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تلگرام دبيركل نھضت به رھبر انقالب و درخواست گفتگو پيرامون 

  جنگ

 ١٧/١/٦٧تاريخ: 

◄   

 
 تفصيل و تحليل واليت مطلقه فقيه

 ١٣٦٧فروردين  :تاريخ

◄   

 
  تلگرام تسليت به ياسر عرفات به مناسبت شھادت ابوجھاد

 ٣٠/١/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  اطالعيه پيرامون حمله مسلحانه به دفتر نھضت

 ٦/٢/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  اطالعيه در مورد حمله نظامی آمريكا به ايران در خليج فارس

 ٧/٢/٦٧تاريخ: 

◄   

 
ھشدار پيرامون تداوم جنگ «نامه سرگشاده به رھبر انقالب

  »خانمانسوز

 ٦٧ارديبھشت تاريخ: 

◄   

 

تلگرام دبيركل نھضت به رھبر انقالب در مورد حمله به دفتر 
◄   



 نھضت

 ١٢/٣/٦٧ :تاريخ

 
  هللا منتظری در مورد حمله به دفتر نھضت تلگرام به آيت

 و دستگيری اعضای نھضت و جمعيت

 ١٤/٣/٦٧ :تاريخ

◄   

 
  نامه به شورای عالی قضايی و درخواست رسيدگی به جريان 

حمله به دفتر نھضت و دستگيری اعضای آن در تھران و 

  شھرستانھا

 ٢٣/٣/٦٧تاريخ: 

◄   

 
اعضای نھضت و جمعيت و تصرف دفاتر بيانيه پيرامون دستگيری

  آنان

 ٢٨/٣/٦٧تاريخ: 

◄   

 
نامه به شورای عالی قضايی در مورد حركات مشكوك اطراف 

  دفتر نھضت

 تاريخ: 

◄   

 
نامه به شورای عالی قضايی در مورد نحوه بازجويی از اعضای 

  زندانی نھضت

 ٧/٤/٦٧تاريخ: 

◄   

 
پيام دبيركل به اعضا پس از دستگيری چند تن از اعضا و تصرف 

  دفتر نھضت

 ١٠/٤/٦٧تاريخ: 

◄   



 
بيانيه پيرامون حمله موشكی آمريكا به ھواپيمای مسافربری 

  ايراني

 ١٤/٤/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  وظيفه دينی و ملی ھمگانی «بيانيه 

  »حاكميت ملي در دفاع از تماميت ارضی و استقالل ايران و از

 ٢٢/٤/٦٧تاريخ: 

◄   

 
شورای امنيت از طرف ايران ٥٩٨نظر نھضت درباره قبول قطعنامه

 ١/٥/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  نامه به شورای عالی قضايی و درخواست رسيدگی 

  نھضت در زنجان به تضييقات ايجاد شده برای اعضای

 ٦/٥/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  اطالعيه دانشجويان نھضت پيرامون تجاوزات اخير رژيم عراق

 ٨/٥/٦٧تاريخ: 

◄   

 
دعوت از ھموطنان برای مشاركت در دفاع از استقالل و تماميت 

  ارضی كشور

 ١٠/٥/٦٧تاريخ: 

◄   

 
بيانيه مطبوعاتی درباره ضرورت مقابله ھمگانی با تجاوزات اخير 

  عراق

 ١٠/٥/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  نامه به شورای سردبيری كيھان در مورد مقاالت آن روزنامه 



  »ھشدار«پيرامون نامه سرگشاده

 ١٥/٥/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  المللی بس و مرزھای بين بيانيه پيرامون آتش

 ٢٢/٥/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  نامه به وزير اطالعات در مورد وضعيت اعضای زندانی نھضت

 ٢٣/٥/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  نامه دبيركل به وزير اطالعات در مورد تحت فشار قرار دادن

و افشای نام مسئولين تشكيالتي اقراراعضای نھضت جھت اخذ

 ١٤/٦/٦٧تاريخ: 

◄   

 
تلگرام دبيركل به رھبر انقالب و درخواست گفتگو پيرامون 

  مذاكرات ژنو

 ١٤/٦/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  و بازسازی كشور ٥٩٨پيام به رياست جمھوری درباره قطعنامه

 ٦٧شھريور تاريخ: 

◄   

 
نامه سرگشاده دبيركل به رھبر انقالب در مورد اقدامات 

  غيرقانونی عليه نھضت

 ١٢/٧/٦٧تاريخ: 

◄   

 
 ھای اسالمی  نامه سرگشاده دانشجويان نھضت به اتحاديه انجمن

  و جھادھای دانشگاھي

 ٦٧مھر تاريخ: 

◄   



 
  سی در ايران بی گزارش مصاحبه مھندس بازرگان با نماينده بی

 ١٣/٨/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  هللا منتظری در مورد خفقان در دانشگاھھا نامه به آيت

 ٢٥/٨/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  »احزاب سياسی و وزارت اطالعات«بيانيه پيرامون

 ٦٧آبان تاريخ: 

◄   

 
آذر روز جھانی  ١٦اطالعيه دانشجويان نھضت به مناسبت

  دانشجو

 ١٦/٩/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه در مورد قتل آقای دكتر سامی

 ٦٧آذر تاريخ: 

◄   

 
  سی بی راديو بی مصاحبه دكتر يزدی با

 ٢٠/١٠/٦٧تاريخ: 

◄   

 
مصاحبه مھندس بازرگان و دكتر يزدی با ماھنامه آدينه در مورد آزادی 

  احزاب و جمعيتھا

 ٦٧دی تاريخ: 

◄   

 
  ای از زندانيان سياسی با عنوان بيانيه پيرامون اعدام عده

ھا خدايا به تو  رحمی و بی ھا عدالتی ھا، بی قانونی از دست بی«

  »بريم پناه می

 ٦٧دی تاريخ: 

◄   



 
تلگرام دبيركل به رئيس شورای عالی قضايی در مورد نحوه محاكمه 

  اعضای زندانی نھضت

 ٦/١١/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  نامه دبيركل به رئيس شورای عالی قضايی

  و درخواست تعيين مرجع تظلم و شكايت مردم

 ٩/١١/٦٧تاريخ: 

◄   

 
نامه دبيركل به رياست جمھوری پيرامون تخلفات از قانون در مورد

  نھضت

 ٩/١١/٦٧تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه مطبوعاتی پيرامون شرايط فعاليت احزاب

 ٢٣/١١/٦٧تاريخ: 

◄   

 
مصاحبه مھندس بازرگان با روزنامه تھران تايمز (به نقل از روزنامه 

  ابرار)

 ٦٧بھمن تاريخ: 

◄   

 
  »تجربه ده ساله انقالب اسالمی ايران«بيانيه تحليلی

 ٦٧بھمن تاريخ: 

◄   

 
نامه به وزير اطالعات در مورد اظھارات ايشان در مصاحبه 

  تلويزيونی

  پيرامون نھضت و رھبران آن

 ٨/١٢/٦٧تاريخ: 

◄   

 



  »كتاب آيات شيطانی«بيانيه پيرامون

 ١١/١٢/٦٧تاريخ: 

◄   

  

 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

   تلگرام مهندس بازرگان به رهبر انقالب

  و درخواست گفتگو پيرامون جنگ

  تلگرام شهري 

  بسمه تعالي 

  وري اسالمي ايران حضور محترم رهبر انقالب و بنيانگذار جمه

 كه در آن تقاضاي مالقات براي ۲۰/۱۲/۶۶با سالم و دعاي عافيت و توفيق عبادت و خدمت پيرو تلگرام 

. نمايم  تقاضاي قبلي را تكرار ميآقايان دكتر سحابي و دكتر يزدي و شخص خود نموده بودم ضرورتاً

نياز بدانيد  تقاضاي مالقات ما بيه بممكن است حضرتعالي خود را از شنيدن نظريات و حتي پاسخ دادن 

دانيم كه در برابر آتشي  ولي ما خودمان را در برابر حي اليزال و تعهدي كه به ملت ايران داريم مسئول مي

ه ب.  ساكت ننشينيم،سوزاند و براي دنيا خطري شده است كه دو ملت ايران و عراق را روز بروز بيشتر مي

آميز كشتار و ويراني دو كشور مسلمان و مسموم و معلول و  قه جنوننظر ما سكوت در برابر اين مساب

جا ماندن كودكاني كه اگر هم ه  و نسل و بثمقتول گشتن صدها هزار نفوس محترمه همراه با هالكت حر

دهند و در  اوليا آنها كشته نشوند در اثر حمالت هوايي و پريشاني تعادل رواني خود را از دست مي

 براي كساني. پايان جان سالم بدر برند نسلي نامتعادل و ناسالم پديد مي آورند جنگ بيصورتيكه از اين 

جويند تداوم و  ختم اين غائله چاره مي ديگر برايروز جزا دارند و از طرف  خدا وه طرف اعتقاد ب كه از يك

ر ما خطرات بعد از فتح خرمشه. تشديد جنگ موجب عذاب وجدان و سرافكندگي در پيشگاه پروردگار است

تداوم و توسعه جنگ و اثرات خانمانسوز آن براي دو ملت ايران و عراق را نخست به صورت حضوري و 

 رسانيده پايان دادن استحضار  اعتنائي دست اندركاران به صورت علني به خصوصي و پس از بي

كيد و توصيه أ است تخداپسندانه عادالنه و شرافتمندانه جنگ و تغيير سياستي را كه در پيش گرفته شده

كنون كوچكترين  اهللا منتظري پيشنهادهايي ارائه داديم ولي تا  نيز در مالقات با حضرت آيتنموديم و اخيراً

اند و نه  اندركاران جنگ نه در مورد نظريات و پيشنهادهاي ما توضيحي خواسته دست. ايم ترتيب اثر نديده

هم از جنابعالي تقاضاي  ربكم باز  الي ربنا وةحال ما معذراند در هر  را پاسخ داده استدالالت منطقي ما

 اميدواريم با اجابت درخواست ما .استحضارتان برسانيم هانديشي در اين زمينه را ب مالقات داريم تا چاره

در  قدم نجات بخشي برداشته شود و اگر باز اين تقاضا مورد قبول نيفتاد الاقل در پيشگاه عدل الهي و

رود و  گردد و اقتصاد و حياتي كه بر باد مي شود و نسلي كه معيوب مي يي كه ريخته ميبرابر خونها

   و هيي لنا من امرنا رشداةرمحربنا آتنا من لدنك .  سرافكنده نباشيم،شود اسالمي كه بدنام مي

   ۶۷ فروردين ۱۷تهران 

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  مهدي بازرگان

  ۲۳۴ن استاد مطهري نرسيده به مبارزان ساختمان نهضت آزادي ايران خيابا: رونوشت



  

  تفصيل و تحليل 

 واليت مطلقه فقيه
 
 

 نهضت آزادي ايران

 
 ١٣٦٧فروردين 



 
 
 
 
 

  تفصيل و تحليل

 نظر نهضت آزادي ايران نسبت به فتوائيه

 »واليت مطلقه فقيه«

 )يا انقالب چهارم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  !خدايا

  جوييم پرستيم و تنها از تو كمك مي تنها تو را مي

  ما را به راه راست خودت رهبري فرما

  مندشان ساختي راه كساني كه از نعمت و رحمت بهره

  نه كساني كه مورد خشم تواند و نه گمراهان

  )نيايش همه روزه مسلمانان در نمازهاي پنجگانه(

  

  

  



  به نام خدا

  

  :خواننده عزيز

مندان نهضت آزادي ايران است  اي از اعضاء و عالقه كتابي كه در پيش رو داريد حاصل مطالعات عده

اسـالم دارد، بـه     در سرنوشـت ايـران و       » واليت مطلقه فقيـه   «اي كه نظريه      كه با توجه به نقش تعيين كننده      

  .اند بررسي و تحقيق مسأله از نظر حقوقي، اعتقادي، فقهي و سياسي ـ اجتماعي پرداخته

ايم اوالً در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم، ثانيـاً مطالـب را                  در تأليف اين كتاب كوشيده    

يد اعتراف كنـيم كـه بـه دليـل          علي رغم اين كوشش، با    . به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد        

ايم در اين زمينه توفيق كامل بـه دسـت            ماهيت مسأله و اهميت و نيازي كه به مطالعه دقيق دارد، نتوانسته           

  .آوريم

هايي از كتاب، به ويژه در شرح استدالالت و نظرات فقهـي، بيـان مطالـب بـه طـرق مختلـف                        در بخش 

  .واند موجبات مالل خواننده را فراهم آوردت تكرار شده و طوالني گشته است كه اين خود مي

ضمن معذرت خواهي از خوانندگان بايد توضيح دهيم كه تكرار مطالب فقهـي از زبـان قلـم بزرگـاني                    

اهللا ناييني بدان دليل است كه روشن شود مخالفـت            اهللا خراساني و آيت     همچون شيخ مرتضي انصاري، آيت    

مراجع معاصر و نهضت آزادي ايران نبوده است بلكـه فقهـاي            منحصر به برخي از     » واليت مطلقه فقيه  «با  

را نپذيرفتـه و داليـل      » واليت مطلقـه فقيـه    «بزرگ گذشته كه مورد ستايش و قبول رهبر انقالب هستند نيز            

  .اند اقامه شده براي آن را رد كرده

كلي نـسبت  منداني كه مايلند نظري  ضمناً خوانندگان محترم غيرمتخصص در مباحث اسالمي و عالقه        

تواننـد بـه خوانـدن مقدمـه و بخـش            به واليت فقيه اتخاذ نمايند ولي فرصت كافي براي مطالعه ندارند، مـي            

  .بندي سه بخش اصلي است، اكتفا كنند چهارم كتاب، كه جمع

وجه ادعا ندارد كه اين كتاب خالي از عيـب       ذكر اين نكته نيز الزم است كه نهضت آزادي ايران به هيچ           

و ) ع(و روش ائمـه     ) ص(تنها ادعاي ما اين است كه مطالعه كتـاب خـدا و سـنت پيـامبر                 . باشد و نقص مي  

واداشـته و   »  فقيـه   واليت مطلقه «بندي و داوري نهايي در رد         تجزيه و تحليل واقعيات موجود، ما را به جمع        

تايج تحقيقات خـود  نيز وظيفه خطير امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به خير، ما را بر آن داشت تا ن                  

  .را به صورت كتاب حاضر منتشر سازيم

  و اهللا يهدي من يشاء ايل صراط مستقيم
  نهضت آزادي ايران

  

  

 
  

 



  فهرست مندرجات

  مقدمه

  پيشگفتار

  تاريخچه و تحليل انقالب چهارم: بخش اول

  حركت گام به گام رهبر انقالب

  هاي رهبر انقالب ويژگي

  فقه سنتي و فقه پويا

  در تالش تعادل

  آخرين پله تا اين تاريخ
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   منتقله به فقهاي شيعه  الهيه واليت فقيه يا واليت مطلقه) الف

  واليت فقيه از ديد قرآن
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  پيامدهاي واليت مطلقه

  بندي نهايي هاي سياسي و اجتماعي و جمع جنبه: بخش چهارم

  هاي گذشته خالصه گيري از بخش

  تحليل اجتماعي ـ اعتقادي و پيامدهاي پديده واليت مطلقه فقيهبندي نهايي و  جمع

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   پيشگفتار

 صادر   خطاب به آقاي رئيس جمهور      اي   رهبر انقالب فتوائيه يا منشورنامه     ١٣٦٦ دي ماه    ١٦در تاريخ   

پيـدا كـرد و همچـون       را  »  فقيـه   واليـت مطلقـه   «موضوع و محتواي منشورنامه به زودي عنـوان         . فرمودند

تفـاق ملـت     كه با رأي اكثريت قريب به ا        و نظام جمهوري اسالمي را     ١٣٥٧انقالبي در انقالب، مباني انقالب      

آزادي و حاكميت ملت ايـران را فرامـوش   . در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد      

بـا  .  اسالم و خدا را در اختيـار فـرد يـا گروهـي از مخلوقـات قـرار داد            يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه      

 بهمـن  ١٧مـورخ  ) صلحتيا مجمـع تـشخيص مـ   (» مجمع تشخيص احكام حكومتي«  تأسيس خود مختارانه  

منـدان از انقـالب و نظـام، خبـر            بنيانگذاران و متوليان و بهـره     .  فقه سنتي مدفون شد    ماه، قانون اساسي و   

ايـران آزادانـه و     ملـت   ! برنـد   ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سـر شـاخ نشـسته و بـن مـي                     

 ايران را در مجموعه قانون اساسي، بـا         وري اسالمي ، رهبري انقالب و نظام جمه     ١٣٥٧مندانه انقالب     عالقه

  .رأي اكثريت قريب به اتفاق خود، تصويب نموده به آن مشروعيت داده بود

 ، نهضت آزادي ايران بنا به وظيفه ديني و ملي، هشدار كوتاهي صادر كرد و              ٦٦ دي ماه    ٣٠در تاريخ   

ده داد بـه زودي تفـصيل و تحليـل          ضمن اظهار نظر اصولي و تعيين موضع عقيدتي و سياسي خـود، وعـ             

  . فقيه منتشر سازد  واليت مطلقه  انقالب و مسأله  منشورنامه مكملي درباره

هـا     الهي بـراي رشـد انـسان        خوشبختانه رهبر انقالب در جوابيه خود، اشكال كردن و تخطئه را هديه           

  .ن موضوع ارائه دهددانستند، بنابراين نهضت آزادي بر خود فرض دانست تحقيقي همه جانبه در اي

 يك طرفه كه پس از صدور منشور نامه از سـوي متوليـان و مقامـات بـه پـا       جنجال تبليغاتي پردامنه  

 مـسائل و مـشكالت        فقيـه بـر همـه       شده است و تأكيدي كه بر تازگي و فراگيري يا اشراف واليـت مطلقـه              

ر ملت به وجود خواهد آورد، از اهميت        نمايند و تغييراتي كه اين فرمان در اداره دولت و امو            كشورمان مي 

شود كه هم جنبه اسـالمي دارد، هـم        ساز عظيمي بر آن مترتب مي       خاص برخوردار است و آثار سرنوشت     

  تفاوتي در چنين امر خطير، به بهانـه         بي. حقوقي و قانوني، هم سياسي و اجتماعي و هم اقتصادي و اداري           

تي و خفقان، خيانت نابخشودني به ملت، مـيهن و حتـي بـه              خاصي  خطرات و خسارات محتمل يا به دليل بي       

هاي ما تا چه حد مسموع و مثمر ثمر خواهد  دانيم كه اظهار نظر و استدالل ما نمي. شود اسالم محسوب مي

اعتنـايي تمـام بـر افكـار و آراء            هيأت حاكمه اصرار دارد پنبه در گوش و پرده بر چشم گذارده با بي             . بود

. گردد، بـه يكـديگر تبريـك بگوينـد          د آن مدعي كه تنها به قاضي ميرود و خوشحال بر مي           مردم ايران، مانن  

بـراي هديـه بـه نـسل آينـده و      . ها مستور و مغفول نخواهد ماند دانيم كه حقايق عالم و حقوق ملت        ولي مي 

١معذرةً إِلَى ربكُم  «براي ثبت در تاريخ يا      
ايـم و بـدون آن كـه ادعـاي            ادهاي كـه د      هم كه باشد، بنا به وعده      »

   صحت كامل و حقانيت قـاطع گفتارهـاي خـود را داشـته و ايـراد و نظرهـاي دريـافتي را نپـذيريم، بيانيـه                         

تفصيلي و تحليلي حاضر را به يـاري خداونـد دانـا و توانـا در چهـار بخـش ذيـل تقـديم هموطنـان عزيـز             

                                                 
  رـ داشتن عذري نزد پروردگا١٦٤اعراف ـ ـ ١



خواهيم اگر نظر و نقـدي دارنـد لطفـا            دان نيز مي  نظران و محققان و روحانيان و استا        از صاحب . نماييم  مي

  .براي ما ارسال دارند

  تاريخچه و تحليل انقالب چهارم: بخش اول

  بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت: بخش دوم

  بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقالب و نظام: بخش سوم

  بندي نهايي هاي سياسي، اجتماعي و جمع جنبه: بخش چهارم

  

  

  

   ـ تاريخچه و تحليل انقالب چهارم بخش اول

يك تاريخچه عيني از جرياني كه منتهي به صدور فتوا يا فرمـان واليـت مطلقـه فقيـه گرديـد، مـسلماً                       

  .نگري كارها بنمايد تر رويدادها و آينده رك سريع و سهلتواند مفيد بوده كمك به د مي

 قارچ گونه نبود كه بـدون        رغم تازگي و ظهور انقالبي آن، يك پيشامد يا پديده            دي ماه، علي   ١٦فتواي  

خشك و دور انداختـه     ريشه و هسته يا برگ و ميوه، از وسط خيابان يا باغچه، سردر آورده باشد و بعداً                  

هـا و      يك نمايشنامه و ديـوان اسـت كـه صـفحه            بلكه آخرين جمله يك پيام و داستان يا آخرين پرده         . شود

 ايـران     پيش ساخته، در هماهنگي با فرهنگ و جامعـه          ، با برنامه    هاي آن طبق يك نظام پيش خواسته        صحنه

  .هاي جهان به اجراء درآمده است و جريان

  .ها دارد تر در ذهن اين داستان يا ديوان را از آخر ورق بزنيم كه حضور زندهبهتر است صفحات 

  بست اختالفات  بن

من ميـل نداشـتم     «: اند  كه در آغاز نامه رهبر انقالب به رئيس جمهور آمده است و فرموده            همان طور   

، فتواي صادر شده در مرحله اول براي پايان دادن به           »كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود        

ل و  زد افـواه شـده مـسائ        هاسـت زبـان     اختالفـاتي كـه مـدت     . هاي حاكميت بوده است     اختالفات داخل جناح  

  .مشكالت الينحلي را به لحاظ حكومت و اقتصاد، در مملكت و مخصوصاً در دولت به وجود آورده است

بـست    بست، مسلمانان يا مدعيان اسـالم و متوليـان نظـام هـستند كـه بـه بـن                    گوييم بن   البته وقتي مي  

كـه كـامالً    حركـت و مجـرد،        رسند، و اال خود اسالم، شريعت و طريقتي است مشخص و مطاع ولي بـي                مي

  .باشد مستقل و مافوق افكار و اعمال پيروان خود و مدعيان پيروي و رهبري آن مي

اهللا عليـه و آلـه و         صـلي (اهللا     رسـول   اي از واليت مطلقه     حكومت كه شعبه  «رهبر انقالب با اعالم اين كه       

ست مذكور و مـشكلي را  بن ب» است.....  اسالم و مقدم بر تمام احكام فرعيه  است يكي از احكام اوليه   ) سلم

  .كه بر سر حدود اختيارات و قدرت دولت وجود داشت با يك عمل انقالبي قاطع حل كردند

بـه بيـان ديگـر    .  حاكميت نداشـت  اما مشكل اصلي بر سر اختيارات دولت نبود و اختصاص به مسأله       

نبوده اسـت،   ) كنند  آن طور كه سياست را در جامعه شناسي تعريف مي         (مناقشه يا جنگ تنها بر سر قدرت        



هاي اقتـصادي و اجتمـاعي نيـز داشـته اسـت و        نظري و فقهي و اصولي و آكادميك، از ديدگاه     پايه و مايه  

  .نمايد اي كه سراسر منشورنامه حكايت از آن مي پايه و مايه. دارد

م بود، در انتخاب دولـت غيرمنـسج      » خالي از اغيار  «از ابتداي تشكيل مجلس شوراي اسالمي دوم كه         

طور كه رسم همه كشورهاي با نظام دموكراسي است، يـك نـوع دو دسـتگي                  آقاي مهندس موسوي، همان   

در عين يكپارچگي ناشي از منشأ واحـد داشـتن و           . تند و كند يا چپي و راستي، شروع به شكل گرفتن كرد           

  .در خط امام بودن، متدرجاً صفوفي از هم متمايز شدند

يـا در اصـطالح پارلمـاني، راديكـال و مترقـي و             ( انقالبـي افراطـي      در يك سمت، جناح غالباً جـوان و       

شكل يافته بود كه طرفدار قاطعيت و سرعت در كارهاي اجرايـي بـود و حـذف يـا تـضعيف كلـي            ) گرا  چپ

خواسـت، تمايـل بـه تقويـت دولـت يـا              بخش خـصوصي در امـور صـنعتي، كـشاورزي و تجـاري را مـي               

بـه  . باشند   سنتي و فقهاي شوراي انقالب مانع بر سر راهشان مي          ساالري داشت و معتقد بود كه فقه        دولت

تواند جوابگوي مسائل اقتـصادي و        هاي عمليه، نمي    گفتند كه فقه سنتي در قالب رساله        زبان قال يا حال مي    

يي بود كه بتواند    »فقه پويا «راه خالص به نظرشان تبديل فقه سنتي به         . اجتماعي و حكومتي امروزي باشد    

  .خواه را صادر نمايداحكام دل

در سمت ديگر، جناحي از بازاريان صاحب سابقه در انقالب و پـشتيبان حـوزه و روحـانيون وجـود                    

 كه با اعتقاد و اتكاء به فقه سنتي و امام و به دفاع از مصالح صنفي و اجتماعي، مخالفت شـديد بـا                        ١داشت

 اقتصادي بخش خـصوصي داشـتند و   هاي  هاي مشروع زراعي و صنعتي و فعاليت        تجاوز به حريم مالكيت   

  .دانستند دولتي شدن تجارت و توليدات را به زيان خود و كشور مي

شـد و در معـرض    هاي پيشنهادي و لوايح دولت مواجه بـا اشـكال مـي     به اين ترتيب بعضي از برنامه     

د و  گرفت و پس از تغيير و تصويب در مجلـس، آقايـان فقهـاي شـوراي نگهبـان نيـز مـوا                       اصالح قرار مي  

  .كردند ديدند رد مي مواردي از آنها را كه منطبق با موازين فقهي يا اصول قانون اساسي نمي

هـا و   هـا و مـذاكرات بـا آمريكـايي     در زمينه جنگ با عراق و با دنيا و روابط خارجي نيز، وقتي تماس           

پـذيري   انعطـاف بندي ديگـري بـه لحـاظ     به تهران فاش شد، يك اختالف نظر حاد و جناح    » فارلين  مك«سفر  

  .هاي قبلي، مطرح گرديد ي شعارها و قاطعيت سياسي يا ادامه

  حركت گام به گام رهبر انقالب 

الذكر چند بار اتخاذ موضع و       هاي فوق   رهبر انقالب در طي چند سال اخير براي حل اختالف و اشكال           

  .ابراز نظر قطعي نمودند

هـاي    در مجلس اول، روي اليحه زمين  هاي چپ و راست     ـ از نظر تقدم و تاريخ، اولين برخورد جناح        ١

 بـه طـول     ٦٠ تـا اسـفند      ٥٩مزبور از مهرمـاه       شهري پيش آمد و موجب شد كه رسيدگي و تصويب اليحه          

 در پاسخ به درخواست رئـيس مجلـس، طـي حكمـي بـه               ١٩/٧/٦٠ اريخسرانجام رهبر انقالب در ت    . انجامد

ها را بدهند و احكام و استثناهايي را به            كردند، تا تشخيص ضرورت    اكثريت وكالي مجلس تفويض اختيار    

                                                 
سـربازخانه روحانيـت بـوده      المـال و از طـرف ديگـر           بازارهاي اسالمي از يك طرف بيت     «گويد    سران اين جناح مي   ـ يكي از    ١

  )٢٨/٥/٦٥رسالت (» است



تـصويب  » فعل يا تـرك آن مـستلزم حـرج اسـت          «و به صورت موقت، در مواردي كه        » عناوين ثانويه «نام  

  .نمايند

رهبـر انقـالب در تـاريخ       . نـشد  حكم مزبور، شوراي نگهبـان تـسليم نظـر مجلـس          رغم صدور     ـ علي ٢

تشخيص ضـرورت بـا مجلـس اسـت،         « كنند كه     در ديدار با رؤساي سه قوه، الزم ديدند تصريح         ٣/١٢/٦٠

در نوبـت ديگـر در تـاريخ    . »جهت دخالتي نبايد بكنـد   نظر خبرگان و كارشناسان و شوراي نگهبان در اين          

  . دو سوم آراء مجلس واگذار كردند تشيخص ضرورت را به آقاي خميني١٣٦٤

هاي خود قـصد       مقاالت و ايرادگيري   ها و   شد كه اكثريت مجلس با سؤال       ـ در چند مورد احساس مي     ٣

 در جمـع    ٨/٦/٦٥رهبـر انقـالب در تـاريخ        . دارداستيضاح و دادن رأي عدم اعتماد براي سـقوط دولـت را             

 حمايت صـريح از دولـت آقـاي موسـوي و آمريـت بـر مجلـس         به وزير و رئيس جمهور     وزيران و نخست  

هـاي بـزرگ دنيـا موفـق           قدرت   اقتصادي و مخالفت همه     دولت با وجود جنگ و محاصره     «: برخاسته گفتند 

بي انصافي است كه بگوييم دولت موفق نبوده است، دولت كارهـايي را كـه در پنجـاه سـال                    .... بوده است   

هايتـان را   قلـم «: و سپس اضافه كردنـد كـه  » . روي هم رفته موفق بوده است     گذشته نشده بود انجام داد و     

اگر چنان چه يك وقت مصلحت اسالم اقتضا كند ديگر قضيه امنيت و سالمت نخواهـد       . يك قدري نگهداريد  

  ١».آيد بود و يك وضع ديگري پيش مي

بـا آمريكـا برداشـت و از         رخ داد كه پرده از مـذاكرات يـك سـاله             اي  ه مسأله تاز  ٥/٨/٦٥ـ در تاريخ    ٤

طرف رهبري انقالب به وزير اطالعات اجازه داده شد افشا كننده و اعتراض كننده به مذاكرات پشت پـرده                   

  عالوه بـر آن، نماينـدگاني را كـه از وزيـر خارجـه دربـاره               . را تحت رسيدگي و محاكمه و اعدام قرار دهد        

ؤال خود نمودند، در حقيقت مـصلحت چنـين ديـده           قضيه سؤال كرده بودند، دعوت يا وادار به استرداد س         

شده بود كه نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالمي مخالفـت يـا دخالـت، در آن چـه قانونـاً جـزء حقـوق و                            

، عمالً قبول كردند كـه واليـت        اي  هنمايندگان مجلس نيز با تمكين به چنين توصي       . باشد، نكنند   وظايفشان مي 

  .باشد قوق نمايندگان و ملت ميفقيه مافوق قانون اساسي و وظايف و ح

 دولـت آن چنـان مـشكالتي بـراي          ـ اختالفات دو جناح درون حكومت و متوقف ماندن لوايح اصـلي           ٥

 از فرصت ديدار نمايندگان با رهبر       ١٢/٣/٦٦حاكميت به وجود آورد كه آقاي هاشمي رفسنجاني در تاريخ           

  :د مشكل را باز نموانقالب در سالروز تأسيس مجلس استفاده و

گـذاري و     اين اسـت كـه در قـانون       .... يكي از مشكالت موجود در مجلس       «

تــدوين قــوانين اساســي و بنيــادي كــشور كــه مــورد توقــع مــردم و هــم 

به طور سربسته الزم است كه در محضر جنابعالي در          ..... مسئوالن است   

اين جلسه ابراز كنم حقيقتاً ما نياز بـه دخالـت و كمـك صـريح جنابعـالي                  

كس زير سقف ايـن آسـمان وجـود           غير از شخص جنابعالي هيچ    ... .داريم  

امروز اگر غير از جنابعـالي بـه داد         . ندارد كه بتواند اين مسائل را حل كند       

                                                 
  ٩/٦/٦٦ـ اطالعات ١



دانـيم در آينـده چـه كـسي پيـدا             ، ما نمـي   .....اين مقطع تاريخ انقالب نرسد    

ه  شـما ايـن بـوده كـ      شـيوه .... خواهد شد كه بتواند اين مهم را انجام دهد          

شاگردان خودتان را مستقل پرورش بدهيد و وابـسته نباشـند، ولـي ايـن               

اين جايي است كه مـستقل عمـل كـردن كـساني كـه              . جاي وابستگي است  

مرجع تقليد مردم نيستند و نظرشـان حجـت شـرعي نيـست بـراي مـردم                 

  ١»....دشوار است

  :گويند ميكنند و در پاسخ  رهبر انقالب درخواست رئيس مجلس را اجابت نمي

دانيد، لكن در ايـن زمـان بايـد فكـر             شما بحمداهللا خودتان همه چيز را مي      «

البتـه مـن    ..... كنيد كه مجلس اگر يـك خدشـه پيـدا كنـد چـه خواهـد شـد                   

از اين جهت توقع نـدارم      . دانم  مشكالت مجلس را، و مشكالت دولت را مي       

 ملت و    خالصهها كه     نمايندگان، اين ... كه همه امور همين طوري حل بشود      

  ٢».اند سرافراز باشند و قوي دل مشغول خدمت باشند  ملت عصاره

 اختيـارات ديگـري كـه طبـق فتـواي رهبـر       ـ در همين زمينه و تحت عنوان مبارزه با گران فروشـي،   ٦

 بـه دولـت داده و       ١/٥/٦٦ مجريـه بـود، در تـاريخ          قـوه رغم استقالل و تفكيك قوه قضائيه از          انقالب و علي  

  ٣. شرح زير بودحكم تعزيرهاي حكومتي به. داجراء ش

گذاري هم چنان باز است، با قاطعيـت عمـل كنيـد و               دست شما براي نرخ   «

توانيد از تعزير حكـومتي       هاي تعيين شده مي     جهت اجراي ضوابط و قيمت    

  »....استفاده كنيد

نگهبان با جنـاح موسـوم بـه مترقـي يـا             ـ اختالف نظر ما بين طرفداران فقه سنتي مجلس و شوراي          ٧

روي دولت رفته رفته به جايي رسيد كه وزير كار و امور اجتماعي از وراي مجلس و شوراي نگهبان،                     چپ

 در پاسخ وزير كار     ١٦/٩/٦٦رهبر انقالب در تاريخ     . رهبري انقالب كرد  مبادرت به كسب نظر و استفتاء از        

هايي كه از امكانات و  اي واحدهايي از بخش خصوصي و كارخانه به دولت اجازه دادند برو امور اجتماعي

نمايند، شرايط الزامي و قراردادهايي بـه         استفاده مي ) مانند برق، آب، ارز و غيره     (خدمات دولتي و عمومي     

وزير تقريباً به كليه امـور        هاي نخست   هايي كه بعداً در مصاحبه      اختيارات و الزام  . سود كارگران قائل شوند   

  .ابط دولت با ملت تعميم داده شدو رو

رهبر انقالب تصريحاً و يـا تلويحـاً از مرجعيـت دينـي و ولـي فقيـه بـودن اسـتفاده كـرده خواسـتند                          

ها را يكي پس از ديگري بگشايند، بدون آن كه تأمـل و تحقيـق چنـدان در انطبـاق ايـن اقـدامات و                           بست  بن

يند و اصول اوليه آزادي و حاكميت ملي يا انفكاك          نظريات با اختيارات تصريح شده در قانون اساسي بنما        

                                                 
  ١٣/٣/٦٦ـ كيهان ـ ١
  ١٣/٣/٦٦ـ كيهان ـ ٢
  ١/٥/٦٦ـ كيهان ـ ٣



گانه و نظارت عمومي را كه مجلس منتخب ملت بر قوه مجريه و بر كليـه امـور و شـئون مملكـت         قواي سه 

  .دارد، در نظر بگيرند

  هاي رهبر انقالب  ويژگي

گشا بـراي رفـع موانـع و رفـتن بـه              هاي قاطع و راه     گيري  هاي آقاي خميني تطابق و تصميم       از ويژگي 

آن جا كه وصول به هدف و حصول مقصود، يا جوابگويي بـه ضـرورت مطـرح باشـد،                   . سوي هدف است  

 و معطل در مشورت نـشده از        بينند  خود را محتاج و مقيد به مصوبات و تعهدات يا به قانون و قرارها نمي              

  .گردند ها ناراحت نمي بريدن حقوق و آزادي

وزيـر منتخـب و        از طـرف نخـست     هاي مؤكد از طرف ايـشان و         قرار بود و وعده    ١٣٥٨مثالً در سال    

منصوبشان به مردم و به دنيا داده شده بود، كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران پـس از انجـام و                      

 يك مجلس مؤسـسان برگزيـده        يل مشروطيت سلطنتي به جمهوري اسالمي، به وسيله       اجابت رفراندوم تبد  

ملت، بر مبناي پيش طرح پيشنهاد شده از طرف دولت به ملت ـ كه به تصويب شوراي انقالب رسيده بـود   

نظر به ايـن كـه كـار        . ـ مورد بررسي و تأييد قرار خواهد گرفت و روي آن همه پرسي به عمل خواهد آمد                

  هـايي در بعـضي شـهرها از ناحيـه           رفت كه تحريـك و توطئـه         انتظار به طول انجاميد و بيم آن مي        بيش از 

ها به عمل آيد، ايشان نگران شده جلسه مشترك دولت و شـوراي      ها و مخصوصاً ماركسيست     طلب  سلطنت

 آراء عمومي بينم و به فرمودند متن تهيه شده قانون اساسي را بدهيد خود من مي. انقالب را احضار كردند

هـاي صـريح      ها و تعهد    هاي زياد و تذكر اين كه در اين باب قبالً وعده            پس از بحث  ! گذارم  مي) يا رفراندوم (

 واقعـي و اصـالح كننـده          دولت موقت آمده است كه خود مردم تهيه كننده          داده شده و در جريان و برنامه      

نظور از سراسـر كـشور انتخـاب خواهنـد          طرح نهايي قانون اساسي بوده مجلس مؤسساني را براي اين م          

ها، انقالب و نظـام را در داخـل و خـارج از اعتبـار خواهـد انـداخت،                     كرد و عدول از ميثاق و شكستن عهد       

نيمـه  «باالخره راه حل واسطي را كه مرحوم طالقاني پيشنهاد دهنـده آن بـود، پذيرفتـه قبـول كردنـد يـك                       

هـر چـه زودتـر انتخـاب و         )  را مجلس خبرگـان گـذارد      كه مرحوم دكتر بهشتي نام آن     (» مجلس مؤسسان 

كـه بعـضي از     (نويس محصول همكـاري دولـت موقـت و شـوراي انقـالب گـردد                  مأمور رسيدگي به پيش   

  ).روحانيون مجلس خبرگان آن را دون شأن خود دانسته كنارش گذاشتند

و در هر مورد كه الزم      رهبر انقالب مكرر اظهار كرده بودند كه فقهاي بزرگ و مراجع تقليد هر زمان               

  .نمايند مي» عدول«تر تشخيص دهند از نظر و رأي خود  و صحيح

  فقه سنتي و فقه پويا 

 ما شاهد دو جريان متفـاوت ـ    اي، مردم ايران و متدينين در مورد حاكميت و اصالت فقه سنتي حوزه

 قـم از      علميه   در ديدار با شوراي مديريت حوزه      ٥/١١/٦٥رهبر انقالب در تاريخ     . يا تجديد نظر عملي شدند    

  :جمله فرمودند



ام بـر ايـن       راجع به حوزه علميه عقيده    ..... ام    من چنان چه سابقاً نيز گفته     «

 علميه اگر    را كه حوزه  چ. است كه بايد به آن بيشتر از همه چيز توجه كرد          

  ١......شود درست شود ايران درست مي

قضيه تحصيل هم بايد به نحوي باشد كه فقه سنتي فراموش نـشود و آن               

  چيزي كه تا به حال اسالم را نگه داشته است همان فقه سنتي است و همه       

ها بايد معطوف اين بشود كه فقه به همـان وضـعي كـه بـوده اسـت                    همت

اي درسـت   كن است اشخاصي بگويند كه بايـد فقـه تـازه        مم. محفوظ باشد 

  ».كرد كه اين آغاز هالكت حوزه است

 اين صحبت در شـرايطي    «: خود نوشته است   ٦/١١/٦٥ رسالت در شماره مورخ       زمينه روزنامه در اين   

ها براي حل مشكالت مطرح اسـت و          شود كه ضرورت تحول در نظرات فقهي و توجه به واقعيت            مطرح مي 

  ».كنند صحبت از فقه پويا مياي  عده

  : رهبر انقالب در ديدار با شوراي نگهبان از جمله فرمودند١١/٦/٦٦در تاريخ 

اي   براي اين كه افرادي مثل صاحب جواهر تربيـت شـود بايـد دسـته              ..... «

خـود را مهيـا كننـد تـا فقـه را بـه              ) بسياري ممحض بـر تحـصيل شـوند       (

شـود شـيخ مرتـضي و         ا نمـي  با اين بـساطه   . صورت قديم تحصيل نمايند   

من با نهاد شـوراي نگهبـان صـد در          ..... صاحب جواهر تحويل جامعه داد    

شـما روي  ..... ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد       صد موافقم و عقيده   

  .»......مواضع اسالم قاطع بايستيد

ر مقصد و كوبيدن     قوي و اراده نيرومندي كه دارند، توفيق د         در منطق و مكتب آقاي خميني با روحيه       

اصـالت  «پيـروان مكتـب     . دهند  مي» قدرت«اصالت را بيشتر به     . نمايد  مانع و مخالف، مقام اول را احراز مي       

كنند كه وقتي قدرت ـ ولو با فـدا شـدن     ، چنين تصور و توجيه مي»قدرت و رسيدن به موفقيت به هر قيمت

توان اهداف مـورد نظـر و    تقرار دولت، ميها ـ تأمين گرديد، پس از حصول آن و اس  موقت اصول و ارزش

  .هاي رها شده يا تعطيل شده را سر جاي خود برگردانده، مكتب را حاكم و مسلط ساخت حقيقت و حقانيت

با چنين منطق و مكتب، مهمترين صفت رهبر و شرط توفيق در هدف، احراز قدرت و حق آمريـت در                     

ن، و مقدم بر شرايط مديريت و صالحيت، اخالص         حد اعالي آن است و مهمترين صفت مجريان و مأموري         

. نمـاييم    مـشاهده مـي     دي ماه  ١٦انعكاس اين منطق و اعتقاد را در منشور نامه          . هاست  و اطاعت و تعبد آن    

است يكي از احكام اوليـه اسـالم اسـت و    ...... اي از واليت مطلقه حكومت كه شعبه«شود  آن جا كه گفته مي    

 مهـم    تواند از حج كـه فريـضه        و حكومت مي  .....  حتي نماز و روزه و حج است         مقدم بر تمام احكام فرعيه،    

  ».در مواقعي كه مخالف صالح كشور اسالمي دانست موقتاً جلوگيري كند) و لبيك به خدا است(الهي است 

                                                 
  .ـ نظير اين بيان را راجع به دانشگاه نيز كرده بودند١



 فائقـه   دانند، وقتي روحانيت به قدرت مطلقه و تامـه  به اين ترتيب چون اسالم را مساوي روحانيت مي    

 آن بر     تامه و حاكميت مطلقه خواهد رسيد و سايه و سيطره           ، اسالم نيز خود به خود به قدرت كامله        رسيد

روحانيت هميشه طرفدار توسعه و تحميل دين بوده و علت وجـودي و           . سراسر دنيا گسترده خواهد گشت    

 رهبري، مسائل و     يهبا توجه به رويدادهاي باال و روح      . داند  اي مي   مأموريت خود را در اجراي چنين وظيفه      

مناقشات في ما بين دولت مورد حمايت امام و مجلس زيـر نظـارت فقهـاي مـورد اعتمـاد و منتخـب خـود          

 فقهي حل شده، اولويت و قدرت را به          ايشان، يكي بعد از ديگري، با كنار زدن قانون اساسي و احكام اوليه            

  .دادند كه قضايا را قاطعانه و قاهرانه حل نمايد طرفي مي

  ها بعد از استفتاء وزير كار  بست گره خوردن بيشتر بن

توانست  هاي متوالي، مي حقيقت امر آن كه نه اختيارات رهبري و واليت فقيه، با وجود توسعه و تعميم 

قانون اساسي و موازين فقهي را يكسره ناديده گرفته به آساني پا روي آن چه قبالً با نهايت قوت و شدت                     

هـاي حـاكم پراكنـده در دولـت و مجلـس و شـوراي نگهبـان و در         محكمش كرده بودند بگذارد، و نه جناح     

ا تفـويض قـدرت بـه    مقامات باالي سه قوه و روحانيت حاكم بر نهادها حاضر به تمكين و تحمل يكديگر يـ    

  .شدند طرف ديگر مي

  چركين را شـكافت و بـاب         باال اشاره كرديم، غده    ٧كار و پاسخ رهبر انقالب كه در بند         استفتاء وزير   

جديدي را در مناقشات فقهي و سياسي طرفين دعوا بـاز كـرد كـه توجـه و تعقيـب سـير تحـول آن بـراي          

دانـيم    طوري كه مـي    اختالفات، ارزنده است و به        يشههاي انقالب و نظام و آشنا شدن به ر          بررسي جريان 

  . گرديد١٦/١٠/٦٦  منجر به صدور جوابيه

  : نامه استفتاء وزير كار از جمله چنين آمده بودـ در١

آيا ميتوان براي واحدهايي كـه از امكانـات و خـدمات دولتـي و عمـومي                 «

يـستم  مانند آب، برق، سـوخت، ارز، مـواد اوليـه، بنـدر، جـاده، اسـكله، س                

نمايند، اعـم از      اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي          

آن كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي بـه                

  ١»عمل آيد از براي اين استفاده، شروط الزامي را مقرر نمود؟

  : بسيار كوتاه بود١٦/٩/٦٦امام به تاريخ جواب استفتاء 

تواند شروط الزامـي      در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مي          «

  ».را مقرر نمايد

اي از اين كه جناح چپ از باال سر شوراي نگهبان و رئيس جمهور ميانبري زده اسـت                     خامنه ـ آقاي ٢

 قـانون اساسـي     اي در تأييـد و تحكـيم         شرح مبسوط غيرمنتظـره    ٢٠/٩/٦٦بر آشفته، در خطبه نماز جمعه       

  :اد نمودند، از جمله اظهار داشتنداير

                                                 
  ١٧/٩/٦٦مي اسالـ جمهوري ١



قانون اساسي تبلور انقالب است؛ پايه و اساس قانون اساسـي، قـرآن و              «

يكي از اهداف قانون اساسي اين بوده است كه قـدرت را در             .... سنت است 

يك نقطه متمركز نكند، چون تمركز قدرت در يك نقطه يـك تجربـه بـسيار     

  زاري، شـوراي نگهبـان و در مرحلـه         قـانونگ   در مرحلـه  .... اسـت   ... تلخي  

هايي هستند كه موظفنـد تـالش كننـد تـا          و دستگاه .... اجراء، رئيس جمهور  

طبيعي اسـت   . حفظ شود و به همه اصول آن عمل شود        ..... قانون اساسي   

شـوراي  ..... كه مردم بزرگترين حافظ و نگهبـان قـانون اساسـي هـستند              

اي بـر     ذارد هـيچ قـانون و مـصوبه       نگهبان هم بايد بيدار و آگاه باشد و نگ        

هـر حركتـي در جهـت تـضعيف         ..... خالف قانون اساسـي تـصويب شـود       

  ».....شود قانون اساسي يك حركت ضدانقالبي محسوب مي

  : به رهبر انقالب چنين نوشت١٢/١٠/٦٦شوراي نگهبان نيز به نوبه خود در  ـ دبير٣

انـد در ازاي    تو  عـالي كـه دولـت مـي          حـضرت   از فتواي صادره از ناحيـه     «

استفاده از خدمات و امكانات دولتي و عمومي شروط الزامي مقرر نمايـد،             

توانـد هـر     اند كه دولت مـي      به طور وسيع بعضي اشخاص استظهار نموده      

گونه نظـام اجتمـاعي، اقتـصادي، كـار، عائلـه، بازرگـاني، امـور شـهري،                 

 اصـليه و  كشاورزي و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامـات        

  ».....متقن اسالم قرار دهد

موجب نگراني شده است كه نظامات اسالم از مزارعـه، اجـاره،            «) اين امر (

تجارت، عائله و ساير موارد به تدريج عمالً منع و در خطر تفـويض قـرار                

خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعي و اقتصادي           و مي .... بگيرد

  »....دهنداين فتوي را مستمسك قرار 

  :گويند  شوراي نگهبان را بالجواب نگذاشته چنين مي رهبر انقالب نامه

تواند در مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي             دولت مي «

كنند، با شروط اسالمي و حتي بدون شرط، قيمت مورد اسـتفاده را از                مي

 حكومـت    هآنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحـت سـلط             

است و اختصاص به مواردي كه در نـامهي وزيـر كـار ذكـر شـده اسـت                   

بلكه از انفال كه در زمان حكومت اسالمي امرش با حكومـت اسـت              . ندارد

  ».....توانند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجراء كنند مي

 را بـه تفـسيرهايي در       پاسخ فوق كه به سود جناح چپ بود، آقاي هاشمي رفـسنجاني و دولتمردانـي              

 جلوگيري از  براي١١/١٠/٦٦خودشان تشويق نمود و در مقابل، آقاي رئيس جمهور در خطبه مجدد         جهت  

  :تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت



اين اقدام نظام اسالمي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده              «

ايـن فتـواي امـام ايـن طـور          خواستند از     گويا بعضي مي  .... اسالمي نيست 

امام كه فرمودند دولت ميتواند شرط الزامي را بر دوش          ..... استنباط كنند   

آن شرطي اسـت در چهـارچوب احكـام پذيرفتـه شـده             .... كارفرما بگذارد 

  »اسالم، و نه فراتر از آن

بـراي حـل    باال گرفتن جدال فقهي ـ سياسي فوق، مـا بـين اركـان و متوليـان انقـالب و نظـام و        ـ با٤

هاي كم و بيش به ظاهر سوسياليستي خود با اسالم فقاهتي روبرو سـاخته                مشكلي كه دولت را در برنامه     

توانستند دولت مطيع و مقلد خود را رها كنند و نـه داليـل و مـدارك فقهـاء و فقـه                        بود، رهبر انقالب نه مي    

ا گذارده، تا ديروز مـدافع سرسـختش        هاي مكتب و نظام و قضاء را روي آنه          ايشان پايه . حوزه را رد كنند   

از طرف ديگر نه به مصلحت بود كه فقه و احكـام دسـت              . دادند  بوده و اجازه كمترين تغيير و ترقي را نمي        

ها تغيير  زده شود و نه اصوالً اسالم ـ اسالم اصيل ـ گلباد پروانه صفتي است كه با گردش بادها و جريان

 اقوال و احوال گذارده، گفتند اصالً   رهبر انقالب گام را فراتر از همه    براي كوتاه كردن اين بحث،    . جهت دهد 

هـر جـا و هـر چيـز را كـه مـصلحت بدانـد        ! حكومت و قدرت، مافوق فقه و فروع و عهود و شـروط اسـت   

  .....فعال مايشاء خواهد بود) مصلحت اسالم= مصلحت حاكميت = مصلحت كشور (

 جمهور  صادر گرديد و مشت محكم بر دهان آقاي رئيس   ١٦/١٠/٦٦ فتوائيه    ترتيب بود كه نامه   به اين   

  :صريحاً فرمودند.! و فقهيون و جناح راست زده شد

اي كـه از جانـب خـدا بـه نبـي              شما حكومت را كه به معناي واليت مطلقه       «

واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه             ) ص(اكرم  

: ام  نيـد و تعبيـر بـه آن كـه اينجانـب گفتـه             دا  الهيه تقدم دارد، صـحيح نمـي      

به كلي بر خـالف     » حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است       «

تواند قراردادهاي شرعي را كه خود  حكومت مي..... هاي اينجانب است گفته

  ».يك جانبه لغو كند. ..... با مردم بسته است

يكـي فقـه سـنتي و    : يـا الاقـل لـق گرديـد    !  شدبه طور خالصه در اين كشاكش، فاتحه دو چيز خوانده       

  .اسالم فقاهتي، ديگر قانون اساسي و شوراي نگهبان

  در تالش تعادل 

دل .  صداها شد   و خاموش كننده  ها    زا شكاف دهندهء گره      دي ماه همچون بمب مشعل     ١٦منشور نامه   

كردند، بـا     هاي چپگرا كه آرزوي حاكميت مطلقه و مالكيت تامه دولت و انقالب را مي                ديده و دست دولتي    و

هـا و تـشكرها از هـر طـرف باريـدن گرفـت و                 هـا و تجليـل      تأييديه. اعالم چنين فرماني، شاد و روشن شد      

  .عداد قليلي بودند، به سوي جماران گسيل داشتنددانشجويان دفتر تحكيم وحدت و كارگراني را كه ت

هـاي موافـق و    العمـل  توانست بدون عكس طبيعي است كه پس از گذشت لحظات بهت اوليه، قضيه نمي    

اصحاب حوزه و تجار و اصناف بـازار در         .هاي مناسب پايان پذيرد     مخالف و تالش براي توضيح و ترميم      

 اعتراف به شكـست و تمكـين بـه واليـت مطلقـه دولـت برايـشان                  .اي قرار گرفته بودند     دو راهي گيج كننده   



جرأت مخالفت با فتواييه و فرمان امام را نيز نداشتند، چـون مقـام و موقعيـت و همـه                    . غيرقابل تحمل بود  

ضمن عرض توبه و تسليم و با تمهيد داليـل و شـواهد، ابتكـاري بـه خـرج                   . دادند  چيزشان را از دست مي    

داد، و هـم امـام را متقاعـد، بلكـه خـشنود               ، يعني بقاء و قدرت آنان را نجات مي        دادند كه هم موضع اصلي    

گفتند منظور امام از واليت مطلقه حكومت، واليت مطلقـه          . رساند  كرده، به حرف قبلي و به هدف قديمي مي        

كند كه غرض از حكومـت، دولـت باشـد يـا              فرق هم نمي  . است كه حكومت زير نظر و رهبري او قرار دارد         

حتي پا از آن فراتر گذاشته، يكي از مغزهاي متفكـر           . شود  موعه نظام حكومت، كه شامل هر سه قوه مي        مج

  .معني كرد» واليت فقه«شان، واليت مطلقه فقيه را  و مفسر برگزيده

  .هايي چند، طرفين به حالت تعادلي رسيدند به اين ترتيب پس از تكان و تالش

شده بود كـه  » اهللا  واليت مطلقه رسول  «از واليت مطلقه الهي و      صحبت  ) انقالب چهارم (در منشور نامه    

به حكومـت نيـز     . باشد   اسالم بوده، مقدم بر احكام فرعيه مي        اي از آن و يكي از احكام اوليه         حكومت شعبه 

اختيار داده بودند كه در صورت لزوم تشخيص مصلحت اسالم و كشور، مساجد را خراب يا تعطيل كنـد،                   

عبـادي و از فريـضه حـج           با مردم را يك جانبه لغو نمايد، از هـر امـر عبـادي يـا نيمـه                  قراردادهاي شرعي 

آن چـه   . و مـسائل بـاالتر    ... جلوگيري كند، مزارعه و مضاربه و امثال آن را باقي بگـذارد يـا از بـين ببـرد                  

  ١.بود كه آقايان رفع نقص يا نسيان كردند» واليت مطلقه فقيه«اشاره و ذكر نشده بود 

نه نقص و نسيان در كار بود و نه اختالفات اصولي در ميان، احياء و بازگشتي بود به خواسـت                    البته  

  .هميشگي و فرموده قديمي رهبر انقالب

. انـد  راهي و هدفي كه همواره با متانت و مهارت تام و به شيوه گام به گام در تعقيب و تحقق آن رفته               

راسته شده، نظارت و رياست و حاكميت روحانيت را بيش          هم آ » مطلقه«يعني واليت فقيه كه حاال به زيور        

به اين ترتيب هم منظور اصلي تأمين شده است، و هم فقهاء و فقه حاكم دست باال                 . نمايد  از پيش محكم مي   

چرا كه . ورزيدند كه بگويند چيزي در مجموع عوض نشده است تازه اصرار مي. ها هستند و حاكم بر حاكم

از جهتي هم، الاقل به لحاظ خودشان كـه         . ه حال درست مسأله را درك نكرده بوديم       ما و مردم و ملت تا ب      

در آن درس هرگونـه     . گوينـد   آشناي با نظريات آقاي خميني و با درس واليـت فقيـه هـستند، درسـت مـي                 

حكومتي از نوع استبدادي يا مشروطه و جمهوري كه از طـرف مـردم انتخـاب بـشود و نماينـدگان مـردم              

فقط حكومـت و حاكميـت دسـت    . ورهاي آن را بنويسند، خالف شرع و اسالم اعالم شده بود       قانون و دست  

حاكميت و قدرتي كه با مشاركت و منتفع . اول فقيه عادل، مورد قبول بود كه براي اين كار قيام كرده باشد     

  .شدن روحانيت مستقر و مستدام گردد

  آخرين پله تا اين تاريخ 

                                                 
عالي جـزء      در نامه حضرت   موارد و احكام مرقوم   «:  خطاب به رئيس جمهور كه نوشته بود       ٢١/١٠/٦٦انقالب در تاريخ     رهبر   ١

شما را چون مردي كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هـستيد               «: فرمايند  مي» آنها را قبول دارم        مسلمات است و بنده همه    

اميد است ائمه محترم جمعه و به ويژه امثـال          .... دانيم    كنيد مي   به واليت مطلقه فقيه جداً جانبداري مي      و از مباني فقهي مربوط      

  )٢٢/١٠/٦٦اطالعات (» .فرماييد.... ناآگاهان را روشن .... هاي نماز جمعه  جنابعالي مسأله را تعقيب و در خطبه



بندي نهايي داستان، كه بايد به ثبت ديوان و دسـتگاهها برسـد              سران و جمع    جنب و جوش همه جانبه    

ببـرد، بـا ميـان داري        مضطرب و منفعل ملت ايران پيش         زده حاكميت را دوباره در آبراهه       و كشتي طوفان  

، بـا پهلـوي     ٦٦ بهمن   ١٧مورخ    از استفتائيه . ها شد و مبادله عريضه و فرمان نمودند         رئيس مجلس، انجمن  

وزير و يك وزيـر، دادسـتان كـل،            نخست هم نشاندن اعضاء سرشكسته شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه،        

مجمع تـشخيص احكـام حكـومتي       « به نام    فردي از دفتر امام و فرزند برومندي از بيت ايشان، نهاد بديعي           

  .اي بر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بود ساخته شد كه فاتحه» اسالم

  الَ اله االَّ اُهللا و الَ نعبد االّ اياه مخلصني لَه الدين و لَو كَرِه الْمشرِكُونَ
  

  

  

  بخش دوم

  بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت

اسـت، عـالوه   » واليت مطلقه فقيـه «اين بخش از تفصيل و تحليل را كه قسمت اعتقادي و اصلي مبحث         

بـا توجـه بـه      دهـيم،      قرار مي  مورد بررسي ) يا روايات و فقه   (بر آن كه از سه ديدگاه قرآن، سنت و عترت           

  :نماييم بندي مي ، به ترتيب زير رديف١٦/١٠/٦٦مطالب و نكات مندرج در منشور نامه 

  ). منتقله به فقهاء يا واليت مطلقه(واليت فقيه ) الف

اكرم و از نبي اكرم بـه ائمـه معـصومين علـيهم      تفويض واليت مطلقه الهيه از طرف خداوند به نبي      ) ب

  .قهاءالسالم و به ف

 آن با احكام عبادي و با مصالح         و حدود و رابطه   ( الهيه    اي از واليت مطلقه     حكومت به عنوان شعبه   ) ج

  ).اسالم، از يك طرف، و با حاكميت اداري و سياسي جوامع بشري از طرف ديگر

***  

بر حكومت  ) ارتقاء مقام يافته است   » مطلقه « كه اخيراً به درجه   (به طور كلي اشراف مسأله واليت فقيه        

و اداره مملكت و ارتباطش با آنها، يا نقشي كه در انقالب و نظام جمهوري اسالمي به آن داده شده اسـت،                      

هـاي ايـشان، پـس از      در سلسله درس   ١٣٤٨سال  اهللا خميني است كه از        موضوع كامالً تازه و ابتكاري آيت     

 سـالها ميـان بعـضي از طـالب و            از ايـن درس در آن      هـايي   نـسخه . تبعيد به نجف، عنـوان گرديـده اسـت        

هاي ديني به صورت مخفي پخش گرديد ولي مبارزين و روشنفكران عمومـاً آشـنايي چنـدان بـا آن                      حوزه

هاي نجف و پاريس و تهران نيز، تا پيروزي انقالب و پيش نويس قـانون                 ها و مصاحبه    در اعالميه . نداشتند

  .اساسي اين مسأله بروز و ظهور پيدا نكرده بود

» الف« فقيه، با قدرت و اختياراتي كه امروزه براي آن مطرح است، به طوري كه در بحث                   يت مطلقه وال

مشروحاً ذكر خواهد شد، نه در كتب فقهاي بزرگ شيعه و سني سخني از آن به ميان آمده است و نـه در                       

  .قرآن و سنت و عترت، آيه و روايت و اشارتي به آن داريم



فقيه عاليقدر معاصـر و     » فاضل نراقي «ز طرف مال احمد نراقي، معروف به        براي اولين بار اين مطلب ا     

شود كه نه تنها مقبوليت عام در نزد بزرگـان فقـه              ، در كمتر از دو قرن قبل عنوان مي        »فتحعلي شاه «حامي  

از علماء قـرن    . به مخالفت با آن برخاستند    » مرتضي انصاري «كند، بلكه فقهاي نامداري نظير شيخ         پيدا نمي 

آن را رد كردند و آقاي خميني آن را مطـرح       » حجت«و مرحوم   » ناييني«،  »آخوند خراساني «: معاصر امثال 

  .ساختند

 انقالب اسالمي ايران به لحاظ اين كه مبدأ و مبنـا و آينـه اي از طـرز                    رهبر آينده   دروس فتوكپي شده  

  .رود موزنده به شمار ميباشد، سند بسيار ارزنده و آ هاي ايشان مي تفكر يا برداشت و برنامه

 انـد، يـك      نجف عنوان كرده   ١٣٤٨اي سال     آقاي خميني در پنج درس يا پنج سخنراني حوزه        داليلي كه   

. اي از قرآن و نه نص صريح از پيغمبـر و امامـان              سلسله داليل به اصطالح عقلي و استنباطي است؛ نه آيه         

لبه داشته، بيشتر حماسي و برانگيزنده است تـا          علمي و فقهي غ      خطابي و احساساتي آن نيز بر جنبه        جنبه

  .استنادي و اثبات كننده

توانيم به اجمال و اختصار در آغاز اين بخش از آن دروس بياوريم، مباني و مطالـب ذيـل                     آن چه مي  

  :است

  .تواند و نبايد بدون حكومت و حاكم باشد هيچ امتي و جامعه اي نمي      )١

  .هاي شخصي هستند نظامهاي استبدادي و مشروطه و جمهوري مردودند، چون حكومت  كليه      )٢

باشد و غـرض اصـلي آن جـاري سـاختن             مي» حكومت قانون «است كه   » حكومت اسالمي «تنها        )٣

  .حدود و تعزيرها است

ل باشـند و    ، فقهائي كه عاد   )يعني فقهاء (دان اجراء گردد      حكومت قانون ناگزير بايد به دست قانون         )۴

  .قانون را درست اجراء كنند

 مباحث و مسائل حكومتي، قضائي،       شود، شامل كليه    هاي طلبگي تدريس مي     دروسي كه در حوزه      )۵

توانـد جوابگـوي سياسـت و حكومـت و دولـت              اقتصادي، اداري و سياسي است و فقه شيعه مي        

  .باشد

يد براي در دست گـرفتن حكومـت و اخـراج و     شما طالب جوان و فقهاي ما توانايي و وظيفه دار               )۶

  .خلع غاصبين قيام نماييد

هدف اين بوده است كه جناحي از روحانيت ايران را در مبارزات ضد اسـتبدادي و ضـد اسـتعماري،               

  .براي در دست گرفتن پرچم انقالب و سنگرهاي سياسي و نظامي جمهوري اسالمي ايران، وارد نمايند

 حكومت، تفصيل و تشريحي بـه ميـان          قالب و در چگونگي تأسيس و اداره      در بيان روش مبارزه و ان     

جز اين كه در هر ناحيه يا واليت و شهر، فقيه محل الزم است زمام امور را به دسـت بگيـرد و                       . آورند  نمي

كليه فقهاء، اگر توانستند و خواستند، مجتمعـاً شـورايي بـراي اداره تـشكيل بدهنـد، و اگـر نكردنـد و يـك                         

  . بنا به وجوب كفايي قيام نمود، سايرين بايد تأييد و تمكين نمايندنفرشان

  :دهند حال چه كسي مانع اين مهم و تحقق حكومت اسالمي شده است، جواب مي

  .قوم يهود از صدر اسالم تا زمان ظهور صهيونيسم و دولت اسرائيل      )١



  .ر قرون اخيراستعمار غرب و امپرياليسم مسلط بر كشورهاي اسالمي د      )٢

شـود، خـصوصاً در قـرون متمـادي و قبـل از               به عوامل و علل ديگر كه مرتبط به خود مسلمانان مي          

نمايند، و بحثي هـم از ايـن كـه چـرا              تفوق و تسلط غرب و ظهور پديده استعمار، اشارات قابل توجهي نمي           

 و فالسـفه و اهـل كـالم،          حكومت و اداره امت، و بـه طـور كلـي، مـسائل اجتمـاعي در ميـان فقهـاء                     مسأله

طبيعـي  . شـود  خصوصاً اماميه، مورد طرح و توجه محسوس قرار نگرفته است، در آن دروس عنوان نمـي         

 حكومـت، در قـرآن      شود كه آيا اصالً مسأله و احكام و تعليماتي در زمينه            است كه اين نكته نيز مطرح نمي      

 رسالت و بعثت پيغمبـران بـوده اسـت يـا             رنامهو ديانت اسالم و در ساير اديان الهي وجود دارد و جزو ب            

علمـاي شـيعه نيـز اگـر حكومـت و امـور اجتمـاعي را                . داننـد   خير؟ البته جواب را به طور بديهي مثبت مي        

انـد بررسـي نماينـد، ولـي روي مـسأله خالفـت و جانـشيني مـوالي متقيـان علـي                        نخواسته يا الزم نديـده    

هـايي بـه وجـود        معصومين استدالل و جدال و جنجال و جنـگ        السالم و حكومت انحصاري الهي ائمه         عليه

  .آمده است

دهنـد بـراي ايـن اسـت كـه        اين كه چرا فقيه داراي چنين وظيفـه و حـق اسـت، جـواب مـي                 اما درباره 

 :اند معصومين فرموده

نده احكام و بنابراين بايد ادامه دهنده رسالت انبياء و اجراء كن. علماء امت من وارثين پيغمبرانند         )١

 .باشند) و صادر كننده اسالم(حدود اسالم 

بنابراين فقهاي محدثين داراي همان مزايا و وظـايف بـوده           . راويان حديث جانشينان ما هستند             )٢

 .نمايد طور كه قيم صغار عمل مي حق واليت و حكومت بر سايرين دارند، همان

گردد، چون عيناً     ي حدود و تعزيرات و وصول وجوهات مي       دار حكومت و اجرا     وقتي فقيه عهده           )٣

نمايـد، بنـابراين همكـار و     عمل مي) ع( بالفصلش اميرالمؤمنين   و خليفه ) ص(مانند رسول اكرم  

بوده، بنا به حكمت خداوندي، صاحب پيمان واليـت و اولويـت            ) ع(و علي ) ص(شأن پيغمبر   هم

 .باشد بر اموال و انفس مؤمنين مي

بنابراين فقهاء بايد حصار . شود ون مؤمن فقيهي از دنيا برود، در حصار اسالم رخنه پيدا ميچ         )۴

 .يعني حفاظت و حكومت كنند. دار اسالم باشند محافظ و قلعه

چه فقهاء را موظف و مختار براي در دست گرفتن حكومت و اداره جوامـع                 در آن دروس، بيش از آن     

  .اند نكرده» واليت فقيه«شعاري به كلمه اسالمي بدانند، ظاهراً اعالم و ا

و شعبه بودن حكومت از واليت مطلقه الهيه مفوضـه بـه نبـي              » مطلقه«بديهي است كه صفت يا حالت       

  .شود نيز عنوان و اثبات نگرديده استنادات و آيات قرآني در آن ديده نمي) ص(اكرم

  واليت فقيهيا واليت مطلقه الهيه منتقله به فقهاي شيعه) الف

تـازه  مقدمتاً بايد گفت كه مشكالت امروزي ما در مسأله واليت فقيه، اگر چه از لحاظ مسأله مبتالبـه                   

انـد كـه بـا     در طول تاريخ اسالم همـواره كـساني پيـدا شـده    . سابقه نيست  است، ولي از نظر نوع ابتالء، بي      

اي از آن چـه       را در گوشـه   ) ص(تمركز در قسمتي از مكتب، كليت اسالم را فراموش كرده و آيين محمـدي             



 در تـاريكي بـا فيـل برخـورد     طرز تفكر اين گروه، داستان كـساني را كـه  . اند اند منحصر ديده    خود خوانده 

  .سازد اند در خاطر زنده مي نموده

ساز و پيش رونده به سوي خداست كه در درجه اول قيـدها را از انديـشهي نـوع          اسالم مكتبي انسان  

كنـد و در برابـر آن    بشر برداشته، آنان را به تدبر، تفكر، سير در آفاق و شنيدن سخنان مختلف دعوت مي      

بيني چنين مكتبي بر پايه آزادي انسان بنا شده و پيامبرش تنها مأمور    انسان. داند  يفهمند مسؤول م    چه مي 

  .ابالغ و انذار و تبشير و الگو شدن بوده است و اكراهي در اين مكتب وجود ندارد

بوده هاي علميه صد سال اخير، كه منحصراً تعليم و تعلم فقه و اصول رايج                 بديهي است كه در حوزه    

انـد،    دانـسته   و حتي براي رسيدن به اجتهاد تنها آشنايي و توانايي مراجعـه بـه آيـات احكـام را كـافي مـي                      

هاي علميه ما سالهاسـت كـه بـا فرامـوش كـردن               به طور كلي حوزه   . بيني اسالم تدريس نشده است      انسان

و به قول استاد مطهري از قرآن و اصول توحيد و آخرت، جزء كوچكي از اسالم، يعني فقه، را كل پنداشته   

  .اند واقعيات زندگي دور شده

  فقهي بودن واليت فقيه 

 شود كه آيا اين مسأله، مسأله فقهي اسـت، يـا    نخست اين سؤال مطرح مي    » واليت فقيه «براي بررسي   

  !هاي شيطان بريم از وسوسه به خدا پناه مي. اصلي اعتقادي و يا تزي سياسي براي كسب قدرت

منظور از واليت در اين جا، تسلط بر اموال و انفس، يـا بـه اصـطالح                 : قبل از شروع بحث بايد بگوييم     

ن، همـان  امروز، حكومت مطلقه بالقيد و شرط بر كليه افراد كشور اسـت، و بـه تعبيـر برخـي از روحـانيو           

 .اي است كه خداوند تبارك و تعالي بر افراد بشر دارد اختيارات و سلطه

اي فقهي و به عبـارت ديگـر از           آن چه تا كنون مورد بحث بوده اين است كه مسأله واليت فقيه مسأله             

رهبـر انقـالب در كتـاب       . فروع است و فقهـاي مختلـف، نظريـات موافـق و مخـالف بـا آن داشـته و دارنـد                     

  :اند سرار نوشتهاال كشف

واليت مجتهد كه مورد سـؤال اسـت، از روز اول ميـان مجتهـدين مـورد              «

بحث بوده و هم در اصل داشتن واليت و نداشتن، و هم در حدود واليـت                 

هـايي     حكومت او، و اين يكي از فروع فقهيه است كه طـرفين دليـل               و دامنه 

م وارد شـده    آورند كه عمده آنها احـاديثي اسـت كـه از پيغمبـر و امـا                 مي

  »است

در نجف اشرف اين مسأله را در دروس فقـه خـود مطـرح سـاختند كـه متعاقبـاً بـه كمـك برخـي از                           

  .مندان نوشته و منتشر شد عالقه

الزمه فقهي بودن يك مسأله اين است كه كساني كه خود قادر به استنباط احكام هستند، وظيفه خـود                   

  . از فقيه مورد قبول خود كسب تكليف نمايندرا تشخيص دهند و عمل كنند و كساني كه مقلدند

ق، در اثـر وبـاي عمـومي در قريـه           . ه١٢٤٥مالاحمد نراقي متوفي به سـال       (» نراقيمالاحمد  «مرحوم  

گانـه بـراي اثبـات واليـت فقيـه             نوزده  مسأله را مطرح كرده و ادله     » عوايدااليام«در كتاب   )  گذشت نراق در 



» حدود واليت حـاكم اسـالمي     «وزارت ارشاد اسالمي تحت عنوان      اين قسمت از كتاب توسط      . آورده است 

  .چاپ و منتشر شده كه ما نيز به نقل و نقد همان قسمت خواهيم پرداخت

انـد و دو     شاگرد نامدار نراقي كـه او را خـاتم المجتهـدينش ناميـده             ١»شيخ مرتضي انصاري  «مرحوم  

باشـد، در   هـاي علميـه مـي    ترين كتب حـوزه  ديوي در اصول و فقه، بنيا» مكاسب«و » االصول فوايد«كتاب  

كتاب مكاسب، ادله مرحوم نراقي را به تفصيل ذكر نموده و استدالل و اعتقاد خـود بـه عـدم كفايـت آنـان                    

آخونـد  «اهللا    همچنـين مراجعـي بـزرگ همچـون آيـت         . براي اثبات واليت فقيه را به خوبي نشان داده اسـت          

در حاشيه بر مكاسب، نظـرات      ) اي پايه گذار و تأييد كننده مشروطيت      از علم (» ناييني«اهللا    و آيت » خراساني

، از مراجع تقليد »اي كوه كمره حجت«اهللا  از متأخرين و معاصرين، مرحوم آيت. اند مرحوم نراقي را رد كرده    

معاصر، در درس خود كه تقريرات آن به چاپ رسيده است، واليت فقيه را منكر شده و تفـصيالً بـه عـدم                       

هاي علميه    به طور كلي اين مسأله فقهي كمتر مورد توجه علماء و مدرسين حوزه            . دالل نموده است  آن است 

بوده و حتي مرحوم شيخ مرتضي انصاري به طوري كه در مكاسب آمده است، مسأله را بـه درخواسـت                    

ل و  از موضوعاتي است كه در فقه براي آن فـصل مـستق           » واليت فقيه «. برخي از افراد مطرح ساخته است     

اي  تدوين نگرديده و تنها به طور ضمني در مسائلي همچون واليت بر صغار و سفها كـه بـه                       باب جداگانه 

زيـرا طبـق روايـت      . عدم توجه به اين مسأله به دليل عدم وجود شرايط نبوده اسـت            . آن اشاره شده است   

 از مسائل، از قبيـل جهـاد   گذشته از اين، فقهاء، بسياري. تاريخ، شرايطي در زمان صفويه آماده بوده است   

انـد    ابتدائي و وظايف امام معصوم را كه شرايطش در زمان غيبت نبوده است، در كتب خود مطرح ساخته                 

داري، امروز هم مسائل مربوط به بردگـان را در دروس فقهـي خـود بحـث      و حتي سالها پس از القاء برده      

  .ه ترديد روا نداشته بوددر هر حال تا چندي قبل كسي در فقهي بودن مسأل. كنند مي

 كه همواره معتقد بوده براي تشخيص حكم و وظيفه الزم است بـه كتـاب خـدا و          نهضت آزادي ايران  

نظر، مراجعه كنـد، در ايـن بـاب           نظران بي   گانه و به ماخذ معتبر و صاحب        سنت پيامبر و روش ائمه دوازده     

  .رساند ميهنان مي تحقيقاتي نموده كه نتيجه را ذيالً به اطالع هم

  واليت فقيه از ديد قرآن 

شـيعه  ، در ميان علمـاي      »واليت فقهاء «گرچه فقهاي گذشته، از جمله مرحوم مالاحمد نراقي كه مبتكر           

و » روايـات «چنين رهبر انقالب، در طرح اين مسأله، مبناي منطـق و اسـتدالل خـود را عمـدتاً بـر                       بوده، هم 

اصرار دارند با اتكاء به     » واليت فقيه «اند، با اين حال از آن جايي كه برخي از مدافعان              احاديثي چند گذاشته  

انـد    دهند، الزم است مروري بـر آن چـه گفتـه        آياتي از قرآن حكيم، اين مسأله را موافق با كتاب خدا نشان           

  .بنماييم

 سوره نساء است كه اطاعت از خدا و رسـول و            ٥٩اند، آيه     سندي كه به آن متوسل شده      ترين  ـ مهم ١

  : را به مؤمنين فرمان داده استاالمر اولي

                                                 
 سال در كاشان نـزد  ق در نجف، مدت سه. ه١٢٨١ به سال  در دزفول، متوفا  ١٢١٤، متولد   »شيخ مرتضي انصاري  «ـ مرحوم   ١

  .حاج مالاحمد نراقي تلمذ نمود



أُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيينكُمرِ مي اَألم١ل  
» الـشرايطي   فقيه جامع «دارند وقتي مردم زمام امور را به دست           آقايان با استناد به آيه فوق اظهار مي       

سپردند، در اين صورت از خود سلب وظيفه و مسؤوليت كرده بايد در اتخـاذ موضـع نـسبت بـه مـسائل                       

 و تسليم خط رهبري باشند و نسبت به         اجتماعي و اظهارنظر نسبت به جريانات سياسي، صد در صد تابع          

  ٢.كامل داشته باشند» تقليد و تعبد«حالت ) همانند فتاوي فقهي(نظريات و فتاوي سياسي او 

كننـد،    را فراموش مـي   » و ال تُسرِفُوا  «را گرفته   » وا    كُلُوا و اشْرب  «طرفداران اين نظريه همانند كساني كه       

بيني تنازع احتمـالي و ارائـه راه حـل رفـع اخـتالف       ي كه مطلب با پيش   در حال ! گيرند  دنباله آيه را نديده مي    

  :دنباله آيه چنين است. گردد تكميل مي

»                   ـريخ ـكـرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِن ت
  ٣»وأَحسن تأْوِيالً

يعني شايستگان واقعي اين مقام در زمـان گذشـته، همـان امامـان        » االمر  اولي«اگر چه مصداق واقعي     

به مالك اشتر در رعايت ايـن آيـه، در          ) ع(اند، اما به داليل مختلف، از جمله توصيه حضرت علي             هدي بوده 

كلـي بـوده و همـان       در آيـه شـريفه،      » اولـي االمـر   «ارتباط با مردم مصر، روشن است كه در صورتي كه           

االمـر    ، اخـتالف ميـان مـردم و اولـي         »تنازع«رهبران و مسؤوالن سياسي امت، مورد نظر باشد، منظور از           

تـرين راه، مراجعـه بـه همـان           بود، ساده   چرا كه اگر اختالف مردم با خود آنها مي        . باشد  مي) هيأت حاكمه (

در (االمـر     نيم علي رغم دسـتور اطاعـت از اولـي         بي  اما مي . رفت  االمر و دستگاه قضائي او به شمار مي         اولي

تبـديل بـه دو     ) االمـر   از خدا و رسول و اولي     (اي    ، در صورت بروز اختالفات، اطاعت سه مرحله       )مقدمه آيه 

  .شده است) خدا و رسول(مرحله 

سرزمين پهناور مصر اعزام    » واليت امري «خواست مالك اشتر را به        هنگامي كه مي  ) ع(حضرت علي   

خـود كـه    » نائـب خـاص   «به جاي اين كه در اختالف احتمالي او با مردم مصر، پيشاپيش، حق را به                نمايد،  

هاي متنوع    ترين اصحابش بود، بدهد، به دليل آن كه هيچ انساني در برابر وساوس شيطاني و دام                 برگزيده

بنـابراين در   . نمايـد   را توصـيه مـي    » كتـاب و سـنت    «او تضمين نشده است، تنها دو معيار محكم و مطمئن           

                                                 
  .از ميان خودتان) برگزيده(ايد از خدا و رسول اطاعت كنيد و از صاحبان امر  ـ اي كساني كه ايمان آورده١
ر اعـضاي شـوراي نگهبـان       اگـ «در جواب خبرنگاري كه پرسيده بـود        ) رئيس شوراي عالي قضائي   (ـ آقاي موسوي اردبيلي     ٢

توافق بر اين شـده اسـت كـه در تمـام مـوارد              «: گفتند» نظرشان با نظر امام متفاوت باشد، آيا بايد تعبداً نظر امام را بپذيرند؟            

 ».محور اصلي نظر حضرت امام باشد

 )١٨ صفحه ٥/١١/٦٦كيهان . (االطاعه است گويد هم بر مقلد و هم بر غير مقلدين واجب آن چه ولي فقيه مي: امام جمعه اهواز

نـه  باشد    توجه به اين موضوع ضروري است كه معيار فقهاي شوراي نگهبان در بررسي لوايح، فتاوي و نظرات ولي فقيه مي                   

بين مجلس  » اختالف« در صورت بروز     )١/١١/٦٦(اله كيهان   سر مق . فتواي فقيهي ديگر يا استنباط و نظر شخصي خود ايشان         

بايد به عنصر بسيار مهـم همـاهنگي در عقيـده و همفكـري در عمـل بهـا داد و محـور ايـن              ....و شوراي نگهبان چه بايد كرد؟       

 .سويي اعتقاد به واليت فقيه و اعتراف تقيد عملي به اختيارات حكومت اسالمي است همساني و هم
رسـول برگردانيـد، اگـر      ) سـنت (خدا و   ) كتاب(آن را به    ) شما مردم و حاكمانتان   (ر موضوعي دچار تنازع شديد،      ـ پس اگر د   ٣

 .واقعاً به خداوند و روز آخرت باور داريد چنين شيوه اي بهتر است و سرانجام نيكوتري دارد



نظر از اختالف درجـات علمـي و سـوابق            صرف(صورت بروز اختالف و تنازع ميان والي و مردم، طرفين           

  .گردن نهند) ص(وظيفه دارند به حكم خدا و رسول خدا) ايماني

 كه از بـه  نمايند كه در شأن منافقيني نازل شده، نيز استناد مي) ٦٥(همين سوره، به آيه ديگري  ـ در ٢

كردند، سپس صداقت ايمان آنان را مـشروط بـه            در اختالفاتشان خودداري مي   ) ص(زيدن پيامبر   داوري گ 

شگفت اين كه امام جمعه شيراز مردم ايران را به جاي منافقين، و ولـي فقيـه را                  . چنين تمكيني نموده است   

ين است كه مصداق ايـن   وقتي امام بياني را كرد، ديگر وظيفه همه ا        «اند    به جاي رسول اهللا قرار داده و گفته       

  ١»....فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم«: آيه باشند
  آيه قبل از ايـن آيـه صـريحاً خداونـد رفـع تنـازع را در مراجعـه                   ٦در حالي كه درست     معلوم نيست   

در دوره  «گويد    مسلمانان به كتاب خدا و سنت رسول معرفي كرده است، به چه دليل امام جمعه شيراز مي                

  ».اند ببينيد ولي فقيه هر چه مصلحت ديد انجام بدهيد و بر شما الزم است كه از او اطاعت كنيد غيبت گفته

انـد،   كردهتصور » ت مطلقه فقيهوالي«گاه قرآني نظريه    آيات ديگري، كه گويا آن را مهمترين تكيه        ـ از ٣

  :نمايد  سوره احزاب است كه اولويت پيامبر را نسبت به مؤمنين تصريح مي٦آيه 

 أَنفُِسهِم نم نِنيمؤلَى بِالْمأَو بِي٢....الن  
 مثلـه كـرده و فقـط پـنج كلمـه ابتـداي آن را              )  سـوره نـساء    ٥٩همانند آيـه    (را نيز متأسفانه    آيه فوق   

بـودن پيـامبر   »  اولـي «دهـد منظـور از    د؛ در حالي كه ترجمه ساده دنباله آيه به خوبي نـشان مـي            خوانن  مي

  :اي است چيست و در چه زمينه

 اللَّه  النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ             «
  ٣»من الْمؤمنِني والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَوليائكُم معروفًا كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا

اين آيه كه نزديكي و سزاواري پيامبر را نسبت به مؤمنين و عنوان مـادر داشـتن همـسران او را بـر                       

 دنبال دو آيه طـوالني آمـده اسـت كـه ضـوابط مربـوط بـه فرزنـد خوانـدگي و            نمايد، به   ها تصريح مي    آن

بنابراين سياق آيات و زمينـه مـسائل مطروحـه در آن مربـوط بـه                . نگهداري يتيمان را تشريح كرده است     

باشد كه الزم است مؤمنين مراعات نمايند، آن چـه اصـالً در آيـات           هاي اجتماعي مي    سلسله مراتب اولويت  

تواند امور مـردم را، بـه جـاي احتـرام بـه رأي و       شود، همين است كه پيامبر مي از آن ديده نمي   قبل و بعد    

اختيـار  «خواست آنها و اعمال شيوه شورايي، به دليل اولويتي كه بر آنها دارد، به شـيوه اسـتبدادي و بـا                      

  !اداره نمايد» مطلق

 اين حقيقت اسـت كـه آيـه مـذكور در            ظاهر آيه فوق و سياق آيات قبل و شأن نزول آن، تماماً بيانگر            

دهد رابطه آن حضرت بـا زيـد، رابطـه            پسر خوانده پيامبر نازل شده و نشان مي       » زيدبن حارثه «ارتباط با   

                                                 
  .ري برگزيننداند مگر آن كه در منازعات خود تو را به داو ـ به خدا سوگند كه ايمان نياورده١
  ....باشد ـ پيامبر نسبت به مؤمنين از خودشان اولي مي٢
از ) خويـشاوندان (هـا     باشد و همسران او مـادران ايـشانند و صـاحبان رحـم              ـ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولي مي        ٣

در مـورد دوسـتانتان     ) يدباشـ   خواسته(مگر آن كه    . مؤمنان و مهاجران بعضي نسبت به بعض ديگر در كتاب خدا اولي هستند            

 .در كتاب خدا نوشته شده است) ضوابط(كار نيكي انجام دهيد اين 



وأَزواُجـُه  (شـوند     پدر و فرزندي معمول نيست، بلكه همچنان كه همسران او، مادران مؤمنان محسوب مي             
اُتُهمهبلكـه بـه طـور       »زيـد « مؤمنان واليت پدري دارد و نه تنهـا سرپرسـت            خود او نيز نسبت به همه     ) أُم ،

  . تمام مؤمنين است١مساوي سرپرست و پدر

) البيـان   از جمله مجمـع   (و در برخي تفاسير     ) ع(و امام باقر    ) ع(اتفاقاً در روايتي منقول از امام صادق        

ذكر شده است   ) ُهو اَب لَُهم  (نين  منظور از اولويت پيامبر در آيه فوق، پدر بودن آن حضرت نسبت به مؤم             

، با توجه بـه     )الصادقين  از جمله مفسر منهج   (، بسياري از مفسرين،     )چنان كه همسران او مادران مؤمنانند     (

اند كه اين آيه مربوط بـه زنـدگي شخـصي و خـصوصي                سياق آيات و شأن نزول و قرائن آن تأكيد كرده         

مفسرين ديگري كه برخي متوليان     . ومي و كلي استخراج كرد    توان از آن حكمي عم      پيامبر بوده است و نمي    

اند، اما رواياتي كه      اهللا را بر مؤمنين نتيجه گرفته       اند، از آيه فوق واليت مطلق رسول        ها استناد كرده    ما به آن  

  .اي است دهد كه منظور واليت در چه زمينه شوند، به وضوح نشان مي به آن متوسل مي

انـد    اكثر مفـسران گفتـه    : (فرمايد كه آن حضرت فرمود      نقل مي ) ص(از پيامبر   ) ع(از جمله امام صادق     

  )به هنگام نزول آيه ششم سوره احزاب فرموده) ص(حديث زير را پيامبر 

كسي كه از دنيـا     ) چگونه؟(ها اولي هستم،      من به همه مؤمنان از خود آن      «

پـس از    (اگـر ) امـا . (گذارد براي وارث اوست     رود و مالي را به ارث مي        مي

منـد باشـد، مـسؤوليتش بـه عهـده مـن و پرداخـت                 بدهكار و عائلـه   ) مرگ

  ٢.ديونش با من است

هاي حمايت كننده اجتماعي، همچون بيمه و تعاون وجود نداشته            اي كه سازمان    روشن است در دوره   

رسـانده    مـي المال، به عنوان پدر خانواده به نيازمندان و محرومين امداد             است، شخص پيامبر، از محل بيت     

تر و سزاوارتر بودن آن حضرت را به رسيدگي و توليـت امـر آنهـا                  بودن او به آنها نزديك    » اولي«است و   

كمـا آن كـه در مـورد        . باشد  همين نزديكي و سزاواري مي    » اولي«اصوالً معناي اصلي كلمه     . دهد  نشان مي 

اي بـراي فهـم معنـاي ايـن           نـوان قرينـه   توان به ع    و از آن مي   (در قرآن به كار رفته      » اولي«ديگري كه كلمه    

  :رساند همين معنا را مي) مسأله كمك گرفت

بِيذَا النه و وهعبات ينلَلَّذ يماهرباسِ بِالَي الننَّ اَو٣ا  
 باشـد كـه دو بـار كلمـه      سوره احزاب مي٦قرينه براي شناخت زمينه اين واليت، خود آيه      نزديكترين  

كرار شده است، يكبار اولويت پيامبر نسبت بـه مؤمنـان و ديگـر اولويـت خويـشاوندان، از                  در آن ت  » اولي«

                                                 
هـا بـه      زمينـه   كسي است كه مسؤوليت و وظيفه تربيت و اداره امور فرزندان را در همـه              » پدر«ـ البته در اينجا مراد ما از لفظ         ١

ما كان محمد ابا اَحد مـن رِجـالكُم و لكـن    «: فرمايد رده مي اصطالحي پيامبر را نفي ك    » پدر بودن «عهده دارد وگرنه قرآن كريم      

  /٤٠احزاب ـ /.  محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست و لكن رسول خداست»رسول اهللا
رث و من تَرك ديناً اَوضَياعاً،       ماالً فَللْوا  يقولُ انَا اَولی بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفسه و من تَرك         ) ص(كان رسولُ اِهللا    ) ع(ـ عن ابي عبداهللا     ٢

 لَيو ع لَياميراث والء االمامه١٤/٣الشيعه وسايل (ف ( 
مردم نسبت به ابراهيم حتماً كـساني هـستند كـه از او پيـروي كردنـد و نيـز ايـن                      » نزديكترين و سزاوارترين  « همانا   ـ٣/٦٨ـ  ٣

  .....پيامبر است



در قـسمت دوم، نزديكتـر بـودن و         » اولـي «مؤمنان و مهاجران، نسبت به يكديگر، همـان طـور كـه معنـاي               

ز رسـد معنـاي آن در قـسمت اول نيـ     باشد، به نظر مـي  سزاوارتر بودن از نظر تعلق انفاق و امداد مالي مي        

به دليـل نزديكـي و      ( همين امور و به مفهوم تعهد و مسؤوليت او            بايد در زمينه  ) اولويت پيامبر به مؤمنين   (

تواند داشـته   در تأمين نياز محرومين و يتيمان باشد و با عنايت به روايت فوق، معنايي جز اين نمي   ) واليت

  .باشد

نـين واليتـي، كـه قلمـرو آن را در زمينـه مـسائل       ها گذشته، اوالً بايد ديد آيا پيامبر هرگـز از چ           از اين 

آيـد، اعمـال    كنند، استفاده كرده است يا خير؟ تا آن جايي كه از روايـات بـر مـي     سياسي، اجتماعي ذكر مي   

 آنهـا ذكـر شـده        واليت آن حضرت بر مؤمنين در پرداخت ديون مسلمانان متوفي و رسيدگي به خـانواده              

 حضرتش مطلق بوده باشد، به چه دليل چنين واليتي عيناً به فقهـاي              در ثاني، به فرض هم كه واليت      . است

  گردد؟ امت او كه معصوم نبوده و به قول خودشان در معرض خطا هستند منتقل مي

 خـدا و    نمايند كه نافي اختيار مردم در مواردي اسـت كـه             نيز استناد مي   ٣٦همين سوره به آيه      ـ در ٤

  :رسول امري را گذارنده باشند

  ١....كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم و وما 
  :اند آقاي صانعي در مورد اين آيه گفته

كنـد    اين آيه به اعتبار شأن نزولش، طبق تفسير شيعه و سني، داللت مـي             «

  » و حكومت دارد با رعايت مصلحتبر اين كه پيامبر حق واليت

يعني حكم و قضاء درباره     . بايد توجه داشت كه موضوع آيه فوق امري قضائي است نه سياسي           : اوالً

مطرح است كه حكم آن از جانـب خداونـد و رسـولش انـشاء        » امور خود آنها  «اختالف مردم با يكديگر در      

  .باشد خواهي مي گرديده و چنين حكمي غيرقابل ابرام و فرجام

قضاء، امري است مستند به احكام و ضوابط الهي و شريعت اسالمي، كه رسول اهللا با اتكاي بـه            : ثانياً

در اين مورد جاي ترديد نيست كه نه پيامبر در مورد احكـام بـا               . نمود  آن و تمكين و تبعيت مردم حكم مي       

، يعنـي مـسائلي كـه       »موضوعات«اما در   . كردند  كرد و نه مؤمنين نظر خود را اعمال مي          مردم مشورت مي  

تـرين مـسلمانان، قائـل        دانيم پيامبر براي خود تنها يك رأي، همچون ساده          مربوط به زندگي مردم بود، مي     

بايد ديد مسائل مبتالبه زمان ما از       . داد  گيري قرار مي    بود و به شهادت تاريخ اكثريت آراء را مالك تصميم         

 و غيره از جمله احكامند يا موضوعات؟ و اگر دومي اسـت، بـه               حقوق كار و كارگر، اختيارات دولت     : جمله

  چه دليل نظر ولي فقيه بايد باالتر از مصوبات نمايندگان مردم و شوراي نگهبان قرار گيرد؟

 با مـسائل    ، تماماً در ارتباط   ) آيه ٣٣(و بعد از آيه فوق      )  آيه ٨(و آيات قبل    ) عمدتاً(احزاب  سوره  : ثالثاً

باشد و شأن نزول و مصداق واقعي آيه فوق كه نفي كننده  پيامبر و همسران او ميخانوادگي و خصوصي 

باشد، ناظر به داستان زيد و زينب است كه امر        اختيار هر زن و مرد مؤمن به هنگام حكم خدا و رسول مي            

حكم به سازش زوجين و انصراف از طالق        ) بر حسب آن چه در آيه بعد توضيح داده شده         (خدا و رسول    

                                                 
  .و زن مؤمني را اختياري در كارشان نيست هر گاه خدا و رسولش حكمي كنندـ هيچ مرد ١



توان چنـين سـلب اختيـاري را بـه امـور       بنابراين با توجه به چنين زمينه و سياقي، به راحتي نمي. نمايد  مي

  .گسترده اجتماعي تعميم داد و حقوق مردم را در اداره جامعه خويش زير پا نهاد

يي شخصي و خصوصي نبوده است، بلكـه          مسأله زيد و زينب مسأله    : گويند  طرفداران واليت فقيه مي   

 ١.اند با طرح ايـن مـسأله رسـوم و اعتقـادات غلـط جاهليـت را در هـم بريزنـد                       ند و رسولش خواسته   خداو

امـا آقايـان    . بنابراين مسأله، در عين شخصي بودن، آثار گسترده اجتماعي در برقراري نظامي جديد دارد             

بـه چـه دليـل    ) رسولُه اَمراًاذا قَضي اُهللا و (باشد  توجه ندارند كه امر رسول پيوسته و به دنبال امر خدا مي       

امر متوليان ما عيناً همان امر خدا و رسول است و ممكن نيست از خطـا يـا هـواي نفسـشان ناشـي شـده                          

  باشد؟

 سوره قصص نيز تكـرار شـده اسـت    ٦٨بر آيه فوق، در آيه عالوه » خيره«جالب است كه بدانيم كلمه  

  :كند بندند نفي مي ردم، با انحراف از توحيد، به آن دل مياي كه م  الههرا از ارباب و» اختيار مطلق«كه 

  وربك يخلُق ما يشاُء ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى عما يشرِكُونَ
ت را  شـمارد كـه آفريننـده اسـت، بنـابراين مخلوقـا             آيه فوق اختيار مطلق را در شأن پروردگاري مي        

  .اين شرك است و خداوند، منزه از چنين مشاركتي است. نسزد چنين ادعائي نمايند

روي و فريـب خـوردگي از         جالب اين اسـت كـه آيـه فـوق پـشت سـر آيـاتي آمـده اسـت كـه دنبالـه                       

كردنـد   از كساني پرداختند كه گمان مي» تعبد«نمايد كه چشم و گوش بسته به  سپردگاني را محكوم مي  سر

دهد وقتي در روز قيامت به عذاب دچـار           آيات مورد نظر نشان مي    . ها هستند   يي دارند و ناجي آن    ره به جا  

جوينـد و     زاري مـي    خوردگي خويش آگاه شده، از اربابان و آقايـان خـود بـي              شوند به پندار واهي و فريب     

  .كنند اي كاش هدايت شده بودند آرزو مي

 و  اين آيه كه نقش پيامبر    .  سوره اعراف نيز به گونه ديگري مورد تحريف واقع شده است           ١٥٧ ـ آيه ٥

و برداشـتن   ) يهود و نصاري  (تأثير تعليمات آن حضرت را در اصالح مفاسد اخالقي و اجتماعي اهل كتاب              

ح دهـد، رسـالت جهـاني او را در ارشـاد جهانيـان توضـي                بار گران فرهنگ شرك از دوش آنان نشان مـي         

، نه سياق )واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه......(گويد  دهد و از پيروي نوري كه با او نازل شده سخن مي          مي

يا واليت مطلقه نـدارد، امـا معلـوم         » حكومت«آيه و ظاهر آن، و نه مضمون و محتوايش، عنايتي به مسأله             

  :اند استخراج كرده و گفتهنيست آقاي صانعي از كجا چنين مفهومي را از آن 

اينجـا رفـع اصـر اسـت بـه خـاطر            . بـرد   پيامبر اين اصـر را از بـين مـي         «

كيهـان  (» داللـت دارد بـر واليـت مطلقـه        مصلحت، بنابراين، ايـن آيـه هـم         

٢٢/١٠(  

  :نماييم آوريم و داوري را به خوانندگان واگذار مي ما در اينجا عيناً آيه مورد نظر را مي

                                                 
در اين قضيه نياز به تفـصيل بـيش از ايـن دارد كـه در ايـن                  ) ص(ـ آيات مربوط به روابط زيد و زينب و مداخله رسول خدا             ١

  .گنجد مختصر نمي



 تي ينم                الَّذهرـأْمجِيـلِ ياِإلنو اةرـوـي التف مهندا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ ياُألم بِيولَ النسونَ الربِع
صرهم واَألغْالَلَ  بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبآئثَ ويضع عنهم إِ            

  ١الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئك هم الْمفْلحونَ
  : سوره مائده است٥٥كنند آيه  ديگري كه به آن استناد مي ـ آيه٦

  ٢إِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
نياز كننده از هر گونـه        باشد، ترجمه ساده و ظاهرش بي       اين آيه كه بسيار معروف و مورد استناد مي        

شود، در اين جا تنها شروط ايمـان، برپـا داشـتن نمـاز و دادن                  ظه مي طور كه مالح    همان. باشد  توضيح مي 

كسب اين صفات امتيـاز     . گونه تخصيص يا امتيازي براي فقهاء قايل نشده است          زكات معرفي گشته و هيچ    

يعني چنين كساني با اين مشخصات سـزاوار و شايـسته            . ولي بودن را همراه خدا و رسول به دنبال دارد         

  .ددوست بودن هستن

 نيـز، اگـر      سوره نساء نيز از جمله آياتي است كه مورد تمسك قرار ميگيرد، اما از اين آيـه                 ٥٨ ـ آيه ٧

بتوان دستور به تشكيل حكومت را استنباط كرد، جز برگرداندن امانات به مردم و داوري به عدالت، چيـز                   

كنـيم و   ر و ترجمه آن را نقـل مـي  ذيالً آيه مورد نظ. توان استخراج كرد ديگري، مثل واليت مطلقه فقيه، نمي 

  :نماييم تعصب واگذار مي داوري را همچون موارد ديگر به خوانندگان منصف و بي

  ٣.....إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ 
ه استناد به آيات فوق از ابداعات و ادعاهاي بعد از پيروزي انقالب است و قبـل از                  بايد توجه داشت ك   

» االسرار  كشف«حتي خود امام در كتاب      . كرد  آن كمتر كسي به اين آيات براي اثبات واليت فقيه استناد مي           

ند كه خالف   علي و اوالد معصومين او، اولوااالمر     «اند كه     در اوايل سلطنت محمد رضا شاه، صريحاً نوشته       

  ٤».هاي خدا هيچ گاه نگفته و نگويند گفته

*****  

نمايد و صراحت يا داللت مخالف دارد زياد است، كه شايد بتوان              اما آياتي كه نقض واليت فقيه را مي       

  :بندي كرد به شرح زير آنها را خالصه و دسته

                                                 
يابند،   ام او را در تورات و انجيل خودشان نوشته مي         آور درس ناخوانده پيروي نمايند، همان كه ن         ـ كساني كه از رسول پيام     ١

هـا را بـر ايـشان حـرام           هـا را بـراي آنهـا حـالل و پليـدي             آنها را به معروف فرمان داده و از منكر باز ميدارد و پاكيزه            ) همو(

ش بدارند و ياريش كنند     پس كساني كه به او ايمان آورده، ارجمند       . دارد  نمايد و بار گران و غل و زنجيرها را از آنان برمي             مي

  .و از نوري كه با او نازل شده پيروي نمايند، آنها همان رستگارانند
دهند در حالي كه  دارند و زكات مي ـ جز اين نيست كه ولي شما منحصراً خدا و رسول او و مؤمنيني هستند كه نماز به پا مي            ٢

  .ركوع كننده هستند
آن باز گردانيـد    ) شايستگان(را به صاحبان    ) از جمله مناصب و مقامات    (ها را     امانتدهد كه     ـ همانا خداوند به شما فرمان مي      ٣

  .و چون در ميان مردم داوري كنيد به عدالت حكم برانيد
  .، پاراگراف آخر مربوط به اولواالمر١١٢صفحه االسرار،  ـ كشف٤



 و تبعيت كوركورانـه و       به طور كلي هر كس را مسؤول عقايد و افعال و احوال خود شناخته              قرآن) ١

  :نمايد بدون تعقل غير خدا را شديداً منع مي

  ١والَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَانَ عنه مسؤوالً ـ٣٦اسراء 
  ٢كْم الَّذين الَ يعقلُونَإِنَّ شر الدواب عند اللّه الصم الْب ـ٢٢انفال 

كنـد و     دادند، شـماتت مـي       مردم را از اين جهت كه علماي دين و انبياء را ارباب خود قرار مي               قرآن) ٢

ايـن  . مخصوصاً عنايت دارد كه رؤساي ديني اعم از پيغمبران و روحانيان را ارباب و سرور خود نگيرنـد                 

  :نمايد عمل را قرآن شرك به خدا تلقي مي

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمرواْ إِالَّ ليعبدواْ  ـ٣١وبه ت
  ٣إِلَـها واحدا الَّ إِلَـه إِالَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ

در روز قيامت عذر مردم را به بهانه اطاعت از محتـرمين و             كند كه خدا       به صراحت اعالم مي    قرآن) ٣

  :پذيرد بزرگان نمي

  ٤وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا ـ٦٧احزاب 
مشروحاً راجع به تقليد صحبت كرده و نـشان      » نقش تعيين كننده مستضعفين و روحانيت     «در نشريه   

ايم كه صورت متداول تقليد و اين كه اشخاص به بهانـه عـامي بـودن، خـود را دربـست و نفهميـده و                           دهدا

هـا    نسنجيده در اختيار فقيه يا عالمي گذارده، دين و دنيا و عقايد و اعمال خود را طبق نـسخه و اوامـر آن                      

طرف پيشوايان بزرگـوار مـا      بالعكس، از   . تنظيم نمايند، به هيچ وجه انطباق با قرآن و سنت و عترت ندارد            

هشدارهاي مؤكد به شيعيان داده شده است كه مانند قوم يهود نبوده، بدانند كه بسيار اندكنـد علمـائي كـه          

  .داشته و پيرامون مقام و منافع دنيا نگردند) يعني خدا(تقوا و صيانت نفس و اطاعت از مولي 

ات فراوانـي قـرآن بـه او داده و آزاد و             خدا با انسان و كرامت و شخصيتي كه بـر طبـق آيـ              رابطه) ٤

مختارش گذارده، چنان است كه حتي رسالت پيغمبران چه در تعلـيم عقايـد و ايمـان و چـه در دعـوت بـه                         

سوي خدا از راه اطاعت و اجراي احكام، فقط جنبه تذكر و ابالغ يا نصيحت و ارشاد را داشته بـه مـصداق    

  .ي از اكراه و اجبار استكامالً خال» الَ إِكْراه في الدينِ«

شود كه تو مأمور اجراء و مراقب و مسؤول اعمال كـسي نبـوده         اكرم گفته مي    صريحاً و مكرر به نبي    

  :براي اين كار نه مجهز هستي و نه مجاز

                                                 
  .اماً نسبت به عمل تو مسؤولندـ و از آن چه درباره آن آگاهي نداري پيروي نكن، زيرا گوش و چشم و دل، تم١
  .كنند ـ به درستي كه بدترين جنبندگان نزد خدا اشخاص گنگ و كري هستند كه تعقل نمي٢
اربابان خود گرفتند، و نيز مـسيح پـسر مـريم را، در             ) يا در برابر خدا   (ـ يهود و نصاري پيشوايان ديني خود را به جاي خدا            ٣

خدايي جز او نيـست و منـزه اسـت از آن چـه بـراي او شـريك                   . يكتا را بندگي نمايند   حالي كه مأمور نبودند جز آن كه خداي         

  .گيرند مي
  .ها ما را به گمراهي انداختند ما محترمين و بزرگانمان را اطاعت كرديم و آن! ـ پروردگارا٤



  ١و ما علَي الَّرسوِل االِّ البالغُ
  ) به تعبيرهاي مختلف بار١٢(

  ٢انما اَنت مذَكّر لَست علَيهِم بِمصيطرٍ
  ٣ما جعلْناك علَيهِم حفيظاً، ما جعلْناك علَيهِم وكيال

  ) بار به تعبيرهاي مختلف٨)(به تعبيرهاي مختلف  بار١٣(

مـؤمن  بديهي است كه وقتي پيغمبر چنين مأموريت و حقي نداشته باشد كه در ابالغ و ارشاد مردم و          

و متدين ساختن آنها اعمال زور و اجبار نمايد، يا عقايد و اعمالشان را تفتيش و تحميـل نمايـد، بـه طريـق                        

  .اولي هيچ فرد ديگر اعم از مؤمن و فقيه يا مأمورين دولتي مجاز به آن نيستند

و » عظـه مو«نمايـد، حالـت       حتي خداوند در آن جا كه مستقيماً به ما امر به عـدالت و اداي امانـت مـي                  

  :دهد خيرخواهي بدان مي

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ                 ـ٥٨نساء  
  ٤اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعا بصريا

كه انسان را براي خالفت خود و تقرب و مانند او شـدن آفريـده و او را مختـار و مـسؤول                       خداوندي  

تـر يـا برتـر        قرار داده، چطور ممكن است محصور و مجبورش سازد و اجـازه دهـد كـه هموطنـان پـست                   

  !فرمانروا و سرپرست او باشند؟

يد استبدادي و آمرانه يـا      در زمينه حكومت و دولت، به مفهوم اجتماعي و سياسي و اداري آن، كه نبا              

تـرين ارشـاد قـرآن، آيـات          تـرين و قـاطع      باشد، كه از خارج و باال سر امت اعمال گردد، شاخص          » واليتي«

با آنها مـشورت    ) يا اداره جامعه  (در امور امت    : فرمايد   آيه خطاب به پيغمبر مي      يك. مشورت و شورا است   

» اَمرهم شوري بيـنهم   «: اي ساده و سر راست       جمله و آيه ديگر توصيف جامعه نمونه ايماني است با        . كن

  .)كه در بحث آينده راجع به آنها صحبت خواهيم كرد(

بنـدي    ها و مواضع رسالت را بـه صـورت مثبـت و جمـع               در آن بحث، آياتي را هم كه قرآن مأموريت        

  .خواهيم كردشده خالصه كرده و جاي خالي براي آمريت و حاكميت نگذاشته، انشاءاهللا بيان 

  واليت فقيه از ديدگاه فقهي و روايي 

فقهاء در اطراف آن اثباتـاً و نفيـاً،         (چنانچه قبالً اشاره شد، واليت فقيه از فروع فقهيه است كه اهل فن              

بحـث در ايـن مـسأله بـه ايـن      . كننـد  اي فروع فقهي، مثل طالق غايب و نظاير آن بحـث مـي      ضمن بيان پاره  

                                                 
  .ـ چيزي جز ابالغ بر عهده رسول نيست١
  .ا نيستيگر بر آنه ـ جز اين نيست كه تو تذكر دهنده هستي، سلطه٢
 .ايم ـ تو را نگهبان محافظ يا مأمور مراقب آنها قرار نداده٣
دهيـد از     ها را به اهلش برگردانيد و هر زمان كه ميان مردم حكم و رأي مـي                 كند امانت   ـ به درستي كه خداوند به شما امر مي        ٤

  .ه خداوند شنوا و بينا استنمايد بدانيد ك روي عدالت داوري نماييد، همانا كه خداوند شما را نيكو موعظه مي



واليـت شـرعي   ) عـج (عـصر   در زمان غيبت حضرت ولي) مجتهد(گردد كه آيا براي فقيه  صورت مطرح مي 

  ثابت است يا خير؟ و در صورت ثبوت، واليت در كدام موارد و در چه حدي است؟

   اصل بر عدم واليت فقيه است

فقهاء قبل از آن كه به اثبات حكمي و به موضوعي به طور تفـصيل و مـشروح بپردازنـد، ابتـدا حكـم                        

نماينـد، سـپس شـروع       موضوع مفروض را مطابق اصلي از اصول مسلمه، به عنوان قاعده اوليه تعيين مي             

اگر دليل خاص معتبري كه مفاد آن مخالف حكم آن اصل  .  معتبره خاصه   كنند به تفحص و بررسي ادله       مي

باشد، به دست آورند، آن وقت طبق آن دليل معتبر، حكـم موضـوع مفـروض را تعيـين و از                     ) قاعده اوليه (

ر غير اين صـورت مطـابق قاعـده اوليـه           د. حكم اولي كه مطابق اصل و قاعده اوليه بوده دست بر ميدارند           

  .سازند حكم آن را معين مي

مثالً اگر شك دارند حسن، حسين را وصي خود قرار داده يا نه؟ ابتدا به حكم قاعـده اوليـه، حكـم بـه        

ولي اگر قرينه و سند معتبري مبني بر وصايت پيدا شـود، دسـت از حكـم قاعـده                   . كنند  عدم وصايت او مي   

و همچنين اگر در حدود وصايت شك . كنند ابق سند معتبر فرضي، حكم به وصايت مياوليه برداشته و مط   

كنند، مثالً اگر وصايت حسين نسبت به اموال حسن ثابت شود، اما نسبت به حقوق او مـشكوك باشـد، در                     

كننـد و بيـشتر از قـدر مـسلم، وصـايتي را قبـول         مورد مفروض كه مشكوك است، بـه نفـي آن حكـم مـي             

بـه آسـاني و بـه خـوبي روشـن           ) يعني واليت فقيـه   (ز اين بيان چگونگي تحقيق حكم محل بحث         ا. كنند  نمي

  .گردد مي

مطابق اين روال، اگر شك شود كه آيا براي فقيه واليت ثابت است يا خير؟ قبـل از بررسـي و دسـت                       

قيـه و انكـار      خاصه معتبره، مطابق اصل و قاعده اوليه كه مورد قبـول معتقـدين بـه واليـت ف                   يافتن به ادله  

شود كه اصل بر عـدم ثبـوت واليـت بـراي              گفته مي . گردد  باشد، حكم به نفي و عدم آن مي         كنندگان آن مي  

فقيه است، حال اگر پس از تفحص از ادله خاصه، اگر دليل معتبر خاصي كه اثبات واليت كند وجود داشت، 

ولي، كه مفاد اصل و قاعده اوليـه بـود،          شود و از حكم ا      مطابق آن دليل، حكم به ثبوت واليت براي فقيه مي         

در تعيين حد آن نيز مطابق همـان قاعـده          . دارند، و اال حكم اولي به قوت خود باقي خواهد ماند            مي  دست بر 

مثالً اگر واليت براي فقيه در مورد حكم ميان متخاصمين ثابت شود، ولي در موارد ديگـر،                 . شود  رفتار مي 

كوك باشد، در مورد مشكوك، مطابق اصل اولـي، حكـم بـه نفـي واليـت                 نظير واليت بر اموال و انفس مش      

به عبارت ديگر، عدم دليل براي حكم نفـي         . شود كه اصل، عدم ثبوت واليت است        و چنين گفته مي   . گردد  مي

  .كافي است) يا حكم به نفي بيشتر از حد مسلم(واليت از فقيه 

  ت فقيه نيامده است در روايات مورد استناد طرفداران والي» واليت«كلمه 

ديـده  ) فقهـاء (بـراي راويـان حـديث       » واليـت «يك از روايات و احاديث، عنوان         بايد دانست كه در هيچ    

در روايات عنـوان شـده اسـت، حكومـت، قـضاء، حجـت و               ) فقهاء(آن چه براي راويان حديث      . نشده است 

مـا معـاني   . باشـد  بديهي است معاني لغوي و عرفي اين سه كلمه غير از معناي واليت مي        . هاست  مشابه آن 

  .دهيم اين كلمات را به طور خالصه ذيالً مورد توجه قرار مي



كـسي را حـاكم گوينـد كـه از          . حكومت، استحكام و محكم كردن امر است      » حكم«صلي  معناي ا          )۱

كند، زيرا كـه در اثـر قطـع           طريق حكم و قطع و فصل موضوع مورد اختالف، آن را محكم مي            

در تمـام  . كنـد  منازعه، قـضيه را از ترديـد و تزلـزل بيـرون آورده و موضـوع را محكـم مـي                

  .محفوظ و منظور است) محكم كردن(، معناي اصلي »حكم«مشتقات كلمه 

به معناي احتجاج و بيان امري است كه خصم، به وسـيله آن بـر طـرف مخـالف غلبـه                     » حجت«         )۲

  .عذر، قصد، مخاصمه، محاجه و دليل، معاني ديگر حجت است. كند مي

، اداء كـردن و وفـا   قضاء به معناي اجراء و امضاء، حكـم و فـصل، خاتمـه دادن، حكـم دادن                         )۳

  .باشد نمودن مي

  .به معناي حجت، برهان، قوه و تسلط است» سلطان«                 )۴

  .و موارد استعمال آن، كه مورد بحث ماست، موافقت ندارد» واليت«هيچ يك از معاني فوق با معاني 

شـد و آنـان را والـي          اسالم نيز مقام واليت از طرف خلفاء بـه بعـضي اشـخاص اعطـا مـي                در صدر   

) ع(در دوره خالفت اميرالمؤمنين، علي      . گرديد  گفتند و به كسان ديگري سمت قضاء و حكومت اعطا مي            مي

سـمت  سمت واليت داشتند، غير از كساني بودند كه به          » مالك اشتر «و  » بكر  محمد بن ابي  «كساني كه نظير    

  .قضاء گماشته شده بودند

به هر حال مقام واليت به كساني اختصاص دارد كه در نظم و انتظام امور سياسي، نظامي، اجتماعي، 

و اما مقام قضاء و حكومت      . اقتصادي و غيره تخصص و مهارت داشته باشند، ولو اين كه فقيه هم نباشند             

 و مخاصـمات تخـصص داشـته و داراي          مخصوص به كساني است كه در فهـم احكـام و قطـع محاكمـات              

كمتـر  . اطالعات وافي در باب احكام شرعي باشند، ولو اين كه در اداره ساير امور كـارايي نداشـته باشـند           

  .افتد كه يك نفر در هر دو سمت مهارت و تخصص داشته و هر دو مقام را دارا باشد اتفاق مي

و . ر از مقـام قـضاء و حكومـت اسـت          شـود كـه مقـام واليـت غيـ           از مطالب فوق به خوبي روشن مي      

داراي صالحيت بـراي هـر      ) ع(تنها ائمه معصومين    . ها نيز از يكديگر متفاوت بوده و هستند         كانديداهاي آن 

شايد روي همين مبناست كه در روايات وارده، راويان حديث، يعني فقهاء            . اند  دو مقام در مرتبه اعلي بوده     

در روايتي ديده نشده اسـت كـه   . اند رباره امور شرعي معرفي نمودهرا تنها به عنوان قضاء و يا حكومت د       

  .فقهاء را به دليل فقاهت به عنوان والي معرفي كرده باشند

، نه در آيات و نه در روايات، اثري نيست و ميان واليت و              )فقهاء (ةخالصه آن كه از عنوان واليت روا      

  .ود نداردقضاء يا نظاير آن، بر حسب معني و مفهوم، مالزمه وج

وارد شده اسـت، همـه    ) فقهاء (ةدر ادله عقليه و روايات نقليه و رواياتي كه در مورد سمت و مقام روا              

قَد جعلْته ولياً و    «آمده و هرگز جمله مثالً      » فَانهم حجيت «و يا با جمله     » قَد جعلْته حاكماً يا قاضياً    «جا جمله   
  .اماماً در روايات نيامده استو يا » والياً

اند كـه عنـوان قاضـي يـا حـاكم و              اين آقايان، واليت فقيه در مورد قضاء را از رواياتي استفاده كرده           

  .ها ذكر شده است و ما عين روايات و حدود داللت آنها را نيز بيان خواهيم كرد نظاير آن در آن



  بررسي روايات مورد استناد طرفداران واليت فقيه 

) اهللا تعـالي فرجـه      عجـل (عـصر     همان طور كه قبالً گفته شد، واليت فقهاء در دوره غيبت حضرت ولـي             

ا به بررسي و تحقيـق      در اين ج  . اند  هايشان ذكر فرموده    محدود به مواردي است كه اغلب در كتب و رساله         

 .پردازيم رواياتي كه دليل بر واليت مطلقه فقهاء شمرده شده مي

 ١....مرتِلَةُ الْفَقيه يف هذَا الْوقْت كَمنزِلَة االَنبياء يف بين اسرائيل  :روايت فقه رضوي) ١
به اين روايت بر واليت مطلقه فقيه، قطع نظر از اعتبار و يا عـدم اعتبـار سـند، زمـاني ممكـن                استدالل  

در صـورتي كـه   . انـد   است كه معلوم شود انبياء بني اسرائيل داراي مقام واليت فقيه و امامت جامعه بـوده               

كَمنزِلَـة   رتِلَةُ الْفَقيـه  م«به عالوه، ظهور    . باشد  ثبوت واليت براي انبياء بني اسرائيل، الاقل محل شبهه مي         
تواند باشد، نه     جانشيني فقيه از انبياء، از نظر ارشاد و اصالح و امر به معروف و نهي از منكر مي                 » االَنبياء

يف «كلمـات  . از جنبه زمامداري و امامت، چنان كه وضع تاريخي انبياء بني اسرائيل شاهد ايـن بيـان اسـت         
باشد، زيرا مـورد اشـاره، زمـاني اسـت كـه در اثـر تـسلط قدرتمنـدان،                     مي نيز مؤيد اين نكته      »هذا الوقت 

شيعيان به طور عموم، و فقهاء به طور خصوص، مقهور بوده و كسي قادر به اظهـار حـق نبـوده اسـت و                        

اي به ارشـاد      حتي وظيفه انبياء در چنين دوره     . اصوالً شرايطي نبوده كه كسي اعمال واليت و امامت نمايد         

 .روف و نهي از منكر منحصر بوده استو امر به مع

  ):ع(قال اميرالمؤمنين :  مرسله فقيه در معاني االخبارروايت) ٢

الَّذين ياْتونَ مـن    : يا رسولَ اِهللا من خلَفائُك؟ قالَ     : قيلَ! اللّهم ارحم خلَفائي  ) ص(قَالَ رسولُ اِهللا    «
  ٢»بعدي ويروون حديثي و سنيت

داراي مقام واليـت مطلقـه      ) ص(اند از آن جايي كه پيامبر اكرم          تقدين به واليت فقيه استدالل نموده     مع

بوده و در اين روايت فقهاء را خليفه خود خوانده، فقهاء نيز به مقتضاي جانشيني پيغمبر، اين مقـام را دارا       

  .هستند

اند، احتماالً مقـصود از خلفـا،         حققين گفته چنان كه بعضي از م    : اوالً: در رابطه با اين استدالل بايد گفت      

ها را بعد از خود اعالم        خواسته است كه با اين بيان، مقام آن         مي) ص(اند و پيامبر      بوده) ع(ائمه معصومين   

  .نمايد و بدين وسيله صالحيت عترت خود را براي خالفت به آگاهي امت برساند

توانـد   نمـي ) ص(د كه تنها روايت كردن و نقل از پيامبر      معتقدين و منكرين واليت فقيه اتفاق دارن      : ثانياً

 شـرعيه اسـت، باشـد زيـرا كـه مـديريت،              شرط الزم براي واليت مطلقه، كه همان سياست و سلطنت عامه          

بـه عبـارت ديگـر      . يابـد   ها تنها با نقل حديث تحقق نمي        طلبد، و اين ويژگي     سياست و كارداني و كياست مي     

سرنوشت امت را به دست     . نقل روايت و با اطالع به احكام فقهي مالزمه ندارد         ها و اوصاف فوق با        ويژگي

كساني دادن كه تنها خصيصه آنها نقل حديث و روايت و آشنايي با احكـام حـالل و حـرام اسـت، بـسيار                        

                                                 
  .ـ مقام فقيه در اين وقت مانند مقام پيامبران است در بني اسرائيل١
يا رسول اهللا جانشينان تـو چـه كـساني          : گفته شد . خدايا جانشينان مرا رحمت فرما    : فرمود كه پيامبر گفت   ) ع(ـ اميرالمؤمنين   ٢

  .كنند سنت مرا روايت ميآيند و حديث و  هايي كه بعد از من مي آن: هستند؟ فرمود



كه عقل كل بود، به ) ص(نامعقول و نامقبول است، و نسبت دادن چنين كاري به ساحت مقدس پيامبر اكرم      

توان دريافت كه مقـصود از خلفـاء، در روايـت فـوق، ائمـه                 بنابراين به خوبي مي   . ه شايسته نيست  هيچ وج 

و يا منظور جانشيني در جهت ارشاد و امر بـه معـروف و نهـي از منكـري اسـت كـه                       . باشند  مي) ع(اطهار  

  .مطابق كتاب و سنت پيغمبر انجام گيرد

  ):ت قاضيوسائل الشيعه، ابواب صفا( عمر بن حنظله روايت) ٣

در دين يا ميراث    ) شيعه(پرسيدم ميان دو نفر از ياران ما        ) ع(از حضرت صادق    : عمر بن حنظله گفت   

مقصود از قضات، قاضـيان دولـت اسـماً اسـالمي           (برند    اي است كه آن را به سلطان و قاضيان مي           منازعه

هـا ببـرد،       بـه نـزد آن     آيا اين كار حالل است؟ فرمود هـر كـه محاكمـه را            ) جور و غاصب بني عباس است     

يعنـي نـزد كـسي كـه خـدا امـر            . درباره حق يا باطل، در حقيقت محاكمه خود را به نزد طاغوت برده است             

زيرا آن را . فرموده به آن كافر شوند و اگر چه حق ثابتي هم در ميان باشد، گرفتن آن در حكم حرام است 

. اند كه خدا امر كرده به آن كافر شوند          گرفتهبه استناد حكم طاغوت گرفته است و چنين عناصري راهي را            

. خواهند محاكمه را به نزد طاغوت ببرند در حالي كه مأمور هستند به طاغوت كافر شـوند                  خدا فرموده مي  

) شـيعه (چه كنند؟ فرمود به كسي رو كنند كه از خود شما            ) شيعه(پس متخاصمين ما    : عمر بن حنظله گفت   

نماينـد و احكـام مـا را     كنند و بـه حـالل و حـرام مـا نظـر مـي        روايت ميهستند، از كساني كه حديث ما را   

  ١.ام در حقيقت من او را بر شما حاكم قرار داده. پس به حاكميت او رضا دهند. شناسند مي

است كه معتقدين   ) فَانِّي قَد جعلْته علَيكُم حاكماً    (محل استدالل اين روايت بر واليت مطلقه فقيه، جمله          

  .باشد اند دليل بر واليت مطلقه فقيه مي ن نظريه پنداشتهبه اي

باشد و ظهور حكومت، چنـان چـه قـبالً             مخاصمه و منازعه مي     روشن است كه روايت فوق در مسأله      

گفته شد، لغتاً و عرفاً در تحكيم امر و قطع و فصل نزاع است و سؤال نيز در مـورد حكـم و داوري بـوده                          

غير از واليت مطلقه است كه سياست عامه و زمامداري امور ملت از آن مراد   بديهي است اين معني      ٢.است

فقهـاء نيـز عمومـاً از حـديث         . فرق ميان دو عنوان مزبور بسيار روشن و غير قابـل انكـار اسـت              . شود  مي

اند و اگر جمله فوق به اهل لغت هم عرضه            غير از قضاء معناي ديگري استنباط نكرده      ) و نظاير آن  (مذكور  

آن چه مـالك داللـت و اسـتدالل در ادلـه            . يابند  ، غير از معناي ذكر شده، معناي ديگري از آن در نمي           شود

  .نقليه و لفظيه براي اثبات مدعاست ظهور كالم متكلم است

                                                 
السالم عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاة                   سالت ابا عبداهللا عليه   : ـ قال ١

بتـا  ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما ياخذه سحتا و ان كان حقـا ثا      

، »يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به«له، النه اخذه بحكم الطاغوت و ما امراهللا ان يكفر به، قال اهللا تعالي             

ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حاللنا و حرامنا و عـرف احكامنـا فليرضـوا بـه                       : فكيف يصنعان قال  : قلت

  . عليكم حاكماحكما فاني قد جعلته
 وارد كردن بيـست و شـش   ، با٥٥٣ تا ٥١٦سيد محمد جواد غروي در كتاب فقه استداللي در مسائل خالفي، از ص         اهللا    ــ آيت ٢

  .اشكال به متن مقبوله، آن را روايتي مجعول دانسته است



مؤيد اين بيان، ذيل روايت مذكوره است كه در آن ضمن سؤال و جواب از حكـم دو خبـر يكـسان از                       

اذا كانَ ذالك فَاَرجِه حتـي تلْقـي        «: ها امام چنين فرمود      مرجحات آن  تمام جهات، ولي متعارض، و ذكر     
پـس بايـد    ) يعني از تمام جهات دو خبر متعارض يكسان شوند        (يعني زماني كه بدين صورت باشند       » اماماً

  .منتظر باشي و از حكم دادن خودداري نمايي تا با امام خود مالقات كني

دهد كه روايت مذكوره تنها مربوط به حكميت بين متخاصمين اسـت و              اين جمله به روشني نشان مي     

  .اصالً ربطي به واليت مطلقه فقيه ندارد

  :خديجه  ابيروايت) ٤

كـه چيـزي    ) شيعه(به من فرمود نظر كنيد به مردي از خود شما           ) ع(حضرت صادق   : خديجه گفت   ابي

قـرار  ) داور(در حقيقت مـن او را قاضـي         . داند پس او را ميان خود داور قرار دهيد          ما را مي  هاي    از داوري 

  ١.پس محاكمه را پيش او ببريد. دادم

زيـرا حـديث فـوق بـه     . باشـد  اين حديث را از ادله واليت مطلقه فقيه گرفتن، دور از شـأن تحقيـق مـي          

چـه   چنـان . ي ميان متخاصـمين اسـت و بـس   دهد كه حاكم تنها در مورد محاكمه و داور    روشني نشان مي  

  .اي روي دهد ها منازعه ن اين جعل در صورتي است كه ميان آ) فَاجعلُوه بينكُم: (گويد روايت صريحاً مي

  : روايت با عبارت ديگر نيز به اين صورت نقل شده استهمين) ٥

هـا بگـو       فرمود بـه آن    فرستاد و ) شيعه(مرا به سوي اصحاب ما      ) ع(حضرت صادق   : ابوخديجه گفت 

حذر كنيد از اين كه وقتي ميان شما خصومتي روي داد يا درباره چيزي از داد و سـتد اختالفـي روي داد،      

داند قـرار بدهيـد و       ميان خود مردي را كه حالل و حرام ما را مي          . داوري آن را پيش يكي از فاسقان ببريد       

  ٢.ين كه مخاصمه را به نزد سلطان ظالم ببريدو حذر كنيد از ا. من او را بر شما داور قرار دادم

دهد كه تنها و به طور انحـصار، مربـوط بـه              هاي فوق به طور بسيار واضح نشان مي         هر يك از جمله   

  .قضاء در مخاصمه و محاكمه بوده كوچكترين ارتباطي به واليت مطلقه فقيه ندارد

  :اهللا فرجه عصر عجل  شريف از حضرت وليتوقيع) ٦

) بـوده ) عـج (از نواب اربعه حضرت ولـي عـصر   (عقوب گفت از محمد بن عثمان العمري       اسحق پسر ي  

اي را به من برساند كه در آن از مسائلي كه براي من مشكل شـده بـود از حـضرت                       درخواست كردم نامه  

امـا  ) نوشته بود . (وارد شد ) عج(الزمان    پس توقيع شريف به خط مبارك موالنا صاحب       . سؤال نموده بودم  

تا اين كه كالم را بدان جا رسانيد و . ره آن چه سؤال كرده بودي، خدا تو را ارشاد و ثابت قدم فرمايد            دربا

ها حجت من بر شما  آيد، به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آن و اما در رويدادهايي كه پيش مي   «: فرمود

                                                 
عوائـد  ( قـد جعلتـه قاضـيا فتحـاكموا اليـه      انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم    ): ع(ـ قال لي ابو عبداهللا      ١

  ).نراقي
قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم الخصومة او تداري في شي من االخذ و العطـاء ان                 : ـ قال بعثني ابو عبداهللا الي احد اصحابنا فقال        ٢

حاللنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان يخاصم            تحاكموا الي احد من هوالء الفساق اجعلوا بينكم رجال قد عرف            

 .بعضكم بعضا الي السلطان الجائر



پـيش از او از پـدرش خوشـنود         هستند و من حجت خدا هستم؛ و اما محمدبن عثمان العمري، خـدا از او و                 

  ١.باشد، مورد اطمينان من است و نوشته او، نوشته من است

اين روايت از مهمترين رواياتي است كه بـراي اثبـات واليـت مطلقـه فقيـه عنـوان شـده اسـت و پايـه               

ـ «استدالل آنان در دو جمله ذيل است يكي جمله     و »  رواة حـديثنا یأَما الْحوادثُ الْواقعة فَارجِعوا فيها إِلَ

كننـد كـه مقـصود از     در جمله اولي چنـين اسـتدالل مـي   » فَانهم حجيت علَيكُم و اَنا حجةُ اهللاِ «ديگري جمله   

حوادث واقعه، تنها احكام شرعي و مسائل فقهي نيست، بلكه منظور كليه اموري است كه مربوط به شئون                  

از قبيل انواع واليت شرعيه نظام حكومتي ـ سياسي ـ اقتـصادي ـ    (شد با اجتماعي و فردي امت اسالمي مي

) ع(امام . كه ولي مطلق مسلمين بايد آنها را انجام دهد) قضايي ـ اجرائي ـ تنظيم امور ـ حفظ ثغور و غيره   

بيـان  روات حديث و فقهاء را ولي مطلق مسلمين قرار داده و با ايـن      » ....اما الحوادث الواقعه  «با همين جمله    

  .مقام واليت مطلقه را براي فقهاء در دوره غيبت كبري ثابت نموده است

نمايند كـه مـراد از حجـت،          چنين استدالل مي  » فَانهم حجيت علَيكُم و اَنا حجةُ اهللاِ      «و اما از جمله دوم      

ز و مرجـع و   كسي است كه در تمام امور اجتماعي و سياسي و نظامـات قـضائي و اجرائـي و غيـره مركـ                     

  .حجت بوده، و به عبارت ديگر، داراي مقام واليت مطلقه و امامت عامه باشد

بر اثبات واليت فقيه از ) اَما الْحوادثُ الْواقعة اخل(بر ارباب نظر واضح است كه استدالل به جمله اولي 

را ممكن است مسائل زي. يكي اين كه همين جمله نسبت به غير مخاطب، مجمل است. چند جهت مردود است

نيز در جواب آن، همان جمله را كه براي مخاطـب، معهـود و              ) ع(پرسيده و امام    ) ع(مخصوصي را از امام     

تواند از جمله فوق كه برايش مجمـل        در اين فرض، غير مخاطب نمي     . معلوم بوده است، بيان فرموده باشند     

  .است، با تأويالتي بر مدعاي خود استدالل نمايد

محتمل است مقصود از آن بعضي مسائل و موضوعات مشكله شرعيه باشـد كـه بـراي مكلـف                   : ثانياً

مخصوصاً در امور قضائي و حقوقي و امور حسبيه و نظاير آن كه احتيـاج بـه ولـي و قـيم                      . دهد  روي مي 

  .بديهي است در اين گونه موارد امام بايد مطابق سؤال سائل مرجعي را معرفي فرمايد. شرعي دارد

هـاي سياسـي، اختالفـات مـشكل، اغتـشاشات،            بحـران » حوادث واقعـه  «ممكن است مقصود از     و نيز   

هـا در   هاي دينـي واحـداث بـدعت     روي  تحوالت و تغيير اوضاع و احوال اجتماعي و مذهبي، انحرافات و كج           

گـردد، كـه در       دين خدا و غيره باشد كه موجب حيرت و سرگرداني و ضاللت مسلمين در تعيين وظيفه مي                

را به عنوان مرجعي معرفـي      ) فقهاء (ة، جهت راهنمايي و ارشاد و تشخيص وظيفه، روا        )ع(ن شرايط امام    اي

هـا را از تـاريكي و گمراهـي و از     آن) ع(انـد تـا راويـان حـديث و فقهـاء مطـابق دسـتورهاي ائمـه           فرموده

  .ها بشناسانند زدگي و انحراف نجات دهند و وظيفه و راه مستقيم را به آن حيرت

                                                 
ـ عن اسحق بن يعقوب، قال سالت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عـن مـسائل اشـكلت علـي فـورد                            ١

 و ثبتك ـ الي ان قال ـ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها   اما ما سالت عنه ارشدك اهللا) عج(الزمان  التوقيع بخط مولينا صاحب

اهللا و اما محمد بن عثمان العمري فرضي اهللا عنه و عن ابيه من قبل فانـه ثقتـي و                      الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة        

  .كتابه كتابي



براي احراز مقام واليت كه سلطنت عامـه و         ) فقيه(به عالوه چنان كه قبالً گفته شد، راوي حديث بودن           

دار باشد كه عالوه بـر مقبوليـت          كسي ميتواند اداره امور را عهده     . كند  رياست امت اسالم است، كفايت نمي     

تنهـا راوي  .  را دارا باشـد هاي علمي ـ سياسي ـ آگاهي و بينش، مديريت، اسـتعداد و عـدالت     مردم، ويژگي

چه بسا فقيهي كه در فقاهت هم كامل اسـت، ولـي            . هاي فوق، كافي نيست     بودن، بدون ويژگي  ) فقيه(حديث  

سرنوشت تمام امت و ملـت را بـه         ) ع(مگر معقول است امام     . حتي از تنظيم امور خانواده خود عاجز باشد       

طلبـان و دنياپرسـتان    طالع بوده و تحت تأثير جاها كسي بسپارد كه از مسائل سياسي و اجتماعي زمان بي   

قرار گيرد و فريب شياطين جن و انس را بخـورد، و در نتيجـه كليـه شـئون زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و                           

  معنوي ملت را در پوشش مذهب با خطري غيرقابل جبران مواجه ساخته به پرتگاه سقوط مطلق بكشاند؟

رساند، نـه انتخـاب و اطاعـت          مفهوم مراجعه و پرسش را مي     » عرجو« و تعبير    »فَارجُِعوا«ضمناً كلمه   

بـا توجـه بـه تعـدد فقهـاء و اخـتالف             ) ع(اگر قرار براي زمامداري و مديريت بود، بديهي است كه امام            . را

سليقه مردم، ممكن نبود چنين دستوري را، بدون ذكر شرايط و ترتيبات كار براي تعيين فرد اصلح، صادر 

 حديث  ةال روايت فوق، به فرض قطعيت و اصالت، حكايت از ضرورت رجوع مردم به روا              نمايند، در هر ح   

  .نمايد نه جواز اعمال واليت و سلطه از ناحيه فقهاء مي

كـه در تقريـب     » فَانهم حجيت علَيكُم و اَنـا حجـةُ اهللاِ        «و اما استدالل بر واليت مطلقه فقيه با جملـه           

، يا معنـاي لغـوي و عرفـي         »حجت«زيرا از كلمه    .  گرديد، نيز بر خالف تحقيق است      استدالل بر مسأله بيان   

اما معناي لغوي و عرفي حجـت آن اسـت كـه بـه              ). اصولي(آن را بايد در نظر گرفت، يا معناي اصطالحي          

اسـم اسـت از     » حـا « باضـم    اَلْحجـة : گويـد   در مجمع چنين مـي    . وسيله آن با طرف مخالف احتجاج شود      

و نيـز   . تا اين كه براي مردم عليه خدا پس از ارسال پيامبران حجـت نباشـد              :  خداي تعالي فرموده   احتجاج،

 در تفـسير  ١.باشد، يعني بـه سـبب اوامـر و نـواهي او     و براي خدا حجت رسا و كامل بر مردم مي       : فرموده

لم بـودي؟ اگـر     كند كـه آيـا عـا        همين آيه وارد شده است كه خداوند در روز قيامت به بنده خود خطاب مي              

پس چرا ياد نگرفتي تا     : فرمايد  مي! جاهل بودم : پس چرا عمل نكردي؟ و اگر گفت      : كند  خطاب مي ! گفت آري 

  ٢.سازد عمل كني؟ آنگاه حجت بالغه او را مغلوب مي

ـ  «: و در سوره انعـام    » لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ    «: در سوره بقره فرموده    ا آتيناهـا   تلْك حجتن
راهيمبدر سوره شوري فرموده   » ا :» هضم داحهتجدر هـر جـا، چـه در     »حجة«خالصه آن كه از كلمه      . »ح 

و آن چـه بـا آن احتجـاج         (آيات نامبرده و چه در روايات، همان معنـاي لغـوي و عرفـي آن يعنـي برهـان                    

ها با بندگان احتجاج       آن دليل كه خدا با آن      اند به   انبياء و اولياء را حجت ناميده     . منظور بوده است  ) شود  مي

                                                 
اهللا حجـة بعـد الرسـل ـ و هللا الحجـة البالغـة ـ اي         لكيال يكون للناس علي: من االحتجاج ـ قال تعالي ـ والحجه بضم الحاء االسم ١

  .باوامره و نواهيه
افال تعلمـت حتـي     : قال! كنت جاهال : افال عملت؟ و ان قال    : قال له ! عبدي كنت عالما؟ فان قال نعم     : ـ ان اهللا يقول للعبد يوم القيمة      ٢

  .لغةتعمل، فيخصمه الحجة البا



هـا احتجـاج      به طور خالصه، انبياء و اولياء و كتب آسماني حجت و برهانند زيرا كه بـه وسـيله آن                  . كند  مي

  .گردد مي

در اصول فقه عبارت است از سند و مدرك شـرعي كـه عمـل بـه آن                  » حجت«و اما معناي اصطالحي     

  .بول خواهد بود و اگر مطابقت با واقع نداشت معذور خواهد بودمق) اگر سند مطابق با واقع بود(

براي كلمه حجت، غير از دو معناي فوق، معناي ديگـري در نـزد اهـل فـن معلـوم و معهـود نيـست و               

  .ندارد» واليت مطلقه فقيه«يك از دو معنا مناسبتي با معناي  هيچ

  .پايه است قه فقيه با توقيع شريف بيپس با اين بيان كامالً روشن است كه استدالل به واليت مطل

  : قداحصحيحه) ٧

در ضـمن بيـان مرتبـه علمـاء         ) ص(روايت كرده كه پيامبر اكرم    ) ص(حضرت ابي عبداهللا از رسول اهللا     

رثُوا الْعلْم فَمن اَخذَ    و انَّ الْعلَماَء ورثَةُ الْاَنبياء و انَّ االْنبياَء لَم يورِثُوا ديناراً وال درهماً و لكن اَو               «فرمـود   
  .»منهم اَخذَ بِحظٍّ وافرٍ

فرمـوده علمـاء، وارثـان      ) ص(روايـت كـرده كـه پيـامبر اكـرم         ) ص(از رسـول اهللا   ) ع(حضرت صـادق  

لكن ميراث آنان دانش است و هر كـس از آنهـا            . گذارند  همانا پيامبران دينار و درهمي باقي نمي      . پيامبرانند

  . به دست آورده استگرفت بهره شايان

  ١.روايت ابوالبختري نيز با تفاوت كمي مثل همين روايت است و به جاي علم، احاديث ذكر شده است

آنـان  . اسـت » انَّ الْعلَماَء ورثَةُ الْاَنبيـاء «محل داللت اين حديث بر واليت فقيه، در نظر مدعيان واليـت            

م واليت مطلقه هستند، علماء و فقهاء هم به مقتضاي همـين            كنند كه چون انبياء داراي مقا       چنين استدالل مي  

هـا    حديث وارثان انبياء هستند؛ پس فقهاء به حكم ميراث، مقام واليت را از پيامبران بـه ارث بـرده و از آن                     

  .اند وارث واليت مطلقه گرديده

مستلزم وارث بـودن    در اين جا بايد گفت ارث بردن علماء از احاديث انبياء، كه همان علم انبياء است،                 

. به ويژه اين كه در متون حديث، مورد ارث، كه همان علم و دانش است، بيان گرديـده                 . واليت مطلقه نيست  

روايت فوق، علمـاء را از نظـر        . بنابراين دليلي نيست كه علماء ساير شئون انبياء را نيز به ارث برده باشند             

عروف و نهي از منكر وارث انبياء معرفي نموده و مقرر           ارشاد و تبليغ دين و اصالح امور مردم و امر به م           

انـد    پرستي و غيره را كه از انبيـاء ارث بـرده            دارد كه علماء احاديث و دانش توحيد و خداشناسي و حق            مي

  .بايد به مردم برسانند و ابالغ نمايند

  .خالصه آن كه عدم داللت اين حديث بر واليت مطلقه فقيه بر اهل نظر پوشيده نيست

  .است) ع(الشهدا امام حسين   كه منسوب به حضرت سيدُتحُف العقول روايت) ٨

در وافي اين روايت را در كتاب امر به معروف و نهي از منكر ذكر               (اين روايت مفصل و طوالني است       

) بنا به زعم مـدعي (گرفته و آن چه در روايت مذكوره محل استدالل بر واليت مطلقه فقيه قرار          ) كرده است 

هاي مسلمين و غلبه جـور بـر عـدل و     در مقام تشريح گرفتاري(همان جمله معروف است كه در ضمن آن      

                                                 
  . و ذاك اَن االَنبياَء لَم يورِثُوا درهماً و ال ديناراً و انَّما اَورثُوا اَحاديثَ من اَحاديثهِمان الْعلَماَء ورثَه الْاَنْبياِءـ ١



الْعلَماِء بِاِهللا االُمناِء علی حالله      ذلك بِاَنَّ مجِاری امورِ االَحكامِ علی اَيدی      «فرمـوده   ) پيروزي باطل بر حق   
هرامو ح«  

اش اين است كه محل جريان امور و احكام بر دست كساني است كه علم به خدا دارند                    رجمهخالصه ت 

 بِيـد «،  »علی اَيدی الْعلَمـاءِ   «و به حالل و حرام او امين هستند و در بعضي كتب به جـاي                ) خدا شناسند (
ري امـور شـامل امـور       كننـد كـه مجـا       معتقدين به واليت مطلقه فقيه اسـتدالل مـي        . ذكر شده است  » الْعلَماِء

پس بر اين پايه همه كارهاي اجتماعي، سياسـي، نظـامي، قـضائي و              . اجتماعي در تمام شئون زندگي است     

بايـد توجـه    . باشـد   و اين تعبير ديگري از واليت مطلقـه فقيـه مـي           . اجرائي ملت اسالم در دست علماء است      

عقيده محققين بزرگ شيعه دوران اخير، همانا        به   »علماء باهللا و امناء حبالله و حرامه      «داشت كه مقصود از     

) ع(چون روايت در مقام توبيخ مردمي است كه با دوري از اطراف ائمـه معـصومين                . باشند) ع(ائمه اطهار   

شان از گرد رهبران بر حق، باعث گرفتاري و مصيبت مسلمين و علت تسلط ستمكاران و تـضعيف   و تفرق 

: در همـين خطبـه آمـده اسـت        ) مجـاري االمـور   ( قبل از جمله معـروف       اند، و   گرديده) امامان بر حق  (علماء  

هاي علمـاء را، كـه بـر     هاي مردم بزرگتر است زيرا مقام و منزلت گرفتاري و مصيبت شما از تمام مصيبت     

هـا اسـت، از       ، مجاري امور و واليت و امامت عامه در دست آن          )ص( واضحه و سنت پيغمبر       مقتضاي بينه 

علت سلب كردن اين حق، غير از پراكندگي شما از اطراف حق و اختالف در سنت پيغمبـر                 اند، و     شما گرفته 

  ١.چيز ديگري نيست) ص(

  گيري  بندي و نتيجه جمع

كه در اين بخش ذكر شد، در نظر مدعيان واليت فقيه مهمترين ادله نقليه بر واليت مطلقه فقيه        رواياتي  

توانند در مقابـل   بود و در صفحات گذشته به خوبي معلوم گرديد كه اين ادله، داللتي بر مدعا ندارند و نمي        

 و اهل فن كالً داللت ايـن روايـات   محققينِ فقهاء.  اوليه كه سابقاً ذكر شد، ايستادگي كنند      ادله اربعه و قاعده   

  .اند را صريحاً نفي فرموده) بر واليت مطلقه فقيه(

امـا واليـت    . چه محل بحث و مورد گفتگو است، موضوع واليت مطلقه فقيه اسـت              بايد توجه داشت آن   

كار الجمله براي فقيه در دوره غيبت كبري در موارد ضروري و متقضيِ همان فقهاء، مسلم و غيرقابل ان         في

بنابراين مقتضي است در بخش آينده، به توفيق خـدا، بـه اقـوال              . اگر چه در حدود آن اختالف دارند      . است

 .بعضي از محققين اشاره شود تا مسأله بهتر روشن گردد

 
 
 
 
  

                                                 
علماء بـاهللا االمنـاء   ـ و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء، ذلك بان مجاري االمور و االحكام علي ايدي ال                 ١

علي حالله و حرامه فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سـلبتم ذلـك اال بتفـرقكم عـن الحـق و اخـتالفكم فـي الـسنة بعـد البينـة                  

  .الواضحة



  نظرات برخي از فقهاي بزرگ درباره واليت فقيه

  ـ نظر مرحوم شيخ مرتضي انصاري١

بزرگترين فقيه چند صد سال اخير، در كتاب مكاسب در مسأله تصرف در مال صـغير، بعـد از بيـان                     

 واليـت تـصرف در      ـ٣ـ مرجعيت در مرافعات و مخاصمات،       ٢ـ منصب فتوا،    ١: گانه فقيه، يعني    مناصب سه 

  :سوم چنين گفته استاموال و انفس؛ در قسم 

قطـع نظـر از ايـن كـه         . اول آن كه در تصرف مـستقل باشـد        : واليت فقيه به دو صورت متصور است      

و تصرف ولي   (قسم دوم آن كه غير ولي در تصرف مستقل نباشد           . تصرف غير نيز منوط به اذن او باشد       

  ١.)منوط به اذن ولي باشد

انفس را، به حكم قاعده اوليه، از همه افـراد نفـي            در صورت اول استقالل فقيه در تصرف در اموال و           

نموده و به عدم ثبوت آن تصريح كرده است و در رواياتي كه خيال شده داللت بر واليـت فقيـه دارد كـالً                        

  .فرمايد ها كرده و مي تصريح به عدم داللت آن

ظـه سـياق   گـردد كـه مالح    لكن اگر از روي انصاف روايت شريفه مورد توجه قرار گيـرد معلـوم مـي               

. كند كه در مقام بيان وظيفه فقهاء از نظـر احكـام شـرعيه اسـت     روايت و صدر و ذيل آن چنين اقتضاء مي     

پس اگر فقيه زكات و خمس را از مكلف مطالبه نمايد، دليـل شـرعي بـر وجـوب دادن آن بـه فقيـه وجـود                           

  ٢.ندارد

ليلِ علي وجوبِ طاعة الفَقيه كَاالمامِ االّ مـا         و بِالْجملَة فَاقامه الد   : در آخر اين بحث چنين آمده است      
طُ القَتادرخ هونليلِ دبِالد جرخ.  

از تراشيدن خارهاي بسيار    ) ع(يعني دليل اقامه كردن بر وجوب اطاعت فقيه نظير وجوب اطاعت امام             

اي است از اشكال يا عـدم         نايهاين تعبير ك  . آورتر است   سخت درخت خاردار با دست لخت دشوارتر و رنج        

  .امكان اقامه دليل بر واليت فقيه

و اما بحث در واليت فقيه بر اساس وجه دوم، يعني هر گاه تصرف ديگري موقوف به اذن فقيه باشد                    

و به سـبب آنكـه مـوارد توقـف بـر اذن امـام غيـر        ) در مواردي كه اذن فقيه هم موقوف به اذن امام است    (

: گوييم پس مي. ، ناچار بايد آنچه را كه ضابط و شاخص واليت او است ذكر نمود      مضبوط و نامعلوم است   

هر امر معروفي كه از جانب شارع معلوم باشد و تحقق آن را در خارج خواسته باشد، اگر معلوم شود كه                     

 شخص معيني است، مثل نظارت پدر بر اموال فرزند صغيرش، يا وظيفهـي صـنف معينـي           انجام آن وظيفه  

مانند افتاء و قضاء، يا وظيفهي هر كس كه به انجام آن توانايي دارد، نظير امر به معـروف، در هـيچ                      است،  

و اگر چگونگي آن معلوم     ) چون بايد آن امر توسط فرد خاص انجام گيرد        (يك از اين موارد اشكالي نيست       

                                                 
ـ الواليه يتصور علي وجهين االول استقالل الولي بالتصرف مع قطع النظر عن تصرف غيره منوطا باذنه، الثاني عدم استقالل                     ١

  ره بالتصرفغي
فلـو  .... ـ لكن االنصاف بعد مالحظة سياقها او صدرها او ذيلها يقتضي بانها في مقام بيان وظيفتهم من حيث االحكام الشرعيه               ٢

  طلب الفقيه الزكوة و الخمس من المكلف فال دليل علي وجوب الدفع اليه شرعا



رجـوع بـه او الزم   نگردد و احتمال رود كه تحقق يا وجوب آن به نظر فقيه مشروط است، در اين صـورت    

سپس آنكه اگر فقيه از روي ادله، جواز توليت خود را، به سبب منوط نبودن آن به نظر امام يا نايب                     . است

دهـد و اال      خاص او به دست آورد، خود شخصا يا با نائب گرفتن، اگر نائب گرفتن را جايز بداند، انجام مي                  

  ١.ندارد) ع(نوط بودن انجام آن به نظر امام گذارد، زيرا معروف بودن امري منافاتي با م معطل مي

پس شيخ انصاري واليت فقيه را در مواردي نظير مخاصمات و رسيدگي به اموال صغار در صورت                 

و اموال غايب و نصب قيم و نظاير آن، مورد بحث قرار داده و ادله آن نظير مقبوله عمـر                    ) پدر(نبودن ولي   

از آن چه بيان كـرديم معلـوم        «: كند كه   گيري مي   نمايد و نتيجه    ميبن حنظله و توقيع شريف و غيره را ذكر          

بـه  . ي كه بر واليت فقيه اقامه شده، اموري است كه مشروعيت آن قبالً به ثبوت رسـيده باشـد                    ا  گرديد ادله 

طوري كه اگر فرض شود فقيهي در جامعه وجود ندارد، انجام آن براي مردم به طور كفايي واجب خواهد                   

و ) ع(گر مشروعيت وجود آن در خارج مشكوك باشـد، نظيـر اجـراء حـدود بـراي غيـر از امـام                       اما ا . بود

تزويج دختر صغيري كه پدر و جد ندارد، و واليت معامله بر مال غايب به وسيله بستن عقد، و فـسخ عقـد                       

ه و جملـه  و توقيع نامبرد» مقبوله عمر بن حنظله«اي نظير  خياري از صغير و غيره و مشروعيت آن از ادله  

  ٢».گردد براي فقيه ثابت نمي» مجاري امور االحكام علي ايدي العلماء«

حتـي در مـوارد محـدود       » واليت فقيه «شود كه     از سخنان مرحوم شيخ انصاري به خوبي روشن مي        

  .»واليت مطلقه فقيه«تا چه رسد به . باشد هم مردود، و يا الاقل مورد شك مي

  ١ نظر مرحوم آخوند خراسانيـ٢

 كه در تحقيـق و تتبـع، كـم نظيـر و             »كفاية االصول «صاحب كتاب   » آخوند خراساني «اهللا    مرحوم آيت 

رتـضي انـصاري   اند، بـه بررسـي نظريـات شـيخ م           استاد مراجع و فقهائي است كه بعد از مشروطيت آمده         

  :گويد پرداخته و در مورد واليت فقيه چنين مي

ثابـت  ) ع(اهللا فرجه هر يك از شئون واليت كه براي امـام              پوشيده نماند در حال غيبت امام عصر عجل       

و اما آن چه براي امام از شئون واليت ثابت است، ثبوت       . نشده، براي فقيه به طريق اولي ثابت نخواهد بود        

  .حل اشكال استآن براي فقيه م

                                                 
 علي الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير علي اذنه فيما كان            بقي الكالم في واليته   «ـ در مقام بيان حكم وجه دوم چنين گفته          ١

و حيث ان موارد التوقف علي اذن االمام غير مضبوط، فالبـد مـن ذكـر مـا     ) ع(متوقفا علي اذنه فيما كان متوقفا علي اذن االمام  

ظيفة شخص خاص كنظـر االب   فنقول كل معروف علم من الشارع اراده و جوده في الخارج، ان علم كونه و              . يكون كالضابط لها  

في مال ولده الصغير، او صنف خاص كاالفتاء و القضاء، او كل من يقدر علي القيام به كاالمر بالمعروف فال اشـكال فـي شـئي                          

ثـم ان علـم الفقيـه مـن         . و ان لم يعلم و احتمل كونه مشروطا في وجوده او وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع فيه اليـه                  . من ذلك 

ز توليته لعدم اناطتة بنظر خصوص االمام او نائبه الخاص تواله مباشره او استنابه ان كان ممن يري االسـتنابه فيـه                     االدله جوا 

  .فان كونه معروف الينا في اناطته بنظر االمام. و اال عطله
ة ايجادهـا فـي الخـارج       ـ فقد ظهر مما ذكرنا ان مادل عليه هذه االدله هو ثبوت الواليه للفقيه في االمـور التـي يكـون مـشروعي                      ٢

مفروغا عنه بحيث لو فرض عدم الفقيه كان علي الناس القيام بها كفاية و اماما يـشك فـي مـشروعيته كالحـدود لغيـر االمـام و           

تزويج الصغيره بغير االب و الجدو واليته المعامله علي مال الغايب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه و غير ذلك فـال يثبـت              

  ....االدله مشروعيتها للفقيهمن تلك 



اي  در اينجا بايد اوالً از آن چه براي امام ثابت است، بحث كنيم ـ در مرحله دوم به نقض و ابرام ادلـه  

  .كه براي ثبوت آن براي فقيه ذكر شده است بپردازيم

  :ثابت است) ع(ـ آن چه براي امام 

وط به وظيفه مقام رياسـت      در امور مهمه كلي متعلق به سياست و مرب        ) ع(بايد دانست كه واليت امام      

در امور جزئيه كه متعلـق بـه اشـخاص و افـراد اسـت، نظيـر                 ) ع(امت قابل ترديد نيست، و اما واليت امام         

علت ترديد ايـن    . فروش خانه افراد و يا ساير تصرفات در اموال شخصي مردم محل ترديد و اشكال است               

  :كنيم ما سه دليل از آن را ذكر مياست كه يك دسته از ادله، داللت بر عدم واليت دارند كه 

 كه داللت بر عدم جواز تصرف غير در اموال و امالك مردم دارد، مگر در صورتي كه ايـن                    اي  ـ ادله ١

  .تصرف به اذن و رضاي حاضر صاحب مال انجام گيرد

  . كه بر عدم حليت مال مردم بدون طيب نفس و رضاي صاحب مال داللت دارنداي ـ ادله٢

بر اين اسـاس بـوده كـه آن حـضرت دربـاره امـوال               ) ص(بودن اين واقعيت كه سيره پيغمبر       روشن  

  .فرموده است مردم، هم چون ساير افراد امت، و بدون كوچكترين امتياز و اختياري عمل مي

بر مـؤمنين نـسبت بـه يكـديگر داللـت           ) ع(و دسته ديگري از آيات و روايات بر اولويت پيغمبر و ائمه             

در ) النيب اَولی بِـاملُؤمنني    ـ٢و نظير آن و      ال يحلُّ مالُ امرٍِء االّ بِطيبِ نفسه       ـ١(بل اين دو نوع ادله      تقا. دارند

  .محل بحث موجب ترديد و اشكال گرديده است

اما حقوقي كه به سبب خاص، نظير ازدواج و قرابـت در ارث، بـه وجـه مخـصوص بـه افـراد متعلـق                         

در اين گونه موارد غير قابل انكار است و صحيح نيست كه بگوييم             ) ع(عدم واليت پيغمبر و امام      گردد،    مي

اولـي و   ) و يا به زنـي از مـسلمين از شـوهر او           (در ارث بردن از متوفي، از وارث اصلي         ) ع(پيغمبر و امام    

َلنبِـي اَولـی    ا(زيرا آيـه    . شود  مسلماً شامل اين گونه امور نمي     ) ع(اقرب باشد و ادله واليت پيامبر و امام         

در مسائلي است كه مسلمانان خود اختيار داشته باشند، نـه در امـري كـه از احكـام                   ) بِاملُؤمنني من اَنفُِسهِم  

مثالً قرابت سبب ارث و ازدواج، سبب آثار زوجيت اسـت كـه شـارع        . ها نيست   تعبدي بوده و در اختيار آن     

ج جعل فرموده و اين جعل و حكم در اختيار مؤمنين نيست تا اين كه               منحصراً اين حق را براي وارث و زو       

) ع(ها اولويت داشته باشد و اما درباره اين كه آيا تبعيت امر و نهي نبي و امـام                     پيغمبر بتواند نسبت به آن    

به طور مطلق، ولو اين كه مربوط به سياست و احكام نباشد، مانند امور عادي و روزمره زندگي، واجب و                    

آن چـه از    : زم است، يا اين كه وجوب تبعيت مختص به امور سياسي و احكـام اسـت، بايـد چنـين گفـت                     ال

در اموري ) ع(شود و قدر مسلم است، آن است كه وجوب اطاعت پيامبر و امام    روايات و آيات استفاده مي    

و امـا اگـر   . راست كه از جنبه نبوت و امامت صادر شود، خواه مربوط به احكام و سياست باشـد، يـا خيـ             

  .فرماني از جنبه مقام نبوت و امامت صادر نگردد، وجوب تبعيت آن معلوم نيست

ترين آنها از حيث داللـت     براي فقيه ذكر شده است؛ قوي     » واليت مشابهي «اي كه جهت ثبوت       و اما ادله  

  :عبارتند از

  .رد روايتي كه حكايت از تشابه منزلت فقيه به منزلت انبياء بني اسرائيل داـ١



  )العلماء مجاري االمور بيد(فرموده ) ع(العقول كه در آن امام   تحفـ روايت٢

  .»هاست سزاوارترين مردم به پيامبران، اعلم آن«:  روايتي كه در آن فرمودهـ٣

هر چنـد ظـاهر اولويـت دادن اعلـم در           . الذكر هرگز داللتي بر واليت فقيه ندارد        هيچ يك از موارد فوق    

از اين جهت است كـه آن را بـه علـم اختـصاص              . »خالفت علماء از انبياء باشد    «اشاره به   شباهت به انبياء،    

علمـاء را بـه     ) ص(طور كـه در جملـه ديگـر، معـصوم             همان). يعني علماء در علم خلفاء انبياء هستند      (داده،  

در مفهـوم   زيـرا   . عنوان خليفه ذكر فرموده، در عين حال خليفه بودن علماء داللتي بـر واليـت فقيـه نـدارد                  

خالفت اطالقي نسبت به واليت نيست و شايد خالفت از نظر ارشاد و تبليغ احكام و امر به معـروف باشـد                      

  .كه از شئون پيامبري و رسالت است

اسرائيل خوانده اسـت، بايـد گفـت قـدر      در مورد روايتي كه منزلت فقيه را مساوي با منزلت انبياء بني       

مضافاً بر اين كه واليـت مطلقـه   .  تبليغ احكام و امر به معروف استمسلم روايت مزبور در مورد ارشاد و     

  ١.ثبوتش براي انبياء بني اسرائيل معلوم نيست

تواند عبارت ديگري از واليت علماء باشـد،          اگر چه اين جمله مي    » جماري االمور بِيد العلماء   «و اما جمله    

خصوص ائمه اطهار عليهم الـسالم  » لی حالله و حرامهعلماء باهللا و اُمناء ع «ولي ظاهر اين است كه مراد از        

) ع(ها از اطراف ائمـه        چه ساير جمالت روايت شريفه كه در مقام توبيخ مردم، پراكنده شدن آن              چنان. است

هـا قـرار      را سبب غصب خالفت و بيرون رفتن آن از دست كساني كه مجاري امور بايـستي در دسـت آن                   

ايـن خبـر    . كسي نيـست  ) ع(در اين مقام، غير از ائمه       » علماء«است مراد از    روشن  . گرفت، شمرده است    مي

هر كه طالب   . نقل كرده ) ع(العقول آن را به طور مرسل از حضرت ابي عبداهللا حسين              طوالني است كه تحف   

مراجعه كند تا كامالً روشن شود كه روايت شريفه منحصراً مربوط           ) در كتاب مزبور  (است به تمام روايت     

  .ائمه است و اصالً ربطي به فقهاء نداردبه 

در بعضي موارد فقهاء را حاكم و قاضي قـرار داده، ظهـورش تنهـا در مـورد                  ) ع(اما اين كه معصوم     

چه روايـت مقبولـه ـ و روايـت      چنان. شود رفع خصومت و دادرسي است و واليت فقيه از آن استفاده نمي

  .مشهوره ـ گواه اين بيان است

به همين  . ترين مردم نسبت به انبياء، اعلم آنها نسبت به واليت باشد            ندارد كه شايسته  دليلي هم وجود    

توان آن چه را كه در توقيع شريف در مورد ارجاع حوادث واقعه به علماء بيـان فرمـوده، دليلـي      سبب نمي 

بوده و بـه آن     ) ع(زيرا احتمال دارد كه مراد، حوادث معهود بين سائل و امام            . بر اثبات واليت فقيه دانست    

احتمال قوي دارد مقـصود از حـوادث واقعـه، حكـم حـوادث و               . چه در سؤال ذكر گرديده ناظر بوده است       

فقيـه را از جانـب خـود    ) ع(ها اثر و خبري نيست و عبارتي كه امـام        فروع جديدي باشد كه در اخبار از آن       

يت مطلقه نيست و ميـان حجيـت ـ و    زيرا حجت، مستلزم وال. حجت قرار داده مربوط به واليت فقيه نيست

                                                 
انـد، سـند      ا تمـسك نمـوده    ـ هر سه روايت مورد استناد آخوند مال كاظم خراساني، كه ساير فقهاء نيز در اين مقولـه بـه آنهـ                     ١

توانـد سـند و از        بنابراين در مسائلي با اين ويژگي و اهميت نمي        .  روايات ضعيفند   صحيحي ندارد و از اخبار آحاد، و در زمره        

  .دالئل اصلي يا فرعي باشند



بن الحسن  واليت مطلقه نه مالزمه عقلي و نه مالزمه عرفي وجود دارد، اگر چه واليت مطلقه حضرت حجت       

  ١.عجل اهللا فرجه الشريف كامالً ظاهر و روشن است) ع(

خوانندگان عزيز توجه دارند كه ما در صـفحات گذشـته عـين ادلـه و روايـاتي را كـه مـورد اسـتناد                         

ها بر واليت را مشروحاً بيان كرديم و در اين جا تنهـا               طرفداران واليت فقيه بود و همچنين نحوه داللت آن        

اهللا خراساني بود تا توجه نماينـد ايـشان           منظور جلب توجه خوانندگان به بيان استاد المحققين مرحوم آيت         

حكـم، اسـاس واليـت فقيـه را رد     با بيان بسيار قاطع و واضح، و در عين حال بسيار مختـصر و مفيـد و م       

  .اند الشأن گذشته حق مطلب را با مهارت خاص ادا كرده كرده و با پيروي از محققين و فقهاي عظيم

   ٢اهللا محمد حسين ناييني  نظر آيت)٣

                                                 
و اما ما كان له فثبوتـه  ) ع(مام ال يخفي انه ليس للفقيه في حال الغيبة ما ليس لال: گويد ـ اما الواليه علي الوجه االول ـ چنين مي ١

له محل االشكال فالبد هيهنا من البحث اوال فيما له ـ و ثانيا في النقض و االبرام فيما ذكر دليال علي ثبوته ـ فاعلم انه الريب فـي    

زئيـة المتعلقـة    و امـا فـي االمـور الج       . في مهام االمور الكليه المتعلقة بالسياسة التـي تكـون وظيفـة مـن لـه الرياسـة                 ) ع(واليته  

باالشخاص كبيع داره و غيره من التصرف في اموال الناس ففيه اشكال مما دل علي عدم نفوذ تصرف احد فـي ملـك غيـره اال                          

و ممـا  . انه يعامل مع اموال الناس معاملة سائر النـاس ) ص(و وضوح سيرة النبي . و انه ال يحل مال اال بطيب نفس مالكه       . باذنه

و امـا مـا كـان مـن االحكـام المتعلقـة             . اولي بالمؤمنين من انفـسهم    ) ع(و االمام   ) ص(ايات علي كون النبي     دل من االيات و الرو    

باالشخاص، بسبب خاص من زواج و قرابة و نحو هما، فالريب في عدم عموم الوالية له و ان يكون اولي باالرث من القريـب و                         

انما يدل علي اولويته فيما لهم االختيار، ال فيما لهم من االحكام تعبـدا              » نينالنبي اولي بالمؤم  «: و آية . اولي باالزواج من ازواجهم   

بقي الكالم في انه هل يجب علي الناس اتباع اوامر االمام و االنتهاء بنواهيه مطلقة، ولو في غيـر الـسياسات و غيـر                   . و بال اختيار  

و اما مـا ذكـر دلـيال        ) ص(هذا في تعيين ماله     : الي ان قال  . كالاو يختص بما كان متعلقا بهما، فيه اش       . االحكام من االمور العادية   

كـون  «، و مـادل علـي   »كون الفقيـه بمنزلـة االنبيـاء لبنـي اسـرائيل     «فاحسنها داللة ما دل علي     ) ص(لثبوت الوالية لفقيه كواليته     

نام مع عدم ثبوت الوالية المطلقة النبياء بنـي  و اما المنزلة، فالمتيقن منها انها في تبليغ االحكام بين اال . »مجاري االمور بيدالعلماء  

اسرائيل ـ و اما كون مجاري االمور بيد العلماء، و ان كان عبارة اخري من واليتهم، اال ان الظاهر من العلمـاء بـاهللا االمنـاء علـي      

حيـث  ) ع( تفرقهم عـنهم  كما يشهد به سائر فقراته التي سيقت في مقام توبيخ الناس علي) ع(حالله و حرامه هو خصوص االئمة       

اهللا  انه صار سببا لغصب الخالفة و زوالها عن ايدي من كانت مجاري االمور بايديهم ـ و الخبر طويل رواه مرسال عن ابـي عبـد   

في تحف العقول فالحظ تمامه ـ و ال داللة في كون اولي الناس باالنبيـاء اعلمهـم علـي الواليـة مـع ان الظـاهر ان        ) ص(الحسين 

و لذا خصصه با علم الناس و ال في اطالق الخالفة عليهم ـ و ال فـي جعلهـم حاكمـا و قاضـيا،      . ولي الناس بالخالفة منهمالمراد ا

و لعلها في تبليغ االحكام التي هي من شؤون الرسالة و ظهور كونهم حاكما و قاضيا في خصوص رفع                   . لعدم اطالق في الخالفة   

لمشهورة و ال في ارجاع الحوادث الواقعة اليهم في توقيع الشريف الحتمـال معهوديـة               الخصومة، كما يشهد مالحظة المقبولة و ا      

الحوادث و اشارة الي خصوص ما ذكره في السؤال و قوة ان يكون المراد ارجاع حكم الحوادث الواقعة و الفروع المتجددة التي                      

من قبله غير مستلزمة للواليه المطلقة لعدم المالزمة        فان الحجية   . ليس منها بخصوصها اثر في االخبار و اللجعلهم حجة من قبله          

 .عقالً و ال عرفا بين الحجية و الوالية و ان علم والية حجة اهللا عجل اهللا فرجه كما عرفت فتامل جيداً
 ميرزاي شيرازي است و     ق از اجله علما و فقهاي اماميه معاصر و از شاگردان سيد محمد مدرس و              . ه١٣٥٥سال  ـ متوفي به    ٢

نهضت مشروطيت   است كه در اوائل      تنبيه االمة و تنزيه الملة في لزوم مشروطية الدولة،        مهمترين اثر او    . ز مراجع تقليد شيعه   ا

 .ق چاپ شد. ه١٣٣٧به فارسي تأليف نمود و براي اولين بار در سال 



در ذيل عبارت شيخ انصاري ـ كـه گفتـه    ) الطالب منيةبنا به تحرير (ناييني در حاشيه مكاسب مرحوم 

در مقـام توضـيح چنـين آورده        ) من ُجملة اولياء التصرف يف مالِ من ال يستقلُّ بالتصرف يف ماله احلـاكمُ             (

  :است

بياء و اوصـياء بـوده قابـل        يك مرتبه كه باالترين مراتب است، مختص ان       : براي واليت سه مرتبه است    

   ديگر قابل تفويض و واگذاري به سايرين هـست، امـا مرتبـه              دو مرتبه . تفويض و واگذاري به كسي نيست     

ايـن  . به آن اشـاره فرمـوده اسـت       » النيب اَويل بِاملؤمنني من اَنفِسهِم    «ايي است كه آيه شريفه        اول همان مرتبه  

مرتبه دوم واليت كـه قابـل   . تواند پيراهن آن را به زور بر تن كند   مرتبه نه قابل سرقت است و نه كسي مي        

اي است كه مربوط به سياست و نظم بالد و انتظام امـور امـت و اسـتحكام مرزهـا و                       تفويض است، مرتبه  

اي   و قـسم سـوم مرتبـه      . باشـد   هاست كه مربوط به واليان و امراء مي         جهاد با دشمنان و دفاع و نظاير اين       

) ع(و اين دو منصب در عصر پيامبر و حضرت امير           . به قضاء و دادرسي و فتوا دادن است       است كه راجع    

گرديـد و در هـر ناحيـه و         گانه براي دو صنف مختلـف از افـراد امـت واگـذار مـي                بلكه در عصر خلفاء سه    

شد و صنف ديگـر   يك صنف تنها به قضاء و افتاء منصوب مي     . شهرستان، والي غير از قاضي و مفتي بود       

و گاهي به مالحظـه اهليـت       . گرديد  براي اجراي حدود و نظم بالد و نظارت به مصالح مسلمين منصوب مي            

در ثبوت منصب . ولي غالباً قاضي و والي دو فرد مختلف بودند. شد يك نفر هر دو منصب به او واگذار مي    

 چه مورد دعوي اسـت      شود، نظير اخذ آن     قضاء براي فقيه و همچنين اموري كه از توابع قضاء شمرده مي           

كنـد، و تـصرف در بعـضي امـور            ، و زنداني نمودن بدهكاري كه در اداي دين مـسامحه مـي            حمكوم علَيه از  

آن چه محل اشكال اسـت، ثبـوت واليـت          . حسبيه مانند حفظ مال غايب و صغير و امثال آن ترديدي نيست           

  ١.ظم شهرها و جهاد و دفاع استترين مصاديق آن استحكام مرزها و ن عامه براي فقيه است كه روشن

  .پردازد اند مي اي كه طرفداران واليت فقيه آورده اهللا ناييني بعد از بيان فوق، به بررسي ادله آيت

هاي گذشته اين ادله را مـورد بررسـي قـرار داديـم، ولـي بـراي زيـادت بـصيرت                       اگر چه ما در بحث    

بـه ترتيـب زيـر      ) نـاييني ( ترجمه نظـر آن مرحـوم         ها و سپس به خالصه      خوانندگان، ابتدا به طرح استدالل    

  :كنيم اشاره مي

                                                 
و اثنتـان منهـا     . ر قابلة للتفويض الي احـد     ـ ان للوالية مراتب ثالث، احديها و هي المرتبة العليا، مختصة بالنبي و اوصيائه و غي               ١

النبـي اولـي بـالمؤمنين مـن        «اما غير القابلة فهي كونهم اولي بالمؤمنين من انفسهم بمقتـضي االيـة الـشريفة                . قابلتان للتفويض 

سم يرجع الي االمور و اما القابلة للتفويض فق    . و هذا المرتبة غير قابلة للسرقة و ال يمكن اين يتقمص بها من ال يليق بها               » انفسهم

السياسية التي رجع الي نظم البالد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع االعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلك ممـا يرجـع                       

ء بل في عصر الخلفا   ) ع(و قسم الي االفتاء و القضاء، و كان هذان المنصبان في عصر النبي و االمير                . الي وظيفة الوالة و االمراء    

الثلثة لطائفتين، و في كل بلد، او صُقع، كان الوالي غير القاضي فـصنف كـان منـصوبا لخـصوص القـضاء و االفتـاء، و صـنف                            

نعم اتفق اعطاء كلتا الوظيفتين لشخص واحد الهليته لهما، اال    . منصوبا الجراء الحدود و نظم البالد و النظر في مصالح المسلمين          

و ال اشكال في ثبوت منصب القضاء و االفتاء للفقيه في عصر الغيبة و هكذا مـا يكـون مـن                     . لقاضيان الغالب اختالف الوالي و ا     

توابع القضاء كاخذ المدعي به من المحكوم عليه، و حبس الغريم المماطل، و التصرف فـي بعـض االمـور الحـسبيه لحفـظ مـال                          

مة و اظهر مصاديقها سـد الثغـور و نظـم الـبالد و الجهـاد و                 و انما االشكال في ثبوت الوالية العا      . الغائب و الصغير و نحو ذلك     

 .الدفاع



و به آن بر واليت عامه فقيه اسـتدالل         » علماُء اُميت كَاَنبياِء بين اسرائيل    «:  روايت نبوي كه فرموده    ـ در ١

لـب  كـه اغ   تنزيل علماء به منزله انبياء بني اسرائيل، به لحاظ تبيين احكام است، چنان            : شده، چنين گفته است   

  .بودند) ع(اسرائيل منبع احكام حضرت موسي  پيامبران بني

» مجاري االمور بيـدالعلماء   «و  » العلماء ورثة االنبياء  «نظير  ) ع( عناوين وارده در كالم بعض ائمه        ـ در ٢

  : و امثال آن كه بر واليت عامه فقيه استدالل شده چنين فرموده

مجـاري  «صاً روايـت    باشـند مخـصو     مـي ) ع(مقصود از علماء، ائمه اطهار      

كه در آن قرائن واضحه است كه داللت دارند بر اين كه            » االمور بيدالعلماء 

  .باشند كه امناء به حالل و حرام خدا هستند مي) ع(مراد از علماء، ائمه

  . داللت توقيع شريف بر واليت عامه فقيه از طرق ذيل مطرح شده استـ و اما٣

عبارت حوادث واقعه كه گفته شده ظهور حوادث واقعه در مطلق وقايع، بدون فرق بين احكـام و            ـ    الف

  .باشد سياست و اجراء حدود و اخذ زكات و غيره مي

اند و ظهـور آن در        ، كه فقهاء هستند، ارجاع فرموده     ةها را به روا     نفس حوادث، نه حكم آن    ) ع(ـ امام     ب

  .باشد امور عامه نه در احكام مي

را به صورتي كه خـود حجـت خـدا هـستند از طـرف خـود                 ) فقهاء (ةدر توقيع مزبور روا   ) ع(ـ امام     ج

اي كه بـر   هست و هر وظيفه) ع(پس به مقتضاي اين عبارت، هر گونه اختيار براي امام        . اند  حجت قرار داده  

  .گردد عهده او است قابل تفويض بوده و براي فقهاء نيز ثابت مي

 و فقهـاء  ةكرده، خـود از بزرگـان و روا  ) ع( كه در توقيع شريف سؤاالتي از امام        ـ اسحق بن يعقوب     د

اي مانند رجوع به فقهـاء در مـسائل و    شأن وي اجل از آن است كه از مسأله   . در دوره غيبت صغري است    

  .، كه حكمش خيلي واضح است، سؤال كند)ع(احكام شرعيه، در صورت عدم دسترسي به امام 

خواسـته بدانـد كـه در امـور عامـه نظيـر امـور                 شود اسحق بن يعقـوب مـي        لوم مي پس از اين جا مع    

بايد بـه كـدام مرجـع رجـوع     ) ع( نظامي و قضائي و غيره در حال غيبت امام - ـ اجرايي    انتظامي-سياسي

  .اند را براي همين منظور تعيين فرموده) فقهاء (ةهم در جواب او مطلق روا) ع(امام. كرد

  :گويد ، مرحوم ناييني استدالالت فوق را مورد نقد و بررسي قرار داده چنين ميپس از اين گفتار

) ع(سؤال غير معلوم است و احتمال دارد سؤال از حوادث معهوده بين سـائل و امـام   : در قسمت الف 

عموميـت دارد، بايـد گفـت كـه قـدر مـسلم و مـتقن آن در               » حوادث«بوده باشد و اگر فرض شود كه كلمه         

  .شود ، احكام و فروع جديد است كه مربوط به افتاء ميحديث شريف

» حكم«مناسبت بين حوادث و احكام آنها، كافي است تا در سؤال از حكم حوادث، كلمه                :  در قسمت ب  

  .حذف شود، پس فقيه در احكام شرعيه مرجعيت دارد نه در حوادث

ظـايف شـرعيه بـه مـردم        حجت بودن با مبلغ احكـام بـودن و رسـانيدن تكـاليف و و              : و در قسمت ج   

  .شود همين معنا استفاده مي» فَللّه احلجةُ البالغة«چنان كه از آيه . مناسبت دارد



جاللت مقام اسحق بن يعقوب مانع از آن نيست كه از يكـي از امـور بـسيار روشـن و           : و در قسمت د   

اشـتند، از حكـم امـور كـه      و محمد بن مسلم با آن همه جاللت فقهي كه د ةچه زرار   چنان. ظاهر سؤال نمايد  

اسـحق بـن   (مضافاً بر اين كه معلوم نيست ـ سؤال  . كردند سؤال مي) ع(بسيار ظاهر و روشن بود از امام 

از تكليف مردم در حال غيبت كبري بوده باشد، يا اين كه ظاهر سؤال، عمـوم وقـايع زمـان غيبـت                  ) يعقوب

  . در دوره غيبت صغري باشدةابلكه ممكن است سؤال مربوط به بعض رو. كبري را برساند

رود كه سؤال سائل از تعيـين مرجـع در احكـام و فـروع جديـد، در دوره غيبـت                       پس احتمال قوي مي   

مرحوم ناييني براي اين نكته شاهدي هم از راويان توقيـع شـريف             (صغري مربوط باشد نه در امور عامه        

  )بيان كرده است

  .رجوع نمايند» نية الطالبُم«توانند به عين عبارت ايشان در  طالبين مي

، ظهور روايت در اختصاص به قـضاء        »فَاني جعلُتُه قاضياً  « روايت ابي خديجه كه در آن فرموده         ـ اما ٤

  .خديجه ضعيف شمرده شده است و محاكمه، قابل ترديد نيست، عالوه بر اين كه روايت ابي

سلطان ولي كـسي اسـت كـه        (» ِي من الولي لَه     لاَلسلْطانُ و «فرموده  ) ع( روايت مشهوره كه امام      ـ اما ٥

عالوه بر اين، روايت دربـاره كـسي اسـت كـه            . داللتي بر مرجعيت سلطان در امور عامه ندارد       ) ولي ندارد 

  .فوت نموده و ولي ندارد

مربـوط بـه   منحـصراً  » فَانِّي قَد جعلُْتُه علَيكُم حاكمـاً «: كه در آن فرمـوده » ابن حنظله« روايت ـ اما ٦

  .مرافعات و محاكمات است و بس

به فقيه تنها بدان دليل است كـه       ) ع(وجوب اداء سهم امام     : گويد  در خاتمه اين بحث، مرحوم ناييني مي      

  .فقيه به موارد آن بصيرت بيشتري دارد نه به دليل واليت فقيه

ن علـيهم الـسالم و بـه        تفويض واليت مطلقه الهيه از طرف خداوند به نبي اكرم، به ائمه معصومي            ) ب

  . فقهاء

و هاي قرآن و مخصوصاً فقـه         راجع به موضوع يا مسأله واليت از ديدگاه       » الف«اگر چه در بحث بند      

روايات، رسيدگي مفصل به عمل آمد و در بحـث حاضـر بايـد صـرفاً در زمينـه تفـويض واليـت صـحبت                      

هـا بكنـيم و       نماييم، ولي از جهت موشكافي و دقت بيشتر الزم ديده شد توجهي به ريشه كلمات و خواست                

ر و تـصويرهاي    ها در ذهن و ضمير آقايان از يك طرف، و در تعبيـ              داللتي را كه واليت و والي و امثال آن        

قرآن و روايات از طرف ديگر دارد، شناسايي نماييم تا امكان يا عدم امكـان تفـويض و مـوارد مقبـول آن                       

از ديد رهبر انقالب و تبليغ كننـدگان        » واليت مطلقه «بنابراين ابتدا به بررسي معني و مقصود        . روشن شود 

يـت، ولـي، والـي و غيـره دارنـد، مطالعـه       هـاي وال    پردازيم و سپس معني يا معاني مختلفـي را كـه واژه             مي

  .باشند ها قابل تفويض مي نماييم تا ببينيم كدام يك از آن مي

خواهنـد، در نهايـت چيـزي جـز           نمايند و مي    مقصود و مقصدي كه آقايان تلويحاً يا تصريحاً بيان مي         

امـام  در فرمـان    آن چه   . حاكميت و حكومت و صاحب اختيار بودن از هر جهت بر مردم و بر دولت نيست               

 نيز واليت كلي امت     هاي متوليان در تبليغات رسمي مطرح شده است،          و در بحث   ١٦/١٠/٦٦يا منشور نامه    



و حكومت بر جامعه است كه همان سرپرستي كشور و مـردم در كليـه امـور سياسـي، اقتـصادي، اداري،        

  .كند باشد و به فروع و احكام دين نيز تسري پيدا مي جنگي و غيره مي

دانيم كه در زبان عربي، در قـرآن و در مكالمـات و               ، مي »واليت«ز جنبه لغوي و معني و مفهوم كلمه         ا

هاي واليت، ولي، والي، مولي، متولي، تـولي و           مكاتبات زمان پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان، لغات يا واژه        

. اند  كه گاهي متضاد هم بوده    ها به معاني و منظورهاي مختلف و متعدد به كار رفته است               مشتقات ديگر آن  

لغت و اصطالحي به اين اندازه با معاني مـشابه و مختلـف و مـوارد اسـتعمال متعـدد در قـرآن                         شايد هيچ 

ولي خوشـبختانه سـياق عبـارات و مـوارد اسـتعمال            . نيامده و اين اندازه اختالف و جنجال نيافريده باشد        

  .شود را پهلوي هم بگذاريم رفع ابهام ميها  باشد و اگر آن آيات بهترين راهنما براي ما مي

به طور كلي، همچنان كه در بحث بند الف بررسي شد، در قرآن چيزي درباره واليت فقيـه، بـا چنـان                      

در روايات معتبر و متواتر نيز به آن صـورت  . شود داللت و صراحتي كه مورد نظر آقايان است، ديده نمي       

و ائمـه   ) ص(وايـت و حـديث، بـه فرمـوده خـود رسـول اكـرم                وانگهي ر . دستور قطعي و بيان عام نداريم     

بنـابراين  . طاهرين، بايد به قرآن عرضه شود، كه اگر انطباق نداشت و مباينت ديده شد، دور انداخته شـود                 

 ثاني عملكـرد يـا سـنت حـضرت      در درجه. اصل و اساس براي ما قرآن است و از آن جا بايد شروع كنيم           

  .تواند راهنماي ما باشد يم) ع(و امام معصوم) ص(رسول

شـود كـه داللـت يـا ارتبـاط بـا              جاي انكار نيست كه در كتاب خدا، كلمات و مفاهيم فراواني ديده مـي             

ها يا جوامـع بـشري صـحبت          ها دارد، و از حكومت و سلطنت و اداره امت           سرپرستي و سروري بر انسان    

 مالكيت علـي االطـالق، احاطـه كرسـي و تخـت            ،)پادشاه و پادشاهي و مملكت     (ملك و   ُملكاز قبيل   . كند  مي

بخـشي    سلطنت بر زمين و آسمان، قدرت و عزت فعال مايشائي، خزائن خلقت، مالك الرقابي، موت و حيات                

ها، ملوك، امپراطورها، شاهنشاهان، امراء و        صاحب اختياري ناس و ساير خصال و اقتدارهايي كه فرعون         

هـا تـصور     آن نمايند يا مردم دربـاره  دهند، ادعا مي نسبت ميبزرگان و رؤساي شريعت و طريقت به خود    

بلي چنين اسامي و صفات و حاالت، كه در مجموع از آنها همان واليـت مطلقـه يـا واليـت آقايـان                       . كنند  مي

تعالي است و غالباً با تلويح يا تصريح بر           شود، در قرآن زياد است ولي تماماً درباره ذات باري           مستفاد مي 

مگر به صورت جزئي و نسبي غيرمطلق، كـه ادعـايي خودشـان يـا          . بودن براي خدا داللت دارد    انحصاري  

انتسابي تابعينشان بوده است و احياناً به صورت خاص محدود و اعطائي خداوند به بعـضي از پيغمبـران                

  .يا آدميان است

هـا و     ت يـا داللـت    هـايي از هـر يـك از حـاال           براي درك بهتر و دريافت كامل مطالب، به بررسي نمونه         

خواهيم هيچ موردي از قلم نيفتد، ناچـار          پردازيم و چون مي     اصطالحات فوق با اشاره به آيات مربوطه مي       

 .بيان و بحث قدري به درازا خواهد كشيد

 
 
 
 
  



   ملكوت خدا و رب العالمين بودن او ـ١

نيعتسن اكوإِي دبعن اكينِ إِيمِ الدوي كـاليمِ محمـنِ الرحالر نيالَمالْع بر للّه دم١الْح  
  ٢سبحانَ رب السماوات والْأَرضِ رب الْعرشِ عما يصفُونَ

  ٣قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري ولَا يجار علَيه إِن كُنتم تعلَمونَ
  ٤فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ

ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْك وخلَق كُلَّ شـيٍء           الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ولَم يتخذْ        
  ٥فَقَدره تقْديرا

  ٦يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ
لَىع اللّهضِ واَألرو اتاومالس لْكم لّهلويرٍء قَدي٧ كُلِّ ش  

 ...يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤالَ يو ضاَألرو اتاومالس هيسكُر عس٨و  
ها، به دنبال صفات ملكوتي و كبريائي         شود، در بعضي از آيات فوق و نظاير آن          به طوري كه ديده مي    

آيد يا حكيم و خبير بـودن و حتـي قيـوم بـودن، يعنـي                  ه عمل مي  خداوند، ذكر از قداست و منزه بودن او ب        

صفات و خصوصياتي كه مالكين دنيايي و مـدعيان خـدايي فاقـد آن هـستند و غالبـاً خـالف آن را نـشان                         

  .دهند مي

آيد، كمترين سهم و يا مشاركتي از ملكوت و رهبري و        ها و غير خدا در ميان مي        هر جا كه پاي انسان    

معموال دو نوع جواب رد به چنين ادعاهـا يـا           . شود   براي آنان، حتي انبياء و اولياء قائل نمي        يا واليت مطلقه  

يكي اين كه آن افراد و اشياء يا معبودهاي اتخاذي خود مخلوق بوده نه چيـزي را                 . شود  ها داده مي    انتساب

  :باشند اند و نه مالك مرگ و زندگي و رستاخيز كسي مي آفريده

دونِه آلهةً لَّا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يملكُونَ لأَنفُِسهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ               واتخذُوا من   
  ١موتا ولَا حياةً ولَا نشورا

                                                 
كنيم و تنها از تو   بندگي ميسپاس براي خداوند ارباب همه جهانيان، بخشنده مهربان، مالك روز جزا، تنها تو را          ) ١٤فاتحه  (ـ  ١

 .جوييم كمك مي
 .كند  آن چه او را وصف ميها و زمين و پروردگار عرش از منزه است پروردگار آسمان) ٨٢زخرف (ـ ٢
 خواسـت او پنـاه     دهد و كسي خـالف      همه چيز به دست اوست و او پناه مي        ) پادشاهي(بگو كيست كه ملكوت     ) ٨٨مؤمنون  (ـ  ٣

 .دانستيد اگر مي. شود داده نمي
 .با كرامت است معبودي جز او نيست كه پروردگار عرش. پس بلند مرتبه است خداوند پادشاه بر حق) ١١٦مؤمنون (ـ ٤
 در پادشاهي شريكي نيست     ها و زمين از آن اوست و فرزندي نگرفته و براي او             كه پادشاهي آسمان  ) خدايي(آن  ) ٢فرقان  (ـ  ٥

 .و همه چيز را او آفريده سپس اندازه برايش مقدر ساخته است
  .كنند خردمند را تسبيح ميها و آن چه در زمين است خداوند پادشاه پاك توانمند   آن چه در آسمان)١جمعه (ـ ٦
  .ها و زمين از آن خداوند است و او بر هر چيزي تواناست و پادشاهي آسمان) ١٨٩عمران آل (ـ ٧
كنـد و او       او را خسته نمي    ها  ها و زمين است در حالي كه نگاهداري آن          تخت قدرت و حاكميت او بر همه آسمان       ) ٢٥٥بقره  (ـ  ٨

  .بلند مرتبه و بزرگ است



ديگر آن كه خداوندي كه همه مخلوقات و نيروها در جهان هـستي زيـر نگـين اقتـدار او هـستند، چـه                        

هـر معـدومي را     » كُن فَيكُـوين  «ازي به شريك و كمك گرفتن و فرزند داشتن دارد؟ خدايي كه بـا اراده                ني

كسي كه از هر دانايي دانـاتر و از هـر توانـايي         . كند  اي را شده مي     موجود، هر مشكلي را ممكن و هر نشده       

و اراده يـا اختيـار و واليـت         تواناتر است، به چه مناسبت و روي چه منطق بيايد تمام يا قسمتي از اقتـدار                 

  ، تفويض نمايد؟)ع(يا علي ) ع(خود را به ديگران، ولو عيسي 

   اعطاي قدرت و فضيلت ـ٢

تصور و داعيه فوق، در آيات عديده، عالوه بر مخلوق و محتاج بودن پيغمبران، مانند ساير                بر خالف   

آيـد و     افراد بشر، تصريح به عدم اختيار، اقتدار، علم يا سلطه و حق سيطره آنان بر ديگـران بـه عمـل مـي                      

 عبد بودنشان را در اقرار و اخالص انبياء در بندگي و اطاعت خدا را از امتيازات و افتخاراتشان ذكر كرده،        

ها قدرت، فـضيلت و نعمتـي اعطـاء شـده      گذارد، و در مقابل، هر جا كه به هر يك از آن زبان شهادت ما مي   

بدون آن كه اين اعطاء اختصاص به انبياء و ائمـه داشـته، بـه ديگـران، در اثـر                    . دارد  باشد، آن را اعالم مي    

  :دسعي و اراده خودشان و بر حسب استحقاقشان داده نشو

  ٢وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى
  ٣أَلَم يجِدك يتيما فَآوى ووجدك ضالا فَهدى ووجدك عائلًا فَأَغْنى

  ٤ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون  وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ
  ٥ا رشداقُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَ

نيمالا بِه عكُنلُ ون قَبم هدشر يماهرا إِبنيآت لَقَد٦و  
  ٧فَوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَّدنا علْما

مؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ وراآلخ ادأَر نماوكُورشم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ ٨ن  
  ١كُال نمد هـؤالء وهـؤالء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا

                                                                                                                                                         
 نه مالك زيان و سودي بـراي  شوند و آفرينند و خود آفريده مي      سواي او خداياني اختيار كردند كه چيزي را نمي        ) ٣فرقان  (ـ  ١

 .آوري رستاخيزند خود بوده و نه مالك مرگ و زندگي و نه مالك گرد
  .يي جز به قدر كوششي كه كرده نيست  انسان را بهره)٣٩نجم (ـ ٢
 تو را پر هزينه يافت و آنگـاه  افت پس پناهت داد، و تو را گمشده يافت پس راهنمايي كرد، و         آيا تو را يتيم ني    ) ٨تا   ٦ضحي  (ـ  ٣

 .نيازت ساخت بي
  .  و تو را به خلق و خويي پسنديده و بس بزرگ استتو، به نعمت و لطف پروردگارت، ديوانه نيستي) ٤و٢قلم (ـ ٤
  . بگو من براي شما نه مالك زيان هستم و نه رشد)٢١جن (ـ ٥
  .و به يقين رشد ابراهيم را قبالً به او داده و آگاه به آن بوديم) ٥١انبياء (ـ ٦
 پس آن دو، بنده اي از بندگان ما را يافتند كه او را از نزد خود رحمت داده و از پيشگاه خودمـان بـه او دانـشي                             )٦٥كهف  (ـ  ٧

  .آموخته بوديم
 پس پيوسته سعيـشان      براي آن به جا آورد و مؤمن هم باشد،         و هر كه خواهان آخرت باشد و كوشش خود را         ) ١٩اسراء  (ـ  ٨

  .مشكور خداوند خواهد بود



  ٢ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيني علَى بعضٍ وآتينا داوود زبورا... 
  وداوانُ دملَيرِثَ سولُ                والْفَض وذَا لَهٍء إِنَّ هين كُلِّ شا مينأُوترِ والطَّي قنطا منلِّمع اسا النها أَيقَالَ يو 

بِني٣الْم  
ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمعا وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَم٤و  

لْكالْم ننِي متيآت قَد بر يثادأْوِيلِ اَألحن تنِي متلَّمعو  ... ةراآلخا ويني الدي فيلو ٥...أَنت  
تشاء قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وترتِع الْملْك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذلُّ من                  

يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كد٦بِي  
 كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه تنل اللّه نم ةمحا ر٧...فَبِم  

  ٨...دسِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُ... 
  ٩وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللّه علَيك عظيما... 

  ١٠و كَلَّم اُهللا موسی تكْليماً.... 
 قالْح لَّهةُ للَايالْو كالن١١....ه  

   اعطاي واليت ـ٣

                                                                                                                                                         
 پروردگـارت از كـسي      رسـانيم و بخـشش      همه را، چه اين دسته چه آن دسته، كمك از بخشش پروردگارت مي            ) ٢٠اسراء  (ـ  ١

  .ممنوع نيست
  . داديماديم و به داود زبورو به تحقيق بعضي از پيغمبران را بر بعضي ديگر فضيلت د) ٥٥اسراء (ـ ٢
 و سليمان وارث داود شد و گفت اي مردم به ما زبان پرندگان آموخته شده و انواع چيزها به ما داده شده، همانـا       )١٦نمل  (ـ  ٣

  .ها مزيت آشكار است كه اين داده
 و اين چنين نيكوكاران را ديمدا) قدرت قضاء يا ابالغ احكام(و چون به رشد و استواري خود رسيد به او حكم ) ٢٢يوسف (ـ  ٤

  .رسانيم پاداش مي
بـه مـن    ) هـا   تأويل حـديث   (پروردگارا به درستي كه به من قسمتي از پادشاهي عطا كردي و تعبير خوابهايي             ) ١٠١يوسف  (ـ  ٥

  .و تو ولي من در دنيا و آخرت هستي...آموختي؛ 
 را از هـر كـس بخـواهي    دهي و پادشاهي كس بخواهي ميبگو اي خداي مالك پادشاهي، پادشاهي را به هر    ) ٢٦عمران  آل  (ـ  ٦

همانا كه تـو  . گرداني، خير و خوبي به دست تو است دهي و هر را كه بخواهي خوار مي گيري و هر كه را بخواهي عزت مي     مي

  .توانا هستي) خير(بر هر كار 
بـودي    تندخوي سنگدل ميي كردي و اگررفتار ها نرمي و خوش پس به واسطه رحمتي از جانب خدا با آن      ) ١٥٩عمران  آل  (ـ  ٧

  ....شدند  حتماً از اطرافت پراكنده مي
  . ساختيممؤيد) جبرئيل(القدس  و به عيسي پسر مريم دالئل روشن داديم و او را به روح) ٨٧بقره (ـ ٨
  .دانستي به تو آموخت و فضل خدا بر تو عظيم است و خداوند آن چه را كه نمي) ١١٣نساء (ـ ٩

  .و خداوند با موسي سخن گفت سخن گفتني خاص) ١١٦نساء (ـ ١٠
  . در آنجا واليت به حق و سلطنت از آن خداوند صاحب حق است)٤٤كهف (ـ ١١



» وِاليـت «آن چه در مورد هيچ پيغمبري، از آدم تا خاتم، گفته نشده كه خدا به او تفويض كرده باشد،                    

دو بار در قرآن آمده است، يك بار با تصريح بر ايـن كـه               » واليت«كلمه  . است چه مطلقه و چه محدوده آن      

  :خاص خدا است

لَايالْو كالنه قالْح لَّهةُ ل....  
و حمايـت مـؤمنين خـالص قـديم بـر         » واليـت «و در آيه ديگر در جهت معكوس و تقريباً منفي، يعنـي             

  :مؤمنين تازه گرويده و ناآزموده

 ....             اس إِنواْ واجِرهى يتٍء حين شهِم متالَين وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمواْ ونآم ينالَّذـي    وف وكُمرنـصت
 يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِالَّ ع رصالن كُملَيينِ فَع١....الد  

آيد و آيه مـا قبـل حكايـت           به طوري كه از قسمت دوم آيه، كه صحبت از انتصار و امداد است، بر مي               

ولـي لفـظ    . ينـده بحـث خواهـد شـد       مورد نظر از مقوله دوستي و محبت است كـه در بنـد آ             » واليت«دارد،  

  .به معناي قدرت و حكومت و سلطنت در قرآن كريم نيامده است» وِاليت«

  ها   ولي بودن خدا و ولي گرفتن انسانـ٤

كه مصدر است و يك بار در وصف خدا در قرآن آمده اسـت، كلمـه                » واليت«به جاي كلمه    در عوض   

در حالي كه مفهوم يا     . شود  كه اسم يا صفت بوده و جمع آن اولياء است، فراوان در قرآن ديده مي              » ٢ولي«

اص معناي سرپرستي عاليه و سروري و رهبري، تا سر حد معبود بودن را دارد و به خداوند يكتا اختـص                   

غيـر  » ولـي «امـا  . شود كه نبايـد ديگـران را در آن وارد و شـريك كـرد            غالباً نيز تأكيد مي   . داده شده است  

  :شود بندگان موحد خدا، شيطان است و طاغوت ناميده مي

  ٣....قَالُوا سبحانك ما كَانَ ينبغي لَنا أَن نتخذَ من دونِك من أَولياء 
  ٤هم الشيطَانُ أَعمالَهم فَهو وليهم الْيوم ولَهم عذَاب أَليمفَزين لَ... 

  ٥....أَفَحِسب الَّذين كَفَروا أَن يتخذُوا عبادي من دونِي أَولياء 
  ٦وكَبره تكْبِرياولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه ولي من الذُّلَّ ... 

                                                 
 كه هجرت كنند و اگر      و كساني كه ايمان آوردند و هجرت نكردند شما را در نصرت ايشان كاري نيست مگر آن                ) ٧٢انفال  (ـ  ١

هـا   ر اين صورت متعهد به ياري كردن هستيد جـز عليـه قـومي كـه ميـان شـما و آن      از شما در امر دين كمك و ياري بطلند د         

  .پيماني وجود دارد
پيمان، پيرو و دامـاد، امـا در قـاموس            محب، صديق، نصير، همسايه، هم    : برشمرده است » ولي«اين معاني را براي     » المنجد«ـ  ٢

  .محب، صديق و نصير: فقط سه معني براي آن ذكر شده
  . نماييمگفتند منزهي تو ما را نسزد كه به جز تو سرپرستان و دوستاني براي خود اختيار) ١٨فرقان (ـ ٣
 پس شيطان كارهاي آنان را در نظرشان زينت داد، از همين روست كه در ايـن روز هـم او ولـي ايـشان اسـت و               )٦٣نحل  (ـ  ٤

  .آنان را عذابي دردناك است
  .ند كه غير از من بندگانم را اولياء خود بگيرندها چنين پنداشت آيا كافر شده) ١٠٢كهف (ـ ٥
 نيـست و او را بـه        و براي او شريكي در پادشاهي نيست و براي او ولي و ياوري بـه جهـت ذلـت و نـاتواني                     ) ١١١اسراء  ( ـ  ٦

  .عظمت بزرگ شمار



  ١.....قُلْ أَغَير اللّه أَتخذُ وليا فَاطرِ السماوات واَألرضِ 
  ٢وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا نصريٍ.... 

 وتنكَبثَلِ الْعاء كَميلأَو اللَّه ونن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذ٣....م  
  ٤لُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَقَا

رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ اَألحاديث فَاطر السماوات واَألرضِ أَنت وليـي فـي                 
ا وينالدنيحالقْنِي بِالصأَلْحا وملسفَّنِي موت ةر٥اآلخ  

 يلالْو وه اء فَاللَّهيلأَو ونِهن دذُوا مخ٦....أَمِ ات  
 ....ريصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاع٧و  

  ٨إِنَّ اللّه لَه ملْك السماوات واَألرضِ يحيِـي ويميت وما لَكُم من دون اللّه من ولي والَ نصريٍ
  ٩ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليا مرشدا.... 

النورِ والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم      اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى         
 اتورِ إِلَى الظُّلُمالن ن١٠.....م  

قـرآن خـدا را يگانـه ولـي         .  اسـت  الكرسي  آيةها به لحاظ زمـان نـزول،          سرآمد آيات فوق و آخرين آن     

بـه روشـنايي در     ) هدفي و ناداني و گمراهي      و سرگرداني، بي  (دارد كه آنان را از تاريكي         اعالم مي مؤمنين  

اما اولياء و سرور و سرپرست كافر شـدگان و          ) شناسي  داري، بينايي، دانش و دانايي و راه        هدف(آورد    مي

ت خـارج   عمـل طـاغو   . شرك ورزان به خدا، طاغوت است و عوامـل سركـشي و طغيـان از حـق و عـدالت                   

  .ساختن مردم از روشنايي و بينايي، به تاريكي و سرگرداني است

                                                 
  .رم بگيها و زمين را پديد آورده است براي خود وليي بگو آيا غير از خدا كه آسمان) ١٤انعام (ـ ١
  .اي و براي شما سواي خدا نه وليي هست و نه ياري دهنده) ٢٢عنكبوت (ـ ٢
  .مثَل كساني كه براي خود سواي خدا اوليائي اتخاذ كنند مانند حال عنكبوت است) ٤١عنكبوت (ـ ٣
اكثرشان ايمان به جن     و   پرستيدند  ها جن را مي     گفتند منزهي تو و تو ولي ما هستي نه آنها بلكه چنين بود كه آن              ) ٤١سباء  (ـ  ٤

  .داشتند
) تأويـل احاديـث   (هـا  پروردگار من، به تحقيق به من سـهمي از پادشـاهي دادي و چيزهـايي از تعبيـر خـواب      ) ١٠١يوسف  (ـ  ٥

ها و زمين، تو ولي من در دنيا و آخرت هستي مرا مسلمان از دنيا ببر و به شايستگان ملحق                 آموختي، اي پديد آورنده آسمان    

  .نما
  .باشد  آيا به غير از او اوليائي اتخاذ كردند در صورتي كه همانا خداوند است كه ولي مي)٩ري شو(ـ ٦
 . و به خدا متوسل و متكي شويد او است كه موالي شما است و چه دوست خوبي و چه ياور خوبي)٧٨حج (ـ ٧
ميراند و شما را جـز او          مي كند و   نده مي ها و زمين هست، ز      به درستي كه خداوند، كه براي او پادشاهي آسمان        ) ١١٦توبه  (ـ  ٨

  .هيچ ولي و ياوري نيست
  .اي نخواهي يافت گمراه سازد پس هرگز براي او ولي ارشاد دهنده) خدا( و هر كه را كه )١٧كهف (ـ ٩

آورد و  روشـنايي در مـي   هـا بـه   خداوند ولي و سرپرست كساني است كه ايمـان آوردنـد، آنـان را از تـاريكي     ) ٢٥٧بقره  (ـ  ١٠

  .آورد ها مي كساني كه كافر شوند اولياء و سرپرستشان طاغوت است كه از روشنايي خارجشان كرده به تاريكي



اي به اين موضوع      نيز در قرآن به خداوند يكتا اختصاص داده شده است و آيات عديده            » ١مولي«كلمه  

  :كنند به عنوان نمونه تصريح مي

 ....نِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعوريصالن ٢م  
***  

  آيه داريم كه واليت و اتخاذ ولي و مولي را مخصوص ايزد يكتـا         ٤٥و مفهوم فوق، بيش از      در رديف   

 اما همان تعبيرها و كلمات، در مفاهيم يا معاني دوستي، اتحاد، ائـتالف، يـاوري و يـاري و پيمـان                      ٣داند  مي

ر در قرآن آمده است، بدون آن كه از طرف    جنگي، به منظورهاي حمايت، همكاري، نصرت و غيره نيز مكر         

  .ها اعطا شده باشد خدا به آن

ايـن نـوع واليـت و اتخـاذ ولـي يـا             . خصوصاً در آيات مدني دوران جنگ با مشركين و با اهل كتـاب            

بندي در مورد غير مؤمنين و مابين خودشان، رواج داشته است و يك عمل اجتماعي ـ نظامي متداول   پيمان

  .باشد ميدر همه اعصار 

چنين واليت و ولي گرفتن يا ولي شدن، بر خالف مورد قبلي، شرك محسوب نگشته است و طرف آن 

را تـشكيل  » اهللا حـزب «براي مؤمنين اوالً خدا است و ثانياً پيغمبر خـدا و مـؤمنين بـه خـدا، كـه در مجمـوع              

  .دهند مي

 شده و مـشركين و منـافقين و   ناميده» حزب الشيطان«در حالي كه دشمنان خدا و دشمنان مسلمانان         

  :آوريم چند آيه را ذيالً نمونه مي. گيرد كفار از اهل كتاب و احزاب مخالف را در بر مي

 .... قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي وا ييلو نكن لَّدي مل ب٤....فَه  
 ....و اللَّهضٍ وعاء بيلأَو مهضعب نيموإِنَّ الظَّالنيقتالْم ي٥ل  

 نِنيمؤالْم نون داء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذخت٦....الَّ ي  
  ٧أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ

 ....اسِ فَتالن ونن دم لَّهاء ليلأَو كُمأَن متمعإِن زنيقادص مإِن كُنت توا الْمون٨م  
                                                 

نعمـت، دوسـتدار،      كنـد، مـنعم، ولـي       مالك، سيد، بنده، صاحب بنده كه او را آزاد مـي          : در لغت عبارت است از    » مولي«ـ معاني   ١

مـوالي  » مـولي «جمـع  ). به طـور مطلـق  (يك، پسر، عمو، پسرعمو، پسرخواهر، داماد، خويشاوند  پيمان، همسايه، مهمان، شر     هم

  .است
  . و به خدا متوسل و متكي شويد او است كه موالي شما است و چه دوست خوبي و چه ياور خوبي)٧٨حج (ـ ٢
نامند، همه جـا در كـالم و دعـا و     رند و ميگي ـ جالب است كه اميرالمؤمنين علي عليهم السالم كه غاليان، او را خدايا مولي مي  ٣

  .دهد كند و به ما هم همين را تعليم مي مناجات خود، خدا را اله، رب، سيد و موالي خود خطاب مي
  .پس از نزد خود ياوري به من عطا فرما كه از من ارث برد و نيز از آل يعقوب) ٦و٥مريم (ـ ٤
  .ديگرند در حالي كه خداوند ياور متقين استو به درستي كه ستمگران ياور يك) ١٩جاثيه (ـ ٥
  .گيرند مؤمنان كافران را به جاي مؤمنان دوست خود نمي) ٢٨عمران آل (ـ ٦
  .شوند خدا نه ترسي هست و نه اندوهگين مي) تحت سرپرستي(آگاه باشيد كه براي دوستان ) ٦٢يونس (ـ ٧
گوييـد تمنـاي      خاص خدا هستيد پس در صورتي كه راسـت مـي          ايد كه شما يگانه دوستان         اگر چنين تصور كرده    )٦جمعه  (ـ  ٨

  .مرگ بنماييد



  ١....والَّذين آوواْ ونصرواْ أُولَـئك بعضهم أَولياء بعضٍ .... 
  ٢....والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولياء بعضٍ 

  ٣.... من دون الْمؤمنِني يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْكَافرِين أَولياء
                 ـهفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو مهضعاء بيلى أَوارصالنو ودهذُواْ الْيختواْ الَ تنآم ينا الَّذها أَيي

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهن٤م  
لا ومونَإِنعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصيمقي ينواْ الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللّه كُم٥ي  

  ٦ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ
فَأَنساهم ذكْر اللَّه أُولَئك حزب الشيطَان أَلَا إِنَّ حـزب الـشيطَان هـم              استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ    

  ٧الْخاسرونَ
 ةرالْآخ نوا مسئي قَد هِملَيع اللَّه با غَضما قَولَّووتوا لَا تنآم ينا الَّذها أَي٨....ي  

  .هستند كه در آيات زير به معناي صاحب است» ولي«مع اولياء، اولوا و اولي همگي ج

و ولي، جمع آن اَولياء، اُولُوا، اُولي به معناي صاحب است كه ذيـالً              . مولي به معناي وارث در چند آيه      

  :شويم آور مي ياد

  ٩....وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ .... 
 نكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَي١٠.....ي  

                                                 
  . يكديگرندها دوستان و ياوران پناه دادند و ياري كردند، آن) مهاجران را(و كساني كه ) ٧٢انفال (ـ ١
  .و كساني كه كافر شدند بعضي دوستان و يار بعضي ديگرند) ٧٣انفال (ـ ٢
  .خود نگيريد)  ياوريا(پيمان  ايد كافرها را به جاي مؤمنان دوست هم وردهاي كساني كه ايمان آ) ١٤٤نساء (ـ ٣
هـا دوسـت و يـاوران      نگيريـد آن پيمان خود ها را دوست و هم ايد يهوديان و نصراني اي كساني كه ايمان آورده) ٥١مائده (ـ  ٤

 . مأيوس شده استهمديگرند و هر كس از ميان شما آنان را دوست و حامي خود بگيرد به تحقيق از آخرت
هايي   اند آن    ايمان آورده  جز اين نيست كه ولي يا سرپرست و حامي شما خداوند است و رسول او و كساني كه                 ) ٥٥مائده  (ـ  ٥

را مفسرين و علماي اماميـه در       » و الذين آمنوا  «اين آيه و مرجع     . دهند و ركوع كننده هستند      دارند و زكوه مي     كه نماز بر پا مي    

  .اند و مدرك امامت يا خالفت آن حضرت گرفته) ع (شأن حضرت امير
) دهنـد    را تـشكيل مـي     اهللا  ها حزب   اين(و هر كس خداوند و رسول او و ايمان آورندگان را به دوستي خود بگيرد                ) ٥٦مائده  (ـ  ٦

 .پس همانا حزب خدا غالبند
 باشـيد كـه حـزب شـيطان         ها حزب شـيطانند آگـاه        از ياد خدا غافلشان ساخت اين       ها چيره شده    شيطان بر آن  ) ١٩مجادله  (ـ  ٧

  .همان زيانكارانند
 خود دوست و حامي نگيريد، ها خشم كرده است براي ايد قومي را كه خداوند بر آن اي كساني كه ايمان آورده) ١٣ممتحنه (ـ ٨

  .اند هر آينه از آخرت مأيوس شده
  . دارندبعضي نسبت به بعض ديگر سزاواري بيشتر يا تقدم) چون خويشاوندان(صاحبان رحم ) ٦احزاب (ـ ٩

يـا شايـستگان   ( صـاحبان امـر   ايد اطاعت از خدا كنيد و اطاعـت از رسـول خـدا و از     اي كساني كه ايمان آورده    ) ٥٩نساء  (ـ  ١٠

  ).آمريت



 .... مهنرِ مي اَألملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَو١.....و  
  : جمع موالست كه در آيه زير آمده است٢موالي

  ٣.....ولكُلٍّ جعلْنا موالي مما ترك الْوالدان واَألقْربونَ 
   رو گرداندن و اعراض و پشت كردن ـ٥

و يتولي كه به معناي دوستي كردن و دوست گرفتن يا عقد دوستي و حمايت اسـت و در                   افعال تولي   

 نـسبت بـه     اعتنـايي مـشركين      آمده بود، به معناي رو گرداندن و پشت كردن و بـي            ٤قسمت دوم بند    آيات  

هاي آغاز رسالت، و هر گونه پشت كردن يـا عقـب گـرد و انـصراف، در                 در سال ) ص(دعوت رسول اكرم    

  :از جمله آيات ذيل. ري از قرآن استعمال شده استآيات ديگ

  ٤فَتولَّ عنهم حتى حنيٍ
 كُمإِلَي بِه لْتسا أُركُم متلَغأَب اْ فَقَدلَّوو٥....فَإِن ت  

 ....نِنيمؤبِالْم كلَـئا أُومو كذَل دعن بنَ ملَّووتي ٦ثُم  
  ٧ فَرِيق منهم وهم معرِضونَثُم يتولَّى.... 
  ٨ومن يتولَّ يعذِّبه عذَابا أَليما.... 
 ....بِنيالَغُ الْما الْبنولسلَى را عمواْ أَنلَمفَاع متلَّيو٩فَإِن ت  

   والي به معناي حاكم و استاندار ـ٦

ولي امر يا والي يك واليت و مملكت شدن اصطالحاتي است كه در زبان قرآن و محاورات و مكاتبات                   

فارسـي  صدر اسالم زياد به كار برده شده است، در كشور خودمان نيز تـا قبـل از سـلطنت رضاشـاه و                       

حضرت امير فرمـان مالـك اشـتر را بـا     . هاي دولتي و ادبيات ما بوده است        ها، معمول در ديوان     شدن واژه 

  :نمايد اين جمله آغاز مي

                                                 
كـه از خودشـان اسـت       )  مسؤوليت يا منصب و  (رد كنند و به صاحبان امر       را به رسول    ) اطالع شايعه (و اگر آن    ) ٨٣نساء  (ـ  ١

  .شوند مند مي حتماً كساني از آن جمع كه اهل استنباطند از آن بهره
تفـسير المنـاد    . شـود   در اين آيه به معناي كساني است كه بر ما ترك واليت دارند كـه مفهومـاً وارثـان معنـي مـي                      » موالي«ـ  ٢

كلمه موالي جمع كلمه مـولي اسـت و منظـور از مـولي،              «: نويسد  الميزان نيز مي  . »هم الوالية علي التركه   الموالي؛ من م  «گويد    مي

ساير .... اند  هايي هستند كه در آيات ارث، وارث شناخته شده          در نتيجه مراد از موالي، همه آن      » ...ولي و سرپرست آدمي است      

  )٥٤٠، ص ٤ج (» اند فتهتفاسير نيز اين كلمه را مفهوماً به معناي وارثان گر
  .گذارند قرار داديم هر يك را وارثاني براي آنچه پدر و مادر و نزديكان به جا مي) ٣٣نساء (ـ ٣
  .ها رو بگردان پس مدتي از آن) ١٧٤صافات (ـ ٤
  .ام به شما ابالغ كردم چه را مأمور رساندنش شده  پس اگر پشت كرديد بدانيد كه من آن)٥٧هود (ـ ٥
  .اند و مؤمن نيستند ها ايمان نياورده سپس بعد از آن پشت كنند و اين) ٤٣مائده (ـ ٦
  .نمايند گردانند در حالي كه اعراض مي سپس گروهي از آنان روي برمي) ٢٣عمران آل (ـ ٧
  .دهيم  و هر كس رو برگرداند او را عذاب دردناكي مي)١٧فتح (ـ ٨
  . صريح ندارداي جز ابالغ روشن و اعتنائي و پشت كرديد بدانيد كه رسول ما وظيفه پس اگر بي) ٩٢مائده (ـ ٩



 رصم الّهو حني هلَيا هدهترِ يف عاالْش احلارِث نك بمال ننيؤمليٍ اَمريِالْماِهللا عدبع بِه رهذا ما اَم.....  
 قدرت  اي از منافقين موفق و تشنه مقام و         خواهد تابلوي زنده     سوره بقره كه مي    ٢٠٥در آيه   رآن نيز   ق

تـولي را بـه معنـاي فرمـانروايي و در دسـت             ) گويند در شأن معاويه نازل شده اسـت         و مي (ترسيم نمايد   

  .گرفتن حكومت يا اداره امت به كار برده است

قَو كجِبعن ياسِ مالن نمامِوصالْخ أَلَد وهو ي قَلْبِها فلَى مع اللّه هِدشيا وينالد اةيي الْحف ١لُه  
ادالفَس بحالَ ي اللّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويِهف فِْسديضِ لي اَألرى فعلَّى سوإِذَا ت٢و  

هـا و     لقـه و عـام بـه معنـاي مالكيـت و حاكميـت انـسان               ماحصل و خالصه اين بند آن كه واليـت مط         

هـا    سرپرستي عاليه يا مرشد و سرور بودن تا سرحد تعبـد و سرسـپردگي، مخـصوص آفريـدگار جهـان                   

توانـد بـا او در ايـن اعتقـاد و اطاعـت مـشاركت                 آيد، نه كسي مي     جا كه از سراسر قرآن بر مي        است، تا آن  

در سوره ناس، كليه اين مقامات به خـدا نـسبت داده            .  كرده است  داشته باشد، و نه آن را به كسي تفويض        

خـواهي و     به صورت پيمان دوستي، اتحاد و همبستگي، حمايت و نصرت و هـدايت            » واليت«اما  . شده است 

هاي پيش از اسالم و بعد از اسالم در همه جا بوده و هست و حالـت                   امثال آن كه معمول نزد قبايل و ملت       

قـرآن نـه تنهـا چنـين ارتبـاط و اتحـاد را بـا                . باشد  اي مي   گانه  كند موضوع جدا    يدا مي اجتماعي و سياسي پ   

بـديهي اسـت   . كنـد  نمايد، بلكه وفاداري نسبت به تعهدات مربوطه را تأكيد مي        شرايطي تجويز و توصيه مي    

ش به ائمه   اكرم و انتقال    كه اين موضوع و معني غير از واليت مطلقه الهيه است كه مدعي تفويض آن به نبي                

  .اند اطهار عليهم السالم و سپس به فقهاء شده

  اي از واليت مطلقه الهيه  حكومت شعبه) ج

ميـت جوامـع بـشري از       حدود و رابطه آن با احكام عبادي و با مصالح اسالم از يك طرف و بـا حاك                 (

  )طرف ديگر

 مـاه اعـالم گرديـده، ولـي عليـرغم            دي ١٦هايي كه در منشور نامه        موضوعات و بلكه از اصل    يكي از   

ديني ايرانيان فراهم تواند در اركان نظام جمهوري و در معتقدات  العاده و تأثير و تزلزلي كه مي اهميت فوق

  :باشد آورد، در پس پرده سكوت و فراموشي قرار گرفته است، شعار پر طمطراق ذيل مي

است يكي از احكـام     ) ص(اي از واليت مطلقه رسول اهللا         حكومت كه شعبه  «

  ».اوليه اسالم و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است

هاي حاكميت، روي واليت فقيـه و مطلقـه           هاي جناح    يا جار و جنجال    تا به حال بيشتر توجه و تبليغات      

در حالي كه مقام و منصب واليت فقيه پس از چنـد دسـت واسـطه و وراثـت، از خـدا                      . بودن آن رفته است   

كند، ولي حكومت، بدون قيد و شرط ديگر، ناشـي از واليـت               گرفته شده است و در خط شريعت حركت مي        

                                                 
چـه     و خدا را بـر آن      دارد  و از بين مردم كسي هست كه سخن او در امور دنيا تو را به شگفتي و تحسين وا مي                   ) ٢٠٤بقره  (ـ  ١

  .نان استترين دشم گيرد در حالي كه هم او از سخت در دل دارد گواه مي
 تبـاهي محـصول و نـسل        براي فساد و  ) يعني مملكت و شهر   (و چون به واليت و حكومت برسد در روي زمين           ) ٢٠٥بقره  (ـ  ٢

  .گيرد و خداوند فساد را دوست ندارد شتاب مي



تواند از هر امري، چه عبادي چه غيرعبـادي كـه رأسـاً                بر احكام عبادي بوده، مي     مطلقه الهي است و مقدم    

  .»و باالتر از آن هم مسائلي هست«... مخالف مصلحت اسالم و امت تشخيص دهد، جلوگيري نمايد

رود در گذشته، هيچ مكتب و عالم دين با چنين وسعت و منزلت، براي حكومت يـا دولـت و                      گمان نمي 

 و اختيارات فعال مايشائي و حتي تشريعي قائل شده و استبدادي وضع كرده باشد كـه نـه     سياست، اقتدار 

اند تا سالطين و امرا و حكـام          مذاهب و مكاتب آمده   . تنها فوق مردم و خلق خدا، بلكه فوق خدا و دين باشد           

نـشاهان ايـران    نـه شاه  . ها را محدود به قانون و مطيع آيين نماينـد           ها يا حكومت    را منكوب سازند و دولت    

انـد، نـه خلفـاي راشـدين و نـه خلفـاي امـوي و                  چنين داعيه صاحب اختياري دنيا و دين و مردم را داشته          

  .عباسي و عثماني

ها و داعيـان خـدايي، تقريبـاً همگـي بـر           البته فرمانروايان قرون گذشته كه بعد از زوال دوران فرعون         

اي منصوب يا مـأمور       كردند، خود را به گونه      مت مي هاي استبدادي خودكامه و طاغوتي ظالمانه حكو        شيوه

كمتر حكومتي، چه در شرق و چـه در غـرب، پيـدا             . دانستند  از طرف خدايان و يا سايه و جانشين آنان مي         

شده است كه بدون اكتساب و ادعاي مشروعيت ديني از طريق اساطير و آداب يا متوليان معابـد توانـسته                 

اكتساب يا ادعاي واليت مطلقه بـر خلـق و          .  مايشاء خودكامه ممالك باشد    باشد مالك الرقاب مردم و فعال     

ها و    اي يا دولت    هاي حكومت استبدادي و شخصي و طايفه        نمايندگي از خالق يا معبودها از لوازم و برنامه        

كه به عقيده شـيعه، بعـد از پيغمبـران، تنهـا تـشكيل دهنـده                ) ع(بينيم علي   ولي مي . هاي غاصب است    خالفت

فت حق يا حكومت خدايي است، چنين ارتباط و اتصال يا استخالف را به خود نسبت نداد و تا مردم بر  خال

ها را    او هجوم و اصرار نورزيدند، قبول خالفت نكرد و بدون بيعت، يعني رضا و تعهد ملت، زمام امور آن                  

و ...  و تحكمي ننمـود    به دست نگرفت و در اداره جامعه، جز با مشورت و جلب همكاري مردم، تحميل نظر               

  .در هيچ يك از احكام و حدود الهي و حقوق مردم تغيير يا تعطيلي روي مصلحت انديشي خود روا نداشت

***  

يـا اميرالمـؤمنين، نـص و صـراحت و حتـي            ) ص(ما نه تنها در قرآن و سنت و سـيره رسـول اكـرم               

اي از    هاي تشكيل شده از مردم، از سالطين يا رهبـران دينـي، شـعبه               ها و قدرت    اشارتي به اين كه حكومت    

واليت مطلقه خداست، نديديم، بلكه در پرسشي هـم كـه از بعـضي از افاضـل علـم و ديـن كـرديم، چيـزي                          

هاي  گ و در مباحث حوزهاي ندادند كه در روايات پيشوايان يا در آراء و عقايد فقهاء بزر نشنيديم، و نشانه

  .ديني چنين اصل يا استنباطي عنوان شده باشد

 انـد، هـدف از قيـام طـالب و      نجف كـه گفتـه  ١٣٤٨آقاي خميني در دروس واليت فقيه سال      حتي خود   

فقهاء براي تصرف حكومت به منظور محافظت از اسالم، اجراي حدود و جزائيات و گرفتن حقوق فقراء از                  

 براي اثبات اين مأموريت از هر طرف روايت و سنت يا سند و برهان آورده و مـسأله                   اغنياء بوده است، و   

ذلـك صـحبت از واليـت مطلقـه بـراي حـاكم فقيـه و                  انـد، مـع     حكومت را خيلي بزرگ و مهم معرفي كـرده        

صالحيت تشخيص مصلحت اسالم و امت يا دخالت در احكام شريعت و اشراف و اولويت داشتن حكومت                 

  .ده بودندبر ديانت نكر



 اي كه اعالم مواضع اوليه و خطوط اصـلي برنامـه بعـدي ايـشان                 صفحه ٤٢جزوه تقرير شده    در آن   

  :اند بوده است، از جمله چنين گفته

فقيـه عـادل بايـد زمامـدار        «،  »فقهاء بايد حافظ همه جهات اسـالم باشـند        «

  .»مسلمين باشد

 نيست، بلكـه  اسالم تنها احكامي جزئي مربوط به وظايف ديني عبد و رب  «

اسالم آمده است تـا يـك حكومـت بـزرگ تـشكيل بدهـد و احكـامش هـم                    

  »مناسب حكومت است

از حدود پنجاه كتابي كه احكام اسـالم در آن مجتمـع اسـت، سـه چهـار                  «

كتابش مربوط به عباديات و وظايف انسان با رب االرباب است و كمي از              

ربوط بـه اجتماعيـات     ها م   مابقي كتاب . احكام هم مربوط به اخالقيات است     

  ».باشد و اقتصاديات و حقوق و سياسات مي

همان طور كه براي وظايف عبادي قانوني هست، براي امور اجتمـاعي و             «

موضـوعي را   ... در سياسيات هم الـي ماشـاءاهللا و       . حقوقي هم قانون دارد   

  »يابيد جز آن كه تكليفي در اسالم براي آن معين شده است نمي

  »كند براي حكومت است تعيين ميپيغمبر كه خليفه «

، »طور كه جعل قوانين كرده قوه مجريه هـم قـرار داده اسـت         اسالم همان «

آن چه مربوط به خالفت است و در زمان رسول اكرم و ائمه درباره آن               «

صحبت شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده است، همين است كه حاكم و           

رئيس اسالم بايد دادگر    . دان باشد خليفه بايد احكام اسالم را بداند و قانون       

  »باشد

المـال را در دسـت بگيـرد و           خواهد حدود جـاري كنـد، بيـت         كسي كه مي  «

  ».خداوند اختيار بندگانش را به او بدهد معصيت كار نباشد

موضوع واليت فقيه از امور اعتباري عقاليي است و واقعيتـي جـز جعـل               «

  ». صغار هيچ فرقي نداردقيم ملت با قيم. مانند قيم براي صغار. ندارد

  :دهند و به اين نكات هم تذكر مي

خليفه براي اين است كه احكامي را كه رسـول          . خليفه جاعل احكام نيست   «

فرموده است و خداي تبـارك و تعـالي فرسـتاده اسـت اجـراء               ) ص(اكرم  

  »كند

و امـام در تـشكيل حكومـت و         ) ص(همين واليتي كه براي رسول اكـرم        «

ور است، براي فقيه هم هست، لكن فقهاء ولي مطلـق بـه             اجراء و تصدي ام   

اين معني نيستند كه بـر همـه فقهـاء زمـان خـود واليـت داشـته باشـند و                     

  ».بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند



حكومت اسالم نه مشروطه است، نه استبدادي و نه جمهوري و نه كـسي              

حكم الهي متبـع و رأي  براي رئيس و مرئوس . تواند در آن دخالتي كند     مي

همـه تـابع اراده     . هم در آن دخالت ندارد    ) ص(اشخاص حتي رسول اكرم     

در چنين حكومتي كه قانون الهي حـاكم مطلـق اسـت، رئـيس        . الهي هستند 

علم به قانون و بسط عدالت در اجراي        : دولت بايد داراي دو خصلت باشد     

  ».آن

 پـا خاسـت و تـشكيل        اگر فرد اليقي كه داراي اين دو خاصيت باشد، بـه          «

در امـر حكومـت     ) ص(حكومت داد، همان واليتي را كـه حـضرت رسـول            

  ».داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم الزم است كه از او اطاعت كنند

و ديگر ائمه در تجهيز     ) ص(همان اختيارات و واليتي كه حضرت رسول        «

نان  و گرفتن ماليـات و صـرف آن در مـصالح مـسلما             ُوالةجيوش، تعيين   

  ».داشتند، همان اختيارات را خداوند براي حكومت فعلي قرار داده است

همه جا تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء و نفي اختيـارات ولـي فقيـه بـراي                     

شـود   شده و اضافه ميثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا تذكر داده           . تعطيل يا تغيير احكام الهي است     

كه بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانونداني و عدالت رئيس حكومـت تكيـه                    

  .شود براي آن است كه بايد عين احكام اسالم را اجراء نمايد مي

  حكومت در قرآن 

و اشراف حكومت بر ديانت يا اولويت آن نسبت به عباديات و احكام عبادي،              » واليت فقيه «اگر مسأله   

از «به صورتي كه در فرمان امام آمده است، سابقه در سـنت و روايـات و در آراء فقهـاء بـزرگ نداشـته                         

ذلـك خـوب اسـت بـراي محكـم            اند، مـع     نياورده و از قرآن نيز مدرك و نصّي      » امور اعتباري عقاليي است   

 و ١كاري و اطمينان بيشتر به صحت و سقم آن، استمداد و استفاده از قرآن بنماييم كه رهبـر پرهيزگـاران    

 از جهـت اثبـات نـدارد، از جهـت نفـي و انكـار چـه ارشـادي                     باشد، تا ببينيم اگـر اشـاره        امام و رحمت مي   

 حكومت و حاكميت، يا مديريت جامعه مؤمنين را از ديد قرآن بررسي             و چه بهتر كه اصل مسأله     . نمايد  مي

  .مختصر بنماييم

اي كه از نظر لغوي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه كلمات حكومت و حكم  قبل از هر چيز نكته

ل و حاكم در قرآن و در ادبيات و مكاتبات صدر اسالم، به مفهوم امروزي كه در زبان فارسـي مـا متـداو                      

شود، به كار برده نشده است، يا كمتـر           است و از آن دولت و دستگاه و مديريت آمر بر كشور مستفاد مي             

دهد، حكومت و حكـم مفهـوم         در آيات قرآن، به طوري كه شواهد مثالهاي ذيل نشان مي          . به كار رفته است   

  .داوري كردن در اختالفات و رأي و نظر دادن در مسائل و صدور احكام را دارد

                                                 
  ذلك الْكتَاب الَ ريب فيه هدى للْمتَّقين )١بقره (ـ ١



حكمت هم از همين ماده است، كه به لحاظ معني و مورد استعمال، قلمرو وسيعي در ادبيات و فلـسفه     

و اخالق و اديان دارد و در قـرآن بيـشتر نـاظر بـر پنـدارها و رفتارهـا يـا دسـتورهاي عملـي و اخالقـي                             

 رسـتگاري   پرستي و پـاكي و نيكوكـاري و         اي است كه انسان را در خط صحيح يكتا          خردمندانه و شايسته  

  .ضمناً واژه حكومت و حاكم به صورت مفرد اصالً در قرآن نيامده است. دهد قرار مي

  أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني ما لَكُم كَيف تحكُمونَ ـ٣٦ـ٣٥قلم 
  كُنتم فيه تختلفُونَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة فيما  ـ٦٩حج 

  ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم واللَّه عليم حكيم.....  ـ١٠ممتحنه 
  فَاصبِرواْ حتى يحكُم اللّه بيننا وهو خير الْحاكمني....  ـ٨٧اعراف 
  ....الْقسط وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِ....  ـ٤٢مائده 
ولْيحكُم أَهلُ اِإلجنيلِ بِما أَنزلَ اللّه فيه ومن لَّم يحكُم بِما أَنـزلَ اللّـه فَأُولَــئك هـم                    ـ٤٧مائده  
  الْفَاسقُونَ

  يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآتيناه الْحكْم صبِيا ـ١٢مريم 
  ....و علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ يتلُ....  ـ٢جمعه 

  ....ما كَانَ لبشرٍ أَن يؤتيه اللّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونواْ عبادا لِّي ـ٧٩عمران  آل
  ....د جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والْحكْمةَ وقَتلَ داوو....  ـ٢٥١بقره 

اما آمريت با خشونت بر مردم و نيز مديريت جامعه، كه مفهوم امروزي حكومت و دولت و سياسـت                   

است، هر كدام به صورتي و با لغت و تعبيري در قرآن آمده و در مورد هر كدام نظر و حكمـي داده شـده                  

  .است

در اين مورد شـخص پيغمبـر       .  امر دين و واداشتن آنان به ايمان و عبادت خدا           بر مردم در   ـ آمريت ١

كه مأمور رسالت و دعوت است، صريحاً و مكرراً و شديداً از اجبار و اكراه مردم بر قبول دين منـع شـده                       

است، تا چه رسد به مردم عادي، اعم از عامي و روحاني و مؤمن و غير مؤمن و چه از دولت و نهادهـاي                        

  .آن

شود و اگـر      ديني كه شامل هر دو قسمت اعتقادات و اعمال مي         . است ١»الَ إِكْراه في الدينِ   «اصل كلي،   

از فاعل و از اكراه كننده اسم برده نشده، براي اين است كه حكم عـام بـوده، شـامل مـردم و پيغمبـران و                          

ان از خـدا، اكـراه و اجبـار و الـزام            شود، يعني اصالً در كار دين و دينداري، يعني اطاعت انس            خود خدا مي  

خدا در اين دنيـا آدمـي را مخيـر و آزاد            . نمايد  نبوده، شخص روي اعتقاد و اختيار و انتخاب خود عمل مي          

گذارده است كه به ميل و تصميم خود عمل نموده و هر كس وارث اعمال و مكتسبات خوب و بـد خـويش                       

  .ايت فرستاده استپيغمبران را هم براي تذكر و تعليم و هد. باشد

                                                 
 .دـ در دين اكراه وجود ندار٢٥٦ـ بقره ١



بار، بلكه بيش از صد بار به تعبيرهاي متعدد، خداوند بـه فرسـتاده                در قرآن، نه يك بار و دوبار و ده        

تذكر داده است كه در انجـام رسـالت خـويش، يعنـي دعـوت             ) ص(برگزيده و دوست خود محمد مصطفي       

 هشدار، بشارت، ارشـاد و بـه طـور    اي جز ابالغ، تذكر، مردم به سوي خدا و انجام عبادات و احكام، وظيفه 

الوجوه، مأمور و مسئول، يا مـسلط و موكَّـل            كلي تعليم و روشنگري يا نمونه دادن ندارد، به هيچ وجه من           

باشد، بلكه بايـد      بر مردم، در امر معتقدات و عباديات آنان از طريق مراقبت، جاسوسي و اجبار و آزار نمي                

هايي از آيات حاكي از معاني فـوق را در نـشريات           نمونه.  هم باشد  بين و مهربان، و حتي سر نگهدار        خوش

  .ديگر آورده بوديم

چه بايد اضافه كنيم، اين است كه مختار بودن و آزادي انسان در امـر ديـن، نـه بـه معنـاي مجـاز                           آن

ايـن آزادي دادن    . بودن كفر و معصيت است، و نه مساوي شناختن ايمان با كفـر، يـا اطاعـت بـا معـصيت                    

انت و احترامي است كه خداوند عزيز حكيم در حق انسان و به كسي كـه بايـد خليفـه او باشـد، ارزانـي                         ام

باشد، نـه   چنين اختيار، و منع اكراه و اجبار، در رابطه بين شخص انسان و خداي خالق او مي                . داشته است 

يا جمع، ظلـم و تجـاوزي       شود فرد     در آن صورت نه اجازه داده مي      . آيد  آن جا كه پاي ديگران در ميان مي       

به حقوق و حريم ديگران بنمايند، و نه افراد و اجتماعات، در مقام حفظ سالمت حقوق خـود، و ممانعـت از     

آزادي و  . هاي مقرر، از قيام به دفاع و قصاص ممنـوع هـستند             ظلم و فساد و تجاوز، بر طبق حدود و حكم         

 عنوان قصاص و تعزير و حدود مقـرر شـده اسـت             اختيار افراد تا حد حريم ديگران است و احكامي كه به          

  .باشد براي دفع چنين تجاوزاتي مي

اند كـه ايـن وظيفـه         غالباً تصور كرده  . نكته قابل تذكر دوم، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر است            

 حـالي كـه     اوالً ناظر بر ايمان در احكام عبادي است، ثانياً بايد لزوماً با الزام و اجبار و خشونت باشـد، در                   

اوالً مربوط به رفتار افراد به لحاظ زشت و زيباهاي فطري نفساني بوده و روابط اجتمـاعي و مخـصوصاً         

اند اگـر ديديـد       گيرد، كه فرموده    ها يا انتقادهاي مردم از مسؤولين و مأمورين را در بر مي             تشويق و توبيخ  

انگيـزد    ه و مقاومت و خصومت بر مي      بخش گشت   امر به معروف و نهي از منكر ضد كرامت انساني و زيان           

هاي عقاليي مؤثر داخل شويد، زيرا خداوند هم آنجا كـه بـه مـا                 گذارد، بايد از راه     و تأثير منفي به جاي مي     

  ١.گذارد روي آن مي» تذكر«و »  موعظه«كند عنوان،  داري مي امر به عدالت و امانت

   نظم و نسق جامعه و مديريت كارها ـ٢

اين همان وظيفه شهرباني و شهرداري و ادارات دولتي مسئول امور گوناگون آموزشي، كـشاورزي،               

باشـد    هـا مـي     ال آن صنعتي، ارتباطات، اقتصادي، جنگ و دفاعيات، قضاء و تجاوزات، روابط خارجي و امث            

ايـن نهادهـا در همـه      . شـود   هاي انتظامي و عمراني و سياسي و غيره را شامل مي            كه قسمت عمده دستگاه   

بنـا بـه اصـطالح مرحـوم نـاييني،          . كشورهاي متمدن وجود داشته و دائماً در حال توسعه و تحـول اسـت             

تواننـد مـشتركاً و    است كه چون همگي نمي    امور جامعه   » مباشرت«،  »تنبيه االمه و ترتيه امللة    «نويسنده كتاب   

                                                 
  . تَذَكَّرونو ينْهی عنِ الْفَحشَاِء و الْمنكَرِ و الْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُمان اَهللا يأْمر بِالْعدلِ و اِألحسان و إِيتَاِء ذي الْقُربي  ـ٩٠نحل ـ ١



حكومـت بـر    . دهنـد   شـود و مـزد مـي        دار شوند، به عده معدود متخصص و موظفي واگذار مـي            توأماً عهده 

  .جامعه و سكنه آن نيست كه آمريت و مالكيت داشته باشد

روي ايـن مجموعـه گـذارده و چگـونگي          » امـور «و  » امـر «طور خيلي ساده و خالصه عنوان       قرآن به   

اجراء يا انجامش را از طريق مشورت و شوراي بين خود مردم دانسته است، ضـمن آن كـه زيـاد معطـل                       

  .ترتيب و تفصيل آن نشده است

» وِرُهم فـي اَألمـرِ  شا«: فرمايد است كه مي) ص(يكي در سوره آل عمران، در خطاب به رسول اكرم      

يعني با خود مردم در اداره كارها مشورت كن و ديگر در سوره شوري است كه در وصف يـك امـت يـا                        

. شان از طريق مشورت فيمابين اسـت         يعني اداره  ».و امُرُهم ُشوري بينهم   «: فرمايد  جامعه نمونه ايماني مي   

قـرآن اختيـار و اداره      . وكراتيك و مردمي است   شود، روش دم    در هر دو مورد، آن چه به وضوح ديده مي         

امور جامعه را به خود مردم واگذار كرده و مباشرت كارها و حكومت بـر مـردم را متعلـق و مربـوط بـه                         

نامـه   اگر تفصيل و تشريح بيش از اين نداده است، و نبايد ما توقع تدوين آيـين   . خود ملت اعالم كرده است    

ات را داشته باشيم، براي اين است كـه مـشكل و سيـستم مـديريت و                 و مقررات حكومتي و ورود در جزئي      

مشورت تابع شرايط زمان و مكان بوده بر حسب توسعه جوامع و رشد مردم، يا نيازها و نظريات، تغيير                   

خود مردمند كه بايد براي ترتيب امورشان تصميم بگيرند و خود انـسان اسـت كـه بايـد سيـستم                     . كند  مي

وظيفـه اديـان و پيغمبـران       . نياز را از روي تجربه و تحقيق و تفحص تدوين نمايد          حكومت مناسب و مورد     

طـور   همان. نبوده و نيست كه براي آدميان اساسنامه و مقررات حكومتي يا اقتصادي و آموزشي بنويسند       

ا اند و تدريس علوم رياضي و فلسفه و فيزيك ر سازي نداده دوزي و خانه كه براي ما تعليم آشپزي و لباس

  .اند نكرده

چـه از دسـتورهاي       شـود كـه آن      فعـالً اشـاره مـي     . اين مطلب جاي بحث جداگانه دينـي و علمـي دارد          

يـا  ) ةفروشـي و امـر بـه انفـاق و زكـو             منع ربا و احتكـار و كـم       (، اقتصادي   )مانند حرمت شراب  (بهداشتي  

ايد و آثار مهم بهداشـتي،  و غيره در اديان توحيدي آمده است، ضمن آن كه فو) منع دزدي و زنا  (اجتماعي  

اقتصادي و اجتماعي و حكومتي، به لحاظ فرد و اجتماع، بر آنها مترتب اسـت، و از جهتـي تـضمين كننـده                 

باشد، ولي صرفاً به خاطر و به منظور تعليم يا تأمين بهداشـت،              ها مي   سالمت، رفاه، ترقي و سعادت انسان     

زكيـه و تعلـيم انـسان در حركـت و تقـرب بـه سـوي                 اقتصاد و حكومت و غيره نيست، بلكه بيشتر براي ت         

  .خداوند و تدارك آخرت يا زندگي با سعادت جاوداني است

بديهي است كه خداوند از طريق فرشته وحي، در آن جا كه معرفت و عبادت خدا، يا احتـراز از عـذاب         

رين دخالت و تغيير آخرت و رسيدن به ثواب مطرح است، جزء و كل قضايا را به او تلقين كرده، اجازه كمت                 

با خودشـان  «: فرمايد جا كه اداره امور جامعه و روابط با مردم در كار است، مي دهد، اما آن و تصرف نمي  

  ».ها نشست و برخاست داشته باش مشورت كن و با آن

حكومت به معناي اداره امور جامعه، نه تنها از اصول اوليه اسالم، كه اشراف و حاكميـت بـر احكـام                     

و نـه از طبقـه خـاص        (ريعت داشته باشد، نيست، بلكه حكومت و سياست است كه بايد از ديانـت               دين و ش  



توانـد    ادعاء بر اين كه چون حكومت از اصول اوليه اسالم است، لذا حاكم مي             . تبعيت نمايد ) مقام روحانيت 

  .احكام ديني را به تشخيص خود تعطيل سازد، نادرست و خالف قرآن و سنت است

اند ديانت و سياست، يا نبوت و حكومت، دو جريـان تـوأم و ادغـام شـده و در هـم                        ه گفته جا هم ك    آن

رسالت . باشد شان حكومت بوده است، ادعاي باطلي مي   اند و كار عمده     بوده، پيغمبران همگي حكومت كرده    

در . سـت اند، پديده و وظيفه كامالً جداي از حكومـت و سياسـت ا              انبياء و دعوت و ديانتي كه عرضه نموده       

اند، تعداد     از طرف خدا فرستاده يا مأمور شده       اللهي  خليفةميان همه پيامبراني كه براي هدايت بشر به مقام          

مثـل داود،   : انـد   هاي خود شـده     دار امور امت    اي عهده   انگشت شمارشان سلطنت يا حكومت كرده و به گونه        

  . اجمعينالنبين پيغمبر خودمان، صلوات اهللا عليهم سليمان و حضرت خاتم

حضرت موسي بني اسرائيل را در نجات از اسارت مصر و رساندن بـه ارض موعـود سرپرسـتي و                    

نـه  . دار خزائن دولتي يا وزارت دارايـي بـوده اسـت    رهبري كرده است، و حضرت يوسف چند سالي عهده  

ه عيسي علـيهم  نوح حكومت كرده است، نه ابراهيم نه لوط، نه يعقوب، نه يحيي، نه شعيب، نه اسماعيل، و ن                

  .السالم و نه ساير پيغمبران نام برده شده در قرآن و در تورات

قرآن، خدا نامه است يا شاهنامه؟ حضرت رسول اكرم در امر رسالت و نبـوت يـك روش و دسـتور                     

در حـالي كـه در اولـي از هـيچ           . داشته است و در امر مديريت و حكومت و امامت روش و دسـتور ديگـر               

گرفته اسـت، در دومـي دسـتور داشـته       كرده و تعليم نمي      جز وحي خدا تبعيت نمي     شخص و مقام و محلي    

. است و سنت و عملش نيز چنين بوده است كه با مردم مشورت و از اطالعات و آراء آنها اسـتفاده نمايـد                      

بر خالف تشخيص و نظر خودشان      ) ع(يا اميرالمؤمنين علي    ) ص(بسيار اتفاق افتاده است كه رسول اكرم        

  .اند يم اكثريت مؤمنين يا سپاهيان شدهتسل

گوييم نظام و امنيت و عمران، يا حفاظت در برابر دشمنان الزم و واجب نيست و مـسئول و                     البته نمي 

اما مشروط بـه خواسـت و قبـول    . بسيار هم ضرورت و منطقي و اسالمي است     . مأمور و مدير الزم ندارد    

  .باشد مردم مي

آري ايـن   «: فرمود   مي »ال ُحكْم االِّ هللا   «گفتند    اب ايراد خوارج كه مي    طور كه حضرت امير در جو       همان

داد كه همين طور است، حكـم از   ها قصدي باطل از آن دارند، و سپس توضيح مي سخن حقي است ولي آن 

در حالي كه هر اجتماعي     . است) به معناي امير داشتن و حكومت     (ها نفس امارت      آن خداست ولي قصد اين    

  . يعني خواه درستكار و نيكو كردار، خواه قاصر و بدكاربر اَو فَاجِرٍ:  وجود امير استناگزير از

طور كه در مطلع فرمان مالك اشتر هم آمده است، عمل والي و حاكم يا                 از نظر موالي متقيان، و همان     

  :واليت و حكومت، مباشرت امور مالي، امنيتي و عمراني و اداري جامعه است

جبِايةَ : مر بِه عبداِهللا علي اَمرياملؤمنني، مالك بن اَحلْارِث االَشتر يف عهده الَيه حين والّه مصر              هذَا ما اَ  
  .خراجِها و جِهاد عدوها و استصلَاح اَهلها و عمارةَ بِالدها

ه لحـاظ حكومـت اسـالمي اسـت و بـا تفكيـك و       ترين سند تـاريخي بـ   در سراسر اين فرمان كه جامع    

تفصيل، روابط و وظايف والي را نسبت به طبقات مختلـف جامعـه و مـشاغلي كـه بـه عهـده دارد تـشريح                        



نمايد، يك كلمه هم اشاره به اجبار و اجراء و حتي ابالغ ايمان و احكام ديني، يـا صـدور اسـالم بـه آن                           مي

  .فرمايد طرف مرزهاي مصر نمي

هاي فراوان به مالك اشتر وجود دارد كه با اشـغال مـسند واليـت و حكومـت،                    ان، توصيه در متن فرم  

خود را گم نكند، خدا را در همه اعمال و احوال ناظر و حاضر ببيند، ارتباط و استغاثه به درگاه خدا را كـم            

بـت و خـدمت   جانب احسان را بگيرد، به مسلمان و غير مسلمان مح         ) يا مردم و ملت   (نكند، نسبت به رعيت     

فرمايد كه بايد  ولي هيچ جا نمي.... داشته باشد و نگذارد توانگران و زورمندان بر زيردستان اجحاف نمايند    

  .مروج و مراقب نماز و روزه و حجاب زنان باشد

  طرفه قراردادها  تشخيص مصالح و لغو يك

هاي اتخاذي آن در قبال مسائل        در تشيخص مصالح، اگر منظور مصالح و نيازهاي جامعه و سياست          

البتـه نـه حكومـت فـردي و     . دار آن باشـند  ها عهـده  داخلي و خارجي باشد، بديهي و به جاست كه حكومت   

 قوه مجريه و مقننه و قضائيه با نهادهاي وابسته، بر           استبدادي، بلكه حكومت در مفهوم جامع آن كه شامل        

ضمناً هر تشخيص مصلحت، چه در مورد جامعـه و كـشور، چـه در               . شود  طبق قوانين اساسي مربوط مي    

مورد مؤسسات و واحدهاي عمومي و خصوصي، و چه در مـورد هـر فـرد و هـر كـار، قهـرا بـر مبنـاي                           

گـاه اصـول و       هـيچ . انـد    بگيرد كه بـراي خـود برگزيـده        معيارها و ضوابط و اصول و اهدافي بايد صورت        

مدت يا شخصي و طبقاتي تعيين  آنجايي كه مصلحت و منافع كوتاه . توان فداي مصلحت كرد   اهداف را نمي  

بنـد    برنامگي، و بي    الوقتي، خودخواهي، بي    ها شوند، يا حاكم بر اصول و اهداف باشند، ابن           كننده خط مشي  

مگـر آن كـه در تجزيـه و تحليـل     . رنوشتشان هرج و مرج و هـالك خواهـد بـود         و باري حكم فرما شده س     

غرضانه معلوم شود كه در اصول و اهداف انتخـاب شـده اشـتباه و اشـكالي وجـود دارد، كـه در ايـن                           بي

نظـر شـود و اصـول و اهـداف صـحيح محكـم و متبعـي اتخـاذ نمـوده                       ها تجديد   صورت الزم است در آن    

  . تشخيص دهندها مصلحت را بر مبناي آن

اما اگر منظور از تشخيص مصالح، تشخيص مصالح اسالم باشد و حاكم يا حكومت، تعيـين كننـده و          

  .تصميم گيرنده آن باشند، چنين اسالمي، اسالم نيست، از خدا هم نيست

در فكـر و    . مگر آن كه منظورشان از اسالم و مصلحت اسالم، مسلمانان و مصالح آنان بـوده باشـد                

غالبـاً مـسلمانان يـا جامعـه اسـالمي و           . آيـد   انقالب غالباً چنين اختالط و اسـتخالف پـيش مـي          زبان رهبر   

در ايـن صـورت بحـث بـر     . گيرند جمهوري اسالمي و نهادهاي آن ـ حتي روحانيت ـ را مساوي اسالم مي  

 و ميگردد به آن چه در صفحات قبل بيان داشتيم كه نبايـد اسـالم را، كـه بـراي خـود اسـتقالل و اصـالت               

مفهوم معين دارد، با مسلمانان ايران اشتباه و مخلوط كرد، مخصوصاً بـا نظـام جمهـوري اسـالمي و بـا                      

باشـند، بلكـه افكـار و         هاي جـداي از آيـين و شـريعت مـي            هاي آن كه نه تنها پديده       حكومت ايران و برنامه   

ها و معتقـدات اكثريـت   اعمالشان هم معلوم نيست تا چه حد با اسالم و قانون اساسـي نظـام و بـا خواسـت             

اسالمي كه اصول و فروع و احكام آن، بنا به فرض و بنا به اعتقاد مـا، از      . مردم ايران، انطباق داشته باشد    

ما «جانب خداوند خالق عزيز حكيم عليم نازل گشته است، و به زبان معصومي به ما ابالغ شده اسـت، كـه                   
      نْ ُهووي انِ الْهُق عطني   یحالّ وقـرآن  . است، حالل و حرام آن تا روز قيامت حالل و حرام هـستند         » ُيوحیا



هر جا الزم بوده است براي حاالت ضعف و اضطرار يا مصلحت، تخفيف و تعطيل و حالت موقت را تعيين                

حال اگر قرار باشد افـرادي از بـشر بـه فـرض صـالح و عـالم و بـا تقـوا بـودن، بياينـد روي                            . كرده است 

هاي خود در آن تغييراتي بدهند، آيا ايـن عمـل و طـرز تفكـر، اصـالت اسـالم و          ديشيتشخيص و مصلح ان   

آن هـم   ! كنـد؟   برد و انكار عقل و علم و دورانديشي و انسان شناسـي خـدا را نمـي                  قرآن را زير سؤال نمي    

ـ   «خدايي كه به هنگام آفرينش انسان به اعتراض يا اعجاب و استفسار فرشتگان، جواب      لَـُم مـي اَعناال ا
  !داد» تعلَُمونَ

از آن جا كه عناوين اوليـه و        «: دست اندركاران حكومت، پس از پيروزي انقالب، نخست اعالم نمودند         

تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه انقالبي باشند، دست به دامن اسـتفاده از عنـاوين ثانويـه                  احكام اوليه نمي  

كننـد كـه حتـي عنـاوين ثانويـه            اينك اظهار مي  . دندها مجلس و مردم را با آن سرگرم نمو          و مدت » زنند  مي

. ها نيست و هيأتي به نام مجمع تشخيص مصلحت بايد در اين مسائل تصميم بگيرنـد                 پاسخگوي نيازمندي 

شود اين است كه آيا چنين اظهاراتي، توانايي اسالم را براي حل مـسائل جامعـه زيـر                    سؤالي كه مطرح مي   

مندان به اسالم نخواهند پرسيد كه اسـالم فقـاهتي چـه مكتبـي                حتي عالقه برد؟ و آيا معاندين و        سؤال نمي 

  !باشد؟ پناه بر خدا است كه اين گونه در حل مسائل دچار عجز و اعوجاج مي

و چه دستاويز خطرناكي است كه بـه  ! نمايند اين چه اهانتي است كه به مباني و به مقدسات اسالم مي          

  !!دهند دست منكرين و ترديد كنندگان مي

نيـز  ) ص(، درباره شخص پيغمبـر      ٣٠/١٠/١٣٦٦مورخ  » واليت مطلقه فقيه  «يي    چهار صفحه در نشريه   

  . داديم كه حضرت ايشان هم مجاز به كمترين تغيير در احكام و آداب يا اضافه و نقصان نبوده استنشان

و همچنين (ن كريم ها، خوشبختانه در اين زمينه قرآ       راجع به لغو يك طرفه قراردادها يا عهود و پيمان         

هـاي    از ميثاق . صراحت و تأكيدهاي روشن و محكم دارد      ) و پيشوايان بزرگوار ما   ) ص(سنت رسول اكرم    

هـاي بـا مـشركين و     با خدا گرفته تا عقد و قراردادهاي ميان مؤمنين و مؤمنات، و باالخره عهـود و پيمـان    

  :از آن جمله است آيات ذيل. استدشمنان، براي هر يك آيات و دستورهاي شداد و غالظ وارد شده 

وإِذْ أَخذْنا من النبِيني ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ و إِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخـذْنا مـنهم                  
  ١ميثَاقًا غَليظًا

      ها قُلُوبلْنعج و ماهنلَع ميثاقَهم هِمقْضا نفَبِم       هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحةً ييقَاس پيمان شـكنان    (......م

  ٢)بني اسرائيل

 قُودفُواْ بِالْعواْ أَونآم ينا الَّذها أَي٣.....ي  

                                                 
و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم          ) نيز(گاه كه ما از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو             و به يادآور آن    ـ٧ـ احزاب   ١

  ).كه با هر زحمت و مشقت است بايد تبليغ رسالت كنند(و از همه آنها پيمان محكم گرفتيم 
) ها اثر نكرد    كه موعظه در آن   (ا سخت گردانيديم    پيمان شكستند آنان را لعنت كرديم و دلهايشان ر        ) بني اسرائيل (ـ پس چون    ٢

  .دهند كلمات خدا را از جاي خود تغيير مي
  .ها وفا كنيد ايد به پيمان اي كساني كه ايمان آورده) ١مائده (ـ ٣



 .... مهيبصن موهفَآت كُمانمأَي تقَدع ينالَّذ١)وران از ارث بهره (....و  

  ٢)هايي كه خدا به پيغمبر وحي كرده است از حكمت (وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوالً.... 

  ٣)در وصف ابرار(....والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ .... 

  ٤)در وصف مؤمنين (والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ

 .....نيقتالْم بحي إِنَّ اللّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَيم٥)مشركين غير مشمول براء (فَأَت  

كند   آمده تقاضا مي  ) ص(اند كه زني با فرزند خردسالش خدمت رسول خدا            اين داستان را همه شنيده    

وقتـي مـادر علـت را    . فرمايـد   ز بعد مي  حضرت موكول به رو   . طفل را نصيحت نمايد كه خرما كمتر بخورد       

يا . تواند به جا و مؤثر باشد  گويند چون خودم آن روز خرما خورده بودم، ديدم نصيحتم نمي            پرسد مي   مي

  ».رطب خورده منع رطب چون كند«: به قول شاعر

مكـن  نمايد، چگونه م  ) ص(حال با توجه به آن كه، به حكم قرآن، هر مسلماني بايد تأسي به رسول اهللا               

هاي اداري و مالي و قضائي يك دولت اسالمي كه قول و قرارهـاي خـود را يـك طرفـه لغـو                         است دستگاه 

  ها بنمايد؟ نمايد، مردم را وادار به انجام وظايف قانوني و ايفاي تعهدات و پرداخت عوارض و ماليات مي

 آبـرو و اعتبـار در   اي آيا سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ و براي چنين حكومتي آيا          در چنين جامعه  

توان از دنيا و ديگـران داشـت كـه بـراي تعهـدات حكومـت                  داخل و خارج باقي خواهد ماند؟ چه توقعي مي        

  كنوني ايران اعتباري قايل شوند؟

هـاي كتـاب و سـنت         اي، بـراي ملـت، از تأكيـد و تـصريح            جا دارد رهبر انقالب، يا آيه و بينه و سابقه         

. اند صريحاً پس بگيرنـد  اهم شود، و يا فرمان و فتوايي را كه صادر كرده        بياورند، تا روشني و آرامشي فر     

نگذارند در نظام جمهوري اسالمي ايران بدعتها و عاداتي هـزار بـار فـسادانگيزتر از آن چـه در نظرشـان              

  :مصداق يابد كه گفته است) عليه الرحمه(بوده است رواج پيدا كند و شعر سعدي 

  بـرآورنـد غالمـان او درخت از بيـــخ    رد سيـبياگــر زبـاغ رعيـت ملـك خو

  زننــد لشگريانـش هـزار مرغ به سيخ    به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد

  ]بازگشت به فهرست مندرجات[از احكام اوليه بودن حكومت از ديدگاه علماي بزرگ تشيع 

اولويت داشتن حكومت بر شريعت و قايل شدن حق مصلحت انديشي و تغيير يا تعطيل فروع و احكام 

نظير .  نيستاي در تاريخ اسالم  تازه  رهبر انقالب آمده است، مسأله١٦/١٠/٦٦آن طور كه در فتواي    فقهي،  

هاي اسالمي قايل بوده، يا بر  ماي اهل تسنن براي خالفت و حكومتاين حق يا ادعاء را خلفا و بعضي از عل       

  .اند، ولي از نظر علماي تشيع مردود بوده است كرده طبق آن عمل مي

                                                 
  .ايد بهره آنان را بدهيد و با هر كه پيمان و عقد حقوقي بسته) ٣٣نساء (ـ ١
  . خواهد شداز عهد و پيمان سؤال) در روز قيامت( كنيد كه البته همگي بر عهد خود بايد وفا) ٣٤اسراء (ـ ٢
  ....كنند  و كساني كه به عهد خويش به موقع خود وفا مي) ١٧٧بقره (ـ ٣
  ....كساني كه مراعات كننده امانات و عهد خويش هستند ) ٨مؤمنون (ـ ٤
عهد شما را نشكسته و هيچ يك از دشمنان شما را ياري      ايد و هيچ      ها عهد بسته     مگر آن گروه از مشركان كه با آن        )٤توبه  (ـ  ٥

  .ايد نگاهداريد ها عهد خود را تا مدتي كه مقرر داشته نكرده باشند، پس با آن



، در  )و محقق مـورد تجليـل و تأييـد رهبـر انقـالب            » الميزان«صاحب تفسير   (مرحوم عالمه طباطبايي    

 جانشيني و    و در زمينه مسأله   »  نشو و نماي شيعه    در ذيل عنوان كيفيت پيدايش و     » شيعه در اسالم  «كتاب  

  :نويسد مرجعيت علمي مي

سياست سه خليفه، كه بيست و پنج سال خالفـت كردنـد، در اداره امـور                «

اين بود كه قوانين اسالمي بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت كه مقام خالفت 

تشخيص دهد، در جامعه اجراء شود و در معارف اسـالمي ايـن بـود كـه                 

ها قرآن، بي اين كه تفسير شود يا مورد كنجكاوي قـرار گيـرد، خوانـده                تن

  »...شود

  :اند عالمه طباطبايي در توضيح و در رد نظريه يا رويه فوق، از جمله چنين بيان داشته

شيعه طبق آن چه از مفاهيم اسالمي به دست آورده بود، معتقد بـود كـه           «

وشن شدن تعاليم اسالم    آن چه براي جامعه در درجه اول اهميت است، ر         

و فرهنگ ديني است، و در درجـه تـالي آن، جريـان كامـل آنهـا در ميـان                    

به عبارت ديگر، اوالً افراد جامعه بـه جهـان و انـسان بـا               . باشد  جامعه مي 

بيني نگاه كرده وظايف انساني خـود را آن طـوري كـه صـالح                 چشم واقع 

خواهشان باشد، ثانيـاً  واقعي است بدانند و به جا آورند، اگر چه مخالف دل     

يك حكومت واقعي ديني نظم واقعي اسالمي را در جامعـه حفـظ و اجـراء                

مردم كسي را جز خـدا نپرسـتند و از آزادي كامـل و              نمايد، به طوري كه     

 و اين دو مقصود به دست كسي عدالت فردي و اجتماعي برخوردار شوند

وگرنـه ممكـن    بايد انجام يابد كه عصمت و مصونيت خدايي داشته باشـد            

است كساني مصدر حكم يا مرجع علم قرار گيرنـد كـه در زمينـه محولـه،          

خود از انحـراف فكـر يـا خيانـت سـالم نباشـند و تـدريجاً واليـت عادلـه                     

بخش اسالمي بـه سـلطنت اسـتبدادي و ملـك كـسرايي و قيـصري                  آزادي

تبديل شود، و معارف پاك ديني، ماننـد معـارف اديـان ديگـر، دسـتخوش           

  ١». تغيير دانشمندان بوالهوس و خودخواه گرددتحريف و

  :اند پس از آن راجع به معتبر ماندن شريعت اسالم تا روز قيامت چنين نوشته

شيعه معتقد بود كه شريعت آسماني اسالم كه مواد آن در كتـاب خـدا و                «

سنت پيغمبر اكرم روشن شده، تا روز قيامت به اعتبار خود باقي و هرگز              

توانـد از اجـراء       و حكومت اسالمي با هـيچ عـذري نمـي         ،  قابل تغيير نيست  

تنها وظيفـه حكومـت اسـالمي ايـن اسـت كـه بـا        . كامل آن سرپيچي نمايد 

 ولـي   .شوري، در شعاع شريعت، به سبب مصلحت وقت تصميماتي بگيرد         

                                                 
  همان كتاب٩ـ صفحه ١



آميز شيعه، و همچنين از جريـان حـديث           دو جريان، به علت بيعت سياست     

) ص(روزهـاي بيمـاري پيغمبـر اكـرم          كه در آخـرين      ١»دوات و قرطاس  «

اتفاق افتاد، پيدا بود كه گردانندگان و طرفداران خالفت انتخـابي، معتقدنـد             

كه كتاب خدا، مانند يك قانون اساسي محفوظ بماند، ولي سـنت و بيانـات               

داننـد، بلكـه معتقدنـد كـه          را در اعتبار خـود ثابـت نمـي        ) ص(پيغمبر اكرم   

نظـر   تضاي مصلحت، از اجراي آنها صـرف     تواند به اق    حكومت اسالمي مي  

هاي بسياري كه بعداً در حق صـحابه نقـل شـد              نمايد، و اين نظر با روايت     

بينـي خـود اگـر اصـابت كننـد            صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مـصلحت       (

 تأييد گرديد، و نمونـه بـارز آن         ٢)باشند  مأجور و اگر خطا كنند معذور مي      

 يكي از سرداران خليفه، شـبانه در منـزل          وقتي اتفاق افتاد كه خالدبن وليد     

مهمان شده و مالك را غافلگير ) مالك بن نويره(يكي از معاريف مسلمانان 

و همان شب با زن مالـك همبـستر شـد، و بـه دنبـال ايـن                  ... نموده كشت   

آور، خليفـه، بـه عنـوان ايـن كـه حكومـت وي بـه چنـين                    هاي شرم   جنايت

 را در حـق خالـد اجـراء نكـرد           سرداري نيازمند اسـت، مقـررات شـريعت       

و مقـام خالفـت برخـي از مـوارد          ) ... تاريخ يعقوبي و تـاريخ ابـن الغـداء        (

شريعت را مانند حج تمتع و نكاح متعه و گفـتن حـي علـي خيـر العمـل در                   

المال در ميان مردم بـا تفـاوت تقـسيم     بيت...... اذان نماز را ممنوع ساخت      

 در ميـان مـسلمانان اخـتالف طبقـاتي          كـه بعـداً   ) اُسد الغابة و االصابة   (شد  

  ٣»...هاي خونين وحشتناكي به وجود آورد عجيب و صحنه

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                                 
قلم و كاغذ و دوات بياوريد تا مـن رأي و نظـر خـود را بـراي پـس از         : در آخرين روز حيات خود فرمود     ) ص(ـ پيامبر اكرم    ١

  .گويند اطرافيان، و به طور ارجح، عمر با آوردن قلم و دوات مخالفت كرد مي. بنويسمحياتم 
  .ـ متن اين روايت در كتب حديث اهل سنت از عمروعاص نقل شده، يعني راوي خبر عمروعاص است٢
  ١٢و١١و١٠كتاب صفحات ـ همان ٣



  بخش سوم

  بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقالب و نظام

  ها  ها و تناقض تعارض

داعيه قدرت مطلقه در امـور حكـومتي و اداره جمهـوري اسـالمي، از جهـات سياسـي و حقـوقي، بـا                        

هايي از ايـن   اينك نمونه. تعهدات قبلي رهبر انقالب و با اختيارات ايشان در قانون اساسي در تعارض است         

  :دهيم دو چهره متعارض را در دو بند ذيل ارائه مي

    تعارض با نظريات و تعهدات قبليـ١

اساس منطق معتقدين به واليت مطلقه فقيه اين است كه واليت مطلقه فقيه استمرار حركت انبياء اسـت            

در . باشـد   ين را دارا مـي    و چون ولي فقيه جانشين رسول خداست، تمامي اختيارات ايشان و ائمه معـصوم             

بخش دوم از ديدگاه قرآن و سنت، نشان داده شد چنين ادعايي مبنـايي در قـرآن و در سـنت معـصومين                       

االصـول ولـي      اما حال كه چنين ادعايي از طرف معتقدين به واليت مطلقه مطرح گرديده اسـت، علـي                . ندارد

بر اين اساس بايد پرسيد . ت نمايد والغيرحرك) ص(فقيه بايد در چهارچوب اوامر الهي و سنت رسول خدا    

 ـ و يـا بعـد از    النيب مدينةدر دوران مكه ـ يعني دوران قبل از پيروزي انقالب و تشكيل  ) ص(آيا پيامبر خدا 

هـا را انكـار و يـا عـدول نمايـد و بـر                 هايي به مردم مي داد كه در مدينه، بعد از تثبيت قدرت، آن              آن، وعده 

) ص(گونه تعارضي ميان گفتارهـا و كردارهـاي محمـد مـصطفي           يد؟ يا بر عكس هيچ    ها رفتار نما    خالف آن 

رسول اكرم مشاهده نشده است و پيامبر در انجام آن چه از طريق وحي و يا شخصاً به مردم گفته اسـت                      

  .اولي و انسب بوده است

كميـت مـردم بـر    فرمايشها و اقدامات اخير رهبر انقالب در مورد قدرت مطلقه ولي فقيه، نفي مطلق حا     

هاي سياسي قبل از انقالب و بعد از آن در            ها، مصاحبه   باشد كه با آن چه در بيانيه        سرنوشت خودشان مي  

  .اند در تعارض است نجف و پاريس و تهران و قم اظهار داشته

  ١.نماييم ها و تعهدات را به طور اجمال نقل مي ذيالً برخي از آن وعده

  :المللي  نماينده عفو بينا ب٥٧ آبان ١٩مورخ در مصاحبه 

هـا آزادي عقيـده و آزادي بيـان           آيا در حكومت اسالمي ماركسيست    : س«

  عقيده دارند؟

اي   ـ در حكومت اسـالمي همـه افـراد داراي آزادي در هـر گونـه عقيـده                   ج

  ».هستند وليكن آزادي خرابكاري را ندارند

  :با چندين خبرنگار خارجي: ٥٧  آبان١٨

 دموكراتيك به معناي واقعي است و بـراي همـه           دولت اسالمي يك دولت   «

توانـد اظهـار      هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كـس مـي              اقليت

                                                 
هاي امام خميني در پاريس، جلـد يـك انتـشارات             رانيها و سخن    ها، مصاحبه   نداي حق، مجموعه اي از پيام     : ها  ـ مأخذ نقل قول   ١

  .قلم



عقيده خودش را بكند و اسالم جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولـت                

  .»ها را با منطق جواب خواهد داد اسالمي تمام منطق

  :»اشپيگل«، با ٥٧  آبان١٦

ي با آراء مردم خواهد بود و ما طرح جمهوري اسالمي       تعيين نظام سياس  «

  ».گذاريم را به آراء عمومي مي

جامعه آينده ما جامعه آزادي خواهد بود و همه نهادهاي فشار و اختناق             «

  ».چنين استثمار از ميان خواهد رفت و هم

  :»لوموند«، با ٥٧  آبان٢٢

لكن اين  .... ت  اما جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري اس          «

باشد ـ لكن   جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسالم مي

 است كه    انتخاب با ملت است و طرز جمهوري اسالمي هم همان جمهوري          

  ».همه جا هست

در جمهوري اسالمي هر فردي از حـق آزادي عقيـده و بيـان برخـوردار                «

 خـارجي را     هـاي   درتخواهد بود و لكن هيچ فردي يا گروه وابـسته بـه قـ             

  ».دهيم اجازه خيانت نمي

  :، با تلويزيون سوئيس۵۷  آبان٢٥

اگر شاه برود و حكومت اسالمي كه حكومت دموكراسي واقعي است بـه             «

رژيم ايران به يك نظـام      . در ايران ثبات برقرار خواهد شد     ... جاي آن بيايد  

هـا   مايهگردد و سر دموكراسي تبديل خواهد شد كه موجب ثبات منطقه مي      

  ».شود به ايران برميگردند و به نفع مردم از آن استفاده مي

  :، سخنراني در پاريس۵۷ مهر١٩

اين ملت يعني هر ملتي حـق دارد        . ملت حق تعيين سرنوشت خود را دارد      «

در اعالميه حقـوق    . خود سرنوشت خود را تعيين كند، از حقوق بشر است         

ملـت  . ش را تعيين كند   بشر هر كسي هر ملتي خودش بايد سرنوشت خود        

خواهنـد سرنوشـت خودشـان را تعيـين           اند ولي مـي     هم، االن همه ايستاده   

  ».كنند

  :، سخنراني در پاريس۵۷ مهر١٩

حقوق اوليه بـشر    . كنند  اين مردم حقوق اوليه بشريت را دارند مطالبه مي        «

خواهم در حرفم آزاد باشم، مـن   آزاد باشم، من مي   خواهم    است كه من مي   

  ».خواهم خودم باشم، حرف ما اين است خواهم مستقل باشم، من مي مي

  : ماه ـ سخنراني پاريس مهر٢٠



. خواهيم شما ما را به دروازه تمدن بـزرگ برسـانيد            گوييم كه نمي    ما مي «

  ».دانيم شما برويد بيرون، ما خودمان مي

  :٥٧ آذر ٢٨ـ » عربياالقتصاد ال«

  ».كنيم ما هر حكومتي را كه از طرف خود مردم نباشد به شدت طرد مي«

  :٢٣٥٩ـ١٠٩٧٧كيهان 

حكومت اسالمي، حكومتي است كه صد در صد متكي به آراء ملت باشد،             «

اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خـود و                به شيوه 

  ».سازد كشور خود را مي

  :٥٧ آذر ٧فرانسه ـ » لوژورنال«روزنامه 

اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند               «

  ».و مسئوليت امور را به دست آنان بسپارند

  :٥٧آبان ماه  ١٦پيام 

به پا داشتن حكومت جمهوري اسالمي مبتني بر ضوابط اسالم، متكي به            «

  »آراء ملت

  :»فرانس پرس« با  آبان٣

هاي جمهـوري هـم كـه         آن رژيم . شود  المي با استبداد جمع نمي    رژيم اس «

  ».استبدادي هستند، در اسم جمهوري هستند، در محتوا سلطنتي هستند

  :»المستقبل« با ٥٧  آبان١٥

و امام  ) ص(حكومت جمهوري اسالمي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم         «

 نيـز شـكل     باشـد و    الهام خواهد گرفت و متكـي بـه آراء ملـت مـي            ) ع(علي

  ».حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين خواهد گرديد

  :»گاردين« با ٥٧  آبان١٠

ما خواهان استقرار يك جمهوري اسـالمي هـستيم و آن حكـومتي اسـت               «

شــكل نهــايي حكومــت، بــا توجــه بــه شــرايط و . متكــي بــه آراء عمــومي

  ».مقتضيات كنوني جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد

 اسالمي، متكي به آراء عمومي خواهـد بـود و همـه احزابـي كـه                 حكومت«

  ».براي مصالح ملت ما كار كنند آزاد خواهند بود

  :هلندي» دي ولت كرانت« با ٥٧  آبان١٦

هاي مـذهبي آزادي   اسالم بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليت     «

راي همـه   آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند بـ          . داده است 

مـا بـه بهتـرين وجـه از آنـان           . منـد شـوند     ها قرار داده اسـت بهـره        انسان

  .كنيم نگهداري مي



  ».ها نيز در بيان عقايد خود آزادند در جمهوري اسالمي كمونيست

  :»فاينانشيال تايمز« با ٥٧  آبان١٦

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايـد سرنوشـت و تعيـين شـكل و نـوع                   «

  ». دست داشته باشدحكومت خود را در

  :»گاردين« با ٥٧  آبان١٠

امـا مـردم را بـراي       . خـواهم حكومـت را در دسـت بگيـرم           من خود نمـي   «

انتخــاب حكومــت هــدايت خــواهم كــرد و شــرايط آن را بــه مــردم اعــالم 

  ».كنيم مي

  : با تلويزيون اتريش٥٧  آبان١٠

انقالبي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهـوري           با قيام   «

در ايـن جمهـوري يـك مجلـسي ملـي مركـب از             . شـود   اسالمي برقرار مي  

حقـوق مـردم ـ    . منتخبين واقعي مردم امور حكومت را اداره خواهند كـرد 

  .هاي مذهبي ـ محترم بوده و رعايت خواهد شد خصوصاً اقليت

مان واقعـي و حقيقـي كـشور مـشروع          با استقرار جمهوري اسالمي ساخت    

  .خواهد بود

خداي تبارك و تعالي تأييد كرده است اين ملت را كه سرنوشت خودش را 

به دست خـودش بگيـرد ـ تأييـد كـرده اسـت ايـن ملـت را كـه جمهـوري           

  .اسالمي را به جاي آن رژيم فاسد شاهنشاهي بنشاند

  : در بهشت زهرا٥٧  بهمن١٢

من به واسطه ايـن كـه ايـن    . كنم ولت تعيين مي من به پشتيباني اين ملت د     «

  ».دهم ملت مرا قبول دارد دولت تشكيل مي

بر اساس اين نظريات و مواضع ابراز و اعالم شده بود كه اكثريت ملـت ايـران از رهبـري انقـالب در          

هاي اساسي اوليـه خـود، و طـرد اسـتيالي خـارجي حمايـت                 مبارزه عليه استبداد و كسب حقوق و آزادي       

شود و عليرغم طـرح قبلـي آن،          هايي كه در واليت فقيه به آن استناد مي          دريغ نمود، نه بر اساس انديشه      بي

از جملـه رهبـر انقـالب در پاسـخ بـه نامـه آقـاي                . حتي خواص نزديكان روحاني نيز، آن را نفهميده بودند        

ر حدود اختيارات ولي فقيـه  اند كه آقاي رئيس جمهو اند و فرموده اي صريحاً به اين مطلب توجه داده    خامنه

  .اند را در امر حكومت درك نكرده

ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه كه بتواند بر طبق تشخيص خود، و حتي با انگيزه حفظ مصالح جامعـه،                   

آن جـا كـه     . قوانين را زير پا بگذارد، حتي با مطالب ابراز شده قبلي در كتاب واليت فقيه در تعارض اسـت                  

  :آمده است

سالمي استبدادي نيست كه رئـيس دولـت مـستبد و خـود رأي              حكومت ا «

قانون اسالم با فرمان خـدا و بـر همـه افـراد و بـر دولـت اسـالمي                    . باشد



گرفته تا خلفـاي آن حـضرت   همه افراد از رسول اكرم  . حكومت تامه دارد  

  »).٥٤واليت فقيه ص . (و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند

يت فقيه، در توجيه و دفاع از نظريات خود به درسهاي رهبر انقالب در حوزه         برخي از معتقدين به وال    

ها قبل از پيروزي انقالب مطرح شده است، استناد نمـوده و              كه سال » واليت فقيه «علميه نجف، تحت عنوان     

يـك   چاين ادعا انطباق با هي!! اند كه ملت ايران براي استقرار حكومت ولي فقيه انقالب كرده است          مدعي شده 

  .از مواضع گذشته رهبر انقالب و يا خود مدعيان ندارد

كه در كتابي به همين عنوان    (اند،    بيان نموده » واليت فقيه «هاي    به موجب آن چه رهبر انقالب در درس       

  :، فرض بر اين بوده است كه)آوري و منتشر شده است جمع

نـد، نـه    همه فقهاي عادل از جانب خداوند منصوبند و بر مردم واليـت دار            

  .يك فرد به خصوص

واليت فقيه با عقد قرارداد بر مردم و بيعت بين مردم و رهبر منعقد نشده               

است، بلكه نصب فقهاء به واليـت، بـه صـورت يـك طرفـه، از بـاال انجـام                    

و . يك ايقاع يك طرفه است و رضا و قبـول مـردم شـرط نيـست      . شود  مي

 وكيل مـردم نيـست و       چون چنين است، فقيه در برابر مردم تعهدي ندارد،        

توانند او را هـم عـزل    كند، و لذا مردم نمي   از طرف مردم اعمال واليت نمي     

اي مردم  اند و اصوالً در چنين انديشه زيرا واليت را مردم به او نداده. كنند

نه حق  . توانند حق حاكميت سياسي داشته باشند       صغير و مهجورند و نمي    

  ».د فقيه متخلف را از واليت عزل كنندتوانن انتخاب والي را دارند و نه مي

  .تنها پشتوانه واليت فقيه تعبد است، تعبد شرعي بدون حق سؤال و چون چرا

هاي سياسـي رهبـر انقـالب         ها و اظهارات و مصاحبه      اين تصورات كالً مغاير است با آن چه در بيانيه         

جريان انقالب، از مواضع ابراز شده      رهبر انقالب با اتخاذ مواضع سياسي ياد شده در باال، در            . آمده است 

اند كه ملت ايران نـه تنهـا صـغير و مهجـور         هاي واليت فقيه عدول نموده و پذيرفته و اعالم كرده           در درس 

باشد و حق دارد خود سرنوشـت خـويش را         نيست، بلكه بالغ و رشيد و قادر به تشخيص مصالح خود مي           

به دليل تنفر و انزجـار مـردم از اسـتبداد سـلطنتي بـوده               دريغ مردم هم از رهبري        تعيين كند و حمايت بي    

  .است

هـا، بلكـه در اقـدامات سياسـي ـ اجتمـاعي         ها و سخنراني رهبر انقالب اين مفاهيم را نه تنها در بيانيه

  .اند خود، در مراحل مختلف پيروزي انقالب و بعد از آن به كرات عمل نموده

بر حـسب حـق شـرعي و حـق     «:  درستي آمده است  در حكم نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان به       

قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظـيم و تظـاهرات وسـيع و                      

  ».....متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است

   ـ تعارض با قانون اساسي٢



قانون اساسي جمهوري اسالمي توسط مجلس خبرگان كه اكثريت آن را فقهاء و روحـانيون تـشكيل                 

  .پرسي از مردم به تصويب نهايي رسيده است دادند، تدوين و تصويب گرديد و سپس با همه مي

اساسي به دستور ولي فقيه تصويب نشده است، بلكه مشروعيت خود را از طريـق مجلـس              اين قانون   

  .نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان و سپس آراء عمومي كسب كرده است

رهبر انقالب بارها به اين امر استناد نموده و اطاعت و عمل به قانون اساسي و اجراي تمـام و كمـال                      

  :دان اصول آن را تأييد نموده

بايد به همان صورتي كه قانون اساسي مقرر كرده اسـت و ملـت بـه آن                 «

رأي داده است، بايد به همان طور عمل بشود و اسباب اين نشود كـه هـر                 

اي بــراي خودشــان يــك حكــومتي داشــته باشــند و يــك كارهــايي  طايفــه

ايـن  . كنـد   آراء ملت حكومت مـي    ) ايران(در اين جا    . برخالف مقررات بكنند  

هـا را ملـت تعيـين         است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگان         جا ملت   

  ».يك از ما جايز نيست كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ

ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه و نفي حاكميت ملت با اصول مصرح در قـانون اساسـي حتـي بـا خـود                       

  .اصل پنجم ـ كه ناظر بر واليت امر و امامت امت است ـ تناقض دارد

  :دارد كه حتي چنين فقيهي را بايد اصل پنجم بعد از ذكر شرايط الزم براي رهبر با صراحت اظهار مي

در صورتي كه   . اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند         ...«

نباشد، رهبر يا شوراي رهبري مركـب از        هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي      

  ».گردد  آن ميدار  عهده١٠٨فقهاء واجد شرايط باال طبق اصل 

واليت امر و امامت امت از باال منصوب شده و چـه مـردم بخواهنـد و چـه                   «: بنابراين چنين نيست كه   

  ».تواند اعمال واليت بنمايد نخواهند، مي

هـا بـه خـاطر بـروز      لـس خبرگـان مـوجي از نگرانـي     كه با طرح ايـن اصـل در مج  ٥٨سال از اواسط   

  . جديد در جامعه به وجود آمد، براي رفع آن مطالب مختلفي ابراز گرديداستبدادي

هـا اظهـار      رهبر انقالب در نفي ماهيت استبدادي واليت فقيه و به منظور رفع شبهه و پاسخ به نگراني                

  :داشتند

افتـد پـيش       واليـت مـي    اگر يك فقيهي در يـك مـورد ديكتـاتوري بكنـد از            «

  »اسالم

  :و معيار آن را هم با صراحت تعيين كردند

خواهنـد قـانون را       اگر قانون در يك كشور عمل نـشود، كـساني كـه مـي             «

اند، يـا   ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسالمي پيش آمده   بشكنند، اين 

  ».ها به صورت آزادي و امثال اين حرف

 معين كرد و هر كس بخواهد كـه بـرخالف           بعد از آن كه قانون وظيفه را      «

  ».آن عمل بكند اين ديكتاتوري است



  :اي اظهار داشتند كه و بعدها مجدداً براي رفع هرگونه شبهه

كني قانون    غلط مي . شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم           نمي«

نبايـد از كـسي پـذيرفت كـه مـا        . قانون تو را قبـول نـدارد      . را قبول نداري  

قبول نداشته باشـد ـ مـردم رأي    تواند  نمي. شوراي نگهبان را قبول نداريم

 تقريبـاً يـا يـك قـدري          ميليـون  ١٦ها، مردم به قانون اساسي        دادند به اين  

  ».بيشتر رأي دادند به قانون اساسي

. هايي در مجلس خبرگـان نيـز شـد    هاي ابراز شده در سطح جامعه سبب واكنش عالوه بر اين، نگراني  

دكتـر بهـشتي در همـان زمـان در          .  اين واكنش تأييد حاكميت ملت و نفي استبداد واليـت فقيـه بـود              محور

كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و         «مجلس خبرگان در تأييد واكنش اصل پنجم، با تكيه بر عبارت            

  :گفت» پذيرفته باشند

 زمـان،   تواند تحت عنوان فقيـه عـادل، بـا تقـوا، آگـاه بـه                يعني كسي نمي  «

اين مردم هـستند كـه      . شجاع، مدير و مدبر خودش را بر مردم تحميل كند         

  ».بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته باشند و پذيرفته باشند

  :اصل ششم قانون اساسي صراحت دارد كه

در جمهوري اسالمي، كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه             «

ئــيس جمهــور، نماينــدگان مجلــس شــوراي ملــي، انتخابــات، بــا انتخــاب ر

پرسي در مواردي كه اصول       يا از راه همه   . ها  اعضاي شوراها و نظاير اين    

  ».كند ديگر اين قانون معين مي

اصول هفتم و هشتم و نهم، به ترتيب ضرورت شوراها و مشورت، دعوت به خير ـ امر به معروف و  

متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مـردم            نهي از منكر، به عنوان يك وظيفه همگاني و          

. ها را برشمرده اسـت      و مردم نسبت به دولت، و عدم تفكيك امر آزادي و استقالل و نفي ابد تعطيل آزادي                

 در ايـن    ٥٦اصـل   . باشـد   ملت و قواي ناشـي از آن مـي        فصل پنجم قانون اساسي كالً درباره حق حاكميت         

  :فصل صراحت دارد كه

حاكميت مطلق و انسان از آن خداست و هم او انـسان را بـر سرنوشـت                 «

تواند اين حق الهي را از        كس نمي   هيچ. اجتماعي خويش حاكم ساخته است    

انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملـت          

  ».كند آيد اعمال مي اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي

 اين اصل، مردم نه صغار و نه مهجورين هستند، بلكه خليفه خدا در زمـين هـستند و خـود                     به موجب 

  .حاكم بر سرنوشت خويشند

  آمده است كـه قـواي      ٥٧اگر چه در اصل     . مطلقه فقيه، سلب اين حق الهي از انسان است        اعمال قدرت   

اي در ايـن اصـل، مـصرح     بههمملكت زير نظر واليت امر و امامت است، اما بالفاصله براي رفع هر گونه ش       



و در اصول ديگر همه جا قواي مملكـت         » گردند  بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي       «: است كه اين قوا   

  .»واليت امر و امامت امت«را ناشي از آراء ملت دانسته است نه از 

رش ملـت  از آن جا كه قانون اساسي تحقق واليت امر و امامت امت را مـشروط بـه شناسـايي و پـذي             

 منتخـب مـردم، و       نمايندگان ١٠٧دانسته است و نه يك مقام انتصابي از جانب خداوند، لذا به موجب اصل               

نه دست چين شدگان ولي فقيه، هستند كه درباره همه كـساني كـه صـالحيت مرجعيـت و رهبـري دارنـد،                     

نماينـد و مهمتـر    ميبه مردم معرفي  كنند و رهبر يا شوراي رهبري واجد شرايط را            بررسي و مشورت مي   

توانـد شـرايط و صـفات رهبـر يـا اعـضاي                مـي  ، مجلس خبرگان منتخب ملـت     ١١١از اين، به موجب اصل      

شوراي رهبري را از حيث صالحيت علمي ـ تقوايي الزم براي افتاء و مرجعيت، بينش سياسي و اجتمـاعي   

ا هر يك از اعضاي شـوراي  و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري بررسي نموده و اگر، رهبر ي  

روح و محتـواي ايـن   . رهبري، هر يك از اين شرايط و صفات را از دست بدهد او را از كار بر كنـار نمايـد            

. كند  مياصول با صراحت ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه و فوق قانون اساسي بودن او را به كلي نفي و رد                     

  : با اين بيان كه١١٢اصل 

ري در برابر قـوانين بـا سـاير افـراد كـشور             رهبر و اعضاء شوراي رهب    «

  »مساوي هستند

  .برد اي را از بين مي هر گونه شك و شبهه

 
  

  اعمال واليت در قانون اساسي

هـا و   گيري آن قانون اساسي، قواي حاكم بر مملكت به سه قوه تفكيك و وظايف و نحوه شكل         بر طبق   

حدود اختيارات و وظايف رهبري و نحوه مناسبات هر يك از سه قوه با يكديگر و با رهبـر كـامالً روشـن                       

  .شده است

ب رئـيس   انتخـاب نماينـدگان مجلـس، انتخـا       : نمايـد   ملت حق حاكميت خود را از سه مجرا اعمـال مـي           

  .جمهور، انتخاب رهبر، به طور مستقيم، يا غير مستقيم توسط خبرگان منتخب خود

قـواي  . ها دخالت در امـور سـاير قـوا را ندارنـد             يك از آن    گانه مستقل بوده و هيچ      هر يك از قواي سه    

د، رسـ  مجريه و قضائيه بر طبق قوانيني كه به تصويب مجلس نمايندگان ملت و تأييد شـوراي نگهبـان مـي     

هيچ يك از اين دو قوه حق ندارند از جانب خود قانون وضع نموده و آن را به اجرا . نمايند انجام وظيفه مي

درآورند، و يا بر طبق نظر مقامي خارج از ضوابط معين شـده در قـانون، دسـتوري بگيرنـد و بـه اجـراء                         

قـانون اساسـي    . والغيـر قوه مقننه نيز در چهارچوب ضوابط خاصي حـق وضـع قـانون را دارد                . بگذارند

انتخاب نيمي از اعضاي شـوراي نگهبـان كـه       : چگونگي اعمال نظرات رهبري را محدود و معين كرده است         

شوند، در قلمرو قوه قضائيه و انتصاب دو نفر از مقامات كليدي مستقيماً               بخشي از قوه مقننه محسوب مي     

اي مسلح، رئيس ستاد مشترك و فرمانـده  گيرد، رهبر به عنوان فرمانده كل نيروه      توسط رهبر صورت مي   



عالوه بر اين، در شوراي عالي دفاع دو مشاور براي رهبر           . نمايد  كل سپاه پاسداران را نصب و يا عزل مي        

  . براي رهبر معين گرديده است١١٠نيز به شرح اصل وظايف و اختيارات ديگري . بيني شده است پيش

بينـي شـده اسـت كـه رهبـر بتوانـد بـدون آن كـه از                     پيش ها براي اين در قانون اساسي       تمام اين راه  

چهارچوب قانون اساسي خارج شود، و نظم نظام جمهوري اسالمي را بر هـم بزنـد، و قـانون را زيـر پـا                        

هاي روشن و آشكاري را براي اعمال واليـت           وقتي قانون چنين راه   . بگذارد، به اعمال نظرات خود بپردازد     

واضـح  . باشـد   هاي جديد، كه خالف قانون اساسـي اسـت، نمـي            ه افتتاح راه  رهبري باز كرده است، نيازي ب     

تواند كساني را منصوب نمايد كـه معـرف و اعمـال              است كه رهبري در انتصاب فقهاي شوراي نگهبان مي        

هاي فقهي، سياسي، حقوقي و اقتصادي رهبري باشند و اگر ضرورت پيدا كرد، بـا برگـزاري                   كننده ديدگاه 

ود علمي با فقهاي منصوب خود، آنـان را از نظريـات خـود مطلـع سـازد و آنـان را در                       جلسات گفت و شن   

تواند از باالي سر      اما رهبر نمي  . مورد نظرات خود متقاعد سازد و يا با استماع نظريات آنان متقاعد بشود            

 اعتبـار   خـورد و شـوراي نگهبـان بـي          فقهاي منصوب خود عمل نمايد در اين صورت نظم نظام بر هم مـي             

  .گردد مي

تخلف از قانون اساسي، توسط رهبري يا هر مقام ديگري، حتي با نيت خير و مصلحت جامعه، آغـاز                   

روحـانيتي كـه    . حركتي در راستاي نابودي تدريجي جمهوري اسالمي است و در تاريخ ثبـت خواهـد شـد                

اساسي هستند، اولـين  خود تدوين كننده و تصويب كننده، و نيز رهبر انقالب كه امضاء كنندگان اين قانون        

  .اند باشند كه آن را زير پا گذاشته راه را براي از بين رفتنش هموار ساخته كساني مي

  هاي به جا  نگراني

 ، هم زمان با طـرح اصـل پـنجم در   ٥٨ايي كه در سال ه دهد كه در واقع نگراني نشان مي حركات اخير   

اگر چه قانون اساسي حاكميت ملت را       . اساس نبوده است    مجلس خبرگان در سطح جامعه ابزار گرديد، بي       

مبنا و اساس قرار داده و مشروعيت و قانوني بودن واليت امر و امامت را از جانب مردم دانسته اسـت و                      

انـد، امـا ظـاهراً چنـين بـه نظـر              كـرده   ت فقيه با حاكميت ملت را نفـي مـي         مدافعين اصل پنجم، تعارض والي    

امـا  . رسد كه آن بيانات و مواضع در شرايطي بوده است كه قدرت مطلقـه را بـه دسـت نگرفتـه بودنـد                        مي

انـد، و اعتـراض    اكنون كه قدرت را يكپارچه در دست دارند و هر گونه صداي مخالفي را در گلو خفه كرده            

اند كه در تفكر سياسي آنان        اند و روشن ساخته     رسد، سخن آخر را گفته      دگان هم به جايي نمي    كنن  اعتراض

: انـد كـه     دانند و لذا با صراحت مدعي شـده         مي» صغير و مهجور  «الواقع    و مردم را في   » مردم جايي ندارند  «

 ترتيـب حاكميـت     و بـه ايـن    » حدود اختيارات ولي فقيه همان حدود اختيارات خداوند تبارك و تعالي است           «

  .را دارد» عما يفعل«و عدم مسؤوليت » فاعليت مايشاء«و » مايريد«

  مرز ميان واليت مطلقه و استبداد مطلقه 

هايي كه در سـطح جامعـه نـسبت بـه طـرح اصـل               ، در پاسخ به نگراني    ٥٨در همان سال    رهبر انقالب   

 مجلس خبرگـان مطـرح شـده بـود ضـمن رد هرگونـه ارتبـاطي ميـان واليـت فقيـه و اسـتبداد و                           پنجم در 

  .»افتد پيش اسالم اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از واليت مي«: ديكتاتوري فرمودند



اما اين بيـان كـافي      . ها شد   ع نگراني برخي  البته اين مطلبي است اساسي و در همان موقع نيز سبب رف           

شود كه يك فقيه      مردم بايد بدانند براي ديكتاتوري فقيه چه معياري وجود دارد و چگونه معلوم مي             . نيست

اي كه همه فهم باشد وجود داشته باشد تا مردم بتوانند بر اين اسـاس                 كند، بايد معيار ساده     ديكتاتوري مي 

هـا هـم او را از         تاتوري كرد حكم كنند كه او از واليت پيش اسالم افتـاده و آن             وقتي ديدند يك فقيه يك ديك     

  !!واليت بياندازند

مرحـوم  . در اين كه ديكتاتوري چيست، در جامعه شناسي و علوم سياسي سخن بـسيار رفتـه اسـت                 

نـاييني حقيقـت   . انـد  ها گفته سخن»  تنبيه االمة و ترتيه امللة«و مرحوم ناييني در » طبايع االستبداد «كواكبي در   

تملكيـه از آن جهـت كـه        . داند  استبداد يا ديكتاتوري را سلطنت تملكيه، استبداديه، استعباديه و اعتسافيه مي          

استبداديه از آن جهت كه قواي      . داند  حاكم خود را مالك ملت و مملكت، اعم از امكانات مادي يا معنوي، مي             

استعباديه . گردد   قوه وظايف خود را انجام بدهد، در يك فرد متمركز مي           حكومت كه بايد تقسيم شود و هر      

دهد و به تعبد از خـود ـ اطاعـت كوركورانـه ـ وادار       از آن جهت كه بندگان خدا را به بندگي خود سوق مي

  .اش با قهر و خشونت و زور ممكن و ميسر است اعتسافيه، از آن جهت كه حفظ و اداره سلطه. سازد مي

و ) انجام و عمل هر كـاري كـه بخواهـد   (ن استبدادي براي حاكم مالكيت مطلق، فاعليت مايشاء         در چني 

  ١.وجود دارد) صدور فرامين و دستورات به هر نوع كه اراده كند(» مايريد«حاكميت 

بينـد كـه مـستبد و اعـوان و انـصارش از               هاي حكومت استبدادي را در اين مـي         ناييني يكي از ويژگي   

نماينـد، و خـود و حكـومتش را بـا القـاب و عنـاوين پـاك ويـژه                       مردم سوء استفاده مي    احساسات مذهبي 

دهـد و كليـه امكانـات كـشور را          نمايند، با زور هر كاري را كه بخواهد انجام مي           خداوند تقديس و تبليغ مي    

از كـسي حـق سـؤال       . دهـد   ابزاري براي احراز سلطه خود دانسته و بر اين اساس مورد استفاده قرار مـي              

  :به زبان خود ناييني. دهند اعمال آنان را ندارد و آنان همه را مورد سؤال قرار مي

 خـود را تقـديس نمايـد و         عز اسُمه با قدسيت و نحوها از صفات احـديت         «

اعوانش مساعدتش كنند و تمام قواي مملكـت را قـواي قهـر و اسـتيالء و                 

سئَلُ عما يفْعلُ و هم ال ي. شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگيزانند     
  ؟!!يسئَلُونَ

هاي ديگر را دو نوع       ها به دست انسان     مرحوم ناييني عبوديت خدا يا بردگي و بندگي و اسارت انسان          

با (هاي جور در مسائل مملكتي        يك نوع، اطاعت و گردن نهادن به تصميمات دل بخواهانه حكومت          . داند  مي

اسـت، و ديگـري بنـدگي و بردگـي و           ) هانه سالطين جور در سياست ملكيـه      خوا  گردن نهادن به ارادات دل    

گردن نهادن به تحكمات و نظريات فتاوي خودسرانه روساي مذهب كه به عنوان و به نام ديـن بـه مـردم                      

خواند اما تفاوت در شيوه احراز عبوديت بندگان يا استعباد هـر              مي» عبوديت«وي هر دو را     . دهند  ارائه مي 

وي نوع اول را سلطه با قهر و استفاده از امكانـات حكـومتي              . دهد   دو نوع را تذكر و توضيح مي       يك از اين  

ناييني با استناد به . داند، و نوع دوم را محصول نيرنگ و تزوير و سرپوش گذاشتن بر فساد و انحراف      مي

                                                 
   كتاب تنبيه االمه و تنزيه المله٩ـ صفحه ١



مي را ربوبيت روحانيون و علماي دين  و دو١)و اتخذَهم الفَراعنةُ عبيداً(آيات قرآن كريم، اولي را عبوديت 

كننـد و   بر مـردم تحميـل مـي   ) فراعنه(اولي را صاحبان قدرت     . داند   مي ٢)اتخذُوا اَحبارهم و رهبانهم اَرباباً    (

كنند، و از آن  خبري خود اتخاذ مي  دومي را مردم، تحت تأثير ريا و تزوير و نيرنگ علماء دين و جهل و بي               

ء دين تعبير كرده است، كه با سوء استفاده از احساسات دينـي مـردم و نفـوذ در قلـوب و                 به ربوبيت علما  

  .آيد ها به وجود مي عواطف انسان

  :به زبان خود ناييني

استعباد قسم اول به قهر تغلب مستند است و در ثاني به خدعه و تدليس               «

  ».باشد مبتني مي

 منـشأ قـسم دوم تملـك        الحقيقه منشأ استعباد قسم اول تملك ابدان، و         في«

  ٣»قلوب است

هـا را     با چنين نگرشي، ناييني تقسيم استبداد به سياسي و ديني و ارتباط و همـاهنگي و همكـاري آن                  

  :دهد مورد تأييد قرار مي

از اين جا ظاهر شد صورت استنباط و صحت مقاله بعـض از علمـاء فـن        «

منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ          كه استبداد را به سياسي و ديني        

  ٤»اند يكديگر و با هم توأم دانسته

رقّيـت  «را در جـايي     ) با ربوبيت علماء دين   (و استبداد ديني    » شجره خبيثه «ناييني استبداد سياسي را     

خواند و نجات از دومي را به مراتب از اولـي             مي» رقّيت منحوسه ملعونه  «و در جاي ديگر     » خبيثه خسيسه 

  :داند تر مي تسخ

) خسيسه يـا خبيثـه    (قلع اين شجره خبيثه و تخلص از اين رقيت خسيسه           «

كه وسيله آن فقط به التفات و تنبيه ملت منحصر است، در قسم اول اسهل               

و در قسم دوم در غايت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت عالج قسم اول              

  ٥».هم خواهد بود

  :و ربوبيت آنان را چنين ترسيم كرده استناييني وضعيت چنين ملتي را و سير عبوديت 

ملتي را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور به اين ذلت باشد اُسراء و اَذالّء               «

هم به لحاظ آن كه حالشان حال ايتام        . گويند) بردگان(و اَرِقّاء   ) بيچارگان(

لهـذا  . خـود ) غصب شده (هاي مغصوبه     خبر از دارايي    و صغاري است بي   

                                                 
 .ـ اين جمله يك عبارت عربي است و آيه قرآن نيست١
 ٣١ـ توبه ـ ٢
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٣
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٤
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٥



هـم  ) ه معنـاي صـغار و ايتـام شـمرده شـدگان اسـت             كه بـ  (مستصغرين  

  .خوانند

اين چنـين ملتـي مظلومـه، جاهلـه بـه حقـوق و ظالمـه بـه نفـس خـود را                       

هـم  ) هـاي صـحرايي شـناخته شـده اسـت           كه بـه معنـاي گيـاه      (مستنبتين  

  ١»خوانند

. داند ها را متأثر از دو عامل اصلي مي ناييني شدت و ضعف رفتارهاي استبدادي و استعبادي حكومت

و عـدم   » حاكميـت مايريـد   «و  » فاعليـت مايـشاء   «عامل اول سـاختار نفـساني مـستبد و اعـوان او، ميـزان               

ها را كه از اسـماء و صـفات ويـژه الهـي و ذات                 و مالكيت رقاب است، و به ظاهر اين       » عمايفعل«مسؤوليت  

  .بيند اقدس احديت است، با شدت و ضعف، متجلي در حكومت مي

خبري مردم از حقوق خودشان، و قـدرت          ناييني ميزان علم يا جهل، آگاهي و يا بي        عامل مؤثر دوم را     

  :ها را چنين وصف كرده است كند، كه خود وي آن و اختيارات حكام معرفي مي

به ...) حكومت استبداديه و استعباديه و    (درجات تحكُّميه اين قسم سلطنت      «

انين و اخـتالف   اعتبار اختالف ملكـات نفـسانيه و عقـول و ادراكـات سـلط             

ادراكات و علم و جهل اهل مملكت بـه وظـايف سـلطنت و حقـوق خـود، و            

در فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد و       (درجات موحد يا مشرك بودنشان      

عدم مسئوليت عمايفعل و مالكيت رقاب الي غير ذلـك از اسـماء و صـفات                

  ٢».خاصه الهيه، بلكه ذات احديت، تعالي شأنه، مختلف است

ي معتقد است كه عطش قدرت چنين استبدادي سيراب شدني نيست و تا هر كجا كه بتوانـد پـيش                  نايين

رود، مگر با مقاومت مردم روبرو شود و هر كجا كه با مقاومت و اسـتنكاف مـردم روبـرو بـشود، در                         مي

يي در غير اين صورت به آخرين درجه آن كه ادعاي الوهيت و خـدا             . شود  ايستد و متوقف مي     همان جا مي  

گيـرد و     و چنين فرآيندي استبدادي، به صورت يك پديده اجتماعي، تمام جامعه را در بر مي              . رسد  است مي 

  :به تعبير خود ناييني. گردد محور مناسبات مردم با يكديگر نيز مي

ادعاي الوهيت است و تا هر چه كه        ) استبداد استعباديه (آخرين درجه آن    «

استنكاف كند، به همان حد واقـف و اال         قوه علميه اهل مملكت از تمكين آن        

منتهـي  ) چنان چه از فراعنه سابقين به ظهور پيوست       (به آخرين درجه هم     

 معاملـه نـوع اهـل       »الناُس علي ديِنِ ُملـوكهِم    «و به مقتضاي    . خواهد بود 

ملكت با زير دستان خود بطبقاتهم همان معامله اعتصافيه سلطان است با            

  ٣»همه

  :داند ت ايران را تجسم اين دو شاخه استبداد ميناييني بيچارگي مل

                                                 
   همان كتاب١٠ـ صفحه ١
  همان كتاب١٠ـ صفحه ٢
   همان كتاب١٠ـ صفحه ٣



روزگار سياه ما ايرانيان هم به هم آميختگـي و حـافظ و مقـوم همـديگر                 «

  ١».بودن اين دو شعبه استبداد و استعباد را عيناً مشهود ساخت

ناييني عبوديت در استبداد سياسي و ربوبيت در استبداد ديني را شـرك دانـسته و رسـالت انبيـاء را                 

  :كند ها ذكر مي ها از اين عبوديت و ربوبيت صي انسانخال

بالجمله تمكين از تحكمات خودسرانه طواغيت امت و راهزنـان ملـت، نـه              «

تنها ظلم بـه نفـس و محـروم داشـتن خـود اسـت از اعظـم مواهـب الهيـه              

و فرمايـشات مقدسـه     ) تعالي شأنه (عزاسمه، بلكه به نص كالم مجيد الهي        

عبوديـت آنـان از مراتـب شـرك بـه ذات            ) علـيهم صـلوات اهللا    (معصومين  

احديت، تقدسـت اسـمائه اسـت در مالكيـت و حاكميـت مايريـد و فاعليـت                  

مايشاء و عدم مسؤوليت عما يفعل الي غير ذلك از اسماء و صفات خاصه              

الهيه جل جالله، و غاصب اين مقام، نه تنها ظالم به عبـاد و غاصـب مقـام                  

وجب نصوص مقدسه مذكوره، غاصب     واليت است از صاحبش، بلكه به م      

و بالعكس  . رداء كبريايي و ظالم به ساحت احديت كبرياييه هم خواهد بود          

آزادي از اين رقيت خبيثه خسيـسه، عـالوه بـر آن كـه موجـب خـروج از                   

 بهيميت است به عالم شرف و مجد انـسانيت، از مراتـب و               نباتيت و ورطه  

در مقـام اسـماء و صـفات        شؤون توحيد و از لوازم ايمـان بـه وحـدانيت            

از اين جهت است كه استنقاذ حريـت مغـصوبه، و           . خاصه هم مندرج است   

تخليص رقابشان از اين رقيت منحوسه، و متمتـع فرمودنـشان بـه آزادي              

  ٢»خدادادي از اهم مقاصد انبياء عليهم السالم بوده

. انـد   اتوري به دست داده   رهبر انقالب، برخالف ناييني، معيارهاي بسيار صريح و روشن در باب ديكت           

تواند   به طوري كه براي عموم مردم قابل فهم است و هيچ ابهامي هم در آن وجود ندارد، و لذا هر كس مي                     

  يا خير؟» يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كرده است كه از واليت بيفتد«با اين معيار بررسي كند كه آيا 

  :اند رهبر انقالب در باب ديكتاتوري گفته

ز آن كه قانون وظيفه را معين كرد هر كس كـه بـر خـالف آن عمـل         بعد ا «

  )١٨/٣/٦٠سخنراني (» .كند اين ديكتاتوري است

رهبـر انقـالب حتـي پـا را فراتـر           . شـود   تـر در تعريـف ديكتـاتوري نمـي          تر و بليغ    سخن از اين واضح   

  :گويند گذارند و مي مي

ستم، مخـالف   من هم ممكن است با بسياري از چيزها، من كه يك طلبه هـ             «

بعد از اين كه يك     . پذيريم  باشم، لكن وقتي قانون شد و چيز شد، ما هم مي          

                                                 
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ١
   همان كتاب٢٨ـ صفحه ٢



چيزي قانون شد، ديگر نق زدن در او ـ اگر بخواهد مردم را تحريك بكند،  

  »مفسد في االرض است

  :و در جاي ديگر

  .قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند«

. قانون اساسي ما براي دولت اين را وظيفه كـرده اسـت  به ملت بگوييد كه    

بـه  ... براي رئيس جمهور اين را ـ براي مجلس اين ـ براي ارتش و بـراي    

مردم بگوييد وظيفه مـا را قـانون اساسـي ـ كـه شـما رأي داديـد بـرايش         

  »وظيفه ما اين است

كننـد ـ    ها بـا اسـالم مخالفـت مـي     كنند اين با قانون مخالف ميكساني كه «

كساني كه با مصوبات مجلس، بعد از اين كه شوراي نگهبان نظر خـودش              

ها دانسته يـا ندانـسته بـا اسـالم مخالفـت              كنند، اين   را داد، باز مخالفت مي    

  ».كنند مي

هـايي كـه در       ما اگر هم اشخاصي كه در كشورمان هستند و همـه گـروه            «

كشور هستند، همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند اگر بـه قـانون              

خاضع بشويم و اگر قانون را محترم بشماريم، هيچ اختالفي پيش نخواهد            

  ».آمد

  »قانون براي همه است«

شماها بايد خودتـان را تطبيـق بدهيـد بـا قـانون ـ نـه        . قانون خوب است«

  )١٢/٣/٦٠سخنراني ـ (» .قانون خودش را تطبيق بدهد

  :به نظر رهبر انقالب مالك و معيار نهايي در لزوم اطاعت از قانون، رأي مردم است

كني قانون    غلط مي . شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم           نمي«

نبايـد از كـسي پـذيرفت كـه مـا      . را قبول نداري ـ قانون تو را قبول ندارد 

مـردم رأي  .  قبول نداشته باشـد تواند نميشوراي نگهبان را قبول نداريم ـ  

 ميليون تقريبـاً يـا يـك قـدري      ـ ١٦مردم به قانون اساسي . ها دادند به اين

  »بيشتر رأي دادند به قانون اساسي

با اين تأييدات از قانون اساسي و قوانين مصوب، تكليف معيار براي تشخيص ديكتاتوري به روشني                

  :معين شده است

خواهند قانون را بـشكنند،       ، كساني كه مي   اگر قانون در كشور عمل نشود     «

اند، به صورت     ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسالمي پيش آمده          اين

  ...ها آزادي و امثال اين حرف

رود ـ   ام كه قدم به قدم پـيش مـي    است كه مكرر گفته اين همان ديكتاتوري

 همـان   ايـن . شـود   اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر، انسان مبدل مي         



ايـن معنـاي    . كنـد   ديكتاتوري اسـت كـه بـه اسـتالين انـسان را مبـدل مـي               

ديكتاتوري همـان اسـت كـه نـه بـه مجلـس سـر فـرود                 . ديكتاتوري است 

آورد و نه به قواي مجلـس و نـه بـه شـوراي نگهبـان و نـه بـه تأييـد                         مي

  »...شوراي نگهبان

  چگونگي بروز ديكتاتوري 

  بـه پيـروزي رسـيد، مبـارزه عليـه اسـتبداد و             ٥٧ بهمـن    ٢٢انقالب اسالمي ايران كه در      محور اصلي   

نشان بنابراين هم مردم كشور ما به حق نسبت به پيدايش استبداد جديد حساسيت              . ديكتاتوري بوده است  

اند، و هم ضرورت داشته است كه براي پيشگيري بروز استبداد جديد، معيـار ديكتـاتور شـدن حكـام                      داده

رهبر انقالب عالوه بر اين كه معيارهـا را         . ارائه داده شود و هم كيفيت بروز و ظهور استبداد و ديكتاتوري           

اند كه فرازهـايي از       صيحي بيان نموده  اند، كيفيت ظهور و بروز استبداد را نيز به زبان بسيار ف             مطرح كرده 

  :گردد آن نقل مي

آيـد، شـيطان بـاطني انـسان          هيچ امر فاسدي يك دفعه به سراغ آدم نمـي         «

  .بسيار استاد است

هـا از روز اول   بينيد فاسد شدند، اين طور نبودند كه ايـن      ها كه مي    همه اين 

  »...به اين درجه از فساد بودند، اين به تدريج واقع شده 

هـا ايـن طـور نبـوده اسـت كـه از اول                هايي كه ديكتاتور شـدند، ايـن        ينا«

ها هم مثل ساير مردم ـ بعد هم وقتي كه   ديكتاتور زاييده شده باشند ـ آن 

به مقامي رسيدند اين طور نبوده كه از اول ديكتاتوري كرده باشند ـ لكـن   

ار يـك وقـت هيتلـر از كـ        . قدم به قدم، ذره ذره رو بـه ديكتـاتوري رفتنـد           

  ».آمدند ـ يك وقت استالين از كار درآمدند در

شيطاني كه در باطن انسان است، با كمال اسـتادي انـسان را بـه تبـاهي                 «

ديكتاتوري هـم از آن امـوري اسـت كـه بچـه وقتـي متولـد شـد                   . كشد  مي

كـم، آن طـور نيـست كـه آن      شود كـم  ديكتاتور نيست، وقتي هم بزرگ مي   

  .اشدهاي بزرگ را داشته ب ديكتاتوري

انـدركارهاي مملكـت، يـا در سـاير           هايي هم كه در قواي مسلح و دست         آن

ها ديكتاتور بودند ـ ديكتـاتوري    ممالك هستند اين طور نيست كه ابتدا اين

كند كه خودش يـك آدمـي    كند در انسان ـ از اول خيال مي  كم بروز مي كم

افتـد    يها كه اتفاق مـ      است كه با ديكتاتوري مخالف است، لكن بعضي وقت        

خواهد   كند تحميل كردن رأي خودش را، مي        در آراء و در اقوال شروع مي      

خواهد بكند    تحميل مي . نه اين كه با برهان ثابت كند      . تحميل كند بر ديگري   

بر ديگران ـ اين ديكتـاتوري اسـت كـه انـسان بخواهـد آن چيـزي را كـه         

  .جهت از او قبول بكنند خودش فكر كرده است ديگران بي



گويد بنشينيم با هم صحبت كنيم، حرف   آدمي منطقي است كه مي  يك وقت 

يك وقت اين طور است كه در روحش        ) اما.(شما درست است يا حرف من     

خواهـد آن مطلبـي را كـه        يك ديكتاتوري هست و خودش آگاه نيست، مـي        

  .فهمد به همه تحميل كند و ديگران را وادار به اينكه قبول بكنند مي

يك قـدمي   ... كم كه قدرت برايش پيدا شد       بعد كم . شود از اين جا شروع مي    

گذارد نسبت به مثالً آن محيطي كه دارد، نسبت بـه آن مقـدار از                 باالتر مي 

  .كند ديكتاتوري كردن كم شروع مي قدرتي كه دارد كم

دانـد كـه ايـن رويـه، رويـه            آگاه است از مطلـب، نمـي        از اول هم خودش نا    

لكن هـي   . يه، رويه انساني اسالمي است    كند رو   ديكتاتوري است، خيال مي   

  .شود رود اين خودش زياد مي رود، هر چه جلو مي جلو مي

شما خيال نكنيد كه اول رضاخان يك ديكتاتور بود يا هيتلر يك ديكتـاتور              

از مفاسدي كه ديكتاتوري دارد و ديكتـاتور مبـتال بـه او هـست ايـن                 . بود

توانـد، قـدرت نـدارد بـر      نمـي كند بعدش  است كه يك مطلبي را كه القاء مي 

خودش، كه اين مطلبي را كه القاء كرده است، اگر خـالف مـصلحت اسـت                

توانـد از     نمـي ... اگر خالف مصالح فرض كنيد كشور خـودش هـم هـست،           

 ايـــن بزرگتـــرين -گويـــد گفـــتم و بايـــد بـــشود مـــي. قـــولش برگـــردد

ود هاست كه انسان به آن مبتلي است، چيزي كه گفتم بايد بـش              ديكتاتوري

ولو اين كه يك كشور به تباهي كشيده بشود، انـسان كامـل آن اسـت كـه                  

اگر فهميد حرفش حق است، با برهـان اظهـار كنـد و مطـالبش را برهـاني                  

بـراي ايـن كـه      » الاكراه في الدين  «اين كه در قرآن كريم داريم كه        . بفهماند

طـوري يـك كـسي تحميـل      شود كرد  امكان ندارد همـين     تحميل عقيده نمي  

هايي كه بد را به خورد ديگران به عنوان           اين بايد با يك توطئه    . يده بكند عق

  ».خوب جلوه بدهد

بـر عهـده    . بيانات رهبر انقالب در باب ديكتاتوري به قدري روشن است كه نياز به هيچ تفسير نـدارد                

 غور نمايند   صاحبان و بانيان اصلي انقالب و جمهوري اسالمي، يعني ملت، است كه در اين بيانات به دقت                

  .و با معيارهايي كه به دست داده شده است به داوري بنشينند

  پيامدهاي واليت مطلقه 

هاي هولناكي روبروست،     بست  ايران به اين واقعيت توجه دارد كه حاكميت كنوني با بن          نهضت آزادي   

جنگ قدرت، تداخل مكرر مسئوالن در وظايف يكـديگر، و تخطـي از حـدود اختيـارات قـانوني، بـه بحـران                       

اما . حاكميت كنوني توانسته است قدرت را يكپارچه تصاحب نمايد. اي بخشيده است    سياسي ابعاد گسترده  

 سـال   ٩فقـاهتي و روحانيـت بعـد از         اسـالم   . با يك تفرقه و تنازع دروني بيمارگونه العالجـي روبروسـت          

 مناسبي براي مسائل و مشكالت اقتصادي، هاي حل حكومت انحصاري و قدرت يكپارچه نتوانسته است راه   



 ٩بعد از گذشـت     . بست روبرو شده است     ارائه بدهد و با بن    المللي مملكت     سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بين    

  . سؤاالت بالجواب مانده استترين سال از انقالب، هنوز اساسي

حاكميت كنوني نتوانسته است بگويد نظام اقتصادي در جمهوري اسالمي چگونه بايد باشـد؟ بحـران                

خواهد حل يا حداقل مهار كند؟ قسط و عدالت اسالمي چيست و چگونه بايد بـه آن                   اقتصادي را چگونه مي   

مايه و توخالي و در ظاهر به نفع مستضعفين، تسمه از گرده مستـضعفين كـشيده                  ا شعارهاي بي  رسيد؟ ب 

بست نشأت گرفته است و حركات اخير كوششي است بـراي             بخشي از بحران كنوني از اين بن      . شده است 

  .بست و شايد هم سرپوش گذاشتن بر آن خروج از اين بن

  .رسد ها باشد؟ به نظر چنين نمي بست  از اين بنتواند راهي به خروج ها مي آيا اين برنامه

اول آن كه پايـه صـحيح       . هاي كنوني بايد حداقل داراي سه ويژگي باشد         حلي براي بحران    هرگونه راه 

دوم آن كه   . و ائمه داشته باشد   ) ص(ايدئولوژيك بر اساس ضوابط و معيارهاي قرآن و سنت رسول اكرم          

سي باشد، و سوم آن كه مورد قبول مردم از طريق تأييـد آراء              در چارچوب ضوابط قبول شده قانون اسا      

  .آزادانه ملت باشد

اند كـه     هاي كنوني نه تنها هيچ يك از اين معيارها را ندارند، بلكه آن قدر شتاب زده مطرح شده                   حل  راه

يح به طوري كه مقامـات مـسئول، در توضـ      . اند  همراه خود سئواالت و ابهامات متعددي را به وجود آورده         

گشا نيست، بلكه بر هـرج   اين شيوه عمل، نه تنها راه     . اند  اين فرامين و فتاوي دچار ضد و نقيض گويي شده         

  .و مرج و از هم گسيختگي اوضاع خواهد افزود

چـون و چـرا از قـانون          هاي مختلف قدرت در حاكميت كنوني نتوانند با هم بر سر تبعيت بي              اگر جناح 

 تالش براي سرپوش گذاشتن بر جنگ قدرت و يـا جمـع كـردن تـصنعي                 اساسي به توافق برسند، هرگونه    

اثر است، يا يك اثر مسكن موقتي خواهد داشت و مطمئناً از هـم                پايه و بي    آنان در نهادهاي خودساخته، بي    

تر  تر و طبيعتاً خطرناك گسيختگي و هرج و مرج در دوران بعد از رهبري انقالب به مراتب وسيعتر و عميق          

  . خواهد بودبراي كشور

  :تنها راه حل همان است كه از طرف رهبر انقالب، در گذشته به آن توصيه شده است

خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را ـ نگوييد قانون  اگر مي«

و خودتان خالف قانون بكنيد ـ بپذيريد قانون را ـ همـه روي مـرز قـانون     

مـل بكننـد ـ اخـتالف ديگـر پـيش       اگر همه روي مـرز قـانون ع  . عمل بكنيد

  ».نخواهد آمد

هاي ساده و روشن خود عمل كنـد، آينـده بـدي در پـيش                 و اگر حاكميت حاضر نشود به اين توصيه       

  :اند خواهد داشت، چنان كه رهبر انقالب خود فرموده

بترسيد از آن روزي كه اين مردم بفهمند در بـاطن ذات شـما چيـست و                 «

 آن روز بترسيد كه ممكن است يكي از ايام          از. شود  يك انفجار حاصل مي   

روز ديگر قضيه ايـن نيـست كـه         اهللا، خداي نخواسته، باز پيدا بشود و آن         

  ».خوانند  بهمن قضيه اين است كه فاتحه همه ما را مي٢٢برگرديم به 



ن اند به راه حق برگرديد و از قانون اساسـي تمكـي             تان را نخوانده    پس تا دير نشده است و فاتحه همه       

  .كنيد

  

  



  بخش چهارم

  بندي نهايي هاي سياسي، اجتماعي و جمع جنبه

هايي كه الزامـاً پـيش آمـده     اي تكرارها و از طول و تفصيل با عذرخواهي از خوانندگان محترم از پاره  

بندي نتـايج سياسـي ـ اجتمـاعي واليـت مطلقـه فقيـه         گيري سه بخش گذشته و جمع  اينك به خالصهاست،

البته ضرورت داشت كه بدعت بزرگ و خطرناك حاضر، بـا توجـه بـه آثـار زيانبـار دينـي و                      . پردازيم  مي

  .سياسي آن از جهات عديده مورد بررسي هر چه كاملتر قرار گيرد

اليت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليـان انقـالب و مقامـات بـاالي                مقدمتاً الزم است گفته شود و     

اصـل پـنجم قـانون اساسـي        » واليـت امـر   «جمهوري اسالمي شده و توسعه و تعميم يافتـه اسـت، دنبالـه              

اگر چه واليت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخـت تعريـف نـشده اسـت،                     . باشد  مي

قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيـارات نامحـدود    ني و منظور حاكميت بي   ولي در عمل، به مع    

باشد، و مردم و دولـت و نهادهـا بايـد اطاعـت             گانه جمهوري اسالمي مي     مافوق قانون اساسي و قواي سه     

 بـر   عالوه بر اين، اولويت و اشـراف بـر تمـام احكـام و فـروع ديـن يـا                   . چون و چرا از آن بنمايند       كامل بي 

  .شريعت دارد

واليت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان واليت و حاكميـت بـا                     

 .باشد چنين اشراف و اولويتي مي

 
  

  هاي گذشته  گيري از بخش خالصه

  بخش اول ) الف

هاي بعد از پيروزي انقالب تا صدور فتوائيـه يـا منـشور نامـه                 اي از جريان    در اين بخش كه تاريخچه    

  . داده شده است، به نكات ذيل برخورديم١٦/١٠/٦٦

فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعالم آن                » مطلقه« ـ واليت ١

به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشـي از يـك اشـكال و اخـتالف درونـي هيـأت حاكمـه و                         

هـاي اجتمـاعي ـ اعتقـادي موجـود،       بـست  متوليان خط امامي جمهوري اسالمي بوده، بـراي خـروج از بـن   

  .اند  به آن شدهمتوسل

 و اختالف مورد بحث، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطالح مترقـي و متعـارض                   ـ اشكال ٢

. به فقه سنتي بوده است، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت، نقش اصـلي را در آن بـازي كـرده اسـت                       

ت انقالب بودند كه قهـراً از       تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحاني          جناح اكثريت و نيرومند   

مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شـوراي                   

  .گرا را بنمايند هاي چپ توانستند تحمل اقليت راديكال و انقالبي نگهبان، نمي

يـشه مـدافع فقـه سـنتي و       انقالب، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حـوزه و بـازار، هم               ـ رهبر ٣

اند، بنا به خصلت و روحيه انقالبي انتقامي و مستضعف پرور، يك حركت گـام بـه                   روحانيون اكثريت بوده  



ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شـرعي، نظيـر             . بست در پيش گرفتند     گام را براي خروج از بن     

اري، اعمالي همچون اكل ميتـه، نمـاز شكـسته و           كه در موارد ضروري استثنايي و اضطر      » عناوين ثانويه «

نمايد، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خـشك فقهـي بـاز      خوردن روزه را مجاز مي    

شدند، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو          نمايند، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي          

  .سوم مجلس تفويض كردند

گرا، انحـصار بـه شـوراي نگهبـان           ا دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقالبي و چپ             مخالفت ب  ـ٤

ها و سؤاالتي از وزيران، از ناحيه بعـضي از نماينـدگان بـه عمـل                  نداشت و چون در داخل مجلس، پرسش      

از » مبه خاطر مصلحت اسال   «آمده الزم ديدند كه       وزير بر   آمد، رهبر انقالب به پشتيباني دولت و نخست         مي

فروشـي و     گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با گران         . اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود       

. نمايـد » تعزيـر حكـومتي   «تواند رأساً مبادرت به       عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي         

ن و مجلـس، از مرجعيـت دينـي و ولـي            در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از باال سر شوراي نگهبا            

فقيه بودن استفاده كرده، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجـام   

نمايـد، شـرايط الزامـي و قراردادهـايي بـه سـود كـارگران بـراي واحـدهاي بخـش                       دهد، يا تـأمين مـي       مي

يز بالفاصـله حـق چنـين الزامـات و اختيـارات بـراي              نخست وزير ن  . خصوصي و كارخانجات وضع نمايد    

  .دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد

هـاي قـاطع هـستند و خـود را چنـدان مقيـد بـه                   انقالب كه طرفدار كوبيدن موانـع و تـصميم         ـ رهبر ٥

زده بـا   را كنـار    دانند، عليرغم گذشـته خـود، عمـالً فقـه سـنتي               هاي مقرر نمي    مصوبات و تعهدات و حقوق    

 الهي اسـت و مقـدم بـر         اي از واليت مطلقه      دي ماه، و با گفتن اين كه حكومت شعبه         ١٦صدور منشورنامه   

هـا را موقتـاً تعطيـل         تواند، در صورت مصلحت، آن      تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و مي           

 و حكومـت را در آن چـه ضـروري           نمايد، راهگشاي يك مكتب جديد و فقه پويايي شدند كه دسـت دولـت             

  .گذارد تشخيص دهد باز مي

 شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم بـه                 ـ فقهاء ٦

هايي ظـاهر گرديـد و جـدال فقهـي ـ سياسـي خـاص         العمل عكس. دادند چنين تأويل و تحولي را نشان نمي

ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبـر انقـالب، سـر             . باال گرفت مابين اركان حاكميت و متوليان      

گفتند منظور از حاكميـت و دولـت در فتـواي امـام، همـان          . فرود آورده متوسل به توجيهات جديدي شدند      

رهبر انقالب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفـداران               . واليت فقيه است  

گيري و حل اختالفات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا بـه درخواسـت                   تصميمفقه سنتي،   

يك گروه پنج نفري، به يك شوراي ابتكاري مـاوراي قـانون اساسـي واگـذار كردنـد كـه تركيـب و تلفيـق                         

  .ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود

  بخش دوم ) ب

باشد، مسأله واليت مطلقه فقيه از ديدگاههاي مختلف قـرآن،            در بخش دوم كه بخش اصلي رساله مي       

  .روايات و فقه مورد بحث تفصيلي قرار گرفته است



  هبر انقالب  برنامه انقالبي رـ١

 ، برنامه انقالبي اعتقادي ـ سياسي خود را ضمن ١٣٤٨در دوران تبعيد به نجف، در سال رهبر انقالب 

 به اعتبار اين كه حكومـت و پيـروي          ايشان. پنج درس براي طالب حوزه و روحانيون جوان تشريح كردند         

هـاي اسـتبدادي،      از يك حاكم براي هر جامعه يا امت، يك ضرورت عقلي و نقلي مسلم اسـت و كليـه نظـام                    

باشـند، تنهـا حكومـت اسـالمي حكومـت قـانون اسـت و بايـد بـه دسـت            مشروطه و جمهوري مردود مـي  

اي طلبگي، كليه مباحث مربوط به        وس حوزه قانوندانان، يعني فقهاي عادل اجراء گردد، خصوصاً كه در در         

شود، فقهاء به حكم روايات، جانـشينان         حكومت و اقتصاد و مسائل قضائي و اداري و سياسي تدريس مي           

پيغمبر و پيشوايان تشيع بوده داراي وظيفه و حق واليت بر امت هستند، و عالوه بر آن، توانايي و وظيفـه                     

  .قيام نماينددارند كه براي در دست گرفتن حكومت 

  .  واليت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام نداردـ٢

مطرح گرديده  » مالاحمد نراقي  «در يك قرن و نيم پيش براي اولين بار، از طرف مرحوم           » واليت فقيه «

از جملـه   . داليلي براي آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكي از فقهاي معاصر واقـع شـده اسـت                   

آقـاي خمينـي در دروس نجـف        . اهللا خمينـي    و آيـت  ) به طور محدود و مـشروط     (اهللا بروجردي     مرحوم آيت 

عقاليي است و واقعيتي جز جعـل نـدارد، ماننـد قـيم             اند موضوع واليت فقيه از امور اعتباري          صريحاً گفته 

 فوق، غالب علماء و مخصوصاً بزرگان فقهاء كه از بنيـانگزاران و اسـاتيد                در برابر اندك عده   . براي صغار 

موجه حوزه و صاحب رساله عمليه و مقام مرجعيت شيعه هستند، نظريه واليت فقيـه را شـديداً رد كـرده                     

  :از جمله است. اند ن دادهاساسي آ رأي به بطالن و بي

كـه  » كفاية االصول«مرحوم آخوندخراساني، استاد مراجع و فقهاي بعد از مشروطيت، صاحب كتـاب        

  .هاي ديني است يكي ديگر از كتب درسي طالب حوزه

و كتـاب فقهـي   » منية الطالب«مرحوم محمدحسين ناييني، استاد و مرجع بزرگ شيعي، صاحب كتـاب           

كه در اثبـات آزادي و حاكميـت ملـي، يـا حكومـت مـشروطه، در                 » تنبيه االمة و ترتيه امللة    «سياسي معروف   

  .انطباق با شرع انور نوشته است

الـذكر     فقهي و روايي علماي فوق      با تفصيل و توضيح الزم، عين نظريات و داليل         ٢در صفحات بخش    

آن طور كه   (ه تنها بديهي نبودن واليت فقيه       ن. ايم  اند، آورده   را كه بر رد فرضيه يا نظريه واليت فقيه نوشته         

پايـه بـودن آن را نـشان     اند، بلكه بـي     را اثبات كرده  ) در مقدمه دروس يا كتاب واليت فقيه اظهار شده است         

  .اند داده

  ]ت مندرجاتبازگشت به فهرس[. اساس و در حكم شرك است  واليت مطلقه فقيه از ديد قرآن بيـ٣

گونـه اسـتناد بـه        چه خود آقاي خميني، هـيچ     » مالاحمد نراقي «واضعين و معتقدين به واليت فقيه، چه        

ولي از آن جـا كـه در جريـان بعـد از             . اند  ي در تأييد آن نياورده    ا  هقرآن براي اثبات واليت فقيه نكرده و آي       

ز متوليان و مدافعين، و در تبليغات انحصاري، آياتي از قرآن را به عنـوان شـاهد                 پيروزي انقالب، بعضي ا   

  .اند، مراجعه به قرآن الزم شده است بر اصل واليت فقيه آورده



قرآن نه تنها در هيچ يك از آيات اشاره و اجازه براي اطاعت و اعتقـاد بـه واليـت فقيـه و سرپرسـت                     

م، واليان، فقهاء و بزرگان دين و عرفان يا روحانيون را ندارد، بلكه             ها، اعم از پادشاهان، حكا      گرفتن انسان 

هر گونه شريك گرفتن به جاي خدا يا براي خدا به لحاظ پادشاهي، حكومت يا مالكيت و آمريت يـا واليـت                      

  ١.نمايد را شرك اعالم داشته صريحاً منع مي

قرار گرفته، مطرح و نـشان داده شـده   در بحث تفصيلي، كليه آياتي كه مورد استناد و استفاده آقايان    

  .شود، ندارد است كه هيچ يك ارتباط و داللت بر حاكميت يا واليت فقيه، آن طوري كه ادعاء و تبليغ مي

االمر را بـه مـؤمنين         خدا و رسول و از اولي      نمايند كه اطاعت از      سوره نساء مي   ٥٦مثالً استناد به آيه     

اگر اختالف و نـزاع پـيش آمـد    «: شوند كه فرموده است يه را متذكر نمي   ولي اوالً دنباله آ   . فرمان داده است  

در حـالي كـه اگـر قـرار بـر اطاعـت مطلقـه و               » نماييـد ) سنت(و به رسول    ) محكمات قرآن (مراجعه به خدا    

گرديـد، يـا صـريحاً     بود، اصالً امكان اختالف و تنازع مطرح نمـي  چون و چرا از ولي امر يا ولي فقيه مي        بي

ثانياً مفسرين شـيعه    . گويد عمل نماييد    االمر مي   در صورت تنازع و اختالف، بر طبق آن چه اولي         : دفرمو  مي

االمر در اين آيه را امامـان معـصوم           هاي قبل از انقالب، منظور از اولي        و حتي خود آقاي خميني در نوشته      

  .اند دانسته مي

را كـه   ) پيغمبر نسبت به مؤمنين حق تقـدم و اولويـت دارد          (» النيب اَويل بِاملُؤمنني  «بعضي از آقايان، آيه     

در حالي كه اولويت داشـتن و مقـدم بـودن، غيـر از واليـت و                 . كشند  در سوره احزاب آمده است، پيش مي      

االطالق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر امـوال و حقـوق و بـراي افـراد غيـر                        آمريت و حاكميت علي   

ه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد، با سياق عبارات و سال نزول آن، داللـت      موضع اين آي  ). ص(رسول

مضافاً به اين كه تاريخ سنت و       . روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت            

در دوران حكومـت خالفـت خـود از چنـين           ) ع(و اميرالمـؤمنين  ) ص(دهد كه رسول اكـرم      سيره نشان نمي  

اعتنـاء بـه بيعـت        ي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي و اختيار كرده، يا بي             ا  هو واليت استفاد  اولويت  

  .شده باشند

 در  الكرسـي   آيةتوجه به اين نكته جالب است كه آخرين آيه نازل شده درباره واليت انحصاري خدا،                

هـا از     بيـرون آوردن آن   سوره بقره است كه در آن جا خـدا را ولـي مـؤمنين دانـسته اثـر واليـت خـدا را                        

ولـي  «: كنـد   دارد و اضـافه مـي       به روشـنايي اعـالم مـي      ) جهل و سرگرداني و خطا و عدم بينش       (ها    تاريكي

اسـت، و طـاغوت آنـان را از روشـنايي           » طـاغوت «كساني كه خدا را كنار بگذارند يا انكار فراموش نمايند           

طاغوت نيـز اصـطالح عـام       » .كشاند  ها مي  به تاريكي ) دانش و دين و خرد يا تشخيص راه و هدف صحيح          (

  .باشد قرآني براي غرور و سركشي از مشيت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه مي

پيماني و اتحاد نظامي ـ سياسـي    به معناي دوست داشتن، حامي و حمايت، هم» واليت«و » ولي«البته 

اعتماد و اتكاء به مشركين و دشمنان، خدا  نيز در قرآن آمده و اجازه داده و توصيه شده است كه به جاي               

  .و رسول و مؤمنين يكتاپرست را ولي خود بگيريم و با خودمان پيمان دوستي و حمايت ببنديم

                                                 
  )٢٥٧ ـ بقره ١١٦توبه   ـ٩ ـ شوري ١٠١ ـ يوسف ٤١ ـ سبا ١٤ ـ انعام ١١١ ـ اسراء ١٠٢ ـ كهف ١٨در فرقان از جمله (ـ ١



هاي اسالمي به معناي حاكم يا استاندار آمـده            در صدر اسالم و در دولت      ١عالوه بر اين، ولي و والي     

سيم؛ فرمانداران و استانداراني را كه خـود مـستقيماً بـه            شنا  را كه اميرالمؤمنين مي   ) ع(حضرت امير . است

. اند  گفته  ها را والي مي     فرستاد، آن   عنوان واليت براي حفاظت اياالت و كشورهاي تابعه منصوب كرده و مي           

ها ـ به طوري كه در فرمان مالـك اشـتر، والـي اعزامـي بـه        بدون آن كه مأموريت و منظور از حكومت آن

رپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفـس افـراد باشـد، و حـق خودكـامگي و فعـال       مصر، آمده است ـ س 

  .مايشائي، يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند

نمايـد كـه زبـان چـرب و نـرم و گيـرا داشـته خـدا را شـاهد صـداقت                         قرآن افرادي را نيز معرفي مي     

رسـند، كوشـش در       مـي » واليـت « دشمن بوده چون بـه       ترين  گيرند، ولي در باطن، سرسخت      گفتارشان مي 

  .نمايند مي) حرث و نسل(فساد انگيزي و در نابودي دستاوردها و نژاد بشر 

  ]بازگشت به فهرست مندرجات[.  واليت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود استـ٤

اساس استدالل معتقدين به واليت فقيه و مبلغين، اسـتفاده و اسـتنباطي اسـت كـه از چنـد روايـت يـا                      

  .نمايند حديث نقل شده از پيغمبر يا امامان شيعه مي

  : قرار گرفته عبارت است از مورد بحث و بررسي٢مهمترين اين روايات كه مشروحاً در بخش 

  )ع(توقيع حضرت ولي عصر      )١

  )ص(از رسول اكرم) ع(روايت مرسله فقيه از حضرت امير      )٢

  )ع(خديجه به نقل از حضرت صادق روايت ابن      )٣

  »مرتلة الفقيه«روايت فقه رضوي       )۴

  روايت عمر بن حنظله      )۵

  )ص(و رسول اكرم) ع(صحيحه قداح از حضرت صادق      )۶

، مستدالً و با منطق متداول      ٢بخش   روايات، به فرض صحيح و معتبر بودن، به طوري كه در             كليه اين 

كنـد اعطـاي حاكميـت، مـديريت يـا واليـت بـر                 نمي هاي طلبگي نقادي شده است، به چيزي كه داللت          حوزه

ي ا  هگونـ باشد، بـه      شيعيان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان يا پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان مي              

  .كه بعد از پيروزي انقالب توجيه و تعريف شده است

. نماينـد   هايي كه واضعين و معتقدين و مبلغين واليت فقيه به روايات نـامبرده مـي                استدالل و استنباط  

مـتن و   . باشد  اساس مي   اند، سست و بي     طور كه اساتيد فقه و مراجع بزرگ معاصر شيعه متذكر شده            همان

. هاي ديگري از فقهاء و علماء بوده است         رساند كه منظور معصومين، استفاده      ني مي سياق روايات به روش   

مانند قضاء و حكميت در دعاوي و اختالفات، تعليم و ابالغ نظريات ائمه يا جانشيني انبياء گذشته، به لحاظ    

  .تبليغ دين خدا و تعليم و تربيت مردم

  . قه خدا نداردهاي بشري انتساب و انشعاب از واليت مطل  حكومتـ٥

                                                 
اهللا  اثـر آيـت  » چنـد گفتـار  «كتاب به » ولي، والي، وِاليت و واليت   «اطالع بيشتر از مفاهيم و معاني نظري و عملي كلمات           ـ براي   ١

 . رجوع كنيد٢٧٧ تا ٢٧٤ ، و٧٣ تا ٦٠سيد محمد جواد غروي، نشر نگارش، صفحات 



 آمده و به شرح زيـر  ٦٦دي ماه  ١٦ رهبر انقالب در حوزه نجف، با آن چه در فتواي        ٤٨دروس سال   

اسـت، يكـي از احكـام اوليـه         ) ص(مطلقه رسـول اهللا    اي از واليت    حكومت كه شعبه  «: باشد، اختالف دارد    مي

  ».اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است

به عمل آمده » واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند«در آنجا تنها صحبت از     

اجتمـاعي و اقتـصادي و حقـوق و سياسـت     اند كه اسالم براي امور      وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته     

  .تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است

ثابت و قاطع بودن احكام و . اند مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده    

اگر ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و         اند كه اين    قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده      

بايد عين احكام شرع را اجراء «تكيه شده براي اين بوده است كه » رئيس اسالم«روي قانون داني و عدالت    

  ».نمايد

در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيـل حكـم، حكـام، حكمـت، احكـام، و                        

اكميت متـداول در ميـان مـا فارسـي     ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و ح           مانند آن 

امـا  . هـاي اخالقـي و دينـي اسـت          العمل  ها و دستور   هها قضاء و داوري، يا شيو       منظور از آن  . زبانان نيست 

. نمايـد   ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مـي                آمريت بر مردم براي واداشتن آن     

قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مـسؤوليت مـردم را نداشـته    حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از      

» الاكراه في الدين  «اصل  . شان ابالغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است               يگانه وظيفه 

باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقـاد و چـه                شعار جامعي مي  

در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منـع از          . گيرد  احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي         در  

 .دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است

 امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و                     

دانند، و در قرآن و روايات توصـيه و تأكيـد زيـاد               صدور جنگي و تحميلي اسالم به اقصي نقاط جهان مي         

هـا بـا يكـديگر، از يـك           هاي اجتماعي و اخالقي و روابـط انـسان          شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي       

 بايد از ناحيه مردم     خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه     . باشد  طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي        

و حكومـت   » والـي «در برابـر    » رعيـت «بر واليان اعمال گردد، و موالي متقيان آن را از حقـوق و وظـايف                

امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان نـاتوان نتواننـد حـق               «: اند  نيز فرموده ) ص(رسول اكرم . داند  مي

گاه از ظلم و فـساد پـاك     حاكم مطالبه نمايند، هيچ  خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان          

زباني و مطبوع بودن اسـت، و از مـصاديق    ، خوش»معروف«اصالً يكي از مصاديق و معاني       » .نخواهد شد 

شود كه در اجراي وظيفه امر به معـروف و            حال چگونه مي  . زشتخويي و خشونت است   » مكروه«و معاني   

 بيايد؟نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان 

حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده اسـت، و                   

امـور امـت، بـه وكالـت از         » مباشـرت «رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً         نظم و نسق امور جامعه را مي      

جـراي همـين وظيفـه يـا        ضمن آن كـه ا    . االطالق  طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي         



مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مـردم                    

 .يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي. تواند باشد ها مي و همكاري آن

اجتمـاعي و سياسـي پيغمبـران و        همچنين بر خالف ادغام دين و دولت، و الزامي كه بـراي حاكميـت               

اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكـديگر                  بزرگان دين و فقهاء قائل شده     

هـا شـغل نبـوت و حكومـت را توأمـا بـه عهـده         در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهـار نفـر آن    . باشند  مي

 سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايـد فرسـتاده خـدا يـا                 نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و       . اند  گرفته

 .فقيه در دين باشد

البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقـد بـه خـدا طبعـاً و منطقـاً از ديانـت و از                          

ي نمايد، ولـ    اند، تبعيت مي    اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده             

آن طور كـه شـيوه خلفـاي        (يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت          . عكس قضيه صحيح نيست   

خواسـته و   هـاي هـر زمـان مـي     اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون   

 نظر بـه ايـن كـه    بيفتد،) يا حكومت و سياست(هر جا كه امر دين به دست دولت       . تبعيت نمايند ) اند  كرده  مي

نقـض  » الاكـراه فـي الـدين     «باشند، اصل     ي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي       ا  هسياست و حكومت به گون    

هـا   گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرسـتي شـرك و بـه اسـارت درآمـدن انـسان                  مي

  .شود مي

هـا    انـد و همـه انقـالب        آخرت كرده همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و               

رسم . اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند         براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده         

مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خـود، آيـين و اخـالق مـردم و                        

بينم و شـما را       گفت مصلحت شما همان است كه من مي         يفرعون به قوم خود م    . فرهنگ آنان را تعيين كنند    

ناصـرالدين شـاه هـم    . دانـست  لويي چهاردهم شخص خود را دولـت مـي       . نمايم  به خير و رشد رهبري مي     

  ...دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند

اي از واليـت مطلقـه         حكومت، شعبه  ، ديماه ١٦شود كه طبق منشورنامه       حال، با كمال تعجب، ديده مي     

نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيـل و          انديشي مي   خدا و رسول شده و براي اسالم و ملت مصلحت         

گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتبـاط بـا انـسان و اجتمـاع دارد بايـد              ما نمي ! كند  تغيير پيدا مي  

ان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي              خشك و اليتغير مانده جوابگوي شرايط زم      

اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسالم          . نماييم  اسالمي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي    

فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتالبه هفتصد هشتصد سـال گذشـته را مطـرح و       

هاي محكومين و مقـصرين را بـر حـسب ارزشـهاي كهنـه                ها حدود و ديه     حتي در دادگاه  . مايدن  عرضه مي 

و بـه تقليـد از      » اجتهـاد «در حالي كه فقه شيعه افتخار به        ! نمايند  متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي       

تطبيـق بـه عهـده     اصول را از ما بگيريد و تفريـع و          «: اند  فرموده) ع(نمايد و حضرت صادق     مجتهد زنده مي  

باشد، تغيير و تعيـين احكـام عبـادي و اجتمـاعي اسـالم بـه دسـت                    آن چه به نظر ما ناروا مي      » .شما است 

هـاي سياسـي و گروهـي يـا شخـصي، هـر روز تـصميمي                  حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص       



م شـيرازه ديـن و      هاي خودسـرانه، هـ      با اين نوع مصلحت انديشي    . بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند       

  .شيرازه مملكت و دولت شود و هم دينداري گسيخته مي

ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي          خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت          

گوييم ارتباط و تأثير متقابل مـابين زنـدگي فـرد و اجتمـاع از يـك طـرف، و        البته نمي. آدميان كشيده است 

اي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زنـدگي و سـعادت دنيـايي                   اعتقادات و اجر  

الالـه  «تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبـه                بشريت بي 

ي و اداري   كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثـار و رهنمودهـاي اجتمـاعي و سياسـ                  » االاهللا

در عقيـده و رويـه و برنامـه مـؤمنين، طـرد پادشـاهان و       » الـه «نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه       

شـود،    آيد، و حاكميت و واليت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي               فرمانروايان خودكامه به عمل مي    

هـاي    رويم كه سـكه     پرستي نمي   ي و دنيا  پرست  دار است، و يا زير بار مال        كه اين خود يك امر سياسي دامنه      

هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بـوده، ايـدئولوژي و سيـستم      ها و نظام    رايج تمدن 

  .سازد هاي ديگر دنيا جدا مي ها و سازمان زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي

شود،   به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي        اديان توحيدي يا اسالم، در آن چه مربوط       

هاست، كمتـرين اجـازه تـصرف و تـشخيص تغييـر را               و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن          

بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلـم تعيـين نمـوده،                    . حتي به پيغمبران نداده است    

اما آن جا كـه پـاي       .  انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است            كوچكترين حرف و حركات   

ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتـصادي و اداري                   زندگي و امور دنيايي انسان    

يا تعليم اند كه به قدر الزم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و  آيد و نشان داده و سياسي، در ميان مي 

و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد اوالً اختيار و مسؤوليت داده است، ثانياً گوش و چشم و    

شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است، ثالثاً همين نياز و تالش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده                      

هم دنياي گذرا را آباد و امن و        . وي خود بيافزاييم  است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معن          

اسـاس و قـسمت     . شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاسـت                 

اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت اسـت، و هـر جـا كـه                         

هـاي انفـاق، ارث، ازدواج، معـامالت و           رات و اخالقيـاتي در زمينـه      تعليم حكمـت نمـوده و احكـام و دسـتو          

گشايي به سوي خداوند متعـال و جلـوگيري از افتـادن بـه      اند بيشتر براي راه اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته    

هاي ديگر، به خود و بـه مـردم           دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم             

نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين بـراي تمـرين و تربيـت                    نه براي آئين  بوده است   

انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهـت تـدارك و تطبيـق بـا محـيط و شـرايط زنـدگي                         

  .آخرت

يـك جامعـه   در  . شـود   ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سالمت و نعمت و سعادت دنيـا مـي                 

هـا حـل شـده و         ها و مسائل بغـرنج دولـت        مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكالت و گرفتاري          

ها به دنبال آن هستند، تـأمين و تـضمين            ها و ملت    بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت       . باشد  منتفي مي 



ها بدان معني نيست و نبايد  اينولي تمام . ها باز خواهد شد بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن  

ها باشند  توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكالت فردي و اجتماعي دنياي انسان 

هايي كـه اديـان بـه صـورت           و الزم نباشد كه خود ما با تالش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص               

اند، مـسئول و موظـف         سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده     عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و        

  .به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحوالت دنيا، نباشيم

به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي بـراي دخالـت و واليـت                      

  . طرف خدا، وجود نخواهد داشتها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از انسان

   حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد ـ٦

ايم  تشريح كرده » طرفه قراردادها  تشخيص مصالح و لغو يك    «، تحت عنوان    ٢در بند ماقبل آخر بخش      

هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا اسـت كـه             كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست         

ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قـواي                     حكومت

ن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتـاه  بدون آ. دار آن بشوند گانه و حاكميت ملت ـ عهده  سه

اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسالم باشد، و حـاكم يـا حكومـت تعيـين                . مدت شخصي و طبقاتي نمايند    

. كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسالمي اسالم نيست و از خدا نيست و ديـن بـشري و بـدعت اسـت                      

موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي الزم، از جانب خداوند اسالمي كه اصول و فروع احكام آن، با 

النبيين است، و كتابش اعالم اتمام و اكمال آن را كرده است،              اش خاتم   عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده     

  !ها ندارد ها و انسان چنين اسالمي نياز به نظر اصالحي و تكميلي حكومت

وابگوي مسائل مكان و زمـان حاضـر مـا باشـد، ايـن را بايـد بـه                   اگر اسالم فقاهتي نتوانسته است ج     

حوزه و فقه بايد اصالح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و . حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد

 بـاز    اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبـديل بـه جامعـه              . مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند      

 شـامل مـا     »فَبشر عباد الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ اَحسنه      «: اد و تحقيق شود، مژده الهـي      آزادي و انتق  

  .ها خواهيم بود خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل

  . ها را ندارند  حكومت و واليت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمانـ٧

هـاي   ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمـان           اي كه بر حسب پيشامد      آيا حكومت و جامعه   

  تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟ بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي

بعـد از مـسأله اخـالص در پرسـتش خـدا و             .  و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند       در زمينه عهود  

، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق بـا خـدا و مـردم، يـا رعايـت تعهـدات و                    زكوة و   صلوة

  .ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد پيمان

ها آورده شده      پيمان و توبيخ نقض آن     ات محكمات درباره عهد و    ، هشت نمونه از آي    ٢در پايان بخش    

  .است



ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط                بلندترين و مفصل  

هـا   گيري، مؤمنين را به مراعات جـدي آن  گيري در معامالت و ديون و امانات دارد و ضمن سخت        يا وديعه 

  .توصيه كرده است

تـر، ماننـد    هـا از ناحيـه طـرف قـوي     پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهـود و پرداخـت          اگر امكان 

  !حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ الزم نبود

يـا آن كـه   . شـوند  هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي حكام نيرومند و دولت   

داننـد تـا بـاكي از         و صـاحب حـق و حيثيـت نمـي         » داخـل آدم  «ان را   مردم را هم چون بهـائم انگاشـته آنـ         

  .گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند خالف

  

  بخش سوم) ج

اليت فقيه از ديدگاه انقالب و نظام، ابتـدا راجـع بـه تعـارض و تنـاقض            در بررسي حقوقي و قانوني و     

هاي رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران، تا قبل از پيروزي انقـالب و تـصويب                   ها و وعده    گفته

قانون اساسي، صحبت كرديم و سپس پيامدهاي حاكميت يا واليت مطلقه فقيه را به لحاظ قانون اساسي و                

  .ينده كشورمان مطرح نموديمنظام آ

   تعارض با نظريات و تعهدات قبلي ـ١

انقـالب بـا صـراحت و تأكيـد تمـام،           ها و اظهارات نجف و پاريس و تهران، همه جا رهبر              در مصاحبه 

آزادي عقيـده و  : ها ايشان را به رهبري برگزيد دادند و ملت ايران به اعتبار و تأييد آن    هاي ذيل را مي     وعده

بيان و احزاب، حكومت دموكراسي، اتكاء حكومت به آراء ملت، حاكميت ملي، ثبات در منطقه، حقوق بـشر،                  

 هدايت مردم و امتناع از به دست گرفتن حكومت، تعيين سرنوشت            هاي مذهبي، قصد    آزادي و حقوق اقليت   

  ...ملت به دست خود ملت

ها در تعـارض   هاي فوق تحقق نيافت و واليت مطلقه فقيه چگونه با همه آن             اما در عمل ديديم كه وعده     

  .قرار گرفت

شده اسـت كـه   ، نشان داده )ها ـ انتهاي بند تعارض با تعهدات قبلي  تعارض و تناقض(در بخش سوم 

داعيه قدرت مطلقه براي ولي فقيهي كه بتواند بر طبق تشخيص خود و حتي با انگيزه تأمين مصالح جامعه                   

  .قوانين را زير پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در كتاب واليت فقيه نيز تناقض دارد

   تعارض با قانون اساسي ـ٢

هاي بعد از تصويب قانون اساسي بـه وسـيله آراء عمـومي، اطاعـت و عمـل بـه                رهبر انقالب در سال   

  :اند قانون اساسي و اجراي تمام و كمال آن را بارها تأييد و تأكيد نموده از جمله مطالب ذيل را بيان داشته

  »افتد پيش اسالم ديكتاتوري كند از واليت مياگر يك فقيهي يك مورد «

خواهنـد قـانون را      اگر قانون در يك كشور عمـل نـشود كـساني كـه مـي              «

  »...اند ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسالمي پيش آمده بشكنند اين



بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرده هر كس بخواهد كـه بـر خـالف                  «

  ». استآن عمل بكند اين ديكتاتوري

  ».قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند«

باشـد در اصـول ذيـل         مواردي از قانون اساسي را كه در تعارض آشكار با واليـت مطلقـه فقيـه مـي                 

  :توان سراغ داد مي

 اعمال واليت را مشخص و ١٦٢و  ١١٠ضمناً اصول . ١١٢ ـ فصل پنجم ـ و اصل ٩ ـ ٨ ـ ٧ ـ ٦اصول 

  .حدود ساخته استم

   مرز ميان واليت مطلقه و استبداد مطلقه ـ٣

، نظريات مرحوم ناييني توضيح داده      »تنبيه االمه و تنزيه المله    «در ذيل اين عنوان، با استفاده از كتاب         

  .باشد ست كه به لحاظ فقهي و جامعه شناسي قابل توجه و آموزنده ميشده ا

  :مرحوم ناييني از جمله چنين گفته است

حقيقت استبداد آن است كه قواي متفرق كشور به دست فرد واحـد قـرار        «

  ».گيرد

قرآن كريم تسليم در برابر هر اراده شخـصي را شـرك بـه ذات صـفات                 «

  ».خداوندي مي شمارد

خالصي از اين شـجره خبيثـه و        . سياسي و ديني  :  قسم است  استبداد دو «

رقيت كه فقط با تنبيه ملت ميسر اسـت، در قـسم اول آسـانتر اسـت و در                   

  ».باشد قسم دوم در غايب صعوبت مي

عملكرد نظام جمهوري اسالمي ايران و      حل معماي تعارض و تناقض مابين گفتارهاي رهبر انقالب با           

  .باشد  واليت مطلقه فقيه و شخص رهبر انقالب ميه عهده طرفداران ب١٣٦٦ دي ماه ١٦با فرمان 

كنيد؟ و ايـن كـار را         گوييد كه به آن عمل نمي       نمايد كه چرا چيزي مي      قرآن كريم مؤمنين را مالمت مي     

در حالي كه فقط گفتن و نكردن است، بايد ديد گنـاه گفـتن و خـالف آن                 . شمارد  در نزد خدا گناه بزرگ مي     

  !ر نزد خداوند تبارك و تعالي، چه اندازه است؟عمل كردن، د

  ١.يا اَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونُ كَبر مقْتاً عنداِهللا اَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَصف ـ 
  جمع بندي نهايي و تحليل اجتماعي ـ اعتقادي پيدايش و پيامدهاي پديده واليت مطلقه فقيه 

هاي چهارگانه ديديم، واليت مطلقه فقيه يك اصل يا نظريـه فقهـي ـ سياسـي      ماحصل آن چه در بخش

  .باشد كه از اصالت و اعتبار كافي برخوردار نيست بديعي مي

نـه در سـنت رسـول خـدا         . كنـد   نمايد، بلكه شديداً نفـي مـي        آن را اعالم يا تأييد مي     اي    نه در قرآن آيه   

توان يافت، نه در عترت نبوي و روايات داللت و صراحتي براي آن آمده                اي براي آن مي     اي و تجربه    سابقه

                                                 
و وعـده   (كنيـد بگوييـد        كار كه آن چه را نمي      كنيد ؟ گناه اين     گوييد كه عمل نمي     ايد چرا چيزي مي     ـ اي كساني كه ايمان آورده     ١

 !نزد خدا بسيار بزرگ است) بدهيد يا ادعا نماييد



 و  بلكـه فقهـاي بـزرگ شـيعه و اسـاتيد          ... است، و نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شـده اسـت              

ها و بيانات خود آقاي خميني كه         اند و نه با تأكيد      گذاران مرجعيت معاصر، عموماً آن را مردود دانسته         پايه

  ...خواند اند، مي قبل از پيروزي انقالب و بعد از آن اعالم داشته

زيرا كه واليـت    . ملت خيانت شده است   هاي انقالب و      به عالوه مشروعيت قانوني نيز نداشته به آرمان       

 و حتي واليت فقيه به صورتي كه قبالً ابراز و اجراء ٦٦ دي ماه    ١٦مطلقه فقيه به صورت مندرج در فرمان        

گانـه و حاكميـت ملـت دارد،      اي كه بر قواي سه      شد، با چنان اختيارات نقض كننده ساير اصول و احاطه           مي

باشـد، ضـرورت داشـته        شده و بسيار محدود و مـشروط مـي        چون در قانون اساسي تعريف و تصريح ن       

است كه مانند خود قانون اساسي به تصويب آراء عمومي ملـت برسـد و چـون چنـين نـشده اسـت فاقـد                         

  .باشد قانونيت و مشروعيت مي

اما از نظر اجتماعي، سياسي، واليت مطلقه فقيه چيزي جز خودكامگي استبداد ديني و دولتـي نبـوده،                  

  .گردد زادي و شخصيت و استقالل ميموجب محو آ

در تحليل اجتماعي ـ اعتقادي مسأله، الزم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا رهبـر انقـالب    

از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون واليت مطلقه فقيه را عنـوان و اجـراء نكردنـد، بلكـه خـالف آن را             

يز قابل توجه است كه چگونـه يـك رهبـر و مقـام دينـي و                 شناسي اجتماعي ن    دادند؟ از نظر روان     وعده مي 

هاي خود مرتكب تناقض و  اعتنا به تضاد و تناقض در گفتار و وعده سياسي برجسته و موفق اين چنين بي

  !تباين شود

هـاي شخـصي را، آن        امر مسلم اين است كه اگر از روز اول، واليت مطلقه فقيه و اختيارات و دخالـت                

كردند، چون در مردم آمادگي كـافي و پـذيرش الزم وجـود               شود، اعالم مي     و اجراء مي   طور كه حاال ابراز   

پس از پيروزي انقالب و سپري شـدن عمـر          . نمودند  نداشت، ايشان را از جان و دل به رهبري انتخاب نمي          

كوتاه دولت موقت، و با وجود انحصاري گشتن تدريجي قدرت و مديريت در كف روحانيت، باز هم زمينه                  

گـشتند و     چـه بـسا مـردم برمـي       . راي به كرسي نشاندن واليت فقيه بـه صـورت امـروزي مـساعد نبـود               ب

هـاي كـافي      ضرورت داشت كه با تأني و تدبير و تدارك زمينه         . گشت  هايي ظاهر مي    العمل و اعتراض    عكس

 انحـصاري   از يك سو قدرت و سلطه حكومت باال بيايد، و از سوي ديگر با تبليغات              . در مردم، انجام گردد   

ماهرانه وسيع و برقراري اختناق، هم مبارزين قديم و روشنفكران ملي و مذهبي مرعوب و ساكت بـشوند                  

ها و مغزهاي تازه و جوان شيفته انقالب و اسـالم، بـا سوءاسـتفاده از احـساسات پـاك مـذهبي،                        و هم دل  

اي از مـردم و       تـوده . دشستشوي مغزي ديده، آماده براي پـذيرش و پذيرانـدن واليـت مطلقـه فقيـه گردنـ                 

جوانان پرشور و انقالبي، از روشنايي و صفاي اوليه انقـالب و آيـين احيـاء شـده اسـالم بيـرون آينـد و                         

  .هاي جهل و خرافه و ارتجاع سوق داده شوند اي از روشنفكران پيرو قرآن به تاريكي عده

نقالبـي، آشـنايي و     مبارزين ضد استبدادي و مـردم عـادي و حتـي روشـنفكران ملـي و مـذهبي يـا ا                    

آزمايشي نسبت به انديشه و برنامه واليت مطلقه فقيه نداشتند، ولي طالب جوان و مبـارزين معمـم، كـم و                     

بيش اطالع و ارتباط داشتند و بر همين اساس اصل قضيه واليت و حاكميت روحانيون جوان براي تبليغ و  



 كه افرادي از روحانيت به واسطه تـرس از          ضمن آن . تقويت اين فكر به وجود آمد، كه بسيار كارساز بود         

  .، جرأت اعتراض و اشكال كردن علني را نداشتند»اللهيان حزب«همكسوتان و 

دادنـد، بـا پيـشنهاد        اولين گام براي واليت فقيه در مجلس خبرگان، كه اكثريت آن را علماء تشكيل مي              

 در پيام افتتاحيـه مجلـس خبرگـان ـ     ، دشمن راه مصدق و مليون، برداشته شد و رهبري انقالب نيز»آيت«

آيـد اعمـال      كارت سفيد به فقهاء داده بودند كه هرگونه اصالح و اضافات، به لحاظ اسالم، به نظرشان مـي                 

اولين مقاومت و مخالفت نيز در آن جا از ناحيه بعضي از نمايندگان مذهبي و ملي طرفدار آزادي و                   . نمايند

جز آن كه جرأت نكردند در متن قانون اساسي تصريح . نتيجه ماند بيحاكميت مردمي به عمل آمد كه البته   

را گذاشتند كه اولواالمر قرآن و صـاحب االمـر را   » واليت امر«به جاي آن كلمه   . به واژه واليت فقيه نمايند    

كـه رسـميت و اعتبـار       (ولي جاي پايي براي واليت فقيه در مقدمـه قـانون اساسـي              . نمايد  تداعي معاني مي  

  .درست كردند) ي نداردقانون

در جريان گروگانگيري كـه يـك حركـت ضدامپرياليـستي، ضـدآمريكايي و مـورد عالقـه و اسـتفاده                  

دانـشجويان  «ها نيز بـود، انديـشه و برنامـه واليـت فقيـه، بـا روي صـحنه آمـدن                       شوروي و ماركسيست  

ود روحانيت تـصريح و     ظاهر گرديد، و پيش از آن كه از طرف خ         » پيروي از خط امام   «در چهره   » مسلمان

خواندن و افتخار كردن به اطاعـت مطلقـه،    » مقلد امام «تأكيدي به عمل آيد، مرحوم رجايي نخست وزير، با          

  .خاطره شعارهاي دوران استبداد و اسارت محمدرضاشاهي را در قالب جديد ديني زنده كرد

برنامه رهبـري انقـالب   با پيش آمدن جنگ عراق، و با ضرورت حركت و شهامت انبوهي مردم كه در      

به مكتب و به شـخص ايـشان،        » اعتقاد و ارادت  «وجود داشت، و بدون اطاعت و انقياد و انضباط متكي بر            

جنـگ بهانـه    . پذير نبود، انديشه و اجراي واليت فقيه احتياج به صراحت و به قاطعيت بيشتر پيدا كرد                 امكان

موقـع آن   . ب و نظام جمهوري اسالمي ايران شـد       و وسيله خوبي براي الصاق برچسب واليت فقيه بر انقال         

ظاهراً مرحـوم دكتـر     . رسيده بود كه واليت فقيه رسماً عنوان گردد و ضرورتاً مشروعيت قانوني پيدا كند             

را » اسـالم فقـاهتي   «ها، واليـت فقيـه و         هاي جمعه و در مقاالت و مصاحبه        بهشتي براي اولين بار در خطبه     

جـزو  » مـرگ بـر ضـد واليـت فقيـه         «پاي اين جريان، شعار       پابه. ر ورزيد ها اصرا   مطرح ساخت و روي آن    

ها براي طرد كردن و تهمت زدن به مخالفين سياسي گرديـد              شعارهاي قاطع انقالب شد، و حربه جوسازي      

بدون آن كه اجازه و پشتوانه قانوني براي آن وجود          . و يكي دو سال پس از آن اعتبار و رسميت پيدا كرد           

هـاي اسـتخدامي و دانـشگاهي يـا          ادارات دولتي و نهادها و حتي شوراي نگهبـان در گـزينش           داشته باشد،   

نامزدي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس اعتقاد و التزام به واليت فقيه را شـرط بقـاء و پـذيرش قـرار                      

  .دادند مي

يـي يـا    دار توضـيح و تأييـد فقهـي و كالمـي و روا              متوليان انقالب و روحانيـت مـشاور نظـام، عهـده          

يعنـي اعتقـاد كوركورانـه بـه        . كـشاندند » تعبد«ايدئولوژيك اصل واليت فقيه گرديده دامنه آن را تا سرحد           

چون و چراي احكـام و اوامـر ايـشان، بـدون احتيـاج بـه                  نظريات و فتاوي ولي فقيه و اطاعت و اجراي بي         

  .با اصول قانون اساسيمراجعه به قرآن و سنت و به رساله و رأي و نظر ساير فقهاء، يا انطباق 



اي در اطاعت از اولـواالمر        تا اين جا واليت فقيه، با داعيه جانشيني واليت امر و اتكاي به قرآن كه آيه               

آورده است، تبعيت از فقه يا اسـالم  ) البته به صورت نسبي و مشروط(را به دنبال اطاعت از خدا و رسول   

يل كامل است، ضـمن آن كـه رهبـر انقـالب تأكيـدهاي              فقاهتي بود كه جزء ناقص و نارسايي از اسالم اص         

  .كردند مكرر بر اصالت و بر حفظ و رعايت فقه سنتي مي

مسأله جنگ بر سر قدرت و اختالف دو جناح حاكميـت، كـه در مجلـس دوم و دولـت آقـاي مهنـدس                        

وز تمايـل   در حالي كه رهبر انقالب روز بـه ر        . بستي براي نظام به وجود آورد       موسوي پيش آمده بود، بن    

دادنـد، فقـه سـنتي در معـرض           هاي دولتي كردن كارها نشان مـي        بيشتر به جناح به اصطالح چپ و برنامه       

بست، رهبر انقالب مرحلـه   براي خروج از بن. ابتال و آزمايش و زير سؤال و ضربات پي در پي قرار گرفت     

 از اقتـدار و اعتبـار مقامـات و          به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسـالم فقـاهتي و               

 انقـالب چهـارمي   ١٣٦٦ دي مـاه     ١٦متوليان طرفدار آن كاستند و باالخره با صدور منشورنامه يا فرمـان             

  :انجام دادند تا به اين ترتيب

  هاي به ظاهر چپ خود باز شود، دست دولت در برنامه

  بست بيرون آيد، حاكميت از بن

  .ر و ارزش خود را عمالً از دست بدهندقانون اساسي و شوراي نگهبان اعتبا

  .فقه و اسالم فقاهتي، همراه با روحانيت حامل آن ساقط شود

  .واليت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد

استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعـت هـر دو    

  !...آزاد سازد

الَّذ يلو رِاللّهوإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ين  
الطَّاغُوت مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذو  
اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي  

  أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
  ت آزادي ايران                                        نهض

  ١٣٦٧ماه                                         فروردين 

  

  

 
 
 
 
 
 
  



   ١٤توضيح مربوط به صفحه 

اختصاص به  » ديانت، روحانيت و قدرت   «اين طرز تفكر و برداشت توأم، از مثلث اعتقادي و اجتماعي            

اي است بشري، بسيار قديمي و كامالً فطـري كـه             پديده. انقالب و نظام ما و به زمان و روحانيون ما ندارد          

ها به سوي مطامع و  ر آنهاي ديرينه ديني و سياسي بوده، دامنگير كليه اديان توحيدي در سي داراي ريشه

  .مسائل دنيايي يا زندگي شده است

دانيم دو نوع ديانت يا مذهب، با دو سير متفاوت و سرنوشت مخالف، در ميان اقوام                  طور كه مي    همان

يكي اديان توحيدي خداپرستانه كـه منبعـث يـا منتـسب بـه      . شود  بشري، اعم از متمدن و وحشي، ديده مي       

گـذار    هـا پايـه     پرستانه است كه پيروانشان و تـاريخ بـراي آن           ري اديان شرك بت   باشد، و ديگ    پيغمبران مي 

هاي بشريت، ساخته و پرداخته طبيعي        ها و فرهنگ و فرآورده      مانند ساير پديده  . دهند  مشخصي سراغ نمي  

رفتـه  گذار، راه انحطاط و انحراف را پـيش گ          اديان نوع اول، بعد از فوت پايه      . باشد  ها مي   خود اقوام و تمدن   

هاي بشري و اصول يا       هاي مظهر طبيعت به طاغوت      پرستي ناب به تعدد و تجسم خداها و توجه به بت            يكتا

ولي اديان نوع دوم كه مخلوق اوهـام و افكـار بـشري بـر مبـاني                 . هاي مكتبي و علمي، گراييده است       روش

ر تحول معكوس داشته    هاي تصوري بوده است، سي      مشاهدات و مشابهات، عيني يا خيالي و قياس به نفس         

شان رفته رفته از تجسم و تعدد و از مادي و محسوس و بشري بودن گرايش                  خدايان و ارباب انواع   . است

مكانيسم يا طرز تحول از . يافته است  نموده و رنگ معنويت يا تعالي و تقدس مي          به سوي قلت و وحدت مي     

 خاور دور، قسمت اعظـم قـاره مـسكون را       توحيد به شرك خصوصاً در اديان جديد ابراهيمي كه خارج از          

زير پوشش خود دارد، به اين ترتيب بوده است كه چون احـساس و عبـادت خـداي ناديـدني نامحـسوس                       

پدر و مادر و فرزند، كه در عين حال بينا و شنوا و داناي توانا و حاضر در همـه جـا باشـد،                          مانند و بي    بي

شد سرشار بوده است، بـه طـور طبيعـي و يـا تلقينـي و در                 براي بشر مشكل و تقريباً محال و محتاج به ر         

سـاختند، يـا بـديل و جانـشين و      اول برايش فرزند و خويشاوند مي . اند  آمده  ، مي »انساني كردن خدا  «جهت  

نمودند، تا به عوض او كه خيلي دور و باال است، اين يكي را سـتايش و نيـايش                     سايه تصوير و تصور مي    

در مرتبه بعد و پس از اين كه خدا و اصل اولوهيت .  واسط و رهبرش بشناسندكرده زير فرمانش بروند و

تر   هاي ديگر در مراحل پايين      كرده، راه براي ارتباط يا حلول او در آدم          يك پله تنزل به طبيعت و آدميت مي       

 هـا، اخيـار و رهبانـان، روحـانيون و رؤسـاي طريقـت و شـريعت و                   حواريون، ائمه، اولياء، مراد و مرشـد      

ها بر حسب منزلـت و نيازهـاي مربوطـه و اسـتعداد و اسـتقبال                  گشت، هر يك از آن      ها، هموار مي    حكومت

پيروان، سهمي از صفات و اسامي الهي يا اختيار و اقتدار او را به خود اختصاص داده كالً يا جزًء شـريك                 

  .شدند خدا مي

تقصير و بيـزار از ايـن ادعاهـا و     بي و اماماني چون علي و حسين، ُعزيراگر پيغمبراني چون عيسي و     

رسـانند و     ها را به الوهيت مـي       اند، خود مؤمنين جاهل و موحدين ناخالص هستند كه انسان           ها بوده   انتساب

كنند، ولي در ميان پادشاهان و بزرگان و متوليان دنيا و دين زيادند كساني كـه                  در جهت شرك حركت مي    

كـه قـرآن    » امت واحد «. ها بوده است    ته به چنين ادعاها و ارتباط     هايشان وابس   مندي  قدرت و حيثيت و بهره    

روي آن تأكيد فراوان دارد، از اين راه و به خاطر جيفه و جاه دنيا و به بهـاي انـدك فـروختن آيـات خـدا                           



قـرآن در ايـن بـاب مكـرر هـشدار داده          . شـود   و مـي  است كه مبـدل بـه شـرك و تفرقـه و تخاصـم شـده                 

هـا را شـرك دانـسته         بـازي    ارباب گرفتن روسا و روحانيون و فرقه       تر و    پايين ٣ و   ٢هاي درجه     خداسازي

من الَّذين فَرقُوا دينهم و كَانوا شـيعا كُـلُّ حـزبٍ             الْمشرِكنيو ال تكُونوا من     : ..... فرمايـد   صريحاً مـي  
  .بِمالَديهِم فرحون

ا شـخص پرسـتي و پيوسـتن بـه مكتـب و مقـصدي كـه                 ها از افراد برتر، يـ       وابستگي و تبعيت انسان   

مستقيماً و رأساً و به تمامه از طرف خدا و فرستادگانش نبـوده باشـد، در منطـق قـرآن شـرك محـسوب                        

اند، طبعاً وحدت تبديل به كثرت و تفرق شده اختالف            شود و چون افراد و افكار بشري متعدد و متفاوت           مي

تاريخ مذاهب و ملـل،  . شود ورد و نتيجه نهايي، دشمني و جنگ مي   آ  مقامات و منافع، رقابت و خصومت مي      

هاي سياسي يـا دينـي        هاي شرك آلود تحميلي يا اعتقادي در قالب         مملو از مظاهر گوناگون شخص پرستي     

  .هاي پايان ناپذير كرده است ها را گرفتار خون و خرابي ها و ملت باشد كه امت مي

مـوي و عباسـي و عثمـاني، كـه آنـان را جانـشينان پيغمبـر                 ، خلفـاي ا   )ص(بعد از رحلت رسول اكرم    

خواندنـد،     مـي  اهللا  خليفـة ها راضي به خليفـه رسـول اهللا بـودن نـشده خـود را                  خواندند و بعضي از آن      مي

نه تنها در كشورهاي اسالمي، بلكه امپراطوران روم و روس و ژاپن هم بـه    . هايي از آن قماش بودند      نمونه

اتـصال دادن نـام يـا تخـت و تـاج و زاد و ولدشـان بـه خـدايان معبـود و مـردم           اتكاي معتقـدات دينـي و       

  .كردند فرمانروايي و كامروايي مي

از قرون وسطاي تاريكي و توقف اروپاي مـسيحي و از انكيزيـسيون و اختنـاق مـذهبي كـه سـيطره                      

پرسـتي   سانكليسا در طي هزاران سال به وجود آورد، و نتيجه آن انحـراف از خداپرسـتي خـالص بـه انـ                    

  .زنيم جاهل بود، حرفي نمي

بـازي و خداسـازي و اتخـاذ          در ايران خودمان، اسماعيليه و حسن صباح و داعيان بعد از او با فرقـه              

ها و ترورهـا كـه در ايـران و در بـالد اسـالمي            ها و قتل    تدريجي عناوين نيابت و امامت و قيوميت چه فتنه        

گزاران و پادشاهان سلسله صفوي شيخ المـشايخ و قطـب             ، پايه مگر پدران ! قرن پنجم هجري راه نينداختند    

و صوفي بزرگ و مروج مذهب تشيع نبودند؟ با ادغام روحانيت و سـلطنت هـر دو را بـه قـدرت رسـانده                        

هـم در اقتـدار و     . هـا شـاه عبـاس بـود         نامدارترين آن . بزرگترين شاهنشاهي را در ايران به وجود آوردند       

ي و آباداني، و هم در پيروزي بر دشمنان خارجي و امپراطوري عثمـاني،              شوكت شاهي، هم در كشوردار    

پايـان كارشـان و     . ضمناً در شرابخوري و عياشي و سفاكي باالدست نداشـت         . سرآمد سالطين جهان شد   

  !كار مملكت ما فضاحت شاه سلطان حسين و اسارت ايران به دست چند ياغي افغاني شد

 طلبگي به نيابت امام زمـان و امامـت، جريـان مـشابهي داشـت كـه                  فتنه باب و بهائيت نيز در سير از       

 درآورد، در حـالي كـه   »اَنا الرب املَسجونَ و هو االَي  «و سـر از     . اش به نبوت و نزول كتاب رسـيد         دنباله

يق با قدرت تبليغاتي و اعتقاد و ارادت عم» اغنام اهللا«. پايگاه در فلسطين و نشان افتخار از ژرژ پنجم داشت       

در اقطار دنيا متفرق شده پايگاه دوم در آمريكـا گزيدنـد و آفريقـاي شـمالي و آسـياي جنـوب شـرقي را                         

  .اند جوالنگاه خود قرار داده



خالصه آن كه با توسل به شرك و تفرقه، و با ايجـاد اعتقـاد و ارادت، و بـا ادغـام ديـن و سياسـت،                           

اَتجعلُ فيها من   رسند و پيشگويي فرشتگان را كه         يهاي بزرگ م    فرزندان آدم، به رهبري ابليس، به پيروزي      
  . بخشند  را تحقق ميُيفِسُد فيها و يسفُك الدّماء

آمـوزد، شـرك      بي جهت نيست كه لقمان حكيم، اولين درس حكمت، كه به گفته قرآن، به فرزندش مـي                

هـا و     از بنـدگي انـسان    هاي بزرگ تـاريخ همـه         ظلم. نامد  مي» ظلم عظيم «نورزيدن به خدا است و شرك را        

گيرد و چه بسا با حسن نيـت و بـه             شود كه غالباً به نام خدا و دين صورت مي           حاكميت غير خدا ناشي مي    

  .قصد خدمت، ولي در ضاللت

  در نجف، فقيهي   ١٣٢٩ق در مشهد و متوفي به سال        . ه١٢٥٥مال محمد كاظم خراساني متولد      ـ آخوند   ١

 .خواهان موافق اصولي و آشنا به فلسفه بود و با مشروطه

                                                 
 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

  ٣٠/٠١/٦٧:تاريخ

  

  

  تلگرام تسليت به ياسر عرفات به مناسبت شهادت ابوجهاد

  

   جناب آقاي ياسر عرفات

  رياست محترم سازمان آزادي بخش فلسطين

  

 به دست دشمنان انقالب مردم فلسطين موجب -خبر ناگوار ترور جنايتكارانه خليل الوزير، ابوجهاد 

  .ف و تأثر گرديدنهايت تأس

از طرف خود و نهضت آزادي ايران، شهادت ابوجهاد را كه بدون شك ضايعه بزرگي براي سازمان 

عالي تسليت و تبريك ناببخش فلسطين و انقالب مردم فلسطين است، به ملت قهرمان فلسطين و ج آزادي

زادي و استقالل اثري گوييم و مطمئن هستيم كه اين ضايعات بر اراده مردم فلسطين براي كسب آ مي

تر خواهد ساخت و مردم فلسطين با اتكاء به خداوند و حمايت مسلمانان  نخواهد گذاشت بلكه آنان را مصمم

جهان و پايمردي باالخره به آرمان مطلوبشان يعني آزادي قدس شريف و تأسيس يك ميهن فلسطيني در 

  . خدا حق استو وعده خداست  اين وعده. وفق خواهند گرديدهاي اشغالي م سرزمين

  انا هللا و انا اليه راجعون 

  

  مهدي بازرگان

  دبيركل نهضت آزادي ايران

۳۰/۱/۶۷  

۳۶۳-۳-۲۰  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ٦/٠٢/١٣٦٧:تاريخ

  

  

  

   پيرامون اطالعيه

   ايرانحمله مسلحانه به دفتر نهضت آزادي
  

سوار با پرتاب نارنجك  تعدادي مهاجم ناشناس موتور۱۳۶۷  جمعه دوم ارديبهشت ماه۲۱حدود ساعت 

پليس . كنند ل غرفه فروش كتاب و نشريات نهضت آزادي به جلوي ساختمان نهضت حمله ميبه داخ

گردد و مهاجمين متواري  پردازد ولي به ضرب گلوله از ناحيه پا مجروح مي شهرباني به تعقيب مهاجمين مي

  .شوند مي

اتي به انفجار نارنجك با صداي مهيبي موجب وحشت ساكنين ساختمان و اهالي محل و سبب خسار

بالفاصله بعد از انفجار نارنجك تيراندازي ميان مأمور شهرباني و مهاجمين، مأمورين . گردد محل غرفه مي

سازند و به  مارستان منتقل ميشوند، مأمور مجروح را به بي العاده نيروهاي انتظامي در محل حاضر مي فوق

  .پردازند آوري بقاياي نارنجك جهت شناسايي نوع آن مي جمع

گردند و بر سر رسيدگي به واقعه با  از زمان كوتاهي مأمورين كميته نيز در محل حاضر ميپس 

مأمورين كميته همچنين مانع بررسي واقعه توسط خبرنگار . پردازند مأمورين شهرباني به جدال مي

خبرگزاري جمهوري اسالمي كه در محل حاضر شده بود گرديده و كارت او را توقيف و به وي اخطار 

مأمورين كميته همچنين يكي از ساكنين ساختمان، كه . وجو در باره حادثه را ندارد  كنند كه حق پرس مي

نظير ساير اهالي محل براي پي بردن به جريان حادثه به محل آمده بود و توسط خبرنگار خبرگزاري مورد 

حادثه توسط ظاهراً . كنند كه حق پاسخ گفتن به سؤاالت وي را ندارد سؤال قرار گرفته بود تهديد مي

  .مأمورين شهرباني در دست بررسي و پيگيري است

نهضت آزادي ايران ضمن گزارش حادثه براي هموطنان، از مسئولين مربوطه خواهان رسيدگي جدي و 

 به  و رسماًنهضت آزادي مطابق با مقررات قانوني كتباً. باشد شناسايي و معرفي عاملين چنين جنايتي مي

توان اميد چنداني نسبت به  اگر چه براساس تجارب گذشته نمي. ي شكايت نموده استمقامات انتظام

  .سياسي كشور داشت  ـ  مسئوالن فعلي در حفظ امنيت اجتماعي

  

  نهضت آزادي ايران

  

۳۶۴-۳-۲۰  

 
  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ٧/٢/١٣٦٧:تاريخ

  

  

  

  اطالعيه نهضت آزادي ايران

  در مورد

 حمله نظامي آمريكا به ايران در خليج فارس
  

 

 هموطنان عزيز

 نيروهاي هوايي و دريايي آمريكا به دو سكوي مهم و فعال ۲۹/۱/۶۷دانيد در تاريخ  طور كه ميهمان 

در اين حمله سكوهاي . هاي نصر و سلمان و همچنين به نيروي دريايي ايران حمله نمود نفتي ايران به نام

در روز داشت،   بارگيري و صادرات صدها هزار بشكه نفت راراج، ظرفيت استخنفتي ايران كه مجموعاً

ها جان خود را از دست  اي از هموطنان و كاركنان سكوهاي مذكور طبق گزارش رسانه منهدم گرديد و عده

 قابل توجهي نيز به نيروي دريايي صدمات جاني ومالي. ايران وارد شددادند و ميلياردها دالر خسارت به 

طبق گزارش . د به شدت خسارت ديدايران وارد آمد كه در آن ناوچه روشن غرق گرديد و ناوچه سهن

مسئولين كشورمان نيروهاي آمريكا مانع حتي نزديك شدن واحدهاي امدادي و قايقهاي نجات و اطفاي 

  .رديدند و به سوي آنها آتش گشودندديده گ حريق به سكوهاي نفتي و تجهيزات آسيب

للي كه باعث آسيب يكي از ناوهاي الم هاي بين اري و ناامن ساختن آبراهگذ آمريكا علت اين حمله را مين

  .  اعالم كرد،آمريكا گرديده است

داند در فاصله چند  د دولت آمريكا كه خود را مجاز مينهضت آزادي ايران ضمن محكوم نمودن شدي

هزار كيلومتري مرزهاي خود دست به چنين تجاوز آشكاري بزند و حتي مانع كمك رساني واحدهاي 

سف عميق خود را از ايجاد چنين بحراني أه مصدومين گردد، مراتب نگراني و تهاي نجات ب امدادي و قايق

  .نمايد در خليج فارس اعالم مي

اند و يا  ييد كردهأي آمريكا را ت  يا حمله،دولتهاي بزرگ مانند انگليس و شوراي امنيت و همسايگان خليج

آيد كه يك برنامه  چنين به نظر مي. دان عمل نياورده هدر مقابل آن سكوت نموده و اعتراض و اقدام جدي ب

تر وجود  هماهنگ و حساب شده در جهت اعمال فشار بر ايران و تشويق عراق به حمالت بيشتر و گسترده

اي براي ايجاد حوادث  موريت رزمناوهاي آمريكا به خليج فارس نيز مقدمهأداشته و برنامه گسترش م

 تشنج آفريني در خليج فارس و همزمان حمله ،فتي ايرانحمله مجدد به سكوهاي ن. باشد تري مي نامطلوب

حمايت  ايران با عربستان و ساير همسايگان عرب، فاو تشديد بحران در روابطدر عراق به مواضع ايران 

دولتهاي بزرگ و كشورهاي منطقه به يك احتماالً د كه ن همه حكايت از آن دار،شوروي از عراق و تجهيز آن

ك براي درگير ساختن بيشتر ايران در جنگ و وارد ساختن ضربات بيشتر به توافق و برنامه مشتر

  .اند اقتصادي و نظامي ايران دست يافتهامكانات 



 

 ٨

نهضت آزادي ايران عالوه بر محكوم كردن دولت آمريكا و ساير عوامل دست اندركار اين 

 از هر گونه  مراقب و هوشيار بودهد كه شديداًخواه  مي از مسئولين و تصميم گيرندگان قوياً،ها افروزي آتش

هاي سياسي  جويي  بحران و تشديد جنگ و تضعيف چارهاقدامات حاد و اعمالي كه موجب گسترش

  . پرهيز نمايند،گردد مي

  

  نهضت آزادي ايران

۷/۲/۶۷  

۳۶۵-۳-۲۰  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  نامه سرگشاده به رهبر انقالب

  دارـهش

  پيرامون

  تداوم جنگ خانمانسوز
  

  نقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ايرانحضور محترم رهبر ا

  اهللا خميني اهللا العظمي حاج آقا روح حضرت آيت

  

   و يسرلي امري اشرح لي صدري رب

فقهوا قوليـي  واحلل عقده من لساني
١

  

و بر شهداء و سالكين راه خدا و با ) ص(با حمد خدا، درود بر همه انبياء و آخرين آنها محمد مصطفي

يت براي ملت مظلوم ايران و رهبر انقالب، در آنچه رضاي خدا و نجات دو دنيا است دعاي سالمت و موفق

همچنين با تشكر از عنايتي كه به نامه نهضت آزادي ايران داشته انشاءاهللا با سعه صدر تمام آن را قرائت 

  .خواهيم دهيم و عذر تقصير مي خواهيد فرمود، محترماً تصديع مي

ذشته در گرماگرم حمالت موشكي تهران طي تلگرام شهري از جنابعالي در تاريخ بيستم اسفندماه گ

درخواست مالقات فوري براي آقايان مهندس بازرگان، دكتر يداهللا سحابي و دكتر ابراهيم يزدي شده بود تا 

متأسفانه به اين تقاضا جوابي مرحمت . پيرامون جنگ و اوضاع عمومي كشور مذاكراتي در خدمتتان بنمايند

  .۶۷ماه   فروردين۱۷ديد، و نه به تقاضاي تلگرافي بعدي نفرمو

ها واليت فقيه را  اهللا عليه و آله و سلم و اميرالمومنين علي عليه السالم كه بعضي آيا رسول اكرم صلي

 امام وكردند؟ مگر موالي متقيان  اند، اين چنين عمل مي ادامه دهنده رسالت و امامت آن بزرگوار دانسته

  :صر توصيه نفرموده بود كهمفرمان مالك اشتر والي اعزامي به مومنان در يفه به حق خل

اي از تنگ حوصلگي و اندك آگاهي داشتن از كارها  روي نهان داشتن حكمرانان از توده مردم شعبه«

از اين رو . تواند شد فرمانگزار اگر از مردم روي نهان كند به اموري كه از او پنهان است آگاه نمي. است

كند و زشتي نيكو و حق به  نمايد و كار خرد بزرگ، نيكو زشت جلوه مي بزرگ در نظرشان خرد ميكار 

  ٢».آميزد باطل در مي

                                                            
پرودگارا سينه مرا بگشا، كارم را آسان بگردان، . ۲۸ تا ۲۵طه : دعاي حضرت موسي به درگاه خدا براي انجام رسالت خود. 

 .گره از زبانم بردار، گفتارم را خوب بفهمند

 ِعلْم ِباالُموِر و اِالحِتجاب ِمنهم يقْطَع عنهم علم مالحتَجبوا دونَه فَيصْغُر ةُِقلَّ شُعبه ِمن الضِّيِق و الرعيِةِ عن ةفَِان احِتجاب الوال. 

 .ِعنْدهم اْلكبير و يعظَم الصَّغير و يقْبح الحسن و يحسن القَبيح و يشاب الحق ِبالباِطِل



 

 ١٠

دانيد كه مهندس بازرگان و مسئولين ديگر نهضت هيچگاه براي  جنابعالي بهتر از هر كس مي

ه از رهبري و هاي شخصي و گروهي يا موضوعات جزئي غيرضروري تقاضاي مالقات و مذاكر خواسته

اند و اگر نهضت آزادي ايران چيزي درباره مسائل ايران و اسالم گفته يا نوشته  مقامات ديگر انقالب نكرده

باشد زبان قال يا زبان حال اكثريت مردم است و در آن رضاي خدا و مصلحت انقالب و نظام و شخص 

  .ايد بيني ما را تصديق فرموده تيكه در موارد عديده حقانيت مصلحخواسته است بطور خودتان را مي

آيا اصالً رهبري يك ملت و اداره يك مملكت با رأي شخصي و بدون مشورت و نظرخواهي مستقيم و 

ديدگان و  غيرمستقيم مردم، يا الاقل بدون استماع فريادها و نظريات آنها در كليه قشرها، مخصوصاً از ستم

و مطابق با اصول نظامهاي مقبول دنيا باشد؟ چنين تواند مورد قبول خداي سبحان  نظران، مي صاحب

كم ريگفت ما اَ دانيد فرعون بود كه مي آيد؟ شما خوب مي روشي آيا با عدالت و امانت و با اسالم جور در مي

  ١.ادشبيل الراسلّم ِاديكُها ما اري و ما اَلِّا

شخيص دهنده و تصميم گيرنده چگونه يك فرد، هر قدر دانا و توانا و با تقوي، حق دارد خود را ت

   اسالم بداند؟يا سخنگويجاي پنجاه ميليون نفر  هب

هيچ سئوال و اظهار نظر يا استغاثه مردم جواب ه در جماران نشستن و جز در مورد پيروان خاص ب

ندادن و چيزي جز آنچه خواسته و عقيده شخصي است نگفتن و اطاعت و اجرا از همه خواستن، آيا با 

مطابقت دارد؟ مردم ايران آيا با گزينش و پذيرش رهبري جنابعالي تفويض ) ع(و علي) ص(بر شيوه پيام

  استقالل و حيات خود كرده اند؟و اختيار و استعفا از شخصيت 

رسان گرفتاريها و اعتراضات ميليونها نفر از هموطنان و  قصد ما از مزاحمت و مالقات اين بود كه پيام

و نمايند تا مصائب  ما مراجعه و اصرار مي باشيم كه بسياري از آنها بههمكيشان زيرترس و اختناق 

مصائب و معضالتي كه اكثريت سنگيني از . معضالت جاري كشور را مطرح و در حضورتان بررسي نمائيم

 ناشي از سياست جنگي حاكم و مديريت ملت ايران را سخت گرفتار و ناراحت و آشفته كرده است و نوعاً

  .دانند يضر منابسامان حا

 و گزينشي كه در ديدار و گفتگوهاي خود داريد چنان است كه اخبار مملكت و "كانالهاي ارتباطي امام"

. داردو غالبيت داريد نه آنطور كه واقعيت  افكار و احوال مردم را همانطور كه خوشايندتان است دريافت مي

رهاي مجذوب ها و سياهي لشك كه چشم پركنخصوصي معدود ب  ،مردم شرافتمند و انقالب كرده ايران بجز

 در ،باشند هاي صدا و سيما مي شده چين ها و تظاهرات هستند يا دست  جمعهيا مزدور اجتماعات و نماز

اند نه جنگ را قبول دارند، نه از ضربات آن استقبال  و از انحرافها و آثار آن سرخوردهمجموع از انقالب 

چقدر از دست دستگاه دروغپرداز صدا و . كنند  بمب و موشك خنده مينمايند و نه بر مناظر دلخراش مي

جائي و   هچون دسترسي ب. كند ييد پخش ميأسيما عصباني هستند كه از قول آنها گزارشهاي رضايت و ت

ت اظهارنظر و اعتراض را از همه سلب كرده است از أفريادرسي ندارند و تبليغات انحصاري و اختناق جر

  .اند ه هر فشار و فرمان دادهي حفظ لقمه نان تن بترس جان و برا

∗          ∗           ∗  
آويز ندادن به تبليغات دشمن اصرار  هاي احتمالي داخل و خارج و دست ما براي احتراز از سوء استفاده

                                                            
 .كنم بينم و شما را جز به راه رشد و صالح رهبري نمي خودم نمي ـ من براي شما نظر و راهي جز رأي ۲۹مومن . 



 

 ١١

 كه داشتيم ديدار و گفتارمان با جنابعالي حضوري و محرمانه باشد ولي اينك كه اجابت نفرموديد از آنجا

صورت نامه ه عموم است و ضرورت و فوريت داشت عرايضمان را به مالقات و مطالبمان مربوط ب

سي به شعيب أت. سرگشاده خدمتتان فرستاديم تا عالوه بر خدا بندگان خدا نيز شاهد و پشتيبان آن باشند

  : گفت پيغمبر داريم كه مي

استطعت و ما توفيقي اال باهللا عليه توكلت و اال االصالح مااريد ما اريد ان اخالفكم الي ما انهيكم عنه ان . . . 

اليه انيب
١

  

اند و از جمله شوراي عالي دفاع   به متوليان و دولتياني كه مسئولبايستي توانستيم و مي البته ما مي

حال اگر عليرغم تجربه . مراجعه نمائيم كه بر طبق قانون اساسي بايد پيشنهاد دهنده جنگ و صلح باشد

ها  شنيدهه ايم براي اين است كه بنا ب خدمتتان نمودهه ته مبادرت به تقاضاي مالقات و ارسال اين نامه بگذش

ها هيچيك از مقامات و متصديان يا مسئولين و نمايندگان حتي شخصيتهاي ديني و خانوادگي  و ديده

ه  توجه يا ترتيب اثر بدخالت و اجازه نظر و مشورت در امر جنگ و صلح ندارند در اين مدت نيز كمترين

  .اند ها و نظريات ما نداشته و نداده هنام

  رساندن پيام مردم و خواستن چاره نجات 

همچون موسي ياري و ، از خدا . بنابراين چاره اي جز مراجعه مستقيم يا مكاتبه با جنابعالي نداشتيم

ما را كه چيزي جز منطق و موعظه كنيم كه نفس سرد و افزار كار ساده  رسائي در كالم خود طلبيده دعا مي

  …ثر سازدؤبر مبناي حق و حقيقت نيست، در روح آتشين و ايمان ديرين شما م

∗          ∗           ∗  
لهاي هموطنان كه در باال اشاره شد تنها آن قسمت از مصائب و معضالت را دگذشته از رساندن درد

جويي كه براي حال و  و چارهپايان فعلي دارد   تجاوزي بيرتباط با جنگ تحميلي ونمائيم كه ا  مطرح ميفعالً

  .آينده كشورمان بايد كرد

ترس و ناتواني انداخته وادار ه تصور نشود كه جنگ اخير شهرها و تشديد حمالت و بيچارگيها ما را ب

 كه استحضار داريد. چنين مراجعه و طرفدار تسليم كرده باشد، يا با جهاد و اصل جنگ مخالف هستيمه ب

هميشه عليه تعدي و تداوم جنگ در ، پايان پيروزمندانه مرحله دفاعي  نهضت آزادي پس از فتح خرمشهر و

كرده است كه با  بيني مي داده و پيش خاك عراق و خودداري از توجه به فرصتهاي طاليي هشدار مي

 را مجاز و جهاد در ما جنگي. پيشرفت زمان و جريان جنگ ما در مواضع نامطلوبتري قرار خواهيم گرفت

خاك و خانواده ما صورت گيرد و ه ايم كه براي دفع حمله دشمن ب دانسته اهللا مي راه خدا يا قتال في سبيل

  . مرگي شهادت هرنه هر جنگي رحمت است و نه. باشد  گونه تعدي و تجاوز انتقامي ري از هرمب

جربه نزديك به هشت سال تداوم جنگ رض از تصديع و مطلب ما در اين بار اين است كه ببينيم از تغ

ايم، چه درسهايي بايد  ايم چه حاصلي برده بي امان كه هست و نيست و دنيا و آخرتمان را نثارش كرده

بگيريم و رهبر انقالب چه جوابي براي ملت ايران دارند؟ آيا به آنچه گفته و خواسته و وعده داده شده است 

                                                            
و (ندارم تا آنجا كه از دستم برآيد خواهان چيزي جز اصالح ) و دشمني(نمايم قصد مخالفت   در آنچه شما را منع مي-۸هود . 

 .كنم كنم و بسوي او بازگشت مي توفيقم به دست خداست، بر او توكل مي.  نيستم )رفع فساد
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ايم؟  ايم و در لبه پرتگاه نابودي قرار گرفته نكه دور و تسلسل داشتهايم؟ يا آ رسيده يا الاقل نزديك شده

ها و در تصورات  باالخره از رهبر انقالب بپرسيم آيا وقت آن نرسيده است كه تجديدنظر در برنامه و رويه

  و تصميمات گذشته بفرمايند؟

گويند آيا   مينيم كه غالباًسمع مبارك برساه اين پيام اعتراض و استفسار ملت ايران را نيز الزم است ب

چنين روزگاري برسيم؟يا به بهانه صدور انقالب و اسالم با دنيا در ه ما انقالب كرديم كه جنگ كنيم و ب

 استبداد و از سلطه بيگانگان رهائي يافته به آزادي از  انقالب كرديم تا از ظلم و اختناقبيفتيم؟ يا آنكه

خودكفايي برسيم؟ حكومتي داشته باشيم بر مبناي   بيگانگان و بهاستبداد و خودكامگي و به استقالل از 

صورت شورايي مردمي يا ه مين امنيت، عدالت و آزادي، ترقي و شكوفايي، بأاصول اسالمي، براي ت

دانستند كه با رهبري و حاكميت كنوني مشغله و مسئله اي جز جنگ و ستيز  جمهوري، اگر مردم ايران مي

جاي زندگي با كرامت و ه ند و بكشند و خانه خراب شوند و خانه خراب كنند و بنداشته بايد كشته شو

شان خصومت و محروميت و مصيبت  ، بهرهايه بندگي خدا و محبت بندگان خداسالمت و بركت و در س

  داشتند؟   آيا قدم براي چنين انقالب بر مي،دري و زجر و مرگ هخواهد بود و فرجامشان درب

گويند شما با  اب قرار داده ميندگي سران نهضت را مورد خطاب و عتت و درماافرادي روي عصباني

  !ايد چنين روز سياه انداختهه معرفي كردن و همكاري با روحانيون ما را ب

باشد و اتخاذ  داخل خاك عراق ميه البته اعتراض و ايرادها عليه ادامه جنگ و اصرار بر گسترش آن ب

هاي  ترين جوانان و سرمايه ادن ارزندهبهاي از دست د جهان، بهساير كشورهاي ه سياست تعرضي ب

 ه ب۵۹اي را كه در برابر حمله ناجوانمردانه صدام در سال  سابقه و دفاع دالورانه  پايداري بيخودمان واالّ

طرف و شهامت و ايثار و  ستائيم و نقش اساسي كه ايمان و اراده قاطع رهبري انقالب از يك مل آمد ميع 

  .باشد  ميييد و تجليل همگانأشته است مورد تت ملت ايران و رزمندگان عزيز از طرف ديگر داشهاد

نمايند اين است   مطرح مي يا تصريحاًواليت مطلقه فقيه تلويحاً جز معتقدين بهه بآنچه غالب مردم ايران، 

ه اند ما را ب ه خود حق دادهموريت از طرف خدا و خلق بأكه رهبر انقالب به چه عنوان و با چه وكالتنامه يا م

اند و برخالف قول و قرارهاي قبل از پيروزي انقالب و بدون   تشخيص و ترجيح دادهجايي ببرند كه شخصاً

 تصميم بگيرند و دستگاه د راساًعمل آمده باش هآنكه همه پرسي يا اجازه گيري از طريق قانون اساسي ب

  و تحميل نمايد؟ بليغ هزينه ملت ت شادي و اجرائي حاكميت آنرا بهار

جنابعالي اگر عقيده و عالقه داريد كه بايد هستي و حقوق انسانها را فداي صدور جنگي و اجراي 

باشد، عقيده در دنيا  جور ميأاجباري اسالم و از بين بردن فتنه و فساد نمود و اين يك كار عملي موفق و م

 ولي ،چنين رسالت انتخابي بنماينده اند مبادرت ب و پيروان اين طرز تفكر مختارآزاد و محترم است شخصاً

ند تا آخرين نفر و اند كه حاضر عتقاد و الزام را ندارند و نگفتههزينه و حيات كسان ديگري كه چنين اه نه ب

زا و اتمي نابود شده شعار جنگ  وشك و سالحهاي جهنمي شيميايي آتشآخرين خانه در زير بمب و م

  !جنگ تا پيروزي بدهند

ن آنكه مض( ته اسالم آئين رسمي كشورمان و مورد اعتقاد و عشق و عمل اكثريت ايرانيان استالب

ولي كدام اسالم؟ اسالم عفو و ) تحريف و تحميلهاي بعد از انقالب باعث سستي و بيزاريهايي شده است

صيه و رحمت و خدمت بر مبناي يكتاپرستي و انسان دوستي، همانطور كه در آخرين آيات كتاب خدا تو
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  :كيد شده فرموده استأت

  ١.تقوياقرب لل  اعدلوا هواتعدلو م علي اال قوشنئانوال يجرمنكم 

  ايم؟ كجا رفتهه با شعار جنگ جنگ تا پيروزي ب

 و مسابقه مرگ و ويراني برنامه عقيدتي يا تلقيني يك طرف از "م و عدواناث" در اين ماجراي جهنمي

 است و طرف ديگر كه در راه و روش با آنها اختالف دارد "پيروزيجنگ جنگ تا "مردم ايران شعار آتشين 

  .دهد هشدار جنگ جنگ تا نابودي را مي

 و بسيج تمام ايرانيان انجام گرددرف حاكم كه بايد با قهر و غلبه و با تحريك پيروزي مورد نظر ط

ليغ صورت بگيرد و با تناسب آن حداكثر تحريك و تب بسيار پردامنه و بلند مرتبه آغاز شده است تا به

شدت هرچه بيشتر احساسات و اعتقادات جوانان و فراهم گشتن حد اعالي عشق و شهادت امكان پذير 

ها و اظهارات مقامات و مسئولين فهميده شده است  پيروزي مورد نظر آنطور كه از شعارها و اعالميه. باشد

  : شامل خواسته هاي ذيل است

 استقرار يك جمهوري اسالمي متحد يا تابع ،ح كربال تا سقوط بغداد فت، انحالل حزب بعث،مرگ صدام

 كفرستيزي خصمانه و ،الل دولتهاي ارتجاعي عرب با تمكين به انقالب اسالمي ايران، اضمحايران در عراق

  .امحا ماهرانه الحاد و استكبار و امپرياليسم در جهان و باالخره رفع كامل فتنه در عالم

 اوليه كه صدام و ارتش او دچار شكست ي غير از مرحله دفاعي مشروع قانون،م جنگاما در اجرا و تداو

رامت گرديد، بسياري از و خواري و مجبور به فرار شده دولت عراق خواهان صلح و آماده براي پرداخت غ

قرآني نظر و عالقمندان به ايران و اسالم ادامه جنگ را كه تعرضي و انتقامي بود نه اسالمي و  مردم صاحب

سود   ند و نه تداوم آنرا به مصلحت مردم ايران و مستضعفين جهان يا بهدان بر طبق رضا و امر خدا مي

آنچه . اند شناخته اينكه پيروزي را از اين طريق و از ابتدا امكان پذير و موفق نميه  بمضافاً. بينند اسالم مي

 كه از تداوم و توسعه جنگ بهره برده و قدرتهاي شرق و غرب و اسرائيل هستندمشهود و مسلم است ابر

  .اند كام دل رسيدهه برند و ب مي

كه هنوز معتقد و طرفدار حصول اهداف عاليه و پيروزي نهايي هستند شعر سعدي  مصداق حال كساني

  : است كه 

  تركستان استه روي ب كاين ره كه تو مي                        ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي

هاي ديگر نيز از جمله نابودي اسرائيل ، آزاد كردن قدس و ملت فلسطين  ن اهداف پيروزي داعيهدر ضم

دام ه  ولي در عمل و اجرا ديديم كه با خريد اسلحه از اسرائيل و افتادن ب،و نجات مستضعفين جهان

 و ، حركت معكوس صورت گرفته است،هاي نادرست و ناشيانه هاي او و همچنين اتخاذ شيوه دسيسه

  .اند دادن شعار كرده ه از برنامه حذف شده يا اكتفا باهداف فوق عمالً

∗          ∗           ∗  
ايم كه قابل  آفرينيهاي زيادي داشته گ البته نيروهاي دالورانه حماسهدر هفت سال و نيم گذشته جن

 و مديريت نيز از جهت روحيه  استقامت،عالوه بر اعتقاد و ايثارها. مقايسه با جنگهاي ديگر تاريخمان نيست

و  چه در زمينه ابتكارها و توليدات و چه در صبر و مصائب و محروميتها باعث افتخار ايران ،و تبليغات

                                                            
 .تر است  مبادا دشمني با گروهي شما را به گناه ترك عدالت مجبور سازد ، عدالت كنيد كه به تقوي نزديك– ۸ مائده 
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ها و پيروزيهايي  هم ممكن است حماسه زبا! باشد مان و غيرقابل انكار ميآساي اي اثبات قدرت معجزه

زيرا كه . ن و اسالم نيستمقصود در جهت مصالح ايراه ي باما همه اينها كافي و واف. چشمگير داشته باشيم

 در مقايسه با پيروزي سريع واسع مرحله اول دفاعي جنگ و در ،اصله و سرزمينهاي تصرف شدهنتايج و

گذاريهاي جاني و مالي و اداري انجام شده و باالخره با در نظر گرفتن مدت طوالني  محاسبه با سرمايه

عالوه بر آن اگر پيشرفتهاي حاصله را با اهداف بلند وباالي مورد نظر . ه استصرف شده بسيار اندك بود

  . و موجود مواجهه بدهيم ميزان نسبي پيروزي باز هم كوچكتر و نزديك به صفر جلوه خواهد كرد

سير تحول  ايم ولي در مجموع با توجه به اما نكته مهمتر آنكه اگر پيروزيهاي پراكنده و مقطعي داشته

سوي نابودي ه سوي پيروزي پسروي به جاي پيشروي ب ه بايد گفت كه ب،اوضاع در ايران و جهانعمومي 

  .داريم

  .شرح ذيل بدهيمه  توضيح بيشتري ب،فهرست وار و با اختصار الزم است، ولو 

ها و مواد باال بلند برنامه پيروزي پله پله در اين مدت تنزل يافته است و جمهوري  همه خواسته آنـ ۱

  . مي براي قبول قطعنامه شوراي امنيت به اين قانع شده است كه صدام محكوم و مجازات گردداسال

ها و  عوضي در آمدن پيشگوييها و تضاد با رويدادها همراه با عقب افتادن و نكول شدن مژدهـ ۲

  .سوي نابودي استه هاي پسروي ب ها يكي ديگر از نشانه وعده

ر انداخته و در اي آمده سنگي از پشت ديوا  اين بود كه ديوانه۵۹ل اولين واكنش و ارزيابي جنگ در سا

ه و نيرو اما ديديم كه نه دوبار و ده بار بلكه صد بار و هزار بار ديوانه با نقش. گردد يمرفته و ديگر بر ن

 فشنگ و گلوله و سپس بمب و موشك انداخت و حاال به چيزهاي بدتر تهديد جاي سنگ و كلوخ،ه آمد و ب

  .نمايد مي

تواند بكند، اما هشت سال است كه همه  دومين پيشگويي و ارزيابي اين بود كه آمريكا هيچ غلطي نمي

ها و كليه فتنه و فسادهاي داخل و خارج  ها و تفرقه  توطئهصلح تحميلي، خرابيها و صدمات جنگ تحميلي و

شود و تمام تدابير  گ خوانده ميشيطان بزر. شود خوار گذارده ميحساب آمريكاي جهانه و آشوبهاي دنيا ب

جاي آنكه در جهت نجات و سالمت و سعادت خودمان و مثبت و ه و تالشهاي جمهوري اسالمي ايران ب

به هيچ غلطي نيست و خدمت مجاني ه سازنده باشد متوجه و متمركز بر كينه و انهدام كسي است كه قادر ب

  .رود شمار ميه قدرت رقيب بسياست و مكتب ابر

شد  تصاد عراق و امكانات نظامي صدام كه از سال دوم جنگ مكرر در تبليغات رسمي ما گفته مياقـ ۳

 ، شوروي و آمريكا و فرانسه و همسايگان غربي، با كمك خارجيان خصوصاًدر آستانه ورشكستگي است

قويت و  و هم از طرف تشود هاي الزم مي گذاري هاي سنگين و سرمايه دار هزينه هم پايدار مانده عهده

در مذاكرات صلح نيز . آورد روي آسمان ايران ميه ميدان و به نو ب  به تر نو  سالحهاي كوبندهتوسعه يافته

  !نمايد هر دفعه از مواضع قويتر و با غرور و قدرت بيشتر رجز خواني مي

ت نگ آمده دست از حمايته شد از دست صدام ب ربي كه مژده داده ميغربي و شرقي و عسياستهاي ـ ۴

دهند و دوستان  او نشان مي بينيم سال به سال وحدت كلمه و حمايت بيشتري نسبت به  مي. اند او برداشته

  .كشند عرب ايران را هم به پشتيباني او مي

ايم آنان را  طلبي خود از انقالب و آرمانهاي آن در دل همسايگان افكنده وحشت و رعبي كه ما با جنگ
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  . اند آمدههاي آشكار در شرق افكنده است كه همچون مستعمرهب و دامن استعمارگران غر چنان به

شود كه سه سال  عقب اوضاع و سير تحول معكوس پيروزي و اميد ما از اينجا نمودار مي گردش رو به

اي نه  آينده"قبل آقاي رئيس جمهور در نماز جمعه تهران وعده شكست قطعي صدام را تكرار كرده براي 

 و در ۶۵پارسال آقاي رئيس مجلس در نوروز . داد روزي كامل و پايان جنگ را مي وعده پي"چندان دور

ال سال تعيين تكليف جنگ و صدام و حزب بعث سداد كه ام نماز جمعه براي بسيج مردمي انبوه اطمينان مي

سال مقاومت و ايستادگي در مقابل مهاجمات " را ۶۷امسال آقاي نخست وزير در پيام نوروزي سال . است

  ١. ناميد"سياسي و نظامي  دشمنان انقالب اسالمي

و اين خود اقرار ضمني به شكست ! ايم  تازه به خم اول كوچه عشق برگشته،گفته آقايانه ترتيب ب اينه ب

  .جنگ جنگ تا پيروزي است

جنگ براي ه تنها پيشگويي يا آگاهي و دستورالعملي كه غلط از آب در نيامده است اولويت دادن بـ ۵

 .ها و قول همه گونه تنگي و سختي از ناحيه مردم است ها و وعده ها و برنامه دن همه خواستهفداش

 شرح داده بوديم كه در اثر چاه  تفصيال۶۶ً مورخ مرداد "ريشه گرانيها و مسئول گرفتاريها" در نشريه 

وزافزون كار و شود و كاهش ر ويل جنگ و تعطيل توليد چگونه قسمت اعظم ارزها و در آمدها بلعيده مي

صورت ه  از يك طرف بهاي اجناس و هزينه زندگي را ب،آمد و همچنين ناشيگري و فساد مديريتتوليد و در

رسانده   )و در بعضي اقالم پنجاه برابر( باال برده در مجموع و متوسط به بيش از ده برابر وحشتناك منظماً

درآمد را شكسته است و از طرف ديگر   بي كارمندان با حقوق ثابت و مستضعفينكمر مردم و مخصوصاً

كننده توان و تحمل  أسيساتي ما را كه تعيين نظامي و ت، اداري، نيروهاي اقتصادي،عالوه بر نيروي انساني

  .سطحي خيلي پايينتر از آغاز جنگ تقليل داده است  باشد به كشور براي ادامه جنگ مي

. وان و توليدات جسمي مادي مملكت مطرح نيست  تنها كاهش ت،در ارزيابي عوامل و عوارض جنگـ ۶

  .سفانه توان و توليدات روحيه اي و معنوي ما نيز دچار سقوط گرديده استأمت

ا يدر مقايسه با سالهاي پيش از پيروزي انقالب و پس از آن كه مردم ايران را يكپارچه داغي و دوستي 

 اينك بعد از گذشت ،نگريستند الم و آينده ايران مييكرنگي و يگانگي گرفته بود و شادمانه و اميدوار به اس

هشت سال حاكميت افراطيون و انحصارگري روحانيون در اثر تجربيات تلخ تداوم و تشديد و تحريف 

 رفته رفته افراد بيشماري از ،اي كه به اسالم داده شده است  چهره سبعانه و جاهالنهانقالب و مخصوصاً

ه گويند و هم با كمال تاسف نسبت ب اند و بد مي متوليان و رهبري آن برگشته هم از انقالب و ،كليه طبقات

 خدمتتان نوشته بوديم همانطور كه سابقاً. اند ديانت و مباني اعتقادي اسالم و تشيع سست و متزلزل شده

ديم و در ميان مقدسين ق. ايم  شده شاهد يخرجون من دين اهللا افواجاًجاي يدخلون في دين اهللا افواجاًه ب

كه در برخورد با واقعيات و  مومنين جذب شده جديد و حتي در نهادها و حزب اللهيان كم نيستند كساني

ايد كه چقدر كميت و كيفيت مريدان و داوطلبان   احساس فرمودهيقيناً. اند حقايق تغيير جهت و مسير داده

 نظير ارتشاء و اعتياد شدت عجيب ضمن آنكه مفاسد اجتماعي و اخالقي. فدايي تنزل فاحش پيدا كرده است

  . يافته است

كنندگان در همه جا زياد شده است كه از ترس آزار و اخراج و زندان و اعدام   هم نفرين،خالصه آنكه

                                                            
 ۸/۱/۶۷كيهان . 
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هاي پيروزي كه  ها و مايه آيد و هم پايه نه و خلوت و در صفهاي خريد در ميصدايشان فقط در خا

  .تر و خالي شده است ست بود سال به سال س"اعتقادات و ارادت"

در خارج از مرزهاي خودمان در ميان استعمارزدگان و اسيران استبداد در آسيا و آفريقا البته آوازه ـ ۷

دورادور انقالب اسالمي ايران و چهره پرخاشگر رهايي بخش اسالم كشش و كنشهاي عاشقانه داشته 

ران را مانند دوران شورشهاي كمونيستي يا گوجود آورده است و استعمار هشهرت و قدرتي از اين جهات ب

 هتحريكات انقالبي ب. گرفتند به نگراني و جنب و جوش انداخته است ناسيوناليستي كه از مسكو الهام مي

هاي معنوي و  ورت گروگانگيري و تروريسم تحت عناوين جهاد اسالمي يا انقالب اسالمي كه با كمكص

هاي مبادالتي رايج براي  وند نيز مزيد بر علت گرديده سكهش يه ميه تغذمالي و نظامي سخاوتمندان

حساسي از كشورهاي عقب در مناطق . دست ما داده استه هاي سياسي و معامالت ديپلماسي ب مزاحمت

جبران ه طرف سران نظام ب از يك. پا شده است ههاي جنوب استوا كانونهاي آشوب و اميد ب مانده قاره

ثير و تحركها دلشاد و سرفراز أ از اين نوع ت،هاي داخلي خواه در جبههمشكالت و عدم موفقيتهاي دل

ستهاي غرب و شرق اروپا داري و تا حدود ضعيفي سوسيالي ند و از طرف ديگر دولتهاي سرمايهشو مي

اند كه حساب و اعتباري براي انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران باز كرده در اعجاب و  وادار شده

نفع ه  حساب و هراسي كه حاكميت كنوني نتوانسته است از آن ب.سر برند ه س و عذاب باضطراب يا هرا

ما نه ها و خصومتهاي نظام حاكم بر  جمهوري اسالمي ايران بهره برداري نمايد و از طرف ديگر خشونت

م جهان را به پذيرش و استقبال از مكتب اسالتنها نتوانسته است مردم كشورهاي پيشرفته و حاكم بر 

كنند بگويند ولي مسافريني كه  ت نميأكارگزاران شما جر. يوس و متنفر ساخته استأبكشاند بلكه آنانرا م

  .دهند از انزجار و اعتراض مردم دنيا نسبت به ايرانيان ميخبر  گردند غالباً از اروپا و آمريكا بر مي

 آمريكائيها از مكاتب  برابري و عرفان كه پس از قرون متمادي سرخوردگي اروپائيان و،آزادي

 شعار روشنفكران جهان گشته بود با دگرگوني سيماي زيباي انقالب اسالمي ايران ،گوناگون غرب و شرق

 جوانان جهان كه در آستانه پيروزي .اي از دست داده است طور قابل مالحظهه ثير و نفوذ خود را بأت

آنرا آغاز تحقق آرمانهاي انساندوستانه مطلوب كردند و  انقالب ما مشتاقانه از پيام انقالب استقبال مي

  !اند ديدند با سرخوردگي عميق در برابر واقعيات تلخ و كريه روبرو گشته مي

اند با  گيري حركتهاي اسالمي داشته مي روشنفكران كه نقش موثر در شكلبعالوه در كشورهاي اسال

ان ه زياند و اين امر ب رده شده با روشنفكران مذهبي سرخومشاهده شيوه برخورد روحانيت ايران

  .حركتهاي اسالمي در آن كشورها گشته است

 كمك به امام ، آنطور كه در سخنراني نيمه شعبان امسال فرموديد،بنابراين عمل جمهوري اسالمي ايران

ه رساندن دنيا به مگر آنكه كمك ب.  صورت نگرفته استنمائيم، زمان و آماده سازي دنيا براي ظهور او مي

 سرخوردگي از همه قدرتها و از بايستي با واال بشريت را كه مي.  باشد"كما ملئت ظلما و جورا"رحله م

سوي دين خدا و محبت قائم كشانده آنانرا آگاه ه ور شدن در ظلم وجورها ب ها و با غوطه ها و مكتب مصلح

ن و جوانان دنيا را كه در به حقانيت اسالم و خواهان آن نموده باشد عمل ما اثر معكوس داشته دردمندا

  . رار داده استاين سمت آمده بود ف  هايشان به آغاز پيروزي انقالب دل و ديده

المي ايران و نمايند كه ابرقدرتها و حكومتهاي دنيا عليه انقالب اس كه تبليغات دولتي اظهار مي همين
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هر دليل ه همه را ب. اسي ما استاند خود اقرار بر منزوي شدن ايران و شكست ديپلم اسالم صف واحد بسته

اي مساعدت و الاقل بيطرفي انتظار  جهايم و بسيار طبيعي است كه ب كه باشد عليه خودمان برانگيخته

  .مقاومت و خصومت داشته باشيم

∗          ∗           ∗  
 بندي ق شعار جنگ جنگ تا پيروزي يك جمعحال اگر خواسته باشيم در باره حصول پيروزي و تحق

ور در پيروزي  طرف غوطه بينيم كه از يك  مي؟ايم كجا رفتهه كرده و موضع و سمت خودمان را بيابيم كه ب

ايم پيروزي و پايان تالش و تمنا  شده آنرا در آغوش داريم و از طرف ديگر چيزي را كه بدست نياورده

ها و مارش و اهللا   خطبه، پيامها،اه  روزنامه، راديو،روزي يا هفته يا ماهي نيست كه تلويزيون. براي آن است

ها يا   آزاد شدن پايگاهها و روستا، سقوط ميراژها و ميگها، تصرف قله ها، ظفرها،ها المبين  اخبار فتح،اكبرها

از كشتن و زخمي و اسير كردن صدها و هزارها عراقي و از درهم كوبيدن و . غرق كشتيها را پخش نكنند

خاك ماليديم و در ه نها صحبت بكنند و نگويند كه پوزه آمريكا را بتار و مار كردن دايم لشگرهاي آ

 همه اين . . .ايم خاك سياه نشاندهه ايم يا بغداد و اسرائيل را ب انتخاباتشان دخالت داشته رسواشان كرده

تا لب پيروزي و نزديكي . ايم وقت پيروزي نداشته   اما هيچ،خبرها با تخفيف و حذف اغراقها درست است

ولي تشنه برگشته در صدد حمله سراسري ديگر و بسيج . ايم ره و بستن خطوط مواصالتي بغداد رفتهبص

  .ايم ايم برآمده مردمي بيشتر براي يورش آينده دورتر و مشكلتر كه آنرا قاطع و نهايي دانسته

و قدس بيش از هفت سال است كه پيروزيم و فاتح ولي نه صدام سقوط كرده است و نه كربال و بغداد 

ز ز شويم و فاتح و براي اين كار باخواهيم پيرو ايم و نه فاتح ولي مي نه پيروز شده. ايم را آزاد ساخته

  …بجنگيم و بجنگيم

لوء آب ايم كه از دور تأل  حالت شترسوار تشنه سرگردان صحراي سوزان و ريگ روان را پيدا كردهعيناً

سد ر رساند وقتي مي آمد مي ه نظرش مي آنجا كه بركه آبي بدود و خود را به دود و مي مي. بيند زالل را مي

نيرو و . دود دود و مي آب هم پيشاپيش او مي. دود دود و مي  ميزبا. بيند بركه آب را يك ميدان جلوتر مي

  .شود تر مي تر و تشنه دهد و تشنه رمق خود و مركبش را از دست مي

  آخرش چه ؟ 

  رسيم؟ كجا ميه شود و ب ردان آخرش چه ميدر اين سراب سوزان و اين گرداب سرگ

 جلوي جنايتها و ا از پا درآوريد يا مجازات كنيد،ايد صدام ر حال نه تنها نتوانستهه ديديم كه تا ب

تر و  سال چيرهه  بلكه سال ب،بر او دور كنيد و شرارتهاي او را بگيريد و اعراب و ابرقدرتها را از دور

ان نسبت به او بيشتر گشته تگي شرق و غرب و كشورها عرب زبمبستر شده است و حمايت و ه جري

  .است

ايم و رويدادها نشان داده است كه باز دورتر  ها از پيروزي دور شده گفتيم كه عليرغم اميدها و وعده

  .تري در افق نمودار است اريكتر وحشتناكتخواهيم شد و با تهديدهايي كه جامه عمل پوشيده است آينده 

ها و موشكها پير و جوان و كودكهاي  امنيت و راحت و اميد براي هيچ كس باقي نمانده بمبكه  در حالي

. كشاند  به ضجه و فغان و فنا مي،زند گله مي ها و دكانها و دارائيهاي مردم را چون گرگي كه به ما و خانه

سالمي با افتخار كنند و صدا و سيماي جمهوري ا  اطالعيه صادر ميستادهاي مشترك ارتش و سپاه مرتباً
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، تعداد اسيران عراقي از  نفر را زخمي كرديم۲۰۰۰ ، نفر را كشتيم۱۰۰۰تالفي آنها ه دهد كه ب تمام مژده مي

 ،خاك و خون كشيديمه  شهرها و روستاهاي فالن و فالن را زير گلوله و بمب ب، گذشت۳۰۰۰مرز 

زودي بغدادشان ه ك سنگين انداختيم و ب ده تا موش،سيسات نفتي و نظامي بيشماري را زير و رو كرديمأت

   . . .!ويرانه خواهيم كرد  را مبدل به

كنند و  خواني مي طرف رجزيا بالعكس هر دو. . . كشيم  كشد ما مي  او مي،زنيم زند ما مي او مي

يل و ي اسرائ يعن، كارگردانان و داوران اين مسابقه مرگ و ويراني،اند اما غير از ما و بيشتر از ما خوشحال

  !اند روس و آمريكا خوشحال

  سود اسرائيل است      طرف كه شود كشته زهر

 شيطان است كه ،باشد  مي»االرض سفك دما و فساد في« پايان كه تحقق امان و بي نگ بيجدر چنين 

اين هم شد كار؟ اين هم شد افتخار؟ آيا ننگ است يا افتخار كه اسالم و ايران . كند نظاره و قهقهه مي

   با كينه و كشتار معرفي شده باشد؟مترادف

ب گويد شر دارد نمي  آنجا كه خداوند رحمن ما را از شراب و قمار برحذر مي،فراموش نكنيد كه در قرآن

خواهد با شراب و قمار ميان شما  گويد شيطان مي  مي،كند  را زائل مي عقل و مال شما،خمر و بازي قمار

  ١.اريدد دشمني و كينه بيندازد چرا دست برنمي

پايان و همه جا گير پر از كينه و كشتار ميان ايران و عراق در اساس كار شيطان  امان و بي آيا جنگ بي

نداريم و تا آخرين نفر و آخرين خانه دست برباز و خواسته شيطان نيست؟ آخرش نابودي نيست؟ آيا بايد 

  اگر بيست سال هم طول بكشد بجنگيم؟

خداي خود كرده و تجديد نظري در ه خود و به ر انقالب بازگشتي بآيا وقت آن نرسيده است كه رهب

  :تصميم و تصورات گذشته بفرمايند و به اين نداي قرآن بينديشند كه فرمود

الكتاب من قبل فطال ا وال يكونوا كالذين اوتوبهم لذكر اهللا و ما نزل من الحق الم يان للذين امنو ان تخشع قلو

. كثيرمنهم فاسقونعليهم االمد فقست قلوبهم و
٢

  

  كننده  ات و استداللهاي فريبنده و گمراهاظهار

پس از فتح خرمشهر و دفع تجاوز دشمن يك سلسله اظهارات يا شعارها و استداللهايي براي توجيه 

بار  ن فاجعه مصيبتايه حال مانع خاموش ساختن و خاتمه دادن به شده است كه تا ب تداوم جنگ عنوان مي

  .نماييم بعضي از آنها اشاره مي  بهشده است و ذيالً

  !صلح بين كفر و اسالم معني نداردـ ۱

آيا پيغمبر اسالم در ورود به مدينه يك قرارداد ايمني و همزيستي و ! اين چه حرف عجيبي است 

همكاري يا تفاهم و عدم تعرض با اهالي مدينه و قبائل عرب كه همگي مشرك بودند نبست؟ مگر در مدينه با 

 با رسول محارب صلحنامه امضا نفرمود؟ مگر اعالم برائت سوره توبه عليه مشركين نبود كه قبالًكفار 

                                                            
 ـ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء  في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكراهللا وعن الصلوه فهل انتم ۹۱مائده . 

 منتهون

هايي كه نازل شده است  اند وقت آن نرسيده است كه دلهايشان براي ياد خدا و حق  ـ آيا براي كسانيكه ايمان آورده۱۶يد حد. 

 .اند به ترس آمده مانند گذشتگان از اهل كتاب نباشند كه با دراز شدن آرزوها سنگدل گشتند و بسياري از آنها نافرمان
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دات خود را نسبت به كيد نشده است كه تعهأاكرم پيمان عدم تعرض بسته بودند و در همان سوره ت

  اند حفظ كنيد؟  عهد نكردهمشركين كه نقض

كار  ه در زبانهاي غربي بpeace, paix و عربي يا  در قرآن"سلم"اصوال منظور از صلح كه بجاي كلمه 

خواهيد با چنين  ر ميكنند كه چطو ها اعتراض مي  دوستي و صفا نيست كه بعضيشود الزاماً برده مي

اعتقاد و اصرار نهضت آزادي هميشه خاتمه دادن صحيح و . جنايتكار خبيث صلح و دوستي نمائيم

جاي از بين ه  ب پايه و جواز الهي نداشته است و ثانياًاست كه اوالًخواباندن عاقالنه فتنه و آتش و كشتاري 

ديار نيستي فرستاده ه بردن يك فرد جنايتكار هزاران هزار افراد بيگناه ارزشدار خودمان و عراق ب

لوحانه هر شرط  بار و ساده ه مذاكره به معناي پذيرش خفتبعالوه عنوان كردن صلح و مبادرت ب. شوند مي

  .يستو قرار ن

 ديگرش را حجت د كه يك طرفش را صدام عفلقي و طرفآيا قابل قبول هست قرارداد صلحي نوشته شوـ ۲

  االسالم خامنه اي امضا نمايد؟ 

  طرفش را معاويه و طرف ديگرش را امام حسن امضا نكردند ؟  مگر صلح با معاويه يك

ور   تقويت كرده و به ما حملهروهايش رابس بپذيريم ني اگر آتش. زند صدام حسن نيت ندارد و خدعه ميـ ۳

  .خواهد شد

كند  يت نيروهاي خود استفاده ميبس صلح براي تحكيم مواضع و تقو تش اگر صدام از فرصت آاوالً

 در برابر امكان خدعه دشمني كه تمايل به صلح  ثانياً.توانستيم همين كار را بكنيم توانيم و مي ماهم مي

  :موده استدهد مگر خداوند نفر نشان مي

 العليم و ان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك اهللا  و توكل علي اهللا انه هوالسميعسلم فاجنح لهاان جنحوا للو

.هو الذي ايدك بنصره و بالمومنين
١

  

عنوان احتياط و جلوگيري از تجاوز دشمنان داده است تدارك حداكثر قوا و آمادگي ه دستوري كه خدا ب

خواست خدا جنگ نشدن :(باشد كه در سوره انفال آمده است ان از حمله به ما ميمنظور ترساندن آنه الزم ب

  )است نه تجاوز

  و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواهللا و عدوكم

   را نبايد كشت؟يصدام جاني بالفطره و ديوانه خطرناك است آيا چنين موجودـ ۴

ولي شما با پلنگ . ركت اول زير پاي خود له كرده بوديد حرفي نداشتيمبلي، اگر او را مثل عقرب در ح

حال اين  هنتيجه تاب. ايد اش گذارده و به سر غيرت و خشمش آورده روي دم و دنده خورده در افتاده پا زخم

و ايد كه يك ميليون نفر يا بيشتر  بوده كه به هواي او وحوش زبان بسته جنگل را از بين برده و باعث شده

شود  روستايي عاقل آيا با گرگ و پلنگ گالويز مي. تر شده است ودمان را دريده و فربه و درندهكمتر از خ

فرستد كه لقمه چربش بشوند يا در خانه و طويله را بسته با متانت و  و گوسفندان خود را به جنگ آنان مي

  آيد؟ خوار بر مي يگر درصدد دفع و دفن جانوران گلهشجاعت از راه د

تي داخلي و  قبول داريم كه صدام موجود مخوف منفور جنايتكار است ولي فعاليتهاي تبليغاما كامالً

                                                            
ادند ابراز تمايل بنما و توكل بخدا كن كه همانا او بس شنواي دانا است و اگر قصد فريب  و اگر تمايل بصلح نشان دـ ۶۱ انفال .

 .او كسي است كه تو را به نصرت خويش و به مومنين ياري داد. تو را داشته باشند پس بدانكه خداوند براي تو كافي است
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كنيد تا  ا كه با تكرار و اصرار شرارتهاي او را بازگو و درخواست محكوميت ميديپلماتيك خارجي شما ر

توانند  ضمن آنكه اينها نمي. يمدان حس انتقام مردم را تيزتر نماييد، مفيد فايده و ثابت كننده مطلب تازه نمي

  . درگيريها با ديوانه زنجيري بشودعذر

دهد كه در جنگهاي داخلي هيچگاه مغلوب، صحنه كارزار را  رويدادهاي تاريخ معاصر عراق نشان مي

ترك ننموده و به خارج كشور پناه نبرده است بلكه تا آخرين نفس و در مقابل گروه غالب تا حد مثله شدن 

فرض غلبه و پيروزي قطعي ما نيز صدام تمام قدرت  هدر مورد جنگ با ايران و ب. رده استمقاومت ك

كند براي ويراني و نابودي ما  تخريبي و امكانات موجود خود و آنچه را كه از حاميان خارجي دريافت مي

  .به كار خواهد انداخت و نخواهد گذاشت ما پيروزي بدون نابودي به دست آوريم

  .خواهيم لي نميصلح تحمي -۵

از يك طرف جنگ با عراق را تحميلي و خواسته . از اول جنگ ما نتوانستيم موفق به حل اين معما بشويم

اند و از طرف ديگر ديديم كه كمترين اقبال و اقدام و حتي  دانسته) و تا حدودي شوروي(و پرداخته آمريكا

مام نشان داده نشده است بلكه با تمنا و توان تابراز تمايل براي بررسي پيشنهادها يا توقف و تعطيل جنگ 

اند و چه فرصتهاي طاليي براي پايان پيروزمندانه جنگ و دريافت غرامت از  به تداوم و تشديد آن پرداخته

آيا . چگونه بايد حل كردگويند اين دوگانگي و تضاد را  نميدانند و  حاال صلح را تحميلي مي. دست داده شد

توانستيد هم در آن موقع و هم حاال پيشنهادهاي  حميلي باشد و هم صلح؟ شما ميشود كه هم جنگ ت مي

 نيت نآمد با حس عمل مي هصلح و پايان جنگ را كه از جانب همسايگان و دوستان مسلمان و غير مسلمان ب

 كه بينيم ولي مي. دكردي  پيشنهاد متقابل معقول عرضه مي، ايراد و اشكالش را برطرف ساخته،بررسي كرده

بس استنكاف و اعراض دارند هر زمان كه ايراد يا پيشنهاد   نام صلح و آتشحتي از شنيدن و از بردن

  .دهند كه در حكم امتناع است كشند و سدهايي را قرار مي شود شرايطي را پيش مي متقابلي عنوان مي

  !مجازات متجاوز -۶

 بنا به ،ا جنگ ابتدايي در اسالم ديگران يو تصرف خاكاينطرف كه قبول كردند تهاجم   از دو سه سال به

المللي و كشورهاي عربي  فقه شيعه در غيبت امام معصوم و پيغمبر گرامي مجاز نيست و از نظر محافل بين

 ،شود نيز تبليغ و درخواست اخراج و اعدام صدام دخالت غير معقول در امور داخلي ديگران محسوب مي

زات متجاوز را آقاي رئيس جمهور پيش كشيد و آنرا جايگزين تجاوز و براي اولين بار داستان مجاظاهراً 

 .ها و كشتارهاي دو جانبه قابل توجيه باشد تصرف خاك عراق و سقوط بعث و صدام نمود تا ادامه حمله

د پرست  و ميپسندد مي كه طبع تربيت نشده بشري  تالفيگري و انتقامجويي را،به بيان سرراست و ساده تر

ر اسالمي از آن رسوبات غي  در قشرهاي انقالبي جوان آلوده بهيري از هموطنان ما مخصوصاًو جميع كث

  . شعار دولتي و ملي ما نمودنمايند، استقبال مي

حتي در كشورهاي متمدن . ل بوده استاوچنين حالت و حركت در قبائل وحشي و اقوام قديم متدبلي، 

مراكز حساس شهري كشور ه شده به پايتختها و ب مل مي در جنگهاي جهاني اول و دوم نيز بدان ع،غربي

 لگدمال تالفي مثالًه ئل و ايالت قديم نيز ب قبا.كردند شدند و رحم به اهالي نمي ور مي مهاجم و مزاحم حمله

قبيله  وسيله گله يا چارپاي همسايه براي گوشمالي چوپان با صاحب چهارپا يورش بهه شدن يك مزرعه ب
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يت و غيرت  هم روي جاهلشدند كه معموالً ي وقتي آنها حاضر به عذرخواهي يا جبران نم.آوردند مجاور مي

ه جا مانده مقدمه و بهانه براي  از دو طرف مجروح و مسئول ب،گرفت قبيلگي چنين بود منازعه در مي

 و صاحبان دم. گرديد  ميجمع شدن كينه و انتقام در دو طرفآرائي و زد و خوردهاي خونين مكرر و  صف

سران هر قبيله خود را محق و متعهد انتقامگيري و كشتن تمام اهالي طرف مقابل و پشتيبانان آنها 

  .دانستند مي

خوانيم براي موسي  خداوند سبحان براي توقف ظلم و كشتار و تخفيف انتقام همانطور كه در قرآن مي

مكتوب و مقرر كرد و همان حكم را با مثل عين به عين و دندان به دندان را  هاحكام قصاص يا مقابله ب) ع(

سپس براي اتمام تربيت . أكيد نمود براي مسلمانان تكرار و ت١ " يا اولي االلبابهولكم في القصاص حيو"گفتن 

 در پايان آيه قصاص اضافه و توصيه مينمايد كه اگر از حق قصاص و مقابله به مثل در ،و اكمال شريعت

قرآن كه مانند تورات با محدود ساختن تالفيگري و . ايد رحمن را كردهگذريد عمل به احسان و جلب رضاي 

 زنده ماندن و سالمتي و امان ،جلوگيري از درنده خوئي انسان برخاسته استه  ب،متوقف ساختن انتقام

چون معاصر و منادي نسلها و تمدنهايي بوده است كه . نمايد فرزندان آدم را در زمين حمايت و حفاظت مي

 از تورات پا فراتر گذارده ،ته عواطفشان كمتر و قدرت انتقامگيري و آزارشان بيشتر خواهد بودرفته رف

 گلهاي گذشت و محبت و خدمت در سايه عقل ،نمايد تا عالوه بر حيات و امان سفارش گذشت و احسان مي

 داعيه اجرا و اما رهبري و متوليان جمهوري اسالمي ايران كه. و علم نيز در مزارع و ممالكشان برويد

 كه هيچ پايه قرآني و -  جانب مجازات متجاوز راه  عنوان حق ب،صدور اسالم تا اقصي نقاط جهان را دارند

المللي عليرغم دشنام و  كشند و از همزبانان و هم قبيلگان صدام و از مجامع بين  پيش مي-سنتي ندارد

  .آهنگي را دارند دشمنيهاي گذشته توقع هم

ه وال ناليستوي الحس«دايي و راه اسالمي  ولي راه خعاقبتي جز ويراني و نيستي نداردادامه چنين راه 

باشد كه  مي ٣.»ه ولي حميمفاذا الذي بينك و بينه عداوه كان«  است و عاقبتش٢»ه ادفع بالتي هي احسنئالسي

اندوستي بسيار لف انسب تضاد و تخاصم و يا مسلمانان مخاثير مكتأالبته درك آن براي انقالبيهاي تحت ت

  . مشكل است

 شرط اوليه "مجازات متجاوز"گويند بايد  اين اصرار اشتباهكارانه و افراطگرانه ضد قصاص قرآن كه مي

  . سدي است در برابر پايان جنگ،بس و هر نوع اقدام براي پايان جنگ باشد هر آتش

  ! مقابله به مثل اسالمي،موشك و شيميائي به شيميائيه موشك ب -۷

مي براي مردم داخل شهرها دا كه موجب تشديد جنگ و مصيبت عظبيجا و تحريف ديگر حكم خشعار 

  .نمايند عنوان قصاص ميه در ايران و عراق شده است توجيه غلطي است كه در مورد موشكباران شهرها ب

 مثل در قالب قصاص اسالمي وقتي قابل قبول است كه با موشكهاي خودمان فرمان دهنده و همقابله ب

سيسات نظامي و اقتصادي أاسم كوبيدن ته قصد يا به نه آنكه ب. پرتاب كنندگان موشكهاي عراقي را بزنيم

                                                            
كه با ( مندان، حيات و زندگي است و اميد است قاعده قصاص براي شما اي خرده ـ در قبول كردن و عمل كردن ب۱۷۹ بقره .

 .راه تقوي پيش گيريد) اجراي قصاص و خودداري از تالفي و تعدي

 كن)يا دوا(با آنچه بهتر است دفع) بدي را(ـ نيكي و بدي يكسان نيستند۳۴ فصلت .

 .شود م ميكه ميان تو و او دشمني است همچون يك دوست صميمي گر ـ كه در اين هنگام كسي۳۴ فصلت .



 

 ٢٢

تقصير عراق را از بين برده و تبديل به تلهاي  دفاع و ساكنين بي وني و تجاري بيآنها ساختمانهاي مسك

  .خراب و خالي از آدميزاد بنمائيم

دفاع و كشتن اهالي بيگناه  شهرها و روستاهاي بيه ردانه صدام بجنابعالي بعد از اولين حمالت ناجوانم

حال چه تغيير .  فرموده بوديد اگر اسالم دست ما را نبسته بود حاال از بغداد چيزي باقي نمانده بودصريحاً

با دهد كه  و تحول در معاني قرآن و سنت روي داده است كه تغيير نظر پيدا شده اسالم كنوني اجازه مي

نواميس ما   مثل بشود؟ اگر سربازان صدام در حمله به شهرهاي ايران به هبدون قيد و شرط مقابله بصدام 

 اگر صدام از ! و دخترهاي عراقي را خواهند داشتمثل با زنها ه آيا رزمندگان ايران حق مقابله ب،تجاوز كنند

 از بمب و گلوله شيميايي استفاده خواهد كند با كدام مجوزي ايران اسالمي مي هاي شيميايي استفاده مي بمب

دانيد آيا نيروهاي اسالم بايد عمل نيروهاي كفر را تكرار   با اسالم ميجنگ كفر را جنگكند؟ اگر اين 

  !نمايند؟

منظور تالفي و توقف پيشرويهاي ايران در  همثل ب هعنوان مقابله به شهرهاي ما را به ه بصدام حمل

مثل وجود نداشته باشد  هه حد و مرز و معيار قابل قبول براي عمل مقابله بمادام ك. ها انجام داده است جبهه

  ."نكنيد تا نكنم"دهد كه بگويد  خود حق ميه صدام هم ب

   تا رفع فتنه در عالمجنگ جنگ -۸

انگيزترين شعارها شعار باال است كه هنوز در شهرستانها و دهات از ناحيه نهادها و  نارواترين و فتنه

 مبتكرين شعار و متوليان ،ولي خوشبختانه. نويسند شود يا بر پارچه و ديوارها مي  گفته ميسپاه گاهگاه

  .اند  پايه بودن آن برده كنارش گذاردهانقالب تا حدودي پي به بي

در نشريات گذشته نهضت نشان داده شده است كه چنين خواسته يا برنامه نه انطباق با قرآن و سنت 

و قرار خلقت و نه مشيت الهي از روز ازل براندازي شيطان و عوامل شر و فساد يا دارد نه با ناموس طبيعت 

وقتي خداوند عزيز حكيم به . هاي روزگار را خواسته و بر كسي مقرر كرده است كني فتنه از صحنه ريشه

 و خونريزيبه فتنه و فساد را  وا كند و آنانو اجازه داده است كه آدميان را اغابليس تا روز رستاخيز مهلت 

عده انقالبي مسلمان با همدستي مستضعفين جهان   چگونه ممكن است رفع فتنه در عالم بدست يكبكشاند،

ميسر باشد و يك خيال خام و شعار فريبنده بيچاره كننده نباشد؟ آنچه مجاز و ميسر و مقدور است و 

باشد نه رفع فتنه   خودمان ميمشروع و واجب هم هست دفع فتنه متجاوزين و دفاع از جان و مال و ناموس

  .از عالم

 سرما و طوفان را از كره زمين تواند مثالً در عالم طبيعت و از نظر زندگي و عملي نيز هيچكس نمي

 عايقگذاري جدارهاي ساختمان و نصب وسائل گرم كننده در خانه ،توانيم با پوشيدن لباس براندازد ولي مي

داشته از خودمان در برابر  صي و خانگي و اجتماعي دور نگاهو محل خود سرما را از محيط محدود شخ

بنديهاي الزم و حفاظهاي مناسب قريه و شهر خود را از ورود سيل و صدمات  يا با سد .سرما دفاع نماييم

  .طوفان مصون بداريم

ي عملهاي غير   برنامهدعاهاي تبليغاتي ضد مشيت الهي ازشعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم يكي از ا

 تيز كردن تيغ عساكر ماركسيسم و ،لوحان در ادامه كينه و كشتار و محال است كه براي تحريك ساده

  .شود امپرياليسم و شيطان بكار برده شده و يا مي
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  مقاومت تا پيروزيـ ۹

 ادعا و القاي خونسردي و خنده يا مقاومت در برابر شدت يافتن ،آخرين شعار و برنامه اجرائي

  .هرها و تهديد بمبهاي شيميايي از ناحيه صدام بوده استموشكباران ش

  پيش كشيدن شعار"ايم؟ كجا رفتهه با شعار جنگ جنگ تا پيروزي ب" در ذيل عنوان همانطور كه قبالً

شود و   محسوب ميو برنامه اجرايي آن اقرار ضمني به شكست جنگ جنگ تا پيروزي "مقاومت تا پيروزي"

  .تر از گذشته خواهد بود  كشندهازگشت به تجاوز و تهاجم تازه كه مسلماًدعوتي است از صدام براي ب

ها و هشدارهاي  بيني  تحقق پيش،جاي آنكه از سپر نافرجام اموره مسئولين جنگ و متصديان تبليغات ب

 هها عبرت بگيرند و ب هاي خانواده ما و ديگر دلسوختگان ايران و اسالم و افزايش محسوس فغان و ناله

مده ترس از خدا و رحم بر مردم اين مرزو بوم نمايند و جلوي توسن كينه و كشتار را بگيرند با خود آ

هند كشور را براي تحمل ضربات خوا ها و با شستشوي خونين مغزها مي چنين شعارها و برنامه

يازها كفا كردن كشورمان در نه جاي خودب. آور آماده و تسليم سياستهاي شوم بنمايند تر مرگ افزونروز

ساعي خويش را در خودكفا كردن در مهمات و موشك و در ايجاد م ،و توليدات و در علوم و اختراعات

  .كار بيندازند هپناهگاهها و امكانات خيالي حفاظتي ب

نفر و كنند رساندن ملت و مملكت به آخرين  آيد كه شعار فوق و پافشاري كه در تبليغ آن مي نظر ميه ب

  . تفرقه و از هم پاشيدگي كشور ياخانه باشد،آخرين 

  .زنند از وحشت و ترس اختناق دستگاههاي امنيتي و تبليغاتي است مردم اگر حرفي نمي

   شهيدان مسئوليت خونـ ۱۰

گونه  و هرجنگ ه  از پايان دادن ب خوددارييكي ديگر از استداللهايي كه براي ادامه جنگ و كشتار و

دد اين است كه ما در برابر خون شهيدان و مادرهاي آنان چه گر عنوان مي تعديل و اتخاذ راه صحيح،

  جوابي خواهيم داشت؟

ه سود اي ب تلقينهاي دولتي عمليات فداكارانها تبليغ و اي روي اعتقاد شخصي ي نكه چون عدهمثل اي

 از ملت و  حاال وارثين واقعي يا ادعايي آنها.اند زيان ايران و اسالم انجام دادهه قدرتها و باسرائيل و ابر

در حاليكه اگر كسي در راه ايمان شخصي .  برنامه نافرجام آنها اجرا شودمملكت طلبكارند و بايد حتماً

ه خاطر رضاي خدا قبول شهادت و رنج جبهه را نموده باشد پاداش او با خدا و پيش خدا است و اگر بنا ب هب

ها نيست كه دخالت  وط به ملت و زندهفرمان رهبري و مقامات جمهوري فداكاري كرده است حساب آن مرب

 .اند ها نداده جبههه اند و دستور و سفارشي براي گسيل ب مشروع و قانوني نداشته

 

  ! . . .  جمهوري اسالمي ايران  حضرت آيت اهللا العظمي خميني رهبر انقالب و بنيانگذار

 از طرف عالقمندان دلسوز ،رخاطر داريد كه در ظرف چند سال بعد از فتح خرمشه ه استحضار و بيقيناً

عرض تذكرات و ه  ب،ها و نشريات فراوان  از نزديك و دور و خود نهضت آزادي ايران در نامه،متعدد

عمل آمد كه  هآمدهاي غير قابل عالج ب بيني پي پيش. شدارهاي الزم داده شدتوضيحات پرداخته و ه

ها و پيشگوييهاي گردانندگان جنگ كمتر  ه وعدهك  در حالي،وقوع پيوسته است هسفانه بسياري از آنها بأمت

 و نيمي از نيروي دريائي "فاو"آخرين اخطار واقعيات و حقايق تلخ از دست دادن . جامه عمل پوشيده است

  .ريختگي جناحهاي قدرت و پشتيبانان دستگاه هم هايران است و باال گرفتن اختالفات دروني و ب
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  . اينك ما حرف ديگري نداريم

خاطر نجات مردم ايران بود و سالمت مردم  هر راه رضا و امر خدا براي آبرو و آينده اسالم بآنچه د

عروف و نهي از  مهفرضيه الهي امر به ب. رسيد بيان داشتيم عقل و علممان ميه خواستيم و ب عراق را مي

  . . .منكري بزرگ عمل نموديم 

 وجدان و ايمان شما كه سرنوشت و جان و مال  براي، نداي خدا را تا اوضاع وخيمتر نشده استمجدداً

  :خوانيم پنجاه ميليون نفوس ايراني را در دست داريد مي

  . . .اهللا و مانزل من الحق للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالم يان 

  :طلبيم از آيه ديگري نيز كه نمايشگر اوضاع فعلي و رهنمودي براي رهبري است كمك مي

  ١ لعلهم يرجعوناالبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوالبر و ظهرالفساد في

. آمدهاي جنگ هشت ساله در خشكي و درياي ايران همه جا ظاهر شده است فرمائيد كه پي مالحظه مي

گيرد و هوا و  هاي آن از مرزها سرازير شهرها و روستاها شده از كوير تا اطراف خليج را فرا مي شعله

  !زند فتنه و آشفتگي عظيمي تاريخ كشورمان را قلم مي. ود ساخته استفضا را مسخر خ

. دهيد ز ايران سراغ ميرا در خارج ا ولي آمر و عامل آن. شما اين فتنه و آتش فراگير را قبول داريد

گويد  ولي قرآن اين تحليل و تقليل را قبول نداشته مي. دانيد  آمريكا را مقصر ميابرقدرتها و مخصوصاً

مشيت ازلي خدا . نمايند سازي مي ه دست خويش مصيبت هستند كه ب"ناس"امت و مملكت يا  هرمردم 

خود آييم و از راهها و كارهايي كه موجب تداوم و تشديد جنگ شده  ها ب مخواهد با چشاندن مزه بال مي

  . آيا هنوز موقع برگشت نرسيده است.است برگرديم

 سي به پيغمبر خدا جسته در امر جنگ با صاحبنظرانأ ت"ي االمرو شاورهم ف"حكم قرآني ه آيا جا ندارد ب

با توجه به مصلحت ايران و اسالم و . ملت ايران و به نسلهاي آينده رحم كنيده بياييد ب. مشورت بنشينيده ب

  .واقعيتهاي منطقه و جهان در سرسختي و در سياستهاي جنگي تجديد نظر فرمائيد

بس موقت و مقدماتي توجه كرديد و اين نكته را قبول  يك آتشقدر كه به ضرورت و خاصيت  همين

برد بلكه ما را با گامهاي تندتر به بيچارگي  نموديد كه تداوم جنگ نه تنها را ه به پيروزي اسالم و ايران نمي

  مردم دنيا را نصيبمان خواهد كرد،ب و عذاب خدا و بدنامي در تاريخ و پيشضو نابودي كشانده غ

  ٢.لنهدينهم سبلنا وان اهللا لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا: حلهاي بعدي مشكل نخواهد بود راهدستيابي به 

ما هم حاضريم اگر خواستيد نظر مشورتي . اند كار تا حدودي آزموده شدهاندر مطلعين و مسئولين دست

  . بدهيم

قه و طبيعي ملت ايران ذكر اين امر ضروري است كه اتخاذ استراتژي صلح مغايرتي با اكتساب حقوق ح

 حق قانوني ما بوده و منظور از اين استراتژي تسليم و قبول صلح ،تعيين متجاوز و دريافت غرامت. ندارد 

 احقاق ،شرطبس بال در يك آتش. ايد موكول به تعيين متجاوز كردليكن پايان درگيري را نب. بال شرط نيست

                                                            
اند بخودشان  مردم موجب ظهور فساد در خشكي و دريا شد تا نتيجه بعضي از آنچه را كه كرده) سوء( كردار -۴۱روم  ..

 .بچشاند شايد برگردند

راههاي خود آنها را هدايت خواهيم كرد و هر آينه خداوند با ه  و كسانيكه در راه ما تالش كنند، حتما ب-۶۹عنكبوت  .

 . استنيكوكاران
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بل حصول اق )صريح بسياري از پيشنهادات صلح گذشتهو به ت(حقوق با تالش پيگير سياسي و ديپلماتيك 

  .باشد بوده و مي

كه  - اگر براي شخص جنابعالي ابتكار و رهبري مستقيم جريان پايان بخشي به جنگ دشوار باشد 

توانيد ترتيبي كه در موارد ديگر عمل  مي –باشد   هم هست و بزرگترين فداكاري از ناحيه شما ميمسلماً

  . هاي قانوني و مسئول واگذار نمائيدمقامات و شوراه گيري و مذاكرات را بايد تصميم فرموده

  

  والسالم علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷تهران ارديبهشت 

  ۱۴۰۸ليله القدر رمضان 

  

۳۶۷-۳-۲۰  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠يس تأس

  

  به رهبر انقالب در مورد حمله به دفتر نهضتدبيركل نهضت تلگرام 

  تلگرام شهري 

  بسمه تعالي

  ر محترم رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران حضو

روز . با عرض سالم و دعاي عافيت و توفيقتان در آنچه رضاي خدا و خدمت به خلق ايران است 

، مامورين دادستاني انقالب اسالمي بدون اطالع و اجازه وارد خانه نهضت ۶۷چهارشنبه يازده خرداد 

 اوراق و .يسي حاضرين و مراجعين پرداخته ساختمان را اشغال كردندآزادي گرديده به ارعاب و نام نو

آوري و منتقل به خارج نمودند و نهضت  مجلس و حضور مسئولين جمع وسائل و اموال را بدون صورت

آزادي ايران را كه هيچ قانون و مقام مسئول محكوم نساخته و غير قانوني نشناخته است تعطيل و تصرف 

  .نمودند

 به چنين اقدام خالف اسالم و قانون اساسي و انسانيت كه به زيان انقالب اسالمي و نظام بدينوسيله

نمايد و خواهان رفع و جبران فوري عمل انجام   اعتراض ميباشد شديداً جمهوري و استقالل كشورمان مي

ام مقام براي حيثيت انقالب و قدرت و بقاي نظام و كشورمان و همچنين اعتبار و احتر. باشد شده مي

رهبري آيا خيانت و نشانه ضعف نيست كه عواملي از حاكميت به عوض پيروزي بر دشمنان و نجات ملت 

دارترين خدمتگزاران انقالب و  به تعطيل حزب قانوني متشكل از كساني بپردازند كه صادقترين و سابقه

 آيا سزاي هشدار مسئوالنه و باشند؟ نظام و مدافعين متعهد آزادي و استقالل و جمهوري اسالمي ايران مي

  !عمل به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر يا گفتن حرف حق اگر چه تلخ، بايد چنين باشد

  والعاقبه للمتقين

  ۶۷ خرداد ۱۲ -تهران

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  مهدي بازرگان

  

  آقاي دكتر يداهللا سحابي: رونوشت

 
 
 
 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ١٤/٠٣/١٣٦٧:تاريخ

  

  

   در موردتظرياهللا من آيتبه  دبيركل نهضت تلگرام

   و جمعيت نهضتدستگيري اعضاي حمله به دفتر نهضت و

  

  بسمه تعالي

  تلگرام

  حضور محترم آيت اهللا العظمي منتظري 

پس از سالم و تهيات و آرزوي سالمتي و توفيقات در راه نجات انقالب و ملت مظلوم ايران و خدمت به 

و به جرم حقگوئي و حق خواهي، عواملي " هشدار"ه دنبال نامه سرگشاده  استحضار داريد كه ب يقيناً.اسالم

ه جا و رد استداللهاي درست ما يگانه كاري كه به عوض پاسخ دادن به پرسشهاي به از هيئت حاكمه ب

نظرشان آمده خفه كردن صداها و خاموش نمودن آخرين چراغهاي آزادي بوده، مبادرت به دستگيري تا 

ي و چهار نفر از فعالين جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت حال چهار نفر از اعضاي نهضت آزاده ب

 خسرو منصوريان و عبدالكريم حكيمي و آقايان ،يانغ مهندس صبا,مهندس توسلي: آقايان. اند ايران نموده

عالوه بر آن بدون مجوز قانوني وارد دفتر نهضت . اردالن، شاه حسيني ،مهندس موحد و اميرابراهيم توكلي

  .اند معيت شده تخريب نموده و اثاثيه و اموال را بردهو ساختمان ج

در روزگاري كه كشورمان در اثر انحرافهاي اعتقادي و اشتباهات سياسي و اعمال مغرورانه مورد 

 دست به چنين اقدام ناشيانه و ظالمانه زدند در حاليكه جا دارد و ،تهاجم مجدد دشمن قرار گرفته است

نمايد كه تا آخرين نفر  ايم وظيفه ديني و ملي و قانوني همگان ايجاب مي  داشتهطوري كه همواره ما اعالم هب

جاي آنكه دست از اختناق و انحصار ه ب. دفاع دالورانه از خانه و خاك و حقمان بپردازيمه و نفس ب

  .برداشته با همفكري و همكاري ملت ايجاد وحدت و مشاركت نمايند، به تفرقه و تضعيف پرداختند

عنوان مقام رهبري انقالب اظهار ه ب) ۶۷( خرداد ۵حال دوستان نهضت آزادي كه طي تلگرام در هر 

داشته بودند كه اگر با حبس و محاكمه نهضت دردهاي جانسوز ايران دوا خواهد شد ما از آن استقبال 

متعهد انقالب و  خواهانيم و از جنابعالي كه مدافع ولي آنچه موكداً. نمائيم و از اين بابت حرفي نداريم مي

ايد، انتظار داريم مراقبت  اسالم و معتقد به آزادي و عدالت هستيد و به قائم مقامي رهبري برگزيده شده

عمل آوريد تا از هرگونه اهانت و آزار و رفتارهاي خالف دين و قانون درباره اين  هفوري و ممانعت جدي ب

  .يت هر چه زودتر آزاد گرددمناديان حق و حقيقت جلوگيري شود و دفاتر نهضت و جمع

  وال حول وال قوه اال باهللا العلي العظيم

 ن دبيركل نهضت آزادي ايرا–تهران 

  ۶۷ خرداد ۱۴ - مهدي بازرگان

  آقاي دكتر يداهللا سحابي : رونوشت

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١- ٤- ١٨٨٠ :شماره

 ٢٣/٣/٦٧ :تاريخ

  

  

  عالي قضايي و درخواست رسيدگي  نامه به شوراي

  ن و شهرستانهابه جريان حمله به دفتر نهضت و دستگيري اعضاي آن در تهرا

  

  شوراي محترم عالي قضايي

مورين أرساند كه در روزهاي نهم و يازدهم خرداد ماه م با سالم و دعاي خير به استحضار مي

دادستاني انقالب اسالمي به منازل آقايان مهندس محمد توسلي و مهندس هاشم صباغيان مسئولين نهضت 

 را همراه با مقدار قابل توجهي اسناد و لوازم شخصي آزادي ايران وارد شده پس از مدتي بازرسي، ايشان

  .اند كنون اطالع داده نشده است برده به محل نامعلومي كه تا

اند و  ظاهراً به تهران منتقل شدهدر همان ايام آقاي خسرو منصوريان كه نيز در مشهد دستگير شده و 

اند  فتر نهضت مراجعه نموده بوده به محل د۱۲/۳/۶۷سرانجام آقاي عبدالكريم حكيمي را كه در روز 

  .دستگير نمودند

موران دادستاني انقالب اسالمي دفتر نهضت آزادي را اشغال أ م۱۱/۳/۶۷از طرف ديگر عصر روز 

لسه به ج ضور مسئوالن مربوطه و تنظيم صورتها و نشريات را بدون ح كرده قسمتي از اموال و پرونده

 ساختمان محو كرده و مطالب بر آن نام نهضت آزادي ايران را از بدنهعالوه . اند خارج از دفتر انتقال داده

  .اند اي روي ديوارها نوشته زننده

نظر به اينكه كليه اعمال انجام يافته توسط دادستاني انقالب اسالمي به شرح فوق برخالف قانون 

وسيله ضمن بر باشد ما به اين  مي) ۱۳۶۰مصوب (اساسي جمهوري اسالمي و قانون احزاب و گروهها 

 عليه دادستاني انقالب شكايت نموده و خواستار رسيدگي فوري به موارد تخلف، ،شمردن موارد تخلف

مجازات متخلفين، استرداد فوري اموال نهضت و باالخره آزادي يا محاكمه قانوني افراد دستگير شده 

  .باشيم مي

  ن و سلب آزادي فعاليت آن ـ در مورد تصرف غير قانوني دفتر و اموال نهضت آزادي ايرا۱

  :دارد  قانون اساسي مقرر مي۲۶اصل 

هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند،   انجمناحزاب، جمعيتهاي"

اين كه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي موازين اسالمي و اساس جمهور ي اسالمي را نقض ه مشروط ب

  ".توان به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت  نميهيچكس را. نكنند

 اعالم و رعايت كنند بر طبق اين اصل احزاب و جمعيتهايي كه شرايط مرقوم در اين ماده را رسماً

  .قانوني و آزاد هستند مگر آن كه تخلف آنها از اصل مذكور از طريق قانوني اثبات شود

  : قانون احزاب۶همچنين بر طبق ماده 

  ". اين قانون نگردند۱۶روهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده فعاليت گ"

  . غير قانوني خواهد بود،بر طبق اين ماده قبل از اثبات تخلف نهضت آزادي ايران جلوگيري از فعاليت

ود كردن دهد و وزارت مذكور حق محد قانون احزاب فقط حق كنترل و نظارت را به وزارت كشور مي
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نامه و غيره ندارد و تا زماني  ن اساسي به بهانه عدم تصويب آئينآزادي احزاب و جمعيتها را برخالف قانو

كه قانون مذكور توسط وزارت كشور اجرا نشود كنترل خاصي غير از نظارت عمومي بر طبق مقررات كلي 

  .قابل اعمال نخواهد بود

ادي ايران متهم به اقدامات خالف قانون شوند اين امر كه تعدادي از اعضاي نهضت آز حتي در صورتي

تواند مجوزي براي جلوگيري از فعاليت نهضت، غصب دفتر، تصرف ناروا در اموال و اسناد و وارد  نمي

  .كردن تهمت و افترا عليه نهضت باشد

ي ماهيت عالوه بر اينها چون هر جرمي كه نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب متهم به آن شود دارا

ت منصفه أ قانون اساسي بايد محاكمه با حضور هي۱۶۸سياسي خواهد بود و در چنين حالتي بر طبق اصل 

 تعقيب قضيه نيز بايد توسط يكي از دادسراهاي صالح دادگستري انجام و در دادگستري انجام گيرد، الزاماً

  .يابد و نه دادسراي انقالب اسالمي

مان محل فعاليت نهضت آزادي غير قانوني است و خارج كردن اموال بنا بر آنچه گفته شد تصرف ساخت

منزله ه و اسناد نهضت از ساختمان بدون اجازه و حضور مسئوالن مربوطه و تنظيم صورت مجلس ب

  .شود تصرف در مال غير بوده و نوعي سرقت محسوب مي

 فراد ذيربط به آن نيز قانوناًبا توجه به غير قانوني بودن تصرف ساختمان، ممانعت از ورود مالكان و ا

  .جرم است

  ـ در مورد دستگيري عده اي از اعضاي نهضت آزادي ايران ۲

 اي توان به صرف داشتن عقيده تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي" قانون اساسي ۲۲بر طبق اصل 

  ".مورد تعرض و مواخذه قرار داد

امه نهضت آزادي ايران كه مبتني بر موازين اسالمي و منر افراد مذكور به اتهام قبول مرابنابراين اگ

  . دستگيري آنها غير قانوني است،باشد دستگير شده باشند قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي

كه فقط به حكم و ترتيبي كه قانون معين ( قانون اساسي، در صورت بازداشت يك فرد ۲۳بر طبق اصل 

د با ذكر داليل و بالفاصله كتبا به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر موضوع اتهام باي) كند مجاز است مي

ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در 

  . اسرع وقت فراهم گردد

ق دارد  بر طبق مقررات آئين دادرسي جزائي و آئين نامه دادسراي انقالب فرد بازداشت شده حضمناً

  .از خدمات وكيل حقوقي استفاده كند) بازجويي، بازپرسي و محاكمه( كه در تمام مراحل 

رغم مشخص بودن نشانيهايشان بدون احضار قبلي بوده و درباره  نه تنها بازداشت افراد ياد شده علي

اشت شدگان به آنها اي دال بر ابالغ اتهام بازد  تا كنون هيچ قرينهمحل بازداشتشان اطالع داده نشده است،

  .شود و دادن اجازه براي انتخاب وكيل در دست نيست و عدم رعايت اين موارد قانوني جرم محسوب مي

 قانون اساسي، هتك حيثيت و حرمت كساني را كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا ۳۹اصل 

اين اصل به طريق اولي در . داند هر صورت كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات ميه تبعيد شده باشند ب

   .باشد االجرا مي شده باشند الزم مورد كساني كه بدون رعايت موازين قانوني دستگير

بنابراين در صورتي كه علت دستگيري افراد مذكور اتهاماتي باشد كه به طور غير مستقيم  در اطالعيه 
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 روزنامه كيهان ۱۴/۳/۶۷ مورخ ۱۳۳۳۷ماره مبهم و بدون نام و نشان دادستاني انقالب اسالمي مندرج در ش

 ايراد اتهامات ناروا و زننده مذكور قبل از محاكمه قانوني تخلف صريح از ،به نامبردگان ذكر شده است

  .باشد  بوده و مستوجب مجازات متخلفين مي۳۹اصل 

 چون تا كنون(اند  هبا توجه به اين كه افراد مذكور ظاهراً به علت عضويت در نهضت آزادي ايران دستگير شد

هر نوع جرم احتمالي آنها از نوع سياسي خواهد بود ) علت ديگري توسط دادستاني انقالب اعالم نشده است

 قانون اساسي رسيدگي به موضوع بايد توسط ۱۶۸ نيز گفته شد بر طبق اصل ۱و لذا همان طور كه در بند 

گونه محاكمه   هرضمناً. ي انقالب اسالميمراجع و محاكم صالحه دادگستري صورت گيرد و نه دادستان

  .دستگيرشدگان بايد با حضور هيئت منصفه انجام پذيرد

  : خواستاريمبا توجه به تخلفات فوق از ناحيه مراجع رسمي قانوني موارد زير را مصراً

تحويل فوري و بدون قيد و شرط ساختمان دفتر نهضت آزادي ايران به مسئوالن نهضت و جبران ـ ۱

  .ت آسيبهاي واردهخسارا

استرداد فوري، كامل و بدون قيد و شرط اموال و اسناد خارج شده از دفتر نهضت به مسئوالن ـ ۲

  .مربوط و جبران خسارات و ضايعات وارده

آزادي فوري دستگير شدگان يا ابالغ رسمي اتهامات آنها، دادن اجازه به نامبردگان براي انتخاب ـ ۳

  .ت منصفهأو قانوني دستگير شدگان در يك دادگاه صالح با حضور هيوكيل مدافع و محاكمه علني 

 تعقيب و مجازات كليه مسئوالن و مأموراني كه با تصرف ساختمان، سرقت اموال و اسناد، دستگيريـ ۴

  .اند اكاذيب و افترائات مرتكب تخلف و جرم شده غير قانوني و نشر

  

  والسالم علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

 
 
  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  بيانيه پيرامون دستگيري اعضاي نهضت و جمعيت و تصرف دفاتر آنان

  

  ملت شرافتمند ايران

  ١واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

آقايان مهندس محمد ( تا كنون چهارنفر از اعضاي نهضت ۹/۳/۶۷همانطور كه مطلع شده ايد از تاريخ 

ادستاني انقالب دستگير توسط د) بدالكريم حكيميتوسلي، مهندس هاشم صباغيان، خسرو منصوريان و ع

هاي موجود در آن بدون  انوني تصرف شده و اسناد و پروندهاند و دفتر نهضت نيز به طور غير ق شده

  .حضور مسئولين و تهيه صورت مجلس خارج گرديده است

و حاكميت ملت همزمان با اين تهاجم غيرقانوني به نهضت آزادي ايران، دفتر جمعيت دفاع از آزادي 

، حسين شاه حسيني و آقايان علي اردالن(ايران را نيز متصرف شدند و چهار نفر از اعضاي جمعيت را 

  .اند بازداشت نموده) ي توكلمهندس موحد و اميرابراهيم

نهضت آزادي ايران پس از دستگير شدن اعضا و تصرف اموال آن توسط دادستاني انقالب اسالمي با 

 به مقام رهبري و قائم مقام رهبري و نامه به شوراي عالي قضايي نسبت به اعمال غير ارسال تلگرامهايي

اسالمي و خالف قانون انجام يافته اعتراض نموده و خواستار بازگرداندن فوري و بي قيد و شرط دفتر و 

  . آزادي يا محاكمه قانوني دستگير شدگان و تعقيب و مجازات متخلفين شده است،اسناد نهضت

روزنامه كيهان (.  اطالعيه اي از طرف روابط عمومي دادستاني انقالب اسالمي منتشر گرديد۱۴/۳/۶۷در 

 فاقد نام و نشان افراد و مملو از كلمات و عبارات روز كه در آن برخالف عرف قضائي و حقوقي اوالً همان

اكمه مجرم معرفي و محكوم  دستگير شدگان را قبل از محمبهم و تعريف نشده به لحاظ قانوني است و ثانياً

  : در اين اطالعيه آمده است.)نموده است

ن جديد و با وياي عناصر مرتد ملي گرا كه تحت عنا م عدهيرسان اطالع امت مقاوم و ايثارگر در ايران ميه ب"

جلب همكاري عناصري از تشكيالت نهضت آزادي اقدام به اعمال خالف قانون، همسوئي با استكبار جهاني، 

امت مقاوم ساحت ه حرمتيهاي مستمر ب نفع رژيم متجاوز و جنگ افروز عراق، توهينها و بيه غات بتبلي

نمودند، بازداشت و دفتر ايشان نيز از سوي دادستاني انقالب  هاي معظم شهدا مي ايثارگر بويژه خانواده

  ".اسالمي تهران تعطيل گرديد

  :كنم را عرضه ميبراي روشن شدن افكار ملت عزيز ايران توضيحات زير 

 عناوين جديد چيست و چرا دادستاني انقالب از تصريح در اين باره خودداري نموده ]سند ناخوانا[ـ ۱

وجود ندارد و معلوم نيست كه دادستاني " مرتد"عالوه بر آن در قوانين ايران تعريف مشخصي براي . است

اي  عدهه نهم قبل از رسيدگي و محاكمه بانقالب با چه معيار و بر اساس كدام ضابطه چنين برچسبي را آ

  .زند مسلمان مي

ارتداد را خروج از اسالم و اختيار كردن كفر و مرتد را ) ۳۶۶صفحه(الوسيلهرهبر انقالب در كتاب تحرير

  .اند چنين تعريف كرده

                                                            
 .عدالت قضاوت كنيده كنيد ب كه بين مردم حكم مي  هنگامي– ۵۸ نسا .
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  . . ."المرتد و هو من خرج عن االسالم و اختار الكفر علي قسمين فطري و ملي "

ادي و ساير نشريات نهضت آزادي ايران و يا منشور جمعيت دفاع از آز طعنامه ومنامه و قآيا مرا

  كند؟ معيار دادسراي انقالب چيست؟ هاي آن با چنين تعريفي تطبيق مي حاكميت ملت ايران و بيانيه

صرف اينكه در يك گروه سياسي ه دب به آداب اسالمي هستند بؤآيا اشخاص معروفي كه متعبد و م

رج شده و كفر هاي حاكميت اختالف دارند از دين اسالم خا ها و عملكرد اشند كه با سياستعضو و فعال ب

بعضي از بازداشت شدگان در دولت جمهوري شاغل مقام وزارت و مناصب مهم ديگر ! اند را اختيار كرده

ا صرف اي از فعاليت خود ر  آزادي ايران هستند كه قسمت عمدهاند، چهار نفر از آنان عضو نهضت بوده

اند و رهبران نهضت آزادي بيش از پنجاه سال سابقه مبارزه در راه اسالم و  دفاع و ترويج اسالم نموده

  .شود چنين تهمت و افترا بخودي خود جرم و معصيت كبيره محسوب مي. استقالل وطن دارند

است، در " گرا ملت"تر آن  گرائي نيز كه ترجمه نادرست ناسيوناليسم است و اصطالح درست  ملي-۲

 اي داشته باشند، قوانين ايران داراي تعريف مشخص نيست و بالتبع مجازاتي براي كساني كه چنين عقيده

  . بيني نشده است پيش

كه نهضت آزادي به اين (دوستي تلقي شود  گرائي به مفهوم عالقمندي نسبت به ملت و وطن اگر ملي

االيمان از نظر  الوطن من ه حكم حديث نبوي حبيست بلكه بنه تنها عقيده يا عمل خالف ن) مفهوم اعتقاد دارد

  . شارع مقدس اسالم مطلوب و مستحسن است

همسوئي با استكبار جهاني يك عبارت عام با معناي وسيع و بي حد و مرز است كه در زبان قانون  -۳

هم  بيرها آنكاربردن چنين تع هب. نه استكبار جهاني تعريف شده است و نه مفهوم همسوئي روشن است

در امور قضائي و بدون ذكر مورد و مصداق، قبل از اثبات كردن، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانوني بوده 

 همسوئي با استكبار جهاني منافات با ضمناً. و نميتواند مجوزي براي اتهام و پيگيري قانوني باشد

وذ استعمار شرق و غرب و تحقق حاكميت كه بيشتر عمر خود را در مبارزه با نف گرائي دارد و كساني ملي

ه بعالوه چگونه مخالفت با ادامه جنگي كه ب. توانند همسو با استكبار جهاني باشند اند نمي ملي گذرانده

 دانند استفاده سرشار آن موجب تبليغات رسمي دولت، تحميل شده از طرف استكبار جهاني است و همه مي

  برند، همسوئي با استكبار جهاني است؟ مياند و  را اسرائيل و ابرقدرتها برده

دانند كه نهضت آزادي و مسئولين آن نه تنها با جنگ دفاعي در برابر تجاوز  از طرف ديگر همه مي

 مخالفت نداشته آنرا وظيفه ديني و ،نظامي عراق و فداكاريهاي دالورانه رزمندگان ايران تا فتح خرمشهر

دانسته است، بلكه هر زمان نيز كه استقالل و تماميت ايران از  ميقانوني همگان و افتخاري براي خودمان 

 طرفدار مقاومت و آماده براي دفاع از آب و خاك ،ناحيه عراق يا ديگران مورد حمله و تجاوز قرار گيرد

  .باشد مملكت و شرافت ملت عزيز مي

 ،نفع بيگانه نيز منافات دارده  گذشته از آنكه ملي گرائي با تبليغ بـنفع رژيم متجاوز عراق ه تبليغ بـ ٤

ها و پيشنهادهاي منصفانه و منطقي يك عده افراد يا يك گروه سياسي در جهت تأمين  توان تحليل هرگز نمي

خاصه آنكه صحت و درستي پيشنهادات . حقوق و منافع ملي ايران را تبليغ به نفع رژيم متجاوز دانست

گيرنده نيز قرار  ئيد مقامات تصميمأت بعداً مورد قبول و ت شوراي امني٥٩٨نهضت آزادي در مورد قطعنامه 

  .گرفته است
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 در حاليكه تمام مساعي و مبارزات نهضت ـهاي شهدا  توهين به امت مقاوم و ايثارگر و خانواده -۵

مين مصالح حياتي همين امت مقاوم و أآزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران براي ت

مصالحشان توهين به آنها است؟ خاصه آنكه ه است آيا بيان انديشه و نظر و متوجه كردن مردم بايثارگر 

  .ريات نهضت و جمعيت بارها فداكاري و ايثارگري رزمندگان مورد ستايش قرار گرفته استشدر ن

∗       ∗       ∗  
فرض اثبات  هعضي از آنها بكه ب(بنابراين و بطور خالصه اتهامات نقل شده در اطالعيه دادسراي انقالب 

اي  اساس است و صدور چنين اطالعيه كلي مخدوش و بيه ب) در يك محكمه صالحه، جنبه كيفري هم ندارد

از طرف روابط عمومي دادستاني انقالب، توهين و هتك حرمت به بازداشت شدگان و اشاعه اكاذيب 

  .ل تعقيب و مجازات است قانون مجازات اسالمي قاب۱۴۱ و ۱۴۰موجب مواد ه باشد و ب مي

 موارد اتهام بر فرض صحت و ثبوت، در حدود صالحيت دادسرا و دادگاه انقالب نيست، ،گذشته از آن

 ۱۳۶۲زيرا طبق ماده واحده قانون صالحيت دادسراها و دادگاههاي انقالب مصوب يازدهم ارديبهشت 

ليه امنيت خارجي و داخلي و جرايم ع )۱: باشد صالحيت مراجع مذكور منحصر به شش مورد ذيل مي

 قانون ۱۳ تا ۱۰ و مواد ۱۳۶۱ قانون حدود قصاص مصوب شهريور ۲۰۰ تا ۱۹۶محاربه كه در مواد 

جرائم مربوط به مواد مخدر و ] سند ناخوانا[ سوء قصد  )۲ امضا و تعريف شده است ۱۳۶۲مصوب مرداد 

گران فروشي ) ۶غارت بيت المال ) ۵هلوي منظور تحكيم رژيم په قتل و كشتار و حبس و شكنجه ب) ۴قاچاق 

  .و احتكار

يك از موارد اعالم شده در اطالعيه مذكور مشمول ماده واحده فوق  شود هيچ كه ديده مي بطوري

  .نيست

∗       ∗       ∗  
تواند مجوزي براي دستگيري افراد و تعطيل  بنابر توضيحات فوق نه تنها اطالعيه دادستاني انقالب نمي

كه طبق اصول نهم و بيست و چهارم و (ط اموال و اسناد و نشريات آنها حزاب و گروهها و ضبدفاتر ا

هاي سياسي  ها و انجمن  آزادي نشريات و مطبوعات و احزاب و جمعيت،بيست و ششم قانون اساسي

ه  كه هتك حرمت و حيثيت دستگير شدگان را ب۳۹باشد، بلكه طبق اصل ) كيد شده استأ تاًصريح

ه دليل ايراد تهمت و افترا به كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است، دادستاني بهرصورت 

عنوان ه  ب۲۳/۳/۶۷طور كه در تلگرام مورخه  كنيم همان همچنين اعالم مي. باشد اشخاص قابل تعقيب مي

ر عالي قضايي آمده است در صورت عدم رعايت موازين قانوني در بازجويي و محاكمه دستگي شوراي

از جمله حق انتخاب و حضور وكيل مدافع در مراحل بازجويي و بازپرسي و محاكمه و برگزاري (شدگان 

هرگونه اظهار كتبي يا ) ت منصفهأمحاكمه علني در يكي از دادگاههاي صالحه دادگستري با حضور هي

ش و اعتبار شفاهي از طرف يا به نقل قول از دستگير شدگان و هرگونه محكوميت و مصاحبه فاقد ارز

  .خواهد بود

∗       ∗       ∗  
ل عقايد سياسي مخالف حاكميت كرات از ضرورت تساهل و تحم قائم مقام رهبري با صراحت و به

اكميت كه در اند و به باز شدن جو سياسي و رفع ممانعت از فعاليت گروههاي سياسي مخالف ح گفته

 امام جمعه موقت اند اخيراً كيد كردهأنمايند ت  ميچوب قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي فعاليتچهار
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اند كه اگر حاكميت نتواند   اظهار داشته)۱۲/۳/۶۷(تهران و جانشين فرمانده كل قوا در خطبه نماز جمعه 

مخالفين سياسي خود را تحمل كند و بخواهد با آنان با خشونت و قهر غير قانوني برخورد نمايد در جبهه 

ال كند كه ؤحال ملت ايران حق دارد از مسئولين تيزبين و دورانديش كشور س. ردداخلي شكست خواهد خو

عمال خالف اك به سمتكنند تا عليرغم اين نظريات واقع بينانه با  كدام عوامل در داخل حاكميت تالش مي

قانون و دامن زدن به جو تخاصم و تضادهاي غير اسالمي نظام جمهوري اسالمي را از درون به بن بست 

و شكست بكشانند؟ و اگر اين رويه همچنان ادامه پيدا كند و اقدام عاجلي براي توقف و ترميم آثار سوء آن 

مند و خوشحال  ايران و نظام جمهوري اسالمي، بهره گيرد چه كساني جز دشمنان اسالم ونصورت 

 . خواهند شد

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷ خرداد ماده ۲۸

  

  

  

 



 
  بسمه تعالي

   آزادي ايراننهضت

   ١٣٤٠تأسيس 

  ضايي در مورد حركات مشكوك اطراف دفتر نهضتعالي ق نامه به شوراي

  

  شوراي محترم عالي قضايي

 درباره ۷/۴/۶۷ مورخه ۲۱-۴-۱۸۸۱ و ۲۳/۳/۶۷ مورخه ۲۱-۴ -۱۸۸۰هاي شماره  محترماً پيرو نامه

تصرف غير قانوني دفتر نهضت آزادي ايران توسط دادستاني انقالب و انتقال اسناد و مقادير معتنابهي از 

رساند كه مدتي  اطالع ميه ون حضور نماينده نهضت و تنظيم صورتمجلس به خارج دفتر باموال آن بد

سف و أآيد كه موجب ت ه عمل ميهاي ديگري از ساختمان نهضت ب قانوني و سوء استفادهاست حركات غير

 برخي از عوامل اشغال كننده ساختمان عليرغم الك و مهر كردن طبقات آن، شبانه به. باشد نگراني مي

  .دهند برخي اطاقها وارد شده و حركات مخفيانه مشكوكي انجام مي

باشد،  كنندگان مي هاي تايپ در اختيار اشغال از آنجاييكه اوراق مارك دار نهضت همراه مهر و ماشين

غير از ه دارد ب  اعالم مينهضت آزادي ايران با نگراني از جعل و سوء استفاده از اوراق و اسناد صريحاً

باشد واز مقامات قانوني و  سمي منتشر شده هر آنچه به آن منتسب گردد جعلي و ساختگي مينشريات ر

  .هاي احتمالي گردند  مانع سوء استفادهخواهد سريعاً قضايي كشور مي

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۱- ۴- ۱۸۸۱ :شماره

 ۰۷/۰۴/۶۷ :تاريخ

  

  

  عالي قضائي در مورد نحوه بازجويي از اعضاي زنداني نهضت نامه به شوراي

  

  ضائيشوراي محترم عالي ق

 مبتني بر اعتراض نسبت ۲۳/۳/۶۷ مورخ ۲۱-۴-۱۸۸۰با سالم و دعاي توفيق عدالت، پيرو نامه شماره 

به تصرف غير قانوني دفتر و اموال نهضت آزادي ايران از طرف دادستاني انقالب اسالمي و بازداشت 

مي، مراتب ذيل آقايان مهندس محمد توسلي، مهندس هاشم صباغيان، خسرو منصوريان و عبدالكريم حكي

  :داريم را اعالم مي

عمل نيامده باشد و ه چنانچه در مورد آقايان بازداشت شدگان تفهيم فوري اتهام و قبول اعتراض ب

 قانون اساسي صورت گرفته باشد يا بگيرد و ۱۶۸بازجويي و بازپرسي بدون حضور وكيل و رعايت اصل 

 هرگونه ،دادگاههاي دادگستري انجام نگردد  درصورت علني و با حضور هيئت منصفهه چنانچه محاكمه ب

زبان و قلم خودشان بيان شود و هر محكوميت و مصاحبه و ه اخذ اقرار، ابراز نظر و اطالع كه از آنان يا ب

  .درخواست كه صادر يا منتشر شود از درجه اعتبار و ارزش قانوني و شرعي ساقط است

ادگستري آمادگي دارند كه در صورت اطالع آن شوراي رسانيم كساني از وكالي د اطالع ميه  بضمناً

  .محترم قبول وكالت آقايان را بنمايند

 

  با امتنان و انتظار اقدام قانوني و بحق

  نهضت آزادي ايران

 
  رونوشت به دفتر امام 

  العظمي منتظري  رونوشت به دفتر آيت اهللا

  رونوشت به دفتر رياست جمهوري 

  وراي اسالمي رونوشت به دفتر رياست مجلس ش

  رونوشت به دفتر نخست وزيري 

 رونوشت به دفتر بازرسي كل كشور

 
 
 
 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

  :تاريخ

  

  

  پيام دبيركل به اعضا پس از دستگيري چند تن از اعضا و تصرف دفتر نهضت

  

 خصوصي داخلي اعضاتي نهضت و تشكيالت

  االالذين آمنوا و عملوا الصالحات اوالعصر ان االنسان لفي خسر

  تواصوا بالصبرو  و تواصوا بالحق  

 

  سالم و پيام به برادران و خواهران عزيز

در طلب رضاي خدا و " هشداري"ستايش و سپاس به درگاه ايزد داناي توانا كه نهضت را موفق ساخت 

هاي مردم مظلوم ايران در خطاب به رهبري انقالب، در خرداد ماه گذشته منتشر سازد تا  بيان خواسته

انتشار سريع وخود . ت و حركتي براي هموطنان باشدأتصديان و اعالم جراتمام حجتي بر متوليان و م

آمدهاي  ييد عمل انجام يافته و تسلي پيشأاي كه از آن شد ت سابقه جوش اين نامه سرگشاده و استقبال بي

  .فضل خدا ترميم و جبران گرديده نهضت در وضع بهتر از گذشته قرار گيرده ناشيه بوده كه اميد است ب

 خرداد، ۹دانند دستگيري آقاي مهندس توسلي در صبح روز  ور كه دوستان و عالقمندان ميهمانط

تصرف دفتر نهضت در دو روز بعد و بازداشت خالف قانون آقايان مهندس صباغيان، خسرو منصوريان، 

و عبدالكريم حكيمي و همچنين اقدامات مشابهي كه در مورد جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران 

 روابط عمومي دادستان ۱۴/۳/۶۷ در اطالعيه كوتاه مورخ عمل آمد و تماماًه چهار نفر از سران آنجا ب

اي منعكس شده است داللت بر چيزي جز عجز دستگاه از دادن جواب منطقي به  نحو ناجوانمردانهه انقالب ب

ناتواني آنان در برابر مسائل و دهنده سرگرداني و  كند و نشان ها و انتقادهاي نهضت و جمعيت نمي اعالميه

  .نمايد مصائب بنيان برانداز نظام حاكم بوده حقانيت و مظلوميت را ثابت مي

اين جريان را نيز دوستان اطالع دارند كه عليرغم دست بستگي و محروميت و خطراتي كه براي نهضت 

 نهضت خطور نكرده به ءعضاخاطر مسئولين و ا هو نهضتيان پيش آمده بود فكر ترس و تسليم يا تعطيل، ب

ي صادر هاي بالفاصله يك سلسله تلگرام و نامه و اطالعيه. ها پرداختيم ها و سازمانها و حوزه ادامه برنامه

  .هايي نيز پخش شود اهللا بيانيهگرديد و قرار است انشاء

قت  تير ماه تشكيل گرديد و اينك خوشو۲جلسه ماهيانه شوراي مركزي نهضت نيز در تاريخ مقرر 

  :است بر طبق مصوبه شوراي مربوط از كليه اعضا و تشكيالت بخواهد كه

وجه قرار  هيچه  ادامه داده بدانند كه ببا توكل به خدا و تحمل و تالش الزمها و وظائف خود را  برنامه  )الف

  .بر تسليم و تعطيل نيست

 اوم حيات و حركت و رسالتتد اجتماعي و تعهد كلي، راهي براي نهضت جز ـدر انجام فريضه ديني ) ب

  .وجود ندارد

  :بايد بيدار و هوشيار بوده با رعايت اولويتهاي ذيل ايفاي خدمت نمائيم) ج

شرايط سياسي و سازماني جديد تطبيق بدهيم و به ابداع روشهاي مناسب متوسل  فعاليتهاي خود را باـ ۱

  .شويم
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انديشي  بيني و چاره فكر پيشه داده ب وظائف و نيازهاي مملكت و ملت را در صدر برنامه قرارـ ۲

  .بحرانهاي شديد آينده ايران باشيم

  .العين قرار دهيم  نصبسالمتي و پيروزي دوستان دربند و آزاد كردن دفتر نهضت راـ ۳

دستگاه و از هر عمل ناروائي كه منجر به انحالل و مرگ نهضت ه دادنهاي ب جا و بهانه از تحريكهاي بيـ ۴

  .مائيمگردد احتراز ن

  .از اتخاذ حالت و فعاليتهاي زيرزميني و غيرقانوني بپرهيزيمـ ۵

شود كه بايد از آن   نقطه عطفي در تاريخ نهضت آزادي ايران محسوب مي۶۷آمد مبارك خرداد ماه  پيش

همچون موجود زنده باشيم كه دشواري و خطر مرگ برايش وسيله پايداري و . آموزش و بهره بگيريم

از آنجا كه افراد و جوامع همواره در گروي مخاطرات و صدمات قرار دارند، الزم . گردد ميتقويت و ترقي 

واجعلوا بيوتكم "مصداق ه ب.  نهضت و عالقمندان بيش از بيش فعاليت و فداكاري نمايندءاست همه اعضا

سعي . ندها آورده هر فرد نهضتي خود را جانشين و جوركش كل نهضت بدا ها و خانه حوزهه  رو ب"قبله

كنيم با رسيدن به پيروزي و از سرگرفتن خدمات و فعاليتهاي مطلوب، با ايمان و اراده قوي و اعمال فردي 

در اين مرحله از حيات دشوار . ها را بنماييم و انضباط و انتصار جمعي، جبران ضربات و نقص و نارسائي

ها و نشريات و نظريات  ردن اوليه نامه رساندن پيام و پخش كءنهضت وظيفه عيني و عمومي هر يك از اعضا

  .سود مردم تكثير و توزيع وسيع پيدا كنده دست مردم و به طوريكه به نهضت در سطح مملكت است ب

  ۶۷ تير ماه ۱۰

  ا لنهدينهم سبلنا نوالذين جاهدوا في

  و ان اهللا لمع المحسنين

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازرگان

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  اننهضت آزادي اير

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۸۸۲ :شماره

 ۱۴/۴/۱۳۶۷ :تاريخ

  

  

  نهضت آزادي ايران

  حمله موشكي آمريكا به هواپيماي مسافربري ايراني 

  نمايد  محكوم ميرا شديداً
  

بار آورد و يك هواپيماي مسافربري ه اي ب حضور ناوهاي جنگي آمريكا در خليج فارس بار ديگر فاجعه

ر ايران بدون هرگونه اخطار قبلي و يا مجوزي، ناجوانمردانه مورد اصابت موشكهاي ناو جنگي آمريكا قرا

  !گرفت و با كليه سرنشينانش منفجر و نابود گرديد

. وجود آورده استه اين حادثه نه تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان موجي از اعتراض و انزجار ب

تي متناقض و غير مقامات دولت آمريكا در توجيه اين حمله آشكار و اقدام ناشايست و جنايت بزرگ اظهارا

  .اند قابل قبول نموده

ه موشكي رزمناو آمريكايي به هواپيماي مسافربري ايراني در شرايطي صورت گرفته است كه حمل

اي در سياست خارجي ايران و ديپلماسي جنگ در راستاي ختم جنگ تحميلي  سخنان و اقدامات واقع بينانه

ي پايان جنگ اثر اين اقدام وحشيانه عالوه بر قتل مردم بيگناه بر تالشهاي ديپلماتيك برا. گرديد مشاهده مي

كنند  ي دراز مدت را تبليغ مي نفع روندهايي كه جنگ همه جانبهه گذارد و جو سياسي جامعه ما را ب منفي مي

  .سازد ملتهب مي

دهد كه آمريكا مايل  اثبات عامدانه بودن حمله موشكي آمريكا به هواپيماي مسافربري ايراني نشان مي

باشد بلكه خواهان ادامه جنگ و بحران است و  مش منطقه نميبه ختم جنگ تحميلي و ايجاد صلح و آرا

اي گردد   ايران بايد تالش كند در اين دام نيفتاده، از هرگونه اقدامي كه موجب عملي شدن چنين برنامهنتيجتاً

 پرهيز نموده با برنامه و تدبير براي دفع شر دشمنان و خروج كليه نيروهاي خارجي و از جمله آمريكا جداً

  .خليج فارس تالش نمايداز 

گويد و  نهضت آزادي ايران اين مصيبت بزرگ را به ملت ايران و بازماندگان قربانيان اين تهاجم تسليت مي

 را مسئلت اي از خداوند متعال پايان جنگ تحميلي و دفع شر دشمنان و برقراري صلح عادالنه و شرافتمندانه

  .نمايد مي

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷ تير ماه ۱۴

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۸۸۴ :شماره

 ۲۳/۴/۶۷ :تاريخ

  

  

  وظيفه ديني و ملي همگان

   و از حاكميت مليدر دفاع از تماميت ارضي و استقالل ايران
  

  ١و قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا

 در حاليكه مانند هر كشور تازه انقالب كرده در وضع دشواري به ۵۷كشور ما بعد از پيروزي بهمن ماه 

فرماندهي ه  سياسي بود، مورد حمله نظامي و تجاوز ناجوانمردانه عراق ب اقتصادي و،لحاظ نظامي، اداري

لطف خدا و پايداري و فداكاري جوانان انقالبي با ايمان و رزمندگان و ه معذلك ب. صدام حسين قرار گرفت

ت ماه دفاع از ميهن و آئين خود پرداخته موفق شد پس از بيسه  ب،ملت ايثارگر و با اراده پرتوان رهبر انقالب

دشمني را كه به لحاظ تجهيزات و پشتيباني بيگانگان بر ما برتري محسوس داشت با شكست و زبوني 

  !يادگار بگذارده سرجاي خود برگرداند و حماسه پر افتخاري در تاريخ جهان براي اسالم و ايران ب

 تحميلي و ا كه واقعاًدانند كه نهضت آزادي ايران همواره مقابله دالورانه در مرحله اول جنگ ر همه مي

آهنگي و همكاري با آن داشته است ما دفاع از خانه و خاك ايران و استقالل  تهاجم خارجي بود ستوده و هم

ايم كه بايد تا   عقيده داشته، شعارهاي اصيل انقالب بود از نظر ديني و ملي واجب دانستهءكشور را كه جز

  .آخرين نفس و نفر بجنگيم

  . مسئله صورت ديگر پيدا كرد و وظيفه قانوني و مصلحت ديني و ملي ما حالت ديگر يافتولي در مرحله بعدي،

 سال از پيروزي دفاعي ايران در خرمشهر و تحول نامطلوب جريانهاي داخل و خارج ۶اينك با گذشت 

جا اند، تا آن سف شاهد برگشت ناميمون قضايا گشتهأكشور در مراحل بعدي، ملت و دولت ايران با كمال ت

 شلمچه، مجنون و ،هاي سنگين در فاو  به عقب نشيني از مواضع بدست آمده به قيمتكه مسئولين صريحاً

هاي تهديد و  آوازه. كنند نمايند و از ملت رميده و فرسوده ملتمسانه طلب امداد مي حلبچه و غيره را اقرار مي

  . . .رسد  تجزيه نيز از درون و برون بگوش مي

  . متاثر و نگران ساخته استاني عالقمند به سرنوشت مملكت را شديداًطوري كه هر ايره ب

 دشمن بعثي عراق عليرغم تر خواهد شد كه توجه شود كه اوالً ابعاد خطر تجاوز و تجزيه زماني جدي

المللي و هم به لحاظ تجهيزات و  لحاظ سياسي و بينه ضرباتي كه در طي اين جنگ خورده است هم ب

 وضعيت كلي و له و تهاجم اول شده است و ثانياًممراتب مجهزتر از زمان حه نگي بتداركات نظامي و ج

مراتب ضعيفتر ه عمومي كشورمان هم به لحاظ سياسي و اقتصادي و اجتماعي و هم امكانات و تجهيزات ب

صار مهمتر از همه و خطرناكتر، انح. باشد از زمان حمله و تهاجم اول و آغاز جنگ تحميلي مي تر و فرسوده

عراق در تجاوز . باشد س مردم از طرف ديگر ميأطرف و دلسردي و ي و اختناق و اختالفات داخلي از يك

تر  مراتب گستردهه اول بر وجود اختالفات در جناحهاي حاكم حساب كرده بود و امروز اين اختالفات ب

جاي تساهل ه ست و بدرون صفوف روحانيون و جناحهاي حاكم كشيده شده ا  ي آن به شده است و دامنه

                                                            
 .اند بجنگيد ولي تجاوز نكنيد جنگ شما برخاستهه  در راه خدا با كسانيكه ب.
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هاي حذف، انحصار، استبداد و تضادهاي گوناگون بر جو سياسي  و تحمل و رحمت و مودت اسالمي شيوه

همراه دارد، دومي ه اگر اولي خطر تجاوز مجدد دشمن بعثي عراق را ب. و مديريت مملكت حاكم گشته است

  .ساز خطر تجزيه مملكت باشد ممكن است زمينه

از جمله جنگ و (در طي سالهاي گذشته در نشريات تحليلي و مستدل و متعدد نهضت آزادي ايران 

مواضع و نظرات خود را درباره ) باالخره هشدار. . . بس و صلح، پايان جنگ بي پايان و  آتش،صلح، مذاكره

سياستها و عملكردهاي حاكميت درباره جنگ و سياست خارجي جمهوري اسالمي و ارتباط آن با مسائل 

ه  اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و چگونگي ختم شرافتمندانه و عادالنه جنگ را بداخلي،

ها بدون آنكه در اين مقطع بخواهد آن  تفصيل بيان داشته است و اينك با حفظ تمامي آن مواضع و تحليل 

ه همگان را به ها را مطرح سازد توج بيني  بيان كند و صحت و درستي پيشنظريات و مواضع را مجدداً

حساسيت اوضاع مملكت و جدي بودن خطر تهاجم و تجاوز دشمن به داخل مرزهاي كشور و تحريكات 

  .نمايد گسترده تجزيه كننده مملكت جلب مي

نهضت آزادي همانطور كه بارها در نشريات خود اعالم كرده است معتقد و مصر به دفاع از كشور در 

داند كه درچنين صورت با همكاري و فداكاري و  فه همگان و خود ميبرابر هر تهاجم و تجاوز بوده، وظي

خاك و خانه و شرفمان ه خاطر دنيا و آخرتمان تا آخرين نفر و نفس در برابر تجاوز به  ب،يكپارچه

  ..بايستيم

خواهد كه در سياست و روش گذشته تجديد   مينهضت آزادي ايران از مقامات تصميم گيرنده مصراً

جاي روشها و سياستهاي ه هاي داده شده احترام بگذارند و ب د، به امانتهاي الهي و وعدهنظر عميق كنن

و استفاده از (جاي تدارك جنگ همه جانبه از شعارهاي جنگ طلبانه ه تجربه شده و شكست خورده و ب

اسي دست برداشته و بحران سياسي خطرناك كنوني را با تمكين به قانون اس) جنگ براي تثبيت قدرت خود

سعه صدر اسالمي شرايط الزم براي  با ايجاد جو سياسي حاكميت ملي و تحمل و با. تخفيف بخشند

  .مشاركت همه اقشار ملت را در مقابله با خطرات تجاوز و تجزيه فراهم سازند

تواند و  در چنين شرايطي است كه ملت در صورت اعتماد به حسن نيت و حسن سياستهاي دولت مي

  .دا و خود همگامي و همكاري و فداكاري بنمايدخاطر خه بايد ب

∗       ∗       ∗  
دارد كه اين قصد و طمع صدام و حاميان او خيال ابلهانه خام بوده   اعالم مينهضت آزادي ايران صريحاً

افكار عمومي و . سنگ مقاومت همگاني ملت ايران و خواري خودشان خواهد خورده تيرشان بدتر از دفعه اول ب

 هاي جهاني نيز آماده براي تجديد و تداوم جنگي كه رمق و منابع قابل غارت طرفين در جنگ را شديداًسياست

  .باشد المللي و منافع خود آنها نيز در خطر شديد قرار گرفته است، نمي تحليل برده است و امنيت بين

يران و ايرانيان براي دفاع آمد شوم رخ بدهد ا انند كه اگر خداي ناكرده اين پيشصدام و حاميانش بايد بد

  .از ميهن و آئين خود بنابر غيرت ملي و فريضه ديني قيام دالورانه و مقاومت سرسختانه خواهند كرد

  وال حول وال قوه اال باهللا العظيم

  نهضت آزادي ايران

۶۷بيست و سوم تيرماه 
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  نظر نهضت آزادي ايران درباره

  ران شوراي امنيت از طرف اي۵۹۸قبول قطعنامه 
  

  اذين آمنوا و عملووالعصر ان االنسان لفي خسر ال

  ١ الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر                  

  

 اعالم گرديد و ۶۷ماه   تير۲۷ و آتش بس از طرف ايران كه روز دوشنبه ۵۹۸خبر قبول قطعنامه 

ل قوا و رئيس مجلس شورا انجام داد اي كه متعاقب آن آقاي هاشمي رفسنجاني جانشين فرمانده ك مصاحبه

 صدايي كه هنوز طنين و تكان آن در ذهن و زبانها انعكاس !بي در فضاي ايران و جهان صدا كردهمچون بم

در ميان هموطنان كساني سخت افسرده و معترض شدند و كسان بيشتري اميدوار گشته نفس شكر . دارد

  .راه با اندوه نمودنداي نيز احساس خوشحالي هم و شادي كشيدند و عده

منظور تجديد برائت از ه مناسبت سالگرد فاجعه پارسال مكه و به هاي گروهي ب دو روز بعد رسانه

.  پيام مفصل پرمعنايي از رهبر انقالب منتشر ساختند،سعود و آمريكا مشركين و تشديد انزجار نسبت به آل

كيد و أوراي امنيت و تلخي اين تصميم آمده تييد و توضيحاتي راجع به امضاي قطعنامه شأدر اين پيام ت

 به ،مسئولين و رزمندگانه  ب،عفينضخاطر اسالم و مسته  ب،تداوم ستيزه با كفر و استكبار  اي به توصيه

 ستوده و سفارش  ضرورت و نقش روحانيون را مجدداً،مردم ايران شدهه جوانان و ب اهللا و امت حزب

  .نموده بودند

∗          ∗           ∗  
ند و الزم شده است در اين نقطه عطف تاريخ انقالب و جنگ مختصر پرس عده زيادي نظر نهضت را مي

  .تحليل و توضيحي براي هموطنان عزيز بدهيم

بار و تسليم نكرده بوديم بلكه اصرار داشتيم در شرايط  البته ما در هيچ زمان تكليف سازش خفت

 جنگ ،ظامي و اقتصادي برتر بود با ابتكار و انتخاب خودمساعدتري كه ايران در مواضع معنوي و ن

 از طرف ۵۹۸اينك اگر چه پذيرش قطعنامه . رساند تحميلي طوالني را به پايان عادالنه و شرافتمندانه مي

المثل ملي و همانطور كه اين روزها زبانزد  ه ضربب كننده تمامي منافع كشورمان نيست اما بنا مينأايران ت

  ."جلوي ضرر هر جا گرفته شود منفعت است"ده داريم شده است عقي

خواهيم در اين موقعيت بگوئيم كه اگر به منطق  ايم و نمي ما آنچه در باره جنگ گفتني بوده است گفته

  .داشت چند ساله نهضت عمل شده بود چه منافعي مي

خون ه ه شهيدان ب ضمن تجليل و طلب عفو و رحمت براي هم،اما در هر حال جا دارد از جهات عديده

                                                            
خدا آورده كارهاي شايسته كردند ه كه ايمان ب شهادت عصر و زمانه حقا كه آدمي در زيان و پشيماني است مگر كسانيه ب - 

 .مديگر را سفارش به حق و به صبر و پايداري نمودندو ه
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 رحمن حكيم باشيم و در عالم  شكرگزار خداوند،ها خفته و كسانشان و براي ناتوان شدگان و خسارت ديده

  :اطالع برسانيمه شرح زير به ات خود را بينگري از دست اندركاران نيز امتنان نموده نظر بيني و نسبي واقع

  .ر رهبر انقالب صورت گرفته استقبول قطعنامه و آتش بس در حيات و واليت و به امـ ۱

 بنا بر آنچه در مصاحبه جانشين فرماندهي كل قوا اشارت رفته است پس از مراجعه و ،اين قضيهـ ۲

كه متن و محتواي  بدون آن(دست دولتيان و مسئولين نظام انجام شده استه  ب،استجازه و پيام رهبر انقالب

 "امام"نظر  و ترتيب كار پس از حيات يا در غياب و خالفچنانچه اين تصميم .  )را افشا كرده باشند آن

  !شد داند كشور با چه مسائل و مكافاتها روبرو مي گرفت خدا مي صورت مي

ر ترتيب و تقدير كه رخ داده  هبه ـمقام رهبري و متوليان و مسئولين باالي جمهوري اسالمي ايران ـ ۳

 تجديدنظر در سياستها و شعارهاي گذشته ، مصلحتحكم واقعيت وه ناچار و به حاضر گرديدند ب -باشد

بنا به اظهار آقاي هاشمي . را پيش بگيرند ـ ولو محدود و مخصوص ـ بنمايند و طريق مطالعه و مشورت

حضرت امام شخصيتهاي سياسي و علما را مامور كردند تا مسئله را مورد بررسي و "رفسنجاني 

 ۵۹۸بس بردارند كه اولين گام آن قبول قطعنامه  ش آتشراه پذير، قدمهاي الزم را در گيري قرارداده تصميم

ي از ضعف و ناتواني در اين ا هيچ شبهه" و اضافه شده است كه "شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود

 ."گيري وجود نداشته است تصميم

 از گيري رسيدند ولي باز هم دير رسيدن به حقيقت آن است كه خيلي دير و ناقص به اين تصميم

  .نرسيدن است

 .در مصاحبه جانشين فرماندهي كل قوا در توضيح تصميم فوق به دو نكته مهم اشاره شده استـ ۴

 با ،حساب آوردن مردم ايران و عراقه انديشي و ب فوذ سياستهاي خارجي و ديگر مصلحتيكي نقش و ن

  : اند  از جمله گفته،احتراز از خسارات وارد شونده به دو ملت

شن است كه كفر جهاني و استكبار در اين مقطع تصميم گرفته است كه بطور جدي از پيروزي بر ما رو"

اي برا ي مردم ما  العاده ه خسارت فوقسريع ما جلوگيري كند و پافشاري ما در اين مقطع نيز ممكن است ب

." مصلحت نديديمچيزها را فعالً  آن،و مردم عراق منجر شود كه ما در محاسبه آن
١

  

گيري نهايي و ترتيب كار در مجلس   تصميمي مشاركت شخصيتهاي مختلف سياسي و علما برادعوت و

 بعدي دهد و خوشبختانه راه براي اعتراض و افتراقهاي خالي از اغيار، قوت و اعتبار خاص به آن مي

  .ت و آزارهاي مخالفين بسته شده استي حاكميت و براي تهمجناحها

 نكشد و آبادي و آدمي از "جنگ جنگ تا نابودي"ه آخرين مرحله فضل خدا كار به اميدواريم بـ ۶

  .سرزمين ايران رخت برنبندد

سير تحول حوادث و تحريكات با !  ايران لبنان نشد،اي روي داده است كه هزار شكر گونهه جريان بـ ۷

جود دارد و تاريخي كه در كشور پهناور ما و وجود همه گونه عوامل سياسي و مكتبي و اختالفات طبيعي

را  هاي خالف آن ي خانگي سوق داده نشده حتي توصيهتوزانه و جنگها بنديهاي كينه در جهت دسته

 از اين پس نيز در آن جهت ،اهللا با هوشياري و بزرگواري همگان و فطرت ديرينه ايرانيان انشاء. اند كرده

  .حركت نخواهد كرد

                                                            
 .  گرفته شده است۲۸/۴/۶۷ مطالب داخل گيومه از روزنامه كيهان .
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كه خود سوار بر مسند و  در حالي ـ و عنوان هر صورته  بـ كننده و گردانندگان مقامات رهبري -۸

اند  هايي كه كسب كرده  كردند و با تسلط بر نظام و تجربه"انقالب"مسئوليت هستند مبادرت به اين اقدام و 

ه  بها خواهند شد و مي پيامدها و توقعها و همچنين اتخاذ تدبيرها و انجام ترميدار اجرا و جوابگو خود عهده

  .جدان خود خواهند بود و جوابگوي خدا و خلق خدا و"اال تزر وازره وزر اخري"مصداق اصل قرآني 

روئي با افعي زخم خورده براي پياده كردن قطعنامه و رسيدن به برخورد و معضل كار رودراولين  -۹

دلخواه آن است كه با حداكثر سرعت و سود و با حداقل . عادالنه در شرايط پيش آمده استصحيح صلح 

اند كه  ه اين حقيقت رسيده با تجربه گروگانگيري و موافقتنامه الجزاير بحتماً. وخت صورت گيردسختي و س

خيلي دانايي و كارآيي و نهايت ورزيدگي و حسن نيت الزم است در نمايندگان و مامورين منتخب وجود 

  .داشته باشد

حقوق ه  است و نه رسيدن ما بمعناي ختم غائلهه اند كه قبول قطعنامه نه ب دانند و متذكر شده خود مي

مساعدي كه از چند ماه قبل عليرغم تندروان چپگرا در صدد ظاهراً  جا دارد از جو سياسي .حقه خودمان

از .  بنمايند،اند حداكثر استفاده را در جهت تحقق آنچه مطلوب و معهود در قطعنامه است مين آن بودهأت

 ۱۹۷۵المللي مرزهاي توافق شده در قرارداد  اي بينه مرزهجمله تصريح گردد كه منظور از بازگشت ب

  .الجزاير است

اين نكته توجه ه اند بايد ب ين تصميم كه خودشان اعتراف نمودهبا توجه به تلخي و تندي و ضعف اـ ۱۰

بود و آزادي كامل براي انتقاد و   فضاي باز سياسي حكمفرما مي،شود كه اگر در سالهاي استقرار نظام

داشت مملكت با تبليغات انحصاري و جوسازيهاي جاهالنه و   بر طبق قانون اساسي وجود مي،ارائه افكار

حال حداقل انتظار و اميد چنان است كه از روي انصاف و . شد شعارهاي توخالي دچار چنين فرجامي نمي

خواست ه شايد ب. انگيز به فضاي باز سياسي و حاكميت ملي بنمايند جبار هم كه شده باشد بازگشت عبرتا

 سالمتي و دوستي ،خدا و با حضور و حركت مردانه مردم آرمانهاي نخستين و راستين انقالب تحقق يافته

  .و سرنوشت درخشان دو دنيا نصيب ملت ايران گردد

ها را خواهند  در چنين محيط افراد و عوامل خدمتگزار كارساز و شايسته رفته رفته جاي ناخواسته

  .اختيار خواهد رسيد  يعني به ملت صاحب،ارد  حقهگرفت و دير يا زود حق ب

كنيم بر وفق مراد در جهت حق و  تمام جريانها و مسائل نظامي و سياسي و اداري فوق كه آرزو ميـ ۱۱

 ولي نبايد اعالم قبولي قطعنامه ما را خام و مطمئن نموده از ،جاي خود محفوظه  ب،صالح پيش رود

 وظيفه ديني و ملي " همانطور كه در بيانيه.ع و سرحدات غافل گرديمبرگشتهاي روزگار و از حفاظت مواض

 اين احتمال هميشه وجود دارد و اين احتياط هميشه ، نهضت آمده است۲۳/۴/۶۷ مورخ ". . .همگاني 

 ،خاك و خانه ما و به تماميت ارضي و استقالل ايرانه ضرورت دارد كه در صورت تجاوز مجدد ب

هيچوجه نبايد حالت رزمي ه ب. دفاع ملي بنمائيمه  و همه مردم با آمادگي الزم قيام برزمندگان ايثارگر دالور

  . و ضعيف شودهو تدارك دفاعي از دست داد

لحاظ ه امنيت الزم ب فرض اينكه آرامش وه عالوه بر آمادگي و تدارك امكانات دفاعي و با اميد و بـ ۱۲

واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من "د فرمان قرآني استقالل و استحكام كشورمان فراهم گردد تازه باي
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مين بودجه و تدابير أبيني و ت  را استماع و اجرا نموده هم پيش١"رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا و عدوكم

هاي   و تدارك و توسعه قرن را بنمائيم و هم روي توليدالجيشي با آخرين اختراعات حفاظتي و سوق

بردن حداكثر قدرت دفاعي و تهاجمي متقابله خودمان كار كنيم تا همسايگان و ضروري تسليحات و باال 

  .دور بدارنده ما را از سر به ت تجاوز بأبدانديشان جر

يكار اسي و سازماني نيز نبايد غافل و ب از جهات اقتصادي و اجتماعي و سيبطور كلي و اصوالًـ ۱۳

ستيم و ريافت غرامت مواجه با هيچ بحران و بدبختي نيبس و د ور نمائيم با قبول قطعنامه و آتشمانده تص

وجود ه افتادگيها يا خسارات اين مدت و گرفتاريهاي بزرگ را برايمان ب مسئله و مصايب جنگ يا عقب

  .راحتي نجات خواهد يافته نياورده است و نخواهد آورد و ملت ب

 براي رضاي ،ديگران نداشتهه ا و به گذشته و كردهه در اين مقطع زماني شايد الزم باشد كاري بـ ۱۴

تالش براي بقاي . ل و آينده خودمان باشيم كه از هر كس نيازمندتريمافكر حه خدا و در مرحله اول ب

سازندگي و خودكفائي ه  بها و ترميم خرابيها و مخصوصاً  به بازيافتن از دست رفته.مملكت و ملت نماييم

جنگيدن با "جاي ه منظور انتقام يا ادعاي اصالح آنان و به  ب،يگانهجاي در افتادن با خودي و به ب. بپردازيم

خدمت و خير ه  ب، قيامراه خودسازي و خداجويي و تقوي پيش گرفته  )كه خدا از احدي نخواسته("جهان

  .بنمائيم

ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرناو 

  ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين

  اننهضت آزادي اير

  ۱۳۶۷تهران اول مرداد 

 
 
 
 

                                                            
تا حد توان و توليد به آمادگي و تدارك ) شماه از حمله ب(حذر داشتن دشمنان خدا و خودتان  و براي آنها و براي برـ ۶۰ انفال .

 .ردازيدنيرو و پياده و سواره نظام بپ



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۸۸۸ :شماره

 ۶/۵/۶۷ :تاريخ

  

  عالي قضائي و درخواست رسيدگي به نامه به شوراي

  تضييقات ايجاد شده براي اعضاي نهضت در زنجان

  

  شوراي محترم عالي قضايي دادگستري جمهوري اسالمي ايران 

رساند كه در تاريخ  استحضار مي ه ب،خلقه با سالم و دعاي توفيق در انجام وظايف و خدمت ب

مورين اداره اطالعات زنجان بدون حكم دادستاني وارد منازل دو نفر از اعضاي نهضت آزادي أ م۱۱/۳/۶۷

بازداشت ايشان و در غيابشان حسين درويش در آن شهر گشته پس از آقاي ايران آقاي احد رضايي و 

ضور مالك مقادير آنگاه بدون تنظيم صورتجلسه و ح. هاي آنها را مورد بازرسي و تفتيش قرار دادند خانه

تنابهي اسناد و مدارك و كتب و نشريات رسمي و مجاز مربوط به نهضت آزادي و اوراق و اسناد عم

 را به  آلبوم عكس خانوادگي آنها، پاسپورت، سند مالكيت منزل،شخصي ديگري همچون مدارك تحصيلي

  .اند محل نامعلومي منتقل ساخته

ه آقاي احد رضايي را در غياب نامبردگان اشغال كرده  متعلق ب"دكتر چمران"همزمان كتابفروشي 

نشريات نهضت آزادي و ساير كتبي را كه هيچگونه منع قانوني براي فروش آنها وجود نداشته مصادره 

 ،الذكر  پخش فرگاز متعلق به نفر اول فوقدست آوردن كليد نمايندگيه اين نيز اكتفا نكرده با به ب. اند نموده

آوري  خفيانه وارد مغازه شده و دفاتر نمايندگي را كه ربطي به امور سياسي ندارد جمعطور مه شبانه و ب

  .اند كرده

كه حكمي براي بازداشت و زنداني كردن ايشان نداشتند پس از  مامورين اطالعات زنجان از آنجائي

ي زنجان تا ساعتها نگهداري آنها به حالت چشم بسته سرانجام با قيد التزام عدم خروج از حوزه قضاي

الذكر به  كنون عليرغم مراجعات مكرر افراد فوق اما از آن تاريخ تا. اطالع ثانوي آنها را آزاد ساختند

 هيچگونه ،دادسراي انقالب اسالمي زنجان براي رفع توقيف از كتابفروشي و استرداد اموال ضبط شده

بدون آنكه مرجع صالحيت داري به هاي شرعي و قانوني آنها داده نشده است و  خواستهه ترتيب اثري ب

 اداره اطالعات زنجان از باز پس دادن اموال و اسنادي ،اتهام آنها رسيدگي كرده و حكمي صادر شده باشد

  .نمايد  خودداري مي،باشد ر درآمد آنها مياخته و آزاد كردن كتابفروشي كه ممها خارج س كه از خانه

  :نمائيم وراي محترم را به نكات ذيل جلب ميدر خصوص اقدامات غيرقانوني فوق توجه آن ش

حريم قوه قضاييه ه  تجاوز اداره اطالعات زنجان ب،با توجه به تفكيك و استقالل قواي سه گانه كشورـ ۱

 قانون اساسي ۳۳  و۵۷ ،۶۵ضائي زنجان برخالف اصول مين الزام عدم خروج از حوزه قأدر اخذ ت

  .باشد مي

كند   قانوني كه در محدوده و چارچوب قانون اساسي فعاليت مينهضت آزادي ايران حزبي استـ ۲

 اعالم نشده باشد خالف  آنهاكه ممنوعيت بنابراين توقيف نشريات آن در تهران و شهرستانها مادامي

  .باشد قانون و مقررات مي

صورت علني با حضور هئيت ه تشكيل پرونده و محاكمه متهمين سياسي طبق قانون اساسي بايد بـ ۳

نصفه در محاكم دادگستري انجام شود بنابراين اداره اطالعات زنجان و سپاه پاسداران با زير پا نهادن م
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  .باشند قانون مرتكب جرم شده و قابل تعقيب مي

اين ه عمل آمده است و با عنايت به با توجه به تخلفات صريح فوق كه از ناحيه برخي نهادهاي رسمي ب

ي نهضت آزادي ايران در زنجان هيچگونه اتهامي اعم از عمومي يا سياسي حقيقت كه براي دو نفر از اعضا

  :قابل انتساب نيست موارد زير را مصرانه خواستاريم

  رفع محدوديت آنها مبني بر عدم خروج از حوزه قضايي زنجان ـ ۱

  ها ها و محل كار آن  اموال و اسناد خارج شده از خانه كامل و بدون قيد و شرط،استرداد فوريـ ۲

  رفع بدون قيد و شرط توقيف غير قانوني كتابفروشي دكتر چمران ـ ۳

الذكر و مصادره  قانوني افراد فوقتعقيب و مجازات كليه مسئوالن و مأموراني كه با دستگيري غير ـ ۴

  .اند نوني ايشان مرتكب جرم و تخلف شدهاموال و اسناد شخصي آنها و توقيف محل كار قا

 تفهيم رسمي اتهامات انتسابي به نامبردگان و دادن اجازه براي انتخاب ،يتمفرض پذيرش مجره بـ ۵

  .و محاكمه علني و قانوني آنها با حضور هيئت منصفه در يك دادگاه صالحمدافع وكيل 

  

  با تشكر

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اطالعيه دانشجويان نهضت آزادي ايران

  پيرامون تجاوزات اخير رژيم عراق
  

  :زاده ايراندانشجويان آ

طي چند هفته اخير شاهد تحوالتي عظيم و مثبت در روند جريانات سياسي كشور باالخص مسئله جنگ 

بس و   خواهان برقراري آتش،حق سياست تداوم جنگ را به كنار نهادهه حاكميت اينك ب. ايم تحميلي بوده

ل قبولي در چهارچوب قطعنامه حل قاب ادگي خود را براي دستيابي به راهصلحي پايدار گرديده است و آم

  . اعالم نموده است۵۹۸

 ، رژيم مستبد حاكم بر عراق بارديگر دندان تيز كرده، توسط ايران۵۹۸حال پس از قبول قطعنامه  با اين

  .خاك كشور عزيزمان را صحنه تجاوزات و تهاجمات خويش قرار داده است

  حفظهيت تدافعي واقعي پيدا كرده است،احال كه با مواضع جديد ايران و تهاجم مجدد عراق جنگ م

عنوان يك ه ميت ارضي و دفاع از استقالل ايران و اسالم و بيرون راندن متجاوز از خاك ميهن اسالمي بتما

  .باشد وظيفه همگاني مطرح مي

وظيفه ديني و ملي همگان در دفاع از تماميت "از اين رو پيرو اطالعيه نهضت آزادي ايران تحت عنوان 

 ما دانشجويان نهضت آزادي ايران در اين برهه حساس از زمان " حاكميت ملي ازو استقالل ايران وارضي 

ها اعالم   جهت حضور فعال در جبهه،براي دفاع از ميهن و آئين خود بنا بر غيرت ملي و فريضه ديني

نمائيم براي دفاع از  نمائيم و از كليه همفكران و همه دانشجويان و ملت ايران نيز درخواست مي آمادگي مي

  .تماميت ارضي و استقالل ايران عزيز و حفظ حيثيت و شرافت ايرانيان با ما همصدا و همگام شوند

  و قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم والتعتدوا ان اهللا ال يحب المعتدين 

  

  دانشجويان نهضت آزادي ايران

۸/۵/۱۳۶۷  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  دعوت نهضت آزادي ايران از هموطنان

  براي مشاركت در دفاع از استقالل و تماميت ارضي كشور
  

فرماندهي ه  چندي است ارتش عراق ب، شوراي امنيت از طرف ايران۵۹۸اينك كه عليرغم قبول قطعنامه 

 گام براي تجاوز ،طلباني از هموطنان منحرف شده از اسالم و ايران صدام و همكاري ناجوانمردانه فرصت

داشته و استقالل و تماميت ارضي ايران را تهديد كرده و الزم است جانب خاك ميهن ما بره مجدد ب

 نهضت آزادي ايران ،ديپلماسي ايران در پايان دادن عادالنه و شرافتمندانه جنگ هشت ساله قوي باشد

 از كليه  مجدداً، اعالم و دعوت نموده است۶۷ تير ماه و اول مرداد ماه ۲۳همانطور كه در نشريات 

وظيفه ديني و ملي دفاع از خانه و خاك ايران و حقوق ايرانيان قيام  خواهد كه به رافتمند ميهموطنان ش

  .صفوف رزمندگان فداكار و خدمتگزار ايثارگر بپيوندند نموده به

در برابر دشمن  هم ارتشيان و سپاه و بسيج براي تجديد و تحكيم سدهاي مقاومت ،خوشبختانه

اند و هم  ها گسيل شده سوي جبههه طلبان فراوان از طبقات مختلف ملت ب هم داو،اند شكن برخاسته پيمان

مقابله و كشتن و بيرون ه هاي دسته جمعي و با سالح و وسائل دستي ب لهاي تهديد شده با حماسهمردم مح

اند كه  ا به پيروزيهاي درخشاني نائل شدهفضل خده انداختن لشكريان و نفرات تجاوز كنندگان پرداخته ب

  .د تعطيل يا تضعيف گرددنباي

تناسب توان اشخاص و تخصصي كه از وجودشان عايد ه بديهي است كه انجام وظائف دفاعي فوق ب

 خواهد بود و ضمن آنكه نبايد چرخهاي حيات و حركت ملت و مسئوليتهاي كشور از كار بيافتد ،گردد

صحيح و با حداقل تباهي و حداكثر يي آگيري از عشق و ايثارها با سازماندهي و كار ضرورت دارد كه بهره

  .بازدهي صورت گيرد

 فرازهايي را از آنچه در دو نشريه قبلي اعالم براي مزيد اطالع هموطنان و بيان منظور و مطلب ذيالً

  .نمائيم  انتشار محدود داشته است تجديد مي،شده بود ولي در اثر تصرف عدواني دفتر و وسائل نهضت

عنوان وظيفه ديني و ملي "تحت ) چهار روز قبل از اعالم قبول قطعنامه ( ۲۳/۴/۶۷در نشريه مورخ  ـ ۱

  : از جمله چنين آمده است"همگان در دفاع از تماميت ارضي و استقالل ايران و از حاكميت ملي

 توجه همگان را به حساسيت اوضاع مملكت و جدي بودن خطر تهاجم و تجاوز دشمن ...نهضت آزادي ايران"

  "نمايد اي كشور و تحريكات گسترده تجزيه كننده مملكت جلب ميداخل مرزهه ب

با . . . خواهد در سياست و روشهاي گذشته تجديد نظر عميق كنند   مياز مقامات تصميم گيرنده مصراً. . . "

 شرايط الزم براي مشاركت همه اقشار ،ا حاكميت ملي و تحمل و سعه صدر اسالميايجاد جو سياسي و ب

  "دن خطرات تجاوز و تجزيه فراهم سازابلملت را در مق

دارد كه اين قصد و طمع صدام و حاميان او خيال ابلهانه خام بوده تيرشان بدتر از   اعالم ميصريحاً. . . "

  "دفعه اول به سنگ مقاومت همگاني ملت ايران و خواري خودشان خواهد خورد

اين پيش آمد شوم رخ دهد ايران و ايرانيان براي دفاع  بايد بدانند كه اگر خداي ناكرده صدام و حاميانش. . . "

  " سرسختانه خواهند كردريضه ديني قيام دالورانه و مقاومتاز ميهن و آئين خود بنا بر غيرت ملي و ف



 

 ٥٠

نظر نهضت آزادي ايران در "تحت عنوان   )پنج روز بعد از قبول قطعنامه (۱/۵/۶۷در نشريه مورخ ـ ۲

  : آمده است"راي امنيت از طرف ايران شو۵۹۸باره قبول قطعنامه 

 جا دارد از جو .معناي ختم غائله است و نه رسيدن ما به حقوق حقه خودمانه قبول قطعنامه نه ب. . . "

اند حداكثر  مين آن بودهأمساعدي كه از چند ماه قبل علي رغم تندروان چپگرا در صدد تظاهراً سياسي 

از جمله تصريح گردد كه منظور . معهود در قطعنامه است بنماينداستفاده را در جهت تحقق آنچه مطلوب و 

  ." الجزاير است۱۹۷۵مرزهاي بين المللي مرزهاي توافق شده در قرارداد ه از بازگشت ب

نبايد اعالم قبول قطعنامه ما را خام و مطمئن نموده از برگشتهاي روزگار و از حفاظت موضع و . . . "

 در صورت  احتمال هميشه وجود دارد و اين احتياط هميشه ضرورت دارد كهاين. . . سرحدات غافل گرديم 

 رزمندگان ايثارگر دالور و همه مردم با ،مان و تماميت ارضي و استقالل ايران خاك و خانهه تجاوز مجدد ب

هيچوجه نبايد حالت رزمي و تدارك دفاعي از دست داده و ه ب. دفاع ملي بنمائيمه آمادگي الزم قيام ب

  .يف شودضع

  

  وال حول وال قوه اال باهللا العلي العظيم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷/مرداد/۱۰

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠س تأسي

   :شماره

 ۱۰/۵/۶۷ :تاريخ

  

  نهضت آزادي ايران بيانيه مطبوعاتي

  درباره ضرورت مقابله همگاني با تجاوزات اخير عراق
  

است بار  پذيرفته  شوراي امنيت را رسما۵۹۸ً عليرغم اينكه جمهوري اسالمي ايران قطعنامه ،رژيم بعث عراق

دفاع و اشغال قسمتهايي از خاك كشور  كشتار مردم بيه داخل مرزهاي ميهنمان تجاوز كرده و به ديگر ب

  .پرداخته كه خوشبختانه با همت و دالوري رزمندگان و مشاركت داوطلبان ملت قسمتي از آنها جبران شده است

كننده تمامي منافع و  مينأ ت شوراي امنيت۵۹۸نهضت آزادي ايران ضمن آنكه معتقد است قطعنامه 

 ،هاي موجود را از جانب دولت ايران با توجه به مصلحت و واقعيت باشد پذيرش آن مصالح ملت ايران نمي

تبليغاتي جهاني  ـ جو سياسي ضمناً. گامي مثبت در راه خاتمه جنگ تلقي نموده و از آن استقبال كرده است

وجود آورده است كه در صورت شايستگي و درايت و تدبير ه  بنفع ايران تغيير يافته شرايط مناسبي راه ب

  .دولتمردان امكان استفاده از آن براي برخي از نظرات ايران فراهم شده است

 قبل از اعالم پذيرش قطعنامه ( خود۶۷ تير ماه ۲۳نهضت آزادي ايران همانطور كه در بيانيه مورخه 

 اعالم كرده است دفاع از تماميت ارضي كشور ،يم عراقبيني خطر تجاوز مجدد رژ  ضمن پيش)توسط ايران

داند و اينك با  و استقالل مملكت و مبارزه براي تحقق حاكميت ملت را يك وظيفه ملي و ديني همگاني مي

ها و فشارهاي همه جانبه عليه يكپارچگي كشور آمادگي خود را  توجه به موقعيت حساس كشور و توطئه

ترتيبي كه مسئوالن جنگ مقتضي بدانند و متناسب با امكانات ه  و بمقدس مجدداًبراي مشاركت در اين دفاع 

  .دارد يي آن باشد اعالم ميآو كار

 متذكر شده است كه بازشدن جو ۱/۵/۶۷ و ۲۳/۴هاي مورخ  هضت آزادي ايران همچنين در نشريهن

 ملت از جمله سياسي جامعه يك قدم ضروري و اساسي در جهت مشاركت همه جانبه تمامي قشرهاي

. گردد نيروهاي سياسي عالقمند و وفادار به جمهوري اسالمي در اين جنگ دفاعي مقدس محسوب مي

عالوه براين تحقق آزاديهاي سياسي قانوني موجبات نظارت هرچه بيشتر عمومي را بر آنچه در اين مقطع 

و توافقهاي ضروري ساز الزمه تحوالت خاص در مناسبات و روابط خارجي ايران  حساس و سرنوشت

باشد فراهم ساخته و احتمال خطا و اشتباه و تعهدات خارجي نسنجيده و ناخواسته  براي پايان جنگ مي

  .دهد زيانبار را منتفي و يا به حداقل ممكن تقليل مي

 نهضت آزادي ايران با اعتماد به اعتقادات ديني و عالئق ملي مردم كشورمان اطمينان دارد كه عراق بار

مه جانبه  سرافكنده و شكست خورده از خاك ميهن بيرون رانده خواهد شد و ملت ايران با مشاركت هديگر

  .هاي دشمنان ايران و اسالم و رژيم صدام و حاميانش را خنثي خواهد ساخت در اين دفاع مقدس توطئه

  نهضت آزادي ايران

۱۰/۵/۶۷  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۹۹۰ :شماره

 ۱۵/۵/۶۷ :تاريخ

  

   شوراي سردبيري روزنامه كيهاننامه 

  »هشدار«رامون نامه سرگشاده پيدر مورد مقاالت 
  

  شوراي سردبيري روزنامه كيهان

در كدام منطق تداوم جنگ براي خاموش "اي تحت عنوان   آن روزنامه مقاله۶۷ تير ماه ۲۷در شماره مورخ 

 آمده بوده كه اشاره و خطاب به نهضت آزادي ايران داشته نامه "؟شود  محسوب مي"تعدي"كردن آتش 

  . قرار داده بودتعزيريبهشت ماه ما را مورد بحث و ارد” هشدار“سرگشاده 

 تر از اولي با عنوان كوتاهتر جهشد مفصلتر و جالب تو  مقاله ديگري ديده ميدر همان شماره تصادفاً

  ."، ضرورت بازنگري به قانون اساسيمجلس سوم"

ا بر آن داشت با اينكه  ما ر،فال نيك گرفتيمه را ب مقارنه اين دو مقاله در يك شماره و يك صفحه كه آن

گذرد و جريانهاي حاد و مهمتري در كشورمان رخ داده است پاسخ مقاله  نزديك به سه هفته از آن زمان مي

اول را با حداقل گاليه و اعتراض نسبت به آن و با حداكثر امتنان و استفاده از مقاله دوم بدهيم و انتظار 

البته ايراد به طرح و جواب تقريباً .  شما داشته باشيمهدرج اين پاسخ را در نزديكترين شماره روزنام

ه هموطنان در داخل دالعا ييد و استقبال فوقأدانيد مواجه با ت كه مي( نشريه نهضته  بسابقه آن روزنامه بي

نداريم و جا داشته ) گذار انقالب شده بود كشور و در ميان قشرهاي ملي و مسلمان عالقمند و حتي پايه

. ا گروههاي مخالف و موافق بپردازندبنقد و گفتگوي   هاي گروهي وابسته به حاكميت به هاست كه رسان

 با آنچه ،مقام رهبري انقالبه ولي چون روحيه و نيت حاكم بر پاسخ كيهان و بررسي نامه سرگشاده ما ب

ب مقاله ييد و تكرار مطالأدر مقاله دوم تحليل و توصيه شده بود تفاوت آشكار داشت خواستيم ضمن ت

  . آزمايشي نيز از درجه آزادگي و تجري حقيقت جريده كيهان بنمائيم،دوم

اندازه ه شايد هيچ چيز ب" خوانيم كه مي) تر سومين بخش يك مقاله عمومي(وقتي در صدر مقاله دوم 

سانسوري در مسئوالن براي خنثي سازي نقشه اسي در جامعه و شكستن خودگشودن يك فضاي باز سي

بينيم   خواستهاي چندين ساله خود را ميوما از يك طرف خوشحاليم كه انعكاس درد . "ر نباشددشمنان مثم

پرسيم كه چرا هدف و برنامه  خوريم و مي سف ميأ و از طرف ديگر ت"گويي جانا سخن از زبان ما مي"كه 

 نبوده مقاله اول چيزي جز بستن فضاي سياسي و محكوم نمودن آزادي عقيده و حق اعتراض و انتقاد

  است؟

نمايندگان سومين دوره مجلس را حامل رسالتي عظيم و مسئوليتي "ايد كه   نوشته١ در معرفي مقاله دوم

بر تضمين حقوق ملت مبتني بر قانون شناسد و  سنگين در اين دوره از تاريخ سياسي اجتماعي ايران مي

  . "نمايد كيد ميأاساسي توسط آنان ت

هاي شركت در انتخابات مجلس و نشريات   در اعالميه"هشدار" نامه حال آيا نهضت آزادي ايران در

                                                            
 اگر ها حقيقي است يا مجازي، ولي مسلماً دانيم نام كه ما افتخار َآشنايي با نويسنده آن و نويسنده مقاله اول را نداريم و نمي .

 .شد منطبق با خط مشي و معرف مرام و مصوبات خود روزنامه نبود درج نمي
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ديگر خود چيزي جز احترام و اداي حقوق و عهود ملت و اجراي قانون اساسي خواسته است؟ آيا جمعيت 

ملت ايران كه همزمان با نهضت آزادي در معرض تجاوز و غصب دفتر و اموال و دفاع از آزادي و حاكميت 

اند يا بايد انجام دهند، چيزي  خودي و ايراني انجام داده)  بخشي از سند به دست نيامد(. . .  دستگيري افرادش

بايستي  اولويت مي. كنند زنند ولي يك دم دگر فكر نابودي را نمي حرف پيروزي را مي. بگويند يا بنويسند

هر دليل هم كه جنگ را هدف به فرض و به . براي بقا و بهبود ايران باشد و ايراني، نه براي جنگ و ويراني

اصلي قرار داده باشند، آيا نبايد ايران و ايراني باقي مانده و جان و تواني داشته باشد تا جنگ را تداوم 

در به شكست رساندن استعمار در تحميل جنگ و پيروزي نظامي قدمي به "بخشد و به قول نويسندة مقاله دوم 

  "پيش بردارد؟

ي با كلمات در جواب ما تيتر زده است كه تداوم جنگ براي خاموش كردن نويسنده مقاله اول در باز

 كه مكرر "ال تعتدوا" صريح ايم از نص  ما اگر هشدار عليه تعدي داده اوالً. محسوب نمي شود"تعدي"آتش 

يش بخت و عملي در قرآن آمده و مواردي را نمونه داده و گفته است كه نبايد به تعقيب و تالفي مهاجم پردا

  . تداوم جنگ در داخل خاك عراق يعني تكرار گناه صدامايم و ثانياً  تعليم گرفتهاز قصاص انجام داد،

∗        ∗        ∗  
مجلس بايد بر حسن اجراي امور "توجه و تذكر اميدوار كننده ديگر مقاله دوم در آنجا است كه ميپرسد 

. . . نظارت دقيق نمايد . . .  مسئولين اجرائي و نيز جلوگيري از شكل گيري ديوارهاي جدايي بين مردم و

ها و حتي كمبود لياقتها   سوء عملكرد،مردم بايد اطمينان حاصل كنند كه نمايندگان آنها در مقابل انحرافها

  ."خشكاند همين نظارت و فرياد شجاعانه است كه لغزشها را در نطفه مي. ايستند مي

آفرين بگوئيم و هم از ژست و لحن ) ا نويسنده مقاله دومي(شهامت قابل ستايش شما ه است هم بالزم 

 از ،ذار تمام با احترام و اعت،مقاله اول عرض شگفتي بنمائيم كه چرا پرسشهائي را كه ما در همين زمينه

ده بوديم و امر به معروف و نهي از منكر اسالمي ما را كه در اثر رسيدن كارد به مقام رهبري انقالب نمو

   ناميده است؟"لحن عاري از ادب و نزاكت"م بوده است استخوان مرد

∗        ∗        ∗  
 تازه كرده و شريك جرم ما در گناه نابخشودني ار اما آنجا كه مقاله دوم بيش از هر جا داغ ما

 ويژگي فرهنگ حاكم بر حاكميت نظام جمهوري اسالمي و مصداق آيه آزاديخواهي گرديده است و ضمناً

  .سازد در بند ج است  را برجسته مي"ها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلونيا اي"شريفه 

 عباراتي را ،اكبر موسوي كه خدا قلم و قدمش را در راه حق و پل صراط استوار بدارد آقاي سيدعلي

گويد اين ركن اساسي در انقالب اسالمي ايران به بهترين نحو در   از متن قانون اساسي نقل كرده ميعيناً

  : صل نهم قانون اساسي تعيين شده استا

در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و "

نام استفاده از آزادي به استقالل ه هيچ فرد يا مقامي حق ندارد ب.  آنها وظيفه دولت و آحاد ملت استحفظ

اي وارد كند و هيچ مقامي حق   تماميت ارضي ايران كمترين خدشهو نظامي ، اقتصادي، فرهنگي،سياسي

نام استقالل و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب ه ندارد ب

  ."كند

زدند كه شما با  هميشه به نهضت آزادي ايران و به جمعيت دفاع از آزادي وملت ايران طعنه و تهمت مي

ي خود به استقبال و اسارت غرب و امپرياليسم رفته به استقالل ايران و حفظ ميهن اسالمي لطمه آزاديخواه



 

 ٥٤

كه چنين چيزي نه در پندار و گفتار و كردار ما وجود داشته است و دارد و نه در عمل  در صورتي! زنيد مي

يت قسمت دوم اصل دستان و سخنگويان حاكمه اما قلم ب. شود  شده است و مي مترتبچنين آثاري بر آن

گيرند و خود اين اصل است كه ضمن   نديده مي،ايم نهم را كه در باال آمده است وزير آن را خط كشيده

  .اعالم تفكيك ناپذيري واژه آزادي را جلوتر از استقالل قرار داده است

در بيان بوعات آزادي مط( ۲۴،)منع تفتيش عقايد (۲۳،)احترام به آزادي عقايد( ۲۲ول شما يادآور اص

شده با كالم دلپذيرتان كام ما و كام خودتان را شيرين كرديد ) آزادي احزاب و جمعيتها (۲۶و اصل ) مطالب

آميز و منطقي نهضت  ايد كه در اين شش هفت ساله فعاليت قانوني و مسالمت  فرمودهتفوهولي آيا هيچ 

ا ي از ناحيه نهادهاي رسمي، قضايي يهاضرع بگير و به بندها و تجاوز و ت،آزادي همه در افتادنها و آزارها

 كه منجر به دستگيري هشت نفر از مسئولين ۶۷و آخرين آنها در اوايل خرداد ماه ( "مردم حزب اهللا" اسماً

ضبط غير قانوني دفترهاي مربوطه و وسائل گرديده است و خدا ال و شغااصلي جمعيت و نهضت و 

 سلب اصول  تماماً)اند حال آوردهه كنجه بر سر اين افراد تا ب ش مؤاخذه وداند چه تعرض و توهين و چه مي

دادخواهي نهضت آزادي ه اي ب ي شرع و نمايندهضا قايو حقوق فوق بوده است و هيچ نويسنده و گوينده 

 احزاب فعال سياسي چگونه است عالوه بر عدم وجود"جاي شما كه ه اگر بنا به پرسش ب! برنخاسته است

حدي است كه بارها موجب ه جو خود سانسوري بر اكثريت انبوه موافقين دولت نيز ب . . . موافق و مخالف

 قرآن و "لم تقولون ما ال تفعلون" مالمت  پاسخ ما همان"،زير محترم بوده استاعتراض و انتقاد نخست و

د به قانون ه آقايان است كه خود را متعهد و مقيد به صداقت و تقوي يا امانت و تعه سنيت سن واين فرهنگ

حيثيت و ) خارج از دور و بر خود(دانند و از طرف ديگر برا ي ملت و مردم  اساسي و سوگندهاي خود نمي

  .حقي قائل نيستند

حتي مقاله اول شما چشم اميد دوختن ايرانيان داخل و خارج به نهضت آزادي و هورا كشيدن و كف 

 چنين حالت استقبال و استقالل براي نويسنده زدنها براي نشريه هشدار را جرم تلقي كرده است و چون

دانند كه چون شير علم  شناسند و نمي مگر اين جماعت خود را نمي" پرسد له غير قابل درك بوده است ميمقا

  "!اد باشد دم به دمبشان از  حمله

∗        ∗        ∗  
ين خيانتي است كه اينها بزرگتر"سالم ما اعالم با شهامت و صراحت سپاس آخرين پيام مقاله شما و 

 ساختن كلمه شريف آزادي و هكردند و هنوز كه هنوز است انقالب در رفع آن موفق نشده است مشو

گر چهره ناپسند هرج و  يعخواهي در اذهان عامه تدا كه آزادي و آزادي  بطوري١مفهوم آن در اذهان است

دولت . . . نتيجه همين است كه . . . ند است مرج و فعاليت عوامل پليد استعمار در ضديت با انقالب شكوهم

انقالب از نعمت انتقاد كه سالمترين شيوه تصفيه و سالم سازي سيستم اجرايي كشور است محروم مانده 

 هيچگونه اصوالً. . . كند   چنين سيستم گسترده نظارت و مراقبت نيز خطاكاران را گستاختر مي خأل.است

ه  حذفي بوده و اين در نهايت ب برخوردها عموماً،گيرد ران صورت نميممارستي در راه تحمل افكار ديگ

 از حكميت ملت كمتر ،دليل عدم حضور علني اين افكاره همه ببدتر از . تعدد مراكز قدرت خواهد انجاميد

 در اين بين افكار پوچي كه همواره مترصد ساختن يك جو خفقان كاذب براي رشد و .توان بهره گرفت مي

                                                            
 .سازيهاي جاهالنه انقالب دادنحصاري حاكم و به جوبه تبليغات ابايد " منافقين"البته افتخار اين كار را بيش از  
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شكستن جو خود نخستين گام . . . اند  جان ملت افتاده گوي دهها راديوي بيگانه به با بلند،د هستندترويج خو

.  در عمل است پيگيري قانون احزاب و مطبوعات،گام ديگر. . . سانسوري از طريق ارائه انتقاد مستدل 

 با صراحت هر چه تمامتر  بايد مصالح عاليه نظام را بر همه چيز و همه كس مقدم بدارند و١نمايندگان ملت

  ". . .حقوق ملت را مبتني بر قانون متعالي اساسي تضمين نمايند 

 دو نفر پيدا شدند و از دستشان اقالً ! . . .  شيرتان حالل،اي نويسنده مقاله دوم و درج كننده مقاله دوم

  .! . . در رفت كه دو كلمه حرف حق و بديهي را اين جور روي صفحه روزنامه بياورند

  

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۷ مردادماه ۱۵

  

  

  

  

                                                            
 .كنند  باشند اين كار را ميملتكه اگر نماينده  .



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۲۲/۵/۶۷ :تاريخ

  

  

  بيانيه پيرامون

  آتش بس و مرزهاي بين المللي
  

  هموطنان عزيز

 شوراي امنيت از جانب ايران رژيم عراق با ۵۹۸در پي تالشهاي سازمان ملل متحد و پذيرش قطعنامه 

 تهاجم و تجاوز به داخل  به، كه موجب پذيرش قطعنامه از طرف ايران گرديدياستفاده از شرايط خاص

 پرداخت و اگر چه با مقاومت و ايثارگري يكپارچه ملت ايران روبرو شد و مجبور به مانمرزهاي كشور

آزمائي جديدي پرداخت و سعي كرد تا از عمليات نظامي   اما در صحنه ديپلماسي به زور.نشيني گرديد عقب

بس را به آغاز مذاكره مستقيم بين عراق و  شازات سياسي كسب نمايد و قبول آتتجاوزگرانه خود امتي

المللي ميان دو  رسد كه هدف عراق از اين رهگذر تعيين تكليف مرزهاي بين نظر ميه ب. ايران مشروط نمود

  .باشد كشور قبل از هرگونه اقدامي در راستاي اجراي قطعنامه مي

لجزاير تعيين و مورد توافق طرفين  ا۱۹۷۵المللي بين دو كشور بر طبق قرارداد  در حاليكه مرزهاي بين

كرد  اند جا داشت بر اين امر تكيه مي قرار گرفته است و ايران همانطور كه برخي از مقامات مسئول هم گفته

 يا حداقل ، قطعنامه۳ تا ۱ بلكه اجراي مفاد مواد ،بس م را نه بعد از قبول و اجراي آتشو آغاز مذاكره مستقي

 در ۱۹۷۵ كه در برنامه اجرائي دبيركل سازمان ملل نيز به قرارداد  خصوصاً،نمود ماده يك آن موكول مي

  .المللي شناخته شده تصريح گرديده است مورد مرزهاي بين

 بعد از اعالم آتش بس نيروهاي طرفين ۱موجب ماده ه اهميت و حساسيت اين امر در اين است كه ب

ن ايران و عراق تكليف  بي۱۹۷۵قرارداد .  برگردندالمللي شناخته شده فاصله بايد به پشت مرزهاي بينبال

. اين قرارداد در سازمان ملل به ثبت رسيده است. المللي بين دو كشور را روشن ساخته است مرزهاي بين

اي  گونهه بايستي حركت سياسي خود را ب و مي مورد برخوردار است ممتازي در اينايران از يك موقعيت 

 قطعنامه به مرزهاي ۱ نيروهاي طرفين بر طبق ماده ،ل از آغاز مذاكرات مستقيمكرد كه قب تنظيم و اجرا مي

 قطعنامه است و قبول ۱بس تنها قسمتي از ماده  آتش. گشتند  باز مي۱۹۷۵شناخته شده بر طبق قرارداد 

المللي شناخته شده باعث آن   به مرزهاي بينبس و قبل از برگشت نيروها مذاكره مستقيم بعد از آتش

با توجه به شرايط و وضعيت .  اولين دستور مذاكرات مستقيم بشود"مرزهاي بين المللي"گردد كه  مي

 در مذاكرات "المللي مرزهاي بين" طرح مسئله ، از جانب ايران شد۵۹۸خاصي كه منجر به قبول قطعنامه 

خواهد  عراق نمي. اهد بودنفع ايران نخوه  ايران را باالجبار به مسائلي خواهد كشانيد كه در نهايت ب،مستقيم

بايستي آنچه را كه در رژيم سابق به نفع   گردن بنهد و جمهوري اسالمي ايران هم نمي۱۹۷۵به توافقنامه 

اين داليل نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه مقامات تصميم ه ب. ايران توافق شده است از دست بدهد

  .كردند وكول به اجراي كامل ماده يك قطعنامه ميبايستي مذاكرات مستقيم را م گيرنده ايران مي

 توسط ايران و اعالم و اجراي دارد كه بعد از قبول قطعنامه نهضت آزادي ايران همچنين اعالم مي
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 از پيچيدگي و حساسيت ختم جنگ مسائل و موضوعات در اين مرحله از ،بس و آغاز مذاكرات مستقيم آتش

صميم نگري از جانب اعضاي مذاكره كننده و ت انديشي و ساده گونه ساده خاصي برخوردار است و هر

  . و پيامدهاي جبران ناپذيري براي ملت و مملكت خواهد شدگيرندگان ايران موجب زيانها

 هئيت مذاكره كننده ايراني از كساني تشكيل شود كه هم تجربه كافي و هم در لذا ضروري است كه اوالً

 تخصص و دانش الزم را داشته باشند و از كارشناسان ،المللي بين از قبيل مرزهاي ،مسائل مورد بحث

  . استفاده گردد حتماًعرق ملي و ميهني دارنداي كه  ورزيده

هاي گروهي برداشته شود تا همه اقشار ملت و صاحبنظران و عالقمندان   فشار سانسور از رسانهثانياً

  .شده و اظهار نظر نمايندها مطلع  بتوانند از مسائل و پيشرفتهاي حاصله و توافق

هاي معروف به  نامه مراتب بدتر از موافقته  توافقهاي ب،مردم نگران آنند كه خداي ناكرده در پايان جنگ

 به ايران تحميل و يا پذيرفته شود كه در آن صورت ابعاد پيامدهاي آن ،الجزاير در پايان گروگانگيري

  .هاي الجزاير خواهد بود نيهطرناكتر از پيامدهاي بياتر و خ مراتب وسيع هب

  

  نهضت آزادي ايران 

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۱- ۴- ۱۹۰۲ :شماره

 ۲۳/۵/۶۷ :تاريخ

  

  

  نامه به وزير اطالعات در مورد وضعيت اعضاي زنداني نهضت

  

  جناب آقاي ري شهري وزير محترم اطالعات

همانطور كه مستحضر هستيد  ،با سالم و اميد توفيق شما در آنچه رضاي خالق و خدمت به خلق است

 مهندس ،ه از بازداشت برادران نهضتي ما آقايان مهندس هاشم صباغيان بيش از دو ماه است كاكنون

 قانون اساسي ۳۲گذرد و با اينكه طبق اصل   خسرو منصوريان و عبدالكريم حكيمي مي،محمد توسلي

حكم و ترتيبي كه قانون معين كند و در ه توان دستگير كرد مگر ب هيچكس را نمي"جمهوري اسالمي ايران 

 به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر موضوع اتهام بايد با ذكر دالئل بالفاصله كتباً ،صورت بازداشت

مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت ه  ساعت پرونده مقدماتي ب۲۴ظرف مدت 

 هيچيك از موارد فوق درباره اشخاص ،"شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي. فراهم گردد

  .ور مراعات نشده استمذك

اين دليل اين ه صنف شما بودند ب لباس و هم  هم اعضاي مجلس خبرگان كه عموماً،آقاي وزير اطالعات

اصل و اصول مشابه آنرا از طرف مردم انقالب كرده و شهيد داده در قانون اساسي گنجاندند كه از مظالم 

ردند با انقالب اسالمي و جانشيني ك يرزو م آ،جان آمدهه و خودسريهاي ساواك و عمال سفاك آن ب

كه داعيه عدالت و اخالق و شرع انور داشتند براي هميشه از استبداد و اختناق رهايي يافته در پناه  كساني

نامه از مجلس شوراي   اين تصويب،سيس وزارت اطالعاتأهنگام ته قانون قرار گيرند و براي همين هم ب

 احكام ، باشد تا عالوه بر قوانين موضوعه"مجتهد" الزم است اسالمي گذشت كه وزير اطالعات حتماً

 گروهي و يابد در جهت منافع شخصي  دست مياسالمي را ميزان قرار داده از قدرت عظيمي كه بر آن

  .صنفي و حتي حكومتي استفاده نكند

ن و آگاه شدن اطالع يافتن از جا و مكان و سالمتي دوستانما ما در اين مدت براي ،آقاي وزير اطالعات

اند و علت  ايم سراغ وزارت اطالعات را داده هر مقامي مراجعه كردهه  ب،از علت و عامل بازداشت آنها

دست ه دستور و به دهد اين عمل ب مخاطب قراردادن شما نيز همين است كه مراجعات و اخبار نشان مي

نويسيم گرچه احتمال  وزارتخانه ميشما به عنوان وزير ه ما نامه را ب. وزارت اطالعات انجام شده است

دهيم كسان ديگري از آن وزارتخانه روي حسابها و اختالفات سياسي مبادرت به چنين عملي كرده  مي

كرده است كه چنين حمله و  جنگ تحميلي ايجاب ميه البته اگر قبول قطعنامه و قصد پايان دادن ب. باشند

 ما ،عمل آيده  ب"جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت"تعرضي به افراد و دفتر قانوني نهضت آزادي و 

 بنابراين .ايم حرفي نداشته و نداريم كه زندان هم برويم همانطور كه در تلگرام به رهبري انقالب گفته

 بلكه بخاطر نگراني از آزار و شكنجه و فشارهايي است كه ،خاطر عدول از گفته گذشتهه مراجعه ما نه ب

  .هاي تحميلي ممكن است انجام شود  مصاحبهوبراي گرفتن اقرار 

 چنين شايع و شنيده شده است كه با تصرف دفتر و دستگيري افرادي موثر از ،آقاي وزير اطالعات

 صرف نظر از !زور شكنجه اخذ نمايند اند اسنادي كشف يا اطالعاتي به نهضت آزادي ايران گويا خواسته
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چهارچوب قانون بوده و اسرار پنهاني ندارد اگر چنين عملي در اينكه فعاليتهاي نهضت علني و آشكار و در 

نظامهاي كمونيستي و فاشيستي يا امپرياليستي صورت بگيرد تعجبي ندارد ولي در نظام جمهوري اسالمي 

  .گردد كار معصيت و ممنوع شمرده مي كيد قانون اساسي اينأو ت) واسوالتجس( به نص صريح قرآن

 وزارت اطالعات براي جمع آوري اطالعات مربوط به امنيت كشور و نظام و دانيد كه خوبي ميه شما ب

 و  ها اش كسب اطالعات و تجسس از نقشه سيس شده و وظيفهأبراي عمليات ضد جاسوسي دشمنان ت

 نه كسب اطالعات شخصي و خصوصي و فعاليتهاي شرعي و قانوني ،اطالعات بيگانگان و عوامل آنها است

ها و اماكن كار و اعمال آزار و شكنجه كسانيكه در چارچوب   دخول غيرقانوني در خانهافراد و احزاب و نه

  . نمايند به صورت علني عمل ميقانون 

معرفي و  و محل جمعيت  و اساسنامهنامهخواهد اعالم مرام ا كه از احزاب مياب تنها چيزي رحزاقانون 

 خواستار اطالعات بيشتر و جزئيات  قانون،سسين و مديران مسئول است و خارج از اين حدودؤم

مورين أكه م ي  درحال،تشكيالتي كاملتر كه مجوزي براي كسب اطالعات آن وزارتخانه باشد نشده است

 ساختمان دفتر و كليه اسناد و اموال و آرشيو و اثاثيه ما ،شما بدون اجازه قبلي و حضور نماينده نهضت

 مسئول موثر و محترمي را بدون رعايت قانوني كه بايد در اند و افراد توقيف و تفحص و تصرف نمودهرا 

و  بازداشت و از حق داشتن وكيل ، ساعت علت بازداشت و اتهام را ابالغ و تفهيم نمايند۲۴ظرف كمتر از 

پس از آن در اطالعيه و مصاحبه راديوئي معاونتان كه در برخي از . اند محاكمه علني تاكنون محروم كرده

 برخالف كليه موازين قرآني و فقهي و حقوقي و قانوني آنها را قبل از آنكه دادگاه درج گرديها نيز د رسانه

 همسوئي با استكبار و همكاري با صدام نموده و با ، ارتداد، متهم به جاسوسي،اي حكم كرده باشد صالحه

اش محروم   گذشتهاليت محدود نهضت را از انجام فع،تعطيل دفتر و تصرف اسباب و وسائل كار و انتشارات

  .اند ساخته

حريم قانوني نهضت در تهران ه  ما با تعديات و تجاوزات عوامل و كارگزاران شما ب،آقاي وزير اطالعات

ايم و روسپيد شدن عمال امنيتي رژيم گذشته را در مقايسه با  و شهرستانها در اين چند ساله خو گرفته

هائي از مسئولين نهضت كه براي گذراندن تعطيالت  هحمله شبانه مامورين چماقدار به خانه و خانواد

اي از اعضا و همسران و   حمله آنها به هتل محل اقامت عدهنوروزي به اطراف چالوس رفته بودند و يا

هاي غير انساني صورت گرفت  ترين شيوه ترين و سبعانه وحشيانهفرزندانشان در اطرف تبريز كه با 

بر محو هرگونه استبداد و "كنند در حاليكه قانون اساسي   تحمل مياند و همه اينها را مشاهده كرده

. اند ا همان عدم تمكين از قانون شمردهنمايد و رهبر انقالب استبداد و ديكتاتوري ر كيد ميأت"خودكامگي

و " در حدود قانونتامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي " از ) اصل سوم۸ و ۷در بندهاي (قانون اساسي ما 

گويد و   سخن مي"و فرهنگي خويشت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي مشارك"

 مسكن و شغل اشخاص از تعرض ، حقوق، مال،حيثيت جان" :نمايد كه  تصريح مي۲۳ و ۲۲ل ودر اص

ه توان ب تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي" و "مصون است مگر در مواردي كه قانون معين نمايد

  ."اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد داشتن عقيده

اي سرگشاده به رهبر  جرم حقگوئي و انتشار نامهه  نهضت آزادي ايران ب،اينك عليرغم تصريحات فوق

پايان مورد تهاجمات حاكميت  ارض خانمان برانداز ادامه جنگ بيدرباره عو) تحت عنوان هشدار(انقالب 
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 عناصري از صادقترين و پاكترين اعضاي آن مورد بازداشت ،اني دفترقرار گرفته و عالوه بر تصرف عدو

 آيا پس از بازجوئيهاي فشرده و زير و رو كردن آرشيو و اسناد و اوراق نهضت .اند و اتهام قرار گرفته

پايگي اتهامات ثابت نشده است؟ حال كه هئيت   بي"بينكم و بين اهللا"ايد براي شما  عليرغم اتهاماتي كه زده

بس و مذاكره صلح با  ذيرفته و آمادگي خود را براي آتش را پ۵۹۸هر دليل و تقدير قطعنامه ه  ب،كمهحا

خواهي و  وم كردن افراد نهضت به اتهام صلحعراق اعالم نموده است ديگر چه بهانه و مجوزي براي محك

ن و هااگن ي از بيضت و جمعيت و عذرخواه از آزاد كردن دفتر نه استنكافيمخالفت با تداوم جنگ و چه

 ايد چرا صريحاً  سند و مدركي عليه نهضت و دربندشدگان آن پيدا كردهرهايي آنها وجود دارد؟ و اگر واقعاً

  دهيد؟ اي علني با حضور هئيت منصفه تشكيل نمي كنيد و بر طبق قانون محاكمه  اعالم نميو مستنداً

حاصل و  جرم مخالفت با جنگ و خونريزي بي هاي مسلمان ب  آيا زنداني كردن عده،آقاي وزير اطالعات

 صحه گذاشته مطابق  بر مصلحت آن عمال۵۹۸ً كه حاكميت نيز سرانجام با قبول قطعنامه ،مخالف شرع

  شرع و قانون است؟

حقوق و آزاديهاي قانوني افراد و احزاب و تعطيل و تصرف دفاتر و اسناد و اموال آنها از ه آيا تجاوز ب

  شود؟ اشي مياسالم ناب محمدي ن

هاي سياسي و مبرا ساختن خود از  خاطر دشمنيه اساس واردكردن به پاكدامنان ب آيا اتهامات واهي و بي

  ي از اخالق اسالمي و فقه جعفري است؟ معروف و نهي از منكر جزئ هريضه امر بانتقادها و ايرادهاي برخاسته از ف

كدام سنت و سيره نبوي يا علوي چنين رفتار و  كدام رساله عملي و ، كدام حكم فقهي،كدام آيه قرآن

  اعمال را واجب يا مجاز دانسته است؟

 از ار  مااگر چنين دستور و حكم و مجوزي وجود دارد كه ما و ملت ايران به آن جاهل هستيم لطفاً

  .اطالعي و گمراهي بيرون بياوريد بي

 استكبار ،فوق در برابر خلق مظلوم ايرانسئواالت    اگر امروز شما از پاسخگويي به،آقاي وزير اطالعات

ه  در فرداي قيامت در پيشگاه عدل الهي ناچار به پاسخگويي خواهيد شد كه بو استنكاف بورزيد مسلماً

  .اعد جواباك مسئول انك موقوف بين يدي اهللا فيابن آدم انك ميت ان: فرموده امام چهارم

هنگام اعزام مالك اشتر براي واليت سرزمين  هدانيد كه حضرت علي ب آقاي وزير اطالعات شما مي

  :فرمايد پهناور مصر كه فراعنه بر آن حكومت كرده بودند مي

اند و مردم درباره  كام عدل و جوري بر آن حكومت كردهكنم كه قبل از تو ح من تو را به سرزميني اعزام مي"

كردي و درباره تو همانگونه قضاوت  ه تو درباره حكام قبل نظاره ميككنند  عملكرد تو همانطور نظاره مي

گفتي و جز اين نيست كه خداوند صالحين را از  ها سخن مي  كه تو درباره قبليخواهند گفتكرده و سخن 

  ".شناساند سازد مي آنچه بر زبان بندگان خود جاري مي

ها بر آن  صيريها و ن  مقدم،ايد كه قبل از شما تيمور بختيارها و اكنون شما نيز بر سازماني تكيه زده

 اميدواريم با عملكرد صالحتان نام نيكي از خود باقي ، قضاوت شما درباره آنها معلوم است.تكيه زده بودند

تان  شود متفاوت از اسالفتان بوده داللت بر پيوستگي بگذاريد كه آنچه بر زبان مردم درباره شما جاري مي

  . بنمايد"صالحين"به 

  نهضت آزادي ايران 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۱- ۴- ۱۹۰۳ :شماره

 ۱۴/۶/۶۷ :تاريخ

  

  

  بيركل نهضت به وزير اطالعاتنامه د

  جناب آقاي ري شهري وزير محترم اطالعات

 كه در آن نسبت به اشغال دفتر نهضت آزادي ايران و ۲۳/۵/۶۷ مورخ ۱۹۰۲/۴/۲۱نامه شماره  پيرو

بازداشت چهار نفر از اعضا پاكدامن و فعال نهضت استفسار و اعتراض شده بود تذكر مختصر و تصديع 

  .دهد مجدد مي

 در بازداشتها و بازجوئيهايي كه از اعضا و عالقمندان نهضت آزادي ايران در تهران و در اًغالب

آيد يكي از سئوالها كه همراه  عمل ميه مورين مستقيم يا غير مستقيم آن وزارتخانه بأشهرستانها از طرف م

  .باشد ت نهضت ميگيرد نام اعضا و مسئولين داخلي تشكيال  تهديد و آزار صورت ميبا اصرار و احياناً

نه اطالعات كامل و ) هاي آنان و حتي خانواده(بازجوئي عالوه بر آنكه اعضا و افراد مورد بازخواست و 

 چنانچه چنين پرسشها و كسب اطالعات از ،باشند درست در اين زمينه دارند و نه متعهد و مجاز به آن مي

صورت ه دانند، چرا ب قانوني مجاز و ضروري ميناحيه آن وزارتخانه و مقامات انتظامي و قضائي را عمل 

هايشان از دفتر  جاي مزاحمت و آزار افراد و خانوادهه گردد؟ چرا ب علني و از طريق رسمي انجام نمي

  كنيد؟ نهضت و از دبيركل آن كه شناخته شده وزارت كشور و خودتان هستند سئوال نمي

ست قانوني و تشكيل شده بر طبق قانون اساسي دانند كه نهضت آزادي حزبي ا آن وزارتخانه خوب مي

كه مرامنامه و اساسنامه و اسامي مؤسسين و مسئولين خود را در همان سال تصويب قانون احزاب به 

حال وزارت كشور ه سفانه تا بأوزارت كشور فرستاده و تقاضاي ثبت و اعالم رسميت كرده است ولي مت

البته جلوگيري از وجود و فعاليت . تأخير انداخته است احزاب را بهنامه و اجراي قانون  تدوين و تكميل آئين

رسميت شناخته   نهضت را بهنهضت نكرده و قانوني بودن آنرا نقض يا نفي ننموده است بلكه عمالً

  .ايم عات متقابله و مكاتبات داشتهمراج

سيس گرديده أ ت۱۳۴۰از اين مطالب نيز آن وزارتخانه آگاه هستند كه نهضت آزادي ايران در سال 

 از زمان شاه فعاليت مبارزاتي آشكار عليه استبداد داخلي و استيالي خارجي داشته دچار تعطيل و .است

ييد و انتخاب انقالب و نظام و مدافع آنها بوده و أگذاران و خدمتگزاران مورد ت  از پايه،توقيفها شده است

ر سبيل امر به معروف و نهي از منكر و هست و در چارچوب شرع و قانون اساسي فعاليت داشته ب

  .نمايد با بعضي از جريانها و عمليات حكومت مخالفت يا ابراز نظر مي" نصيحت امرا"

اند و يا در  را بازداشت كرده اند يا بعضي از اعضا آن ر شده است چون دفتر نهضت را بستهاينكه اظها

ا بر اين نهضت آزادي حزب غير قانوني نشريات نهضت نظريات نادرست و خالف بيان شده است و بن

  .باشد اساس مي  بيفرمائيد كه ادعا و قضاوت كامالً است، تصديق مي

 از وزارت اطالعات داريم رفتار متقابله عادالنه علني كمترين توقعي كه ما از هئيت حاكمه و مخصوصاً

گردد نه  عمالي كه انجام ميسفانه اأمت. باشد سيس وزارت اطالعات ميأبر طبق قانون اساسي و قانون ت

  .شايسته نهضت آزادي است و نه زيبنده آن وزارتخانه و نه در چارچوب قوانين اصلي و موضوعه

حكم قانون، شما و ما مختار و ملزم به چنين پرسش ه جناب آقاي وزير اطالعات، مسلم بدانيد كه اگر ب
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 .ه وظيفه قانوني خود عمل خواهيم كردو پاسخهاي درون سازماني باشيم با صراحت و صداقت و سرعت ب

اي بر مبناي موازين قانوني و با حضور هئيت منصفه حكم به  غير  حتي حاضريم اگر محكمه صالحه

قانوني بودن يا غير قانوني شدن نهضت بدهد خودداري و درنگ در تعطيل نهضت و توقف فعاليتهاي 

  .مربوطه نخواهيم كرد

  

  با احترام و سالم

 آزادي ايران دبيركل نهضت

  مهدي بازرگان

  

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۱۴/۶/۶۷ :تاريخ

  

  تلگرام دبيركل نهضت به رهبر انقالب 

  و درخواست گفتگو پيرامون مذاكرات ژنو

  

  تلگرام شهري

  

  بسمه تعالي

  حضور محترم رهبر انقالب 

با عرض سالم و دعاي عافيت و توفيقات عاليه در خدمت به اسالم و سعادت ايران تقاضا دارد وقتي را 

يد كه اينجانب و آقايان دكتر سحابي و دكتر يزدي براي مذاكره درباره مذاكرات ژنو پيرامون تعيين فرمائ

حضور جنابعالي يا شخص ديگري كه ه نفع ايران و مسائل حاد كشور به اجراي قطعنامه و ختم جنگ ب

  . مقتضي بدانيد برسيم

  

  ۶۷ شهريور ۱۴تهران 

  مهدي بازرگان 

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠يس تأس

  

  پيام نهضت آزادي ايران

  به رياست جمهوري اسالمي ايران

   و بازسازي كشور۵۹۸درباره قطعنامه 
  

  و يخش اهللا و من يطع اهللا و رسوله 

  ١قه فاولئك هم الفائزونو يت                                 

  اي  جناب آقاي سيد علي خامنه

 هايي مات حاكميت مختصر اشاره و احساس مسئوليتهمانطور كه اعتقاد و انتظار داريد و بعضي از مقا

جنگ ه  بعد از قبول قطعنامه شوراي امنيت و پايان بخشيدن ب،اند كشور انقالب كرده و جنگ زده ما كرده

هشت ساله وارد در دوران نويني از انقالب و نظام خود و مواجه با بحران و مسائلي گرديده است كه هم 

  .آور است اميدواركننده و هم نگراني

 بلكه حالت ، نه تنها ضد براندازي نظام است،براي نهضت آزادي ايران كه از مخالفين وفادار نظام بوده

اعتنايي و روگرداني از مسئولين را نداشته مقابله به مثل با تهمت و توهين و آزارهاي  قهر و سكوت يا بي

. شود ها نمي ها و اعتراض واب گذاردن نامهها و بالج يوس و خشمگين از ترتيب اثر ندادنأآنان نكرده و م

بنابراين قابل تحمل نيست كه در اين نقطه عطف تاريخ ايران و انقالب و احتياج ملت و دولت به تحقيق و 

  .گر قضايا يا در انتظار فرصتها باشد  نظاره،تحليل جريانها و به تشخيص چاهها و راهها

اين جنجال  ميت داريم نظريات و پيشنهادهاي خود را دراي كه در قبال نظام و حاك  وظيفهبراي اداي

نويسيم كه براي پاسداري از   براي مقامي مي،تعدد مراكز تصميمگيري و تجاوز از حدود و حقوق قانوني

نويسيم چون حساب و   نامه را سرگشاده مي.نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي قسم ياد نموده است

 ذينفع قضيه و صاحبكار اصلي مردم ايران بوده الزم است بدانند و كتاب خصوصي در ميان نيست و

بسنجند و بپذيرند و حركت كنند و از باالي سرشما و ملت خودمان نيز خداي عزيز حكيم را شاهد و سرور 

  .گيريم مي

∗        ∗        ∗  
ي و محروم گشتن بديهي است كه در اثر ادامه اختناق و انحصاري بودن مطبوعات و رسانه هاي گروه

جاي زيادي نخواهد رسيد مگر ه  صداي ما ب،غيرقانوني اخير نهضت آزادي از وسائل و امكانات ناچيز قبلي

  . بنمايد،آنكه فضل خداوندي و همت و همكاري هموطنان كمك به تكثير و توزيع آنچه حق و حقيقت است

دو ه  به امكان فعالً يا در حيطبيني دردست اجرا ائل و مشكالت و اقدامات قابل پيشاز صدها مس

 و به فرجام نيك رساندن صلح شرافتمندانه و ۵۹۸ مذاكرات مربوط به قطعنامه يكي. نمائيم موضوع اكتفا مي

                                                            
 .و كسانيكه اطاعت از خدا و فرستاده او نموده ترس و پرواي خدا را داشته باشند، موفق شوندگان همانها هستند -٥٢نور  .
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پايدار كه مسئله روز است و فوريت دارد و ديگري بازسازي كشور و بازگشت به آرمانهاي اصيل و اوليه 

  . كه براي دراز مدت است و وسعت و اهميت بيشتري داردها  پس از خون و خرابيها و خصومت،انقالب

   شوراي امنيت و۵۹۸مذاكرات مربوط به قطعنامه ) الف

  رسيدن به صلح پايدار عادالنه و شرافتمندانه

گذشته نزديك نموده علل و عواملي را مطرح سازيم كه منجر به ه بدون آنكه خواسته باشيم بازگشت ب

 توجه خود را معطوف به چگونگي پيشبرد مذاكرات و انجام اقدامات ،يدوضع حاضر و قبول قطعنامه گرد

پايدار  حقوق و منافع ايران براي عقد قرارداد صلح ةكنند مينأدر زمينه امضاي موافقتنامه قابل قبول و ت

  .نمائيم عادالنه و شرافتمندانه مي

تراز از پايان ناگوار كند عدم تكرار و اح ها خطور مي اولين خاطره و درس عبرتي كه به ذهن

 است كه منجر به موافقتنامه زيانبار الجزاير گرديد و نمايندگان جمهوري اسالمي ۱۳۵۸گروگانگيري سال 

ه كار خارجي بازيگر ناتوان ناداني شدند ك مورين نابكار حريف و سياستمداران كهنهأايران در برابر م

در مذاكرات مربوط به قطعنامه نيز دفاع از . رك نمودنددستي و پاكباختگي ت ميدان مقابله و نبرد را با تهي

دقت و بصيرت نمود كه  شرافت و حقوق ملت ايران و حفظ آبروي نظام و انقالب اسالمي ايجاب مي

ت نمايندگي ايران و مسئولين و گردانندگان مذاكرات از افراد بايسته و يئشد تا ه بيشتري بكار برده مي

  .ردندكاردانان كاركشته انتخاب گ

∗        ∗        ∗  
  :باشد بشرح ذيل است نظر ما قابل توجه و تذكر ميه دقايق و نكاتي كه ب

 قطعنامه آمده همانطور كه از طرف مقامات دولتي اعالم ۱بند  المللي كه در مرزهاي شناخته شده بينـ ۱

طرفين به مرزهاي گشت نيروهاي  الجزاير است و باز۱۹۷۵شده است مرزهاي تعيين شده در قرارداد 

بس صورت گرفته موكول به مذاكرات و موافقتهاي  بايستي همزمان با آتش  مي۱ل بند المللي بنا به مدلو بين

  .بعدي نشده باشد

تواند  بديهي است كه حل و فصل هرگونه اختالف يا دعاوي فيمابين در مورد مرزهاي آبي يا زميني مي

 مورد بررسي و ۱۹۷۵ بر مبناي مقررات مذكور در قرارداد ،بس مرزها و اجراي آتشه  بپس از بازگشت

  .تصميم قرار بگيرد

 جا ،اند ولي با توجه به اهميت و حساسيت موضوع  اعزام شدهت نمايندگي ايران انتخاب وأهر چند هيـ ۲

  .دارد كه تركيب آنها اصالح و تقويت گردد

خارجه بوده با حفظ مسئوليت مشترك عهده و مسئوليت وزارت ه مذاكرات و عمليات سياسي نيز بـ ۳

رمول ف. تصويب دولت و مجلس رسيده باشد   به در چارچوب حدود و خطوطي انجام گردد كه قبالً،وزيران

نهايي موافقتنامه و تعهدات ناشيه و قرارداد صلح نيز بايد پس از تعهد و تاييد دولت و تصويب مجلس و 

  .امضا برسده قبول رهبري ب

 از ،ذاكرات و خطوط اصلي توافقها و تعهدات نبايد تا آنجا كه جنبه سري الزامي نداردجريان كلي مـ ۴

حتي . نظران و عالقمندان بتوانند نقد و بررسي نمايند  صاحبملت ايران و نمايندگان مجلس پوشيده بماند تا

  .ستفاده نمايداشكال ندارد وزارت خارجه يك هيئت مشورتي آزاد تشكيل داده از اطالعات و نظرياتشان ا

المللي مساعد يا   ايجاد و حفظ يك جو سياسي بين،موازات مذاكرات دو جانبه و اقدامات مستقيمه بـ ۵
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جبران گذشته بسيار ه  ب،متعهديت همسايگان منطقه و دولتهاي غير و جلب همكاري و حمامعاندالاقل غير 

تفاهم و پشتيباني شوراي امنيت و  بديهي است كه تبادل نظر مستمر و حسن .باشد مفيد و ضروري مي

گردهمايي فرهنگي و ديپلماتيك باشد و هرگونه دعوت و  دبيركل آن از لوازم پيشرفت و موفقيت مي

 اقدام شايسته و ،عمل آيده المللي كه در اين مدت براي شناساندن و پذيرش حقوق و نظريات ايران ب بين

  .متداول پسنديده خواهد بود

نمايد كه نه تنها موضع دولت ايران و دست و زبان  اكرات و اقدامات ايجاب ميپيشبرد مطلوب مذـ ۶

لحاظ سياسي و ديپلماسي و حقوقي در برابر حريف قوي باشد بلكه الزم است ه هئيت نمايندگان ب

ع و تحميلهاي موذيانه محدوديتها و مصوبات قطعي قبلي راه تسليم و ترديد هئيت نمايندگي را در برابر توق

لحاظ افكار عمومي داخلي و پشتيباني  عالوه برآن موضع دولت ايران به. ا ابرقدرتها مسدود سازدق يعرا

به بيان ديگر رفتار و روابط .  نماينداي ملي نيز محكم و استوار بوده دشمنان نتوانند سوء استفاده و توطئه

ن قانوني و عدالت و امانت برقرار هيئت حاكمه در ايران و با ايرانيان بايد صادقانه و صميمانه بر موازي

  .باشد تا ملت و دولت صف واحدي در برابر تزوير و تعديات دشمن و بيگانگان تشكيل دهند

 بدون آنكه اشاره و تعهدي نسبت به پرداخت غرامات و خسارات از ناحيه دولت ، قطعنامه۷در بند  ـ ۷

المللي شده است كه  هاي مناسب بين ك بازسازي و كميميان آمده باشد صحبت از كوششهاه متجاوز ب

عمل ه الزم است در اين زمينه بررسي دقيق و تعيين شرايط و حدود صحيح ب. باشد آور مي مبهم و نگراني

تصويب ارگانهاي ه  مشخص گردد و بشوندگان قبالً كنندگان و كمك ده حق نظارت و تعهدات متقابل كمكآم

  .بار نرود هاي الزم زير بار وامهاي كمرشكن و اسارت ينيقانوني طرفين برسد و ايران با پيش ب

 قطعنامه كه از دبيركل خواسته شده است با مشورت ايران و عراق و دولتهاي ديگر منطقه ۸بند ـ ۸

يل بيشتر سي قرار دهد محتاج به توضيح و تفصتدابير الزم براي برقراري امنيت و ثبات منطقه را مورد برر

  .باشد ابير و تصميمهاي مربوطه ميو تعيين نوع و ميزان تد

  بازسازي كشور و بازگشت اهداف و آرمانهاي اصيل انقالب)  ب

ما خوشوقتيم كه از زبان و قلم بعضي از متوليان انقالب و مسئولين نظام و مقام رهبري اظهارات و 

ها يا در  ه مصاحبها و  و بياناتي در خطبه١.شنويم تصميماتي پيرامون بازسازي كشور و سازندگي مي

 ۱۸۰آيد كه گاهي  ا اجراي قانون اساسي ميسته در جهت صلح و عدالت و آزادي يهاي واب مقاالت روزنامه

هاي صداقت و بازگشت به  اميدواريم همه اينها طليعه. درجه با شعارها و جوسازيهاي گذشته اختالف دارد

 نباشد "لم تقولون ماال تفعلون"داوندي ملت بوده از مقوله تبليغات يا سرگرمي و شعار و مشمول مالمت خ

  . زودي شاهد آثار و نتايج عملي آنها بشويمه و ب

مصداق آيه شريفه فبشر ه هاي صداقت و حسن نيت آقايان توجه به مندرجات اين پيام ب يكي از نشانه

 واكنشهاي ين هدي اهللا و اولئك هم المفلحون و عدمون القول فيتبعون احسنه اولئك الذعبادالذين يستمع

                                                            
) ۵/۶اطالعات " (هاي اساسي بازسازي كشور را تشريح كرد ئوس برنامهر" كه آقاي رئيس جمهور ۴/۶/۶۷ي   از جمله در خطبه.

  . . . بازسازي است كه بسيار مهم است  مسئله:  كه صريحا فرمودند۸/۶/۶۷و در بيانات رهبر انقالب خطاب به دولتيان در تاريخ 

ي اول بعد از قبول قطعنامه و قبل از ها شود كه قصد ارسال اين پيام و آغاز تهيه و تدوين آن در هفته  داده ميتذكر ضمناً

 .بستگي و شرايط موجود دچار تاخير شده است ها و اظهارات مسئولين بوده است ولي در اين دست وعده
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  .ناروا همچون گذشته خواهد بود

در هر حال با امتنان قبلي از عنايتي كه مبذول خواهد شد نظريات و پيشنهادهايي را كه منطقي و مفيد و 

قضاوت و قبول ملت عزيز ه استحضار مقامات مسئول و به طور اجمال به دهيم ب موثر تشخيص مي

هاي آقايان يك روي سكه است كه  داده شود كه بيانات و وعده اين تذكر الزم است  ولي قبالً،رسانيم مي

تيار اصلي  كار و صاحب اخةولي روي ديگر سكه نظريات مردم است كه كنند. رسميت و رسائي دارد

  .هاي عمومي نظريات و شرايط همكاريشان را ابراز دارند هستند و بايد در رسانه

 تحقق آرمانهاي خون و خرابيهاي عظيم گذشته و ترميم ،شرط ابتدائي و اساسي بازسازي كشورـ ۱

و همچنين احيا و اثبات )  استقالل و نظام اسالمي نه شرقي و نه غربي،از جمله آزادي(اصيل انقالب است

 ۲۸حركت در آوردن اراده ضد استبدادي مشتركي كه بعد از كودتاي ه مين وحدت ملي و بأ ت،مجدد آرمانها

  . منتهي به تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران گرديد۱۳۵۷من  و پيروزي انقالب به۳۲مرداد 

 هائي كه عامل انحراف و انقالب و باعث اين امر مسلم اين است كه با تركيب بنديهاي گذشته و برنامه

خرابيها شده است توفيق در بازسازي كشور امكان پذير نبوده ملت و مردمي كه و همه خصومت و خون 

  .تفاوت خواهند بود ه و پشتيبان آن باشند بيجرا كنندبايد ا

 انقالب خونبار پيش از آنكه نارضايتيها و خشم و مخالفتهاي مردم كار مملكت را به هرج و مرج و

اي نيست  رداخته بيگانگان فراهم آورد چارها زمينه و بهانه براي تحميل ديكتاتوريهاي ساخته و پبكشاند ي

جنب ه اي گذشته يك دگرگوني و بازگشت يا انقالب نويني از درون جامعه به جز آنكه با استفاده از تجربه

  .طلبانه و سالم و سازنده  توبه،خواهانه و جوش درآيد اما انقالبي حق

 يك جامعه و كشور و اجراي شرط اساسي ديگر توجه به اين نكته اصولي است كه بازسازيـ ۲

 بيش از آنكه يك مسئله سياسي و مكتبي و صنفي و ،سعهمين رفاه و توأا تتهاي احيا و خودكفائي  برنامه

و اجتماعي متعلق به مقياس ملي ه اي است ب  مسئله،از مقوله رقابتهاي گروهي بر سر قدرت و حاكميت باشد

مين سالمتي و سعادت أ در جهت ت، فني و اداري،و محتاج به مطالعات و معيارهاي اقتصاديعموم مردم 

هاي توسعه و توليد نبايد  بازسازي و برنامه. واهند زنده و مستقل و سربلند باشندخ افراد يك جامعه كه مي

 فكري شود نه فداي رقابتهاي ها و خطوط المصالحه افكار و منافع درست يا نادرست گرايش نه وجه

  بيشتر از.المللي ي شكارچيان بازارهاي بينابرداري و جوالن بر جويانه گروهها و نه ميدان بهره تسلط

صورت همكاري و همفكري ه هم ب  آن"كار" و "فكر"بازي و پشت هم اندازيهاي تبليغاتي احتياج به  سياست

از باالي همه چيز و همه . بنابراين بدون دوستي و اعتماد متقابله دولت و ملت فراهم نخواهد گشت. دارد

روح تخريبي انتقام و نه . سي به رحمانيت خدائي حاكم باشدأكس بايد يك روح رحمت و خالقيت و ت

 دست خدا هم در مورد انسانها هميشه از آستين خلق بيرون آمده .نظري و بخل و حسادت خصومت يا تنگ

  .سازد تالش و توليد مردم است كه اجتماعشان را خوشبخت مي

 ترميم خرابيهاي جنگ و انقالب و) ۱: شرح ذيل تعيين كرده توان ب در هر حال اهداف و اولويتها را مي

خصوصي و عمومي در جهت رفاه و باال بردن توان و توليدات ) ۲ جبران خسارات و صدمات وارده

آوردن مملكت در خط توسعه و ) ۳ بار و تقليل هزينه زندگي منظور قطع وابستگيهاي اسارته كفائي و بخود

  .پاي كاروان بادپاي علم و تمدنه ترقي و تسلط پا ب
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ها  ها و ملت  در سطح جامعه خصوصاً، و اصالحات بنياديءا احيادانيم كه هر حركت اساسي ي ميـ ۳

تواند تحقق خارجي و توفيق نهايي پيدا  بدون پيدايش و پذيرش اهداف و آرمانهاي اعتقادي و اجتماعي نمي

  .كند

 توانست با عرضه كردن اسالم و ،انقالب اسالمي ايران در سالهاي بعد از پيروزي و حركت اوليه خود

داد و استخدام اصيل انقالب و با استمجانشيني اهداف و آرمانهاي ملي و ه اوم رسالت انبياء بداعيه تد

 ،هاي انباشته شده ايمان و ايثار يك ملت مخلص و پرورش يافته در مكتب مظلوم و مترقي تشيع سرمايه

سفانه در اثر أي جهان گردد ولي متهانائل به بزرگترين و دشوارترين موفقيتهاي تاريخ ايران و انقالب

 قانون اساسي كه شالوده و چهارچوب وحدت و همكاري ملي را ،انحراف از آرمانها و اهداف اصيل انقالب

بايستي با تمام نيرو و نام و مقام  توجهي و تضعيف واقع گرديد و آنان كه مي دهد دستخوش بي تشكيل مي

دت و همبستگي اوليه ملت دچار تضعيف و در نتيجه وح. مدافع قانون اساسي باشند آن را ناديده گرفتند

 قانوني هيوس از انقالب گرديدند و بزرگترين ضربات بر پيكرأتفرقه گرديد و اكثريت مردم سرخورده و م

  .و ارزشي انقالب وارد گرديد

درگاه خدا و بازگشت به انقالب و ملت بايد از ناحيه  بنابراين گام اول در اين جهاد مقدس براي توبه به

. اند تصرف در آوردهه ي برداشته شود كه گام اول انحراف و جدائي را برداشته قدرت و دولت را بكسان

تا سوارشدگان بر مركب . البته نفع و نجات دنيا و آخرت خودشان نيز در گروي چنين انصاف و اقدام است

ازي كشور سالمت و سعادت و بازس قدرت با پيادگان راه مانده همدوش و همسو نشوند بازگشت به

پذير نخواهد بود و تا مردم ايران آزادي و ارزش انساني را استماع و احساس ننمايند موافقت و  امكان

  .مشاركتي با كمترين فداكاري و تالش براي راهيابي و بازسازي كشور نخواهند داشت

اگر . يه فطير استما  تن به اين حقيقت بدهد كه بي،مصلحت خود و انقالب و آئينه هئيت حاكمه بايد بنا ب

قانون اساسي و عدالت اسالمي نشده جامعه ايران را باز ه حاضر بر پياده شدن از مركب قدرت و تمكين ب

ننمايند بر سر آنها و بر سر مملكت همان بال ) آنطور كه قانون اساسي تعريف و تعيين كرده است(و آزاد 

هل ينظرون "گويد  منادي حق دهند كه ميه گوش ب. خواهد آمد كه بر پيشينيان ايران و جهان دنيا آمده است

  ".اال سنت االولين و لن تجد لسنت اهللا تبديال و لن تجد لسنت اهللا تحويال

خوبي حس كرده و ه  ب، در سالهاي اخير جنگ در دوران حكومت خود خصوصاًمتوليان نظام يقيناًـ ۴

هاي  ه نيازها و خواسته معاصر اگر برآورنداند كه دولتها و حكومتهاي قرون  به اين حقيقت رسيدهعمالً

ها نباشند براي حفظ مقام و موقعيت خود ناچار بايد توسل به بيگانگان بجويند و غير  مردم و متكي بر ملت

خرج و  آيد نه بي دست ميه  اتكا خارجي نيز نه سهل و ساده ب.از اين دو حالت راه ديگري وجود ندارد

فرد براي سالمت و ه چاره منحصر ب. يه و نه خالي از رقابت و دغدغه استدوام و پا نه با،مايه است بي

  . بازگشت به خدا و خلق است،سعادت

ه با فرض تمكين منصفانه آقايان به اصول بديهي باال و تحقق شرايط اوليه فوق ضرورت بعدي كه بـ ۵

وليد و خودكفائي كه اين سازندگي و ت. آيد تجديدنظر سياسي در سياستها و سازمانها است نظر مهم مي

آورد كه خدا به  ياد ميه آيد و در حقيقت خالقيت و خالفتي را ب ها و زبانها مي روزها بيش از سابق به قلم

و سالمت و سعادتش  نيازهاي زندگي خود را برآورد ،آدميزاد داده است تا از راه تالش و تفكر و اكتساب
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كما آنكه در . هاي تضاد و تخاصم گذشته فرق دارد ها و با انديشه  زمين تا آسمان با برنامه،را تامين نمايد

 نظام حاكم با وجود تدبيرها و توفيقهاي غيرقابل انكاري كه در ،اين چند سال طوالني بعد از پيروزي انقالب

هاي ميراثي از نظام   داشته است و از ساخته و پرداختهوريآ مديريت و قاطعيتهاي انقالبي و در جنگ

سيسات قابل ذكر و درآمدهاي مهم أ بهره برداري شايان كرده نتوانسته است يا نخواسته است تطاغوتي

امه به آن داده بودند شايد اين باشد ت صرف نظر از مسئله جنگ كه اولويت ،علت امر. جديدي بوجود آورد

هاي آقايان نبوده  امه جزو آمال و برن بردن سطح توليد و ترقي و رفاه سازندگي و عمران براي باالكه اوالً

 الزمه سازندگي و فزايندگي اعتقاد و عادت به مديريت و ثانياً. اند است و كساني خواهان خالف آن نيز بوده

تفاوت  نقالب نسبت به آنها بيگانه يا بينظم و سازماندهي است كه بسياري از مسئولين و تندروهاي ا

  .اند بوده

ردهاي آو  دست،هاي دفع و نفي حال اگر انقالب اسالمي ما در زمينهه دهند كه تا ب  آقايان انصاف مييقيناً

هاي مثبت اصالح و ايجاد و حتي نجات مظلومان ايران و جهان و در  چشمگير داشته است در زمينه

 توفيق چندان نداشته و خدمات ارزنده مهمي انجام ،ها  عليرغم شعارها و وعده،گسترش عدل و احسان

  .نداده است

اين حقيقت شده صادقانه و آگاهانه تغيير سياست و   ن الزم است دولت و ملت معتقد و متعهد بهبنابراي

  .هاي تازه بنمايند سازمان بدهند و خود را متناسب و مجهز براي شرايط و برنامه

  .شود مسئله مشاركت مردم مطرح ميبعد از مديريت  ـ ۶

قل از نظامات و جريانها و تواند خود را مست نميدنياي مترقي و متالطم امروزي كه در آن هيچ كشوري 

مشاركت آگاهانه و .  دنياي مديريت و مشاركتهاي جمعي و اجتماعي است ، و مسلط بر اوضاع بداندمختار

مالكيت و ا ملي بلكه در  نه تنها در مديريت فني و اداري يالمقدور همه طبقات و افراد ملت عالقمندانه حتي

گيريها و در رهبري و سرنوشت ملي از طريق انتخابات و دخالت صحيح در  يماداره مملكت و در تصم

ششم قانون و چهارم و پنجم و البته آنطور كه براي ما در فصول اول و سوم . )و امور مملكت(سياست 

  .اساسي آمده است

 ، همكاري، همگامي، همفكري،هاي گوناگون همدلي مشاركت ملي مطلوب مورد نظر ما داراي وجهه

اي است كه از سوي كليه طبقات و در سراسر مشاغل و مراحل  اري و انواع مساعدتهاي داوطلبانههمي

  .گردد جامعه اعمال مي

هاي بازسازي و سازندگي وظائف خود را  سسات مجري برنامهؤ كارمندان و كارگران ادارات و ممثالً

طراحان و . ميزان قابلي باال ببرنده ار را ببا اعتقاد و عشق و با حداكثر كوشش و تدبير انجام داده بازده ك

 د همچون شغل شخصي دقت و دلسوزي همراهنظران در مسئوليت و مقامي كه هستن كارشناسان و صاحب

خرج دهند، مديران و صاحبان مشاغل و سرمايه در بخش خصوصي توليدات و ه با ابتكار و راهنمايي ب

هاي  آهنگ و كارساز برنامه گذاري از خود هم ي مايهوري و حت خدمات خود را بدون چشمداشت و بهره

مين أهاي امدادي و تعاوني اقدام به تدارك و ت مردم با تشكيل انجمن. بازسازي و سازندگي ملي بنمايند

بودجه براي ترميم خسارتهاي وارده بر همشهريها و هموطنان خود نموده دولت را از اين بار سنگين آزاد 

را جويي برادروار   مرفهين جامعه قبول يك دوران قناعت و صرفهلت و مخصوصاًطور كلي مه سازند و ب
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هاي  توانند در كمك استقبال مالياتها و عوارض مخصوص بازسازي كشور بروند و تا آنجا كه ميه نموده ب

  . . .نقدي و جنبي و كاري در اين جهاد سازندگي ديني و ملي با يكديگر مسابقه بگذارند

∗        ∗        ∗  
كم و آمريت و از  انصراف از تح،يكي از اصول معقول و مهم مديريت در منطق علمي و رواني نوين

 يكي از .گيري است كه بايد همراه با قبول شخصيت و حقوق انسانها باشد ريزي و تصميم تمركز در برنامه

زي كشور در سازندگي و بازساخودكفائي و ه ها و شرايط مشاركت عمومي براي رسيدن ب وجهه

حقوق الهي و طبيعي افراد و اجازه و امكان دادن به بخش ه هاي توليد و توسعه نيز احترام گذاردن ب زمينه

 ضمن ،ورزيشاخصوصي براي فعاليتهاي توليدي مفيد و مشروع و كنترل شده آنها در صنعت و ك

وع و با جلب ابتكار و در صورت فعاليت مفيد و مشر. باشد  اقتصادي و اجتماعي مي ستمجلوگيري از

 هم زندگي دنيا و ، نه در تجارت خارجي بلكه در توليد صنعتي و كشاورزي،عالقمندي بخش خصوصي

گردد و هم درآمد و امكانات دولت  مين ميأقشر مهمي از جامعه بدون آنكه فشار بر بودجه دولت بياورند ت

بهانه حمايت از ه  ب،ع توليد و درآمددر صورتيكه با دولتي كردن همه كارها و مناب. شود اضافه مي

 همانطور كه تجربه ما و همه دنيا و حتي همسايه شمالي ،داري غربي مستضعفين و مبارزه با نظام سرمايه

 فسادها و ، فشارها،ها اي جز افزايش هزينه  نتيجه)اند  برگشت نمودهو اخيراً(يعني دولت شوروي نشان داده 

اي عايد  ها و باالخره ضايع كردن و طفيلي ساختن انسانها نتيجه فيتدزديها و خراب شدن كارها و كي

  .گردد نمي

هاي آباداني و عمران و ترقي فقط در صورت   بازسازي كشور و توفيق در برنامهگوئيم البته ما نميـ ۷

ران  هم شاهان مستبد اي.باشد پذير مي امكان كت ملي و در سايه آزادي و جامعه باز يا حاكميت ملي،مشار

اند كه مربوط  وفراعنه و امپراطورهاي مصر و روم و چين و جاهاي ديگر كارهاي عظيم عمراني انجام داده

لحاظ ملت و مملكت نداشته است و در هر حال قابل ه به تاريخ و فرهنگ گذشته بشريت بوده فرجام نيكي ب

سعه  نظامهاي در حال توباشد و هم در حكومتهاي كم و بيش ديكتاتوري و تكرار در جهان جديد نمي

گذاري و   با سرمايههاي وسيع عمراني و توليدي هستيم كه معموالً امروزي ما شاهد اجراي برنامه

دانيم كه خارجي جز در جهت مقاصد سياسي و تامين   اين را هم مي.گيرد سياستهاي خارجي صورت مي

در اولين هفته بعد از قبول قطعنامه از . نمايد نمي! پروري سلطه و منافع خود مبادرت به سخاوتمندي و نوع

 با ،ها خوانديم و شنيديم كه بعضي از دولتهاي بزرگ بيگانه ها و در راديو طرف دولت ايران در روزنامه

هاي دلسوزانه همكاريهاي فني و اقتصادي انساندوستانه براي  بس كردن وعده تبريك گوئي و آرزوي آتش

شد كه بعضي از خطوط هواپيمايي اروپا تا  گفته مي. اند ايران و عراق داده دولتهاي  ترميم خرابيهاي جنگ به

شوند  سوي ايران سرازير ميه وار ب دو سه ماه بليطهاي خود را به كارشناسان و دالالني كه سيل

  . . .اند فروخته

روي ه هاي ايران ب دروازه"وزير در اجتماع مردم ايالم اعالم داشته بود  در اين زمينه آقاي نخست

 و همچون شعار پراكنيهاي گذشته اضافه شده بود كه "ابرقدرتها و شركتهاي خارجي باز نخواهد شد

  ١."سياست دولت در بازسازي كشور استفاده از نيروهاي مردمي است"

                                                            
 ۳۰/۵/۶۷ كيهان .
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دو صد گفته چون نيم "قول فردوسي ه ييد مطالب بندهاي قبلي است ولي بأگفتار گفتار بسيار دلپذير و ت

 اگر مقصودشان از نيروهاي مردمي اكثريت مردم ايران است كه انحصار به اقليت رو به "كردار نيست

اند نيز در بر  تقليل پيروان خودشان ندارد و غيرموافقين با دولت را كه محروم از استخدام و استفاده شده

د و برادري يا همدلي  احساس اعتماا عمالًتذكر داده شد چنين نيرو و مردم ت ۳همانطور كه در بند . گيرد مي

و همگامي صادقانه از ناحيه دست اندركاران و گردانندگان ننمايند ايشان و متوليان را دست تنها خواهند 

بهاي ه  ب،داد نامرئي از ابرقدرتها و شركتهاي خارجيفاده ناخواسته و استم و آقايان ناچار به است١گذاشت

  .آبرو شدن خودشان خواهند گشت  بيگرو گذاشتن استقالل ايران و آزادي ايرانيان و

ظاهراً وزير از هفته اول بعد از قبول قطعنامه جنب و جوش  سف و برخالف گفتار آقاي نخستأبا كمال ت

مثل اينكه . باشد ها مشاهده شده است كه بسيار خطرناك مي اي در بعضي نهادها و در وزارتخانه دلسوزانه

گذاران خارجي  د قراردادهاي تعهدآور با طراحان و سرمايهي بازسازي و عقها مسابقه در اجراي نقشه

كارشناسان مربوطه و  مراجعه بهمطالعه و بدون   بي، عجوالنه،اند كه خارج از ضوابط قانوني گذارده

  .هاي مسئول و سازمان برنامه است آهنگي با وزارتخانه هم

ه يد به هموطنان آواره داد كه بشود سهمي هم با وقتي صحبت از ملت ايران و مشاركت عمومي مي ـ ۸

وطن و خدمت به ايران و ه كشورهاي بيگانه گرديده حسرت بازگشت به اختيار يا اجبار مقيم يا پناهنده ب

حق يا ناحق در اثر ه بسياري از آنها افراد ارزنده صاحب تخصص و دانش هستند كه ب. خورند ايرانيان مي

اند و جوانترهايي در اين مدت موفق به كسب  ارشان رانده شدهار از كاشانه و كشرايط يا رفتارهاي ناگو

 در اثر دوري و درد غربت اند كه غالباً سود احيا و بازسازي مملكت شدهه اي عالي به دانش و تخصص

  .نمايند  به ميهن و همبستگي با ملت را ميبيش از گذشته احساس عشق

در شده و  هد بازگشت اين قشر وسيع دربهاي بازسازي و خودكفائي و توسعه باي يكي از برنامه

 سنت رسول اكرم و امامان و سفارشهاي قرآن هميشه ،فرهنگ باستاني ايران. استفاده از آنها باشد 

  .ه استان درباره برادران و هموطنان بوداستقبال خانواده از فرزندان گمگشته و گذشت و احس

اگر . ي همراه دارد، موانع و آفاتپرواز درآوردنه نبايد فراموش كرد كه زنده كردن و بازساختن و بـ ۹

نتايج ه هاي بازسازي و سازندگي ب  برنامهحساب نياوريم مسلماًه اين آفات و موانع را فراموش كرده ب

 يكي از آفات بزرگ بازسازي كشور و هر عمل خالق و .مطلوب نخواهد رسيد و شايد نتيجه معكوس بدهد

ا ي ،داري ناشي از نواقص اخالقي و بيماريهاي معنوي و نفساني جامعه است فسادهاي اقتصادي و ا،توليدي

 فسادهاي اقتصادي و اداري داخل مردم و كارمندان پيكره كار را مانند خوره .فقدان هدف و ايمان و تقوي

يكي از راههاي عمده و . براي چاره آن پيشگيريها و درمانها هست. نمايد و سرطان خراب و توخالي مي

ها وجود آزادي و امكان افشاگري و انتقاد است كه  ها و خالفكاري ر براي جلوگيري از سوء استفادهموث

يعني برداشته شدن اختناق و انحصار و سانسوري كه . بايد بدون تهمت و برچسب خوردن صورت گيرد

وعات دولتي حتي  تا آنجا كه مطب،دانيد در نظام حاكم چه قدرت و منزلتي دارد خودتان بهتر از هر كس مي

  .نمايندگان مجلس هم مصون از آن نيستند

                                                            
راي مبارزه ب تجربه دوران رضاشاهي و بعد از آن نشان داده است كه ملت ايران و روشنفكران اگر زياد اهل فداكاري .

 .نباشند در مقاومت بي سروصدا و مبارزه منفي استاداندرودررو 
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 آنطور كه ،ضرورت جامعه باز و اجازه و اجراي آزادي و حاكميت ملي گرديم به ترتيب باز برمي اين به

  .كيد شده استأدر قانون اساسي تصريح و ت

و سازندگي كشور اجرا يقين بدانيد اگر شما يا جانشينان شما بخواهند بهترين برنامه را براي بازسازي 

جي و تحميل و كنند و با وضع مالياتهاي سنگين و اختصاص دادن درآمدهاي ارزي و گرفتن وامهاي خار

در صورتيكه اختناق و انحصار و استبداد ادامه .  بودجه كافي براي آن فراهم نمائيدهاي مردمي تبليغ كمك

از جيب  زمان شاه تمام يا قسمت اعظم آن بودجه سرداشته باشد و جلوي آزادي و انتقاد را بگيرند بدتر از 

  !و كاخ و كارخانه و حسابهاي بانكي سرسپردگان و فدائيان مخلص نظام در خواهد آورد

آفت يا مانع بزرگ ديگر در سر راه فعاليتهاي سازنده و مثبت و مولد كه از زمان شاه وجود داشته ـ ۱۰

طور ه  يافته است محدوديتها و تشريفات و نظارتها و بو در نظام جمهوري اسالمي شدت و وسعت بيشتر

ي دادگاه أ ر، نظر شورا، مصاحبه، سهميه، مجوز، موافقتنامه،نامهاي پروانه  كلي مشكالت اداري است كه به

 شخصي ، صنعتي، كشاورزيي،دور هرگونه عمليات توليده و غيره مانند تارهاي عنكبوت و پيله ابريشم ب

خدماتي خارج از بخش دولتي يا وابستگان پيچيده شده است و هر داوطلب شرافتمندي  معدني و ،يا گروهي

خواهد از راه حالل و با كوشش و كار كسب معاش و درآمد مشروع نمايد پشيمان و پريشان و  را كه مي

 در نظام جمهوري اسالمي عليرغم انتقادها و ادعاهائي كه در مقايسه با زمان شاه .نمايد فراري مي

وي سه ها ب روكراسي چند برابر گشته و بيش از آن زمان فعاليتها و سرمايهوبازي يا بگرديد كاغذ مي

گرداني كاالها و كارها سوق داده شده و   دستگري يا زاي داللي و واسطه اقتصاد تجاري زيانبار و تورم

است كه رشوه گرفتن و  چند جانبه كارانه و دقت و نظارتهاي  همين سختگيريهاي احتياطاتفاقاً. شود مي

سازد بدون آنكه مرجع مستقل و مدافعي برا ي حمايت از مردم و مظلومين  داخل را آسان و عادي ميم

  .جامعه وجود داشته باشد

 مترقي انقالبيون افراطي يا اسالمي ما يك نوع بدبيني و بدخواهي در فرهنگ چپگراي حاكميت و اسماً

فعاليتهاي انتفاعي . شود د و هرگونه درآمد و دارائي افراد ديده ميتوزانه نسبت به بخش خصوصي آزا كينه

كنند و اين در حالي است كه همين  چشم جرم و خيانت نگاه ميه ولو مشروع و قانوني و توليدي مفيد را ب

قيمت ارزي كشور را صرف خريد كاالهاي   درآمدهاي ذي،دار اصطالح چپگراي ضد سرمايهه دولت ب

طبيعي است كه وقتي دستگاه قضائي و دادستاني . نمايد داران خارجي مي پائين از سرمايهمصرفي با كيفيت 

نون دانسته از مظلومان  مجري عدالت و قاكه بايد بيطرف و مستقل از دولت و سياست بوده خود را صرفاً

جرم عليه  اعالم ،دست اهل تزوير و زور و زر پايمال شده استه  حمايت كنند كه حقوقشان بو محروماني

هاي  سر برنامهه  چه روزگار سياهي ب،تظلم نمايند و دستور عدم رسيدگي بدهندو  و شكايت "قانونگرائي"

  !توسعه و توليد يا بازسازي و سازندگي كشور خواهد آمد

طور ه اگر قرار باشد انقالب و نظام و مملكت نجات يافته حيات و حركت پيدا كنند ضرورت دارد كه ب

ه خواهي و ضد سازندگي هفت هشت ساله ب انه تجديدنظر قاطعي در روحيه و روشهاي مرگكار جدي توبه

  .عمل آمده دستگاههاي حكومت و قضاوت از اين آفات بزرگ تصفيه و تزكيه گردند

هاي بازسازي كشور يك توجه  ر اقدامات و برنامه در پيشاپيش و باالس و ياست كه در كناربديهي اـ ۱۱

چه در دستگاه . اي ضرورت دارد  اقتصادي يا مالي و ارزي و بودجهمسائله و دقيق بهمه جانبه گسترده 
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ست  اهاي بازسازي و سازندگي پول ياتي و غذا و هواي برنامهدولتي و چه در بخشهاي خصوصي رگ ح

  .مين و توزيع آنأروشهاي ت و راه و

 همكاران و به همتفضل خدا و  همطالعه و مشاوره زده اميدواريم به نهضت آزادي در اين باره دست ب

  .اي تهيه نمائيم  نشريه جداگانه،همفكران

هاي  كفائي هستند و همچنين رشتهو خودهاي اصلي اقتصاد  كشاورزي و صنايع و معادن كه شاخه

ها  ها و عقب افتادگي توجهي  نيازمند عنايت و بررسيها و اقدامات خاص و جبران بي،ديگر توليد و خدمات

شوند  د علم محسوب مينها در دنياي كنوني بيش از آن كه حرفه و هنر باش ها و شاخه ين رشتها. باشند مي

ريزيهاي استادانه دارد و هم نيازمند   هم به تخصص و روشهاي علمي و برنامه،و وابستگي و احتياج شديد

و راه انداختن تبليغات  با دادن شعار  كار. استهاي ماهرانه از منابع و معلومات خارجي ارتباطات و استفاده

  .شود و با خط بازي درست نمي

در اين زمينه نيز الزم است طرح و توضيحاتي داده شود و اگر حزب و گروهي غير از نهضت اين كار 

  .را بكنند چه بهتر

خارج نيازي مطلق از جهان  يكي از جوسازيهاي جاهالنه و خطاهاي انقالبي گذشته ترويج تصور بيـ ۱۲

هاي روحانيت بوده هرگونه استفاده و ارتباط با كشورهاي پيشرفته را  م و كفايت حوزهايران و اسال

علم ه كه از امتيازهاي درخشان و از خدمات بزرگ مسلمانان در قرون اوليه ب درحالي. اند نموده محكوم مي

پيشوايان در و فرهنگ گسترده بازي بوده است كه تعليمات قرآن و سنت پيغمبر و ، سعه صو تمدن جهان

داد تمام يك سلسله يان ما توانستند با اشتياق و استمدنيا عرضه داشته است و پيشين  براي اولين بار به

وجود آورده تحويل ه  زمان بنحلتركيب و تعادل و تكميلهاي بديعي از علوم و فنون و فرهنگهاي ملل و 

  .معاصرين و آيندگان بدهند

 دارد كه ضمن حفاظت و دفاع از استقالل كلي كشورمان كه براي بازسازي و سازندگي ايران ضرورت

فراگرفتن ه  با يك تحول انقالبي سازنده ب،گري استروح ابتكار و اختراع و طرد تقليدسرچشمه آن 

اكتشافات و اختراعات . هوشمندانه و غيرمتعصبانه علوم و فنون در حال تكميل و توسعه دنيا بپردازيم 

ا بشناسيم و پس از تطبيق با شرايط و احتياجات و امكانات خودمان و با روز افزون غربي و شرقي ر

  .انداخته همگام با كاروان پوياي دانش و فنون جهان پيش برويم كاره تكميل و تتبعهاي الزم ب

طور كلي و ماحصل كالم آنكه بازسازي كشور و انداختن ايران در خط سازندگي و سعادت كه ه بـ ۱۳

اند، يك امر  يان و مدعيان خدمت وعده دادهن و عاشقان ايران و اسالم بوده و داعآرزوي همه دردمندا

 با اختصاص دادن چند ، با چند خطبه و بخشنامه مسلماً.اي نيست يش پا افتاده و كار سهل و سادهكوچك پ

نه و ن همدلي و همكاري صادقانظرانه و بدو هاي متفرق و موضعي كوته  با تنظيم برنامه،ميليون بودجه

ي عظيم انباشته شده و توقف و توان نابسامانيها گردد و نمي فداكاري مردانه دولت و ملت انجام نمي

. زده ويران گشته را با مرد م سرگشته چاره نمود رده و جنگافتادگيهاي وحشتناك يك مملكت انقالب ك عقب

فا از خودپسنديها و خود مسئله و مشكلي است بس مهم كه قبل از هر چيز و بعد از استغفار و استع

ريزي هماهنگ همه جانبه دورانديشانه دارد كه   احتياج به يك بررسي و برنامه،محوريها و از ضد ارزشها

 ، اقتصادي، فنيآوردهاي علمي،  و استفاده از دستداد از علم و تجربههاي ايمان و تقوي و با استم  پايهبر
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 افراد و افكاري كه ه و عملي است مافوق انديشه و توان برنامضمناً.  فرهنگي و اجتماعي باشد،اداري

  .را نشان داده است شان خالف آن عملكرد گذشته

. نمائيم   سالم و عنايت خاص به هموطنان عزيز مي، با اجازه از مخاطب اصلي،در آخرين بند پيامـ ۱۴

اگر قاطبه ملت . باشند ها مي كه ذينفع بازسازي و سازندگي كشور و مسئول و مجري اصلي برنامه كساني

خواهند يا نتوانند بذل اراده و همت و رحمت نموده با حضور در صحنه و فعاليت و يا اكثريت مردم ن

 هيئت حاكمه حاضر و  مسلماًنمايند، اثبات صاحب خانگي و اعمال عالقه و وظيفه ،هاي خوديفداكار

ه حسن نيت و تشخيص نخواهند توانست بفرض ه هاي حاكمه آينده از هر رنگ و قماش كه باشند و ب هيئت

  .دست آورنده سود ايران و ايرانيان توفيق شايان ب

آيد  نظر ميه  اينك كه ب، بخواهنددر مرحله اول همگي ملت بايد بيطرفي و بيحالي را كنار گذاشته واقعاً

 ،ادت شودكشورمان از جنگ و جهل بيرون آمده وارد وادي جديد سازندگي و سع) خواهد يا دلمان مي(

هاي  خدمتگزار فرمانبردار مردم و اجراكنندگان خواسته ،دولت و دستگاه و در دستداران قدرت و قانون

  واقعاً، ضمن نظارت و مراقبت پيگير و با قبول زحمات و خطرات مربوطه، در مرحله دوم.ملت باشند

 نه ،تصادفات نجات دهنده روزگارمقدمه پروردگار نه از  انتظار نه از نصرت بي. مي نمايندهمكاري و همگا

  .از رهبري و رهبران داشته باشند و نه روي حمايت و التفات سياستهاي خارجي حساب كنند

  

  والسالم عليكم و رحمه اهللا وبركاته

  نهضت آزادي ايران

  ۶۷شهريور ماه 

  

  

   با توجه به دست بستگي و ،هموطنان عزيز و هر خواننده موافق

  سهم خود در تكثير و توزيع ه ي و بفقدان وسائل نهضت آزاد

  .وسيع اين نشريه همكاري خواهند فرمود

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۱۲/۷/۶۷ :تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده دبيركل به رهبر انقالب در مورد اقدامات غيرقانوني عليه نهضت

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

  ار جمهوري اسالمي ايرانزمقام محترم رهبر انقالب و بنيانگ

  

جناب در خدمت به اسالم و ملت ايران و به محرومين جهان،  سالمت و توفيق آنبا عرض سالم و دعاي 

  .شوم حمت افزا ميزدر آنچه خواست و خشنودي خداوند رحمن است، 

از آنجا كه در شرايط حاكم بر كشورمان چنين رسم شده است كه سررشته همه امور و اوامر منتهي و 

 حياتي خود را كه مربوط به جريان اخير نهضت آزادي است ناچار مطالبه  ب،منبعث از مقام رهبري باشد

و سلب " پيروي از منويات "البته اگر متصديان امور سنت شاهنشاهي . گذارم با جنابعالي در ميان مي

يكي از صدها شكايت يا پيشنهاد نهضت ه شخصيت و مسئوليت از خود را تداوم نبخشيده بودند و الاقل ب

  .كرد دند اين مزاحمت و مراجعه مورد پيدا نميدا ترتيب اثر و جواب مي

ل ارتباط نزديك با نظام جمهوري و ملت آطور غيرمستقيم و بالمه نمايد اگر چه ب مطلبي كه عرضه مي

اختصاصي ظاهر صورت ه شود ولي ب خاطر آنها عرضه ميه ايران و با آينده و آئين كشورمان دارد و ب

لكت كه هنوز از جهنم جنگ بيرون نيامده مواجه با ضرورت و سفم كه درگير و دار ممأمت. نهضت است

اند كه از بود و نبود نهضت و  ايفاي وظايف آن   ناچارمان كرده،ايم مشكالت بازسازي و سازندگي گرديده

  .باشد ملت عزيز ايران و هموطنان همدرد نيز مي  ضمن آنكه اين نامه درد دل و گزارشي به. حرف بزنيم

 جنابعالي بهتر از ديگران در جريان هستيد كه نهضت آزادي ايران با اخالصي كه به دانند و همه مي

آرمانهاي انقالب داشته است و اصراري كه به اجراي قانون اساسي، حاكميت ملي، عدالت اسالمي و 

ها و   كارشكني،مهريها ورزد از همان پيروزي انقالب و تشكيل دولت موقت مورد بي سربلندي ايران مي

فاهم و تشريك بايستي حسن ت اساس از ناحيه كساني قرار داشت كه بيش از هر كس مي متهاي بيته

طرف و اعتقاد و اعتماد ديرينه جنابعالي از  اگر توجه به خدا و توكل به او از يك. دادند مساعي نشان مي

 و پويندگان هاي سياسي مانع متوليان انديشي ي و مصلحتطرف ديگر وجود نداشت و مالحظات تبليغات

  .حال بيش از ده بار فاتحه نهضت آزادي ايران و پايه گزاران آنرا خوانده بودنده گشت تا ب قدرت نمي

 ايران بنا به تجارب خوبي مطلع هستند نهضت آزاديه همانطور كه استحضار داريد و مدعيان ما ب

 به عمق و وسعت و اصالت انقالب هاي دنيا و تندرويها و انحرافهاي متداول آنها و با توجه ساير انقالب

 از توسل به ي براندازي نظام جمهوري اسالمي بودهخالف با مبارزه مخفي و خشونت برا مخودمان شديداً

 و دفاع از آرمانهاي از طرف ديگر براي تحقق. ورزيده است بيگانگان و انتظار عمل آنان نيز امتناع مي

دند و براي جلوگيري از خطا و خرابيها، تنها راه حل مشروع و خاطر آن انقالب كرده بوه وااليي كه مردم ب

مبارزه و قيامي كه . كرده است آميز علني جستجو مي مبارزه سياسي مردمي و مسالمت سازنده موثر را در

ولي . در چارچوب قرآن و قانون اساسي از طريق تذكرهاي انتقادي و تحليلهاي منطقي مثبت صورت بگيرد

نظام و ملت احساس ه غم حسن نيت صادقانه و وظيفه ديني و ملي كه براي خدمت بسفانه و عليرأمت



 

 ٧٦

كرديم گردانندگان نظام، برنامه و روشي را پيش گرفتند كه منتهي به بستن عملي و كلي نهضت خواهد  مي

  .وار مراحل آن بپردازد گرديد و بنابراين الزم شده است به بيان فهرست

ايندگان اقليت تا حدودي باعث حفاظت از حريم آزادي و قانون اساسي بعد از مجلس اول كه حضور نم

شد، پس از آنكه با انحراف آشكار از هدفها و آرمانهاي انقالب و از شرايط  در راستاي حقوق ملت مي

 در انحصار بگيرند احزاب و اجتماعات مختلف غير انتخابات آزاد، توانستند مجالس شوراي اسالمي را عمالً

در شوند و در مورد نهضت آزادي ايران كه ه ا يكي بعد از ديگري زير فشار گذاردند تا از ميدان بموافق ر

  .مورد اجرا گذاشتنده گام را به  روش خاص تدريجي يا گام ب،مخالف وفادار بود

گام اول اين برنامه اعمال سختگيري و ايجاد مزاحمتهاي گوناگون در مجالس عمومي نهضت بود تا از 

به مجالس مجاز و آزاد سياسي، مذهبي . عمل آيده  تجمع مردم و تشكيل و توسعه آنها جلوگيري بتوجه و

چنين وانمود . كردند  حمله مي،گرديد  در فضاي محدود داخلي دفتر نهضت تشكيل مييا حزبي ما كه بعداً

 ،ندگان در آنهاشد كه حمله كنندگان به مجلس ما و وارد آورندگان ضرب و شتم و توهين به شركت كن مي

گرديد كه افراد سازمان يافته  ولي هر بار مشهود و مسلم مي. افراد عادي برخاسته از امت حزب اهللا هستند

از . گردند  وزارت اطالعات تشكيل ميها، سپاه، دادستاني انقالب و احياناً مجهز مختلطي هستند كه از كميته

ه دي، چه در گام اول حمالت و چه در گامهاي بعدي باينكه هيچگاه شكايتهاي قانوني و مستند نهضت آزا

گرديدند و حتي اعمال خالف شرع و  رسيد و متجاوزين و مرتكبين جرم مجازات و تعقيب نمي جائي نمي

كردند، به خودي  صورت لفظي و اصولي هم محكوم نميه را مقامات قضايي و اداري كشور ب قانون آنان

باشد و يا عجز و اسارتشان را  اقل رضايت مسئولين دست باال ميخود روشنترين دليل بر آمريت يا ال

  .رساند مي

گرفت محدوديتها و  گام دوم كه در جهت قطع هر چه بيشتر ارتباط مردم با نهضت صورت مي

عمل  ه ها ب فروشي ليفات و نشريات نهضت در كتابفروشيها و روزنامهأممانعتهايي بود كه در توزيع ت

ه كرد، ب ن جريان روزنامه ميزان را كه بدون سانسور مقاالت و نظريات نهضت را درج ميقبل از اي. آمد مي

ام با اين اقدام مطبوعات و ي دادگاه توقيف و تعطيل كردند و همگأخالف قانون و بدون تشكيل و ر

دي هاي گروهي تحت فرمان حاكميت كه قلم آزاد در اتهام و اظهارات خالف واقع درباره نهضت آزا رسانه

دند و حتي تدريج از درج مقاالت و نظريات مخالفين ممنوع شه ومليون ايران و مسلمانان مترقي داشتند ب

وضع . كردند  موظف بودند منعكس سازند چاپ نمي نهضت و دفاع از اتهامها را كه قانوناًهپاسخ انتقادهاي ب

 بدي يا در حداقل استثنائي، شديداًاي است كه اسم بردن و ارائه كالم و صورت نهضتيها، جز به  گونهه ب

  .ممنوع است

دنياي ايران براي رساندن ندا و نظريات نهضت و غير موافقين با دولت  اي كه به يگانه راه و روزنه

محقر نهضت در خيابان شهيد مطهري بود كه چندين بار مورد حمله و خسارت " غرفه كتاب"وجود داشت 

ت أكه مراجعه به آنجا براي خواندن يا خريدن نشريات احتياج به جرضمن آن. و پرتاب نارنجك قرار گرفت 

  .و قبول خطر داشت

با چنين اوصاف، مقامات رسمي باالي حاكميت با اشاره ضمني به نهضت آزادي، مكرر ادعاي اعطاي 

  .كردند آزادي به مطبوعات و مخالفين را مي
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ه مسدود كردن راههاي خدمت و اشتغال بگام سوم كه به اعتباري گام اول و اصلي بايد محسوب شود 

مشاغل و مواضع سياسي و اجتماعي و ه روي نهضت و اخراج يا امتناع از ورود نهضتيها و طرفداران ب

اعم از نمايندگي مجلس، رياست جمهوري، وظائف و خدمات دولتي و همچنين فعاليتهاي . اداري كشور بود

هاي دوم و سوم  فصل و مستند تاريخي نهضت در دورهمهاي   همانطور كه در اعالميه.علمي و فرهنگي

كار رفت تا نمايندگي مردم در مجلس ه انتخابات مجلس نشان داده شده است، تدابير و ترفندهاي خاص ب

دهندگان  يأشوراي اسالمي حالت انحصاري پيدا كرده، آزادي و امنيت و امكانات عمومي از داوطلبان و ر

جريان سومين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز كه با تفسير نادرست . گروههاي مخالف گرفته شود

قانون اساسي و اختيارات شوراي نگهبان سلب صالحيت از كانديداي نهضت آزادي كردند و شايستگان 

  . بر همگان روشن است،رياست جمهوري را در سه فرد برخاسته از حزب حاكم ادغام كردند

كردن نهضت از مردم شهرستانها و جلوگيري از توسعه و فعاليت  اگام چهارم منزوي ساختن و مجز

هر بار كه مسافرتي، ولو خانوادگي و غير سياسي و حزبي، به شهرستانها . نهضت در خارج از مركز بود

هاي ناجوانمردانه با انواع آزار و ايذا) از جمله تبريز، مشهد، زنجان، چالوس، شيراز، يزد و غيره(كرديم  مي

از دشنام و تهديد ما و از ضرب و شتم و بازداشت ميزبانان يا . شديم غير مسئول روبرو ميمورين أم

عالوه بر آن هر چند گاه افراد عضو يا عالقمند . كردند همراهان و دوستان و كسانمان خودداري نمي

ان ترك نهضت يا تحويل و تخليه اطالعات وادارشه شهرستانها را احضار كرده با تمهيد و تهديد ب

ه ها اختصاص به شهرستانها نداشته در خود تهران نيز ب ضمن آنكه مزاحتمها و ايجاد ناامني. نمودند مي

ه منازل مسئولين قديمي نهضت كرده بمب و نارنجك انداختند و خسارت و وحشت به دفعات تجاوز شبانه ب

ه زات قرار بگيرند يا الاقل ولو بمور مورد كمترين پيگيري و بازداشت و مجاأبدون آنكه عاملين م. پا كردند 

  .لفظ و زبان، كارشان را مقامات باال محكوم نمايند

هاي محدوديت و محروميت بر طبق  در تمام مدت جنگ با عراق و جريانهاي حاد داخلي كه هر دم حلقه

لي خواستند كه نهضت آزادي وظايف ديني و م شد و نمي برنامه منظم بر دست و پا و گردن ما تنگتر مي

فريضه ه خود را در راه ارشاد و اصالح جامعه و مبارزه با جهل و خرافات و خالف انجام دهد و قيام ب

نه . صبر و تالش خود ادامه داديم  معروف و نهي از منكر نمايد ما با اميد و توكل، بهه ديني و قانوني امر ب

سياست صبر و تالش در . حقيقتيوس از رحمت خدا و اثربخشي حق و أتسليم زور و آزار شديم و نه م

هائي از حاكميت،  نه تنها در ميان طبقات مردم بلكه در جمع جناح. ثمر نماند اثر و بي راه ايران و اسالم بي

عنوان يك ه باز شدن جو سياسي و تحمل حضور نيروهاي غير موافق، براي حل بحرانهاي كشور ب

اين واقعيت رسيدند كه حفظ نظام ه بنظران ببسياري از صاح. ضرورت مورد بحث و توجه قرار گرفت

جمهوري اسالمي و حل بحرانهاي مديريت و مسائل اقتصادي و اعتقادي و معنوي و مشكالت عمومي، تنها 

مين بدون ترديد و تزوير آزاديها و حقوق اساسي ملت أ اجتماعي و تـو تنها از طريق رفع بحران سياسي 

  .باشد پذير مي كه در قانون اساسي مطرح است امكان

 طلبانه و نشريات روشنگرانه، اصالح آميز  اقدامات قانوني مسالمتاما متاسفانه چنين آمال و افكار،

بايستي  مي. آيند مذاق و مشرب عواملي از هئيت حاكمه و مدافعين منافع و مصالح خاص نبود خوش

نت و خرابي تداوم داشته بهانه قاطعيت و انقالبي بودن جو خصومت و خشو هرترتيب و تدبير به به
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نه تنها بايد جلوي . آميز و منطقي مسدود يا منحرف گردد حلهاي اسالمي و انساني و قانوني مسالمت راه

توسعه فكري و سازماني نهضت آزادي و فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي آن گرفته شود بلكه 

اي  ر گيرد، تصميم گرفتند كه گام كوبندهحضور و حيات نهضت نيز در زير ضابطه و فرمان خودشان قرا

  .برداشته شود

يا  ("هشدار" تحت عنوان ۶۷آيد بيشتر معلول نشريه ارديبهشت ماه  نظر ميه گام پنجم و عصبانيتي كه ب

بينيها و پيشنهادهاي   درست درآمدن پيشبوده باشد و مخصوصاً) رهبري انقالبه نامه سرگشاده نهضت ب

ر از اعضا فعال نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران آن، با دستگيري هشت نف

  .هاي نهضت و جمعيت را اشغال كردند رديد و همراه با آن دفاتر و خانهآغاز گ

براي . ها و ادعاها جبران گردد  و نكول شدن وعده۵۹۸ تلخي قبول قطعنامه اي گونهه بايستي ب مي

ما حق . آمد نظر نميه  ب،ا مناسبتر از عملي كه با نهضت و جمعيت انجام شدتسكين دردها و تسلي خاطره

  . تنبيه شويمعوض قدرداني و عذرخواهي شديداًه پس بايد ب. داشتيم، حق گفته بوديم و حق هم كه تلخ است

براي جناحي از حاكميت و براي كسانيكه در ظرف هشت سال جمهوري و جنگ، هر زمان كه نسيم اميد 

افتادند، وجود فضاي سياسي باز  وزيد به تكاپو مي سوي صبر و سالمت و صلح ميه ش در جامعه بو آرام

بايد . و حضور فعال احزاب قانوني و سالم، گرچه در كمترين توان و توسعه، قابل پذيرش و بخشش نبود

مانع حركت مردم عبرت سايرين و . برچيده شوند يا از اعتبار و ارزش افتاده كارآيي و اثرشان گرفته شود

  .نظر و اعتراض نداشته باشد جز صاحبان قدرت حاكميت حق اظهارگردند تا هيچ فرد و گروهي

هم در شرايط بحراني بعد از قبول قطعنامه و ضرورت بازگشت  بديهي است كه چنين نقشه و توطئه، آن

عتي كه در نظر بود خدا و خلق براي بازسازي و سازندگي كشور و بقاي بر سر قدرت، با شدت و وسه ب

مثلث سه نفري صاحب اختيار و صاحب ابتكار رضا به اندكي . توانست مورد تائيد همگان قرار گيرد نمي

  :آورنداطع در سه راستاي ذيل به اجرا درصورت ناقص ولي قه موفق شدند نقشه و برنامه را ب. تخفيف داد

ي با آرشيو و كليه اسناد و اطالعات درون اشغال دفتر و ساختمان، تصرف اثاثيه و وسايل انتشاراتـ ۱

با يك عمل ) و جمعيت(منظور عقيم كردن نهضت ه  بازداشت افراد موثر دست اول، بسازماني و مخصوصاً

  .كودتائي

با پرتاب تهمتهاي ارتداد، " شكستن بت شخصيت"منظور ه بمباران حيثيتي و معنوي نهضت بـ ۲

  .تباط با بيگانگان و امثال آنمزدوري و همسويي با دشمن، جاسوسي و ار

تصرف اطالعاتي، فلج كردن روابط سازماني از طريق بازداشتها، احضارها، تهديد كردنها و لغزش ـ ۳

 و در مجموع فعاليتهاي نهضت جاسوسي و خيانت، بطوريكه عمالًه كاركنان ب دادن بعضي از اعضا و

ها براي جلوگيري از ميوه دادن  گل تن آفت برها و انداخ به بيان ديگر، زدن برگ و شاخه. تعطيل گردد

  .درخت در كوتاه مدت و خشكاندن نهائي در دراز مدت

لت ايران دارد به ها و كوششها روي كشور و م لحاظ انقالب و نظام و تاثيري كه اين نقشهه اما ب

ام جمهوري آميز است كه در چارچوب حفظ نظ بست رسانيدن هر نوع مبارزه سياسي قانوني و مسالمت بن

اسالمي انجام گردد و يگانه راه حلي كه براي نجات و اصالح باقي بماند براندازي قهرآميز و مبارزه 

  .مسلحانه باشد، و در صورت لزوم دل بستن و اميد و انتظار داشتن از حمايتهاي آشكار و پنهان بيگانگان
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نه  و(تغيير جناحهاي فاسد حاكميت آميز براي  روشن است كه استقبال مردم از مبارزه قانوني مسالمت

 به نفي مبارزه مسلحانه و براندازي كشيده  و نهايتاًو باز شدن جو سياسي جامعه عمالً  )تغيير نظام

همين دليل است كه گروههاي مخالف انحرافي و ضد انقالب و جمهوري اسالمي ايران كه در  به. شود مي

زمان كه نشريات نهضت آزادي با استقبال  نمايند، هر ت ميسايه حمايت بيگانگان و همكاري دشمنان فعالي

ترين كلمات به نهضت آزادي و رهبران آن حمله  شده است با بدترين شكل و زشت همگاني مردم روبرو مي

دانند كه پيروزي خط مشي نهضت شكست استراتژي آنان است و ضرورت دارد  آنها خوب مي. نمايند مي

  .دار و فلج گردد  برداشته شود يا لكهكه اين حزب و منطق از ميان

عالوه بر گروههاي ضد انقالب و جمهوري و پويندگان قدرت و منفعت، سياستهاي خارجي استكباري و 

ه استعماري و اسرائيل نيز كه تثبيت انقالب و نظام جمهوري اسالمي در سايه آرامش و حاكميت ملت را ب

نابساماني و .  طرفدار نابساماني و ناپايداري ايران هستندقاًبينند عمي هاي خود نمي نفع مصالح و برنامه

 از ديدگاه آنان جمهوري اسالمي ايران بايد .هاي عمومي ناپايداري يا تشديد بحرانهاي داخلي و نارضايتي

 زمينه الزم براي يك صورت تضعيف شده، انحراف يافته و ظالمانه درآيد و احياناًه ساقط گردد يا ب

در .  يا جهنده و ديكتاتوري فراهم گشته ايران به استبداد و اسارت بدتر از گذشته رانده شودكودتاي خزنده

 سد راه ،نظر اين سياستها و ابرقدرتها نيز بازشدن جو سياسي در ايران و فعاليت احزاب قانوني مخالف

  .اثر گردند بي گردد و بايد حذف يا محسوب مي

اي است كه بايد  اند مسئله  جا به تعطيل نهضت رسيدهحال چگونه اين دو جريان متفاوت در يك

آيا خطوط نفوذي .  ملت ايران جواب بدهند ما و به مسئولين با سوءنيت و حسن نيت به آن توجه كنند و به

هاي فكري و اخالقي برخي از جناحهاي  با استفاده از زمينه - نظير كشميريها و كالهيها -خزنده دشمن 

   اين نقشه را طرح و اجرا كرده است؟حاكميت،

هاي  گزارشهاي فردي و شكايت )و جمعيت(در مدت چهار ماه گذشته، عالوه بر آنكه از طرف نهضت 

مانند مقام رهبري، قائم مقام رهبري، رياست جمهوري، شوراي قضائي، (مقامات اعالي حاكميت ه رسمي ب

 نيز براي شخص وزير ۱۴/۶/۶۷ و ۲۲/۵يخهاي تار عمل آمد، دو نامه ناصحانه بهه ب) وزارت كشور

 تحت اداره و مسئوليت يك اظهار تعجب كرده بوديم كه چرا وزارت اطالعات، قانوناً. اطالعات نوشتيم

جاي رفتار اسالمي و روابط صحيح و سرراست قانوني با نهضت آزادي، راههاي ه مجتهد، اصرار دارد ب

انديشي و فريبندگي با ما معامله  هاي پنهانكاري و كج ا شيوه بخالف جوانمردي و شيطاني را پيش بگيرد و

 اظهار داشتيم كه اگر پرسشها و كسب اطالعات درون سازماني از يك حزب نمايند؟ در نامه دوم صريحاً

وزارت كشور داد، عمل مجاز و حق قانوني   قانوني علني را بيش از آنچه قانون احزاب گفته است كه بايد به

هايشان از دفتر نهضت و از دبيركل آن سئوال  جاي استفسار و آزار افراد و خانوادهه نند چرا بدا خود مي

اي بر مبناي موازين  ما حاضريم اگر محكمه صالحه"در پايان نامه نيز اضافه كرده بوديم كه   نمايند؟ نمي

دن نهضت بدهد قانوني بودن يا غيرقانوني ش حكم به غيرقانوني و با حضور هيئت منصفه و مردم،

 هم به وزارت كشور نوشته قبالً". خودداري و درنگ براي تعطيل نهضت و توقف فعاليتهاي مربوطه ننمائيم

ناچار در منازل ه بوديم كه چون دفتر نهضت آزادي بر خالف قانون اشغال شده است ما جلسات خود را ب

  .شما خواهيم گفته  آنها را بدهيم و اگر بخواهيد زمان و مكان شخصي و دفاتر خصوصي تشكيل مي
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آزارها و افسادهاي وزارت اطالعات و  ها و آمادگي ما به تمكين از قانون، احضارها و عليرغم اين نامه

  . بعضي از شهرستانها ادامه داشته و شدت هم يافته است ودادستاني انقالب در مركز

∗        ∗        ∗  
خواهد از محضر مبارك سئوال  كالم و مزاحمت، اجازه ميبا ذكر مراتب فوق و عرض معذرت از اطاله 

نمايد كه آيا اعمال وزارت اطالعات و دادستاني انقالب و بعضي از نهادها انطباق با اسالم، با قانون اساسي 

سود نظام جمهوري و بقاي حاكميت و ه و با عهد و آرمانهاي انقالب اسالمي ايران دارد؟ آيا اين كارها ب

سازي براي براندازي و ديكتاتوري يا سلطه خارجي ؟ و همچنين از بين  هبري است؟ يا زمينهحفظ آبروي ر

 كه  و نام نيكي نظر داشتيددربردن تمام آمال و اهدافي كه براي اسالم و روحانيت و مستضعفين 

  يادگار گذاريد؟ه بايستي در تاريخ از خود ب مي

 نهضت آزادي ايران، با فلج اند اينست كه اوالً اختهماحصل كالم و خالصه آنچه مدعيان خواسته و پرد

 منشاء اثر  در صحنه سياست و خدمت باقي بماند ولي عمالًدار شدن در خارج، اسماً شدن از داخل و لكه

بين اطالعاتي آنها و خنثي شدن قبلي كارها نداشته  مثبتي نبوده حيات و حركت چندان، جز در زير ذره

و شايد چند حزب ديگر و (به اينكه در جمهوري اسالمي ايران حزب قانوني مخالف  با تظاهر ثانياً. باشد

ه حضور و فعاليت و امنيت دارند، بتوانند به تبليغات نادرست سياسي و انتخاباتي و ب) گروههاي فرمايشي

جانب بپوشانند و نهضت آزادي وسيله براي ه خالفكاري اقتصادي و اداري و سياسي خود جامه حق ب

  .بهاي سياسي و خيانت بشودفري

حيات خفيف خائنانه يا توقف داوطلبانه و تعطيل : اند در هر حال دو انتخاب پيش روي ما گذارده

  .شرافتمندانه

طبيعي است كه نهضت آزادي ايران، به رهبري و ياري خداوند و به تائيد ملت ايران، تن به ذلت و 

 به شخص جنابعالي و به هموطنان ولي الزم بود قبالً. يندخيانت ندهد و اگر چاره نباشد راه دوم را برگز

. نمايند شرافتمند اعالم نمائيم كه گردانندگان پس پرده حاكميت هستند كه ما را وادار به تعطيل و توقف مي

 و سكوتي كه بيش ر سوء بر مردم ايران نخواهد ماندصدا در دنيا و بدون تاثي  بيتعطيل و توقفي كه مسلماً

  .رياد يا طومار و كتاب آبروي انقالب و نظام و متوليان را برده، آينده شومي را ارمغان خواهد آورداز هر ف

∗        ∗        ∗  
غرض از تصديع اينجانب به نمايندگي از طرف نهضت و هشدار حاضر به خدمتتان آن بود كه اگر 

ت آزادي پس داده نشود، فعالين دستگير صورت ناروا و ناجوانمردانه فعلي ادامه يافته دفتر نهضه جريان ب

عمل نيايد، طوقهاي تعهد همكاري و جاسوسي از ه شده آزاد نگردند، از آنها عذرخواهي و اعاده حيثيت ب

و  . . . ،گردن اعضا و همكاران برداشته نشود، ارعابها و ممانعتهاي شهرستانها و تهران متوقف نگردد

ارت اطالعات و دادستاني انقالب بر موازين اسالم و عدالت و بر  وزبطور كلي رفتار حاكميت و مخصوصاً

خواه جهان   ملت شرافتمند ايران و مردم عدالت،وفق قانون اساسي و حاكميت ملي معطوف و تضمين نگردد

 در حيات و ،خواهند دانست كه چون حاكميت ايران طاق تحمل آزادي و كمترين صداي مخالف را ندارد

زده است، ضمن ) و جمعيت و گروههاي ايراني قانوني( به تعطيل نهضت آزادي حضور جنابعالي دست

آميز قانوني در  اند كه مبارزه مسالمت آنكه به طرفداران براندازي و آشوب و انهدام ايران سند داده

ترتيب ميدان را در آخرين پيام  اين  فايده است و به چارچوب اسالم و انسانيت و اصول، راه نادرست بي
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اخلي و استيالي خارجي س و ترس و كفر و براي ديكتاتوري و استبداد دأدرت و بقاي خود براي ايجاد يق

  .اند بازتر كرده

دنيـا   ايران تمناي عفو و عافيت و برخورداري از سعادت         از خداي دانا و توانا براي رهبر انقالب و براي ملت          

  .نمايد و آخرت مي

  

  ۱۳۶۷ مهر ۱۲ –تهران 

 آزادي ايران دبيركل نهضت 

  مهدي بازرگان

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  نامه سر گشاده دانشجويان نهضت آزادي ايران

  خطاب به

   اسالمي دانشجويان و جهادهاي دانشگاهيهاي اتحاديه انجمن
  

ر گردهمائي ساالنه اتحاديه اهللا منتظري پيرامون فضاي آزاد در دانشگاهها د  پيام اخير آيت،پس از سالم

 ،نامه گشت اي براي اين صحبت يا گاليه نگيزه ا،ن بيانيه پاياني اين نشست همچني،هاي اسالمي انجمن

 كه امروز به تنهائي خط مشي حركتهاي رسمي دانشجوئي را رقم اي كوتاه و برخاسته از دل به شما گاليه

 تفاوت تنها به دهيد و براي خيل عظيم دانشجوياني كه محتاط و بي گردهمائي و كنگره تشكيل مي. زنيد مي

  .كنيد  تعيين هدف و تكليف مي،كنند سرعت طي ميه  اين گذرگاه را ب،شوق اختتام دوره تحصيل

 و در ۶۷- ۶۸ مهر مقارن با روز افتتاح رسمي سال تحصيلي ۱۷البد اطالع داريد كه در روز شنبه 

جوئي  در دانشكده ادبيات زبان خارجه عالمه طباطبائي دانش،آستانه برگزاري گردهمائي شما در مشهد

سوخت شعارهاي  دست به خودسوزي زد و در مقابل ديدگان مبهوت اساتيد و دانشجويان در حالي كه مي

  . داد و چهار روز بعد هم در بيمارستان جان به جان آفرين تسليم نمود سياسي مي

 ،ما در مورد ارزش اعتقادي اين عمل و اينكه وي در چه موضع فكري خاصي قرارداشته سخني نداريم

 و ههاي نبرد هم داشت ال پيش روي ما قرار گرفته كه چرا دانشجويي كه سابقه شركت در جبههؤها اين ستن

ه و دانشگاه راهي مدتي در جهت و مسير افكار حاكميت گام زده است امروز براي بيان عقايد خود در جامع

 گوئي ! بايد گفت و سوختيز رسيده است كهبرانگ گوئي به اين نتيجه تلخ و سوال. يابد جز خودسوزي نمي

  .سوزانند داند كه وي را از درون مي تري مي هاي سوزنده لهيب آتش را مرهمي بر شعله

كنيد   تكيه مي"لزوم كار عميق فكري و فرهنگي در جامعه"هايتان بر  از شما كه امروز در كنگره

ي آنهم توان اميد به كار فرهنگ يپرسيم آيا در شرايطي كه امنيتي براي افكار و آرا مخالف وجود ندارد م مي

 سعه صدر و حسن تدبير را به شما توصيه ، لزوم آزادياهللا منتظري مرتباً از نوع عميق آن داشت؟ آيت

 حتي شما نيز در بيانيه پاياني نشست ،كنند  در ابالغ آن سعي بليغ ميها هم فوراً  جرايد و رسانه،كنند مي

ات نشود و همگي ظرفيت پذيرش انتقاد را در و شعاري با اين بياندهاي تعارفي برخور"كنيد كه  آرزو مي

 حاكم بر دانشگاه چنان ابرهاي  در ظاهر هيچكس مخالفتي ندارد اما در عمل سياستهاي."خود باال ببريم

 در "همه پسند" اين واژه ،زودي آزاديه زايند كه پرده بر انوار خورشيد دارد و ب امني و وحشتي را مينا

 نگاهي به همين بيانيه پاياني نشست ساالنه ؟اما بايد ديد كه اين سياستها كدامند. گيرد ن قرار ميانسي طاق

فضاي بيانيه آكنده از بوي خشم و غضب و انتقام و نفرت و هم . سازد شما نكته جالبي را نمودار مي

 گاه گروه مخالف ،دبري  حمله مي"مقدسين احمق"گاه به گروهي از مخالفان خود تحت عنوان . تناقض است

رويد و گاه از مستهلك شدن روحيه   نشانه مي"باز افكن و دسيسه هاي نفاق حلقوم"عنوان ه ديگري را ب

جا اصرار بر قهر و خشم و كينه داريد اما در همان  هكنيد و خالصه جاب  اظهار تأسف مي"نفرت عمومي"

. گوييد پرهيز از تكفير و تفسيق سخن مي صداقت و وفاداري و ، مبادله افكار،حال ناگهان از همفكري
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ايد هيچ گروه  زنيد؟ اگر چنين است پس چرا اجازه نداده  آيا شما سنگ آزادي ديگران را به سينه ميانصافاً

 بحث سياسي و اجتماعي داشته باشد؟ شايد  در سالهاي اخير آزادي تشكيل جلساتديگري به جز شما

ايد  گويي شتري را كه خود راه انداخته  را مشكل ساخته است؟كنيد كه فضاي اخير تنفس شما احساس مي

بايد گفت اگر آزادي مطلوب است بايد براي همه وجود داشته . ناگهان به در خانه خودتان نشسته است

 براي انجمنهاي شما يا گروهي خاص و اگر تحمل عقايد مخالف الزم است براي خود شما باشد و نه صرفاً

  ١.نيز ضروريست

موش نكنيد كه شما خود از عوامل طرد و اخراج بسياري از استادان و دانشجويان گرديديد و با  فرا

ها و جوانان نسبت به آنچه  دخالتهاي وسيعي كه در امر مديريت دانشگاهها نموديد موجب بدبيني خانواده

يجه مداخالت هاي امروز كه نت مانياگذرد شديد و قسمت بزرگي از بار مسئوليت نابس در دانشگاه مي

  . به عهده شماست،نادرست ديروز است

اين قابل درك است كه قبول آزادي براي آنها كه منادي نفرت عمومي و كينه هستند كمي مشكل باشد ، 

زيرا الزمه آزادي سعه صدر و بزرگواري است، رهايي از منسب و شكستن نقابهاي نخوت است و قبول 

. د شايد سودمند افتدگداخته شو" كوره وجدان"اي دارند كه اگر در  هداشتن اينكه ديگران هم حرفي و انديش

 ت چپ و راست و نه از فرهنگ غربي ياكنيم و نه از گرايشا داران دفاع مي دانيد ما نه از سرمايه شما مي

واقعيت اين است كه شما از سالها قبل صحنه دانشگاه . روي سخن ما با شما و دوستان انجمن است. شرقي

شايد اگر دانشجويان و قشرهاي ديگر اجتماع در آغاز . ايد قلمرو فعاليت و مالكيت خود ساختهانه را يگ

را شناختند و هر يك صحنه دانشگاه   آنروزي كه شعاع آزادي بر فرقشان تابيدن داشت قدر مي،پيروزي

 ـبه وظيفه علمي ساختند و در حد اعتدال  آميز نمي هاي اغراق گرائي ميدان برخوردهاي افراطي و گروه

و  اين بود كه شما را مخاطب قرار داديم .پرداختند امروز دانشگاه سرنوشت بهتري داشت اجتماعي خود مي

 ،ها كنيم كه تجديدنظري اصولي و چند جانبه در منش قانه توصيه ميبراي چندمين بار صميمانه و مشف

لغ واقعي مفهوم مقدس آزادي و آزاد عمل آورده، خود در كردار مروج و مبه  روشهاي خويش ب،بينشها

 با حسن نيت و ،يد پس از گذشت اين دوراندانشگاهيان باشيد و بيائانديشي در ميان دانشجويان و 

صميميت اولين سنگ بناي آزادي و آزادانديشي را در صحنه معظم دانشگاه با همياري دانشگاهيان 

ز هر چيز بذر آزادي بيافشاند و از حيطه سخن و شعار هاي شما قبل ا ها و گردهمايي هر گاه كنگره. ريدبگذا

در زمين چرا كه . ر شكوه دانشجويي اميد داشتشكوفايي و اتحاد پ هاي  ميوهتوان به فراتر رود آنگاه مي

  .رويد بخل و تنگ نظري كاهي نمي

كتهاي  حريدواريم ام،ما ضمن اظهار خوشحالي از برخي نكات مثبت كه در بيانيه پاياني وجود دارد

 دانشگاه و محيطاي گزينش دانشجو آغاز شده به ه نظري ي كه در زمينه رفع تضييقات و تنگاخير

                                                            
هر مكتبي كه به “ گويند   چنين مي۱۳۵۷ اسفند ۱۱تاريخ   در"آزادي انديشه" مرحوم مطهري در سخنراني خود تحت عنوان .

هر مكتبي كه ايمان و  نديشه و آزادي تفكر باشد و به عكسايدئولوژي خود ايمان و عقيده داشته باشد ناچار بايد طرفدار آزادي ا

 يك محدوده خاص خواهند مردم را در  اينگونه مكاتب مي.گيرد اعتقادي به خود ندارد جلو آزادي انديشه و آزادي تفكر را مي

 در دنباله عرايضم الزمست توضيحي هم درباره حكومت اسالمي آينده . . .و از رشد افكارشان جلوگيري كنند فكري نگه دارند 

اند در حكومت اسالمي احزاب آزادند هر حزبي اگر عقيده غير اسالمي هم  ور كه رهبر و امام ما مكرر گفتهنم همانطايران عرض ك

  . . .دارد آزاد است
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  .دباش يابد و طليعه فردايي بهتر و درخشان نيز تسريهاي اسالمي  انجمن

  

  والسالم علي من اتبع الهدي

  دانشجويان نهضت آزادي ايران

  ۶۷مهر ماه 

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۱۳/۸/۶۷ :تاريخ

  

   در ايران BBCگان با نماينده بازرمهندسبه آقاي  مصاحگزارش
  به نقل از راديو بي بي سي

عليرغم اظهارات رهبران ايران درباره فضاي باز سياسي به قول او طرفداران ملت بويي از بازشدن 

اي در تهران با خبرنگاري كه به  آقاي بازرگان اين سخنان را ديروز در مصاحبه. اند فضاي سياسي نديده

 آقاي بازرگان همچنين اظهار داشت كه هيئت نمايندگي ايران .گفت ابراز داشت ي سخن مBBCنمايندگي از 

 ۵۹۸نحوي عمل كنند كه به گفته او يك قدم هم از قطعنامه ه در مذاكرات صلح ژنو بايد با ايستادگي قاطع ب

كيفيت سفانه داراي أاي كه توسط تلفن براي ما فرستاده شده مت  مصاحبه.نشيني نكنند  عقبشوراي امنيت

الزم براي پخش مستقيم راديويي نيست، در نتيجه ما از ميان پاسخهاي آقاي بازرگان جمالتي را به سمع 

گزارش اين . كنيم ولي متن كامل را همكارانم در استوديو براي شما خواهند گفت دوستان پخش مي

  .مصاحبه را همكارم تهيه كرده است

ن توسط دانشجويان تندرو موسوم به دانشجويان پيرو امروز سالگرد اشغال سفارت آمريكا در تهرا

 .انجاميد سال پيش به استعفاي آقاي بازرگان بعنوان اولين نخست وزير ايران ۹ اين حادثه .خط امام است

هاي ملي و مذهبي براي  علت سوابق طوالني مبارزه تنها شخصيت مورد قبول تمام تودهه آقاي بازرگان ب

 با بوداي نه انقالبي   اما از آنجا كه آقاي بازرگان طرفدار سياست مرحلهبوداحراز مقام نخست وزيري 

اهللا خميني تسليم كرد و از آن هنگام عليرغم فشارها و  اشغال سفارت آمريكا استعفاي خود را به آيت

ميني اهللا خ  جنگ رهبري كرد، به دنبال انتشار نامه سرگشاده به آيتيها، نهضت آزادي را طي سالها ممانعت

كه در آن نهضت آزادي خواهان پايان جنگ از راه مذاكره شد، آقاي بازرگان و نهضت آزادي تحت 

فشارهاي : در نامه ديگري به آقاي خميني، آقاي بازرگان گفتبعداً اي بودند، تا جايي كه  فشارهاي فزاينده

خائنانه يا توقف داوطلبانه و  به قول او حيات خفيف .اند مقامات دو انتخاب پيش روي نهضت آزادي گذاشته

 وي اضافه كرده بود در صورت تعطيل، مردم ايران و جهان خواهند دانست كه حاكميت .تعطيل شرافتمندانه

  . ايران تاب تحمل آزادي و كمترين سخنهاي مخالف را ندارد

 و ∗. . .صلحبا توجه به آينده :  در تهران ابتدا از آقاي بازرگان پرسيد BBCديروز خبرنگار نماينده

اظهارات بعضي از مقامهاي دولتي در مورد آزادي فعاليت احزاب آيا در حال حاضر زمينه براي ادامه 

اي كه  در نامه. . . بسم اهللا الرحمن الرحيم : فعاليت نهضت فراهم شده يا نه ؟ آقاي بازرگان در پاسخ گفت 

خواهد با تشديد مزاحمتها و  داره اطالعات مي مهر ماه براي رهبر انقالب فرستاده شد ما گفته بوديم ا۱۲

كنند كه در ايران براي احزاب   اينطور جلوه ميو تعطيل كند ولي ضمناً. . . ممانعتها، نهضت آزادي را فلج و 

و از . . . سربريم ه  نظر به اينكه ما قادر نيستيم در چنين نقشه فريبكارانه ب.سياسي مخالفت آزادي هست

از . . .طور ضمانت ه م اما آزاد شدن چند تن از بازداشت شدگان افراد جمعيت آن هم بخودمان دفاع كردي

 نكرده و ارزش را حل اين به هيچ وجه مسئله ،تعهد بعضي از مقامات دولتي در مورد آزادي فعاليت افراد

 نظرات از آقاي بازرگان سوال شد با توجه به اظهارات آقاي منتظري كه خواهان تحمل. اعتباري ندارد

                                                            
  ).ا.آ.واحد انتشارات ن(هاي متن بيانگر عدم دسترسي به سند اصلي است  چين نقطه ∗
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  :آقاي بازرگان گفت  هايي از باز شدن فضاي سياسي وجود دارد؟ مخالفين شدند آيا در ايران نشانه

اهللا منتظري در مورد آزادي و اجراي قانون   پافشاريهايي كه به وسيله آيتاظهارات اين آقايان و مخصوصاً

 به حمايت از فضاي باز سياسي و راجع. . . اساسي البته قابل تحليل است و مدتي است در روزنامه ها 

. نداشته و هنوز خارج از خودشان به دستگاه . . . آزادي جلوه ميكند اما هيچيك از اين اظهارات و تظاهرات 

از آقاي بازرگان سوال شد كه نهضت آزادي در انتخابات اخير مجلس . خورد از فضاي سياسي نمي     . . 

سال مانده آيا نهضت در انتخابات  است جمهوري كمتر از يكشركت نكرد و با توجه به انتخابات ري

رياست جمهوري شركت خواهد كرد؟ و آيا خود آقاي بازرگان نامزد رياست جمهوري خواهد بود يا خير؟ 

قبل از انتخابات اخير نهضت فعاالنه وارد مبارزه شد ولي وقتي آزاديهاي قانوني و : آقاي بازرگان گفت 

 نهضت در اطالعيه .و آزادي ندادند. . . تامين نشد و حتي مقامات چون رژيم گذشته . . . امنيتهاي قضائي 

آقاي . اعالم داشت كه اين انتخابات آزاد نيست و ما در آن شركت نداريم و نبايد در آن شركت كنيم

 اين مسلئه هنوز در نهضت مورد بحث و بررسي: بازرگان در باره انتخابات آينده رياست جمهوري گفت

كنيم مانند دفعه گذشته اظهار عالقه و فعاليت بكنيم و بعد مطالبه تحقق آزاديهاي  قرار نگرفته ولي ما فكر مي

 پيام شهريور بهآقاي بازرگان در زمينه بازسازي و سازندگي كشور با اشاره . . .  امنيت و مخصوصاً. . . 

و قوانين . . . رابطه بين . . . ت حاكمه اگر دستگاه هئي: . . . ماه نهضت آزادي به رياست جمهوري گفت

 كه اعتماد مردم ما به همكاريشان جلب بشود حاال چه مردم عادي و  مصوب تغيير روش دهد به طوري

 اگر اينكار بشود حركت در اين كانال و بازده منابع داخلي خيلي باال ،متخصص ساكن ايران يا ساكن خارج

تواند از  مي. . . به خارجيان داشته باشد آنوقت بطور . . . انجام بشود تواند خيلي خوب  برنامه ميرود و  مي

 انتقاد ضمني از بامشاركتهاي خارجي هم استفاده كرد، آقاي بازرگان در زمينه پيشرفت مذاكرات صلح ژنو 

 در زمينه مذاكرات صلح ژنو، ما اطالعات دست اول و پشت پرده و: نحوه اداره اين مذاكرات از جمله گفت

خوانيم و در  ها مي گذرد غير از چيزهايي كه در روزنامه اساسي از آنچه كه در ژنو يا در سازمان ملل مي

كيد كرديم يكي در أهاي خودمان بر دو نكته ت  ولي قبال در اطالعيه،شنويم اطالع نداريم هاي دولتي مي رسانه

كت و نماينده ايران در چنين مذاكرات مورد انتخاب افرا د است، افراد مورد اعتماد باشند و صالحيت شر

. فراهم كنند . . . خيلي دقيق و مهم داشته باشند و دوم نظر ما اين چنين بود كه با استفاده از جو بين المللي 

  . عقب نشيني نشود۵۹۸كه يك قدم هم از قطعنامه . . 

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اهللا منتظري در مورد خفقان در دانشگاهها نامه به آيت

  اهللا منتظري دامت افاضاته يتحضور محترم آ

  .پس از سالم و آرزوي سالمت وتوفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق ستمديده ايران

هاي اخير مطالبي از طرف جنابعالي در باره مسائل مهم و اساسي كشور مطرح گرديده  در مصاحبه

ترل حاكميت منتشر هاي گروهي تحت كن است كه برخي از آنها برخالف گذشته بدون سانسور در رسانه

وزير به طور غيررسمي توسط خود مردم  يك مورد مهم يادداشت خطي جنابعالي به نخست. گرديده است

اند،  ها و سخنرانيها عنوان و مطرح شده به دليل اهميت مطالبي كه در اين نامه. تكثير و توزيع گرديده است

  :الزم دانستيم نظريات خود را به اطالع برسانيم

  بار دانشگاهها ع فالكتالف ـ وض

هاي  رسانه"ايد كه  در پاسخ به پيام دانشجويان دفتر تحكيم وحدت، در مورد دانشگاهها اظهار داشته

ها نبايد تريبون گروه و جناح خاصي باشند و ديگران از تمام مزايا محروم  گروهي و دانشگاهها و حوزه

  ."حساس آزادي بيان امكان نداردرشد و شكوفايي فرهنگ اسالم و انقالب بدون ا... گردند

دانيد دانشگاههاي ايران از سنگرهاي عمده و قديمي مبارزه و مقاومت مستمر عليه  طوري كه ميه ب

برند و   اما امروزه دانشگاههاي ايران در شرايط استبداد و اختناق به سر مي.استبداد سلطنتي بوده است

طور ه  سطح علمي مراكز دانشگاهي ب.كنده استهاي علمي سايه اف س و نااميدي بر محيطأسكوت ي

 نسبت به مسائل سياسي  و دانشجويان خصوصاًاي سقوط كرده است و دانشگاهيان ايران عمدتاً سابقه يب

يكي از علل عمده و اصلي اين وضعيت خطرناك و بيمارگونه . اند تفاوت شده اعتنا و بي و اجتماعي بكلي بي

و  "دفتر تحكيم وحدت"نام ه نظرانه اقليتي است ب طلبانه و تنگانحصارها و اعمال   سياستدانشگاهها،

خود ه اصطالح اسالمي كه تمامي امكانات و اختيارات را با حمايت جناحهائي از حاكميت به هاي ب انجمن

 هيچ گروه سياسي ديگر و حتي افراد با ،دليل اين انحصار، سانسور و اختناقه و ب ساخته استمنحصر 

قدرت . باشد  سياسي مجاز به فعاليت و تشكيل اجتماعات و بحث و گفتگوهاي سياسي سالم نميافكار غير

.  اسالمي روشني ندارند-اند كه سوابق سياسي  اههاي ايران را كساني  قبضه كردهسياسي و اداري دانشگ

دانشگاهها و كه استبداد خودمختارانه بر تعليمات و تدريس استادان و خود استادان و اداره  در صورتي

نويسي و انضباطي و غيره اعمال دخالت آمرانه در كليه امور دانشجويان اعم از سياسي، ديني، درسي، نام

  .نمايند مي

 اسالم و اهداف عالي انقالب برسيم و خرافه اولما اگر بخواهيم به حقيقت ": ايد كه جنابعالي مطرح كرده

از جامعه بيرون برود راهي جز ايجاد محيط سالم و فضاي  راي . . .ها در مقابل دستورات  و جهل و بدعت

گردهاي سياسي و اجتماعي و دادن فرصت به رشد و هاي علمي و تشكيل ميز باز و آزاد براي بحث

  ".شكوفائي استعداد افراد نداريم

يد اين نظر معتقديم براي شكستن اين سدها و برداشتن موانع و تحقق آنچه در پيام خود أيما ضمن ت

بايستي در اين جهت اقدامات عملي  ايد ارسال پيام به تنهايي اثري نخواهد داشت بلكه مي وصيه كردهت
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صورت گيرد و نمايندگان جنابعالي در دانشگاهها بايد بيش از هر كس خود را موظف و متعهد به اجراي 

  .نظرات اعالم شده بدانند

ضرورت احترام و تبعيت همگان از قانون از آنجا كه ما براي حفظ نظم جامعه و پيشرفت امور به 

اساسي و قوانين موضوعه معتقديم لذا حضور و فعاليت نمايندگان جنابعالي را در دانشگاهها تنها در 

 امتناع و اجتناب  حق ندارند قوياًدانيم كه از هرگونه دخالت در اموري كه قانوناً صورتي موجه و مفيد مي

 در جهت تحقق مواضع اعالم ها در دانشگاهها وجود دارد صرفاًورزند و اگر ضرورتي براي حضور آن

هاي مضر فعاليت  بندي ز انحصارطلبي و گروهشده جنابعالي در مورد آزاديهاي اوليه قانوني و پرهيز ا

 به اين مناسبت . صحه نگذارند،نمايند و بر جريانات سوء و مهلكي كه دانشگاهها را به اين روز نشانده است

 باز وكنيم نمايندگان جنابعالي در جهت بهبود جو حاكم بر دانشگاهها و مراكز علمي كشور   ميما پيشنهاد

تمامي شدن فضاي سالم سياسي پيشقدم شده و جلسات و ميزگردهاي بحث و مناظره سياسي با شركت 

د در غير اينصورت نظرات جنابعالي نيز در ح. هاي سياسي غير دولتي تشكيل بدهند گروهها و شخصيت

  وزدنها هاي بچگانه و انگ بندي و گروه بازي  دسته،مانند و جز تظاهر و فريبكاري شعار باقي مي

آور و شوم خود را بر دانشگاهها و مراكز علمي حفظ كرده و  ها همچنان سايه سنگين و نفرت اندازي تفرقه

  ".وت به ارزشها و شعارهاتفا بي ايماني و بي" :شود كه شده است اش همان مي ادامه خواهد داد و نتيجه

   يادداشت به نخست وزير-ب

 به نظر ما  ونظريات مطرح شده مورد تائيد ما وزير انتقادات و در يادداشت خطي خود به نخست

شايد به همين دليل هم باشد كه مردم آنرا بطور وسيعي تكثير و توزيع . باشد قشرهاي وسيعي از مردم مي

  . كنند مي

دار بر جان و مال  هاي خام و عقده اي بچه كنند پس مسئول اين وضع كه عده ل مياما مردم از خود سوا

ظلمهاي " و "ندانم كاري"و " تنگ نظري"اند و مملكت را با   و ناموس و سرنوشت مردم مسلط شدهرضو ع

 كيست؟ اند بست كشانيده و كشور را به آستانه سقوط برده  به بن"اعتنائي به مردم و قانون بي" و "جبران بي

دار را در سطح مملكت و در  ام و عقدههاي خ هاي اين بچه كاري گويند تا كي ملت بايد جريمه ندانم مردم مي

خواهند؟ مردم ميپرسند و پاسخ مي خواهند كه وقتي  سطح جهاني بپردازد؟ آخر اينها از جان مردم چه مي

 ،ها، تورم و درآمد كم مبودها، تبعيضيكي از باالترين مقامات كشور ، قائم مقام رهبري، منشاء همه ك

دهند  ها را به مسئولين با صراحت و خيرخواهانه تذكر مي رويه و باال رفتن نارضايتي هاي بي اختالف قيمت

دهند و هيچ عالئم قابل توجهي از  پس چگونه هست كه اين آقايان به روش گذشته خود همچنان ادامه مي

  شود؟ يمتغيير و بهبود مشاهده ن

 آنها نخواهند و يا نتوانند به تذكرات و انتقادات خيرخواهانه معتقدين، وفاداران و عالقمندان به اگر

هاي خود را تغيير بدهند و اگر مجلس شورا هم  ها و سياست جمهوري اسالمي و انقالب توجه كنند و روش

هاي آزاد  روزنامها استيضاح استفاده كند و نتواند از حق قانوني خود براي سوال از مسئولين و ي

غيردولتي وجود نداشته باشند تا به نقد اعمال آنها بپردازند و صدا و سيما هم در انحصار همان گروهها 

هاي نادرست بر باد  ها و سياست باشد، پس چگونه بايد مسئولين را به ضرورت تغيير و اصالح روش

اعتناي به مردم  قول جنابعالي بيه ي كه بتوان از كسان ؟ آيا مير ساختدهنده ملك و ملت آگاه و يا وادا



 

 ٨٩

   قانون تسليم شوند؟ و اميد داشت كه داوطلبانه تغيير روش بدهند و به عقل و منطق وهستند انتظار

ها از هر   بايد قبل از آنكه شرايط و اوضاع وخيمتر شود و موج فتنه.مردم جانشان به لب رسيده است

  .سو باال بگيرد فكر عاجلي شود

  وميت قانون اساسي  مظل–ج 

گويند آنها كه  اما مردم مي. ايد  به اهميت قانون اساسي اشاره كرده)ص(در سخنان ميالد رسول اكرم

 قانون  وزنند خود بايد بيش از هر كس به قانون اساسي احترام بگذارند بزرگترين لطمات را زده و مي

موجب كدام قانون تشكيل شده ه لحت بمسئله شوراي تشخيص مص. اند موضوع ساخته بالاساسي را عمالً

باشد و مجلس هست كه  است؟ طبق قانون اساسي تشخيص مصالح كشور با نمايندگان ملت در مجلس مي

بايد در هر مقطعي و براي هر موضوعي مصالح ملي را تشخيص بدهد و تصويب نمايد و شوراي نگهبان 

 حال اگر .اساسي و موازين شرع مقدس نباشدهم دقت و نظارت نمايد كه مصوبات مجلس مغاير با قانون 

بيني نشده است تشكيل بشود  ختياراتي كه در قانون اساسي پيشقرار باشد نهاد نويني همراه با وظايف و ا

و وضع قانون بكند و مصوباتش قابل اجرا باشد ديگر مجلس و شوراي نگهبان چه مورد و ضرورتي 

 .كند ين مسئله در مورد شوراي بازسازي كشور نيز صدق ميشود؟ نظير هم حاكميت ملت چه مي و دارند؟

قانون اساسي وظايف هريك از قوا و مقامات را تعيين كرده است و . تشكيل آن خالف قانون اساسي است

قانون اساسي حتي رهبر را هم در برابر قانون . هيچ مقامي حق ندارد خود را باالتر از قانون اساسي بداند

  .داند ن ميبا ساير مردم يكسا

بيني شده است اما براي ستاد فرماندهي كل قوا و جانشين  در قانون اساسي فرمانده كل قوا پيش

بيني نشده است و قانوني هم براي آن وضع نشده  قدرت اجرائي داشته باشد چيزي پيش قوا كه لفرمانده ك

عالوه بر غير قانوني .  استتمام اين اعمال خالف قانون اساسي و براندازنده اساس و نظام كشور. است

ها را در  دهد كه چگونه يك جمع كوچكي تمامي قدرت بودن اين نهاد، نگاهي به تركيب اعضاي آنها نشان مي

جونتاي "نام ه ها يا گروههايي ب در اغلب كشورهاي آمريكاي التين هيئت. اند خود متمركز و متكاثف نموده

شود كه تمامي امور كشور را دردست   يا درست مي، است، مركب از چند امير ارتشي درست شده"نظامي

در آن كشورها نيز قانون اساسي وجود دارد و تفكيك قوا . كنند گرفته و مملكت را زير نظر خود اداره مي

در جمهوري . كند خاصيت است و تنها اين جونتاي نظامي است كه هر كار بخواهد مي  بيشده است اما عمالً

ارزشها و آرمانهاي اسالمي، انقالب و قانون اساسي كه ثمره خون شهداي انقالبش اسالمي نيز عليرغم 

زير پوشش " روحانيون"ايد يك جونتاي مشابهي كه اما نه از نظاميان بلكه مركب از تني چند از  خوانده

شوراي "، "تشخيص مصلحت شوراي "هاي روساي سه قوه با همكاري همدستانشان تحت عناوين و پوشش

كار فاهميتي هم به قانون اساسي و ا. كنند و غيره مملكت را هر طور كه بخواهند اداره مي" ي كشوربازساز

 هيچكس هم حق سوال و استيضاح .دهند و نه به مغايرت مصوباتشان با موازين دين مبين اسالم مردم نمي

تمام . دانند لس نميو بازخواست از آنان را ندارد و آنان هم خود را مسئول و پاسخگوي مردم و حتي مج

نفع تثبيت ه هر آنچه را كه خود بخواهند و ب. اند را بطور انحصاري در اختيار گرفتهامكانات تبليغاتي 

هر كجا مصلحت بدانند دم از قانون و . نمايند مردم القا يا تحميل ميه خودشان بدانند درست يا نادرست ب

وقتي قانون اساسي ناديده گرفته شود . سپارند موشي ميصلحت ندانند آن را به فرازنند و هر كجا م دين مي
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 .طريق اولي معلوم استه و آزاديها و حقوق اساسي ملت زير پا گذارده شود تكليف قوانين موضوعه ب

 ازتر و مردم عادي  وقتي كار اين چنين است شما چطور انتظار داريد مسئوالن كشور در سطوح پائين

  !!ثباتي باالتر از اين  مرجي باالتر از اين وجود دارد؟ چه ناامني و بيچه هرج و. قانون تمكين نمايند

∗        ∗        ∗  
 ها كننده دردها و محروميت باشند و منعكس گويند فرمايشات جنابعالي بسيار خوب و دلنشين مي مردم مي

 .خنان بي اعتنا باشنداما نبايد گذاشت مسئوالن كشور نسبت به اين س. هاي در گلو خفته آنان استو فرياد

اثري سخنان جنابعالي خواهد شد و در نتيجه همانطور كه خود در پيام به  ها سبب بي اعتنائي چرا كه اين بي

اگر شعارها زياد باشد و يا عمل در سياست داخلي و خارجي ما با شعارهايمان ": ايد دانشجويان فرموده

  ". تفاوت خواهند شدها هم به ما هم به شعارهايمان بي وفق ندهد ملت

توانيد قدمهاي مؤثر و  بايستي و مي رسد كه خود جنابعالي مي نظر ميه اثري ب براي جلوگيري از اين بي

  .اساسي و اوليه را برداريد

ار ذگ"هاي يوميه صبح بنابر توصيه جنابعالي تحت عنوان  ي را كه چندي قبل يكي از روزنامه حركتاوالً

در جهت باز شدن جو سياسي جامعه و اقدام عملي در ايجاد تساهل و تحمل  شروع كرده بود و "انديشه

 موافق با حاكميتسي غيرهاي سيا صاحبه و مقاله در گروهها و شخصيتسياسي در صدد تهيه و چاپ م

 ولي نه به صورت انحصاري و خاصه خرجي احيا بشود و ساير مجدداً نيز بود و متاسفانه متوقف گرديد

  . اين خط مشي تبعيت نمايند ازهاي الزم عالم تضمينبا اها نيز  روزنامه

س همه امور قرارگرفته است سمينار يا أ اكنون كه مسئله بازسازي كشور بعد از ختم جنگ در رثانياً

ميزگردي در باره اين مسئله به دعوت جنابعالي از صاحبنظران متعهد و دلسوز به ملت و مملكت و انقالب 

 در حضور جنابعالي تشكيل گردد و صدا و سيما ،وافقين و غير موافقين با حاكميتو جمهوري اسالمي از م

دليل مصلحت مملكت آنرا بدون سانسور پخش ه جنابعالي و ب كار  احترام اينههاي گروهي ب و ساير رسانه

  .نمايند و اگر سانسوري ضرورت پيدا كند زير نظر خودتان باشد

اعتمادي مردم شود و  اعتنائي و بي اهگشاي تخفيف بحرانها و تقليل بيتواند ر اين اقدامات و نظائر آن مي

  .هاي اميدي را به آينده روشنتر باز كند دريچه

  با توفيق جلب رضاي حق و خدمت بخلق

  نهضت آزادي ايران

۲۵/۸/۶۷  

  

  



 
  تعاليبسمه 

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  يانيه پيرامونب

  احزاب سياسي و وزارت اطالعات
  

  هموطنان شرافتمند و گرامي

آقاي ري شهري وزير اطالعات بياناتي در شهر ايالم درباره ) ۲۹/۷/۶۷(باشيد كه اخيرا شايد اطالع داشته 

اين . اند كه پرسش و گفتگوهايي را در داخل و خارج ايران برانگيخته است فعاليت احزاب سياسي ايراد كرده

ها و  برنامهدهند و مردم براي توفيق  سخنان در شرايطي كه مقامات كشور وعده بازسازي و سازندگي مي

  . جالب توجه است،سالمت اجراي آنها انتظار باز شدن فضاي سياسي و اجتماعي كشور را دارند

سخنراني وزير اطالعات را در شهر ايالم بعضي از هموطنان نشانه باز شدن فضاي سياسي و رفع 

صد آزاد نمودن و ق) و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران( اشغال و تعطيل نهضت آزادي ايران

 مهر ۱۲نامه مورخ ه كنند و برخي ديگر آنرا پاسخ ب  ابراز اميدواري مي،دفاتر و افراد بازداشت شده دانسته

ماه دبيركل نهضت به رهبر انقالب و توجيهي براي رفتارهاي خالف قانون وزارت اطالعات تلقي كرده و 

  .نمايند سف ميأاظهار تعجب و ت

ترين مسائل كشورمان  ده شد بيانات آقاي وزير اطالعات را كه با اساسيبنا به جهات فوق الزم دي

 قبالً. بالجواب نگذاريم) كند را تداعي ميماهي  گرفتن آلود كردن آب براي المثل گل و ضرب(ارتباط دارد

  .نمائيم  نقل ميشود عيناً بخشي از بيانات ايشان را كه مربوط به مسئله مورد نظر مي

اندازي عليه  شرط اينكه توطئه و سنگه توانند فعاليت داشته باشند ب كشور مياحزاب سياسي در "

دور از مزدوري بيگانگان و تالش در ايجاد ه هر دسته و گروهي كه ب. جمهوري اسالمي نداشته باشند

توطئه بخواهد كار سياسي سالم داشته باشد آزاد است و به همين دليل ما با بسياري از گروهكهاي غير 

  برخوردي نداشيم و تا آنجا كه تصميمي به توطئه نگيرند در كار سياسي خود"اكثريت"ي از قبيل مذهب

".اي در كار نباشد آزادند و كار سياسي كردن در كشور مشروط بر اينست كه توطئه
١

  

  :سخنان آقاي وزير اطالعات از چند جهت قابل بررسي و اعتراض است

  صوبا رعايت قوانين مقانون گرائي ي) الف

ت در كار وزارت كشور است و  دخال،ايراد اصولي ما و انحراف ايشان از حدود و وظايف قانوني

  .نظر و تعيين تكليف براي احزاب سياسياظهار

 جمعيتها و انجمنهاي ،قانون فعاليت احزاب" تحت عنوان ۱۳۶۰قانون احزاب كه در هفتم شهريور ماه 

 به تصويب مجلس شوراي اسالمي و "تهاي ديني شناخته شدهسياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي يا اقلي

وزارت كشور را نهاد طرف مراجعه احزاب و جمعيتها و مسئول نظارت . تائيد شوراي نگهبان رسيده است

.  تعيين كرده است۱۸-۱۷-۱۵-۱۲-۱۰-۹- ۸–) ۲ و ۱هاي  تبصره( ۶ بر طبق مواد ،و اجراي قانون فوق

 و رسيدگي به شكايات آنان و همچنين كيفر تخلفات و تقاضاي انحالل وظيفه صدور پروانه براي احزاب

                                                            
 ۳۰/۷/۶۷نقل از روزنامه رسالت مورخ ه  ب.
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نمايندگان دادستان (عهده كميسيوني گذارده است كه در وزارت كشور از پنج عضو ه گروهها از دادگاه را ب

 بدون آنكه احدي از ،شود تشكيل مي)  وزارت كشور و دو منتخب از مجلس، شورايعالي قضائي،كل كشور

  .عات در آن حضور داشته باشدوزارت اطال

نظر ب به وزارت كشور و اقدام و اظهارذكر اين نكته نيز ضروريست كه اگر ما اصرار به احاله كار احزا

اين جهت است كه آن وزارتخانه يا وزيرش را داراي از  نه ،آن وزارتخانه در مورد احزاب سياسي را داريم

خواهيم اداره امور كشورمان در   بلكه مي،شناسيم قانون ميسابقه درخشان در آزادي و انتخابات و اجراي 

  .خط صحيح قوانين قرار گيرد و قانون در جمهوري اسالمي حاكم باشد

عهده داشته مسئول كشف فعاليتهاي ضدامنيتي و جاسوسي ه البته وزارت اطالعات وظيفه خطيري را ب

ت آمده را به مقامات قضائي و اجرائي و براندازي نظام جمهوري اسالمي بوده اطالعات و اسناد بدس

 مملكت و تخطي به ، تخلف از قانون و نظاميد كه انجام چنين وظائفآ نظر نميه دهد ولي ب مربوطه انتقال مي

اي ها و دستگاهه  نوع و تركيب كار وزارتخانهاصوالً. حقوق دولت و ملت را ايجاب نمايد يا اجازه دهد

 نه سخنرانيهاي تبليغاتي شعارگونه و ،ي دنيا بر مبناي استتار استجااطالعاتي و ضد جاسوسي در همه 

 حال معلوم نيست كه وزير اطالعات آيا به پيروي از سياست و نظر .تعيين تكليف براي احزاب سياسي

 قضات را در اتكا و استناد و اصرار "گرائي قانون"ها كه حدود دو سال قبل  دادستان كل كشور آقاي خوئيني

اند در بيانات و دستورهاي خود   خواسته،انقالبي شمرده بودند عملي ضد، صحيح قوانين مصوببه اجراي

 نمايند يا شخص خود و وزارت  برخي را نقضاحياناًاعتنا به قوانين مصوب جمهوري اسالمي بوده و  بي

اند مقررات  هد داشتدانند و تعم  دولت و مجلس و ملت مي مافوق"وظائف محوله مهمه"دليل ه اطالعات را ب

  .الحات ابداعي جاده بيراهه اختصاصي انتخاب نمايندطكار بردن اصه وضع شده را نديده بگيرند و با ب

كار بردن اصطالحات كشدار نامشخص و تعبيرهاي شعارگونه در سخنراني ه آقاي وزير اطالعات با ب

نوني و معيارهاي  به موازين قاتوجهي خود را نسبت  بي،ايالم براي تعيين تكليف يا توبيخ احزاب سياسي

 ،اندازي عليه جمهوري اسالمي توطئه و سنگ  :اصطالحات و تعبيرهايي از قبيل. اند حقوقي نشان داده

 برخورد با گروهها و غيره كه قانونگذار آنها ، كار سياسي سالم، تالش در ايجاد توطئه،مزدوري بيگانگان

باشد  سازي و تهديد و تحريك مناسب مي است البته برا ي جورا بكار نبرده و از نظر حقوقي تعريف نشده 

  .ولي با اجراي عدالت و قانون و برپا داشتن مردم در راه حق مباينت دارد

ديدند كه در فصل اول آن براي جلوگيري از ابهام و  كردند مي اي به قانون احزاب مي  مراجعهايشان اگر قبالً

حقوق  فصل دوم كه ۱۶ تعريفهاي حقوقي داده شده است و ماده انحراف در برداشتهاي مختلف يك سلسله

 مشخص و محدود "ي" تا "الف" بند ۱۰يل در تفصنمايد فعاليتهاي ممنوعه آنها را به  احزاب را تعيين مي

تشخيص آن  كيفر تخلفها كه ،عالوه بر اين ١.كار نبرده استه ساخته و اصطالحات آقاي وزير اطالعات را ب

                                                            
ها،  سفارتخانه  تباني و مواضعه با، هر نوع ارتباط، مبادله اطالعات-ب. فعالي كه به نقض استقالل كشور منجر شود ارتكاب ا- الف.

هر صورت كه به آزادي، استقالل، وحدت ملي و مصالح ه ها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و ب نمايندگي

ايراد ـ ـ ه.  نقض آزاديهاي مشروع ديگران-هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان د دريافت -ج.جمهوري اسالمي ايران مضر باشد

 تالش براي ايجاد و تشديد -ريزي براي تجزيه كشور ز  نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح-تهمت، افترا و شايعه پراكني و

اسالمي و  نقض موازين –ذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران ح هاي متنوع فرهنگي و م استفاده از زمينهاختالف ميان صفوف ملت با 
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به استثناي . ي معين گرديده استصورت تدريجه  ب۱۷ در چهار بند ماده  است۱۰يون ماده عهده كميسه ب

  .بايد به دادگاه و هيئت منصفه ارجاع شود )۱۹بر طبق ماده (انحالل حزب و اعالم غير قانوني بودن آن كه 

  گروه سياسي الگو )ب

 هاحزاب از هر جهت روشن گرديدوزير اطالعات براي آنكه رهنمودها و دستورالعملهايشان به مردم و 

 مؤتلف با "اكثريت"گروه . و مركوز ذهن خاص و عام شود، بياناتشان را با ذكر مورد و مثالي تكميل كردند 

عنوان گروه ه  ب، در برابر نهضت آزادي ايران،باشد حزب توده ايران را كه شاخه اصلي چريكهاي فدائي خلق مي

 آنطور كه از ،به عقيده ايشان.  معرفي فرمودند)يا خودشان(رت اطالعات سياسي مجاز و نمونه مورد قبول وزا

دور از ه  اين گروهك با آنكه غير مذهبي است چون هيچگاه تصميم به توطئه نگرفته و ب،آيد بياناتشان بر مي

  . داشته است در معرض برخورد وزارت اطالعات قرار نگرفته است"كار سياسي سالم"مزدوري بيگانگان 

 آنطور كه ،بته نهضت آزادي ايران مخالف آزادي عقيده و بيان براي كليه گروهها و احزاب سياسيال

باشد و از باز شدن فضاي سياسي جامعه براي عرضه افكار و  قانون اساسي مشخص كرده است نمي

 ،ر اطالعاتاما براي آنكه هموطنان شرافتمند و همكاران دولتي آقاي وزي. نمايد نظريات مختلف استقبال مي

 از سياست يك بام و دو هوا و انحصار و اختناق حاكم بر صحنه سياسي ، مقامات قضائيمخصوصاً

 و فعاليت مجاز و معقول يك حزب سياسي از ديد يك مسئول اصلي "كار سياسي سالم"مملكت و معناي 

 برخي از شعارها و ، درجه آگاهي و اطالعات وزارت اطالعات را بهتر درك كنندنظام پي ببرند و ضمناً

 را كه ")اكثريت(كميته مركزي سازمان فدائيان خلق ايران " ۱۳۶۷مقاالت استخراجي از خبرنامه خرداد ماه 

  .نمائيم در ماههاي اخير در بعضي مراكز و نقاط تهران پخش شده است ذيال كليشه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                              
 . اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز-ي تبليغات ضداسالمي و پخش كتب و نشريات مضله -اساس جمهوري اسالمي ط
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باشد و   ميسالمي ايران شعار آشكارشمهوري ااز ديد جناب آقاي ري شهري گروهي كه سرنگوني ج

تامين اتحاد وسيع همه نيروهاي دمكراتيك كشور در نيل به صلح و آزادي و "رفقاي خود را دعوت به 

عنوان نمونه ه تواند ب  دارد و مي"كار سياسي سالم"گر نيست و  نمايد توطئه  مي"سرنگوني رژيم واليت فقيه

 كه اسالم وزارت اطالعات حقيقتاً!  كه چشم همه روشنواقعاً. رد الگوي احزاب قرار گي،قابل تحمل رژيم

  ! است نه اسالم ماركسيستي و نه اسالم آمريكائي"اسالم ناب محمدي"

  برخورد با نهضت آزادي ايران) ج

 سياست خفقان و ،اگر معناي فعاليت سياسي سالم در نظام جمهوري اسالمي چنان است كه نقل گرديد

  كامالً،ز طرف وزارت اطالعات در مورد نهضت آزادي ايران به اجرا گذارده شده استتعطيل و زندان كه ا

 حكومت كند و تنها "قرآن و قانون" اما اگر قرار است در جمهوري اسالمي ،باشد بجا و مورد افتخار ما مي

كيد بر أر خود تاهللا منتظري در پيامها و بيانات اخي  سال قانون اعالم نشده باشد و آنطور كه آيت۱۳۶۰سال 

 خواستار باز شدن فضاي فرهنگي و سياسي كشور ،دادن آزاديهاي قانوني به همه افراد و گروهها كرده

صورت اعتراض و انتظارات قبلي ما به قوت خود باقي بوده و به آقاي وزير اطالعات   در اين،اند دهش

 نهضت آزادي ايران زدوري بيگانهاندازي و م  سنگ،گري  اگر منظورشان از توصيفهاي توطئه،گوئيم مي

تا سيه "پوشي و پروا موارد كشف شده را به كميسيون ويژه وزارت كشور ارائه دهند  است بدون پرده

منظور آزادي و اجازه فعاليتهاي سياسي و ه  اما اگر سخنانشان ب".روي شود هر كه در او غش باشد

ي ايران بوده است چرا محدوديتهاي ايجاد شده قانوني احزاب و گروهها و نفي تصميم تعطيل نهضت آزاد

  .حق و مصلحت نزديكتر استه كنند كه ب نداشته و تمكين از قانون اساسي و قانون احزاب نمي بررا كالً

   قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي شنئانواليجرمنكم 

  نهضت آزادي ايران

  ۶۷آبان 

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  ايراناطالعيه دانشجويان نهضت آزادي 

   آذر روز جهاني دانشجو۱۶ مناسبت گراميداشته ب
  

 آسمان ايران آكنده از اندوه و درد بود و .گذشت  مي۱۳۳۲ مرداد سال ۲۸چهار ماه از كودتاي ننگين 

شد   مصدق رهبر محبوب ملت در بيدادگاه نظامي سلطنت آباد محاكمه مي.زمين آبستن آتشفشان قيام ملت

رفت تا با تجديد رابطه با استعمار پير انگليس و سفر نيكسون معاون  لي ميو سلطه سياه استبداد داخ

دلهاي " تپش مزار آباد بي"اما در آن . رياست جمهوري آمريكا به ايران از طريق استيالي خارجي تحكيم يابد

داد كه از نظام استب. كرد تپيد و آرامش شاه را آشفته مي آزاده مرداني در كوي و بازار و دانشگاه هنوز مي

تدارك دانشجويان براي تظاهرات عليه سفر نيكسون مطلع شده بود براي نخستين بار حرمت محيط علم و 

ادب را شكست و براي گوشمالي دادن دانشجويان نيروهاي كماندويي ويژه خود را در دانشگاه تهران 

دنبال دو روز تظاهرات ه  بگرفت و اينچنين بود كه محيط دانشگاه را اعتراضات وسيعي فرا. مستقر ساخت

يد كه فريادها چونان هاي مختلف، دانشكده فني يكپارچه خشم و خروش شد و ديري نپائ در دانشكده

مين نمايند أداران نظام زور كه وظيفه داشتند امنيت سفر ارباب را ت سرنيزه. هاي شرزه فراگير گشت  شعله

 به زير ضربات سرنيزه گرفتند و در اين حمله با هجوم به كالسهاي درس دانشكده فني دانشجويان را

 شريعت رضوي، قندچي و بزرگ نيا بر زمين ريخت و اين سه تن نخستين شهدائي :خون پاك سه دانشجو

اين .  در سنگر آزادي و آگاهي در خون خود غلطيدند۳۲ مرداد ۲۸گشتند كه پس از كودتاي ننگين 

  ١:جوانمردان به قول دكتر شريعتي

 از پشت ميز دانشگاه به پشت پاچال بازار بروند و سر  وكه همچون ديگران كوپن ناني بگيرندنخواستند "

اما اين سه تن . از آنسال چندين دوره آمدند كارشان را تمام كردند و رفتند. برند در آخور خويش فرو

 هميشه خواهند روند آنها هرگز نمي. رود سفارش كنند آيد بياموزند و هر كه را مي ماندند تا هر كه را مي

  ".اين سه قطره خون كه بر چهره دانشگاه تازه و گرم است. آنها شهيدند. ماند

عنوان روز مقاومت دانشجو و دانشگاه در برابر استبداد و ه و هم از آنسال است كه شانزدهم آذر ب

عنوان ه ب" انشجويانالمللي د  بينسازمان"درخواست ه  بلكه ب، تاريخ مبازرات ميهن مار نه تنها د،اختناق

  .روز جهاني دانشجو نامگذاري شد

دليل ه دانشجويان نهضت آزادي ايران ضمن گراميداشت اين روز تاريخي از اينكه در شرايط فعلي ب

 و اداي فريضه عظيمه امر مبسته بودن محيط سياسي دانشگاه و فقدان آزادي ابراز عقيده، امكان انتقاد سال

ه كه تنها وسيله پاسداري از ارزشهاي اسالمي و اصول اوليه انقالب است، ببه معروف و نهي از منكر 

در اين راستا دانشجويان . نمايند سف و نگراني عميق ميأ ابراز ت،باشد شدت مورد تهديد و تحديد مي

                                                            
 .هاي آشنا مخاطب با ـ دكتر علي شريعتي .
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 خطاب به انجمنهاي اسالمي و جهادهاي دانشگاهي چنين ۶۷ماه آزادي ايران در اطالعيه مورخ مهرنهضت 

  :دادندهشدار 

ايد و از عوامل طرد و  شما از سالهاي قبل صحنه دانشگاه را يگانه قلمرو فعاليت و مالكيت خود ساخته"

قسمت بزرگي از بار مسئوليت نابسامانيهاي امروز كه . اخراج بسياري از استادان و دانشجويان گرديديد

كنيم تجديدنظرهاي اصولي در  يعهده شماست بنابراين توصيه مه  ب،نتيجه مداخالت نادرست ديروز است

عمل آورده و در كردار مروج و مبلغ واقعي مفهوم مقدس آزادي و آزادانديشي ه ها و روشهاي خود ب بينش

  ".در ميان دانشجويان باشيد

ساز تاريخ ميهنمان از قشر دانشگاهي اعم از استاد و دانشجو  ر اين مقطع سرنوشتما بار ديگر د

اند براي ايجاد فضاي آزادي و رفع  قائم مقام رهبري هم توصيه فرمودهوري كه خواهيم همانط مصرانه مي

 رفع ، تخصصي، ايجاد و افزايش امكانات تحقيق علمي ـاختناق در دانشگاهها، باالبردن كيفيت آموزش

  .مين نيازهاي صنفي آنها گامهاي اساسي بردارندأتضييع حقوق دانشجويان و ت

  

  قويتوال البر تعا ونوا علي

  االثم والعدوان والتعاونوا علي

  دانشجويان نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷شانزدهم آذرماه 

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  شهيد راه حق و خدمت

  دكتر كاظم سامي
  

ع اهللا و الرسول فاولئك مع الذين انعم اهللا علـيهم مـن             و من يط  

النبيين و الـصديقين و الـشهدا و الـصالحين و حـسن اولئـك               

  )۶۹ نساء  (رفيقا

  

اي بر مغز دكتر كاظم سامي كه در  كار حرفهايت سه ضربه كاري يك جن۶۷شنبه دوم آذر ماه ظهر چهار

دو روز و نيم تالشهاي جانفشانه ! گذراند وارد آمد اش را مي پشت ميز طبابت آخرين ساعت خدمت روزانه

ئي جاه دكتر جراح و مسئولين بيمارستان ساسان و مقاومت سرسختانه خود بيمار در برابر مرگ ب

 سالگي جان ۵۴مردانه و مظلومانه در سن تر سامي عزيز،  آذرماه دك۴ جمعه ۳۰/۲۱نرسيده در ساعت 

  .اناهللا و انا اليه راجعون. . . شيرين و دانش امانتي را تسليم خداوند جان آفرين و توانمند حكيم نمود 

 را به پدر بزرگوار ايشان  اين مصيبت دردناك،ثر فراوان و همدردي با همگانأنهضت آزادي ايران با ت

. گويد  به خانم و خواهر وبرادران و دختران و كسان و بازماندگان تسليت مي،جناب آقاي غالمحسين سامي

عنوان ه نمائيم و آرزو داريم كه خداوند كريم او را ب صبر و ادامه راه آن مرحوم را ميو   به حقتوصيه

  . . . رحمتش بپذيرد درگاهه رفيق راه بندگان برگزيده و پسنديده ب

 مصيبت . گواه حق و از شايستگان خدمتگزار، دشمن دروغ و دروغگويان، رهرو خط انبيا،بنده خدا بود

 شاگردان ، درمان شدگان، همفكران و همكاران، دوستان و ياران،و درد اختصاص به خاندان سامي نداشت

 ، داشتند يا آگاه از فاجعه پيش ساخته شدنداو و همه ايرانياني كه آشنائي قبلي با افكار و خدمات سامي

  .داغديده و كوبيده گشتند

خاك سپردن ه دوش گيرندگان جنازه تا به كنندگان و ب يعي چه تش،چه عيادت كنندگان دوران بيهوشي

قه و غير قابل ساب  بي،شائبه مردان و زنان طبقات مختلف ثر بيأ چنين تجمع خودجوش و ت"بابويه ابن"در 

آوايي و همدردي كل جامعه  حكايت از هم.  خانوادگي يا فرمايشي تبليغاتي بودهاي ا عزاداريمقايسه ب

  .كرد دردمند ايراني مي

تقي ي و پرورش يافته مكتب استاد محمداي علي شريعت آموز هم مدرسه كاظم سامي كرماني دانش

ه آزادي و ارزش انساني و  از ابتداي جواني همگام با نسل جوان ستمكشيده و سرگردان كه تشن،شريعتي

 به صف ، باشد شدهخواستند كه از خرافات و ركود و ريا پاك استقالل كشور بودند و اسالمي را مي

و سپس انجمن اسالمي ) تهران( انجمن اسالمي دانشجويان ،)مشهد(گذاران كانون نشر حقايق اسالمي  پايه

رمان بيمارشدگان از رنج و ه دي ب تالش شخص وضمن آنكه با تخصص روانپزشكي. پزشكان پيوست
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با ياران همفكر و ديگر مبارزان ملي و مذهبي همگام و به جرم فعاليت در حزب . پرداخت نابسامانيها مي

 ساله ۲۵۰۰زندان گشت و تا پيروزي انقالب اسالمي وسرنگوني استبداد   ما و جبهه ملي هم جا،مردم ايران

ا قبول پست وزارت بهداري با دولت موقت كه رهبر انقالب آنرا پس از پيروزي ب. شاهنشاهي از پا ننشست

شب و روزش در آن ماههاي بحراني و نگراني وقف ايفاي .  همكاري نمود،دولت امام زمان ناميده بود

وفائيها مانند  در برابر كارشكنيها و بي. وظيفه و سامان دادن به سالمت و سياست و سرنوشت مملكت بود

ماينده مردم ن. داده به مطب و به مبارزه براي دفاع از مردم و آرمانهاي انقالب برگشت ساير وزرا استعفا

. گذاشتن عهد و پيمانها شدگر دردمند تداوم انحراف از انقالب و اسالم و زير پا  در مجلس اول و نظاره

آخرين .  دفترشان را گرفتند و خانه نشينشان كردندما و جمعش حمله بردهانحصارگران به محل جا

 با مختصر درمان و چاپ و پخش كتاب و گاهگاه ديدار و گفتار با تني چند ،دلخوشي او خلوت خانواده بود

  .خود و خوديها و خدا را از دست نداده  معذلك اميد ب،از همفكران در محافل دربسته و بركنار

 و مبارزه نه با كه جز خدمت و دوستي رابطه ديگر ي با مردم نداشت و در عالم سياست يبراي كس

معارضه و براندازي پرداخته بود و نه با هيچ خلق و گروه در افتاده مرتكب خيانت و به دولت و نهادها 

هيچكس احتمال چنين سوء قصد تنظيم شده بيرحمانه را كه هم ترور جان بود و هم . جنايتي شده بود

وقتي از . يمار رواني از جا دررفته باشدشد كه كار يك ب در بادي امر حدس زده مي. داد  نمي،ترور وجدان

شدند در پي يك ترور سياسي از ناحيه يك گروه مخالف  چگونگي حمله و ترتيبات حساب شده آن مطلع مي

  .هم با توجه به اخالق و افكار و فعاليتهاي دكتر سامي و دوستانش قابل توجيه نبود رفتند كه آن درگير مي

 انتخاب شخص سامي و ضربات وارده بر مغز و پيكر با . نقشهحساب و عمل نه تصادفي بود نه بي

همه صاحبان مغز و دل كه   هشدار خصمانه و اخطاري بود به. پيامي همراه داشت،چنان شدت و وحشت

  .طرفدار حق و خدمت و عدالت از طريق منطق و مسالمت باشند

ديدند اوضاع و امكانات  زمان مينمايند كه هر كسي يا هسته و دستهائي مبادرت به اين نوع صدمات مي

كند و امكان تفاهم و وحدت پيش  سوي آرامش و صلح و در جهت حاكميت عقل و قانون تمايل پيدا ميه ب

انداختند و بهانه براي عصباني كردن مردم و خشونت و خصومت ايجاد  يد انفجار و اغتشاش راه ميآ مي

  .نمودند مي

اري خود ، قدرشناسي و سپاسگزو در مجالس انبوه سوگواريمردم ايران در مصيبت قتل فجيع سامي 

 با تجربه و ،قضاوت عادي و سوء ظن غالب. را همراه با حسرت و حيرت و نفرت نشان دادند و خواهند داد

 در حاليكه در درون دولت و دولتيان .رود سوي دستگاه يا جناحي از دستگاه ميه تحليلي كه مردم دارند ب

خير و تعلل أكيدي اگر چه با تأشود و ضمن ابراز تسليتهاي خفيف توصيه و ت ل ديده ميحاالت بهت و انفعا

  .عمل آمده استه براي تعقيب جدي قضيه و كشف و كيفر مجرمين ب

حال شواهد و قرائني دردست ندارد كه داللت بر دخالت و ه سهم خود و تا ب  نهضت آزادي ايران به

 ،طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه راه  ب ولي اوالً.اين فاجعه نمايدمسئوليت مستقيم دولت يا نهادها در 

  .هائي داريم  نظرات و توصيهشناسيم و ثانياً اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي

 با ،هيئت حاكمه و گردانندگان دستگاه از همان اوان پيروزي انقالب و برقراري نظام جمهوري اسالمي

وجود آوردند و اجازه و امكاناتي كه ه خواهي كه ب و تهمت و مرگجوسازيها و فضاي خصام و سب ولعن 



 

 ٩٩

طور غير مستقيم و مسلم ه  ب،به افراطيهاي پرشور عليه طبقات ملي و مذهبي غير وابسته و مطيع خود دادند

 سب و لعن بشود و روش ،وقتي جو غالب سياسي كشور. اند ثري در اين نوع ناهنجاريها داشتهسهم مو

ر  و لذا بايستي با ترو"ت عليه من استهركس با من نيس"ميت بر اين محور قرار گيرد كه عام سياسي حاك

 اين روش و عملكرد عمومي ،"الناس علي دين ملوكهم"مصداق ه ب. شخص يا شخصيت از صحنه خارج شود

  تالش خواهد كرد تا،جاي قبول حق حضور همه افكار و عقايده شود و هر كس و هر گروهي ب دستجات مي

هر قيمتي كه باشد از ه مخالفين خود را در هر سطحي كه باشند با قهر و خشونت و يا تزوير و توطئه ب

  .صحنه سياست يا حيات محو سازد

ساز اصلي  لعن حاكم بر جو سياسي كشور است كه زمينه در واقع اين سياست قهر و خشونت و سب و

ران خود حاكميت هم خورده است و اگر اين رويه باشد كه در گذشته تيرش به قلب يا اينگونه ترورها مي

  .  تكرار خواهد شدادامه يابد باز هم

 تساهل و تحمل ،انقالب مسئوالن مملكت سياست عفو و رحمتپيروزي اگر در طي ده سال بعد از 

شد فضاي سياسي  گرفتند و همانطور كه قبل از انقالب وعده داده شده بود و عنوان مي اسالمي را پيش مي

  .كشيد هاي خونين نمي  هرگز كار به ترورها و تصفيه،رديدگ ابل تحملي ايجاد ميق

 صفر نهضت آزادي كه دكتر سامي در خروج از آن مجلس و ۲۸ در برگزاري مراسم ۶۳اگر در سال 

 مضروب سوار شدن به ماشين خود مواجه با افراد مسلح غيرمسئول ولي مجاز و معلوم نگرديده و شديداً

آلوده و چشمان زخمي به خانه برنگشته بود و مقامات مسئول انتظامي و  شده با صورت خونو مجروح ن

كنندگان در آن مجلس را مورد تعقيب و تنبيه قرار  قضايي ضاربين او وضاربين و مزاحمين ساير شركت

  . . . شد   نمي درست۶۷ آذرماه م سابقه و زمينه برا ي فاجعه دو،كردند ند يا الاقل محكوم و مالمت ميددا مي

 ،اگر در دوره اول مجلس شوراي اسالمي كه دكتر سامي در آن حضور و سمت نمايندگي داشت

گرفتند چراغ سبز به چنين   مورد اغماض و تشويق قرار نمي"جاما"كنندگان و تصرف كنندگان دفتر  حمله

  .دش  داده نمي،حركات و حمالت كه درباره احزاب و گروههاي ديگر نيز صورت گرفت

 شخصيتها و گروههاي سياسي ملي و اسالمي موجه و سالم اما غير موافق با هاگر در اين هفت هشت سال

 مكرر ،دارندبه قانون اساسي خدمتگزاري كه به انقالب و جمهوري اسالمي و حاكميت عليرغم اعتقاد و اصرار 

ت و ضربات بر مليون و مسلمانان گرفتند آيا چنين حمال در مكرر در معرض توهين و تهمت و تهاجم قرار نمي

  شد؟ ايراني از ناحيه جنايتكاران داخلي يا خارجي يك امر عادي مجاز در جمهوري اسالمي ايران تلقي مي

 قانوني علني و باالخره اگر خانه و دفتر جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملي ايران كه گروه صددرصد

 در چند ماه گذشته به دستور دادستاني انقالب و )همچون نهضت آزادي( جو غير معارض و مسالمت

 فعال آنها به زندان ءگرديد و جمعي از اعضا وزارت اطالعات و بدون رعايت موازين قانوني تصرف نمي

آمد كه حاال چون  گرفتند آيا موجبي پيش مي افتادند يا مورد بازخواست و تهديد و تعهدهائي قرار نمي نمي

اب دستورهاي اكيد براي حفاظت و حمايت خانه و جان و حقوق افراد و تعقيب  بعد از مرگ سهرينوشدارو

  قاتلين و خائنين صادر گردد؟

 توبه و بازگشت به ارزشهاي ،آموزي از اين فاجعه و امثال آن هاي ما در عبرت اما نظريات و توصيه

ثبات كشور و تثبيت نظام . باشد ن اساسي و قوانين موضوعه ميواالي توحيدي و تمكين همه جانبه از قانو
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اگر قرار باشد كه انقالب از اين كوره راههاي قهر و خشونت و . جمهوري اسالمي در گرو اين امر است

برگشت به قانون انحصار و انحراف و استبداد بيرون بيايد و جمهوري اسالمي باقي بماند راهي جز 

  .مصرحه در قانون وجود نداردچون و چراي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت  اساسي و اجراي بي

 اما در هر شرايطي معنا و مفهوم و اثرات و .ترورهاي سياسي در هر شرايط ممكن است صورت بگيرد

  .پيامدهاي خاص خود را دارد

ه توز و يا ب دست جناحهاي تندرو و افراطي و كينهه ترور ناجوانمردانه و جنايتكارانه دكتر سامي خواه ب

دست مزدوران ضد ه اند و يا ب طور خزنده در حاكميت نفوذ كردهه  و ايران كه بدست گروههاي ضد اسالم

هم ند داشته باشد و آن برتوا  هدف ميانقالب بسيج و اعزام شده از خارج صورت گرفته باشد تنها يك

  .باشد  توسعه ناامني و آشفته كردن هر چه بيشتر اوضاع مملكت مي،ريختن هرچه بيشتر نظم عمومي

عد از جنگ و ضرورت بازسازي كشور بيش از هرزمان برگشت به وحدت عام و همگاني اوائل شرايط ب

 در هر حال جواب يا ،ادامه جنگ صرف نظر از ضروري يا موجه بودن آن. طلبد وزي انقالب را ميپير

 طرف  اما پايان گرفتن جنگ هيچ توجيهي ازعدالتيها، سرپوشي بود بر بسياري از نارسائيها و ظلمها و بي

اگر راهي براي نجات باشد تنها با جذب همه نيروها و جلب مشاركت و . باشد مردم قابل قبول و تحمل نمي

  .اعتماد همگان و تضمين حقوق و آزاديهاي ملت در چهارچوب قانون اساسي است

مقام شود و قائم  بيني در برخي از جناحهاي حاكميت در اين راستا ديده مي در حاليكه عالئمي از واقع

 يورش به نهضت آزادي و ،كنند رهبري در پيامهاي خود برگشت به وحدت ملي صدر انقالب را توصيه مي

 اشغال دفاتر آنها و ترور دكتر ، دستگيري فعالين و اعضا،جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران

  .هايي است عليه چنين روندي سامي توطئه

 اطالعاتي و ،ر كشور اينست كه نه تنها بايد تمام نيروهاي امنيتيباالخره توصيه ما به مسئوالن هوشيا

رج داده خه ت و شهامت بأانتظامي مملكت در جهت كشف عاملين اين توطئه و جنايت بسيج شوند بلكه جر

ها را خنثي ساخته و راه را براي نجات انقالب و جمهوري  هاي باال اينگونه توطئه و با قبول و انجام توصيه

  . هموار سازنداسالمي

  اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا

  نهضت آزادي ايران

  ۶۷آذرماه 

  

  درد، با توجه به دست بستگي نهضت فكر و هم هموطنان هم

  . در تكثير و توزيع نشريه با ما همكاري خواهند فرمود

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۲۰/۱۰/۶۷ :تاريخ

  

  

  

  مصاحبه دكتر يزدي 

  سي بي با خبرنگار راديو بي
  

  : جهت به اجراء درآوردن قانون احزاب صورت گرفتهـ اخيراً از سوي دولت حركتي در۱س 

  الف ـ به نظر سركار چه عوامل باعث هفت سال تأخير در اجراي اين قانون شده است؟

شود  هايي كه از سوي مسئولين در ارتباط با آزادي احزاب داده مي ب ـ جنابعالي تا به حدي به وعده

  كنيد؟ جدي تلقي ميخوشبين هستيد و اجراي قانون فوق را تا چه حدي 

اما اوالً قانون . الف ـ حاكميت مسئله جنگ را علت تأخير در اجراي قانون احزاب ذكر كرده است: ۱ج 

هاي قانوني را حتي در زمان جنگ ممنوع دانسته است، ثانياً قانون احزاب  اساسي به صراحت تعطيل آزادي

. اند كرده به جنگ و عليرغم آن آن را تصويب كنندگان با توجه در زمان جنگ تصويب شده و مسلماً تصويب

ثالثاً حاكميت حق ندارد بر طبق . ماده و مهلتي در آن گذاشته نشده است كه پس از پايان جنگ بايد اجراء شود

كند توقع  قانوني مي چگونه دولتي كه بي. تشخيص خود بدون مجوز قانوني، مصوبات مجلس را اجراء ننمايد

 احزاب عدم اعتقاد رسد علت تأخير در اجراي قانون به نظر مي! نون را رعايت كنند؟دارد مردم و احزاب قا

و اكنون كه . باشد هاي اساسي مردم مصرحه در قانون اساسي مي گيرندگان به آزادي برخي از تصميم

رده پ شايد هم حاكميت بي. اند احتماالً واكنشي است به فشارهاي داخلي و خارجي اجراي آن را اعالم كرده

  .است كه بدون مشاركت تمام قشرها و آزادي فعاليت سياسي احزاب اداره كشور ميسر نيست

اما به نظر ما . توان خوشبين بود هاي قبلي قضاوت كند مشكل مي ب ـ اگر كسي بخواهد براساس وعده

انون مقرر بايد از اين حركت استقبال كرد و جلو رفت و حاكميت را مورد آزمايش قرار داد تا به آنچه ق

داشته است تمكين نمايد و آن را به اجرا درآورد و در غير اين صورت با صراحت انصراف خود را اعالم 

اي  مردم عالقمند و اميدوار هستند كه اين يك حركت جدي و صادقانه. نمايد تا مردم تكليف خود را بدانند

كه گروههاي سياسي خواهان و مصر در هر حال اعالم قصد اجراي قانون احزاب همان چيزي است . باشد

  .تواند مورد استقبال قرار نگيرد اند و نمي در آن بوده

  : ـ چندي پيش از سوي امام خميني پيامي خطاب به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد۲س 

  الف ـ آيا اين پيام سبب تضعيف قدرت شوراي نگهبان شده است؟

ر تقويت جناحي كه خواستار تغيير قانون اساسي هستند تواند د ب ـ به نظر جنابعالي آيا پيام اخير مي

  مؤثر باشد يا خير؟

بندي كلي پيام امام را چگونه  ج ـ با توجه به شرايط كنوني كشور از لحاظ سياسي و اقتصادي در يك جمع

  كنند؟ ارزيابي مي

وده نهادي است غيرقانوني و در عمل هم از محد" مجمع تشخيص مصلحت نظام"از آنجا كه : ۲ج 

اختياراتي كه برايش مفروض بود تجاوز كرد، مجلس و شوراي نگهبان عمالً خاصيت وجودي خود را از 
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اين امر بحران جديدي را در درون حاكميت، به لحاظ اعتبار و مشروعيت تصميمات اتخاذ شده . دست دادند

حاكميت ملت و نهضت تا آنجا كه مورد اعتراض جمعيت دفاع از آزادي و . توسط اين مجمع، ايجاد كرد

آزادي و همچنين جناحهايي از درون حاكميت قرار گرفت و از جمله تعدادي از اعضاي مجلس فعلي قانوني 

پاسخ رهبر انقالب به . اي به رهبر انقالب مورد سؤال قرار دادند بودن تصميمات مستقيم مجمع را طي نامه

مجمع را تعطيل ننمود اما، اگر مجلس و شوراي اين نامه و پيام مستقيم ايشان به مجمع مذكور، اگرچه 

و اين امر موجب تقويت . يني عمل نمايد، مجمع عمالً علت وجودي خود را از دست خواهد داد نگهبان با واقع

روح اين پيام و اعالم تصميم مجدد به اجراي قانون . خواهد شد) مجلس و شوراي نگهبان(قوه مقننه 

  .تواند مفيد باشد ء مياساسي، در صورت پيگيري و اجرا

  :ـ وضعيت فعلي نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران چگونه است۳س 

  الف ـ آيا از محدوديتها كاسته شده يا اينكه افزوده گرديده است؟

  ب ـ آيا هر دو گروه هنوز زندانياني در اختيار نيروهاي دولتي دارند؟

دفتر نهضت و جمعيت همچنان . دي و جمعيت دفاع كاسته نشده استاز محدوديت عليه نهضت آزا: ۳ج 

از اعضاي جمعيت و نهضت آقايان مهندس توسلي و مهندس هاشم صباغيان و خسرو . بسته است

 ماه از طرف ۸منصوريان هنوز در زندان هستند و هنوز هيچگونه توجيه رسمي از بازداشت آنان طي اين 

عالوه بر اين اعضاي نهضت .  نگراني جدي از سالمتي آنان وجود داردو. مقامات دولت اعالم نشده است

شود كه بايد همكاري خود را با نهضت  شوند و عالوه بر بازجوئي، تهديد مي بطور سيستماتيك احضار مي

هاي يوميه وابسته به حاكميت، مطالب  روزنامه. هاي اطالعاتي خبرچيني كنند قطع نمايند و يا به نفع سازمان

هاي توقيف شده نظير  كنند، روزنامه ت و جمعيت و يا گروههاي غيرموافق با حاكميت را چاپ نمينهض

ادامه اين . باشند ها مجاز به چاپ نشريات اين گروهها نمي چاپخانه. ميزان، هنوز در محاق توقيف هستند

ي و جمعيت دفاع، از ها و فشارها از يك طرف و اعالم آزادي فعاليت احزاب، از جمله نهضت آزاد محدوديت

طرف مقامات مسئول كشور از طرف ديگر، نوعي دوگانگي در سياستها و رفتارهاي حاكميت و يا تعارض 

  .دهد و تضاد دروني را نشان مي

ـ مدتي است از سوي مسئولين صحبتهايي در باب تعويض بعضي اصول قانون اساسي يا به عبارتي ۴س 

وزير حذف و نايب رهبري به شكل  شود كه در آن مقام نخست ينوشتن متممي بر قانون اساسي عنوان م

  شورايي دربيايد، اظهار نظر سركار و همچنين اطالعاتي كه در اين زمينه داريد چيست؟

شود،  در شرايط كنوني كه حقوق و آزاديهاي اساسي ملت مصرحه در قانون اساسي رعايت نمي: ۴ج 

شود،  و نه تنها به ضرر حاكميت و كارگردانان آن تمام مي. ستاعتبار ا هر نوع تغيير در قانون اساسي بي

اعتبار  بلكه در نهايت كل نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي را كه پايه و بنيان آن است، متزلزل و بي

بديهي است كه چون قانون اساسي از طريق آراء عمومي و تصويب ملت قطعيت و رسميت پيدا . سازد مي

پرسي آزاد قانوني به تصويب اكثريت  ه تغيير يا اصالح و تكميل آن نيز اگر در يك همهكرده است، هرگون

  .ملت نرسد، اعتبار و مشروعيت پيدا نخواهد كرد

كنيد كه  ـ در شرايط فعلي كه هنوز جو محدوديتهاي دوران جنگ به كلي رفع نشده، آيا جنابعالي تصور مي۵س 

  ؟تواند در فضايي سالم از لحاظ سياسي تهيه و به رأي مردم گذاشته شود نوشتن متمم قانون اساسي و تصويب آن مي

  .ابتدا بايد آزاديهاي اساسي و حاكميت ملت تحقق يابد. همانطور كه عرض شد، خير: ۵ج 
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اي اساسي كه همان كمبود بودجه براي بازسازي است روبرو گرديد  ـ پس از پايان جنگ دولت يا مسئله۶س 

نظر جنابعالي . ين معتقدند بايستي از منابع خارجي وام گرفته و كمبود فوق را جبران كرداي از مسئول كه عده

  در يك ديد كلي در اين باره چيست؟

اولين قدم در راه بازسازي همه جانبه كشور برگشت واقعي و صادقانه به آرمانهاي انقالب و : ۶ج 

دريافت وام از منابع خارجي بايد به . ستاصول مصرحه در قانون اساسي در باب حقوق و آزاديهاي ملت ا

در شرايطي كه يك . شود، برسد تصويب مجلس نمايندگان واقعي ملت، كه در چنان شرايطي تشكيل مي

گرايانه وجود ندارد و حتي درآمدهاي ملي كنوني  برنامه بازسازي جامع ملي موجه و منطقي و علمي و واقع

نظمي و هرج و مرج بر نهادها و سازمانهاي دولتي  بي. شود هاي ضروري مصرف مي بدون تدبير و نظارت

حاكم است و هر روز شاهد اخبار گوناگوني از فساد مالي هستيم، دريافت وام از خارجي جز تشديد بحران 

  .و تورم و گراني حاصلي نخواهد داشت

ست ايران را در ـ آينده روابط ايران با كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله عربستان سعودي و سيا۷س 

  كنيد؟ قبال كنفرانس كشورهاي عرب حوزه خليج را چگونه ارزيابي مي

روابط ايران با اكثر كشورهاي حوزه خليج فارس ظاهراً حسنه و خوب است و مرتب پيامهاي : ۷ج 

 رسد كه دير يا هاي مسئولين كشور، به نظر مي ها و فعاليت گيري با توجه به موضع. شود دوستي مبادله مي

  .زود روابط ديپلماتيك با ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، از جمله عربستان سعودي برقرار گردد

شود، ايجاد   ـ از چندي پيش يكي از مسائلي كه از سوي گروهي از مسئولين غيرمستقيم بدان اشاره مي۸س 

  رابطه با آمريكا است، نظر سركار در اين باره چگونه است؟

بلكه مهم و . سي در سياست خارجي داشتن يا نداشتن رابطه با اين يا آن كشور نيستمسئله اسا: ۸ج 

توجه عميق . بايستي بر اساس مصالح و منافع كشورمان استوار باشد كننده، محتواي روابط است كه مي تعيين

 و احوال دهد كه بيش از هر زمان ديگري در تاريخ معاصر ايران، اوضاع به مناسبات كنوني جهان نشان مي

المللي، وجود يك ايران مستقل با يك سياست ملي بدون وابستگي مستقيم يا غيرمستقيم به ابرقدرتها و سلطه  بين

  .استفاده از اين شرايط تاريخي ويژهف مسئوليت زمامداران كشور است. پذيرد خارجي را تحمل كرده و مي

كنيد كه  گورماجف ارسال شد آيا سركار فكر ميـ طي هفته گذشته پيامي از سوي امام خميني براي آقاي ۹س 

  اين شروع ارسال پيام براي ديگر بلندپايگان جهان نيست يا خير؟

بديهي است كه مهمتر از پيام و ارزش و اثر آن، . انگيزي در اين پيام آمده است نكات جالب و بحث: ۹ج 

  .باشد عمل به محتواي آن و ايجاد يك جامعه و جمهوري نمونة ولو نسبي مي

ـ آيا نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در بهار سال آينده برگزار شود شركت ۱۰س 

  خواهد كرد؟

در صورتي كه امكان فعاليت سياسي قانوني آزاد براي همه گروهها و احزاب سياسي غيرموافق : ۱۰ج 

نظري  ه قبل انحصارطلبي و تنگبا حاكميت به طور جدي و واقعي فراهم گردد و حاكميت برخالف دفع

  .ننمايد، به احتمال قوي نهضت آزادي در آن انتخابات شركت كرده و كانديداي خود را معرفي خواهد كرد

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  :مصاحبه ماهنامه آدينه با

  مهندس بازرگان و دكتر يزدي

  ها در مورد آزادي احزاب و جمعيت
  

  :سئواالت

تواند پيدايش و فعاليت نظام چندحزبي   اين قانون تا چه حد ميـ نظر شما درباره قانون احزاب چيست و۱

  .در صحنه سياسي ايران را تضمين كند

بيني شما چه تغييراتي در صحنه  ـ اگر قانون احزاب به درستي اجرا شود و احزاب به وجود آيند به پيش۲

  .سياسي ايران پيش خواهد آمد

ر دوره كوتاهي پس از انقالب اسالمي، احزاب گوناگون در  به بعد جز د۱۳۳۲ـ با توجه به اينكه از سال ۳

اند و از اين رو مردم با فرهنگ تحزب آشنا نيستند و مديريت سياسي جامعه با  صحنه سياسي ايران فعال نبوده

رو نبوده است به نظر شما آزادي احزاب اگر به وقوع پيوندد چه مسائل و نتايجي را به بار خواهد  احزاب روبه

  .آورد

ـ براي اينكه فضاي سياسي ايران بتواند چندحزبي را در سياست تحمل كند دولت به عنوان مدير و مسئول ۴

  .جامعه چه بايد بكند و چه امكاناتي را بايد در اختيار احزاب گذارد

ـ برداشت شما از حركت اخير دولت در اجراي قانون احزاب چيست و با توجه به بافت سياسي جامعه آيا ۵

  .توانند به صورت نهادي در جامعه ايراني دوام يابند پذير است و احزاب مي  چندحزبي در ايران امكانسيستم

  .اند به طور جدي و به صورت نهادي در جامعه ايراني عمل كنند ـ چرا در گذشته احزاب سياسي نتوانسته۶

  .ي خود را اجرا كندها ـ به چه داليلي حزب و جمعيت شما نتوانست در صحنه سياسي ايران برنامه۷

  

  پاسخ مهندس بازرگان و دكتر يزدي

. البته ايرادهايي بر آن وارد است. ، در مجموع مترقي است۶۰ـ قانون احزاب، مصوبه مجلس در سال ۱

 قانون اساسي فعاليت احزاب سياسي را آزاد اعالم نموده است مشروط بر آنكه ۲۶به عنوان مثال، اصل 

قانون احزاب . موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكننداصول استقالل، وحدت ملي، 

  . قانون مصوب آمده است۱۶نمود، نظير آنچه در ماده  بايستي حداكثر اين موارد نقض را تبيين مي مي

  .نام و كسب پروانه نمايد دهد احزاب را مجبور به ثبت اما قانون اساسي به دولت اجازه نمي

 قانون احزاب آنطور كه تصويب شده است و تا به حال از اجراري آن تمرد شده با وجود اين اگر همين

ها آن را منحرف و  ها و خودسري ها يا دخالت نامه است با حسن نيت از طرف دولت اجرا شود و آيين

مسأله نسازد و از طرف احزاب نيز افراط و تفريط در ميان نيايد، دليلي ندارد كه نظام چندحزبي در صحنه 

  .ياسي ايران حاكم نگرددس
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ـ اگر قانون احزاب به درستي اجرا شود و به موازات آن خود قانون اساسي و انتخابات آزاد رعايت ۲

شود، كشورمان به احتمال قوي در درازمدت روي آزادي و حاكميت ملت و استقالل، شكوفايي استعدادها 

ميد آنكه اوضاع رو به آرامش و اصالح برود و مدت نيز ا در كوتاه. و آبادي و ثبات سياسي را خواهد ديد

ها و روي  بيني بديهي است كه الزمه تحقق اين پيش. رفته احساس حاكميت و تعهد بنمايد، هست ملت رفته

ديگر سكه اين است كه خود ملت نيز خواهان آزادي و شخصيت و حاكميت ملي باشد، رو به احزاب و 

  .زحمت و فداكاري بنمايدتشكل و انضباط بياورد و قبول حركت و 

تنها با . ـ همانطور كه در باال گفته شد مسئله حضور و خاصيت احزاب يك معادله دوطرفه است۳

  .شود درست نمي) كند كه كمتر هم تحقق پيدا مي(تصميم و حسن نيت دولت 

 واقعيت سرخوردگي ملت ايران از احزاب يك. و پشت سر احزاب ملت و مردم. اند اصل و اساس خود احزاب

  .دهند است ولي نه به آن شدتي كه دولتهاي انحصارگر به منظور تسلط و تحميل خودشان آن را جلوه مي

بلكه ) يعني كم آشنا هستند(عالوه بر اين ايرانيان، حتي روشنفكران ما، نه تنها با تحزب آشنا نيستند 

هاي غربي چون  ملت.  آن نيستندها معتقد به اند و بعضي ضرورت و مفهوم آزادي را هم خوب درك نكرده

احساس ناراحتي و عصيان از ظلم اربابها و حكام كرده بودند و از طرف ديگر در اثر رشد براي خود 

كردند، عليه استبداد و استثمار به صدا درآمدند و شورش كردند  احساس ارزش و حق زندگي و آزادي مي

عقب نگهداشته شده، كه از دو سه قرن پيش در در ايران و كشورهاي . تا خودشان مالك و حاكم شوند

تماس و برخورد با اروپائيان كم و بيش بيدار شدند، و چشمشان به درخت آزادي و حاكميت قانون و 

هاي درخت شده و عنايت چندان به تنه  مردم و نتايج نيكوي آن افتاد بيش از هر چيز خواهان و عاشق ميوه

از راه هوس و . هاي رشد كرده و پنهان در زير خاك، نكردند شهو شاخ و برگ درخت و مخصوصاً به ري

ها ونهالهاي با برگ و ميوه ولي  قلمه. ساالري را دربياوريم ايم اداي دموكراسي و قانون تقليد خواسته

ايم ولي به زودي با وزش باد و  ريشه را از خارج وارد كرده، در زمينمان كاشته آبي هم پايش ريخته بي

غالباً پديده با درخت آزادي در جهت معكوس و وارونه در . وابيده و خشك شده استخشكي هوا خ

  .كشورهاي رشد نيافته رخ داده يا روئيده است

مسائل و نتايج ناگواري كه هر بار نسيم آزادي يا هوس آن به وجود آورده است از واقعيت فوق 

هاي مكرر از توالي آزادي و  زمايشهاي فكري و سياسي و آ اما خوشبختانه جنبش. گيرد سرچشمه مي

، اين شده است كه ۵۷ بهمن ۲۲هاي به دست آمده از انقالب مشروطيت تا انقالب  استبداد و حاصل تجربه

اگرچه موقتاً اسم و رسمي از آزادي و قانون شنيده و بالفاصله دچار اختناق و انحصار شده است اما ملت 

  .ر هر افت و خيزي عمالً و نظراً درسي بگيرد و به كار بنددشانس و امكان آن را پيدا كرده است كه د

آل نخواهد بود، ولي باز هم  حال اگر آزادي احزاب به وقوع بپيوندد، كه مسلماً به صورت كامل و ايده

  .رود كه به شرط همت و وحدت مردم وضع بهتر از گذشته نصيب ملت و مملكت گردد خوب است، اميد مي

اي كه مردم و دولت را براي  بلكه بايد به عنوان وسيله. ك هدف نهايي تلقي گرددآزادي احزاب نبايد ي

عالوه بر اين . دهد تلقي نمود هاي متفاوت و متضاد آموزش مي همكاري اجتماعي و تحمل افكار و انديشه

تحزب و فعاليت حزبي بايد به عنوان ابزارهايي جهت آموزش مردم در جهت اداره امور خود و مشاركت 

  .هاي اوليه نيز تحمل گردد نظمي جمعي در سرنوشت جامعه تلقي شود و بعضي از سروصداها و بي دسته
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كه توصيه و توصيف قرآن از ايماني و براي (اصوالً حاكميت ملي يا حكومت شورائي مردم بر مردم 

 و مرج و ، اگر خواسته باشيم تحت نظام و ضابطه و خالي از هرج)رسيدن به امت واحد الهي جنس است

  . خرابي باشد بدون وجود و عمل احزاب قابل تصور نيست

تك آنها در كليه امور مملكت نظارت و دخالت داشته  توانند تك پنجاه ميليون نفر مردم ايران كه نمي

باشند و خون همگي صاحب سليقه و نظر و خواست يكسان و مشترك نيستند ناگزير بايد واحدهاي 

معدودي به نام حزب با جمعيت و انجمن به نمايندگي از گروههاي اجتماعي و اجتماعي مشكل و مجهز و 

كه در اصطالح قرآن امر (ها  دار وظيفه نظارت و ارشاد و انتقاد دولت اي و سياسي با تخصصي عهده سليقه

شهروندان يك كشور . و احياناً قبول خدمت و همكاري كردند) شود به معروف و نهي از منكر ناميده مي

اي اداي وظيفه نظارت، حكومت و خدمت در اداره اجتماع راهي جز از طريق احزاب و واحداي متشكل بر

البته به دليل فرهنگ سنتي مبتني بر فرديت و تفرق و كثرت نمايد انتظار حزب واحد و حتي سيستم . ندارند

بود كه احزاب متعدد و دوحزبي را داشت بلكه در ابتداي كار و شايد تا چندين سال طبيعي و الزم خواهد 

  .كم و بيش مستقل وجود داشته باشد

كند و خود دولت است كه  ـ خود دولت است كه با خط و خطوطش فضاي سياسي ايران را درست مي۴

از دولت توقعي جز تحمل . ها را تحمل كند بايد احزاب مختلف و مخصوصاً غيرموافقها و مستقل و ملي

 طوري كه قانون اساسي تعيين كرده است، نداريم، امكاناتي كه بايد بدهد صادقانه احزاب و آزادي افكار آن

در مرحله اول عدم مزاحمت و ممانعت رسمي و غيررسمي است و در مرحله دوم تضمين امنيت و در 

ها  مرحله سوم اجازه دفتر و اجتماعي و روزنامه و ساير تسهيالت جاري كه خود و طرفدارانش از آن

  .ها  و باالخره اينكه دولت خود را مجري قانون و خادم مردم بداند نه قيم و مالك آن.كنند استفاده مي

گذرد و ما هميشه تقاضا  ـ حركت اخير دولت در اجراي قانوني كه هفت سال از تصويب و ابالغ آن مي۵

 است، و اصرار بر اجراي آن را داشتيم چندان از روي صدق و صفا و احترام به قانون و حقوق ملت نبوده

بلكه بيشتر مقتضيات و فشارهاي داخلي و نيازهاي ديپلماسي و مالي و فشارهاي خارجي باعث اين عقبگرد 

  .به سوي احزاب و ملت شده است

بس پاسخي براي عدم  دولت عدم اجراي قانون احزاب را معلول جنگ اعالم نموده است اما پس از آتش

 خصوص كه در داخل حاكميت نيز جناحها و گروههايي ميل به. اجراي قانون احزاب وجود نداشته و ندارد

به همفكر و همكار فداكار پيدا كنند و يا چون روح تشكل و تحمل جمعي در ميانشان قوي نبود در برابر 

  .شدند ها مأيوس و متفرق مي مشكالت و ممانعت

ظام و فرهنگ  سال در ن۲۵۰۰زيست يا فردي ـ مسلك و فردپرست است، كه  اصوالً ملت ايران تك

و زندگي جمعي را نداشته " خودمديري"استبداد شاهنشاهي به سر برده و آشنايي و سابقه الزم براي 

دار  فرهنگ استبدادي، عليرغم مبارزه با مستبدين و سرنگوني مستبدها، همچنان در ميان ما ريشه. است

هاي فرهنگي عدم  و يكي از ريشهاين فرهنگ در تمامي شئون سياسي و اجتماعي ما اثر گذاشته است . است

دار و مرامدار  احزاب سياسي هدف. باشد هاي جمعي، اعم از سياسي و غير آن در ايران مي موفقيت فعاليت

به اين معنا كه سلطه طوالني . شوند هاي مردمي دچار فرهنگ استبدادي مي ايران نيز نظير بسياري از تشكل

پذير و مطيع   و سلطه(Dominant)گر  به دو گروه سلطه" قدرت "فرهنگ استبدادي مردم ما را در رابطه با
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(Submisine)اي  دهند عده آيند و گروهي تشكيل مي هر زمان كه جمعي به دور هم گرد مي.  تقسيم كرده است

شوند و همه  گر مي هاي تشكيالتي و شبه دموكراسي، سلطه بازي و انواع حيله بالفاصله با باندبازي و رفيق

از . دهند كنند و تمكين نموده و رضايت مي آورند و ديگران هم قبول سلطه مي در انحصار خود درميچيز را 

جمعي كه عمر و جواني و انرژي زيادي صرف حزب . شود اينجا اختالفات و دعواهاي حزبي شروع مي

ند و حزب كش سروصدا خود را كنار مي كنند و جمعي ديگر خسته از اين دعواها بي اند انشعاب مي كرده

افتد اما اوالً ديگر آن تحرك و جامعيت را ندارند و ثانياً  گر مي پارچه به دست يك گروه سلطه اگرچه يك

اثري  بازي تا رسيدن به مرحلة انحالل و بي هايي سبب ادامه اين جنگ قدرت و دسته حاكميت چنين رويه

  .اند ار اثرات فرهنگ استبدادي بودهاند گرفت اكثر احزاب ايران كه دچار مسائل داخلي شده. گردد مي

نياز و ضرورت و عمل بهترين معلم و مربي افراد و اجتماعات . معذلك نبايد نگراني زياد داشته باشيم

پدران ما و خود ما تا اين اواخر عادت و عالقه داشتيم در   قرنها بلكه هزاران سال بود كه اجداد و . است

انفرادي زندگي كنيم اما از سي چهل سال پيش، كه با كثرت جمعيت هاي شخصي به صورت  چهارديواري خانه

ها  تهران و افزايش قيمت زمين موضوع استفاده از ساختمانهاي بلند چندطبقه، عليرغم استنكاف و اشكال خانواده

عمارات ده بيست ) و بعضي از شهرهاي بزرگ ديگر(بينيد كه از هر كوي و برزن پايتخت  پيش آمد، حاال مي

هاي مسكوني تا چندخانواري سبز شده همان افراد و خانوارها تن به زندگي در كنار يكديگر داده،  قه و مجتمعطب

  .اند انضباط و مقررات زندگي آپارتماني را همراه با همكاري و انتخاب هيئت مديره و غيره پذيرفته

در جهت تشكيل حزب در مورد احزاب نيز در مجموع و در طول زمان خوشبختانه تغييرات محسوس، 

همانطور كه گفته شد پيدايش و پرورش و . اما قسمت دوم سؤال تا حدودي تكرار سؤال مردم است. هستند

دوام احزاب هم با حسن نيت و ظريت و با مشروعيت دولت ارتباط دارد و هم با رشد و پذيرش و اراده 

  .عمومي مردم، كه احزاب بايد معرف و منبعث از آنها باشند

اي جز استقبال و اجراي آزادي و  ايران اگر خواهان بقا و حظّ از دنيا و سعادت نهايي است چارهملت 

آيد تجربه نزديك به يك قرن اخير و تجاربي كه از تحوالت سالهاي گذشته  به نظر مي. حاكميت ملي را ندارد

داد و ديكتاتوري شخصي و ايم به ما فهمانده باشد كه ما بين استب ها آموخته و حال خودمان و ساير ملت

بر وفق يك قانون و نظام (اگر مردم . صنفي با حاكميت شورائي و مردمي قانون حد واسط وجود ندارد

هاي عدالت،  ولو به نام(حاكم و صاحب اختيار نباشند هر نوع حكومت و رهبري و مديريت ديگر ) صحيح

ا زود سر از استبداد و استثمار و استعمار و دير ي) و غيره.... ارشادي، انقالبي، حكومت صلحا يا حكومت

و مردم و كشور را در تاريكي و بدبختي فرو برده به نابودي و . آورد استحمار و اسارت درمي

ما ايرانيان بايد بپذيريم آزادي نه گرفتني است و نه دادني بلكه يادگرفتني . دهد شخصيتي سوفق مي بي

گونه  و تا اين دو نباشد، هيچ.  حاكميت ملت تحق نخواهد يافتهايمان عوض نشود، آزادي و تا نفس. است

تحقق و تضمين ) در ابعاد اجتماعي(خواسته يا ارزش اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا اخالقي و ديني 

. آزادي و حاكميت مائده آسماني يا زميني نيست كه خدا يا دولتها به ما اعطا يا التفات نمايند. نخواهد يافت

اي و  ايران چاره. ست كه بايد آن را بخواهد، بگيرد، به كار بندد، نگاه دارد و ثمربخشش سازدخود ملت ا

  .بايد خود را براي آن بسازيم و كاخ آزادي يا حيات و حيثيت را براي خودمان بسازيم. راهي جز اين ندارد

ران عمل كنند ـ در گذشته احزاب سياسي نتوانستند به طور جدي و به صورت نهادي در جامعه اي۶



 

 ١٠٨

چون همانطور كه گفته شد نه درست درك ضرورت و كيفيت آن را كرده و طعم آن را چشيده بوديم و نه 

بسياري از احزاب گذشته به . در راه تحقق و حفظ آن همت و همكاري و فداكاري الزم را به خرج داديم

 و اگر هم افرادي در گذشته .معناي صحيح كلمه حزب نبودند حالت انتفاعي شخصي يا فرمايشي داشتند

كاره  شدند بيشتر براي وكيل و وزير و يك دور هم يا به دور رئيس و رجل سياسي يا رهبري جمع مي

غالباً نيز با . شدن بود تا تشكيل حزب مرامدار و هدفدار خدمتگذار مردم يا يك مسلك و عقيده مقدس

شد يا در اثر اختالفات و اشكاالت تدريجاً  خود تعطيل و تمام مي رسيدن يا نرسيدن به مقصد، خودبه

احزاب با هدفهاي واقعي ملي يا اجتماعي يا ديني پاك، كه بدون پشتيبان خارجي باشند . گشت خاموش مي

هاي سياسي ـ اجتماعي و تغييرات  حركت. توانستند سير تكاملي، ولو ضعيف، وجود داشته است چون نمي

تحول فرهنگي، تغييراتي در روابط ميان مردم به وجود آورده اساسي در ساختار اجتماعي، و همچنين 

گردد و جاي خود را  است همانطور كه عناصر فرهنگ استبدادي در روحيات و خلقيات مردم ما متحول مي

دهد و براي ادامه حيات خود باالجبار تمرين كار جمعي  به روح همكاري جمعي و تحمل عقايد ديگران مي

  .شود هاي سياسي و اجتماعي نيز به معناي واقعي خود فراهم شده و مي نه براي تشكلكنيم، زمي كرده و مي

ريشه پيدا . بايد دانست كه پيدايش احزاب در جهان نيز يك پديده جديد است و در كشور ما جديدتر

هاي رشد احزاب را فراهم ساخت و سپس به تقويت آن پرداخت  كردن احزاب نيازمند زمان است بايد زمينه

هاي جمعي را ارائه داد و تغييرات  هاي فراواني از اين همكاري خوشبختانه انقالب اسالمي ايران تجربه

  .ها حسن استفاده را به عمل آورد بايد از اين زمينه. مشهودي را به وجود آورد

تنه و  كاند ي گاه ادعا و انتظار نداشته ـ نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران هيچ۷

اي را درصحنه سياسي ايران به اجرا  هاي اجتماعي و عدم تمايل دولت، برنامه مدت با عدم آمادگي در كوتاه

هاي خارجي يا داخلي در  هاي شخصي و سطحي، محدود است كه با پشتيباني دولت فقط برنامه. درآورد

اليت پيگير و موفقيت نسبي شود معذلك چنين هم نيست كه نهضت آزادي فع پذير مي مدتهاي كم انجام

همينكه به شكر خدا و عليرغم .  ملت و در صحنه سياست اجرا نكرده باشد هايي را در صحنه نداشته، برنامه

ايم به ملت نشان  هاي دستگاه شاهنشاهي و حاكميت استبداد پابرجا ماند و توانسته ها و كارشكني دشمني

 و همكاري خود را حفظ كند، به اتكاي خدا و قانون و تواند اميدواري دهيم كه يك حزب يا جمعيت مي

خاصيت براي درازمدت  ارزش و بي اين خود برنامه بي. صداقت مبارزه كند، الاقل حرف حق خود را بزند

كنند  عالوه بر اين در سال اول انقالب و استقرار جمهوري، عليرغم حمالت و اتهاماتي كه وارد مي. نيست

اي به لحاظ انتقال نظام استبدادي به جمهوري و ارائه مديريت و مباشرت مملكت  دولت موقت خدمات عمده

ها و  كنيم خواسته در دوران نظام جمهوري اسالمي نيز فكر مي. براي آزادي، آبادي و استقالل انجام داد

رك در ميان هاي ما و ايستادگي در برابر زور و آزار و تهديد و انحراف خالي از تأثير و تح ها و نوشته گفته

جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ايران نيز با وجود عمر كوتاه دو سال و نيم . دولت و ملت نبوده است

ها و ارزشهايي را  تفاوتي توفيق اجرا يا الاقل ارائه و اثبات برنامه خود در محيط خفقان و ياس و ترس و بي

  . كرد مقبول درگاه حق و مفيد و مؤثر در ملت باشدايم و انشاءاهللا خواهيم اميدواريم آنچه كرده. داشته است

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اي از زندانيان سياسي بيانيه پيرامون اعدام عده

  رحميها عدالتيها و بي بي  ،قانونيها از دست بي

  بريم تو پناه مي خدايا به
  

اعدلوا هو اقـرب للتقـوي       واليجرمنكم شنئان قوم علي االتعدلوا    

  ١.ونواتقواهللا ان اهللا خبير بما تعمل

 در روزگار طاغوت براي اثبات حقانيت ،حاكميت رسيده امروزه جمله امتيازات بر حقي كه متوليان ب از

) ص(كردند مدارا و محبت يا ماليمت و مالطفتي بود كه پيامبر  دوستي و رحمت اسالم تبليغ مي آئين انسان

در دامان اسالم با رفتار كريمانه و  داستان اسيراني كه ،كردند نسبت به اسرا ابراز مي) ع(و اوليا دين 

 جان و مال خود را در راه اين آئين فتوت فدا كرده بودند ،جوانمردانه مسلمانان منقلب و متحول شده

كنند پيرو امامي  شيعيان اهل بيت افتخار مي. همواره نقل مجالس وعظ و خطابه روحانيون بوده است

فرزندش سفارش اكيد ه فرستد و ب ي ضارب اسيرش ميهستند كه در بستر شهادت ظرف شير خود را برا

  .مثل تجاوز نكنده نمايد كه او را عفو نموده و يا در صورت قصاص از حدود مقابله ب مي

 به ، با داعيه ادامه رسالت انبيا،جائي رسيده است كه مدعيان پيروي از آن امامانه شگفتا كار اين آئين ب

آفرين  ثيري تحولأنامند ت  در زندانهائي كه دانشگاهش مي،سال از انقالب ۱۰اند پس از گذشت  اينكه نتوانسته

 بگذارند بلكه مجبور ،سابقه در تاريخ اسالم و ايران است بر خيل عظيم اسيران خود كه شمار آنان بي

  . روانه ديار عدم نمايند،اند نگشته  خود بر"عقيده"اني را كه از اند كس شده

 عليرغم ،اخير در زندانهاي متعدد رژيم در سراسر كشور گذشته استما اگر از آنچه در ماههاي 

هيچوجه با مواضع سياسي و عقيدتي گروههايي كه ه كنيم ب  ابراز انزجار و اعتراض مي،خطرات محتمل آن

 ريسمان رهايي اين ملت هاي كور بر  تضاد و تخاصم و خشم و خشونت گرهبا مشي براندازي و شيوه

خاطر عدالت و انسانيت و از حق ه  بكالم و دفاع ما صرفاً. كنيم ئيد نميأق نيستيم و آنرا تاند مواف مظلوم زده

  .ي بندگان خدا و هموطنان وجود دارد است كه به حكم قرآن و قانون براو حيثيتي

 قدرت به دامان سازماني كه امروز در رقابت با عقيدتي نهضت آزادي ايران رااختالف عميق سياسي و 

 كمتر كسي است كه ،ور شده ا ايران و ايمان پناهنده شده و با حمايت دشمن به شهرهاي ميهن حملهبيگانه ب

پراكني آنها نشنيده و در نداند و قهر و كينه آنان را نسبت به نهضت كمتر كسي است كه از دستگاه دشنام 

 هميشگي ما با مرام و ئيد و همسوئي و معارضه و مخالفتأهمچنين عدم ت. يشان نخوانده باشدها فحشنامه

 با نهضت آزادي ايران ،هاي ماركسيسم و دشمني و كارشكني بنيادي كه حزب توده و گروههاي چپ برنامه

                                                            
 عدالت كنيد كه به تقوي نزديكتر است و از خدا ،سازد  ترك عدالت واداررا به گناه  مبادا دشمني با گروهي شما-۸ مائده .

 .بس آگاه است كنيد آنچه ميه بپرهيزيد كه همانا خداوند ب
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 با "مقابله قانوني"اند بر همگان روشن بوده و بديهي است كه اين نوشته در انتقاد از حاكميت در  داشته

 آن از اين جهت است كه كساني كيد و تصريح برأتباشد يادآوري اين موضوع و  توطئه هاي كمونيستي نمي

 از اين ،انگ و برچسبي عوامفريبانه سركوب نمايند  باهر حركت و نداي انتقادآميزي رااند  كه عادت كرده

  .شيوه كهنه احتراز نمايند

اي به آنچه در زندانها   طبق معمول اشاره،هاي داخلي  رسانهةگرچه در سايه سانسور حاكم بر جامع

اند سينه به سينه  هاي خود را از دست داده گاني كه جگرگوشه اند ولي ناله و نداي داغديد كردهشته است نگذ

كه مجمع عمومي سازمان ملل  اند تا جائي  و راديوهاي خارجي آنرا نقل كردهدر سطح جامعه پخش گشته

در نقض حقوق بشر در ايران اي را   راي مخالف قطعنامه۲۳تنع و تنها  راي مم۳۸۰ راي موافق ۵۵متحد با 

  !به تصويب رساند

انگيز نيست  نجات مستضعفين جهان را دارد تأسفآيا براي حكومت جمهوري اسالمي ايران كه داعيه 

كه ملل غيرمسلمان مدافع حقوق انساني اوليه اتباعش باشند و به ما كه مدعي پيروي از پيامبر رحمت 

ي تظلم و عدالتخواهي ر نيست كه طردشدگان اين نظام براثرآوأ آيا ت؟هستيم درس رحم و انسانيت بدهند

  المللي نداشته باشند؟ گاهي جز سازمانهاي بين تكيه

 اگر اين اعدامها مطابق شرع و قانون اساسي انجام گشته چرا در سكوت و بيخبري و در پشت درهاي

 سياه بپوشند و يا ،ادا گريه كننداند كه مب هاي اعدام شدگان تهديد شده بسته اجرا شده است؟ چرا خانواده

كه اهانت و زخم زبان به مادران و پدران داغديده و تبريك گفتن به  مجلس ختم تشكيل دهند؟ بگذريم از اين

 با هيچ معيار اسالمي و انساني قابل ،ايم كه لكه ننگي را از دامان خانواده شما پاك كرده عنوان اينه آنان ب

  .توجيه نيست

 ما كشتار گسترده اسرايي از هموطنان است كه در سالهاي گذشته در دادگاههاي همين انگيزه اعتراض

سال و دوسال محكوم شده و    حتي يك،رژيم و با احكام همين حكام شرع به محكوميتهائي كمتر از اعدام

خانه را  ،هائي قبل از تحويل ساك و لباس خونين ند و خانوادهدگذران  روزهاي آخر اسارت خود را ميبعضاً

در كشورهاي متمدن دنيا سابقه و آيا در جوامع متدين و موحد  ! براي ورود آنها آب و جارو كرده بودند

 "موضع عقيدتي"اي كرده باشند به جرم ايستادگي بر  محكوم شده را بدون آنكه كار تازهدارد كه زندانيان 

   اعدام نمايند؟بدون محاكمه يا با محاكمه مجدداً

ي عملكرد  نابالغ بوده و چشم تشخيص خود را رو كسانيست كه در آستانه انقالب عمدتاًسخن از اعدام

آميز انفجار و انهدام و   شدن اين جوانان به راههاي خشونتآيا در كشيده. اند حاكمان امروزي باز كرده

هها و زندانها ها و خشونتهاي متقابل در دانشگا طلبي انحصار،اند ت عمل خود پيدا كردهراي شدتوجيهي كه ب

آنگاه كه مالك اشتر را در مقام واليت ) (ع(نين مو در سطح جامعه موثر نبوده است؟ كه به فرمايش اميرالمو

خو بودن نسبت به آنها كه در هر حال يا  و محبت به مردم توصيه و از درندهمصر به دلسوزي و لطف 

 اراده آنان شرايط اجتماعي بر(پيشي گرفته ان ها بر آن لغزش.) كند برادر ديني يا همنوع هستند نهي مي

بنابراين .  يا به خطا در دسترشان قرار گرفته استو موجبات خطا به آنان رو آورده و عمداً) تحميل شده

 همانطور كه عفو و گذشت خدا را برخود آرزومند است وظيفه دارد ،كه فوق آنها و ولي امر آنهاست كسي
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  ١.دار شده در اين ابتالي عظيم از آنها درگذرد عهدهنسبت به بندگاني كه امرشان را 

 سوابق طوالني هاي بيشماري كه عمدتاً ست كه در دل خانواده اسخن از آثار بلند مدت كينه عميقي

هاي تلخ آن به بار بنشيند و همگان زهر خشونت آنرا  اشته شده است و دور نيست كه ميوهمذهبي دارند ك

  ٢.اس بعضو يضيق بعضكم ب. . . بچشند 

 سال از انقالب هنوز دروازه زندانها باز است و با دروازه ديگري كه به ابديت ۱۰عجبا كه پس از گذشت 

  .يابد شدگان از زندگي افزايش مي گردد روز بروز آمار آزاد گشوده مي

 يك ايم با ارائه اسناد و مدارك در ما آماده: "اند  اعالم داشتهنعالي كشور رسماًالبته رياست ديوا

 و براي آنكه نشان بدهند آنها در سالهاي قبل "كنفرانس مسائل مربوط به گروهكهاي محارب را اعالم كنيم

  :اند م به اعدام شده بودند اضافه كردهمحكو

خاطر روال عادي ه افراد زيادي از آنها محاكمه شده بودند و حكمشان تائيد شده بود اما ب"

م به شود اجراي حك  و بازگشت به آنها داده ميكه تا آخرين مرحله فرصت توبه و اين

سفانه اين افراد نه تنها اصالح نشدند بلكه از طرق مختلف در زندان أافتاد اما مت تعويق مي

ه دست به تحريكاتي زدند كه اين تحريكات پس از عمليات مرصاد به اوج خود رسيد و ب

 محكومي كه حكم محكوميتش اثبات رساندند و آدمه اين ترتيب عناد خود را با نظام ب

 در زندان مامور زندان را اند تازه تائيد شده و به او نيز فرصتي براي اصالح شدن داده

  ٣".زند كتك مي

ي با آنان و مقام رياست جمهوري جرم اصلي اين اسرا را ارتباط پنهاني با گروههاي محارب و هماهنگ

  .اند در عمليات مرصاد شمرده

 براي رهايي خود يا اند يا بعضاً  سراسر كشور چنين تماسهائي داشته اسرا درراستي همه اينه آيا ب

 است عليرغم برج و باروها و پيوستن به مهاجمان ارتباطهايي برقرار كرده بودند؟ آيا باور كردني

  عمليات برون مرزي با همفكري ،اطالعاتي هوشيار هاي متعدد و نگهبانان بيشمار و دستگاههاي بندوبست

  ها عذر بدتر از گناه نيست؟ ماهنگي دسته جمعي زندانيان طراحي و هدايت شده باشد؟ تازه اين توجيهو ه

اند؟ و حكم اعدام درباره   رد نكردهاز نظر فقهي مگر علماي شيعه اعدام زنان را به جرم ارتداد اجماعاً

   است؟؟ پس چرا تيغ عدالت شما يكسان عمل كرده  ممنوع نشده استزنان باكره شرعاً

.  قابل كتمان نيست،گويي مسئولين  عليرغم ضد و نقيض،واقعيت امر به دليل گستردگي و عظمت آن

 هزار ۱۲ي بيگانه هاكه به قول راديو( امروز در شهرهاي بزرگ كمتر فاميلي است كه نصيبي از اين نقمت 

خبر از اين  نگرفته و بي) درصد اين رقم قرباني داشته است۱۵و به قول مقامات مصاحبه كننده كمتر از 

  .ماجرا باشد

اي بوده   خالص شدن و نفس راحت كشيدن از نيروي مخالف بالقوه،گويند انگيزه اصلي اين اعدامها مي

اند با   حاكميت خطر آفرين باشد و خواستهتوانسته است در آينده براي است كه با تجربه تلخ زندان مي

                                                            
 .د والخطام العلل ويوتي علي ايديهم في العم يفرط منهم الزلل وتعرض له.

  . مزه خشونت يكديگر را خواهيد چشيد.

 .۲۰/۹/۶۷كيهان  .
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اگر چنين بوده باشد خوب است نظري به . ان را تحكيم بخشندهاي نظام و اقتدارش تصفيه جدي آنها پايه

اند بنمايند  ر مورد سركوب خونين مخالفين كردهنصيحتي كه اميرالمومنين در عهدنامه خود به مالك اشتر د

  :و عاقبت اين شيوه را ارزيابي كنند

 من ةمد وانقطاع ةنعماحري بزوال  وال ةلتبع وال اعظم مهلنقو سفكها بغير حلها فانه ليس شي ادني  اياك والدما

 فال تقوين ةقيامسفك الدماء بغير حقها واهللا سبحانه مبتدي بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدما يوم 

  .سلطانك بسفك دم حرام فان ذالك مما يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله

پيدايش ناهنجاريهاي (ي در نقمت  كه هيچ عامل،و ريختن غير حالل آن) ي مردم(باش از خونهابر حذر 

عمر (تر و در زوال نعمت و كوتاه شدن مدت  موثرتر و از نظر تبعات و عوارض سوء عظيم) اجتماعي

تر از ريختن خونهاي به ناحق نيست و خداوند سبحان در روز قيامت داوري ميان  آور شتاب) حكومت

سلطه خود را با خونريزي ) هاي پايه( پس مبادا .كند اند آغاز مي ا از خونهائي كه از يكديگر ريختهبندگان ر

شود بلكه آنرا زائل ساخته  حرام تقويت كني كه چنين رويه اي نه تنها موجب ضعف و سستي حكومت مي

  .سازد منتقل مي) به نظام ديگري(و 

  و ان ربك لبالمرصاد

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷ماه  دي

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۶/۱۱/۶۷ :تاريخ

  

  ائي دبيركل به رئيس شوراي عالي قض تلگرام

  در مورد نحوه محاكمه اعضاي زنداني نهضت

  

  تلگرام شهري

  

  جناب آقاي موسوي اردبيلي رياست محترم شوراي عالي قضائي 

از آنجا كه به آقايان مهندس هاشم صباغيان و مهندس محمد توسلي و خسرو منصوريان اعضا زنداني 

زودي محاكمه خواهند ه صادر گرديده و بشان  اند كه كيفرخواست عليه شده نهضت آزادي ايران ابالغ كرده

  :استحضار برساند كهه شد الزم آمد ب

چون آقايان را در هشت ماه قبل همزمان با اشغال دفاتر نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و : اوالً

ز و اتهامها و بازجوييها ااند  جمعيت و نهضت دستگير كرده اي از اعضا اتفاق عدهه حاكميت ملت ايران ب

عنوان عضو ه شدگان بعدي بر محور نشريات نهضت و فعاليتهاي آقايان بدستگيرشدگان و احضار

تشكيالتي نهضت بوده است و اطالعيه روابط عمومي دادستاني انقالب نيز كه در آن ايام منتشر شده بود 

انقالب مباينت آشكار با الذكر در دادگاه   زنداني شدن و محاكمه آقايان فوقداللت بر همين معنا دارد، مسلماً

هاي گروهي اعالم  كرر در رسانه تصميم گرفته است و ماينكه دولت اخيراًه  بمضافاً. قانون احزاب دارد

توانند فعاليت آزاد داشته باشند و رفتار دولت با آنها بر طبق قانون احزاب  شود كه احزاب سياسي مي مي

  .شود د كه در وزارت كشور تشكيل مييعني با نظارت كميسيون ويژه ماده ده خواهد بو

تواند در دادگاههاي عمومي علني و با  بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب محاكمه فقط مي: ثانياً

  .حضور هيئت منصفه صورت گيرد

  . بر طبق اصل سي و پنجم محاكمه شوندگان نبايد از حق انتخاب وكيل محروم شوند :ثالثاً

  

  ار عنايت فوري و اجراي عدالت قانوني و امتنان و انتظ با سالم

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازرگان

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  نامه دبيركل به رئيس شوراي عالي قضائي 

  درخواست تعيين مرجع تظلم و شكايت مردم

  

  

  رياست محترم شوراي عالي قضائي 

  جناب آقاي موسوي اردبيلي

  

سف و تعجب بالاثر أ كه با كمال ت۲۳/۳/۶۷رخ  مو۲۱-۴-۱۸۸۰با سالم و احترام، پيرو نامه شماره 

و ( مانده است و دادستاني انقالب يا دادسراي انقالب اوين به جبران رفتارهائي كه با نهضت آزادي ايران

 به پيوست رونوشتي از نامه شماره ،اند  شده است نپرداخته)جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران

  .داريم  مقام رياست جمهوري را حضورتان ارسال ميعنوانه  ب۹/۱۱/۶۷ مورخ ۲۲۰۰

بار از طرف آن شورا و شخص جنابعالي توجه بيشتر به عدالت و مسئوليت  اميد و انتظار داريم اين

يا الاقل بفرمايند مردم اين مملكت وقتي شكايت و . عظيمي كه در قبا ل خدا و خلق نگران دارند مبذول شود

  مات و مسئولين دارند به كي و به كجا بايد متوسل شوند؟تظلمي از دست اشخاص يا مقا

آيا با چنين روشها ملت ايران به استيصال و انزجار و دست زدن به عصيان و انقالب سوق داده 

  شوند؟ نمي

  با معذرت از تصديع

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  مهدي بازرگان

۹/۱۱/۶۷  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۲۰۰ :شماره

 ۹/۱۱/۶۷ :تاريخ

  

  

  لفات از قانون در مورد نهضتنامه دبيركل به رياست جمهوري پيرامون تخ

  )رسول اكرم(قولوا الحق ولو علي انفسكم 

  

  مقام محترم رياست جمهوري اسالمي ايران

  جناب آقاي سيد علي خامنه اي

  

  پس از سالم و تحيات 

خواهيم متصديان امور كشورمان را  از او مي. الراحمين است العالمين و ارحم سپاس خدائي را كه رب

  .شد و همه ما را در نجات مملكت و تحقق آرمانهاي اصيل انقالب ياري نمايدتقوي و توفيق بخ

حال برخالف اصول اسالمي و انساني و قانون ه نويسيم كه تا ب اين نامه را به شخص جنابعالي نمي

به مقام رياست جمهوري نامه . ايد  هيچ يك از مراجعات نهضت آزادي پاسخ و تريب اثر ندادهه جمهوري، ب

 رئيس قوه مجريه، مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم كننده روابط قواي سه گانه يسيم كه قانوناًنو مي

باشد و سوگند خورده است كه پاسدار قانون اساسي، پشتيبان حق و عدالت در كشور و حامي آزادي و  مي

  . حرمت اشخاص و حقوقي باشد كه قانون اساسي براي ملت شناخته است

وزارت اطالعات و .  آزادي در اين نامه از وزارت اطالعات و دادستاني انقالب استشكايت مجدد نهضت

 بر طبق قانون ،دادستاني انقالب بدون توجه و تصميم اخير دولت دائر به قبول و اعالم فعاليت آزاد احزاب

براي  و دعوتي كه وزارت كشور به اصرار و ابراز اطمينان از كليه احزاب و گروهها ۱۳۶۰مصوب سال 

 نسبت به نهضت ۶۷ثبت نام در آن وزارتخانه كرده است، نه تنها از رفتار خالف قانوني كه در خرداد ماه 

  : اند بلكه اند، برنگشته مرتكب شده )ي و حاكميت ملت ايرانو جمعيت دفاع از آزاد(آزادي 

  .هنوز دفاتر و وسائل و آرشيو ما را در اشغال خود دارند

آقايان مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلي و (  اصلي نهضت آزاديهنوز سه نفر از اعضاي

بيش از هشت ماه است در زندان انفرادي تحت فشار و آزار بوده سالمتي و جانشان ) خسرو منصوريان

  .در خطر است

 از آنان تفتيش عقايد )حاله  نفر تا ب۲۰در حدود  ( اعضا و عالقمندان نهضت را احضار كردهمرتباً

 و با كمال تأسف حتي تكليف به جاسوسي كنند ا از نهضت يا عدم فعاليت مينمايند تهديد به استعف مي

  .نمايند مي

ي  رئيس جمهور كشور بايد جواب آنرا بدهند اين است كه آيا جمهورشود و حقاً سئوالي كه مطرح مي

زند و قانون را در هر مورد و هوا است؟ هر جزء آن ساز جداگانه بايد باسالمي ايران مصداق يك بام و د

معناي خودسري و اجازه ه خواهد اعمال كند؟ يا آنكه استقالل و انفكاك نيرو و نهادها ب آنطور كه خود مي

 خوب است  عدول از قوانين و حقوق عمومي بوده ارتباط و نظمي ميان آنها نبايد وجود داشته باشد؟

داقت بايد رعايت شود يا ملت هنوز رشد كافي و استحقاق  در اين مملكت قانون و عدالت و صبفرمائيد اصالً



 

 ١١٦

  آنرا نيافته است؟

گويند و قصد اجراي قانون احزاب را دارند و همانطور كه خود  اگر دولت و هيئت حاكمه راست مي

جنابعالي در يكي از سخنرانيهاي اخير اشاره صريح به ضرورت آزادي و فعاليت احزاب و اجراي قانون و 

 حق دخالت ايد، وزارت اطالعات و دادسراهاي انقالب بنا به مدلول آن قانون اصالً قضاييه كردهاصالح قوه 

را ) شود اعضاء آنها در آنچه مربوط به فعاليت و عضويت آنان در حزب مي و(امور احزاب سياسي  در

 و اشغال قرار ندارند و نبايد از پيش خود افراد و اموال و دفاتر احزاب را مورد بازخواست و بازداشت

گيري  ور كه يگانه مرجع رسيدگي و تصميم قانون مذك۱۰مگر آنكه كميسيون پنج نفري ويژه ماده . دهند

درباره احزاب شناخته شده است پس از طي مراحل تذكر و توبيخ و غيره لغو پروانه حزب را الزم ديده 

دادگاه مخصوص پس از رسيدگي و اي از دادگستري ارجاع دهد و آن  موارد تخلف را به دادگاه صالحه

  .اي راي به محكوميت و انحالل حزب بدهد محاكمه علني با حضور هيئت منصفه

 دفاتر و محل اند و چه حق دارند كه اوالً تاني انقالب چه حق داشتهبا اين وصف وزارت اطالعات و دادس

 اعضا آنها را ايند؟ ثانياًرا با همه وسائل و اسناد و اموال تصرف و تعطيل نم) جمعيت(كار نهضت و 

بازداشت نموده با ارعاب و الزام پرسش از اعمال و افراد و تشكيالت و اسرار اداري نهضت و جمعيت 

 آزاد نمايند و برخي را پس از ماههاي طوالني اقامت و آزار و اهانت در كرده بعضي را با قيد كفيل موقتاً

علني و قانوني و غيره دادگاه بفرستند آنهم دادگاه غيرزندانهاي انفرادي ضد بهداشتي خواسته باشند ب

  .) قانون اساسي۳۵بر خالف نص صريح اصل (بدون داشتن وكيل 

خواسته است  نهضت آزادي ايران كه همواره مدافع قانون و مصر به اجراي صحيح آن بوده و مي

حال ه استقبال نموده تا بقانون احزاب به مورد عمل گذارده شود، از سياست و دعوت اخير وزارت كشور 

زودي آنها را تكميل ه اميدواريم ب. بار براي دريافت توضيحات الزم و اوراق ثبت نام مراجعه كرده است دو

ايم  و تسليم نمائيم، ولي حق اعتراض و مطالبه معذرت را در رفتارهاي خالف قانوني كه مشمول آن گشته

 نسبت به قسمتهايي از آئين نامه ضمناً. نمائيم ي آنرا ميداريم و تقاضاي انجام فور براي خود محفوظ مي

دليل مباينت آشكار با قانون احزاب و ه ب  )طور غير رسمي تحويلمان شده استه كه يك نسخه ب(اجرايي 

  .قانون اساسي اعتراضهاي اصولي داريم

  با تجديد سالم و انتظار عنايت و حسن نيت

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازرگان

۹/۱۱/۶۷  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۲۳/۱۱/۶۷ :تاريخ

  

  

  يرامون شرايط فعاليت احزابپ بيانيه مطبوعاتي
  

 هدف و رسالت اوليه و ۵۷ بهمن ۲۲نهضت آزادي ايران پس ا ز پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي در 

اساسي خود را در جهت حفظ دستاوردهاي انقالب و جلوگيري از انحرافات و وادار ساختن حاكميت به 

 بدون ترس و .سالمي و تالش براي تحقق همه جانبه آرمانهاي انقالب قراردادتمكين از قوانين جمهوري ا

 در برابر هر نوع تجاوز به قانون و خودكامگي و كجروي ايستادگي و مقاومت - جز اهللا - واهمه از احدي 

 سال گذشته از حاكميت خواسته است تا بدون قيد و شرط از قانون اساسي ۸– ۷ طي نموده است و مكرراً

دار خواهان اجراي قانون احزاب  اسالمي ريشه و سابقه -عنوان يك حزب سياسي ه از جمله ب. كين نمايدتم

  .بوده است

 سال از تصويب قانون احزاب آمادگي خود را براي ۷بر همين اساس اكنون كه حاكميت بعد از گذشت 

 با  اگر چه مردم عموماً،موداجراي اين قانون اعالم نموده است نهضت آزادي از آن محتاطانه استقبال ن

هاي عمل نشده با بدبيني با اين  عدهوشكني و  اعتنائي به قانون و قانون  در بيتوجه به سوابق حاكميت

 كه جز بيانات مقامات دولتي، اقدامات اساسي كه جدي  خصوصاً.موضع جديد حاكميت برخورد نمودند

ن نهضت آزادي به وزارت كشور مراجعه و اوراق با وجود اي. بودن دولت را نشان بدهد مشاهده نگرديد

ضمن آنكه . مودن نامه اجرائي را دريافت كرده است و جهت ثبت نام اقدام الزم را خواهد مربوطه و آئين

نامه اجرائي مصوب هيئت وزيران مطالبي آمده است كه با قانون اساسي و قانون  معتقد است در آئين

  .احزاب مصوب مجلس مغايرت دارد

اجعه و اقدام نهضت آزادي ايران از اين باب است كه معتقد است تنها راه پي بردن به اينكه آيا دولت مر

عنوان واكنش به ه  دست به انجام يك كار نمايشي ب به اجراي صادقانه قانون مصمم است يا صرفاًواقعاً

ما به اعتبار . باشد يفشارهاي داخلي و خارجي زده است قرار دادن حاكميت در معرض آزمايش در عمل م

  .مصلحت كشور و ملت اميدواريم حاكميت از اين آزمايش روسفيد بيرون بيايد

هاي خارجي به  ناي ارز و پيامدهاي سوئي كه قرضهالعاده خرابيها و خرجها و تنگ با توجه به حجم فوق

بازگشت به خود يعني لحاظ استقالل و آينده كشور دارد هيچ راه حلي براي نجات حاضر و آينده ايران جز 

جوئي  در جهت سازندگي كشور و قبول صرفهبه ملت و همه ملت براي تشريك مساعي و تالش و همكاري 

كشورها و ملتهاي دوست در  نه تنها همكاري داخلي بلكه همكاري خارجي .و سختي و زحمت وجود ندارد

  .ها نيتها و توطئهسوءري از تجاوز و دخالت و انواع المللي در راه صلح و جلوگي سطح بين

هاي كنوني تخفيف پيدا كنند يا مهار شوند و بازسازي و نوسازي كشور جنگ زده  اگر قرار باشد بحران

هايي كه در  الجرم بايد تمام قشرهاي جامعه و گروه,ما با موفقيت، نه فقط با حرف و شعار انجام پذيرد

  .اشنداند بتوانند حضور فعال داشته ب اصل انقالب نقش داشته

ن باز شدن جو سياسي جامعه، بدون حضور فعال احزاب سياسي معتقد به انقالب و وفادار به بدو

و كشور را تر شده  داشت بلكه بحرانهاي موجود گسترده قانون اساسي نه تنها ثبات سياسي وجود نخواهد



 

 ١١٨

  .ناپذيري قرار خواهند داد در معرض مخاطرات جبران

هاي مخالف و تحمل   ابراز وجود براي افكار و انديشهول حق حيات وباز شدن جو سياسي جامعه و قب

تدريج جذابيت افكار افراطي ه كه با صداقت و درستي همراه باشد ب فعاليت احزاب سياسي در صورتي

انحرافي ضد انقالب و ضد جمهوري اسالمي را محو خواهد ساخت و موضوعيت خود را از دست خواهد 

  .داد

نمائيم و  ات است كه ما از آزادي زندانيان سياسي، ولو ناقص و نسبي استقبال ميبا توجه به اين نك

اميدواريم روزي برسد كه در جمهوري اسالمي زنداني سياسي يا زنداني وجداني نداشته باشيم و هيچكس 

  .به جرم داشتن عقايد خاص سياسي يا غيره بازداشت و تحت تعقيب قرار نگيرد

و روز در زندانهاي انفرادي ۲۵۰ز ياران باقيمانده خود را كه به ناحق قريب ما آزادي اخير سه نفر ا

عنوان يك قدم مثبت تلقي نموده و ه اند به همراه ساير زندانيان سياسي ب تحت انواع فشارها بازداشت بوده

اين عالوه بر .  براي اجراي همه جانبه قانون احزاب را بطور جدي پيگيري خواهيم نمودياقدامات قانون

دولت براي قانع ساختن مردم به حسن نيت خود و مفيد و موثر بودن جدي فعاليت احزاب سياسي بايد 

  :قدمهاي زير را بردارد

 مذهبي وفادار به انقالب -دفاتر نهضت آزادي و ساير احزاب و گروهها ي سياسي و اجتماعي، ملي ـ ۱

  .جبران خسارت نمايدو جمهوري اسالمي را به مسئولين اين گروهها برگرداند و 

  .اسناد سياسي آرشيو  نهضت آزادي ايران به ما برگردانده شودـ ۲

احضار و ايذا و تهديد اعضا و هواداران نهضت در تهران و شهرستانها همچنان ادامه دارد اين ـ ۳

كنيم اما  ي ما در اينجا از بيان جزئيات امر خودداري م.شود نام وزارت اطالعات انجام ميه  بفشارها عموماً

  .ها خاتمه بدهند خواهيم به اين برنامه از وزارت اطالعات مصرانه مي

  . موقوف گرددها كالً سانسور روزنامهـ ۴

  .هاي توقيف شده از جمله ميزان آزاد گردند روزنامهـ ۵

 صدا و سيما از خدمات انحصاري مقامات و طرفداران حاكميت بيرون بيايد و -هاي گروهي  رسانهـ ۶

  . از اين امكانات استفاده نمايندفين حاكميت نيز حق داشته باشند متساوياًمخال

  .هاي سياسي مخالف حاكميت به موجب قانون تأمين گردد امنيت اجتماعات و گروهها و شخصيتـ ۷

  

  نهضت آزادي ايران

  ۶۷ بهمن ۲۳

  

  



 
  بسمه تعالي

   ايراننهضت آزادي

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  مصاحبه مهندس بازرگان

  تايمز با روزنامه تهران
  

  نامه ابرارترجمه و درج شده در روز

  

وزير بعد از پيروزي انقالب اسالمي  كننده نهضت آزادي ايران، اولين نخست مهندس مهدي بازرگان هماهنگ

 لب به تايمز زبان تهران اي با روزنامه انگليسي در آستانه برگزاري جشنهاي نخستين دهه انقالب در مصاحبه

گان در اين مصاحبه ضمن حمايت از بازر. سخن گشود و نظرات خود و نهضت آزادي را مطرح ساخت

هاي سياسي شركت خواهد  اجراي قانون جديد احزاب اعالم كرد، نهضت آزادي به طور گسترده در فعاليت

كرد و احتمال دارد براي انتخابات رياست جمهوري كه قرار است سال آينده برگزار شود كانديدايي معرفي 

  . كند

ديگر فرم دريافتي از وزارت كشور را پر نموده به همراه نهضت آزادي ايران حداكثر تا دو هفته 

  .كند نويسي مي دارد و براي تشكيل حزب نام اساسنامه و مرامنامه نهضت براي وزارت كشور ارسال مي

اما مشكل : مهندس بازرگان افزود. اين سخن را مهندس مهدي بازرگان در مصاحبه خود بيان داشت

هضت آزادي است كه از خردادماه گذشته به دستور دادستاني انقالب فعلي ما تحت اشغال بودن دفتر ن

اشغال شد، بدون آن كه صورت مجلسي كرده باشند كه هشت نفر از اعضاي نهضت آزادي و جمعيت دفاع 

از آزادي و حاكميت ملي بازداشت شدند كه در اين بين هنوز سه تن از جمله آقايان مهندس هاشم 

و اتهام اين آقايان هنوز از سوي . برند سلي و منصوريان در زندان به سر ميصباغيان و مهندس محمد تو

  .مقامات رسمي به نهضت اعالم نشده است

 مهرماه براي ۱۲اي كه درتاريخ  ما در حال حاضر دستگاه نشر و تايپ و روزنامه نداريم و طي نامه

آورند بيان   نهضت آزادي پديد ميرهبر انقالب ارسال داشتيم اين مشكالت را كه در راه ادامه فعاليت

  .داشتيم

مهندس بازرگان پيرامون واكنش نهضت آزادي در مورد قانون آزادي احزاب كه از سوي وزارت كشور 

كند چون هميشه حرف ما اين بود كه چرا  نهضت آزادي از اين امر كامالً استقبال مي: به اجرا درآمده، گفت

س شش سال است كه قانون احزاب را تصويب كرده و بر طبق قانون كنيد و مجل قانون احزاب را اجرا نمي

اي ما اعالم داشتيم بر طبق  وزارت كشور مأمور اجراي آن است، و پس از اشغال دفتر نهضت طي نامه

به اعتقاد ما وزارت اطالعات وقتي اطالعاتي را . قانن وزير اطالعات حق ندارد در امور احزاب دخالت نمايد

د در اختيار وزارت كشور قرار دهد و در آنجا قانون صراحت دارد سپس در اختيار دادگاه كسب نمود باي

  .با صالحيت قرار گيرد
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به اعتقاد ما برخي . كنيم، مشروط بر اينكه منطبق بر قانون اساسي باشد ما از قانون احزاب استقبال مي

 برسد ۱۰عضاي كميسيون ماده اشكاالت وجود دارد، مثالً اينكه اعضاي رهبري يك حزب به تصويب ا

درست نيست، در صورتيكه قانون اساسي چنين سخني را نگفته، ما حال تصميم داريم بر طبق قانون 

  .آيد احزاب به جلو رويم تا ببينيم چه پيش مي

  س ـ آيا نهضت آزادي قصد تغييردر مرامنامه خود را دارد؟

  . ـ خير چنين قصدي نداريم

فعاليت : ازرگان پيراممون اهداف سياسي نهضت در ادامه فعاليت خود گفتدر ادامه مصاحبه مهندس ب

نهضت بيشتر جنبه فرهنگي، سياسي دارد تا براندازي سياسي و جنگ براي رسيدن به قدرت به اعتقاد ما 

  .كند قدرت و حاكميت از آن ملت است و اين ملت است كه در انتخابات افراد را تعيين مي

ش خواهيم كرد تا نهضت آزادي را تقويت كنيم به خصوص كه در چند سال ما در مرحله نوين تال

شد كه اگر اصل آزادي بر طبق قانون  گذشته نسبت به فعالين نهضت در شهرستانها مشكالتي ايجاد مي

اساسي پياده شود نهضت آزادي هم يك حزب فعال خوب در سراسر كشور خواهد شد و نهضت همكاري 

  .موافق قانون اساسي باشند، خواهد داشتالزم را با احزابي كه 

ما مثل دفعات گذشته در : درباره شركت در انتخابات رياست جمهوري دور آينده مهندس بازرگان گفت

دهيم وقتي اين اطمينان حاصل شد كانديداي  مرحله نخست شرايط آزادي جامعه را مورد مطالعه قرار مي

  .داريم مورد نظر خود را اعالم مي

  با قائم مقام رهبري طي سالهاي گذشته ديدار داشتيد؟س ـ آيا 

  .االصول در ارتباط هستيم  ماه پيش بود و علي۶بله آخرين بار كه خدمت ايشان رفتيم حدود 

  س ـ آيا به اعتقاد شما در قانون اساسي بايد تغييراتي پديد آيد؟

دانيد كه رهبر  بيان داشتيم و ميبه اعتقاد ما قانون اساسي داراي اشكاالتي است كه در همان زمان هم 

 صريحاً فرمودند كه اين قانون اساسي نياز به متمم دارد، ما بسيار موافق هستيم، اما ۵۹انقالب هم در سال 

هرگونه تغييري يا متممي بايد اوالً همچنانكه قانون اساسي را مردم تصويب كردند متمم آن را هم بايد به 

 نخست بايد طرحي تهيه شود و ملت و مطبوعات روي آن آزادانه بحث به اعتقاد ما. تصويب مردم برسد

  .بكند

  كنيد؟ وزيري را بپذيرد آيا قبول مي س ـ اگر پيشنهاد شود جدا از نهضت آزادي شخصاً پست نخست

من » اي يك درددل بس است براي قبيله«گويند  دهم، مي ج ـ چون شخصي است، جدا از نهضت پاسخ مي

البته اصطالحش غير از غلط .  بار غلط كردم۹شدم و همان موقع هم گفتم سه سه بار به وزير  يكبار نخست

  ... بار۹كردم است، سه سه بار 

  .آن بار هم ميل شخصي من نبود و فشار دوستان بيشتر بود

اي و هاشمي رفسنجاني نشستي  جويي مشكالت مملكت حاضريد با آقايان خامنه س ـ آيا شما براي چاره

  شيد؟داشته با

كس قهر نكرديم، ما انتقاد كرديم و گاه برخي اعمال را محكوم هم كرديم،  ام، با هيچ ـ من هميشه آماده

اما هيچگاه دشمني و خصومت با فردي نداريم و خصوصاً مسائل مملكتي را قاطي با مسائل شخصي 

  . نكرديم
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  س ـ آيا با آقايان ديداري هم طي سالهاي اخير داشتيد؟

 پس از فتح خرمشهر بوده ۶۱ باري كه با آقاي هاشمي رفسنجاني ديدار داشتيم در خرداد ج ـ ما آخرين

كه به اتفاق آقايان دكتر يزدي و مهندس صباغيان به دفتر ايشان رفتيم، نخست پيروزي و فتح خرمشهر را 

مؤثر بودند تبريك گفتيم كه واقع هم شكر خدا را به جاي آورديم و هم از همه كساني كه در اين پيروزي 

تشكر كرديم و از ايشان پرسيديم از اين به بعد نظرتان چيست؟ ايشان گفتند، ما قصد داريم كه در همين جا 

كنند و ايشان اضافه كرد كه نظر امام هم همين است كه  متوقف بشويم، چون عراقيها درخواست صلح مي

مبادا حاال كه عراقيها را بيرون كرديم به من گفتم خدا پدرتان را بيامرزد، ما براي همين آمده بوديم كه 

درون خاك عراق برويم، هم دكتر يزدي و هم من تشريح كرديم از هر جهت به ضرر ماست، چون تا به 

جنگيده و برعكس افسر  حال ما مظلوم بوديم دنيا پشتيبان ما بود، جنگ در خاك ايران بود، ايراني خوب مي

اما وقتي ما داخل خاك عراق بشويم وضع فرق خواهد . گويد زور ميدانست دارد  عراقي در خاك ايران مي

كنند بايد پذيرفت و گفتيم كه يقين بدانيد كه  پسندد و حال كه آنها درخواست صلح مي كرد و دنيا هم نمي

پردازيم به سازندگي كشورمان كه  گيريم و مي اي جز انتحار نخواهد داشت و ما غرامت مي صدام هم چاره

االسالم  پيرامون اين بخش از سخنان مهندس بازرگان با دفتر حجت. (ت خيالتان راحت باشدايشان گف

هاشمي رفسنجاني تماس برقرار و مسئله مطرح شد و مسئول دفتر آقاي هاشمي رفسنجاني پس از در 

ام  فرمايند اصل جلسه را به خاطر دارم، اما حافظه آقاي هاشمي مي: ميان گذاردن با آقاي هاشمي گفتند

  ).كند و به خاطر ندارم دقيقاً چه سخناني رد و بدل شد پيرامون بحث درون جلسه چندان ياري نمي

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۳۶۷ بهمن ۲۲

  بيانيه تحليلي 

  انقالب اسالمي ايران ساله تجربه ده

  علم اهللا الذين و تلك االيام نداولها بين الناس و لي

  ١.ينامنوا و يتخذمنكم شهدا واهللا ال يحب الظالم

  

آوريم كه ملت ايران را با همه خطرات و ضايعات به دهمين سالگرد  جا ميه شكر خداي حي حكيم را ب

راه راست و ه انقالب پيروزمند خود رسانيد و هنوز رمق و اميدي وجود دارد كه ملت ايران با رهبري او ب

 رسا در راستاي سالمت و  گامهايگشتههمت و فداكاري خود بر عوامل اهريمني نيستي و ناداني چيره 

  .سعادت دنيا و آخرت خود و ساير ملتها بردارد

 .گذرد  مي"انقالب اسالمي ايران"د ه سال تمام است كه از پيروزي درخشان آخرين انقالب ما موسوم به 

هاي فراوان و شايد بزرگترين آزمايش يا ابتالي تاريخي ايران كه در خم  ده سال تمام با اوج و حضيض

 با خدمات و دستاوردها و با تغيير و تحولها و ،ها  انقالبي با پيروزيها و حماسه،وچه آن هستيماول ك

مله خونها و ، خطاها و جنايتها و از ج آزارها و صدمات، اميدها و فريبها،همچنين با انحرافها و اشتباهات

  . و زندگي در جهان پيش روندهها براي گامهاي آينده ها و درسها و سرمايه در مجموع تجربه. . . خرابيها 

 ،ثر انداخته باشدأاگر براي نسل حاضر ايران اين انقالب تازگي داشته و ما را به تعجب و تحسين يا ت

 در قرون جديد و ملتهاي پيشرفته دگرگوني و انقالب در تاريخ ملت خودمان و در جوامع دنيا مخصوصاً

 بيشتر در جهت تكامل و تحرك تا در جهت بدبختي و ، بر طبق سنت الهي، امري است جاري و عادي،جهان

  .توقف

 نابكاران و نارواها نيز ،دهند شوند و برجستگان فداكار الگو مي هدفداران پاك ساخته و شناخته مي

  .شوند و در هر حال رستگار و كامروا نخواهند شد شناخته مي

 بستگي به خودمان دارد و به  پاسخ آن،ا سرنوشت ما چه خواهد شداين مسئله كه سرانجام كار ي

  .برداشتي كه از انقالب و پيامدهاي آن بنمائيم

 براي بقا و ،سوي خدا و تعاليه حركت راست ب. بايد از خودمان و از خدا بخواهيم كه اهل حركت باشيم

  .بهتري و سعادت جاوداني

  هاي دولتي جشن

نيازي از ملت  تاز و با احساس بي وار يكه با قامت است، دولت"دهه فجر"به مناسبت دهساله انقالب و در 

 با سنگ تمام و بسيج همه چيز و همگان و بيدريغ ،للجشن مفصل و جشن مج. گيرد دش جشن ميبراي خو

 تا با افتخارات و ، ساله گرفت۲۵۰۰از خرج و تلفات همانطور كه شاه در بيست و چند سال پيش جشن 

                                                            
با (گردانيم تا خدا كساني را كه ايمان دارند بشناسد  متداول مين ايام و روزگار را بين مردم معمول و چنيـ ۱۴۰ آل عمران 

 .خداوند ظالمها را دوست ندارد از ميان شما گواه و الگو بگيرد و و)  بشناسانندخود رامومنين واقعي 
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  .نيان را خيره كرده بقا و رونق به حكومتش دهدتبليغات و با پذيرائيها و نمايشات چشم جها

. اج دارد كه گاهي با سيلي صورتش را سرخ كند انسان در زندگي احتي.رد جشن بگيردحاكميت حق دا

ها و   بعد از غلط در آمدن حسابها و وعده،گذاريها و ايثار و فداكاريها همه سرمايه نملت ايران نيز با آ

ها و   تقويت روحيه، نياز به دميدن روح اميد و حركت براي وحدت و قدرت،فروريختن پيروزيها و اميدها

  .ها دارد ريزي  بازيابي ارزشها و راهيابي و برنامه،دستها

شكست شديدي در پشت ) ننام كارته شايد ب(اند كه وقتي سردار رومي  شتهدر تاريخ روم قديم نو

 با سرشكستگي به روم برگشت مردم شهر به  خورد وژال سردار نامي كارتابينهاي روم از ها دروازه

همين استقبال و .  به استقبال او رفتند و تبريكش گفتند)مثال شهردار يا حاكم انتخابي(  كنسولسركردگي

ها و   پيروز مزدور خود و با همه فيلتش هانيبال با آر،تلقين اميد و اعتماد باعث شد كه در نبرد بعدي

ولي  .طرف درياي مديترانه عقب زده شود  در آنژي رم به ديوارهاي كارتاها ها كه داشت از دروازه حيله

ا چراغاني و سخنراني استقبال او بروند و تجديد بيعت ي شعار نداده و نخواسته بود كه به  دستور يانكارت

ته جنگ دشمن نيرومند رفه  خاكشان ب وخواسته آنها و براي دفاع از خانهه  مردم رم بودند كه چون ب،كنند

  .و شكست خورده بود ابراز وحدت و القاي قدرت نمودند

خدا و ه حاكميت ما الحمدهللا تبليغ و تجمع و تحميل خوب بلدند ولي در توبه و تحبيب و در بازگشت ب

  ".اين قافله نيز تا به آخر لنگ است"خيلي لنگ است و تا چنين باشد  كميتشانملت و در اداي امانت 

اي از عدم همكاري و بلكه بيگانگي دولت   بيروح دهه فجر تهران نمايش زندهو پرنور منظره شبهاي سرد

ا پاسي از طلوع لي سراپا روشن و رنگارنگ كه حتي ت م اسماً دولتي ياساختمانهاي انحصاراً. بودو ملت 

اي  هداد كه نه پرند انگيزي به كوچه و خيابانهاي خالي نشان مي  متصل به برق بود لبخند غم،آفتاب گذشته

  .آمد  شادي يا الاقل تماشا و تلقين مياي براي شركت در زد و نه پياده در آنجاها پر مي

 :در اين تظاهرات و تشريفات پر بانگ و رنگ البته نمايشهاي فراوان و جالب از همه جا و همه چيز بود

 جوش مردم با پيمائيهاي عظيم و شعارهاي خود  راه،گشت اوراز زر و زور زمان شاه تا رفتن بدون ب

، ايستادگي و  حركت انقالبي و هيجانهاي ضد آمريكائي، تصرف مملكت و انتصاب دولت موقت،ورود امام

ا ب حمالت و پيشرفتها ، ضربات و پايداريها، كردن صدام از سرزمين ايرانايثار و شهادت با بيرون

 باز ،باز هم راهپيمائي. . . ابرقدرتها  در افتادن با امپرياليسم و ، خدمات و دستاوردها،ها و شعارها حماسه

 اما در تمام اين جشنها و نمايشها يك روي سكه نشان داده … باز هم شعار و باز هم تبليغات ،هم لبيك

  .شد آن رويي كه خودشان خواسته و كشيده بودند مي

ذاردن ات بود و پهلوي هم گد چهره كامل واقعيات و نظريوش نبكه قرار بر ارائه و اقرارچيزي 

 ها و  خنده،ها، صداقتها و خيانت خدمات و صدمات،ها انديشانه روشنيها و تاريكي انه و مصلحتجوي حقيقت

 فريادهاي ، مثبت و منفي دستاوردها، تبليغات و انتقادها،ها ، درآمدها و خرجها  پيروزيها و شكست،ها گريه

  ١.اند شاهنامه آخرش خوش است ها كه گفتهالخره آخر و عاقبت كارهاي ملت محكوم و با دولت حاكم و ناله

عمل ه همه اينها براي آنكه تجزيه و تحليل و تقليل درست از اين تجربه ارزنده دهساله انقالب و نظام ب

                                                            
گذشته و شعار ه جاي افتخار به بايد ب"م گفته بودند خود در ق بهمن۲۲ سخنراني اين زمينه آيت اهللا منتظري در  خوشبختانه در.

 ."دادن در فكر جبران خطاهاي گذشته بود



 

 ١٢٤

هم خدمتي به . ايم و چه بايد بكنيم به چه رسيده ،ايم بيطرفانه و با دل و ديده روشن ببينيم چه كرده. آيد

  .ان بكنيم و هم خدمتي به تاريخ و به بشريت و آينده جهانملت و مملكت يعني به خودم

 آنها .رفت ا نگنجيده است نميناهموار كه در خط و خيال حاكميت مبديهي است كه انتظار چنين كار 

ام و بهانه خدمتگزاري اسالم و مختصري هم ايران فكر خودشان البته به نبايستي به  پيش از هر چيز مي

  .باشند

  فه نهضتاما سنت و وظي

در محيط محدود و ( يك سخنراني  همه ساله نهضت ايراد الاقليا خواسته سنتدانيد  همانطور كه مي

. بهمن بوده است۲۲و انتشار يك اعالميه يا جزوه به مناسبت سالگردهاي پيروزي انقالب در   )وبعمر

يم نگاه عقبگردي به سال دانست تا آنجا كه بدانيم و بتوان امسال هم نهضت آزادي ايران وظيفه خود مي

 رويدادها و رفتارها و دستاوردها را ببينيم و بگوئيم و ،پايان يافته و به سالهاي گذشته انقالب انداخته

 را نوش جان ناسزايشك و بگوئيم و بنويسيم و كت. ت بنمائيمدريافت درس و دستوري براي ملت و دول

  ١.كنيم

جويي كارها براي اميد  رايي باشد تحليل واقعيتها و چارهس نالهگيري و  يش از آنكه ايراد ما پ رضالبته غ

سازي ميسر نيست و پيش از آنكه توجه   آيندهنشوديافتن و حركت كردن است و با ارزيابي از گذشته 

ها   الزم است به عمق ريشهودشوبيدن اين و آن يا كودتاهاي پي در پي معطوف به اشخاص و گروهها و ك

ما بانفسهم ير مابقوم حتي يغيروا غمصداق ان اهللا اليا اصالح و انقالب به ت باشيم و عوامل نظر داشته

  .اصولي و اساسي باشد

دانند عليرغم هياهوي اخير آزادي احزاب و   مي"داخله و خارجه" است همانطور كه ۱۳۶۷اما امسال كه 

دست و پا . اند  را گرفته) ايرانو جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت( دفتر و دستك نهضت ،افكار و افراد

هاي پيروزي  اي و جزئي از پايه گونهه ن را كه هريك ب، عزيزان فعالمااند لم و زبان ما را بسته همچنين قو

هاي فعاليت و صداقت هستند به زنجير كشيده بودند قصد محاكمه و محكوميت  انقالب و نظام و از نمونه

اطور ارعاب و سر سايرين نيز باال س !)دي و ناپاكيز جاسوسي يا دبه اتهام.( بلند مدت آنها را داشتند

  ٢. خدمت بدهندتركبه خيانت يا   مگر تناند تا آويخته. . . ار و آزار و احض

خواهد و  دهيم يعني آن كاري را كه دولت نه ميود را راضي كرده هيچ كاري انجام نمعذلك نتوانستيم خ

  .از فراوان به آن داردولي ملت ني. تواند انجام دهد نه مي

اگر چه ناقص و .  هر اندازه هم كه بشود خوب است.كار بشويمه با اميد و توكل به خدا گفتيم دست ب

ميل آن به آخر سال و ن آماده تقديم نگرديده تفصيل و تك بهم۲۲ناجور باشد و بطور كامل و رسا تا روز 

  .اوائل سال آينده موكول شود

صورت مجموعه ذيل كه ه جربه دهساله يا اولين تابلوي تاريخ انقالب را بدر نظر گرفته شد گزارش ت

و از هر صاحب نظر صاحب قلم دعوت به راهنمائي و همكاري (بدست خودمان و دوستان بايد تهيه گردد 

  .تقديم هموطنان شرافتمند و پژوهشگران ارجمند بنمائيم )نماييم مي

                                                            
 !كه در جمهوري اسالمي ايران آزادي وجود دارد بعد همه جا بگوييد  و.

 . بهمن آزاد شدند۲۲  شب نهضت دربند شدگانخوشبختانه در  .
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مديريت  ـها و دستاوردها  دوره ـتداوم و تحولهاي انقالب ا ي تاريخي درآمد پيش -ات يپيشگفتار و كل

هاي  زير و بم ـساله  اقتصاد ده ـصدور انقالب و روابط متقابله انقالب و اسالم در ايران و جهان  ـكشور 

تحول  ـجامعه سياسي و روانشناسي انقالب  ـجنگ هشت ساله  ـسياست خارجي جمهوري اسالمي ايران 

قضا و  ـ حاكميت ملي و قانون اساسي ،سرگذشت و سرنوشت آزادي ـو ارزشها هاي سياسي  انديشه

از آنجا كه چنين . . . سرگذشت و سرنوشت نيروهاي نظامي و انتظامي  ـقضاوت در جمهوري اسالمي 

 مجبور گشتخواهد ن در مدت كوتاه فراهم ،شود ناچار پذيرفته ميه مجموعه با همه اختصار و احتمال كه ب

 يك فعالً.  وهله عمل بنمائيمودر دو مرحله يا د)  فروردين ماه گذشتهفقيهنند نشريه واليت مطلقه ما(شديم 

 بر حسب توان و  منتشر سازيم و بعداً،ايم  نمودهغاز از آنچه در نظر است و آ"گيري خالصه نمونه و نتيجه"

  . بيرون دهيمي تعالاهللامقدور درست و دقيق انشاءال توليدمان يك مجموعه كار شده و حتي

  نظر عمومي و كليات

  ها و رهبري آن رويش انقالب و ريشه

هاي آن   بازار تهران روئيده ريشه در۴۲ خرداد ۱۵ گفت كه انقالب در ات بپرسيم خواهنداگر از حضر

نرا از  به پيروزي رسيد و رهبري آ۵۷ بهمن ۲۲در . اسالم و روحانيت است كه مالزم و مساوي يكديگرند

  .اند و بعدها نيز با واليت مطلقه فقيه است العظمي خميني داشته اهللا  انتها حضرت آيتابتدا  تا

دانيم كه در عالم طبيعت و حيات هيچ حالت و حركتي پيدايش و رويش آني ندارد كه بدون  خوب مي

 كه سان و اجتماعات انساني در عالم انخصوصاً. باشدشكل تمقدمه و رابطه و طي مراحل طوالني تكامل و 

  .ن پديده زندگان استيتر پيچيده

 وارد و سوار بر روحاني بازاري با رنگ ۴۲ خرداد ۱۵صورتي كه در ه  انقالب اسالمي ايران ب،بلي

 ،به پيروزي رسيد شد و ده سال پيش ، عليه شاه۳۲ مرداد ۲۸ بعد از كودتاي اي  تودهـمبارزات ملي 

اند و اين رهبري و حاكميت را در تداوم و تحوالت  ي داشتهالعظمي خمين اهللا  آيت و عمالًرهبري آنرا حقاً

  ١.اند هوري اسالمي دردست خود نگاهداشتهبعدي و در نظام جم

طلبانه و آزاديخواهانه ايران را كه  ي عميق انقالب و مبارزات استقاللها البته اگر خواسته باشيم ريشه

شاه ـ "  آمريكاييـكودتاي انگليسي  همت ملي عليبيابيم بايد از نهضت مقاو وارث آن بوده است ۵۷انقالب 

 حركت را در نهضت ملي شدن نفت به رهبري دكتر مصدق و پشتيباني أ و مبدشاخصعقبتر رفته  "زاهدي

 نمائيم كه يك مبارزه موفق ضد استيالي خارجي بود و استبداد داخلي تقويت شده از نصباهللا كاشاني  آيت

اما خود  . خود را آشكار ساخت نقش ديرينه و بنيادي،كردن مبارزهگون خارج با بازگشت به صحنه و واژ

  مكاني با ـانيو سلطه انگلستان بود و پيوستگي زمشاه مظالم رضاآن نهضت واكنش زاييده شده از 

ره آن كه قانون اساسي سابق و آزادي و حاكميت ملي بوده است و جنبش عدالتخواهي مشروطيت و با ثم

  .داشتبا قيام تنباكو 

                                                            
ان نظير مجاهدين اوليه و حركت نيروهاي مبارز و انقالبي و مسلم نقش ۵۷  خرداد تا بهمن۱۵ن بعد از اطي همين دور .

توان  ساير نيروها را درشكستن طلسم قدرت جهنمي ساواك و جهت فكري دادن به جوانان مسلمان روشنفكر نمي و ها شريعتي

 .ناديده گرفت
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 كشورمان دارد اما  با استبداد داخلي و استيالي خارجي ريشه و سابقه طوالني در تاريخةاگر چه مبارز

طلبي يا حاكميت قانون را كه حاوي دو محور  خواهي و استقالل مشروطيت و آزادي جنبش قيام تنباكو و

ان و ملتهاي شرق از اروپا و ن مردم ايران و ساير مسلما،ضد استبداد و ضد استعمار در دوران جديد بود

  .  خود آنها آموخته بودندعليه مطامع

دن جديد و تهاجم فرهنگ و المي ايران را بايد در تماس با تمبنابراين ريشه اصلي و اوليه انقالب اس

 فرهنگ و آئين و هستي ما را تهديد ةسياست غرب در سه چهار قرن قبل بدانيم كه با برتري خود هم

كه . ( افتاده مرگ به جنبش و تالشر تهديد بب رفته مانند هر موجود زنده در اثخواه زمين بمشرق . كرد مي

  .و جان تازه گرفت) هنوز به پابان و كامراني نهايي نرسيده است

  

  هاي چهارگانه انقالب  دوره

ست ماني طوالني بوده ا، ز افراد و با توجه به تالطمهاي آنره دهساله حاضر را كه در حساب عمردو

چهار دوره متمايز توانيم به   مي،اي بيش نيست ر كهنسال ما  و تحوالت جهان برههولي در برابر تاريخ كشو

  :نمائيمذيل تقسيم 

   )ه ماهن( ۱۵/۸/۵۸ تا ۲۲/۱۱/۵۷يش از اندكي پ) نظام جمهورياز نظام شاهنشاهي به (دوره انتقال ـ ۱

 ۱۵/۸/۵۸از )  روحاني ضد روشنفكريـ طبقاتي حالتبه از حالت همگاني اوليه (دوره جنبش و تداوم ـ ۲

  ) ماه۸ سال و ۴ (۷/۳/۶۳تا 

  ) ماه۲ سال و ۴ (۲۷/۴/۶۷ تا ۷/۳/۶۳از ) اختناق آزادي و انحصار قدرت( دوره اختناق و انحصارـ ۳

 تا ۲۷/۴/۶۷از ) صلح با عراق و ابرقدرتها و وعده بازسازي و سازندگي(دوره صلح و بازسازي ـ ۴

 ) ماه ۷(۲۲/۱۱/۶۷

  

  دوره انتقال ـ ١

دست دولت موقت انطباق دارد و رويدادهاي عمده آن چنين ه اين دوره با انتصاب و اداره كشور ب

  :شود خالصه مي

 صدور فرمان نخست وزيري مهندس ـ)  صورت گرفته بوده استكه قبالً(تشكيل شوراي انقالب 

اعالم برنامه و  - )۲۲/۱۱/۵۷(ي و انتظامي  تسليم دولت و مراكز نظام،بازرگان از طرف آقاي خميني

 وزيران دولت موقت و تصرف و معرفي تدريجيتشكيل  -موريت دولت موقت در دانشگاه تهران أم

اهللا  ترور آيت -هاي انقالب رفراندوم جمهوري اسالمي  كميته تشكيل –ها و ادارات  آميز وزارتخانه مسالمت

 - سيس سپاه انقالب أت - ي رئيس ستاد ارتش قرنار  ترور تيمس- وقايع كردستان و ماجراي پاوه  - مطهري 

وقايع گنبد و  -بررسي قانون اساسي براي انتخابات و تشكيل مجلس خبرگان  -سيس جهاد سازندگي أت

 دخالتهاي خودسرانه -آميز و مسلحانه مناطق شمال در رابطه با شوروي  تجاوز و تصرفات تحريك

اخالل و  -طلبانه گروههاي كمونيست عراقي  هع خوزستان و تحريكات تجزيقاي و-ها در كار دولت  كميته

گيري  اهللا طالقاني بعد از كناره فوت آيت -خودسريهاي افراد و گروههاي تندروي داخلي در همكاري با ليبي 

ئي عراق و حمالت هوايي موضعي از كردستان و  تجاوزات ايذا-و ربوده شدن يكي از فرزندانشان 
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عليه دخالتها و تعدد مراكز موقت  دولت االجل ضرباستعفاء و آخرين هشدار  -ي ديپلماتيك پوزشخواه

 مديريت و مسئوليت رهبري  كردن دولت و شوراي انقالب در زيرهكاس گيري همراه با پيشنهاد يك تصميم

 پنجمين  بيست ونوزير و وزراي خارجه و دفاع به الجزاير براي مشاركت در جش مسافرت نخست -انقالب 

شوراي امنيت منظور مطالبه تسليحات خريداري شده سابق ايران با رئيس ه سالگرد انقالب و مالقاتي كه ب

ادغام شوراي (فرمان دولت شوراي انقالب از طرف امام  ـ استعفاي دولت موقت  ـعمل آمده ملي آمريكا ب

  .) و دولتانقالب

  

  دوره جنبش و تداوم انقالبـ ۲

اي نبود كه با رفتن شاه و آمدن   پديده، در چهره تحرك مردم و تالطم اوضاع،رانانقالب اسالمي اي

تبليغات و . رهبر انقالب و پس از رفراندوم تبديل نظام شاهنشاهي به جمهوري اسالمي به آخر رسيده باشد

 تفهيم  از اشخاص و گروههاي تندروي ماركسيست و مسلمان در جهتبعضيرف  شعارها از طتظاهرات و

ت ياف  ادامه و توسعه مي از ماههاي اول دولت موقت آغاز گرديده مسلماً،ان تحميل مكتب و مقاصد خودشو

 هي تداوم و تشديد انقالب را بودهاي تابع يا محرك آنها نيز تا حد اللهي متوليان روحاني انقالب و حزب. 

نمودند و  ييد ميأروحاني ت ـ به صفت خاص فقاهتي اسالمي  ـ اوليه و عام مليصفتمنظور انحراف آن از 

  .رويها و تندرويها سبب تضعيف و اخراج جناحهاي غير خودشان شود ناراضي نبودند از اينكه چپ

 عجله داشتند كه قبل از تصويب قانون اساسي و ، و انتقام يا انحراف از انقالبتشنج تشنةهاي تندرو

. دنان خود را بپزن ، با جوسازي و جنجال،ستا تنور انقالب داغ اشكيل مجلس نمايندگان اكثريت ملت تت

 نيروي ، ماركسيستيهاي غير اسالمي بعضاً  همكاري جوانان افراطي و با شيوهروحانيت تصميم گرفت با

زدن هر دو جناح ملي و ماركسيست حاكميت پس د و سپس با سوي خود جلب نمايه پر خروش فداكار را ب

  . خود را تثبيت نمايد

 . شعارهاي داغ و موجهاي تخاصم و تخريب رواج يافت،ا تخليص انقالب و تصفيه يتحت عنوان تداوم

 با حمله به سفارت ،۵۸اوج اين تداوم و تخاصم در تحريكات از پيش تنظيم شده در ماههاي شهريور و مهر 

ب انقال"نام ه ا آرمان جديدي بسياست ي . نمايان گرديد، و گروگانگيري"النه جاسوسي"آمريكا و تصرف 

  .دي گرد۵۷ وارد در انقالب اسالمي بهمن ماه "دوم

  :توان رديف كرد  زبر شدنها و رويدادهاي عمده اين دوره را به شرح زير مي وزير

 قطع ، رفراندوم قانون اساسي، تجديد تشكيالت شوراي انقالب،حمله به سفارت آمريكا و گروگانگيري

 صره اقتصادي ايران از طرف آمريكا، محا، بين الملليهاي جو سياسي و  تهديدهاي آمريكا و تشنجرابطه و

 انتخاب و تشكيل اولين مجلس شوراي اسالمي به رياست عنوان اولين رئيس جمهوري،ه صدر ب يانتخاب بن

 نظامي دام، واقعه طبس و اقانقالب فرهنگي و بسته شدن دانشگاهها هاشمي رفسنجاني، مستمر آقاي

وزير   انتخاب آقاي رجائي اولين نخستفات رئيس جمهور با حزب حاكم،اختال رسواي آمريكا عليه ايران،

جنگهاي  تشكل ستاد ،آباد تهران و آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران حمله به فرودگاه مهر،بعد از مجلس

 بسيج نيروهاي ، و آغاز جنگهاي چريكي عليه دشمن متجاوزبه ابتكار و همت مرحوم دكتر چمران نامنظم

 آزادي ،هاي شهامت و فداكاري و شهادتت مردمي براي دفاع از انقالب اسالمي همراه با مننظامي و
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افزايش تورم و نارضايتيهاي  شدن محسوس ،گروگانهاي آمريكائي به بهاي موافقتنامه زيانبار الجزائر

 ۱۴ واقعه ،هاي چپ حزب حاكم با مجاهدين خلق و گروه تشديد اختالفات،ل بهاي فروش نفت تنز،مردم

ا آغاز اختناق، يهاي غير موافق   منتخب، بسته شدن روزنامهيبا رئيس جمهورسفند و حاد شدن اختالفات ا

لي و  خرداد همراه با محكوميت عم۳۰هاي  درگيري،يو عزل بني صدر از رياست جمهورمحكوميت 

 و مدعيان و  انفجار از طرف مجاهدينترور و آغاز موج ،ممنوعيت سازمان مجاهدين خلق و جبهه ملي

ا انفجار در دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي با ي تير ۷اسفبار  واقعه ،اعدامهاي دولتي از طرف ديگر

 انتخاب آقاي رجائي به رياست ،مرگ تعداد كثيري از نمايندگان و وزيران و رهبر و اعضاي حزب جمهوري

ت عوامل نفوذي كه باعث مرگ دسه ، انفجار نخست وزيري بجمهوري و نخست وزيري آقاي دكتر باهنر

سومين دوره  -دوي كني هنخست وزيري آقاي م.  و رئيس شهرباني گرديدرئيس جمهور و نخست وزير

 آغاز پيروزيهاي بزرگ نظامي ايران و شكست ،اي انتخابات رياست جمهوري و برگزيده شدن آقاي خامنه

  .سالميانتخاب دومين دوره مجلس شوراي ا -فتح خرمشهر  -حصر آبادان 

بدين ترتيب پس از گذشت يكسال از انقالب ايران كه حالت ملي و وحدت ضد استبدادي مخالف با 

هرگونه استيالي خارجي داشت و اهداف اصلي آن عدالت و آبادي و استقالل و ترقي ايران در سايه آزادي 

  . تغيير صورت و ماهيت داده اسالم بودو حاكميت ملي بر وفق اصول عالي

  

  ه اختناق و انحصاردورـ ۳

اشتن رياست و اكثريت  با در دست د، بحرانها و درگيريهاي حاد، شدنهادوره دوم با همه زير و زبر

 يك ابتالي سرنوشت ساز و دوره ، و تعيين دو رييس جمهور و سه نخست وزيرويضعمجلس و با ت

نهادهاي .  قدرت بود در جهت تجربه حكومت و تصرف،آموزنده و سازنده براي روحانيت تشيع ايران

 تداوم انقالب و جنجالهاي مخالفين مهار ، مواضع كليدي در اختيار گرفته شد،انقالب تنظيم و تثبيت شدند

و باالخره روحانيت با پشتيباني و حمايت كامل رهبر انقالب سر و سامان مطلوب يافته، اسالم گرديد 

جبهه جنگ از تزلزل و ترس . ر، فاتح و اجرا گرديد كشوه الاقل در داخل،مورد نظرشان" انقالبي ـ فقاهتي"

 شهادت و ايثارطلب همراه با مهارت و قشرهاي خارج گرديده آمادگي  سپاه با ارتش تقريباًتنازعاوليه و 

آمد نويد پيشرفتهاي بيشتر براي  عمل ميه دست آورده بود و تبليغات نافذي كه به مديريتي كه سپاه ب

  .داد  را مي"ني كفرسرنگو" و "پيروزي اسالم"

 راحت انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسالمي در در ماههاي آخر دوره دوم با خيال نسبتاً

 دوره ، انجام گرفت و با افتتاح مجلس دوم"نااهالن"شرايط دلخواه و كنترل نسبي براي جلوگيري از ورود 

  . آغاز گرديد,رود شمار ميه راي حاكميت بساله انقالب ب هاي ده ن دورهانحصار و اختناق كه از پر بارتري

 پاكسازي شده بود و هئيت ، از وجود يا ابراز وجود مخالف و مانعدر اين دوره محيط كشور تقريباً

  .هاي داخلي الزم را به اجرا درآورد  با كمترين اشكال و دردسر برنامهتوانست حاكمه مي

 اتخاذ  و بافضل خداه يا تعطيل نبود توانست بني از برنامه عمومي طرد ت آزادي ايران كه مستثنهض

ي وظيفه اسالمي و ملي دفاع از آزادي و استقالل و ساير آرمانهاي اوليه ي اداسياست صبر و تالش برا

 از يك آزادي محدود ضعيف و امكان فعاليت مشروط خفيف برخوردار .انقالب به مقاومت خود ادامه دهد
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  .گرفت  و ضرب و شتم عناصر مأمور غير مسئول قرار ميات مورد تهاجمه كربود درحاليكه ب

  :وار چنين بيان كرد توان فهرست اوج و حضيض جريانهاي اصلي اين دوره را مي

توليد تعطيل خرج تخفيف يا ه جنگ به  اولويت دادن ب،ياراغافتتاح مجلس شوراي اسالمي دوم خالي از 

 ،حرك و تحميل، ادامه صدور انقالب از راه ت ميليوني۲۰ توسعه بسيج ارتش ،ها و ساير ضروريات و برنامه

 ، تقويت صنايع نظامي و توليد تسليحات و سالحهاي ساده، كشف كودتا در بحرين،حوادث لبنان

 تهديد ، انتخابات و تشكيل مجلس خبرگان،نفوذ در خاك عراق غربي،پيشرويهاي استراتژيك در ارتفاعات 

لماتيك با  توجه به روابط ديپ، وسيع عراق از سالحهاي شيميائي استفاده،بغداد و فتح جزاير مجنون

 ،اهللا منتظري به جانشيني رهبر انقالب توسط مجلس خبرگان  انتخاب آيت،ربيغكشورهاي جهان و ممالك 

 فتح فاو و كمبودهاي ، چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري،قات جديد عليه نهضت آزاديضييآغاز ت

 ، پيام برائت رهبر انقالب به زائران مكه،نع بازار آزاد همراه با تنزل دائمي ارزش ريالارزي و رواج بالما

 ،آغاز دومين دوره بمباران شهرها، ۵ و ۴ حمله به بصره در طي عمليات كربالي ،سقوط ناگهاني بهاي نفت

 ، به نفتكشها خليج فارس و حملهبه خليج فارس و تشديد جنگ ورود ناوگان آمريكا ،انحالل حزب جمهوري

ت دوم رهبر انقالب به زائرين مكه و فاجعه مكه كه منجر به تيرگي شديد ، پيام برائ۵۹۸تصويب قطعنامه 

اي به   سفر آقاي خامنه، فاصله گرفتن كشورهاي عربي از ايران،روابط ايران با عربستان سعودي شد

الساعه شوراي عالي  وجود خلق اعالم انه و تحقيرآميز در شوراي امنيت،گر ق ستيزهنيويورك و نط

 تشديد ناهماهنگي ميان ، و اخذ كمكهاي الزامي از مردمان ماهه بسيج دانشجوي۶پشتيباني جنگ و طرح 

 ،دولت موسوي با مجلس و رئيس جمهور و تداوم دولت در اثر پشتيباني رهبر انقالب از نخست وزير

ه زي تج،غاز دور سوم جنگ شهرها بوسيله موشك آ،افزايش فعاليتهاي ديپلماتيك ايران در رابطه با جنگ

 انتخاب سومين ، روحانيون مبارز به رهبري آيت اهللا كروبي"مترقي"روحانيت مبارز و تشكيل جناح تندرو 

پي ارتش  در هاي پي نشيني  شكستها و عقب،دوره مجلس شوراي اسالمي به سود جناح راديكال و روحانيون

، مله درباره جنگ ايران و عراقجتفاهم و توافق دو ابر قدرت از  ،۶۷  زيارت حج در سال تعطيل،و سپاه

حمله گسترده وزارت اطالعات و .  كانادا و فرانسه و انگليس،ربيغبا كشورهاي بهبود روابط ايران 

  .بري ايران توسط ناوگان آمريكا سقوط هواپيماي مسافر،دادستاني انقالب به جمعيت و نهضت

  

  ي دوره صلح و بازسازـ ۴

ستگي و فرسودگي طبيعي و اعتراضها و ضعف و فتوري كه رفته رفته در خ با ,در پايان دوره سوم

 با افزايش برتري نظامي محسوس عراق و ،داشتند روحيه و نيروي رزمندگان رخنه كرده بود و مخفي مي

 شلمچه و مجنون با تصميم مشترك ابرقدرتها درباره عراق و ايران و افغانستان و با شكستهاي پي در پي

 جانشيني فرماندهي كل انقالب و شخص رهبري انقالب  زبانزجايي رسيد كه دولت ايران اه ، كار بو فاو

بهت و حسرت يا سردرگمي همگان از فروريختن ناگهاني .  شوراي امنيت را اعالم كرد۵۹۸قبول قطعنامه 

 غيرقابل توصيف ،يدها و حسابها و ادعاهاكاخ كبريائي انقالب روحاني ايران و پوچ درآمدن همه وعده و وع

  نداي,براي اثبات وجود و ادامه حاكميت. قدرت تبليغاتي مانع از آن شد كه خود دستگاه فرو ريزد.! بود

 در داده شد و برنامه سازندگي و خودكفائي را كه ،بازسازي براي ترميم خرابيها و جبران خطاها
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 )ظاهراً(آنكه البته با زمينه و دست خالي و بدون .  پيش گرفتند,دبايستي از سال اول تعقيب كرده باشن مي

غيير زيادي در برخوردها و ضرورتي براي بازگشت به ملت و به آرمانهاي انقالب احساس نموده ت

طعانه و خصمانه خود  جناح راديكال حاكميت به مخالفت قا،به لحاظ سياست خارجي. دنها بده برنامه

آمد و . نمايد دامه داده و جناح معتدل مقابله زباني نمي همكاري اقتصادي اقراض وخصوصا براي است

. خورد چشم ميه رفتهاي ديپلماتيك و گفتگوهاي همكاري اقتصادي محتاجانه دوستانه روزبروز بيشتر ب

تر پيدا كرده است و هم آمادگي  اقتصادي داخلي روند تصاعدي شديدي زندگي و بحرانن هم گراضمناً

ه صلح و نه جنگ نآيد كه حالت  نظر ميه مل عراق به قطعنامه شوراي امنيت ضعيفتر گرديده بتسليم كا

  .ناپايداري شرايط سياسي ادامه داشته باشد

  از وحشت وخبري  حالت نگراني و بي،برخالف شادي و اميدواري كوتاه مدت بعد از اعالم قطعنامه

هايي را   آنكه سعي دارند عليرغم ميل دروني روزنههيئت حاكمه ضمن.  از اواخر جنگ شده استآينده پيش

هاي غيرمنطقي و اصولي و فشار آوردن روي   نمايند با توسل به تصميمسوي آزادي و تفاهم بازه ب

  .دهند ها عدم استحكام و اعتماد خود را نشان مي تبليغات و ترميم

  :وان بيان كردت تشكل مراتب ذيل را مي در حال ةاز خطوط اصلي و عملياتي اين دور

ثرانگيز بعدي رهبر أ از طرف آقاي هاشمي رفسنجاني و بيانات ت۵۹۸اعالم قبول اضطراري قطعنامه 

ها و فرمانها و  خطبه -پيمائي تجديد بيعت با امام وت آقاي منتظري از مردم براي راهدع - انقالب 

شكست  -بس  ران عليرغم آتشحمله عراق و مجاهدين خلق به داخل اي -هاي بازسازي وسازندگي  اعالميه

ترور  - حقوق بشر ضالمللي نق اعتراضات بين - انبوه يآغاز فصل جديدي از اعدامها -قاطع مجاهدين 

 تصميم غير منتظره وزارت كشور براي -وحشتناك دكتر كاظم سامي و ابراز وجود و انزجار شديد مردم

خرج و پر هياهوي برگزاري پر  -اي ثبت نام احراز قانون احزاب و دعوت مصرانه از احزاب و گروهها بر

  .هاي دهه فجر به مناسبت دهمين سال پيروزي انقالبنشج

  دستاوردهاي انقالب

داري كه در اثر  خود و با جوشش طبيعي و جهش دامنه با گذشته تاريخي طوالني ، ايران۱۳۵۷انقالب 

دستاورد و آثار  ينبود كه باي  و بيهودهپايه  يده بي پد،رهبري آقاي خميني به چنان پيروزي درخشان رسيد

  . سپري شدني و فراموش شدني باشد،عظيم

 هم ,تواند مديون رهبري و مديريت بد و خوب دهساله متوليان انقالب باشد اين دستاوردها هم مي

  .محصول اعمال و احوال مردم و هم برخاسته از جنبش مردمي و نقش انقالب يا دگرگوني نسل و نژاد

الب از مقصد و مسير اصليش منحرف شده و چهره اوليه انقالب عوض شده است اين جريان نه اگر انق

تواند بهانه براي اعراض از انقالب و استعفاي از گذشته و آينده خودمان باشد و نه دخالت ذاتي و نقش  مي

  .اصلي ملت ايران را نفي نمايد

الب بسيار مهم و متعدد است و متعلق به ما و در هر حال امر مسلم اين است كه دستاوردها و آثار انق

 )از نظر مملكت يا از نظر حاكميت(اند  بعضي از آنها مفيد و مثبت. باشد مؤثر روي ما و نسلهاي آينده ما مي

ما در شمارش . اي دانست  را هم بايد مختلط يا دو جنبهبسياري. برخي مخرب و مضر يا منفي هستند

  .دننمائيم كه ممكن است مختلط هم باش ها آغاز مي  از مثبتوار اجمالي دستاوردها فهرست
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  دستاوردهاي مثبت و مختلط 

 افتخاري كه به حساب ايران و ،سرعت و سهولت پيروزي انقالب و استقرار نظام در كمترين مدتـ ۱

  .اسالم و رهبري انقالب گذارده شده است

م قادر به انجام آن در جهان امروزي اثبات قدرت عظيم مذهب در ايران و نقش نويني كه اسالـ ۲

انقالب اسالمي ايران بالفاصله بعد از پيروزي و حتي در ماههاي قبل از پيروزي از مرزهاي ايران . باشد مي

تنها . وجود آورده و مقياس ملي فراتر رفته توجه و تكان عظيمي در كشورهاي مسلمان و متمدن و مترقي ب

 مطالعاتي كه درباره اسالم از ديدگاههاي گوناگون  وتابها و مقاالت كده سالدر آمريكا در عرض اين 

  . مجموعه مطبوعات گذشته اروپا و آمريكا تجاوز كرده استاست ازانتشار يافته 

خود و بروز استعداد و ابتكار در نسل جوان انقالبي ايران كه در اثر ه  و اتكا باحيا شدن عزت نفسـ ۳

 در عمليات و توليدات جنگي و در كارهاي فني و تعميراتي و سازندگي ,هضرورت و احتياج و اعمال اراد

وجود آورده است ه اي را ب ا مسلمانان تازهو تجربه انقالب گويي نسل ايراني يتحرك . ظاهر گرديده است

  .كه در گذشته وجود نداشته است

  .سابقه بوده است هاي از همه نوع جنگ كه در تاريخ ايران بي حماسهـ ۴

ايجاد اميد و افتخار و غيرت در ملتها و اقليتهاي مسلمان و محروم جهان و احتمال حركتهاي بعدي ـ ۵

  .آنان

 همراه با احراز قدرت سياسي و نظامي و حاكميت ,احياي نام و مقام براي روحانيت شيعه ايرانـ ۶

  .مستقيم

  . به احكام شرع از جمله حجاب همراه با اجرا و احترام,ات از چهره ايرانن معاصي و منهيزدوده شدـ ۷

زدگان  همراه با تحريك استعمار،در افتادن با امپرياليسم غرب و شكستن حيثيت آمريكاي ابر قدرتـ ۸

  .دنيا عليه آنها

 و اميدواري براي امكان خودكفائي  اثر احتياج و باال بودن نرخ ارزافزايش نسبي توليد كشاورزي درـ ۹

  .جوئي ارزي آينده با صرفه

  .القاي غرور ملي و ديني در برابر قدرت و شهرت سياستهاي قديمي و قاهر خارجيـ ۱۰

  .ات منفي آنها را از نظر دور نداريمدو جانبه يا مختلط تلقي كرده جه را بايد ۱۰-۷-۶-۴دستاوردهاي 

درست است كه جنگ هشت ساله با عراق افتخارات معجزآسا و شواهد اعال از شهامت و شهادت ) ۱-۴

كه در بعد دستاوردهاي منفي گفته  طوريه  انقالب اسالمي و رزمندگان ما به ظهور رسانيد ولي ببراي

  .بار آورده خواهد شد انحرافات و ضايعات همراه با خون و خرابيهاي غير قابل جبران نيز ب

داشته  بوده است ولي بايد ديد به لحاظ مملكت و ملت چه صورت انيت البته مثبتبه لحاظ خود روح) ۱-۶

و  تجربه حكومت و قدرت روحانيت منجر به بدنامي و فناي روحانيت تشيع نشده است است و آيا اصوالً

  نخواهد شد؟

ان و تقواي خود مردم و با منهيات از مناظر و معابر شهرهاي ما اگر روي ايمزدوده شدن معاصي و ) ۱-۷

گرفت البته ارزش  ده قانوني انجام ميبود و يا در چهارچوب مقررات معين ش اراده و اختياراتشان مي
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داشت ولي وقتي از محدوده مقررات قانوني معين تصويب شده  العاده براي خودمان و نزد خدا مي فوق

ا اجبار و اكراه يا از روي ترس باشد عالوه بر آنكه خالف دستور رج شد و به تفتيش و تحميل عقايد يخا

راض مردم حتي قت معكوس داشته باعث انزجار و اعطحي مو است اثر س"الاكراه في الدين"خدا و اصل 

  . در نسل جوان خصوصاً,گردد و همينطور هم شده است معتقدين نسبت به اسالم و دين مي

غرور ملي و ديني بعد از پيروزي انقالب در مقايسه با عقده حقارت و ضعف و خفتي كه مردم ) ۱-۱۰

كردند با اظهار خدمت و نوكري كه  سلط غرب احساس ميمشرق زمين در اولين برخوردهاي با تمدن و ت

 از روي ناداني شرط آنكه اوالًه اما ب.  پسنديده و ارزنده استند كامالًددا رجال خائن به بيگانگان نشان مي

 در جهت ا تعصب جاهالنه نباشد و ثانياًرت تخاصم ضد اسالمي و ضد انساني يصوه و دست خالي و ب

 تكميل و تجهيز خودمان  در تالش اصالح وت ايران و مملكت صورت گيرد و ثالثاًحفظ مصالح و منافع مل

  .فوق آنها برآييمدر برابر ت

  

  دستاوردهاي منفي و مخرب 

 ديدگاه متوليان و پيروان جهت مثبت و  ازكه بعضي از آنها ممكن است -دستاوردهاي منفي انقالب 

هاي آن نيست و شرح ذيل قابل خالصه كردن  مختلطكمتر از مثبت و  -مطلوب داشته و حتي هدف باشد 

 و دقيقتر صورت صحيحتره ات و آمار و داليل الزم ب با توضيحيدوده اميد است در تحليل تفصيلي بعب

  .بيان شود

  هاي اوليه  انحراف انقالب از اهداف و آرمانـ ١

خاطر نجات و ه  كس ب مانند همه انقالبهاي دنيا و مقدم بر هرچيز و هر۱۳۵۷ملت ايران در سال 

بدبختيهاي استبداد ستم و سختيها و  براي خالصي از يعني اوالً. سعادتمندي خودش انقالب كرده بود

 ,ي ديرينهيدن به آرمانهاي مورد نياز و آرزو براي رس ساله و استيالي خارجي چند قرني و ثانيا۲۵۰۰ً

با ( و باالخره عادالنه و اسالمي بودن حكومت  استقالل مملكت و آبادي و امنيت و ترقي،ازجمله آزادي ملت

ر شعارهاي  انحصار د و اصرار و تقريباًرها با تكرا  اين خواسته.)حكم قانون اساسيه ملت بحاكميت 

هاي رهبر انقالب در نجف و پاريس و ورود به  آمد و در مصاحبه راهپيمايان قبل از پيروزي انقالب مي

 كردن ملت و دولت ايران براي لت انبيا و بسيجزمان نه ادامه رسا آندر . شد ييد ميأتهران تصريح و ت

 مطرح و مد نظر بود و نه دشمني خاص و برنامه براندازي بعضي از ,صدور انقالب و تحميل اسالم به دنيا

  . كردند سود ديگران و براي نجات مستضعفين جهان و انبوه انقالبيون عنوان ميه دولتهاي استكباري ب

تداوم انقالب آرمانهاي اوليه و اصلي رفته رفته فراموش و فداي آرمانهاي جديد اضافي گرديد كه اما در 

  .دانستند آنها را برتر و الزمتر مي

 آنطور ،بينيم كه ملت ايران از آزادي و حاكميت  مي,به لحاظ آزادي كه اولين هدف و آرمان انقالب بود

  ١.باشد است محروم ميتصريح و تفصيل آمده ه كه در قانون اساسي ب

 دهن كجي و ست است كه براي ارائه و اثبات آن دائماًر د,اما استقالل و سرافرازي در برابر قدرتها

در و ايم ولي در عمل  دشنام نثار آمريكاي جهانخوار كرده و پرچمشان را زير پا انداخته و سوزانده

                                                            
 .زاب داده شده استراي ثبت نام اح بخيراًهاي لفظي كه ا نظر گرفتن وعده مورين و موافقين و بدون درأ البته بجز م.
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ر جنگ و صلح با همه امورمان از جمله دحاكم در حاضر و گر و  تحليلهاي سياسي رسمي آنها را توطئه

يا (آمريكائيها هم هشت سال جنگ كشور برانداز را بر ما تحميل كردند و نتوانستيم . اند عراق معرفي نموده

 آنرا متوقف سازيم و هم در اثر تهديد و تصميم و تجاوزات آنها بود كه عليرغم اراده و عقيده )نخواستيم

 پس از آن نيز براي اينكه عراق تجاوزگر حاضر به اجراي كامل .كشيديمدمان كاسه زهر صلح را سر خو

م اميد و انتظارمان به عنايت شوراي امنيت و الطاف ليه سرزمينها ي اشغالي ما بشود چشقطعنامه و تخ

اند  ها همانطور كه خودشان بارها گفتهعالوه بر اين. كريمانه ابرقدرتها و دولتهاي ديگر دوخته شده است

 كه در اثر خرابيهاي جنگ و ,الل سياسي و نظامي يك كشور بدون استقالل اقتصادي يعني خودكفائياستق

 از طرف . معني و واقعيت ندارد,لي بسيار ضعيفتر از سابق شده استسوء مديريت و سقوط توليدات داخ

نداشته باشد اني ملت از دولت وجود تيبديگر وقتي آزادي انتقاد و نظارت مردم بر كارهاي دولت و پش

 استقالل و حاكميت يك مملكت امر موهومي ،ايم همچنانكه در دورانهاي استبداد و استعمار شاهد آن بوده

خاطر بقا و قدرت هميشه اجراكنندگان اوامر اربابان بيگانه ه بوده پادشاهان و حكومتهاي خودكامه ب

  .ب نداشتيمشود قبل از انقال  استقراض خارجي نيز كه حاال صحبتش مي.شوند مي

 از درخشانترياما جمله سوم شعار اصلي انقالب يعني حكومت اسالمي يا جمهوري اسالمي سرنوشت 

  .داشته استندو جمله ديگر 

 ، در و ديوار ما.ا و همه چيز گذارده شده استهمه جالبته نام و نشان اسالم و جمهوري اسالمي بر 

اند و آيات خدا و حكم آنان تاج  اديان و مجريان اسالمنبيدار ما و ملت و دولت ما همگي محاالت خواب و 

داند تا چه اندازه حق و حقيقت يا صدق و عدالت در پندار و گفتار و  اما خدا خودش مي. هستند سر ما

 ١»التفعلون قولون ماتيا ايهاالذين امنوا لم «كردارها وجود دارد و اين ظاهرها و دعاها چه اندازه گوياي 

   فقه و واليت؟اند و قرآن و سنت يا  خدا و رسولتنازعات در اختالفات و اضيقهستند و آيا 

جاي ه  بي تفاوتي و بيگانگي ب، پريشاني و پشيماني اكثريت مردم از انقالب اسالمي و رواج نااميدي-۲

  نورهاي اميد و ايمان و موجهاي وحدت و حركت

و اتحاد يا جوش و  انقالب .زند دم نمي شانس يا اقبال هر روز به در خانه آ،المثلي بنا به ضرب

 انقالب اسالمي ايران با .آيد  نميساز نيز هر سال و هر قرن به سراغ يك ملت و مملكت خروشهاي سرنوشت

هاي ملي و مذهبي ما را كه طي قرون متمادي با افت و  عملكرد دهساله گردانندگان آن بزرگترين سرمايه

بخش به جهان انباشته شده بود به باد  خش ايران و يك پيام سعادتب خيزهاي متوالي براي يك قيام نجات

ه شايد ك. ه خدا و ملت ايران است كه خروج و عروج از اين پرتگاه تيره و پست را ممكن سازد باميد ما. داد

باشد و پند و تجربه يافته با بينش و  ٢"هوا شيئا و هو خيرلكم ان تكرعسيو"اين ابتالي عظيم مصداق 

  .ر درآييمتتحركت درسه بيشتر بنيروي 

  . و جهش بعدي آنگردانيزباي ر پيكر اقتصاد و توليد كشور و سخت ضربه كاري ب-۳

ايم تا حدود  آنچه در زمينه اقتصاد بعد از انقالب و سقوط بنيه مالي و توليدي مملكت از دست داده

احتياج به اثبات و ارائه ارقام  .باشد  هيئت حاكمه نيز ميمطلعين و منصفينزيادي مورد تصديق و وحشت 

                                                            
 .كنيد آوريد كه به آن عمل نمي زبان ميه ايد چرا چيزي را ب كه ايمان آورده  اي كساني-۲   سوره صف آيه.

 .حالتان سودمند افتده  و چه بسا كه چيزي براي شما ناگوار و ناخواسته باشد ولي ب-۲۱۶ بقره آيه .
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دهد كه فرداي نزديك  ي ميتاز بزرگترين فالكت و هالكخبر . ندارد) كه انشاء اهللا در نشريه جامع خواهد آمد(

نمايد و طبقات كاركن و كشاورز و بي درآمد بيش از همه دچار مصيبت و مرگ خواهند  مملكت را تهديد مي

  .شد

   پيامدهاي جنگ هشت ساله-۴

 ، بيماري، بيكاري، در همه جا و همه وقت پيامدهايي از خون و خرابي و آثار هولناكي از ناداريجنگ

بار ه كشي و غير اينها ب ناامني و برادر، آشفتگي و هرج و مرج، فساد و فحشا،ناتوانيهاي جسمي و رواني

ط عشق به وطن و شره  بيا همت و همكارنسلهاي پشت در پشت الزم است تا بسالهاي سال و . آورد مي

و خدمت به خلق موفق به ترميم و جبران بشوند و اگر نشوند بر خاكستر   با ايمان به خدا,هموطن

 ملت و مالكيت ديگري جانشين خواهد شد يا آنكه آويخته به ريسمان كمك و اسارت بيگانگان ،گذشتگان

  .گردند مي

 بعد از فتح ،ري بود اگر پس از خطاي اوليهگي بيني و هم قابل پيش در اين جنگ تحميلي كه هم قابل پيش

اي را پذيرفته بودند هم   شرافتمندانههاي طاليي را با لجاجت و غرور از دست نداده، صلح فرصتخرمشهر 

 خود معنويها باشد و هم روحيه و حيثيت ملي و سرمايه  فتيم كه كارساز خرابيها و برنامهگر غرامتي مي

 دادن به صلح به اين بالي عاقبت دولتمردان با پذيرفتن قطعنامه و تناگر چه . داديم را از دست نمي

 ولي هرگز نخواهند توانست خود ،سوز خاتمه دادند و مانع از خرابي و نابودي بيشتر كشور شدند خانمان

  .ها را اقرار بنمايند ن ادعاها و وعدهو مردم را راضي ساخته غلط از آب درآمد

  شت ايران در جهان برگشت از اسالم و چهره ز-۵

در آستانه پيروزي انقالب افكار مردم از دين برگشته و هر قدر در سالهاي مبارزه و تدارك انقالب 

 وارسته از جمود و  اسالم راستين– به اسالم  متوجه و متمايل,سل روشنفكر و جوان در ن خصوصاً,ايران

 و شهادت رو آورده بودند و در خارج  شده بود و با شور و شعف به شعار و قرآن و به خدمت-جاهليت 

 شيفته شور و حركت ايران و حيات و حقايق اسالم گشته بودند و به ، اروپائيان خصوصاً,ايران مردم دنيا

و برگشت انقالب ما از آزادگي , دادند  و فساد خود اميدواريها مياهكاريزوال و آلوده به تبنسل رو به 

گرائي باعث گرديد كه چهره زشتي در داخل و  ي و به خشونت و گروهرگ انسانيت اوليه به اجبار و قشري

 از انقالب و اسالم بسازند و بيش از گذشته دور مسلمان بودن و ايراني بودن برانگيزنده تعجب و ،خارج

 د وگير اعتنائي قرار مي  مورد اهانت و انزجار يا بيامروزه يك ايراني مسافر يا مقيم خارج غالباً. تنفر باشد

لت و ت و دستاورد منفي انقالب است كه عاين يك واقعي. ناچار است هويت ايراني خود را مخفي بدارد

ناد همين تريشه آنرا بيشتر بايد در رفتار و كردارهاي ناهنجار جستجو كرد تا در تبليغات دشمنان كه به اس

  .شود ناهنجاريها انتشار داده مي

ميان روشنفكران و بازاريان و در صنف كارگران و   در،جوانو هم  چه بسيارند مردان و زنان هم پير

اند  ند يا از قديم معتقد و مقدس بودهروستائيان كه داوطلبانه و گاهي عاشقانه رو به خدا و دين آورده بود

دانستند و وقتي  رف تمام عيار اسالم ميزيرا كه علما را مظهر و مطلع و مع. اند  از دين برگشتهولي بعداً

ه يا نيدر يا در كتابهاي ديني از خدا و رسول و امامان ش آنچه پاي منبدهاي نادرست و ناروا را باعملكر

دادند و  مل و تحقيق و به ناروا حكم به دروغ بودن دين و آئين ميأت  بي،كردند خوانده بودند مقايسه مي
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ني ورادر خارج ايران نيز بر پيشاني ن. . . ند ندا  ميو ائمه اطهار را چون سياست بازان زورنعوذ باهللا پيغمبر 

تفرقه و  نمايد مهر خشونت و خصومت و داغ باطله رفت جاي شايسته خود را در دنيا باز و تشيع كه مي

  . زده شده استعصبيت

لي بشريت وارد آمده است معلوم نيست كه زبه آئين پاك اسالم و آرمان اين ترتيب اه ضربه اي كه ب

  .دست دشمنان اسالم داده شده استه اي وارده بر ايران باشد و چه دستاويزي به كمتر از زيان و خرابي

 بفهمند و بدانند كه انقالب اسالمي ايران با امعانو  اما اگر مردم ايران و جهان با مختصري دقت

 كه  معهذا بايد اميدوار بود,صورتي درآمد كه اكنون نه اسالمي است و نه ايرانيه انحرافاتي كه پيدا كرد ب

  .اشتباه و انصراف فوق جاي خود را به بازگشت مجدد بدهد

  عقب افتادن ايران از قافله بادپاي علم و تمدن دنيا-۶

 شتاب محسوسي ، و تجدد مآبانه پهلوي و در مقايسه با ركود دوران قاجاريهمشعشعظاهراً در زمان 

 و شاه پيدا شد فنون جديد گرفته در تقليد و توسعه فرهنگ و تمدن فرنگي و در تعليم و تحقيق علوم و

معذلك وقتي وضع خودمان را با برخي . داشت -ولو با زور  -سابق داعيه رساندن ايران به تمدن بزرگ را 

ادن ايران از قافله علم و ديديم كه عقب افت كرديم مي از وجوه دنياي معرفي و متحرك خارج مقايسه مي

طور ه  و وضع نابسامان مملكت و ملتمان ب۱۳۰۶وپا در سال  از زمان اعزام محصل به ار,فرهنگ و فنون

حال تأسف و تأثرمان با اين ده سال . ايم  عقبتر رفتهليرغم ظواهر پيشرفت،نسبي بيشتر شده است و ع

آيا روزي و .  عاقالن دانند، چه بايد باشد، و تحرك تصاعدي خارجيان از طرف ديگر,توقف از يك طرف

آساي تحقيقات و اكتشافات يا اختراعات و   حاضر و ناظر قافله برق،ولو از دورروزگاري خواهيم توانست 

ل و توان مستق  شدن به اين امكانات ميآخر مگر در دنياي كنوني بدون مجهز. امكانات دنياي امروز گرديم

  آزاد زيست؟

  ها عملكردها و سرگذشت و سرنوشت

. رار دهيم  مورد بررسي و بحث قي آنرا جداگانهها زم است جنبهبراي بررسي اجمالي عملكرد انقالب ال

كنيم به نكات   تالش مياجماالً. اهللا خواهد آمدي كه وعده آن داده شده است انشاءا بحث مفصل آن در نشريه

  .هاي مختلف اين ده سال انقالب نگاهي بياندازيم برجسته و بارز جنبه

  . روش ما بوده است آنگونه كه هميشه,اميدواريم نگاهي منصفانه و عادالنه

  جنگ

  .با تائيد و تكميل آنچه در دستاوردها بيان كرديم اشاره به نكات ذيل نيز ممكن است مفيد باشد

بدون ترديد مهمترين واقعه اين ده ساله كه آثار خود را در تمام شئون كشور باقي گذارده جنگ بوده 

 شجاعت و شهامت و از ، دالوري،ايمرديپ. است كه با تهاجم نظامي رژيم عراق به خاك ايران آغاز شد

جان گذشتگي ملت ايران دشمن را با زبوني از خاك كشور بيرون راند و بدين ترتيب پس از حدود يكصد و 

ه  پيروز برفت تا براي اولين بار از كوره جنگي كامالً  ملت ما مي،پنجاه سال تاريخ شكستهاي جنگي متوالي

 دولتمردان و مسئولين جمهوري را به خود غره ۶۱ و ۶۰شمگير سالهاي سفانه موفقيتهاي چأاما مت. درآيد

چنانكه پس از فتح خرمشهر و بيرون راندن دشمن با داعيه تصرف عراق و سرنگوني رژيم صدام و . كرد

 عليرغم مباينت با اصول و حدود اسالم و مصلحت ايران و عليرغم آنجا،جايگزيني جمهوري اسالمي در 
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حاصل بود كه جز   سال نبرد بي۶ نهضت و ديگران به ادامه جنگ پرداختند كه حاصل آن تحليل و تذكرهاي

دست دادن  ازبار نياورد تا عاقبت مسئولين جمهوري اسالمي پس ازه خون و خرابي براي اين ملت ب

اين  به ۵۹۸ها و با قبول قطعنامه  ها و داعيه فرصتهاي طالئي با تعديل مواضع خود و برگشت از همه وعده

 نابودي جاي پيروزي بهه كه اين خود جاي شكر دارد كه كار مملكت ب. سوز خاتمه دادند مصيبت خانمان

 ۵۹۸جمله موضع ضعيف دولت ايران در زمان قبول قطعنامه  سفانه به دالئل چندي منأمتاينك . يدكامل نكش

وناگون بر سر راه حصول هاي گ  بلكه با تجهيزات و حيلهاق نه تنها از گذشته عبرت نگرفتهرژيم عر

كند و اين در حالي  اندازي مي  نيز سنگ۵۹۸دار و اجراي قطعنامه اي جهت رسيدن به يك صلح پاي توافقنامه

ح حاصل آنكه هم اكنون وضعيت نه جنگ و نه صل. است كه قسمتي از خاك كشور در دست عراق است

  . ما داردر سيستم اجتماعي و اقتصاديحكمفرماست كه خود اثرات مخربي ب

نهضت آزادي در مورد جنگ بيش از هر موضوع ديگر نشريه و نظر داده است و يك مرور كلي آنها 

  .ميتواند بيانگر عملكردهاي هئيت حاكمه و راهنمائيهاي دلسوزان ايران و اسالم باشد

  

  اقتصاد

 نتيجه آن جز آه و هر قدر بخواهيم منصفانه به مسئله اقتصاد و عملكرد اقتصادي ده ساله اخير بنگريم،

براي درك اوضاع اقتصادي . براي بيان مطلب نيازي به طول كالم و تفسير وجود ندارد. تأسف نيست

كند و به  گراني بيداد مي. اي است كه هر روزه ـ تقريباً همه كس با آن مواجه است مسئله. تحليل الزم نيست

د تك داد اقتصا يمويد نرهاي اول انقالب كه شعا. رسد كسي را ياراي مقابله با غول تورم نيست نظر مي

در عمل توفيقي نداشته و در حد همان شعار باقي مانده است و نفت همچنان ركن , ندي نمايغلمحصولي را م

جنگ و از بين رفتن بسياري از منابع اقتصادي . دهد اساسي و حتي تنها ركن اقتصادي مملكت را تشكيل مي

شد ضعف اقتصاد را تشديد نموده  هاي جنگ مي ه عظيمي كه صرف هزينهو مادي در طول آن و نيز بودج

هاي كشور به دليل كمبود مواد  است آنسان كه سبب شده ساير چرخهاي اقتصادي از كار بيفتد و كارخانه

صنايع مونتاژ ما نيز با . اوليه يا سوء مديريت و يا هر دو يكي پس از ديگري از گردونه توليد خارج شوند

ولي همان تندروان به وارد . مرهاي سرخ صدمه ديده و اكنون توليدي ندارندخامان تندروان شبه  بيحمالت 

ا چند برابر بيشتر اموال اين ملت رنجديده را به هدر تاند  غيره پرداخته... ساختن صنايع مونتاژ تركيه و

نگرديد بلكه روشهاي اجرا شعار تغيير الگوي مصرف و حذف فرهنگ مصرفي نيز نه تنها عمالً محقق . دهند

بندي كاالهاي اساسي سبب تشديد فرهنگ مصرفي در جامعه شده  شده براي اعمال آن، منجمله طرح سهميه

االسف تنها  ها تسري داده و مع ترين ده است و عطش مصرف را به تمامي سطوح جامعه، حتي دور افتاده

هر روز شغلهاي . الشعاع قرار داده است تپيشرفت اقتصادي را كه در زمينه كشاورزي صورت گرفته تح

با اين وصف بيكاري روز به روز در حال افزايش است و .  قارچ سر از زمين به در آوردندنكاذب همچو

. اين در حالي است كه به اذعان كارشناسان درصد رشد جمعيت با توسعه اقتصادي هماهنگي ندارد

اي جدي انديشيده نشود،  ار ساخته و چنانچه چارهت تيره و مجموعه اينها آينده اقتصادي انقالب و كشور را

ه و قشرهاي جديد بقدر كنار اين مشكالت ط. رود تر مي بيم بروز بحرانهاي اقتصادي هرچه سهمگين

اند و به   اندركاران و دالل و سوداگري، كه پا به عرصه هستي گذاشته به مكيدن خون ملت پرداخته دست



 

 ١٣٧

از .  سياسي و اقتصادي مواضع قدرت خود را به سادگي از دست نخواهد دادخاطر تمتع از نابساماني

  .اند سدهاي عظيم ديگري هستند كه فرا راه سالمت جامعه قرار گرفته

  

  سياست خارجي و صدور انقالب

 ترين در قرن اخير با توسعه ارتباطات و نيز ازدياد احتياجات مختلف بشر، ارتباط با سايرين از ضروري

ما جزئي از جامعه جهاني هستيم و مكان و موقعيت ما را در اين . رود  هر جامعه به شمار مينيازهاي

كند و شعار اصلي و اساسي اين سياست را در اول  المللي تعيين مي جامعه سياست خارجي و روابط بين

 تندرويهايي كه در ابتداي پيروزي انقالب بزعم شعارها و. داد تشكيل مي" نه شرقي، نه غربي"انقالب شعار 

شد، سياست خارجي از انسجام خاص برخوردار بود و هدف و جهت  از سوي گروههاي مختلف عنوان مي

ا مدتها برداشت صحيح و تپس از دولت موقت، شايد مسئولين جمهوري اسالمي . كرد خاص را دنبال مي

اتي همچون گروگانگيري جريان. نمودند دقيقي از سياست خارجي نداشته آن را امري دست دوم تلقي مي

. سبب راديكاليزه شدن جامعه شد و به تبع آن سياست خارجي نيز تحت تأثير چنين جرياناتي قرار گرفت

به عالوه . بينانه الزم در زمينه سياست خارجي شد در نتيجه شعارهاي تند و غيرواقعي، جانشين ديد واقع

ه براي حفاظت از انقالب عمالً به مورد اجرا گذاشته تند نظير ايجاد اغتشاش در سراسر منطقه و بهانتزهاي 

تز صدور انقالب از طريق تحميل نيز جايگزين تز الگو قرار گرفتن انقالب گرديد و اين خود موجب شد . شد

 به ناسزاگوييامان و  حمالت بي. هاي شديدي در منطقه عليه انقالب اسالمي ايران به وجود آيد كه حساسيت

مجموعه عوامل فوق . المللي مورد رد و انكار واقع شدند  متاع رايج گشت و مجامع بينهمه كشورهاي جهان

به اضافه خود مسئله گروگانگيري كه در عرف ديپلماتيك غيرقابل قبول بود، سبب انزواي سياسي ايران 

آل  ك ايدهمتاسفانه نه تنها كوششي در جهت كاهش آن به عمل نيامد بلكه اين انزوا خود به عنوان ي. گرديد

المثل گفته شد كه هدف ما برقراري روابط با ملل دنياست  و مطلوب مورد تمجيد و ستايش قرار گرفت و في

ها  تفاوت تفاوت شده و يا به جرگه دشمنان پيوستند، بي نتيجه آن شد كه دوستان انقالب يا بي. نه دول دنيا

عدم مديريت .  گشتندتر جريدر خصومت خود و دشمنان بالفعل . و دشمنان بالقوه، دشمنان بالفعل شدند

صحيح در وزارت خارجه نيز بر بغرنج كردن اوضاع افزوده در بحبوحه گروگانگيري و جنگ به علت 

. ماند ا مدتها خالي باقي ميمسند وزارت خارجي توزيروقت  اختالفات سياسي ميان رئيس جمهور و نخست

كفايت و جاهل بر پيچيدگي و مشكالت سياست خارجي ما  انتصاب سفراء و كارداران بعضاً ناشايست و بي

افزود و چه بسيار نمايندگاني كه براي معرفي اسالم و انقالب اسالمي به خارج اعزام شده بودند كه نه تنها 

 اطالعي نداشته و تنها به خاطر روابط و يا براي تفرج و خريد نيزاز فرهنگ بلكه از زبان كشورهاي ميزبان 

 بر سر مسائل اساسي نظير زمان دكتر نهقطع روابط با انگلستان و فرانسه . يت كرده بودندقبول مسئول

. ديپلمات ديگر صورت پذيرفت!! مصدق،  بلكه بر سر تخلف رانندگي يك ديپلمات و يا فعاليتهاي فوق برنامه

. ها باشد سياست خارجي در دهساله انقالب يكي از پرنقصترين جنبهمجموعه عوامل فوق سبب شد كه 

 در امر سياست خارجي مثبتيكه رخ داده است تغييرات واقعياتي با توجه به خوشبختانه طي يك سال اخير 

  .شود كه جا دارد ادامه يابد كشور مالحظه مي
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  آزادي و حاكميت ملي

. ترين و در عين حال جزو اولين شعارهاي انقالب بوده است ترين و اصولي شعار آزادي از اساسي

دهد، از  اساسي جمهوري اسالمي نيز عالوه بر آنكه صراحتاً لزوم آن را مورد تأكيد قرار ميقانون 

الواقع  با اين وجود تاريخ ده ساله انقالب في. كند حاكميت ملي نيز به عنوان اساس جمهوري اسالمي ياد مي

  .تاريخ تجديد آزاديهاي سياسي و فردي و تضعيف و افول حاكميت ملي بوده است

يكي طرفدار اعطاي آزادي به . مان دوران انقالب و حتي پيش از آن دو نوع طرز تفكر رواج داشتاز ه

دانست كه   مردم و باالخص مردم انقالب كرده ايران را صاحب راي و عقيده مي،اين طرز تفكر. مردم بود

صميم بگيرند انديشند و قادرند مصلحت خود را تشخيص داده در سرنوشت خود ت كنند و مي خود فكر مي

و انقالب . (چنانچه محيط مساعد و مناسب باشد. طلب دارند جو و حق و معتقد بود مردم فطرتي پاك و حق

 اگر چه ردر جريان اين ام. نشيند اين فطرت پاك رشد كرده و به بار مي) چنين محيطي را فراهم كرده است

ل اشتباهات خود را اصالح كرده آملي باممكن است اشتباهاتي پديد آيد و گهگاه مردم راه خطا روند ول

. گيري داد فقط كافي است به آنها آزادي و اختيار عمل و قدرت تصميم. گيرند صراط مستقيم را در پيش مي

ها وجود  ها و ماركسيست در نقطه مقابل، طرز تفكري ديگر، هم در ميان روحانيون و هم در ميان چپي

نمودند كه قادر به تشخيص صالح خويش   مهجورين مقايسه مي و صغارداشت كه براساس آن مردم را با

كنند و لذا سيستم  د به حضيض ذلت و بدبختي سقوط مي چنانچه ولي و راهنما نداشته باشننيستند و

در ابتداي انقالب و در . كردند تجويز مي» انقالب«و يا ديكتاتوري پرولتاريا را براي » ديكتاتوري صلحا«

از اين رو وجود آزاديهاي . كنندگان جامعه طرز تفكر اول بود  تفكر حاكم بر ادارهزمان دولت موقت طرز

پس از اين دوره طرز تفكر دوم را بر جامعه حكمفرما . رود سياسي از مشخصات اين دوران به شمار مي

حاكم ن طرز تفكر كامالً  اي۶۰و پس از جريانات خرداد كردند و بدين ترتيب انحصار و اختناق پديدار شد 

ديد آزاديهاي سياسي تنها منحصر به مخالفين نبود بلكه تدريجاً جناحهاي داخلي را نيز به زير تح. گرديد

در كنار اين . چتر خود كشيد بطوريكه استيضاح وزرا توسط مجلس نيز مورد سؤال و توبيخ قرار گرفت

ايت قانون اساسي از سوي تجاوزات و عدم رع. مسائل تدريجاً حاكميت قانون نيز در جامعه تضعيف شد

قانوني و قانونگريزي مد روز  حاكميت سبب هتك حرمت اين ميثاق ملي گرديد و به تبع آن بيهاي  همه رده

هر چند وقت يكبار شاهد پيدا شدن مجمعي و اركاني بر . گشت و در همه اركان جامعه خود را نشان داد

. قانون اساسي و ساير قوانين اين كشور بوديمي نخالف اصول قانون اساسي و يا نقض و عدم اجراي عل

 ركن اساسي اعمال ۳آزاديهاي سياسي و فردي، قانون اساسي كه تنها ميثاق ملي است و حاكميت قانون، 

 ركن، الجرم حاكميت مردم نيز خودبخود به صورت قضيه ۳با تضعيف اين . حاكميت از سوي مردم است

 و به اين ترتيب تدريجاً مردم نسبت به مسائل سياسي )و بيخود شدبالاثر (موضوع درآمد سالبه به انتفاء 

تفاوت شده  حلي براي آن مقصود نيست، بي و روزمره جامعه و اموري كه جز به بازوي توانمندشان راه

  .جمعي از كل انقالب جدا شده و آن را تخطئه كردند و يا راه قهر در پيش گرفتند

يكي .  تحول عمده است۲كه در طي چند ماهه اخير صحبت از اين موضوع را نيز بايد اضافه كرد 

هاي  بازگشت به قانون اساسي و لغو همه ارگانها و نهادهاي مخالف آن و ديگري زمزمه اعطاي آزادي

سياسي و اجراي قانون احزاب كه به اعتقاد ما تنها راه نجات كشور از مشكالت و مصائب كنوني جلب 
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 يك جامعه باز و آزاد كه در آن قانون اساسي به مورد ندواست كه اين دو بيمان و كمك مردم اعتماد و ا

  .يافتني نيست اجرا گذاشته بشود و قانون جاري و حاكم باشد، دست

  

  مديريت كشور

پس از گذشت ده سال از انقالب اينك اين سؤال مطرح است كه آيا رهبري و مسئولين جمهوري اسالمي 

اند مسائل مديريت جامعه و سازمانهاي  اند و توانسته ت و اصول اوليه آن بودهايران معتقد و مقيد به مديري

اند؟ و آيا دستگاه مديريت كشور  حل كنند يا برعكس اين مسائل تشديد شدهاداري و اقتصادي آن را 

) ع(و حضرت علي) ص(توانسته است ارزشها و الگوهاي اصيل مديريت اسالمي را كه در روش پيامبر

  در عمل رعايت نمايد؟متجلي بود 

رسد در سالهاي اول بعد از انقالب آنچه بيشتر مورد عالقه حاكميت بوده است  متأسفانه به نظر مي

رسيدن به قدرت و تأمين تسلط خود بوده و آنچه كمتر مورد توجه مسئولين قرار گرفته است تأمين 

.  موازين صحيح مديريت بوده استسالمت و امنيت و سازندگي كشور و اداره سازمانهاي جامعه بر اساس

اند مشكل اصلي انقالب ما  اي پيرامون سالگرد انقالب گفته چنانكه آقاي رئيس جمهور اخيراً طي مصاحبه

پس از انقالب ". نظمي است نظم روحانيت در بي"شد كه  پيش و بعد از انقالب شنيده مي. بحران مديريت است

 بينش از چهارچوب حوزه علميه خارج شده و به تمامي اركان رسد كه اين با تسلط روحانيت به نظر مي

ط ل از ديگر اختصاصات سيستم مديريت كشور در طي اين سالها تأكيد بر تس.جامعه تسري پيدا كرده است

به . كامل بر دستگاههاي اداري كشور و دفع هر مخالف و غيرموافقي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بود

هاي توأم با اتهام و اخراج، محور اصلي فعاليتهاي  هاي انساني كشور پاكسازي ايهجاي استفاده از سرم

مديران جديد بود و در شرايطي كه كشور بيش از هر زماني به نيروي متخصص نياز داشت هزاران نفر از 

مديران و متخصصان كشور از دستگاههاي آموزشي و درماني و اداري و اقتصادي رانده شدند و بعضاً 

طلب و يا نفوذي جريانهاي وابسته و ضدانقالب به طور  ور را ترك كردند و به جاي آنها عناصر فرصتكش

  .اند خزنده رخنه كرده

داد كه براي تخصص و تجربه و سابقه ارزش چندان قائل  عالوه بر اينها عملكرد حاكميت نشان مي

همينطور است سلسله مراتب مديريت و . شناسند نبوده و مكتبي بودن و قاطع بودن را مقدم بر اينها مي

گيري دارد و تفرق مسئوليت و دخالت بين اشخاص و  ها كه مغايرت كامل با تعدد مراكز تصميم مسئوليت

  .مقامات مختلف كه از ويژگيهاي عادي حاكميت نظام است

 طويل از ديگر مسائل عمده مديريت كشور ـ از قبل از انقالب تا كنون ـ مسئله بوروكراسي عريض و

كه پس از انقالب نه تنها بر خالف شعارها اقدامي براي ساده كردن و تجديد آن . استسيستم اداري 

صورت نگرفت بلكه هر روزه به قصد اعمال قدرت و انحصارگري بيشتر در شئون مختلف كشور و 

به لحاظ . يافتاي بيش از پيش گسترش  همچنين با پديدار شدن ادارات جديد و تبديل نهادي به وزارتخانه

 كارمند بودند اينك تعداد آنها به بيش ۸۰۰۰۰۰استخدام و مشاغل دولتي نيز در حاليكه پيش از انقالب تنها 

  .از دو ميليون نفر رسيده است

به دليل عدم . كمبود درآمد كارمندان و كاركنان دولت نيز از جمله مسائل مهم تحميلي به جامعه ما است
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رم و با توجه به ثابت ماندن حقوق كارمندان و يا حداقل عدم تناسب افزايش توفيق دولت در كنترل تو

آيد كه خود از عوامل رشد و توسعه  حقوق با نرخ تورم، اينك فشار عظيم اقتصادي بر اين قشر وارد مي

  . فساد و ارتشاء در دستگاهها دولتي است

ار، به مديريت صحيح توجه رسد در سالهاي اخير، حداقل در حرف و شع خوشبختانه به نظر مي

چنانچه صحبتهاي برخي مسئولين در جذب متخصصين و مديران با تجربه و . شود بيشتري مبذول مي

كنار گذاشتن سياست دفع و عنايت بيشتر به وضع كارمندان صورت واقع به خود بگيرد، جاي اميدواري 

  .ديخواهد بود كه در سيستم مديريت كشور تحوالت مثبتي پديد آ

  

  ملكرد ملت ايرانع

جا . تا اينجا عملكرد ده ساله انقالب مورد بررسي قرار گرفت كه بيشتر متوجه دولتيان و دولتمردان بود

ملت عزيز و . دارد عملكرد ملت و برخورد ايشان با قضاياي چند ساله نيز مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

 آن همان شركت همه جانبه در انقالب و مهمترين. شريف ايران قدمهاي مثبت بسياري برداشته است

يگانگي و يكپارچگي اوليه و وحدت كلمه و احساس مسئوليت در قبال جريانات بود كه به سقوط نظام 

ايران در جريان جنگ تحميلي به جهانيان نشان داد كه از روحياتي قوي سپس ملت . استبدادي منتهي گرديد

 و اگر چنين شهامت و رشادت نبود معلوم نيست وردار استنظير برخ ت و شهامتي بيو برتر و از رشاد

در مقابل اين دو عملكرد مثبت دو عملكرد منفي نيز به وقوع پيوسته  اما. شد كه سرنوشت ايران چه مي

عنايتي گروهي به مذهب و اعتقادات مذهبي است كه در بحث دستاوردها  توجهي و بي يكي از آنها بي. است

رد منفي دوم قشرهايي از مردم ايران آن بود كه پس از انقالب، آن را تمام شده تلقي عملك. به آن اشاره شد

در مقابل حذف آزاديهاي سياسي سكوت . كرده در جهت حفظ و صيانت ارزشها اهتمامي به خرج ندادند

 پيشه كرد و اينك براي احقاق حق مسلم خود، يعني اعمال حاكميت مردم، دم فرو بسته، سر در الك خويش

اي نيز بريده از ايمان  عده. كنند فرو برده و گهگاه به غر زدن يا لعن و نفرين و تخطئه كردن عملي بسنده مي

  .اند و مليت و انقالب به دامان بيگانگان پناه برده دل به ايشان بسته

است كه ملت ايران بايد بداند كه تغيير و تحول در جامعه تنها با تغيير و تحول اجزاء آن ممكن و ميسر 

  .اهللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ان

  

  

  نتيجه

 انقالبي اصيل و به راستي صائب و مشكالتي كه داشته و دارد،بطور خالصه بايد گفت انقالب با همه م

مردمي بوده كه از بطن ملت جوشيده در طول ساليان متمادي در تمام سطوح و قشرهاي جامعه ريشه 

ان  و تحول عظيم تاريخي كه به اذعنشستر همگاني و عمومي همه ملت به با قيام دوانيده و عاقبت با

  .وجود آورده باشد براي ايران و اسالم و جهان ب هاي قرن حاضر مي بسياري يكي از بزرگترين پديده

را  بود چرا كه بسياري از نهادها و معيارهاي گذشته "انقالب"انقالب اسالمي ايران به مفهوم واقعي كلمه 

 نويني را با خود به ارمغان آورد و مانند همه انقالبهاي دنيا با ي نهادها و سيستم ارزش،در هم كوبيد
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مسائل و مشكالتي كه نتيجه طبيعي چنين تحول تاريخي عظيمي است مواجه گشت و نظير آنان از شعارها 

 ملت گشت اما اين مسائل و و اهداف اوليه خود انحراف پيدا نمود و از اين رو سبب دلسردي قشرهائي از

مصائب نبايد سبب گردد ملت شريف ايران خود را به كلي از جريانات كنار كشيده و نسبت به احقاق حقوق 

چرا كه دگرديسي از جامعه و فرهنگي استبدادي . تفاوت گردد د و نيز تعديل و تصحيح انحراف بيحقه خو

 طوالني و دردناك است كه جز با صبر و تالش و ،يئبه جامعه و فرهنگي دمكراتيك اسالمي يك فرآيند بط

  . و همكاري يعني مشاركت همگاني عمل نخواهد شديتوكل و با هميار

  

  پوزشخواهي 

 جاري در مورد تضييقاتمتأسفانه با همه كوششي كه بعمل آمد به سبب كمبود امكانات ناشي از 

ه شاءاهللا ب ان. بهمن آماده گردد ۲۲قالب تا  پيرامون عملكرد دهساله ان"خالصه" ميسر نشد كه اين ،نهضت

صورت مفصلتر و كاملتر تهيه و منتشر ه خواست پروردگار در آينده نزديك مباحث مطروحه در باال ب

  .خواهد شد

  

  به اميد خدا و با سالم به زندگان و درود به رفتگان

  )۶۷ بهمن ۲۲بجاي  ( ۱۳۶۷ اسفند ۵

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

   اطالعات در مورد اظهارت ايشاننامه به وزير

  در مصاحبه تلويزيوني پيرامون نهضت و رهبران آن

  

  شهري جناب آقاي ري

  وزير محترم اطالعات

  

 در مقام وزير اطالعات در مورد نهضت ۲۵/۱۱/۶۷ جنابعالي در مصاحبه تلويزيوني خود در محترماٌ

  :ايد كه آزادي و رهبري آن اظهار داشته

 آزادي از وزارت كشور مجوز قانوني بگيرد در چارچوب قانون احزاب در صورتي كه نهضت“ 

تواند فعاليت حزبي داشته باشد اما به نظر من اعضاي نهضت صالحيت تشكيل حزب و گروه را  مي

خواهند كه كشور را   سران نهضت فهميده يا نفهميده آزادي فعاليتهاي سياسي را براي اين مي.ندارند

  . . . تقديم آمريكا كنند 

كنم نظام  صبر و حوصله نظام با اين افراد سودي نداشته و اگر باز هم بخواهند لجاجت كنند فكر مي

خواهند دست از  قاطعانه با آنها برخورد خواهد كرد و مصاحبه چند روز پيش اينها نشان داد كه نمي

  . . . توطئه عليه نظام بردارند 

خواهند  بيشتر است و آنها با تحريف اسالم و قرآن ميبه نظر من ضرر اين گروه منحرف از منافقين 

  ١.به مقاصد سياسي خود دست يابند

عنوان وزير اطالعات ه داريد اما شما ب ايد كه نظر شخصي خود را ابراز مي اگر چه جنابعالي گفته

ما هم البته ش. بايستي نظر شخصي خود را اعمال كنيد ايد و در آن مقام و مصاحبه نمي كرده مصاحبه مي

 ازجمله مسئله احزاب و نهضت آزادي ،نظير هر شهروند ديگري حق داريد در مورد مسائل مختلف مملكتي

عنوان وزير اطالعات و از صدا و سيماي ه  نه با سوءاستفاده از مقام خود باظهار نظر كنيد، اما اوالٌ

وني را بنمائيد و از هتك جمهوري اسالمي و ثانيا نظير هر شهروند ديگري بايستي مراعات مراتب قان

عنوان وزير اطالعات تجاوز از محدوده ه بيانات جنابعالي ب. حرمت و اشاعه اكاذيب خودداري نمائيد

  .باشد عنوان نظرات شخصي نيز از مصاديق بارز هتك حرمت ميه وظائف قانوني آن وزارتخانه و ب

وظائف ) بندهاي الف تا و(ر بند  قانون تاسيس وزارت اطالعات جمهوري اسالمي در طي چها۱۰ماده 

تشخيص صالحيت اعضاي رهبري گروههاي سياسي از جمله نهضت . آن وزارت را تعيين كرده است

 قانون احزاب، كساني را كه ۷دانيد كه ماده   ميجنابعالي قاعدتاٌ. آزادي ايران جزو اين وظائف نيامده است

اي   اين قانون كميسيون ويژه۱۰كرده است و ماده از تاسيس يا رهبري احزاب سياسي ممنوع هستند معين 

سران و .  نموده است۷ مسئول نظارت بر اجراي ماده ،را كه وزارت اطالعات در آن عضويت ندارد

 سال سابقه مبارزه عليه استبداد و ۴۰ تا ۲۰مسئولين نهضت آزادي هر يك به فراخور حال خود از 

در جريان انقالب و پس از آن . فظ استقالل كشور را دارنداستيالي خارجي و كوشش براي احياي دين و ح

                                                            
 ۶۷ بهمن ۲۶رسالت  .
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 سال از تاسيس ۲۸نهضت آزادي نيز نزديك به . اند نيز در سطوح مختلف به آرمانهاي انقالب خدمت كرده

هاي موضوع ماده قانون احزاب نيستند، بلكه  گذرد نه تنها نهضت و مسئولين آن مشمول محكوميت آن مي

  .اند و تحقق ارزشهاي اصيل اسالمي كردهش خود را صرف آزادي و استقالل ايران  سال فعاليت، تال۲۸طي 

اند كه  اي محاكمه و محكوم نشده از طرف ديگر نه نهضت آزادي و نه سران آن در هيچ دادگاه صالحه

  . قانون احزاب شامل حال آنها بشود۷ماده 

به انجام وظيفه در چارچوب قانون و مصلحت و سالمت مملكت در اين است كه جنابعالي خود را مقيد 

  .مقررات قانوني بنمايئد

كرديد و اگر  عنوان وزير اطالعات مصاحبه ميه در برنامه صدا و سيماي جمهوري اسالمي جنابعالي ب

 استفاده از امكانات صدا و سيما بوده ء سوداريد اما اوالٌ چه اظهار داشتيد كه نظر شخصي خود را ابراز مي

 برخالف قوانين جمهوري اسالمي و موازين روشن شرعي، دست به اشاعه اكاذيب عليه است و ثانياٌ

  .ايد ايد و مرتكب هتك حرمت شامل افترا و توهين به سران نهضت آزادي شده نهضت زده

اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم "دارد كه   قانون اساسي با صراحت اعالم مي۳۷اصل 

اصل سي و نهم هتك حرمت و حيثيت ". اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شودشود مگر  شناخته نمي

جنابعالي اين اصول را .  را مستحق مجازات دانسته است افراد را ممنوع اعالم كرده است و مرتكب به آن

ان به سر) آمريكا(فروشي و وابستگي به اجانب  ، تحريف اسالم و قرآن، وطن"انحراف"تهمت . ايد  نقض كرده

يل كافي جرم و گناه است صنهضت آزادي بدون اقامه هيچگونه دليل و بيانيه قابل استناد و با توضيح و تف

مقررات و قوانين . كه نه در دادگاه الهي جوابي براي آن داريد و نه در هيچ دادگاه صالحي كه تشكيل بشود

 و توهين را جرم شناخته است مجازات اسالمي، مصوب مجلس شوراي اسالمي، هتك حرمت، اعم از افترا

  .و بيانات جنابعالي انطباق با مفاد اين مقررات دارد

عنوان مجتهد عادل در راس وزارت اطالعات قرار دارد نيست كه از محدوده شئون ه در شأن كسي كه ب

 و موازين شرعي و قانوني خارج شود و اين چنين با صراحت به كساني كه سالهاي دراز از عمرشان را در

شما به عنوان وزير اطالعات هم مدعي نهضت . اند تهمت و افترا بزند خدمت به اسالم و ايران صرف كرده

  .اي را نداده است در حاليكه قانون چنين اجازه. ايد ايد و هم به قضاوت نشسته و راي صادر كرده شده

 به تمكين از قانون  مصراٌما ضمن تكذيب قاطع اين اتهامات و اعتراض به اظهارات شما بار ديگر شما را

  .نمائيم اساسي و قوانين موضوعه دعوت و نصيحت مي

   العاقبه للمتقين-والسالم 

  نهضت آزادي ايران                                                                                                                                     

  ۶۷ ماهاسفند                                                                                                                           هشتم          

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  بيانيه پيرامون

  "آيات شيطاني"كتاب شيطاني 

  

   من الذين اشركوا اذي الكتاب من قبلكم و الذين اوتوا ولتسمعن من

  )۱۸۶آل عمران ( ١تتقوا فان ذلك من عزم االمور صبروا وان تو  كثيرا

  

ايم در اثر تنگناهاي  حال نتوانستهه ب ش از همكيشان و هموطنان عزيز كه تاه درگاه خدا و پوزبا سپاس ب

انگيز  بترين رويداد اندوهگين و آشو قانوني در زمينه اين ناخواستهيرتحميلي و دست و زبان بستگيهاي غ

 يعني انتشار كتاب آيات شيطاني و پيامدهاي اعتقادي و سياسي و اقتصادي ،بعد از خاموشي جنگكشورمان 

صورت ه خير و بأاگر چه با ت ـاينك خوشوقتيم كه پس از دريافت و مطالعه كتاب .  نشريه و نظري بدهيم ،آن

  . و اسالم بفرستيمسوي مرزهاي ايران ها بنمائيم و پيامي به آن دلي با خودي درد ـمقدماتي و موقت 

زشت و داستان تخيلي مستهجن   رمان بسيار زننده وصورت يكه  كه ب٢ب جنجالي آيات شيطانيكتا

قلم يك نويسنده انگليسي ه  ب،مانوصي و رسالت الهي پيغمبر بزرگوارخصمانه از زندگاني خص

 و زيع يافته استال گذشته تحرير و توس  در"سلمان رشدي"االصل از اسالم برگشته موسوم به  هندي

نهضت آزادي . باشد انگيزي مي آور و نفرت سفأيقين عمل تبه  ،توطئه و تبليغات وسيعي آنرا همراهي كرده

  .نمايد  محكوم ميايران مانند همه مسلمانان با ايمان و همه انسانهاي با انصاف و متعهد آنرا شديداً

و صدر اسالم گرفته تا قرون معاصر و ) ص(سفانه اين اولين بار نيست كه از حيات رسول اكرم أمت

دين از اهل رنده آن از ناحيه منكرين و معانپرور اسالم و كتاب خدا و آو  آئين يكتاپرستي انسان،امروز

پيروان شيطان و دشمنان . گيرند  اتهام و آزار قرار مي، استهزا،كتاب يا مشركين و مرتدين مورد انكار

تار و كردارشان تا آنجا كه بتوانند ايمان آورندگان را از دين حق اسالم كوشش دارند با گفتار و نوش

  .برگردانند و بيخبران و بدگمانان را از عنايت و استقبال به آن بازدارند

  :ه مصداق آيه كريمهاما خوشبختانه ب

. متم نوره ولو كره الكافرونافواههم واهللاهللا بوا نوريريدون ليطف
٣

  

  .خورد است و ميسنگ خورده ه تيرشان هربار ب

                                                            
اند اذيت و  كه شرك ورزيده آنها كتاب داده شده است و كسانيه كه پيش از شما ب يقين از ناحيه كسانيه  و ب-۱۸۶ عمران  ال.

ه چنين واكنش و برخورد از امور مهمه ك بدانيد )بوده سود شماه ب(آزار زيادي خواهيد شنيد و اگر صبر و تقوي پيشه گيريد 

 ).و توان آنرا ندارندو همه كس رشد دريافت (باشد  مشكل مي

. SATANIC VERSEES 

كه خداوند نور خود را  حالي خدا را خاموش كنند در  نور)قلمشانو و بيانشان يا كتاب (دهان  ه باك قصد اين دارند -۸ صف .

 .رساند اگر چه كافران را خوش نيايد به اتمام و سرانجام مي



 

 ١٤٥

ستند كه ها و ملتها ه امت. برند  حمالت آسيب و زيان نميحق از چنين حركات و فرستاه برو آئين حق 

ينه و كشتار يا ميانشان آتش ك صبيت و برانگيختگي اختالفات و احساسات درشيطان با پشتوانه جهل و ع

  .سوزاند افروزد و دين و دنيايشان را مي ويراني و فساد مي

ها بيني چنين زخم زبانها و آزار و ستم ما داده است پيشه ني كه خداوند حكيم وعده حفاظت و حمايت آنرا بقرآ

وجادلهم بالتي هي "دستور  نمايد و  مي"تصبروا و تتقوا"يكجا توصيه . ستنها را نشان داده ارا كرده و پيشگيري آ

  ١.نمايد و تبعيت از خود اعالم ميييد أ تجاي ديگر پيشرفت دانش و پژوهش را وسيله دهد و در مي" احسن

اندازه كه  يم و هرآي ه جلو ميتاريخ نشان داده است كه هر قدر از صبحگاه طلوع خورشيد رسالت ب

 نمايند بر و در پيدايش و گسترش اسالم مي) ص(دنياي تحقيق و تجربه غرب كاوش در زندگاني محمد

  .شود نندگان و گروندگان روشندل افزوده شده است و ميك فكر و تصديقكنندگان روشن تعداد نسبي تحليل

خود راه نداده با درود ه  تزلزل خاطر و نگراني وجدان ب،لم و تنفر از چنين پيش آمدبنابراين در عين تأ

  :گوئيم صدا با سعدي شيرين سخنمان شده مي خطاب بر پيامبر گرامي هم

  ك از موج بحر آنرا كه دارد نوح كشتيبان چه با         چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان 

ه نوشته ناروا و نيت ناپاك را با گسترشي كه كولي اين آرامش خاطر و آسايش خيال بدان معني نيست 

هم تجربه و . ئيماي را طلب ننما متقابلهاعتراض قرار ندهيم و عمل  به آن داده شده است مورد انزجار و

عمل آمده و ه ي بانهاي حاصله جلوگيريسته تا از زيم موضعگيري سنجيده شاست و ه اتحليل صحيح الزم

  .ثري بشودجوئيهاي مؤ براي حال و آينده چاره

دهندگان به آن از  زهر اوليه و ناشرين بعدي كتاب و جاي هم ناش،نظرما عالوه بر نويسنده كتابه ب

 هايي كه عليه آشفتگي و  هم داليل و بهانهاند و  و محكومالمللي مقصر حقوق بين ديدگاه ديني و انساني و

االصول اعتراض رهبر انقالب اسالمي  عقيده ما عليه ب.  مردود است،آورند اعتراض مسلمانان جهان مي

  .جا بوده استه مسئولين اين كار به ايران ب

ن سيون كليساي كاتوليك در قرواانگيز درست است كه پس از تجربيات تلخ دوران اختناق واسارت و

وسطي بشريت متمدن و متفكر حق داشته است طرفدار آزادي عقيده و فكر و قلم گرديده براي انسان و 

 تاكيد ن و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز آنرا تاييد وكه قرآ(انسانيت ارزش و حقوق قائل بشود 

استبداد و اختناق را  دهاي اسارت و بن،هاي دفاع از كشور و دولت و ديانت نيز نبايد به بهانه و ما) اند كرده

نسان نظامهاي دموكراسي آزادي ا ولي همه مذاهب و مكاتب انساندوستي و. گردن بندگان خدا بيندازيمه ب

حقوق و ه  بخصوصاً. حريم و حقوق انسانهاي ديگر تجاوز ننمايده اند كه ب را تا آنجا پذيرفته و ستوده

  . انسانها عزيز و محترم و مقدس باشدنزد اجتماعات بزرگي ازدر هايي كه شارز

دولتهاي ه دولت ما و به المللي بزرگي مانند حقوق بشر تشكيل گرديده و مكرر ب اگر سازمانهاي بين

 و انسانهاي امروزي چنان در پيچ و يفرستد براي آن است كه دنياي امروز ديگر توصيه و توبيخهائي مي

ارچوب منافع و  خود را در چاندتو اند كه كسي نمي شدههم مرتبط و درهم مؤثر ه جهاني بخم روابط 

                                                            
و كساني كه دانايي و دانش (يهدي الي صراط العزيز الحميد ك من ربك هوالحق ويري الذين اوتوا العلم الذي انزل الي  و-۶ سبا.

راه ه باشد و هدايت ب تو نازل شده است حق مي بر نچه از پروردگار توكه آ) يا خواهند ديد(بينند  ه است ميبه آنها داده شد

 .نمايد خداوند توانمند و ستايش شده مي
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 ينند و اعتنا به حقوق و حيات وب بري خانه و كشورش محصور و مستقلديوا چارمعتقدات شخصي يا در

  . ارزشهاي ديگران نداشته باشد

 كيش و شخصيت حضرت ءهجا كتاب مشابهي در  اگر در بالد اسالم يا در خود اروپا و آمريكامسلماً

شد آيا دستگاه پاپ و جوامع مسيحي و الئيك به اعتراض و  منتشر مي  )علي نبينا وعليه السالم(يح مس

پرداختند؟ در برخي از كشورهاي غربي نظير انگلستان اين نوع برخورد با مباني اساسي اعتقاد  مبارزه نمي

كشورهاي  ات جاري درمقرر  قوانين و١. جرم شناخته شده است" به مقدساتتوهين"ديني بر طبق قانون 

كارگيري چنين زبان و قلم موهني را حتي در مورد شهروندان عادي و رهبران برجسته كشور ه غربي ب

ترتيب مرز ميان آزادي عقيده با  اينه داند و ب دهد و گوينده و نويسنده را مستحق مجازات مي اجازه نمي

  .توهين و افترا مشخص شده است

 اجتماعي ، فني،ي پزشك، هنري، ادبي،كتابها و كارهاي علميه نيز آزادند بسسات فرهنگي ؤها و م انجمن

كند  همانطور كه موسسه صلح نوبل چنين مي. تبليغ پردازند زه دهند و به تشويق وو سياسي ارزنده جاي

پذيرد كه براي يك كتاب مبتذل مستهجن و سراپا دشنام و  ولي آيا فرهنگ انسانيت و تمدن بشريت مي

خصومتي وجود داشته يا دستي از نيت و ء ايزه بدهند و تكثير و تبليغ نمايند؟ مگر آنكه سودشمني ج

چگونگي تبليغ وسيع ! سازي كرده باشد غرب صحنهاسرائيل و از محافل ضد انساني امپرياليستي شرق و 

ه هماهنگ طئ همه حكايت از يك تو،ز اهدايي جواي،زنده جهاني زبان ۱۳ ترجمه همزمان آن به حداقل ،كتاب

  .نمايد عليه اسالم و انقالب اسالمي مي

عتقد به آزادي و مو تهاي مدعي فرهنگ و تمدن و تعهد ملتها و دول ـدارد  و هنوز هم جا ـجا داشت 

يات شيطاني يا الاقل ه سود كتاب آبندي خصمانه عليه جمهوري اسالمي ايران ب جاي جبههه ارزش انساني ب

 نويسنده و ،انديشي روابط و صلح جهاني انصاف و مصلحت پرستي و قضمن و قبل از آن از روي ح

از يك ميليارد جمعيت مسلمان  كردند و را محكوم مي  نكنندگان آ دهندگان و تبليغ  جايزهناشرين كتاب و

  .جهان عذرخواهي كرده و جلوي شدت و اشاعه اين فساد را بگيرند

 سياسي و اجتماعي و همچنين اداري و اقتصادي ،نيهاي فقهي و قرآ  جنبهاينكه مسئله ازه نظر ب

افتخار اين خدمت را پيدا كنيم كه  باشد اميدواريم فرصت و ي ميورمان حائز اهميت و حاوي ابهامهايكش

  .يم تقديم هموطنان عزيز بنماي و مفيدالمقدور جامع يك بحث و بررسي حتيانشاءاهللا در آينده نزديك 

  النكومن اهللا التوفيق و عليه الت

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷ اسفند ۱۱

  

                                                            
دادن عدم موافقت خود با محتواي كتاب و ابراز حسن نيت در رابطه با مسلمانان جهان، محتواي تواند براي نشان  دولت انگليس مي .

چرا كه اين كتاب نه تنها . بنمايد) THE LAW OF BLASPHEMY(كتاب سلمان رشدي را مشمول قانون منع اهانت به مقدسات ديني 

 .باشد اهانت كرده است رام يهوديان و مسيحيان ميكه مورد احت نيز) ع(بلكه به حضرت ابراهيم ) ص(به پيامبر اسالم 
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