
 به نام خدای يکتا

 
 ) ٢٣(جلد  ١٣٧١ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

 

  

  

  
  ٢٠/١/٧١نامه به روزنامه سالم در مورد مقاله مورخ

 ٢٦/١/٧١تاريخ: 

◄   

 
تحليل انتخابات دوره چھارم مجلس شورای اسالمی و درس و 

  پيام آن

 ٧١ارديبھشت تاريخ: 

◄   

 
تبريك به رئيس دولت موقت افغانستان به مناسبت پيروزی انقالب

  آنھا

 ٣١/٢/٧١تاريخ: 

◄   

 
نامه به دبيركل سازمان ملل متحد و درخواست جلوگيری از 

  تجاوزات اسرائيل

 ٢٥/٣/٧١تاريخ: 

◄   

 
  يادنامه دكتر علی شريعتي

 ٧١خرداد تاريخ: 

◄   

 
ما و نھضت «مورد مقاله نامه به مديرمسئول كيھان ھوايی در

  »آزادی ايران
◄   



 ٢٣/٤/٧١تاريخ: 

 
  نامه به سردبير روزنامه سالم در مورد مقاله

  »و نھضت آزادي انقالب اسالمی و توطئه گروھكھا، بازرگان«

 ٢٥/٥/٧١تاريخ: 

◄   

 
اطالعيه در مورد عدم موافقت وزارت كشور جھت صدور پروانه 

  برای نھضت

 ٢٥/٧/٧١تاريخ: 

◄   

 
نامه به پاپ جان پل دوم در مورد جنايات صربھا در بوسنی ـ 

  گوين ھرزه

 ٢٩/٨/٧١تاريخ: 

◄   

 
نامه به سردبير روزنامه سالم در مورد گزارش سخنان آقای 

  سيداحمد خميني

 ٧١آبان تاريخ: 

◄   

 
نامه به رئيس قوه قضائيه و درخواست رسيدگی به نظر منفی 

  ١٠كميسيون ماده

 ١٩/١١/٧١تاريخ: 

◄   

 
  مصاحبه كيھان ھوائی به دبيركل نھضت

 ٢٢/١١/٧١تاريخ: 

◄   
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۲۰/۱/۷۱نامه به روزنامه سالم درمورد مقاله مورخ 

  

  ۱۴۴۳:  شماره

  ۲۶/۱/۷۱:  خـتاري

  

   روزنامه سالممسئولسردبير و مدير

بعد از سالم روزنامه سالم هر از چنـد گـاهي مطـالبي را بـه طـور غيرمـستقيم و بـه نقـل از سـاير                            

كند كه يا ناقص است و يا  برگزاريهاي خارجي درباره نهضت آزادي ايران منتشر مي  مطبوعات داخلي و خ   

 به چند مورد اخير اشاره كـرده و بـر طبـق قـانون               ذيالً .باشد  همراه با مطالب نادرست و تحريف شده مي       

  .مطبوعات انتظار درج آنها را داريم

امه ابرار كه بر طبـق رويـه معمـول           خود به نقل از روزن     ۲۰/۱/۷۱ـ روزنامه سالم در شماره مورخ       ۱

گردانندگان پنهان و آشكارش از هيچ گونه هتك حرمت، تحريف حقايق، اشاعه اكاذيب و وارد كردن تهمت                

  :، چنين نوشته استو افترا به نهضت آزادي ايران و رهبران آن دريغ ندارد

ران با آمريكا و به طـور كلـي     در بيانيه جديدشان ابراز اطمينان كرده كه روابط اي         . . .نهضت آزادي   «

اين يـك ادعـاي     . »ا شكست راديكالها در انتخابات و تسلط ميانه روها بر مجلس بهبود خواهد يافت             بغرب  

اي كـه در       بيانيه زيرا نهضت آزادي اصالً   . اساس و ساخته و پرداخته همان روزنامه كذائي است          پوچ و بي  

  .آن چنين مطلبي آمده باشد منتشر نكرده است

هـوائي ـ كـه در ايـراد      خود به نقـل از روزنامـه كيهـان    ۱۷/۱/۷۱ روزنامه سالم در شماره مورخ ـ۲

اي دارد ـ مطـالبي دربـاره بيانيـه تحليلـي نهـضت        تهمت و افترا به نهضت آزادي نظر خـاص و مغرضـانه  

هـا را نقـل     آزادي پيرامون وقايع الجزاير نوشته است كه نادرست و خالف همان قسمتهائي از بيانيه كه آن               

  :قسمتي از مطالب درج شده به شرح زير است. باشد  مي،كرده است



 ۴

با چنين تحليلي، در واقع نهضت آزادي ايران تمامي عواملي كه منجر به روي كار آمدن نظاميان در                  «

  .»الجزاير شده متوجه نيروهاي اسالمي دانسته است

ست كه تمـامي عوامـل روي كـار آمـدن           نهضت آزادي ايران نه چنين معتقد است و نه چنين نوشته ا           

در همان بخش از بيانيه كلي نقل شده با صراحت آمـده اسـت كـه           . نظاميان متوجه نيروهاي اسالمي است    

و از » شده اسـت .... يك كودتاي ارتشي ..... سه عامل كلي زير موجب واكنش ارتش و حزب حاكم قبلي و  «

و (از آنها مواضع تند و غيرمدبرانه برخـي از رهبـران            ميان سه عامل كه مورد بحث قرار گرفته فقط يكي           

  .ذكر شده است) و نه همه نيروهاي اسالمي(سرشناس جبهه نجات اسالمي ) نه همه آنها

ارتباط با روش خاص گردانندگان كيهان هـوائي نـسبت بـه نهـضت                با توجه به تحريفهاي فوق كه بي      

ئوري توطئه در عرصه حوادث سياسي و اجتماعي را         هاي آشكاري از اعتقاد آنان به ت        آزادي نيست نشانه  

  .توان مشاهده كرد مي

المللـي و    هاي استكباري در صحنه سياسي و مناسبات بـين           به وجود توطئه   نهضت آزادي ايران قطعاً   

كره جنوبي، معتقد است، كما اينكه  نقش و تاثير آنها در رويدادهاي داخلي كشورها، به ويژه كشورهاي نيم    

نقل شده است، يكي از سه عامل كلـي         » سالم«و به تبع آن در      » كيهان هوائي «سمت از بيانيه كه     در همين ق  

  موثر در كودتا ترس نيروهاي خارجي ذكر گرديده است، ولي نهضت آزادي ايـران بـه حكـم آيـه شـريفه                      

هـا را در روابـط       زمينه موفقيت و نتيجه بخشي اين توطئه      »  ما بانفسهم  اان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيرو       «

شاهد صحت ايـن موضـع نهـضت آزادي شكـستهاي فيزيكـي پيـاپي               . داند  دروني و خصلتهاي جوامع مي    

حركتهاي مردمي، اعم از ملي و مذهبي، در تاريخ معاصر كشورهاي سه قـاره آسـيا، آفريقـا و آمريكـاي                     

خـصي و عـدم تـسليم       هـا، خـصلتهاي ش       انحصارطلبي ،ها  باشد كه اختالفات داخلي، خود محوري       التين مي 

همواره نقطـه ضـعف و محـل        ..... رهبران به قانون، حق عدالت و انصاف در حق همه نيروهاي سياسي و              

  .ضربه پذيري آنان و مآال شكست حركتهاي مردمي بوده است

تحليل ما در مورد رويدادهاي تاسف انگيز اخير در كشور دوست و برادرمان الجزاير نيز با توجه به 

در رابطه با عملكرد تند و غير مدبرانـه برخـي از رهبـران جبهـه                . داخلي و خارجي بوده است    همه عوامل   

بـه طـور نمونـه      . اي نـشده اسـت      ايم كه در روزنامه شما به آنها اشاره         نجات اسالمي نيز توضيحاتي داده    
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 كه حكومت   آنان اعالم كردند  . توان پاسخ آنها را در مورد نوع حكومت اسالمي مورد نظرشان مثال زد              مي

 پاسـخ   اوالً. اسالمي مورد نظرشان از نوع حكومتهاي عربستان سعودي، ايران، پاكستان و سـودان اسـت              

 ثانياً .ل است ئدهد كه گوينده آن براي اين چهار نوع حكومت، ماهيت و ساختار واحدي قا               مذكور نشان مي  

و جناحهاي سياسي وابسته بـه      هائي در ميان گروهها       روشن است كه چنين پاسخي چه نگرانيها و واكنش        

روشنفكران الجزايري، در داخل و خارج الجزاير، كه وحدت آنها براي پيروزي نهائي جنبش مردم الجزاير                

آيـا ايجـاد حكـومتي از نـوع حكومـت عربـستان سـعودي در الجزايـر               . آورد  ضروري است به وجود مـي     

  .وحشتناك نيست

آزاد شـدن اعـضا و دوسـتان نهـضت آزادي را از      خبـر  ۷/۲/۷۱ـ روزنامه سالم در شماره مـورخ    ۳

 ثانياً حاوي اشتباهاتي در اسامي آزاد شدگان بوده،         اوالًفرانسه آورده بود كه     زندان به نقل از خبرگزاري      

 نفـر عـضو     ۴از نه فـرد آزاد شـده        . همه آنان را عضو نهضت آزادي ايران ذكر كرده بود كه چنين نيست            

  .باشد  جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران مي نفر عضو۵نهضت آزادي ايران و 

و نـه از    (جاي تعجب است كه روزنامه سالم خبر آزادي اين افراد را از قول خبرگزاريهـاي خـارجي                  

و مطالب مربوط به نهضت آزادي را از قول ساير مطبوعات داخلي كه مغرضـانه و تحريـف         ) منابع داخلي 

ه روزنامه سالم كه در ماههاي اخير در مقاالت متعدد بـه ضـرورت      حق اين است ك   . كند  شده است نقل مي   

احترام به قانون و تضمين حقوق و آزاديهاي سياسي و تمكين از قانون اساسي پرداخته اسـت ـ در عمـل    

خواهد و تساهل و تحمل عقايد سياسي مخـالف را ـ      نمينشان دهد كه آزادي حق را تنها براي گروه خود

  .حاكميت انتظار دارد به ساير گروهها تسري و تعميم دهدكه از جناح مسلط 

مواضع و نظرات نهضت آزادي ايران در نشرياتي كه براي تمام مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي از                

شود منعكس است و نيازي به نقل مطالب تحريف شده از منـابع خبـري               جمله روزنامه سالم، فرستاده مي    

  .وجود ندارد

بق مقررات قانون مطبوعات اين توضـيحات را در اولـين شـماره روزنامـه سـالم                 اميدواريم كه بر ط   

  .منتشر نمائيد

   نهضت آزادي ايرانروابط عمومي                                                                      
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

م بني النـاس     اهلها و اذا حك    دوا االمانات ايل  ان اهللا يامركم ان تو    

  ١ان حتكموا بالعدل

  

  انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي و درس و پيام آن

  

نتايج اعالم شده و تركيـب      . انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسالمي سرانجام به پايان رسيد         

يعنـي  . خواستار آن بـود   بيني شده و حاكميت       اعضاي مجلس به همان صورتي است كه از مدتها قبل پيش          

 سـلطه  ،اسـت ) ائتالف سرمايه داري تجاري و فقهاي سـنتي (جناحي از حاكميت كه معروف به خط راست   

  .قطعي خود را احراز كرد

گردد كه رسالت و  دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي در مقطع خاصي از تاريخ كشورمان آغاز مي

از جمله اين وظائف اگر چـه خيلـي ديـر شـده اسـت،               . وظايف عظيمي فرا راه اعضاي آن قرار گرفته است        

 به مرحله سلبي يا تخريبي انقالب و آغاز كردن دوره ايجابي يا بازسـازي و نوسـازي جامعـه                    نپايان داد 

تر و دشوارتر از مرحله تخريبـي و           در اين است كه مرحله اخير به مراتب پيچيده         مسئلهباشد و اهميت      مي

  .سلبي است

 ،از سلطه فرهنگ تخريب، جنگ تحميلي ويرانگر، سوء مديريت، نفي قـانون گرائـي             هاي ناشي     خسارت

ها، فرار مغزهـا، بحـران مـديريت سياسـي، اقتـصادي و       طلبي اعتنائي به حاكميت ملت و قانون، انحصار        بي

اي از تاريخ كه جهـان بـا          اي رسانده است، آن هم در دوره        فرهنگي، جامعه را به مراحل جدي نگران كننده       

                                                 

كنـد امانتهـا را بـه صاحبانـشان برگردانيـد و وقتـي در ميـان مـردم                     همانا كه خداوند به شما امر مي      : ۵۸ سوره نساء آيه     ـ1

  .كنيد بر مبناي عدالت حكم نمائيد ميقضاوت و حكومت 
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هـاي بـزرگ اقتـصادي        تحوالت بنيادي و رويدادهاي عظيمي روبرو اسـت و تمـامي كـشورها بـا بحـران                

  .مواجهند

و نوسازي كشور بـه ويـژه در چنـين شـرايطي مجلـسي متـشكل از نماينـدگان                   در مرحله سازندگي    

هاي اساسي بايستي آن چنان نظارتي بر كليه امور داشته باشد كه بتواند از حقوق و آزادي               واقعي مردم مي  

هائي تصويب و اجرا نگردد كه منجر  مردم و استقالل سياسي و اقتصادي كشور پاسداري نمايد، تا برنامه 

به عنوان مثال دولت . هاي خارجي بشود آور خطرناك سياسي و اقتصادي با قدرت به ايجاد روابط اسارت

 دهشتزاي كنـوني بـا كمـال تاسـف          هاي  بست  هاي اجراي برنامه پنجساله و خروج از بن          هزينه تأمينبراي  

هاي آنها را مطرح و مجلس سـوم هـم آن را تـصويب نمـوده                  گذاري  استقراض از منابع خارجي و سرمايه     

كـره جنـوبي كـه در          حال با توجه به تجربه تاريخي، چه در ميهن ما و چه در ساير كـشورهاي نـيم                  .است

، سوء مديريت، فساد مـالي و       دار  اسي ريشه هاي سياسي و حاكميت قانون، بحران سي        شرايط فقدان آزادي  

اداري، ديوان ساالري، عدم نظارت و كنترل جدي و دقيق نمايندگان واقعي و منتخب مردم و نيز در غياب                   

افكار عمومي و مطبوعات آزاد غيردولتي، اين نگراني عميق و بجا وجود دارد كه آنچه ممكن است نـصيب                   

 در حال توسعه، چيزي جز گسترش فساد مالي افزايش بدهي           كشورمان شود نظير بسياري از كشورهاي     

  .خارجي و وابستگي اسارت بار و ويراني نباشد

هاي ناشي از ماهيت دوران بازسازي و سازندگي، و به داليلي كه اشاره شد، دربـاره                  بنابر ضرورت 

  .باشد رح ميانتخابات دوره چهارم مجلس دو نگرش يا توقع و انتظار و يا دو نحوه برخورد قابل ط

هـاي بازسـازي و نوسـازي بـه           يك نگرش اين است كه بدون احساس تعلق اجتماعي همگاني، برنامه          

بايستي شرايطي را به وجود آورد        جائي نخواهد رسيد و براي ايجاد احساس تعلق اجتماعي در مردم، مي           

 يـا بيـرون از آن و        كه تمامي قشرها و همه نيروها و گروههاي سياسي، اعم از جناحهاي درون حاكميـت              

بـه عبـارت ديگـر      . ها و عملكردهاي حاكميت، در انتخابـات شـركت كننـد            اعم از طرفدار يا مخالف سياست     

  .و ايجاد فضاي باز سياسي» همه با هم«بازگشت به شعار 

ا سـليقه سياسـي غيرموافـق،       يـ و عدم تحمل هر گونـه نظـر         » همه با من  « نگرش ديگر ادامه سياست     

  .تر كردن دايره انحصار است نگحذف مخالفان و ت
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هـا و كـاهش بحـران سياسـي           انتخابات فرصت مناسبي بود كه حاكميت گامهائي در جهت تقليل تنش          

بـه قـول يكـي از    (» ت زدن.د.امـشي و د «اما حركتي كه صورت گرفت در جهت عكس بود يعني با          . بردارد

هـا   ور از صحنه بيرون افتاد، بحـران به جناح رقيب در درون حاكميت، جناح مذك   ) سرشناسان جناح راست  

ضمن آنكه بـه احـزاب و گروههـاي سياسـي           . كننده افزايش يافت    تر گرديد و خطرات تهديد      ها عميق   و تنش 

  . ميداني براي شركت در انتخابات داده نشدغيرموافق و خارج از حاكميت اصالً

  : دادهاي زير مورد بررسي قرار توان از جنبه جريان انتخابات اخير را مي

  هاي انتخابات ـ زمينه۱

ـ نقش شوراي نگهبان ـ اصل نود و نهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات را از وظائف شـوراي   ۱/۱

نگهبان دانسته است و قانون انتخابات نيز شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كننـدگان و نحـوه برگـزاري              

ارت بر حسن اجراي قانون اسـت و آراي مـردم،           وظيفه شوراي نگهبان نظ   . انتخابات را تعيين نموده است    

  .باشد معيار نهائي براي اثبات صالحيت نامزدهاي انتخاباتي مي

 نحوه نظارت شوراي نگهبان مطرح گرديد در حـالي كـه            مسئلهدر اين انتخابات، از ماهها قبل ناگهان        

ه در بـاال انجـام گرفتـه        چندين دوره انتخابات قبلي با نظارت شوراي نگهبان در همان چهارچوب ياد شـد             

مـذاكرات و  . بود، اين بار شوراي نگهبان تصويب صالحيت نامزدهاي انتخاباتي را حق ويژه خود دانـست           

هنگام طـرح و بررسـي      ) معروف به مجلس خبرگان   (بحثهاي مشروح مجلس بررسي نهائي قانون اساسي        

يه داشت، نه تصويب صـالحيت      بر محور نظارت شوراي نگهبان بر حسن اجراي قانون تك          صرفاً   ۹۹اصل  

  .نامزدها

در جهـت حـذف و تـصفيه نامزدهـاي انتخابـاتي توسـط آن               به هر حال موضعگيري شوراي نگهبان       

 مردم در انتخاب نمايندگان مورد وثوق خود و نيز اين كالم درسـت رهبـر                 نيز تالش  شورا اصل آزادي و   

شوراي نگهبـان هرگـز ضـوابط مـورد         . خت مخدوش سا  شديداًرا  » ملت است  رأي   ميزان«فقيد انقالب، كه    

عـالوه بـر ايـن،      .  اعالم نكـرد    و علناً  رسماًنظر خود را در مورد قبول يا رد صالحيت نامزدهاي انتخاباتي            

هاي انتخاباتي  در ميان نامزد. داليل شوراي نگهبان در رد صالحيت نامزدها از مردم مخفي نگه داشته شد

اكنـون، نماينـده مجلـس هـستند؛ رد صـالحيت        تن هم۴۸ رد شد، كه صالحيت آنان توسط شوراي نگهبان 
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در . سـازد   چنين افرادي اعتبار قانوني و حقوقي آراء و نظرات آنان را در مجلس بـه شـدت مخـدوش مـي                    

هاي گذشته رد شده بود، ولي شوراي نگهبان          برابر اين عده، افرادي هم هستند كه صالحيت آنان در دوره          

  .ين دوره تصويب نمودصالحيت آنان را براي ا

همه اين رويدادها بر ابهامات موجود افـزود و اصـل حـق مـردم را در تعيـين سرنوشـت و انتخـاب                        

ناگفته نماند كه بحث ما بر سر اين نيست كه ممكن است            . خود به زير سئوال برده است     نماينده مورد نظر    

ند بلكه موضـوع ايـن اسـت كـه           واجد صالحيت هست   برخي از كساني كه صالحيتشان رد شده است واقعاً        

بررسي اتهامات اين افراد بايد در محاكم صالحه دادگستري صورت گيرد نه آنكه از يك طرف صـالحيت                  

آنان به داليل سياسي نفي گردد و از طرف ديگر آنان به قانونگذاري و عضويت در مهمتـرين ركـن نظـام                      

 و همه جا بوده است خود مجلس در موقـع  گونه كه سنت هميشگي جمهوري اسالمي ادامه دهند و يا همان      

  .دهد، رد كند  فاقد صالحيت براي نمايندگي تشخيص ميها اشخاصي را كه قانوناً تصويب اعتبار نامه

هـاي طرفـدار دولـت     ها و رسانه    هاي انتخاباتي برخي از شخصيت      ـ از ماهها قبل از شروع برنامه      ۲/۱

ن بلند پايـه نيـز حـضور نماينـدگان          مسئوال. هماهنگ باشد كردند كه مجلس بايد با رئيس جمهور          تبليغ مي 

منتقد و ايرادگير و غيره را در مجلس نادرست و مضر اعالم نمودند و تنها كساني را كه ايرادگير نبوده و                     

اين كه جمعي از نمايندگان مجلس و يـا         . به زباني ديگر مطيع و طرفدار و حامي دولت باشند مفيد دانستند           

اما اگر طرفـداري از دولـت شـرط تـصويب           . فدار دولت باشند امري طبيعي و عادي است       اكثريت آنان طر  

مجلـس نماينـدگان   .  از مصاديق تحديد آزادي مردم در انتخابـات اسـت          صالحيت نامزدها بشود، اين قطعاً    

ال ها و عملكرد دولتمردان انتقاد كند و آنها را مورد سـئو          ها، سياست   حق دارد و موظف است كه از برنامه       

در شرايط كنوني كشورمان، اگر مجلس نتواند وظائف خـود را بـه درسـتي               . و استيضاح و عزل قرار دهد     

 دولت تبديل گردد، ملت و مملكت با خطرات جدي روبرو    يچون و چرا    انجام دهد و به نهاد امضا كننده بي       

  .خواهد شد و بهاي سنگيني خواهد پرداخت

 مقابله بـا دولتهـا و جلـوگيري از           مجلس مراقبت و احياناً     علت وجودي و فلسفه دموكراسي و      اصوالً

ان االنـسان   «سوء استفاده و تخلفها و تجاوزهائي است كه حكومتها و همه گروهها يا افراد به مصداق آيه                  
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شرط عدم انتقاد از دولت و تعهد حمايت از آن چيزي جز            . دنباش  در معرض آن مي   » ليطغي ان راه استغني   

  .يت ملت و قانون يا تحميل ديكتاتوري و استبداد نيستنفي آزادي و حاكم

هاي مخالف دولـت بـه پيگـرد قـانوني            ـ تهديد مستقيم و غيرمستقيم نمايندگان مجلس و روزنامه        ۳/۱

توسط دادستان انقالب تعارض با امنيت ومشروعيت انتخابات داشت و بر محدود شدن تبليغات انتخاباتي               

  .افزود

دادن يكـي از   رأي  هاي دينـي مـردم بـراي وا داشـتن آنهـا بـه               ساس و انگيزه  برداري از اح    بهرهـ  ۴/۱

يكي از سخنگويان مذهبي عدم     . هائي بود كه در اين انتخابات بيش از پيش مورد استفاده قرار گرفت              حربه

واعظ مشهور دوران قبل از انقالب كـه امـروز          . شركت در انتخابات را مترادف با خروج از دين اعالم كرد          

 كند در سخنراني پيش از خطبه نماز جمعه پرهيز از با همان شور و هيجان وضع موجود را توجيه مي  نيز  

  .دادن به دليل مشكالت اقتصادي را محاربه با خداوند رحمان اعالم نمودرأي 

هاي جمعي پخش شد نيز در جهت تحريك احساس دينـي              از رسانه  هاي آيات عظام كه مكرراً      اعالميه

  .دادن صورت گرفتأي  رمقلدين براي

تفاوتي سياسي، مردم به مشاركت در انتخابات تشويق شوند مطلـوب             البته اگر براي جلوگيري از بي     

هر فرد يا گروهي حق دارد كه از باورهاي سياسي يا مذهبي مردم براي تشويق و تحريك آنان بـه                    . است

اورهاي ديني براي مقاصد سياسـي امـر        اما بازيچه قرار دادن دين و ب      . مشاركت در انتخابات استفاده كند    

 شـرايط اوليـه آزادي و امنيـت         تـأمين بهترين شيوه تشويق مردم به مشاركت در انتخابات،         . ديگري است 

كما اينكـه در    . باشد  هاي سياسي مورد قبول و احترام مردم مي         براي تمامي گروهها و نيروها و شخصيت      

صويب قانون اساسي و يا انتخابات دوره اول مجلـس          گيري براي ت   رأي   رفراندوم جمهوري اسالمي و در    

كه آزادي و اعتماد وجود داشت بدون تشبث به چنين تبليغات يا تهديدها و تحميلها، مردم با چنان تجمع و 

  .دادند رأي ها رفته و داوطلبانه پاي خود به حوزهه نظير ب هاي سنگين و بي كثرت

ين كشور هر يك با اعالم مواضع خويش به   مسئولخابات،  ـ قريب به چهار ماه قبل از برگزاري انت        ۵/۱

از آن ميـان مواضـع      . وجهي مردم را به شركت در انتخابات و پرهيز از تخاصم و تعارض ترغيب نمودند              

توانست بشارتي براي اجراي قانون       باشد، مي    اجراي انتخابات مي   مسئولپرده و مثبت وزير كشور، كه         بي
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 سـخنان   ۳۰/۱۰/۷۰نهضت آزادي ايران، طي نامه سرگشاده به تاريخ         . باشدو برگزاري انتخاباتي صحيح     

وزير كشور را مورد ارزيابي قرار داده اظهار اميدواري كرد كه به اين گفتارهاي ايشان عمل شود كـه در                    

ن مسئوالاما سخنان و اقدامات بعدي      . آن صورت وظيفه همه نيروهاي سياسي مشاركت در انتخابات بود         

  .بيني را مبدل به ياس كرد ان بلند پايه هرگونه اميدواري و خوشو دولتمرد

ـ احزاب و گروههاي سياسي خارج از حاكميت، نظير نهـضت آزادي ايـران، همچنـان از امكانـات                   ۶/۱

 از روزنامه ميزان ،دفتر نهضت آزادي آزاد نشد. ضروري براي مشاركت در انتخابات محروم باقي ماندند

 تـأمين مد، مجوز رسمي نهضت آزادي صادر نگرديد و حتي اطمينـاني شـفاهي بـه                رفع توقيف به عمل نيا    

هـا ناچـار      ها و ممنوعيـت     در چنان شرايطي نهضت آزادي با توجه به محدوديت        . آزادي و امنيت داده نشد    

  .شد عدم مشاركت خود را در انتخابات اعالم كند

اما هنگـامي كـه جـو       . ر انتخابات است  االصول معتقد و عالقمند به شركت د        نهضت آزادي ايران، علي   

هاي صـاحبان قـدرت در حاكميـت چنـان اسـت كـه حتـي                  ها و عملكرد    سياسي حاكم بر جامعه و سياست     

توان انتظـار داشـت       مي حاضر به تحمل حضور همسنگرهاي قديم و جناحهاي ديگر قدرت نيستند، چگونه           

  .كان مشاركت در انتخابات را پيدا كنندكه نيروهاي سياسي مخالف و خارج از حاكميت تحمل شوند و ام

 عمـالً  انتخابات مجلس چهارم از آنچه قانون تعيين كرده است خارج شـد و               ،با چنين زمينه و شرايط    

هـائي كـه      ها و حذف    ولي عليرغم محدوديت  . اي فقط براي گروههاي درون حاكميت گرديد        مبدل به مسابقه  

هـاي درون حاكميـت حالـت         نتخابات و رقابـت بـراي جنـاح       بر جناح به اصطالح چپ يا تندرو تحميل شد، ا         

برخـي  . هاي خود را تبليغ كردند هر دو جناح روزنامه داشتند و آزادانه مواضع و نامزد     .  آزاد داشت  تقريباً

 وجـود آزادي بـراي      طبعـاً . از نمايندگان مجلس، صداي اعتراض خود را عليه اعمال غيرقانوني بلند كردند           

  .باشد   نميت به معناي آزادي انتخابات براي تمام اقشار، گروهها و نيروهاجناحهاي درون حاكمي

. هاي گروهي، هر يك از جناحهاي حاكميت به اعتراض و افشاگري پرداختند            ها و خبرنامه    در روزنامه 

ديد، به روند موجود اعتراض كـرد و خـود            جناحي كه موجوديت يا موفقيت انتخاباتي خود را در خطر مي          

جناح مذكور حاضر بـه قبـول و اعـالم ايـن نظـر شـد كـه آزادي در                 .  ديكتاتوري را تشريح نمود    كامگي و 

دادن و يا در صحت شمارش آراء نيست بلكـه آزادي احـزاب در چهـارچوب       رأي   انتخابات تنها آزادي در   
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هـاي جمعـي، معرفـي        قانون اساسـي، برخـورداري از امكانـات تبليغـاتي چـون روزنامـه و ديگـر رسـانه                  

هاي انتخاباتي و امنيت الزم براي احزاب و اعضا و نمايندگان آنان، حـداقل شـروط الزم بـراي يـك                       زدنام

معـذلك بيـان ايـن گونـه مطالـب و انتقـادات و       . باشـد  فرآيند سالم مردمي، يعني انتخابات قانوني آزاد مـي    

كه افراد و گروههـائي     مردم معتقدند   . اي وادار نساخت    ايرادات توسط دو جناح مردم را به حركت گسترده        

شدن جـو     گذاران اختناق، انحصار، حذف نيروها، بسته       از اين جناحها خود از پيشگامان و طراحان و بنيان         

سياسي جامعه، از بين بردن روح قانون گرائي و ايجاد ناامني سياسـي و مـالي و اقتـصادي و نيـز ابـراز                        

 ،به همين دليل مردم فريادهاي عـدالت طلبـي        . اند  دهدار كردن نام نيك خدمتگزاران به ايران و اسالم بو           لكه

دعـوا بـر سـر لحـاف مـال          «آنان را با شـك و ترديـد تلقـي كردنـد و آنـان را بيـشتر                    . . .آزادي خواهي و  

  . به حساب آوردند»نصرالدين

  ـ تعداد آراي شركت كنندگان۲

 گسترده مردم ابراز    ن، از جمله وزير كشور، در سخنان خود از احتمال عدم شركت           مسئوالبرخي از   

و شمارش آراء مسئله به صور مختلف مطرح و عنوان گرديد و در حالي              گيري   رأي   بعد از . نگراني كردند 

كه در مرحله دوم انتخابات، عليرغم وسعت و شدت بيشتري كه به تبليغ و تشويق و تحميل براي شـركت                    

 به ذيالً. مسائل به صورت حادي تجديد شدها و  الوصف همان نگراني مردم در انتخابات داده شده بود، مع

  :كنيم  مي هاي آماري اشاره برخي از داده

از جمله تهران، عليرغم افزايش چشمگير جمعيت و به ويژه تعداد صـاحبان             ـ در شهرهاي بزرگ،     ۱/۲

اي نـسبت بـه دوره اول         ت به طور قابل مالحظـه     لدهندگان بر طبق گزارش رسمي دو      رأي   حق راي، تعداد  

 ميليـون نفـر در تهـران     ۵/۲به عنوان مثال در انتخابات دوره اول مجلس شـورا بـيش از              . يافته است تنزل  

جمعيت ايران به طور كلي در اين مدت دو برابر و جمعيت تهران خيلي بيـشتر از دو برابـر                    . شركت كردند 

دهنـدگان   رأي   د سال اگر تعـدا    ۱۵ سال به    ۱۶از   رأي    با توجه به پائين آوردن سن قانوني حق        .شده است 

 ميليـون نفـر در نظـر گرفتـه شـود، تعـداد شـركت كننـدگان در                   ۵تهراني حداقل دو برابر دور اول، يعنـي         

در صـورت پـذيرش   ( ميليون نفر ۷/۱گيري حدود   انتخابات اين دوره از مجلس در تهران در دور اول راي          

ايـن  .  حق راي، بـوده اسـت   ، يعني حداكثر يك سوم واجدين     )هاي اخذ و شمارش آراء      صحت كامل گزارش  
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نظيـر  . دارند رأي   رقم در دور دوم به يك ميليون نفر تقليل يافت كه كمتر از يك پنجم كساني است كه حق                  

  .همين كاهش در شهرهاي بزرگ ديگر مشهود است

سـطح نـسبي آراء در شـهرهاي كوچـك، در مقايـسه بـا تعـداد           : ـ تعداد آراء در شهرهاي كوچك     ۲/۲

در حالي . هاي قبلي نوسانات عجيب و غريبي دارد    ارند ودر مقايسه با انتخابات دوره     د رأي   كساني كه حق  

در .....) نظير ماه نشان و اردكان و ( سير نزولي داشته است     كه در بسياري از شهرهاي كوچك تعداد آراء       

سـد و   ر    نمـي  بعضي شهرهاي كوچك بيش از دو برابر افزايش يافته است كه به هيچ وجه طبيعي بـه نظـر                  

هـاي قبـل از دسـتور برخـي از نماينـدگان مجلـس سـوم، در روزهـاي بعـد از                    همين امر سبب ايراد نطـق     

 هـزار نفـر دارد، و   ۱۸۰به طوري كه به عنوان مثال در شهر بروجن، كه جمعيتي بالغ بر . گيري گرديد   راي

 رأي  هزار۱۲۰زديك به دادن هستند، چگونه ن رأي جمعيت واجد شرايط% ۵۲با توجه بر اين كه تنها حدود 

  اخذ شده است؟

 در محدودتر بودن محـيط       باالتر بودن نسبي آراء در بعضي از شهرهاي كوچك را بايد احتماالً            تعل

و موثرتر افتادن كنترل از طرف حاكميت دانست و همچنين آگاهي كمتر مردم از جريانات سياسي كشور،                 

  .داد رأي  نامزد فالن عشيره و خانواده حتماًبايست به  مياي و قومي، كه مثالً تمايالت طايفه

  مارش آراءـ صحت ش۳

توان گفت كه شمارش آراء بـه علـت مراقبـت هـر دو                مي حداقل در مورد بسياري از شهرهاي بزرگ      

اي برخوردار بوده است، كه خود مايه دلگرمي اسـت كـه يكـي از صـد              جناح از صحت نسبي قابل مالحظه     

اين امر را خاصه در محدود بودن       . د كم و بيش به درستي انجام يافته است         دمكراسي و انتخابات آزا    ءجز

شمارش آراء در شهرهاي    . توان مشاهده كرد    مي اند،  سوم را اجرا كرده    تعداد نمايندگاني كه حد نصاب يك     

  .كوچك، بنا بر گفته بعضي از نمايندگان فعلي مجلس از چنين صحتي برخوردار نبوده است

   مردمـ نگاهي به آراء۴

  :آراي مردم در تهران و شهرهاي بزرگ نشانگر حقايق زير بوده است

به تعداد معدودي از كـل      ) به عنوان مثال حدود يك ميليون نفر در تهران        (دهنده   رأي   ـ اكثر مردم  ۱/۴

 دهندگان با آنكه اقليت مردم و تبعيت كنندگان از حاكميت      رأي   اين بدان معنا است كه    . اند  داده رأي   نامزدها
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به هـر حـال تـشتت آراء        . اند  نداده رأي   بودند، كليت هيچ يك از دو جناح حاكميت را قبول نكرده و به آنان             

همين امر سبب شـده اسـت كـه بـا وجـود آن كـه نـصاب موفقيـت در دور اول                       . بسيار واضح بوده است   

هش پيدا كـرده     درصد آراء اخذ شده كا     ۳۳ درصد به    ۵۰بيش از    رأي   گيري از اكثريت مطلق يعني يك       راي

در . الوصف در تهران تنهـا دو نفـر توانـستند در دور اول حـد نـصاب الزم را بـه دسـت آورنـد                           مع ،است

انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسالمي كه حد نصاب اكثريت مطلق بود، بيش از نيمـي از نماينـدگان                   

  .گيري به مجلس راه يافتند تهران در دور اول راي

 دهندگان آشكارا به افراد غيرسياسي و يا غيـر وابـسته بـه دو جنـاح                رأي   هي از ـ تعداد قاب توج   ۲/۴

 رأي دادند و اين نشاني از دوري و سردي حتي اين تعداد از مردم، كه بـه داليـل مـذهبي و غيـره در        رأي  

  .باشد هاي سياسي شناخته شده مي دادن شركت كردند، از نامزد

ه به توزيع آراي اعالم شده بـراي نامزدهـاي انتخابـات    ـ در شهرهاي بزرگ، چون تهران، با توج    ۳/۴

دهنـدگان يـا كمتـر از ده درصـد واجـدين       رأي پايگاه مردمي جناح معروف به راست، حداكثر يك چهـارم      

تعداد )  درصد ۵ در حدود    ۱۳۶۵در تهران بر اساس آمار رسمي سال        (دادن بوده است،     رأي   شرايط براي 

 بـوده اسـت و      ۲۵۰۰۰۰گيري حدود     اتي اين جناح در دور اول و دوم راي        ترين نامزدهاي انتخاب    آراء گمنام 

پائين بودن شديد آراء اين قبيل افراد اعتبـار آنـان را بـه              . اند  با اين تعداد آراء از تهران به مجلس راه يافته         

يگـر،  پايگاه جنـاح د   . دهد  عنوان نمايندگان واقعي مردم حوزه انتخابيه، به طور جدي مورد سئوال قرار مي            

  .به مراتب از اين مقدار هم كمتر است

و ايـن   . دهندگان با آراء خود به وضوح تندروها را، همـراه بـا شعارهايـشان طـرد كردنـد                  رأي   ـ۴/۴

نشانه تمايل اكثريت سنگين آنان به پايان بخشيدن به وجه سلبي و تخريبي انقالب و گرايش به سـازندگي                   

جايگـاه و زمينـه دارد و جنـاح راسـت در تبليغـاتش خـود را                 است، گرايشي كه در ميان عموم مردم نيـز          

  .رو و مخالف تندروي قلمداد كرده است ميانه

هائي كه متعلق به هيچ جنـاحي نبـوده و بـه       خويش به نامزد   رأي   ـ در تعدادي از شهرها، مردم با      ۵/۴

 محــسوباي محبوبيــت و معروفيــت داشــته و ارتبــاطي بــا حاكميــت نداشــته و طرفــدار حاكميــت   گونــه

  .هاي تعقيب شده نشان دادند  عدم اعتماد خود را به هر دو جناح حاكميت و سياست،اند شده  نمي



 ١۵

اي است كـه حـاكي از دگرگـوني           تشتت آراي مردم نشاني از پريشاني و اعتراض يا فرياد خفيه          ـ  ۶/۴

ي ادامـه    چنان دگرگوني كـه نيازمنـد بـه چهـارچوب و اسـتراتژي جديـدي بـرا                 .سياسي مردم ايران است   

  .سياستهاي دروني و بيروني جمهوري اسالمي است

  ها و دولت ـ نتايج آراء براي جناح۵

چـه بـه   » حذف شده «شود اكثراً  مي در انتخابات، تا آنجا كه مربوط به جناح تندرو يا به اصطالح چپ            

س بـوده  در حالي كه در ميانشان رئيس و اكثريت مجل. دهندگان رأي دست شوراي نگهبان و چه به دست     

و روساي سابق قوه قضائيه و وزارت كشور حضور داشتند و به طور كلي گردانندگان پرجوش تظاهرات 

  . موفق، شعار پردازان دست اول و تند و تيزترين گروههاانو تحركات، جوساز

حاكميت كوشيده است كه در داخل و خارج ايران حاصـل انتخابـات و طـرد جناحهـاي بـه اصـطالح                      

هـاي مختلـف       پيروزي چشمگير براي خود جلوه دهد، با آن كـه از ايـن پيـروزي بـا لحـن                   تندرو و چپ را   

تـوان آن را يـك        تـر بـه سـختي مـي         دهد كه در نگاه عميق      مي استقبال شده است اما بررسي آمارها نشان      

  .باشد معرف و بيان كننده عمق بحرانها مي صرفاً پيروزي تلقي كرد، بلكه نتيجه انتخابات

 از اين پيروزي اظهار خوشنودي كرده است ولـي بـا توجـه بـه تركيـب درونـي جنـاح                      اگر چه دولت  

هائي كه دولت اعـالم       آميز سياست  رود كه اين خوشحالي ديرپا باشد، اجراي موفقيت           نمي پيروزمند تصور 

عي و  اهـاي سياسـي و اجتمـ        نمايد، در تعراض جدي بـا ديـدگاهها و انديـشه            كرده است و آنها را تبليغ مي      

باشـد و ايـن پيـروزي جريـان       سياسي قابل مالحظه و قدرتمند جنـاح راسـت مـي   ـهنگي جريان فكري  فر

 عمـالً مذكرو را به اعمال هر چه بيشتر نظرات و مواضع سياسي و فرهنگي خود وادار خواهـد سـاخت و                     

  .هاي دولت خواهد شد مانع اجراي بخشي از برنامه

داري تجاري است، اگر چه مـسائل اقتـصادي           سرمايهاالصول    براي جريان ديگر جناح راست كه علي      

در تجارب، و آنهم در واردات كاالهـاي         صرفاً   اولويت اول را دارد، اما از نظر اين جريان مسائل اقتصادي          

بنابراين سلطه . در اين بخش تفكر صنعتي يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف است . شود  مصرفي خالصه مي  

گـردد و     شد و گسترش بازار تجارت خارجي، و به ويـژه واردات كـاال مـي              اين جريان، در عمل منجر به ر      
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هاي مهلكي خورده است، مختـصر تـوان كنـوني خـود را نيـز                 صنعت جوان ايران كه بعد از انقالب ضربه       

  . از دست خواهد داداحتماالً

 االصـول بـا     داري صـنعتي، علـي      در كشورهاي در حال توسعه، نظيـر ايـران، در حـالي كـه سـرمايه               

. داري تجـاري، در راسـتاي منـافع آنـان قـرار دارد              داري خارجي، در تضاد منافع اسـت، سـرمايه          سرمايه

داري ملي صنعتي به مراحلي از        هائي كه بخواهند با حمايت از سرمايه        هاي ملي، يا آن دسته از دولت        دولت

  .شوند داري تجاري درگير مي خود كفائي در توليد ملي برسند، با سرمايه

ين ترتيب جناح پيروز حاكميت، دير يا زود و بدون آنكه از ناحيه تندروهاي درون حاكميـت و يـا                    به ا 

هاي اصـالحي     در برنامه گروههاي سياسي مخالف خارج از حاكميت مورد مزاحمت و مخالفت قرار گيرد،             

 كه توفيق شايد به اين نتيجه برسد. مي و گرفتاري خواهد شدگمورد نظر يا مورد ادعاي خود دچار سردر

 رسيدن به اسـتقالل و      خصوصاًخدمت و حل مسائل كشور اعم از اقتصادي، اداري، فرهنگي و رفاهي و م             

آهنگي و همكاري عمومي يا بدون حل مسائل اجتماعي و تمكين به قانون و حاكميت    هم تأمينآزادي بدون   

 يا اسارت در برابـر بيگانگـان         سقوط و آشفتگي همه جانبه     يتواند جلو     نمي پذير نيست و احدي     ملت امكان 

  .را بگيرد

پيـام  «آيد اين است كه حاكميت و متوليان انقالب و نظام در برابر اين واقعيت يا                  پرسشي كه پيش مي   

  چه خواهند كرد يا چه بايد بكنند؟» انتخابات

  :دو پاسخ يا دو راه حل وجود دارد

كومت و مديريت را كه امانت الهي است به         ح. از گذشته و حال عبرت گرفته تمكين به امر خدا كنند          ) ۱

  .اهل آن، يعني به ملت ايران رد كنند

ملت را مهجور و محتاج به قيم و خود را كماكان صاحب اختيار و صالحيت و تنها خدمتگـذار بـه                     ) ۲

  .اسالم و امت دانسته حاكميت خود را با قدرت و سلطه بيشتر ادامه دهند
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وكل به خداوند رحمن و آرزوي نجات و سعادت بـراي ملـت ايـران               نهضت آزادي ايران با توسل و ت      

اي كه با روشني و به رايگـان نـصيب            اميدوار است كه تجربه انتخابات مجلس چهارم و درسهاي آموزنده         

اي بـراي     حاكميت و مردم شده است سبب بيداري و بازگشت همگان به حقيقت و عـدالت گـردد و وسـيله                   

  .راستين در جهت اصالح و پيروزي باشدهدايت و تغييرات بنيادي و 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۱ارديبهشت 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  تبريك به رئيس دولت موقت افغانستان به مناسبت پيروزي انقالب آنها

  

  ۱۴۴۴:  شماره

  ۳۱/۲/۱۳۷۱:  خـتاري

  جناب آقاي صبغت اهللا مجددي

   افغانستانرئيس دولت موقت حكومت اسالمي

پيروزي برادران همكيش و همزبان افغانستان بعد را چهـارده سـال مجاهـدت خـونين در راه كـسب                   

ملـت  . گوئيم  استقالل و آزادي را به ملت افغانستان و كليه سازمانهاي مجاهد و مبارز آن دولت تبريك مي                

پيـروزي نائـل شـده اسـت        افغانستان براي اين پيروزي بهاي سنگيني پرداخته است و اكنون كـه بـه ايـن                 

 امنيـت و رفـاه و بهبـود         تـأمين هـاي سياسـي و         حقوق و آزادي   تأمينها و     حكومت جديد به ترميم خرابي    

  .زندگي همه مردم افغان متعهد است

اميدواريم رهبران جديد از تجارب انقالب اسالمي ايران عبـرت گيرنـد و از تفرقـه و انحـصارطلبي و                    

 پرهيز كنند و همانطور كه در جهاد اصغر پيروز شدند از جهـاد اكبـر نيـز                  ادامه رويه تخريب و ويرانگري    

انقالب افغانستان با همكاري و حضور تمامي گروهها، تشكلهاي قـومي و مـذهبي بـه                . سربلند بيرون آيند  

پيروزي رسيده است و حفظ و ادامه و تحقق اهداف و آرمانهاي انقالب به ويژه حاكميت ملـي و قـانون و                      

  .پذير است كشور، نيز با همكاري همه نيروها امكانسازندگي 

  با آرزوي موفقيت و سربلندي و سعادت ملت و دولت افغانستان

  نهضت آزادي ايراناز طرف 

   اسبق دولت موقتوزير نخستمهندس مهدي بازرگان 

  خارجه اسبق دولت موقت دكتر ابراهيم يزدي وزيرامور

  ۱۳۷۱ ارديبهشت ۳۱
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  بسمه تعالي

  ي ايراننهضت آزاد
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد و درخواست جلوگيري از تجاوزات اسرائيل

  

  ۱۴۴۹:  شماره

  ۲۰/۳/۱۳۷۱:  خـتاري

  

  جناب آقاي پطرس پطرس غالي

  دبيركل سازمان ملل متحد

ضمن عرض تبريك به مناسبت انتخاب آن جناب به سمت دبيركل سـازمان ملـل متحـد و بـا آرزوي                     

  :كنيم امنيت براي مردم آشوب زده جهان توجه جنابعالي را به موارد زير جلب ميصلح و 

هاي سـازمان     ـ بار ديگر رژيم غاصب اسرائيل علي رغم مفاد مصرح در منشور ملل متحد، قطعنامه              ۱

المللي آشكارا و ددمنشانه به مناطق جنوبي لبنان يورش برده و از زمـين و                 هاي بين   ملل متحد و توافقنامه   

 سـازمان ملـل متحـد كمتـرين اقـدام           متأسفانه. دفاع و بيگناه پرداخته است      دريا و هوا به بمباران مردم بي      

رحمانه و حتي محكوم نمـودن تجـاوزات مكـرر اسـرائيل      موثري در متوقف كردن اين تجاوز و كشتار بي   

  .صورت نداده است

نگرو بـا اسـتفاده از سـكوت    ربستان و مونته صـ در فدراسيون سابق يوگسالوي، ارتش جمهوري    ۲

المللي مردم شهرهاي جمهوري بوسني و هرزگوين را زيـر آتـش هواپيماهـا و توپخانـه خـود                     مجامع بين 

  گرفته است و از هيچ جنايتي در حق مـردم مـسلمان و سـاير اقليتهـاي مـذهبي در ايـن منـاطق فروگـذار                          

  .نكرده است

  

  

  



 ٢٠

  جناب آقاي دبيركل

رفت كه سازمان ملل متحد بتواند نقش فعاالنه و مستقلي را در حل               د مي با پايان گرفتن جنگ سرد امي     

القاعده از    هاي جهاني ايفا كند و با انتخاب جنابعالي كه از يك كشور عرب آفريقائي برخاسته و علي                  بحران

رفت كه معيارهاي دوگانه سازمان ملـل متحـد در برخـورد بـا      عمق ستمها و تبعيضات باخبريد انتظار مي  

  .انها در نقاط مختلف جهان كنار گذاشته شودبحر

اينك نيز انتظار و درخواست ملت ايران و مردم گرفتار ظلم و ستم و تبعيضات از آن جناب اين است          

كه با استفاده از امكانات خود به عنوان دبيركل به تجاوزات اسرائيل غاصب بـه جنـوب لبنـان و فـشار و                       

  . و نيز كشتار مردم بوسني و هرزگوين خاتمه بخشيدسركوب فلسطينيان در مناطق اشغال شده

  

با آرزوي موفقيت شما در خدمت به صلح و 

   امنيت براي همه مردم جهانتأمين

  نانهضت آزادي اير

  )۱۹۹۲ژوئن  (۱۳۷۱خرداد 



 ٢١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  داريم  ميياد دكتر علي شريعتي را گرامي

ي اغفال ذهنها از حق بزرگ و فـوري و حيـاتي بـه            استحمار غيرمستقيم يعن  

  وسيله پرداختن ذهنها به يك حق كوچك، غيرحياتي و غيرفوري

  )۲۴۱ ص ۲۰مجموعه آثار (

آور خاطره شهادت يا درگذشت دكتر علي شريعتي، انسان واال و          بيست و نهم خرداد ماه هر سال ياد       

و از اعضاي نهـضت آزادي ايـران در خـارج از            يكي از متفكرين برجسته جنبش نوگرائي اسالمي معاصر         

الـدين اسـدآبادي و اقبـال         اي چـون سـيدجمال      است كه به دنبال پيشگامان برجسته     ) قبل از انقالب  (كشور  

آورد و نـسل گمگـشته و         اي دوردسـت بـه جـوالن در         الهوري انديشه اسالمي را تا ژرفناي تاريخ و آينده        

و محو در فرهنگ بيگانه شده بود به هويت اسـالمي و ايرانـي              » خود فراموشي شده  «هدف را كه دچار       بي

خود آشنا ساخت و تالشي جانكاه و پيگير را براي نجات اين نسل به خرج داد، تا جائي كـه در ايـن بـاره                         

  .تمام نيروي حياتي خود را تا سرحد بر كف نهادن جان خود در طبق اخالص گذاشت

گيري انقالب   اي در شكل    كتر شريعتي نقش تعيين كننده    كند كه د    امروزه هر شخص منصفي اذعان مي     

اسالمي در تحول افكار و ارزشها داشته است ولي معلوم نيست كه چرا و چگونـه در جمهـوري اسـالمي                     

شـود و تخـم نفـاق و          مـي  هاي شومي حتي از ناحيه مدعيان اسالم عليه او به پـا             ايران هر از گاهي زمزمه    

شود كه جو ترديد و بدگماني را نسبت به           هيچ مقدمه و دليلي تالش مي       و بي گردد    تهمت و افترا پاشيده مي    

گيـري از آثـار و        ليل دكتر شريعتي و بهـره     جشخصيت و نيت بلند او ايجاد كنند به عبارت ديگر، به جاي ت            

ا دانند كه دكتر شريعتي نـه تنهـ   اما خوشبختانه همه مي. افكار او سعي در خدشه دار كردن نام او را دارند         

وپنج جلد مجموعه آثارش براي ما به يادگار گذاشته  ديدگاهها و نظرات انتقادي و اصالحي خود را در سي

است بلكه با مشي و روش ويژه خود الگوي ارزشمندي را براي حركت و انديـشه نـسل جـوان بـر جـاي                        

صي كـه اينـك در      نهاده است، بنابراين منصفانه آن خواهد بود كه به جاي جعل اسناد و مدارك عليه شخـ                



 ٢٢

 قدرت دفاع مستقيم از خود را ندارد، بـه تجزيـه و تحليـل و نقـد افكـار و نظـرات او                        قهراًميان ما نيست و     

 نظرات او و رفع ابهامات    و ترميم و تكميل   اي بچينيم، به اصالح       بپردازيم، از خرمن انديشه و قلم او خوشه       

ز بيش  و اصالحي او كه امر    نتقادات تاريخي و نظرات   هاي او همت گماريم و اگر حرفي داريم به ا           از انديشه 

  .از هر زمان ديگر بدانها نياز داريم پاسخ دهيم

دكتر علي شريعتي به كرات در سخنرانيها و آثار قلمي خود اين گونـه جوسـازيها را كـه مـردم را از        

حكوم كـرده،   كند م   دارد و به موضوعات فرعي وانحرافي سرگرم مي         مي مسائل اساسي و حياتي خود باز     

» مـزد و مواجـب اسـتعمار        عملـه بـي   «زننـد،     كساني را كه كوته نظرانه اين گونه بحثهاي فرعي را دامن مي           

  .دريغ خود قرار داده است ناميده و زير ضربات و حمالت بي

هنگامش با اين دنياي فاني و چهـارده سـال از           ه  دكتر شريعتي پس از گذشت پانزده سال از وداع ناب         

انگيز انقالب اسـالمي     الب اسالمي با كوله باري عظيم از ميان توفان حوادث و بوته تجربه عبرت             انفجار انق 

در دوران قبل از پيروزي انقالب، معدودي از افراد با همراهي دسـتگاه             . سربلند و نيكنام بيرون آمده است     

ل خـصوصي   جهنمي ساواك با توسل بـه تهمـت و افتـرا و لعـن و تكفيـر در مجـالس سـخنراني و محافـ                        

كوشيدند كه دامن او را آلوده سازند ولي جز رسوايي و بدنامي و مطرود شدن، حتي توسط پيروان خود، 

هاي علميه چيـزي نصيبـشان نگـشت و           و واكنشهاي منفي از سوي دانشجويان و حتي طالب جوان حوزه          

 كـه نـام شـريعتي را از         اند  اي سعي داشته     پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز عده       متأسفانهطرفي نبستند،   

ها محو كنند ولـي       دفتر انقالب و تاريخ نهضت اسالمي و ملي بزدايند و با توطئه سكوت يادش را از خاطر                

قشر روشنفكر و خداانديش به رغم محدوديتها،       .  آنان به سنگ خورده است     رباز هم اين امر رخ نداده و تي       

اش را گرامي داشته و       حظه او را از ياد نبرده خاطره      حرمتيها نسبت به دكتر شريعتي يك ل        ممنوعيتها و بي  

همچنان به افكار و آثار او اقبال كـرده اسـت، تـا جـائي كـه انديـشه و آثـارش در كـشورهاي اسـالمي و                            

بسياري از كشورهاي ديگر جاي باز كرده، بسياري از تراوشهاي فكريش به زبانهـاي زنـده دنيـا ترجمـه         

  .اند ا گرامي داشتهشده و دانشگاهها نام و ياد او ر

هاي   ها و شخصيت     بعد از پيروزي انقالب در ايران، حركت تخريبي به قلمرو افكار و انديشه             متأسفانه

كـساني كـه خـود فاقـد هرگونـه كارنامـه قابـل عرضـه در مبـارزات                   . خادم ملت و مملكت نيز كشيده شد      



 ٢٣

ند بـا گروههـاي انحـراي چـپ و      سوابق مشكوكي دارسياسي، يا خدمات فرهنگي ـ اسالمي بوده و بعضاً 

مان رآواز شدند و تالش كردند كـه گروههـا و شخـصيتهايي را كـه در تـاريخ معاصـر كـشو                  ضد دين هم  

اند و يا آنـاني را        مصدر خدمات بزرگي بوده و در برابر سلطه بيگانگان اعم از شرق و غرب قد برافراشته               

انـد بـا جعـل        كري نقش موثر و اساسـي داشـته       كه در به ثمر رساندن انقالب در سطوح سياسي يا ابعاد ف           

دار كـرده و بـه زيـر عالمـت سـئوال برنـد و بـه            اكاذيب و ايراد تهمت و افترا و زدن برچسبهاي ناروا لكه          

 حملـه بـه روشـنفكران مـذهبي كـه از پيـشگامان         خصوصاً. عبارت ديگر به ترور شخصيت آنان بپردازند      

تنگنا قرار دادن آنان يا توسل به شيوه افترا و حربه تكفير سكه اند و در  جنبش اسالمي نيم قرن اخير بوده

روشنفكر اسالمي آماج اين گونه حمالت قرار       ) سمبل(رايج شده است و اگر دكتر شريعتي به عنوان مظهر           

كننـد    هاي تخريبي و ويرانگري را طراحي يا اجرا مـي           اما كساني كه اين برنامه    . گيرد جاي تعجب نيست     مي

نـاحق  ه  اثر است و تالشهائي كه بـ        د كه به كاري عبث و بيهوده مشغولند و مكر و توطئه آنان بي             بايد بدانن 

گيرد   دار ساختن افكار و شخصيت شريعتي و ساير خدمتگزاران به ملت و مملكت صورت مي                براي خدشه 

 رض غـرض و مـ     ِلحاصلي جز زيان و خسران و نتيجه معكوس نخواهد داشت زيرا آفتاب حقايق را با ِگـ                

 ايران به ويژه نسل جوان بيش از پيش بيـدار و هوشـيار و بـه عمـق                   ت مل افكار عمومي . توان پوشاند    نمي

  .حقايق آگاه است

  :بينان مغرض باور ندارند كه آيا اين كوته

كنـد    كند و زمان نيز ندايش مي       گذارد، زندگيش از او دفاع مي         نمي مرد پاك را نيز زندگي و زمان تنها       «

  )۲۸۲كوير ص (» ز پاكدامني را نتوانند آلود، هر چند سنگها را بسته و سگها را رها كرده باشندپليدان هرگ

  ؟»و مكروا و مكراهللا و اهللا خيرالماكرين«اند كه  و آيا نخوانده

ما در آستانه سالگرد پر كشيدن دكتر شريعتي به سراي جاودان ياد اين يار و همسنگر عزيز خويش                  

  .فرستيم به روان پاكش درود ميداريم و  را گرامي مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۱خرداد ماه 



 ٢۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  »ما و نهضت آزادي ايران«نامه به مديرمسئول كيهان هوايي درمورد مقاله 

  

  ۱۴۴۹:  شماره

  ۲۳/۴/۱۳۷۱:  خـتاري

  

   كيهان هوائيمسئولمدير محترم 

مـا و نهـضت     «اي تحـت عنـوان         خود در مقالـه    ۱۳۷۱ خرداد   ۲۰ در شماره    از سالم كيهان هوائي   بعد  

باشد و لذا     مطالبي درباره نهضت آزادي ايران درج كرده است كه از مقوله كذب و تهمت مي              » آزادي ايران 

  :دانيم كه درباره آنها توضيحاتي به شرح زير بدهيم الزم مي

رشته بحث بين كيهان هوائي و نهضت آزادي شده      همواره آنچه موجب قطع     «: ايد  ـ در مقدمه نوشته   ۱

  .»هاي كيهان هوائي بوده است عدم پاسخگوئي نهضت آزادي با هواداران فكري آن به جوابيه

، نهضت آزادي از نقد منطقي و مودبانه مواضع خود توسط كيهان هوائي و يا هـر نـشريه ديگـر                     اوالً

  . پاسخ داده شده است،هضت آزادي نسبت داده شدهكند و همواره به مطالب خالفي كه به ن استقبال مي

هاي متعدد، در برخورد با نهضت آزادي يا رهبران آن از جاده  اما كيهان هوايي به كرات و در شماره

ادب سياسي و بحث منطقي خارج شده و به طرح مطالبي هجوگونه پرداخته اسـت كـه نهـضت آزادي بـه                      

به عنوان نمونه كيهان هـوايي در  . آنها را ناديده گرفته است   »  كراما و اذا مروا باللغو مروا    «حكم آيه كريمه    

مطالبي را درباره آقاي دكتر يزدي آورده است كـه بازتـاب            » دست انداز « در ستون    ۷۱ خرداد   ۲۷شماره  

بديهي است كه وقتي منطق يـك نـشريه         . توهمات و خيالبافيهاي نويسنده و از مقوله همزات و لمزات است          

  .ماند   نميكند جايي براي پاسخگوئي و مباحثه باقي ي سقوط ميبه چنان سطح

ادبيات سياسـي از  . كنيم كه دست از اين روشهاي تخريب بردارند  ما به گردانندگان كيهان توصيه مي     

اي كه مخاطبانش ايرانيان خارج از كـشورند نـه تنهـا بـراي گرداننـدگان آن                   اين نوع، به ويژه براي نشريه     



 ٢۵

اي كه مدعي است زير نظـر ولـي           كند بلكه بر عكس، به حيثيت سياسي موسسه           نمي ايجاداي    آبرو و وجهه  

  .زند شود به شدت لطمه مي فقيه اداره مي

ايـد    اي نقل كـرده     از نويسنده » دست انداز «و در كنار ستون     ) ۲۷/۳/۷۱(در همان شماره كيهان هوايي      

بنابراين توصيه ما ايـن     » يابند    نمي ح خود را  ها آنقدر به بدگويي ديگران مشغولند كه فرصت اصال          بعضي«

  :و باز به نقل از مقاله آقاي عبدالحسين موحد در همان صفحه. است كه كمي هم به خود بپردازيد

  خود نپرستي و خـدا را شـوي    جهد بر آن كن كه وفا را شوي

ت آنـان باشـد و      اگر نهضت آزادي بر اين است كه كيهان هوايي بايـد تـابع محـض نظـرا                «ايد    ـ گفته ۲

  »......گونه نقد و پاسخي به دست چاپ بسپاريد اطالعيه و مواضع فكري اين جمعيت را بدون هيچ

 ديگـري نـدارد، ولـي        خير، نهضت آزادي چنين انتظاري را نه از موسسه كيهان و نه از هيچ موسسه              

شود و بنابراين     معتقد است كه كيهان يك موسسه خصوصي و شخصي نبوده از بودجه عمومي اداره مي              

وظيفه دارد كه خوانندگان خود را از مواضع و نظرات گروههاي سياسي، بدون تحريف و دور از تهمت و                   

  .كنيم افتراء و كذب درج كند، البته ما از انتقاد اصولي و مستند از مواضع نهضت آزادي استقبال مي

ان اهللا ال يغيـر  «الجزاير، به آيه شريفه ـ استناد نهضت آزادي ايران در بيانيه مربوط به تحليل وقايع        ۳

هـاي اسـتكباري      به هيچ وجه از باب كوچك شمردن يا نفي وجود توطئه          » ي يغيروا ما بانفسهم   تما بقوم ح  

المللي و اثرات آنها بر رويدادهاي دروني جوامـع دنيـاي سـوم نبـوده بلكـه گفتـه                     در صحنه مناسبات بين   

نه موفقيت و نتيجـه بخـشي ايـن توطئـه را در روابـط درونـي و                  زمي«گوييم كه نهضت آزادي       بوديم و مي  

  .اگر به اين سخن ايرادي داريد بنويسيد تا در اين باره بخث كنيم. داند خصلتهاي جوامع مي

 ايـن  »همواره چشمداشت به نيروهـاي بيرونـي داشـته اسـت    ..... نهضت آزادي «ايد كه  ـ مدعي شده ۴

 ۳۰مقـاالت و تحليلهـاي نهـضت آزادي در          . تهمت و افتراء اسـت    اساس، خالف واقعيت و       سخن به كلي بي   

 سـال مـشحون از مبـارزه عليـه     ۴۰ــ ۵۰سال گذشته و آثار فكري ـ عقيـدتي رهبـران آن در طـول مـدت      

هاي گوناگون آن و در مخالفت با عمده كردن قدرت بيگانگان به بها يا بهانه سرپوش  زدگي در چهره بيگانه

هاي داخلي نيز خدمات فرهنگـي، اداري،       در زمينه فعاليت  . فات دروني بوده است   گذاشتن بر نقصها و انحرا    

گذاران و رهبران نهضت آزادي نشان داده است كه هر جا قلم يا قـدم گذاشـته و وارد                     فني و اجتماعي پايه   



 ٢۶

ديـده  زدگي از در ديگر رانده شـده و اسـالم و ايـران جـايگزين گر                پرستي و بيگانه    بيگانه و بيگانه   اند  شده

  .است

اثر آقاي كـريم    » ها  اميدها و نااميدي  «اساس فوق به نقل قسمتي از كتاب          ـ شما براي تاييد ادعاي بي     ۵

پايه و    ايد كه به دالئل زير بي       سنجابي پرداخته براي به كرسي نشاندن مدعاي خود به مطالبي استناد كرده           

  .باشد ص ميمخدوش بوده، ناشي از اشتباه و جهل يا خداي ناكرده اغراض خا

در اين موقع كه جبهه ملي فعاليت نداشـت عـالوه بـر             «: ـ در نقل قول از كتاب ياد شده آمده است           الف

جنبشهاي چريكي كه بيان كردم، يك جريان انحرافي ديگري نيز به وجود آمد، يعني نهضت آزادي كـه بـه               

  ».طور زير زميني فعاليت داشت

 تاسيس شد كه در آن زمان جبهه ملي فعاليت داشـت و             ۱۳۴۰ نهضت آزادي ايران در ارديبهشت       اوالً

  .جنبشهاي چريكي هم هنوز به وجود نيامده بود

دانند كه نهضت آزادي ايران هيچگاه فعاليـت زيرزمينـي نداشـته، بلكـه ويژگـي، اعتقـاد،                     همه مي  ثانياً

  .اصرار و افتخارش فعاليت قانوني علني و آشكار بوده و هست

اين حرفي است كه خود آقـاي مهنـدس بازرگـان           «: نويسنده مدعي شده است كه    ـ در آن نقل قول،        ب

  .»زده و اقرار كرده و آن ارتباط مستمر آنها در آن زمان با عوامل آمريكائي است

نويسنده محترم كتاب مورد بحث در ابتدا مطالب واهي دروغ به آقاي مهندس بازرگان نـسبت داده و                  

يعني نمايندگان آنها در آمريكا از قبيل دكتر يزدي «:  چنين آورده استسپس براي اثبات ادعاي واهي خود

زاده و ديگران با بسياري از عوامل آمريكائي و جمعيتهاي به اصطالح طرفدار حقوق بـشر آنهـا و                     و قطب 

  .»كردند بعضي از محافل دانشگاهي و بعضي از سناتورها و غيره ارتباط پيدا مي

د سالها يك شخصيت سياسي و مـدتي وزيـر امـور خارجـه بـوده                اين سخنان از سوي كسي كه خو      

انگاري نويـسنده و يـا دخالـت و دسـتبرد             كاري و سهل     ناشي از فراموش   آور است و احتماالً     بسيار تعجب 

  .باشد گر و تدوين كننده يادداشتها مي مصاحبه

آقاي دكتر سـنجابي     به وجود آمد و      ۵۶ اسفند ماه    ۲۳جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در          

در ماده دوم اساسنامه جمعيت مذكور، يكي از بندهاي موضوع . سسين و مدتي رئيس آن بودندؤيكي از م
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قبـل از آن نيـز موسـسين    . ذكـر شـده بـود   » المللي مدافع حقوق بـشر     همكاري با سازمانهاي بين   «فعاليت،  

ميته ايراني دفـاع از آزادي و حقـوق    تاسيس ك،اي به دبيركل سازمان ملل متحد جمعيت در نامه سرگشاده 

در نامه مـذكور بـه      . بشر را اعالم كرده بودند كه آقاي دكتر سنجابي يكي از امضا كنندگان آن نامه بودند               

عليه حكومـت   » مجمع جهاني حقوق بشر   «دفعات از مواضع مترقيانه سازمانهاي طرفدار حقوق بشر مانند          

  .ل شده بودمطلقه شاه و نقض حقوق بشر در ايران تجلي

  واعالميه تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر نيز به امضاي مـشترك مهـدي بازرگـان          

 در پاسـخ خبرنگـاران بـا        ۲۲/۱۰/۵۶كريم سنجابي بوده اسـت و ايـشان در مـصاحبه مطبوعـاتي مـورخ                

 از هـر فـرد      ما از سازمان ملل و از همه سـازمانهاي بـشر دوسـت جهـان و               «: صراحت اظهار كرده بودند   

 توقع داريم كه ما را در اين اقدامات راجع به احياي حقوق مردم ايران كه بالمال بـه نفـع جهـان                       واهآزاديخ

اي بـه امـضاي        نيـز نامـه    ۵۷در هفدهم فروردين مـاه      . »است با هر گونه وسايل ممكن تاييد و تقويت كنند         

ن حقوق بشر سازمان ملل در نيويورك        مهندس بازرگان و دكتر سحابي به كميسيو       ،آقايان دكتر سنجابي  

هـاي دفـاعي گـسترده        اگـر فعالـت   . حاال بفرماييد كه چه ايرادي بر اين تماسـها بـوده اسـت            . فرستاده شد 

و فـشارهاي همـين سـازمانهاي      ) زاده  از جملـه آقايـان دكتـر يـزدي و قطـب           (ايرانيان مقيم خـارج كـشور       

ايراني دفـاع از آزادي و حقـوق بـشر نبـود بـسياري از      المللي حقوق بشر، سالها قبل از تاسيس كميته         بين

هـا بـود كـه جـان          همين فعاليـت  . رفتند  مبارزان آن زمان كه اسير دستگاه جهنمي ساواك بودند از بين مي           

ن انقـالب و جمهـوري      مـسئوال بـسياري از رهبـران و       . بسياري را از تيغ جالدهاي ساواك شاه نجات داد        

 يـا از طريـق جمعيـت ايرانـي دفـاع از آزادي و               رأساً و تبعيدگاههاي خود     اسالمي، در آن زمان از زندانها     

المللي حقوق بشر نامه نوشتند و به حبس و تبعيد خود و نقـض حقـوق                  حقوق بشر به اين سازمانهاي بين     

ايـن اعتراضـات توسـط همـين ايرانيـان خـارج از كـشور ترجمـه و بـه                    . بشر در ايـران اعتـراض كردنـد       

در نتيجه فعاليت گروههاي مختلـف ايرانيـان در آمريكـا، از            . شد  لي تسليم يا ارسال مي    المل  سازمانهاي بين 

دخالـت  (جمله اين آقايان بود كه گروهها و محافل دانشگاهي و روشنفكري آمريكا ـ كه جنبش ضد جنـگ   

كردنـد عليـه اختنـاق، فقـدان آزاديهـاي سياسـي و نقـض حقـوق بـشر            را رهبـري مـي    )آمريكا در ويتنـام   

  .گيري كردندموضع
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در تهران با سفارت آمريكا ) مهندس بازرگان(خود آنها هم «: ـ باز هم به نقل از كتاب آمده است كه پ

  .شوند و مامورين آمريكايي مرتبط مي

در رابطه با مذاكرات مقامـات آمريكـايي بـا اعـضاي شـوراي انقـالب در تهـران در ماههـاي قبـل از                       

در همـه انقالبـات ايـن گونـه مـذاكرات ميـان فعـاالن و           .  شده اسـت   پيروزي انقالب، به كرات توضيح داده     

تـوان از مـذاكره رهبـران جبهـه           بـه عنـوان نمونـه مـي       . رهبران انقالب بـا نماينـدگان دشـمن سـابقه دارد          

آزاديبخش الجزاير با مقامات فرانسوي در ماههاي قبل از پيروزي نهـائي و نيـز مـذاكرات رهبـران جبهـه                 

پيامبر گرامي اسالم و ائمـه هـدي نيـز نـه     . نمايندگان دولت آمريكا در پاريس نام برد  آزاديبخش ويتنام با    

اند بلكه آن را براي پيشبرد  دشمن در حين مبارزه و يا حفظ مواضع اصولي ابائي نداشتهتنها از مذاكره با 

 پسند و مردود    بنابراين مالقات و مذاكره با دشمن في نفسه نا        . اند  دانسته  هدفهاي واالي خود ضروري مي    

  .نيست بلكه آنچه اهميت دارد منظور و محتوا و نتايج مالقاتها و مذاكرات است

اي خود بازرگـان آن   يك وقت در مقاله«: مدعي شده است كه» ها اميدها و نااميدي«ـ نويسنده كتاب     ت

ن وقت به تهران    هاي تهران چاپ شد كه ما براي مامورين آمريكائي كه آ            را با تفاخر نوشت و در روزنامه      

  .»فرستاديم آمدند دست گلي مي مي

را » انـد  اويـه غخسن خسين هر سه خواهران م«چنين چيزي به هيچ وجه وجود نداشته است و قضيه         

 و جشن هزاره حكيم ابوعلي سـينا        ۱۳۳۳ آنچه بوده و گفته شده مربوط به ارديبهشت سال           .كند  تداعي مي 

ال دهها شـرق شـناس از كـشورهاي مختلـف جهـان بـه جـشن                در آن س  . در باشگاه دانشگاه تهران است    

 دولت مل دكتر مـصدق را سـاقط كـرده و شـاه را               ۳۲ مرداد   ۲۸كودتاي ننگين   . مذكور دعوت شده بودند   

كميتـه نهـضت مقاومـت ملـي        . العـاده بـود     فشار اختناق بر مـردم فـوق      . مجددا بر تخت قدرت نشانده بود     

 خطاب به ميهمانان جشن هزاره ابن سينا مطالبي تحت          ۱۳۳۳روردين  اي به تاريخ ف     دانشگاه تهران در نامه   

 دولـت كودتـا، از بـيم تمـاس          .پيرامـون وضـع ايـران نوشـت       » گـذرد؟   در كشور ابن سينا چه مـي      «عنوان  

براي رساندن نامه بـه اسـتادان خـارجي         . دانشجويان با ميهمانان خارجي، باشگاه دانشگاه را تعطيل كرد        

اي انديشيده شد، به اين صورت كه تني چند از دانشجويان بـه عنـوان عـرض       لهشركت كننده در جشن حي    

هـايي از نامـه       هاي گل به باشگاه دانشگاه رفتند در حالي كه نسخه           خير مقدم به ميهمانان خارجي با دسته      
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اي ه با ميهمانان ديدار كردند و دستههاي گل پنهان كرده بودند  كميته نهضت مقاومت ملي را در الي دسته 

 و  جـرأت يكـي از آن دانـشجويان كـه بـا           . گل را به آنان دادند و به اين ترتيب نامه به دسـت آنـان رسـيد                

الـذكر در مجموعـه       مـتن نامـه فـوق     . جسارت در اين برنامه شركت داشت آقاي دكتر عباس شيباني است          

سخه از آن  چاپ شده است و يك ن     ۱۳۶۵در سال   » حديث مقاومت «اسناد نهضت مقاومت ملي تحت عنوان       

  .شود به پيوست ارسال مي

هـا بـا آن       اينك خوانندگان منصف بايد قضاوت كنند كه اين كار چه ايرادي داشته است و چرا بعضي               

كه آقاي مهندس بازرگان در يك مصاحبه تلويزيوني بعد از استعفاي دولت موقت توضيحات الزم در اين                 

  . به اين صورت وارونه جلوه دهنددهند كه حقايق را  ميجرأتاند به خود  زمينه داده

در دوران حكومت موقت نيز شـاهد بـوديم كـه دولـت موقـت همـواره                 «ـ كيهان هوائي نوشته است      ۶

  .»سعي در برقراري ارتباط حسنه با آمريكا داشت

تنظـيم شـده و     ) آقاي دكتـر يـزدي    ( سياسي خارجي دولت موقت توسط وزير امور خارجه وقت           اوالً

پس از بررسي و تصويب هيات وزيران به آگاهي و تصويب شوراي انقـالب و تاييـد رهبـر فقيـد انقـالب                       

بـه مفهـوم    (بر طبق آن مصوبه مبناي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران حسن روابـط              . رسيده بود 

بود نـه رهبـر انقـالب و نـه شـوراي            ) به جز اسرائيل و آفريقاي جنوبي     (با تمام كشورها    ) ي كلمه ديپلماس

هنگامي كـه هيـات وزيـران دولـت موقـت، بـه             . گاه قطع رابطه با دولت آمريكا را عنوان نكردند          انقالب هيچ 

 كاتلر ـ را بـه دليـل    پيشنهاد وزير امور خارجه، آگرمان داده شده به سفير جديد آمريكا در ايران ـ ويليام 

پس گرفت و موضوع به اطالع رهبر فقيد انقالب رسيد ) كنگو(سوء سابقه مشاركت وي در قضاياي آفريقا 

قطع نكنيد و با آنها كجدار و مريز رفتـار          « پاسخ دادند كه     ،و از ايشان در مورد قطع رابطه نظرخواهي شد        

دسـتي كـرد و       رابطه با ايران پيش   بود كه در قطع      آمريكا   ،سرانجام هم پس از استعفاي دولت موقت      » كنيد

  .نه برعكس

 سياست خارجي و برخوردهاي دولت موقت در آن دوره با آمريكا بر اين اسـاس بـود كـه اگـر                      ثانياً

 نشان دهـد كـه      عمالًدولت آمريكا در امور داخلي ايران مداخله نكند، و دست از توطئه و تحريك بردارد و                 

 دولت ايران بر اساس احترام متقابـل و رعايـت           ، اسالمي ايران را پذيرفته است     انقالب اسالمي و جمهوري   
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البته اين سياست را فقط دولت موقت نداشت، رهبري انقالب          . مصالح دو ملت با آمريكا رابطه داشته باشد       

ا كنـد و بـه كـرات آن ر          نيز همين نظر را داشتند و همان سياستي است كه دولت فعلي ايران نيز تعقيب مي               

  .اعالم كرده است

 نفري به رئيس جمهوري نيز از مصاديق بارز نگاه بـه خـارج نهـضت                ۹۰نگارش نامه   «: ايد  ـ نوشته ۷

حمايت خارجيـان را    .....  موقت بود كه سعي داشتند با مطرح كردن خود            دولت آزادي ايران پس از دوران    

  ......جلب كنند و

 مصداق داشـته     نفري واقعاً  ۹۰هضت آزادي و نامه     در مورد ن  » مطرح كردن خود  « به فرض آنكه     اوالً

  باشد مگر اين كار در عرف سياست و اجتماعي و از نظر شرع و قانون جرم است؟

د ياي در اين زمينه ندار      ، برداشت شما از انگيزه نوشتن آن نامه نادرست بوده و هيچ دليل و بينه              ثانياً

 به جاي پـرداختن بـه محتـوا و          تئورياين  . توطئه است اين نوع نگارش به مسائل ناشي از ابتال به تئوري           

نامه . يابي دروني سعي در سرپوش گذاشتن بر مسائل به بهانه وجود عناصر و عوامل خارجي دارد ريشه

بـا   صـرفاً     نفر از آنان شـد     ۹۰ محاكمه    نفري كه موجب دستگيري جمعي از امضا كنندگان آن و نهايتاً           ۹۰

مردم و در راستاي آزاديخـواهي، عـدالت طلبـي و اجـراي اصـول قـانون       نيت خيرخواهي و بيان دردهاي      

هايي كـه در ايـن    اساسي در رابطه با حاكميت ملت و قانون بود، يعني از مقوله همان نگرانيها و نارضايتي              

 مـسلماً . شـود   مـي  هاي وابسته به جناحهاي دروني حاكميت مطرح        روزها به صورتي شديدتر در روزنامه     

 يك آمدي لزوماً بنا بر تئوري توطئه، در هر پيش. گردد   نميبر واقعيات موجب رستگاري  سرپوش گذاشتن   

ترين اعتراض مردم به خود كامگي شهرداريها تا امـضاي نامـه              يا چند عامل خارجي وجود دارد، از ساده       

 نوشـتن    بديهي است كه نه دستگيري، فشار در زندان و محاكمه افراد به اتهـام              .شكوائيه به رئيس جمهور   

كنـد و نـه سـركوب و مقابلـه             يعني نابسامانيها و بحرانهاي تهديـد كننـده را منتفـي مـي             مسئلهنامه، اصل   

  .پوشاند آميز با اعتراض كنندگان در شهرهاي مختلف، اصل نارضايتي را مي خشونت

 تحوالت  نفري را جلب حمايت خارجيان و به اميد رخ دادن تحوالتي چون۹۰، انگيزه نوشتن نامه ثالثاً

  .ايد كشورهاي بلوك شرق يا نيكاراگوئه دانسته
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هر كس . كننده ترس و وهم ذهني حاكميت است   اين گونه قضاوت نيز نادرست، غيراسالمي و منعكس       

كه آشنايي به وضعيت سياسي، اقتصادي كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق يـا نيكاراگوئـه داشـته                 

تحوالت سياسي در هر جامعـه بـه لحـاظ شـكل و محتـوا از       . باشد هرگز چنين تصوري را نخواهد داشت      

ر و تحـولي را بطلبـد مقابلـه         يهرگاه شرايط دروني جامعه تغي    . گيرد  شرايط دروني همان جامعه نشات مي     

شـود     نمـي صاحبان قدرت با آن، نظير آنچه در روماني رخ داد، باعث متوقف شدن تحـوالت         آميز    خشونت

ت مسير خشونت را در پيش گيرد و خـسارات فراوانـي بـه وجـود آورد، در                  گردد كه تحوال    بلكه باعث مي  

 واقع بينانه برخورد شود تغييراتي آرام و بدون خسارت يا با حداقل خـسارات               ،حالي كه اگر با ضرورتها    

  .مادي و انساني به نفع كشور و ملت صورت خواهد گرفت

بينانه عمل كردند،     نشان بسيار پخته و واقع     بود  جوان و اما در مورد نيكاراگوئه ساندنيستها با وجود       

آنها كشورشان را از يك جنگ دراز مدت ويرانگر نجات دادند و حـضور خـود را بـه عنـوان يـك نيـروي                         

مهمتـر آن كـه ساندنيـستها بـا صـراحت و            . سياسي مردمي مقتدر و تعيين كننده در جامعه حفـظ كردنـد           

اي بـه نقـاط ضـعف خـود اعتـراف        ه و طـي بيانيـه     صداقت علل شكست خود را در انتخابات بررسي كـرد         

  .نمودند و به احتمال قوي حمايت اكثريت مردم را در آينده به دست خواهند آورد

   نهضت آزادي ايرانروابط عمومي                                                                      

  ۱۳۷۱تيرماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰يس تاس

  

  ردبير روزنامه سالم درمورد مقالهنامه به س

  »انقالب اسالمي و توطئه گروهكها، بازرگان و نهضت آزادي« 

  ۱۴۵۲:  شماره

  ۲۵/۵/۱۳۷۱:  خـتاري

  

  سردبير محترم روزنامه سالم

  با حمد خدا و سالم بر خودمان و بر بندگان صالح خدا

شـرحي درج شـده   » اهللا خلخـالي  خاطرات آيت«بال  آن روزنامه به دن   ۶/۵/۱۳۷۱ مورخ   ۳۴۱در شماره   

  .»انقالب اسالمي و توطئه گروهكها، بازرگان و نهضت آزادي«بود تحت عنوان 

نظر به اينكه در آن نوشته يك سلسله اظهارات نادرست و اتهامات ناروا عليـه نهـضت آزادي ايـران،                    

توانـد باعـث    اد وجود داشـت كـه مـي    دو نه آندولت موقت جمهوري اسالمي ايران و سران و اعضائي از 

بالجواب گذارده نشود و برگه مخدوش       الزم آمد كه آن مقاله       ،گمراهي اذهان و زيان مردم و مملكت گردد       

  .و شبهه انگيزي در تاريخ انقالب براي آيندگان باقي نماند

رآن كـريم   بر طبق قوانين اساسي و مطبوعات و از ديدگاه حقيقت و انصاف، با توجه به حريمي كه ق                 

انـد، انتظـار داريـم دسـتور          و قانون اساسي جمهوري براي حيثيت و حقوق انسان و ايرانيـان قائـل شـده               

باشد كه شاهد حسن نيـت      .  درج گردد   و متعادالً  فرمائيد جوابيه حاضر در اولين شماره آن جريده متقابالً        

راي تودهني به لجام گـسيختگان      اي ب   و طرفداري آن روزنامه از قانون و آزادي گردد و سرمشق و مقدمه            

  .اند هرزه درائي باشد كه انقالب و اسالم را در داخل و خارج منحرف و بدنام كرده

  .ء اهللا اعالم جرمي هم عليه نويسنده مفتري به دادسراي عمومي داده خواهد شد انشا

  باشـد تا هــم  ميو اتهامـات درج شدهوار به اظهارات  هائي فهرست شود اشاره  مالحظه ميذيالًآنچه 
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توضـيح و  . خوانندگان روزنامه سالم روشن شوند و هم سكوت ما دليل بر صـحت و رضـا تلقـي نگـردد       

  .نمائيم هاي بيشتر را موكول به بعد از انتشار جوابيه و درخواست روزنامه يا مفتري مي تعليل

 حيـا در برابـر حـدود و         البته اين اولين بار نيست كه مفتري معروف، بدون پـروا از خـدا و بـدور از                 

اتكـاء  ه  د و تعهد به اينكه سنجيده و صحيح حرف بزند يا از روي علـم و يقـين بـ                   يحقوق خلق با كمترين ق    

كاري كه از نظر شرع     . پردازد  بافي مي  هائي به اشخاص بدهد به ناسزاگوئي و پراكنده         ك و دليل نسبت   رمد

  .باشد يفر ميگناه بزرگ محسوب شده و از نظر قانون قابل تعقيب و ك

دانند كه با كردارها و گفتارهاي خود آبروريزيهاي فـراوان نـه تنهـا از خويـشتن كـرده، كـه                       مي همه

كارش به اعالم عدم صالحيت از طرف مقامات رسمي كشيده شده است بلكه به امام و انقالب و به ايـران                     

  .و اسالم نيز صدمات غيرقابل جبران وارد ساخته است

گفت بازرگان، بختيار را از ايران بيرون برده مانع محاكمـه هويـدا               حساب مي    و بي  هم او بود كه مفت    

جمهـوري اسـالمي    « عليه امام پافشاري بر عنوان جمهـوري دموكراتيـك كـرده در حـالي كـه تحقـق                    .شد

آمده بـود   ) مصوب رهبر فقيد انقالب در پاريس     (به عنوان هدف در اساسنامه شوراي انقالب        » دموكراتيك

  .م دكتر بهشتي اصرار خاص در اين باب داشتو مرحو

مندرجات آن ناسزا نامه بيشتر تكرار اباطيل كهنه و جوسازيهاي كينه توزانه است كه فاقـد ارزش و                  

اند البينه علي المدعي، وظيفه ما نيست   به حكم اينكه گفتهاصوالً. كند اعتبار بوده كمتر كسي آنها را باور مي

  .مدرك وي پرداخته اثبات حقانيت يا برائت براي خودمان بكنيم ق و بيمنط كه به رد اتهامات بي

 و مالقـاتي كـه بـه صـورت     ۱۳۵۸اين شخص بعد از سفر آقاي مهندس بازرگان به الجزاير در سـال   

رسمي و علني به اتفاق آقايان دكتر يزدي وزير امور خارجه و شهيد دكتـر چمـران وزيـر دفـاع بـا آقـاي            

دولت آمريكا به درخواست او و در محل اقامت آقاي مهندس بازرگان داشـتند و               برژنيسكي وزير مشاور    

داشت اينهـا بـا برژينـسكي زد و بنـد كـرده،               مي  آن را به شوراي انقالب دادند از پيش خود اظهار          شگزار

گوينـد نـوار      حـال اگـر چنـين نيـست و راسـت مـي            ...... انـد   سالحهاي جنگي و اسرار ما را به آمريكـا داده         

  .راتشان را بياورندمذاك

  مه و ضمن تكذيب اتهامات مربـوط بهدر هر حال ما براي آگاهي و قضاوت كلي خوانندگان آن روزنا
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  :پردازيم ذكر چند شاهد مثال مي

ـ معلوم نيست به چه دليل و با كدام حق، در پايان صفحه خاطرات به خـود اجـازه داده اسـت وارد                    ۱

ديـن و نهـضت آزادي را          بـي  تلويحـاً جبهـه ملـي را      .  تائيـد كنـد    در دين و احوال اشخاص شـده، تكفيـر و         

اعتنا به امر به معروف و نهي از منكر و حجاب و ربا قلمداد كنـد؟ آيـا اسـالمي                      ظاهرساز در فرائض و بي    

 و  ١»و كفي بربك بذنوب عباده خبريا بصريا      « به رسول اكرم گفتـه اسـت         راستين و قرآن مبين كه صريحاً     

  .٢كند كافر بدانند نمايند كسي را كه سالم به آنها مي انان را منع ميدر جاي ديگر مسلم

اهللا طالقاني، دكتر سحابي و  حكم كفر و فسق از ناحيه يك مدعي روحانيت و متشرع درباره امثال آيت          

كه زنده كنندگان ايمان و اخالص در نـسل جـوان و درس خوانـده ايـران بـوده،                    مهندس بازرگان، كساني  

 اجتماعي را در متدينين و حتي پيشگامان مبـارزاتي روحانيـت بـه وجـود آوردنـد و رهبـر       حركت ديني ـ 

ي را با علم و اطمينان به مراتب ايمان و سوابق مبارزات ملي و اسـالمي ايـشان     وزير  نخستانقالب فرمان   

 بـه   كيست كه نداند هزاران دانشجوي ايراني مسلمان كه قبل از انقـالب بـراي تحـصيل               . صادر كرده است  

روزي دكتـر يـزدي،    آمريكا و خارج رفتند، حفظ اصالت هويت ديني و ايراني خود را مديون زحمات شبانه  

  .باشند و ساير اعضاي برجسته نهضت در خارج از كشور مي

نامـد     كه وقتي مهندس بازرگان و دكتر سحابي و دكتر يزدي را ضـد انقـالب مـي                 دكن    نمي اين آقا فكر  

سـازد    رحله اول به شخص رهبر فقيد انقالب و پايه گزار جمهوري اسالمي وارد مي             ايراد و اشكال را در م     

كه از آنها دعوت و تقويت نموده است و با وارد كردن چنين تهمت و تـشخيص اعـالم عـدم صـالحيت يـا         

  .نمايد صداقت از معظم له مي

ه در مبـارزات عليـه      نسبت خيانت دادن يا همفكري و همكاري داشتن با آمريكا به آقاي دكتر يزدي ك              

اند و در تمام دوران تبعيد و سفر          شاه در آمريكا از آقاي خميني وكالت دريافت وجوهات شرعي را داشته           

به كويت و پاريس تا مراجعت به ايران مشاور و مصاحب و مرتجم ايشان در مالقاتها و مذاكرات سياسي              

ده و پس از استعفاي دولـت موقـت بـاز بـه             ايشان بوده و به عنوان اولين عضو شوراي انقالب انتخاب ش          

                                                 

 .ـ كافي است كه خداوندگار تو به گناهان بندگانش آگاه و بينا باشد۱۷ اسراء ـ ـ1

  .و ال تقولوا ملن القي اليكم لست مومناـ ۹۴ نساء ـ ـ2
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هاي مختلف برگشت، چطور ممكن است سلب صالحيت عمدي از امـام و               شوراي انقالب و انجام ماموريت    

  سئوال بردن انقالب و نظام نباشد؟زير 

اعتنا به امر به معروف و نهي از منكر باشد در حـالي كـه    باز هم چطور ممكن است نهضت آزادي بي      

هاي نابجاي حاكميت و      ها و انتقادهاي نهضت عليه جنگ تعرضي و مديريت و سياست            و نامه در هشدارها   

عليرغم خطرات مسلم قصدي جز اداي فريضه امر به معروف و نهي از منكر يا داللت و نصيحت رهبـري                    

  .و واليان امور نداشته است

انـد و در    و سـنت توجيـه كـرده      اين نكته نيز ناگفته نماند كه امر به معروف و نهي از منكر كـه قـرآن                  

فصل هشتم قانون اساسي هم آمده است، بيشتر ناظر به روابط و رفتارهاي اجتماع و انتقاد و اعتراض به                   

اند اگر فريضه امر به معروف و نهي از منكر در ميان امت              باشد، كما آنكه فرموده     اعمال خالف حاكمان مي   

  .سازد ميترك شود، خداوند اشرارشان را بر آنها مسلط 

امير انتظام وضع مشابهي با سرتيپ طاهري فرمانده «هاي ديگر ناسزا نامه آمده است كه  در جملهـ ۲

او و دكتـر يـزدي بـه انقـالب اسـالمي عقيـده              . سابق نيروي دريائي و جاسوس زنداني فعلي داشته اسـت         

لكت را اداره كننـد آنهـا بـراي         خواستند جاي شاه را بگيرند و با حمايت آمريكا بتوانند مم            نداشتند بلكه مي  

دانـستند و حـاال هـم از ايـن تـز خـود دسـت بـر                     بهترين پناه و اتكاء را آمريكا مـي        ،نجات ايران از بحران   

  .آورد  ميدياه پرت و پالگوئيهائي كه داستان خسن و خسين سه دختران معاويه را ب ..... ».اند نداشته

ع به پخـش اسـلحه در ميـان كردهـا، قـصد فرسـتادن                راج امحتو  پردازيها و حرفهاي بي     ـ چه دروغ  ۳

ر داشـتن بـا مقامـات كوملـه و          يقاسملو به مجلس خبرگان، كشتار برادران ارتشي و پاسداران، سـرو سـ            

افتاده اشـرف و طاغوتيـان بـه          يا حواله كردن ارزي حقوقهاي عقب     ..... ها، و طرفداريهاي علني از آنها       بعثي

داشـتن   ت، اخراج افراد انقالبـي و ملـي و اسـالمي از شـركت و نگـاه     خارج به دستور رئيس شركت ملي نف    

طاغوتيها و ساواكيها و حقوق بگيران درجه يك فراماسون، استاندار كمونيست و سفير ايـران در پـاريس                  

دادگاه شاه در محاكمه فدائيان اسالم و باالخره سازش محرمانه بازرگان             كردن يك طاغوتي، دادستان بي    

كيست كه ندانسته باشد نهضت آزادي ايران بود كـه بـراي            ! جل الخالق .... اندن او در ايران     با شاه براي م   

شـاه بايـد    «اولين بار در بحبوحه تسلط شاه و ساواك و در داخل كشور در يك اعالميـه امـضادار نـداي                     
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ويزيـون  را سرداد و مهندس بازرگان در يك مصاحبه پنهاني انجام شده در خانه آقـاي نزيـه بـا تل                   » برود

آورد  را در سراسر اروپا و آمريكا به صـدا در » در ايران تا شاه هست آزادي نيست«بلژيك جمله معروف    

  .شد و مورد تقدير رهبر فقيد انقالب قرار گرفتكه بسيار موثر واقع 

ـ جهل و افتراء به اين حد متوقف نشده تحويل اسرار مملكت به ضد انقالبها و آمريكائيها را اضـافه                    ۴

مستشار نظامي آمريكا از فرودگاه و عدم تفتيش اثاثه آنها           (!) ۲۰۰۰۰همچنين فرا راندن بيش از      . نمايد  مي

  ....به صورت عمدي و

 در روابـط آن روز  ثانيـاً  به اين اندازه نبودنـد و  اوالًبعد از پيروزي انقالب  مستشاران نظامي آمريكا    

بلكـه  . ه گروگـان كـه مـانع خـروج آنهـا از ايـران بـشويم               رفتند و نـ     ايران با آمريكا نه زنداني به شمار مي       

بالعكس مقام رهبري و شوراي انقالب و دولـت موقـت عالقـه داشـتند ادامـه خـدمت و اقامـت آنهـا، جـز                          

 تحويل دهندگان سالحهاي پيچيده سفارشي و خريداري شده از زمـان شـاه،               و دهندگان معدودي آموزش 

 كليـه لـوازم و صـندوقهاي      ثالثـاً . هواپيماهـاي خودشـان برگردنـد     خاتمه يافته و هرچه زودتر با هزينه و         

  متعلق بندي شده آنان در فرودگاه مهرآباد توسط كميسيون ويژه دولت موقت باز، بازرسي و اشياء                بسته

يكصد و پنجاه برگ اسناد اين امر به دادگاه امير انتظام تحويل            . آوري شده است    به ايران يا مشكوك جمع    

  .داده شد

هادت دادن شجاعانه در دادگاه انقالب به نفع يك متهم مظلوم شرافتمند خـدمتگزار بـه مـصداق                  شـ  ۵

 و گفتن اينكه اعمال انتسابي به او چون با اطـالع يـا   ١والتكتموالشهاده و من يكتمها فانه آمث قلبه   آيه شريفه   

حاكمه كنيد، بـه نظـر      شود و اگر جرم باشد بايد ما را م            نمي به دستور دولت بوده است جاسوسي حساب      

مفتري جوسازي و سند خيانت محسوب شده است و نام مذاكرات يك سفير رسمي دولت بـا ديپلماتهـاي                   

  ...پرستي قلمداد كرده است خارجي را مالقات پنهاني و بيگانه

  ل كان زهوقاقل جاء احلق و زهق الباطل ان الباط                                                              

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۱مرداد ماه 

                                                 

 .ـ كتمان شهادت نكنيد و هر كس چنين كند قلب او گناهكار است۲۸۴ بقره ـ1
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  اطالعيه درمورد عدم موافقت وزارت كشور جهت صدور پروانه براي نهضت

  

  ۱۴۵۲:  شماره

 ۲۵/۷/۱۳۷۱:  خـتاري

  

  )۲۸ابراهيم ـ (وا نعمت اهللا كفرا و احلوا اقومهم دارالبوار لالذين بد امل تر ايل

  

  براي اطالع ملت ايران

 به قصد خدمت به ملت ايران ۱۳۴۰نهضت آزادي ايران بنا بر فريضه الهي و وظيفه اجتماعي در سال 

تشكيل گرديد و همواره در راه آزادي و استقالل و آبادي كشور فعاليت نموده است و در به ثمر رسانيدن 

ينك كه وزارت كـشور عـدم موافقـت خـود را بـا               ا .مبارزات ملت و پيروزي انقالب نقش موثر داشته است        

دانيم كه موضوع را با صدور اطالعيـه          مي صدور پروانه جهت نهضت آزادي ايران اعالم كرده است، الزم         

  .با هموطنان عزيز كه بعد از خداوند سبحان صاحب و سرور مملكت و ما هستند در ميان بگذاريم

*          *          *  

بر اساس اعتقاد به فعاليت و مبارزه سياسي قانوني بـه محـض تـصويب قـانون        نهضت آزادي ايران    

، با تسليم مدارك الزم به وزارت كشور، درخواست صـدور پروانـه فعاليـت كـرد و                  ۱۳۶۱احزاب در سال    

 كه طي آن تطبيق وضع احزاب ۱۳۶۷پس از تصويب آئين نامه اجرائي قانون مذكور توسط دولت در سال 

مدارك و مراجعـه بـه وزارت كـشور و پيگيريهـاي            امه خواسته شده بود، نهضت با ارائه        موجود با آئين ن   

 قانون احزاب موضوع را دنبـال نمـود تـا آنكـه پـس از                ۱۰مكرر بعدي از جمله شركت در كميسيون ماده         

  :اي با متن زير از وزارت كشور دريافت نمود  نامه۱۸/۵/۷۱سالها و ماههاي مزبور در تاريخ 

  



 ٣٨

  

  »۱۸/۵/۷۱«               »وسس نهضت آزادي ايرانهيات م«

رسـاند تقاضـاي شـما مبنـي بـر اخـذ مجـوز جهـت نهـضت آزادي ايـران در                مي  باطالع سالم عليكم احتراماً  «

  ». رد گرديد۱۷/۴/۷۱ قانون فعاليت احزاب طرح و پس از جلسات متعدد در نهايت در جلسه ۱۰كميسيون ماده 

  »سيد مرتضي مبلغ«

  »۱۰ دبير كل كميسيون ماده مدير كل سياسي و«

  »قانون فعاليت احزاب«

*          *          *  

به اين ترتيب هيات حاكمه ايران پـس از گذشـت يـازده سـال از تـصويب قـانون احـزاب در مجلـس                         

 قـانون مـذكور،   ۶ ماده ۱شوراي اسالمي و ارسال درخواست نهضت براي صدور پروانه بر طبق تبصره           

 بـر نارضـائي از فعاليـت غيرمـوافقين و نـاتواني از تحمـل اپوزيـسيون قـانوني در                   نيت ديرينه خود دايـر    

  . اعالم نمودرسماًجمهوري اسالمي ايران را 

كـرده اسـت كـه در نظـام           هاي گوناگون ذكر مي     ها و قلم    حاكميت ايران همواره ادعا داشته و از زبان       

هاي ديگر دنيا وجود دارد      ش از دمكراسي  جمهوري اسالمي ايران، آزادي و حاكميت ملت و قانون، حتي بي          

اش زنـداني     شود و در زندانها فردي كه به خـاطر عقيـده              نمي و از ابراز عقيده و فعاليت مخالفين جلوگيري       

شده است كه مادام كه افـراد و گروههـا اصـول انقـالب و نظـام                   همچنين ادعا مي  .  وجود ندارد  ،شده باشد 

نماينـد، آزاد هـستند و        اساسي و قوانين و مقررات مصوب تمكين مـي        جمهوري را قبول دارند و به قانون        

دولت كاري به كار آنها ندارد، بلكه خود مخالفين هستند كه چون پشتوانه مردمي ندارنـد از صـحنه كنـار                     

  .روند مي

*          *          *  

ت كشور تسليم   نهضت آزادي ايران پس از دريافت نامه وزارت كشور، پاسخي به شرح زير به وزار              

  :نمود
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۵۱:  مارهش

  ۲۸/۵/۱۳۷۱:  خـتاري

  جناب آقاي سيد مرتضي مبلغ

  مديركل محترم سياسي وزارت كشور

   قانون احزاب۱۰محترم كميسيون ماده  و دبير

ريت كـل، توجـه      آن مـدي   ۱۸/۵/۱۳۷۱ مـورخ    ۴۸۳۴/۴۳بعد از سالم ضمن اعالم وصول نامه شـماره          

  :نمايد  را به نكات زير جلب مي۱۰جنابعالي و اعضاي محترم كميسيون ماده 

  .ـ نامه فوق خطاب به هيات موسس نهضت آزادي ايران صادر شده است۱

اي طـوالني در مبـارزه         تاسيس شده است و سابقه     ۱۳۴۰اوالً، نهضت آزادي ايران در ارديبهشت ماه        

در دوران ستمشاهي، به دليل همين مبارزات، رهبـران و اعـضاي            . گانه دارد با استبداد سلطنتي و سلطه بي     

رهبر فقيد انقالب نيز با توجـه بـه همـين سـوابق از              . اند  فعال آن به كرات بازداشت، زنداني و شكنجه شده        

دبيركل نهضت آزادي و اعضاي رهبري آن براي عـضويت در شـوراي انقـالب و تاسـيس دولـت موقـت                      

اي خطاب به هيـات موسـس بالموضـوع و            بنابراين، صدور نامه  . ودند و ماموريت دادند   انقالب دعوت فرم  

اهللا طالقـاني، رحـيم عطـائي و عبـاس رادنيـا بـه        مورد است، به ويژه آنكه جمعي از موسسين مانند آيت        بي

  .اند رحمت ايزدي پيوسته

مه هيـات موسـس نبـوده       ثانياً، درخواست صدور پروانه از وزارت كشور توسط فرد يا افرادي به نا            

  .است بلكه توسط رهبري فعلي نهضت آزادي و با امضاي دبير كل آن صورت گرفته است

ـ درخواست نهضت آزادي ايران مطابق بـا مفـاد قـانون احـزاب و آيـين نامـه اجرايـي آن صـدور                        ۲

هـا    تاصل بيست و ششم قانون اساسي فعاليت احزاب و جمعيـ          . »مجوز«بوده است و نه صدور      » پروانه«

توان از شركت در آنها منع كرد يا به شـركت               را مجاز و آزاد دانسته است و به موجب آن هيچكس را نمي            

  .در يكي از آنها مجبور ساخت



 ۴٠

قانون احزاب مصوب مجلس شوراي اسالمي نيز فعاليت احزاب را منوط به اخذ مجوز يا حتي پروانه      

 با نماينـدگان  ۷۰ترم كشور نيز در ديدار مورخ بهمن      اين مطلب را وزير مح    . از وزارت كشور ننموده است    

  .نهضت آزادي اذعان نمودند

اند صرفاً خواسته شده  در مورد احزابي كه قبل از تصويب قانون احزاب تشكيل شده و فعاليت داشته

وزير سـابق كـشور نيـز همـين مطالـب را بـا       . است كه اساسنامه و مرامنامه خود را با قانون تطبيق دهند    

در مالقاتها و مـذاكرات نماينـدگان نهـضت آزادي بـا            . حت در مصاحبه مطبوعاتي اعالم نموده بودند      صرا

مسئوالن ذيربط در وزارت كشور نيـز مـسئله تكميـل مـدارك نهـضت آزادي ايـران منحـصر بـه تطبيـق                        

ه و نامه اجرائي قانون احزاب عنوان شده بود كه بر همـان اسـاس عمـل شـد     اساسنامه آن با مقررات آئين    

  .تطبيق الزم صورت گرفته است

 درخواست صدور پروانه براي نهضت آزادي را رد         ۱۰ـ در نامه ذكر شده است كه كميسيون ماده          ۳

باشد، زيرا در هيچ يك از مواد قـانون احـزاب و              اتخاذ چنين تصميمي باعث شگفتي فراوان مي      . كرده است 

 چنين اختيـاري داده  ۱۰ و يا به كميسيون ماده نامه اجرايي آن موردي كه شامل نهضت آزادي بشود          آئين

شود كه در صورتي كه كميسيون خود را در ايـن   شده باشد وجود ندارد و لذا بدين وسيله درخواست مي 

داند و يا موادي در قانون احزاب يا ساير قـوانين كـشور وجـود دارد كـه             مورد محق و صاحب اختيار مي     

ت آزادي را رد كرده است چنـين مـستنداتي را كتبـاً بـه نهـضت                 كميسيون به استناد آنها درخواست نهض     

  .آزادي اطالع دهند

 و شـشم   ـ نهضت آزادي ايران يك حزب سياسي اسالمي ـ ملي قانوني است و بر طبق اصل بيست ۴

قانون اساسي و مفاد قانون احزاب مصوب مجلس و آئين نامه اجرايي قانون مذكور مـصوب دولـت حـق                    

زماني كه از طرف يك دادگاه صالح و بر طبـق مـوازين قـانوني، فعاليـت آن غيرقـانوني                    فعاليت دارد و تا     

اعالم نشود در حد مقدورات و امكانات و با الزامي كه نسبت به تمكين به قوانين و مقـررات مـصوب دارد                      

  .به ايفاي وظايف ديني و ملي خود ادامه خواهد داد

  با تقديم احترام

  نهضت آزادي ايران
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سال اين نامه چون پاسخي از وزارت كشور دريافت نشد، لذا نهضت آزادي ايران بـر طبـق                  پس از ار  

 را در صـالحيت دادگاههـاي   ۱۰ قانون احزاب كه رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون مـاده            ۱۳ماده  

 قانون اساسي با حضور هيات منصفه تعيين كرده است، دادخواستي به            ۱۶۸دادگستري و به استناد اصل      

  .ادگاه حقوقي شماره يك شهرستان تهران تسليم نمودد

*          *          *  

دانند كه پافـشاري و پايـداري نهـضت آزادي نـه بـه                مند و آگاه ايران مي      ملت بزرگوار و مردم عالقه    

خاطر دست يافتن به قدرت و حكومت و نه براي كـسب مقـام و منفعـت، بلكـه در جهـت دفـاع از آزادي و                        

اگـر مـا از نهـضت آزادي صـحبت     . حقق آبادي و استقالل و سعادت ملت ايـران بـوده و هـست        عدالت و ت  

كنيم به خـاطر تـأمين عـدالت و دسـتيابي ملـت بـه                 كنيم براي دفاع از آزادي است و اگر از آن دفاع مي             مي

  .آرامش و امنيت و سالمت است

 زمانـه، هـر روز پـذيرش    نگرش و توجه ما به فكر و مكتب است كـه خوشـبختانه در بوتـه آزمـايش     

  .كند تري پيدا كرده و مي گسترده

توانـسته اسـت كـه علنـاً و صـراحتاً        خواسته يا نمي  متأسفانه هيات حاكم حاضر كشورمان چون نمي 

اعتنا به    خود را در انظار داخل و خارج مخرب و مخالف حقوق اسالمي و نص صريح قانون اساسي و بي                  

ان دهد، لذا عمالً و تدريجاً از ده سال پـيش بـه ايـن طـرف دسـتور يـا                     حقوق و آزاديهاي اساسي ملت نش     

  .ها ايجاد شود ها براي نهضت آزادي ايران و نهضتي ها و محروميت اجازه داده است كه انواع مزاحمت

 قانوني و ارتباط عمومي آن با ملت ايران بسته  ـزبان و دست و قلم اين حزب پرسابقه اسالمي ـ ملي

 توان آن از بين برده شود يا به كمترين ميزان ممكـن و مجـاز، در حـد زنـده مانـدن نفـس                         و قطع گردد و   

كشيدن و روابط محدود محفلي تقليل يابد و آن قدر فشار و زيان بر آن وارد گـردد كـه ناچـار گـردد بـه                          

 جانب ادعـا  زبان و با دست خود اعالم انحالل و انصرا نمايد، تا به اين ترتيب هيات حاكمه به قيافه حق به                 

شود، فعاليـت احـزاب       نمايد كه در جمهوري اسالمي ايران آزادي كامل وجود دارد، حقوق بشر رعايت مي             

  .......مخالف آزاد است و 
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ها حاضر نشديم كـه بـا خواسـت و بـه              ها و ممنوعيت    ولي ما عليرغم تمامي اين فشارها و محدوديت       

طلبي يا دفاع از ملـت        خواهي و عدالت    جوئي، آزادي  دست خودمان انصراف و استعفا پيشه كرده پرچم حق        

  .و قانون را زمين بگذاريم

نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه تسليم شدن به نادرستي و نـاروائي و در پـيش گـرفتن راه                      

.  اسـتقبال از خـشم و غـضب الهـي اسـت            عافيت، خيانت به اسالم وايران و آرمانهاي انقالب مردم و مـآالً           

 به اعـضا و عالقمنـدان و بـه همـه ملـت              ، با توكل به خداوند دانا و توانا و توسل به صدق و صفا             بنابراين

تواند آزادي بيان و انتقـاد و يـا             خواهد يا نمي      كنيم كه چون هيات حاكمه ايران نمي        بزرگوار ايران اعالم مي   

رايطي را پديـد آورده اسـت       در اصطالح ديني، امر به معروف و نهي از منكر را بپذيرد و لذا وضعيت و ش                

 اسـتا انـد و در همـين ر        كه در آن گروههاي سياسي غيرموافق حاكميت به سكوت و سكون كـشانده شـده              

  .، نهضت آزادي را تعطيل نمايد۱۰مصمم است كه بنابر نظر غيرقانوني كميسيون ماده 

ول و قوه الهي باز هـم       اما نهضت آزادي، تا آنجا كه توان و امكان داشته، تا كنون ايستاده است و بح               

ايم اقدام وزارت كشور و كميسيون مـاده          ما همانگونه كه در پاسخ به وزارت كشور نوشته        . خواهد ايستاد 

 قـانون   ۱۶۸صـل   ادانيم و لذا تا زماني كـه يـك دادگـاه صـالح بـر طبـق                     را بر خالف قانون احزاب مي      ۱۰

ي و اسـالمي خـود، در حـدود مقـدورات و        اساسي نهضت آزادي را غيرقانوني اعالم نكند، به وظـايف ملـ           

  .امكانات و در چهارچوب مقررات قانوني كشور عمل خواهيم كرد

هـا و تـضييقات، دنيـا و          كنيم كه با چنـين ترفنـد        دهيم و نصيحت مي      به هيات حاكمه هشدار مي     ضمناً

 و عـدالت    در اين دنياي آشفته سراسر خودخواهي و خودمحوري اگـر آزادي          . آخرتشان آباد نخواهد شد   

در ميان نباشد، يعني قانون اساسي مصوب ملت و حاكميت مردم صادقانه تحقق نيابد، همكاري و همـدلي         

هاي بازسازي و نوسـازي و        ملت، كه شرط اصلي بقاء و استقالل مملكت است تأمين نخواهد شد و برنامه             

 بـا بـستن نهـضت    .توسعه و نجات مستضعفين و ملت با خودكامگي و خودمحـوري ميـسر نخواهـد بـود             

ها و احزاب ملي و قانوني و همچنين با بـستن دهـان مـردم، مـشكالت كـشور حـل                      آزادي و ساير جمعيت   

عدالتي و فساد فراگير و خـشم   توان تا ابد مانع بروز و ظهور پيامدهاي سوء مديريت و بي    شود و نمي      نمي



 ۴٣

 در دادگاه نظامي شاه بـه مناسـبت         ۱۳۴۲بلكه همانطور كه در سال      . و نارضايتي رو به رشد مردم گرديد      

  :محاكمه فرمايشي سران و فعاالن نهضت آزادي هشدار داده شد كه

توانيد ما را محكوم نمائيد ولي بدانيد كه در محاكمات بعـدي ديگـر بـا گروههـاي قـانوني و                       شما مي «

  .و چنين شد» .هاي منطقي روبرو نبوده، مبارزات مسلحانه راه خواهد افتاد مخالفت

نك شما نيز بدانيد كه در هر زمان و هر كشوري كه صـاحبان قـدرت و حكومـت جلـوي مبـارزات                       اي

آميز توبه و اصالح را سد كننـد، نـاگزير راههـاي              سياسي پارلماني و قانوني را بگيرند و راههاي مسالمت        

  .گشايند خطرناك و مخرب براندازي را مي

ز سرنوشت و آينده خودتان بترسيد و تا بـاز هـم             از قيام و انتقام ملت و ا       ،از مشيت و خشم خداوند    

  .ديرتر نشده است صادقانه به ملت رو كنيد و از قانون تمكين نمائيد

  ولن جتد لسنت اهللا حتويال و لن جتد لسنت اهللا تبديال                                                      

  نهضت آزادي ايران   

  ۱۳۷۱مهرماه   



 ۴۴

 
  يبسمه تعال

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به پاپ جان پل دوم درمورد جنايات صربها در بوسني ـ هرزه گوين

 

  بسمه تعالي

آقايان مهندس مهدي بازرگان و دكتر ) ۹۲ نوامبر ۲۰ (۷۱ آبان ۲۹در تاريخ 

گنـاه    اي براي پاپ جان پل دوم در مورد كشتار مردم بي            ابراهيم يزدي نامه  

و ) ع( بن مـريم   همزمان با ميالد عيسي. گوين ارسال داشتند بوسني ـ هرزه 

سال جديد رهبران و فعالين معتقـدين بـه اديـان الهـي اسـالم، مـسيحيت و                  

 ژانويه در شهر آليسي در ايتاليـا        ۱۰و۹يهوديت در اروپا، به دعوت پاپ در        

اجتماع كرده و بـراي اسـتقرار صـلح در يوگـسالوي سـابق و سـاير نقـاط         

پاپ جان پـل دوم در ايـن مراسـم اعمـال            . ذاكره و دعا پرداختند   جهان به م  

مـتن نامـه بـه      . بار و غيرانساني را تحت نام مـسيحيت تقبـيح كـرد             خشونت

  :شرح زير است

  

  جناب پاپ جان پل دوميعال

سـابقه در تـاريخ معاصـر كـه خـاطره       تراژدي مصيبت انساني در بوسني ـ هرزه گوين به سطح بـي  

هويـت دينـي و    صرفاً ساكنين مناطق مسكوني بر اساس. كند، رسيده است   را زنده مي  جنايات آلمان نازي    

با وجـود ايـن نهادهـاي       . شوند  قومي با كشتار دسته جمعي به طور سيستماتيك در زمين از بين برده مي             

  .دهند اعتنائي نشان مي المللي از خود بي بين

ها تحت نام حفاظـت از    را، كه توسط صربما از طرف نهضت آزادي ايران و مردم ايران اين جنايات  

  .نمائيم المللي را محكوم مي گيرد و هم چنين فقدان اقدام موثر از جانب نهادهاي بين مسيحيت صورت مي



 ۴۵

 پاپ وجود دارد استفاده كرده و اين اعمال         دخواهيم از تمام امكانات و قدرتي كه در نها          ما از شما مي   

  .اور را متوقف سازيد شرم

يح، سالم و رحمت خدا بر او باد، پيامبر صلح و عشق خداوند به همه مردمان است، اكنون              عيسي مس 

شـويم، بيائيـد بـراي پايـان بخـشيدن بـه مـصائب                آساي او نزديك مي     كه به فصل برگزاري ميالد معجزه     

  .گناه خدا قدم برداريم و اين فرصت را به فصل صلح براي اين مردم مبدل نمائيم بندگان بي

  رامبا احت

  اسبقوزير نخستمهدي بازرگان ـ 

 و وزير امور خارجه اسبق وزير نخستابراهيم يزدي ـ معاون 

  جمهوري اسالمي ايران

  ۱۹۹۲ نوامبر ۲۰

  ۸۰تهران ـ خيابان غزالي ـ شماره 



 ۴۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  خمينينامه به سردبير روزنامه سالم درمورد گزارش سخنان آقاي سيداحمد 

  

  بسمه تعالي

  

  سردبيري محترم روزنامه سالم

  با سالم

ــورخ ۴۱۸در شــماره  ــشجويان و   ۱۰/۸/۷۱ م ــري از دان ــروه كثي ــدار گ ــزارش دي ــه در گ  آن روزنام

االسالم و    با حضرت حجت  ..... آموزان به مناسبت آغاز هفته مبارزه با استكبار جهاني          دانشگاهيان و دانش  

بياناتي از قول ايشان در ارتباط با دولت موقت نقل شده بود كه چون بـا                المسلمين حاج سيد احمد خميني      

داد و با شان و حرمت رهبر راحل انقالب و بنيانگذار جمهـوري اسـالمي ايـران       نمي حقيقت و واقعيت وفق   

منافات داشت خواهشمند است بر طبق قانون مطبوعات و براي جلوگيري از اغواي افكار و مخدوش شدن                 

الب دستور فرمائيد كه توضيحات زير در اولين شماره بعدي روزنامه در صفحه اخبـار داخلـي،                 تاريخ انق 

  .درج شود

مبـارزه يـك تنـه و       «وار دربـاره     اي مختـصر و تاريخچـه       جناب آقاي سيد احمد خميني پس از مقدمه       

نكنـد و جلـوي   اگـر آمريكـا بـا مـا دشـمني      «و نقل اين كـالم از ايـشان كـه          » امان امام با آمريكا و شاه       بي

 اظهـارنظر چنـين   » توانيم با يكديگر ارتباط داشـته باشـيم         آرمانخواهي ما را نگيرد ما در حد دو كشور مي         

اي   عليرغم آنكه ليبرالها سعي داشتند خودشان را به آمريكا نزديكتر نمايند مبارزه ابعاد تـازه              «اند كه     كرده

خواست با طرح استعفا به مقاصد خود جامه عمل      يافت و بعد از اشغال النه جاسوسي، دولت موقت مي           مي

 قبول استعفاي دولت موقت بزرگترين ضربه را بر پيكـر دولـت موقـت وارد                ابپوشاند ولي حضرت امام ب    



 ۴٧

هـا شـناخته شـدند     با فـتح النـه جاسوسـي چهـره    «: اند و پس از چند عبارت چنين اضافه فرموده      » .ساخت

  ».وابستگي دولت موقت به آمريكا روشن شد

  ! كه مرحبا و دست مريزادواقعاً

اطالع   در طي سالهاي بعد از پيروزي انقالب، نظير اين اظهارات و اتهامات از ناحيه بعضي از افراد بي                 

شد اما از فرزند امام كه از طرفي خـود بـه               خوانده مي   و يا مغرض و در مطبوعات خودي و بيگانه شنيده        

بايستي بيش از هر كس پاسدار حرمت و آبـروي             ديگر مي   از طرف   و طور تنگاتنگ در جريان قضايا بوده     

پـروا و بـه       رفت كه اين گونه بـي         نمي پدر بزرگوار خود و حمايت از اصالت و استقالل انقالب باشد انتظار           

دور از حقيقــت و تقــوا، چنــين اظهــارت نــاروا بــر زبــان يــا قلــم بيــاورد، آن هــم در جمــع دانــشجويان و 

بيش از همه نيازمند اطالعات درست و رهنمودهـاي سـازنده بـراي خـدمت بـه          دانشگاهيان و جواناني كه     

  .ايران و اسالم هستند

كوشـش ليبرالهـا بـراي      «و از   » آشكار شدن وابستگي دولت موقت    «وقتي جناب آقاي احمد خميني از       

كنند، هـم بـصيرت و صـداقت والـد راحـل خـود را كـه بـه فرمـوده                       صحبت مي » نزديكي بيشتر با آمريكا   

رئـيس دولـت موقـت را انتخـاب و     » ......با اعتماد به ديانت و به سوابق مبـارزات اسـالمي ملـي     «دشان  خو

برند و سلب صـالحيت و حيثيـت از آنـان             وزراي پيشنهادي را انتصاب كرده بودند زير عالمت سئوال مي         

اهللا سـحابي     ر يد كنند و هم شخص خود را كه در سالهاي پيش از پيروزي انقالب در گفتگو با آقاي دكت                   مي

طرفدار سرسخت و توصيه كننده نهضت آزادي و شخص بنده به پدرشـان معرفـي كـرده و در ماههـاي                     

دادند و رابط بين امام و بنده بودنـد،           اوليه فعاليت دولت موقت نهايت اخالص و محبت را به بنده نشان مي            

نم الل عامل نفوذي سيا در بيـت امـام و           اطالع از اوضاع و افراد، يا خداي ناخواسته و زبا           جوان ناپخته بي  

  !نمايند بنياد گاه انقالب اسالمي معرفي مي

داننـد كـه عـدم امكـان          اگر ديگران ندانند يا خود را به ناداني بزنند جناب آقاي احمد خميني خوب مي              

ز يك ادامه كار دولت موقت بر اثر تداخلها و مزاحمتهاي گوناگون بود و قصد استعفاي دولت موقت بيش ا              

ماه قبل از گروگانگيري، در يكي از جلسات شوراي انقالب كه در حضور رهبر انقالب تـشكيل شـده بـود                     

اعالم گرديده بود و در تلويزيون نيز، در خالل مثلها و اشارات يا به طور آشكار براي مـردم بيـان كـرده                       



 ۴٨

 شوراي انقـالب كـه بـه حـج          االجل استعفا به بعد از مراجعت بعضي از آقايان عضو           بودم و با آنكه ضرب    

اگر . رفته بودند موكول شده بود امضاي نامه استعفا پيش از انتشار خبر گروگانگيري صورت گرفته بود               

اند كه بزرگتـرين ضـربه را بـه دولـت موقـت               بنا بر گفته آقاي سيد احمد خميني، رهبر انقالب قصد داشته          

 از  بايـستي كتبـاً       نمـي  ان مسلم شده بود قاعـدتاً     وارد كنند و وابستگي رئيس و وزراي دولت موقت بر ايش          

 و از وزيـران دولـت موقـت بـراي شـركت در              وزير  نخستزحمات و خدمات دولت موقت تقدير نموده، از         

سـقوط  «البته در شعارها و جوسازيها بـين گروگـانگيري و          .... شوراي انقالب يا دولت بعدي دعوت نمايند      

اي بين آن دو پديـده وجـود نداشـت و آن              ر واقع و در عمل، رابطه     شد ولي د    ارتباط داده مي  » دولت موقت 

  .حرفها و نقلها چيزي بيش از پخت و پز يك بهانه براي نيل به مقاصد خاصي نبود

ام آقاي سيد احمد خميني اطالع حضوري نداشته باشـند             نيز گفته و نوشته    قبالًشايد اين مطلب را كه      

تيره شدن روابط ايران با آمريكـا بـر اثـر پـذيرفتن شـاه توسـط                 كه در ماههاي آخر دوره دولت موقت و         

دولت آمريكا به اتفاق آقاي دكتر يزدي وزير امور خارجه دولت موقت خدمت رهبر راحل انقالب رسـيديم                  

 ما توضيح داديم كه نياز آمريكا به .له توصيه خودداري ايران از فروش نفت به آمريكا را فرمودند و معظم

. اما اگر اجازه دهنـد بـه عنـوان اعتـراض، بـا آمريكـا قطـع رابطـه شـود            . تاثير است   يز و بي  نفت ايران ناچ  

عمـل  » كجـدار و مريـز  « گفتنـد   بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران نظر حضوري و قبلي خود را تكرار كرده           

  .نمائيم

خطا و خيانت قدر مسلم و شهادت اكثريت قريب به اتفاق ملت شرافتمند و هوشمند ايران اين است كه 

يا فريب و سوء نيت در كار دولت موقت، به قول جناب احمد خميني ليبرالها، از نظر والد معظمشان وجود                    

باشد اين است كه دولت موقت بيچـاره كـه جـز لبيـك اجابـت گفـتن بـه                        نمي اما آنچه معلوم  . نداشته است 

جمهـوري اسـالمي در چنـان شـرايط         درخواست و دعوت رهبر انقالب و اعتبار و امكان دادن به استقرار             

مبهم و دشوار، كار ديگري نكرده است كدام ناني را آجر كرده و نمك به زخم چه كسي پاشيده اسـت كـه                

  اند بعضي تا اين حد ناراحت و ناسزا گو شده

  

.  



 ۴٩

موضوع تصرف سفارت آمريكا و گروگانگيري به خاطر براندازي استكبار و رفع فتنـه از عـالم، يـك                   

اش قـضاوت كـرده و خواهنـد كـرد و             كه خاطرات و تجارب ملت ايران و تاريخ انقالب درباره          مسئله است 

اي   اساس و اخالق و اسالم، به نهضت آزادي و بنيانگذاران آن، يك مطلب ديگر كه چـاره                  ايراد تهمتهاي بي  

  .جز واگذار كردن آن به خدا و به خلق خدا نيست

  »ميادگار اما«درانتظار اصالح و عذرخواهي 

  ي و دعاي نجات همگانـتعال و با توكل به درگاه باري                                        

  مهدي بازرگان

   دولت موقتوزير نخستدبيركل نهضت آزادي ايران و 

  ۱۳۷۱تهران ـ آبان 



 ۵٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۰ر منفي كميسيون ماده نامه به رئيس قوه قضائيه و درخواست رسيدگي به نظ

  

  ۱۴۵۶: شماره

 ۱۹/۱۱/۱۳۷۱: خـتاري

  

  

  آيت اهللا شيخ محمد يزدي

  رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران

و اجـراي   ن قوه قضائيه در قيام بـه قـسط          مسئوالبا اهداي سالم و دعاي توجه و توفيق جنابعالي و           

  .رسانيم و انتظار اقدام موثر داريم  مياستحضارتانقانون در جمهوري اسالمي ايران، مراتب زير را به 

 قـانون احـزاب طـي نامـه شـماره           ۱۰ اطالع حاصل فرموده و به خاطر داريد كه كميسيون ماده            يقيناً

 صادر شده به عنوان هيات موسس نهضت آزادي ايران نظر منفي كميـسيون را               ۱۸/۵/۷۱ مورخ   ۴۸۳۴/۴۳

   پروانـه اعـالم و آن را عـدم صـدور مجـوز تلقـي شـود،                  در مورد درخواست نهضت آزادي براي صدور      

  :در حالي كه

 نهضت آزادي ايران يك جمعيت يا حزب در حال تاسيس نيست كـه تقاضـاي صـدور مجـوز يـا                      اوالً

اجازه تشكيل از وزارت كشور كرده و هيات موسس داشته باشد، بلكه بـر طبـق قـانون احـزاب و دعـوت                       

 درخواست صدور پروانه رسمي     ۱۴/۱۲/۶۷ اطالعات الزم در تاريخ      وزير كشور وقت، با ارسال مدارك و      

. سـال قبـل     فعاليت كرده بود و درخواست نيز به امضاي دبير كل حزب بوده است و نه هيات موسس سي                 

پس از آن تاريخ نيز طي تماسهاي مكرر هرگونه كسري مدارك را بر طرف كرده و اقدامات الزم را بـراي                     

  .ون احزاب و آئين نامه اجرايي آن انجام داده استتطبيق اساسنامه با قان

باشد كه از همـان زمـان و           مي ۱۳۴۰ نهضت آزادي ايران يك حزب قديمي تاسيس يافته در سال            ثانياً

در محيط خفقان رژيم شاه فعاليت داشته، وارث و پرچمدار مبارزات ملي و مذهبي ايران عليه كودتاچيـان                  
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ده، نقش موثر در تدارك و پيروزي انقـالب اسـالمي داشـته و بـه پـاس                  و شاه و پشتيبانان خارجي او بو      

همين خدمات و تالشها، رهبر فقيد انقالب با به رسميت شناختن و ارج نهادن به موجوديت و سوابق آن از 

دبير كل و سران نهضت آزادي براي عضويت در شوراي انقالب و تشكيل اولين دولت جمهوري اسـالمي                 

همچنين، مقامات عالي و مطبوعـات      . دعوت كره بودند  ) »عج«ير خودشان، دولت امام زمان      يا به تعب  (ايران  

به عنـوان يـك حـزب يـا     » نهضت آزادي ايران«هاي موافق يا مخالف خود از       اظهارنظركشور در روابط و     

هان از  بنابراين حداقل انتظار نهضت آزادي، ملت ايران و افكار عمومي ج          . اند  كرده  نهاد پيش كسوت ياد مي    

نظام جمهوري اسالمي و از مدعيان وجود آزادي و عدالت و قـانون و رعايـت حقـوق بـشر در ايـران بـه                        

  .رسميت شناختن شجاعانه چنين حزب قديمي قانوني و صدور پروانه رسمي فعاليت آن بوده است

 قـانون   ۲۶ قانون احزاب يا وزارت كشور حق نداشته اسـت كـه بـر خـالف اصـل                   ۱۰كميسيون ماده   

احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي و يا اقليتهاي ديني             «: گويد  اساسي كه مي  

شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصـول اسـتقالل، آزادي، وحـدت ملـي، مـوازين اسـالمي و اسـاس           

به شركت در يكي از توان از شركت در آنها منع كرد و يا    نميهيچكس را. جمهوري اسالمي را نقض نكنند  

 اصوال بر طبق قانون احزاب، كميـسيون مـذكور       .، درخواست نهضت آزادي را رد كند      »آنها مجبور ساخت  

توانـد در صـورت       صالحيت رد كردن درخواست يا غيرقانوني شناختن احزاب موجود را ندارد و فقط مي             

دادن تذكر و اخطار و مفيد واقع مشاهده يكي از موارد خالف كه در قانون احزاب ذكر شده است و پس از 

نشدن آنها از دادگاه عمومي لغو پروانه حزب را درخواست كند تا دادگاه با حـضور هيـات منـصفه و بـر                       

  .مقتضي صادر نمايد رأي طبق موازين قانوني به موضوع رسيدگي كرده

 مفـاد آن   عالوه بر پاسـخگوئي و اعتـراض بـه         ۱۰نهضت آزادي ايران پس از دريافت نامه كميسيون         

 قــانون احــزاب ۱۳، كــه كپــي ان ضــميمه اســت، بــر طبــق مــاده ۲۸/۵/۷۱ مــورخ ۱۴۵۱طــي نامــه شــماره 

 به دادگستري تسليم كرد كه فتوكپي آن نيـز بـه پيوسـت              ۲۶/۷/۷۱ و تاريخ    ۱۲۳۸۳دادخواستي به شماره    

ت نگرفته است يا    با كمال تاسف، تا اين تاريخ اقدامي از طرف مقامات قضايي ذيربط صور            . شود  تقديم مي 

 عمـل خـود را      مسئولاند تا همه نهضت آزادي ايران تكليف خود را بداند و هم مقامات                اطالعي به ما نداده   

  .دادگاه تطبيق دهند رأي با
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يك دادگاه صالح خود را قانوني       رأي   از طرف ديگر، نهضت آزادي ايران ضمن آن كه تا معلوم شدن           

هـا و     داند، همانطور كه در نامـه       موازين قانوني و حقوق ملي مي     طبق  و مجاز به هر گونه فعاليت حزبي بر         

اظهـار كـرده اسـت، بـا        ) از جمله اعالميه مورخ مهرماه بـراي اطـالع ملـت ايـران            (هاي متعدد خود      اعالميه

كه آن  (هاي عديده نهادهاي رسمي و غير رسمي از جمله وزارت اطالعات              مزاحمتها، محروميتها و ممانعت   

فاقد هر گونـه امكانـات و مقـدورات و ارتباطـات عمـومي بـوده، در حـال                   ) ر كافي اطالع دارند   جناب به قد  

حاضر فعاليتي جز تجمعهاي بسيار محدود و معدود، در محيطهاي خصوصي، براي ديدار يـا گفتگوهـاي                 

  .شدتواند داشته با   نميهاي دفاعي ندارد و  ارسال نامه به مقامات يا صدور اعالميهعادي و احياناً

عليرغم سكوت نسبي اجباري و دست بستگي تحميلي بر نهضت آزادي و بـا وجـود تمكـين نهـضت                    

 آزادي به قوانين و مقررات قانوني كشور كه روال هميشگي نهضت بوده است و با انتظاري كه به صـدرو         

چـه منظـور،    و نظر قانوني، عادالنه و مستقالنه قوه قضائيه دارد معلوم نيست كه به چه علت و براي                  رأي  

اند، به طوري     وزارت اطالعات و ماموران آن به توسعه و تشديد مزاحمتهاي دور از حق و عدالت پرداخته               

كه همانند گذشته و بلكه بيش از آن، هر چند گاه اعضاي نهضت و حتـي افـرادي كـه هيچگـاه عـضويت و         

ي عقيـدتي ـ سياسـي    فعاليت در نهضت نداشته و فقط در جلسات گذشته پرسـش و پاسـخ و يـا كالسـها    

اند احضار نموده، در جو ارعاب و تهديـد           اند يا با افراد نهضت آزادي تماس داشته         يافته  نهضت حضور مي  

شـود فـرد مـورد        در اين بازجوييهـا عـالوه بـر آن كـه سـعي مـي              . دهند  و تحقير مورد بازجوئي قرار مي     

 بدبين شده و ابـراز بيـزاري و تبـري           بازجويي با استدالل يا تحكم نسبت به خود و سران و افراد نهضت            

شود كه اطالعات كامل و دقيق راجع به خصوصيات و سمتهاي سران و اعضاي                نمايد از فرد خواسته مي    

ها، محل تشكيل جلسات و نام شـركت كننـدگان در آنهـا بدهـد و در پايـان نيـز                       نهضت، ميزان نوع فعاليت   

 پا را از اين فراتر گذاشته، شـخص را مكلـف            يهتي گا ح. متعهد به عدم همكاري يا ارتباط با نهضت بشود        

مـواردي كـه گفتـه شـد بـه ويـژه در             . آور اسـت     در نظـام اسـالمي شـرم       كنند كـه واقعـاً      به خبرچيني مي  

شهرستانها از شدت و عموميت بيشتري برخوردار بوده است و افراد حتي بـه جـرم دوسـتي يـا داشـتن                      

  .شود گيرند و زندگي بر آنها تنگ مي احضار و آزار قرار ميارتباط عادي با سران و افراد نهضت مورد 
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شود، چنين به نظر    نمياالشاره داده گونه توضيحي درباره انگيزه رفتارهاي فوق  هيچبا آن كه معموالً

رسد كه چون حاكميت جمهوري اسالمي ايران براي غيرقانوني شناختن نهضت داليل شرعي و قانوني            مي

كند كه با تطميع      المللي باشد ندارد، سعي مي      د منان، ملت شريف ايران و نهادهاي بين       كه مورد قبول خداون   

 به توقف و تعطيل كامل      عمالًيا تحقير و تهديد اعضا يا عالقمندان نهضت آزادي ايران اين حزب قانوني را               

پايگـاه مردمـي    بكشاند تا بتواند ادعا كند كه نهضت، عليرغم وجود آزادي كامل براي فعاليت، چـون فاقـد                  

اند داوطلبانه تصميم به توقف و تعطيل گرفته  است و اعضا و طرفداران آن به خطا بودن راه خود پي برده  

  .است اين شگرد مكرآميز نيز در نزد خدا و خلق موثر نخواهد شدبديهي . است

  رياست محترم قوه قضائيه

ضارتان رسيد چه خـدمت و خيـري بـه           به استح  قاًوزارت اطالعات كه ف   با اين گونه اعمال ماموران و     

رسد و چه دردي از دردها، مشكالت گسترده اقتصادي و مالي و مسائل ملـي و                  اسالم، ايران و انقالب مي    

ن از نهـضت آزادي ايـران چيـست كـه حتـي             مـسئوال شود؟ علت ترس و نگرانـي         المللي كشور دوا مي     بين

نرسـيده اسـت كـه جلـوي چنـين سـتمگريها و       حاضر به تحمل سايه آن هم نيستند؟ آيـا هنـوز موقـع آن         

تجاوزات به قانون و شرع گرفته شود؟ آيا ماموران حكومت همچنـان خـود را معـاف از رعايـت شـرع و                       

تر نخواهد بود كه به جاي تحت فشار قرار دادن            دانند؟ آيا صحيح    قانون و تمكين نسبت به قوه قضائيه مي       

ت آزادي ايـران گرفتـه شـده و بـه ايـن حالـت بالتكليفـي و                  افراد، تصميم عادالنه و قانوني دربـاره نهـض        

  قانوني پايان داده شود؟ بي

هاي گذشته خود و تالشهاي جنابعـالي وظيفـه خـود             ما عليرغم كم نتيجه بودن تذكرات و درخواست       

. دانستيم كه همچنان در برابر ظلم و ناحق خاموش ننشسته، يك بار ديگر ابراز شكايت و اتمام حجت كنيم 

ن قضا و قانون اقدام مقتضي در مورد متخلفـين يـا            مسئوالشد كه از ناحيه رياست قوه قضائيه و ساير          با

  .الاقل اعتراضي نسبت به عملكرد آنها صورت گيرد تا مايه روسفيدي و سربلندي نزد خدا و خلق شود

  با احترام و امتنان

  مهدي بازرگان

   نهضت آزادي ايراندبيركل                                                                                 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۵۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۷۱: خـتاري

  

  با مهندس مهدي بازرگان دبيركل نهضت آزادي ايران مصاحبه كيهان هوائي

  

ان هوائي و سئوالهائي كـه بـه         كيه مسئولجناب آقاي سليمي مدير      ۱۵/۱۲/۷۱پيرو درخواست مورخ    

  .شرح ذيل فرستاده بودند اين مصاحبه به عمل آمد

عليـه  ) ره(ـ از نگارش و انتشار گسترده كتاب مـوهن آيـات شـيطاني و صـدور حكـم امـام                     ۱سئوال  

گذرد و عليرغم موضعگيري همه محافل جهـان اسـالم عليـه              سلمان رشدي چهار سال مي    

در طي ايـن مـدت هيچگونـه واكنـشي از سـوي شـما               ) ص(اهانتهاي وارده به پيامبر اكرم      

 بفرمائيد نظرتان درباره مرتد بودن سلمان رشدي و فتواي علماي همه            مالحظه نشده لطفاً  

  .فرق اسالمي عليه وي چيست

عليـه  ) ره(ـ درباره نگارش و انتشار گسترده كتاب موهن آيات شيطاني و صدور حكـم امـام           ۱پاسخ  

 خـود از    عر و تعجب شما واكنش صريح و مستدلي بـه موقـ           سلمان رشدي بر خالف تصو    

كتاب شـيطاني آيـات   « تحت عنوان  ۱۱/۱۲/۶۷طرف نهضت آزادي ايران طي اعالميه مورخ        

ها و خـود شـما        منتها روزنامه . نمائيد  منتشر گرديد كه فتوكپي آن را مالحظه مي       » شيطاني

شويم اگر آن  خيلي ممنون ميحاال هم . طبق معمول، از درج يا گزارش آن خودداري كرديد

اتفاقا كليه پرسشهاي شما در آنجا مطـرح گرديـده و بـه شـرح ذيـل                 . را عينا منتشر نمائيد   

  .پاسخ داده شده است

كتاب جنجالي آيات شيطاني كه به صورت يك رمان بسيار زننده زشت و داسـتان تخيلـي                 «ـ  ۱

گوارمان، بـه قلـم يـك       مستهجن خصمانه از زندگاني خصوصي و رسالت الهي پيغمبر بزر         
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االصل از اسالم برگشته موسوم به سلمان رشدي در سال گذشته             نويسنده انگليسي هندي  

تحرير و توزيع يافت است و توطئه و تبليغات وسيعي آن را همراهي كرده، به يقـين عمـل                   

نهضت آزادي ايران مانند همـه مـسلمانان بـا ايمـان و        . باشد  آور و نفرت انگيزي مي      تاسف

  .»نمايد  محكوم ميشديداًانسانهاي با انصاف و متعهد آنرا همه 

آئين يكتا پرستي انسان پرور اسالم و كتـاب خـدا و            .....  اين اولين بار نيست كه       متأسفانه«

آورنده آن، از ناحيه منكرين و معاندين از اهل كتاب يا مـشركين و مرتـدين مـورد انكـار،                    

يريدون ليطفوا «اما خوشبختانه به مصداق آيه كريمه     . ....گيرد  استهزا، اتهام و آزار قرار مي     

  تيرشان هر بار به سنگ خـورده اسـت و          »نوراهللا بافواهم واهللا متم نوره و لو كره الكافرين        

. برند    نمي خورد و آئين حق و فرستاده بر حق از چنين حركات و حمالت آسيب و زيان                مي

و عـصبيت و برانگيختگـي اختالفـات و    امتها و ملتها هستند كه شـيطان بـا پـشتوانه جهـل         

افروزد و دين و دنيايشان     احساسات در ميانشان آتش كينه و كشتار يا ويراني و فساد مي           

بينـي   قرآني كه خداوند حكيم وعده حفاظت و حمايت آن را داده اسـت پـيش    . سوزاند  را مي 

جـا   يـك . ت و سـتمها را كـرده و پيـشگيري آنـرا نـشان داده اسـ        رچنين زخم زبانها و آزا    

دهد و در جاي ديگر       مي جادهلم باليت هي احسن   نمايد و دستور      توصيه تصبروا و تتقوا مي    

ن اتـاريخ نـش   . ١نمايـد   پيشرفت دانش و پژوهش را وسيله تاييد و تبعيت از خود اعالم مـي             

 و هـر انـدازه كـه      آئـيم   مي داده است كه هر قدر از صبحگاه طلوع خورشيد رسالت به جلو           

و در پيدايش و گسترش اسـالم  ) ص( تجربه غرب كاوش در زندگاني محمد دنياي تحقق و  

كنندگان و گروندگان روشـندل      نمايد بر تعداد نسبي تحليل كنندگان روشنفكر و تصديق          مي

  ».....شود افزوده شده است و مي

بدان معني نيست كه نوشته ناروا و نيت ناپاك را بـا گـسترشي              ...... اين آرامش خاطر    ..... «

اي را طلـب      ه به آن داده شده است مورد انزجار و اعتراض قـرار نـدهيم و عمـل متقابلـه                  ك

                                                 

 )۶سبا ـ  (.الذي انزل اليك من ربك هواحلق و يهدي ايل صراط العزيز احلميدو يري الذين اوتو العم  ـ1
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هم تجزيه و تحليل صريح الزم است و هـم موضـعگيري سـنجيده شايـسته تـا از                   . ننمائيم

. جوئيهاي موثري بشود    زيانهاي حاصله جلوگيري به عمل آمده و براي حال و آينده چاره           

كتاب، هم ناشر اوليه و ناشرين بعدي كتاب و جايزه دهندگان           به نظر ما عالوه بر نويسنده       

انـد و هـم دالئـل و          المللـي مقـصر و محكـوم        به آن، از ديدگاه ديني و انساني و حقوق بـين          

به عقيده مـا    . آورند مردود است    هائي كه عليه آشفتگي و اعتراض مسلمانان جهان مي          بهانه

  .ين اين كار به جا بوده استمسئولن به االصول اعتراض رهبر انقالب اسالمي ايرا علي

ـ نظرتان در مورد دفاع علني اخير غرب از سلمان رشـدي بـه بهانـه دفـاع از آزادي بيـان                 ۲سئوال  

  چيست؟

  :ـ نظر ما در اين مورد در همان بيانيه آمده و چنين اعالم شده بوده است۲پاسخ 

نگيزيـسيون كليـساي    درست است ك پس از تجربيـات تلـخ دوران اختنـاق و اسـارت و ا                «

بشريت متمدن و متفكر حق داشته است طرفدار آزادي عقيده و           كاتوليك در قرون وسطي،     

و ما نيـز نبايـد بـه     ...فكر و قلم گرديده براي انسان و انسانيت ارزش و حقوق قائل بشود 

هاي دفاع از كشور و دولت و ديانت، بندهاي اسارت و اسـتبداد و اختنـاق بـه گـردن                      بهانه

ولي همه مـذاهب و مكاتـب انـسان دوسـتي و نظامهـاي دموكراسـي                . دگان خدا بيندازيم  بن

اند كه به حريم و حقوق انـسانهاي ديگـر تجـاوز              آزادي انسان را تا آنجا پذيرفته و ستوده       

 به حقوق و ارزشهائي كه درنـزد اجتماعـات بزرگـي از انـسانها عزيـز و                  خصوصاً. ننمايد

 اگر در بـالد اسـالم يـا در خـود اروپـا و آمريكـا كتـاب                   ماًمسل» «....محترم و مقدس باشد   

 منتـشر ) علـي نبينـا و عليـه الـسالم        ( و شخصيت حـضرت مـسيح        هجاء كيش مشابهي در   

... پرداختنـد؟       نمـي  شد آيا دستگاه پاپ و جوامع مسيحي و الئيك به اعتراض و مبـارزه              مي

ب مبتذل مستهجن و سرا پـا       پذيرد كه براي يك كتا      مي آيا فرهنگ انسانيت و تمدن بشريت     

دشنام و دشمني، جايزه بدهند و تكثير و تبليغ نمايند؟ مگر اينكـه سـوء نيـت و خـصومتي                    

وجود داشته يا دستي از اسرائيل و از محافـل ضـد انـساني امپرياليـستي شـرق و غـرب                     

 ۱۳چگونگي تبليغ وسيع كتـاب، ترجمـه همزمـان آن بـه حـداقل           ! صحنه سازي كرده باشد   
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آهنگ عليه اسالم و انقالب       ه جهاني، و جوائز اهدائي، همه حكايت از يك توطئه هم          زبان زند 

  ».نمايند   مياسالمي

جا داشت ـ و هنوز هم جا دارد ـ ملتها و دولتهاي مدعي فرهنگ و تمدن و تعهد و معتقد   ...«

 ايـران بـه      اسـالمي  بندي خصمانه عليه جمهـوري     به آزادي و ارزش انساني به جاي جبهه       

پرسـتي و انـصاف و     كتاب آيات شيطاني، يا الاقـل ضـمن و قبـل از آن، از روي حـق     سود

مصلحت انديشي روابط و صلح جهاني، نويـسنده و ناشـرين كتـاب و جـائزه دهنـدگان و                   

كردند و از يك ميليارد، يا بيشتر جمعيـت مـسلمانان جهـان               كنندگان آن را محكوم مي      تبليغ

  ».ين فساد را بگيرندعذرخواهي كرده جلوي شدت و اشاعه ا

كنيـد و فتـواي ايـشان دربـاره سـلمان رشـدي                از كداميك از مراجع تقليد مي      ـ شما شخصاً  ۳سئوال  

  چيست؟

  .ـ مسئله ديني شخصي است۳پاسخ 

خوانـد در مقابـل فـشارهاي غـرب بـراي تحقيـر        آيا به عنوان كسي كه خود را مسلمان مي    ـ  ۴سئوال  

  م و مسلمين اصوال به اقدامي معتقديد؟كردن مسلمانان در دفاع از كيان اسال

خوانيم، مسلمان هستيم، مسلمان بـوديم          نمي ـ نهضت آزادي ايران و من، خودمان را مسلمان        ۴پاسخ  

  .و انشاء اهللا مسلمان خواهيم ماند، بدون آنكه اسالم براي ما دكان و دستاويز باشد

ي شيطان انجام شده باشد در       قبل از فشارهاي غرب و پيروز      بايستي اصوالً   اقدامي كه مي  

عمل يك مسلمان و امت اسـالم بايـد بـه مـصداق             .  اشاره شده بود   ۶۷همان اعالميه اسفند    

پيروي از روشي باشد كه پيامبر بزرگوارمـان و سـاير           » ولكم في رسول اهللا اسوه حسنه     «

واهـد  بسيار بـه جـا خ     . اند  فرستادگان خدا يا امامان برحقمان در موارد مشابه، پيش گرفته         

خواهيد درباره اقدامات گذشته و حال و آينده مربوط به كتـاب آيـات                بود حال كه شما مي    

خواهي نمائيد خيلي بـه جـا خواهـد بـود كـه روزنامـه كيهـان                   شيطاني، نظرسنجي و چاره   

هوائي، وزارت خارجه يا وزارت ارشاد يـك سـمينار عمـومي تـشكيل دهنـد تـا مـسئله از                     

 بـراي   عمالًالمللي و نتايجي كه       ني، سنتي، سياسي، ملي و بين     ديدگاههاي مختلف فقهي، قرآ   
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 و  اظهـارنظر بـا قيـد اينكـه       .  مورد بررسي قـرار گيـرد      ،اسالم و مسلمين به بار آمده است      

نه تنها از صاحب نظرات ايراني موافق و . عقيده آزاد بوده تبعاتي بر آن مترتب نخواهد شد

هائي كـه     يك دعوت به عمل آيد و حتي غربي       مخالف بلكه از كشورهاي مسلمان دور و نزد       

  .سازند آزادي فكر و انديشه را مطرح مي

  اهللا فليتوكل املومنون و علي

  مهندس مهدي بازرگان

۲۲/۱۲/۱۳۷۱  
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