتيها و نارضايتيهاي خود از جريانها و گراني و گرفتاريها را ابراز دارنـد                داشت مردم مي    نمي

ق و واقعيات يا علل و عوامـل دسـت اول را منحـرف جلـوه داده                 شد حقاي   تبليغات دولتي و دستگاه قادر نمي     

از متـصديان و  . يت و خـدمت خـالي كنـد   مـسئول غير خود را مقصر قلمداد نمايد و بـه ايـن ترتيـب شـانه از               

خواستند كه يا خود را اصالح نموده روشهاي اساسي و مثبت در پيش گيرند و حقوق مردم                   گردانندگان مي 

 آزادي و امنيـت و حاكميـت ملـي      وقتي .تر از خود بدهند     يا كنار رفته جا به افراد شايسته      را پايمال ننمايند و     

 از مصالح خود غافل نبوده و خيانت بـه     قهراًبرقرار گردد و وقتي ملت حاكم بر خود و صاحب اختيار باشد             

  .نمايد خويشتن نمي

  ـ اما علت اصلي و عامل تعيين كننده گرانيها و گرفتاريها۷

بوده و كمبود ارز و امكانات و اكثر خرابيهـا          و گرفتاريها    مهمترين عامل كه علت اصلي گرانيها        آخرين و 

اماني است كه آن را هدف و وظيفه انقـالب و نظـام دانـسته                 حاصل بي   پايان بي   را ايجاد كرده است، جنگ بي     

جنگ جنگ تا : رددفداي آن گاند و اعتقاد و اصرار دارند كه همه چيز بايد        اولويت درجه يك برايش قائل شده     

 نقشه و منـافع اسـرائيل و        تأمينايم     جنگي كه در نشريات گذشته نشان داده       »!اي نابودي پيروزي، ولو به به   
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اش بـر ايـن     پايـه .نمايد و براي ما تاكنون جز خون و خرابـي و خـرج چيـزي نداشـته اسـت               ابرقدرتها را مي  

خدمت كرده و موفق بـه دفـع فتنـه از عـالم و از بـين                 تصور موهوم است كه به اسالم و مستضعفين جهان          

  !بردن كفر و استكبار و امپرياليسم خواهيم گشت

 تـأمين نهضت آزادي هيچگاه با اساس جنگ در مرحله اول آن كه دفـاع از مـيهن و ملـت يـا خانـه مـا و                      

ني واجب و معقول،  دفاعي بود از نظر شرعي و ملي و انسا        . استقاللمان بوده، مخالفت و ايرادي نداشته است      

بـراي اينكـه اگـر آن       . از نظر اقتصادي نيز تحمل ضايعات و سرمايه گذاريهاي مادي و مردمي بـه جـا بـود                 

داشتيم و نه آخرت      نه دنيائي مي  . رفت  كرديم همه هستي و دارائيهايمان از دست مي         جانها و مالها را فدا نمي     

آن مخالفنـد، تـداوم   دانـيم عمومـا مـردم بـا      كه مي ي را كه نهضت مخالف است و تا آنجا          لعم. و رضاي خدا  

شـود و   اسرائيل و مستكبرين جهاني تمـام مـي  عملي كه به سود . است» هالك حرث ونسل«جنگ و تعهد در    

يـا جنـگ    » نينمجـا الب  رحـ «ي، نـامش را     ف سـرهنگ معمـر قـذا      يعنـي ان انقالبي آقايان    بيتدوست متحد و پش   

  ديوانگان، گذارده است

جنـگ جنـگ تـا       «شـعار ز نكات و دالئل دينـي و سياسـي و نظـامي كـه در محكوميـت                  فعال صرف نظر ا   

 شناسي گرفتاريهـا  مسئول يابي گرانيها و   آورده شده است، به جنبه اقتصادي مسئله يا ريشه       قبالً» پيروزي

لي اصـ گوييم خسارات و خرجهاي هفت سال و چند ماه تداوم جنگ هم به طـور مـستقيم عامـل                      برگشته مي 

گانه مذكور در بـاال    و گرفتاريهاي ما شده است و هم به طور غير مستقيم موثر در علل و عوامل هفت                 گراني

  .باشد مي

اين معني نيست كه اگر جنـگ پـيش نيامـده يـا تـداوم و تـشديد نيافتـه بـود مـشكل و                         به  البته بيان فوق    

هـا و خالفكاريهـا و      ء نيـت   هـا، سـو   قانوني  سوء مـديريتها، بـي    . داشتيم  اي به لحاظ گراني و اقتصاد نمي        مسئله

لب آزادي و حاكميت ملي هر كدام به جاي خود و به نوبه خود عوامل مـوثر بـراي ايجـاد گرانـي           همچنين س 

  .باشد هستند، ولي نه به شدت و وسعت آنچه مشهود مي

  ٭٭٭

انطوري درصدر همه تأثيرهاي سوء جنگ روي اقتصاد و آباداني و ارزاني، مسئله ارز قـرار دارد و همـ                  

  .دانيم مهمترين منبع ارز كشورمان نفت است كه مي

جنگ اعم از آنكه آن را كار بيجا و گناه و خيانت بدانيم يا بـه جـا و واجـب و سـعادت بـشناسيم از يـك                 

طرف توليد و صدور نفتمان و عايدات حاصله از آن را آماج حمالت پيگير خود قرار داده ضربات وارده بـر    

تـشكيل داده اسـت و از طـرف ديگـر           بزرگترين رقم خسارت و ويراني ما را        » سته به آ  تأسيسات نفتي و واب   

كننده قسمت اعظم يـا عمـده درآمـدهاي ارزي كـشور گـشته دولـت و ملـت را از تـأمين اقـالم مهمـي از                         بلع

نيازمنديهاي حياتي و سفارش دادن تجهيزات صنعتي و كشاورزي يا لوازم و مواد اوليـه، محـروم سـاخته،                   

  .العاده داده است ت توليد كشور را كاهش فوققدر

بايستي ايران، اصالً يا تقريباً، كشور تك محصولي متكي به نفت باشد و ايـن اندوختـه ملـي يـا                       البته نمي 

هاي جاري ما رسيده جائزه تنبلي رفاه و راحتي نسل حاضر           ها به مصرف هزينه     سرمايه خدادادي همه نسل   

نايت دولتهاي بعد از كودتا و سياست تمدن بزرگ محمدرضاشاه اين بود            خيانت بزرگ رضاشاه و ج    . باشد

پـركن   هاي جيـب  االمتياز نفت و عايدات سرشار بعد از ملي شدن را در راه تسليحات و تفنن و توسعه   كه حق 
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جـوئي در     هاي ملي و اقتصاد بدون نفت مصدق متكي به صرفه            كه سرمايه   در حالي . ها به كار بردند     خارجي

هاي روي زميني، در صنعت و كـشاورزي و           گذاري  هاي زيرزميني به سرمايه     راج نفت و تبديل سرمايه    استخ

  . عمران بود

روي وفـادار نظـام شاهنـشاهي         از اين بابت ايراد خاص به نظام جمهوري اسالمي نيست جز آنكه دنباله            

  .استگرديده در باددادن و دود كردن ذخائر خدادادي ما با آنها مسابقه گذارده 

شديد دولـت و  تشنگي كم شدن مستمر درآمد ارزي كشور يا عرضه دالر وقتي در برابر تقاضاي دالر و           

گيرد سـبب شـده اسـت     ين آالت و مواد قرار مي شبازار براي خريد تسليحات و تدارك خواربار و دارو يا ما          

 ۱۰۰ از ده تومـان بـه        ۷اره  كه نرخ آزاد ارز يا دالر به طور منظم و سرسام آور باال رفته طبق نمـودار شـم                  

  . تومان برسد۱۲۰تومان و 

 كه از دفاتر و آمار صـرافيهاي تهـران گرفتـه شـده اسـت نرخهـاي حـداكثر و                     ۷نمودار ديگر به شماره     

 كـه فاصـله دو منحنـي    ۵۸ ـ  ۵۹ در سـال  .دهـد   نـشان مـي  ۱/۴/۶۶حداقل دالر را در ده سال اخير تا تـاريخ  

در شود    نمايد بهترين سال محسوب مي      كشور مي  ثبات پول    ايت از بهبود و    را داشته و حك    مقداركوتاهترين  

  .گشته بدترين سال به لحاظ ثبات پول كشور بوده استالعاده   فوق تزلزل۶۶ در سال حالي كه

اختصاص بـه خـود     يانهاي جبران ناپذير جنگ و عامل اصلي بودن آن در گراني و گرفتاريها، از طريق                ز

دكتـر در   اگـر چـه   فـرد عـادي آگـاه،   زهاي نفتي، آنقدر روشن و بديهي است كـه هـر           سهم مهمي از ار    دادن

كه جنگ هر قـدر ارز و بودجـه بلعيـده           كند    درك مي نباشد به خوبي     و بازار    اقتصاد و كهنه كار در معامالت     

همـه را   . است به همان مقدار كشور را ويران و ملت و محرومين جامعه را گرسـنه و نـاتوان سـاخته اسـت                     

نظر نمايند و آرزو به گور ببرند يا آنها را بـه بهـاي            جبور كرده است يا از مصارف و مايحتاج خود صرف         م

پولي و ارزي كه بايد صرف خوراك، پوشاك، درمان، مسكن، راهسازي، بيمارستان،            . سنگين خريداري كنند  

 و تحقيـق آزمايـشگاه  آب براي شرب و بهداشت و كشاورزي، برق براي كار و رفاه و روشنائي، مدرسـه و      

، توسعه و توليد كشاورزي و كارخانجات و باالخره خودكفائي و رفع هزاران درد و گرفتـاري شـود                   عتراخا

روشن كند، تبديل به آتش و دود بـراي  در جلوي ما و افقهاي درخشاني را كه به خاطر آن انقالب شده بود،          

  .ويراني و نابودي گرديده است

و گرانـي ارز    هاي كوشـكن جنـگ         سنگين شدن بودجه دولت كه ناشي از هزينه        بعد از مسئله كمبود ارز،    

  .بوده است نيز موضوع كوچكي نيست

هـاي     هزينـه  مـستمر  ارائه شده اسـت افـزايش        ۱۳۶۶ تا   ۱۳۵۶هاي ساليانه      كه بودجه  ۳در جدول شماره    

 ميليـون ريـال   ۲۰۶۱ بـه مبلـغ   ۵۸ هزينه بودجه كـه در سـال   .شود دولت و كسري بودجه به خوبي ديده مي  

كسري بودجه  .  بيشتر افزايش يافته است    %۸۰ ميليون ريال، يعني     ۳۶۷۱ به   ۶۶ال  تقليل داده شده بوده در س     

 ۶۶كه در عملكرد دولت موقت حداقل سالهاي قبل و بعد از انقالب را داشته است در بودجـه مـصوب سـال                       

  .شش برابر گرديده است
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  ۳جدول شماره 

  ۱۳۶۶ تا ۱۳۵۶كردي دولت در سالهاي سير تصاعدي بودجه عمل

  )مبالغ به ميليارد ريال) (به نقل از گزارشهاي اقتصادي منتشر شده و قوانين بودجه عمومي(

اقالم 

عمده 

  بودجه

۱۳۵۶  ۱۳۵۷  ۱۳۵۸  ۱۳۵۹  ۱۳۶۰  ۱۳۶۱  ۱۳۶۲  ۱۳۶۳  ۱۳۶۴  ۱۳۶۵  
۱۳۶۶ 

  مصوب

  ۲۰۲۶  ۱۷۸۰  ۲۶۹۱  ۲۶۴۵  ۲۶۰۰  ۲۳۹۱  ۱۷۰۲  ۱۳۴۸  ۱۷۹۱  ۱۶۹۹  ۲۱۲۶  درآمد

  ۳۶۷۱  ۳۱۶۷  ۳۳۱۳  ۳۳۷۷  ۳۶۷۲  ۳۱۶۷  ۲۷۰۷  ۲۲۵۱  ۲۰۶۱  ۲۲۰۷  ۲۴۹۲  هزينه

  ۱۶۴۵  ۱۳۸۷  ۶۲۲  ۷۳۲  ۱۰۷۲  ۷۷۶  ۱۰۰۵  ۹۰۳  ۲۷۰  ۵۰۸  ۳۶۶  كسري

  

از مسئولين اصلي به گفته يكي . داده است اي را به خود اختصاص مي       در بودجه دولت، جنگ بخش عمده     

ارگانهـا بـه طـور غيـر        سـاير   ت درصد بودجه     درصد بودجه به طور مستقيم و حدود بيس        ۳۰جنگ بيش از    

شود يعني به طور خالصه حدود نصف بودجه عمومي دولت به طـور مـستقيم و    مستقيم در جنگ هزينه مي 

  .گردد غير مستقيم صرف جنگ مي

اي به جنگ اختصاص داشته است كـه ارقـام دقيـق آن در           در مورد بودجه ارزي نيز همواره بخش عمده       

ودجـه ارزي   آنچه در ب  . شود   در بودجه ارزي منعكس نمي     هاي ارزي مستقيماً    ي هزينه دست نيست زيرا تمام   

 درصد كل پرداختها بوده است و به تـدريج كـه درآمـد ارزي كـاهش                 )۹( نه ،۶۲منعكس شده است، در سال      

يافته هم كميت بودجه ارزي افزايش داشته و هم درصد بيشتري از كـل بودجـه ارزي بـه جنـگ اختـصاص                  

  . درصد شده است۳۳ رقم رسمي ظاهري بالغ بر ۶۶ت به طوري كه در بودجه سال يافته اس

  ٭

آيا مقصر توسعه . ا بحران و تنگناهاي اقتصادي جامعه كه مسائل مادي هستند       يعالوه بر گراني و تورم      

هـستيم جنـگ نيـست؟ از قبيـل گرانفروشـي، انحرافهـاي             آن  و تشديد انحطاطهاي اخالقي و ديني كه شـاهد          

هـاي كـالن      كـاري، سـوء اسـتفاده      عي مانند احتكار و قاچاق، فساد شـديد اداري از قبيـل رشـوه و كـم                اجتما

 ،تري مانند گدائي، خودفروشي، دزدي و دروغ، بالي مواد مخـدر        ين و توزيع كنندگان و كارهاي پست      مسئول

  .بيكاري نيست برشمرديم آيا باعث تمام اينها فقر و فقدان درآمد و قبالًفرار از كار و كشور كه 

  ٭

شـود و     اختناق يا نبودن آزادي در كشور، آنهم به مقياس عمده دستپخت و دستاويز جنگ محسوب مـي                

ا امپرياليـسم جهـاني   هانه اينكه انقالبمان درگير جنگ بـ به عنوان و يا به ب. جنگ بهانه و مجوز آن شده است 

سـر و صـدا اجـرا         چون و چـرا و بـي        ، بي است و بايد وحدت و اطاعت برقرار بوده اوامر فردي و فرماندهي           

نصيحت گرفته اند كه جلوي هرگونه ايراد و انتقاد يا نظارت و دخالت و حتي مشورت و              گردد ضروري ديده  

  .شود تا جبهه اسالم تضعيف نگردد و دشمن را شاد و هشيار نكنيم

ينـدگان اسـت مـورد      ترين وظـايف و حقـوق نما        حتي سئوال و استيضاح از دولت و مجلس كه ار ابتدائي          

در مقابل براي متصديان امور و دارندگان قـدرت و قـانون و قـضا و بـراي                  ! گيرد  مالمت و ممانعت قرار مي    

به اين ترتيب چون اطالع و      . مباشرين خرج و خريد، آزادي و امكانات هر كالم و اقدام و تصميم فراهم است              
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 ـ كـه   گيرندگان وجود ندارد متصديان و تصميمبازخواست يا حساب و كتاب مطلوب و الزم نسبت به اعمال 

باشـد ـ بـراي كـساني كـه اهـل سـوء         ضامن همه آنها آزادي و حق انتقاد و دستگاه قضائي مستقل امين مي

استفاده و خيانت باشند راه باز است و همين كه راه براي دزدي و خيانت باز شد بزرگترين ضربه بر پيكـر                      

در مرحله نهائي مردم بيچاره هـستند كـه بـا گـران             . گردد  ور وارد مي  اقتصاد و برمايملك و محصوالت كش     

  .ها را بپردازند ها و دزدي استفاده ها، سوء ها و پرداخت عوارض و مالياتها بايد تاوان ناشيگري خريدن

اي آزادي و ارزش انسانها وجود نداشت و مردم احساس امنيـت و حيثيـت بـراي                   ضمناً وقتي در جامعه   

تفـاوتي و كارشـكني در كـار          نمايند و گرايش بـه بـي        بعاً از همدردي و همكاري خودداري مي      خود نكردند ط  

دولت پيدا شده در هر حال مشاركت در حل مشكالت و ايفاي خدمات نخواهند نمود و چرخهاي اقتـصاد بـه       

  .آيد حركت در نمي

  ٭

 اسـالم و خـدا و از ايمـان و           استفاده از   براي اينكه در جنگ پيروز شوند، چه استثمار و استخدام و سوء           

نظر به اينكه تداوم جنـگ و پيـروزي هـدف اصـلي اسـت تحقـق آن بـا هـر قيمـت و                         ! ايثار مردم ما نكردند؟   

گذاشتن از اسالم، عمل مجاز و بلكه  خسارت، ولو فدا كردن ايران و ايرانيان و زندگي و معاش آنها و با مايه              

  .مثاب تلقي شده است

  

  بندي خالصه و جمع

اند كه اشكالي نـدارد       هاي مختلف اظهار كرده و خواسته و گفته         ان مطالب باال را قبول داشته به گونه       آقاي

 تـا  يعنـي (مـصرف تـداوم جنـگ تـا پيـروزي      بـه  رفاه و ماديات مردم ايران و هستي و حيثيـت كـشورمان،             

 عامل اصلي گرانيها    دانند علت و    ولي در عين آنكه مي    . شودم خودشان اسالم پيروز     به زع برسد تا   ) نابودي

 و ارز كـشورمان را بـه خـود          عايـدات اعظـم   جنـگ قـسمت     باشد و   پايان هفت ساله مي      جنگ بي  ،و گرفتاريها 

اختصاص داده عمده فكر و فعاليت دولت متوجه آن گرديده و كارهـاي توليـدي و سـازندگي دچـار كـاهش                   

براي انحراف افكار و    . دننماي   بديهي نمي  دهند و اقرار به اين حقيقت       معذلك انصاف نمي  . العاده شده است    فوق

آورنـد تـا همـانطور كـه      ن مي و معلول را به مياعيبه خاطر اغراض سياسي پاي عوامل و علل موهوم يا فر       

  .ند و وحدت و سالمت جامعه را از بين ببرندننقش و تقصير خود را بپوشاگفتيم 

بينـيم  بين گرفتاريهـا را  مـسئول گرانـي و  هـاي   بندي شده ريشه اينك چنانچه خواسته باشيم خالصه جمع  

  :نكات زير را بايد متذكر گرديم

۱  

ارج ننهادن به اقتصاد و به آبادي و سازندگي و برخورد انفعالي مثبت حاكمه و رهبري در حـل مـسائل                     

برنامگي و بسيج نكردن جدي دولت و      به دنبال آن بي   . معاشي و رفاهي ملت، منشاء گراني و گرفتاريها است        

هاي موفق جنگي و     ها و بسيج    آيد كه به هيچ وجه پا به پاي برنامه           براي افزايش توليد و توان كشور مي       ملت

  .نظامي پيش نرفته است

سوء مـديريت و طـرد صـالحيت از عوامـل            خصوصاًمكتب زدگي چپگرايانه، روح تخريب و تخاصم و م        

  .موثر قوي گراني و ويرانيست
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۲  

هـا، نيروهـا،      ن و هـدف اصـلي قـرار دادن لجوجانـه آن كـه همـه اراده                امـا   تداوم جنگ خدا ناخواسته بي    

الشعاع و قرباني خود نموده اسـت، بايـد           دارائيها، درآمدها، حقوق و آزاديها و باالخره اميد و ايمانها را تحت           

يا تا جنگ هست گراني و گرفتاري       . هاي عميق گراني و گرفتاريها و تشديد كننده عوامل ديگر بدانيم            از ريشه 

  .بارتر خواهد گشت تر و هالكت بحران و ويراني خواهد بود و بلكه گسترده

۳  

يت و وظيفـه از  مـسئول كنـد، نـه رفـع       مقصر شناختن بيگانگان و طاغوتيان، نه مسئله گرانـي را حـل مـي             

م هاي سياسي و اقتصادي حاكم بر انقالب و نظـا   شنيب بر ادامه    تأييدنمايد و نه مهر       متوليان و متصديان مي   

  .زند مي

ها عوامل واقعي هستند ولي جزئي و نسبي بـوده            گرانفروشي كسبه و بازاريان و وجود احتكار و واسط        

بندي يا عـدم      طرف و خرابي جيره     بيش از هر چيز معلول كمي عرضه كاال، ضعف توليد و كمبود ارز، از يك              

  .دنباش صحيح نيازهاي عمومي اوليه، از طرف ديگر ميو توزيع  تأمين

۴  

طـرد و   . شـود   خـواهي درسـت نمـي        بـا شـعار و مـرگ       ،عدالت اجتماعي و حمايت ادعائي از مستضعفين      

تباهيهاي طبقاتي و كارهاي تخريبي و تخاصمي منفي وضع كشور را كه واحد اجتماعي و اقتصادي بـه هـم                   

 اسـت تـا در       الزم قايمان پاك و عمل خـال     . تر و زيانبارتر، براي همه طبقات، خواهد كرد         پيوسته است ضايع  

بست گرفتاريهـا و نـابودي        سايه تعهد و تقوي، با اعتماد و همكاري ملت و به اميد خدا، موفق به نجات از بن                 

  .بشويم

۵  

  . عامل گراني و گرفتاريها استوآهنگ پرچمدار  حاكميت خود پيش

رت دارد از    ضـرو  . بودن متوليان انقالب و متصديان نظام قابل انكار و قابل دفاع نيست            مسئولمقصر و   

 در مديريت   ، نمايند تجديدنظرها    ها و برنامه    قضاوت تاريخ و از روزهاي جزاي خلق و خدا بترسند، در بينش           

 مردم و حقوق و ارزش آنها و حاكميت الهي آنـان را             ،هاي حكومت خودكامه تغييرات اساسي بدهند       و شيوه 

  .به حساب بياورند

  الهدي والسالم علي من اتبع

  راننهضت آزادي اي

  ۱۳۶۶مرداد 
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  شديد نهضت آزادي ايرانتأسف تسليت عميق و 

  در فاجعه هولناك حج امسال

  »ربنا آتنا من لدنك رحمه و هيئي لنا من امرنا رشدا«

  )۱۰كهف ـ (

حجـه جـان و     بدينوسيله به همه هموطنان عزيز و همكيشان مسلمان كه كسانشان در كـشتار چهـارم ذي               

  !گوئيم اند، دردمندانه تسليت مي سالمتي خود را از دست داده

زدگان شميران و نيشابور و شهرهاي ديگر ايران بيرون نيامده عزادار چنين            هنوز از مصيبت عظيم سيل    

زدگـان رحمـت و صـبر و     ديـدگان و مـاتم   از خداي خانه براي درگذشـتگان و آسـيب     ! پيشامد ناگوار گشتيم  

  .نمائيم ت مينجات مسئل

ما همچون ساير هموطنان و مسلمانان جهان از اين حادثه خالف رضا و امر خـدا و خـالف انـسانيت و                      

 و معترض بوده آن تأثرو متأسف نهايت م ن درگيريهاي تاريخ مكه معظمه است بي    يتر  مصلحت كه از خونين   

فريضه حج و بازگشت سالم به كاشانه آرزومنديم همه زائران خانه خدا موفق به اتمام        . نمائيم  را محكوم مي  

  .و ديارشان بگردند

اهللا الحرام كه نبايد كمترين جدال و آزار در آن راه يابد وقوع چنين حادثه مايـه ننـگ                     در حريم امنيت بيت   

 وظيفه هر مسلمان ابـراز انزجـار و اقـدام بـراي جلـوگيري از تكـرار آن                   .مسلمانان و عبرت بر همگان است     

  .باشد مي

زادي ايران اميدوار است با روشن شدن قضايا و وصول اطالعات كافي و مطمئن، بـه خواسـت             نهضت آ 

 .خدا و در پي تحليل چـرا و چگـونگي فاجعـه و پيامـدهاي آن برآمـده علـل و عوامـل آن را بررسـي نمايـد                            

 سازان را تشخيص دهد كه آيا سعودي است، عـراق اسـت، آمريكـاي جهـانخوار                 مند شوندگان و زمينه     بهره

 در رابطه با جنگ و سود و زياني كه عايد ايـران و               را و پس از آن عواقب امر     .... است يا اسرائيل جنايتكار؟     

  .شود، مورد رسيدگي قرار دهد اسالم مي

   و ترضيباللهم وفقنا لما تح

  نهضت آزادي ايران

   ذيحجه۷ مطابق ۶۶ مرداد ۱۲
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
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زادي ايران اميدوار است با روشن شدن قضايا و وصول اطالعات كافي و مطمئن، بـه خواسـت             نهضت آ 
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  .شود، مورد رسيدگي قرار دهد اسالم مي

   و ترضيباللهم وفقنا لما تح

  نهضت آزادي ايران

   ذيحجه۷ مطابق ۶۶ مرداد ۱۲

  



  

 ۹۴

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  زجمهوري پيرامون حادثه تبري نامه سرگشاده به رئيس

  

  مقام محترم رياست جمهوري اسالمي ايران

  اي جناب آقاي سيد علي خامنه

ايد و ايفاي سـوگند   نجام مقبول وظائف قانوني كه به عهده گرفته   ابا سالم و آرزوي موفقيت آن نظام در         

  .داريم  ميايد اظهار سته و ملت ايران ببا خدا كه پيمانيو 

هائي از اعضاء و عالقمندان نهضت آزادي ايران   راد و خانواده  آور مسافرت اخير اف      از جريان شگفت   يقيناً

اهللا طالقـاني،     دعوت دوستان مقيم آن شهر جهت شركت در مجلس سالگرد وفات مرحوم آيت            به  به تبريز كه    

گزارش ممانعت و مزاحمت و آزارهائي از قبيـل  . ايد ين نهضت آزادي به عمل آمده، مطلع شده   مؤسسيكي از   

دن و مجروح كردن دعوت كنندگان تبريزي و شركت كنندگان آذربايجاني و شهرستاني در              دشنام دادن و ز   

 صـرف ناهـار و همچنـين تهديـد و توهينهـاي فـراوان بـه                 موقـع ها در     و بچه زده زنها     ديدگان وحشت برابر  

شبانه الحفظ و بازداشت همگان در هتل اقامتگاه و آنگاه اخراج و اعزام اجباري                خودمان و سپس اعزام تحت    

ايـن رفتارهـاي غيرانـساني، ضداسـالمي و         . ايـد    دريافـت فرمـوده    به تهران توسط كميته محل را هم احتماالً       

خالف قانون را در حالي مرتكب شدند كه به شهادت مردم كوچه و خيابان تبريز از ناحيه مدعوين كمتـرين                    

  .اي به عمل نيامده بود و حتي كوچكترين شعاري داده نشده بود توطئه

 تبريـز بپـردازيم     ۱۹/۶/۶۶بل از آنكه به شرح تفصيلي و شكايت قـانوني نـسبت بـه مـاجراي پنجـشنبه                   ق

 كلي و اصولي زير را كه ارتباط با همه افراد ايراني و احزاب دارد، از جنابعالي               سئوالخواهيم چند     اجازه مي 

نگاهداري قانون اساسـي  بنمائيم كه شاغل مسند عالي رياست جمهوري اين كشور شده، سوگند وفاداري و             

يت هماهنگي سه قوه مقننه و قـضائيه و مجريـه و   مسئولرياست فائقه قوه مجريه و       خصوصاًايد و م    خورده

  .و جواب و اقدام بخواهيم..... ت قانون اساسي را به عهده داريد رأسهمچنين ح

ت كه در اين مملكـت      ـ آيا پس از گذشت هشت سال و نيم از پيروزي انقالب، هنوز وقت آن نرسيده اس                ۱

نهادهاي  وابسته به    قانون اجرا شود؟ و به جاي هرج و مرج يا اخالل و ستمگري از ناحيه افراد و گروههاي                 

 و مقبـول ملـت و دادگـستري مـستقل بـا             ، دولتـي، قـانوني    زيـر حمايـت حاكميـت      ولي   مسئولدولتي يا غير    

  ...... وجود آيد؟ديد و تعيين كرده است به، آن طور كه قانون اساسي تحصالحيت

   بفرمائيد موعد اين تحول مبارك چه موقع خواهد بود؟اگر هنوز وقت آن نرسيده است، لطفاً

ـ آيا آزادي عقيده و بيان و قلم و اجتماع براي همگان، آن طور كه قانون اساسي خواسـته اسـت، بايـد                       ۲

  ا خير؟محترم و محفوظ باشد و دولت و رهبري حمايت و حفاظت از آنها بنمايند ي

 معتـرض نـسبت      و آيا احزاب قانوني ملي وفادار به قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي ولي مخالف             

جمـع  فعاليـت حزبـي و تـشكيل     تس و تـشكل و  تأسـي اي از اعمال و احوال، حق حيات و امنيت براي    به پاره 

ي امر به معروف و نهي     قيام به وظيفه ملي و اسالم      خصوصاًمجالس ديني، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و م       

  از منكر در تهران و شهرستانها را دارد يا خير؟



 

 ۹۵

باشد، خواهشمنديم بر ما و        حاكمه مي  هيأتموافقين و مامورين     شأن   اگر چنين حقوق و حمايتها تنها در      

ها و افراد كشور منت گذارده حقيقت را صادقانه و مردانه اعالم فرمائيد تا نهضت آزادي و                   بر ساير جمعيت  

جهت خود و شما را به دردسر نينداخته در برابر خالق رحمن و خلـق ايـران و                    ساير هموطنان شرافتمند، بي   

  . نباشندمسئولوجدان خودشان، معذب و 

ـ آيا با فقدان امنيت قضائي و عـدم برخـورداري عمـومي از حقـوق و آزاديهـاي قـانوني، يعنـي ادامـه                         ۳

ين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي و ادعـاي وجـود آزادي و               شرايط كنوني، اعالم و انجام انتخابـات سـوم        

امكانات مساوي و عمومي شايسته صداقت و عـدالت و زيبنـده مقـام رهبـري و متوليـان انقـالب و نظـام و                         

  باشد؟ اسالم مي

دانيـد چـرا      به آزادي و امنيت انتخاباتي با فرصت كافي را ميسر و مصلحت نمي            ئشا   بي تأميناگر تعهد و    

  فرمائيد؟  اعالم نمي صريحاًئي در وقت و بودجه، عدم لزوم انتخابات و تشكيل مجلس راجو براي صرفه

ـ در حالي كه مقامات و تبليغات رسمي با نهايت قدرت و نفرت عمل حكومت سعودي در فاجعه مكـه و                     ۴

 هجـوم  بيح نموده ملت را به انتقـامجوئي و قاي را كه در آنجا واقع شده است محكوم و ن         رفتارهاي وحشيانه 

نمايند آيا جنابعالي حادثه كوچك ولي پر معناي تبريز و رفتـاري را كـه بـر خـالف كليـه مـوازين                         دعوت مي 

هـا و كودكـان آنهـا بـه عمـل       شرعي، قانوني اخالقي و انساني با اعضاء و عالقمندان نهـضت و بـا خـانواده        

راد و اعتراض يا    ياند، قابل ا    ديد زده  حاكمه در انظار مردم ايران و جهان لطمه ش         هيأتاند و به آبروي       آورده

دانيد؟ در حالي كه در فاجعه مكه طرف ايرانيان دولت بيگانه سعودي بـوده                 نمي )ناخوانا( محتاج به ترميم و   

اخطار و هشدار قبلي براي خودداري از تظاهرات داده بوده اسـت ولـي كـساني كـه مـورد حملـه و آزار يـا                

ظـام  راني و شيعه اثني عشري و از پايه گـذاران انقـالب و مـوافقين ن               بازداشت و بازگشت شدند هموطنان اي     

 بـا   گـري   يـا سـتيزه    برانـدازي    قـصد  و توهين يا برائت و خـشونت نكـرده           بوده مبادرت به هيچ گونه تظاهر     

  .انتظامات و مقررات را نداشتند

 رسـيده   يز به اطالعتـان   كه ن  آنكه جنابعالي اسم اين كار را، كه براي اولين بار هم نيست و هر بار                 عالوه

يد چه پاسخي   راشم  مي نيستيد و محكوم و ممنوعش    گذاريد؟ و اگر به وقوع و تكرار آن راضي            است، چه مي  

  داريد؟پيشگاه خدا در روز جزا در برابر مردم ايران و دنيا و در 

  ٭٭٭

  :ر جريان، براي استحضار جنابعالي و دولتيان و براي ملت ايرانوا اما سرگذشت فهرست

 محـل اقامـت،     تل كه با اتوبوس شركتهاي تعاوني، وارد ه       ۱۹/۶/۶۶ بامداد پنجشنبه    ۵/۴ـ حوالي ساعت    ۱

در حومه تبريز شديم دوستانمان گفتند آقاي مهندس حبيب يكتا يكي از همكاران شاخه تبريز كه اقدام براي                  

ه بـود، از طـرف كميتـه         و گرفتن جا در هتل نمـود       انگجيبرگزاري مجلس يادبود مرحوم طالقاني در مسجد        

 معلـوم شـد     بعـداً  پذيرائي هتـل كـه       مسئولتراشيهائي كه از ناحيه      پس از اشكال  . تبريز بازداشت شده است   

مامور كميته بوده است براي جا دادن مسافرين به عمل آمد به اطاقهـاي رزور شـده بـراي اسـتراحت شـب              

  .رفتيم

انـد، مراجعـه      س يادبود در مسجد را قـدغن كـرده        ـ بعد از صرف صبحانه و اطالع از اينكه تشكيل مجل          ۲

بازداشـت عـضو    بـه   تلفني و حضوري به كميته تبريز و استانداري و سپس به دادستاني بـه عمـل آمـده و                    
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هـا    شاخه نهضت در تبريز و جلوگيري از انعقاد مجلس يادبود اعتراض نمـوديم و خواسـتار رفـع مزاحمـت                   

  .مراجعه و مذاكره با مقامات عاليه مركز و وزارت كشور بنماينداز دوستان تهران نيز خواستيم كه . شديم

جي با موافقـت    گاهللا ان   م يادبود سالگرد درگذشت مرحوم طالقاني در مسجد آيت        رأسالزم به تذكر است كه م     

اي بـه فرمانـداري تبريـز اطـالع داده            عالوه بر اين مراتب طـي نامـه       . ريزي شده بود    مسجد برنامه  مسئولقبلي  

در مذاكره اوليه روز پنجشنبه صبح با معاون سياسي استانداري آذربايجان شـرقي، در پاسـخ نظـر       . دشده بو 

م مـصلحت نيـست، نماينـدگان نهـضت اعـالم نمودنـد كـه در صـورتي كـه                    رأسايشان كه معتقد بودند انجام م     

  .ا لغو خواهد نمودم ررأس مخالفت كند، نهضت مم كتباًرأسفرمانداري تبريز، در پاسخ نامه نهضت با انجام م

ـ اولين اجتماع ما ـ اجتماع محدود سي چهل نفري و داخلي و خصوصي خالي از تظاهر و تجمع مـردم   ۳

پس از مختصر ديدار و گفتار با بعضي از اعـضاء           . ـ در محل مسكوني همكار بازداشت شده صورت گرفت        

كوچـك شخـصي بـه يـك رسـتوران      بوس و ماشـينهاي   و آشنايان محل و پس از اقامه نماز به وسيله ميني          

  .براي صرف ناهار رفتيم

در فاصله كوتاه پياده شدن از اتومبيلها و پارك كردن آنها تا رسـيدن بـه رسـتوران خـالي از مـشتري،                       

عابرين پياده رو و چهار راه خيابان كـه دبيـر كـل نهـضت و رئـيس دولـت موقـت را شـناخته بودنـد روي                            

، و حتي پس از دخول ما به رستوران از پشت شيشه دكان به تماشا و كنجكاوي و عالقمندي به دنبال آمدند    

  .تجمع پرداختند

كرد آقايان مهاجم     آيد كه اين توجه و تجمع خودجوش مردم كه از چند صد نفر تجاوز نمي                ـ به نظر مي   ۴

ن را به وحشت و خصومت بيشتر انداخت و پس از سد كردن طرفين كوچه يك عده ده بيست نفري از مـاموري                

سـيم بودنـد بـا حالـت           مجهز به اسلحه و بي     بعضاً پيراهن سياه بر تن داشتند و        اطالعاتي و عملياتي كه عموماً    

ها را پائين كشيدند، هدف و شكار اول آنها كارگر غذا به دست               خصمانه و تهاجمي وارد رستوران شده كركره      

 تبريـزي و آذري زبانـان مجلـس را    آرائـي، ميزبانـان   رستوران بود و پس از مختصر تفحص و توهين و صف   

گفتنـد    به زبان تركي و فارسي مـي      . انداختند  زدند و بيرون مي     مورد خطاب و عتاب قرار داده يك يك آنها را مي          

  !باشد راه شما دروازه تهران و گم كردن گورتان مي. توانند تحمل شما را بنمايند نمي» مردم تبريز«

هـا كـه نـاظر حملـه و           ها آن چنان بود كه خانمها و بچه         يد و توهين  ورفتهاي افراد پيراهن سياه و تهد     آمد

  . دچار وحشت شدندشديداًتبريزي بودند  نشاهد تعرض و تهديد به يك خانم مس خصوصاًهجومها 

زده و نگـران را بـا زور و تهديـد بـه      هـاي وحـشت   هـا و بچـه   ـ پس از قريب يك ساعت، مهاجمين خانم    ۵

دشان آماده كرده بودنـد سـوار كردنـد كـه بـه هتـل ببرنـد، بعـد از مـدتي                      اتوبوسي از شركت واحد كه خو     

در . وار شـوند   مردها را با تهديد و ارعاب مجبـور كردنـد بـه آنهـا سـ                ، آورده و مهاجمين   مجدداًاتوبوس را   

دادند و مردم خيابان بـا سـكوت و       پوش در طرفين كوچه صف بسته شعار و دشنام مي          حالي كه افراد سياه   

اتوبوس با سرعت و اسكورت موتورهـا       . نمودند  بات وحشت و نفرت خود را از اين ماجرا ابراز مي          نگراني اث 

و نـاراحتي مـردم تبريـز       تأسف  هاي اين گروه و بهت و         خواهي نمره در ميان شعارها و مرگ       هاي بي   و وانت 

، همچون مجرمين و كه شاهد اين فاجعه بودند به هتل برگردانده كليه اعضاي گروه، حتي زنان و كودكان را         

اسيران محكوم به زندان و اعدام، در سالن غذاخوري هتل بازداشت كردنـد و در حـضور زنـان و كودكـان                      

با مشت و لگد به شدت مصدوم نمودند به حدي كه دو نفر از آنان جراحـات                 را  برخي از مردان عضو گروه      
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شـدت جراحـات بـه حـدي بـود كـه            . سنگيني از جمله پارگي پرده گوش و شگستگي دنده و سر پيدا كردنـد             

  .مهاجمين ناچار شدند براي جلوگيري از پيامدهاي بعدي آنان را براي درمان به بيمارستان ببرند

ي در اسـتانداري    مـسئول در حالي كه مراجعه و مذاكرات دوستانمان در تهران ادامـه داشـت هـيچ مقـام                  

داد، از اسـير كننـدگانمان نيـز در           كنندگان نمـي  تبريز و يا كميته محل يا در تهران جواب روشني به مراجعه             

 يكـي دو سـاعت بـه        .كردنـد   اطالعي و انتظار دستور مي       كه چه خيالي با ما داريد اظهار بي        سئوالپاسخ اين   

غروب مانده در حالي كه هنوز هتل تحت محاصره بود اول به خانمها و بعد به آقايان اجازه دادند به طبقات                     

  . رفته استراحت نمايند، ولي اجازه ندادند با خارج از هتل ارتباط داشته باشندباالي هتل و به اطاقها

ـ حوالي ساعت هفت چند پاسدار با اونيفورم كميته وارد هتـل شـدند و انـدكي بعـد از آن دو اتوبـوس                        ۷

ترمينال آوردند پس از گذشت يك ساعت در تاريكي شـب مـا را مجبـور كردنـد اثاثمـان را ببنـديم و بـراي                          

ن بهتـرين خـاطرات سـفر،       به عنوان مشايعت و معذرت و ارمغـان بـرد         . جعت به تهران سوار آنها شويم     مرا

پوشي را در طرفين مسير ما براي شعار و ناسزا گفتن و مشت و دندان نـشان دادن ايـن بـار بـا                         افراد سياه 

  .حضور مامورين رسمي كميته به صف كشيده بودند

يلومتر دور شدن از هتـل بازداشـتگاه مرمـر، بـه يـاد كـالم شـعيب                  پس از راه افتادن اتوبوسها و چند ك       

در ايـن   هـا هـم       ها و بچه    خانم. »التخف لقد نجوت من القوم الظالمين     «افتاديم كه به حضرت موسي گفته بود        

بـه جـا   و يارانش بود به ياد شـام غريبـان كـربال افتـاده شـكر خـدا را       ) ع(شب كه شب هفتم شهادت حسين     

 نـاظر سـرهاي   ،اقل مانند اسراي اهل بيت سوار بر شتر و زير تازيانه سـربازان ابـن زيـاد    ند كه حد  دآور  مي

  .....ها نيستند بريده عزيزانشان بر سر نيزه

  :آقاي رئيس جمهور

.  شاخه نهضت در تبريز با هيچيك از موازين قانوني سازگار نيـست            مسئولدستگيري و ادامه بازداشت     

زشهائي از قبيل آزادي، امنيت، تحزب، امر به معـروف و نهـي از منكـر در          براي آنكه نشان دهيد هنوز هم ار      

كننـده سـه قـوه بالفاصـله دسـتور            هماهنگ مسئولجمهوري اسالمي ايران معنا و مفهومي دارند، به عنوان          

  .آزاد ساختن ايشان را صادر فرمائيد

ين صورت گرفته   مسئولافق  اي كه در تبريز صورت گرفت با نظر مساعد و مو             اگر اعمال وحشيانه   ضمناً

ين سـودي نداشـته بلكـه    مـسئول  گذشـته نـه تنهـا بـراي     خشونتهاي اعمال، همچون    ايناست بايد بگوئيم كه     

 انجـام پذيرفتـه     مسئولخالف سياست مقامات    و بر اگر اقدام تبريز بدون اطالع      . رسوائي به بار آورده است    

 آورده اسـت و در ايـن صـورت بـر شـما و سـاير                 آبروئي به بار    است، اين اقدام براي جمهوري اسالمي بي      

 دسـتور  ثانيـاً  از ايـن اعمـال و انجـام دهنـدگان آن ابـراز برائـت كنيـد و              اوالً واجـب اسـت      مـسئول مقامات  

  .دستگيري، محاكمه و كيفر قانون شكنان را صادر فرمائيد

  الجاهلين..... ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم 

   آزادي ايراننهضت

  ۱۳۶۶شهريورماه 
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران

  در آستانه سفر دبيركل سازمان ملل متحد به تهران

  

به درخواست دولت ايران، دبيركل سازمان ملل متحد، با هدف مذاكره پيرامون نحوه اجراي قطعنامـه ده                 

آيـد، عـراق    و عـراق بـه تهـران مـي     مربوط به جنگ ايـران     ۶۶ تيرماه   ۲۹ شوراي امنيت مورخه     ۵۹۸اي    ماده

اما ايران تاكنون جوابي روشن مبني بر قبول يا رد به آن            . بالفاصله پس از تصويب، اين قطعنامه را پذيرفت       

  .نداده است

 در شرايطي به تصويب رسيد كه جو حاكم بر شوراي امنيت نسبت به ايران مساعد نبـود،                  ۵۹۸قطعنامه  

تيرگي و قطع روابط ديپلماتيـك       خصوصاًالمللي دولت ايران      رجي و بين  هرج و مرج گسترده در مناسبات خا      

گيـري دربـاره قطعنامـه، در شـوراي امنيـت عـضويت        با برخي از كشورهائي كه در هنگام بحـث و تـصميم          

اي به    داشتند، سبب گرديد كه ايران باقيمانده قدرت حركت مانور ديپلماسي خود را از دست بدهد و قطعنامه                

 به تصويب برسد كه پذيرش كامل آن پيامدهاي غيرقابل قبولي براي كشورمان به همـراه داشـته                  اتفاق آراء 

 بـه   مـسئله گذشته از جو حاكم بر شورا، زمان تصويب و اصرار به اجراي آن نيز از عناصر مهم اين                   . باشد

  .آيد حساب مي

را مامور اجراي آن نموده     شوراي امنيت اين قطعنامه را در زماني تصويب كرده و دبيركل سازمان ملل              

است كه خليج فارس به اردوگاه نظامي عظيمي تبديل گرديده است و نه تنها تجهيزات نظامي دريائي آمريكـا           

عـراق  . و شوروي در آن حضور فعال دارند      ) ناتو( نظامي آتالنتيك شمالي     پيمانبلكه اكثر كشورهاي عضو     

 نيروهاي ديگر موثر در     تأييدع مكه و شايد هم با اشاره و         با استفاده از اين جو و همچنين جو ناشي از وقاي          

تـر   منطقه حمالت هوايي خود را به مراكز صنعتي ـ اقتصادي در خليج فارس و سـاير نقـاط ايـران گـسترده     

  .آيد در چنين شرايطي است كه دبيركل سازمان ملل متحد به ايران مي. كرده است

سئولين با وي و همچنين برخورد ايران با تحوالت ماههاي          كند مذاكرات م    شرايط بحراني فوق ايجاب مي    

اخير در منطقه و قطعنامه اخير شوراي امنيت سنجيده، منطقي و عاقالنه باشد و از اقداماتي كه مبهم بوده و                    

  .شود خودداري گردد بدون توجه كافي به عواقب و پيامدها اتخاذ مي

بـه  سـاز   ي و سرنوشـت  خود را پيرامون اين امـر حيـات  رياتبر اين پايه نهضت آزادي ايران الزم ديد نظ 

  : به اطالع عموم برساندشرح زير

ـ نهضت دعوت از دبيركل سازمان ملل متحد و اعالم آمادگي دولت ايران براي مـذاكره بـا وي را يـك                      ۱

 مشي تبليغاتي ـ سياسـي   تاي اصالح خطرأسحركت سياسي مثبت از جانب ايران ارزيابي نموده و آن را در 

داند و اميدوار است حاكميت به جاي سياسـت تبليـغ ادامـه جنـگ و شـعارهاي ضـد و نقـيض و                          گذشته مي 

  . تكيه نمايد،اي كه خواستار پايان جنگ و استقرار صلح باشد تحريك كننده بر سياست عاقالنه



 

 ۹۹

ه  و استقرار صلحي عادالنـه معتقـد اسـت مطـالبي در قطعنامـ              بس  تشـ نهضت، ضمن اعتقاد به لزوم آ      ۲

يكي از اين مطالب عبـارت مـبهم و   . آمده است كه پذيرش آن به نفع ايران نيست و دولت نبايد آنها را بپذيرد       

بـس    آن هـم بالفاصـله بعـد از برقـراري آتـش           » المللـي   بازگشت به مرزهاي شناخته شده بين     «تعريف نشده   

  .باشد مي

نـشيني   ها و ديگري عقـب  ام جنبهبس فوري در تم   اين مطلب داراي دو جزء است كه يكي درخواست آتش         

  .المللي است به مرزهاي به اصطالح شناخته شده بين

بـين دو كـشور را      » المللـي   مرزهاي شـناخته شـده بـين      « بين ايران و عراق تكليف       ۱۹۷۵اگر چه قرارداد    

راق ايـن   داند اما ع     و آن را نافذ و معتبر مي       تأييدروشن كرده است و جمهوري اسالمي ايران اين قرارداد را           

بنـابراين عبـارت مرزهـاي شـناخته شـده          . اعتبـار اعـالم نمـوده اسـت         قرارداد را به طور يكطرفه لغو و بـي        

  .هاي آينده را پنهان نموده است المللي، در بطن خود، بذر اختالفات و درگيري بين

»  الجزائـر  ۱۹۷۵بر اساس قرارداد    «اگر قرار است ايران اين قسمت از قطعنامه را بپذيرد الزم است جمله              

نـشيني    المللي اضافه كند و يا بر اساس تجارب گذشته در موارد مشابه به صورتي، عقـب                 را بعد از كلمه بين    

مرزهاي قبـل از آغـاز جنـگ روشـن و           . تضمين گردد » پشت مرزهاي قبل از آغاز جنگ     «نيروهاي متخاصم   

تواننـد بـر       ادعائي داشته باشند مـي     بدون ابهام است و در صورتي كه هر يك از طرفين در مورد اين مرزها              

المللي از طريق مذاكره ـ و نه با اعمال زور و حمله نظـامي بـه     طبق ضوابط كنوانسيونهاي شناخته شده بين

  .حل و فصل آن بپردازند

عالوه بر نكات باال نكته ديگري كه شايان توجه است اين است كه در صورتي كه ايران قبل از آنكه تعهد                 

اش در دسـت داشـته باشـد بازگـشت بـه مرزهـا، خـواه                  هـاي عادالنـه      مورد اجراي خواسـته    و تضميني در  

اي مـوثر در   تن حربـه خـود را از داشـ   . نشيني نمايـد    المللي و يا قبل از آغاز تخاصمات را پذيرفته و عقب            بين

  .الح خواهد نمودمذاكرات خلع س

اي اسـت كـه    ها بوده است همين مـاده  امهرسد آنچه مورد نظر اصلي تدوين كنندگان اين قطعن    به نظر مي  

 بـراي اجـراي همـين مـاده         تماماًنشيني نيروهاست و فشار يكپارچه شوراي امنيت          بس و عقب    متضمن آتش 

بينـي نـشده      گونه ضمانتي براي اجراي آنها پيش        هيچ ثانياً نسيه هستند    تماماً اوالًساير موارد قطعنامه    . است

  .است

 از فتح خرمشهر، با صراحت و صداقت بارها مخالفـت خـود را بـا ادامـه                  نهضت آزادي ايران گرچه بعد    

انگيزتـر از داسـتان       جنگ اعالم داشته است ولي در عين حال نگراني خود را از اينكه جنگ كنوني پاياني غـم                 

  . پنهان ننموده است،گروگانگيري براي ملت ايران پيدا كند

اند در شرايطي مساعد هماهنگ با عمليات نظامي، از           تهاندركاران جنگ تاكنون نتوانسته و يا نخواس        دست

بس و مذاكره هوشيارانه براي ختم جنگ و اسـتقرار صـلحي شـرافتمندانه و                 ديپلماسي صحيح و قبول آتش    

  .عادالنه كه به نفع ملت ايران و عراق باشد استفاده نمايند

ذاكره سياسـي زمـاني ميـسر      نهضت آزادي ايران معتقد است حل مسئله جنگ از طريـق ديپلماتيـك و مـ               

بـس   اي از شرايط و نظرات، كه در برگيرنده كليه مراحل جنگ ـ صلح، از آتش  خواهد شد كه بر سر مجموعه

 بازگشت نيروهـا    ، مبادله اسراي جنگي   ،)هاي الزم   همراه با تضمين  ( پرداخت خسارات    ،گرفته تا تعيين تكليف   
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اي از تجاوزات مجدد عراق به ايران باشد، توافقهاي           دهبه مرزها قبل از آغاز تخاصم و پيشگيري تضمين ش         

  .اصولي و همه جانبه صورت گيرد

بس را قدمي مثبت تلقي       اگر چه نهضت برخورد ماليم كنوني حاكميت با سازمان ملل و امكان قبول آتش             

  .داند كند ولي پذيرفتن كليه مواد قطعنامه شوراي امنيت را مفيد به حال ملت ايران نمي مي

 موجود، آنچه در مقطع كنـوني بـه      شرايط نظر نهضت آزادي ايران، با توجه به آرايش نظامي و ساير             به

  .باشد گونه قيد و شرط اضافي مي بس همه جانبه بدون قبول هيچ نفع ايران است پذيرفتن آتش

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ شهريورماه ۱۸
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  سئواالتي پيرامون فاجعه مكه

  

مثابـه للنـاس و امنـا واتخـذوا مـن مقـام ابـراهيم               و اذ جعلنا البيت     

مصلي و عهدنا الي ابراهيم و اسـماعيل ان طهـرا بيتـي للطـائفين و                

  ١)۱۲۵بقره ـ (العاكفين والركع السجود 

بـار و مـصيبت افـزاي مكـه گذشـته و يـاد آن همچـون                   گرچه اينك چهل روز از فاجعه دلخراش و اندوه        

 قرار گرفته است، اما اين حادثه كوچك و گذرائي نيست كه بتوان بـه               الشعاع حوادث   جريان سيل تهران تحت   

آساني فراموشش كرد يا در زير گرد و غبـار تبليغـات و ضـد تبليغـات و در فـوران احـساسات و جمـالت                          

  .متقابل از ياد برد

ن نهضت آزادي ايران در نخستين اعالميه خود در رابطه با اين حادثه خونين وعده داد كه پس از روشـ                   

شدن قضايا تحليلي، هر چند مختصر، از حوادث و جريانات حج امسال و عوارض و عواقب ناشي از آن بـه                     

با اين همه عليرغم اطالعات پراكنده و مطالب  .  قناعت نكند  تأثرو  تأسف  عمل آورده تنها به همدردي و اظهار        

ران و شاهدان عينـي و وسـائل        ضد و نقيض فراوان كه در رابطه با حج خونين امسال از زبان دست اندركا              

ارتباط جمعي صوتي و تصويري شنيده و ديده شده است، هنوز هـم نقـاط ابهـام فراوانـي وجـود دارد كـه                        

 احيانــاًبخــشي از آن ناشــي از شــكل حادثــه و بخــشي ديگــر ناشــي از تعــارض و تقابــل طــرفين دعــوي و 

. يابـد   ه وجود آمده و هر روز افزايش مي       گوئيهائي است كه در اطراف اين حادثه ب         پنهانكاري و ضد و نقيض    

....... جمله در آميختن آن با مسئله خليج فارس و جنگ و حضور آمريكا و تحريكات اسـرائيل و عـراق و                        من

تا آنجا كه هنوز به جاي اصل موضوع بحث و دعوي بر سر اين مطلب ادامه دارد كه آيا گلوله به كار رفتـه                        

  ؟..است يا خير

ه از اين جريان باقيمانده، صدها كشته و هـزاران مجـروح اسـت كـه در ميـان آنـان                     حقيقت چيست؟ آنچ  

مقامات عربـستان نـه فقـط       ! اند  له شده » زير دست و پا و بر اثر فشار و خفگي         «تعداد زيادي معلولين انقالب     

داخلـي و  هاي گروهـي      تبليغات شديدي از طريق رسانه    دانند بلكه طلبكارانه      در اين حادثه خود را مقصر نمي      

المللـي بـه    انـد و در مجـامع و محافـل بـين     خارجي، همراه با نـشان دادن تـصاوير و فيلمهـا بـه راه انداختـه            

خصوص در مجمع وزراي خارجه كشورهاي عرب با درخواست قطع رابطه با ايران فـشارهاي فراوانـي را                  

  !سازند وارد مي

 كـرد  نمصاحبه مطبوعـاتي خـود اعـال   بر حسب آمارهائي كه در ايران منتشر شده سرپرست حجاج در     

 جـسد هـم   ۵۹حـدود  .  نفـر مـرد هـستند   ۱۱۴ نفـر آنهـا زن و   ۲۱۰انـد كـه      نفر از ايرانيها به قتل رسيده      ۳۲۴

                                                      
را ـ به ياد آر هنگامي كه ما خانه كعبه را مقام امن و مرجع امر دين خلق مقـرر داشـتيم و دسـتور داده شـد كـه مقـام ابـراهيم                                  1

جايگاه پرستش خدا قرار دهيد و از ابراهيم و فرزندش اسماعيل پيمان گرفتيم كه حـرم خـدا را از بـت بپردازيـد و از هـر پليـدي                              

  .پاكيزه داريد تا آنكه اهل ايمان به طواف و اعتكاف حرم بيايند و در آن نماز و طاعت خداي به جا آرند
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هـا بـر اثـر        عالوه بر آن تعـداد زيـادي از معلـولين و زخمـي            .  تن آنها زن هستند    ۴۲شناسائي شده است كه     

همچنين شايعات هولناكي كه در اطـراف گـم         . ا به جا آورند   م حج خود ر   رأساند م   جراحات وارده قادر نبوده   

م رأسـ ها و عوارضي كه در رابطه با م       شدن برخي بانوان و تعرض به آنها در داخل پراكنده شده و ناراحتي            

حج در سالهاي آينده بر جاي گذاشته و نيز آينده روابط ايران با عربستان و سـاير كـشورها، هـر كـدام در                   

  .اي است  بحث جداگانهخور تامل و شايان

خواستند كعبه را آتش بزنند و آن را از مكه بر چيننـد و                ايرانيها مي «در برابر ادعاي مقامات سعودي كه       

آمده بودند و هدفشان الصاق     » مقابله و كشتار  « براي اشغال مسجدالحرام و      يا اينكه اصالً  ! به قم منتقل كنند   

عربستان خود را بـراي سـركوبي       : اند كه    اعالن كرده   صريحاً رانمقامات اي .....» عكس رهبرشان به كعبه بود    

  .اي را پيشاپيش تدارك ديده بود و تبليغ آماده كرده و چنين فاجعه

 آمـاده   يشود كه اگر عربستان خود را براي چنين سركوب و چنـان تبليغـات               اكنون اين پرسش مطرح مي    

ي از مقامات تركيه و همچنـين معـاون وزارت حـج    كرده بود و با توجه به سوابق امر و هشدارهائي كه برخ  

هاي الزم به عمل نيامد كه منجـر بـه            بيني  عربستان قبل از راهپيمائي به مقامات ايراني داده بود، چگونه پيش          

اي نشود؟ وجود اين هشدارها آيا منافات با قصد سركوب كردن و توطئه راه انداختن را نداشته      چنين فاجعه 

  است؟

 دربـاره آن از ديـدگاه اعتقـادي بحـث شـده             كه در نشريه پيك نهضت مفصالً     (ن برائت   آيا ضرورت اعال  

در حدي بوده است كه به قيمت جان صدها مسلمان زائر خانه خدا و شكستن حرمت حريم امن الهـي                    ) است

به وقوع   توانست اصالً   هاي الزم مي    بيني  تر و پيش    تر و عملي    ريزي صحيح   يا اين فاجعه با برنامه    ! تمام شود؟ 

  .تري تحقق يابد نپيوندد يا حداقل در ابعاد محدود

هاي تنگ و خيابانهاي باريك آن با فشار بـيش از حـد              كوچه ،بايد يادآور شويم كه محدوديت مكاني مكه      

تواند با كمترين فشار و حركت غيرعادي منجر به زير دست و پا رفتن و                 جمعيت چند ميليوني، به تنهائي مي     

 در حـد وجـوب و بـه هـر قيمـت             ميرأسـ  در اين حال حتـي اگـر ضـرورت چنـين م            . شود تلف شدن زائرين  

اگر بـه  . آمد تا منجر به چنين تلفاتي نگردد هاي الزم به عمل مي بيني بايد پيش   ناپذير بود، دست كم مي     اجتناب

 چنين موقعيت و فضائي محدود، حمله و هجوم و تيراندازي و سنگ و تيـشه و چـوب و چمـاق هـم افـزوده                

  !شود معلوم است چه اتفاقي خواهد افتاد

ايـن  . آمدهاي آتي آن نيز قابل محاسـبه نيـست          پي! به هر حال ابعاد فاجعه عظيم است و غير قابل جبران          

بـار در تـاريخ حـج ثبـت و ضـبط خواهـد شـد و سـالها در خـاطره                        سـف أحادثه به عنوان فاجعه عظـيم و ت       

فس شكسته شدن حرمت ماه حرام و حرم امـن الهـي و آثـار و                شايد آنقدر كه ن   . مسلمانان باقي خواهد ماند   

  ! عوارض و صدمات فعلي آن مهم نباشد،عواقب دنيوي و اخروي آن مسلم و جبران ناپذير است

اند كه اين مسئله از مسئله قدس و صدام مهمتر و پايـدارتر اسـت و مـا                     اعالن كرده   صريحاً رهبر انقالب 

. بلي حادثه مكه فاجعه عظيمـي اسـت       ! ولي از حادثه مكه نخواهيم گذشت     توانيم از قدس و صدام بگذريم         مي

توان با انتقام جبران كرد؟ آيا شكستن حرمت خانه خدا آن هم در چنين ابعـاد                  ليكن آيا اين نوع فجايع را مي      

ا توان اين گناه بزرگ را تـرميم كـرد؟ آيـ            مي» !انتقام«قابل جبران و ترميم است؟ و به فرض سر دادن فرياد            

نبايد در چنين مسائل خطيري با راه حلهاي اسالمي و عاقالنه عالج واقعه را قبل از وقوع كرد؟ مـسلم اسـت                     
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العمـل    كند در موقع لزوم عكـس       كه مقامات عربستان با توجه به خطراتي كه حيات سياسي آنها را تهديد مي             

لـب در صـدد ايجـاد و توسـعه          ط  آيا عناصر و افراد غيرمسئول حاد و حادثه جـو و فرصـت            . دهند  نشان مي 

  اند؟ چنين جرياني نبوده

  !اند؟ آيا عمال صدام يا مخالفان جمهوري اسالمي و يا گروههاي ديگر به دنبال اين بلوا نبوده

اي كـه در مكـه        البته اين احتماالت چيزي از مسئوليت خطيـر مـسئوالن عربـستان و اعمـال جنايتكارانـه                

 اين حادثه به    برد چرا كه مسلماً     پرسشها آن مقامات را نيز زير سئوال مي       بلكه اين   . كاهد  اند نمي   مرتكب شده 

 بـه نظـر     گرچـه فعـالً   (طور كلي به اعتقاد اكثر ناظران سياسي و با توجه به تبليغات و انعكاس آن در خارج                  

 و نهايتا به نفع هيچكدام از دو ملت عربستان       ) گران غربي موجب تثبيت بيشتر رژيم سعودي شده ولي          تحليل

  .مند كرده است ايران تمام نشده و دشمنان واقعي اسالم خاصه اسرائيل و همچنين آمريكا را بهره

باشـد و باعـث شكـستن     نوع بدعت در تاريخ و سنت مناسك حـج مـي       سابقه و يك    آيا فرياد برائتي كه بي    

ت؟ آيـا ايـن   كسان و اهانت به نواميس مردم شده نقض غرض نيس   حرمت حريم خانه خدا و ريختن خون بي       

سازد؟ چگونه است كه چنـين ضـرورت و وجـوبي در طـول تـاريخ          كار ما را به هدف واقعي حج نزديك مي        

 ساله حج اعالن نشده و در كتب احاديث و متون فقهي و مناسك حج و رساالت عمليه از آن نام بـرده    ۱۴۰۰

  نشده است؟

 يك حديث مربوط به وجـوب اعـالم     چگونه است كه در سه جلد كتاب وسائل الشيعه مربوط به حج حتي            

  م نيامده است؟رأسبرائت در اين م

اند نادرست و خالي از محتوا        مي كه ميليونها مسلمان در طول تاريخ به نيت حج انجام داده           رأسآيا كليه م  

بوده است؟ شعار وحدت كه بايد روي مشتركات همه مسلمانان تاكيد داشته باشد و به جلـب نظـر و جـذب                      

  تواند تحقق يابد؟  آيا با همه شعارها و بيرقها و عكسهاي مختلف مي،پردازدقلوب آنان ب

الجالل درباره خانـه    ذورساند كه توصيه و تاكيد خداوند          مي كامالًاي كه در صدر اعالميه آمده است          آيه

  از ابـراهيم خليـل بـه عبـادات و اتـصال بـه خـدا                تأسـي كعبه پناهگاه امن براي همه مردم بوده است تـا بـه             

بپردازند و از بانيان خانه پيمان گرفته شده بوده است كه آنجا را پاكيزه و آمـاده بـراي طـواف كننـدگان و                        

اعتكاف كنندگان و ركوع و سجود كنندگان خداي يكتا بنمايند نه براي افكار و اعمال ديگر، اگر چه بـه جـاي                      

  .خود مشروع و واجب باشد

اي هـست     ه آگاه شد حج را ناتمـام گذاشـت تـا اگـر توطئـه              امام حسين وقتي از توطئه قتل خويش در مك        

خارج از حريم امن الهي صورت گيرد و حرمت حرم شكسته نشود و در حقيقـت حرمـت حـرم را بـه بهـاي       

داد در مكه قصد جانش كنند به كعبه پناهنـده شـد و     عبداهللا بن زبير كه احتمال ميبلدر مقا. جان خود خريد  

  .بالي خود قرار دهد و حرمت حرم را فداي برنامه سياسي خود كندسعي كرد خانه خدا را سپر 

  ٭٭٭

مسلم است كه حادثه مكه نه تنها به لحاظ اسالمي اثرات وسيع و دراز مدت بر جاي خواهد گذاشت بلكه                    

توان به شـرط   كه برخي از آنها را در شرايط كنوني مي اثرات و عواقب سياسي و پايداري نيز خواهد داشت    

  :ه كردزير خالص

هـاي زيـادي    با توجه به اينكه در ماههاي اخير تفاهمات و هماهنگي    :  در روابط ايران و عربستان     تأثيرـ  ۱
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بين طرفين فراهم شده بود، اين حادثه گرچه ممكن است به قطع روابط منجر نشود، ليكن به افـزايش تـشنج                     

  .طرفين عليه يكديگر منجر خواهد شدو اختالل در روابط و جنگ تبليغاتي و شعارهاي تند و لعن و تكفير 

كند يعني جنگ ميان عـراق و         ـ هدفي كه صدام از سالها قبل در آرزوي آن بود به آساني تحقق پيدا مي               ۲

هاي خصمانه كشورهاي عـرب عليـه ايـران           شود و موضعگيري    ايران تبديل به جنگ ميان اعراب و ايران مي        

  .يابد افزايش مي

 منـابع اقتـصادي و   ،سات نفتـي تأسيـ تر شده، با افزايش حمالت هـوائي          ريـ عراق پس از اين جريان ج      ۳

نشيند، آتـش جنـگ       انساني مملكت را بيش از پيش مورد تهاجم قرار خواهد داد و چون ايران هم ساكت نمي                

شود و در شرايط فعلي با توجه به حضور آمريكا و ساير ابرقـدرتها در خلـيج فـارس خطـر                       ورتر مي   شعله

  .اي خواهد يافت رد افزايش قابل مالحظهتشنج و برخو

گـذاريهاي جـاني و مـالي فراوانـي          ـ مسئله قدس كه مركز و محور توجه انقالب اسالمي بود و سرمايه            ۴

المللي اسالم قرار دادن آن شده است، به تدريج به دست              مسائل بين  رأستاكنون براي زنده نگهداشتن و در       

كنـد و بـه جـاي         از زبان رهبر انقالب شنيديم اهميت ثانوي پيـدا مـي          فراموشي سپرده شده يا حداقل چنانكه       

هـاي احـساسي و عملـي     فين مركز تبليغ و بحث و سمينار و كنگره و واكنش يقدس، بحث درباره حرمين شر    

  .گردد مي

هاي منفي احتمالي عربستان در قبال اين مـسئله ممكـن             گسيختگي اوپك و واكنش    ـ موضع نفت و از هم     ۵

نفتي عربستان  كمپانيها و كشورهاي صنعتي شود و قيمت نفت با توجه به مبارزه             برداري    بهرهاست موجب   

  .از قيمت آن كاسته شده استبا ايران كاهش يابد چنانكه ظرف روزهاي گذشته مقداري 

توان تصور كرد اين است كه عربستان در سـطح            اي كه در برابر اين جنبه منفي و قطعي مي           ـ تنها فايده  ۶

ي افشا شده و ماهيت آن روشن گشته است، ليكن با توجه به تبليغات همه جانبه و شديدي كـه توسـط                      جهان

محافل خبري جهان به نفع عربستان و به ضرر ايران جريان دارد و با توجه به اينكه ماهيت عربستان همان                  

 آنكه بعد از فاجعه مكه      كما. رسد  اي نيز بعيد به نظر مي       ماهيت هميشگي و شناخته شده آن است چنين فايده        

  . صريح يا تلويحي عمل عربستان سعودي بوده استتأييد كليه كشورهاي مسلمان تقريباًمواضع اتخاذي 

بديهي است كه نهضت آزادي ايران با خـشونت و كـشتارهاي پلـيس سـعودي در فاجعـه ننگـين مكـه و                       

گاه قاطبه مسلمين و حرم پيغمبـر   قبلههمچنين قيوميت يك طائفه متعصب افراطي و زمامداران فاسد ظالم بر            

باشد ولي نهضت معتقد است كه الزم         اسالم مخالف بوده و طرفدار شديد رفع چنين سلطه انحصارگرانه مي          

است مبارزه با اين انحصارگري از راه معقول و موثر و منطبق با قرآن و سنت با همكاري و وحـدت سـاير                       

  .مسلمانان جهان انجام گيرد

  

   ايراننهضت آزادي

  ۱۳۶۶اول مهرماه 
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  بيانيه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران

  پيرامون

   شوراي اسالميانتخابات سومين دوره مجلس

نهضت آزادي ايران بر حسب دعـوتي كـه از خبرنگـاران داخلـي و      

ــشنبه      ــدازظهر يك ــود بع ــل آورده ب ــه عم ــارجي ب ــاه ۲۶خ  مهرم

نتخابات دوره   تلويزيوني پيرامون ا   ـاي مطبوعاتي و راديو     مصاحبه

  .سوم مجلس برگزار كرد

ــيما و      ــدا و س ــم از ص ــي اع ــاران داخل ــصاحبه خبرنگ ــن م در اي

 شركت داشتند ولي به عللي خبرنگاران خـارجي         ها عموماً   روزنامه

  . نتوانستند حضور به هم رسانندعموماً

اي كه در دست داريد دراين مصاحبه توسـط آقـاي مهنـدس               بيانيه

  .ت به خبرنگاران ارائه گرديدمهدي بازرگان دبيركل نهض

  ۲۶/۷/۱۳۶۶ -نهضت آزادي ايران                                            

از آقايان محترمي كه قبول زحمت فرموده پذيراي دعوت نهـضت بـراي شـنيدن و پرسـيدن و رسـاندن                     

اند صميمانه تشكر  شدهالوقوع نمايندگان سومين مجلس شوراي اسالمي       نظريات ما در مورد انتخابات قريب     

  .نمائيم و اميدواريم مصاحبه ما با سالمتي و صفا برگزار گردد مي

تـرين دوران جنـگ سـوخته، از داخـل و خـارج درگيـر بـا                   در روزهائي كه كشور عزيزمـان در بحرانـي        

 دنيـا را بـيش از پـيش         ،آرائيهاي جنگي   خشونت و خصومت است و از طرف ديگر ناراحتي و ناامني و صف            

مـدت چهـار   . رب و مشغول ساخته، بشريت تشنه سالمتي و امنيت و آرزومنـد آزادي و عـدالت اسـت           مضط

 بنا به مقررات قانون اساسي برگـزاري انتخابـات را           تسال دوره دوم مجلس ايران به سر آمده است و دول          

 ملـت بخواهـد   دهد، فرصتي پيش آمده است كه اگر دولت بگذارد و           اعالم نموده وعده آزادي و امانتداري مي      

 سايه حاكميت ملـي درهـاي نجـات و سـعادت را بـه روي      رتواند با تجديد حيات و حيثيت و د   كشورمان مي 

هاي روشني در افقهاي كـشورمان         هخود باز كند و با تغيير شرايط و روابط شايد گشايش اميد بخش و نقط              

  .پديدار گردد

دانـسته و از آزادي مـردم و اسـتقالل            الب مي نهضت آزادي ايران كه همواره خود را موظف به حفظ انق          

كرده است در ايـن انتخابـات         كشور استقرار حكومت اسالمي مبتني بر خداپرستي و كرامت انساني دفاع مي           

  .شود نيز با توكل به خدا و توسل به حق و قانون و با تكيه بر قاطبه ملت ايران وارد ميدان مي

ذاكره با نمايندگان محترم مطبوعات و خبرنگاران داخل و خارج          خوشوقتيم كه گام اول ما با مالقات و م        

  .شود اي از دوستان و همفكران گرامي آغاز مي و با حضور عده
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براي رهبري  ) ۳براي متوليان و دولتيان     ) ۲براي مردم و ملت ايران      ) ۱. ما سه پيام براي سه مقام داريم      

  .انقالب

  ـ براي ملت۱

اي  كند كه انتخابات نمايندگان مجلس و برنامـه       و وظيفه همگان اقتضا مي     به عقيده ما مصلحت ملت ايران     

را كه وزارت كشور براي معرفي و تبليغ و تعيين كانديداها و ريختن آراء در صندوقها اعالن كرده است امر               

  .اعتنا نسبت به آن نباشند  بييأساهميت و بالاثر تلقي ننمايند و از روي ترس يا  كوچك بي

مردم اگر در انتخابات سومين مجلس شوراي اسـالمي عنايـت و فعاليـت و مـشاركت و مقاومـت جـدي                      

 حاكمـه و كـار بـه دسـتان محلـي            هيأتننمايند يا از زحمت و خطر فرار كرده راهي بروند و رأيي بدهند كه               

  !ندا  زيان برده به خودشان و به ايران و اسالم خيانت كردهنمايند قطعاً تعيين و تحميل مي

اي اسـت     گزينش نمايندگان هم حق بديهي و بنيادي هر فـرد ايرانـي و هـر مـسلمان اسـت و هـم وظيفـه                       

 مجلس شوراي اسالمي كه اسم با مـسمي و نـام طبيعـي و قـانوني اصـلي آن مجلـس                      .انساني، ملي و ديني   

رنده كليه امور   شوراي ملي بوده است، با وضع قوانين و با عزل و نصب دولتها و نظارت بر آنها تصميم گي                  

كشور از جمله جنگ و اقتصاد يا سياست و اداره مملكت بوده رقم زننده سرنوشت عمومي و فردي همه ما                    

است و آنچه ناراحتي و نارضايتي كه وجود داشته يـا نجـات و سـالمتي كـه خواسـته باشـيم از مجلـس و                          

  .باشد ميگيرد و به تعبير ديگر ناشي و مربوط به خودمان  انتخابات سرچشمه مي

اين وظيفه قيام نكنند و بنا به خواسـته خـدا و بـه تـصريح                اگر ملت و مردم براي گرفتن اين حق و اداي           

 حاكم بر خود نشوند مسلما فرداي ما بدتر از امروزمان خواهد بود و اوضاع بهتر از                 شخصاًقانون اساسي   

ملتها را بدون مراقبت و مطالبـه       در هيچ عصر و زمان و هيچ حكومت و دولتي حق            . آنچه هست نخواهد شد   

 نبايـد انتظـار داشـت       ١دهنـد و بـه حكـم اال تـزر وازره وزر اخـري               و بدون پافشاري و فداكاري به آنها نمي       

  . وظائفي را كه مربوط به نجات و سعادت ما به عهده فرد فرد ما است انجام دهند،ديگران

اختيار و انحصار گرفته و هر بـار بـه   در را   حاكمه كه همه چيز      هيأتانتخابات آينده فرصتي است براي      

ايـن مرتبـه اثبـات صـداقت و         . نمايد  خاطر اثبات مشروعيت و احراز قدرت خود اعالم آزادي براي مردم مي           

نيت نموده عالوه بر تابعين و طرفداران خود براي سـاير ايرانيـان و اكثريـت ملـت كـه خـدا و قـانون                           حسن

ات ع آزادي و امكانات و امنيت بر طبـق مـصر          تأمين خدمت داده است     اساسي به آنها حق حيات و فعاليت و       

  .قانوني بنمايد

نبايد اجازه بدهيم كه اشـخاص  «اند   مهرماه گفته۱۰از هم اكنون آقاي رئيس مجلس در خطبه نماز جمعه         

ا هـاي مـردم بـ       و كساني كه صالحيت ندارند بر توده مردم حاكميت داشته باشند و بايد بگـذاريم كـه تـوده                  

  ».٢آزادي كامل به امر انتخابات و ارائه زندگي سالم خود مشغول باشند

كيد بر امانتداري دولـت و بـر خـوبي و سـالمت انتخابـات               وزير نيز از آن حد باالتر رفته تأ        آقاي نخست 

شما بايـد سـعي كنيـد امانتـدار        «اند كه      مهرماه در جمع مسئولين اصفهان اعالم داشته       ۹كرده روز پنجشنبه    

                                                      
 )شود دار نمي و عهده. (دارد ديگري را بر نمي) وظيفه و مسئوليت(ملي بار ـ و اينكه هيچ بار بردار حا۳۸ـ سوره نجم آيه 1
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ين مردم باشد و اگر مردم احساس كنند        ام ١انتظار آن است كه دولت همانند گذشته      . ن خود را حفظ كنيد    بود

با رهنمودهاي بسيار   .... ٢شود حضور در صحنه آنها به مراتب بيشتر خواهد شد           كه به آنها زور تحميل نمي     

دولت بايد كمك كند تا مردم      كنيم و     روشن امام در رابطه با انتخابات به سوي جو آرام و سالمي حركت مي             

  »...٣نمايندگان خود را انتخاب كنند و مشخص شود كه انتخاب مردم انتخاب خوبي است

نهضت آزادي ايران با مشاركت مختصر و محدود خود قانوني نبودن و خرابي انتخابات گذشته مجلـس                 

بت در تاريخ مملكت اثبات و دوم و رياست جمهوري را با شواهد مستند و دالئل محكم براي اتمام حجت و ث          

ولـي ايـن    . امسال نيز به خواست خدا مبادرت به وظيفه قانوني و ديني خود خواهيم كـرد              . اعالم نموده است  

البته نـه بـه   . بار نوبت ملت و همه مردم است كه به خاطر دفاع از حقوق و حاكميت و سعادت خود بپاخيزند            

 دسته جمعي با بيان و قلم و قدم و حركـت خـود از دولـت    صورت بلوا و براندازي، بلكه يك حركت فردي و     

ين و   و تـضم   تـأمين كه آزاديهاي مصرح در قانون اساسي را به گونه مـساوي بـراي همـه ملـت                  » بخواهند«

اعالم نموده به طور مستقيم يا غيرمستقيم مزاحمت و ممانعتي ايجاد ننمايند و قبل از فرا رسيدن اسفند مـاه                    

 ترتيباتي فراهم آورد كه افراد و گروهها به دور از ترس و تبعات، نظريات پيـشنهادي                 آينده و هر چه زودتر    

و انتقادي خود را در مطبوعات و نشريات و در راديو، تلويزيون و اجتماعات ابراز دارند و به تعادل افكار و            

قدمات انتخابات تـا انتهـا      مامورين دولتي و نهادها و وابستگان به آنها از ابتداي م          . تدارك انتخابات بپردازند  

  .امانتداران صادق بوده با عدم تحميل و مزاحمت اثبات تقوي و عدالت بنمايند

 دادند و بر خالف گذشته اكتفا بـه تبليغـات و            عمالًحال اگر چنين آزادي و امكانات و امنيت و اطمينان را            

همگـي  ) كنـيم چنـين باشـد    كه آرزو مي(پذير شد  يداها امكاندادعا نكرده، برخورد آراء و عقايد و معرفي كان       

 آگاهانـه و آزادانـه خـود را          رأي هاي انتخاباتي شركت كرده و در نهايت پاي صندوقها رفتـه            بايد در فعاليت  

ولي اگر نگذاشتند و حق و امانت ملت را ادا نكردند باز هم             . بدهيم و مراقب صندوقها و استخراج آراء باشيم       

بر اصرار و اعتراض بيافزائيم كه آنها به سود دنيا و آخرت خودشان             .  شد يوس يا تسليم  أنبايد مرعوب و م   

 جاست كه به آخرين حربـه و حـق دسـت    اعتنائي و سرسختي نشان دادند به اگر باز بي  . تسليم قانون شوند  

  .ها و انداختن آراء خودداري كنيم زده از رفتن به حوزه

  .ثبت آن دير يا زود ظاهر خواهد گرديداين حق مسلم و مشت محكم شما كارساز بوده نتايج م

هاي انتخاباتي دوره قبل نهضت آزادي و بر طبق آمار و ارقام دولتي خودداري نـسبي مـردم                    در اعالميه 

 نيز مالحظـه گرديـد كـه فقـط     ۶۵ اي مردادماه در انتخابات ميان دوره. ها محسوس بود    در بسياري از حوزه   

انـد و شـخص منتخـب بـا      باشد مـشاركت داشـته      راء تهران مي   درصد صاحبان آ   ۲۰ نفر كه حدود     ۳۰۲،۶۴۹

  . به مجلس راه يافته است رأي درصد صاحبان حق۱۰ يعني حدود  رأي۳۳۰۸۵۹

ولي چون در دفعات گذشته ناآگاهي و ترديد و تزلزل در كار بوده عمل جدي اجتماعي صـورت نگرفتـه                    

خـواهي در    حـق  دولـت احـساس حركـت و         ولي اين بار اگـر    . است نتايج موثر و ملموس حاصل نشده است       

  .مردم كند چه بسا استقبال از امر خدا و خواست خلق بنمايد

                                                      
 .كردند گفتند و اعتبار و اعتماد به گفتارشان را كم نمي  اي كاش اين دو كلمه را نميـ1

 .التفعلون نشوند ـ كامالً صحيح است و انشاءاهللا كه مشمول مالمت الهي لم تقولون ما2
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 ۱۰۸

  با دولت

جز آنكه خودشان قبـول داشـته هميـشه         . اي نداريم   با دولت و دولتيان و با متوليان ما حرف چندان تازه          

 به غير موافقين آزادي و امكانـات        ،هاند درباره موافقين بود     اند يا اگر عمل كرده      اند و هيچگاه عمل نكرده      گفته

اند اگـر اجـازه       دانسته  زيرا كه مي  . به صورت استثناء و بسيار محدود به اندازه بخور و نمير داده شده است             

اال دليـل نـدارد كـه        و. ا از پشتيباني اكثريت ايرانيان برخوردار خواهنـد بـود         آنهارتباط و آزادي آراء بدهند      

  .شد و معذلك از آراء و افكار آزاد مردم بترسداكثريت ملت طرفدار كسي با

 ايـراد شـده اسـت ذكـر         قـبالً براي يادآوري چند نمونه از فرمايشات مقامات جمهوري اسالمي ايران كه            

  .كنيم مي

  : با روزنامه جمهوري اسالمي۱۷/۷/۶۲آقاي رئيس جمهور در مصاحبه مورخ 

من به ... اهد بود كه در آن چند سال انجام خواهد شدبه نظر بنده انتخابات آينده مجلس بهترين اثباتي خو«

و مـانع   ...... دهم كه دولت در كارشان هيچ اخاللي نخواهد كـرد           اطمينان مي ) گروههاي سياسي مخالف  (آنها  

انتخابات آينده مجلس جزء آزادتـرين و پرشـورترين و بهتـرين انتخابـات خواهـد                ..... كار آنها نخواهد شد   

  ».بود

  :۱۲/۸/۶۲س در خطبه آقاي رئيس مجل

انتخابات تحميلي نخواهد بود و شايعاتي از اين قبيل كه اگر شناسنامه مهر نداشته باشد چنـين و چنـان                    «

كسي مزاحم او نخواهـد  .  ندهد رأي بدهد و هر كس نخواست رأيهر كس خواست..... دروغ است..... شود  مي

  ».بود

  :۱۱/۹/۶۲همچنين در خطبه 

هيچ اجباري ما از لحاظ قـانوني       . ساز شركت كنند    ند كه در اين انتخابات سرنوشت     مردم خود را آماده كن    «

نامزدهـا اگـر   )..... يـا نكننـد  (دهيم و انتخابات آزاد آزاد اسـت كـه مـردم در آن شـركت بكننـد و              انجام نمي 

ون اي كه ملـك خـودش اسـت بايـد قـان             يك روزنامه ....  بنويسند  رأي توانند بروند سخنراني كنند، خود      مي

  »....انشاءاهللا تا آزادي كامل و مراعات عدل و انصاف..... مطبوعات را مراعات كند

  :۲۲/۹/۶۲اهللا العظمي منتظري در سمينار شوراهاي استاني ائمه جمعه مورخ  آيت

بايد به شـكلي   ....  در انتخابات دخالت كنند    اگر هم روحانيون قم و تهران و ديگر شهرها خواستند مستقيماً          «

آقاياني ... باشند  خودشان داراي رشد و عقل مي     .... مردم. گويند افرادي را به ما تحميل كردند      ه مردم ن  باشد ك 

خواهند كانديداها را معرفي كنند بايد به اين نكته توجه نمايند كـه مـردم بـاز احـساس نكننـد قـيم                         كه مي 

  »....دارند

وار حـداقل حقـوق و        همي باقي نماند فهرست   اينك با معذرت از تكرار كالم و براي اينكه ابهام و سوء تفا            

آزاديها و امكاناتي را كه بايد به سود گروهها و كليه انتخـاب كننـدگان و انتخـاب شـوندگان بنـا بـه اصـول                     

ابـات و قـانوني بـودن آن         شده باشد تـا شـرايط الزم جهـت آزادي انتخ           تأمينقانون اساسي و قوانين ديگر      

اي كـه بـراي معرفـي و تبليغـات             كافي نيست كه ايـن شـرايط در چنـد هفتـه            البته. نماييم   بيان مي  تحقق يابد، 

طرفه اعالم شده و مردم از چند ماه قبـل فرصـت              گردد به طور يك     كانديداها و تسليم آراء تعيين و تمديد مي       

ل  و نتوانند به تجمـع و تـدارك و تبـاد           ها را نداشته باشند      آزمايش وعده  و اطمينان براي آشنائي و ارتباط و      

  .نظرهاي ضروري بپردازند



 

 ۱۰۹

ـ هرگونه اجتماع و ارتباط در محلهاي خصوصي و عمومي در مساجد و معـابر و ميـدانها و همچنـين                     ۱

 قانون اساسي مـصون از ممانعـت، مزاحمـت، تعـرض و             ۲۷و۲۶و۲۴چاپ و پخش انتشارات بر طبق اصول        

 و تضمين كنند    تأمين عمالً و   رسماًا  تبعات نامطلوب بوده مقامات انتظامي و قضائي اين مصونيت و امنيت ر           

گردند يا افرادي      و اشكال مي   رهاي انتخاباتي يا بعد از آن مرتكب اخالل و آزا           و كساني كه در دوران فعاليت     

از ادارات و مـدارس يـا از مـشاغل و مزايـاي      بعـداً را كه در اين جريانات حضور و مشاركت داشته باشـند       

  . تعقيب و مجازات كنندشديداًند نماي  ميماخراج يا محروه مكتسب

هاي گروهي كم و بيش دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي از انحصار و اختناق بيـرون                    ـ رسانه ۲

درج توضيحات و دفاعيـات      خصوصاًآمده ملزم به انتشار و انعكاس مقاالت و نظريات موافق و مخالف و م             

  .خاص و افكار به يك نحو عمل نمايندآن در برابر اتهامات و اهانتها باشند و با همه اش

انـد و     ان احزاب و ناشر افكار و مقاالت غيرموافق با دولت بوده          گ ار كهها و انتشارات مستقل       امهنـ روز ۳

اند آزاد گرديده هيچگونه ممنوعيـت، محروميـت و مزاحمـت مخـالف يـا مـافوق                   برخالف قانون توقيف شده   

 از مطبوعات و نشريات بتوانند مانند همتاهاي مجاز موجود متـساوياً قوانين بر آنها اعمال نگردد و اين قبيل   

  .هاي دولتي كاغذ و لوازم و از امكانات طبع و توزيع استفاده نمايند سهميه

ها   كميته خصوصاً به حاكميت، نهادهاي رسمي و غيررسمي م       ت و مامورين دولتي، وابستگان    مؤسساـ  ۴

نه دخالت خارج از وظائف قانوني مربوطه در امر انتخابـات ممنـوع           و جهاد و سپاه و اطالعات بايد از هر گو         

باشند و حق هيچگونه حمايت، همكاري، تبليغ، تحميل، مساعدت، يا مخالفت و مزاحمت و اعمال نظر مثبـت و                 

منفي نسبت به كانديداها و ستادهاي انتخاباتي و غيره را نداشته باشند و در صورت تخلف مـورد تعقيـب و        

هـاي تبليغـاتي      ات و مجالس مذهبي نيز نبايـد سـوء اسـتفاده          مؤسس از مساجد، منابر و      .ار گيرند مجازات قر 

  .انتخاباتي به سود و يا به زيان كانديداها و گروهها بشود

 دقيقـاً آنهـا   و كـاركرد مـسئولين       ها و در گزينش     هاي انتخاباتي و حوزه     در تعيين و ترتيب كار انجمن     ـ  ۵

طرفـدار و  معتقـدين  ها و دفاتر انتخاباتي انحصار بـه    به عمل آمده تركيب انجمننظري طرفي و بي   رعايت بي 

ها و صندوقها و قرائـت        عالوه بر آن تسهيالت الزم براي آگاهي و نظارت بر حوزه          . تابع دولت نداشته باشد   

  .آراء به كانديداها و گروهها و مردم داده بشود

 و افـراد    هـا   ز ناحيه مقامات و دولت و نهادهـا يـا انجمـن           ـ هيچگونه الزام و اجبار تصريحي و تلويحي ا        ۶

بـه عمـل آيـد و       نبايـد   در شهرستانها و روسـتاها       خصوصاً دادن و مشاركت مردم در انتخابات،         رأي براي

موران و  بر طبق قانون اساسـي مخفـي بـوده مـأ    بديهي است كه آراء اشخاص بايد  . مرتكبين مجازات گردند  

  .ش و مالحظه اوراق را نداشته باشندها حق تفتي حاضرين در حوزه

  ٭

نمائيم كه اين بار براي رضاي خدا و خدمت بـه اسـالم و      ما به آقايان متوليان و دولتيان مشفقانه توصيه مي        

ايران و همچنين خير و صالح خودشـان دسـت از اعمـال نظـر و تـصور قيوميـت و از انحـصارگري و اختنـاق                   

لق به خود و اطرافيان و مكتبيان ندانسته همانطور كه در كـالم آقـاي   و متع خصوصبرداشته ملت و مملكت را م    

بيايند بـه گفتارهـا جامـه كـردار         . وزير آمده است بار امانت الهي و مردمي را به خود مردم واگذار نمايند               نخست

  .ارندغل و غش را براي خود و بازماندگانشان به يادگار بگذ پوشانده افتخار يك انتخابات پاك و پاكيزه بي



 

 ۱۱۰

  ـ با رهبري معظم۳

تصريح و تحديـد   ۱۱۰ و۵ چون در قانون اساسي اختيارات و وظائف مقام رهبري بر طبق اصول            قاعدتاً

گانه مشخص شده همـه       اند و از طرف ديگر مسئوليتهاي سه        را امضاء و تعهد كرده     گرديده خودشان نيز آن   

   درخواست و پيامي براي رهبري انقالب در زمينه        باشند، ما نبايد    افراد در برابر قانون مساوي و مسئول مي       

 مقامات و متصديان سعي دارنـد ماننـد         متأسفانهولي با توجه به سوابق امر و اينكه         . انتخابات داشته باشيم  

 بوده نظـام جمهـوري اسـالمي را بـه صـورت و معنـي             اتزمان شاه به پيروي از منويات اجراكننده دستور       

االجـرا مـاوراي قـوانين الهـي و           ام كهن شاهنشاهي بنمايند و گاهگاه اوامر الزم       نسخه بدل و بلكه بدتر از نظ      

دبانـه تقاضـا    ؤايـم م    ناچـار شـده   . گردد   تحت عناوين ثانوي، رهنمود ارشاد فتوي و غيره صادر مي          ياساس

  روحانيت و نهادهاي رسـمي و غيررسـمي  ،اندركاران و عاملين، اعم از دولت    مكاتبه دست   صريحاً نمائيم كه 

 گذشته كمترين دخالت و تجاوز به حقوق ملت در امـر انتخابـات ننمـوده جانـب      برخالفگوشزد فرمايند كه    

انگيز تاريخ متوجه فرمايند كه در هر كـشور و نظـام               آنان را به اين نكته عبرت      گيرندتقوي و عدالت را پيش      

قانوني و با آزار و انحـصار   با بيهاي قانوني براي دادخواهي و دريافت و حق و آزادي را            حل اگر جواب راه  

آن هـم   ! دادند و عدالت و انسانيت به شكست منتهي شد راه حلهاي براندازي و جنگ داخلي پيش خواهد آمد                 

  .ر مملكترأسنه تنها از ناحيه معترضين بلكه در صفوف و گروههاي حاكميت و در س

آشفتگي بنمايند و برترين ميراثي كه به       توانند در اين بحران و        دمتي كه مي  مقام محترم رهبري بهترين خ    

اندركاران و واگذاران آنها بـه خودشـان و     يادگار بگذارند آزاد كردن بندگان خدا از اسارت و انحصار دست          

 آمـر و نـاظر بـر اجـراي كامـل و صـادقانه قـانون                 شخـصاً چه بسا پرثواب است كه      . باشد  به خدايشان مي  

كـه عنـوانش را از      » مجلس شوراي ملـي   «. دي و حاكميت ملي گردند    اساسي در امر انتخابات براي تحقق آزا      

  !اند آيا بايد ضد ملي و خالي از عدالت و امانت و از مسلماني بشود؟ ملي به اسالمي برگردانده

  ٭٭٭

الوقـوع مجلـس شـوراي     بندي آنها الزم است تذكر دهيم كـه اگـر انتخابـات قريـب          در پايان پيامها و جمع    

كيد و تقاضاهاي فوق، مانند گذشته به دور از آزادي و امنيت و مساوات              أ توضيح و ت   اسالمي سوم، عليرغم  

همگاني به مفهوم واقعي و قانوني آنها جريان پيدا كند و به گروهها و به عموم مردم ايران فرصت امكانـات                     

  و قانونـاً   رعاًهاي الزم از ماهها جلوتر از اسفند و آخر سال، ندهند نهضت آزادي ايران خود را ش                  و تضمين 

  . دادن خودداري نموده و آن را تحريم نمايد رأيموظف و محق خواهد دانست كه از شركت در انتخابات و

  با تشكر مجدد و معذرت از مزاحمت

  نهضت آزادي ايران

۲۶/۷/۶۶  

  



  

 ۱۱۱

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  بيانيه در محكوم كردن حمله آمريكا به سكوهاي نفتي ايران

  »سوزاند جهان را ميايران و  فارس هاي شيطاني خليج شعله«

  

  ١»فاهااهللاطكلما اوقدوا نارا للحرب ا«

خواه و هر ايراني و طرفـدار آزادي و           نهضت آزادي ايران، مانند هر فرد خداپرست، هر ملت آزاده عدالت          

 محكوم نموده، مراتـب اعتـراض   شديداًاستقالل كشور، حمله ناجوانمردانه آمريكا به سكوهاي نفتي ايران را      

  .دارد ود از اين عمل را ابراز ميو انزجار خ

 توسـط آمريكـا صـورت گرفتـه اسـت محكـوم             اخيـراً نهضت نه تنها اين حمله و عمليات مشابهي را كـه            

نمايد، بلكه تصميم اوليه و اقدام آمريكا، و هم پيمانانش در ناتو و همچنين دولت شوروي را كه به بهانـه                       مي

فـارس را جوالنگـاه نيروهـاي          امنيت خطوط كشتيراني، خلـيج     تأمينادعاي  ه  هاي كويت و ب     حمايت از نفتكش  

اند، تجاوز به حاكميت و حيثيت كشورهاي خليج و عامل تشنج و توسـعه جنـگ در                  عظيم دريائي خود نموده   

ورود ابرقدرتها به منطقه، هـم موجـب تـشديد درگيريهـا شـده اسـت و هـم اسـتقبال از                      . كند  منطقه تلقي مي  

توانـد داسـتان عقـاب مغـرور          اقدام آنـان مـي    . د آن به چشم خودشان خواهد رفت      پيامدهاي ناگواري كه دو   

و با اوج گرفتن در فضا     » ترأسبهر طلب طعمه پروبال بيا    «ناصر خسرو شاعر آزاده ايراني را تكرار كند كه          

  :قدرت خود را فوق قدرتها ديده ناگاه مورد اصابت تيري قرار گرفت كه

  گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست      ن ديـدر خويش در آپچون نيك نظر كرد 

اگر آمريكا آن طور كه ادعا دارد حفاظت از ايمني و آزادي درياهـا و حمايـت از مظلـوم را وظيفـه خـود                       

خواهي دارد چرا حتـي بـراي يـك بـار عـراق را كـه آغـازگر درگيـري در                       طرفي و صلح    داند و ادعاي بي     مي

هاي ايران است تاكنون محكوم ننمـوده و          سازنده ترمينال  ها و ويران    فتكشكننده مستمر ن    فارس و غرق    خليج

  .مانع حمالت آن نشده است

تي اگر دو ابرقدرت آمريكا و شوروي خواستار پايان درگيري در خليج باشند كافي اسـت عـراق                  رأسبه  

  .ري متوقف گشتها باز دارند، همانطور كه براي مدتي كوتاه چنين كردند و درگي را از حمله به كشتي

  ٭٭٭

هاي پنهان و آشكار آمريكا، اروپـا و حتـي چـين و ژاپـن،                 به نظر نهضت آزادي ايران، همكاريها و توافق       

هائي كه همه آنها در جنگ ايران و عراق           تحويل و تعليم سالحهاي پيشرفته، مساعدتها و معامالت و مديريت         

 شوروي به لحـاظ مـسئوليت و عامليـت گرداننـدگي بـه      اند و همچنين سهم سنگيني كه  از ابتدا تا انتها داشته    

 به يك منطقه از جنگ و به يك مقطع زمـاني آن و بـه        صرفاًدهد انزجار و اعتراض ما        دوش دارد، اجازه نمي   

                                                      
  .ـ هر زمان كه براي جنگ آتش افروخته خدا آن آتش را خاموش ساخت۶۴ـ مائده 1



 

 ۱۱۲

هـاي فيمـابين در ايـن زمينـه         هـا و اخـتالف      ما كليه جهـانخواران را، عليـرغم رقابـت        . يك دولت متوجه باشد   

 ولي بايد بگوئيم سه كشور آمريكا، شوروي و اسرائيل بـيش از سـاير كـشورها         :دانيم  مسئول و محكوم مي   

  .مندي و دخالتشان از ديگران زيادتر است مسئول بوده و درجه بهره

  ٭٭٭

پايـان را تحميلـي و    متوليان و متصديان جمهوري اسالمي ايران با قبول اين كـه جنـگ هـشت سـاله بـي              

ليـسم آمريكـا، بـه منظـور شكـست اسـالم و سـركوبي انقـالب                 امپريا خصوصاًمحصول توطئه ابرقدرتها م   

هاي   ها و نوسان    دانند ناچارند بپذيرند كه اگر، هم جنگ و هم صلح تحميلي و توطئه باشد جريان                اسالمي مي 

ها نيز مولد توطئه و تحميل است و لذا الزم است به جـاي تـشديد و     ها و توسعه    ها، تحول   شكست و پيروزي  

  .گذاري نمود ن آنها براي تخفيف و توقف سرمايهتداوم و تسري داد

دهـيم كـه بـه مـسئوليت خطيـر دنيـا و                هشدار مـي   مجدداًما به متوليان و گردانندگان نظام و كشورمان         

آخرت خود بينديشند و تسليم احساسات و غرور و شعار و يا كينـه و انتقـام نگرديـده فقـط فرمـان خـدا و                          

هائي بريزنـد تـا       سياستي در پيش گرفته، تدابيري انديشيده و برنامه       . دخواست اكثريت ملت را در نظر بگيرن      

هاي تحميل و اسارت و از توطئه و تزوير ابرقدرتها و اسرائيل كه خود معترف بـه آن هـستند بيـرون           از دام 

هـاي شـيطاني      هاي بيچاره ساير كشورها به ويژه مـسلمانان طعمـه ايـن شـعله               بكوشيم تا دامن ملت   . بيائيم

  .دنگرد

بديهي است كه حمله اخير آمريكا به سكوهاي نفتي ايران و حوادث هولناك هـر روزه مـسائلي سـاده و                     

تـري كـه از    تـر و دقيـق   مجزا از ساير مسائل و عوامل ايران و دنيا هستند و توجه و تفصيل و تحليل وسـيع           

  .حوصله اين اطالعيه خارج است الزم دارد

  ٭٭٭

خواهد همـانطور كـه در آيـه صـدر اطالعيـه آمـده اسـت خـود                    خدا مي نهضت آزادي ايران ملتمسانه از      

افروزي دشمنان را خنثي فرموده، همگي ما را براي فرونشاندن اين آتش جهانسوز به اقتضاي مـشيت                   آتش

  .پايان خويش هدايت و امداد فرمايد و رحمت بي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ مهرماه ۲۹

  



  

 ۱۱۳

  تعالي بسمه

ايران نهضت آزادي 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   در سازمان مللجمهوري بحثي پيرامون سخنان رئيس

  »!گفتارهاي نغز و كردارهاي لغو«

  

ــاب    ــون الكت ــتم تتل ــالبر و تنــسون انفــسكم و ان ــامرون النــاس ب ات

  افالتعقلون

در . نمائيـد   كنيد و خود را فراموش مـي        آيا مردم را به نيكي امر مي      

  )۴۴بقره !(انديشيد؟ خوانيد، آيا نمي حالي كه كتاب خدا را مي

يس جمهور ايران در سفر اخير خود به نيويورك سخنراني جامع و مبـسوطي              اي رئ   آقاي سيدعلي خامنه  

اين سخنراني از جهات مختلف از جمله اينكه اين اولين بار           . در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايراد كردند       

، المللي صحبت و دفاع كننـد       بعد از گروگانگيري بود كه مسئولين دست اول اجازه يافته بودند در مجامع بين             

شايد به اين دليـل     .  پرمعنا بود  نسبتاًسخنراني از حيث شكل و محتوي منسجم و         . قابل بحث و بررسي است    

شكني كرده سخنان خود را روي متنـي از قبـل            كه براي اولين بار يك خطيب روحاني مجبور شده بود سنت          

  .تدوين شده قرائت نمايد

هـاي   گذارنـده بـسياري از درد و نالـه    همدهنـده و مـر      اما سخنان رئيس جمهـوري ضـمن آنكـه انعكـاس          

المللي عنوان و مطـرح گرديـده         كشورهاي ستمديده آفريقا و آسيا بود، در مقطع زماني خاصي در سطح بين            

المللي   جنگ و فشارهاي بين    خصوصاًا مسائل و مصالح كشورمان،      بكند آن را در رابطه        است كه ايجاب مي   

  .ارزيابي و قضاوت قرار دادو انزواي ايران در شرايط كنوني مورد 

سخنان رئيس جمهوري يك وجه ديگري هم دارد، كه مـورد نظـر اصـلي مـا در ايـن تحليـل اسـت و آن                          

شود   زيرا آنچه در نهايت موثر واقع مي      . مقايسه سخنان نغز ايشان در آنجا با عملكرد حاكميت در اينجاست          

دوگانگي در گفتارها و    . دهند   است كه انجام مي    جاذبه سخنان خطيبان و داعيان نيست بلكه اعمال و رفتاري         

هاي اجتماعي و موقعيت مقامات نيز سـخت لطمـه      بلكه به حركت  ! اندازد  كردارها نه تنها افراد را از اعتبار مي       

  .زند مي

، در اينكـه  »انقالب اسالمي ايران تداوم راه انبيـاء اسـت      «: آقاي رئيس جمهوري در سازمان ملل گفتند كه       

براي امنيت و آزادي و عدالت و به خاطر تحقق و تبعيت از آرمانهاي واالي اسالمي، كه در قـرآن                   ملت ايران   

 امـا   ،و امامان بر حق تبلور پيدا كرده است، قيام كردند شـكي نيـست             ) ص(كريم آمده و در سنت رسول خدا      

ذاري شـده اسـت چـه       گمبايد ديد در جمهوري اسالمي كه به نام دين خدا و پيامبر گرامي اسالم تشكيل و نا                

  اند؟ اندركاران حكومت چه الگوهائي به جهانيان ارائه داده گذرد؟ و دست مي

  :ـ در سخنان رئيس جمهوري آمده است۱٭

جوئي است فرا خواندنـد و او را بـه            پيامبران مردم را به بندگي خدا، كه پتكي بر سر خودخواهي و برتري            «

شويق نمودند و از تباه شـدن و هـرز رفـتن اسـتعدادها و               جوئي ت   مهاركردن غريزه افزون خواهي و سلطه     

  ».زار فساد اخالقي بر حذر داشتند غلتيدن در لجن



 

 ۱۱۴

اما در جمهوري اسالمي بندگي انسانها جاي بندگي خدا را گرفته           . اند بدون ترديد صحيح است      آنچه گفته 

هـاي    آلـود در رسـانه      ميز و شرك  آ  ها و غلوهاي كفر     مبالغه. اند  ارباب ملت شده  » من دون اهللا  «اشخاص  . است

گروهي، صدا و سيما، به صورت سرود و شعر و خطبه و غيره فضاي جمهوري اسالمي را آلـوده سـاخته                     

اللهم لـك  «به جاي شعار توحيدي . اند  مقام اشخاص را از نايب امام و امام معصوم و پيامبر گذرانيده       زو مر 

شـود و هـر كـس ايـن شـيوه را شـرك بدانـد بـا فريادهـاي                     اي از بندگان خدا گفتـه مـي         ، لبيك به بنده   »لبيك

هـاي    هاي گروهي انحصاري، و با مـشت        خواهي در نمازهاي جمعه و جماعت و توهين و تهمت در رسانه             مرگ

  .آورند فرود مي» خواهي پتكي بر سر هر حق«شود كه هم چون  گره كرده عناصر ناآگاهي روبرو مي

جوئي مهـار نـشده اسـت بلكـه رقابـت در آن،               خواهي و سلطه    زوندر جمهوري اسالمي نه تنها غريزه اف      

هـاي مبتـذل نـابود و تبـاه           استعدادهاي خدادادي به بهانه   . سياست روز و فكر و ذكر كارگردانان شده است        

 از آينده و مسدود بودن تمامي راههاي فعاليت سازنده، جوانان ما را بيش از پيش             يأسنااميدي و   . شوند  مي

  ! اخالقي، اعتياد، و غيره كشانيده استبه ورطه فساد

  :ـ در سخنان رئيس جمهوري آمده است۲٭

جـوئي   اما برتري..... در انديشه الهي اسالمي و افراد بشر برادران و خواهران يكديگر و همه بندگان خدايند            «

آن  برادري افكند و خوني كه جـاري شـد ديگـر فـرو ننشـست و شـبيه        نبه جا را  و انحصارطلبي، برادري    

ضربه و آن انگيزه جويهاي خون به راه انداخت و ميان برتري جويان و قربانيان برتري جوئي دريـائي از                    

  .»......و آسايش از بشر گرفته شد....... ردخون پديد آو

آيا در جمهوري اسالمي و در سايه حاكميت انحصاري فعلي با برتري جوئي و انحصارطلبي يك قشر و                 

!! داننـد  گزيده خدا، كالم خود را كالم خدا و حكم خود را حكم خـدا و رسـول مـي           صنف خاص كه خود را بر     

  !ملت ايران آسايش و آرامشي دارد؟

پناه بر خدا كه در راه كسب قدرت انحصاري چه جويهاي خون به سادگي به راه نيفتاد و چه كوه غمـي                      

  ! خانه و خرمني كه نسوختكه بر سر مردم فرود نيامد و چه حرث و نسلي كه به هالكت نيفتاد و چه

  :اي در سازمان ملل خطاب به مردم جهان گفتند ـ آقاي خامنه۳٭

.....  بستيزد و از علم و عدل و آزادي پاسداري كند          استبدادبا جهل و ظلم و      ... آموختند) به انسان (پيامبران  «

 صالح و فالح انسان امان      نه ستم كند و نه ستم بپذيرد براي اجراي قسط و عدل قيام كند، و به راهزنان در                 

  .»ندهد

اما در ايران و در سايه حاكميت كنوني كدامين حرمت را براي علم و عـالم و دانـش و دانـشگاهي بـاقي                        

هاي علمـي     اند؟ آيا با گماردن افراد كم تجربه و ناصالح در پست            اند؟ چه مقامي براي استاد قائل شده        گذارده

 بـا  ،اي ضوابط علمي و اختيار مطلق دادن به دانشجويان طرفدارو حاكميت بخشيدن به روابط سياسي به ج    

   است؟هسوادي مبارزه شد جهل و بي

مردم را به جرم مبارزه با ظلم و استنكاف از تعبد نسبت به غير خدا و اعتقاد به علم و تخصص يا طلـب                     

گاه و از اداره و كارخانه      آزادي و عدالت و پاسداري از آرمانهاي انقالب، از كار و زندگي، از مدرسه و دانش               

  !!فرستند گاهها مي دهند و به بازداشت كنند، مورد ضرب و شتم قرار مي طرد مي

  :ـ آقاي رئيس جمهوري در سخنان خود يادآور اين ارزشها شدند كه۴٭

 يآزادي و برابري انسانها، عدل اجتماعي، خودآگاهي افراد جامعه مبارزه با كجي و زشتي، ترجيح آرمانها               «



 

 ۱۱۵

  تقواي سياسـي همـه مهـم و زائيـده         .... ساني بر آرزوهاي شخصي، توجه و ياد الهي نفي سلطه شيطاني          ان

  .»و برداشت كلي از جهان و اسالم است) انديشه الهي اسالم(

ها با هم برابر هستند؟ فلـسفه سياسـي حكـام             تي در سلطه قشر و طبقه حاكم بر ايران، انسان         رأسآيا به   

نيـاز ملـت بـه      . داند كه نياز به قيم دارند       و مهجوريني مي  ) صغار(اكثريت مردم را    ) يهواليت فق (كنوني ايران   

سرپرست و قيم و ولي در رابطه با نفوس و اموال عمومي از نياز افرادي صغير و مجنون به ولي بيـشتر و                       

ران، تنها يـك  در ذهن و باور حاكمان كنوني اي). ۱۷۵اهللا مشكيني ص  واليت فقيه ـ نوشته آيت (شديدتر است 

  .مند است بهره» راه انبياء« زنده و ممتاز وجود دارد كه از حق انحصاري فهم طبقه

مار و بنــدبازي سياســي و حاي رشــد كــرده اســت و اســت  ســابقه ظلــم و ســتم اجتمــاعي در ابعــاد بــي 

  .تي و ياد خدا را گرفته استرأسپردازي جاي خود آگاهي،  دروغ

  :ي، در اسالم ناب و توحيديـ در سخنراني آقاي رئيس جمهور۵٭

رد شـده و    ..... ل و اختناق، استبداد، تحقير انسان     بر ترور و قلدري و زاينده ظلم و جه        نظامهاي مبتني   ...... «

  ».شود غلط شمرده مي

ولي در تحت سلطه حاكميت كنوني، كه مقام رياست جمهوري نيز جزئي از آن است، زور و قلدري سكه                   

يني انسان را به حقارت و اسارت كشانيده است و اختناق ابزار حكومـت، شـكنجه               روز شده است، استبداد د    

  . شده است»زندان» «دانشگاه«و » دانشگاه» «زندان«و » آموزش«ابزار 

ـ در سخنان رئيس جمهور در سازمان ملل، انقالب اسالمي و پيدايش جمهوري اسالمي به عنوان يك                 ۶٭

ي و  رأسـ ي موجود جهان و پوچ درآمدن شـعارهاي آزادي و دموك          ها  پديده عظيم ناشي از نارسائي سيستم     

  .برابري مطرح گرديد

اما آنچه از طرف ايشان مطرح نشد اين واقعيت است كه در جمهوري اسـالمي، حاكميـت انحـصاري بـه                   

 عمـالً نام دين و انقالب، و با به پوچي كشانيدن آرمانهاي انقالب، يعني آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي،                  

تا آنجا كه اعتراضات از محـدوده انتقـاد از حاكميـت    . آب به آسياي دشمنان خدا و دين و ايران ريخته است  

  .به قلمرو نفي و انكار انقالب و نظام جمهوري اسالمي و اساس دين خدا گسترش پيدا كرده است

  :ـ آقاي رئيس جمهوري در سخنان خود به جهانيان يادآور شدند كه۷٭

  .».....ايران صددرصد مردمي بود ـ فقط مردم بودندانقالب اسالمي «

اما نگفتند كه بعد از پيـروزي انقـالب قـشر و گـروه خاصـي بـا مهـارت و مـديريت و سـوء اسـتفاده از                         

تا آنجا كه اكنون مردم در تعيين سرنوشت . احساسات مذهبي مردم، قدرت انحصاري خود را تحميل كرده است     

  . نقشي ندارندعمالًدر مسائل مهم و خطير جنگ و صلح و انتخابات خود، در تعيين نمايندگان خود، 

  :اي در سازمان ملل متحد از عدالت سخن گفتند كه ـ آقاي خامنه۸٭

نگرند و سازمان ملل به       اي است كه زورمندان و متجاوزان همواره با ترس و احتياط به آن مي               عدالت واژه «

  » عدالت استتأمينخصوص موظف به 

طلبند چرا حاضر نيستند همين عدالت        ه اين سئوال پاسخ دهند كه آنان كه عدالت را از جهان مي            اما بايد ب  

آيا اجراي مفاد قـانون اساسـي در   ! مذهبان خود رعايت نموده و اجرا نمايند دينان و هم  را در حق هموطنان و هم     

  ؟!شود محسوب نمي» عدالت«باب حقوق ملت، كه ميثاقي است ميان ملت و حاكميت در قاموس انديشه اعمال 
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توانـد از ديگـران انتظـار داشـته           دارد مـي    آيا آنچه را كه حاكميت از مردم اين كشور به ناحق دريـغ مـي              

  !باشد؟

  .را دارند» توقع و انتظار امنيت«ـ آقاي رئيس جمهور، از شوراي امنيت ۹٭

اي مخالفـان حاكميـت و      گفتند چه امنيتي بـر      ولي آيا در كشوري كه به عنوان رئيس جمهورش سخن مي          

  ......خود دارند؟ امنيت سياسي، امنيت قضائي، امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي، امنيت آموزش و 

 منشور سـازمان ملـل      ،ممكن است گفته شود حاكميت كنوني ايران، همانطور كه بارها اعالم نموده است            

در ايـن صـورت ايـن موضـوع مطـرح           . ددانـ   نمـي االتبـاع     و اعالميه حقوق بشر را يك سند اسالمي، و واجب         

تي چـرا خـود را      رأسـ داننـد؟     االتبـاع نمـي     شود كه قرآن و سنت را چطور؟ آيا قانون اساسي را هـم الزم               مي

دانند؟ فلسفه حاكميت كنوني جمهوري اسالمي ايران چيـست كـه وفـاي               موظف به اجراي قانون اساسي نمي     

 حرمـت شـمرد؟ و بـا ايـن رفتـار      سم خورده است، الزم نميبه عهد و اجراي تعهداتي را كه براي انجام آن ق    

  برد؟ دين خدا و قانون اساسي را از بين مي

هاي نظام سلطه، براي جهانيـان داد سـخن    ـ آقاي رئيس جمهور در سخنراني سازمان ملل از زشتي ۱۰٭

گيرد بـا مفـاهيم       دادند و سخنان نغزي درباره اينكه نظام سلطه عليرغم ميل مردم براي همه آنها تصميم مي               

و همـه امكانـات خـود را بـراي جـا            .... دهـد   كند و آن را بر طبق مصالح خود تغيير مي           به ميل خود بازي مي    

ايـراد  » اندازد جمعي را چون دست مسلح و خونريزي به جان مردم مظلوم مي         «و  . برد  انداختن آن به كار مي    

ر نظـام سـلطه تبليغـات را د       «: چنـين ترسـيم شـد     هاي زشت اين نظام سلطه        نمودند و باالخره يكي از چهره     

  .»دهد ها را خدمت جلوه مي حقايق را واژگونه و همه شيطنت  گيرد و به كمك آن همه دست مي

هـاي نظـام سـلطه شـنيدند و بـا       وقتي مردم دنيا و به ويژه ملت ايران اين سخنان نغز را در شرح زشتي       

  تواند باشد؟ العمل آنان چه مي د عكسعملكردهاي حاكميت در اين چند ساله مقايسه كنن

  ٭٭٭

سخناني كه توسط آقاي رئيس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايراد شـد بـسيار شـيرين و                    

اما اين نوع سخنان، تا زماني كه با رفتار حاكميت ايران هماهنگ نباشـد ايـن جملـه معـروف را                . دلنشين بود 

  .»كردار نيستدو صد گفته چون نيم «: آورد كه بياد مي

  :ترين گناهان را گفتاري كه با كردار همراه نباشد اعالم فرموده است خداوند زشت

  .تفعلون اليا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما التفعلون ـ كبر مقتا عنداهللا ان تقولوا ما

 خـشم  موجـب ا كنيد ـ نزد خد   گوئيد كه به آن عمل نمي ايد چرا چيزي به زبان مي اي كساني كه ايمان آورده

  .كنيد بزرگي است كه چيزي بگوئيد كه به آن عمل نمي

  :از رسول خدا چنين روايت شده است

پرسيدم اي جبرئيل اينان    . بريدند  هائي از آتش مي     در شب معراج بر قومي گذشتم كه لبهايشان را با قيچي          «

  .»نمودند و خود را فراموش ميكردند  كيانند؟ گفت اينها خطباء امت تو هستند كه مردم را به نيكي امر مي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۶مهرماه 

  



  

 ۱۱۷

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس

  ۲۱ـ۴ـ۱۵۹۳ :شماره

 ۱۲/۰۸/۱۳۶۶:تاريخ

  

  

  نامه به شوراي سرپرستي صدا و سيما در مورد برنامه

  »از ظهور تا سقوط آمريكا«

  

  شوراي محترم سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

از ظهور  «اي تحت عنوان      شبكه دوم تلويزيون به پخش برنامه      ۹/۸/۶۶همانطور كه اطالع داريد در تاريخ       

با هدف نشان دادن نقش آمريكاي جهـانخوار در حـوادث ايـران              ظاهراًمبادرت ورزيد كه    » تا سقوط آمريكا  

و آماده ساختن مردم براي مقابله با تجاوز آن كشور در خليج فـارس تهيـه شـده بـود                    قبل از انقالب اسالمي     

اي كه بدين منظـور        برنامه متأسفانهولي  . باشد  ايران مي  عموم ملت به ويژه نهضت آزادي        تأييدهدفي كه مورد    

از سيماي جمهوري اسالمي پخش شد با تحريف تاريخ و حمله ناجوانمردانه و تهمت و افترا به دولت موقـت و            

  .برد اندركاران برنامه را زير سئوال مي  ايران صداقت تهيه كنندگان و دستنهضت آزادي

 به پخش مطالبي خالف واقع پرداختـه و         يماي جمهوري اسالمي كراراً   اگر چه در سالهاي اخير صدا و س       

اين دستگاه عظيم تبليغاتي تا حد زيادي اعتبار خود را ميان مردم از دست داده است ولي سزاوار نيست در                    

اي كه هدف آن ايجاد وحدت داخلي و بسيج عموم ملت براي مقابله با دشـمن خـارجي اسـت مطـالبي           برنامه

  .افكني به اعتبار كلي دستگاه و گردانندگانش لطمه وارد آورد  عالوه بر تفرقهكهپخش شده 

هاي پشت پرده و قفلهائي كـه بـر قلـم و زبـان مـردم                  خوشبختانه حوادث يك سال گذشته و بند و بست        

اند رياكاران را از پاكبازان جدا كرده و به خوبي نشان داده اسـت چـه كـساني و                   حتي نمايندگان مجلس زده   

  .اند  چه منظورهائي در پس ايجاد ارتباط با ابرقدرتها به ويژه، آمريكا بودهبه

زنـد بلكـه    اي به حيثيت دولت موقت و نهضت آزادي ايـران نمـي   نه تنها لطمه» از ظهور تا سقوط آمريكا «

  .سازد آشكار ساختن ماهيت دشمنان صداقت و صراحت آنان را آشكارتر مي

ست شـوراي سرپرسـتي قبـل از تهيـه پخـش از محتـواي ايـن برنامـه         در هر صورت از آنجا كه ممكن ا      

كنـيم بـه منظـور دفـاع از حـق و اعتبـار صـدا و سـيما بـه                       اطالع بوده احساس برائت كند لذا پيشنهاد مي         بي

افتـرا  و  وقتي معادل زمان اين برنامه در اختيار كساني كـه مـورد حملـه، تهمـت               ،مسئوالن امر دستور دهيد   

 تا بتوانند از خود دفاع كنند در اين صورت بينندگان و شـنوندگان كـه مـردم شـرافتمند و                     هستند قرار دهند  

سيه روي شود هـر     تا  «طرفانه قضاوت كنند و       طلب و ايثارگر اين آب و خاك هستند خواهند توانست بي            حق

  .»كه در او غش باشد

  نهضت آزادي ايران

  ۶۶ آبان ۱۲
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   سلب استقاللاي براي قرارداد نفت شمال يا وسيله

  

فارس، تبلغات گسترده حاكميت براي تداوم جنگ و باالخره فـشارهاي روزافـزون سياسـي،     بحران خليج 

و » قانون جديد نفـت «اي مانند تصويب  اجتماعي و اقتصادي، افكار عمومي را چنان مشغول نموده كه مسئله       

ولي واقعيت امر اين است كـه  .  استباز كردن پاي شوروي در شمال ايران در درجه دوم اهميت قرار گرفته    

  .اي براي بر باد رفتن استقالل كشور باشد تواند مقدمه و حتي وسيله اين مسئله مي

ها به نام مـصدق       شايد در ابتدا چنين تصور شود حاكميت كنوني ايران كه از نامگذاري برخي از خيابان              

بستن قرارداد با شوروي بقاياي خـاطره   و  » قانون جديد نفت  «ناراضي بود كوشيده است با طرح و تصويب         

وسيله تاريخ مبارزات ملت ايـران را   ها بزدايد و بدين  مرداد را از خاطره۲۸ملي شدن صنعت نفت و كودتاي       

كند اين اسـت كـه قـانون جديـد نفـت در               آنچه به قبول اين فرضيه كمك مي      . يكسره به نام روحانيت بنويسد    

از طرف ديگر اين قانون زماني طرح و تصويب شده          . غي اعالم نموده است    قوانين مغاير با آن را مل      ۵۲ماده  

اندركاران صنعت نفت مشغول مذاكره با شوروي بوده و سرانجام به مرحله امضاء قـرارداد                 كه مدتها دست  

  : نوشت۳/۶/۶۶به عنوان مثال روزنامه كيهان در تاريخ . رسيدند

مي به دليل وجود ميادين نفتي، اكتشافات و اسـتخراج نفـت در             با تاكيد بر اين مطلب كه بعد از انقالب اسال         

باشد، در اين رابطه طرح اكتشافات و استخراج          هاي جديد جمهوري اسالمي مي      جنوب درياي خزر از برنامه    

المللي در آن شركت جستند لكن ما اولويـت را بـه همـسايه                 شركت بين  ۱۳به مناقصه جهاني گذارده شد و       

  ».شمالي داديم

  : نوشت۲۶/۱/۶۶ان هوائي در تاريخ كيه

 توسـط  مجـدداً ها  ها به طور رسمي بين دو دولت امضاء شده و در سفر دكتر واليتي نيز اين توافق        پروتكل

در سالهاي اخير همگي از ايران كه به عنوان نمونه كارشناسان شوروي ......  شدتأييدمقامات عالي شوروي 

اهميتـي كـه   . انـد  در حال حاضر تعدادي از آنها بازگشته و مشغول شـده        باز گردند و     مجدداً..... خارج شدند 

 تمـام مـسائل و   تقريبـاً هاي امضاء شده جديد بين دو كـشور دارد ايـن اسـت كـه در ايـن پروتكـل              پروتكل

مشكالتي كه بر اثر ركود چند ساله گذشته ايجاد شده بود همگي به طور مبسوط حل و فـصل شـده، حتـي           

لي بين دو كشور نيز توافق شد و در سفر آقاي كاتاشوف تمام اين موارد بـه امـضاي             جهت تسويه ديون ما   

  ».نهايي رسيد

  : نوشت۱۲/۷/۶۶و باالخره روزنامه كيهان در تاريخ 

به منظـور اجـراي عمليـات اكتـشاف و حفـاري در قـسمت جنـوب بحـر خـزر و اعـالم موافقـت شـركت                        « 

نامه عمومي مربوط بـه اجـراي عمليـات توسـط             موافقت موارد فوق،    تأمينتكنواكسپورت شوروي درباره    

  ». به امضاء رسيد) ۱۳۶۶(شناسان طرفين تنظيم گرديده و در مهرماه سال جاري ركا

ها را منتشر ساختند، اما متن كامـل          نامه  ر امضاي اين قراردادها و موافقت     بهاي دولتي خ    اگر چه روزنامه  

  .سيده استهيچ يك از آنها تا به حال به اطالع مردم نر
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 عمليات نفتـي بـا شـركتها و         نفت و واحدهاي  در قانون جديد نفت انعقاد قراردادهاي مهم فيمابين وزارت          

تواننـد بـا      شـركت نفـت مـي      عملياتي   ات و اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است و دولت و واحدهاي           مؤسس

عم از اكتشاف، استخراج و يا      هاي خارجي مذاكره كرده، قراردادهائي در زمينه هرگونه عمليات نفتي ا            شركت

  .فروش منعقد سازند

قرارداد با اشخاص حقيقي خاطره قرارداد دارسي و موافقتنامه با اشخاص حقوقي كابوس شـركت نفـت                 

  .سازد انگليس و ايران و كنسرسيوم را در ذهن ايرانياني كه به استقالل كشور خود عالقمندند زنده مي

فت با وسعت و اهميتي كه اين صنعت در جهان امروز دارد امتياز             بدون ترديد حق اكتشاف و استخراج ن      

هاي صنعتي جهان اعم از شرق و غـرب بـه دنبـال گـرفتن آن بـوده و تاريخچـه ايـن                         بزرگي است كه دولت   

  .آيد اند جزئي از تاريخ معاصر ايران به حساب مي امتيازات و مصائبي كه به دنبال آورده

ات الزم وانحصاري آنها در داخل خـاك   مؤسسجيان مستلزم ايجاد    اكتشاف و استخراج نفت توسط خار     

  .شود ايران است كه طبعا به اعطاء امتيازاتي منتهي مي

  :دارد اعطاء چنين امتيازاتي با اصل هشتاد و يكم قانون اساسي كه مقرر مي

 مطلقاًرجيان ات در امور تجارتي، صنعتي و كشاورزي و معادن به خامؤسسدادن امتياز تشكيل شركتها و «

  .مغايرت دارد» ممنوع است

از مباينت اين گونه قراردادها با قانون اساسي كه بگـذريم و تنهـا بـه تاريخچـه ارتبـاط بـا طـرف ديگـر                   

ملت ايـران بـه   . گردد كند به خوبي روشن مي   قرارداد توجه كنيم خطر بزرگي كه استقالل كشور را تهديد مي          

  :خاطر دارند كه

هـاي خـارجي      روي پس از خاتمـه جنـگ جهـاني دوم و بعـد از آنكـه سـاير ارتـش                   ـ اتحاد جماهير شو   ۱

شد  ايران را ترك كردند، مدتها قسمت مهمي از خاك ميهن ما را اشغال نمود و حاضر به تخليه نمي                  ) متفقين(

 و آن را گروي امتياز نفت شمال قرار داده بود و تا زماني كه مجبور نشد، سـربازان خـود را از ايـران فـرا                         

  .نخواند

ه مبارزات ملت ايران براي كوتاه ساختن دست انگلستان از غارت نفت جنـوب بـا                حـ شوروي در بحبو   ۲

  .فشار سياسي ـ نظامي و به كار گرفتن ايادي داخليش كوشيد تا امتياز نفت شمال را به دست آورد

وروي نيز با امتنـاع      با حكومت ملي دكتر مصدق مقابله نمودند و ش         مستمراًـ عوامل شوروي در ايران      ۳

از استرداد طالهاي ايران به حكومت دكتر مصدق در وارد آوردن فـشار اقتـصادي بـا انگلـستان و آمريكـا                      

  . مرداد طالها را به دولت كودتا تسليم كرد۲۸همكاري نمود ولي پس از انجام كودتاي 

 ر نمــود و ازاي بــا حكومــت شــاه برقــرا ـــ پــس از اســتقرار حكومــت كودتــا، شــوروي روابــط حــسنه۴

گرديد و به پاداش اين عمل توانست گاز ايران را به ثمن بخس خريـداري نمـوده                 » انقالب سفيد «گويان  مجيز

  .پرداخت به كشورهاي ديگر بفروشد و به چند برابر آنچه به ايران مي

ان اف حتي بعد از پيروزي انقالب، آرزوي الحاق آذربايجـ           وزير آذربايجان شوروي، آقاي علي      ـ نخست ۵

  . عالقه خود به اين مقصود را اظهار نمودعلناً ۱۳۶۱ايران به آذربايجان شوروي را پنهان نكرد و در سال 

 حـزب تـوده بـه تـصميم برانـدازي جمهـوري اسـالمي، نـه تنهـا از                    سـران ـ شوروي عليرغم اعتـراف      ۶

ش دريغ ننموده كـه ايـن       هاي آنان اعالم برائت ننموده، بلكه حمايت خود را از اين حزب و وابستگان               خواسته
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  .انجام محاكمه سران حزب كمك فراواني كرده است عدم خود به

باشـد، ايـن    توجه به مراتب فوق كه نمايشگري مختصر از سياسـت شـوروي در پنجـاه سـال اخيـر مـي         

كننـد   اندركاران سياست ايران با چه اميد و نويدي به اين كشور اطمينان مي            كند كه دست    سئوال را مطرح مي   

  ورزند؟  به بستن قراردادي كه پاي شورويها را به شمال ايران باز خواهد نمود مبادرت ميو

شود اين اسـت   نظر كنيم، مسئله ديگري كه مطرح مي  اگر از سوابق سياست شوروي در ايران نيز صرف        

يـت اطمينـان   اندركاران كنوني ايران تا چه اندازه به كارداني و لياقت خود در مـذاكراتي بـا ايـن اهم            كه دست 

، به آنهـا    »هاي الجزاير و ملحقات آنها در پايان گروگانگيري         بيانيه« همچون   يدارند؟ آيا امضاء قرارداد ننگين    

تواند كشور را به كام نابودي    نياموخته است كه فقدان دانش و تجربه در امضاء قراردادهائي از اين قبيل مي             

ر سازد كه گناه امضاء آنها را به دوش يكديگر بياندازند           اندركاران را وادا    اقتصادي و سياسي بكشد و دست     

المللـي را نديـده       تا خود را از چنين جرمي مبرا سازند؟ آيا كساني كه تا چند سال پيش حتي يك قرارداد بين                  

سازد اقدام    بودند شايستگي آن را دارند كه به امضاء قراردادهائي كه براي ساليان دراز كشور را متعهد مي                

  كنند؟

ها و تعهدات توسط مجلـس    قانون اساسي، مبني بر ضرورت تصويب اين نوع موافقتنامه   ۷۷لسفه اصل   ف

  .سروصدا چنين اسنادي را امضاء كنند اين است كه مسئوالن نتوانند بدون اطالع و بي

ملت ايران در مبارزه هفتاد سال گذشته خود آموخته بود كه شرط الزم براي رهـائي از چنـگ اسـتعمار       

ئي انگليس، روس و آمريكا به دست آوردن آزادي در انديشه، بيان، قلم، مطبوعات و اجتماعات اسـت و               نامر

خواسـته آزادي بـراي كـسي       .  بود ۵۶ـ۵۷از اين رو دو شعار آزادي و استقالل از شعارهاي اصلي سالهاي             

اده و اگر چه به حكم مبهم نبود و تنها مدعي آن حاكميت آن زمان بود كه به تدريج قدرت خود را از دست د              

ولـي از آنجـا     . و فرار را بر قرار تـرجيح داد       اجبار، صداي انقالب مردم را شنيد اما تسليم اراده ملت نگرديد            

 در درك شـعار اسـتقالل پديـد آورد و طرفـداران             مـاتي بهااالمللي ممكـن بـود        ل كمترن بين  يكه تزهائي از قب   

را به آن اضافه نمودند تا ايادي       » نه شرقي، نه غربي   «عار  ريف كنند مردم ش   حهمسايه شمالي اين شعار را ت     

خط زننـد و  » نه آمريكا نه روسيه ايران مال ايرانيه     «ا طرفداران شوروي نتوانند كلمه روسيه را از شعار          يو  

  .چنين كردند هابعدبه جاي آن كلمه چين را بنويسند، چنان كه 

آورد   داد و مـصائبي را كـه بـا خـود همـراه مـي              در آن روزها كه نهضت آزادي ايران رسيدن غول استب         

نگران آن بود كه پس از نـابودي آزادي نوبـت از            » اختناق شاخ و دم ندارد    «زد كه     بيني نموده فرياد مي     پيش

» نه شرقي نه غربـي    «هاي اصلي مردم يعني تحقق همه جانبه شعار           دست رفتن استقالل فرا رسد و خواست      

  .نيز به دست فراموشي سپرده شود

دهد در     اجازه نمي  شتأييدامروز پس از آنكه حاكميت فاتحه آزادي را خوانده و حتي به نمايندگان مورد               

ريگـان دعـوت بـه      از وزير امور خارجه بپرسند چه كسي از مشاور امنيتي           » عصاره فضيلت ملتش  «مجلس  

قـانون  «با تـصويب     است،   عمل آورده، چه كسي با او مذاكره كرده و چه كسي مسئول تناقضات اين مسئله              

شدن استقالل را نيز فراهم     نفت به شوروي مقدمات فراموش       استخراج   و اعطاي امتياز فروش و    » جديد نفت 

المللي وزارت امور خارجـه در گـزارش خـود     و هماهنگ با اين سياست، دفتر مطالعات سياسي و بينكند    مي

  .»ب مطرح شده است توسط ضد انقالقضيه شعار نه شرقي نه غربي دقيقاً«نويسد  مي
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انحرافـي و سـاخته ضـد انقـالب بـوده و مـورد قبـول                » نه شـرقي نـه غربـي      «تي اگر شعار و تز      رأسبه  

نـه غربـي ولـي      «،  » غربـي  ولـي نـه شـرقي     «اندركاران حاكميت نباشد، الجرم بايد به يكي از شعارهاي            دست

  .تسليم شوند» هم شرقي و هم غربي«و يا » شرقي

شـود كـه شـعار آخـر مـورد پـذيرش             چنين استنباط مي  » مذاكرات نفت شمال  «از ماجراي كلت و كيك و       

  .حاكميت ايران است

روي سخن با كـساني اسـت       . سخن بر سر داشتن يا نداشتن روابط ديپلماتيك با اين يا آن كشور نيست             

ر روي  پوشي بـ    كه پس از آنكه كشور را به نابودي سياسي، اقتصادي، اخالقي و ديني كشانده، اينك با پرده                

تـر از گذشـته خبـر         كاريها، مقدمات سلب استقالل كشور را فراهم سـاخته و از آينـده تاريـك                خطاها و ندانم  

  .دهند مي

  ٭٭٭

  .تواند به نفع و مورد قبول ملت ايران باشد به طور خالصه قرارداد نفت شمال به دالئل زير نمي

ات به اتبـاع خـارجي اسـت كـه ايـن خـود              سات و دادن امتياز   تأسيـ اجراي اين قرارداد مستلزم تشكيل       ۱

  . و هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است۷۷مخالف اصل 

» نه شـرقي نـه غربـي      «ـ اعطاي امتيازات از اين قبيل به دولت شوروي، مغايرت دارد با آرمان و شعار                ۲

  .مردم در انقالب

چشم طمـع بـه نقـض تماميـت ارضـي كـشور             شود كه از سالها قبل        ـ اين قرارداد با كشوري بسته مي      ۳

  .دوخته و در مراحل مختلف، استقالل كشور ما را مورد تهديد قرار داده است

ـ امضاء كنندگان ايراني اين قرارداد دانش و تجربه الزم براي مذاكره و عقد قراردادي به اين اهميـت را    ۴

  .اند هاي الجزاير اعتراف نموده كفايتي خود در مسئله مشابهي چون امضاي بيانيه ندارند و به بي

ـ اختناق كلي و سلب آزاديهاي مردم موجب آن شده است كه مردم نتوانند از شرايط و لـوازم امـضاء                     ۵

  .اين قرارداد آگاه گردند و رابطه آن با سرنوشت سياسي، اقتصادي و مذهبي خود را به خوبي درك كنند

  ٭٭٭

ي خود الزم دانست قبل از امضاء قرارداد در ايـن زمينـه             نهضت آزادي ايران به حكم وظيفه اسالمي ومل       

هشدارهاي الزم را به ملت ايران بدهد و اينك كه قانون جديد نفت به تصويب رسيده است خطرات تـصويب                    

اين قانون و قرارداد استخراج و فروش نفت به شوروي را به استحضار عموم برساند تا پيش خالق و خلـق       

  .سرافكنده نباشد

  قد بلغناهم لال

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ماه  آبان
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  »فارس  توسعه بحران در خليج«

  :مقدمه

هشتمين سالگردش، از يك جنگ محدود و محلي بـين دو كـشور همـسايه    جنگ ايران و عراق در آستانه   

. بـد تـر، گـسترش يا   اي، و حتي به احتمال زياد، به يك جنگ عمومي        رود كه به يك جنگ منطقه       فراتر رفته، مي  

تـري در     تـر و فعـال      نهاي جنگي اعضاي پيمان نظامي ناتو و نيز شوروي حضور گسترده          ادر حالي كه ناوگ   

 رسماًاگر چه ايران    . گيرد   مي  هاي پراكنده در اينجا و آنجا صورت         هر روز درگيري   ،اند  فارس پيدا كرده    خليج

هـاي نفتـي كويـت را در           مراكز و كشتي   چيزي در اين رابطه نگفته است، اما براي اولين بار موشكهاي ايران           

فـارس بـه       نيروهاي نظـامي ايـران و آمريكـا در خلـيج           متعاقباًسواحل و بنادر آن كشور هدف قرار دادند و          

  .ل پرداختندمثمبادله آتش و مقابله به 

 منطقه را به مخزن باروت بزرگي تبديل كرده اسـت كـه هـر لحظـه                 مجموعاًها و حوادث،      كشي  اين لشگر 

داند كه اين انفجار چه عوارض و عواقب وحشتناكي براي ملتهاي مسلمان               است منفجر شود و خدا مي      ممكن

  .منطقه از جمله ايران، به بار خواهد آورد

فـارس رفـت و آمـد         اگر چه ناوگانهاي جنگي خارجي، از جمله شوروي و آمريكا از سالها پيش در خليج              

 بـه   عمـالً فـارس     ه بهانه حفظ امنيـت كـشتيهاي نفـتكش در خلـيج            با دعوت دولت كويت ب     اخيراًاند و     كرده  مي

و نيروهاي ناتو    اما حضور گسترده ناوگانهاي جنگي اين دولتها      . اند  صحنه جنگ ايران و عراق كشانده شده      

اغلب دولتهـاي اروپـائي عـضو نـاتو         . ها باشد   تواند تنها براي هدف اعالم شده، يعني حفظ امنيت نفتكش           نمي

فارس را بعد از پيشنهاد به مجلس ملي كشورشان و تصويب آن توسط               روهاي نظامي به خليج   طرح اعزام ني  

ي از آن باشد كه حضور نيروهاي نظامي ناتو در كتواند حا اين امر مي. اند  قوه مقننه به مرحله اجرا درآورده     

 دراز مـدت ديگـري      س و تثبيت مراكز فرماندهي ثابت و دائم در منطقه، به خاطر هدفهاي            تأسيفارس و     خليج

  .نمايد است و حكايت از مسائل و حوادث بيشتري در آينده نه چندان دور مي

ايران و نقش آن در مناسبات جهـاني و تعـادل ميـان قـدرتها، و نيـز                  ) استراتژيك(الجيشي    موقعيت سوق 

د نياز ژاپن    درص ۷۰ درصد نياز نفتي اروپاي غربي و        ۳۰(اهميت نفت خاورميانه براي اروپاي غربي و ژاپن         

كره شمالي را خواه و ناخواه به اين نقطه از جهان            قدرتهاي بزرگ و كوچك نيم    ) شود   مي تأميناز اين منطقه    

الـشعاع خـود قـرار داده و سرنوشـت اسـتقالل و تماميـت                 كشانده به تدريج تمامي مناسبات جهاني را تحت       

وري كه هيچ ايراني عالقمند به آينده كـشور         ارضي كشورمان را به اين بحران فزاينده پيوند زده است، به ط           

  .تفاوت باشد تواند و نبايد نسبت به اين رويدادها بي نمي

 مراتـب اعتـراض خـود را نـسبت بـه حـضور نيروهـاي                ۲۹/۷/۶۶نهضت آزادي ايران در اعالميه مورخ       

نفتـي ايـران اعـالم    فارس و انزجار خود را از حمله ناجوانمردانه آمريكا به سـكوهاي              نظامي بيگانه در خليج   

  .فارس ابراز نموده است افروزي در خليج داشت و نگراني شديد خود را از آتش

فارس و پيامدهاي هولناك احتمالي آن براي         و اما پيچيدگي فعل و انفعاالت چند ماهه اخير جنگ در خليج           
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  .كند ا ايجاب ميتري ر تر و دقيق اي است كه تحليل و تفصيل وسيع ايران و مسلمانان منطقه به گونه

دهـد كـه مـسئولين        مقامات تصميم گيرنده در ايران نـشان مـي        بيانات و اقدامات ضد و نقيض و پراكنده         

رف تكـوين اسـت، بـه       شـ جمهوري اسالمي يا به عمق خطر واقف نيستند يا با آگاهي از پيامدهاي آنچـه در                 

كننـد و يـا آن كـه بـا وجـود              مي برداري سياسي و حفظ قدرت خود، در جهت تشديد آن حركت            منظور بهره 

خوانيها و هياهوهاي تبليغاتي بسيار، كه اين روزها ابعاد وسيعي يافته است، و استقبالي كه به ظاهر از                  رجز

نمايند، در پـشت پـرده تماسـها و مـذاكرات             كنند و آن را تحول مباركي براي ايران قلمداد مي           اين حوادث مي  

تر بـراي سـرگرمي نيروهـاي مردمـي و سـرپوش گذاشـتن بـر                جدي در جريان است و ايـن جنجالهـا بيـش          

  .باشد هاي پشت پرده مي فعاليت

مردم هم كه صاحبان اصلي اين مرز و بوم، آفرينندگان انقـالب و پرداخـت كننـدگان بهـاي ادامـه جنـگ                  

 خبـر    به دليل وجود جو اختناق و انحصار حاكم بر جامعه، از وقـايع و ماجراهـاي واقعـي بـي                    هستند عموماً 

رويـم؟ و   چه خواهد شد؟ چه خبر است؟ به كجـا مـي  : پرسند مانده و نگران و متحير از خود و از يكديگر مي        

 براي رفع نگراني خـود و كـسب آگـاهي از اوضـاع و احـوال نـاگزير بـه راديوهـاي بيگانـه متوسـل                           عموماً

  .شوند مي

فارس به نفع چه كـساني        ليجبرند؟ گسترش جنگ در خ      تي ايران و جمهوري اسالمي را به كجا مي        ساربه  

فارس زبانه بكشد و تا نابودي كامل تمامي امكانـات   كوشند كه آتش جنگ در خليج است؟ و چه قدرتهائي مي  

  ايران و عراق، و حتي ساير كشورهاي منطقه ادامه يابد؟

بـودن  ت پاسخ دهيم، گرچه پيچيـدگي و سـيال          سئواالكنيم كه به برخي از اين         ما در اين تحليل تالش مي     

قضاياي سياسي و كمبود يا فقدان منابع خبري موثق و وجود جو سانـسور و اختنـاق ايـن مهـم را بـسيار                        

  .سازد دشوار مي

  :وضعيت طرفهاي درگير

 اشاره كرده، سپس به بررسي سياستها       در اين بررسي ابتدا به سياست كلي ايران در مورد جنگ اجماالً           

بنـدي    پردازيم و سـپس يـك جمـع         رگير يا ذينفع در اين جنگ مي      و مواضع كلي هر يك از قدرتهاي خارجي د        

  .كلي و نهائي ارائه خواهد شد

گيرندگان و گروههـاي فـشار در درون انقـالب     اگر چه پس از پيروزي انقالب، برخي از تصميم  : ـ ايران ۱

امپرياليـسم  يد و   كش» آتش«تمامي منطقه را به     » صدور انقالب «اند كه بايد با       به طور جدي بر اين باور بوده      

كرد، بعد از آغـاز جنـگ و تجـاوز ارتـش            » حفظ«آمريكا، ارتجاع منطقه را نابود ساخت تا انقالب اسالمي را           

توانست منطقي و مفيد به حال مردم ايران باشـد كـه عـالوه بـر         مشي و سياستي مي     عراق به كشورمان خط   

 نظـر موافـق     ثانيـاً  ديگـر منطقـه شـود،         مـانع گـسترش جنـگ بـه كـشورهاي          اوالًمقابله نظامي با متجـاوز،      

كشورهاي عرب و غيرعرب دور و نزديك را به حمايت از ايران جلب نمايد و يا حـداقل آنهـا را دور از ايـن                         

 بيانات و اعمال نسنجيده مسئولين جمهوري اسالمي سبب گرديده          متأسفانهطرف نگاه دارد، ولي       جنگ و بي  

نطقه، نه به خاطر عالقه خاص به حفظ رژيم بعثي عراق بلكـه بـه       است كه به تدريج ساير كشورهاي عربي م       

  .گيري نمايند عنوان واكنش در برابر ايران به سود عراق موضع

در اجـالس كنفـرانس اسـالمي در كويـت، حتـي            . روند فوق در مدت يك سال گذشته تشديد شـده اسـت           
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در . ر دوسـتانه عليـه ايـران داشـت        نزديكترين دولت عربي به ايران، يعني سوريه، نيز آشكارا موضـعي غيـ            

قطعنامه نهائي كنفرانس اخير سران عرب در اردن نيز، كه به امضاي نمايندگان سوريه و الجزاير هم رسيد،                  

  .گيري شده است آشكارا عليه ايران موضع

دهد كه ايران بيش از پيش امكانـات سياسـي ديپلماسـي خـود را بـراي       مجموعه اوضاع كنوني نشان مي    

مانوري جهت پايان دادن به جنگ از دست داده اسـت، بـدون آن كـه امكانـات نظـامي جديـدي، كـه                        هرگونه  

  .بتواند تعادل قوا را به نفع آن تغيير دهد كسب كرده باشد

تحوالت اخير جنگ، درگيري ايران با كويت و برخورد مستقيم ايران و آمريكا كال به نفع رژيـم            : ـ عراق ۲

  .ه عراق از اين تحول، استقبال و آن را تشديد نمايدباشد و طبيعي است ك عراق مي

از همان ماههاي اول جنگ و روبرو شدن ارتش عراق با مقاومت شديد مردمي در خوزستان و احساس                  

ناكامي از تحقق هدفهاي اوليه حمله به ايران، و از زماني كه بر عراق مسلم شد كه به تنهائي قادر بـه ادامـه                        

 كشورهاي ديگر عربـي و غيرعربـي،        يش رژيم عراق در اين جهت بوده است كه پا         جنگ با ايران نيست، تال    

فارس را به حمايت از خود و مشاركت و درگيـري در جنـگ    به ويژه عربستان و كويت و شيخ نشينان خليج       

  .بكشاند

تحول در جنگ ايران و عراق و تبديل آن به جنگ بين ايران و اعراب، رژيم بعثي عراق و صـدام حـسين                       

هـاي   دهـد و جبهـه   هائي كه به دليل آغاز كردن جنگ با آنهـا روبـرو گرديـده اسـت نجـات مـي       بست  ا از بن  ر

 از ديدگاه رژيم عراق دولت      .گردد  ايران بر عراق مي   جديدي كه عليه ايران باز بشود سبب تخفيف فشارهاي          

با آمريكـا، عربـستان سـعودي،       درگيري ايران   . تواند به ايران ضربه بزند      آمريكا به مراتب بهتر از عراق مي      

 به سرعت شعار سقوط صدام و رژيم بعثـي          تدريجاًدهد كه     آن چنان ابعاد جديدي به اين جنگ مي       .... كويت و   

بـه نظـر عـراق ايـن تحـوالت          . خواهـد داد  » ريگان بايد برود  « را به مقابله با آمريكا و شعار         عراق جاي خود  

اي در جنـگ      اق و شـخص صـدام عامـل تعيـين كننـده           موجب خواهد شد كه ديگر سرنوشت حزب بعـث عـر          

  .نباشد

برداري كرده و توانسته است كه  از اين ديد، رژيم عراق از سوء سياست دولتمردان ايران در منطقه بهره            

قبل از جنگ، رژيم بعثـي  . گيري نمايد ساير كشورهاي عرب منطقه را به نفع خود و عليه ايران وادار به جبهه    

بعـد از جنـگ     . و اسالم و جهان رژيمي منفـور و منـزوي بـود           يانه و چه در دنياي عرب       عراق چه در خاورم   

  .و ايران، برعكس، دچار انزوائي شده است كه به مرحله كنوني رسيده استعراق به تدريج از انزوا خارج 

كنفرانس كنفرانس سران عرب در اردن، و قطعنامه پاياني آن، كه سوريه هم آن را امضاء كرده است، همانند               

 مواضـع   اسالمي كويت نشان داد كه حتي دولتهاي به ظاهر دوست ايران نظير سـوريه، ليبـي و الجزايـر نيـز از                     

كنفرانس سران عـرب عـالوه بـر آن كـه ايـران را مـسئول فاجعـه مكـه                    . كنند  ايران در اين جنگ حمايت نمي     

ايـن كنفـرانس    .  امنيـت گرديـد     شـوراي  ۵۹۸شناخت و محكوم كرد به اتفاق آراء خواستار اجـراي قطعنامـه             

ماهيـت ارتجـاعي و     .  كه خواستار ارتباط با اسرائيل است موضع گرفت        يآشكارا به نفع جريان عربي خاص     

ضد مردمي دولتهاي عربي از يك طرف و سوء سياست حاكميت ايران از طرف ديگر سبب شـده اسـت كـه                      

نفع سياستهاي رژيم غاصب اسرائيل ببرند،      اسرائيل و حاميان غربي كشورهاي عربي حداكثر استفاده را به           

وزير رژيم صهيونيستي از تجديد روابط ديپلماتيك ميان اعراب با مصر ابراز خـشنودي                تا آن جا كه نخست    
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كرده سخنگوي اسرائيل اعالم نمود كه تناقضي ميان صلح مصر و اسرائيل با روابط اعراب و مصر وجـود                   

  !!ندارد

  .برداري كرده است دنياي عرب به نفع تثبيت موقعيت خود بهرهرژيم عراق از اين تحوالت در 

در . فارس و بسته شدن احتمالي تنگه هرمز نگراني ندارد          از طرف ديگر عراق از اوجگيري جنگ در خليج        

هـاي نفـت از راه تركيـه و عربـستان صـورت               حال حاضر صدور نفت عراق به طـور كامـل از طريـق لولـه              

  .كند فارس صادر مي  تمامي نفت خود را از راه خليجدر حالي كه ايران. گيرد مي

 اسرائيل يكي ديگر از قدرتهاي منطقه است كه در جنگ ايـران و عـراق سـهم و    برژيم غاص: ـ اسرائيل ۳

  .نقش و نفع دارد

 تشريح نقش اسرائيل در اين جنگ اجماالً) ۱۳۶۵ بهمن   ۱۱مورخ  (در يكي از نشريات نهضت آزادي ايران        

بينـد كـه جنـگ تـا          كيد كنيم كه اسرائيل نفع همه جانبه خود را در ايـن مـي             أخواهيم ت   اينجا مي در  . شده است 

 خـصوصاً در صورت امكان ساير كشورهاي عرب منطقه،          حتماً نابودي كامل هر دو كشور ايران و عراق و        

  .صادركنندگان نفت ادامه يابد

اول : زاويه قابل توجـه و بررسـي اسـت         از دو فارس    سياست اسرائيل در رابطه با توسعه جنگ در خليج        

رابطه با ايران و عراق كه بحث آن درنشريه ياد شده در باال آمده است و دوم، ارتباط كنفـرانس جهـاني                      در  

  .فارس صلح ـ ميان اعراب و اسرائيل در قضيه فلسطين با اوجگيري تشنج و درگيري در خليج

غال سرزمينهاي عربي ـ اسالمي توسـط اسـرائيل    براي روشن شدن اين ارتباط بايد متذكر شويم كه اش

هـا بـا دولتهـاي        مبارزه مسلحانه مردم فلسطين براي احقاق حقوق خـود و درگيريهـاي مـسلحانه فلـسطيني               

مختلف عربي از يك سو و با اسرائيل از سوي ديگر، كانون انفجاري پايدار را در منطقه ايجـاد كـرده اسـت                       

شـركتهاي نفتـي چنـد مليتـي،       . ثباتي مزمن كشورهاي عربـي اسـت         و بي  كه يكي از پيامدهاي آن تزلزل دائم      

، كـه   )هـاي غربـي     اريـست تميلي(كننـده و فروشـنده اسـلحه        اروپائي، و صاحبان شركتهاي توليد    آمريكائي و   

كننـد كـه تـشكيل يـك دولـت            مندان عمده نفت خاورميانه هستند بر اين باورند و چنين تبليغ كرده و مي               بهره

هـاي اشـغالي در غـرب رودخانـه اردن بـه عنـوان راه حـل عملـي                     ، در بخشي از سـرزمين     كوچك فلسطيني 

درازمدت سبب از بين رفتن اين كانون انفجار در خاورميانه و در نتيجه پديـد آمـدن شـرايط مناسـب بـراي          

اما اسرائيل به شدت با اين طرح و راه حل مخالف بـوده             . تثبيت اوضاع سياسي كشورهاي عربي خواهد شد      

بعداز درگذشـت جمـال عبدالناصـر و        . تواند جنبش فلسطين را مهار كند        با اعمال خشونت مي    هعتقد است ك  م

در پي تحوالت دهه اخير در جهان عرب، امكان سازش و صلح ميان كشورهاي عربي و اسرائيل بيش از هر            

شـرايط مناسـب بـراي    انـد و   فلسطينيان نيز تشكيل دولت كوچك را پذيرفته     . زمان ديگر به وجود آمده است     

گ، از جمله شوروي و آمريكا، نيز در مورد تشكيل          ردولتهاي بز . تشكيل كنفرانس صلح پديدار گرديده است     

اسرائيل بـراي شـركت در ايـن        در چنين شرايطي،    . اند  ها به توافق رسيده    كنفرانس صلح با حضور فلسطيني    

اسرائيل عليرغم جنجالهاي   .  شركت در آن نيست    المللي قرار گرفته است ولي مايل به        كنفرانس زير فشار بين   

س يك دولت فلسطيني كوچك در همسايگي       تأسيها و    وجه حاضر به قبول صلح با فلسطيني       تبليغاتي، به هيچ  

  .داند باشد و آن را يك خودكشي تدريجي و غيرقابل تحمل براي رژيم صهيونيستي مي خود نمي

ها و اوجگيـري اختالفـات درونـي         دد و بيرحمانه فلسطيني   ان و كشتارهاي متع    لبن حوادث چند ساله اخير   
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هـا   اسـرائيل و دشـمنان فلـسطيني      . باشد  سازمانهاي فلسطيني هر يك به صورتي در ارتباط با اين قضيه مي           

امـا ايـن حـوادث مـورد     . ا خـاموش گـردد  يـ ها بـا ايـن ضـربات نـابود و       بودند كه جنبش فلسطيني  اميدوار

 دولت كوچك فلسطيني قـرار گرفـت و اهميـت و ضـرورت تـشكيل كنفـرانس                  برداري طرفداران تشكيل    بهره

با افزايش احتمال تشكيل كنفرانس صلح، دولت شـوروي بـا كوشـش فـراوان ديپلماسـي             . صلح را نشان داد   

هـا در   خود موفق شد كه گروههاي فلسطيني را به هم نزديك سازد، تا آنجا كـه در نشـست اخيـر فلـسطيني        

ها همچنين روابـط تيـره بـين حـافظ            شوروي. پيوستند» ساف «ه با هم توافق كرده و ب      الجزاير تمام گروهها  

هـا بـا     تمام اين تالشها براي آن بـوده اسـت كـه اعـراب و فلـسطيني               . اسد و ياسر عرفات را بهبود بخشيدند      

  .انسجام بيشتري در كنفرانس صلح شركت نمايند

برگـشت در كنفـرانس صـلح نيـست تنهـا چـاره،             با توجه به اين رويداد، براي اسـرائيل كـه حاضـر بـه               

حـصول مقـصود نيـز ايجـاد يـا گـسترش بلواهـاي              جلوگيري از تشكيل كنفرانس است و بهترين راه بـراي           

  .تا پديد آورده استرأسفارس فرصت و بهانه مناسبي براي اسرائيل در اين  جنگ خليج. باشد اي مي منطقه

فـارس و   فارس افكار عمومي جهان را به سوي خليج  در خليجاميد و باور اسرائيل بر اين است كه انفجار   

به نفع اسرائيل منحرف و متوجه خواهد ساخت و تفاهمات ميان غـرب و شـرق در مـورد كنفـرانس صـلح،                       

  . از بين خواهد رفتاحتماالً

، عربستان سعودي و كويت، يك مائده آسـماني بـراي           )اگر واقعي باشد  (جنگ و درگيري ايران با آمريكا       

  .رژيم اسرائيل خواهد بود

 مـسئله هر قدر منطقه مغشوشتر و مشغولتر باشد، صهيونيستها خوشحالتر و انحراف افكار عمـومي از                

  .فلسطين بيشتر خواهد بود

سياست دولت آمريكا در مسئله جنگ ايران و عـراق را شـايد بتـوان چنـين ترسـيم كـرد كـه                       : ـ آمريكا ۴

 نگـران پيامـدهاي ناخواسـته       چرا كه از يك سـو     . اي داشته باشد    بازندهخواهد اين جنگ برنده يا        آمريكا نمي 

باشـد و از سـوي ديگـر از ايـن بـيم               گسترش جنگ و اثرات منفي آن بر ثبات كشورهاي ارتجاعي منطقه مي           

تحول آن از جنگ ميان ايران و عراق به جنگ ميان ايران و اعراب               خصوصاًدارد كه ادامه و گسترش جنگ،       

 در زيـر فـشارهاي ناشـي از جنـگ      و بـه جانـب شـوروي روي آورد   اجبـاراً ب شود كه ايران و آمريكا، سب  

آمريكائيها از قضيه كوبا خاطرات و تجربه تلخي به يـاد دارنـد             . امتيازات استراتژيك به دولت شوروي بدهد     

كوشد كه از جنـگ      از سوي ديگر، آمريكا مي    . تكرار كنند ) يا نيكاراگوئه (خواهند آن تجربه را در ايران         و نمي 

به عنوان ابزاري براي تثبيت و گسترش قدرت و نفوذ سياسـي ـ اقتـصادي ـ نظـامي خـود در منطقـه و در         

 بنابراين از ديدگاه آمريكا، جنگ بايد زماني به پايـان برسـد كـه شـرايط                 .جهت رام كردن ايران استفاده كند     

  .دلخواه آمريكا در ايران به وجود آمده باشد

نه جنـگ و نـه      «ستي كوشش نه در جهت پايان دادن يا گسترش جنگ بلكه ايجاد حالت              حاصل چنين سيا  

  .باشد مي» صلح

ايـران تـاكنون    . بـست نظـامي روبـرو اسـت         آمريكائيها بر اين باورند كه جنگ ايران و عراق با بن           ظاهراً

را كه حـداقل متـضمن   تواند هيچ راه حلي  نمينتوانسته است كه با عمليات نظامي به اهداف خود برسد و لذا             

 ادامه اين وضـعيت ـ بعـد از آقـاي خمينـي سـبب خواهـد شـد كـه هـيچ يـك از             حذف صدام نباشد بپذيرد ـ 
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با توجه به نقش منحـصر      . حلي را كه همراه با حذف صدام نباشد قبول كنند          جانشينان ايشان نيز نتوانند راه    

له جنگ به شخص ايشان، و نيز با توجه به           شديد مسئ  يبه فرد آقاي خميني در جمهوري اسالمي، و وابستگ        

ل و بالقوه آقاي خميني احتمال گسترش هرج و مرج در ايـران           عرقابتها و جنگ قدرت در ميان جانشينان بالف       

وضـع بلوچـستان بـه      . و بروز اغتشاشات محلي در مناطقي نظير كردستان و بلوچستان زيـاد خواهـد بـود               

قدرت دولت مركـزي    . ن به درياي آزاد و اقيانوس هند راه دارد        تر از كردستان است بلوچستا      مراتب حساس 

در غرب، از طريق عراق و در شـرق  (دولت شوروي از دو طرف ايران . دراين ايالت ضعيف است   ) پاكستان(

در صورت بـروز    . فارس و اقيانوس هند گسترش داده است        نفوذ خود را به سمت خليج     ) از طريق افغانستان  

ولو بـه طـور غيرمـستقيم بـا         ،  تواند  ساماني اوضاع در بلوچستان، دولت شوروي مي      اغتشاشات محلي و ناب   

يك حركت نه چندان مشكل از مرزهاي جنوبي افغانستان و از طريق بلوچستان به آبهاي گرم اقيانوس هنـد                   

  .دست يابد

به اين   روسها امروز بيش از هر زمان ديگر         ،آمريكا خصوصاًبه عبارت ديگر به نظر كشورهاي غربي، م       

  .اند هدف دراز مدت استراتژيك خود نزديك شده

آور و  تصور چنين وضعيتي در آينده نه چندان دور ـ براي آمريكا و غرب نه تنها نامطلوب بلكه وحشت 

  .غيرقابل تحمل است

اي دو راه حـل را انتخـاب    گيري از وقوع چنـين حادثـه   رسد كه آمريكائيها و غربيها براي پيش   به نظر مي  

 دوم آرايـش و تـدارك نظـامي بـراي           ،اول كوشش براي تقليل احتمال درگيريهاي داخلـي در ايـران          : اند كرده

  .مقابله با خطرات آينده

توان راه حلي را مطرح كرد و قبوالنـد           اما مي . در شرايط كنوني راهي براي پايان دادن جنگ وجود ندارد         

نكتـه  .  در دراز مدت باشـد     مسئلهاي براي حل      تواند مقدمه   كه اگر چه متضمن ختم فوري جنگ نيست اما مي         

 رهبـر انقـالب را در بـر         تأييد ،اصلي در چنين راه حلي آن است كه قبول آن در شرايط حاضر توسط ايران              

بر اساس آن، كوشش خود را براي ختم جنگ          بعداًخواهد داشت و به جانشينان ايشان امكان خواهد داد كه           

برخـي از جناحهـاي   . اي در داخل كشور مواجه شوند فتهاي جدي و گسترده   ادامه دهند، بدون آن كه با مخال      

انـد كـه    قدرتمند حاكميت فعلي ايران به دليل درگيري روزمره با مسائل مملكتي اين واقعگرائي را پيـدا كـرده               

امـا بـا   . الاقل براي حفظ خودشان هم كه شده بايد جنگ را آبرومندانه ـ ولو به صـورت ظـاهر ـ تمـام كننـد     

 نظرات خـود نيـستند،      تأمينو حمايت رهبر انقالب از ادامه جنگ، اينان قادر به           ودن گروههاي قوي مخالف     ب

اگر . بدون شك اگر وضع جنگ به همين صورت كنوني باقي بماند بعدها نيز قادر به ختم جنگ نخواهند بود                  

ز جانب ايران پذيرفتـه شـود   كنند ا طرحي نظير آن كه اينك شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل پيگيري مي     

جانشينان آينده قادر خواهند بود كه از چنين طرحي بهره جسته و            .  رهبر انقالب هم قرار گيرد     تأييدو مورد   

اجراي اين طرح، احتمال بروز جنگ قدرت را در دوران بعد از آقـاي              . قبول راه حلهاي بعدي را توجيه نمايند      

حفـظ انجـام حاكميـت كمـك مـوثر نمـوده و خطـر پيامـدهاي                 خميني به علت وجود جنـگ، كـاهش داده بـه            

  .برداري شوروي از آن را تخفيف خواهد داد نامطلوب، از قبيل اغتشاش در بلوچستان و بهره

هـاي جنـگ پديـد خواهـد آمـد و             در جبهـه   آرامـش نـسبي موقـت     » نه جنگ و نه صلح    «با ايجاد وضعيت    

امـا بـه دليـل    . ه ادامه صدور نفت خـود خواهنـد شـد   ايران موفق ب خصوصاًفارس، م   كشورهاي منطقه خليج  
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اي از    پايان نيافتن قطعي جنگ، هر دو كشور ناگزير خواهند بود كـه همچنـان بخـش عمـده و قابـل مالحظـه                      

همچنين ادامه فروش نفت، باعث خواهد شـد كـه ايـران از             . درآمد خود را صرف خريد تجهيزات نظامي كنند       

حتمال گرايش و نزديكي استراتژيك ايران به شوروي كاهش يافتـه يـا از              سقوط اقتصادي نجات پيدا كند و ا      

مانع از آن خواهد شد كه ايران بـراي حـل بحرانهـاي             » نه جنگ و نه صلح    «بين برود، در عين حال وضعيت       

  .ريزي درازمدت بنمايد فلج كننده سياسي ـ اقتصادي خود برنامه

استخوان الي زخم به قدرتهاي بيگانه و ذينفع امكان         مانند  » نه جنگ و نه صلح    «به عبارت ديگر وضعيت     

بـه  . ور سـازند  دهد كه هر زمان منافع و مصالحشان اقتضا كند با تحريكـات خـود آتـش جنـگ را شـعله                      مي

عالوه، اين وضعيت اهرمي در دست دولتهاي بيگانه خواهد داد كه بعد از درگذشـت رهبـر انقـالب جنـاح يـا       

هاي خاص خودشان تقويت و تثبيت كنند و          در جهت قبول نظرات يا سياست     هاي خاصي از حاكميت را        جناح

 به مراتـب بـدتر      از اين اهرم براي تحميل هر چه بيشتر نظرات خود بر حاكميت و قبوالندن شرايطي، احتماالً               

  .از پيامدهاي قضيه گروگانگيري و بيانيه الجزاير و قراردادهاي ضميمه آن، استفاده نمايند

 بينــي ليلگــران شــوروي پديــده جنــگ و از جملــه جنگهــاي محلــي را بــر اســاس جهــانتح: ـــ شــوروي۵

 سـال  ۷۰ در نماينـد اگـر چـه    گيـري مـي   ـ لنينيستي خود بررسي كرده و نـسبت بـه آن موضـع              ماركسيستي

هاي مشخصي قابـل تفكيـك       بر حسب نظرات حاكم بر سياست دولت شوروي در اين موضوع دوره            ،گذشته

هـا،    از ميان اين شاخص   . باشد  بندي نهائي، چندين شاخص عمده قابل توجه مي         جمعو بررسي است ولي در      

گيري روسها نسبت بـه جنـگ          در موضع  كههاي مشخصي قابل تفكيك و بررسي است          دورهدر  دو شاخص   

شاخص اول رابطه جنـگ بـا منـافع و مـصالح بلـوك شـرق ـ يـا بـه          . ايران و عراق مصداق پيدا كرده است

هرگاه جنگ محلي به نفع اردوگاه سوسياليـسم و يـا باعـث ضـرر و                . است» ه سوسياليسم اردوگا«اصطالح  

زيان رقيب غربي باشد دولت شوروي بدون در نظر گرفتن آغـاز كننـده آن و ايـن كـه جنـگ ظالمانـه و يـا                           

اما اگر برعكس جنگ محلي موجب زيان و لطمه بـه مـصالح و              . عادالنه است از ادامه آن حمايت خواهد كرد       

» دنيـاي « كننـده منـافع      تأمينباشد و يا موجب تقويت و تثبيت مواضع غرب و           » اردوگاه سوسياليسم «نافع  م

  .داري باشد، موضع دولت شوروي، ختم چنين جنگي خواهد بود سرمايه

هرگـاه ادامـه يـك      . و اما شاخص دوم، امكان محدود ماندن يا احتمال گسترش يافتن جنگ محلـي اسـت               

رسد كه احتمال توسعه آن به ساير كشورهاي منطقه افزايش يافته وضعي به وجـود               جنگ محلي، به جائي ب    

 در اين مورد نيز سياست شوروي خـتم         ،آورد كه درگيري ميان شوروي و قدرتهاي غربي را محتمل سازد          

  .جنگ و يا محدود ساختن آن بدون توجه به آغازگر جنگ و عادالنه و يا ظالمانه بدون آن خواهد بود

هاي اعالم شـده آن دولـت حـاكي از            جموعه امكانات بالقوه و بالفعل دولت شوروي و سياست        بررسي م 

بـه نظـر    . كنـد   آن است كه اين دولت از يك درگيري و رودرروئي مستقيم با بلوك غرب و آمريكا امتناع مـي                  

نيـز  اگر چه بـه غـرب       . رسد كه جنگ مستقيم موجب نابودي امكانات فراهم شده در شوروي خواهد شد              مي

  .منظره چنين درگيري براي شوروي بسيار وحشتناك است. ضربات سختي وارد خواهد شد

صـلح  «كنند كه گويا رشد و توسعه سوسياليسم در جهـان در سـايه                با چنين وضعيتي، روسها تبليغ مي     

تها منجـر   باشد و لذا نبايد اجازه داد كه جنگهاي محلي به جنگ تمام عيار ميان ابرقدر                پذير مي  امكان» جهاني

  .شود
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  .هر دو شاخص ياد شده در باال در جنگ ايران و عراق مصداق پيدا كرده است

. مدت شـده اسـت   ادامه جنگ ايران و عراق سبب گسترش و تثبيت نفوذ آمريكا در منطقه ـ ولو در كوتاه 

نطقـه را   اريزه شدن هـر چـه بيـشتر م        تترس و نگراني دولتهاي منطقه از توسعه جنگ و ناامني موجبات ميلي           

تحوالت ماههاي اخير، باعث تحول كيفي جنگ و تبديل آن به جنـگ ميـان ايـران و اعـراب             . فراهم كرده است  

  .گرديده است

در اين زمـان  (اي از شرايط تاريخي ـ جغرافيائي ناخواسته   شورويها از اين نگرانند كه در تحت مجموعه

  . كشانده شوندبه يك رودرروئي زودرس با غرب و آمريكا) و در اين مكان

گيريهـاي داخلـي و خـارجي آن     از طرف ديگر شورويها به تحوالت دروني انقالب اسالمي ايران و جهـت        

  .اند چشم اميد و طمع دوخته

برخورد انقالب اسالمي ايران با رقيب جهاني شوروي ـ امپرياليسم آمريكا ـ و سياسـت ضـد آمريكـائي      

 در وراء مرزهاي ملـي و برافراشـتن و در دسـت گـرفتن                جمهوري اسالمي و گسترش و تعميم اين سياست       

  .باشد بخش مي پرچم مبارزه با امپرياليسم آمريكا در سرتاسر جهان، بدون شك براي روسها بسيار لذت

 جنگ سبب شـده     مسئلههاي خارجي جمهوري اسالمي و باال گرفتن          مجموعه مناسبات داخلي و سياست    

نظر موافـق دولـت شـوروي و حمايـت آن از ايـران در جنـگ بـا                     جلباست كه حاكميت كنوني ايران به اميد        

 سال اخيـر    ۵۰شود كه روابط ايران و شوروي در          اگر چه گفته مي   . عراق، امتيازاتي به دولت شوروي بدهد     

  و اكثـراً گاه به نزديكي و خوبي وضع كنوني نبوده اسـت بايـد توجـه داشـت كـه ايـن امتيـازات عمومـاً               هيچ

 به عبارت ديگر اين نزديكي و اين امتيازات سبب آن نخواهد شد كـه روسـها                 . استراتژيك تاكتيكي است و نه   

دولت شـوروي   . گيري كنند   دست از حمايت صدام بردارند و به نفع ايران عليه آمريكا و ساير اعراب موضع              

. رده اسـت در عراق كنوني منافع و پيوندهاي استراتژيك دارد و از همان آغاز جنگ از رژيم عراق حمايت كـ         

 سال ديگر تمديد كـرد،      ۱۵ ساله خود را با عراق در سال جاري براي مدت            ۱۵دولت مذكور قرارداد دوستي     

بر اساس آن چه در باال گفته شد، سياست دولـت  . زند  عراق با سالحهاي پيشرفته روسي شهرهاي ما را مي        

گيـري   المللـي موضـع   امع بينشوروي در حال حاضر ختم هر چه سريعتر جنگ است و بر همين مبنا در مج          

امتيازات تاكتيكي ايران به شـوروي در آن حـدي نيـست كـه سـبب تغييـر سياسـت                    .  داده است   رأي كرده و 

  .ربي گرددي ديگر از دولتهاي عشوروي و انصراف آن از حمايت عراق و برخ

و اعـراب و  فارس در جهت يـك درگيـري واقعـي ميـان ايـران و آمريكـا        البته اگر تحوالت جديد در خليج     

فارس سير نمايد، به طوري كه روسها ادامه آن و نتايج نهـائي آن                 منافع استراتژيك شوروي در خليج     تأمين

را به نفع خود تشخيص دهند احتمال تغيير موضع شـوروي و حمايـت جـدي آن از ايـران افـزايش خواهـد                        

  .يافت

شـوروي در جنـگ   . نمايـد  داعي مـي فارس جنگ ويتنام را در برخي از اذهـان تـ          درگيري آمريكا در خليج   

. ويتنام مستقيما شركت نداشت ولي حمايت از رزمندگان ويتنامي براي آن دولـت اعتبـاري بـه وجـود آورد                   

جنگ براي ويتناميهـا غـرور و شخـصيت و بـراي آمريكـا فـضاحت و شكـست و نابـسامانيهاي سياسـي ـ           

  .اقتصادي فراهم كرد

مباني اعتقـادي رهبـري   . تهاي زيادي با جنگ ويتنام خواهد داشتجنگ احتمالي بين ايران و آمريكا، تفاو    
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دانـستند، از   شورويها ويتنـام را پيـروزي ماركسيـسم مـي    . در ويتنام با مباني اعتقادي شوروي يكسان بود      

در .  كيلومتر مرز مـشترك بـا شـوروي دارد   ۲۴۰۰لي دور بود ـ اما ايران  يطرف ديگر ويتنام از شوروي خ

اقعي ميان ايران و آمريكا، اگر چه دولت شوروي در وضعيتي قرار خواهـد گرفـت كـه       صورت بروز جنگ و   

اش مغاير خواهد بـود امـا حمايـت عملـي شـوروي از ايـران، بـا         هاي اعالم شده مداخله آن دولت با سياست 

اي فارس در مناسبات جهاني، امتيازات استراتژيك شيريني را بـر           توجه به موقعيت استراتژيك ايران و خليج      

از جانب ديگر، چنان وضعيتي، دولت ايران را مجبور خواهد ساخت كه بـراي              . شوروي در پي خواهد داشت    

نظير امضاي قرارداد دو جانبـه دفـاع بـين دو           (جلب حمايت شوروي امتيازات استراتژيك به آن دولت بدهد          

ن، حتي در حد حـذف       در آن صورت ممكن است كه دولت شوروي حاضر به دادن امتيازاتي به ايرا              .)كشور

صدام و نه حذف حزب بعث عراق، بشود كه به اين ترتيب هم ايران را راضي خواهد كرد و هم راه را بـراي                   

حـذف صـدام، ضـمن آنكـه مـوجي از           . وحدت عملي ميان احزاب بعث، سوريه و عراق فراهم خواهـد نمـود            

آمريكا را مورد تهديـد جـدي        صوصاًخ منافع استراتژيك غرب و      ،ناآراميها در منطقه به وجود خواهد آورد      

 مـسئله   مـثالً . الـشعاع قـرار خواهـد داد        قرار داده ساير مسائل منطقه را كه شوروي درگير آنها اسـت تحـت             

الشعاع حوادث خاورميانه قرار خواهد گرفت كه بـه احتمـال قـوي بـه سـود تثبيـت              افغانستان آن چنان تحت   

در آن صورت و تنها در آن صورت        . شور تمام خواهد شد   قدرت و نفوذ شوروي و به زيان مسلمانان آن ك         

  .است كه منافع شوروي استقبال از خطرات احتمالي را توجيه خواهد نمود

 پايان دادن فوري    ،باشد  سياست دولت چين كه يك عضو دائمي شوراي امنيت مي         : ـ موضع دولت چين   ۶

هـاي شـوروي      للـي آن دولـت بـا سياسـت        الم  اگر چه موقعيت چين و مناسبات بين      . جنگ ايران و عراق است    

متفاوت است ولي دولت چين از گسترش و نفوذ شوروي در منطقه نگراني دارد و به همين دليل بـا دخالـت                      

شـكي بـه    وو به زعم حمايت شوروي از عراق، امكانـات م         ي در افغانستان مخالفت كرده است       نظامي شورو 

  .د است كه جنگ بايد هر چه سريعتر پايان يابدبا تمام اين احوال چين نيز معتق. ايران داده است

االصـول از سياسـت دولـت آمريكـا           كشورهاي اروپايي غربي و ژاپن، اگر چـه علـي         : هاي غربي   ـ دولت ۷

ايـن كـشورها بـا وجـود        . هاي دولت آمريكا موافق نيـستند       كنند ولي در موارد خاصي با سياست        حمايت مي 

باشند و با سياسـت تحـريم و تـشديد            ند طرفدار پايان يافتن جنگ مي     ا  هاي فراواني كه از اين جنگ برده        بهره

 قطع درآمد نفت ايران سبب تقليل يا از بـين           اوالً آنها نگران آنند كه      .فشار بر عليه ايران چندان موافق نيستند      

 بـا   اجبـاراً  ايـران در صـورت اعمـال فـشارهاي شـديد             ثانيـاً . رفتن قدرت خريد ايران از اين كشورها بشود       

 ايـن كـه هرگونـه توسـعه         مـضافاً . شوروي كنار بيايد و اين كشورها بازار پر سود ايران را از دست بدهند             

  .نفوذ و قدرت استراتژيك شوروي در ايران تعادل جهاني را به نفع شوروي به ضرر غرب بر هم خواهد زد

آميـز پايـان    حلهاي مسالمت البته اين كشورها با اعمال فشارهاي خارجي بر ايران به منظور قبوالندن راه           

جنگ موافقند اما نه تا آن حد كه ايران براي جلب حمايت جدي شوروي مجبور به دادن امتيازات استراتژيك               

  .به آن كشور شده و در نهايت به كلي از غرب جدا گردد

  :فارس پيامد خطرناك ادامه بحران در خليج

سئله ايران را به يكي از موضوعات مورد منازعه         فارس به تدريج م     ادامه بحران خطرناك كنوني در خليج     

پيدايش چنين وضعيتي بر خالف منافع و   . ميان ابرقدرتها و صحنه رقابت و كشمكش آنان تبديل خواهد كرد          
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  .باشد تهديدكننده جدي استقالل و تماميت ارضي كشورمان ميو مصالح ملي ايران 

.  آرمان ملت ما در انقالب اسالمي بـوده اسـت          حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور يكي از سه شعار و          

اين آرمان، عالوه بر مبارزه با سلطه سياسي، اقتـصادي و فرهنگـي اسـتيالي خـارجي، نـاظر بـر محتـواي                       

  .باشد سياست مستقل ملي در مناسبات و روابط خارجي مي

شعار يـا    :محور اول . سياست ملي بر اساس مصالح كشورمان در روابط خارجي سه محور اصلي دارد            

اين . باشد  مي» عدميموازنه  «يا  » موازنه منفي «تري از اصل قديمي       كه بيان جديد  » نه شرقي نه غربي   «آرمان  

شعار دقيقا استقالل كشور را در خودداري از اعطـاي امتيـازات اقتـصادي، سياسـي بـه خارجيـان، اعـم از                       

بارت ديگر موفقيت استراتژيك ايران به      به ع . داند  شوروي، انگليس، آمريكا و يا هر قدرت خارجي ديگري مي         

اي بـر اسـاس نـدادن     اما موازنـه . اي است كه حفظ استقالل در ايجاد موازنه در روابط با ابرقدرتهاست   گونه

  ). آمريكا بوده است كه سياست طرفداران شوروي يا انگليس و يا(امتياز نه دادن آنها 

. ي اسـت نلمللـي عـدم شـركت در منازعـات جهـا     ا در سياست مستقل ملـي در مناسـبات بـين        : محور دوم 

در سطح جهاني بـر اسـاس مـصالح و منـافع اسـتراتژيك      .....  شوروي ـ آمريكا ـ انگليس و   خواهابرقدرتها، 

هـاي جهـاني،    گيري در اين منازعات جبهه. اند آرائي كرده و به مقابله با هم برخواسته    خود در برابر هم صف    

االصول نبايـد     وجود ندارد و لذا اين كشورها علي       خصوصاً و براي ايران     اًنفعي براي ملل دنياي سوم عموم     

  .در اين منازعات جهاني ابرقدرتها شركت نمايند و به نفع اين يا آن ابرقدرت وارد دعوا شوند

المللـي و     است كـه نگـذاريم ايـران موضـوع مناقـشات بـين            اين  در يك سياست مستقل ملي      : محور سوم 

 ميان ابرقدرتها بشود، چه در آن صورت كشورمان ميدان تاخت و تـاز خارجيـان                صحنه رقابت و كشمكش   

 منـابع طبيعـي و دسـتاوردهايمان در    ،ها لگدمال شده  خواهد شد و در نهايت، يا در اين درگيريها و كشمكش          

ل از بين خواهد رفت و يا آن كه به احتمـا      ..... هاي اقتصادي، صنعتي و كشاورزي و علمي و سياسي و           زمينه

) جغرافيائي يا سياسي ـ اقتصادي  ( ايران را بين خود تقسيم زيادتر طرفهاي متخاصم با هم كنار آمده نهايتاً

  .خواهند كرد

و . هاي جهاني كـرده اسـت        ايران را در اين محورها وارد منازعات و كشمكش         تدريجاًفارس    بحران خليج 

  .آور خواهد بود اين براي ما خطرناك و زيان

  .فارس مناسبات جديد ايران و شوروي است ت ناشي از بحران خليجيكي از تحوال

 مـا معتقـديم   .باشد همسايه شمالي نمي خصوصاًنهضت آزادي ايران مخالف حسن روابط با همسايگان،    

 .اسـت » مثبـت «نيـست بلكـه     » منفي«بنديهاي جهاني يك سياست       در منازعات و جبهه   » طرفي  بي«كه سياست   

 بـر اسـاس مـصالح ملـي و منـافع            ، بايد با تمـام طرفهـاي درگيـر منازعـات جهـاني            توانيم و   يعني آن كه مي   

  .كشورمان روابط حسنه داشته باشيم

 منـافع خـودش تحـت       تـأمين در دورانهاي گذشته، هر زمان كه يك دولت خارجي قدرتمند ايران را براي              

بـه قـدرت رقيـب آن دولـت     داده است دولت ايران دست به مانور سياسي ـ ديپلماسـي زده و    فشار قرار مي

ممكن است كه عملكرد حاكميت ايران در نزديكي        . نموده است   خارجي نزديك شده و يا تظاهر به نزديكي مي        

تائي قرار داشته باشد اما در چنين مانورهائي بر اسـاس تجـارب تـاريخي ـ     رأسبه دولت شوروي در چنين 

 امكانـات   ثانيـاً نتخاب شده براي ايـن نـوع مانورهـا و            زمان ا  اوالً .بايد به چند نكته توجه دقيق مبذول داشت       
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 اجـرا كننـدگان بايـد از علـم و           ثالثـاً . ايران براي انجام دادن مانوري موفق بسيار مهم و تعيين كننـده اسـت             

زيرا در غير اين صورت چنين مانورهائي نه تنها مفيد نخواهند بود بلكه نقض              . تجربه كافي برخوردار باشند   

  .و عوارض خطرناكي در پي خواهد داشتغرض خواهد بود 

 ـ عليه  گيري جهاني از جمله بلوك شرق بههدر شرايط كنوني جنگ و با توجه به اوضاع داخلي ايران و ج

 و  غـور عـالوه بـر ايـن،       . باشـد   ايران، به هيچ وجه زمان براي نزديكي ايران به دولت شوروي مناسـب نمـي              

لمرو سياست خارجي درايت و دورانديشي الزم براي موفقيت         بررسي كارنامه و عملكرد حاكميت فعلي در ق       

  .نگران كننده استواقعي دهد و تصاوير  در اين نوع حركات ديپلماسي را نشان نمي

شـود، بلكـه       تنها در روياروئي نظامي محدود نمـي       ،ا هر قدرت متجاوز ديگر    يجنگ با امپرياليسم آمريكا،     

پلماسي فعال و كارآ نيز به همان اندازه و گاه خيلي بيشتر ضـروري       براي مقابله با تجاوز و دفع متجاوز، دي       

فقدان چنين سياستها و ابزارهاي مناسب براي اعمال آنها سرنوشت مبارزه با متجـاوزين خـارجي را                 . است

 هم اكنون اين نگراني به طور جدي ايجاد شده است كه حاكميت كنوني به               .دهد  مبهم و نگران كننده جلوه مي     

اي بـه     غلطد و از چاهي به چاهي، يا از چالـه         ه بهانه مبارزه با استكبار جهاني به دام اتحاد جهاني در            بها و ب  

  .چاهي سقوط نمايد

بر اساس مباني اعتقادي، در جهانبيني توحيدي، استكبار و اتحاد هـر دو يـك ريـشه دارنـد و بـه تعبيـر                        

را از انتخاب كردن غير مـسلمان بـه عنـوان    قرآن كريم مسلمانان . مرحوم مطهري دو تيغه يك قيچي هستند      

يـا ايهاالـذين آمنـوا    « :دهـد  نهي كرده است و در مورد آنان به مسلمانان چنين هشدار مي » وليجه«يا  » انهطب«

البغضاء من افواههم ما تخفي صـدورهم اكبـر           بدت ما عنتم قد   اال ودوا بلونكم خ أالتتخذوا بطانه من دونكم الي    

اعم از اهل كتاب و كفـار و ملحـدين          » من دونكم «مفهوم  ) ۱۱۸١آل عمران   (»  كنتم تعقلون  االيات ان   لكم قد بينا 

قرآن در عين حال كه رهنمودهاي محكمي درباره چگونگي برخورد مـسلمانان بـا دشـمنان بـالقوه و                    .است

اند تجويز كـرده   اي را كه عليه مسلمانان اقدامي ننموده بالفعل داده و داشتن ارتباط عادالنه با دشمنان بالقوه    

است مسلمانان را هم به حفظ حدود خدا و عدم تعدي و تجاوز و پايبند بودن به تعهدات دعوت كـرده اسـت            

دهد كه بـه بهانـه و يـا بـه             اسالم هرگز اجازه نمي   . هاي دشمنان بر حذر داشته است       و هم از كيدها و توطئه     

امتيازات اسـتراتژيك  ) الحاد جهاني(يك گروه ديگر    ه  ب) استكبار جهاني ( مبارزه با يك گروه از دشمنان        يبها

اي كه سرنوشـت و اختيـار منـابع حيـاتي مـسلمانان در دسـت              به گونه . بر خالف مصالح عمومي داده شود     

  .غيرمسلمانان قرار بگيرد

ها و عملكردهاي حاكميـت مـانع از          كند كه مخالفتش با سياست      نهضت آزادي ايران با صراحت اعالم مي      

 خواه آمريكا باشد  شرف و حيثيت ملي و تماميت ارضي كشورمان در برابر هر متجاوزي ـ از ه آن نيست ك

مملكت به فرد يا گروه خاصي تعلق ندارد و ملت ايـران در طـول تـاريخ نـشان     . و خواه ديگري ـ دفاع نمايد 

 در برابـر تجـاوز      داده است كه هر جا پاي استقالل كشور در ميان بوده است با تمام قوا به ميـدان آمـده و                    

  .بيگانه مقاومت كرده است

                                                      
اي كوتاهي نكنند آنها  ـ اي اهل ايمان از غيرهمكيشان خود دوست صميمي همراز نگيريد زيرا آنها از خلل فساد در كار شما ذره            1

مـا  . اي كه در دل دارند بيش از آن است        شده ولي كينه  يد دشمني آنها از زبانشان آشكار        در رنج و سختي باش     هميشه مايلند شما  

  .د اگر عقل و انديشه را به كار گيريآيات خود را براي شما بيان كرديم
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 يـا دشـمنان خـارجي ـ ارتبـاط       در عين حال، ما معتقديم كه موقعيت در اين قبيـل مبـارزات بـا دشـمن ـ     

 وتـر و اسـتبداد      هر قدر جو سياسي جامعه بسته     . مستقيم و نزديك با شرايط سياسي در درون كشور دارد         

هـا و تجـاوزات خـارجي بيـشتر و      ر برابـر تحريكـات و توطئـه    پـذيري كـشور د      اختناق شديدتر باشد آسيب   

  .تر است جدي

 فشارهاي خارجي عليه ايران     ،در شرايطي كه ملت ايران از حقوق و آزاديهاي اساسي خود محروم است            

  . به ضرر ملت و به نفع بيگانگان تمام خواهد شدو مانورهاي سياسي حاكميت نهايتاً

» مـن دونكـم   « در زمـره     تمامـاً اي را كـه       بله با دشمنان بالفعل و بـالقوه      قرآن كريم شرايط الزم براي مقا     

 بـاال بـردن كيفيـت درونـي     ،هاي آنان را، عالوه بر هوشياري      و عواقب توطئه  هستند و جلوگيري از عوارض      

  :داند جامعه اسالمي و بهبود مناسبات انساني مي

  )۱۲۰١آل عمران  (»محيطعملون  ان اهللا بما ياًئييضركم كيدهم شوا القو ان تصبروا و تت«

از امكانات به گستردگي آسمانها و زمين بـه طـور           » بهشتي«دهد كه     آيات بعدي همين سوره بشارت مي     

  وفـراهم اسـت و بـراي تحقـق آن يـا وصـول بـه آن بهـشت امكانـات             » متقـين «دائم آماده و يا بالقوه براي       

  .ن كرده استيي را تبييها ها و ويژگي شاخص

  »٢.....ن الناسعوالعافين  راء والكاظمين الغيظالسراء والض قون فيالذين ينف«

انـد بايـد      ت كشورمان را مـورد تهديـد قـرار داده         رأسهاي دشمنان كه از چپ و         براي خنثي كردن توطئه   

در روابـط  » رحمـت «و » تقـوي «جامعه اسالمي از درون متحول گردد، آن هم با ايجاد يك جامعـه نمونـه از        

  .يفردي و اجتماع

ها و تحريكات بايد جو سياسـي         براي حفظ جمهوري اسالمي در برابر امواج رو به رشد بحران و توطئه            

حكومـت را كـه بـه ملـت تعلـق دارد بـه              امانت  .  حاكميت دست از انحصار و اختناق بردارد       ،جامعه باز شود  

 و رعايت حقوق و    صاحبانش برگرداند و به جو رعب و وحشت، تخاصم و تضاد خاتمه داده شود و احترام               

آزاديهائي كه به موجب قانون اساسي براي ملت مقرر شده است و نيز دوستي و محبت و رحمت و گذشـت                    

  .جاي آن را بگيرد

. تنها در اين صورت است كه باران الطاف الهي و رحمت حق از همه طـرف بـر ايـن ملـت خواهـد باريـد                         

هـاي دشـمنان در    ت خواهنـد يافـت و حيلـه   مردم بـه آرمانهـاي خـود در جمهـوري و انقـالب اسـالمي دسـ          

  .فارس يا هر جاي ديگر خنثي خواهد شد خليج

   للمتقينهوالعاقب

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ آذرماه ۴

  

                                                      
  .رساند هاي آنان به شما زيان نمي ـ اگر صبر و تقوي پيشه كنيد نيرنگ1

  .....نگدستي انفاق كنند و خشم و غضب فرو نشانند و از بديهاي مردم درگذرندـ آنان كه در حال وسعت و ت2



  

 ۱۳۴

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  بيانيه پيرامون اظهارات غيرقانوني دادستان كل

  

در توانـد     ساخته باشد فردي يهودي مـي     نهاي سياسي مسند قضا را آلوده         اي كه حب و بغض      در جامعه 

دفـاع نمايـد و     ) ع(دادگاه حاضر شود و بدون ترس و لكنت زبان، از حق خود بر عليه خليفـه مـسلمين علـي                   

اي كـه مـسند قـضا وسـيله اعمـال             ولـي در جامعـه    . قاضي با اجراي عادالنه قانون به دعوي رسيدگي نمايد        

معه به شدت تحديـد يـا   اغراض سياسي قرار گيرد، امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به خير در آن جا            

پوشد، مال و جان و آبروي مردم در معـرض تجـاوز و تهديـد و حـق                    گردد و باطل لباس حق مي       تعطيل مي 

  .بندد گيرد و امنيت و آزادي رخت برمي طلبان قرار مي تاخت و تاز فرصت

اسـالم را    ،يهودي به دليل مشاهده قانون عادالنه و عـدالت قاضـي          ر جامعه اول، پس از پايان محاكمه،        د

تواننـد بـدون اشـكال و تـرس و       ضعيفان نمي،)ص(امعه دوم كه به فرموده رسول اكرمولي در ج  . پذيرد  مي

بدون لكنت زبان حق خود را از زورداران بستانند آن جامعه هرگز از فـساد و خرابـي پـاك نخواهـد شـد و             

رم مخالفت بـا دسـتگاه حكومـت    به حكم قاضي به ج) ع(گردد و حسين معرفي مي) ص( رسول اهللا هيزيد خليف 

  .شود محكوم به اعدام مي

ولـي بـدون    . ما در اينجا در صدد نيستيم جمهوري اسالمي ايران را از نـوع جامعـه اول يـا دوم بنـاميم                    

توانيم اعالم كنيم كه دادستان كل كشور اصول قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران و قـوانين                    ترديد مي 

و صـالحيت خـود را بـراي مقـام          ( قانون را به دست فراموشي سـپرده اسـت           ديگر كشور و اجراي عادالنه    

  .)دادستاني بيش از پيش متزلزل كرده است

تـرين    در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، دادستان كل كه پس از رئيس ديـوان عـالي كـشور بـاال                   

 خـصوصاً عـدالت م  گردد، مسئوليت بسيار سنگيني در جهـت تحقـق بخـشيدن بـه                مقام قضائي محسوب مي   

بـه عهـده   ) ۱۵۶اصـل  (نظارت بر حسن اجراي قوانين و كشف جرم و تعقيب و مجـازات و تعزيـر مجـرمين               

 روز اول آذرماه كهاي   دادستان كل فعلي كشور به جاي قبول اين مسئوليت در مصاحبه    متأسفانهولي  . دارد

  : در روزنامه كيهان منتشر شد اعالم نمودند

 سـپس در روز  .اي دارد صبر نكند تـا حكـم صـادر شـود      اي پرونده    وقتي رزمنده  توصيه من اين است كه    «

خواهند اجراء كنند و اجـراي آن باعـث خلـل در     اجراي حكم اطالع دهد كه چنين حكمي صادر شده و االن مي      

بلكه از همان اول اگر احساس كردنـد كـه          . پذير نيست   جلوگيري از اجراي چنين حكمي امكان     . شود  جبهه مي 

  ».يان پرونده خوب و مطلوب نيست اطالع دهندجر

  :سپس اضافه نمودند كه

بايد توجه داشت كه اين قوانين براي شرايط عادي كشور است ولي در شرايطي كه همه چيـز مملكـت از                      «

شود قوانين شرايط عادي را به طور صددرصد كامل اجراء كـرده               نمي ،ناحيه دشمن خارجي به خطر افتاده     

است كه قضات نه همه قوانين را كنار بگذارند و نه اينكه همه قوانين را مو به مـو اگـر چـه                    توصيه من اين    

  ».باعث زيان به جنگ شود، اجرا كنند



 

 ۱۳۵

البتـه  . در اين بيانات اختيار اجرا و يا عدم اجراي قوانين به تشخيص و ميل قضات واگذار گرديده اسـت                  

 جاي اميدواري است زيرا كـه در گذشـته از          ، كنار نگذارند  قوانين را  همه   اند كه قضات    از اينكه توصيه نموده   

اند كه قضات قوانين را مو به مو          قانونگرائي قضات اظهار عدم رضايت نموده بودند ولي چون توصيه كرده          

  :سازند  سئواالت ذيل را مطرح مي،اجراء نكنند

و كـشف جـرم و مجـازات        هاي نظارت بر حسن اجراي قوانين         آيا دادستان كل از وظائف خود در زمينه       

  .اطالعند  قانون اساسي بي۱۵۶ مندرج در اصل ،مجرمين

دادخواهي حق مسلم هر فرد اسـت و هـر كـس            « :دارد  آيا اصل سي و چهارم قانون اساسي كه مقرر مي         

تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را                   مي

توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد               دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي       در  

 شود كـساني  كنند كه باعث مي اي مي  كه بدون توجه به اين اصل چنان توصيه      ،ملغي گرديده است  » .منع كرد 

 عادالنـه دادگـاه     أي ر نباشـد از موهبـت    » جريان خوب و مطلـوب    « احقاق حقوقشان از نظر ايشان موجب        كه

  محروم گردند؟

تماميت ارضي  و  آيا اصل نهم قانون اساسي فراموش گرديده است كه طي آن آزادي، استقالل و وحدت                

هيچ مقامي حـق نـدارد بـه نـام حفـظ اسـتقالل و تماميـت                 «: كشور تفكيك ناپذير بوده، مقرر داشته است كه       

  »نين و مقررات سلب كند؟هاي مشروع را هر چند با وضع قوا ارضي كشور، آزادي

در شرايطي كـه همـه چيـز        «توجهي بيشتر است اين است كه با اعالم آنكه            اما آنچه حاكي از تخلف و بي      

ادي را به طور صددرصـد كامـل        شود قوانين و شرايط ع       افتاده نمي  مملكت از ناحيه دشمن خارجي به خطر      

  . اجرا نكنند را مو به مونكنند قواني و به قضات توصيه مي» .اجرا كرد

اند كه نـاظر بـه شـرايط جنگـي و اضـطراري بـوده        آيا اصل هفتادونهم قانون اساسي را فراموش نموده     

در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلـس شـوراي                 ..... «: دارد  اعالم مي 

تواند بيش از سي روز باشـد         نمي محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال             ملي موقتاً 

  ». از مجلس كسب مجوز نمايدمجدداًو در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است 

  :از مسائل حقوقي فوق كه بگذريم اظهارات و بياناتي درباره گروههاي سياسي داده شده است

ايم و منشاء آن جنگ است پـس           شده كنند چون ما دچار مشكالت اقتصادي       االن يك گروه اينگونه تبليغ مي     «

  » جنگ غلط است

  : اند و سپس اضافه كرده

اگر يك جمعيتي بخواهد اين را بهانه قرار داده و ذهنيت جامعه را دچار تشويش و اضطراب كنند به شدت      «

  » كنيم برخورد مي

 و سـنت بـه   است كه اگر يك حزب سياسي بر مبنـاي كتـاب      اين  سئوالي كه دادستان كل بايد پاسخ دهند        

مشروعيت جنگ معتقد نباشد و تداوم و توسعه جنگ را به دالئل بديهي سياسـي و اقتـصادي و نظـامي بـه                       

زيان كشور و به سود ابرقدرتها و اسرائيل بداند و سپس به حكم وظيفه الهي امر به معروف و نهي از منكر                      

 و وجداني و تعهد در برابر ملت ايران       كه در اصل هشتم قانون اساسي نيز آمده است و بنا به وظيفه قانوني             

خود را موظف به اظهارنظر بداند آيا دادسـتان كـل حـق دارد چنـين گروهـي را بـرخالف شـرع و قـانون و             



 

 ۱۳۶

  .آزادي انتقاد و ارشاد، مورد تهديد قرار دهد

ه هاي منطقي و مستدل درباره مهمترين مسائل مملكـت كـ      از طرف ديگر آيا اظهارنظرهاي قرآني و بيانيه       

 ولـي   »كنـد   ذهنيـت جامعـه را دچـار تـشويش و اضـطراب مـي             «،  حق و وظيفه هر فرد و گروه جامعه اسـت         

جلوگيري كردن و تهديد آزادي بيان و امر به معروف و نهي از منكر در جمهـوري اسـالمي ايـران آرامـش                       

سياسـي و  بـرد؟ بـدون ترديـد بـسياري از بحرانهـاي       ذهنيت جامعه و سـالمت و امنيـت آن را از بـين نمـي         

انگيـزد تـا      اي است كـه گهگـاه غبـاري سياسـي بـر مـي               اقتصادي كشور مولود چنين اظهارات غيرمسئوالنه     

  . كند»دچار تشويش و اضطراب«اي كه به آرامش و ثبات در سايه قانون نيازمند است  جامعه

 مـسئوالن  اعالم نظرهاي غيرمسئوالنه و غيرقانوني از ايـن قبيـل اسـت كـه اطمينـان مـردم را از برخـي               

انگيز    عمومي فرو برده، وضع اقتصادي كشور را به صورتي اسف          نگراني جامعه را در     ،قضائي سلب نموده  

.  رشوه و فساد و اعتياد را شايع ساخته و مردم را به اسالم و انقالب اسالمي بدبين نموده اسـت                  ،در آورده 

هر روز مردم نگـران فـرداي خـود          .آري در چنين جوي از امنيت سياسي، قضائي و اقتصادي خبري نيست           

  .هستند

اي مـاجراجو تحـت       اينگونه اعالم نظرهاست كه شايعه اشغال ساختمان نهضت آزادي ايران توسط عـده            

 به وزارت كشور، رياست جمهوري      سازد كتباً   دهد كه ما را ناچار مي       اي قوت مي    عنوان دانشجو را به اندازه    

  .و دادستاني هشدار دهيم

قاي دادستان كل به گوشه و كنـار كـشور سـري بزننـد و خـود قـضاوت كننـد آيـا                       چه خوب است كه آ    

آور نيافتـه    آيا تعـداد معتـادين افـزايش سرسـام    ؟اند دست بيدادگران را از گلوي مظلومان قطع كنند    توانسته

اند؟ آيا گرانفروشـي   كن شده است؟ آيا رشوه و فساد از جامعه رخت بربسته است؟ و باندهاي سرقت ريشه    

شان روشن گرديـده اسـت و آيـا           ز جامعه محو شده است؟ آيا همه قضات شناسائي شده و سوابق گذشته            ا

  فرما شده است؟ امنيت سياسي و قضائي در جامعه حكم

خواهند در صحنه سياسي فعال بوده و همچون گذشته با ايجاد مقدماتي،              تي اگر دادستان كل مي    رأسبه  

 بهتـر اسـت از مقـام        ،كننـد » بيانيـه الجزايـر   «اء قراردادهـائي همچـون      م آمريكا را مجبور بـه امـض       زامپريالي

دادستاني استعفا كنند، ولي اگر اصرار دارند در اين مقام باقي باشند سزاوار است پـس از مطالعـه دقيـق و                      

بند هستند  ي اسالمي پايئجدي قانون اساسي اعالم دارند آيا به اين قانون اساسي و همچنين به اصول قضا   

  ه؟يا ن

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ آذرماه ۵

  



  

 ۱۳۷

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  پيرامون  نقدي و نظري

  رهنمودهاي اخير رهبر انقالب

  

  ١الباطل كان زهوقا الباطل ان الحق و زهق وقل جاء

مسعود رسول اكرم و امام صـادق عليهماالـسالم مقامـات            آبانماه كه به مناسبت ميالد       ۱۹شنبه    روز سه 

از روحانيون و مسئولين، همراه با تنـي چنـد از ميهمانـان خـارجي               جمهوري اسالمي ايران و شخصيتهائي      

كنفرانس وحدت اسالمي، براي ديدار و تبريك عيد، در حسينيه جماران حضور به هم رسانيده بودند، رهبـر                  

جمهوري اسالمي ايران، ضـمن تعظـيم و سـالم بـه حـضرت ختمـي مرتبـت و شـشمين                     ار  زانقالب و بنيانگ  

  .رود ياناتي ايراد فرمودند كه از هر عالم دين و از هر رهبر سياسي انتظار ميپيشواي بزرگ شيعيان، ب

در چنان روز و چنين روزگار مناسبترين سخن ذكر خـدا و درود بـر انبيـاء و اوليـاء مـا بـود كـه ملـت                        

خودمان و از جهتي تمام ملتهاي جهان نيـاز فـراوان بـه شـناخت آنـان و كـسب هـدايت بـراي حـل مـسائل                    

  .باشيم، دارند  مصائب بس دشوار كه گرفتارش ميشمار و بي

جاي خوشوقتي است كه در اظهارات اين بار سهم خيلي بيشتري به قرآن كريم داده آيات قرآن و سـنت                  

  :از جمله فرمودند. ها و مبناي ارشاد ديني خود قرار دادند پيغمبران را مالك استنباط

 همه طبقات، يعني يك زباني دارد كه اين زبان هم زبان            اي است كه انداخته شده است براي        قرآن يك سفره  «

  ٢». . . فهمند  عامه مردم خيلي از آن چيز مي. . . عامه است و هم زبان فالسفه است و هم زبان عرفا است 

  :گفتند. نكته مهم ديگري را هم متذكر شدند كه درخور توجه شايان است

نيامدنـد كـه   . حكومت تأسيس كنند، مقصد اعلـي ايـن نيـست        رسول اكرم و ساير انبياء نيامدند كه اينجا         « 

.... اند  تمام زحمتها كه انبياء كشيده. اينها همه مقدمه است. آن هم مقصد اعلي نيست. اينجا عدالت ايجاد كنند

  ».اند مقدمه يك  مطلب است و آن معرفي ذات مقدس حق و كارهائي كه كرده

تري بـيش از يـك        دگان مربوطه، وزن سنگينتر و آثار گسترده      بر گفتارهاي آن مجلس، با گوينده و شنون       

كند كه عنايت بيشتر و اظهارنظرهـاي دقيقتـر           سخنراني عادي مذهبي مترتب شده است و بنابراين ايجاب مي         

  .هاي اعتقادي، سياسي و ملي به عمل آيد تري، از جنبه و متعهدانه

نين شنوندگان و بيننـدگان صـدا و سـيماي          غرض رهبر انقالب و ا نتظار حاضرين در آن مجلس و همچ           

هاي گروهي، يك تجليل عبادي تشريفاتي ساده از برگزيدگان رسـالت و              جمهوري و خوانندگان بعدي رسانه    

اند ارشاد عمومي و ابالغ يك سلسله         آنچه در نظر داشته   . امامت يا ايراد چند تذكر قرآني و فقهي نبوده است         

امور هر كـدام را بـه منزلـه          نظامي بوده است كه متوليان و متصديان         اصول و احكام اجتماعي و سياسي و      

                                                      
  .و بگو حق آمد و باطل رفت همانا كه باطل رفتني استـ ۱۱اسراء آيه ـ 1

  ..هاي خودشان است بندي  و عين جمله۲۰/۸/۶۶مطالب اخذ شده از امام به نقل از روزنامه كيهان چهارشنبه ـ2



 

 ۱۳۸

 از روي آنهـا سياسـت داخلـي و          .نمايند  العمل و برنامه براي دولت و ملت تلقي مي          مشي، دستور    خط رهنمود

هـائي    بيانـات و برنامـه    . گـردد    افتتاح فصل حج امسال ترميم مي      ۶/۵/۶۶خارجي ما مانند پيام تاريخي مورخ       

ساز براي حال و آينده كـشور و تـاروپودي بـراي تـداوم انقـالب و توسـعه جنـگ در                        است سرنوشت بوده  

 ۲۱/۸/۶۶ همانطور كه اولين ثمرات و آثارش را در برنامه مـورخ  .دورانهاي دوم و سوم بعد از پيروزي اول 

 مـشاهده  اوراي آن شـ   مـاده ۱۰ پشتيباني جنگ به رهبر انقالب و پاسخ ايـشان و دسـتورالعمل     عالي  شوراي

  .كرديم

هـيچ گـروه و حزبـي كـه معتقـد بـه              خـصوصاً وقتي موضوع از چنين زاويه نگريسته شود هيچكس و م         

اسالم و عالقمند به ايران بوده خود را در برابر خدا و خلق متعهد و مسئول بـشناسد حـق نـدارد سـاكت و                         

  .بيطرف بنشيند

انسته معتقدند كه امام امت فـرد معـصوم و قـائم            البته كساني كه واليت فقيه را ركن دين و دنياي خود د           

مقام منصوص امام غايب و جانشين اجداد طاهرين او بوده ارتباط با غيب و امداد الهي دارد و بايد اوامـر و       

 چنـين اشـخاص احـساس       ه و رضاي خدا، اطاعـت نمـود،       رهنمودهاي او را چشم بسته و بدون انطباق با را         

  .كنند ر برابر فرمايشات اخير و گذشته و آينده امام نمياي جز استماع و اجرا، د وظيفه

د بوده كمترين آگاهي به قرآن و شرعيات و به ه هيچ ايراني مسلمان كه مومن متعب  كنيم ك   ولي ما فكر مي   

 چنين اعتقاد و انتظـار را   پسندد و رهبر انقالب هم يقيناً        چنين طرز فكري را نمي     ،اصول و احكام داشته باشد    

 اطاعت از رسول نيز     .ست مخصوص ذات احديت است    بدانند كه پرستش مطلق و اطاعت در        وب مي خ. ندارند

به دليل آن است كه بازگوكننده وحي و رساننده عين كالم خدا بوده          ) كه بيش از ده بار در قرآن آمده است        (

كـه  (االمـر هـم     اطاعت از اولـي .گويد سخن نميبا ديد و دلخواه شخص » ١ن الهويينطق عو ما«و به مصداق    

ال طاعة لمخلوق فـي     «اش به مصداق      الزمه) فقط يك بار در قرآن آمده، آن هم به صورت مشروط و محدود            

گويد كه در     با حكم خدا است و همان آيه مي       اطمينان بر مباينت نداشتن آن داللت و دستور         » ٢معصية الخالق 

 بنا به فرمايش اميـر   ـ  سنت جامعه رسولو يا محكمات قرآن(رسول  و صورت تنازع و اختالف بايد به خدا

اگر قرار بود اطاعت از ولي امر غير معصوم و غير منصوص يا واليت فقيـه، الزامـي              . مراجعه نمود ) مومنان

  ..... ولي امر را تبعيت نمود رأيشد در صورت اختالف و ايراد بايد نظر و مطلق باشد گفته مي

 آنچه را كه در سخنان آن روز رهبري انقـالب صـحيح             ،ملتح م  ما وظيفه داريم، عليرغم خطرات     بنابراين

و به جا دانسته منطبق با قرآن و سنت ديديم به ديده منت بپذيريم و هر جا كه اختالف و اشتباه به نظرمـان                       

صـادقانه و  . بار براي ملـت و مملكـت بـر آن مرتبـت گـردد            آمده باشد و برداشت و آثار زيانبخش و هالكت        

  .تذكر و توجه الزم بدهيم» ٣المومنين و ذكر فان الذكري تنفع«صداق دلسوزانه، به م

بحث و بررسي حاضر به ناچار يك مقدار جنبه ايماني و ايدئولوژي يـا آكادميـك خواهـد داشـت و يـك                       

 در هـر حـال مهمتـرين و حـادترين مـسئله حاضـر كـشورمان                 .مقدار جنبه ملي و جهات سياسي و انقالبـي        

  .باشد مي

                                                      
  .گويد  نفس سخن نميـ از روي هواي۳ـ نجم 1

  . خداي خالق باشد روا نيستمعصيتاي و مخلوق در آنجا كه  اطاعت از هيچ بنده) دستور نبوي(ـ 2

  .رساند  فايده به مومنين ميدوچندـ و تذكر بده همانا كه تذكر ۵۵اريات ذـ 3
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عالقه به اسالم بوده دلمان به درد نيايد كه انقالب اسالمي ايـران،               توانيم بي   يك مسلمان نمي  ما به عنوان    

كاريهاي خود چنان سيماي وحـشتناك بـه اسـالم داده اسـت كـه بـرخالف                  با خشونتها و بدعتها و با افراط      

زجـار از اسـالم     شويم و محكوميت و ان      سالهاي آخر عمر رسول اكرم، ناظر يخرجون من دين اهللا افواجا مي           

  و زده در كنار گـود نشـسته كـاري          كاره وحشت   توانيم بي   به عنوان يك ايراني نيز نمي     . شنويم  را در دنيا مي   

  .كالمي براي جلوگيري از انحطاط و فساد و از ويراني و بيچارگيهاي عمومي نداشته باشيم

ساسـي پيـام روز مـيالد     به قصد خدمت به هموطنان به بحـث و بررسـي نكـات ا        و اينك به خواست خدا   

  .پردازيم رهبري محترم انقالب مي

  ـ رهبري قرآن و رسالت اصلي پيغمبران۱

مقام و موقعيتي كه رهبر انقالب براي قرآن در معرفي خدا و احكام او و براي رسول خدا و امامان قائل                     

 قبـول و سـپاس      انـد، صددرصـد مـورد       شده قرآن را قابل فهم و استفاده و استناد عوام و خـواص دانـسته              

گويند شما را چه رسد كه از         اند كه مي    شكن به مدعيان و معترضيني داده       نهضت آزادي بوده و جواب دندان     

قرآن و اسالم حرف بزنيد، و غير مجتهدها در كار دين و دنيا و در سياست و حكومت چـاره و چـاهي جـز                         

  .تقليد و تبعيت از واليت فقيه ندارند

هـيچكس  » «يكن انمـا يعـرف الكتـاب مـن خوطـب بـه            لـ «شان كه اضافه كردند      در توضيح بعدي اي    ضمناً

توانـد    كـس نمـي     و هر كـس بخواهـد پيغمبـر را بـشناسد قـرآن را بايـد بـشناسد و هـيچ                    ..... تواند بفهمد     نمي

  . به نظر آمد كه اشكال يا الاقل ابهام وجود داشته باشد»....بشناسد

معرفـي ذات   «يـاء و غـرض خـدا از بعثـت و اعـزام پيغمبـران                اند مقصد اصلي انب     بيان ديگري كه فرموده   

لي نيست، گفتار عالمانه و عارفانه و آموزنده بوده جا          عبوده است و عدالت و حكومت مقاصد ا       » ١مقدس حق 

  .دارد رهنمودهاي محكمي براي همگان باشد

  ـ عدالت مقصد ثانوي۲

بينـيم كـه آنهـا        كنيم مي   يم و يا سيره انبياء را مالحظه مي       خوان  وقتي كه مفاد آيات شريفه را مي      «فرمايند    آنجا كه مي  

 استنباط  »كند  تمامشان يكي از كارهائي كه البته مقصد نبوده لكن مقدمه بوده اين بوده است كه عدالت را در دنيا ايجاد مي                    

النـاس  و لقـد ارسـلنا رسـلنا بالبينـات و انزلنـا معهـم الكتـاب و الميـزان ليقـوم                      «درستي است و آيه شريفه      

ناظر » قيام به قسط  «ولي بايد توجه داشت كه      . باشد  كه در سوره حديد آمده است، پشتوانه آن مي        » ٢بالقسط

يعني خود مردم هستند كه بايد با راهنمائي كتاب و آگـاهي يـافتن بـر مـوازين و حـدود                     . باشد  مي» ناس«به  

 بر مبناي عدالت و قسط استوار نمايند،         روابطشان را با يكديگر    تعيين شده در آن گفتار و كردارهاي خود و        

نه آنكه با فراموش كردن خود و كسان و كشورشان به تبليـغ و تحميـل عـدالت و قـسط بـر سـاير ملتهـا و             

  .دولتها، در خارج از قلمرو زندگي و مسئوليت خودشان بپردازند

   اجراي عدالت و احكام-۳

ع و اثـر عملـي كـه در برنامـه جنگـي و              اختالف نظر ظريف ولي اساسي ديگر بـه دليـل اصـالت موضـو             

                                                      
  .ـ در حقيقت شناساندن خدا براي سوق دادن انسانها به سوي خدا1

ميزان نازل كرديم تا  اعزام داشته همراه آنها كتاب و ) هاي روشن   يا دالئل و نشانه   (يق پيغمبران را با بينات      ـ و به تحق   ۲۵ـ حديد   2

  .مردم قيام به قسط نمايند
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  :شود بيني كشورمان وجود دارد، از توضيحات زير شروع مي آينده

خواهـد درسـت      خواهد عدالت ايجاد كند تا بتواند آن مسائلي كه دارد ، كه آن مسائل، انسان مي                 پيغمبر مي «

ـ      براي پيغمبر ما آمده است     وحي كه      كند، آن مسائل را مطرح كند و از زماني          ا يكي از مسائلشان همـين معن

ستمگر بودند، خونخـوار بودنـد و       . ظالم بودند . كردند با كساني كه ظلم داشتند       بوده است كه معارضه مي    

نشست  اش مي و گمان نشود كه هيچ پيغمبري توي خانه   . كردند  هر كدام به يك صورتي با آنها معارضه مي        

رفتنـد بـراي      گفتند و دنبالش مـي      احكام را مي  . ينطور نيست گفتند خير ا    خواند و يا احكام مي      و فقط دعا مي   

  .»...اجرا

شكي نيست كه ايجاد عدالت و معارضه يا مبارزه با ظلم و خودداري و اكتفا نكردن به دعـا و دعـوت و                       

و مشاغل انبياء و از مقاصد اديان الهي است، ولي نه معارضه بـا ظلـم و     سائل  م از  همچنين ساختن انسانها    

ي مقدمه و الزمه دعوت و دعا و ابالغ احكام بوده است كـه رسـالت خـود را از آنجـا آغـاز كـرده                 خونخوار

باشند، نه برنامه آنان حالت تهاجمي نظامي با قيافه خشونت و قصد خصومت يا تحريـك را داشـته اسـت و     

ين براي اجـراي آنهـا      به دنبال الزام و اجبار مشركين و مؤمن       ) وتالوت آيات و انذارها   (نه پس از ابالغ احكام      

  ....اند  رفته

نبـودن و معارضـه      صدجا، به تعبيرهاي مختلـف، مـأمور اجـرا        جا و ده جا بلكه بيش از         در قرآن نه يك   

اي جـز   رسـول وظيفـه  : از قبيل اينكه  . شود  به حضرت گوشزد مي   نكردن و مسئوليت پيگيري نداشتن پيغمبر       

ايـم   دن است و بشارت، ما تو را مأمور و موكل كسي قرار نداده     ابالغ ندارد، كار تو تنها تذكر دادن و انذاركر        

داند كي هـدايت شـده اسـت و     و مسلط و محافظ آنها نيز نيستي، هدايت آنها به عهده تو نيست، خدا بهتر مي    

كي گمراه است، براي اطالع بر گناه بندگان خدا كافي است، هر كس هدايت يافت بـه سـود خـود عمـل كـرده         

شـود، عقيـده و    راه شد زيانش را خواهد برد، بار هيچكس به دوش ديگـري گـزارده نمـي      ماست و هر كس گ    

مند شـده دنبـال آرزوهـا         عمل به دين اجباري نيست، حساب و كتاب مردم با خداست، بگذار بخورند و بهره              

 و  بروند به زودي خواهند فهميد، تو نگهبان مسئول آنهـا نيـستي، تـو را شـاهد و الگـو فرسـتاديم، بـشارت                       

  . . . انذاردهنده هستي و دعوت كننده به سوي خدا و چراغ راهنما، همين و بس 

   معارضه با چه چيز و چگونه بوده است؟-۴

بينـيم    كنـيم مـي     خوانيم و يا سـيره انبيـاء را مالحظـه مـي             ما وقتي به قول ايشان مفاد آيات شريفه را مي         

ادانه از عذاب و هالكت الهي و با آغاز كردن از خـود             تمامشان با ماليمت و مالطفت، با هشدار و اخطار و آز          

اند و تنها با شرك معارضـه        را كرده » ال اله اال اهللا   «و  » اعبدوااهللا والتشركوا به شيئا   «و خاندان و قوم و اعالم       

اند، شركي كه به معناي پرسـتيدن خـداهاي سـاختگي و خيـالي و شخـصيتي اسـت و اطاعـت كـردن                          نموده

. نها و اربابهاي صاحب مقـام و مـال و يـا از احبـار و رهبانهـاي دينـساز دنيـادار فريبكـار                       وار از فرعو    بنده

تكرار وتأكيد همين   ) اي از آنها    يا قسمت عمده  (هاي مؤمنون، هود، نوح، يونس، اعراف و غيره           سراسر سوره 

  .مطلب است

نكـرين و مخـالفين   شود مقاومت و معارضـه هميـشه از ناحيـه م    ها ديده مي به طوري كه در اين سوره    

. گرديده است و بيشتر از ناحيه متوليان معبد و دين بوده است تا از ناحيه زورمندان و زرانـدوزان                    آغاز مي 

و به اتكاي   ) يعني دروغ انگاشتن و پشت كردن     (» تكذيب و تولي  «معارضه منكرين و مدعيان اول به صورت        

تدريج كـه روشـنائي آيـات و پايـداري پيـامبران مـردم              به  . گرديده است   اند آغاز مي    تمتعي كه از دنيا داشته    
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كرده اسـت مـدعيان سـنگدل و متعـصب بـه جـدال و        بيداردل را متوجه و آنان را متمايل به قبول دعوت مي 

دادن  آبروئي و كسادي كار خـود و از دسـت    خواستند و چون توجه و تمايل مردم را باعث بي           استهزاء برمي 

برآمده از روآوردن مردم به دين خـدا        » صد راه خدا  « آزار انبياء و اقدام به       ديدند در صدد    قدرت و مقام مي   

توطئـه و  . گرديـده اسـت   معارضه و آزار از ايـن زمـان آغـاز مـي    . كردند يا حاكم شدن حقيقت جلوگيري مي  

تعلق به اين   م» ٢اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميته حميته الجاهليه        «يا  » ١"ومكروا مكراً كباراً  «گريهاي    حيله

دوران از دعوت انبياء است كه به دستور سردمداران شرك، از طريق تحريك و تعصب با راه انداختن عوام                   

معـذلك انبيـاء همچـون پيغمبـر خودمـان و           . گرفتـه اسـت     الناس  شيفته خرافات و شخـصيتها صـورت مـي          

شـدگان از اهـل كتـاب،          گمـراه  گروندگان به او در برابر استهزاء و اتهـام يـا آزار مـشركين و مـستكبرين و                 

الذين اشركوا اذي كثيرا      لنبلون في اموالكم و انفسكم ولتسمعن من الذين اوتواالكتاب من قبلكم و من            «دستور  

» ٤جـادلهم بـالتي هـي احـسن       «داشـتند و بـه        را دريافـت مـي    » ٣االمور  و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم        

ش هميشه جلوگيري از معارضه و برخورد خـشن و تـشويق            در هر حال دستور و سفار     . شدند  سفارش مي 

  .به مدارا و منطق بوده است

   نوبت معارضه و جنگ چه موقع بوده است؟-۵

كنيم، آنگاه كه كفار قريش گرايش به         فقط، همانطور كه در سوره محمد به سال اول هجرت مشاهده مي           

رو  نـور خـدا و معـدوم سـاختن           شدت عمل و به ممانعت و مزاحمـت جـدي نمـوده، بـراي خـاموش كـردن                 

دوا عـن سـبيل اهللا اضـل    صـ الـذين كفـروا و   «آورندگان به راه خدا دست از آستين درآورده با اخطار قبلـي             

شـود    صادر مـي  » ٦فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق          «دستور  » ٥اعمالهم

 پشت سر آن توصيه آزاد كردن كريمانـه         ،عارضه جنگي است  كه بستن دست و پاي آنها از ادامه تجاوز و م          

 كه متوقف سـاختن و از كـار انـداختن ماشـين جنگـي اسـت و نـه از بـين بـردن و                          ٧آيد  يا با گرفتن فديه مي    

  .گيري يا مجازات متجاوز انتقام

اصمه را پيش   براي ابالغ دعوت و تبليغ اسالم يا تبديل كفر به ايمان، نه تنها پيغمبران راه معارضه و مخ                 

هايشان تحميل دين و كفرستيزي و مستكبركـشي نبـود و اصـل ال اكـراه فـي الـدين در تمـام                         نگرفته برنامه 

                                                      
 .اي راه انداختند بسيارر بزرگ وحيله و توطئهـ نوح ـ 1

 . آن زمان كه كافرشدگان در دلهايشان تعصب قرار گرفت، تعصب جاهليت-۲۶فتح ـ 2

پـيش از شـما داراي كتـاب        . كه    گيريد و از ناحيه كساني       هر آينه در اموال و جانهايتان مورد آزمايش قرار مي          -۱۸۶ل عمران آـ  3

زبانهاي زياد خواهيد شنيد و اگر پايداري و پذوا پيشه گيريد همانا كـه ايـن صـبر و تقـوي از                        شده اند و از مشركين، آزار و زخم       

 .است) ده قويونشانه ارا(كارهاي اساسي بزرگ 

 .اي كه نيكوتر است جدال نما  و با آنها به شيوه-۱۲۵نحلـ 4

پـا  (اعمـال و اقداماتـشان را بـه گمراهـي انـداخت      ) خداونـد (ـ كساني كه كـافر شـدند و از راه خـدا جلـوگيري كردنـد              ۱ـ محمد   5

 ).اندازند مي

اسيرشـان  (تا آنجا كـه شـدت و غلظـت بـه خـرج داده       زدن گردنها است    ) تكليفتان(ـ پس چون به كفار برخورد كرديد        ۴ـ محمد   6

 .بندها را محكم كنيد) نمائيد و
اما پس از آن يا منت گذاشتن و آزاد كردن خواهد بود و يا فديـه                ..... (ا حتي تضع الحرب اوزارها    ـ فاما منا بعد و اما فد      ۵ـ محمد   7

  .)جنگ بارهاي خود را به زمين گذارد) مركب(گرفتن تا آنكه 



 

 ۱۴۲

رسالتهاي الهي سايه آزادي و كرامت انساني را بر كافر مومن افكنده است، بلكه دستور مقـدماتي برقـراري                   

پيغمبران دعوت خود   . اند  پهناور نداشته عدالت و برطرف كردن ظلم و استكبار را در محيط خود و در جهان               

انـد كـه      اند، بلكه مستكبرين و مـرفهين بـوده         را با در افتادن و برانداختن مستكبرين و ستمكاران آغاز نكرده          

 به معارضه و ممانعت و جنگ برخاستند و سپس خداوند           اپس از مواجهه با دعوت انبياء و پيشرفت كار آنه         

  .عوت خود را نجات و نصرت داده استفرستادگان و اجابت كنندگان د

تحمل . نشست كه دعا بكند و پيوسته در حركت و فعاليت و هجرت بود              البته پيغمبر عزيز ما در خانه نمي      

 هم ،كرد برد هم دعا مي نمود و از جهالت و گناه مشركين و مستكبرين رنج زياد مي    مشقات و صدمات را مي    

  .دعوت و هم محبت

 ماموريتمـان بـا والدت و رسـالت حـضرت ختمـي مرتبـت                و  انبياء است كه دعوت    اين حرفها تازه براي   

م حيث يجعل   اهللا اعل «حال آيا كالم اعالي     . توت و رسالت براي هميشه بسته شده اس       بپايان يافته و پرونده ن    

ا بنامد؟  دهد خود را ادامه دهنده رسالت انبياء و جانشين آنه           اي اجازه مي    به كسي يا مقامي و طبقه     » ١رسالته

آيا هيچ قدرت و دولتي حـق دارد دسـتگاه خـود را مـساوي و مجـري اسـالم دانـسته و سـايرين را ملحـد                            

غيرمسلمان يا مستكبر ضد اسالم بخواند؟ و بندگان خدا را به نام اسالم براي خـدمت بـه اسـالم و صـدور                       

فوج به كشتن و كشته شدن      كند فوج     گيرد و تبليغ مي     دهد و تصميم مي     اسالم، آن طور كه خود تشخيص مي      

  بكشاند؟

شـناخت و     ولي ملت ايران اسالمي را مي     » خواهد  ملت ايران اسالم را مي    «درست است كه از نظر اكثريت       

 و  يا سياسـي  اش از هر نوع استبداد و اسارتي اعم از داخلي و خارجي               خواهان حكومت آن بود كه در سايه      

 كننده  تأمين كه   ،ه اسالم لير مبناي عدالت و تقوي و اصول عا       د و نظامي شورائي و مردمي، ب      بايديني رهائي   

 باشـد بـه وجـود       دتآزادي و استقالل و سوق دهنده ايران به سالمت و امنيت و بركت و بـه ترقـي و سـعا                    

  .آورد

  ـ انسانسازي اسالم و جدائي حق از باطل۶

اند بايـد     كه نفرموده  صاًخصو. سازي پيغمبران كه در رهنمودهاي رهبر انقالب آمده، درست است           انسان

هاي قـديم بـا       با خشونت و خصومت و در زير ضربات شالق، اجرا گردد يا بر سبيل دامپروران و مكتبخانه                

دوسـتانه اسـالم اصـيل كـه بـر            تهديد و تطميع يا تحديد و كشتن شخصيت صورت گرفته بر شـيوه انـسان              

  .، انجام نشودمبناي آزادمنشي و احترام به كرامت و امانتداري انسان است

رسول اكرم در ادامه دعوت و برخورد با مقاومت و كارشكني سران سرسخت قريش كه به فكر نيرنـگ                   

سـاختند، طبعـا انتظـار داشـت يـاري خـدا              زدن يا سركوب و معدوم كردن او افتاده ملـول و مايوسـش مـي              

 اسـتكبار را پيـدا       و الحـاد  و موثرتر گرديده اجازه و امكان در افتادن و نـابود كـردن پرچمـداران                  محسوس

بينيم كه قرآن در برابـر سـوء مقاصـد مـشركين بـه او دلـداري و                     سوره اسراء مي   ۸۴ تا   ۷۸در آيات   . نمايد

 نصرت خدا و تسلط بـر مـشكالت و موانـع    ،دهد كه بيش از پيش به تسبيح و سپاس خدا بپردازد  دستور مي 

 و عجله نداشته بداننـد كـه         يأس  بگويد كه ماللت و    تي و صداقت بجويد و به خود و پيروان        رأسرا در تداوم    

                                                      
  .قرار دهد) و به چه كس(داند رسالت خود را كجا  ـ خدا بهتر مي۱۲۴م ـ انعا1



 

 ۱۴۳

 تـشبيهي  در سوره رعد با ذكـر . ١حق گفتني و آوردني است و باطل رفتني. چون حق بيايد باطل خواهد رفت     

شود كه باطل همچون كـف روي آب اسـت كـه بـا همـه جـوش و                     تفصيل بيشتر در اين باب داده و گفته مي        

شود در حالي كه آب جاري شـونده كـه            مي» باد هوا «ه خود زائل و     خروش چون ريشه و قرار ندارد خود ب       

  .المثل و نمودار حق است  ضرب،رساند يابد و به مردم فايده مي از زير آن گسترش مي

آور و حيـاتبخش       نمائيم هميشه برنامه سازنده مثبت، مولـد، بركـت         تأسياصوال برنامه انبياء كه ما بايد       

خـواهي و نـابودي كـه برنامـه شـيطان اسـت و مـرام                  و خرابي يا مـرگ     نه خشونت و خصومت      ،بوده است 

 سياست و شعارهائي كه از سال دوم پيروزي انقالب تبليغ گرديـده و بـر انقـالب و                   متأسفانهو  . ماركسيسم

  .نظام جمهوري اسالمي تحميل شده در همين خط و هدف بوده است

  ـ ملت يا مكتب ابراهيم۷

مثـل ايـن بـود كـه     ...... داشت بتهائي كه آن وقـت        بر مي  بعداًگفت،    سائل را مي  ابراهيم م «اند    اينكه فرموده 

كرد بـا آنهـا ولـي مـسائل را هـم       يكي به خداي تبارك تعالي در مذهب ما جسارت كند اين طور معارضه مي        

طـرز   الزم است بـا امتنـان تـذكر بـدهيم كـه در ايـن                 »كرد با ظلم     مي مقابلهكرد با ستم و       ميمقابله  گفت،    مي

 اوالً. برداشت در مقايسه با پيام دو سال قبل آغاز حج تعديل حاصل شده است ولي باز هـم درسـت نيـست                     

ابراهيم يك مسئله و يك حرف داشت و آن دست برداشـتن از بتهـاي خـود سـاخته چـوبي و روآوردن بـه                         

 زور بـه كـار بـرد و نـه            براي اثبات حـرف خـود نـه        ثانياً. و زمين و آفريننده انسانها بود     گرداننده آسمانها   

رفت متوسل به يك آزمايش عملي مشهود         چون حرف حساب و منطق به خرجشان نمي       . دشنام به كسي داد   

دهـد    قرآن نشان نمي  . گرديد و استدالل تجربي غيرفلسفي و غيرجنگي به كار برده مدعيان را مبهوت ساخت             

و متوليـان معبـد و   ) ها عموي او  ا به قول بعضي   ي(بلكه پدر   . كه ابراهيم معارضه و مقابله با ستم كرده باشد        

خـواهي و   از ناحيه خانواده و قوم نامهرباني بود و مرگ. مردم قصد اهانت و اخراج و سوزاندن او را كردند   

 بـا نـصيحت و حمايـت، حتـي از قـوم فاسـد و                ،افروزي و از ناحيه ابراهيم داللت مودبانه منطقـي بـود            آتش

ل به خدا و طلـب نـصرت از كـسي كـه او را بـه دوسـتي خـود برگزيـده اسـت،                         باالخره با توك  . ستمگر لوط 

كند تا فرزندانش امنيت يافته اقامه نمـاز و عبـادت خـدا را بنماينـد و                   آب و علفي مي     مهاجرت به سرزمين بي   

  .براي آنها دعاي روزي فراوان و جلب محبت مردمان را نمود

  ـ عيسي منادي محبت و گذشت۸

 كه بنيانگذار اسـالم و نامگـذار مـسلمانان اسـت،            ، چندان دور از جدش ابراهيم     وضع حضرت عيسي نيز   

گفتـه   كنند كه حضرت عيسي فقط يـك معنويـاتي مـي      اشخاصي كه تابع او هستند خيال مي      «اند    فرموده. نبود

ن اما به شهادت انجيـل و قـرآ       . »از اول بنا بوده بر اينكه معارضه كند       . است ايشان هم همين طور بوده است      

حضرت عيسي مملو از معنويت و محبت، حتي نسبت به دشمنان و آزاردهندگان و كـافران بـود و پيرامـون                 

  .معارضه و مقابله نگشت

رهبر انقالب در بيانات خود، از اولين كالم كودكي حضرت عيسي، به نقل از قرآن فقـط آوردن كتـاب را                     

                                                      
و بگـو پروردگـار     (و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سـلطانا نـصيرا                    : ۸۲و۸۱ـ اسراء   1

خودت بـرايم يـاري و قـدرت    مرا از در رأستي و صدق وارد ساز وراه خروجم را نيز ار در رأستي و صدق قرار داده از پيشگاه              

  ).و بگو حق آمد و باطل رفت همانا كه باطل رفتني است(و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) فراهم فرما



 

 ۱۴۴

علـي نبينـا و     (م معلوم خواهد شد كه حضرت عيـسي         اگر تمام آيه و بعديهاي آن را تالوت كني        . اند  ذكر كرده 

با اعالم بندگي خدا و پيغمبري خـود آغـاز سـخن كـرده سـفارش نمـاز خوانـدن و زكـوه دادن          ) السالم  عليه

نمايد، نيكي كردن به مادر و اهل خدمت و بركت بودن خود را در همـه زمانهـا و                     العمر را يادآوري مي     مادام

 تبـري جـسته    شديداً پايان از اينكه اهل جبر و ظلم و مرد سنگدل و شقي باشد               كند و در    مكانها پيشگوئي مي  

  :شمارد از والدت تا بعثت، خود را مشمول و منادي صلح و سالمت مي

  ـ قال اني عبداهللا آتيني الكتاب و جعلني نبيا۳۰مريم 

  دمت حيا ـ و جعلني مباركا اين ما كنت و اوصاني بالصلوه و الزكوه ما۳۱مريم 

  ـ و برا بوالدتي و لم يجعلني جبارا شقيا۳۲يم مر

  ١ـ و السالم علي يوم ولدت و يوم اموت و يوم ابعث حيا۳۳مريم 

 آن به تصريح قر   اوالً» شيدند؟ك خواست بگويد چرا دارش مي      اگر مسئله مي  «اند كه عيسي      سئوال فرموده 

برابر تشريفات و خرافـات القـائي متوليـان          چون در    ثانياً. او را به دار نكشيدند و خدا به سوي خود باال برد           

رياكار و دنيادار معبد و دين قيام به احياي توحيد و معنويت و روشـن نمـودن بنـدگان بـراي بازگـشت بـه                         

پاشـيد، مـورد خـشم و اتهـام و            سوي خداي يكتاي مهربان نموده بود و بذر محبت و خدمت و گذشـت مـي               

كبـارا شـدند و بـه والـي          ان قوم نوح متوسل به مكروا و مكـراً        مانند بزرگ . توطئه روحانيت يهود قرار گرفت    

ايمان و اخاللگـر بـا تعليمـات اختراعـي خـود الوهيـت و فرمـانروائي         فلسطين چنين القا كردند كه عيساي بي   

  .كند قيصر را انكار مي

  ـ تفكيك يا تبعيت دين و سياست۹

انـد    طور معترضـه متعـرض آن شـده       مسئله تفكيك دين از سياست كه قبل از داستان حضرت عيسي به             

دنباله روي از يك اشتباه متداول اواخر قاجاريه و روي كار آمدن سلسله پهلوي قبل از پيروزي نهضت ملي               

هاي استعماري    آمد و رويداد را به سياست       شدن نفت به دست مصدق است كه همه افعال و افكار و هر پيش             

عنائي كه به خورد ما داده بودند قـدرتهاي مـستكبر جهـان كـه               اين م «: ايشان چنين فرمودند  . دادند  نسبت مي 

هائي بوده است كه اينها داشتند براي عقب نگهداشتن  نبايد ديانت در سياست دخالت بكند، اين از آن سياست         

مسلمين و براي اينكه نگذارند اينها معارضـه كننـد و لهـذا اينهـا را وادار كردنـد آن قـدر تبليـغ كننـد كـه در              

  ».از قشرها اين است كه آخوند را به سياست چكار دارد، چكار داري، تو برو دعاتو بخوانبسياري 

حقيقت امر اين است كه تفكيك دين از سياست كه ترجمه الئيسيسم و سكوالريـسم اسـت قرنهـا قبـل از                      

مـل طبيعـي    الع  عكـس ) و استكبار به معناي مصطلح انقالب     (نفوذ اروپائيها در ايران و پيدايش پديده استعمار         

سيون وحـشتناكي بـوده   گيزيـ ملتها و دولتهاي مغرب زمين در برابر حاكميت خودكامه كليسا و اختنـاق و ان           

است كه به نام دين و حاكميت عيسي بر سر مومنين و مردم آورده مدت هزار سال اروپـا را در تـاريكي و                        

هاي صليبي و برخـورد بـا      جنگ پس از  خصوصاًكشورهاي آنجا،   . افتادگي نگاه داشته بودند     وحشت و عقب  

                                                      
  . گفت همانا كه من بنده خدا هستم كتاب به من داده و مرا پيغمبر گردانيده استـ1

  .قرار داده و مادام كه زنده هستم به نماز و زكوه سفارشم فرموده است) يا منشاء خير و فزايندگي(و مرا هر جا باشم مبارك 

  .و نيكي و خدمتگزاري به مادرم در حالي كه مرا جبار و شقي قرار نداده است

  .شوم ميرم و روزي كه زنده برانگيخته مي و سالم بر من روزي كه به دنيا آمدم و روزي كه مي
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ها، هم از خـداي       دانش و بزرگواري مسلمانان، كم و بيش بيدار شدند و بسياري از متفكرين و درس خوانده               

و هم از پاپ و كشيشهاي مدعي جانشين عيسي و حواريون برگشتند و قلم بطالن بر اختالط ديانت                   يسردار

دين بـه ايـن نتيجـه        كاتوليك و پروتستان ديندار و بي      .و سياست يا اشراف روحانيت بر حكومت كشيده شد        

رسيدند كه دولت و سياست بايد مستقل از ديانت و از معتقدات شخصي بوده قوانيني كـه خودشـان وضـع                 

  .اند بر امور كشور و روابط مردم حاكم باشد كرده يا پذيرفته

و اختنـاق دينـي، صـاحب       پس از چند قرن كه مردم مغرب زمين با آزاد شدن نسبي از شـخص پرسـتي                  

دانش و تمدن شدند و به آبادي و ترقي و عدالت بيشتري رسيدند و براي توسعه ثـروت و قـدرت و سـلطه                        

مانـده آفريقـا و آسـيا پرداختنـد نفـوذ و       خود به اكتشاف جغرافيائي و استحالك و استعمار كشورهاي عقب      

خود مـشرق زمينيهـا     . ه به كفر تالش انداخت     از آنها ملتهاي مسلمان را تا حدودي بيدار كرد         رأسهجوم و ه  

 كه يكي از آنهـا  تقليدي يا ابتكاري و اساسي كردند،انديشيهاي   بودند كه براي نجات و استقالل و ترقي چاره        

  .ها بود تفكيك دين از سياست يا رهائي دولتها از دخالت روحانيت

تواند آئينه عبـرت ارزنـده    ده ميتجربه قرون وسطاي مسيحيت و سرنوشتي كه بر ديانت و روحانيت آم           

  ١.و هشدار دهنده براي رهبري و متوليان انقالب و نظام ما باشد

نهضت آزادي ايران سالها قبل از انقالب اسالمي و پيروزي آن و عليرغم جـو حـاكم آن زمـان، مخـالف                      

دانـسته    تفكيك دين از سياست بوده است و هرگز حكومت اسالمي را مترادف بـا حكومـت روحـانيون نمـي                   

خواهنـد    اند كه نمي    كما آنكه رهبر انقالب نيز در دوران اقامت در پاريس بارها با صراحت اعالم داشته              . است

 ما اشراف ديانت و ايدئولوژي اسالمي را بر سياست و نظـام             .علين به وجود آورند   نحكومت عبا و عمامه و      

يون و نه بـه معنـاي ادغـام و اخـتالط ديـن و               دانيم ولي نه از طريق و تسلط روحان         حكومتي مفيد و الزم مي    

اينت آشـكار بـا اصـل ال اكـراه فـي            بدولتي شدن مذهب و الزام مردم م      . باشد   متمايز مي  مقوله  دولت كه دو    

يـد آشـكار ايـن معنـي        ؤآيـد م    اشتر بر مـي     هم آن طور كه از فرمان مالك      ) ع(روش حكومت علي    . الدين دارد 

  .باشد مي

  ـ آخرين فراز و پيام۱۰

آخرين قسمت بيانات ديني ـ سياسي رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، در زمينـه تـشكيل    

  .حكومت، دخالت در سياست، از بين بردن دولتها و تصرف كشورها بود

 تـشكيل حكومـت     ،كه آمد و تشكيل اداره داد     ) ص(حضرت رسول   «: ص شده فرمايشات چنين است    يختل

 كار دارند به حكومت، در سياست كار دارند و تشكيل حكومت دادن جز اين اسـت                  معنايش اين است كه    ،داد

اي را كه بين مسلمين       ه سياست است؟ بنابراين اين مسئله     صكه دخالت در سياست است و وارد شدن به عر         

هم اينطور تزريق كردند تا حتي بعضي از خواص هم به اين معني اعتقاد پيدا كردند كـه شـما برويـد سـراغ                        

                                                      
پرسـتي    گـرايش يافتـه بـه شـرك و شـخص     ي ضيح داده شده است كـه چگونـه كليـسا    تو۱۳۶۳ـ در كتاب گمراهان چاپ سال      1

ل و خرافات و در سيطره تعصب و اختنـاق دينـي و آراءهـاي               همسيحيت در طي هزار سال اروپاي قرون وسطي را در تاريكي ج           

 تمدن   به  بازگشت بادم به تنگ آمده      باالخره مر  .افتادگي و درماندگي ملتها و دولتها گرديد        شديد انكيزيسيون قرار داده باعث عقب     

 و كليسا و از خدا كردند و براي خود خداياني به نامهـاي ناسيوناليـسم، ليبراليـسم،              شبرگشت وسيع از كشي   ) يا رنسانس (يونان  

  .سوزند سازند و مي سياليسم و غيره ساختند و هنوز مينسوسياليسم، كمونيسم، اگزيستا
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كه شما مـشاهده  ..... رويم سراغ حكومت، اين براي اين بود كه اين طور به سر ما بياورند  جد و ما هم مي    مس

ببينيد چـه  . بايد مطالعه كنند) ص(مسلمين از سيره پيغمبر اكرم      خصوصاًمسلمين از سيره انبياء و      . كنيد  مي

نشسته بود و قرآن را ذكر كرده بـود         اگر پيغمبر آمده بود و فقط توي مسجد         .  كنيم تأسيكرده است و بايد     

اما كسي كه آمده است از همان اولي كـه     ...... كرديم  رفتيم همين كار را مي      و ديگر كاري هم نداشت ما هم مي       

يك نحوي غير آن نحوي كه در مدينـه ديگـر مـسلحانه بـوده               . آمده است در مكه مشغول مبارزه بوده است       

ل داد، مبلـغ فرسـتاد حكومـت فرسـتاد همـه جـا آنجـا كـه دسـتش                    در مدينه كه آمد حكومت تـشكي      ..... است

ايـران را از    . بريم  بريم، رم را از بين مي       گيريم دنيا را همه را از بين مي         رسيد مژده داد به مردم كه ما مي         مي

كنند ايـن را از بـين         پرستي مي   كنند و يا آتش     پرستي مي   بريم يعني از آن وضعي كه آنها دارند كه بت           بين مي 

احيـا كـرد بـشر را مـسلمين بايـد           . زنـدگي كـرد   ) ص(همين مدت كوتاهي كه پيغمبر    . برند واال احيا كردند     مي

او حكومت تـشكيل داد مـا هـم بايـد حكومـت تـشكيل               .  كنند به او چه كرد، ما هم بايد آن كار را بكنيم            تأسي

  ».نيماو جنگ كرد ما هم بايد جنگ بكنيم او دفاع كرد ما هم بايد دفاع بك. بدهيم

اگر تابع ائمه هـدي هـستيم ببينـيم كـه انبيـاء در ايـام                . هستيم) ص(بنابراين اگر تابع دين پيغمبر اكرم       «

گو بودند كه چكار داشتند به آنها اين ظالمين و ايـن مـستكبران كـه     اگر چنانچه مسئله. حياتشان چه كردند  

در همين حالي . رند كه كسي پيش آنها برودآنها را بكشند، حبس كنند و تبعيد كنند و ببرند به خارج و نگذا

هـائي خواهـد      اي دارد و چه جور دامنه       چه جور دامنه  فقه  بينيد كه     شما مي . ها بوده است    قهيكه همه آن مض   

  ».اش از كتاب و سنت است داشت و همه

  !جان كالم و پيام در همين جا است

تطبيقي از سنت و سيره پيغمبـر بزرگـوار و          اند كه تركيب و       اي زيبا در لباس و لسان عوام ساخته         كليشه

اي اسـت بـر گذشـته و فرمـان            صـحه .! امامان گرامي ما با عملكرد انقالب و نظام جمهـوري اسـالمي باشـد             

  .اي براي آينده، همراه با برنامه سياسي و بسيج جنگي كه بالفاصله شاهد آن شديم برانگيزنده

. انـد  هاي پيـام شـاد شـده     دو طايفه از توصيف و توجيهدر حاشيه مطلب اين نكته نيز قابل تفكر است كه         

 داخلي ضد اسالم و ضـد انقـالب   و مقلدين(ند مسيحي و يهودي     اول ارباب كليساي سنتي و مستشرقين معا      

گـشايي و سـلطنت      گرفته، محمـد قـصدش كشور      كردند اسالم به زور شمشير دنيا را        كه قرنها ادعا مي   ) آنها

دوم، ابرقـدرتهاي شـرق و غـرب و         . به قدرت تغيير ماهيت داده بوده اسـت       بوده و پس از هجرت و رسيدن        

برداران از جنگ ايران و عراق       كنندگان و بهره   اسرائيل را بايد به حساب آوريم كه به قول خود آقايان تحميل           

ان همچنين اربابان صنايع عظيم تسليحاتي اروپـا و آمريكـا و گرداننـدگان اقتـصاد آنهـا كـه اطمينـ                    . اند  بوده

خريـدهاي كـالن كـشورهاي مـسلمان بـاز هـم ادامـه خواهـد                و  پايان ايران و نياز       اند جنگ ويرانگر بي     يافته

  !.....داشت

به احتمال قوي همه آنهـا تـراوش بـاور و بـاطن        . گوئيم تصنع و تحريك در اين بيانات بوده است          ما نمي 

يشان تا به حـال چيـزي را از ايـن جهـت     ا. باشد شخص رهبري و اعتقاد يا پذيرش متوليان و پيروانشان مي     

: انـد   و يـا در قلـم و بيـان ديگـران ابـراز داشـته و گفتـه                شخـصاً كتمان نكرده عقيده و سليقه خود را بارهـا          

دهنده رسالت انبياء بـه جانـشيني آنهـا و           روحانيت يا واليت فقيه ادامه    )۲روحانيت مساوي است با اسالم      )۱

واليت بر ملت و حكومت امت حق انحصاري روحانيـت اسـت             )۳اهللا است   امامان بوده مامور و مويد من عند      

باشد، بدون آنكه ملت تحت واليت و قيوميت را حق سخن             و تشكيل دولت در حد صالحيت و قدرت آنان مي         
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  .گر ظاهري و تحميلي باشد م، يا شور و بيعت

  و سنت تا كجا زير آنهـا را        چنين نظريه و عقيده به جاي خود محترم و محفوظ است ولي بايد ديد قرآن              

  . بايد داشته باشيميكند و مردم و ما چه موضع ميامضاء 

در مدينه تشكيل حكومت دادند و از دوران مكه هم كار به سياسـت و               ) ص(بلي صحيح است كه رسول اكرم     

 بـه روش و رفتـار       تأسـي تـرين عمـل بـراي جماعـات و افـراد مـسلمان                اداره امت گروندگان داشتند و صـحيح      

عالوه بر خـاتم انبيـاء پيغمبـران ديگـري هـم            . باشد  پيغمبرشان، به مصداق و لكم في رسول اهللا اسوه حسنه، مي          

ت سـلطنت يـا حكومـت       خـ اندركار رهبري و اداره امت و مسند نـشين بـر ت             چون موسي و داود و سليمان دست      

 ميـان صـد و بيـست و چهـار هـزار             شماري از  يكي اينكه تعداد انگشت   . ولي دو نكته مهم قابل ذكر است      . اند  شده

انبيـاء اولـوالعزمي    . انـد   دار حكومت و رهبري سياسي گـشته        پيغمبر و آنان كه نامشان در قرآن آمده است عهده         

چون نوح، ابراهيم، عيسي و پيغمبران واال مقام و منزلتي چون يعقوب و اسحق و اسمعيل يـا يوسـف و ايـوب و             

اند دوم آنكه با وضـوح و صـراحت از            ن وضع و ماموريتي را نداشته     ادريس و حتي هود و صالح و شعيب، چني        

 وظيفه رسالت و سياسـت از   وا دو مشغلهي دو ماموريت نبوت و حكومت اوالًآيد   قرآن خدا و سيره انبياء بر مي      

دو  مختلف و دو سنت متفـاوت بـر آن           كامالً دو روش    ثانياً. هم جدا بوده، حالت همگاني داشته است و نه الزامي         

اولي صددرصد به فرمان خدا و بـه هـدايت          . شده، اشراف داشته است      انجام مي  توأماًوظيفه يا شغل در آنجا كه       

چون و چرا و بدون      و بي اند    خالت و آمريت در آن نداشته     گرفته مردم و شخص رسول كمترين د        وحي انجام مي  

نا به خواست  بامور امت مت و مديريتولي دومي يعني حكو. شده است  ابالغ و اطاعت مي    ،مشورت و جلب رضا   

شان آمده از  اسرائيل بودند كه نزد پيغمبر رجال و مالء بني. شده است مردم و يا تبعيت و مشورت آنان انجام مي

او خواستند كـه خـدا پادشـاهي برايـشان تعيـين كنـد تـا در راه خـدا عليـه تجـاوزگراني كـه آنهـا را از خانـه و                    

ا آن پيغمبر بگويد كه فرمانروايي و يهمين طور هم شد، بدون آنكه خدا .  جنگ نمايند،ندا شان بيرون كرده خانواده

در مورد پيغمبر بزرگوار خودمان نيز قرآن صراحت دارد كه آن . امت با پيغمبر فرستاده خدا است فرماندهي هر

ائي كـه دارا بـود و بـا          و تقو  تميزانديشي و    حضرت با همه عقل و دانش و بينش و نبوغي كه داشت و به اصالح              

قـرآن در صـورتي     . بوده اسـت  » االمر  شاور هم في  «پشتوانه خدائي وحي، در امر مديريت و اداره امت مامور به            

به مصداق (شناسد كه مردم براي اصالح امور و برآوردن نيازهاي يكديگر  جامعه و مسلمانان را بهترين امت مي

هاي خصوصي خارج      خانه و خواسته   تنگاز صدف   ) بمسلمفليس   حديث و من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين        

بدون آنكه در ايـن رهگـذر رسـالت         . ١شده همديگر را تشويق به خوبي و خدمت و احتراز از زشتي و شر نمايند              

خواهـد    ن در سـوره شـوري مـي        كه قـرآ   در آنجا هم  .  و طبقه ممتازي داده شده باشد      صنفخاص و نقش برتر     

 اتـصال بـه     را به ما معرفي نمايد، در ميان خصلت و سنتهاي تقوي و گذشـت و اجابـت و                 جامعه اسالمي نمونه    

را » و امـرهم شـوري بيـنهم      «خدا، از يك طرف و انفاق و انتصار و اغماض فيمـابين از طـرف ديگـر، جملـه                    

بدون آنكه باز هم برجـستگي      . آورد كه همان مديريت شورائي و حاكميت ملي در اصطالح امروزي است             مي

  .ا امتياز و انحصاري براي يك طبقه خاص به نام روحانيت قائل شودي

اند بركناري روحانيت از حكومت تلقين استعمار است بايد در نظر داشت كـه قرنهـا قبـل از                     اينكه فرموده 

                                                      
ان نيز در اصل هشتم وظيفه امر به معروف و نهـي از منكـر را وظيفـه قـانوني و طرفينـي      ـ قانون اساسي جمهوري اسالمي اير   1

 .دولت و ملت نسبت به همديگر قرار داده است
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اعتنا نسبت به مـسئله حكومـت بودنـد و آن را در صـالحيت انحـصاري                   نفوذ و ورود غرب فقهاي شيعه بي      

غصب ايـن  . اند دانستند كه منصوص از طرف خدا و معصوم و عالم كامل          گانه مي   يان دوازده پيغمبر و پيشوا  

ضـمن آنكـه    . دانـستند   مقام را از طرف هر كس كه باشد و اطاعت از غاصبين و همكاري با آنها را گناه مـي                   

ي، خواجـه   بزرگاني مانند شـيخ طوسـي، عالمـه حلـ         . نمودند  تكليفي براي مومنين در دوران غيبت تعيين نمي       

معـذلك  . چنين عقيده داشـتند ) خرينأاز مت(طاء غال و عالمه كاشف) از متقدمين(رالدين طوسي و مجلسي     ينص

اهللا ناميـده قبـول كـردن واليـت و اجـرت از طـرف آنهـا را جـائز                       سالطين را ظـل    ،بسياري از همين بزرگان   

مئن باشد كـه مجبـور بـه اجـراي     كردند كه شخص مط  شمردند و در برابر سلطان جائر يا ظالم شرط مي           مي

هر گاه جائري او را جبر كند بر واليت جائز است از بـراي              «گويد    حتي محقق حلي مي   . امر حرام نخواهد شد   

  ».او قبول كردن به آنچه امر كند او را هر چند امور محرمه باشد

بار در زمان صـفويه     مسئله حكومت روحانيت يا واليت فقيه، در آغاز نفوذ و روابط با غرب براي اولين                

شـاه مـدافع سرسـخت آن گرديـد و            فتحعلي) و مداح (از طرف محقق كركي عنوان شد، فاضل نراقي معاصر          

 رد كـرد و هـم قبـول هـر           شديداًالطائفه، هم واليت فقيه را        شاگرد او شيخ مرتضي انصاري معروف به شيخ       

  .گونه واليت و آمريت از طرف سالطين ستمكار و خدمت به آنها را

  !ـ حكومت و جنگ آري، سالمت و صلح نه۱۱

تر بيانات آخر ايشان كه با تفصيل تـصريح بـه حكومـت تـشكيل دادن و جنـگ                     در قسمت دوم و حساس    

انـد، بعـضي از        مـا بـه آن حـضرت و بـه ائمـه هـدي، نمـوده                تأسـي كردن و دفاع كردن پيغمبر و ضرورت        

پرسند مگر پيغمبر خـدا        مطرح كرده با تعجب مي     شنوندگان و خوانندگان آن فرامين و فرمايشات سئوالي را        

در دوران رسالت و حكومت خود صلح نكرد و يكسره در حال جنگ و دفاع بود كه در بيانات رهبـر انقـالب               

اند كه خودشان يا دولت و ملت ايران با كـسي و بـا     اشاره به اين سنت و سيره نشده است و نخواسته اصالً

 با مشركين قريش و دشمنان سرسخت اسالم و مـسلمانان           حديبيهپس صلح   گويند     مي !دشمني صلح نمايد؟  

ا صدها پيمان و عهد و قرارداد كـه آن حـضرت بـا    يرها آمده است دروغ بوده است؟ و ي       كه در تاريخ و تفس    

فرسـتادند،    اند و دعوت و پيامهائي كه مـي         مخالفين محارب و معاندين محتمل يا با اهل كتاب و ديگران بسته           

وده است؟ صلح امام حسن با معاويه، نعوذباهللا، نافرماني و بدعت امـام             بور و يا اجازه رسول اكرم ن      به دست 

مان، عليرغم قرآن و سنت و سيره انبياء بوده و يا از خـامي و جهالـت آن حـضرت ناشـي شـده بـوده                           دوم

  آيا نومن ببعض و نكفر ببعض مجاز شده است؟! است؟

ن و ائمه اطهار كه فقط دو نفرشان در مدتهاي كوتاه و بسيار كوتاه         نظر از سنت و سيره پيغمبرما       صرف

بنا به درخواست و اصرار و بيعت مردم تشكيل حكومت دادند آيا در خود قرآن اين آيـه، بـه منظـور قبـول                        

  :صلح با مهاجمين و توكل به خدا و مردم، ولو با احتمال نيرنگ دشمن، نيامده است؟

اهللا  بكو ان يريدوا ان يخدعوك فان حس      م  و توكل علي اهللا انه هو السميع العلي       ا  هنح ل جسلم فا للو ان جنحو    

  ١.نصره و بالمومنينبهوالذي ايدك 

                                                      
بـدان كـه    . به صلح و مسالمت تمايل كردند توكل به خدا كرده استقبال بنما و ابـراز تمايـل كـن                  ) دشمنان(ـ و اگر    ۶۲و۶۱ـ انفال   1

كند، خداوندي كـه تـو را بـا يـاري             و اگر به فكر فريب تو باشند همانا كه خداوند تو را كفايت مي             . استدان شنوا و    شخصاًخداوند  

  .خود و با مومنين تاييد كرده است
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از بيانات آن روز رهبر انقالب چنين استنباط شده است كه حكومت بر مردم و جنگ كردن با مـسلمانان                    

 به عمل پيغمبـر كـرد ولـي در          تأسي و بعضي از كافران و مستكبرين خوب است و بايد تمكين به امر خدا و              

مورد صلح و سازش و خاتمه دادن به يك جنگ ويرانگري كه بالي جان ايـران و اسـالم شـده اسـت، نبايـد          

  .كاري به دستور خدا و سنت رسول خدا داشته باشيم

 وضع طوري شده است كه هر كس اسم صلح را ببرد، ولو شرافتمندانه و عادالنـه و بـر طبـق                      متأسفانه

  !گردد زين اسالمي، به دشمني با دين و دنياي ما و به مزدوري آمريكا و صدام متهم ميموا

للعالمين، نكته قابل توجـه       حذف واژه و انديشه صلح در كالم رهبر انقالب، از سنت و سيره پيغمبر رحمه              

 ايـران و    ر ويرانگر كـشنده نـه تنهـا دو ملـت          گيدر حالي كه بعد از هشت سال جنگ پي        . و در خور تفكر است    

توانـد داشـته     چنين حذف يا سـهو چـه علـت مـي          . عراق بلكه همسايگان و مردم جهان تشنه پايان آن هستند         

بـا   خـصوصاً باشد؟ آيا نسياني بوده است يا نان بردن از صلح را عمل لغـو زائـد و خـالف مـصلحت روز،                    

لم را از مقوله بدعت و بـداعهاي        اند؟ يا آنكه صلح و س       دانسته  برنامه تجديد بسيج و تداركات وسيع اخير مي       

اند؟ شايد بنا به مشيت پروردگار ملت شهيد پرور ايران بـه كفـاره                اسالم و منسوخات قرآن محسوب داشته     

جنگ جنگ «ت صلح و آرامش و آبادي و زندگي را بچشد و با در دست داشتن پرچم     بگناهان خود نبايد شر   

  !.....ر دره نابودي سقوط كندع تا ق»تا پيروزي

 و مبلـغ   پيـام  مبه يقين پيغمبر بزرگوارمان از ابتداي بعثت هم مبارزه كردند، هم حكومت تشكيل دادند، ه             

براي ملتها و ملوك فرستادند و هم خداوند در كتاب خود مژده داده است كه دين قديم و اصيل اسالم را بر                      

دهد و صالحين بندگان را در         مي پيروزي و اشراف  حسودان،  همه مكاتب و اديان، عليرغم مشركين و كفار و        

  .زبور و قرآن وارثين زمين دانسته است

 به پيغمبران و امامانمان نموده هم جنگ كنيم هم دفاع و هم جهـاد و تـالش، بـراي                    تأسيبه يقين ما بايد     

بدون آنكه برنامه ما گـرفتن همـه        (رفع ظلم و استكبار و الحاد، از جامعه خودمان و از صحنه پهناور جهان               

  ).كشورها و از بين بردن دولتهاي نظير روم و ايران آن زمان باشد

هاي مقام رهبري انقـالب، بـه لحـاظ حكومـت و جنـگ       االصول ما در اين زمينه با اظهارات و فرموده      علي

باشد كه بايد بر مبنـاي مـدلول       حرف بر سر چگونگي اجرا و انجام آنها مي        . دفاعي، هيچگونه مخالفت نداريم   

  .يات و بر وفق سنت و سيره پيغمبر و امامان معصوم منصوص باشدو منطوق آ

در زمينه جنگ و دفاع و صلح، نهضت آزادي ايـران در نـشريات متعـدد خـود اظهـارنظر و اسـتداللهاي                       

قرآني و فقهي و تاريخي مفصل كرده است كه همراه با تجزيـه و تحليلهـاي سياسـي و اقتـصادي و نظـامي                  

فقط چند نظـري در     . و فرصت كافي نيست كه عطف و تصديع مجدد به عمل آيد            ضرورت   بوده است و فعالً   

  .پردازيم  يا تصحيح آنچه در بيانات رهبر انقالب آمده است ميتأييد

مان هر دو جنگ كردند ولي جنگ دفاعي غيرابتدائي و غيرتهاجمي            پيغمبر بزرگوارمان و پيشواي مقتداي    

  .شمن و شر از صحنه جهان را داشته باشندو بدون آنكه قصد مجازات متجاوز و دفع د

اي  ها تعميم و تسري ندهند مسئله درباره جنگ دفاعي و اگر كلمه دفاع را به همه حقوقها و ارزشها و حق     

 غيرمسلمانان و تـصرف كـشورها   ردر مورد جنگ ابتدائي كه به منظور تسلط ب    . از اين بابت نخواهيم داشت    

. انـد    آن را از مقوله جهاد واجب دانـسته        غالباًفقهاي اهل تسنن    . جام گردد و مسلمان كردن يا دفع شر آنها ان       
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رويه شيخين و خلفاي اموي و عباسي و عثماني و امثال سلطان محمود غزنوي و تـا حـدودي اميـر تيمـور                       

 و» دارالـسالم «در آن زمانها دنيا را بدو منطقه . رسد، چنين بوده است     گوركاني نيز، تا آنجا كه دستشان مي      

حالـت  ) يـا بـه اصـطالح امـروزي دو بلـوك          (تقسيم كرده عقيده داشتند كه مابين اين دو منطقه          » دارالحرب«

جنگي مستمر وجود دارد و دولتهاي اسالمي تا منطقه كفر را وارد در منطقه اسالم ننموده يا قلع و قمعشان                    

اي بـزرگ اماميـه فتـواي ديگـري          شـيعه و فقهـ     ياما علمـا  . نكرده باشند، جهاد واجب بايد ادامه داشته باشد       

اند در زمان غيبت امام معصوم جز جنگ دفاعي هيچ تهاجم و تعرض نظامي مـشروع و مجـاز                   داشته و گفته  

باشد و تـشخيص و تـصميم بـه جنـگ ابتـدائي يـا تعـرض از اختيـارات خاصـه پيغمبـر و ائمـه اطهـار                               نمي

با مراجعه بـه    . اند   مبادرت به جنگ ابتدائي نفرموده     دانيم هيچكدام   ائمه اطهار را هم كه مي     . السالم است   عليهم

 كه هم از محكمات اسـت و هـم غيـر منـسوخ،              ١بقره سوره   ۱۹۴ تا   ۱۹۰بينيم كه كتاب خدا در آيات         قرآن مي 

) ۲جنـگ بايـد كـرد       ) ۱: شرايط اصلي و اصحاب جنگ و انتهاي آن را تشريع و تعيين و تحديد كـرده اسـت                 

بدون آنكه كمترين   ) ۴زنند     فقط با كساني كه دست به كشتار و جنگ با ما مي            )۳ در راه و رضاي خدا       صرفاً

اند مرتكب گـرديم، زيـرا كـه خداونـد تجـاوز و تعـدي كننـدگان را                    تجاوز و تعدي بيش از آنچه مرتكب شده       

  .داند دوست نداشته آن را عمل خالف تقوي مي

اس به نفس، احكام و حدودش دچار افـراط  گري و قي   قرآن براي آنكه در اثر خوي بشري انتقام و ستيزه         

هاي قرآن است در قبال دسـتور قتـال بـا كـافر               ترين سوره   اط و ابهام نگردد، در سوره توبه كه جنگي        قو الت 

 و در سوره عبادي ـ اجتماعي حج توضـيح   ٢»آنها بودند كه جنگ با شما را آغاز كردند«نمايد كه  تصريح مي

ايد    كردن دفاعي داده شده براي اين است كه مورد ظلم و ستم قرار گرفته              دهد كه اگر به شما اجازه جنگ        مي

  .٣و خداوند يار و ياور مظلومين است

در هيچ جاي قرآن و سيره صحيح رسول اكرم صحبت از كفرستيزي مسلحانه و رفتن و گرفتن بـالد و                    

ه مـشرك و مـستكبر      ممالك يا كشتن و تصرف كردن خانه و زمين مشركين و مستكبرين، بـه ايـن دليـل كـ                   

 صـرفاً اگر ابراز برائت و اعالم جنگ به مـشركين شـده باشـد مخاطـب و مـشمول آن                    . هستند، وجود ندارد  

اند كه دست به خدعه زده نقض عهد كرده عليـرغم پيمـان عـدم تجـاوز                   مشركين و يهوديان يا منافقين بوده     

  .اند له كنندگان پرداختهاند به حمله يا همكاري با حم قرارداد صلحي كه با مسلمين داشته

بينـيم كـه آن حـضرت     اندازيم مي وقتي نظر به دوران پنج ساله خالفت موالي متقيان علي بن ابيطالب مي 

و صادر  اهيچگاه اجازه نداده است در مصاف با دشمنان، اولين تير، و حتي دشنام و نفرين مرگ از اردوي                   

در جنگ خوارج آنها    . گيري و خصومت عمل كرده است     همه جا با نصيحت و داللت و با اجتناب از در          . شود

                                                      
و در راه خدا جنگ با كساني بكنيـد كـه بـه             » اهللا الذين يقاتلونكم و ال تعتدوا ان اهللا ال يحب المعتدين            و قاتلوا في سبيل   «ـ  ۱۹۰ـ آيه   1

 .اند و ستمكاري و تجاوز از حدود ننمائيد همانا كه خداوند تجاوزكنندگان را دوست ندارد ا شما برخاستهجنگ ب

ـ اال تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدوكم اول مره اتخشونهم فاهللا احـق ان تخـشوه ان كنـتم                  ۱۳ـ توبه   2

بودند آيـا از    ) جنگ(ني و تالش براي اخراج رسول كردند در حالي كه آنها آغازگر             چرا با قومي جنگ نكنيد كه پيمان شك       (مومنين  

 .)من باشيد خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيدؤآنان ترس داريد و اگر م

ت اجـازه  اند از اين جهـ  به كساني كه ناچار و گرفتار جنگ شده(ـ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان اهللا علي نصرهم لقدير            ۳۹ـ  3

ياء و فتح تـاء بـه صـيغه مجعـول آمـده و       با ضم  عل يقاتلون بانكم    در اينجا ف  . اند  و ستم قرار گرفته   داده شده است كه مورد ظلم       

  .)اند رساند كه در معرض و مجبور به جنگ شده مي
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بودند كه روي تعصبات مذهبي و معتقدات اخالقي به قتل و غارت بيگناهان غيرموافـق و زن و كودكانـشان                    

و چون لشگر دوازده هزار نفري آنها با تجهيزات رزمي بـه شـهر              . كردند  پرداخته تفتيش و تحميل عقيده مي     

از مجادله و موعظه و برگشت يا توبه هفت هزار نفر از آنها، به مقابله و مقاتله                ور شدند علي پس       كوفه حمله 

  . و خونخوار برخاستمآب سنگدل بقيه چهار هزار نفري باقيماندگان مقدس

پيغمبر گرامي ما كه منادي هدايت و رحمت بود به همه جـا مبلـغ و پيامهـاي مكتـوب محترمانـه و علنـي        

  .داد ولي تروريست به هيچ جا نفرستاد ا ميه فرستاد، هشدارها و مژده مي

 خودمـان،    و اگر قرآن دستور تدارك ِعده و عده داده و خواسته است نيروئي الاقل برابـر دشـمنان خـدا                  

تجهيز نمائيم براي ترساندن و بر حذر داشتن آنان از تجاوز بوده است نه بـراي حملـه و نـابودي ملتهـا يـا            

تيزي كه تا به حال منجربه تداوم طـوالني و گـسترش جنـگ گرديـده                حمله و س   خصوصاً. تصرف كشورها 

  .العاده براي خودمان و انبوهي از بندگان خدا به دنبال نداشته است ثمري جز خون و خرابي فوق

  دعا به درگاه خدا

! كنيم همه ما را به راه و رضـاي خـودت رهبـري فرمـا     خدايا تو را تسبيح و تواضع كرده درخواست مي    

مـسلمانان و  ! انگيـز محفـوظ بـدار     ان و گردانندگان امور را از شر شيطان عصيانگر و نفس وسوسه           ملت اير 

مردم دنيا را از دشمني با يكديگر و از تداوم و توسعه جنگ جهانسوزي كـه خواسـته اسـرائيل و بـه سـود                         

  .آمين يا رب العالمين! ابرقدرتها است نجات بده

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶دهم آذرماه 
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  بيانيه پيرامون بسيج همگاني و مشاركت الزامي در جنگ

  فريادي در گلو

  

كنـد و خرابـي      مملكت آباد هر خرجي بر آن تحميل كني تحمـل مـي           

شـود و مـردم نيـز         زمين منحصرا از تنگدستي اهل آن ناشـي مـي         

آوري   شـوند مگـر بـا رو آوردن حكمرانـان بـه جمـع               تنگدست نمي 

رياسـت و   (نيـشان بـه بـاقي مانـدن         و بدگما ) افزايش درآمد دولت  (

  ١.هاي تاريخي و كم بهره بردنشان از عبرت) حكومت خود

ملت ايران در اين يك ماه و نيم بعد از جنگ خليج و قطعنامه شوراي امنيت، و به دنبال پيام و سـخنراني                       

و جريـاني   د. دو جريان عظيم شده اسـت      رهبر انقالب در فرخنده روز ميالد رسول اكرم، ناظر و حاضر در           

كه از نظر مقصد و محتوي تازگي ندارد ولي از نظر وسعت و قدرت اجرا برخوردار از برجستگي خاص در                    

 حاكمـه و تـسليم و تحمـل ملـت مظلـوم             هيـأت باشد و در مجموع حكايت از توفيق و تسلط            تاريخ انقالب مي  

  .نمايد مي

كه به قصد تداوم و توسعه هر چـه         يكي تجديد حيات بسيج همگاني به مقياس بسيار وسيع و قوي است             

گردد و ديگر مـشاركت دادن الزامـي يـا            بيشتر جنگ عليه صدام و آمريكا، تا سقوط هر دوي آنها، اعالم مي            

  .مشاركت خواستن همگاني از كليه سنين و صنوف كشور در جهاد جاني و مالي است

ها و مسافرتهاي     ها، مصاحبه   ت، نطق هاي حماي   نمائيم توالي و تراكم نامه      در قسمت اول آنچه مشاهده مي     

ريزي شـده   هاي چشمگير برنامه مقامات باالي جمهوري اسالمي است كه با هماهنگي كامل با تدارك و تجمع 

 گذاري روي مذاكرات شوراي امنيت و روحيه دشمن، همـراه           تأثيرسابقه به لحاظ تظاهر و تبليغ، براي          و بي 

  .است

اي اسـت كـه بـا پـشت كـردن بـه               العاده  باشيم، فشار فوق    د آن مي  در قسمت دوم آنچه از هر طرف شاه       

خواهنـد بـه هـر     موازين قانوني و شرعي و ممكنات اقتصادي و اجتماعي روي مردم گذارده شده اسـت مـي      

حد و حـساب جبهـه و جنـگ     هاي بي هاي عميق كسريهاي بودجه و نيازها و هزينه قيمت و قدرت چاه و چاله     

  . نمايندتأمينرا 

شود كه پيامـدهاي جنـگ بـه صـورت شـيوع بيماريهـاي روانـي،                  اين فشارها در شرايطي انجام مي     همه  

ر رأستفاوتي و نوميدي، س ها، رشوه، فساد اخالقي و باالخره فقر و فاقه و بي           اعتياد، از هم گسيختن خانواده    

                                                      
  )البالغه عهدنامه مالك اشتر نهج(ـ 1

ز اهلها و انما يعوز اهلها الشراف انفس الواله علي الجمع و سـوء ظـنهم       فان العمران محتمل ما حملته و انما خراب االرض من اعوا          

  بالبقاء و قله انتفاعهم بالعبر
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آزادي و امنيـت مزيـد   فشار مشكالت، كاسه صبر ملت را لبريز نموده و فقـدان           . جامعه ما را فرا گرفته است     

  . كرده استصويراي مبهم و تاريك را ت بر علت گشته و آينده

ملت نجيب و مظلوم ايران نه تنها با كليه عوامل فوق دست در گريبان است، بلكه همواره كابوس خون و                    

ان اگر تا ماه گذشته با گذشتن از هفـت خـوان كنكـور و گـزينش، فرزنـد                 . بيند  خرابي را در برابر خويش مي     

دانست، اكنون ناچـار اسـت        فرستاد و براي مدت تحصيل، معاف از رفتن به جبهه مي            خود را به دانشگاه مي    

آنان را به داخل خاك عراق بفرستد و خود نيز ضروريات بخـور و نميـر خـانواده را حـذف نمـوده، هزينـه               

  .اي را ادامه دهند اي را بپردازد تا جنگ ناخواسته رزمنده

  نسير تصاعدي جريا

 پشتيباني از جنگ كه نام آن براي بسياري از مردم ناآشنا بـوده از بـاال                 عالي  شوراي ۲۱/۸/۶۶در تاريخ   

در .  ماده مبني بر مشاركت همه جانبه مردم در امر جنـگ صـادر كـرد               ۱۰ دفاع فرماني در     عالي  شورايسر  

خواسـته شـده بـود      » بايـد «كيـد   أ در ميدانهاي نبرد شركت كنند بـا ت        شخصاًاز آنان كه قادرند     «اين اطالعيه   

گذاري مسئولين بـسيج،      بندي و نوبت    آمادگي خود را به دستگاههاي مسئول اعالم دارند تا با توجه به زمان            

بـراي كـساني كـه بتواننـد دليـل          :  متعاقـب ايـن فرمـان رئـيس جمهـور اعـالم داشـت              ».به جبهه اعزام شوند   

 عـسر و حـرج    دار و كـساني كـه         هاي خانه   د از كار افتاده و خانم     اي ارائه نمايند مانند بيماران، افرا       كننده  قانع

 هزار تومان براي مخارج سه ماه يك رزمنده در          ۲۰دارند چهارچوبهائي تعيين شده است تا با پرداخت مبلغ          

  .اين امر مشاركت نمايند

به مسئولين  به دنبال اعالم موافقت رهبر انقالب با طرح مذكور و تفويض اختيارات خود در اين موضوع                 

شـمردن  » تكليـف شـرعي  « مملكتي هر يك با  شمردن فرامين آنها، مسئولين   » االتباع  واجب«شوراي مذكور و    

سـازيهاي متعـارف، روز    ها و زمينـه     اين عمل، مردم را به مشاركت الزامي در آن فرا خواندند و با سخنراني             

 تـا جـائي كـه گـر چـه روز اول رياسـت               .به روز حلقه حقوق و آزادي مردم را در اين موضوع تنگتر كردند            

كنيم اما دانشجويان را به نرفتن به جبهـه هرگـز توصـيه               ما دانشگاهها را تعطيل نمي    «: جمهوري گفته بودند  

اما بعد اعالم داشتند دانشجويان به جبهه بروند و به تناوب در اين محلها حضور داشته باشند و                  » .كنيم  نمي

  .طه نام نويسي كرده و در نوبت عزيمت به جبهه باشنداين است كه در اين راب» تكليف«

 رسـماً اي  متعاقب اين جريان از سوي معاون امور جنگ وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالي طـي بخـشنامه         

  :اعالم شد

 سال از زمـان اعـالم قبـولي آنهـا در            ۳هاي ليسانس و فوق ليسانس كه مدت          كليه دانشجويان پسر دوره   «

انجـام ايـن دوره بـراي       .  ماه خدمت وظيفه عمـومي در جبهـه هـستند          ۶ذراندن  گذرد موظف به گ     كنكور مي 

  .»آيد به عمل مي» ممانعت«مشمولين الزامي بوده و در غير اين صورت از ادامه تحصيلشان 

عالوه بر دانشجويان كه با داشتن معافيت قانوني تحصيلي، اعزامشان در وسـط تحـصيل بـه سـربازي                   

ندن قانوني تازه بود، به سازمانهاي دولتي نيز ابالغ شد كه تا بيـست درصـد                نيازمند تصويب مجلس و گذرا    

اي جنگـي تهيـه    كارمندان خود را به جبهه اعزام دارند و اين برنامه مطرح گرديد كه براي هر فرد، شناسنامه            

  . در قبال جنگ نشان دهد راشود تا وضعيت او

   :اي اظهار داشت رياست مجلس براي تحقق چنين برنامه
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اي در خدمت جنگ درآوريم كه بتـوانيم بـراي مـدت     ما تصميم گرفتيم نيروها و امكانات كشور را به گونه    «

  ».ها تداوم عمليات داشته باشيم معيني در جبهه

  : اين اقدامات گفتندتأييد قضائي نيز در عالي شورايو رياست 

  .»ي و عبادت استتكليف شرع«عالي پشتيباني جنگ يك  تحقق فرمان اخير امام و شوراي«

آوري  با جمـع » جهاد مالي«ات رسيد و كار مؤسسبه اين ترتيب موج برنامه جديد به زودي به مدارس و      

  . اجباري و الزامي بود شروع شدتلويحاً، بلكه رسماًوجوهات مردمي در جوي كه نه 

  جنبه سياسي و عوارض و آثار مسئله

هـا و تريبونهـاي نمـاز         ر راديو و تلويزيون و روزنامـه      متعاقب اين جريان، عليرغم تبليغات وسيعي كه د       

 خـرداد و    ۱۵جمعه انجام شد، به جز ادارات دولتي و نهادهائي مثل بنيـاد شـهيد، بنيـاد مستـضعفين، بنيـاد                     

سازمانهاي رسمي وابسته، مردم عادي بـه دالئـل مختلـف از جملـه گرفتاريهـاي طاقـت فرسـاي معيـشتي،                      

آوري كمكهاي نقـدي از        به جمع  رسماًكردند، تا جائي كه مسئولين مجبور شدند        استقبال چنداني از اين امر ن     

  .وران، محصلين مدارس و كارمندان ادارات بپردازند اصناف و پيشه

اي از مـردم از بـيم مـصادره موجـودي،             با شايعاتي كه به سـرعت در ايـن مـورد گـسترش يافـت عـده                

هاي  سرمايه. رخي بانكها را دچار كمبود نقدينگي ساختندانداز خود را خالي كرده و ب      حسابهاي جاري و پس   

اي از اجناس مـصرفي   خارج شده، سرازير بازار طال و ارز و ساختمان شد و ظرف مدت كوتاهي قيمت پاره             

  .افزايش يافت و فشار مضاعفي روي طبقه محروم جامعه وارد گرديد

ود كـه سـرانجام مـسئولين را مجبـور          العمل مردم و عوارض ناشي از چنين سياستي ب          گويا همين عكس  

ايـن برنامـه را     » ظـاهراً «ها، تعديلي به عمل آورنـد و          شمردن» تكليف شرعي «و  » بايدها«ساخت، عليرغم آن    

  .داوطلبانه اعالم نمايند

  : اعالم داشت۶/۹/۶۶ دولت در روز پنجشنبه هيأتوزير در مصاحبه پس از جلسه  نخست

ر باشد و كساني كه چنين اقداماتي انجام دهند تحت تعقيب قانوني قرار             وجوه دريافتي نبايد از روي اجبا     «

  .»گيرند مي

  : اعالم داشترسماً ۷/۹/۶۶و رياست مجلس در نماز جمعه 

 در مرحله داوطلبي قرار داريم و با استقبالي كه از اين امر شده است ما بـه ايـن زودي بـه مرحلـه            ما فعالً «

  ».بسيج عمومي نخواهيم رسيد

  :ز آنجائي كه در همان نماز جمعه اشاره كردند كهاما ا

شايد نيازي به بسيج عمومي قانوني و بستن ماليات رسمي براي جنگ پيدا نكنيم ولي شايد هم در آينده              «

  ».دورتري چنين چيزي پيش بيايد

مـردم بـه طـور عجيبـي بـه ميـدان آمـده و حركـت                «:  عليرغم آنكه با مسرت اعالم كردنـد       ،گذشته از آن  

نويسي رسمي دانشجويان سالهاي آخر براي اعزام به جبهه از روز دهم آذرماه آغاز شـده                  ، اسم »....كنند  مي

ممانعـت از ادامـه     « ماهـه در جبهـه گـشته اسـت و تهديـد              ۶و ادامه تحصيل مشروط به ارائه گواهي خدمت         

يـا  هـا را   تخفيف و تعـديل . دانند كدام حرف را باور كنند  مردم نمي.كماكان به قوت خود باقي است     » تحصيل

بـراي  » تكليـف شـرعي   « به عنـوان     هوزير را يا جرياني را ك       هاي قانوني نخست     تضمين تشديد و تهديدها را؟   
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ات به طور جـدي     مؤسسآوري ميزان تعيين شده و اعزام بيست درصد كارمندان به جبهه در ادارات و                 جمع

  و رسمي به راه افتاده است؟

 اسـتفاده از  ءسـو  ابـ دهد كه متوليـان صـاحب قـدرت     اجازه مي» انور شرع «پرسند مگر مردم از خود مي  

  تعيين كنند؟» تكليف«براي ملت » شرع«احساسات پاك مذهبي مردم، هر روز به نوعي و با زباني به نام 

كنند كه بر اساس كدامين قـانون و مـصوبه مجلـس، دانـشجوياني كـه معافيـت قـانوني                      مردم سئوال مي  

 ماه ترك تحـصيل نمـوده و بـه بهانـه نيـاز بـه                ۶ه درس و تحقيق براي مدت       حبوحيد در ب  تحصيلي دارند با  

هـاي   نياز به تخـصص پزشـكي و برخـي رشـته        به غير از     ها    ؟ در جبهه  !تخصص، آنها را روانه جبهه نمايند     

مهندسي، چه نيازي به دهها رشته تخصصي در ادبيات و علـوم انـساني و حقـوق و رياضـيات و فيزيـك و         

  باشد؟ مي...... ي و شيم

 پشتيباني جنـگ    عالي  شوراياگر قانون جنگي هم قرار است اجرا شود اين قانون بايد از مجلس بگذرد و                

انـد عـراق بـا جمعيـت          البته برخي از مسئولين جنگ در سخنرانيهاي خود اظهار داشـته          . چنين حقي را ندارد   

ت، ما نيز بايد چندين برابر اين تعداد را در مقابلـه            پانزده ميليوني خود، يك و نيم ميليون نفر بسيج كرده اس          

اي جنگـي تهيـه كنـيم تـا بـا كدگـذاري               با آنها به جبهه بفرستيم و براي هر كس همچون بعثيون، شناسـنامه            

  .مخصوص همه افراد ملت به نوبت در جبهه شركت نمايند

ين برنامه اسـت، كـسي از رژيـم         در اينجا سخن از بسيج نيرو و تجهيز قوا نيست، بلكه در كيفيت انجام ا              

كودتائي عراق كه با زور سرنيزه روي كار آمده و با ديكتاتوري فاشيستي و اعدام مخالفين به حيـات خـود                   

. انـد   مردم عراق نيز غير از اين توقعي از حكومتشان ندارند و بـه آن تـسليم شـده                 . ادامه داده انتظاري ندارد   

خواهـد اسـوه و       نيادين با داعيـه اسـالمي روي كـار آمـده و مـي             سخن از حكومتي است كه پس از انقالبي ب        

درست است كه رژيـم عـراق در بـسيج          ! و نجات مستضعفين عالم را بشارت دهد      ! الگوي عدالت علوي باشد   

هاي متوسل شده اسـت ولـي اگـر متوليـان جمهـوري اسـالمي در رقابـت بـا آن رژيـم                         نيرو به چنان شيوه   

 را به كار گيرند و مردمي را كه پس از انقالبي تاريخي، بـه رشـد و آگـاهي                ها  تجاوزگر بخواهند همان شيوه   

هاي خـود كننـد چـه تفـاوتي بـا آن رژيـم خواهنـد            اند، به اجبار و الزام، مكلف به مشاركت در برنامه           رسيده

  داشت؟

ر سر  اما بحث ب  . باشد  اي شرعي و قانوني است ترديدي نمي        در اينكه دفاع از حدود و ثغور كشور وظيفه        

جنـگ و  : بودن جنگ است كه نهضت را مجبور ساخته تاكنون نشريات مختلفي تحت عنـاوين  » دفاعي«همين  

گذشـته از  . در تجزيه و تحليل و نقد نظريات جنگ طلبانه حاكميت منتشر نمايد... بس، صلح،  صلح، مذاكره ـ آتش 

 خود آنهـا و از      و اراده آزاد  ، بايد به اختيار     آن، اگر قرار است مردم با ايثار و جانبازي در امري مشاركت نمايند            

نظمـي    ثباتي و هرج و مـرج و بـي          اعتمادي و بي    در غير اين صورت موجب بي     . مجاري قانوني مصوب باشد   

  .آورد كه براي سرنوشت جنگ نيز مضر خواهد بود گردد و آثار اجتماعي سوئي به بار مي مي

در چنين  . ، بر نارضايتي مردم از ادامه جنگ خواهد افزود        ها، به هر حال     از طرف ديگر اجراي اين برنامه     

اسـت و مـردم آن را جـدي نگيرنـد، و نـه              » نمايش قدرت «ها    تواند بگويد كه اين برنامه      شرايطي نه دولت مي   

بنـابراين مـردم    . رزمـي را درك كننـد     » اعمـال قـدرت   «و  » نمـايش قـدرت   «توانند فـرق بـين         مي مردم عموماً 

اگـر دولـت بخواهـد، بـراي جـدي          . شود  جنگ سياسي رواني در جبهه دروني برپا مي       تر شده و يك       ناراضي
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نشان دادن برنامه به اعمال زور و خشونت متوسل شود، عالوه بر خالف شرع بودن آن به مصلحتش هـم                    

نخواهد بود و اگر هم نخواهد و يا نتواند با اعمال زور به هدفهايش برسد، نمايش قدرت آن طور كـه بايـد و           

هر طور كه حركت كنـد و هـر جـور كـه حـساب               . شود و در هر حال نقض غرض خواهد شد          يد اجرا نمي  شا

  .ها نه به نفع مملكت و ملت است و نه سودي براي حاكميت خواهد داشت بشود، اين برنامه

  جنبه اعتقادي

در امر جنگ    از فرمان واليت فقيه       كه كنند دست متوليان براي تكليف اجباري كساني        كساني كه گمان مي   

 سـوره نـساء مراجعـه نماينـد كـه           ۸۴ تـا    ۸۰كنند باز است، خوب است بـه آيـات            نمي» اطاعت«يا امور ديگر    

گيري را حتي براي رسول برگزيده خود كه بهتـرين خالئـق بـود      خداوند حكيم و عليم، چنين تكليف و سخت       

. كردند مجـاز نـشمرده اسـت        مي كه در جنگ دفاعي بر حق، در ركاب رسول خدا شركت ن            ينسبت به منافقين  

شـرح  » امـر جهـاد   «گيري سياسي مسلمانان سست ايماني را در برابر پيـامبر اكـرم در                آيات مذكور موضع  

دهد كه عليرغم اعالم اطاعت از آن حضرت و تسليم بودن به فرامين او در مسئله جنگ، پنهاني گـرد هـم                        مي

عـالوه بـر آن،     . نمودنـد   نظريـه پيـامبر اتخـاذ مـي        و    رأي جمع شده و در جلسات خود تصميماتي مغـاير بـا          

رسيد به جاي آنكه به رسول يا مسئولين مربوطه ارجـاع دهنـد     اطالعات امنيتي و جنگي را هم كه به آنها مي         

كردند و از اين طريـق باعـث ايجـاد آشـفتگي و نگرانـي و       تا استنباط اطالعاتي درست از آن نمايند، افشا مي    

  .ندشد اضطراب در جامعه مي

اما خداوند حكيم كه به اختيار و آزادي بندگان خود بـيش از بـسيج نيـرو بـراي برنـده شـدن در جنـگ                           

دانـد بـه    دهد و منزلت انسانها را به دليل موهبت اختيار، فراتر از ابزار و وسـيله قـرار گـرفتن مـي       اهميت مي 

به كسي نـشود و     » تكليف«ودش  جز خ ) عليرغم چنان مخالفتهائي در مسئله جهاد     (نمايد    پيامبرش توصيه مي  

تواند مومنين را بـر ايـن كـار برانگيـزد و تـشويق                تنها مي ) بدون آنكه مخالفين را مجبور به مشاركت نمايد       (

  :نمايد

  ١ المومنينضاهللا التكلف اال نفسك و حر  سبيليفقاتل ف

نها اجبار و اكـراه علنـي    دارد و مبشر آزادي و اختيار انسان است نه ت         » ال اكراه في الدين   «ديني كه داعيه    

پذيرد، كه حتي فراهم ساختن شرايط و جوي را كه مردم از بـيم و نگرانـي يـا                     در جهاد جاني يا مالي را نمي      

پيامبر اكرم كه بايـد الگـو و   . شمارد  مردود مي د  نرودربايستي و حياء ناچار از مشاركت در چنين امري باش         

آنچه از ديگـري  (الماخوذ حياء كالماخوذ غصبا : رموده استفاسوه و شاهد مسلمانان در چنين امري باشد،         

  ).شود مانند آن است كه به طور غصب گرفته شود باشد از روي شرم گرفته مي

گويند به دليل آنكه در جنگ تبوك سه نفري كه در جهاد همراه پيامبر شركت نكـرده بودنـد توسـط               مي

گذشته از آنكه مقايسه ايـن جنـگ   .  عمل به خرج دهيم  مسلمانان منزوي شدند ما نيز بايد در اين مورد شدت         

ارق است، در آن قضيه نه چنـين دسـتوري از ناحيـه خـدا رسـيده بـود و نـه                      فال  با غزوات پيامبر قياسي مع    

اعتنائي آنها را سرنوشـت جامعـه         اي فرموده بودند، مسلماناني كه بي       رسول اكرم چنين دستور و يا توصيه      

ابر هجوم دشمن ديده بودند به طور طبيعي با آنها قطع رابطه و قهر كردند ولي نه                 در بر  شان را   تفاوتي  و بي 

المال قطع شد، نه از جائي اخراج شدند، نه ممانعتي از كار و تحصيلشان به عمل آمـد، نـه                      حقوق آنها از بيت   

                                                      
  ..... نبرد تشويق كنايمومنين را بر) براي اين كار(جز خودت كسي تكليف نشود و ) اما(ـ پس در راه خدا نبرد كن ۸۴ـ نساء 1



 

 ۱۵۷

د بـه   بـدون آنكـه مجبـور بـه مـصاحبه باشـن           . تعزير و تنبيه شدند و نه به حبس و محروميت محكوم شدند           

به و منقلب شدند و توبه كردند و براي جبران مافات دو دستي اموالشان را با ميل و رغبت تقـديم                     نتدريج مت 

رسول خدا كردند و آن حضرت كه تا آن زمان دستوري براي گرفتن چنين وجوهاتي نداشت تنها وقتي كـه                    

  .ذيرفتصادر شد از آنان پ» ١....من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم خذ«فرمان 

همه اين حوادث در جهادي دفاعي تحـت فرمانـدهي رسـول خـدا بـوده اسـت، بـه فـرض آنكـه متوليـان              

شـان همـان جهـاد، و          بر اين باور باشند كه در جـاي رسـول خـدا نشـسته و جهـاد                 واقعاًجمهوري اسالمي   

شته باشند بـاز هـم   اختياراتشان همان اختيارات باشد و مخالفينشان نيز هيچ دليل قرآني و ملي و منطقي ندا    

دانند حق ندارند متوسـل   اند اگر خود را تسليم حكم خدا و سنت رسول مي            كساني كه بر اريكه قدرت نشسته     

  .به زور و اجبار شوند

متوليان جمهوري اسالمي كه خود را شيعه و پيرو مكتب اهل بيت دانسته و واليت فقيه را تـداوم واليـت      

كـه  ) ع(و امـام حـسن    ) ع(يره آن بزرگواران به خـصوص اميرالمـومنين       دانند خوب است به س      ائمه اطهار مي  

  . بنمايندتأسيدار خالفت شدند به خصوص در امر جنگ و بسيج نيرو  مدتي عهده

در دوران خالفت اميرالمومنين هنگـامي كـه طلحـه و زبيـر و سپاهيانـشان بـصره را تـسخير كـرده و                   

آن حـضرت در جـواب نامـه        . ن حضرت را به قتل رساندند     اران تحت فرمان استاندار آ    زداران و كارگ    خزانه

كه جريان مـاوقع را گـزارش كـرده، كـسب تكليـف نمـوده بـود، از آنجـائي كـه                      » حنيف انصاري  عثمان بن «

دانست گروهي از مردم بصره طرفدار قديمي طلحه و زبير هستند و اكراه دارند در بسيج عمـومي بـراي                      مي

منحـصرا بـا كـساني كـه        «نمايد     به استاندار خود توصيه مي     موكداً كنند،   دفاع از شهر و جنگ با آنها شركت       

  »٢. باشدهموافق او هستند به اين كار مبادرت نمايد و كاري به كار مخالفين نداشت

 و  بهتـر از بـودن     نبـودنش    ،نمايـد كـه فـرد ناراضـي از شـركت در جبهـه               و دليل آن را نيز اضافه مـي       

  .٣باشد نشستنش بهتر از حركتش مي

هاي جنگ    تي متوليان اين ملك توجه ندارند كه گسيل اجباري دانشجويان و كارمندان به جبهه             سارآيا به   

   خيري عايد آنها نخواهد كرد؟با حربه محروميت از ادامه تحصيل يا شغل نهايتاً

بلكه تنهـا   كند، كه اگر قرار بود كسي تكليف كند او احق و اولي بود،                نمي» تكليف«نه تنها به مردم     ) ع(علي

گذاشت و حتي به مخـالفين خـويش          به ماوقع آنها را در انتخاب موضع آزاد مي         با آگاه ساختن مردم نسبت    

  .داد ميدان مخالفت مي

تفـاوتي و سـكوت آنهـا در قبـال            نويسد و بـا انتقـاد از بـي          اي است كه به مردم كوفه مي        اش نامه   نمونه

من به كـسي كـه ايـن        : فرمايد  خواند و مي     با خويش فرا مي    جريانات، به اتخاذ موضعي در حمايت يا مخالفت       

اگر خطاكار باشم بازگـشت از      ) يا(كنم كه به ياري من بشتابد و          ام را دريافت كند خدا را يادآوري مي         نوشته

  .٤خطا را از من بخواهد

                                                      
 ۱۰۳ـ توبه 1

  .غن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنكو است: ۴ نامه ۵البالغه فصل  ـ نهج2

  .ـ فان المتكاره مغيبه خير من مشهده و قعوده اغني من نهوضه3

ـ فاني خرجت من حي هذا، اما ظالما اما مظلوما و اما باغيا او بغيا عليه و انا اذكر اهللا من بلغه كتابي هذا لمـا نفـر الـي و ان كنـت                            4
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ع عليرغم چنين آزادمنشي، وقتي كـه مـردم در دفـاع اسـالمي و انـساني از حيثيـت و ديـن خـود امتنـا                         

شوند در بسيج عمومي شركت نمايند، به جاي توسل به اجبـار و اكـراه شـكوه نـزد                     نمايند و حاضر نمي     مي

طلبد تنها خـدا را بـر عـدم قـصور             كند و نه عذابشان مي       نه لعنتشان مي   ،نمايد  برد و با او درد دل مي        خدا مي 

  .١نمايد فرمانان را به او واگذار مينمايد و عقوبت نا خويش گواه گرفته، به جاي مردم، از او طلب ياري مي

انـد    هاي آن موظف كرده     اما متوليان ما در شرايطي مردم را به رفتن به جبهه تكليف و به پرداخت هزينه               

گويـا نفـس    . هاي اقتصاد مملكت نزديك به توقف شـده و كـارد بـه اسـتخوان مـردم رسـيده اسـت                      كه چرخ 

هاي كساني كه آهي در بساطـشان         اني و كمبود و پريشاني    آيد و خبري از گر      مسئولين از جاي گرمي در مي     

 هـزار تومـان يـا دعـوت بـانوان بـه گـرفتن مهريـه از                  ۲۰نمانده ندارند كه آنان را به پرداخت حداقل سرانه          

  .خوانند ها فرا مي شوهران و پرداختن آن به جبهه

 تـأمين  نفر رزمنـده را      ۱۰۰۰فر و حتي     ن ۱۰۰ نفر،   ۱۰توانندهزينه    كساني كه مي  «: فرمايند  آقاي رئيس جمهور مي   

  .»نمايند

 بـازار و  نـبض البته براي كساني كه از طريق تصاحب قدرت و امكانات كشور يا وابستگي به حاكميـت              

 ميليون ريال براي هزار رزمنـده       ۲۰۰ مبلغ ناقابل     پرداخت ٢اند  شريانهاي اقتصادي مملكت را در دست گرفته      

امـا بـراي اكثريـت      !! آيـد   ر كار و تجارتشان داشته باشـد بـه حـساب نمـي            ي د تأثيررقم قابل مالحظه اي كه      

  . هزار تومان غير ممكن است۲۰ها پرداخت  خانواده

ل جنگ، نظـري هـم بـه آبـاداني     يچه خوب بود متوليان به جاي اصرار در ريختن همه درآمدها به چاه و             

ر ايـن صـورت در بلنـد مـدت منـافع      كردند كه بيش از اين به هالكت حرث و نسل دچار نـشود، د            مملكت مي 

پذيرنـد خـوب اسـت از زبـان           اگر اين حرف را از ما نمي      . كردند  هاي خود كسب مي     بيشتري در جهت برنامه   

  :دهد بپذيرند كه در منشور حكومتي خويش خطاب به مالك اشتر چنين رهنمود مي) ع(علي

چـرا كـه ايـن امـر جـز از طريـق             . باشـد بايد توجه تو به آباد كردن كشور به مراتب بيش از جلب ماليات              «

آيد و هر كس كه بدون آباد كردن، ماليات طلب نمايد شهرها را خراب و مردم را هـالك             آباداني به دست نمي   

  ٣».رسد نموده و جز مختصري كارش به نتيجه نمي

مردمـي  ) ع(ننه امام حس  . نيز قضيه عينا مصداق دارد    ) عليهماالسالم(در مورد امام حسن و امام حسين        

در واقعـه كـربال اصـحاب را    خواستند با معاويه بجنگد به جنـگ مجبـور كـرد و نـه امـام حـسين                     را كه نمي  

 و نظر مردم     رأي عليرغم خواسته و عقيده خود، به     ) ع(به ماندن و كشته شدن نمود، هم امام حسن        » تكليف«

تـرين   اشورا، در حـساس در شب ع) ع(و حاكميت و حق آنها در قضيه صلح صحه گذاشت و هم امام حسين       

خـود را   » بيعـت «تين و خاندان رسول در خطـر بودنـد          رأسموقعي كه نياز به ياري اصحاب داشت و اسالم          

  .انتخاب نمايند» بينه«را با ) شهادت(برداشته، اصحاب را آزاد گذاشت تا حيات يا هالكت 

نـشين ايـن امامـان و مخـالفين          خود را جا   واقعاًدر هر حال همانطور كه گفته شد اگر متوليان كشورمان           

                                                                                                                                                            
  .سيئا استعتبي

  ۲۰۳البالغه خطبه  ـ نهج1

  .البته مبارزات بازاريان متدين و ملي در دوران طوالني نهضت ملي و قبل از انقالب از ديده ملت ايران پنهان نيستـ 2

ـ وليكن نظرك في عماره االرض ابلغ من نظرك في استجالب الخراج، الن ذلك اليدرك اال بالعماره و من طلب الخراج بغير عماره                       3

  .قيم امره اال قليالاخرب البالد و اهلك العباد و ثم يست



 

 ۱۵۹

 ،امـا اگـر چنـين نباشـد كـه هرگـز نيـست             . دانند، آنها چنين عمل كردنـد       خود را در رديف معاويه و يزيد مي       

هاي به هالكت رسيده را       الحاسبين حساب جانها و مال      بپرهيزند از روزي كه مجبور باشند در پيشگاه اسرع        

  .پس دهند

آميز حـاكم، ضـربات و صـدمات فراوانـي بـه             يقي در شرايط اختناق   ما نيز عليرغم آنكه اظهار چنين حقا      

دنبال دارد، بر حسب وظيفه اسالمي و انساني خويش به توصيه به حق و امر بـه معـروف و نهـي از منكـر                         

دانـيم در     هائي نمـي     مجاز به اعمال چنين برنامه      و قانوناً  نمائيم و از آنجائي كه حاكميت را شرعاً         مبادرت مي 

انـد حـق دارنـد از         كنيم و معتقديم ساير كـساني كـه بـا مـا هـم عقيـده                 تي نكرده، بر خدا توكل مي     آن مشارك 

  .مشاركت در اين برنامه خودداري نمايند

  نبنا و اليك المصيرربنا عليك توكلنا و اليك ا

  نهضت آزادي ايران

۱۰/۹/۶۶  

  



  

 ۱۶۰

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  پيرامون  اطالعيه دانشجويان نهضت آزادي ايران

  ي پشتيباني جنگعال اقدامات شوراي

  

عالي پشتيباني جنگ كه نام آن تا آن زمان بـراي بـسياري از مـردم                   از جانب شوراي   ۲۱/۸/۶۶در تاريخ   

اي مبني بر تكليف كردن مردم در مشاركت همه جانبـه در امـر جنـگ صـادر            ماده ۱۰اي    آشنا بود اطالعيه    نا

  .گرديد

 اعـالم كـرد     اي  بخـشنامه گ و آموزش عالي طي      به دنبال اين اطالعيه ستاد پشتيباني جنگ وزارت فرهن        

در غيـر  .  ثبـت نـام كننـد   بايد و سالهاي قبل براي اعزام به جبهه     ۶۳ و   ۶۲كليه دانشجويان ورودي سالهاي     «

  »اين صورت از ادامه تحصيل آنها ممانعت به عمل خواهد آمد

م تـصميم بـه عـدم    كنـد ضـمن اعـال    وظيفه ملي و مذهبي ما دانشجويان نهضت آزادي ايران ايجـاب مـي     

 و مقاوم، بـه ويـژه دانـشجويان      رمشاركت در اين برنامه علل اين تصميم و نكات زير را به اطالع ملت صبو              

  :آزاده دانشگاهها برسانيم

  

  ـ غير قانوني بودن دستورالعمل الف

 .باشـد  كنيم معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول بر طبق قوانين مـصوب مـي   ـ ما با صراحت اعالم مي    ۱

عالي پـشتيباني   بنابراين تصميم شوراي. لغو دائم يا موقت اين معافيت تنها بايد از طريق قانون صورت گيرد    

  .باشد جنگ در لغو اين معافيت خالف قانون مي

خواهيم اعالم نمايد     مصرا مي .  معتقد است چنين اختياراتي دارد     واقعاًعالي پشتيباني جنگ      ـ اگر شوراي  ۲

اراتي را به او داده است؟ در غير ايـن صـورت بايـد اذعـان داشـت بـار ديگـر قـانون                         قانون چنين اختي   دامك

  .اساسي و حق حاكميت ملت زير پا گذاشته شده است

  

  ـ عدم مشروعيت دستورالعمل ب

هاي قرآني، فقهي، سياسي، اقتـصادي و نظـامي كـه بـه تفـصيل در نـشريات نهـضت                      به استناد استدالل  

مصلحت كشور به نظر ما قطعـي  و ت تداوم جنگ بعد از فتح خرمشهر با شرع        آزادي ايران آمده است مخالف    

بر فرض آنكه رفتن به جبهه وظيفه ديني هم باشد بنـا بـه اصـل ال اكـراه فـي الـدين و سـيره                          . و مسلم است  

 الزامي كردن اين كـار و     » ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها     «گانه و به حكم آيه        رسول اكرم و روش امامان دوازده     

نت قطعي با اصول و احكام اسالم و آرمانهـاي انقـالب            يجريمه و جزا قرار دادن براي استنكاف كنندگان مبا        

فـوق آنچـه قـانون مقـرر     به نظر ما در نظام اسالمي نيز هيچ مقام يا نهادي صاحب اختياراتي . اسالمي دارد 

  .باشد داشته است نمي



 

 ۱۶۱

اهللا التكلف اال نفسك و حرض المومنين        فقاتل في سبيل  «: فرمايد  اش مي    به فرستاده گرامي    صريحاً خداوند

  .)براي جنگ در راه خدا تنها به خودت تكليف كن و مومنين را تشويق نما(» علي القتال

  

  چه بايد كرد؟

ان آن در   مؤسـس نقـش فعـال سـران و         خـصوصاً با توجه به نكات فوق و سـوابق مبـارزاتي نهـضت و              

  : اعالم كنيمدانيم در مورد بخشنامه مذكور صراحتاً يت خود ميهاي دانشگاهي، وظيفه و مسئول حركت

ما دانشجويان نهضت آزادي ايران، بخشنامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي را غيرقـانوني و غيرشـرعي                 «

شماريم و بدين وسيله مخالفت خود را با تصميم  دانسته و آن را خالف مصلحت دانشگاه، ملت و مملكت مي     

م و معتقديم ساير دانشجوياني كه با ما هم عقيده هستند حق دارند از مـشاركت در ايـن                   داري  فوق اعالم مي  

  .اعزام اجباري خودداري نمايند

  دانشجويان نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ آذرماه ۱۶

  

  



  

 ۱۶۲

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  

  نظر به مناسبت انتخابات دعوتنامه جهت شركت در جلسه تبادل

  

  ۱۳۶۶ آذرماه ۲۴: تاريخ

  ۳۸۰: شماره

   هموطنهمفكر گرامي،

 جنگي خانمانسوز جوانان ما را بـه كـام          .كند  اوضاع عمومي كشور روز به روز وخامت بيشتري پيدا مي         

ديگر سخن از پيروزي نزديـك      . كشاند  برد و خزانه كشور و اقتصاد ملي را به ورشكستگي مي            مرگ فرو مي  

اي    ناخواسـته بـا آينـده      و آخرين حمله نيست، آنچه مطرح است جهاد مستمر مالي و جاني در ادامـه جنگـي                

  .ناپيداست

خواهد از همه چيز بگذرند تا اين جنگ تداوم پيدا كند و بـراي احـدي خـارج از حلقـه                       حاكميت از ملت مي   

گـذرد قائـل      اندركاران جنگ حق اين سئوال را كه در پشت پرده ضخيم تبليغات حكومتي چه مـي                 بسته دست 

مـردم   مخـارج كمرشـكن زنـدگي كـارد را بـه اسـتخوان               رشوه، اعتياد، فشارهاي روحي، بيكـاري و      . نيست

  رويم؟ پرسند به كجا مي مردم از هم مي. رسانيده است

  چه بايد كرد؟

تفـاوتي و     انگيز دست برداشتن مردم از بـي        نظر نهضت آزادي ايران تنها راه نجات از اين وضع اسف          به  

و مبارزه انتخاباتي فرصت مناسبي     باشد    جمعي آنان در رقم زدن سرنوشت خود مي         مشاركت فعال و دسته   

  .براي اين مشاركت است

 ۱۶ بعـدازظهر روز چهارشـنبه       ۵ تـا    ۳اي كه از سـاعت        شود در جلسه    بر اين پايه از جنابعالي دعوت مي      

 تشكيل خواهد شد حضور بـه هـم رسـانيد     ۲۳۴ماه در دفتر مركزي نهضت خيابان استاد مطهري، پالك            دي

هـاي الزم جهـت برگـزاري انتخابـاتي            آزادي تـأمين  همگاني در مبارزه براي      هاي مشاركت   تا پيرامون شيوه  

  .آزاد به تبادل نظر بپردازيم

  .فراموش نكنيد كه آزادي از حقوق مسلم انسان است و حق گرفتني است

  نهضت آزادي ايران

  

  .نهضت ارائه دهيدنامه و كارت شناسائي خود را به مامورين انتظامي  قبل از ورود به جلسه، لطفا، اين دعوت

  



  

 ۱۶۳

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

    در جمهوري اسالميو روحانيتكننده مستضعفين  نقش تعيين

   نظري به مسئله تقليدو

ه و جـ م ما بعد از پيروزي انقـالب تو هاز مسائل ديني و اجتماعي و از رويدادهاي ايدئولوژي ـ سياسي م 

 و بـر علمـا و روحانيـت          است كه در جمهوري اسالمي ايران به طبقات محروم از مـال و مقـام               يتكيه خاص 

  . ممتازي كه به اين دو طبقه اعطا گرديده استششده و نق

نويسي و بررسي انقالب و نظام كشورمان و هم از نظـر جريانهـاي                نظر به اينكه موضوع، هم از نظر تاريخ       

رسـد كـه       مـي  باشـد حـائز اهميـت اسـت، الزم بـه نظـر              روز و معضالت و مشكالتي كه ملت درگير با آنها مي          

  .گروهها و احزاب سياسي، از جمله نهضت آزادي ايران، عنايت و اظهارنظري درباره آن بنمايند

  طبقه عوام و مستضعف در جوامع بشري

با ديد اقتصادي و اجتماعي خود كـارگران        » ماركس«شدند و     ناميده مي » عوام«روي طبقه اول كه سابقا      

در . انـد   را گـذارده  » مستـضعف «عنـوان قرآنـي     .  اسـت  خوانده» پرولتر«آنان را در جوامع پيشرفته صنعتي،       

 جنبـه اعتقـادي و فرهنگـي دارد و مستـضعفين كـساني            غالبـاً حالي كه در آيات و منطق قرآن و استضعاف          

از آزادي و   ) داري  نـه تنهـا مـستكبرين از راه سـرمايه         (اند كه توسط مـستكبرين از هـر طريـق             شناخته شده 

اسـرائيل    انـد نمونـه آن مستـضعفين بنـي          ئض اجتماعي آن باز داشته شـده      اختيار انتخاب دين و عمل به فرا      

  .شدند ممانعت مي) ع(هستند كه به وسيله فرعون از گرايش و تبعيت موسي 

يافتـه و بـه    اسـت، بـا امتيـاز و اختيـارات توسـعه     » واليـت فقيـه  « و سمبل آنهـا مقـام        رأسطبقه دوم كه    

اند و در حقوق و اختيارات تـا سـرحد            لما و مراجع تقليد شده    سابق يا ع  » خواص«اي جانشين طبقه      دادهخود

  .اند ائمه و انبياء پيش رفته

 كه زير ستم و اسارت يا استثمار زيردسـتان قـرار دارنـد              توجه خاص به زيردستان و محرومين جامعه      

مبـران   پيغ هـاي   از برنامـه  هزاران سال قبل از پيدايش سوسياليسم و ماركسيسم، از سنن اديان توحيـدي و               

با اين تفاوت كه در زمان آنها مردم مظلوم و ستمكش فاقـد امكانـات مـادي يـا اجتمـاعي و         . الهي بوده است  

. برداري طرفدارانشان قـرار گيـرد   محروم از قدرت و حقوقي بودند كه بتواند مورد استفاده و استناد و بهره             

 تنهـا بـه عنـوان وظيفـه     مقامي،لي و تين بدون كمترين چشمداشت و برخورداري ما      رأسپيغمبران و مومنين    

شـيدند امـا در     وك مـي كردند و براي احقاق حق آنها         الهي و به خاطر عدالت و احسان از مظلومين حمايت مي          

 توليد و تحول شرايط اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي اروپـا، كـارگران و               افزار با تكامل    ۲۰ و   ۱۹قرون  

 و بـا اعتـراض و   بـا تـشكل  توانـستند    درآمـده بودنـد كـه مـي      د و مـوثري   مفيهاي    رنجبران به صورت توده   

توان و توليد كشورها و در نتيجه به حيات و حاكميت دولتها صدمات شديد بزنند و هم بـه                   ه  اعتصاب، هم ب  

بـرداري     بهـره   و  بـراي رسـيدن بـه قـدرت        ،ودخـ صورت اسلحه نيرومندي توسط رهبران و احزاب طرفدار         

  .گرفته شوندبه كار سياسي 



 

 ۱۶۴

 قدرت سياسي طبقـه  تأمينبراي » مستضعفين «ققوح نام و از جمهوري اسالمي ايران نيز، از خود و      ر  د

مقام رهبـري و  .  كارساز به صورت وسيعي استفاده شده است  باز  كم و تشكيل نيروي جنگي ايثارگر پاك      اح

و موفقيتهاي صـنفي    ب  ها در انقال    پيروزياند از تركيب دين و سياست درخشانترين          متوليان انقالب توانسته  

ها و تبليغات و ايجاد توقعات، چندان چيزي نصيب اكثريت قريب بـه   عليرغم وعده .و سياسي به دست آورند   

آزادي و عـدالت، از      خـصوصاً مندي از رفـاه و درآمـد و م          اتفاق طبقه موسوم به مستضعف نگشته در بهره       

انـد، ولـي ايـن طبقـه بـه انقـالب و بـه         دا كـرده اي وضع نامطلوبتري نسبت به قبل از انقـالب پيـ   جهات عديده 

  .حاكميت خيلي چيزها داده است

  طبقه روحانيت و مسئله تقليد

اند، اصل واليـت فقيـه بـه      ها، البته در اثر انقالب به وجود نيامده         طبقه روحانيت يا علماء و اصحاب حوزه      

ي از زمـان فتحعليـشاه بـا نظريـات          به بعد يعنـ   » مال احمد نراقي  «صورتي كه امروز مطرح است نيز از زمان         

مطـرح بـوده    ) از جمله شيخ مرتضي انصاري از بزرگتـرين فقهـاي شـيعه           ( ناموافق   غالباًموافق و مخالف و     

االيام طرف توجه      اجتهاد و تقليد در ميان ما شيعيان و حتي برادران اهل تسنن از قديم              مسئلههمچنين  . است

 ايـن بهره از فقه و حديث، وظيفـه و مـصلحت خـود را در                و يا كم  مسلمانان درس نخوانده    . قرار داشته است  

السالم يا از امامان چهارگانه اهل جماعـت و       اند كه معارف و احكام ديني را از امامان اهل بيت عليهم             ديده  مي

را بگيرند و پس از درگذشت آنان مسائل خود را از اصحاب و شاگردان واز راويان آنها و از علمائي                   فسنت  

  .برايشان صالحيت اجتهاد و استنباط قائل بودند، بپرسندكه 

م متعدد يا واحد، به صـورتي كـه اكنـون رايـج اسـت و همچنـين                  علنويسي و تقليد از مجتهد ا      ولي رساله 

هاي اخير يعني از عصر قاجاريه و مشروطيت به وجود آمـده و               ها و وجوهات شرعي، در سده       تمركز حوزه 

  .باشد پديده نوين مي

» من اليحضره الفقيه  «توان آن را نزديك به رساله عمليه تلقي كرد كتاب              و معتبرترين كتابي كه مي     اولين

صـاحب كتـاب در هـر بـاب دربـاره هـر       . باشد كه حالت تعليم و تفسير را داشته است  مي» بابويه ابن «تأليف

ا بـ كننـده   ه و پرسـش ه تـا خواننـد    مطلب به ارائه احاديث و تحليل روايـات نقـل شـده از معـصومين پرداختـ                

تشخيص و تفكر، تكليف خود را تشخيص داده و اخذ تـصميم بنمايـد نـه آنكـه از آغـاز خـود را فاقـد درك                           

  .مسائل تلقي نموده و با تبعيت كوركورانه و مقلدانه خويشتن را از درك وظائف معاف دارد

 در تـشخيص و بيـان       رفاًص تقليد آن طور كه مورد فتوي و تصريح همه فقها و مراجع بوده است                ضمناً

بيان حكم كلي بر عهده فقيه است و انطباق احكام بـا مـوارد و   . »مصاديق«باشد نه در  احكام به طور عام مي    

  .باشد  مي،اجرائيات از وظائف كساني كه قدرت تشخيص احكام را ندارند

بـه تمركـز فتـوي و        تمايـل    اوالً پـيش آمـده اسـت،        عمـالً توسعه و تكامل و تحميلي كه در دوران انقالب          

 تصري فتوي و دستورهاي فقهـي    ثانياًتشخيص در شخصيت يا مقام واحد مقام رهبري يا واليت فقيه است             

از احكام كلي به مصاديق جزئي و اجرائيـات و از مـسائل عبـادي و شـرعي سـابق بـه مـسائل اجتمـاعي و                           

واب نـ  اختيـارات و امتيـازات       قول عملي عصمت و صـالحيت و انتقـال و          حكومتي يا سياسي روز و باالخره     

، اختيارات و امتيازات و واليتي كـه مـسيحيان          »امام«خاص و ائمه اطهار و رسول اكرم، شخص ولي فقيه يا            

  .ها قائل بودند پاپقرون وسطي براي كليسا و براي 
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  تقليد، داروي معجزآساي مسكن و محرك

ه از انقـالب اسـالمي ايـران، بـا يـك تيـر دو               با اعالم اين مزايا و مقامات براي علماء و روحانيت برخاست          

و مستـضعفين برداشـته آنهـا را از تفكـر و از             اوالً بار سنگين تشخيص را از دوش طبقه عـوام           . نشان زدند 

تفحص و تصميم در مسائل و موضوعات ديني و اجتماعي و در معـضالت سياسـي و مملكتـي كـه يكـي از                    

 آزاد ساختند، برايشان ايـن راه راحـت را بـاز كردنـد كـه      ها و وظائف هر انسان است،    ترين خصيصه   مشكل

گيري در امور حكومتي و سياسي كـه جزئـي از    چون سواد درست در احكام فقهي و حق قضاوت و تصميم  

. باشد ندارند، ناچار بايد مقلد مطيع و رهرو خط امام باشـند             ندگي است و مشمول تقليد و امامت مي       زدين و   

هـا و كـارگران و مخـصوصاً          ه متدين و محروم از دين و دانـش كـه اكثريـت كاسـب              ثانياً از خيل عظيم تود    

دهند نيروئي مخلص، مشتاق و فرمانبردار كه آماده براي اجراي هر كـار و فرمـان                  روستائيان را تشكيل مي   

از اين دو هدف كـه بگـذريم هـدف سـومي نيـز در رابطـه بـا خـود روحانيـت و بـه                     . باشد به وجود آوردند   

  .شود كه در قسمتهاي بعدي از آن سخن خواهيم گفت  آن مطرح ميكارگيري

و تلقـين فـوق قـرار       تأثير تبليـغ     اند كه تحت    نبودهاصطالحي انقالب   » مستضعفين«البته تنها عوام ايران و      

گرفتند، كسان زيادي نيز كه در مفهوم قرآني كلمه و نيز به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مستضعف محسوب                  

اي مرفـه   خانوادهدر رخي از كساني كه در سالهاي مبارزات بعد از جنگ دوم و ملي شدن نفت شوند و ب    نمي

وميـت و   مدين روي آورده بودنـد نيـز در همـين خـط قـرار گرفتـه تحـت قي                  ه  و روشنفكر پرورش يافته و ب     

  .باشند دار مشاغل حساسي مي سرپرستي روحانيت عهده

درآمـد يـا بيكـار و        زحمتكـشان كـم   »مستـضعفين «ظـور از     من در اينجا ذكر اين نكته الزم اسـت كـه اگـر           

ات را  مؤسـس  و كاركنـان جـزء       كه روستائيان، كارگران، صنعتگران و كسبه     هستند  سوادي    و كم سوادي    بي

 بـود،  پيدا شـده     تدريجاًد، اكثريت اين افراد در ابتداي انقالب با رشد و آگاهي كه در تمام ملت                نده  تشكيل مي 

 ولـي اوضـاع و آمـار بـدان منـوال بـاقي              .اند  مندانه در آن شركت كرده      ب بوده و عالقه   معتقد و مايل به انقال    

رفته رفته غالب اين اشـخاص و اصـناف در اثـر برخـورد بـا سـختيها و محروميتهـاي بعـد از          . نمانده است 

اعت و   اعتراض و استنكاف از اط     جرأتاند ولي     ها جز ناراضيها و مخالفين قرار گرفته        پيروزي يا خلف وعده   

. رونـد از روسـتاها هـستند        گويند و به جبهه مي      بيشتر كساني هنوز لبيك مي    ..... همكاريهاي الزامي را ندارند   

  .پيوندند ها مي بعضي هم يا به دليل ناچاري و ناداني و ناداري و دور بودن از اطالعات و واقعيات به جبهه

شناسـي    ه، به لحـاظ روانـشناسي و جامعـه        نقش تقليد ديني در انسانها و كارآئي آن در زندگي روزمر          

انسان زير  . همانطور كه اشاره شد مشكلترين كار آدميزاد تفكر و ابداع و اعمال اراده است             . قابل توجه است  

باز زحمت و مشقات الزامي عادي شغلي و انجام وظائف غريزي حيواني يا اجراي دستورات كارفرمايـان و                  

ز به كار انداختن عقل و ابتكار و استقالل يا تفحص و تـشخيص و تعهـدات            رود، تا بتواند ا     حتي پيشينيان مي  

دهـد در     حتـي تـرجيح مـي     . و بازگشت به خويش و خود مختاري، فرار كنـد         و به طور كلي از اتكاي به نفس         

تفكر ساعة خيـر مـن      «اند    جهت نيست كه فرموده     بي. كارهاي ارادي و حتي عبادي زحمت تفكر به خود ندهد         

 و در قرآن كريم اولين ميراث فرهنگي كه از ابراهيم بنيانگذار اسالم و انسان اسوه يـاد                  ١»ين سنه عباده سبع 

                                                      
  .ـ يك ساعت انديشيدن بهتر از هفتاد سال عبادت است1
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و تقليـد و    برداري     بهره  و به طور طبيعي از     افراد عادي به راحتي   .  است ١»اال تزر وازره وزر اخري    «شود    مي

را برتر از خود و برخوردار از  به توانمندان و طاغوتها و به كساني كه آنان       ورزيدناز اطاعت و حتي عشق      

 تزويـر نمايند و عالقمندان سر بـه آسـتان اربابـان زر و زور و                 نمايند، استقبال مي    تعالي و تقدس تصور مي    

 سـعادت دنيـا و آخـرت    تـأمين برنامه اصلي پيغمبـران  رسالت و   . گريزند  بانه از آزادي مي   سايند و داوطل    مي

  و ديگـر  پرسـتش مخلوقـات و عبـادت و اسـارت انـسانهاي              انسان از طريـق بيـرون بـردن آنـان از مـسير            

  .راهنمائيشان به صراط مستقيم شناسائي و بندگي خداوند ذوالجالل، بوده است

به اين ترتيب طبقه تعميم يافته و تحريف يافته مستضعفين ايران كه از يك طـرف هـدف تحـول و تـداوم              

 از طـرف ديگـر عليـرغم عـدم تحقـق انتظـارات و               انقالب بود مورد عنايت رهبري و تبليغـات قـرار گرفتـه و            

هـاي     قـدرت نظـام حـاكم و اجـراي برنامـه           تـأمين هاي قبل از پيروزي، وسيله بسيار نيرومندي بـراي            وعده

  .سنگين آن گرديد و نقش اصلي را ايفا كرد

  .همكاري و خدمت شاياني كه علماء به انقالب و نظام كردند

، هم جزئي از هدف و برنامه بود و هم تدبيري           »مستضعفين«مچون  توجه و تكيه بر طبقه روحانيت نيز ه       

  .ها گرديد اي براي رسيدن به بزرگترين موقعيت شگرف و وسيله

همانطور كه در نشريات گذشته نهضت به طور اجمـال آمـده اسـت، دو عامـل ديرينـه و محـرك اصـلي                        

 رضـا شـاه و ورود آنـان در          ۱۲۹۹ موجب پيوستن روحانيت ايران به مبارزات پنجاه ساله بعد از كودتـاي           

اين دو عامل يكي احياء حيثيت و منزلت و باز پس گرفتن مقاماتي بود كـه                . صحنه سياست و حكومت گرديد    

هـا و     پس از هجوم تمدن و تسلط اروپا به كشورهاي اسالمي از دست داده بودند و ديگري جبـران ناكـامي                   

  .ي خود و براي ديانت بودهاي گذشته واحراز قدرت و شوكت برا افتادگي عقب

برانگيخته شدن مردم عليه استعمار و استيالي خارجي روشن شدن نقـش اسـتبداد بعـد از تجربـه ملـي                  

شدن نفت، نهضتي در كشور ما به وجود آورد كه هدف و خطـوط اصـلي آن آزادي و اسـتقالل و اسـتقرار             

  .هضت با گروههاي ملي مسلمان بودحكومت مردمي بر مبناي عدالت و ايدئولوژي اسالم، و هدايت اين ن

هـاي گذشـته      اي براي روحانيت پديد آورد كه در جهت جبران محروميـت            العاده  شرايط فوق فرصت فوق   

  .وارد صحنه شده و با استفاده از امكانات و آمادگيها، رهبري بالمنازع نهضت را در دست گيرد

و نيروي متشكل بود كـه اولـي بـه عنـوان     اسباب كار طبيعي براي رسيدن به اين هدف دو عامل عقيدتي  

 آن دو يك همـسازي عقيـدتي يـا وحـدت            مابين ضمناً. اسالم و دومي به صورت روحانيت در اختيار بودند        

اسالم مساوي با روحانيت و « و اعالم گرديد كه    شدسازماني و اتصال، همچون دو روي سكه واحد برقرار          

ا لبيـك گفـتن بـه       بـ فته ورزيده و گسترده روحانيـت تـشيع         لشگر تشكل يا  » روحانيت مساوي است با اسالم    

چه بهتـر   . ديد  آخرت و دنيا را در دسترس خود مي       ) و منافع (دار شدن تبليغات و مقامات        دعوت امام و عهده   

كه با جان و دل و با تمام نيرو و توان كارگر وابسته و كارفرمـاي دلبـسته ايـن رسـالت باشـد، كـه تـداوم                             

 داشـت بـا     جـرأت به ويژه كه كمتر كـسي       ! ب سربلندي و رهبري در دنيا و آخرت است        رسالت انبياء و موج   

  !سيل عظيم انقالب مقابله كند و بر صفوف مردم جدائي اندازد

بنابراين توجه و تكيه به طبقه روحانيت، البته به شرط موافقت و اطاعت آنها كـه هـدفي بـراي بازگـشت                      

                                                      
  .دارد و اينكه انسان را بهره جز در كوشش خود نيست كار بار ديگري را بر نمي همانا كه هيچ باربردار و گنه: ۳۹ـ۳۸ـ نجم 1



 

 ۱۶۷

يز وسيله موثري براي به ثمر رساندن انقالب و بـه كرسـي نـشاندن            ايران به اسالم فقاهتي و به علماء بود ن        

هـا، دولتـي      نتيجه عملي اين امر اسالمي شدن انقالب و همـه نهادهـا و برنامـه              . اهداف تحول يافته آن گرديد    

شدن اسالم، ادغام سياست در دين و تبعيت هر دو از روحانيت، الغاي اختيـار انـساني و آزادي و اجبـاري                      

  . و عقايد بودشدن احكام

 اوج گرفته و بـه پيـروزي   ۶۰ و ۵۹نهضت ضد تخصص و اولويت دادن به مكتب و تعهد، كه در سالهاي     

سوادان يعني روحانيون و مستـضعفين داشـتند تـا            رسيد، مولود عنايتي بود كه به دو دسته باسوادان و بي          

. اران مطيـع وارد صـحنه شـوند       دسته اولي به صورت فرماندهان وفادار و دسته دوم بـه عنـوان فرمـانبرد              

طبقات واسط ولو باارزش و غيرمخالف و كارآ كه نه مقلد مطيع و نه مجريـان گـوش بـه فرمـان روحانيـت                        

بودند از مشاغل و مقامات و حتي حق تحصيل و كار حذف شده نقش كارگشائي و كارشناسي يا يكسره به                    

  .دست آن دو دسته بدهند

  حلقه خارجي

 برنامه و بنيادهاي تداوم و تحول اسالمي انقالب كـه نـاظر بـه ملـت و دولـت ايـران                      تا اينجا حلقه داخلي   

  .هاي مثبت و نيرومندي آن توضيح داده شد است، از جنبه

تر ديگر يا حلقه خارجي و تهاجمي و تخريبي كه يكسال بعد از پيروزي انقالب شـكل و قـوت                  حلقه وسيع 

كن كـردن     داري و ريشه    انداختن امپرياليسم و ابرقدرتهاي سرمايه    گرفت، در افتادن با استكبار و الحاد، يا بر        

  .المللي به عنوان صدور انقالب و بسط اسالم بود فتنه و فساد در صحنه بين

طبقه اول، يعني علما و روحانيت، با مهـارت و سـهولت تمـام موفـق شـدند در سـايه توجـه و تكيـه بـر                            

هاي هـزار سـاله اسـالم و تـشيع و بـه كـار                 ئر و سرمايه  مستضعفين و شبه مستضعفين، با استفاده از ذخا       

انداختن اصول تقليد و واليت فقيه در تعبيرهاي جديد و تسري آن به مصاديق، سـپاه سرسـپرده كمربـسته                    

جانبازي در قشرهائي از مردم مسلمان با اخالص و با استعداد متشكل ساخته، بـراي برداشـتن بـار عظـيم                     

 از طرف خدا براي خود قائل بودند به حركـت درآورنـد، و بـه طـور خالصـه                    امانت و رسالتي كه به وكالت     

  ......اند برسانند ايران و اسالم را تا جائي كه خود، حق و مصلحت ديده

  برد هر جا كه خاطر خواه اوست مي      اي بــر گردنم افكنــده دوست رشته

  ويژگي و نشانه نبوغ

ي ايران و از مظاهر نبوغ و هنرمندي شـخص آقـاي خمينـي    بدون ترديد از ويژگيهاي رهبر انقالب اسالم   

 در  قـبالً برداري ايشان از اين دو طبقـه كـه            كه تاريخ با خطوط برجسته ثبت خواهد كرد، همين توجه و بهره           

واليت «اند و همچنين پيوندي كه با تقليد از مقام            جامعه ايران به ويژه در صحنه سياست نقش فعالي نداشته         

مقام رهبري از اين راه حداكثر استفاده، با حـداقل كوشـش و         . اند خواهد بود     دو برقرار نموده   ميان آن » فقيه

بدون شك، اعمال اين تدبير و ابراز چنين         .اند  هزينه در جهت رسيدن به اهداف خود، انقالب و نظام را نموده           

كـه جوشـشي از طبـع و        ا خصلت به هيچ وجه حالت تصنع يا تعليم و تحميـل از خـارج را نداشـته بل                  يقدرت  

  .دار در زندگي و آمال و افكار گذشته ايشان بوده است طبيعت و ريشه

 قرن اخير ايران چنين ابتكار و توفيق در تركيب و تحريـك             آيد كه هيچ يك از رهبران يكي دو         ظر نمي به ن 

  .هاي عوام و خواص ملتها را پيدا كرده باشند توده
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  روي ديگر سكه

با طرف فعال و موفق سكه يعني وجهـه پيـروز انقـالب و رسـاننده رهبـري بـه                    تا اينجا وجهه درخشان     

هـا و   ناپذير و مـسخركننده سـاير اراده   اي تزلزل گي كه به پشتوانه ارادهپيروزي بزر. هدفهاي مورد نظر بود 

تـرين برنامـه تـاريخ ايـران در           اعتنا به همه موانـع و مـوازين، بـا طـرح و پيـاده سـاختن مـشكل                    نيروها، بي 

تـرين جنـگ، عليـرغم        گري عليه بزرگترين ابرقدرت جهان و برانگيختن كشور بـراي پـذيرش طـوالني               ستيزه

  .به دست آمده است! محروميتهاي شديد و مرگ و ويراني فراگير

وجهه و يا طرف ديگر سكه نتايج و آثار حاصله از موفقيت و پيروزيهـا بـراي حـال و آينـده كـشور در                         

  .باشد هاي زير مي زمينه

ـ خشنودي و خواسته خدا و سودي كه عايد اسالم و مسلماني در ايران و جهان شده است يـا خواهـد                      ۱

  .شد

 بقـاء خـود بـرده اسـت و سرنوشـتي كـه در               تـأمين اي كه روحانيت تـشيع در كـسب حيثيـت و              ـ بهره ۲

  .باشد انتظارش مي

فين ما و بـه طـور كلـي          مستضع يآوردها و منافعي كه ضعفا و محرومين يا به اصطالح امروز           ـ دست ۳

هاي داده شده به دسـت آورده         هاي قبل از انقالب يا وعده        خواسته تأمينتوده و ملت ايران از اين رهگذر در         

  .است

دار و مشكل بوده و در يك نشريه نخواهيم توانـست بـه               بديهي است كه موضوع و مسئله، بسيار دامنه       

ايـم و اميـدواريم در     حدودي به برخي جوانب پرداخته در نشريات گذشته نهضت، تا   .تمام جوانب آن برسيم   

گـرديم، نـه بحـث         نه روي كيفيت و كميـت پيروزيهـا بـر مـي            فعالً. آينده بتوانيم به تفصيل بيشتري بپردازيم     

جديدي نسبت به رابطه جنگ با قرآن و سنت و تبعاتي كه براي صدور اسالم و براي زندگي مردم و آبادي                     

، و نـه وارد ضـرورت و حـدود      ١كنـيم   ضايعات و ويرانيهاي به بـار آورده، بـاز مـي          و آينده كشور داشته و      

  .سازيم رهبري شده اساس واليت فقيه را مطرح مي

  تقليد، كليد مشكل گشا

يا كليد رمزي است كه با به كار گرفتن آن تركيب      و مفصل   خواهيم مورد بحث قرار دهيم محور         آنچه مي 

گشا چيـزي جـز       اين كليد مشگل  . د از پيروزي انقالب تحقق يافته است      و تحريك مستضعفين و روحانيون بع     

  . تقليد نيستمسئله

 و مقوله فقهي و از مباحث ديني بـوده خـارج از قلمـرو فعاليـت و فكـر يـك حـزب                        مسئله يك   هتقليد البت «

تي ولي چون در جامعه انقالبي ما از افزار كار اصلي حكومت گرديده و به صـور . شود سياسي محسوب مي  

. كنـد  بنيادي مورد استفاده سياسي و اجتماعي قرار گرفته اسـت تحليـل و توجـه بـه آن ضـرورت پيـدا مـي                     

روحانيت، دين و سياست را در هم ادغام نموده مجموعه را زير نظارت و قيوميت قـرار داده و بـدون آنكـه                       

لـذا  .  سياسـي داده اسـت      تقليد بعـد   مسئلهدر مسائل حكومتي و اجتماعي و سياسي كار زياد كرده باشد به             

تواند فارغ از ديد مذهبي يا شرعي باشد بنابراين استناد و اتكاء ما به همـان منـابع و                     بحث و بررسي ما نمي    

مباني خواهد بود كه اعتقاد و الزام تقليد براي عوام را به وجود آورده و موجب آمريـت علمـاء و روحانيـت                       

                                                      
 . مراجعه شوداز نهضت آزادي ايران» جنگ و صلح«ـ براي اطالع بيشتر در اين زمينه به نشريه 1



 

 ۱۶۹

الـسالم در ايـن    ت و روايـات رسـيده از ائمـه اطهـار علـيهم     يعني مباني بحث، بررسي قرآن و سن . شده است 

  .زمينه خواهد بود

شويم كه حالت كليدي دارند و پس از آن روايتـي را ترجمـه و                 به طور نمونه متذكر چند آيه و حديث مي        

ب نمائيم كه در اسالم فقاهتي به عنوان مهمترين مبنا و مدرك براي تقليد و مرجعيت و واليت انتخا                تحليل مي 

رايط تقليـد را بـا      و روحانيـت بـوده شـ      ) اصـطالحي (روايتي كه ناظر به هر دو طبقه مستـضعف          . شده است 

 و  اننمايد و به عالوه اين خـصوصيت را دارد كـه مـسلمان               آموزنده و روشن بيان مي     تفصيل و توصيفهاي  

بينـي و   انـسان هاي ديگر و شـرايط مـشابه مقايـسه نمـوده تـصويري از يـك                شرايط اجتماعيشان را با امت    

  .دهد شناسي كلي به دست مي جامعه

  ـ چند آيه الف

و  (.السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال          والتقف ما ليس لك به علم ان       -۳۶سوره اسراء آيه    ـ  ۱

تمـام اينهـا در بـاره آن        ،  بـدان كـه گـوش و چـشم و دل          . پيروي از چيزي كه بدان آگاهي و علم نداري مكن         

  ).اند نزد خدا مسئول) كني عملي كه ميتبعيت و (

به دليل اين آيه و     . اين آيه از نصوص قرآن و بعد از آياتي در نهي از شرك و قتل نفس و زنا آمده است                   

باشـد و متعهـد و موظـف اسـت بـا بـه            آيات فراوان ديگر، هر فرد انسان  مسئول عقايـد و افعـال خـود مـي                

او داده است در هر كار با علم و اطالع و تـشخيص قـدم بگـذارد و           كارانداختن حواس و ادراكاتي كه خدا به        

  .روي كوركورانه از هيچكس و هيچ چيز ننمايد دنباله

همانا كه بدترين جنبندگان در نزد خـدا        (.  ان شرالدواب عنداهللا الصم البكم الذين اليعقلون       -۲۲ انفال آيه    -۲

  ).اندازند د را به كار نميالالن و كراني هستند كه عقل خو)از نظر خصلت يا عدت(

منظور كساني هستند كه روي ناداني و نفهمي، بدون تعقل و تفكر در برابر آيات خدا نـسبت بـه افكـار و             

  . نمايند شود، اتخاذ تصميم مي عقايد يا اعمال و رفتارهائي كه به آنها عرضه مي

يـا   رار نداده، بنا بـه عـادات كهنـه   رساند كه انسان اگر عقل و شعورش را مورد استفاده ق   اين آيه باز مي   

طلبي غيرمسئوالنه و تنبلي ناآگاهانه، درهاي تفكر و تعقل را به روي خود ببنـدد، پـيش خـدا منفـور و                        راحت

  .نمايد مردود است و به خود و به خدا خيانت مي

 محتـرمين و از     مـا از آقايـان و     . ( ربنا انا اطعنا سادتنا و كبرائنـا فاضلوناالـسبيال         -۷سوره احزاب آيه     -۳

  .)بزرگان و زورمندان قوم اطاعت كرديم آنها ما را به گمراهي انداختند

اين آيه جوابي است كه قرآن از زبان مستضعفين در هنگامي كه در روز قيامت مورد بازخواسـت قـرار                    

وجهين رؤسا  معوام و ناتواناني كه روي ناداني و ناچاري اعتماد و اطاعت نسبت به              . نمايد  گيرند، نقل مي    مي

اند و نفهميده و سپس ندانـسته مرتكـب كفـر و              يا صاحبان زور و تزوير كرده و به بيراهه افتاده         ) ناخوانا(و  

كاش ما به جاي فرمانبرداري       كنند كه اي      شود و آرزو مي     شان دگرگون مي    در روزي كه چهره   . اند گناه شده 

ره مؤمن هم آمده اسـت وقتـي كـه در جهـنم بـه               در سو . از اين عناصر، اطاعت از خدا و رسول كرده بوديم         

توانيد بخشي از آتش را  گويند ما پيروان شما بوديم آيا مي        فين به مستكبرين مي   عپردازند، مستض   منازعه مي 

  .دهند ما همگي در آتش هستيم و خداوند ميان بندگان قضاوت كرده است از ما برداريد؟ جواب مي

االمر منكم فان تنازعتم في شيي   آمنوا اطيعوااهللا واطيعواالرسول واولي يا ايهاالذين-۵۹ آيه نساءسوره  -۴

االمـر را اطاعـت    ايد خدا را اطاعت كنيد و رسول و اولـي  اي كساني كه ايمان آورده    . (اهللا والرسول   فردوه الي 
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  .)كنيد پس اگر در چيزي و موردي اختالف و نزاع پيدا كرديد آن را به خدا و رسول برگردانيد

اي  اي كه قرآن امر يا توصيه به اطاعت از خدا و رسول كـرده اسـت آيـه فـوق تنهـا آيـه                    آيه ۳۰ميان  در  

انقالب اسـالمي   علماي اماميه و شيعه تا قبل از        . برد  مي» االمر  اولي«باشدكه به دنبال خدا و رسول نام از           مي

 پيروزي انقالب اطاعت از مقام رهبري نيز        اند ولي پس از     السالم دانسته   گانه عليهم   االمر را ، ائمه دوازده      اولي

اگر اين برداشت را هم بپذيريم بايد بگوئيم كه در آيه به دنبال امر بـه                . االمر قلمداد شده است     اطاعت از اولي  

االمر، بالفاصله اضافه شده است كه چنانچه اختالف نظري و نزاعي فيمابين شما پـيش آمـد،                   اطاعت از اولي  

يا به فرمايش موالي متقيان علي، به محكمات قـرآن و بـه سـنت               (م، به خدا و رسول      براي حل اختالف و حك    

بود اطاعت از مراجـع تقليـد و        اگر بنا   . مراجعه نمائيد ) جامعه پيغمبر يعني سنتي كه مورد قبول همگان باشد        

شـد كـه در       گفتـه مـي     حتمـاً   عام داشته باشد   يتواليت فقيه يا از رهبران و حكمرانان دولتهاي اسالمي، قطع         

  .گويد نموده تسليم نظر و فرمان او بشويد صورت بروز اختالف و منازعه تبعيت از آنچه ولي امر مي

اهللا و المـسيح ابـن مـريم و مـا امـروا اال                ـ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا مـن دون        ۳۱ـ سوره توبه آيه     ۵

  .ليعبدوا الها واحد ال اله اال هو سبحانه عما يشركون

خود را و مسيح پسر مريم را بـه جـاي           ) زاهد و عابدهاي مقدس مسيحي    (و رهبانان   ) علماي يهودي (بار  حا

 نماينـد  فتند در حالي كه امر نشده بودند جز آنكه خداي يكتا را بندگي           رخدا يا در كنار خدا ارباب و سرور گ        

  .منزه است) سازيهاي متدينين و مشاركت داشتنها از چنين شريك(و ساحت او 

يه در مذمت يهوديان و مسيحياني است كه از توحيد به شرك منحرف شده و علما و زهاد و حتـي                     اين آ 

پيغمبرشان حضرت عيسي را به جاي خدا ارباب و سرور خود گرفته اطاعت و احترامي را كه شايسته مقام                   

 بنـدگي كـسي را   اند كه جز خداي يكتا در حالي كه دستور داشته. آورند الوهيت است درباره آنها به جاي مي   

  .اند نيز در تفسير اين آيه ارباب گرفتن را اطاعت كوركورانه معني كرده) ع(حضرت امام جعفر صادق . نكنند

  

  ـ چند حديث ب

  )و مسلمة(» طلب العلم فريضة علي كل مسلم«ـ حديث نبوي معروف ۱

  )واجب است) و زن مسلمان(طلب دانش بر هر مسلمان (

به موجب اين حديث واجب كفائي نبوده براي همه مـسلمانان واجـب عينـي               آموزي    سوادآموزي يا دانش  

سواد و جاهل در قرآن و احكام هستيم بايد تقليد و تبعيت از               است و هيچ مسلماني حق ندارد بگويد چون بي        

  .ديگري بنمايم

 در  بنابراين هر فرد مسلمان الزم است، الاقل در حد متعارف و ضـرورت ابتـدائي، هوشـياري و آگـاهي                   

پيغمبـر بزرگـوار مـا      . كار دين و دنيا و امور فردي و اجتماعي خـود كـسب نمايـد و نـادان و نـاتوان نمانـد                      

هاي موسـي و عيـسي در زمـره گمراهـان يـا               خواسته است امت او از جاهليت شرك بيرون آمده مانند امت          

»  تقف ما ليس لـك بـه علـم         و ال « و تسهيل فرمان قرآني      تأييدحديث در   . آخر سوره حمد در نيايند    » ضالين«

  .آمده است تا هر كس مستقال و متعهدا صاحب تشخيص و اختيار و تصميم باشد

 در متأسـفانه  ،اند كه به فرزندانتان قـرآن بياموزيـد   با آنكه رسول اكرم و ائمه اطهار به كرات تاكيد كرده 

حاصـل روخـواني و       سطح بي ميان ما فارسي زبانان ايراني و شيعيان هزار سال است كه آموزش قرآن در               

تجويد و نفهميدن قرآن متوقف گشته و حتي بعد از پيروزي انقالب نيز در اين رويه تغييـري حاصـل نـشده                  
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را فـراهم   ) ص(تي ما از جمله كساني هستيم كه با جدا شدن از قـرآن موجبـات گاليـه پيـامبر                    رأساست، به   

  .ايم آورده

خدايا قـوم مـن قـرآن را مهجـور قـرار داده و بـه دسـت فراموشـي                    « :كند كه   مي گله   قرآن از زبان رسول چنين    

  .)۳۰فرقان . (»سپردند

  »اعة لمخلوق في معصية الخالقالط«ـ حديث نبوي ۲

  .)باشد فرمانبرداري از آفريدگان در آنجا كه نافرماني آفريدگار است مجاز نمي(

 فرهنگهـاي اسـتبدادي و بـه        »مور معـذور  أالمـ «اين كالم پيغمبر بزرگوار جواب ردي است كه بـه اصـل             

و ميزان انضباط و اطاعت مجاز      . شود  مامورين و مزدوران حكومتي و مجريان سرسپرده طاغوتها داده مي         

مور و بر و مـأ به موجب اين فرموده رسول خدا هر فرمان. كند  از فرماندهان و متوليان و رهبران را معين مي    

 حكم، تشخيص گناه و ثواب بودن آن را بدهد و تنهـا در              مجري الزم است قبل از اطاعت و اجراي رهنمود و         

  .صورتي كه دستور رهبري و فرماندهي را موافق با رضا و حكم خداوند ديد اطاعت نمايد

شـود    را از تقليد كوركورانه كه منجر به معـصيت مـي          عمل كردن به اين فرمان عالوه بر آنكه مسلمانان          

دهند دقت كامـل داشـته       ن و فرماندهان نسبت به دستوراتي كه مي       گردد كه رهبرا    دارد، موجب آن مي     باز مي 

رد پيش خواهد آمد، قبـل از هـر        مباشند زيرا وقتي بدانند اگر فرماني خالف حكم خدا صادر نمايند ترديد و ت             

تصميم و تحميل خواهند انديـشيد كـه جـز آنچـه حـق و رضـاي خـدا اسـت دسـتور و رهنمـودي ندهنـد و                    

ها را با مشورت اهـل معرفـت و صـالحيت اتخـاذ نماينـد و در                   ه تشخيص و تصميم   خودكامگي به خرج نداد   

  .معرض آگاهي و جلب اعتقاد و اعتماد مردم قرار دهند

  .السالم به مالك اشتر، والي اعزامي به كشور مصر ـ در فرمان علي عليه۳

  .قرب من الغيرو منهكه للدين و ت: اع، فان ذلك ادغال في القلب،ر امر فاطمؤتقولن اني مو ال

اين كار دل را سـياه  . دهيم و بايد اطاعت كنند  اند پس دستور مي     و نبايد بگوئي كه مرا حكومت داده      (

  .)نمايد و ديانت را ضعيف و تباه كرده زوال نعمت را نزديك مي

دهند كه آنچه مورد نظر خدا و پيـامبر بـوده پيـروي مـسلمانان از علـم و                     آيات و احاديث فوق نشان مي     

توانـد بگويـد چـون        بـر اسـاس ايـن آيـات و احاديـث فـرد عـامي نمـي                . باشـد   تراز از تقليد كوركورانه مي    اح

 در اينجا بايـد     .كنم  تقليد مي بدون مطالبه دليل از كسي      متخصص و متبحر در دين نيستم مسئوليتي ندارم و          

كه مردم را به تفكر و تـدبر        و اين خود با كتاب و سنت        . بگوييم عدم مطالبه دليل جزئي از توقيف تقليد است        

شايد به همين دليل باشد كه تا قرن دهم هجـري نـه در              . كند مبانيت آشكار دارد     و به اقامه برهان دعوت مي     

اي تحت عنوان وجوب تقليد و يا تقليد از اعلم ذكر شده، نـه تقليـد بـه صـورتي كـه امـروز                مسئلهكتب علماء   

  .هاي عمليه به صورت امروزي رواج داشته است ه رسالهمتداول است در ميان شيعيان مطرح بوده و ن

  

  گسترش فقه و پيدايش رساله عمليه

هـاي عمليـه از    شود كه اگر چنين است گسترش فقـه و رواج رسـاله            البته در اينجا اين سئوال مطرح مي      

دهـد كـه ايـن گـسترش مولـود مـو شـكافي                بررسي تاريخچه و مسير فقه نشان مي      . كجا آغاز گرديده است   

اند خدا براي هر كار حكمي تفصيلي از وجوب يا حرمت مقرر فرمـوده و آنـان                   مقدسيني بوده كه گمان برده    
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كـاري انـسان     به عبارت ديگر به گمان آنان آفريدگار درهيچ       . را موظف ساخته است از آن حكم پيروي كنند        

در قـرون   » جوابـات  «اين تصور موجب سئواالت فراواني شده كه نخست به صـورت          . را آزاد نگذاشته است   

فقها براي پاسخ گفتن به اين سـئواالت        . قرون اخير درآمده است   » هاي عمليه   رساله«اول و سپس به صورت      

اند تنها از كتاب و سنت پاسخ گويند از تجـاربي كـه در منطـق و فلـسفه                     به تكاپو برخاسته و چون نتوانسته     

 اتكاء فقهاء به علم اصول به حدي است كـه     ،١اند  دهيونان به دست آمده كمك گرفته و علم اصول را پديد آور           

ترين شـرط بـراي رسـيدن بـه درجـه اجتهـاد، علـم               اني صاحب كفايه معتقد است، مهم     رأساهللا خ   مرحوم آيت 

رب و تفـسير    عـ در حالي كه آن مرحوم معرفت اجمالي يا آشنائي به زبان            . اصول و شناخت قواعد آن است     

  .اندد قرآن را براي مجتهدين كافي مي

ال « سـوره مائـده بـا فرمـان     ۱۰۱توجه داشته و در آيه  مقدسين ولي قرآن كريم به نفسانيات اين گونه    

چنانچه .  داشته است  حذر از اين گونه تصورات و طرح اين سئواالت بر         »٢تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسوكم     

ر اين كـه سـئواالت، سـئواالتي بـوده          و ان تسئلوا داللت دارد ب     : نويسد  عالمه طباطبائي در تفسير اين آيه مي      

وش در آنهـا جـز دشـوار كـردن ديـن و        اهائي كه تفحـص و كـ      چيزمربوط به خورده ريزهاي احكام دين و        

كند كـه     نقل مي ) ع(طالب   و در ذيل اين آيه روايتي از امام علي بن ابي           اي ندارد،   ن كردن بار تكليف نتيجه    سنگي

ديد كرده حدودي را مبادا حاجباتي را مبادا ضايعش بگذاريد و تخداوند بر شما واجب كرده است و      «فرموده  

از آن تجاوز كنيد، نهي كرده است از اموري مبادا حرمت خـداي را در آنهـا رعايـت نكنيـد و سـكوت كـرده                          

است از اموري كه سكوتش نه از روي فراموشي بوده مبادا در اثـر جـستجوي از آنهـا خـود را بـه زحمـت           

نمايـد كـه فرمـوده هـر           امام باقر نقل مـي     ازطبائي عالوه بر روايات فوق روايتي از كافي         عالمه طبا . »اندازيد

گويم از من بپرسيد كه مستند آن كدام يك از آيات قرآني اسـت تـا مـن حـديث را                       وقت براي شما حديث مي    

راف مـال و  ل و قال، اس   ياز ق ) ص( آنگاه در ضمن سخنان خود فرموده پيامبر         .براي شما با آيات تطبيق كنم     

  .)۲۴۴ و ۲۴۰ ص ۶ترجمه الميزان جلد (زيادي سئوال نهي فرموده 

خرين أ مورد توجه برخي فقهـاء و حتـي متـ   ،مشكالتي كه سئواالت بيجا براي جامعه اسالمي پديد آورده  

ها فقه را از مسير اولي خـود منحـرف سـاخته و بـه                 ديدند اين موشكافي    آنان به روشني مي   . نيز بوده است  

شادروان مال احمد نراقي فقيه بزرگوار و بنيانگذار مكتب واليـت فقيـه بـه     . اهنجاري درآورده است  صورت ن 

  :گويد لب به شكايت گشوده چنين مي» طاقديس«حدي از اين وضع ناراحت بود كه در مثنوي 

  

ــسر     ــام اي پ ــه احك ــم فق ــست عل  گرچــه نـــزد اهـــل ايمـــان معتبـــر    ه

ــل شــد   ــه تحيي ــروز آن هم ــك ام  اه و مـــانع تكميـــل شـــد  ســـد ر   لي

ــل    ــر عم ــي به ــد ول ــوب آم ــه خ  ني بـراي بحـث و تعريـف و جـدل             فق

ــر جـــست از    كور شـد زان چـشم مـرد هرمـزي            بـــزي.... پـــشگلي گـ

                                                      
بينـي در   طـالب را از واقـع  . . .  افراط در مباحثه و شيوع علم اصول : نويسد  مي »مرجعيت و روحانيت«شهيد مطهري در كتاب     ـ  1

شـود   روش فكري طالب بيشتر جنبه جدلي و بحثي دارد و اين بزرگترين عاملي است كه سبب مي  . . . كند  مسائل اجتماعي دور مي   

 .بيني نداشته باشند عطالب در مسائل واق

 . شما رانارحت كندشوداز چيزهائي نپرسيد كه اگر آشكار ـ 2
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ــود       آن ديــت آيــا بــه صــاحب بــز بــود  ــز ب ــي هرم ــا قاض ــت ب ــا دي  ي

ــي    ــا در چه ــاد عنق ــاف افت ــر ز ق ــو از آن كــشي گــر آگهــي    گ ــد دل  چن

 حكــم او چبــود بگــو اي بوالحــسن   ون از گـوش زن    خون حيض آيد بر   

 ارث او چبــود ز جــن اي صــد دلــه   گــر زنـــي گــردد ز جنـــي حاملـــه  

ــط   ــدر غل ــط ان ــط باشــد غل ــن غل  صرف كردن عمر خود را زين نمط   اي

 كنــد كــاري چنــين؟هــيچ عاقــل مــي   خــود بــده انــصاف اي مــرد گــزين 

 ا آمـــوختنهـــايـــن شـــلنگ تختـــه   وقــت تنــگ خــويش را بفــروختن   

ــزد مالئـــك وانگهـــي؟    نـــام آن را علـــم كـــردن ز ابلهـــي   بـــردنش نـ

 تقليد از قريـب چهـار قـرن در          مسئلهولي صرف نظر از علت گسترش فقه آنچه مسلم است اين است كه              

  .ميان شيعيان راه يافته و سكه رايج روز شده است

 آن را حتـي بـه كتـاب وسـنت ندانـسته       ناند جائز بود    برخي از فقهائي كه درباره تقليد اظهارنظر نموده       

انـد كـه مراجعـه مـردم بـه            انـد و چنـين اسـتدالل نمـوده          بلكه جواز آن را امري بديهي و فطري تلقي نمـوده          

اني رأسـ اهللا مـال محمـد كـاظم خ         آيـت . عي است بيو ط يج  اطالعند امري را    متخصصان در اموري كه از آن بي      

اي را كه ديگـران بـراي اثبـات تقليـد از              آن قلمداد نموده و ادله    دليل وجوب تقليد را بر فطري و بديهي بودن          

  ١.اند قابل قبول نميداند كتاب و سنت آورده

  »هوفللعوام ان يقلد«ـ روايت  ج

ها و مباني تقليد و رهبري روحانيون و          مورد استفاده علما و فقهاي شيعه بوده از پايه         معموالًاين روايت   

كـه از امـام شـشم حـضرت         ) يا تنهـا قـسمت از روايـت       ( قسمت از روايت     آن. واليت فقيه شمرده شده است    

  :شود چنين است السالم نقل مي صادق عليه

  .هوفاما من كان الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا المر مواله فللعوام ان يقلد

ي نفساني خـود بـوده و از فرمـان          ها  ي خواسته ادار و مخالف هو     دار و دين    اما كساني از فقهاء كه خويشتن     (

  .)است كه از چنين افرادي تقليد كنند) غير فقيهان(اطاعت كنند به سود عوام ) خدا(موالي خود 

كـساني از  « مرحوم فيض كاشاني در بـاب  تأليف» كتاب النوادر في جميع االحاديث   «متن كامل روايت در     

و بخـش عمـده آن در جلـد       » از آنـان جـايز نيـست      علماء كه پيروي از آنها جايز است و كساني كه متابعـت             

آمـده  » ....جايز نبودن تقليد از غير معـصوم      «در باب   » شيخ حر عاملي   «تأليف» وسائل الشيعه «هجدهم كتاب   

  .ايم كه ما فتوكپي اين قسمت از هر دو كتاب را در آخر نشريه آورده

نقل شـده بـه قـرار ذيـل     » النوادر «ترجمه قسمتي از حديث كه با اين بحث مرتبط است به صورتي كه در   

  .است

بعضي از عـوام كـه خوانـدن و         [« :فرمايد   سوره بقره كه مي    ۷۸ـ۷۹امام حسن عسگري در تفسير آيات       «

ند و تنها پايبند خياالت خام و پنـدار بيهـوده           رنوشتن ندانند تعلميات را جز آمال و آرزوهاي باطل خود نپندا          

                                                      
قسمت اول اين روايت را نقل نموده و مورد استفاده و استناد خود در زمينـه  » االمه و تنزيه المله   تنبيه«ـ مرحوم نائيني در كتاب      1

ري در سخنراني خود عنايت و استمداد به قسمت موخر          حكومت مشروطه و آزادي و حاكميت ملي قرار داده است و مرحوم مطه            

  .نموده است
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دهند تا به بهـاي        متعال نسبت مي   يپيش خود چيزي نوشته و به خدا      پس واي بر آن كساني كه از        . خويشند

هـا    از آن نوشـته   ) مال و مقام  (ها و از آنچه       بفروشند پس واي بر آنها از آن نوشته       ) و متاع ناچيز دنيا   (اندك  

  : فرمود»]آورند به دست مي

بـه غيـر از آنچـه از    ) تـورات (مردي از امام صادق پرسيد با وجود آنكـه عـوام يهـود شـناختي از كتـاب             «

علمايشان شنيده بودند نداشتند چگونه خداي تعالي آنان را به دليل تقليد از علما و پذيرش قول آنان مورد 

  »نمايند؟ نيستند كه از علماي خود تقليد مي) مسلمان(آيا عوام يهود مانند عوام ما . مذمت قرار داده است

. عوام يهود متفاوت و از جهت ديگر بـا آنـان يكـسانند            با  ت  عوام ما از يك جه    «: امام صادق در پاسخ فرمود    

يكساني آنان در اين جهت است كه خداوند هر دو گروه را به دليل تقليد از علمايشان مورد مذمت قرار داده                     

  ».است ولي در جهتي ديگر با هم متفاوتند

  .آن مرد گفت اي فرزند رسول خدا توضيح بفرما

  :امام صادق فرمود

خواري و تغيير دادن احكام واجب بـه   گيري و حرام ود علماء خود را به دروغگوئي آشكار و رشوه    عوام يه « 

ب شديد آنان كه در اثر آن ديـن را  صشناختند و از تع ها مي ها، اعمال نظرها و ساخت و پاخت       دليل وساطت 

فقان خود قـرار داده و بـه   ترك نموده، حقوق مخالفان خود را ناديده گرفته و اموال ديگران را در اختيار موا       

اند   دانستند علمائي كه چنين كنند فاسق       عوام يهود در دل مي    . نمودند، آگاهي داشتند    صاحبان اموال ظلم مي   

از ايـن روسـت كـه خـداي         . كنند باور كـرد     توان سخناني كه آنان از خدا و يا فرستادگان وي نقل مي             و نمي 

كنند   نانشان را باور نمود يا عملشان را پيروي كرد تقليد مي          توان سخ   تعالي عوامي را كه از كساني كه نمي       

بر عوام واجب است كه خود درباره امر رسـول خـدا بينديـشند زيـرا امـر رسـول خـدا                . مذمت نموده است  

  ».آشكارتر از آن بود كه بر كسي پنهان بماند

  :اضافه فرمودند كه) ع(امام 

شديد و تهاجم فقهاي خود به سوي كـاالي دنيـا و اعمـال             ب  صعوام ما نيز هنگامي كه از فسق آشكار و تع         «

اند و محبت فراوان بـه مـوافقيني كـه            حرام و نابود ساختن مخالفيني كه براي اصالح به مخالفت برخاسته          

سزاوار ذلت و خواري هستند، آگاه شوند و باز از آنان تقليد كنند مانند يهودياني هستند كه خـداي تعـالي    

  .ليد از فقهاء فاسق مذمت فرموده استآنان را به دليل تق

مـان مـوالي خـود      فرهاي نفساني بـوده و از         دار و مخالف خواسته     دار و دين    اما كساني از فقها كه خويشتن     

  ».اطاعت كند به سود عوام است كه از چنين افرادي تقليد كنند) خدا(

  :اضافه فرمودند كه) ع(امام 

نظيـر  (پس فقهائي كه مانند فقهاء عامـه        . از آنان داراي اين صفاتند    همه فقهاء اين چنين نيستند تنها برخي        «

كاري سوار شوند نبايد از آنها هيچ چيزي به نام و از ناحيـه                هاي بدكرداري و زشت     بر مركب ) اراالخب  عبك

كننـد اخـتالف    نقـل مـي  ) خاندان پيامبر (و جز اين نيست كه در آنچه از ما          . د و يا احترامشان كنيد    يما بپذير 

گيرند و بـه دليـل نـاداني خـود آن را تحريـف                خالفكاران چيزهائي از ما مي    زيرا برخي   . بسيار وجود دارد  

 بر ما دروغ دهند و گروه ديگري عمداً  نمايند و به علت شناخت ناقص، آن را در غير موضع خود قرار مي               مي

  ».....بندند تا منافع دنيوي را به سوي خود جلب كنند مي

به معناي پيروي كردن و مطابقت دادن عقيـده  » تقليد«ث ابتدائي در اينجا پيرامون كلمه مطلب اصلي و بح 

ولـي  . و عمل خود با شخص مورد تقليد است كه در اين قسمت از روايت تعريف نشده و روشن نشده است                   

علمـاي  خـواهيم ديـد، صـحبت از دنبالـه روي عـوام يهـود از             بعداًآيد، و     به طوري كه از آغاز روايت بر مي       
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سواد و نسبت به آنها ناآگاه بودنـد دنبالـه            خودشان در برداشتهائي از تورات و آيات خدا است كه چون بي           

منظور از تقليد بـه هـيچ وجـه تبعيـت كوركورانـه و فرمـانبري در اعمـال و                  . گر مالهايشان شدند    رو و تقليد  

 در تـشخيص مفـاهيم آيـات و         تقليـد . دستورهاي اجرائي يا به اصطالح فقهـي در مـصاديق خـارجي نيـست             

 احكـام فقهـي ماننـد       صـرفاً هـاي عمليـه       همانطور كه تا قبل از انقالب در رساله       . چگونگي احكام مذهبي است   

شده است     و مستحقين دريافت آن و احكامي از اين قبيل مطرح مي           الت روزه، نصاب زكات   ركعات نماز، مبط  

و روزه يـا حـج و زكـوه را از آنجـا يـا از آنهـا فـرا                    و مردم غير مجتهد احكام عبـادي و طـرز انجـام نمـاز               

  .اند گرفته مي

  شرايط مشكل فقيه اليق تقليد

.  براي فقيه اليق تقليد شرايط مشكل نزديك به محال وضع شده است            اوالًمطلب جالب توجه اين است كه       

يسته براي  شخص شا .  شخص عامي مقلد موظف است نسبت به وجود آن شرايط اطمينان داشته باشد             ثانياً

اي تمام عيار     تقليد عوام بر طبق اين روايت بايد عالوه بر فقيه و عالم بودن و آگاهي به مسائل الزم، مجسمه                  

تقليدكننده بايد تقواي او را شناخته و اطمينان پيدا كرده باشد و هر زمان كـه خلـل و خالفـي                    ! از تقوي باشد  

يعني در هر حال مـسئوليت بـه   . ت از تقليد خود برداردمشاهده نمود يا اطالع و احتمال خالف پيش آمد، دس      

گردن شخص مقلد است كه در ابتدا و به طور استمرار در اخالق و اعمال و در رفتـار و گفتـار فقيـه مـورد                          

ـ بداند كـه نگهـدار      ۲داري يا به تقواي او داشته باشد          ـ خويشتن ۱ :تقليد تحقيق و تفتيش بنمايد تا اطمينان به       

پرسـتي و     گيرد و طالـب مقـام       قرار نمي  و تلقين يا ترس و طمع و هواي نفس خود            تأثير تحت   ـ۳دينش بوده   

ــ بلكـه   ۴گيـرد   هـاي ديگـر نفـساني قـرار نمـي      و كششجوئي و تندخوئي     تأثير كينه  طلبي نبوده، تحت    رياست

اني يـا غفلـت و      آمد كه فقيه دچار هواي نفس       اگر اين اطالع يا احتمال پيش     . نمايد  صددرصد از خدا اطاعت مي    

نمايـد،    اشتباه گرديده استنباط غلط از احكام خدا و اطاعت از نظريات و احساسات شخـصي يـا صـنفي مـي                    

تواند بگويد چون متخصص و متبحر در دين نيستم، مسئوليتي ندارم و تقليـد و تبعيـتم را       شخص عامي نمي  

العاده سنگيني پرمخاطره     عمال و آثار فوق   وقتي اطاعت و اجراي از اوامر، مالزم با ا         خصوصاً. دهم  ادامه مي 

  .همچون خونريزي و خرابي صدها هزار نفوس و كرور كرور مال و متاع مملكت باشد

اطالعنـد امـري رايـج و طبيعـي           در زندگي روزمره مراجعه مردم به متخصصان، در اموري كه از آن بي            

. عيت مردم از هـر فقيهـي جـايز نيـست    سازد اين است كه مراجعه و تب        ولي آنچه اين حديث روشن مي     . است

حـديث  عـوام در ايـن      دد محدود ساختن تقليد است نه جواز بي قيد و شرط آن، منظـور از                صاين حديث در    

شعور نيست، چرا كه شناخت و پي بردن و مطمئن شدن به شرايط        سواد و بي    طلح يعني بي  صهمان معناي م  

  .باشد هاي مستمر مي سي، اجتماعي و فرهنگي و پيگيريهاي سيا چهارگانه فقيه قابل تقليد مستلزم آگاهي

قسمتهاي اول و آخر اين روايت كه در بوته فراموشي گذارده شـده اسـت مـسئوليت و شـرايط تقليـد را             

  .سازد تر مي خيلي دشوارتر و دائره افراد قابل احترام و اقتدار و تقليد را تنگ

 و نظر خود را اعالم       رأي دن تقليد از افراد غير معصوم كه      وبباب جايز ن  «:  عنوان ۱۸اين روايت در بابي تحت      

  .شمارد ات افراد مطرود و مشكوك را كه نبايد از آنها پيروي نمود بر ميفنقل شده است و بيشتر ص» دارند مي

  مقايسه عوام يهود با مستضعفين

يهـود از   : فرمايـد   يكنند مـ    امام معصوم ضمن بيان علت مذمت يهود به دليل تقليدي كه از علماء خود مي              
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هـاي نفـساني خـود نمـوده حـق را باطـل و باطـل را حـق                     علمائي كه به طور آشكار دين را فـداي خواسـته          

كردند تا سهمي بيشتر از استحقاق به طرفداران خـود بدهنـد تقليـد         ساختند و حقوق ديگران را پايمال مي        مي

ي تقليد كنند مانند عـوام يهـود مـورد خـدمت            كند كه اگر عوام ما از چنين كسان         كردند و سپس اضافه مي      مي

  .باشند مي

كنيد كه مسئله درست مشابه حال و وضع عوام خود ما، يا به اصطالح انقالبي، مستـضعفين                   مالحظه مي 

نمايند و اگر دقت الزم را نداشته باشـند ممكـن اسـت     ايران است كه مانند عوام يهود از علماي خود تقليد مي 

  .ب خدا در آخرت باشندعذا و مشمول مستوجب  عليهم و مانند آنها جزو مغضوب

و اين دقيقاً محـدوديت تقليـد       . . .  الفقهاء    واما من كان من   : فرمايند  پس از اين توضيحات است كه امام مي       

  .كند و نهي تقليد از هر فقيهي است شروط آن را بيان مي

فرمايـد بـسيار      أكيـد از علمـاء مـي      اي كه امام معصوم و برحق بـا چنـين تفـصيل و ت               معرفي و مقايسه  

هم فقها و روحانيت و هم مستضعفين مقلـد مـا را در مـسئوليت سـنگيني قـرار               . دهنده و آموزنده است     تكان

  علماء امتي افـضل مـن انبيـاء         «اي به اعتبار لباس و مقام و با استناد به حديث              نه چنين است كه عده    . دهد  مي

اي    ملت و مجاز به هر فسق و معصيت بدانند و نه چنين است كـه عـده                  خود را صاحب اختيار    ١ »اسرائيل  بني

گي از دانش دين از خود سلب مسئوليت و حيثيت كرده طوق تقليد و اسـارت كوركورانـه از                     بهره  به بهانه بي  

بلكه طرفين قـضيه ماننـد      . هر فقيهي را به گردن اندازند و خود را از عذاب آخرت و ايراد امت مصون بدانند                

همينقدر كه از عالم و فقيهـي يـا مـدعي فقاهـت يـا صـدارت                 . يان مورد مالمت و عذاب خدا خواهند بود       ديهو

مردم دروغ و اغوائي ديده شد، تصرف حرام در اموال و حقوق مردم كرد، رشوه و كميسيون گرفت، احكام                   

بعـيض و تـضييع     ر داده ت  غييـ خدا را روي اغراض سياسي و تبليغات يا منافع و تعصبات صنفي و گروهي ت              

هـا را مرتكـب شـد، تقليـد و تبعيـت چنـين عـالم                  حقوق مردم نمود و از اين قبيـل انحرافـات و سوءاسـتفاده            

گرائي و تعصب صنفي يا طرفداري از خوديهـا نيـز از فقيـه               حتي گروه . غيرمجاز و موجب عذاب خواهد بود     

ها را باز كنيم و       دي مراقب خود بوده چشم    بنابراين بايد به طور ج    . نمايد  سلب شايستگي و اعتماد و اقتدا مي      

هرگونـه اخبـار،    ! بـاوري خـود را بـه هالكـت نينـدازيم            دستي دستي و روي غفلت و تنبلي يا خامي و خوش          

روايات و حكاياتي كه چنين فقها و علماء از خدا و رسول و امامان نقل كنند يا عملي را توصيه و يـا تحميـل                         

  . دارك را بررسي و تحليل بنمائيمنمايند، مشكوك دانسته دالئل و م

  هشدار درباره پيروي از برخي از فقهاء

  :چنين آمده است» هوعوام ان يقلدلفل«در روايت باال بعد از جمله مشهور 

نظيـر  (و چنين نيستند مگر برخي از فقهاي شيعه نه همگي آنها، پس هر يك از آنها كه همچون علماء عامه                     «

سوار شود از آنها هيچ چيزي به نام، و از ناحيه           ) فحشاء(كاري    كرداري و زشت  بر مركبهاي بد  ) االخبار  كعب

اط بسيار  قكشند اختالط و الت     ما نپذيريد و احترامشان نكنيد و جز اين نيست كه در آنچه از ما به دوش مي                

 تحـريفش  سـوادي  كنند ولي در اثر ناداني و بي گيرند و حمل مي زيرا كه خالفكاران چيزهائي از ما مي    . است

يا معرفت و شناخت درست ندارنـد و    . دهند  نمايند و اشياء و احكام را خارج از محل و مكان خود قرار مي               مي

  ».كنند بندند و آتش جهنم را بيشتر مي را ميت به ما افعمالًيا در اثر كشش عوارض دنيا 

                                                      
 .اسرائيل هستند علماء امت من برتر از انبياء بنيـ 1
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 فرعون و نمرود و بعـد از         خلق خدا بعد از ابليس و      بدتريندر پايان همين روايت آمده است كه پرسيدند         

 شما را اشـغال كـرده ممالـك و كـشورهاي شـما را               نمايند يا جاي    ان شما را اختيار مي    كساني كه نام و عنو    

  :نمايند چه كساني هستند؟ فرمود فرمانروائي مي

ارواها ظاهر و تبليغ براي نادرستيها و نتعلما زماني كه فاسد باشند يا خرابي و نافرماني نمايند، اينها به «

اينهـا را خـدا و      «فرمـوده اسـت     دربـاره آنهـا خداونـد       . نماينـد   كننـد و حقـايق را كتمـان مـي           مي) ها  باطل(

  ».نمايند كنندگان لعنت مي لعنت

 و تقليد از آنهـا سـبب گمراهـي و گرفتـاري             تأسيكنيد كه خرابها و فاسدهاي علماي دين كه           مالحظه مي 

عباس بـه جرگـه       اميه و بني    د فاسقين علماي خلفا و دولتهاي بني      كشورهاي اسالمي شده و مسلمانان را مانن      

از كساني كه براي خود از چنين راههـا تحـصيل           . كم نيستند ) ع(كشانده بنا به فرموده امام صادق       » ضالين«

كنند نبايد كمترين ارشـاد و افتـاء يـا تعلـيم و                مي ضاللت ثروت و شهرت با قدرت و به طور كلي           تأمينو يا   

پرستانه   پردازيهاي دنيا   سوادي و يا دروغ     زيرا در اثر بي   . نمايند پذيرفت   ا كه به نام اسالم و ائمه مي       توصيه ر 

ين ائمه ديـن بـراي فريـب        عناو و القاب و     مياز اسا . نمايند  خود آيات و احكام خدا را تحريف و جا به جا مي           

شـود در صـورتي كـه بـه           ارشان مي ثنمردم و دنباله روي از خود، سوء استفاده فراوان نموده مدح و نطق              

  !فرموده پيغمبر خدا مستحق لعن و نفرين هستند

فرمايد كه اين نوع علماء باعث بـدنامي مـا شـده مـومنين و                 درد دل مي  ) السالم  امام عليه (در روايت فوق    

  .كنند مردم را از مكتب ما و از اسالم منصرف و منحرف مي

توانند بهترين مردم روي زمـين و         السالم علما مي    نين علي عليه  به طور خالصه و بنا به فرموده امير موم        

  .بدترين آنها باشند

  :كند شادروان مالاحمد نراقي در مثنوي طاقديس چهره اين گونه عالمان را چنين ترسيم مي

ــد     وان دگر خود را فقيه شـهر خوانـد         ــق ران ــاء خل ــال و دم ــر م ــم ب  حك

ــصدر شــد صــدر را    شهره اندر هر افق چـون بـدر شـد          ــت ذات ال  بگرف

ــاش   ــوج ات ــيكن درس    ١مدرســي آرأســت از ف ــه درس، ل  آششــغل جمل

 مــال امواتــست و اوقــاف و يتــيم      آش دانــي چيــست اي مــرد ســليم 

 امر و نهي و حـل و حرمـت احتيـاط             اصل استـصحاب و تنقـيح المنـاف       

ــر     نيــك دانــد ليــك بهــر زيــد و عمــر  ــه ام ــد ن ــي آم ــه نه ــراي او ن  از ب

  

  :گيري جهنتي

بنابراين، نه بايد بدبين و بدخواه همه علماي دين بوده درهاي تعليم و تربيت ديني را به روي ملت بـست                     

ده مفاســد و معاصــي يــا جهــل و  كــرغلــوشــان  و علــم و علمــاء را مــسدود و معــدوم كــرد، و نــه دربــاره

 روا ند نفهميـده و نـسنجيده و بنـده   ا را نديده گرفته به احترام جلوه و جبروتي كه اتخاذ كردهسازيشان   گمراه

  .كس نمود خالصه اينكه نبايد دين و دنياي خود را فداي هيچ. احترام و اطاعتشان نمود

                                                      
  شرب آخور و هم ـ آتاش ـ هم1
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 و خـود فروختگـي       و سرسپردگي كه همـراه بـا خودبـاختگي         بسته و كوركورانه از هر فقيهي      تقليد چشم 

دبختي ايـن دنيـا و عـذاب آخـرت          بوده و سلب حيثيت و مسئوليت از شخص بنمايد مردود است و موجب بـ              

 قبـول بـوده ممكـن اسـت موجـب           ليم با تشخيص و تحقيق و تعهد قابل       اما تقليد به صورت تع    . خواهد گشت 

  .هدايت و سعادت گردد

خواهد بندگان از آيات قرآن را هم بدون دقـت و             در ضمن اين نكته قابل توجه است كه خداوند نيز نمي          

  ١.ت كرده، خود را به روي آن اندازندبصيرت مانند كرها و كورها درياف

از طرف ديگر قداست و احترام عام و مطلق براي صنفي به نام روحانيت قائل شـدن و آنهـا را دربـست                       

اي بـراي آنـان قائـل شـدن، حـرف       مساوي اسالم و خدا و سرور و حاكم بر خود دانستن و امتيازات ويـژه              

خداوند براي انـسان كرامـت و منزلـت و مقـام            . رامي است  غلط و خالف فرموده پيغمبر و پيشوايان گ        كامالً

ها را مساوي و برادر يكديگر قـرار          قائل شده، به همگان آزادي و اختيار يا امانت و خالفت عطا كرده، انسان             

زننـد    سواد حرف مـي     قرآن خدا و كالم و سنت رسول، مستقيما با همه افراد اعم از با سواد و بي                . داده است 

تعقـل در  و خدا قرآن را آسان كرده است تا تدبر .  دعوت به قرائت و فهميدن قرآن شده است   و هر مسلماني  

آن بنمائيم و هر جا نفهميديم از اهلش پرسش كـرده دانـش و بيـنش پيـدا كنـيم و تـا نفهميـديم و ندانـستيم                            

  .و جز خدا بندگي احدي را ننمائيم. پيروي از چيزي يا كسي نكنيم

  افض علينا من فضلكاللهم اهدنا من عندك و

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶دي ماه 

  

                                                      
  يانامما و عص فرقان ـ و الذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ۷۴ـ آيه 1

  .افتند آيات پروردگارشان شوند به حال كر و كور روي آن نميتذكر مكه هر گاه ) بندگان خداي رحمن آنان هستند(
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 ۱۸۱

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  

  تراكت انتخاباتي

  

   

  انتخابات تحميلي كه 

  بدون آزادي و امنيت باشد 

  باطل است و 

  شركت در آن خيانت است

  
  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ماه  دي

  

  



  

 ۱۸۲

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   واليت مطلقه فقيه پيرامون هضت آزادي ايرانبيانيه ن

  »انقالب چهارم«يا 

  

  ١اياك نعبد و اياك نستعين

و به منظور پايان دادن ) كه معلوم نشده است چه بود(رهبر انقالب در پاسخ پرسش آقاي رئيس جمهور         

گيها و خـون و  ، در بحبوحـه آشـفت    ۱۳۶۶ ديمـاه    ۱۶اي به تاريخ      به اختالفات داخل جناحهاي حاكميت جوابيه     

 مباحث و مسائل مهم كـشور قـرار         رأساين جوابيه هنوز در     . خرابيهاي تداوم جنگ تحميلي صادر فرمودند     

هـاي سـران روحـاني صـاحب اقتـدار انقـالب و نظـام                 دارد و مقصد و محور بيانات، مناقشات، و مـصاحبه         

سـابقه در سـپاس و    هـا، مـسابقه بـي    قو تعلـ ه بـ  تاويل و تفسيرها و بـا تو ،ها  آقايان عظام با خطبه   . باشد  مي

بدون آنكه غير خودشـان را   . اند   و تعظيم منشورنامه يا فرمان صادره گذارده       تأييدو در   » امام امت «ستايش  

اجازه نظر و يا حق حيات و حضور در چنين امر خطير ديني و ملي بدهنـد بـراي بقـا و قـدرت خـود لبـاس                            

  !پوشند دوزند و مي برند و مي جديد مي

سوي ديگر، در ميان قشرهاي جامعه موجي از سرگرداني و نگرانـي دربـاره دنيـا و ديـن و نواهـاي                      از  

تـرس از آن اسـت كـه انقـالب ضـد            . اضطراب و اعتراض نسبت به نوين ارمغان ناخواسته برپا شـده اسـت            

ي استبدادي و ضد استعماري اول ما بازگشت ارتجاعي به يك استبداد مـضاعف هالكـت بـار دولتـي و دينـ                     

  !بنمايد

پرستي به جاي خداپرستي و       نهضت آزادي ايران كه فريضه اصلي و هميشگي خود را مبارزه با شخص            

داند و دفاع از آزادي و حاكميت ملي و از آرمانهـاي انقـالب،                مقابله با استبداد داخلي و استيالي خارجي مي       

اظهـارنظر  . نه، تا چندان دير نشده اسـت     الزم ديد در اين جنجال پردام      ،هاي آن قرار دارد     در سرلوحه برنامه  

بنمايد و سپس به خواسته خدا به تفصيل و تحليل جـامع مـسئله،              اصولي و تعيين موضع عقيدتي و سياسي        

  .از ديدگاههاي اجتماعي، حقوقي و اسالمي، كه آغاز كرده است، بپردازد

 سئوال و راه اظهـارنظر و       سعه صدر قابل تقديري در منشورنامه خود باب        اخوشبختانه رهبر انقالب ب   

. حـق اشـكال نيـست      كنيم كسي را    گوئيم و مي    البته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مي        « :اند  اشكال را باز كرده فرموده    

  ».اشكال بلكه تخطئه يك هديه الهي براي رشد انسانها است

دربـاره  ) گـاه فهميـده   كنيم هر ايرانـي يكتاپرسـت آزاده و هـر فـرد آ              و فكر مي  (نظر نهضت آزادي ايران     

السالم و با حق تشخيص       ، آن طور كه با داعيه جانشيني رسول اكرم و ائمه اطهار عليهم            »واليت مطلقه فقيه  «

  :شود به شرح ذيل خالصه مي. اند مصلحت اسالم و تغيير احكام، آن را در مرتبه باالتر از خدا قرار داده

زاي زيـاد   هـرج و مـرج  بعدي، ابهامهاي فراوان و تضادهاي      هاي رهبر انقالب و تفاسير گوناگون         ـ در نامه  ۱

                                                      
  )اي از نيايش همه روزه هر مسلمان جمله(جوئيم  ـ تنها تو را بنده فرمانبريم و تنها از تو كمك مي1



 

 ۱۸۳

  .توان اظهارنظر قطعي كرد و نه قابل اجرا در عمل است وجود دارد كه تا دقيقا روشن و رفع نشود نه مي

 اسـاس  ،كننده بسياري از مفاهيم و منظورها و اصـول قـانون اساسـي بـوده     ـ زير سئوال برنده و نقض     ۲

همچنـين بـا آرمانهـاي انقـالب و بيانـات و تعهـدات در               . ريزد  امعه را به هم مي    هاي ج   حقوقي كشور و پايه   

  .باشد تعارض مي

 ،داده شده است چنين حكومت در عمل» واليت مطلقه فقيه«اي كه به  العاده  يانه و فوق  أـ با اختيارات خودر   ۳

اگر يك فقيهي يك مـورد      «د  چه فرق با استبداد مطلقه يا ديكتاتوري بر ملت دارد كه درباره آن فرموده بودن              

  .١افتد پيش اسالم ديكتاتوري بكند از واليت مي

 قرآن  هـ قدرت مطلقه اعطائي به حكومت يا به واليت فقيه مبانيت آشكار با اسالم و توحيد ابراهيمي داشت                 ۴

  .كنند و بنابراين فاقد اصالت و اعتبار است  نميتأييدو سنت و عترت آن را 

ه انقالبي در ايران و اسالم كه حكومت را در موضع بـاالتر از فرسـتاده خـدا                  اين چه فرماني است و چ     

و بـدون مـشورت بـا امـت         » ٢وشـاورهم فـي االمـر     «دهـد بـرخالف نـص صـريح           قرار داده به او اختيار مي     

اوفوا بالعهـد   «را عليرغم دستور ازلي     تعهدات و قراردادها    گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد،           تصميم

گـذارده بـه عقـل خـود مـصلحت      » ما انـزل اهللا «يك طرفه لغو كند و پا فراتر از خدا و  » ٣عهد كان مسئوال  ان ال 

  !؟٤ تعطيل نمايددائماً يا تاًاسالم را تشخيص داده فروع و احكام الهي را موق

پيغمبـر خـدا اجـازه تغييـر و تـصرف در احكـام و آداب ديـن را نداشـته و خـروج از قبلـه                           ! اهللا  سبحان

گذار اسـالم را بـا آنكـه آرزو داشـت و مـصلحت اسـالم و                   يان، براي توجه به خانه يادگار ابراهيم پايه       يهود

 را نگرفت دستور تغييـر قبلـه را         ٥»فلنولينك قبله ترضيها  «دانست تا از خدا تقاضا نكرده و اجازه           مسلمين مي 

  !نداد

فرمود و هرگز ادعا نداشت    ك مي ها و نظر شخصي تفكي      در حالي كه رسول خدا وحي الهي را از خواسته         

  !نمايند كه تشخيص و امر او امر خدا است، آقايان امر ولي فقيه را معادل امر خدا اعالم مي

 مـردم    رأي ميـزان «ـ به فرض آنكه ايرادهاي باال وارد نباشد، از آنجا كه هنوز هم بـه فرمـوده خودشـان                    ۵

براي اداره كـشور و     » واليت مطلقه فقيه  «مي نشده و    مادام كه در اين امر خطير مراجعه به آراء عمو         . »است

انضمام به نظام به تصويب اكثريت ملت ايران نرسيده باشد فاقـد مـشروعيت و ارزش و اعتبـار قـانوني                     

به همان دليل كه در انقالب اول براي تبديل مشروطه سلطنتي بـه جمهـوري اسـالمي و بـراي تنفيـذ            . است

 براي سنديت داشتن و    ،افق شرع امور و مورد قبول و پيشنهاد رهبر بود         قانون اساسي، كه هر دوي آنها مو      

  .پرسي به عمل آمد قانوني و الزامي بودن همه

در اين فرمان يا فتـوي يـك سلـسله اصـول تـازه و توسـعه و تغييـرات فراگيـر وجـود دارد كـه نـه در                              

هـاي نجـف و    هـا و مـصاحبه   وعدهها و   خواسته شده است و نه در اعالميه       ۵۷پيمائيها و شعارهاي سال       راه

وقتي سران و مسئولين دست باال اقرار به عدم آشنائي و اشعار قبلـي              . پاريس آقاي خميني اشاره شده بود     

                                                      
  ۳۰/۶/۵۸هاي اسالمي سرأسر كشور در  ـ در جمع انجمن1

 .بنما) و نظرخواهي(مشورت ) جنگ و اداره امت(ـ و با آنها در امر و كار ۱۵۹ـ آل عمران 2

  .شود بازخواست مي) در نزد خدا(ـ نسبت به عهد و پيمانها وفادار باشيد به درستي كه عهد و قرار ۳۴ـ اسراء 3

  .ـ و من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الكافرون، هم الظالمون و هم الفاسقون۴۷ و ۴۵ و ۴۴ـ مائده 4

 .گردانيم ت سازد بر مياي كه خشنود ه سوي قبلهروي تو را بـ بنابراين ۱۴۴ـ بقره 5



 

 ۱۸۴

 سال گذشـته مطـرح نبـوده اسـت     ۱۳۰۰اند كه واليت مطلقه فقيه در طي   اظهار داشتهبعضاًنمايند و     خود مي 

 نسبت بـه ايـن   تأييدنقالب اول و به قانون اساسي دادند توجه و        به ا   رأي مسلما عامه ايرانيان كه اكثريتشان    

  .اند مسئله نداشته

بنابراين اگر احتياج يا اصرار به ابرام و اجراي اين فتوي و اصل باشد الزم است، پس از آنكه اصـول و                      

 امن و آزاد  تعريف و تدوين گرديد و مردم در يك محيط عام و و تفصيالًموازين و موارد استعمال آن دقيقاً     

پرسـي خـالي از انحـصار و اختنـاق و از      همـه . شود» پرسي همه«مبادرت به . نسبت به آن آگاهي پيدا كردند    

  .ارعاب و آزار، همانطور كه در دو رفراندوم گذشته انجام شده است

در غير اين صورت و با عدم تصويب اكثريت، هر گونه استنباط و استفاده و اجـرا كـه در ايـن بـاره بـه                         

عمل آيد خالف شرع و قانون بوده خيانت در امانت است و در نزد خلـق و خـالق پيامـدهاي دردنـاك بـراي        

  .آمرين و عاملين خواهد داشت

ما اميدواريم به خواسته خدا و كمك او به زودي اعالميه تفصيلي تحليلي در ارائه و اثبات نظريات باال را             

آهنـگ كننـده      ايم و از مقام رياست جمهوري كه هم          اكنون آماده  ولي از هم  . تكميل و تقديم ملت عزيز بنمائيم     

من در صدا و سيماي انمائيم يك ميزگرد مناظره آزاد و  گانه و رئيس قوه مجريه هستند، تقاضا مي         قواي سه 

جمهوري اسالمي ترتيب داده از متصديان و مـدافعين فرمـان، از افـراد شـاخص قـشرهاي مختلـف كـشور                      

وب يـا مرعـوب و از نهـضت آزادي و         ذروحانيت غيروابسته بـه دسـتگاه و غيـر مجـ          افاضلي از    خصوصاًم

ساز بـه عمـل آمـده         گروههاي ملي و مذهبي كشور دعوت نمايند تا بحث و بررسي در اين مسئله سرنوشت              

  .براي روشن شدن افكار عمومي نظريات موافق و مخالف ابراز گردد

  .١غيرالمغضوب عليهم و الالضالين همصراط الذين انعمت علي اهدنا الصراط المستقيم

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ ديماه ۳۰

  

                                                      
و (مندشـان سـاختي نـه آنهـا كـه خـشم               راه كساني كه از نعمت و رحمت بهـره        . خدايا ما را به راه راست خودت رهبري فرما        ـ  1

  .را خريدند و نه گمراهان ) عذابت



  

 ۱۸۵

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  دعوت از همفكران به مناسبت نهمين سالگرد پيروزي انقالب 

  ۱۳۶۶ماه   بهمن۵: تاريخ

  ۴۷۷: شماره

  :همفكر گرامي

 بهمن، ملت شريف ايران بـه منظـور گسـستن بنـدهائي كـه اربـاب زر و زور و         ۲۲نه سال پيش در روز      

پا خاست و با قيامي قهرمانانه بساط       ه  اش نهاده بودند يكپارچه ب      تزوير بر دست و پاي سرنوشت و انديشه       

  .استبداد سلطنتي و استيالي خارجي را برچيد

بـار تجربيـاتي تلـخ از اختنـاق، خودكـامگي، انحـصارطلبي، اخـتالف،          هامروز پس از نه سال مردم با كول   

پرسند چه شده است كه آزادي و حاكميت مـردم بـه              گردند و از هم مي      ميگراني، خون و خرابي به عقب بر        

واليت مطلقه، استقالل به وابستگي اقتصادي شديدتر، و جمهوري اسالمي به حكومت طبقه روحانيت تبـديل                

  شده است؟

  .۶۶كننده است آينده كشور در روزهاي بهمن  واي چه نگران،  ۵۷وه چه نويد بخش بود روزهاي بهمن 

  .زنند ر در غرقابي عظيم گرفتار است و ناخدايان براي نجات بهر خس و خاشاكي چنگ ميكشو

مـاه در      بهمـن  ۲۱ بعـدازظهر روز چهارشـنبه       ۵ تـا    ۳اعضاء و عالقمندان نهضت آزادي ايران از سـاعت          

ساختمان دفتر مركزي خيابان استاد مطهري گرد هم خواهنـد نشـست تـا بـا اسـتماع سـخنان آقـاي دكتـر                        

  .يم يزدي براي رهايي از اين غرقاب بينديشندابراه

  .شود در اين گردهمائي شركت فرمائيد از جنابعالي دعوت مي

  نهضت آزادي ايران

  

  .مورين انتظامي نهضت ارائه دهيدأ اين دعوتنامه و كارت شناسائي را همراه داشته و تنها به ملطفاً

  

  



  

 ۱۸۶

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  ۲۱ـ۴ـ۱۷۵۶: شماره

  ۲۲/۱۱/۱۳۶۸: تاريخ

  ناسبت موعاتي به اطالعيه مطب

  ايجاد مزاحمت در مراسم سالگرد پيروزي انقالب

نهضت آزادي ايران به مناسبت نهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران از اعضاء و عالقمندان خود                

 در  ۶۶مـاه      بهمـن  ۲۱بعـدازظهر   دعوت نموده بود كه براي استماع سخنراني پيرامون ارزيابي مسائل انقالب            

يل جلـسه بـه منظـور حفـظ امنيـت           طبـق معمـول چنـد روز قبـل از تـشك           .  حـزب گـردهم آينـد      دفتر مركزي 

كنندگان مراتب را به اطالع وزارت كشور رسانده، و وزارت كشور موافقت خود را تلفني اعالم داشته         شركت

  .بود

بـا   سـاختمان نهـضت تجمـع نمـوده و           ديافته گر  مور و سازمان  أاي مهاجم م    م عده رأسهنگام برگزاري م  

آميز، ايجاد مزاحمت نموده از ورود بسياري از مدعوين جلـوگيري بـه               خواهي و اهانت   دادن شعارهاي مرگ  

مامورين پلـيس عليـرغم درخواسـتهاي مكـرر مـسئولين نهـضت از اقـدام جـدي در برابـر                     . نددآور  عمل مي 

بـا عـدم دخالـت      . دارنـد داشتند در اين زمينه دستوري از وزارت كـشور ن           مهاجمين خودداري ورزيده، اعالم مي    

 و جسارت بيشتري نشان داده، هنگام خروج بسياري از مـدعوين و اعـضاء از سـاختمان                  جرأتپليس مهاجمين   

  .گذاشتند نصيب نمي  سالخوردگان را بي ودادند و حتي زنان نهضت، آنان را مورد ضرب و شتم قرار مي

ن نبود از خروج ساير حاضرين از ساختمان        اين امر باعث آن شد كه پليس كه مجاز به مقابله با مهاجمي            

در . نفر ساعتها در درون سـاختمان محبـوس شـدند   ) پنجاه (۵۰جلوگيري كند و در نتيجه گروهي در حدود    

طي اين مدت عليرغم تماسهاي تلفني مكرري كه با دفتر وزير كشور، پليس تهـران و كميتـه مركـزي گرفتـه                      

وانگهي بسياري از كساني كـه      . ي يا رفع مزاحمت به عمل نيامد      شد، هيچگونه اقدام موثري در جهت دستگير      

پس از چند ساعت موفق به خروج از ساختمان شدند مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتنـد، بـه حـدي كـه                    

  .برخي به بيمارستان منتقل گرديدند

جـدي بـا    ظواهر و عملكرد مهاجمين و سوابق و تجربيات نهضت در گذشته و خودداري پليس از مقابله                 

  .آنان، حاكي از وابستگي مهاجمين به نهادهاي حاكميت بود

 بهمن با هماهنگي وزارت كشور صورت گرفته و هدف آن ارعاب و             ۲۱نهضت آزادي معتقد است حادثه      

ولي تجربـه چنـد سـال گذشـته نـشان داده كـه ايـن گونـه اقـدامات                    . قطع ارتباط مردم با نهضت بوده است      

  .هاي نهضت بكاهد  ارتباط مردم نسبت به مشاركت در فعاليتنتوانسته است از عالقه و

اين اقدام وزارت كشور در آستانه برگزاري انتخابات نشانگر اين واقعيت است كه حاكميت مصمم اسـت            

  .مانع آزادي و امنيت انتخابات گرديده و مجلس آينده را در انحصار جناحهاي حاكميت قرار دهد

  نهضت آزادي ايران

  ۶۶ه ما  بهمن۲۲
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   گزارشي از حمله مهاجمين مأمور

   بهمن نهضت آزادي ايران٢٢به مدعوين مراسم سالگرد 

  

  !!طليعه آزادي انتخابات

۲۴/۱۱/۱۳۶۶  

اال انهـم    قالوا انما نحـن مـسلمون      االرض    واذا قيل لهم التفسدوا في    

  )۱۲و ۱۱بقره (المفسدون ولكن اليشعرون  هم

فـساد نكنيـد،    ) كـشور (زمـين   شود كـه در       و چون به آنان گفته مي     

آگاه باشيد كه آنها    . كننده هستيم   گويند جز اين نيست كه ما اصالح      

  .فهمند اند اما خود نمي همان مفسدان واقعي

  هموطنان عزيز

نهضت آزادي ايران طبق معمول سالهاي گذشته، از اعـضاء و عالقمنـدان دعـوت بـه عمـل آورد تـا بـه                        

 در دفتـر    ۱۷ تـا    ۱۵ بهمـن مـاه از سـاعت         ۲۱ب اسالمي ايـران در روز       مناسبت نهمين سالگرد پيروزي انقال    

  .هم آيند مركزي نهضت گرد

هـا،    بـست   در اين مراسم آقاي دكتر ابراهيم يزدي، پيرامون ارزيابي مسائل انقالب، بررسي بحرانها و بن              

هـاي     بـا وعـده    مكاتبات اخير مسئوالن جمهوري اسالمي با رهبر انقالب، مقايـسه طـرح واليـت مطلقـه فقيـه                 

هـاي بـسته شـده در آسـتانه پيـروزي و               و اصول قانون اساسـي، اهميـت حفـظ ميثـاق           ۵۷رهبري در سال    

  . سخنراني نمودند۵۷ بهمن سال ۲۲نكوهش از نقض عهدها و ميثاقها و همچنين تجديد خاطرات پرشكوه 

ارت كـشور اطـالع داده      اي بـه وز      به منظور حفظ امنيت، تشكيل اين مراسم طي نامه         ۱۲/۱۱/۶۶در تاريخ   

  . شد و مسئوالن آن وزارت نيز موافقت خود را با برگزاري اين مراسم تلفني اطالع دادند

يافته، اطراف ساختمان نهضت تجمـع نمـوده          اي مهاجم مأمور و سازمان      هنگام برگزاري اين مراسم عده    

ورود بـسياري از مـدعوين و      آميـز، ايجـاد مزاحمـت نمـوده و از             خواهي و اهانـت     و با دادن شعارهاي مرگ    

آوردند و به هنگام خروج مدعوين و اعـضاء از سـاختمان نهـضت بـسياري از                   اعضاء جلوگيري به عمل مي    

  .دادند به حدي كه برخي به بيمارستان منتقل گرديدند آنها را مورد ضرب و شتم قرار مي

رگزاري انتخابـات سـومين دوره      نهضت آزادي ايران به لحاظ اهميتي كه اين حادثه به ويژه در آستانه ب             

  .رساند  گزارش اين حادثه و نظرات خود را پيرامون آن به اطالع ملت ايران مي،قانونگزاري دارد
  

  جريان مراسم

 در مقابـل سـاختمان دفتـر نهـضت حـضور            ۱۵نيروهاي پليس با دستور وزارت كشور قبـل از سـاعت            

كردنـد، همكـاري      امـه مـدعوين را كنتـرل مـي        داشتند و با اعـضاي نهـضت كـه در داخـل سـاختمان، دعوتن              
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كردنـد ولـي بـه علـت      اي براي ورود به سـاختمان مراجعـه مـي     به تدريج عده۱۵از همان ساعت  . نمودند  مي

شدند و تعداد آنها به       اين عده در مقابل ساختمان جمع مي      . شد  نداشتن دعوتنامه از ورود آنان جلوگيري مي      

يافته و ورزيده بودند و تعدادي از آنها كه نقـش    كه كامالً مرتبط و سازمان   اين افراد . يافت  تدريج افزايش مي  

رهبري داشتند در طرف مقابل و دو طرف ساختمان در داخل اتوموبيلهـاي وابـسته بـه نهادهـا و بـا پـالك                        

مـرگ بـر ضـد      «،  »هاي آمريكا   تفاله« با دادن شعارهائي از قبيل       ۳۰/۱۵دولتي مستقر بودند، از ساعت حدود       

رو مقابـل در   و تجمـع در پيـاده  » طلـب  مرگ بـر صـلح  «، »مرگ بر ليبرال«، » مرگ بر بازرگان  «،  » اليت فقيه و

ها و شعارها تا پايان مراسـم         اين مزاحمت . آوردند                                      ورودي ساختمان از ورود مدعوين جلوگيري به عمل مي        

  .آورد ه داخل ساختمان جلوگيري به عمل ميادامه داشت ولي پليس با تقويت نيرو از ورود مزاحمين ب

  

  اجراي برنامه ضرب و شتم

 بـه علـت تجمـع مهـاجمين در مقابـل در ورودي، خـروج مـردم از                   ۱۷بعد از پايان سخنراني در سـاعت        

. با تالش پليس راهي براي خروج گشوده شد و جمعي از ساختمان خـارج شـدند               . پذير نبود   ساختمان امكان 

. كردنـد   گان را در دو طرف ساختمان تعقيب نموده و با تـوهين و فحاشـي بدرقـه مـي                  كنند   شركت ،مهاجمين

دادنـد و   مهاجمين به تدريج به خشونت خود افزودند و با مشت و لگد مردم را مورد ضرب و شتم قرار مـي                    

گ بـر  مر"خواستند بگويند  و سپس از آنها مي" چرا در اين برنامه شركت كرده     "كردند كه     از آنان مؤاخذه مي   

" كنـي  هـا شـركت نمـي    قول بده ديگـر در ايـن برنامـه   "گفتند    و به آنها مي   " مرگ بر بازرگان  " "ضد واليت فقيه  

  .يافت ها افزايش مي شدند، شدت ضربات و توهين موقعي كه با مقاومت مردم روبرو مي

". ف كه زني  حي"يكي از مهاجمين پس از حمله به خانمي كه در مراسم شركت كرده بود، اظهار داشت كه                  

  ".از تو خيلي مردترم" اين بانوي شجاع پاسخ داد

كنند مرد هستند يـا       دفاع حمله مي    آيا به راستي كساني كه در پناه و حمايت حاكميت به مردان و زنان بي              

هـا ايـستادگي نمـوده ضـربات اجـامر و اوبـاش را        آنان كه به حكم وظيفه ملي و مذهبي در برابر نادرسـتي          

  كنند؟ تحمل مي

در هر حال شدت ضربات تا حدي بود كه برخي از مضروبين توسط پليس به بيمارستان تهـران منتقـل                    

كنندگان در مراسم بود متوقـف سـاختند و در حـضور     مهاجمين اتوبوسي را كه حامل يكي از شركت . شدند

از پيـاده   انبوه مسافران به ضرب و شتم و مجروح ساختن وي پرداختند و پس از آن كه بـا مداخلـه پلـيس                       

نظر نمودند، پس از حركـت، مجـدداً در مـسير، اتوبـوس را متوقـف سـاخته و شـرارتهاي                       كردن وي صرف  

مهاجمين كارت شناسـائي و مـدارك شخـصي و حتـي پـول و هـر گونـه كتـاب يـا                      . گذشته را تكرار نمودند   

راسـم حتـي خـواهران    كننده در م در مواردي نيز افراد شركت. گرفتند اي كه همراه مضروبين بود، مي  نشريه

كننـد و پـس از بـازجوئي تحويـل      را با تهديد از وسائط نقليه عمومي با خشونت و تهديد با اسلحه پياده مـي               

  .شوند شب با ضمانت و ارائه دفترچه بسيج و شناسنامه آزاد مي اين افراد تا نيمه. دهند مراكز كميته مي

بـه عمـل آمـد و تـرجيح داده شـد مـردم در               كننـدگان جبـوگيري       با مشاهده اين وضع، از خروج شركت      

 بعدازظهر جمعيـت در داخـل سـاختمان         ۸تا ساعت حدود    . ساختمان بمانند تا امنيت خروج آنان تأمين شود       

پلـيس  . كردنـد   مسئوالن نهضت با پليس در مـورد تـأمين امنيـت خـروج مـردم مـذاكره مـي                  . محبوس بودند 
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بعـد  . اند در اين صورت به آنها كاري ندارنـد  ا مهاجمين گفته پيشنهاد كرد تا افراد دوتا دوتا خارج شوند زير        

كامالً معلوم بود مهاجمين كـه تعدادشـان حـدود          . معلوم شد اين پيشنهاد از طرف خود مهاجمين بوده است         

. كننـدگان داشـته باشـند       خواستند فرصت كافي براي شناسـائي و مـضروب نمـودن شـركت               نفر بود مي   ۷۰

بوس يا اتوبوس جلو ساختمان مـستقر         شنهاد نمودند تا پليس چند دستگاه ميني      مسئولين نهضت به پليس پي    

دانـست و     پليس چنين پيشنهاد منطقي را عملـي نمـي        . نمايد و با حفاظت مسير، مردم را از محل خارج نمايند          

الن  پلـيس بـا پيـشنهاد مـسئو        ۲۰سرانجام حدود ساعت    !! بوسها را خرد خواهند كرد      گفت مهاجمين ميني    مي

كننـدگان و     كنندگان موافقت نمود و بدين ترتيب جمع ديگري از شـركت           هضت مبني بر خروج جمعي شركت     ن

كننـدگان را تعقيـب و       مهـاجمين توانـستند تعـدادي از شـركت        اعضاي نهضت از ساختمان خارج شدند ولي        

ر شـدند   با شدت گرفتن حمالت مهاجمين جمعي در حدود پانزده نفـر مجبـو            . مورد ضرب و شتم قرار دهند     

سـرانجام بعـد از پيگيريهـا و تـالش     . در داخل ساختمان باقي بمانند تا پليس امنيت خروج آنان را تأمين كند          

 شب مابقي افراد از ساختمان خارج شـدند و چنـد تـن از               ۱۱فراوان مسئوالن نهضت و پليس، حدود ساعت        

  .به منازل خود منتقل شدندمسئوالن نهضت با حفاظت پليس از ساختمان خارج و با اتوموبيل كرايه 

  

  واكنش مقامات سياسي و انتظامي

آمـد و همـه ظـواهر و قـرائن  حـاكي از تـدارك                  مشاهده مهاجمين مأمور و مزاحمتهايي كه به عمـل مـي          

مسئوالن نهـضت از همـان سـاعت        . كنندگان در اينگونه مراسم بود      اي براي ارعاب مدعوين و شركت       برنامه

دادنـد و   ه مسئوالن وزارت كشور و كميته مركزي و پليس تهران تلفني اطالع مي         متها مراتب را ب   حشروع مزا 

كننـدگان نمـوده بودنـد درخواسـت كمـك            با توجه به تعهدي كه وزارت كـشور بـراي حفـظ امنيـت شـركت               

وزير كشور از طريق كشيك دفترشان و حراست وزارت كشور و معاون سياسي و مسئول اداره                . كردند  مي

ور و مسئول دفتر سرپرست كميته مركزي و فرمانده عمليـاتي كميتـه مركـزي در تمـام                  سياسي وزارت كش  

پاسخ مـسئوالن وزارت    . مدت در جريان حضور اين افراد و مزاحمتها و ضرب و شتم مدعوين قرار داشتند              

و كشور اين بود كه قبالً براي حفظ  امنيت و انتظامات به نيروهاي انتظـامي كتبـاً دسـتور داده شـده اسـت                         

اطالعي اظهار    فرمانده واحد عملياتي كميته مركزي ضمن اظهار بي       . ضمناً قول دادند دستور مجدد نيز بدهند      

تواننـد دخالـت      داشت چون مسئوليت انتظامات به پليس واگذار شده است فقط بنا به درخواسـت پلـيس مـي                 

اند   طالعي كه قربانيان تهاجم داده    به فرمانده واحد عملياتي كميته مركزي اطالع داده شد كه بر اساس ا            . كنند

برخي از افراد مهاجم عضو كميتـه جمـاران و شـميران هـستند و برخـي عـضو سـاير نهادهـاي نظـامي و                          

درخواست شد واحد دژبان كميته به محل اعزام شود تا با دستگيري مهاجمين هويت آنهـا                . اطالعاتي هستند 

والن نهضت اطالع داد بـا تلفنگـرام رسـمي درخواسـت            پليس تهران نيز به مسئ    . را مشخص و رفع ابهام كند     

ولي معلـوم نيـست بـه چـه علـت كميتـه مركـزي هـيچ اقـدامي بـه عمـل                       . كمك از كميته مركزي نموده است     

آورد؟ آيا وزارت كشور چنين دستوري را داده بود؟ آيا كميته مركزي از قبل در جريان برنامه هماهنگ               نمي

  ؟ . . .اي ظاهر سازد؟ و يا  خواست خود را در چنين برنامه شده وزارت كشور قرار داشت و نمي

مأمورين پليس در تمام مدت عليـرغم درخواسـتهاي مكـرر مـسئولين نهـضت از اقـدام جـدي در برابـر                       

معلـوم  !! داشتند كه دستور مقابله و دستگيري به مـا داده نـشده اسـت               مهاجمين خودداري كرده و اعالم مي     
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وافقت برگزاري اين مراسم مسئوليت امنيت و انتظامات را پذيرفتـه اسـت چـرا               نيست اگر وزارت كشور با م     

اينچنين دست پليس را بسته است به نحوي كه در اين برنامه پليس نقش خود را و مهاجمين نيز نقش خـود                       

  .را ايفا نمايند و هيچگونه ناهماهنگي نداشته باشند

  

  مهاجمين چه كساني هستند؟

شود ايـن اسـت كـه مهـاجمين چـه كـساني               نگونه حوادث براي مردم مطرح مي     مهمترين سئوال كه در اي    

گويد آنان افراد عادي كوچه و خيابان هستند كه احساساتشان به خاطر مواضع نهضت         هستند؟ حاكميت مي  

توانند تنها حزب مخالف حاكميت را كـه در چـارچوب قـانون اساسـي بـه وظيفـه                     شود و نمي    دار مي   جريحه

  !كند، تحمل كنند ود و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر عمل مياسالمي و ملي خ

دهند كه هميشه مهاجمين سـازمان يافتـه و هماهنـگ و در               اينگونه حوادث در گذشته به خوبي نشان مي       

  .اند ارتباط با نهادها و مسئولين رسمي اقدام نموده

زهرا چند تن از سران شناخته        ه مستقر در بهشت   زهرا اين افراد زير نظر و با اطالع كميت          در حادثه بهشت  

شده نهضت از جمله آقايان دكتر سحابي و مهندس بازرگان را آنچنـان چـشم بـسته بـه بيابانهـاي جنـوب                       

  .تهران منتقل و مورد ضرب و شتم و ارعاب قرار دادند

 تن از اعـضاء     ۸۰سيم در روز روشن و در مركز شهر حدود            در حادثه تبريز افراد مسلح و مجهز به بي        

سـازند بـدون      و عالقمندان نهضت را به اسارت گرفته، مورد ضرب و شتم قرار داده و آنان را مجبـور مـي                   

  .اهللا طالقاني به تهران مراجعت نمايند برگزاري مراسم بزرگداشت  و سالگرد رحلت مرحوم آيت

ب و شـتم مـردم،      در ساير حوادث سالهاي گذشته كه چند بار به دفتر نهضت حملـه شـد و ضـمن ضـر                   

 درصد از دادسراي انقـالب اويـن        ۹۰اسناد و مدارك نهضت را با خود بردند، بعد از چند ماه پيگيري حدود               

  . تحويل گرفته شد

 بهمن امسال نيز به طوري كه گفته شد آنان كامالً سازمان يافته و هماهنگ               ۲۱در مورد مهاجمين حادثه     

اگـر ايـن فـرض را نپـذيريم آيـا وزارت      . انـد  رت كشور عمـل كـرده    يا هماهنگ و زير نظر وزا     . اند  عمل نموده 

كشور قادر به انجام وظائف محوله و دستگيري و تعقيب و مجازات آنان به جرم محاربـه و  ارعـاب مـردم                       

كميته زير نظر وزارت كشور هستند تصور اينكه وزارت كشور           باشد؟ البته از آنجا كه نيروهاي پليس و         نمي

  .رسد  از اقدامات خالف قانون اين مهاجمين نباشد بعيد به نظر ميقادر به جلوگيري

متأسفانه اينگونه حوادث براي بسياري از مردم يادآور خاطرات تلخ حوادثي از قبيل حمله چماقداران به                

كـرد    مبارزين دوران استبداد سلطنتي در شهر قم و يا اجتماع كاروانسرا سنگي است كه رژيم شاه ادعا مـي                  

دهنـده     مزدور و سازمان يافته مردم عادي هستند و بعد از انقالب هويت آنان و ارگانهاي سازمان                مهاجمين

  . آنها مشخص گرديد

  

  شود؟ چرا از برگزاري اجتماعات نهضت جلوگيري مي

ماه كه با دعوت از اعـضاء و عالقمنـدان قـرار               دي ۱۶وزارت كشور از برگزاري سمينار انتخابات مورخ        

ختمان دفتر مركزي نهضت برگزار شود، جلوگيري به عمل آورد و با درخواست برگـزاري           بود در داخل سا   
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اما وزارت كشور كه بـا مراسـم سـالگرد          . ماه نيز موافقت ننمود      بهمن ۱۵ميتينگ انتخاباتي نهضت در تاريخ      

اي بــراي ارعــاب و تهديــد  نمايــد بــه طــوري كــه گفتــه شــد برنامــه   بهمــن مــاه موافقــت مــي۲۱انقــالب در 

هدف وزارت كشور يا حاكميـت از       . شود تا مردم در اينگونه اجتماعات شركت نكنند         كنندگان اجرا مي    شركت

  هائي چيست؟ اجراي چنين برنامه

به نظر نهضت آزادي ايران هدف اصلي، سياست ايجـاد رعـب و وحـشت، جلـوگيري از آگـاهي و رشـد            

ا و تبليغـات اسـت تـا مـردم نتواننـد نظـرات              هـ   مردم از طريق قطع ارتباط مردم با نهضت و انحصار رسانه          

  .مختلف را بشنوند و استماع قول نمايند و با انتخاب راه بهتر زمينه هدايت و رشد در جامعه فراهم شود

حاكميت بايد بداند اينگونه حوادث نه تنها تا كنون تأثيري روي عالقمندان نهضت نداشته است زيـرا هـر                   

نماينـد، بلكـه چنـين     ده با احتمال چنين مخـاطراتي در جلـسات شـركت مـي       بار كه دعوتي از آنان به عمل آم       

اعتباري و رسـوائي بيـشتر بـه بـار آورده و جمـع بيـشتري بـه                    حوادثي همواره  به ضرر حاكميت بوده بي       

  .برند اقدامات خالف قانون مسئوالن و يا عدم لياقت و توانائي آنان پي مي

  

  اولين واكنش حاكميت

 ضـمن اشـاره تلـويحي بـه         ۲۳/۱۲/۶۶هران و رئيس ديوانعالي كشور در خطبه جمعه         امام جمعه موقت ت   

  :گويد  بهمن چنين مي۲۱حادثه 

آزادي چه چيزي ، آزادي . آزادي نيست. اند راه انداخته» ننه من غريبم« انتخابات يتخبر نزديك شدن موقع"

، آزادي حـرف زدن؟ اوالً دليـل آزادي   احزاب، آزادي نطق، آزادي بيان، آزادي تبليغات، آزادي كانديـدا شـدن         

در دوران جنگ هيچ كشوري بـه يـك گـروه           . اين بهترين دليل بر آزادي است     . وجود خود اين آقايان هست      

اگـر آزادي   . خواهد بگويند و بـر آزادي گريـه كننـد           دهد بيايند هر چيزي دلشان مي       خوان اجازه نمي    مخالف

خواهيد برويـد بـا        اگر دولت سالمتي شما را تأمين نكند، وقتي مي         . . .نبود امروز شما در جاي ديگر بوديد        

رويد كه مردم به سرتان نريزند چه كسي به شما گفته است كه شـما قـيم مـردم هـستيد؟                     ماشين پليس مي  

خواهيد بگوئيد؟ ايـن فكرتـان راحـت باشـد نـه       قيد و شرط حتي قيود شرعي و قانوني اين را مي        آزادي بي 

. هيچ وقت نبوده در دوره خود پيغمبر هم نبوده است. در هيچ كجا نيست نبايد هم باشداينجا نيست بلكه 

اما آزادي در محدوده و چهارچوب قانون و شرع وجود دارد آزادي با سماجت و يـك مقـدار هـم اضـافه بـا                       

  ١"پوشي وجود دارد چشم

  :خورد در بيانات رئيس ديوانعالي كشور نكات متعددي به چشم مي

در حالي كه جريان ماوقع . اند بوده» مردم عادي«اند كه مهاجمين  ان ادعاي گذشته را تكرار كرده     اوالً ايش 

مهاجمين از مأمورين خودشان بوده پليس اجـازه و امكـان مخالفـت نداشـته،               . خالف آن را ثابت كرده است     

 شب بـه حالـت      ۱۱شوندگان را نگرفته است و عده قليلي را تا ساعت             جلوي ضرب و جرح و بازداشت خارج      

  .محبوس در محل نگاه داشته است

كننـد اطـالع    شايد آقاي رئيس ديوانعالي كشور كه خود از بيم جان در اتومبيل ضدگلوله رفت و آمد مـي               

نداشته باشند كه مسئوالن نهضت در ميان مردم رفت و آمد دارند و مورد احترام مردم هستند و حال آنكه                    

  . اند پناه محافظين خود از مردم فاصله گرفتهايشان و ساير افراد حاكميت در 
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خواهد آزادي در چارچوب قانون اساسي و قرآن  و سنت بـراي همـه              ثانياً آنچه نهضت آزادي ايران مي     

دانيـد؟   آيا انحصار و اختناق حـاكم را شـما آزادي مـي       . قيد و شرط    مردم است نه واليت مطلقه و آزادي  بي        

لشان دليل بر آزادي باشد، حضور ايشان و بسياري از افراد حاكميـت             اگر حضور مسئوالن نهضت در مناز     

مگر گفته شود كه حـضرات نقـشي در         . بود  در منازلشان در دوران استبداد سلطنتي هم بايد دليل آزادي مي          

  .اند مبارزات عليه رژيم گذشته نداشته

ي ايـران خـالف قـانون اسـت چـرا      ايم اگر فعاليـت نهـضت آزاد   ثالثاً به طوري كه قبالً نيز به دفعات گفته 

كننـد و   رئيس قوه قضائيه به جاي محاكمه غيابي در تريبون نمازجمعـه، مـسئوالن نهـضت را احـضار نمـي         

  !آورند تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد رسيدگي قانوني به عمل نمي

نهـضت و مـضروب   هـاي برخـورد حاكميـت بـا      رابعاً آقاي رئيس ديوانعالي كشور بايد بدانند كه شـيوه      

نمودن مردم به خاطر شركت در يك اجتماع قانوني با حضور و همكاري پليس تحت امر حاكميت در ادبيات                   

  .»آزادي«نزديكتر است تا » فاشيسم«سياسي به 

خامساً ايشان و ساير همكاران ايـشان در حاكميـت بايـد بداننـد كـه خـود روزي قربـاني اعمـال چنـين                         

تجربيات تاريخي  . ر خودكامگي روزي هم در جلو منزل حاكميت خواهد خوابيد         هائي خواهند شد و شت      شيوه

كه هر كه ستمگري را مدد كند به چنگـال          » من اعان ظالما سلطه عليه    «سنتهاي الهي همواره چنين بوده است       

  .ستم وي گرفتار خواهد شد

  

  !!مفهوم آزادي انتخابات

نون و سـلب آزادي و ا منيـت اجتماعـات بـه ويـژه در                هاي خالف قا    حاكميت با اجرا و يا تأييد اين شيوه       

آستانه برگزاري انتخابات از يك سو مصمم است مانع آزادي و امنيت انتخابات گرديـده و مجلـس آينـده را           

انتخابات يكي از مسائل حيـاتي ايـن كـشور    "هاي خود قرار دهد و از سوي ديگر ادعا دارد    در انحصار جناح  

  ١"زاد و در يك فضاي سالم، نمايندگان خود را انتخاب كننداست و مردم بايد به طور آ

همچنين وزير كشور با اشاره به هشدار اخير نهضت مبني بـر ضـرورت اجـراي قـانون احـزاب قبـل از                       

  :گويد انتخابات و تعلل وزارت كشور در اين مورد مي

انون نيز نداريم كه مجلس از      در ق . اصالً در قانون اساسي و مجلس ما انتخابات هيچ ربطي با احزاب ندارد            "

  ٢."چند حزب تشكيل شود و قانون انتخابات ما بر اساس قانون اسالم و قانون اساسي است

ها به طور انحـصاري در اختيـار حاكميـت اسـت و حتـي اجتماعـات                  معلوم نيست در شرايطي كه رسانه     

ظامي مورد حمله و تهـاجم قـرار        قانوني و با اجازه وزارت كشور اينچنين در حضور انبوهي از نيروهاي انت            

 و ششم قانون اساسي مبني بر ضرورت حـضور فعاليـت      گيرد و ضرورتي نيز براي اجراي اصل بيست         مي

شود و اصول فصل سوم و فصل پنجم قانون اساسي مبني بـر آزادي              هاي سياسي ديده نمي     احزاب و گروه  

تواند   اموشي سپرده شده است، مردم چگونه مي      و حاكميت ملت با طرح مسئله  واليت مطلقه فقيه به بوته فر            

  ؟" به طور آزاد و در يك فضاي سالم نمايندگان خود را انتخاب كنند"
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رسد اين مفهوم جديدي از آزادي انتخابـات اسـت كـه حاكميـت در نهمـين سـالگرد پيـروزي                       به نظر مي  

  !!كند انقالب اسالمي به مردم ايران هديه مي

يگر حاكميت را به مطالعه سرنوشت پيـشينيان و تعمـق در آيـات الهـي بـه            نهضت آزادي ايران يك بار د     

ما بعد از هالكت اقوام گذشـته شـما را جانـشين آنـان سـاختيم تـا            " از سوره يونس     ۱۴ويژه آيه شريفه    

  .نمايد   دعوت مي١"كنيد بيازمائيم و بنگريم چگونه عمل مي

نمايد و اطمينان دارد كه آنان همچـون   ر مي بهمن صميمانه تشك  ۲۱نهضت از شركت كنندگان در مراسم       

  .گذشته در راه حق پايداري نموده و به وظائف اسالمي و ملي خود عمل خواهند نمود كه العاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ بهمن ماه ۲۴
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  اطالعيه نهضت آزادي ايران پيرامون جنگ شهرها

  

  :هموطنان عزيز

گنـاه را     آشام جنگ به درون شهرها كشيده شده و گروهي از شهروندان بي           بار ديگر دامن عفريت خون      

كشد و امنيت و خواب را از پيـر   حتي بيماران و كودكان و سالمندان را به خاك و خون مي           . سازد  قرباني مي 

مسابقه كشتار با موشك و بمب ادامه دارد و خون و خرابي هـر روز شـتاب بيـشتري                  . و جوان ربوده است   

  .گيرد مي

براي خاتمه جنـگ پديـد      كوشد كه مختصر اميدي را كه از طريق مذاكرات            عراق با ادامه جنگ شهرها مي     

  .ردبآمده است از بين ب

  :نهضت آزادي ايران تلگرامي به شرح زير براي دبيركل سازمان ملل متحد ارسال داشت

  يارئحضرت پرز دوكو

  دبيركل سازمان ملل متحد

  رامبه نام خدا و با سالم و احت

و با تحريك عراق از سر گرفته شده، تأسف نهضت آزادي ايران جنگ شهرها و مسابقه كشتار را كه با كمال 

دهد، به هر صورت  كيش ايران و عراق را گروه گروه تحويل مرگ مي  دفاع دو همسايه هم     گناه و بي    مردم بي 

  .نمايد  محكوم ميشديداًو از هر طرف كه باشد 

داريم كه ملت ايران به شهادت تاريخ و طبـع            ارتباط با هموطنان خود داريم اعالم مي      تا آنجا كه آشنائي و      

دوست بوده، اكثريت آن خواهان پايان عادالنه و شرافتمندانه جنگ هشت  خود همواره عدالت خواه و انسان

  .اي هستند كه جز خون و خرابي ارمغاني براي دو كشور نداشته است ساله

طلبانه شما استقبال     ريم همانطور كه دولتهاي ايران و عراق از وساطت و اقدامات حق           از آن جناب انتظار دا    

تر رسالت فـوق تعقيـب و         اند مساعي پيگير و جوانمردانه خود را براي تحقق هر چه زودتر و عادالنه               كرده

ادت بشر  اميدواريم با همت و همكاري طرفداران صلح و سع        . براي آن سازمان كسب آبرو و اعتبار فرمائيد       

  .آورند فائق آئيد هاي شوم جهاني به وجود مي و بسيج كليه امكانات سازمان ملل بر موانعي كه سياست

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازرگان

۱۵/۱۲/۶۶  

  :هموطنان

اگر ملت صبور . انگيز كنوني مستلزم مشاركت و فعاليت كليه افراد كشور است  پايان دادن به وضع اسف    

المللي نخواهند توانـست      اندركاران سياست و مجامع بين      جدي ننمايد، دست  رابر اين فاجعه اقدامي     ايران در ب  

  .در تالشهاي خود براي پايان دادن به جنگ شهرها موفق گردند

المللـي از آنـان       د به مجـامع بـين     وهاي خ   ها و تلگرام    نهضت آزادي ايران از افراد ملت تقاضا دارد با نامه         



 

 ۱۹۵

سوز شهرها و در مرحله بعدي به جنـگ بـين دو كـشور خاتمـه                  ه اول به اين جنگ خانمان     بخواهند در مرحل  

اي كه به سرنوشت ايران عالقمندند درخواست داريـم بـا    همچنين از هموطنان خارج از كشور و آواره       . دهند

. انندبكار گرفتن امكاناتي كه در اختيار دارند درخواست مظلومانـه ملـت ايـران را بـه گـوش جهانيـان برسـ                      

  .سرنوشت آينده كشور در گرو اقدامات جمعي شماست

  نهضت آزادي ايران

۱۶/۱۲/۶۶  

  



  

 ۱۹۶

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  انتخابات وجوب يا حرمت شركت در

   انتخابات آزاد و سالم براي مجلس قانونيشرايط

  

نهضت آزادي ايران بنا به ارتباط حياتي انتخابـات بـا اسـتقالل كـشور و آزادي مـردم و سـالمت نظـام                        

كيد داشته، از يك طرف تالش خود را صـرف          أي همواره درباره آزادي و صحت انتخابات ت       جمهوري اسالم 

هاي مردم در انتخابات نمـوده و از طـرف            وادار ساختن حاكميت به رعايت قانون اساسي و حقوق و آزادي          

 ترين حقوق سياسي و قـانوني خـود         ديگر مردم را به حضور در صحنه اجتماع و پايداري و مطالبه اساسي            

  .هاي مختلفي در اين زمينه منتشر ساخته است ها و بيانيه تشويق نموده، اطالعيه

داشـته،  ن ادرباره انتخابات نمايندگان دوره سوم مجلس نيز نهضت از چند ماه پيش مواضع خـود را بيـ    

ك كـه بـه     با اين وجود، اين   . برگزاري انتخابات آزاد را تنها در يك جامعه باز و آزاد، قابل تحقق دانسته است              

شـويم هنـوز بـسياري از هموطنـان دربـاره آزادي انتخابـات و                 هاي انتخاباتي نزديك مي     تاريخ آغاز فعاليت  

به منظور آگاهي بيشتر هموطنان و اتمام حجت با         . كنند  وجوب يا حرمت شركت در آن از نهضت سئوال مي         

 و  شـرايط المي و ملـي اسـت و        مسئولين معيارهاي انتخابات آزاد و سالم، كه شركت در آن از وظـائف اسـ              

 بيـان  ذيـالً عالئم انتخابات انحصاري و بيمارگونه كه شركت در آن به نظر ما خالف شرع و قانون اسـت را            

  .ندن موجود پرداخته اتخاذ تصميم كشرايط به ارزيابينمائيم، تا مردم و مسئولين، خود  مي

  معيارهاي انتخابات آزاد و سالم

  ) قانون اساسي۲۴اصل ( حاكمه هيأتت براي موافقين و مخالفين ـ آزادي مطبوعات و نشريا۱

و برخورد آراء و    )  قانون اساسي  ۱۷۵اصل  (هاي گروهي مانند راديو و تلويزيون         ـ آزادي ساير رسانه   ۲

  .عقايد و استماع اقوال و نظرات مختلف در جامعه

  )۲۷اصل (ـ آزادي و امنيت تشكيل اجتماعات براي همگان ۳

  )۲۳اصل (راز عقيده بدون ترس از تعرض ـ آزادي اب۴

 حاكمـه و    هيـأت انـدركاران و مـوافقين        ـ حفظ حيثيت و امنيت جان و مال و حقوق مردم اعـم از دسـت               ۵

  )۲۲اصل (مخالفين 

  .ـ تفكيك ناپذيري آزادي و امنيت عمومي از سالمت انتخابات۶

بـراي  ) زرت كـشور  اه ويـژه و   بـ ( تـسهيالت الزم از جانـب ارگانهـاي مـسئول            تـأمين ـ رعايت حقوق و     ۷

  .مخالفيني كه در چهارچوب قانون اساسي فعاليت علني دارند براي بيان نظرات و مشاركت در انتخابات

ها و احزاب و افراد مخالف از حمالت مهاجمين و مـامورين              ها، انجمن   ـ مصونيت و حفظ امنيت جمعيت     ۸

  .ذون ولي غيرمسئولأم

  .قمندان و طرفداران آنان پس از برگزاري انتخاباتكنندگان، عال ـ امنيت كليه شركت۹

  :دارد بر اساس اصل نهم قانون اساسي كه اظهار مي



 

 ۱۹۷

هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مـشروع را، هـر چنـد بـا                      ..... «

  ».وضع قوانين ومقررات سلب كند

به عبارت  .  انتخابات حتي در زمان جنگ محفوظ بماند       آزاديهاي مصرح در اصول فوق بايد در برگزاري       

اند و برگزاري انتخابات آزاد فقط در يـك جامعـه بـاز و              جامعه آزاد دو روي يك سكه     و  ديگر انتخابات آزاد    

  .تر باشد، آزادي انتخابات كمتر خواهد بود هر قدر جامعه بسته. آزاد ميسر است

  .كنيد ه را در زير مالحظه مي انتخابات انحصاري بيمارگونشرايطعالئم و 

   انتخابات انحصاري و بيمارشرايطعالئم و 

هـاي     همچنان ادامه داشته باشد و حتي يك روزنامه مخـالف سياسـت            )ها( ـ توقيف غيرقانوني روزنامه   ۱

  .حاكميت به طور گسترده در كشور منتشر نشود

نظر درباره انتخابـات يـا امنيـت و         ـ هيچ شخصيت، گروه، جمعيت و يا حزب مخالفي نتواند براي اظهار           ۲

  .آزادي اجتماعات عمومي تشكيل بدهد

ـ فقط حاكميت و طرفدارانش به طور انحصاري از راديـو و تلويزيـون و مطبوعـات بـه عنـوان وسـيله              ۳

ها محـل     ها را ندهد و رسانه      تبليغاتي استفاده كند و به هيچ فرد يا گروه مخالفي اجازه استفاده از اين رسانه              

  .رد عقايد مخالف نباشد و عالوه بر آن سانسور اخبار و اطالعات نيز برقرار باشدبرخو

 در اختيار حاكميـت و گروههـاي موافـق          صرفاً.... ـ محل اجتماعات مانند مساجد، ميادين، ورزشگاهها        ۴

  .حاكميت باشد و گروههاي قانوني مخالف، حق استفاده از آنها را نداشته باشند

 لغو دفتر بسيج اقتصادي و عدم صدور گذرنامه و اجازه خروج در مورد كساني كه                ـ شايعاتي از قبيل   ۵

و ايـن شـايعات قبـل از برگـزاري انتخابـات از طـرف              در انتخابات شركت نكنند، ابداع شده و گسترش يابـد         

  . تكذيب نشودرسماًحاكميت 

ندان و طرفداران آنـان، بـه     باشند و عالقم    ـ داوطلبين نامزدي انتخابات كه مستقل و مخالف حاكميت مي         ۶

  .هاي ديگر احساس مصونيت و امنيت نكنند دليل ترس از اخراج از محل كار و يا ايجاد مزاحمت

ماننـد شـوراي    (ـ داوطلبين صاحب صالحيت غيروابسته به حاكميت نگران باشند كـه مراجـع مـسئول                ۷

به قرآن كريم ياد خواهند كـرد پاسـدار        صالحيت آنان را رد كنند و يا نتوانند مطابق با سوگندي كه             ) نگهبان

هاي مردم بوده، آزادانه قادر به اظهارنظر درباره كليه مسائل مهم             اسالم و قانون اساسي، استقالل و آزادي      

  .كشور و سئوال و استيضاح دولت باشند

هاي گروهي را در اختيار دارنـد، بـه جـاي رعايـت حقـوق                 ـ مقامات مسئول دولتي و كساني كه رسانه       ۸

هـا و احـزاب سياسـي مخـالف، آنـان را              ها، سازمان    تسهيالت الزم براي مشاركت شخصيت     تأمينهمگان و   

  .اعتبار ساختن آنان كنند مورد حمالت و اتهامات كذب قرار دهند و سعي در بي

ـ مقامات اصلي و سازمانهاي مسئول كشور به شكايات مردم و سازمانهاي سياسـي مبنـي بـر نقـض                    ۹

  . الزم براي انتخابات آزاد و سالم ترتيب اثر ندهندشرايطعايت قوانين و عدم ر

هاي مربوطـه بـوده،       ـ مقامات و سازمانهاي مسئول مانع اجراي قوانين مربوط به احزاب و آئين نامه             ۱۰

  .هاي مختلف به سالهاي بعد موكول كنند اجراي آنها را به بهانه

 الزم  شـرايط  مربوط به انتخابات آزاد و سـالم،         نهضت آزادي ايران معتقد است اگر بر اساس معيارهاي        



 

 ۱۹۸

براي همه مردم، به ويژه مخالفين وفادار نظام فراهم شده باشد بر حسب وظيفه اسالمي و ملي همه بايـد از                     

 شـرايط عالئـم و    كـه   طريق انتخابات در تعيين سرنوشت خود و كـشور مـشاركت كننـد ولـي در صـورتي                   

 فوق به آنها اشاره شـد وجـود داشـته باشـند انتخابـات نـه تنهـا از                    انتخابات انحصاري و بيمارگونه كه در     

تـوان در آن شـركت        اعتبـار بـوده، نمـي       آزادي و سالمت برخوردار نبوده، بلكه انتخاباتي خالف قانون و بي          

  .كرد

  نهضت آزادي ايران

۱۸/۱۲/۱۳۶۶  

  

  



  

 ۱۹۹

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  درخواست مالقات و گفتگو با رهبر انقالب پيرامون جنگ

  

  بسمه تعالي

  

   و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران انقالبور محترم رهبر حض

با عرض سالم و دعاي توفيق در آنچه رضاي خدا و خير خلق ايران است اينجانب به اتفاق آقايان دكتر                     

يداهللا سحابي و دكتر ابراهيم يزدي براي مذاكره و بيان نظريات ضروري در مـورد تحـوالت اخيـر جنـگ و                      

  . القات فوري داريماوضاع كنوني تقاضاي م

  دبير كل نهضت آزادي ايران 

   بازرگانمهدي

۲۰/۱۲/۶۶  

  

  



  

 ۲۰۰

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  محروميت ملت از مشاركت در آن و انتخابات انحصاري

  

  :فتمند و عالقمندان به آزادي و استقالل ايران و به نظام جمهوري اسالمياهموطنان شر

ن شـهرها و همچنـين مـصائب و         از سرگيري جنگ شهرها به ويژه حمالت موشكي بـه تهـران و بمبـارا              

مشكالت ناشي از آن، بار ديگر مسئله جنگ را براي ملت ايران به صورت فاجعه عمده و روزمـره درآورده                    

  .دهند تفاوتي نشان مي  انتخابات بيمسئله بيش از پيش نسبت به متأسفانهاست و مردم 

ام بـه برگـزاري انتخابـات بـر         از آنجا كه وزارت كشور مصمم است در شرايط بحران كنوني مملكت اقد            

ي كـه در هـر حـال انتخابـات در سرنوشـت             تـأثير هاي قبلي خود بنمايد بـا توجـه بـه اهميـت و                طبق برنامه 

هـا و اقـداماتي كـه بـراي مطالبـه آزادي انتخابـات        كشورمان دارد، نهضت آزادي الزم ديد به دنبال اعالميـه  

اين دوره كـه      مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات در       انتشار و انجام داده بوده است نظر خود را درباره         

  . برگزار گردد به اطالع هموطنان برساند تا با آگاهي بيشتر تصميم بگيرند۱۹/۱/۶۷قرار است روز 

دانند كه نهضت آزادي ايران با اعتقاد و وفاداري كه به انقـالب و آرمانهـاي                  هموطنان عزيز به خوبي مي    

 و حاكميت ملت را يگانـه ضـامن تحقـق آرمانهـاي انقـالب و نجـات و سـعادت                     آن و به قانون اساسي دارد     

داند همواره كوشش داشته است كه انتخابات نمايندگان مجلس شورا و رئيس جمهوري               كشور و ملتمان مي   

با آزادي و امنيت كامل براي عموم ايرانيان بر طبق اصول قانون اساسـي و بـدون دخالتهـاي غيرقـانوني و          

كليه كساني كه قانوناً حـق رأي      حاكمه و نهادهاي رسمي و غيررسمي تابعه انجام گرديده           هيأت مزاحمتهاي

 نهضت آزادي نيز بتواند به عنوان يك حزب قـانوني فعاليـت و              ،و آزادانه نمايند  دارند در آن شركت آگاهانه      

  .اداي وظيفه كند

اي ملت و مـادام كـه مجلـس شـوراي           به عقيده ما انتخابات بدون آزادي و امنيت و مشاركت تمام قشره           

اسالمي جايگاه نمايندگان واقعي افراد و افكار مملكت نباشـد هـيچ يـك از آرمانهـاي اوليـه و اصـلي انقـالب           

هـاي امنيـت و       هـاي ملـت ايـران در زمينـه          و هيچ يك از خواسـته     ) يعني آزادي، استقالل و حكومت اسالمي     (

پيروزي در جنگ جامه عمل      خصوصاً شكوفائي و ترقي و م     عدالت، آبادي و شكوفائي اقتصاد و خودكفائي،      

 حاكمه نيـز راهـي جـز مطالبـه پيگيـر            هيأتبراي مبارزه قانوني و گرفتن حقوق حقه ملت از          . نخواهد پوشيد 

  .آزادي و حاكميت ملي و از جمله مشاركت در انتخابات صحيح قانوني وجود ندارد

  ٭

اعتقاد، در هر يك از انتخابات عمومي كـشور بـه فعاليـت    نهضت آزادي ايران، با چنين احساس وظيفه و       

. پرداخته از دولت خواستار آزادي و اداي امانت شده است و از ملت انجام وظيفه حاكميت را خواسته اسـت               

ها، به     رأي ايم كه مسئولين و متصديان از چند ماه قبل از داوطلبي كانديداها و دادن               ما همواره اصرار داشته   

و افراد اجازه و امكان و امنيت الزم را بدهند تا ايراد و انتقاد و پيشنهاد به صورت تبـادل نظـر                      همه گروهها   

كنندگان آسان و آزاد باشد، در برخورد آزاد آراء و عقايد مـردم               و تماس بين نامزدهاي انتخاباتي و انتخاب      



 

 ۲۰۱

ت نظـارت نماينـد، مطبوعـات و         بـر انتخابـا    ، بدهنـد   رأي بتوانند آگاهانه انتخاب نمايند و بـا احـساس امنيـت          

هاي گروهي حالت انحصاري نداشته باشد، حق اجتماع و دفاع و تبليغات به طور يكسان براي موافـق                    رسانه

  .و مخالف برقرار باشد و تضمين گردد

  ٭

هموطنان محترم اطالع كافي از مواضع اتخاذي و انجام وظائف ملي و اسالمي پنج نفر نمايندگان نهضت                 

دانيد كـه در آن انتخابـات چـون هنـوز تـا حـدود زيـادي                   جلس شوراي اسالمي اول دارند و مي      آزادي در م  

گرديـد نهـضت آزادي عالقمندانـه و مجدانـه و بـه دور از روح                  آزادي و اصول قانون اساسـي رعايـت مـي         

  .انحصارگري مشاركت نمود

رهبري انقـالب و متوليـان و       . در انتخابات مجلس دوم نهضت آزادي به فعاليت و اداي وظيفه اقدام نمود            

پـس از آنكـه عـدم ايفـاي         . دادنـد   متصديان مكرر وعده آزادي و امانت در برابر مردم و اجراي قانون را مي             

امانت و تعهدات دولت آشـكار گرديـد و از غيـر مـوافقين خـود، آزادي و امنيـت را منـع نمودنـد نهـضت از                            

 حاكمـه، در    هيأت نموده به ارائه اعمال خالف قانون        مشاركت در چنان انتخابات و معرفي كانديدا خودداري       

گيري و قرائت آراء پرداخت و غير قانوني بودن و مشروعيت نداشتن مجلـس زائيـده                   رأي مراحل مقدماتي و  

  .از چنان انتخابات را اعالم نمود

  ٭

 را از   در آستانه انتخابات مجلس سوم متوليان انقالب و نظام و مقامات جمهـوري اسـالمي ايـران خـود                  

اكتفـا  » انتخابـات سـالم  «نياز دانسته به شـعار   تظاهر به قانون و از ادعا و وعده آزادي و امنيت انتخابات بي       

نه تنها در عمل كمترين اقدام در جهت عمومي بـودن و قـانوني بـودن انتخابـات ننمودنـد و كمتـرين                       . كردند

كردنـد ابـراز       امنيـت از مخـالفين مـي       ممانعت يا محكوميت لفظي از عناصر و نهادهائي كـه سـلب حركـت و              

قانون احزاب و جلوگيري اجراي ها تصميم قطعي خود را در عقب انداختن         نداشتند بلكه در نطقها و مصاحبه     

  .از مشاركت آنها و گروههاي ديگر در انتخابات بيان داشتند

فقـدان آزادي و امنيـت      به اين ترتيب جاي ابهام و ترديد در غيرقانوني و ناسالم بودن انتخابات حاضـر،                

در حقيقـت و در عمـل     . مشاركت عمومي ملت در آن و انحصاري بودن انتخابـات، بـاقي نمانـده اسـت               براي  

 حاكمه با دست و زبان خود انتخابات مجلس سوم را بر قشرهاي مختلف ملت و بر كساني كـه عالقـه                   هيأت

  .يم كرده استبه ايران و اعتقاد به آزادي و حاكميت قانون و ملت دارند، تحر

در چنين شرايطي اعضاء و عالقمندان نهضت آزادي در انتخابات انحصاري حاكميـت شـركت نخواهنـد                 

كرد و اطمينان داريم كه مردم آزاده و آگـاه ايـران كـه قلبـشان بـه خـاطر حفـظ مـصالح مملكـت و ملـت و                            

 ننشسته بـراي بـاز شـدن        اما از پاي هم   . طپد همين موضع را خواهند داشت       ارزشهاي انساني و اسالمي مي    

 حقوق و آزاديهاي قـانوني مـردم كـه شـرط اصـلي برگـزاري انتخابـات آزاد و                    تأمينجو سياسي جامعه و     

  .باشد تالش پيگير خود را ادامه خواهد داد قانوني مي

  ٭

 حاكمـه،   هيـأت به منظور اتمام حجت بـر       و  گيري هموطنان عزيز      اينك براي آگاهي و يادآوري و تصميم      

وار   هاي قوه مقننه و دولتهاي آينـده و ثبـت در تـاريخ، بـه شـرح اجمـالي و فهرسـت                       ه در پرونده  حفظ سابق 



 

 ۲۰۲

  :پردازيم هاي نهضت مي رويدادهاي چند ماهه اخير در رابطه با انتخابات و اقدامات و اعالميه

 ۱۹/۶/۶۶ حاكمـه در مـسافرت مـورخ         هيـأت ـ طليعه سياست ضد آزادي و امنيت انتخابات در واكـنش            ۱

مور و مسلح با اطالع و      أايادي م . هاي خود به تبريز ظاهر گرديد       عي از اعضاء و عالقمندان نهضت با خانواده       جم

 سـالروز   ها در جامعه و مردم تبريز و از برگزاري مجلس بزرگداشـت             رهبري وزارت كشور از حضور نهضتي     

پس از آنكه به ضرب و شـتم و         اهللا طالقاني و سخنراني آقاي مهندس بازرگان جلوگيري كردند و             رحلت آيت 

حبس ميزبانـان تبريـزي و بعـضي از مـسافرين و شـركت كننـدگان شهرسـتاني پرداختنـد كليـه اعـضاء و                      

  . به تهران برگرداندنداجباراًها را  عالقمندان نهضت و خانواده

 به  هاي مربوط    نهضت آزادي به منظور طرح و تبادل و انعكاس نظريات و خواسته            ۲۴/۷/۶۶ـ در تاريخ    ۲

خبرنگاران داخلي   .انتخابات، از خبرنگاران داخلي و خارجي، دعوت شركت در يك مصاحبه مطبوعاتي نمود            

هـاي داخلـي از درج         ضـمن آنكـه رسـانه      .شركت كردند ولي از حضور خبرنگاران خـارجي جلـوگيري شـد           

م آنكه نظريـات و  آهنگ نشان دادند كه حاكميت عليرغ مذاكرات و خبر مصاحبه خودداري كردند، به طور هم       

كند حاضـر بـه انتـشار كمتـرين           تبليغات افراد وابسته به خود و مقامات رسمي را در سطح وسيع پخش مي             

  .اطالع و انجام كوچكترين ارتباط با ملت درباره غيرموافقين نيست

 مجلـس كـه     ۷/۶/۶۰ـ وزارت كشور در طول شش سـال گذشـته از اجـراي قـانون احـزاب مـصوب                    ۳

هاي خـالف قـانون        قانون اساسي تصريح شده است با توسل به دالئل و توجيه           ۲۶ل  ضرورت آن در اص   

 قـانون احـزاب طـي دو نامـه بـه            ۱۷۴ و   ۱۷۳نهضت آزادي ايران بر اسـاس مـواد         . سرپيچي نموده است  

 از سـازمان بازرسـي كـل كـشور و از            ۲۳/۹/۶۶و۲۲هـاي      و تاريخ  ۱۶۴۲/۴/۲۱ و   ۱۶۳۸/۴/۲۱هاي    شماره

ي و كميسيون اصل نـود درخواسـت رسـيدگي و تعقيـب مـسئولين را نمـود و اقـدام و                      ديوان عدالت ادار  

  .جوابي دريافت ننمود

 يك دعوت كتبي از اعضاء و عالقمندان نهضت به عمل آمـد تـا در دفتـر نهـضت                    ۱۶/۱۰/۶۶در تاريخ   ـ  ۴

ارت كـشور و پلـيس    به وز قبالًبررسي و تبادل نظر و تداركات مقدماتي براي انتخابات به عمل آيد و مراتب               

موران مسلح و مجهزي از نهادهاي انتظـامي و اطالعـاتي بـه دسـتور               أقبل از ساعت مقرر م    . اطالع داده شد  

وزارت كشور يا الاقل با اطالع و اجازه وزارت كشور، به محل نهضت آمده از برگزاري اين جلسه انتخاباتي                 

ودداري از مقابلـه بـا دسـتور وزارت        نهـضت آزادي ضـمن خـ      . خصوصي و داخلي ممانعت به عمل آوردند      

 اعتراض كتبي به وزارت كشور نموده       ۱۶/۱۰/۶۶نظر كرد و طي تلگرام مورخ         كشور از انعقاد مجلس صرف    

بار ديگر عدم اقـدام و ارسـال پاسـخ و       . رونوشت براي رياست جمهوري و برخي از مقامات ذيربط فرستاد         

گـي مقامـات را در جلـوگيري از آزادي و امنيـت انتخابـات و                آهن   هـم  ،الذكر  تغيير رويه از ناحيه مقامات فوق     

  .همگاني بودن آن را ثابت نمود

 قانون اساسي از وزارت     ۲۷ و بر طبق اصل      ۱۷۱۴/۴/۲۱ نهضت طي نامه شماره      ۲۶/۱۰/۶۶ـ در تاريخ    ۵

 كشور درخواست محل مناسب براي برگزاري يك اجتماع عمومي در يكي از اماكن شهري از جمله دانـشگاه               

هاي بعدي موفق به اخذ جواب كتبي نشده ولي سـرانجام وزارت               با پيگيري . تهران يا ورزشگاه امجديه نمود    

  . مخالفت خود را اطالع دادكشور شفاهاً

طرفي خود و دولت در امـر انتخابـات           ـ آقاي وزير كشور در ظرف سه ماه اخير به جاي حفظ بي            ۶



 

 ۲۰۳

احيه متصديان و نهادها و بلكه تـشويق نمـودن مـردم و             و جلوگيري از مزاحمت و ايجاد محدوديت از ن        

انگيز عليه احـزاب و از        گيري خصمانه و تهمت     تر، به موضع    گروهها به مشاركت هر چه آزادتر و فعاالنه       

جمله نهضت آزادي پرداخته سياست دولت مبني بر اجراي يك انتخابـات انحـصاري و فرمايـشي را بـه                    

  ١.نمايش گذاردند

گيري خالف قانون اساسي وزير كشور درباره احـزاب           ان به عنوان اعتراض به موضع     نهضت آزادي اير  

 بـه دادسـراي     ۲۷/۱۲/۶۶ و   ۲۶/۱۰/۶۶و افترا و اهانتهائي كه مرتكب شده بود دو شكايت كتبي درتاريخهاي             

  .عمومي تهران عليه ايشان ارسال داشت كه تاكنون هيچ اقدام عملي روي آن صورت نگرفته است

ئي آقاي وزير كشور و همكاران ايشان به قانون و مصلحت كشور به آنجا كـشيد كـه توصـيه                    اعتنا  بي

اهللا منتظري مبني بر ضرورت اجراي قانون احزاب قبـل از برگـزاري انتخابـات را ناديـده                     آيت ۸/۹/۶۶مورخ  

بدانـديش  بعضي از افرادي كه     « اعالم داشت كه      صريحاً  سال گذشته ايران   ۴۰گرفته ضمن هتاكي به احزاب      

نهـضت  «و ... انتخابات را با مسئله احزاب و غيره مرتبط كننـد مسئلهخواهند جو را مسموم كنند و    هستند مي 

  ».تواند در انتخابات شركت كنند آزادي به طور گروهي و تشكيالتي نمي

 به آقاي رئيس جمهور در مورد       ۱۷۴۸/۴/۲۱ نامه گزارش و شكايت تحت شماره        ۱۳/۱۱/۶۶ـ در تاريخ    ۷

ي يا محكوميـت اظهـارات و اقـدامات وزيـر كـشور را              تأييدخلفات قانوني وزارت كشور ارسال داشته نظر        ت

  .خواستار شديم كه البته پاسخي دريافت نكرديم

 گزارشي براي شوراي نگهبـان از خالصـه اقـدامات      ۱۷۵۵/۴/۲۱ طي نامه شماره     ۱۹/۱۱/۶۶ـ در تاريخ    ۸

 وزارت كشور و همچنين حوادثي كه نشان دهنده عـدم آزادي و  نهضت به منظور آزادي انتخابات و تخلفات  

باشد ارسال داشتيم و بـه اطـالع شـوراي نگهبـان      امنيت براي مشاركت غير موافقين در انتخابات مجلس مي        

در ايـن   . رسانديم كه تاكنون اقدام عملي و حتي پاسخ نفي يا اثبات از ناحيه مسئولين ظـاهر نگرديـده اسـت                   

گهبان خواسته بوديم كه معلوم نمايند آيا نظارت بر انتخابات كه بر طبق قانون اساسي بـه                 نامه از شوراي ن   

ها اسـت يـا       خواندن  رأي  دادنها و   رأي  محدود به ايام ثبت نام نامزدي و       ،است عهده آن شوري گذارده شده    

 ابـراز عقيـده و      شامل تمام دوران و جريانهاي انتخابات بوده و الزم است پيشاپيش محيط امن و آزاد براي               

  .اجتماع و انتقاد و داوطلب شدن و غيره هم وجود داشته باشد

 راه را براي اعمـال      تلويحاً شوراي نگهبان به اين نامه معقول و پرسش اساسي ما جواب نداده              متأسفانه

  . حاكمه باز گذاشتهيأتنظرهاي خالف قانون 

 بـه عنـوان آقـاي رئـيس جمهـور، بـا             ۱۷۹۰/۴/۲۱ به شماره    ۱۷/۱۲/۶۶ـ نامه شكايت ديگري در تاريخ       ۹

آميز و افترا و اشاعه اكاذيب آقاي وزير كشور در مصاحبه بـا روزنامـه اطالعـات و                    توجه به مطالب توهين   

در آن نامه تصريح شده است كه آقاي وزير كشور بـا چنـان              . اقدامات خالف قانون مشاراليه ارسال گرديد     

اخته و صالحيت خود را براي برگزاري انتخابات مجلـس سـوم             فسق خويش را آشكار س     ،اظهارات و اعمال  

 بـراي آنكـه گـامي در جهـت قـانوني شـدن              يماز دست داده است و از مقام رياست جمهوري خواستار شـد           

  .انتخابات شوراي اسالمي آينده برداشته شود اقدام به تعويض ايشان بنمايند

هاي قانوني و شرعي نهضت بالجواب و بالاثر ماند          اين نامه و تقاضا نيز مانند ساير مكاتبات و خواسته         

                                                      
  ۶۶ اسفند ۶ماه و   دي۲۴ و ۱۴ و ۱۲هاي مورخ   مصاحبهـ1



 

 ۲۰۴

و پرونده كوشش و آزمايش براي آزادي و امنيت و سالمت انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالمي،       

  .بسته شد) و مردم(از نظر نهضت آزادي ايران 

  ٭

چنـان ادامـه     آزادي و حقـوق اساسـي هم       تـأمين دارد كه مبارزه ملت بـراي          اعالم مي  مجدداًبدين وسيله   

  .خواهد داشت

  و السالم علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ اسفندماه ۲۴
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