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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  بيانيه تحليلي پيرامون خطرات داخلي و خارجي

  

  ۱۴۵۸:  شماره

  : خـتاري

 

  ١دائك منك و ال تبصر دوائك فيك و ال تشعر

  )ع(حضرت علي 

  هموطنان عزيز

بار ديگر خطرات جـدي داخلـي و خـارجي اسـتقالل، تماميـت ارضـي و ثبـات سياسـي و اقتـصادي                        

تواند نـسبت بـه آنهـا           نمي كشورمان را آنچنان مورد تهديد قرار داده است كه هيچ ايراني آگاه و دلسوزي             

  .تفاوت بماند بي

سي را بـسيار دشـوار      هايي كه هر نوع فعاليت سيا       نهضت آزادي ايران با وجود فشارها و محدوديت       

ساخته است وظيفه خود دانست كه اوضاع و شرايط نگران كننده كنوني را با ملـت در ميـان گـذارد و بـه                        

  .دولتمردان و تصميم گيرندگان كشور هشدارهاي الزم را بدهد

با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليـستي، نظـم حـاكم بـر روابـط                    

 سال گذشته از بين رفته است، بدون آنكه هنوز نظم نـويني در ايـن روابـط شـكل گرفتـه                      ۸۰در  المللي    بين

در اين دوره انتقالي، دولت آمريكا، به عنوان ابرقدرت باقيمانده از جنگ سرد و به اعتبار اينكه هنوز                 . باشد

نـده حـاكم بـر      شود، تالش دارد كه هر چه بيـشتر، مقـررات آي            بزرگترين قدرت نظامي جهان محسوب مي     

منافع دراز مدت خـود  المللي را در چهارچوب منافع استراتژيك خود، و از جمله در جهت تثبيت              روابط بين 

                                                 

   دردت از خود تو است ولي بصيرت نداري، درمانت در وجود خود تو است ولي آگاهي نداريـ1



 ۴

در اين راستا، اولويتهاي سياست خارجي دولت آمريكا در منطقه خاورميانه بـر     . در خاورميانه، شكل دهد   

  .پايه نفت و اسرائيل قرار دارد

ترين منبع انرژي براي اروپاي غربي و ژاپـن   الوصول ارزانترين و سهلدر مورد نفت خاورميانه ـ كه  

 بعـد از جنـگ خلـيج    خـصوصاً است ـ دولت آمريكـا،   ) اي نه چندان دور رقباي سرسخت آمريكا در آينده(

 تالش بـراي  .فارس، كنترل فيزيكي تمام منابع نفتي اين منطقه ـ به جز نفت ايران ـ را در دست گرفته است  

اي از اسـتراتژي دولـت آمريكـا را در خاورميانـه و در      سترش اين سلطه فيزيكي بخـش عمـده  توسعه و گ 

 سـه جزيـره ايرانـي در خلـيج          مـسئله بهانه اصلي و اساسي اين تالش نيـز         . دهد  رابطه با ايران تشكيل مي    

تبيـين و تـدبير در مـورد سـه          «در نوشتاري كه در هفتم مهرماه سال قبـل تحـت عنـوان              . باشد  ميفارس  

هـا، خطراتـي كـه تماميـت      به قلم آقاي دكتر ابراهيم يزدي منتشر شد، اساس و مباني ايـن برنامـه        » جزيره

در . بست شـرح داده شـده بـود         كند و باالخره، راههاي ديپلماتيك براي خروج از بن          ارضي ما را تهديد مي    

، هرگونه اقدام جدي در     مذكور آمده بود كه به دليل نزديكي انتخابات رياست جمهوري در آمريكا           نوشتار  

 ذيـالً شواهد و عاليمي كـه      . اين مورد از چند ماه پس از استقرار دولت جديد در واشنگتن آغاز خواهد شد              

  :باشد ها مي شود، حاكي از تدارك گسترده براي اجراي اين برنامه به آنها اشاره مي

 حمـالت مـستقيم و صـريح        ـ در ماههاي اخير، به ويژه پس از انتخاب رئيس جمهور جديد آمريكـا،             ۱

به دنبال سـخنان تحريـك آميـز و معنـادار وزيـران امـور               . عليه جمهوري اسالمي ايران شدت يافته است      

خارجه و دفاع آمريكا عليه ايران، رئيس جمهوري آمريكا نيز ضمن اعتراف به اهميت ايران در ثبات منطقه 

ي متهم كرد و تهديد نمود كه اگر دولـت ايـران،   خاورميانه، دولت ايران را به سازماندهي عمليات تروريست  

او . باز نگردد، ملت و دولـت ايـران بهـاي سـنگيني خواهنـد پرداخـت               » خانواده ملل «تا دير نشده است، به      

همچنين با اعالم اين مطلب كه ايران مانع عمـده بـر سـر راه مـذاكرات صـلح اعـراب و اسـرائيل اسـت بـا           

هاي جمعي  ساير مقامات و رسانه. مشي بر حذر داشته است ئه اين خطگستاخي كامل دولت ايران را از ارا

  .اند هاي خصمانه عليه ايران داشته آمريكا نيز موضعگيري

ـ همزمان با اعالم مواضع خصمانه و آشكار مقامات دولـت آمريكـا، شـوراي وزيـران كـشورهاي                   ۲

 را در مـورد سـه جزيـره ايـران           ساحل جنوبي خليج فارس بار ديگر، به اتفاق آراء ادعاهـاي واهـي خـود              



 ۵

اين » اشغال«تجديد كرده، از ايران خواستند كه ـ به اصطالح آنها ـ به   ) ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچك(

مقامات امارات متحده عربي نيز تحت فشار آمريكا و حاميـان آن در منطقـه، از مـذاكره                  . جزاير پايان دهد  

  .كنند ي ميمستقيم با ايران براي حل اختالفات خوددار

اتحاديه عرب نيز در نشست اخير خود در مورد سه جزيره مورد بحث، به اتفاق آراء عليـه ايـران                     ـ۳

  .موضع گرفت

هاي ديپلماتيك و تبليغاتي عليه ايران در ميان اعراب باال گرفـت و   ـ به موازات جريانات فوق، فعاليت   ۴

دولتهـاي مـصر و الجزايـر،    . و متهم شده استدولت ايران به تحريك و تجهيز نيروهاي اسالمي مبارزه ج 

كوشند كه دولتهاي عربي را عليـه         ضمن ربط دادن شورشهاي داخلي خود به جمهوري اسالمي ايران، مي          

 رئـيس  ،كـرد   اسرائيل پذيرائي مـي   وزير  نخستدر شرايطي كه دولت مصر از       . ايران متحد و همسو سازند    

. كرد  ـ را به اتخاذ موضع عليه ايران تحريك و ترغيب ميجمهوري مصر، دولتهاي عربي ـ از جمله سوريه

وي با متهم كردن ايران به تاسيس پايگاههاي آموزش تروريسم در سـودان اعـالم كـرد كـه در صـورت                      

كـشور  رئـيس  . مناسب بودن شرايط خارجي، كانال سوئز را بر روي كشتيهاي عازم ايران خواهـد بـست            

  .گيرند حمله كرد لماني كه از ايران دستور مي به اصول گرايان مسليبي نيز صريحاً

اند كه از تقليل يا لغو تحريمهاي وضع شـده توسـط شـوراي امنيـت                  ـ مقامات آمريكائي اعالم كرده    ۵

  .نمايند   نميكنند و اين گونه تساهلها را ديگر مشروط به سقوط صدام حسين عليه عراق پشتيباني مي

 تجاوزات مسلحانه نيروهاي ضـد      ۷۱در سه ماه آخر سال      ـ بنا بر گزارشهاي رسمي و غيررسمي،        ۶

شوند ـ به مرزهـاي غربـي كـشورمان      انقالب ـ كه توسط دولت عراق مجهز و از سوي آمريكا حمايت مي 

  .هاي تاسف انگيزي صورت گرفت اي يافت و خرابكاري سابقه افزايش بي

ع همـاهنگي عليـه ايـران اتخـاذ         ـ دولتهاي اروپاي غربي، روسيه، ژاپن و تا حدودي هند نيـز مواضـ             ۷

  .اند كرده

هـا را عليـه اسـتقالل و تماميـت ارضـي كـشور                نهضت آزادي ايران با صراحت و قاطعيت اين توطئه        

كند كه ملت ايران به هيچ وجه دخالت دولت آمريكا و يا هر دولت خـارجي ديگـر را در             محكوم و اعالم مي   

دنيا بايد بداند كه هرگاه تماميت ارضي . كند   نمي را تحملامور داخلي ايران و تعيين تكليف براي كشورمان



 ۶

ميهن ما مورد تهديد و تجاوز خارجي قرار گيرد، همه اقشار ملت، با صرف نظـر از گرايـشها و اختالفـات                 

  .سياسي و ايدئولوژيك، يكپارچه در برابر آن خواهند ايستاد

سم يا حمايت از آن و نقـض قـوانين و   دولت آمريكا جمهوري اسالمي ايران را به مشاركت در تروري      

حكم اعدام سـلمان رشـدي و مخالفـت بـا مـذاكرات             المللي متهم كرده و دالئل آن را عدم لغو            معاهدات بين 

چيني بـراي     جويي و مقدمه   وارد كردن اين اتهامات، در واقع بهانه      ولي  . صلح خاور ميانه اعالم نموده است     

شود كه جنايتكاران  امات مذكور عليه ايران در شرايطي عنوان مياته. زورگويي و باج خواهي آمريكا است

صرب يعني همان باندهاي كمونيستي كه سالها بر يوگـسالوي سـابق تـسلط داشـتند، در برابـر چـشمان                     

متحير و مبهوت مردم جهان، به ويژه در اروپا، هزاران زن و كودك و پير و جوان بوسنيايي را به دالئـل                      

كننـد و تـاكنون    ني از موضع نژاد پرستانه، در مركز اروپاي مدعي تمدن قتل عام مي       قومي و فرهنگي و دي    

آنها كمترين توجهي به مصوبات شوراي امنيـت و حـضور نيروهـاي             . اند  از هيچ جنايتي فروگذاري نكرده    

حافظ صلح سازمان ملل نداشته و ندارند ولي دولـت آمريكـا همچنـان بـا ايـن جنايـت پيـشگان مماشـات                        

هـاي شـوراي       تمـام قطعنامـه    تقريبـاً و اما در خاورميانه، دولت غاصب اسرائيل با زير پا گذاشتن            . كند  مي

 نفر از فلسطينيان را از خانـه و خـانواده خـود جـدا               ۴۰۰الملل، بيش از      امنيت سازمان ملل و معاهدات بين     

ت، در حـالي كـه      فرسا رها سـاخته اسـ       كرده و در حاشيه مرزي جنوب لبنان در شرايط نامطلوب و طاقت           

المللي ناظر بر رفتار نيروهاي اشغالگر در سرزمينهاي اشـغالي، اتهامـات عليـه ايـن                  برخالف معاهدات بين  

معـذلك، دولـت   . فلسطينيان در هيچ دادگاهي ـ حتي در خود اسـرائيل ـ بررسـي و احـراز نگرديـده اسـت       

  .كند يشرمانه حمايت م آمريكا از تخلفات و تجاوزات اسرائيل مصرانه و بي

 اصلي مبارزه با تروريسم، خطر گسترش سـالحهاي         مسئلهرسد كه     بنا بر آنچه گفته شد، به نظر مي       

ـ نيست و هدف بايـد  » اصولگرايان مسلمان«اي و يا توسعه جنبشهاي اسالمي مبارز ـ به قول آنان،   هسته

 آمـاده سـازي     ران، ظـاهراً  اين اتهامات عليـه ايـ     غرض واقعي مقامات آمريكايي از ايراد       . چيز ديگري باشد  

افكار عمومي مردم آمريكا براي پذيرفتن درگيـري و دخالـت آمريكـا در حـوادث آتـي خلـيج فـارس ـ در         

طرح خلع حاكميت ايران از سه جزيره ياد شده ـ و پيامدهاي احتمالي آن ـ كـه هـم اكنـون      صورت اجراي 



 ٧

بيني  ال احتمالي پايانه نفتي خارك، قابل پيشبرخي از آنها مانند اعمال تحريمهاي مختلف عليه ايران و اشغ

  .باشد است ـ مي

تفـاوت بـوده و بـراي     نهضت آزادي ايران معتقد است كه دولت ايران نبايد در برابر اين تهديـدها بـي            

اي   ها، كيدها و مكرهاي بيگانگان امـور محتـوم و غيرقابـل مقابلـه               برنامه. خنثي كردن آنها اقدام جدي نكند     

  .است

ه اول و قبل از هر چيز، مقابله موثر با اين تهديدات خارجي نيازمند بازگشت واقعي دولت به              در مرحل 

ميزان مقاومت همگاني در    . ملت و قانون و ايجاد وحدت و يكپارچگي در داخل كشور و حاكميت ملي است              

تحقـق  . اردبرابر تهديدات، به ميزان همبستگي ملي و درجه اعتماد و اعتقـاد مـردم بـه حاكميـت بـستگي د                    

هـاي   هـا و توطئـه   وحدت و يكپارچگي ملي و انعكاس آن در خارج از عوامل موثر در بر هم ريخـتن نقـشه        

  .باشد دشمنان ايران مي

بر اين اساس و در شرايط حساس و پرمخاطره كنوني، جا دارد كه مقامات تصميم گيرنـده حاكميـت       

كر و روش داده، يك برنامـه همبـستگي ملـي    در برخورد با گروههاي سياسي ـ فكري دگر انديش تغيير ف 

ادامه وضـعيت بـسته سياسـي در    . مبتني بر آرمانهاي انقالب و اصول قانون اساسي را اعالم و اجرا كنند     

داخل، فقدان حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و اصرار حاكميت بر جلوگيري از فعاليت آزاد و                  

دار اقتصادي    ه به حاكميت يا مخالف، همراه با بحرانهاي ريشه        قانوني گروهها و احزاب سياسي غيروابست     

  .هاي بيگانگان تمام خواهد شد ها و توطئه تنها به نفع تحقق برنامه

در شرايطي كه گروهها و احزاب سياسي غيردولتي اجازه فعاليت ندارند و يا فعاليت آنـان بـه شـدت               

هـاي    خيرخواهانه ـ حتي از سـوي شخـصيت   هاي پراكنده سياسياظهارنظرمحدود و تحت كنترل است و 

اهللا منتظـري در كـالس درس ـ بـا واكنـشهاي ناشايـسته و        ، نظيـر سـخنان آيـت    هاي علميه برجسته حوزه

كند و نيز در حالي كه شمول فـشارهاي سياسـي و              نامتناسبي روبرو شده و انعكاس جهاني منفي پيدا مي        

خارج از حاكميت فراتر رفته و به نيروهاي وفادار درون          امنيتي و بازداشتها از محدوده نيروهاي سياسي        

حاكميت ـ حتي آنان كه در طول جنگ تحميلي، فداكاريهاي برجسته و چشمگيري در دفاع از ميهن اسالمي 

چگونه . اند ـ تسري يافته است  هاي تحسين برانگيز كرده و مقابله با ارتش متجاوز داشته و حماسه آفريني
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يكپارچگي در برابر خطرات تهديدكننده سخن بـه ميـان آورد، آنهـم در شـرايطي كـه              توان از وحدت و       مي

فشارهاي اقتصادي و تنگي معيشت اكثريت بزرگي از مردم مـيهن مـا را از پـاي درآورده و فـساد مـالي،           

هاي آشكار و چشمگير، بيش از هر زمـان مـردم را نـسبت بـه                  هاي گسترده و سوء مديريت      سوء استفاده 

ومتي بدبين و بيگانه ساخته است؟ از سوي ديگر، فقدان يك سياست خارجي متين و منسجم و دستگاه حك

هاي واقعي يا واهي، تبليغ مستمر مواضـع ناسـخ و             جي دور و نزديك به بهانه     رتحريك مداوم دولتهاي خا   

ها تلقـي  المللي، دخالت در امور داخلي كشور منسوخ در رابطه با كشورهاي ديگر ـ كه در عرف روابط بين 

رحمـه  «اي خشن و جنگ طلب از اسالم، ديني كه پيامش صلح و برادري و پيـامبرش                   شود، ارائه چهره    مي

. است، منجر به تشكيل جبهه واحدي عليه ايران و مسلمانان و بدنام سـاختن اسـالم شـده اسـت           » للعالمين

ه طمع انداخته و آنان وجود چنين مجموعه شرايط داخلي و خارجي، دشمنان ريز و درشت كشورمان را ب    

داشـت و يـا         نمـي  هاي داخلي وجود    اگر زمينه . هايشان اميدوار ساخته است     را به كسب پيروزي در توطئه     

هاي خارجي به ثمر نخواهد        تخفيف يافته يا از بين برود، توطئه       اساسيهايي با اجراي اقدامات       چنين زمينه 

  .رسيد

ين كه در طـول تـاريخ ايـن سـرزمين، تحميـل نظـرات و              نهضت آزادي ايران با آگاهي و اطمينان بر ا        

هاي خارجي در شرايطي به موفقيت رسيده است كه دولتهـاي ايـران محـروم از حمايـت و وحـدت                       توطئه

هاي شديد داخلي و خارجي وجود داشته است، اعتقاد دارد كه شواهد و قـراين                 اند و نارضايتي    مردم بوده 

دولت آمريكـا مـصمم   . باشد ر چه با ضريب احتمال محدود ـ مي موجود حاكي از وجود خطرات جدي ـ اگ 

كـره    به حادثه آفريني عليه ايران در خليج فارس است و توافق و حمايت صـريح كـشورهاي صـنعتي نـيم                    

امـا حركـت    .  همه كشورهاي عربي و اسالمي، به استثناي سودان، را نيز جلب كرده اسـت              شمالي و تقريباً  

اي يك برنامـه همبـستگي ملـي، همـراه بـا آزادي فعاليـت احـزاب و گروههـاي                    دولت ايران و اعالم و اجر     

سياسي و ايدئولوژيك دگر انديش و معتقد به آرمانهاي انقالب و تماميت ارضي كـشور، بـر طبـق قـانون                     

اساسي، راه را براي حضور فعاالنـه همـه نيروهـا در صـحنه بـاز خواهـد كـرد و ايـن حركـت و تحـول،                            

چنين اقدامي، عالوه بر آنكه بـه حـق   . حد جهاني عليه ايران شكاف ايجاد خواهد نمود    بالفاصله در جبهه وا   

تـرين    اولين و فوري  . باشد، راه را براي حل بحرانهاي سياسي و اقتصادي داخلي هموار خواهد ساخت              مي
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هاي خارجي اين است كه بسياري از كشورهاي غربـي و عربـي و           سازي توطئه   اثر چنين حركتي در خنثي    

شكاف در اين جبهه، راه را براي اتخاذ مواضع مثبت به . المي از جبهه واحد عليه ايران جدا خواهند شد     اس

 عربي خواهـد    هنفع ايران در شوراي امنيت و نيز براي مذاكرات مستقيم و مفيد ميان ايران و امارات متحد                

 شـيطنت بـر ندارنـد، الاقـل         گران نا اميد نشده و دسـت از         در چنان شرايطي، بدون شك، اگر توطئه      . گشود

  .اجراي توطئه آنها براي مدت نامعلومي به تعويق خواهد افتاد

نهضت آزادي ايران، با احساس وظيفه و تكليف ملي و اسالمي و علي رغم مخـاطرات، محـدوديتها و                   

 و دانست بدين وسيله اعالم و اظهار نمود فشارهاي موجود، آنچه را كه در خير و صالح ملت و مملكت مي

  .نمايد ها طلب پايداري مي در پايان از خداوند رحمان براي مقابله با توطئه

  ١)۲۵۰بقره ـ آيه ( ربنا افرغ علينا صربا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين

 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۲ارديبهشت 

                                                 

 . پروردگارا، به ما صبر عطا فرما، گامهاي ما را استوار بدار و ما را بر كافران پيروز گردانـ1
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  بات رياست جمهوريتحليل شرايط ششمين دوره انتخا

  

  ۱۴۵۹: شماره

  ۲۹/۲/۱۳۷۲: خـتاري

  

 

  هموطنان عزيز

انتخاب نمايندگان ملـت و رئـيس جمهـور بـا رأي مـستقيم مـردم در هـر كـشور يكـي از بـارزترين                          

شاخصهاي حاكميت ملي و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش است و به ويژه در كشوري ماننـد                 

  .بايستي از هيجان بيشتري برخوردار باشد بداد بوده است، ميايران كه قرنها در زير سلطه است

از طرف ديگر، براي هر حزب سياسي، مقطع انتخابات بهترين فرصت براي انتقال پيام آن به مردم و                  

  .باشد حضور فعاالنه در صحنه سياسي كشور خود مي

در هر دوره انتخابات، بـا      با توجه به دو عامل باال، نهضت آزادي ايران همواره آرزو داشته است كه               

فراهم شدن كليه شرايط الزم براي آزادي انتخابات و شركت احـزاب و گروههـاي سياسـي در آن، نقـش                     

موثري را در اين باره ايفا كند ولي متأسفانه به داليلي كه ذيالً ذكر خواهد شد تا كنون اين آرزو به جز در 

  .تر شده است  نيافتنييكي دو دوره اول تحقق نيافته و بلكه هر سال دست

و چندين ) تغيير نظام، قانون اساسي و تغيير قانون اساسي (در چهارده سال گذشته، چند همه پرسي        

دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان و رياست جمهوري برگزار گرديده و ظـواهر يـك                 

صور پيش آيـد كـه همـه چيـز بـه      بنابراين، شايد اين ت   . نظام مردمي و متكي بر دمكراسي حفظ شده است        

جاي خود صحيح و از مشروعيت كافي برخوردار است، ولي با كمـال تاسـف بايـد اذعـان كـرد كـه طـي                         

روز شـاهد افـت بيـشتر كميـت و كيفيـت       هپرسي و انتخاباتي كه صورت گرفته اسـت روز بـ    همه ۱۳ـ۱۴

و چه به لحاظ كيفي، كاهش      )  جمعيت نسبت رأي دهندگان به كل    (ايم، يعني چه به لحاظ كمي         انتخابات بوده 
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حـال بايـد ديـد كـه علـت          . ايـم   عالقگي از سوي مردم را مشاهده كـرده         تفاوتي و بي    مشاركت و افزايش بي   

  توان انتخابات جديد را مورد تاييد قرار داد و در آن شركت نمود؟  چيست و چرا نمي

ضياتي دارد كـه بـا فقـدان آنهـا،     ـ دموكراسي و شركت آگاهانه مردم در انتخابات ملزومـات و مقتـ         ۱

اي را حـل      مـسئله ) شـد   كه در رژيم منفور گذشته هم رعايت مي       (صرف برگزاري انتخابات و حفظ ظواهر       

  :اين مقتضيات به شرح زير است. نخواهد كرد

ـ انتخابات مربوط به نمايندگان مجلس يـا رئـيس جمهـوري در واقـع نمايـشگر چگـونگي اعمـال                       الف

باشد ولي انتخابات     يت ملت كه در فصل پنجم قانون اساسي به تفصيل آمده است، مي            دمكراتيك حق حاكم  

آزاد و مشروع يا دمكراتيك بدون وجود فضاي باز سياسي در جامعـه و تحقـق عينـي و عملـي حقـوق و                        

. آزاديهاي اساسي ملت، كه در فصل سوم قانون اساسي به صراحت بيان شده است، امكـان پـذير نيـست                   

فايـده    معنـا و بـي       بسته سياسي، برگزاري انتخابات آزاد يك شعار تو خالي و يك نمايش بي             در يك جامعه  

  .باشد مي

بيني شده در قانون اساسي براي انتخـاب اعـضاي قـواي مقننـه و مجريـه                   ـ انتخابات ادواري پيش     ب

مه و عملكـرد  براي آن است كه صاحبان اصلي مملكت يعني مردم ايران بتوانند با بررسي و ارزيابي كارنا            

هـا و     نمايندگان خود در مجلس و يا رئيس جمهـوري، همـان افـراد را يـا اشـخاص ديگـري را بـا برنامـه                        

  .تواناييهاي بهتر به اين سمت برگزينند

ـ دمكراسي پارلماني و انتخاب مستقيم رئيس جمهور از سوي مردم مستلزم وجود احـزاب ملـي و                    ج

هـا و تواناييهـاي       منظم و مستمر، عملكرد مـسئوالن و برنامـه        مستقل و نهادهاي سياسي است كه به طور         

را از جهات مختلف مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهند و درباره آنها اظهارنظر ) كانديداها(ها  نامزد

ها و شناسايي به موقع كانديداها و گزينش يك فـرد از ميـان                به عبارت ديگر، قضاوت درباره برنامه     . كنند

هـا و تبليـغ       افي نامزد انتخابات، مستلزم وجود آزاديها و فرصت كافي براي طرح مسائل و برنامـه              تعداد ك 

كافي درباره كانديداها است، به طوري كه مردم بتوانند به خوبي در جريان رقابت واقعي نامزدان، همـراه                  

ند كه چه فردي را و به چه        هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي كانديداها، قرار گيرند و بدان            با ارائه برنامه  

  .دليل بايد انتخاب كنند
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ـ در شرايط كنوني، نه تنها هيچيك از مقدمات ضروري براي برگزاري انتخابات آزاد وجود نـدارد،                 ۲

  .شود اي از موارد اشاره مي ذيالً به پاره. بلكه كامالً در جهت خالف آن است

 بدون وابستگي به حاكميت و دخالت آشـكار         ـ شيوه گزينش كانديداها، حذف نامزدهاي مستقل و         الف

و يكسويه شوراي نگهبان در كنار گذاشتن كانديداهايي كه مردم بايد آنهـا را انتخـاب يـا رد كننـد موجـب       

نظـر    دانند از شـركت در انتخابـات صـرف          شده است كه كساني كه مردم آنها را شايسته انتخاب شدن مي           

 ثبت نام براي شركت در انتخابـات پيـشاپيش توسـط شـوراي            كنند و خود را كنار بكشند و يا در صورت         

گيـرد ونـه در       در واقع، شوراي نگهبان بر اساس گرايش و سليقه سياسي تصميم مي           . نگهبان حذف شوند  

  .چهارچوب ضوابط قانوني

ـ عدم امنيت شركت كنندگان ناوابسته به حاكميت يا غيرموافق، مسئله انتخابات را روز به روز بـه                    ب

تر در آورده است، به طوري كه نه فقط كساني كه شايستگي انتخاب شدن را                 تر و تصنعي    نمايشيصورت  

دارا هستند بلكه اكثريت مردم و قاطبه روشنفكران، شركت در انتخابات را كمتر به عنوان يك امر حياتي و          

 تكليف، در انتخابـات     نگرند و لذا فقط قشرهاي معيني از مردم، آنهم براي اداي            يك وظيفه ملي و ميهني مي     

بديهي است كه اين گونه مشاركت در تعيين سرنوشت كشور براي آينده سياسي مملكـت               . كنند  شركت مي 

المللـي در مـورد صـحت         گيـري نهادهـاي بـين       بسيار خطرناك بوده و موجب سلب اعتماد مـردم و بهانـه           

ام مـسئولي ماننـد وزيـر كـشور     انتخابات و صداقت برگزار كنندگان آن شده است، به ويژه هنگامي كه مق            

  .آشكارا اظهار كند كه فقط يك نفر لياقت مقام رياست جمهوري را دارد

حد و مرز تنها يـك داوطلـب واقعـي رياسـت جمهـوري از تريبونهـاي                   ـ قدرت تبليغاتي وسيع و بي       ج

يـره و عـدم     عمومي و امكانات ملي مانند راديو، تلويزيون، مطبوعات، نماز جمعـه، سـفرهاي تبليغـاتي و غ                

سازد  امكان دسترسي ساير كانديداها به چنين ابزارهايي مسئله رقابت صحيح انتخاباتي را عمالً منتفي مي     

  .كند  و هيچ فرصت و امكاني را براي افرادي غير از دست اندركاران فراهم نمي

ان از سـوي    ـ امكان ارزيابي عملكرد تنها نامزد واقعي انتخابات و سوابق و صـالحيت سـاير نـامزد                  د

هـاي جمعـي انحـصاري تنهـا بـه تبليـغ و تجليـل                 در طي چهارده سال گذشته، رسـانه      . مردم وجود ندارد  

اند و شرايط و امكانات سياسي الزم بـراي اشـخاص يـا گروههـاي                 دستاوردهاي ادعايي حاكمان پرداخته   
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 و بر مردم روشـن شـود        ها مورد بحث و بررسي و انتقاد قرار گيرد          غيرموافق وجود ندارد تا اين عملكرد     

  .كه اين ادعاها تا چه حد قابل اعتماد يا قابل اعتناست

ـ فقدان آزادي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي و مطبوعاتي غيردولتي و فشارهاي گونـاگون بـر           ه

كنند، ايجاد محيط رعب و وحـشت و بـاالخره عـدم امكـان نظـارت                  كساني كه مسائلي اساسي را طرح مي      

مخالفان و نهادهاي مستقل بر روند انتخابات و نظارت احتمـالي از سـوي گروهـاي خـاص      دقيق از سوي    

  .شود كه افرادي كه امكان بالقوه انتخاب شدن را دارند از شركت در انتخابات باز ايستند موجب مي

تر مانند شوراهاي ده، بخـش، شـهر، شهرسـتان و             ـ توقف يا عدم اجراي انتخابات در سطوح پايين          و

بيني شـده اسـت موجـب گرديـده كـه مـردم نتواننـد                  قانون اساسي پيش   ۱۰۶ تا   ۱۰۰ كه در فصول     استان

تدريجاً و در طي يك فرآيند مستمر انتخاباتي آموزشهاي الزم را ببينند و نيز خود را براي احراز پستهاي              

ر دوره  در نتيجـه، اگـر چـه وزارت كـشور در هـ            . باالتر و كليدي مانند رياسـت جمهـوري آمـاده سـازند           

اي كـه بـراي مـردم        كند، در بين آنها افراد مجرب و باسـابقه          انتخابات نام تعداد زيادي كانديدا را اعالم مي       

شود كـه     خورد و عمالً تعداد كانديداها به يك يا چند نفر محدود مي             شناخته شده باشند، كمتر به چشم مي      

گيرنـد، بـه ويـژه كـه          ها را در بـر مـي        تهاي معيني از يك گرايش سياسي و از شخصي          تازه آنها نيز طيف   

مقامات كليدي و اساسي انحصار بيشتري پيدا كرده و تنها قشر خاصي خـود را شايـسته انتخـاب شـدن                     

  .شمارند براي آنها مي

هاي انتخابات و عدم حضور احزاب رسمي و مـسئول،            با توجه به تسلط حاكميت بر مجموعه فعاليت       

براي همه روشن است و چنين انتخاباتي فاقـد ارزش اجتمـاعي، فرهنگـي و               نتيجه انتخابات تقريباً از پيش      

شمارند و  مردم و حتي خود مسئوالن تنها افزايش تعداد شركت كنندگان را مهم مي. باشد سياسي الزم مي

بـه عبـارت ديگـر بـه هـر دوره انتخابـات حالـت               . دهنـد   به صورت مكرر و دائم به يك يا چند نفر رأي مي           

مسلم است كـه چنـين روشـي پيامـدهاي وخيمـي بـراي آينـده كـشور در            . دهند  مي) فراندومر(پرسي    همه

اعتبـار شـدن انتخابـات        كند، به فساد اداري و بـي        تفاوتي سياسي را تشديد مي      بردارد، زيرا روند فعلي بي    

سـازد و در نهايـت، بـه از بـين رفـتن كامـل                 تـر مـي     شود و پشتوانه مردمي حاكميت را ضـعيف         منجر مي 

  .انجامد شروعيت سياسي ـ حقوقي حاكميت ميم



 ١۴

هـاي انتخابـاتي حـداكثر        نهضت آزادي ايران به حكم وظيفه ملي و اسالمي خود در هـر يـك از دوره                

هـاي    تالش خود را به كار برده است تا دولت و حاكميت را به تمكين از قانون اساسي و مردم را با شيوه                     

خود نيز همواره آماده    .  در انتخابات تشويق و ترغيب نمايد      صحيح مشاركت آشنا كند و ملت را به دخالت        

بوده است كه در صورت وجود شرايط مناسب، فعاالنه در انتخابات شركت كند و كانديدا يـا كانديـداهايي          

الذكر موجب شده است كـه ايـن نيـت خيـر هيچگـاه بـه                  ولي صد افسوس كه شرايط فوق     . را معرفي نمايد  

ينك نيز كه ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شرف برگزاري است و ا. نتيجه عملي منجر نشود

در شرايطي كه كشور عزيزمان به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي در وضعيت نابسامان و ناپايداري                

قرار گرفته است، تمامي امكانات را از نهضت آزادي ايران با بيش از سي سال سـابقه فعاليـت سياسـي و                      

  .اند ه در انقالب اسالمي ايران سلب كردهشركت فعاالن

در حالي كه دفتر نهضت آزادي همچنان بسته و روزنامه ميزان ناشر افكار نهضت در توقيف اسـت،                  

ها هستند، وزارت كـشور از صـدور پروانـه فعاليـت بـراي                سران نهضت در معرض تهديد و انواع مضيقه       

فته است و مجموعه احزاب و روشـنفكران بـه انـزوا            كند و قانون احزاب را ناديده گر        نهضت خودداري مي  

تواند در چنين انتخاباتي با صـورت مـوثر و مفيـد شـركت كنـد؟              اند، نهضت آزادي چگونه مي      كشيده شده 

آورد، نـه حاكميـت از آن طرفـي خواهـد بـست و نـه گرهـي از            چنين انتخاباتي نه مردم را به هيجـان مـي         

به تعبير ديگر، مسئله اصلي كشور ما كه يك مسئله سياسي و            . مشكالت مسئوالن و مردم باز خواهد كرد      

بنـابر  . هاي مربوط به آنهاست همچنان الينحل باقي خواهد مانـد           مستلزم مشاركت واقعي مردم در فعاليت     

اي كه به شركت موثر و فعاالنه در انتخابات دارد            آنچه گفته شد، نهضت آزادي ايران با وجود كمال عالقه         

 شرايطي كه براي كشور به طور اعم و براي نهضت آزادي بـه طـور اخـص وجـود دارد از          به دليل وجود  

  .معرفي كانديدا و شركت در ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري معذور است

  والعاقبة للمتقني

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۲ارديبهشت ماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

   

  باران بغداد توسط آمريكا ن ملل متحد درمورد موشكنامه به دبيركل سازما

  

  ۱۴۶۰    :شماره 

  ۷/۴/۷۲: تاريـخ 

  

   غاليپطرسجناب آقاي پطرس 

  دبيركل سازمان ملل متحد

  نيويورك

  

عاليجناب       اقدام اخير دولت آمريكا در موشك باران شهر بغداد تخلف آشكار از موازين حقوق و                      

  .باشد شور سازمان ملل متحد ميالمللي و مفاد من معاهدات بين

دولت آمريكا مدعي است كه دولت عراق طرحـي بـراي تـرور رئـيس جمهـور سـابق آمريكـا هنگـام                       

هـاي   دفـاع را هـدف موشـك    سفرش به كويت تدارك ديده بوده است و به اين بهانه شهر بغداد و مردم بي              

  .تخريبي خود قرار داده است

ام زده است كه بر طبق ادعـا و اعـالم دولـت كويـت، عناصـر      دولت آمريكا هنگامي دست به چنين اقد  

اند و پرونده امر در دادگاهي در كويت تحت بررسي و رسـيدگي    متهم به اجراي طرح مذكور دستگير شده      

است، ولي هنوز جرم به اثبات نرسيده و دادگاه حكمي صادر ننموده، مرتكب بزرگترين تجاوز به عدالت و 

  .حقوق بشر گرديده است

هضت آزادي ايران، همان طور كه به كرات اعالم نموده است، هر گونه تروريسم را با هر نامي، اعم                   ن

شـمار و     كند و نه تنها مـدافع صـدام و رژيـم بعـث عـراق در جنايـات بـي                     از دولتي يا غير آن، محكوم مي      

عنـوان جنايتكـاران    بايستي بـه      ها نيست بلكه معتقد است كه آنها مي         هايشان به عدالت و حقوق ملت       خيانت

عالوه بر اين، رژيم حاكم بر عراق به علت جناياتي كه در حق مردم عراق مرتكب                . شدند  ميجنگي محاكمه   
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تواند مجوزي براي يكه تازي و تجاوز دولت آمريكا           اما هيچ يك از اينها نمي     . گرديده فاقد مشروعيت است   

  .باشد

  آقاي دبيركل،

رفت كه آرامـش      تحاد جماهير شوروي سوسياليستي انتظار مي     بعد از پايان جنگ سرد و فروپاشي ا       

ها، امكان رشد و توسـعه        هاي تخريبي ابرقدرت    و صلح به كره مسكون ما بازگردد و با پايان گرفتن تقابل           

اما اكنون، مردم جهان سوم يا نيمكره . و باال بردن سطح زندگي براي بخش اعظم مردم جهان فراهم گردد

دوگانگي روزافزون مـشهود در     . لمانان را احساس ناامني شديدي فراگرفته است      جنوبي، به خصوص مس   

هاي قدرتمند در نيمكره شمالي، در مـردم نيمكـره جنـوبي احـساس                معيارهاي سازمان ملل متحد و دولت     

دولت آمريكا با استفاده از خال قـدرت        . ناامني شديد و نااميدي از نهادهاي جهاني را به وجود آورده است           

هاي خود را به نـاحق بـر مـردم            رقيب نظاميش، تصميمات و سياست      د آمده، به اتكاي قدرت برتر و بي       پدي

گـوين،    كند، و اين در حالي است كه در قلب اروپـا يعنـي در بوسـني و هـرز                    اين بخش از جهان تحميل مي     

وند و جنايتكـاران  شـ  عام مي گناه به جرم وابستگي و عاليق ديني و فرهنگي قتل      زنان، مردان و كودكان بي    

  .كنند شوند بلكه جايزه هم دريافت مي نه تنها مجازات نمي

  آقاي دبيركل،

خواهيم بر تجاوزات قدرتمندان، صحه نگذاريد و تمام توان و امكانات مقـام خـود و                  ما از شما مي   

محـروم  المللي و ثبات و آرامـش و بهبـود زنـدگي مـردم           سازمان ملل متحد را در راه تفاهم و تساهل بين         

  .با احترام و آرزوي توفيق خدمت به مردم و جلب رضاي خالق. جهان به كار اندازيد

  نهضت آزادي ايران

  نخست وزير اسبق (مهندس بازرگان 

  )جمهوري اسالمي ايران

وزير  معاون نخست(دكتر ابراهيم يزدي 

و وزير امورخارجه اسبق جمهوري 

   )اسالمي ايران
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  بسمه تعالي

  ننهضت آزادي ايرا
  ۱۳۴۰تاسيس 

 

 انتخابات رياست جمهوري از ششمين دوره بيانيه تحليلي درسي

  

  هموطنان عزيز

محتـواي حاكميـت بـا اعـالم          ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ميان هياهو و تبليغات بـي           

انتخاب مجدد آقاي هاشمي رفسنجاني به پايان رسيد و اينك زمان آن اسـت كـه در آرامـش بـه ارزيـابي                       

شود بپردازيم، ضمن آن كه از هموطنان عزيز به خاطر اين كه در اثر  ها و درسي كه از آن گرفته مي ينهزم

 كنـيم، پـوزش   اظهـارنظر ايـم كـه بـه موقـع و زودتـر از ايـن          ها و مشكالت فراوان موفق نـشده        محروميت

ا تفصيل كافي در مورد     هاي متعدد خود درباره انتخابات اخير، ب        نهضت آزادي ايران در بيانيه    . خواهيم  مي

 سخن گفته اسـت ولـي در ايـن جـا نيـز الزم               ،شرايط و عوامل الزم براي برگزاري انتخابات آزاد و معتبر         

  .ديديم كه برخي از موارد كليدي را يادآور شويم

 گيـري خالصـه     ـ آزادي انتخابات تنها در محدوده زماني بين اعالم اسامي كانديـداها تـا پايـان راي                ۱

 بـراي كليـه آحـاد ملـت، از          ،بلكه ضرورت دارد كه در تمام مدت بين دو دوره متوالي انتخابـات            شود،     نمي

توانند داوطلب رياست جمهوري يا نمايندگي مجلـس باشـند، ايـن امكـان      جمله شخصيتهاي سياسي كه مي  

ري هـاي فيزيكـي يـا تبليغـات انحـصا           وجود داشته باشد كه آزادانه و بدون واهمـه از تهاجمـات و تهديـد              

هايـشان    ن و دستگاههاي مملكت و نيز پيشنهادها و برنامـه         مسئواليكطرفه، نظرات خود را درباره عملكرد       

را براي اصالح امور و اداره كشور به آگاهي ملت برسانند تا مردم در زمان برگزاري انتخابات، شـناخت                    

 باشند و بتوانند با ديد بـاز و  هاي آينده كانديداها داشته  كافي نسبت به شخصيت، عملكرد گذشته و برنامه       

  .آگاهي كامل آراي خود را به صندوقها بريزند

هـاي كثيراالنتـشار و نيـز         هاي اصلي و مـوثر ماننـد صـدا و سـيما و روزنامـه                در وضعي كه رسانه   

 و به طـور يـك جانبـه بـه تعريـف و تمجيـد       بلندگوها و تريبونهايي كه در انحصار حاكميت است، مستمراً      
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 ندارند يـا در صـورت انتقـاد،    اظهارنظرپردازند و مخالفان امكاني براي نقد و         و حكومت مي  رئيس جمهور   

توان از برگزاري انتخابات آزاد و برابر بـودن           گيرند، چگونه مي    در معرض تهديد و ضرب و شتم قرار مي        

  شرايط و امكانات تبليغ براي كانديداها سخن گفت؟

ي، قانون احزاب سالها پيش بـه تـصويب مجلـس رسـيده و            ـ با وجود آن كه بر اساس قانون اساس        ۲

نامه اجرايي آن نيز توسط دولت تصويب و به وزارت كشور ابالغ شده است، حاكميت ما تا امروز از                     آيين

اجراي واقعي قانون احزاب طفره رفته و آن را به صورت نمايـشي در حـد صـدور پروانـه فعاليـت بـراي                      

 گروه سياسي طرفـدار حاكميـت اجـرا كـرده           ۲ـ۳ ناشناس يا    ني عمدتاً معدودي واحد صنفي، فرهنگي و دي     

اند كه با وجود واليت فقيه و روحانيت منسجم، وجود احزاب نه              ن مدعي شده  مسئوالحتي برخي از    . است

  .تنها غير ضروري، بلكه مخل وحدت نيز است و مردم عالقه و تمايلي به عضويت در احزاب ندارند

با رژيمهاي سياسي گوناگون ثابت كرده است كـه بـدون وجـود احـزاب و                تجربه كشورهاي مختلف    

و فراهم بودن امكانات رقابـت سـالم و تبليـغ و            ) يعني غيرساختگي و غيردولتي   (گروههاي سياسي واقعي    

فعاليت آزاد آنها، امكان مشاركت جدي مردم در زندگي سياسي جامعه و برقراري ثبـات سياسـي پايـدار                   

  .وجود ندارد

كـه  (چين شدن كانديداها توسط شوراي نگهبان در واقع بها ندادن به قدرت تـشخيص ملـت                   تـ دس ۳

و محروم كردن مردم از حق انتخاب كانديـداهاي         ) اعالم كرده بودند  » ميزان«آن را    رأي   رهبر فقيد انقالب  

  .مورد نظرشان است

ند ولي فقـط چهـار نفـر از          نفر ثبت نام كرده بود     ۱۲۸بر طبق اعالم وزارت كشور، در انتخابات اخير         

آنان صالح تشخيص داده شدند و در مورد بقيه حتي از ذكر نام آنان و دالئل رد صالحيتشان براي مردم  

ن و دولتمردان فعلي خودداري شـد و        مسئواليعني صاحبان اصلي كشور و انقالب و به قولي ولي نعمتان            

 اوطلب فقط چهار نفر، نه كمتر و نه بيشتر؟ گفته د۱۲۸هيچ مقامي براي مردم توضيح نداد كه چرا از ميان          

افـزار كـامپيوتري      شود كه شايد علت محدود كردن كانديداها به چهار نفر اين بوده است كه چون نـرم                 مي

شمارش آراء از آمريكا خريداري شده بود، كارتهاي انتخاباتي نيز براي همـاهنگي بـا نـرم افـزار خريـده                     

براي دو كانديـداي  ( محل ۴انتخابات رياست جمهوري آمريكا كه فقط داراي       شده، مانند كاتهاي مربوط به      
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 است، قبل از اعالم نظر شوراي نگهبان طراحي شده و لذا اجباراً) رياست جمهوري و دو كانديداي معاونت

  .اند فقط چهار نفر گزينش شده

از سـوي    آراء   ئـت گيـري و شـمارش و قرا       رأي   ـ با توجه به اين كه هيچ گونه نظـارتي بـر جريـان             ۴

مخالفان و مردم و حتي نامزدهاي انتخابات اعمال نشده، هرگونه ادعايي از جانـب حاكميـت يـك جانبـه و                

  .فاقد اعتبار الزم است

   درباره اعتبار و ارزش انتخاباتاظهارنظر

 ذكر خواهد شد، ششمين دوره انتخابات رياست      بندي موارد فوق و صرفنظر از نكاتي كه بعداً          با جمع 

تواند انتخاباتي آزادانه و دمكراتيك تلقي    نميجمهوري حداقل بنا به دو دليل زير فاقد اعتبار قانوني بوده و

  :شود

  ها به جاي ملت ـ دخالت شوراي نگهبان در تشخيص صالحيت و تعيين نامزد۱

عدم هاي غير موافق با حاكميت، به خاطر          ـ تداوم و تكرار عدم حضور و فعاليت احزاب و شخصيت          ۲

  . امنيت و آزاديها و امكانات قانونيتأمين

  .توان از آن گرفت ارزيابي نتايج انتخابات و درسي كه مي

ما براي آن كه تصويري واقعي و منصفانه از سير تحول انتخابات و از جمله ميزان مـشاركت مـردم      

 تحقيقات انجام يافته    هاي ششگانه به دست دهيم، بر اساس مطالعات و          و موقعيت برنده انتخابات در دوره     

دهـي و نيـز آمارهـاي اعـالم شـده از سـوي وزارت                رأي   درباره جمعيت كشور و تعداد واجدين شـرايط       

كشور در مورد تعداد آراي اخذ شده و تعداد آراي نفرات اول انتخابـات رياسـت جمهـوري در هـر دوره                      

  .فرماييد ايم كه به پيوست مالحظه مي جدولي تهيه كرده

  :ل ضميمه، حتي به فرض آن كهبا بررسي جدو

هـاي   علـي رغـم خلـوتي چـشمگير حـوزه     (ـ ارقام اعـالم شـده در مـورد تعـداد آراي اخـذ شـده         الف

 راضـافه بـ   رأي  صحت داشته و هيچ گونـه     كامالً، تعداد آراي نامزدان و تعداد آراي باطل شده          )گيري  راي

  تعداد شركت كنندگان به صندوق ريخته نشده باشد،

  و اعالم نتايج اشتباهي رخ نداده باشد، آراء رتها به كامپيوتر داده شده و در شمارشـ كليه كا ب
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ها و عواملي از قبيل نگراني و ترس از محروم شدن از حقوق قانوني مانند                 دادن، انگيزه  رأي   ـ براي   ج

 محظورهـاي   شدن در دبيرستان يا دانشگاه، اخذ گذرنامه يا اجازه خروج و دريافت كوپن ارزاق يا                پذيرفته

به خاطر عدم اجـراي تكليـف       (اخالقي و اجتماعي، به ويژه در محيطهاي كوچك و همچنين ترس از آخرت              

   وجود نداشته است،)شرعي

  :توان موارد زير را استنتاج كرد مي

رغم به كار گيري همه امكانات، ابزارها و ترفندهاي شرعي و عرفي و برخالف ادعاي حاكميت  ـ علي۱

ن را مـسئوال خـود   رأي تر بوده و مردم بـا      كه مشاركت مردم در انتخابات از هميشه گسترده       مبني بر اين    

 درصـد   ۲۸ درصـد واجـدين شـرايط و         ۵۱كمتـر از    (اند، در صد مشاركت مـردم در انتخابـات            تاييد كرده 

هـاي    در مقايـسه بـا دوره     )  درصد كـل آرا    ۶۳در حدود   (و ميزان مقبوليت برنده انتخابات      ) جمعيت كشور 

  .گذشته افت چشمگيري داشته است

هـاي   ـ با توجه به اين كه آقاي هاشمي رفسنجاني بنابر اذعان مكـرر خودشـان، از جملـه در خطبـه            ۲

نماز جمعه، نقش اساسي و تعيين كننده در كليه جريانهاي سياسـي مملكـت در سـالهاي پـس از پيـروزي                      

 رأي  انـد،   جي و ساير مـسائل كليـدي داشـته        انقالب و از جمله در اداره جنگ، تعيين و هدايت سياست خار           

بـوده   رأي   مردم به ايشان كه كمتر از دو سوم كل آراي اخذ شده و كمتر از يك سوم تعداد صاحبان حق                   

داشـته  ) تنزل% ۳۷(و حتي در مقايسه با آراي مربوط به دور اول رياست جمهوري ايشان نزول آشكاري                

نـه فقـط كارنامـه دوره اول رياسـت          ( ساله ايشان    ۱۴لكرد  است، در واقع بيانگر قضاوت مردم درباره عم       

  .شود درباره حاكميت كنوني محسوب مي) رفراندوم(پرسي  بوده است و به نوعي، پاسخ همه) جمهوري

ـ شايد مهمترين دليل عدم مشاركت و دلسردي مردم را بتـوان فقـدان اميـد آنـان نـسبت بـه آينـده             ۳

ار اول نامزد رياست جمهوري شدند، بـا تـصوري كـه نـسبت بـه              هنگامي كه آقاي هاشمي براي ب     . دانست

اعتدال و واقعگرا بودن مشاراليه و تاكيدشان بر حاكميت قانون و بر اسـتفاده از تخـصص و كـارداني در                  

و ) فـن سـاالران   (اين اميد در قشرهايي از مردم و از جملـه در برخـي از تكنوكراتهـا                 ذهنها وجود داشت،    

رويهـا، افـراط كاريهـا،        و خارج كشور پديد آمد كـه بـا انتخـاب ايـشان دوره چـپ               هاي داخل     كرده  تحصيل

 بـا   متأسـفانه . قانونيها خاتمه يافته و تعقل و متانت و آزادي جاي آنها را خواهد گرفت               ساالريها و بي    غوغا
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حل نشدن و بلكه باال گرفتن بحرانهـاي سياسـي و اقتـصادي و گـسترش فـساد مـالي در زمـان تـصدي                         

له آقاي هاشمي، اين اميد با ياس مبدل شد و لذا در زمان انتخابـات اخيـر، شـور و شـوقي بـراي                        چهارسا

از طرف ديگر، چون سه كانديداي ديگر نيز عالوه بر گمنامي           . انتخاب مجدد ايشان در مردم وجود نداشت      

 از احتمـال تغييـر      اي  اي با حاكميت پيوند داشتند و در تبليغات انتخاباتيـشان نـشانه             نسبي، هر يك به گونه    

اي قـوي بـراي انتخـاب فـردي      خورد، مردم فاقد انگيـزه      نمي اساسي در سياستهاي جاري مملكت به چشم      

دهنـدگان كـه خـود را موظـف بـه       رأي  ميليون نفر از۶با وجود اين، مشاهده شد كه بيش از . جديد بودند 

جالـب  . دادنـد  رأي   درباره آنها داشتند،  ي كه اطالع بسيار كمي      يدانستند به نامزدها    شركت در انتخابات مي   

به نفع آقاي توكلي كه پيوند خاصي هم با آن استان ندارد، داده              آراء   اين جاست كه در كردستان بيشترين     

 مردم رنجديده و تشنه امنيت كردستان به صرف مخالفت با كانديدايي كه هم به زعـم آنهـا و                    احتماالً. شد

اند ولي بـه آنـان اميـد     شناخته   نمي است، به كانديداي ديگري كه او راكاره بوده هم به اعتراف خودش همه    

  .دادند رأي برقراري آرامش و امنيت داده بود،

داشت و به مخالفان واقعي شـناخته شـده           اگر در چهار سال گذشته آزادي فعاليت سياسي وجود مي         

كت مـردم بـه مراتـب افـزايش         شد بدون شك ميـزان مـشار        نيز امكان شركت در رقابت انتخاباتي داده مي       

شـد، چـه بـسا اكثريـت          اي كاسـته مـي      يافت و اگر چه درصد آراي آقاي هاشمي به طور قابل مالحظـه              مي

كه بـاز هـم ايـشان بهتـرين انتخـاب ممكـن در شـرائط موجـود            رسيدند    بندي مي   دهندگان به اين جمع     راي

شـد، اعتبـار و مـشروعيت         شـمي داده مـي    در آن صورت، صرفنظر از تعداد آرايي كه به آقاي ها          . اند  بوده

  .گرديد   نميانتخابات مخدوش

از آن جا كه آرزوي هميشگي مـا اسـتحكام نظـام و سـرافرازي جمهـوري اسـالمي ايـران از طريـق                   

استقرار حاكميت ملت و دسـتيابي واقعـي بـه آرمانهـاي واالي انقـالب يعنـي آزادي، اسـتقالل و حكومـت                       

تفاوتي مردم و ضعيف شدن پشتوانه مردمي رئيس جمهور و مسئوالن         اسالمي بوده است، دلسردي و بي     

اي بـراي آينـده ملـك و ملـت            هـاي تلـخ و نگـران كننـده          كند، بلكه آنها را نشانه        نه تنها ما را خوشحال نمي     

هـا و هـشدارهاي    دانيم و از اين كه دست اندركاران مملكت بدون اعتنا به افكـار عمـومي و بـه توصـيه       مي

ه دوستداران صديق اسالم و ايران همچنان بر ادامه سياستهاي خود، ولو بـه قيمـت از دسـت                   خيرخواهان
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رفــتن حيثيــت اســالم و آزادي و آبــادي مــيهن و افــزايش روز افــزون مــشكالت سياســي و اقتــصادي و 

  .خوريم دل مي فشرند، خون اجتماعي، پاي مي

  

  دگان انتخاباتميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري و آراي برن

  

  آراي اخذ شده  صاحبان حق راي
  آراي برندگان انتخابات

  درصد

  

  

  زمان

  

  دوره

  

  

) ۱(جمعيت 

  ميليون نفر

  به

) ۲(تعداد 

تقريبي 

  ميليون نفر

نسبت به 

  %جمعيت 

تعداد ميليون 

  نفر

نسبت به 

تعداد 

صاحبان 

  % رأي حق

نسبت به 

  %جمعيت 

) ۴(تعداد 

  ميليون نفر

نسبت به 

  كل آراء

سبت به ن

تعداد 

صاحبان 

   رأيحق

نسبت به 

  جمعيت
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۵۴) ۴/۴۸(۸/۱۶  ۹/۵۰ 

)۹/۵۶(  

۵/۲۷  ۶/۱۰  ۱/۶۳  ۱/۳۲ 

)۹/۳۵(  

۴/۱۷  

  .سالهاي مختلف درصد در ۸/۳ تا ۵/۳ و در نظر گرفتن رشد جمعيت به نرخ ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ـ بر اساس سرشماريهاي )۱(

  ـ بر اساس تحقيقات به استثناي رديف زير)۲(

  .رسد   نميكه در مقايسه با ساير ارقام قابل قبول به نظر) ۳/۴/۷۲كيهان (ـ بر طبق اظهارات وزير كشور )۳(

  ـ اعالم شده توسط وزارت كشور)۴(

  

  جناب آقاي هاشمي

اي   ايـد، ولـي بـا پـشتوانه         ران تكيـه زده   به هر تقدير، اينك شما بار ديگر بر مسند رياست جمهوري اي           

ضعيفتر از گذشته و مواجه بـا بحرانهـاي روبـه رشـد اقتـصادي، عميقتـر شـدن فاصـله طبقـاتي، فـشار                         

وران، ازديـاد فـساد مـالي و          روزافزون بر اقشار كم درآمد از جمله كامندان، كارگران، كشاورزان و پيشه           

سـابقه در     هاي سنگين، ركـود كـم       اه مدت خارجي با بهره    اداري، گسترش نارضايتيها، افزايش وامهاي كوت     

  ....مراكز توليد صنعتي و



 ٢٣

اي بهتـر از قبـل معرفـي كنيـد؟ وضـع فعلـي، همـه                  آيا شما در وضع فعلي قادرخواهيد بود كه كابينه        

به دانند كه شما خودتان و مملكت را    نميمندان به ايران و اسالم را نگران آينده ساخته است و مردم             عالقه

اعتنايي بـه قـانون، بـه آشـفتگي و شـورش و توفانهـاي                 خواهيد با بي    خواهيد ببريد آيا باز هم مي       كجا مي 

  سهمگين ميدان دهيد و بحرانها را تشديد كنيد؟

و رهـايي از فقـر و تنگناهـاي شـديد           ..... ،  آنهـا آزادي، امنيـت، مـسكن      . مردم انتظارات زيـادي دارنـد     

  . اميدي ندارند كه شما بتوانيد اين انتظارات را برآورده سازيدسفانهمتأكنند و  اقتصادي را طلب مي

ن مـسئوال ه جنگ قدرت، بلكه حجت داريم، بار ديگر مشفقانه به شما و سـاير  ناز آن جا كه ما با شما    

دهيم كا تا خيلي دير نشده است، صادقانه به سوي ملت، تمام ملت ايران و نه تنهـا اقليـت تـابع                        هشدار مي 

، برگرديد و صميمانه كمر همت، بـه اجـرا و اسـتقرار قـانون و اعـاده حاكميـت مـردم، كـه همـان             خودتان

باشد كه به ياري خداوند بار ديگر بارقه اميد در دلهاي مـردم دليـر و شـرافتمند                  . حاكميت خداست، ببنديد  

بات بدون نياز به    مندانه مردم در انتخا     اين سرزمين بدرخشد و در آينده شاهد مشاركت داوطلبانه و عالقه          

  .تبليغ و نمايش و تكليف و تهديد باشيم

   للمتقنيةوالعاقب

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۲تيرماه 



 ٢۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

   

  )دانشجوي دوره دكتراي دانشگاه كلن آلمان( مصاحبه آقاي بوختا

 )۱۴/۵/۱۳۷۲ (با آقاي دكتر ابراهيم يزدي

  ان و تاثير آن در ايجاد وحدت اسالميانقالب اسالمي اير

  

  تعريف شما از مكتب و تفكر تشيع چيست؟:  ـ الف۱س 

  باشد؟ هاي اصلي و ذاتي تشيع چه مي گي ويژ:  ب

  تعريف شما از مكتب و تفكر تسنن چيست؟: ج

  باشد؟ هاي اصلي و ذاتي تسنن چه مي ويژگي: د

توحيـد ـ   (گ تشيع و تسنن در اصول دين هاي مختلف اسالمي، به خصوص دو فرقه بزر فرقه: پاسخ

به عنوان خاتم پيامبران، با هم ) ص(و مباني اساسي دين يعني كتاب خدا، قرآن و رسول خدا) نبوت ـ معاد 

  :سازد عبارتند از اما موضوعات و مسائلي كه اين دو را از هم متمايز مي. اشتراك نظر دارند

ظـاهر قـرآن را   ) اشاعره(ز گروههاي افراطي آنها ـ در مورد قرآن ـ اهل تسنن به خصوص برخي ا ۱

ها قائـل هـستند، و معتقدنـد معـاني            اهل تشيع براي قرآن ظاهرها و باطن      ). اند  دانسته  يا مي (دانند،    اصل مي 

  .اند گانه معصوم توضيح داده باطن قرآن را امامان دوازده

فهم و قبول وحي، رسـالت،  . استـ جايگاه عقل ـ تشيع جايگاه و مقام خاصي براي عقل انسان قائل  ۲

در مـورد احكـام، عقـل را از حجيـت       ) اخبـاريون (البته برخي از شيعيان     . امامت، همه بر اساس تعقل است     

  .برخي از گروههاي اهل تسنن، چنين مقامي را براي عقل قائل نيستند. اندازند مي
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جبر معتقدند و برخي ديگر به      ـ برخي از گروههاي اهل تسنن، براي بشر اختياري قائل نيستند و به              ۳

اهل تشيع، به جبـر و بـه تفـويض كامـل معتقـد نيـستند، بلكـه              . اراده يا تفويض مطلق براي انسان معتقدند      

  ).ال جرب و ال تفويض بل امر بني االمرين(. دانند وضعيت انسان را بين اين دو امر مي

ايـن  . تمام موارد به آن معتقـد اسـت       ـ اهل تسنن به عصمت انبيا در وحي فقط معتقدند اما تشيع در              ۴

ـ مصونيت از خطا در مقام تبليـغ  ۲ـ مصونيت با عصمت از خطا در مقام گرفتن وحي،   ۱: موارد عبارتند از  

در مـذهب   . ليف شخـصي  ـ مصونيت از خطا در مقام انجـام وظـايف و تكـا            ۳در رسانيدن پيامهاي الهي و      

  .نيز معصوم هستندگانه  تشيع اعتقاد بر اين است كه امامان دوازده

اهل تسنن اهـل    .  بيت تصريح شده است     اهل  از سوره احزاب طهارت    ۳۳در آيه   : ـ عترت يا اهل بيت    ۵

، اهل بيت مورد نظر ايـن       )ص(اهللا    در تشيع بر اساس سنت خود رسول      . دانند  بيت را شامل زنان پيامبر مي     

  .باشند سل امام حسين، ميآيه قرآن كريم فاطمه، علي، حسن، حسين و امامان بعد از آن از ن

فرمـود،  ) ص(رسول خدا : كنند كه ـ حديث ثقلين ـ اهل تسنن، اين حديث را به اين صورت روايت مي ۶

كتـاب  (كتـاب اهللا و سـنتي   : گـذارم  كنم كه دو چيز سنگين براي شما باقي مي من در حالي شما را ترك مي      «

روايـت  ) كتاب خدا و عترت خـودم     ( و عترتي    كتاب اهللا : تشيع، اين حديث را به صورت     ). خدا و سنت خودم   

  .، مقام ويژه و خاصي را در اهل تشيع پيدا كرده است»عترت يا اهل بيت«كند و به اين ترتيب  مي

) ص(، بر حسب دستور قرآن، كه سنت رسول اهللا )ص(ـ شيعه و سني، هر دو براي سنت رسول اهللا ۷

 مقام و جايگـاهي بعـد از قـرآن قائـل هـستند و قـرآن و       را اسوه حسنه ناميده است، كه بايد پيروي شود،      

اما شيعه مالك عمده و اصلي اعتبار سنت را از طريق عترت يا . رود سنت، دو منبع اصلي دين به شمار مي

داند و در  را واجب و الزم مي) گفتار ـ اعمال و تقرير ) (ص(شيعه سنت رسول اهللا . داند امامان معصوم مي

  .داند نت اجتهاد را، حتي براي امام معصوم، حرام ميمقابل نصوص قطعي س

د و حـرف و نقـل آنـان را حجـت     نـ دان ـ عدالت صحابه ـ اهل تسنن، تمام صحابه پيامبر را عادل مي ۸

  .تشيع، به عدالت تمامي اصحاب پيامبر اعتقاد ندارد. دندان مي

بر اين سه اصل به دو اصل شيعه عالوه . ـ در تسنن اصول دين عبارتست از توحيد ـ نبوت و معاد ۹

  .هم معتقد است) واليت(عدالت و امامت 
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. تواند حـاكم باشـد     نميـ امامت و جانشيني ـ به اعتقاد شيعه ، تا امام معصوم حضور دارد، كسي ۱۰

در غياب معصوم، انتخـاب حـاكم بـا         . و اختيار مردم باشد، نه با زور       رأي   اما حكومت معصوم هم بايد با     

 خليفـه اول و دوم،  وداهل تسنن، بر اسـاس رويـه تعيـين          . ف است و با رضايت مردم     عقل و تشخيص عر   

يعني اگر حكومتي به زور     . دانند، بعدها، زور هم بدان اضافه شد        مي اساس حكومت را، رضايت و وصايت     

آيه االمر، موضوع  بر اين اساس، در مورد اولي . كند  هم به قدرت نشست، به داليلي، اطاعت او را توجيه مي          

االمـر را   تشيع، اولـي . دانند را واجب ميدانسته و اطاعت از او » االمر اولي«قرآن، اهل تسنن هر حكومتي را   

بعد از انقالب اسالمي، گروهي از اهـل تـشيع يـا حـداقل برخـي از متفكـرين       . اند  دانسته  مي امامان معصوم 

  .دانند االطاعه مي االمر واجب صاحب مقام آن، ولي فقيه را اولي

ـ مهدي موعود ـ تسنن و تشيع، هر دو به ظهور مهدي معتقدند اما تشيع مهدي موعود را قـائم آل   ۱۱

  .داند محمد و امام دوازدهم غايب مي

شـيعه چنـين    . داننـد   ـ اهل سنت، فتاوي خلفاي سه گانه، اول تا سوم، را جزيي از احكام دينـي مـي                 ۱۲

  .موضعي ندارد

  .ف تسنن، تعطيل نشده استـ در تشيع فرآيند اجتهاد، برخال۱۳

اي در اسـالم و تـاريخ اسـالم داشـته و              ـ عرفان اسالمي، عرفان و تصوف اسالمي، جايگاه ويـژه         ۱۴

در تـشيع يـك    .  مبرا اسـت    معصوم شيعه از هر گونه آلودگي با عرفان غيراسالمي         اناما عرفان امام  . دارد

هاي عرفاني از امامان شـيعه        ترين گنجينه بهترين و زيبا  . جريان بسيار غني و سرشار عرفاني وجود دارد       

شايد در هيچ فرهنگ و مذهب ديگري دعاهاي زيبا نظير آنچه از امامـان شـيعه بـه مـا                    . به ما رسيده است   

) نظير دعاي كميل ـ صحيفه سجاديه ـ دعاي عرفات ـ احاديث قدسي و ـ. (رسيده است وجود نداشته باشد

، اصل و منـشا خـود را بـه نحـوي از انحـاء بـه امامـان شـيعه                      فرقه ۲۳ فرقه صوفيه، حداقل     ۲۵از حدود   

  .هايي دارند رسانند و يا بانيان آنها، حداقل چنين داعيه مي

در بررسي ويژگيهاي هر يك از دو فرقه تسنن و تشيع بايد توجه داشت كه طـي دورانهـاي مختلـف،        

  :سه دوره اصلي را بايد در نظر داشت. اند اين ويژگيها متحول شده

  ).ص(تا پايان خالفت خلفاي رسول اهللا ) ص(ره اول ـ در زمان حيات رسول اهللا دو
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  .اميه تا حدود آغاز قرن بيستم است دوره دوم ـ از زمان سلطه بني

  .دوره سوم ـ از آغاز قرن بيستم تا كنون

ــرآن و رســول اهللا   در دوره اول، ــاره ق ــاوت درب ــدگاههاي متف ــشات، تمــايالت و دي ــان ) ص( گراي مي

پيامبر گرامي، تا آنجا كه اين نظرات و گرايشها مغاير با اصـول قرآنـي نبودنـد و                  . مانان وجود داشت  مسل

كردند، آنها را تحمل كرده و نسبت به بعضي از اين نظرات و گرايشها عنايت مخصوص                    نمي مباني را نفي  

  .فرمودند مبذول مي

تبـع آن، انطبـاق تفـسيرهاي دينـي بـا           همراه است با حاكميت قدرت سياسي بر دين، و به            دوره دوم، 

اگر چه برخي از متفكرين . اكثريت اهل تسنن، اين جريان را تاييد كرده است        . نيازهاي قدرت سياسي حاكم   

اهل تسنن در برابر خلفاي ظلم و جور ايستادند ولي امامان شيعه، و به تبع آنها شيعيان، بـر ظلـم و سـتم            

 به طور مستقيم و غيرمستقيم و يا در زنـدانها           رگير شدند و اكثراً   خلفاي ناحق صحه نگذاشتند و با آنان د       

. فعاليت امامان شيعه، انسجام تفكر شيعي را، در چهارچوبهاي اصلي حفظ كرده است            . به شهادت رسيدند  

به تبعيت از امامان معصوم، علمـا و متفكـرين شـيعه جـز در مـواردي، بـا سـالطين و حكومتهـاي زمـان                 

اين دوره طوالني هم روش و منش امامان و متفكرين شيعه و هم متفكرين اهل تـسنن                  در   .همراهي نكردند 

هـاي دينـي از طـرف ديگـر، فرهنـگ             ها و خلفاي حاكم بر جريـان        طرف و نقش و نفوذ سيطره دولت        از يك 

اي را براي هر دو مكتب به وجود آورده است، كه در بررسـي ايـن                  سياسي، فقهي، عرفاني، اجتماعي ويژه    

  .تب در عصر حاضر بايد به آن توجه داشتدو مك

در جهان تسنن، از زمان سقوط خالفت عثمـاني تغييـرات بـارزي در            .  عصر حاضر است   دوره سوم، 

» اهـل تـسنن   «در هر نوع بررسـي از ويژگيهـاي         . شود  روند فكر و انديشه متفكرين اهل تسنن مشاهده مي        

نـوعي نـوآوري در ايـن       . ان تسنن، در نظر گرفت    هاي ديني معاصر را در جه       انديشهالجرم بايد تحول در     

به عنوان مثـال، اكثـر      . نمايد  شود، كه مواضع و ويژگيهاي تاريخي را نفي و يا تعديل مي             ها ديده مي    انديشه

داننـد     نمياالطاعه االمر و واجب علما و متفكرين جديد اهل تسنن، هر حاكم ناحق و اهل جود و ستم را اولي  

  .رت باز شدن باي اجتهاد معتقدندو يا بسياري به ضرو
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در جهان تشيع، روي كار آمدن صفويه و رسمي شدن مذهب تشيع، تغييراتي در برخي از گرايشها و 

اي با سالطين پيدا كردند و بـه تبـع            مواضع تاريخي شيعه به وجود آورد و از علماي برجسته، پيوند تازه           

 در جريـان فكـر و انديـشه اهـل      مشروطيت، تحول تـازه  انقالب  . آن به توجيه حكومتهاي ظالمانه پرداختند     

 در باب فلسفه سياسـي و حكومـت عنـوان گرديـد انقـالب               خصوصاًاي،    مسائل تازه . تشيع به وجود آورد   

هـاي دو     بنابراين، در هر نـوع بررسـي از ويژگـي         . تر ساخت   تر و عميق    اسالمي ايران، تحوالت را گسترده    

  .بايستي اين تحوالت را در نظر گرفت و به آن پرداخت هل تسنن، ميجريان فكري و مذهبي اهل تشيع و ا

  گيرد؟ صورتي به خود مي ـ بنابر تعريفهاي شما از مكتب تشيع و تسنن وحدت دو فرقه چه۲س 

ـ در مورد چگونگي وحدت دو فرقه، ابتدا بايد روشن ساخت منظور از وحـدت چيـست؟ آيـا                   ۱: پاسخ

ها، در يك جريان واحد است؟ كه نه عملي است و نه مفيد  يا تمامي فرقهمنظور حذف يا ادغام هر دو گروه   

يا آن كه منظور ايجاد نزديكي و تفاهم و تبادل نظـر و همكـاري و همفكـري و همگـامي ميـان                       ! اي  به فايده 

  .ها باشد تواند دنبال حذف يا ادغام فرقه   نميباشد؟ وحدت نبايد و هاي مختلف اسالمي مي فرقه

هاي متفاوت و مختلف، حاصل يا انعكاس طبيعت تفكر بشر و             ر كه پيدايش افكار و انديشه     طو  ـ همان ۲

هاي ديني و      دين است، تغيير در مواضع و گرايش        و همكنشي ميان انسان به عنوان مخاطب وحي، با وحي        

هـا نيـز بايـد متناسـب و بـه همـراه شـرايط مناسـب طبيعـي،                     تحول به سوي همگامي و وحدت ميان فرقه       

  .تماعي و سياسي در جوامع اسالمي باشداج

هـاي     آمده است، قبول حق حيـات بـراي تمـامي انديـشه            ۱ـ شرط اول وحدت، به معنايي كه در بند          ۳

  .باشد متفاوت و مختلف و تحمل حضور آنان مي

اي  توان بر مـوارد اشـتراك كـه اصـولي و پايـه      ها و اختالفات عقيدتي مي ـ در وراي گوناگوني فرقه   ۴

  :كه عبارتند از. تكيه كردهستند 

هـاي فكـري و    ـ قبله واحد ـ به اضافه اشـتراكات فـراوان در زمينـه    ) ص(ـ قرآن، سنت رسول اهللا ۱/۴

  ).شريعت(احكام ديني 

ـ مشكالت و موضوعات مشترك و منافع مشترك جهان اسالم چـه در درون ايـن جوامـع و چـه                     ۲/۴

  .هاي مشترك خارج از آن و برنامه و اولويت
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  :راي هموار ساختن راه وحدت، ضروري است كهـ ب۵

  .ـ پذيرفتن حق حيات و حضور براي هر دو فرقه و ساير فرق اسالمي۱/۵

  .هاي مختلف هاي مذاهب و فرقه ـ تالش علمي ـ دور از تعصب ـ براي فهم انديشه۲/۵

  .هاي ارتباطي دائم اسالمي ـ علمي و مبادله استاد و دانشجو ـ ايجاد شبكه۳/۵

  .ررسي، تبيين و تكيه بر نكات مشترك عقيدتيـ ب۴/۵

ـ بررسي و تبين موارد اختالف در سطوح آكادميك و با روحيه علمي به منظـور روشـن نمـودن                    ۵/۵

  .ها ـ تسامح و تساهل در موارد اختالف داوري مواضع و حوادث گذشته، بدون پيش

مـسلمانان، كـه بـراي همـه     ـ بررسي و تبين راه حلهاي مشترك براي مسايل و مـشكالت كنـوني             ۶/۵

  .ها يكسان است گروهها و فرقه

ها و استفاده علمي از تجارب هر كـشور و گـروه مـسلمان در                 ـ مبادله تجارب بين مذاهب و فرقه      ۷/۵

  .حل مشكالت متنوع جوامع كنوني و تطبيق مباني ديني با شرايط عصر حاضر

كشورهاي اسالمي و مقابله مشترك با ـ بررسي و تبيين موانع موجود بر سر راه رشد و توسعه     ۸/۵

  .آنها

ـ عليرغم تمامي اختالفات، كه برخي از آنها بـسيار اساسـي و زيربنـايي هـم اسـت، بـا وجـود ايـن                 ۶

  .وحدت، همكاري و همفكري ميان مسلمانان عملي است

  از نظر شما حديث غدير خم چه اهميتي دارد؟: ـ الف۳س 

  ت؟نظر شما درباره امامت و واليت چيس:  ب

  باشد؟   نميو وحدت اسالمي مانع آيا اعتقاد به امامت براي يگانگي : ج

و از ) ص(غدير خم يك حادثه واقعي تاريخي است و بخشي از سنت غيرقابل انكار رسـول اهللا    : پاسخ

  .باشد اهميت آن نظير ساير اجزاء دين مي. باشد مصاديق نص مي

انـد و     چوب يك حادثه تاريخي و يا امامـاني كـه آمـده            امامت را نبايد تنها در چهار      مسئلهغدير خم و    

 هر مكتبي براي .آنها الگوهاي عيني و عملي مفاهيم و ارزشهاي انتزاعي ديني هستند. اند بررسي نمود رفته

اي، به صورت كتـابي در    بدون ارائه الگو، هر فكر يا انديشه      . زنده ماندن نياز به ارائه الگوهاي انساني دارد       
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امامـان شـيعه، نيـز ـ بـه      . انـد  ها و مثلهاي اعالي پيام خود بـوده  انبيا نمونه.  باقي خواهد مانديك كتابخانه

. تصديق تاريخ، الگوهاي زنده اين مكتب هستند و شناخت آنها براي شيعه و سني ضروري و مفيـد اسـت                   

لهـام از رويـه آن      توانـد بـا ا      اعتقاد به امامت نه تنها مانع براي يگانگي و وحدت اسالمي نيـست، بلكـه مـي                

  .امامان كمك به آن باشد

اهللا مرتـضي     هـا و كتابهـاي آقـاي آيـت          ـ ارزيابي شـما از فعاليـت      ۴س  

  عسكري و امثال ايشان چيست؟

اما برخي از . دهم   نميدر مورد فعاليت و كتابهاي آقاي عسكري اطالعات زيادي ندارم و نظري: پاسخ

  .ور توجه و دقت استمطالعات ايشان، جالب و از نظر تاريخي در خ

  .خداوند همه ما را از لغزش مصون بدارد و ما را بر آن چه موجب رضاي خدا است موفق بدارد

  

  تهران   ـابراهيم يزدي

  ۱۳۷۲ مرداد ۱۴



 ٣١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به وزير اطالعات و درخواست بررسي اقدامات ايذايي مأموران آن وزارتخانه

  

  ۱۴۶۲:  مارهش

  ۲۲/۶/۷۲: خـتاري

  جناب آقاي فالحيان

  وزير محترم اطالعات

 قانون احزاب، به قوه قضائيه      ۱۰به طوري كه مسبوق هستيد، نهضت آزادي ايران از كميسيون ماده            

شكايت نهضت به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده و تحت رسيدگي              . شكايت برده است  

 ۱۶۸ قـانون احـزاب واصـل    ۱۳تا زماني كه دادگاه بـر طبـق مـاده          . صادر نشده است  است و هنوز حكمي     

قانون اساسي با حضور هيات منصفه تشكيل نگردد و حكمي مبني بر منع فعاليـت نهـضت آزادي صـادر                    

نشود، نهضت آزادي بر طبق قانون اساسي و قانون احـزاب حـق ادامـه فعاليـت و ايفـاي وظـايف ملـي و                         

بر همين اساس مشاور سياسي رئيس قوه قضائيه چنـدي قبـل در             . دارد  خود محفوظ مي  اسالمي را براي    

يك مصاحبه مطبوعاتي ضمن بيان اين مطلب كه پرونده شكايت نهضت آزادي به دادگاه ارجاع شده است، 

روزنامـه رسـالت    (اظهار اميدواري كردند كه نهضت آزادي هر تصميمي را كه دادگاه اتخاذ نمايد بپـذيرد                

هاي فراوان مامورين و نهادهاي دولتي،        ها و مخالفت    دانيد در اثر مزاحمت     به طوري كه مي   ). ۴/۹/۷۱خ  مور

باشـد و تنهـا دفتـر          فاقد امكانات و ارتباطات الزم براي فعاليت آزاد قـانوني مـي            عمالًنهضت آزادي ايران    

هـا و    نامـه احيانـاً شـود و   سياسي و شوراي مركزي آن و گاه بگاه جلـسات محـدود اعـضاء تـشكيل مـي              

معـذلك مـامورين شـما    . نمايـد  هائي در سطح اعضاء و نزديكان به تعداد بسيار محدود منتشر مـي     اعالميه

  .دننماي كنند كه فعاليت مي دهند و تهديد مي افرادي را آزار مي

 بـه رئـيس محتـرم قـوه قـضائيه اطـالع داديـم        ۱۹/۱۱/۷۱ در نامه مـورخ      قبالًطور كه      همان متأسفانه

 اعـضاء و طرفـداران      امورين وزارت اطالعات بر خالف قانون اساسي و قانون احزاب كماكان بـه ايـذاي              م



 ٣٢

گروهك غيرقانوني « فعاليت در هاي واهي، به اتهام دهند و هر روز افراد را به بهانه     نهضت آزادي ادامه مي   

رچينـي بـراي وزارت     دهنـد تـا آنهـا را بـه خب           مورد احضار و بازجوئي و ارعاب قرار مـي        » نهضت آزادي 

برخي ديگر را به همين اتهام از ادامه تحـصيل          . اطالعات و يا قطع همكاري با نهضت آزادي مجبور سازند         

شـوند و يـا دسـتور         سازند و يا به اين بهانه مانع تمديد جواز كسب و كارشان مي              در دانشگاه محروم مي   

  .نمايند  صادر ميتوقيف پروانه فعاليت بازرگاني و خدمات انتشاراتي آنها را

انـد كـه بـه عنـوان          ها و تهديدها، مامورين وزارت اطالعات چنين ادعا كرده          در برخي از اين بازجوئي    

اند كه چون دادگاه هنوز حكمي به نفـع نهـضت آزادي صـادر                كنند و مدعي شده     ضابط دادستاني عمل مي   

  .نكرده است اين حزب حق فعاليت نداشته و غيرقانوني است

اي ضابط دادسـتاني شـناخته    دانيم كه وزارت اطالعات بر طبق كدام قانون و يا آئين نامه            نمي ما  اوالً

  شده است و ضابط كدام دادستاني؟

احكـام دادسـتاني و     و  تواننـد در چهـارچوب اجـراي دسـتورات             ضابطين دادگـستري تنهـا مـي       ثانياً

خودسـرانه در    يـا دادسـرا بـه اقـدام          دادگاهها عمل كنند و حق ندارند كه بدون دسـتور و حكـم دادگـاه و               

  .احضار و بازجوئي مردم مبادرت كنند

همانطور كه گفته شد پرونده شكايت نهضت آزادي به دادگاه ارجاع شده اسـت و دادگـاه هنـوز                     ثالثاً

 يا اتخاذ تـصميم و اقـدام در مـورد      اظهارنظربنابراين  . اي نداده و حكمي صادر ننموده است        تشكيل جلسه 

  .دي از محدوده اختيارات دادسراها خارج شده استنهضت آزا

نهضت آزادي ايران بارها التزام خود را به قانون اساسي و قـوانين موضـوعه اعـالم كـرده اسـت و                      

هر زمان كه دادگاه صالحه موضـوع       . شكايت نهضت به دادگاه نيز از مصاديق همين التزام به قانون است           

 نهـضت بـر     ، اساسي، نسبت به شكايت نهضت اتخاذ تصميم كند         قانون ۱۶۸ قانون احزاب و اصل      ۱۳ماده  

  .طبق مقررات قانوني عمل خواهد نمود

  .انتظار و توقع ما اين است كه مقامات و مامورين دولت نيز خود را ملتزم به تبعيت از قانون بدانند



 ٣٣

تـالش بـراي    رسد كـه اقـدامات ايـذائي مـامورين وزارت اطالعـات و                مي با توجه به نكات باال به نظر      

خواهيم  عالي مي باشد و لذا بدينوسيله از جناب    ارعاب اعضا و طرفداران نهضت آزادي بر خالف قانون مي         

  .كه دستور اكيد در مورد قطع اين گونه اقدامات صادر فرماييد

  نهضت آزادي ايران

  

  

  رياست محترم جمهوري: رونوشت

  رياست محترم قوه قضائيه

   كل كشوررياست محترم بازرسي

  رياست محترم ديوان عدالت اداري



 ٣۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به رئيس جمهور و استيفاي حقوق و آزاديهاي ملت

  

  ۱۴۶۲:  شماره

  ۳۱/۶/۷۲:  خـتاري

  

  جناب آقاي رئيس جمهور

ر با سالم، جنابعالي پس از چهار سال دوران رياست جمهوري بار ديگر بـه ايـن سـمت انتخـاب و د                     

  :تاريخ دوازدهم مرداد ماه سال جاري در مجلس شوراي اسالمي به خداوند سوگند خورديد كه

از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي                ..... « 

  »....ملت شناخته است حمايت كنم

هاي نماز جمعـه و   تحليف و در خطبهعالوه بر اين، جنابعالي در سخنان خود هنگام برگزاري مراسم        

هـاي    هاي راديو و تلويزيون از پيشرفت و موفقيـت دولـت در اجـراي برنامـه                 ها و برنامه    در ساير فرصت  

وعده داده شده و از توسعه و رفاه عمومي صحبت كرديد كه با حقايق ملموس و آمارهاي منتشر شده از                    

عـالوه بـر آن، جنابعـالي در        . و گفتگوي فراوان دارد   طرف نهادهاي دولتي هم مطابقت ندارد و جاي بحث          

ايد كـه الزم دانـستيم بـه حكـم وظيفـه              هاي فردي و اجتماعي، مطالبي را ايراد نموده         مورد حقوق و آزادي   

  .هاي اجتماعي، حقايقي را به اطالع جنابعالي و ملت شريف ايران برسانيم يتمسئولشرعي و 

 ملت كه در فصل سوم قانون اساسي به تفصيل آمده اسـت             هاي اساسي     ـ در مورد حقوق و آزادي     ۱

احـزاب و   . شـود     نمـي  به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهـان شـيرين          . جز نام و نشان اثري نمانده است      

عدم تحمـل مخـالفين، حتـي گروههـاي         . گروههاي سياسي مخالف اجازه و امكان هيچگونه فعاليتي ندارند        

  .استدرون حاكميت را نيز شامل شده 
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نـشين و    بنـابراين، يـا خانـه     . مخالفين منفرد هيچ امكان براي بيان نظرات و يا نوشتن آنهـا را ندارنـد              

  .كنند اي نوشته و در سطح محدود توزيع مي خاموشند و يا با پذيرش هرگونه خطر و محدوديت نامه

نوني نيافته و همچنان    نامه اجرائي، اجازه فعاليت قا      رغم وجود قانون و آئين      هاي حزبي نيز علي     تشكل

منـدان    توقيف دفتر، عدم اجازه انتشار روزنامه، ضرب و جرح اعضا و عالقه           . برند  در بالتكليفي به سر مي    

در جلسات سخنراني، بازداشت و زنداني كردن غير قانوني اعضا و مديران، احضار اعضا و طرفداران در      

 تحصيل، لغو پروانه كسب، ايجـاد محـدوديت شـغلي           تهران و شهرستانها و تهديد و تطميع آنها، منع ادامه         

براي اعضا و مهمتر از همه عدم صدور پروانه فعاليت قسمتي از عملكـرد حكومـت جنابعـالي بـا نهـضت                      

  .آزادي ايران است

انـد چنـد      ـ در مورد مطبوعات، پس از مدتها كه فقط مطبوعات دولتي در كشور اجازه انتشار داشته               ۲

اند كه هراز گاهي در مطبوعات دولتي مـورد انـواع و اقـسام هتـك حرمـت و                     ر شده  آزاد منتش  مجله نسبتاً 

شوند و وقتي كـه        مديران آنها توسط ارگانهاي رسمي و غيررسمي تهديد يا احضار مي           حيثيت واقع شده،  

يكي از آنها اندكي ناپرهيزي كرده و مطالب جدي سياسي مخالف ميـل و سـليقه مـديران منتـشر كنـد بـر                        

ها   در مطبوعات دولتي به هر كس كه بخواهند بدترين تهمت         . آيد كه بر سر مجله كيان آمد         مي سرش همان 

. كننـد  دهند و حتي از چاپ آگهي تسليت نيز خـودداري مـي     نميزنند و حق دفاع نيز به آنها  و افتراها را مي   

روشـن سـاخته    در حالي كه قانون اساسي و قانون مطبوعات تكليف رسيدگي بـه تخلفـات مطبوعـاتي را                  

هـا و مجـالت را      كنـد و روزنامـه      است، دادگاه ويژه روحانيت بر خالف قانون در امر مطبوعات دخالت مي           

 ناشـرين   ،همـين دادگـاه   . توان از توقيف نـشريه راه مجاهـد نـام بـرد             مي  نمونه نبه عنوا . نمايد  توقيف مي 

  .كند ه و به آنها اخطار ميير پيام هاجر و سالم را احضار و بازجوئي نمودظبعضي از مطبوعات ن

كنـون اجـازه     اما حاكميت تـا   . ـ در مورد رسيدگي به تخلفات سياسي، قانون اساسي صراحت دارد          ۳

 قـانون اساسـي در حـضور هيـات منـصفه            ۱۶۸نداده است كه حتي يك نفر متهم سياسي بر طبـق اصـل              

، وجـود زنـداني سياسـي انكـار         كنند  محاكمه شود و در حالي كه افراد را به اتهامات سياسي بازداشت مي            

اخيرا رياست قوه قـضائيه، آب پـاكي را روي دسـت            . شود    نمي شود و به آنها اجازه داشتن وكيل داده         مي

  :همه ريخت و با صراحت اعالم كرد كه



 ٣۶

هـاي   دادگاههاي انقالب براي رسيدگي به جرائم سياسي و حفاظت از انقالب اسالمي در برابر توطئه         «

  )۱۶/۵/۷۲كيهان (» .هند داشتدشمنان وجود خوا

ـ در مورد آزادي نمايندگان در اسـتفاده از تريبـون مجلـس كـه در مراسـم تحليـف بـه آن اشـاره                         ۴

هـاي    هـاي دولـت و سياسـت        دانيد كه نمايندگاني كه مواضع انتقـادي نـسبت بـه برنامـه              ايد، شما مي    ده  نمو

اند و در اين دوره بيشتر صداي مداهنه        هاند در دوره جديد از حضور در مجلس حذف شد           جنابعالي داشته 

 كرده و در داخل يا خارج مجلس سخني عليه          جرأتاي    شود و هراز گاهي هم كه نماينده        و تملق شنيده مي   

اي جـز   شـود كـه چـاره     كند چنان جو سياسي عليه او سـاخته مـي           هاي حاكم مطرح مي     حكومت و سياست  

اي از احـزاب مخـالف وجـود دارد كـه             ر مجلـس نماينـده    آيـا د  . نوشتن توبه نامه و سرودن مديحه نـدارد       

هاي دولت داشته باشد و آيا آزادي بيـان ادعـائي فقـط بايـد مخـتص نماينـدگان                   انتقادي اصولي از برنامه   

  باشد؟

دانيم از جنابعالي بخواهيم كه از گذشته عبرت بگيريد و به ملـت روي آوريـد و بـه                     در پايان الزم مي   

ماند كارنامه عملكـرد شماسـت در         گذرد و آنچه مي     مئن باشيد كه اين دوره نيز مي      قانون تمكين كنيد و مط    

  . عمل كنيدباشد كه اين بار به سوگند خود جداً. پيشگاه قضاوت مردم و در دادگاه عدل خداوند

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۲ شهريور ۳۱



 ٣٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

 

  هيم يزدي پيرامون برخي از مطالب كتابتوضيحات آقاي دكتر ابرا

  نوشته آقاي دكتر كريم سنجابي» ها اميدها و نااميدي«

  

  : كتاب آمده است۲۶۱ـ در صفحه ۱

. اي هست كه نظر شخص من نيست و اتهاماتي نيست كه من وارد كـنم                اينجا يك نكته  «

رتبـاط  اين حرفي است كه خود آقاي مهندس بازرگان زده و اقرار كـرده اسـت و آن ا                 

يعني نمايندگان آنهـا در آمريكـا، از        . مستمر آنها در آن زمان با عوامل آمريكايي است        

هاي به  زاده و ديگران با بسياري از عوامل آمريكايي و جمعيت قبيل دكتر يزدي و قطب

اصطالح طرفدار حقوق بشر آنها و بعضي از محافل دانشگاهي، و بعضي از سناتورها              

  ».كردند يو غيره ارتباط پيدا م

ناحق در مورد آقاي مهندس بازرگان و ياران  ه اي است كه آقاي دكتر سنجابي ب پايه هاي بي اين تهمت

انـد،    چون آقاي مهندس بازرگان در اين مورد توضـيحاتي داده         . فكري و سياسي ايشان عنوان كرده است      

اص در مورد اينجانـب مطـرح       اما درباره آنچه دكتر سنجابي با غرض خ       . شوم    نمي من در آن قسمت وارد    

  .گردد  توضيحاتي ارائه ميذيالًنموده، 

المللي حقوق بشر، اتحاديه حقـوق        ارتباط اينجانب و دوستانمان در خارج از كشور با سازمانهاي بين          

المللي حقوقدانان    المللي حقوق دانان دموكرات، نهضت بين       مدن آمريكا، شوراي جهاني كليساها، انجمن بين      

المللي  المللي قضات، كميته بين المللي، كميسيون بين  و بين فجنبش روشنفكران كاتوليك، سازمان ع    كاتوليك،  

ايـران و جبهـه     به بعد، ابتدا سـران نهـضت آزادي          ۱۳۴۱صليب سرخ، از زماني شروع شد كه در سالهاي          

نظـامي  و در محـاكم  ملي و سپس روحانيون مبارز ضد شاه و سـاير مبـارزين و آزاديخواهـان دسـتگير       
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هـاي قبـل از     تا آخرين هفتـه وضعيتي كه تقريباً  . محاكمه و يا در زندانها تحت فشار و شكنجه قرار گرفتند          

ها دفاع از حقوق زندانيان سياسي و حمايـت           هدف از اين فعاليت   .  ادامه داشت  ۵۷پيروزي انقالب در بهمن     

اي گـسترده بـوده     هـ  وگيري از اعـدام   از مبارزات مردمي داخل كشور و تقليل فشار بر اين زندانيان و جلـ             

هـاي مـستمر تمـام        ها همراه با تظاهرات و راهپيماييهاي ضد رژيمـي، بخـشي از فعاليـت               اين فعاليت . است

گروههاي سياسي و دانشجويي خارج از كـشور، در قبـال مبـارزات مـردم در داخـل ايـران و بـه عنـوان                         

همـين اقـدامات    . ي ملـي و اسـالمي هـم نبـود         همدردي و حمايت از آنان بوده است و منحصر به گروههـا           

  .دفاعي سبب شد كه بسياري از مبارزين سياسي از مرگ حتمي نجات يابند

 دقيـق و مـوثقي از وضـعيت زنـدانهاي سياسـي و              دوستان همفكر ما از داخل ايران گزارشات نسبتاً       

ت به زبانهاي زنده و رايج      اين گزارشا . فرستادند  فرسا در زندانها را براي ما مي        شكنجه و فشارهاي طاقت   

المللي حقـوق بـشر قـرار داده          شد و در اختيار سازمانهاي بين       ترجمه مي )  انگليسي و فرانسه   عمدتاً(جهان  

كردنـد، و بـا       المللي مطـرح مـي      هاي گروهي و يا نهادهاي بين       شد و آنان به نوبه خود آنها را در رسانه           مي

 نقض حقوق بشر و شكنجه زندانيان سياسي يـا زنـدانيان            ن كشور، به  مسئوالهاي گروهي به      نوشتن نامه 

گرفـت و يـا       در مواقعي كه جـان مبـارزين زنـداني در خطـر فـوري قـرار مـي                 . كردند  وجدان، اعتراض مي  

هـاي دفـاعي      محاكمات فرمايشي در دادگاههاي دربسته نظامي و خطر اعدامهاي سريع مطرح بود، فعاليت            

 معمـوالً . گرديـد  دگاهها و فشار براي نجات جان اين مبارزين متمركـز مـي  المللي به دا بر اعزام ناظرين بين  

. پرداختنـد  ميالمللي را گروهها و سازمانهاي فعال سياسي در خارج از كشور              هزينه اعزام اين ناظرين بين    

 موفـق بـه حـضور در    ن كـشور، اكثـراً  مـسئوال رغم مخالفتها و ممانعتهـا و كارشـكنيهاي       اين ناظرين علي  

. شـدند  هاي روحي و جسمي زندانيان مـي  اي نظامي و ديدار با زندانيان و كسب اطالعات از شكنجه   دادگاه

 مذاكرات خود را با مقامات ايراني و زندانيان و           و ها و مشاهدات    اين ناظرين پس از برگشت از ايران، يافته       

هـاي گروهـي بـه        سـانه المللـي و ر     سازمانهاي بـين  . دادند  هاي آنان به صورت مكتوب گزارش مي        خانواده

هـايي از آنهـا را ـ منتـشر       نـاظرين اعزامـي، گزارشـات را ـ يـا بخـش       اعتبار ايـن سـازمانها و شخـصيت   

 نجات جان برخـي از   تخفيف فشار بر زندانيان و بعضاً و و همين موجب ايجاد فشار بر دولت      . ساختند  مي

  :مودتوان از گزارشات زير ياد ن به عنوان نمونه مي. گرديد آنها مي
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المللي   گزارش آقاي ايوبودلو، نماينده اعزامي انجمن بين      : ـ شرايط زندان و زندانيان سياسي در ايران       ۱

دانان كاتوليك، و گزارش آقايان برنارد گوتـه و برترانـد             المللي حقوق   دانان دموكرات و سازمان بين      حقوق

انتـشارات  . ۱۹۷۵نيان سياسـي ـ مـي     نفر از زنـدا ۹والت نمايندگان كانون وكالي پاريس در مورد كشتار 

  .۱۳۵۴مرداد ) خارج از كشور(نهضت آزادي ايران 

 گـزارش ژان ميـشل برانـشويك، نماينـده اعزامـي            ،ـ وضع كنوني فشار و اختناق سياسـي در ايـران          ۲

المللي حقوقدانان دموكرات و ميشل ژست، نماينده اعزامي جنبش روشنفكران كاتوليك ـ ژانويه   انجمن بين

  .۱۳۵۴اسفند ) خارج از كشور( ـ انتشارات نهضت آزادي ايران ۱۹۷۶

 ـ  ۱۹۷۷ ـ فوريـه   الملل، درباره تجاوز بـه حقـوق بـشر و شـكنجه در ايـران      ـ گزارش سازمان عفو بين۳

پيام مجاهـد ـ ارگـان    :  ـ همچنين نگاه كنيد ۱۳۵۶فروردين ) خارج از كشور(انتشارات نهضت آزادي ايران 

  .۱۳۵۶ ـ فروردين ۴۶شماره ) ارج از كشورخ(نهضت آزادي ايران 

المللـي حقوقـدانان دمـوكرات ـ      البالء ـ نماينده اعزامـي انجمـن بـين      ـ از نوري ـ گزارش درباره ايران۴

 ـ انتشارات نهضت  ۱۹۷۸المللي حقوقدانان كاتوليك ـ مارس   المللي حقوق بشر و جنبش بين فدراسيون بين

  .۱۳۵۷ خرداد) خارج از كشور(آزادي ايران 

المللي حقـوق بـشر، سياسـتمداران ـ حقوقـدانان ـ         سازمانهاي بيننين و فعاليمسئولطبيعي است كه 

  .هاي برجسته شناخته شده از ميان اتباع كشورهاي اروپا و آمريكا باشند استادان و شخصيت

*          *          *  

در داخـل كـشور، جمعـي از        گيري مبارزات ملـت ايـران و بـاز شـدن نـسبي فـضاي سياسـي                    با اوج 

دكتر . هاي سياسي ملي و اسالمي، جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را تاسيس نمودند شخصيت

در مـاده دوم اساسـنامه ايـن جمعيـت     . سنجابي نيز يكي از موسسين و مدتي هم رئيس اين جمعيـت بـود            

موسسين جمعيـت، همچنـين طـي       . بودتصريح شده   » المللي مدافع حقوق بشر     همكاري با سازمانهاي بين   «

المللـي حقـوق      اي به دبيركل سازمان ملل متحد، كه رونوشت آن براي تمام سازمانهاي بين              نامه سرگشاده 

 كه ،و دكتر سنجابي، يكي از امضا كنندگان اين نامه بود. بشر فرستاده شد، تاسيس جمعيت را اطالع دادند

المللي حقوق بشر     انيان خارج از كشور، و نقش سازمانهاي بين       هاي دفاعي اير    در آن به موثر بودن فعاليت     
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در نامه مذكور به دفعات از مواضع مترقي سازمانهاي طرفـدار حقـوق بـشر               . اذعان و اعتراف كرده است    

  .مانند مجمع جهاني حقوق بشر، عليه حكومت مطلقه شاه و نقض حقوق بش در ايران تجليل شده بود

 به عنوان يكي از اعضاي برجسته جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق              عالوه بر اين دكتر سنجابي،    

  : با صراحت اظهار داشت كه۲۲/۱۰/۵۶بشر در ايران، در مصاحبه مطبوعاتي خود در 

خـواه   سازمانهاي بشر دوست جهان و از هر فـرد آزادي         ما از سازمان ملل و از همه        «

ياي حقوق ملت ايران كه بالمال به نفـع         توقع داريم كه ما را در اين اقدامات راجع به اح          

  ».جهان است، با هر گونه وسايل ممكن تاييد و تقويت كنند

ن جمعيـت، اينجانـب در آمريكـا و مرحـوم     مـسئوال ، از طـرف  ۱۳۵۶سيس جمعيت در سـال      أبعد از ت  

 و از   .به عنوان نمايندگان جمعيت معرفـي شـديم       ) آن زمان وي در آمريكا نبود     (زاده در اروپا      صادق قطب 

  .هاي داخل كشور ايجاد شد ها دفاعي در خارج از كشور با فعاليت آن پس هماهنگي بيشتري ميان فعاليت

حال چگونه است كه دكتر سنجابي كه خود سالها يك شخـصيت سياسـي و اسـتاد حقـوق، و مـدتي                      

ارتبـاط  «ا  ها چنين قـضاوت كـرده و مغرضـانه و آن ر             وزير امور خارجه بوده است، در مورد اين فعاليت        

آيـا اگـر    . تلقي نموده و خواسته است چهره مبارزين سياسي را ملكوك نمايد          » مستمر با عوامل آمريكايي   

يت در برابر مبارزات ملت ايران و وجدان ملي و اسالمي خود، حتي سالها مسئولكساني كه بنا به احساس 

ت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر، فرا قبل از آنكه دكتر سنجابي آنها را به تاييد و تقويت اقدامات جمعي

المللــي حقــوق بــشر، و  بخوانــد، بــه حمايــت از مبــارزات ملــت خــود دســت زدنــد و بــا ســازمانهاي بــين 

هاي برجسته جنبش ضـد جنـگ         هاي سياسي و دانشگاهي و حقوقداناني كه در آمريكا، از چهره            شخصيت

لدوين، دكتر اسپاك، رمزي كالرك، ميشل كلير، تـام         ويتنام بودند، نظير، پروفسور اريك فروم ، ريچارد با        

چامسكي، اقبال احمد و ريچارد فالك و ابورزق تماس گرفته و از آنها براي تاييد و تقويـت مبـارزه مـردم                

انـد، مرتكـب گنـاه        آنان در اعتراض به حمايت دولت آمريكـا از رژيـم شـاه كمـك گرفتـه                خود و جلب نظر     

  اند؟ شده
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  :اب آمده است كت۳۲۸ـ در صفحه ۲

فقط سوليوان، سفير آمريكا مـستثني بـوده كـه بـه ديـدن مـن                ) سفرا(از آن ميان    .... «

نيامد، جز روزي كه براي خداحافظي به وزارت امور خارجه آمـد و كارهـاي خـود را                  

  ».داد  با بازرگان، اميرانتظام و دكتر يزدي انجام ميمستقيماً

داند و بايد بداند كه در عـرف روابـط ديپلماسـي، ديپلماتهـاي               ـ دكتر سنجابي بهتر از هر كس مي         اوالً

مقيم هر كشوري، عالوه بر تماس و گفتگو با مقامات ذيربط در وزارت امـور خارجـه، بـا سـاير مقامـات                       

گيرنـد و مالقـات    جمهـوري تمـاس مـي     و يا رئيسوزير نخسترسمي كشور، بسته به نوع مسائل، حتي با     

چه قبل از دولت موقت آقاي مهندس بازرگان . اي است م و جاري و قبول شدهاين يك رويه مرسو. كنند مي

  .و چه بعد از آن، اين رويه مرسوم بوده است

 سفرا، جز در مـوارد خـاص و بـسيار مهـم بـا وزيـر امـور                   ـ در عرف روابط ديپلماسي، معموالً     ثانياً

اي خارجي و وزارت امور خارجه يا       ه  كنند و امور جاري بين سفارتخانه         نمي خارجه دولت ميزبان مالقات   

ن ذيربط در وزارت امور خارجه انجام رسيدگي و         مسئوالها با     ها را كارمندان سفارتخانه     ساير وزارتخانه 

ن ذيربط مسئوالهاي خارجي، در تماس با  سفارت آمريكا نيز نظير ساير سفارتخانه. نمايند حل و فصل مي

ي و وزارت وزيـر  نخـست ها و مقامات كـشور ـ از جملـه     تخانهدر وزارت امور خارجه ايران و ساير وزار

امـا كـاردار سـفارت    . دفاع بوده است، اگر چه ممكن است سوليوان با دكتر سنجابي ديداري نداشته اسـت    

به عالوه وزير امور خارجه . اند ن ذيربط و مادون دكتر سنجابي در ارتباط و تماس بوده       مسئوالآمريكا با   

كه بخواهد، سفير هر كشور خارجي را به دفتر خود احضار نمايد و دكتر سنجابي هـم                 تواند، هر زمان      مي

  .توانسته است همين كار را بكند و سوليوان را احضار و با او گفتگو نمايد مي

ي، نـه در وزارت     وزير  نخستنه در   . ـ سوليوان هيچگاه با اينجانب ديدار و گفتگويي نداشته است           ثالثاً

مـشكوك بـه محوطـه      تنها ديدار ما، هنگام تخليه نيروهـاي مهـاجم          . ر هيچ كجاي ديگر   امور خارجه و نه د    

ي در وزير نخستاما درباره تماس مامورين سفارت آمريكا با . سفارت آمريكا در روزهاي اول انقالب بود

كـردم ايـن      ي خدمت مـي   وزير  نخست در امور انقالب در      وزير  نخستاي كه اينجانب به عنوان معاون         دوره

تماسها در چهارچوب مسائلي بود كه در آن زمان در رابطه بـا خـروج آمريكاييـان از ايـران و مـشكالت                       
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توضيح آنكه در جريان انقالب، چنـدين كميتـه مردمـي مـسلح خودجـوش               . فرودگاه مهرآباد وجود داشت   

قـيض يكـديگر     ضـد و ن    كردند و تصميمات و اقدامات آنها بعضاً        هاي فرودگاه مهرآباد را كنترل مي       فعاليت

ي، زيـر نظـر     وزيـر   نخـست وزيري، هيئتي از طـرف        بعد از استقرار دولت موقت در ساختمان نخست       . بود

ي در امور انقالب، تعيين شد تا بـه انفـاق نماينـدگان دادسـتان كـل،                 وزير  نخستاينجانب به عنوان معاون     

وج مسافرين و كاالها نظارت     كميته مركزي انقالب اسالمي، در فرودگاه مستقر شده و در امر ورود و خر             

قبل از انقالب، هيئت مستشاران نظامي آمريكا در فرودگاه مهرآباد ترمينـال مـستقلي              . الزم را اعمال نمايد   

بعد . دادند براي خود داشتند كه ورود و خروج افراد و كاالهاي خود را مستقل از مقامات از آنجا انجام مي

ين ترمينال زير نظر مستقيم مقامات فرودگاه و گمرك فرودگاه قـرار            ت ا ياز انقالب به دستور اينجانب فعال     

كرد به اينجانـب      هيئت مستقر در فرودگاه كه فعاليت اين ترمينال را نيز زير نظر داشت و كنترل مي               . گرفت

اطالع داد كه مقامات آمريكايي قصد خروج هشتاد صـندوق محمولـه از ايـن ترمينـال را بـدون بازرسـي                       

در بازرسـي معلـوم شـد محتويـات         . صله دستور داده شد كه صندوقها باز و بازرسـي شـود           بالفا. دارند

كردنـد، نبـود، لـذا        صندوقها، از مقوله لوازم شخـصي و خـانوادگي آمريكاييـاني كـه كـشور را تـرك مـي                   

محتويات صندوقها، در حـضور نماينـدگان دادسـتاني كميتـه مركـزي انقـالب اسـالمي و اعـضاي هيئـت                      

 طـي  بـرداري و كـالً   ستقر در فرودگـاه و نماينـده سـفارت آمريكـا در فرودگـاه صـورت      وزيري مـ   نخست

 در جريـان حـل و فـصل ايـن گونـه             كـامالً معاون سياسي دكتر سـنجابي      . اي توقيف گرديد    جلسه  صورت

  .مسائل و مشكالت بوده است

روارد آمـده    مركز مطالعات ايران در دانشگاه هـا       مسئولاي با      كتاب، طي مصاحبه   ۳۵۴ـ در صفحه    ۳

  :است

س ـ از جرياناتي كه در سفارت ايران در واشنگتن در آن موقع اتفاق افتاد كـه در آن   «

زماني كه داماد آقاي دكتر ابراهيم يزدي، آقاي شهريار روحاني سـفارت را در دسـت                

  ».داشتند، مطالبي به استحضار شما رسيد؟ و االن چه خاطراتي از آن دوران داريد

هاي سـفارت   اي از افراد خودش به سفارت ريخته، پرونده حاني با عده ـ شهريار رو  ج

آوري كرده و اموال سفارت را در دست گرفته و روي نقدينه و حساب سفارت  را جمع
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هم دست انداخته بود، و افرادي را كـه كارمنـد رسـمي سـفارت بودنـد، بـدون كـسب                     

من در  . رسيد  ه دست ما مي   خبر اينها مرتب ب   . كرد  دستور از مركز از خدمت اخراج مي      

ها به اميد اينكه بشود جلوگيري كرد، اول آقاي دكتر شايگان را، كه               اين آشفتگي مقابل  

خبر از ضعف و بيماري او نداشتم، ولي روي سوابق و شخصيتش اميدوار بـودم كـه        

بتواند يك شخصيت برجسته و قوي براي نمايندگيها باشد در نظر گرفتم و به او تلفن                

بعـد از   . ولي ايشان عذر خواسـت    . دار شود   ش كردم كه سفارت ايران را عهده      و خواه 

فردي تحصيل كرده و از روحـانيون برجـسته و          . او بود كه متوجه آقاي حائري شدم      

شاگرد خوب آقاي خميني بوده است و با موافقت آقاي خميني ايشان را بـه آن سـمت                 

اي علـي آگـاه و يـك نفـر را بـراي             بعد از اينكه او انتخاب شـد، آنهـا آقـ          . معرفي كردم 

  .كارشكني به تهران فرستادند

  س ـ سجادي؟

آنها مرتبـا بـا دكتـر يـزدي و مهنـدس بازرگـان       . دانم آن شخص ديگر كه بود   نميج ـ 

. كردنـد   آمدنـد و مـذاكره مـي        هاي دكتر يزدي پيش من مـي        ارتباط داشتند و با توصيه    

رت را به خود شـهريار روحـاني واگـذار          اش اين بود كه من مقام سفا        آقاي آگاه عقيده  

شناسم و از سوابق و اصول او خبر نـدارم              نمي و من حاضر نبودم به جواني كه      . كنم

بعـد از آن آنهـا خـانمي را كـه اسـمش را              . يتي بـدهم  مسئولچنان مقام پر اهميت و پر       

  .فراموش كردم معرفي كردند

  س ـ خانم مهوش طباطبائي بود؟

تي يك روز كه در دفتر مهندس بازرگان بودم آنها از واشنگتن به ح. ج ـ به نظر او بود

وار معرفـي كردنـد كـه باعـث         خ  او تلفن كردند و آقاي حائري را سست ايمان و شراب          

در اين موضوع آقاي دكتر يزدي هم كه آن موقـع همـه             . آزردگي مهندس بازرگان شد   

هاي آنها بكنم و من  ستهكرد كه توجه به خوا      كاره دولت بود به من تلفن و خواهش مي        

  ».رفتم   نميالبته زير بار
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اند نـسبت     اين مطالب و اقدامات كه به آقاي دكتر شهريار روحاني و ساير كساني كه نام آنها را برده                 

  .اساس و عاري از حقيقت است داده شده است به كلي بي

  :شرح جريان به قرار زير است

شود به زماني كـه       داره امور سفارت ايران مربوط مي     ـ جريان مشاركت دكتر شهريار روحاني در ا       ۱

انقالب در پاريس مستقر بودند و كارمندان سفارت ايران در واشنگتن از ورود اردشير زاهدي سفير رهبر 

سپس بعضي از اين كارمنـدان بـا محـل اقامـت            . شاه به سفارت ايران، جلوگيري كردند و او را راه ندادند          

 ـ  ۵۷ دي مـاه  ۲۸رهبر انقالب در تـاريخ  . تو، تماس گرفته و كسب تكليف كردندلوشا رهبر انقالب در نوفل

يت آقاي دكتر جليل ضرابي براي نظـارت بـر اداره           مسئول طي يك حكم كتبي پنج نفر را به          ۱۳۹۹ صفر   ۱۹

، عـالوه   اعضاي ايـن كميتـه  . امور سفارت ايران در واشنگتن و كنسولگريها در ساير شهرها تعيين نمودند      

آقاي دكتر ضرابي عبارت بودند از آقاي دكتـر رضـا صـدر، دكتـر طباطبـائي، احمـد عزيـزي و دكتـر                        بر  

  ).كپي اين حكم به پيوست است. (شهريار روحاني

اعضاي اين كميته كه هر يك ساكن شهرهاي مختلف آمريكا بودند، بالفاصله كار يا تحصيل خـود را                  

ر شدند و صندوق بايگاني اسناد محرمانه باقيمانـده         رها كرده و در محل سفارت ايران در واشنگتن حاض         

در سفارت را مهر و موم كردند و براي نظارت بر حسن جريان امور روزمره سـفارت تـصميماتي اتخـاذ                    

، ي به طور كتبي يا شفاهي، توسط رئيس كميته، آقاي دكتـر ضـراب             اين كميته اقدامات خود را مرتباً     . كردند

، تعيين ۵۷ بهمن ۲۲بعد از پيروزي انقالب و استقرار اولين دولت موقت در         . داد  انقالب گزارش مي  به رهبر   

از طرف آقـاي مهنـدس      . در آن زمان من عضو شوراي انقالب بودم       . وزير امرو خارجه مدتي تعويق افتاد     

يت وزارت امور خارجه را مسئول و اعضاي شوراي انقالب به اينجانب پيشنها شد كه وزير نخستبازرگان 

يت مـسئول ، اما اينجانب بنا به داليلي، كه خدمت آقاي مهندس بازرگان شـرح دادم از پـذيرفتن ايـن                    بپذيرم

اي معالجات پزشـكي بـه اروپـا رفتـه            در آن زمان دكتر سنجابي در تهران نبود و براي پاره          . امتناع نمودم 

و به همين دليل آقاي     . يت وزارت دادگستري تصويب نمود    مسئول ايشان را براي     شوراي انقالب غياباً  . بود

سيد احمد صدر حاج سيد جوادي، علي رغم سوابق ممتدشان در امور قضايي و حقوقي، به عنـوان وزيـر                   

هنگامي كه دكتـر سـنجابي از سـفر اسـتعالجي خـود بـه اروپـا برگـشت،         . كشور تصويب و معرفي شدند    
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 و يـا امـور خارجـه اصـرار          هاي كشور   و روي يكي از وزارتخانه    . پيشنهاد وزارت دادگستري را نپذيرفت    

 تعيين و كار خود را آغاز كرده بـود، بـه ايـن ترتيـب دكتـر سـنجابي بـه                      قبالًو چون وزير كشور     . وزريد

آقـاي دكتـر ضـرابي طـي        .  شـروع نمـود    ۵۷وزارت امور خارجه منصوب و كار خود را از اواخـر بهمـن              

 و اعـضاي كميتـه و كاركنـان         تلكسي، انتصاب دكتر سنجابي بـه وزارت امـور خارجـه را از طـرف خـود                

  .سفارت به ايشان تبريك گفته است

 بهمن ماه دكتر سنجابي، طي تلكس رمزي خطاب به دكتر ضرابي، آقاي جعفـر فقيـه را، كـه از           ۲۹در  

كارمندان سياسـي قـديمي سـفارت در زمـان اردشـير زاهـدي بـود، بـه سـمت كـاردار موقـت معرفـي و                           

  :ن تلكس به شرح زير استمتن اي. نمايد درخواست همكاري را مي

. از وزارت امـور خارجـه بـه آقـاي دكتـر جليـل ضـرابي ـ سـفارت ايـران واشـنگتن           «

خواهشمند است با نظر و همكاري آقاي جعفر فقيه كـاردار موقـت اهتمـام الزم را در                  

 ـ  ۲۲۴۹۹ ـ  ۲۹/۱۱/۵۷ .حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك سـفارت مبـذول فرماييـد   

  ».كريم سنجابي

  : مخابره نموده است۲/۱۲/۵۷ دكتر ضرابي در پاسخ به اين تلكس، متن زير را در آقاي

به نام خدا ـ جناب آقاي دكتر كريم سنجابي وزيـر محتـرم امـور خارجـه ـ نظـر بـه         «

رساند بر اساس   آن برادر عزيز به اطالع مي     ۲۹/۱۱/۵۷ مورخه   ۲۲۴۹۹تلگراف شماره   

ان، اين هيئت عليـرغم مخالفتهـاي مـستقيم و          فرمان امام خميني، رهبر ملت قهرمان اير      

غيرمستقيم كارمندان و كاركنان سفارت ايران تا حد ممكن در حفظ اسـناد كوشـيده و    

همانطور كه خواست شماست اين هيئت تا پايان مدت ماموريتش با دقـت تمـام بـدين                  

  .با تقديم احترامات فائقه ـ برادر شما ـ جليل ضرابي. كار ادامه خواهد داد

  ».جناب آقاي مهندس بازرگان. اهللا خميني ونوشت حضرت آيتر

همانطور كه در اين تلكس اشاره شده است، بعضي از كارمندان قديمي سفارت حاضر به همكاري با                 

مشروح اين جريانات در گزارشهاي روزانه هيئـت مـذكور بـراي            . كردند  كميته امام نبودند و كارشكني مي     

ين دليل دكتر سنجابي، مجبور شد آقاي اعتصام را كه از كارمندان سياسـي  به هم. رهبر انقالب آمده است   
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نـامبرده  . دار و موجه وزارت امور خارجه بود، از تهران به جاي جعفر فقيه منصوب و اعزام نمايـد                   سابقه

يت اداره امور سفارت را بر عهـده گرفـت و كميتـه مـذكور در     مسئولبعد از ورود به محل ماموريت خود،       

بنـابراين دكتـر شـهريار روحـاني، بـرخالف اظهـارات مغرضـانه دكتـر              .  به كار خـود پايـان داد       ۱۳/۲/۵۸

سنجابي، با افراد خودش به سفارت ايران نريخت و در اموال سفارت هم دخل و تصرف ننمود و كسي را                    

زديك به او نيـز  تنها اردشير زاهدي ـ سفير شاه ـ را، كارمندان راه نداده بودند، و افراد ن  . هم اخراج ننمود

  .در سر كار خود حضور پيدا نكردند

علي آگاه از اولين . آقايان علي آگاه و سجادي، هر دو از مسلمانان فعال و مبارز مقيم واشنگتن بودند

گذاران انجمن اسالمي دانشجويان در آمريكا و كانادا ـ گروه فارسي زبان ـ بود و در فعاليت دفاعي و    پايه

، و اعتـصاب  ۷۷دادي، از جمله تظاهرات ايرانيان در واشنگتن عليـه شـاه ـ در نـوامبر     در مبارزه ضد استب

غذا و تظاهرات اعتراض آميز در اكتبر همان سال در نيويورك در مقابل كاخ سازمان ملل متحـد حـضور                    

ر بنابراين عالقمندي اين افراد به امور كشور، آن هم در آن مقطع حساس تاريخي امري بسيا               . فعال داشت 

 در تهران با اينجانب تماس گرفتـه        به دليل آشنايي و همكاريهاي گذشته، طبيعتاً      . طبيعي و سالم بوده است    

اينجانب هم، بـراي احتـراز از تـداخل در وظـايف و جلـوگيري از سـوء                  . كردند  و نظرات خود را مطرح مي     

 يعنـي  مـسئول كردنـد، بـه وزيـر     تعبيرات، آنها و ساير ايرانياني را كه در اين مسائل به اينجانب رجوع مي    

شناخت و طبيعي بود كـه مـن آنهـا را معرفـي و                نمي دكتر سنجابي آنها را   . كردم  دكتر سنجابي معرفي مي   

دانم چرا بايد دكتر سنجابي از اين عمل ناراحت شده و معترض                نمي .توجه به نظرياتشان را توصيه نمايم     

  .باشد

زي دكتر شهريار روحاني در امـوال سـفارت و نقدينـه و             ـ ادعاي دكتر سنجابي در مورد دست اندا       ۲

  .حساب سفارت است

هاي سفارت و كنسولگريهاي ايران   ـ همانطور كه در بند قبلي توضيح داده شد، نظارت بر فعاليت اوالً

  .در آمريكا، به كميته يا هيئت امام محول شده بود

يـران، قبـل از اخـراج اردشـير زاهـدي و      هـاي مـالي فـراوان در سـفارت ا     سوءاستفاده ـ به علت  ثانياً

استقرار كميته امام، كه مشروح آن در گزارش كميته به رهبـر انقـالب در همـان زمـان آمـده اسـت، و در                         
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هـاي مختلـف، كـه در آن شـرايط يـا       هاي يوميه تهران نيز منعكس شده بود، نهادها و وزارتخانـه     روزنامه

ماد نداشتند، بـه منظـور حفـظ منـافع ملـت ايـران، هـر يـك                  كاردهاي قديمي سفارت ايران آشنايي و يا اعت       

بـه  . (هايي رسيدگي به امور مربوطه را به كميتـه امـام ماموريـت دادنـد                جداگانه، بر حسب مورد، طي نامه     

منـصوب دكتـر    (معـاون سياسـي وزارت امـور خارجـه          : توان از تلگرافهاي زير نـام بـرد         عنوان نمونه مي  

 در مـورد قراردادهـاي مربوطـه،        ۸/۱/۵۸رگزاري رفراندم، وزير دفـاع در        در مورد ب   ۸/۱/۵۸در  ) سنجابي

 در ۱۴/۱/۵۸آن بانك، صـدا و سـيما در   لي در شعبه اهاي م    در مورد سوء استفاده    ۱۱/۱/۵۸بانك سپه در    

 در مـورد    ۱۵/۱۲/۵۸هاي آن سازمان، تلگراف وزيـر اطالعـات، تبليغـات و اوقـاف در                 مورد سوء استفاده  

در تمـام ايـن     .....).  در مورد قراردادهاي خريد مواد غذايي و       ۱۶/۱/۵۸ن، وزير كشاورزي در     هاي ايرا   خانه

هـاي خـود را عـالوه بـر ارسـال بـه وزارت امـور         نمود و گزارش موارد، هيئت مذكور با قاطعيت اقدام مي    

  .كرده است خارجه و نهادهاي ذيربط، در گزارش معمول خود به رهبر انقالب نيز منعكس مي

ن كسي است كه سـوابق سياسـي و حقـوقي           أاساس، دور از ش     براين وارد ساختن اين اتهامات بي     بنا

  .دارد و افتخار همكاري با مرحوم دكتر مصدق را داشته است

ـ تا آنجا كه به ياد دارم هرگز بحثي در مورد انتصاب دكتر روحاني به عنوان سـفير ايـران، مطـرح                   ۳

ايـشان از زنـان   . شهين طباطبائي، انتصاب او پيشنهاد خـود مـن بـود       اما در مورد خانم دكتر      . نبوده است 

فاضله ما، متخصص اطفال از يكي از بهترين مراكز پزشكي دنيا، و مـسلط بـر مبـاني انديـشه اسـالمي و                       

هـاي خـانم دكتـر     شخـصيت و فعاليـت  . باشد قرآن و معتقد و عامل به احكام و آشنا با مسائل سياسي مي          

بـا توجـه بـه ماهيـت        .  شناخته شده است   كامالًان ايرانيان و مسلمانان مقيم آمريكا       شهين طباطبائي در مي   

اي از جهات مختلـف بـه مـصلحت           انقالب اسالمي و تبليغات سوء عليه آن، انتصاب يك چنين زن برجسته           

در مقايـسه بـا افـراد ديگـري كـه دكتـر             . بـود   كشور و اثرات مثبت آن به نفع جمهوري اسالمي ايران مـي           

هر كـسي ايـن حـق را داشـت كـه اگـر       . بود بي اسامي آنان را مطرح ساخته است، انتخاب بهتري مي  سنجا

حساسيت دكتر سنجابي بـه صـرف معرفـي افـراد شايـسته،             . داند معرفي كند    فردي را شايسته مقامي مي    

  .غيرطبيعي و غيرقابل توجيه است
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هـاي اسـالمي      ارزات سياسي و فعاليـت     در مب  ـ اعتراض ايرانيان ملي و مسلمانان آمريكا، كه عموماً        ۴

اهللا دكتر مهـدي حـائري يـزدي     وجه، در مورد آيت اي طوالني داشتند، به آقاي دكتر سنجابي، به هيچ     سابقه

آشـنايي و   . شناختند و براي ايشان احترام قائل بودند و هـستند           بسياري از دوستان ما ايشان را مي      . نبود

 و تاسـيس گـروه متـاع        ۱۳۳۵شود به حـدود سـال          و مربوط مي   همكاري خود من با ايشان بسيار قديمي      

اي نظيـر آقايـان مهنـدس         هاي برجـسته    ، با همكاري و مشاركت شخصيت     )مكتب و تربيت اجتماعي علمي    (

آقاي دكتر حائري در حدود .... بازرگان، دكتر سحابي، آيت اهللا دكتر حائري، آيت اهللا مطهري، احمد آرام و             

) واشنگتن(اهللا بروجردي و به نمايندگي از طرف ايشان به آمريكا      طرف مرحوم آيت   ، از )۳۸يا   (۱۳۳۷سال  

رفتم، با يكديگر تا هنگام انقالب و بعـد از آن تمـاس و               كه اينجانب به آمريكا      ۱۳۳۹و از اواخر سال     . رفتند

. رده باشند ايم و هرگز نشنيدم كه دوستان ما در مورد ايشان اعتراضي ك             ارتباط كم و بيش مستمر داشته     

اما آنچه فعالين و مبارزين مسلمان و ملي اعتـراض داشـتند، در مـورد برخـي از كـساني بـود كـه دكتـر                          

سـوابق و گرايـشات     . سنجابي به همراه خود و به عنوان معاونين خود، به وزارت امور خارجه برده بـود               

يكي از . مريكا شناخته شده بود براي مبارزين ايراني در آهاي گروهي اين افراد عموماً سياسي و وابستگي

، دانـشجويان را بـه سـفر بـه     ۱۹۷۷آنان، از جمله كساني بود كه در جريان سفر شاه به آمريكا در نوامبر  

نمود و بليط رفت و برگـشت و هزينـه            واشنگتن و شركت در مراسم استقبال از شاه دعوت و تحريض مي           

كه هزاران ايراني از سرتاسر آمريكا، به خرج خـود و           پرداخت و اين در حالي بود         هتل و غيره آنان را مي     

با تحمل مشكالت به واشنگتن آمده بودند تا در تظاهرات اعتراض عليه شاه و حمايت كارتر از وي شركت      

 ضد اسالمي در آمريكا     يكي ديگر از اين معاونين، از افراد فعال وابسته به يك گروه سياسي شديداً             . نمايند

شناختند و از حضورشان پس از پيـروزي انقـالب            و مسلمان در آمريكا، اين افراد را مي       ايرانيان ملي   . بود

براي طرح و بحث اين مـسائل، بنـا         . در وزارت امور خارجه، آن هم در مقام معاونين وزير، ناراحت بودند           

 ي، در دفتـر   وزيـر   نخـست اي در     به درخواست آنان و پيشنهاد اينجانب و موافقـت دكتـر سـنجابي، جلـسه              

و . آنها نظـرات و داليـل خـود را عرضـه كردنـد            . اينجانب، با حضور تعدادي از همين دوستان تشكيل شد        

معـاون  (در مورد يكي ديگر از معاونين ايـشان   . اند، ترتيب اثري نداد     دكتر سنجابي هم همانطور كه نوشته     

 حتي همكـاران خـود دكتـر        نه تنها ايرانيان فعال خارج از كشور، بلكه بسياري از مبارزين ملي و            ) سياسي
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دكتـر سـنجابي نـه      . آقاي مهندس بازرگان نيز اعتراض داشـتند      . سنجابي در جبهه ملي نيز معترض بودند      

تنها ترتيب اثري نداد، بلكه در برابر اعتراض آقاي مهندس بازرگـان، تمايـل قطعـي خـود را بـه اسـتعفا و                        

البته اعالم استعفا بنا به داليلي در اواخر        . م كرد  اعال وزير  نخستبه آقاي   ) ۵۷در اواخر اسفند    (گيري    كناره

  ). آمده است۱۳۵۸ اسفند ماه ۲۲شرح كامل اين مسائل در اطالعات . ( صورت گرفت۵۸فروردين 

 به وزارت امور خارجه منصوب شـد ـ در اواخـر اسـفند مـاه      ۵۷آقاي دكتر سنجابي در اواخر بهمن 

، بعـد از انجـام رفرانـدوم تغييـر نظـام،      ۵۸واسط ارديبهـشت  گيري گرفت و در ا تصميم به استعفا و كناره  

ايشان نخواست، يا نتوانست در آن شرايط حساس بماند و بـا قاطعيـت بـا دولـت همكـاري                    . استعفا دادند 

ناپذير بود، سر  اي از آن اجتناب     اي، كه بعد از انقالب ايجاد شده بود، و بخش عمده            نمايد تا به وضع آشفته    

اگر نيروهاي روشنفكر ملـي و مـسلمان شـرايط تـاريخي را درك              . دين خود را ادا نمايد    و سامان بدهد و     

هاي سياسي، حداقل وحدت ظاهري را حفظ و با دولت  كرده بودند و عليرغم اختالف در ديدگاهها و سليقه      

  .شد نمودند، چه بسا از بروز بسياري از حوادث بعدي جلوگيري مي همكاري جدي و پيگيري مي

  ۱/۷/۷۲ـ ران ـته
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۶۷:  شماره

 نقد و بررسي توافقنامه ساف ـ اسرائيل

  )۱۳۷۲ ـ شهريور ۱۹۹۳سپتامبر (

  

، نمايندگان سازمان آزادي بخش فلسطين و دولت        )۷۲ شهريور   ۲۲(در سيزدهم سپتامبر سال جاري      

بيانيـه اصـول دوره     «ور يافتند و سندي را تحت عنوان        واشنگتن حض اسرائيل، به دعوت دولت آمريكا، در       

ــسطينيان در ســرزمينهاي اشــغالي  ــاري فل ــالي خودمخت ــد» انتق ــا و . امــضا كردن وزراي دولتهــاي آمريك

  .فدراسيوان روسيه نيز، به عنوان شاهد، سند مذكور را امضا نمودند

 بند يا اصل،    ۱۷شامل  » ولبيانيه اص «بخش اول به نام     : توافقنامه خودمختاري شامل سه بخش است     

ه و بخش سوم صورت جلسه تفاهمها و توافقهاي         مشامل چهار ضمي  ) پيوستهاي بيانيه اصول  (بخش دوم   

  . صفحه۳طرفين درباره بيانيه اصول و ضمائم آن در 

اعالم خبر مذاكرات مستقيم و محرمانه ميان ساف و اسرائيل در سوئد و به دنبـال آن، انتـشار مـتن                     

افقنامه اصول خودمختاري فلـسطينيان در نـوار غـزه و كرانـه بـاختري رود اردن و سـپس         نويس تو   پيش

امضاي متن نهائي آن توسط طرفين ماجرا، مانند يك بمب سياسي منفجر شـد و سـبب بـروز واكنـشهاي                     

  .گسترده و متفاوت در سراسر جهان گرديد

 .حالي و گرمـي روبـرو شـد    بـا خوشـ  در كشورهاي صنعتي نيمكره شمالي، انتشار اين خبـر عمومـاً     

سـاير  . دولتهاي عربي، بعضي بالفاصله و برخي با تاخير، اكثرا از توافقنامه استقبال يا آن را تاييد كردنـد              

 امضاي توافقنامه را با توجه به شرايط موجود گامي به جلـو و             كشورهاي اسالمي، به جز ايران، نيز اكثراً      

اي از موافقت و تاييد تـا مخالفـت        هاي فلسطيني طيف گسترده   واكنش گروه . بهترين كار ممكن تلقي نمودند    

ولي همه دولتها و گروهها، چه موافق و چه مخالف توافقنامه، بـر             . دهد  جدي و محكوم كردن را تشكيل مي      
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اي   اين باورند كه امضاي بيانيه اصول نقطه عطفي در تاريخ خاورميانه است و آثار و پيامـدهاي گـسترده                  

  .مراه خواهد داشترا در منطقه به ه

و اما در ايران، در حالي كه مواضع رئيس جمهوري و وزير امـور خارجـه محتاطانـه و ماليـم بـود،                       

هـاي جمعـي وابـسته بـه      توافق ساف و اسرائيل با مخالفت شديد از سوي بسياري از دولتمردان و رسانه     

ها و  ولي هيچ يك از روزنامه. تاي ياف دار به ساف و رهبري آن اوج تازه سابقهدولت روبرو شد و حمالت 

روزنامه رسالت در شماره مورخ     . هاي جمعي متن كامل بيانيه و ضمائم آن را منتشر نكردند            ساير رسانه 

عالوه بر اين، در بعـضي      . ١نويس متن را به طور ناقص و مخدوش منتشر كرد            بخشهايي از پيش   ۱۱/۶/۷۲

هايي مخدوش و ساختگي، مانند متنـي كـه         متن) ۲۷/۶/۷۲از جمله در كيهان مورخ      (هاي دولتي،     از روزنامه 

ايـن  . توسط صهيونيستهاي افراطي مخالف توافقنامه جعل و در بيروت نيز پخش شـده بـود، درج گرديـد                 

در حالي كه .  توجيه مخالفت خود با توافقنامه حتي به سانسور يا جعل اخبار نيز دست زدندها در روزنامه

دار مردم ما نسبت به قدس شريف و فلسطين و توجه جدي آنان نسبت به رويدادهاي  به دليل عالئق ريشه

قضاوت واقع  منطقه، حق اين بود كه قبل از هر چيز متن اصلي بيانيه بدون حذف و تحريف، براي اطالع و                    

. گرفـت   آن انجـام مـي   شد و سپس نقد و بررسي آن و ابراز موافقـت و مخالفـت بـا              بينانه مردم منتشر مي   

 سانسور مطبوعات كشورمان محدود و منحصر به اخبار داخلي نيـست و بـراي دريافـت اخبـار       متأسفانه

هاي خبري خارجي   رسانهصحيح درباره رخدادهاي خارجي نيز مردم و گروههاي عالقمند ناگزير بايد به          

  .روي آورند

*          *          *  

نهضت آزادي ايران، به عنوان يك حزب سياسي ملي ـ اسالمي در تمام ادوار فعاليـت خـود، چـه در     

داخل و چه در خارج كشور، از مردم مظلوم فلسطين دفـاع كـرده و در حـد تـوان و امكانـات خـود بـراي                 

ردم فلسطين و آزادي قدس شريف گام برداشـته و بـا سـاير گروههـاي                احقاق حقوق مشروع و انساني م     

                                                 

» طرح نظامي «به عنوان   » طرح مارشال « نيز اصطالح    ۱۶حذف شده و در بند       ۱۴و۹و۲ ضمناً در متن انتشار يافته، بندهاي        ـ1

طرحي بود كه پس از جنگ دوم جهاني به پيشنهاد مارشـال وزيـر امـور خارجـه آمريكـا،                    » طرح مارشال «. ذكر گرديده است  

طالعـي از تـاريخ آن را        مترجم محترم روزنامه به علـت كـم ا         ظاهراً. براي بازسازي اقتصادي و صنعتي اروپا به اجرا درآمد        

 .باشد ترجمه كرده است كه بسيار گمراه كننده مي» طرح نظامي«
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بـه همـين دليـل، نهـضت     . مبارز و مسلمان ايراني با مجاهدان فلسطيني همزباني و همسويي نمـوده اسـت       

آزادي ايران رويدادهاي مربوط به قـدس و مبـارزات بـرادران و خـواهران فلـسطيني در داخـل و خـارج                       

پـس از انتـشار خبـر توافـق سـاف و دولـت              . كنـد    و جديت پيگيري كرده و مي      اراضي اشغالي را با عالقه    

غاصب اسرائيل و عدم انتشار كامل متن توافقنامه، نهضت آزادي با مراجعه به دفتـر خبرگـزاري فرانـسه                   

بيانيه اصول و ضمائم آن را دريافت كرد و اينك نقـد و بررسـي آن را      ) كه متن كامل را منتشر كرده بود      (

ا تحليل سير تحول مبارزه با رژيم غاصب اسرائيل و شرايط منجر به امضاي توافقنامه بـه اطـالع                   همراه ب 

  .رساند ملت شريف و دلير ايران مي

*          *          *  

از زمان پيدايش فكر تاسيس دولت اسرائيل تا هنگام امضاي توافقنامه مـورد بحـث، مبـارزات مـردم                   

ها و دولـت غاصـب اسـرائيل چهـار دوره مـشخص زيـر را پـشت سـر                    فلسطين و اعراب عليه صهيونيست    

  .گذاشته است

 و تاسيس دولت اسرائيل، اين دوره مصادف بود با فروپاشي و تجزيـه              ۱۹۴۸قبل از سال    : دوره اول 

امپراتوري عثماني و جدا شدن سرزمينهاي عربي از آن و تاسـيس دولتهـاي كوچـك عربـي بـا مرزهـاي                      

خشهاي عظيمي از منطقه خاورميانه در زير قيومت اسـتعمار گـران فرانـسوي و               قراردادي و قرارگرفتن ب   

موسوم بـه   (در اين تقسيم بنديها، سرزمين فلسطين و قدس شريف تحت سلطه و نفوذ انگلستان               . انگليسي

سرانجام، صهيونيـستها   . قرار گرفت و انگلستان تاسيس يك دولت يهودي را تضمين كرد          ) بريتانياي كبير 

 پشتيباني دولت بريتانيا و به دنبال جنايات عظيمي كه روي تاريخ را سياه كرده است موفـق بـه                    با كمك و  

  .تاسيس دولت اسرائيل شدند

در اين دوره، دولتهاي اسالمي و عربي، به داليل مختلـف و از جملـه سـرگرم بـودن بـه مـشكالت و                       

ا عدم درك اهميـت و وخامـت        مسائل داخلي خود و ضعف مفرطشان يا عدم احساس تعلق به فلسطين و ي             

بنابراين، در ايـن دوره مقابلـه و درگيـري بـا            . تفاوت بودند   اوضاع، نسبت به حوادث سرزمين فلسطين بي      

نيروهاي نظامي انگليس و ترورريستهاي آموزش ديده صهيونيست و مقاومت در برابر تهاجم گسترده و               

ها بـا حمايـت       در نهايت، صهيونيست  . قرار داشت  به تنهايي بر دوش مردم فلسطين        رحمانه آنان، عمدتاً    بي
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انگلستان و ساير كشورهاي غربي موفق به دستيابي به هدفهاي خود و تاسيس دولـت اسـرائيل در سـال                    

  . شدند۱۹۴۸

، در هنگــام تاســيس دولــت اســرائيل، ۱۹۶۷ تــا جنــگ شــش روزه ژوئــن ۱۹۴۸از جنــگ : دوره دوم

 بدون مراجعه به ساكنان اصلي فلـسطين و نظرخـواهي از            سرزمين فلسطين، بنابر تصميم سازمان ملل و      

بخش كمتـري بـه يهوديـان اختـصاص         در اين تقسيم بندي،     . آنان، به دو بخش يهودي و عربي تقسيم شد        

 به طور مـستقيم يـا غيـر مـستقيم     داده شده بود ولي دخالت دولتها و ارتشهاي عربي همسايه ـ كه عمدتاً 

ر داشتند ـ و شكست آنان در جنگ با يهوديان سبب شد كه اسـرائيل در   تحت سيطره و نفوذ انگلستان قرا

در اين دوره، ميليونها فلـسطيني از      . همان مرحله آغازين، سرزمينهاي بيشتري از فلسطين را تصاحب كند         

ترس يا تحت فشار و آزار تروريستهاي يهود خانه و كاشانه و سرزمين اجدادي خود را ترك كردند و به                    

در طـي ايـن دوره يعنـي از         . ت در آينده، در اردوگاههايي در كشورهاي همسايه اسكان يافتند         اميد بازگش 

جبهه مقدم مبارزه   . اي داشتند   ، مردم فلسطين در مقابله با دولت غاصب اسرائيل نقش عمده          ۱۹۶۷ تا   ۱۹۴۸

 در اين دوره بر استراتژي مبارزه. داد عليه اسرائيل را دولتهاي عربي ـ و در راس آنها مصر ـ تشكيل مي  

در حـالي كـه     . پايه شعار نابودي اسرائيل در محورهاي سياسي، تبليغاتي، نظامي و اقتصادي قرار داشت            

بيشتر جنبه سياسي ) به جز چند كشور مانند مصر و سوريه(حمايت كشورهاي اسالمي و دولتهاي عربي 

 سياسـي، نظـامي و اقتـصادي        و تبليغاتي داشت و كارسـاز و مـوثر نبـود، اسـرائيل از حمايـت گـسترده                 

صهيونيستها توانسته بودند كه نيرو و امكانات نزديك بـه          . كشورهاي غربي و بلوك شرق برخوردار بود      

 يهوديان ساكن كشورهاي صنعتي نيمكره شمالي را بـراي حمايـت   خصوصاً ميليون يهودي در جهان،  ۲۰

  .جدي از دولت اسرائيل جلب كنند

كانات الزم براي مقابله با اسرائيل بودند و جنگ تبليغاتي آنان بر اساس د امقدر شرايطي كه اعراب فا

شعار نابودي اسرائيل بيشتر براي مصرف افكار عمومي مردم عرب و بازيهاي قدرت سياسي بود، شعار                

برداري رواني ـ تبليغاتي دولت اسرائيل و صهيونيـستها در كـشورهاي     مذكور به بهترين وجه مورد بهره

كره شمالي ـ به ويژه آمريكا ـ قرار گرفت، به طوري كه اسرائيل توانست همه ساله ميلياردهـا     صنعتي نيم

  .دالر كمك بالعوض نقدي و تسليحاتي دريافت كند
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با بهره گيري ماهرانـه  ) نظير مصر(اگر چه كشورهاي عرب رهبري كننده جبهه مبارزه عليه اسرائيل    

به تجهيز نيـروي نظـامي خـود بپردازنـد، ايـن تجهيـزات و               از تضاد بين دو بلوك شرق و غرب توانستند          

اي از درآمد ملي اين كشورها را به خود اختصاص داد و سبب گـسترش                 تداركات از يك طرف سهم عمده     

مانـدگي آنـان گرديـد و از طـرف ديگـر تجهيـزات و امكانـات نظـامي و تـوان                     بحرانهاي اقتصادي و عقـب    

بنـابراين، در   . رسـيد كـه بتوانـد اسـرائيل را از پـاي درآورد            فرماندهي اين كـشورها هرگـز بـه سـطحي ن          

 و شكست و تالشي ارتشهاي عربي خـتم شـد، اعـراب     ۱۹۶۷درگيريهاي اين دوره كه به جنگ شش روزه         

  .سرزمينهاي بيشتري را از دست دادند و فلسطينيهاي بيشتري آواره شدند

ي و غـرور اعـراب را سـخت         فاجعه فلـسطين و شكـست دولتهـا و ارتـشهاي عربـي، وجـدان عمـوم                

نخـست آنكـه قـدرت      . دار ساخت و سبب بروز تحوالت و تغييرات عميقي در جبهـه اعـراب گرديـد                 جريحه

 فلج ناسيوناليسم عرب به رهبري جمال عبدالناصر كه مديريت جنگ عليه اسرائيل را بر عهده داشت تقريباً

نسته بود وجدان عمومي صد ميليون عـرب        ناسيوناليسم عرب كه در زمان زعامت ناصر توا       . اثر شد   و بي 

هاي خليج فارس تا اقيانوس اطلس را بيدار و هشيار سازد و آنان را براي مبارزه بـا حكومتهـاي                      از كرانه 

 رو به افـول     ۱۹۶۷فاسد وابسته به غرب و عليه نفوذ كشورهاي غربي در منطقه بسيج كند در پي شكست                 

 تحليل رفت، به طـوري كـه در         تدريجاًراب در منطقه و جهان       قدرت عمل سياسي اع     آن گذاشت و همراه با   

ترين سطح رسيد و اينك در آستانه امضا و اجراي  آستانه جنگ اخير در خليج فارس و پس از آن به پايين

توافقنامه ساف و اسرائيل، اعراب در بدترين شرايط سياسي و اقتصادي و از جهت پراكنـدگي سياسـي و                   

  .ترين وضعيت قرار دارند سباختالف دروني در نامنا

، افـول ناسيوناليـسم عـرب و خـال ناشـي از آن سـبب روي                 ۱۹۶۷دوم آنكه شكست اعراب در جنگ       

از آن تـاريخ بـه بعـد، مـا شـاهد            . ها و ايدئولوژيها، از جمله به اسالم، گرديد         آوردن مردم به ساير انديشه    

  .ده و هستيمرشد تدريجي ولي مستمر جنبشهاي اسالمي در كشورهاي عربي بو

به دنبال شكست مذكور، مبارزه اعراب بعـد از يـك دوره انتقـالي فـرو رفـتن در خـود، وارد مرحلـه                        

 باعـث رشـد     اي از بازگشت به خويشتن خويش و تـالش بـراي احـراز هويـت جديـد شـد كـه نهايتـاً                        تازه

  .جنبشهاي ملي ـ اسالمي گرديد
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وثر فلـسطينيان در صـحنه نبـرد مـسلحانه           بروز كرد، حضور م    ۱۹۶۷سومين پديده كه بعد از جنگ       

  .پردازيم  به تشريح آن ميذيالًعليه دشمن اشغالگر در دوره سوم بود كه 

 تا فاجعه صبرا و شتيال ـ ويژگي عمده ايـن دوره نقـش عمـده و اساسـي      ۱۹۶۷از جنگ : دوره سوم

توسـط  » الفـتح «سازمان  ،  ۱۹۶۵در  . خود فلسطينيان در مبارزه براي احقاق حقوق از دست رفته آنان بود           

تـا جنـگ    . ياسر عرفات و يارانش بر اساس استراتژي جنگ مسلحانه بـراي آزادي فلـسطين تـشكيل شـد                 

اما جنگ مذكور آنها را فعاالنه به صحنه جنـگ وارد  . ، عمليات گروههاي مسلح فلسطيني محدود بود     ۱۹۶۷

سطيني، در يك رويارويي گسترده با ، الفتح و ساير گروههاي فل۱۹۶۸ساخت، چند ماه بعد يعني در مارس 

حماسـه  ) در داخـل اردن و نزديـك مـرز سـرزمين اشـغالي            (ارتش منظم و مغرور اسرائيل در دره كرامه         

 بـار در يـك      نارتش اسـرائيل بـراي اولـي      . آفريني كردند و ضربات سختي بر ارتش اسرائيل وارد آوردند         

از ايـن پـس، تغييراتـي در        . قـب نـشيني كـرد     فـت ع  خرشته عمليات نظامي عليه اعراب شكست خورد و با          

تا آن زمان، ساف به صورت يـك        . سازمان آزادي بخش فلسطين رخ داد و ساف رهبران جديدي پيدا كرد           

اگـر چـه سـاف در صـحنه     . بـود سازمان سياسي فلسطيني و در اختيار دولتهاي عربي ـ به ويژه مصر ـ   

تحوالت جديد در سـاف، آن را  . كرد   نميستند ايفاخوا حضور داشت اما نقشي جز آنچه دولتهاي عربي مي  

 اكثـر دولتهـاي عربـي از ايـن پديـده يعنـي اسـتقالل عمـل           .به يك سازمان مستقل فلـسطيني تبـديل نمـود         

توانستند از فلسطينيان در بازيها و بده ـ بـستانهاي سياسـي       نميفلسطينيان ناراضي بودند، زيرا كه ديگر

ر اسرائيل يعنـي سـوريه، لبنـان، اردن و مـصر كـه بخـش اعظـم آوارگـان                    كشورهاي مجاو . استفاده كنند 

يكـي از واكنـشهاي آنـان، ايجـاد      . فلسطيني را اسكان داده بودند، آشكارا از اين وضع نارضـايتي داشـتند            

شـد و مجـري       سازمانهاي فلسطيني وابسته به خودشان بود كه با حمايت مـالي و نظـامي آنهـا اداره مـي                  

 در مـواقعي كـه سـاف تـسليم     خـصوصاً اين سازمانها در اكثر مـوارد ـ   . هاي آنان بود سياستها و برنامه

  .كردند شد ـ به صورت نيروي فشار عليه ساف عمل مي   نمينظرات دولتهاي عربي

واكنش ديگر، اعمال فشار و سركوب فلسطينيان توسط دولتهاي عربي به منظور مهار كردن عمليـات              

 فشار، كشتار جمعي، خلع سالح و اخراج فلـسطينيان توسـط دولـت اردن در     بارزترين شكل اين  . آنان بود 

در آن فاجعه، نيروهاي نظامي دولت اردن و قبايـل  . بود) كه به سپتامبر سياه معروف شد   (۱۹۷۱سپتامبر  
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 حسين به اردوگاههاي آوارگان فلسطيني حمله كردند، هزاران نفر را كـشتند و بقيـه را                 كمسلح طرفدار مل  

به اين ترتيب، مركز عمليـات سـاف و گروههـاي عمـده فلـسطيني از             .  زنداني يا متواري ساختند    مضروب،

  .اي از آوارگان نيز به عراق و سوريه پناه بردند عده. منتقل شد) صبرا و شتيال(اردن به حومه بيروت 

عمليات آنان  در اين دوره، اگر چه فلسطينيها جبهه مقدم جنگ عليه اسرائيل را در دست گرفته بودند،                 

 در خارج از مرزهاي سرزمينهاي اشـغالي و بـه صـورت هواپيماربـايي، حملـه بـه مراكـز تجـاري                       عمدتاً

توانستند  تنها در جنوب لبنان بود كه فلسطينيها مي. گرفت اسرائيل در كشورهاي اروپايي و غيره انجام مي      

هـاي خـود قـرار دهنـد و يـا       خمپـاره آزادانه و بدون اعتنا به دولت ضعيف لبنان، شمال اسرائيل را هـدف   

گهگاه، با عمليات چريكي از مرزهاي آبي و خاكي، غافلگيرانه به اراضي اشغالي نفوذ كننـد و بعـد از وارد                     

اي نيـز در عمليـات چريكـي كـشته            عـده البته  . ساختن ضربه به نيروهاي دشمن، به مراكز خود باز گردند         

كـرد و همـين        مختـل مـي    يت داخل مرزهاي اسرائيل را مستمراً     اين عمليات ايذائي به هر حال امن      . شدند  مي

  در جنـوب   عمليات بود كه سرانجام موجب بروز جنگ داخلي در لبنان، ورود و اسـتقرار ارتـش اسـرائيل                 

بيـروت و قتـل عـام فلـسطينيان در          لبنان و باالخره، حمله گسترده و همه جانبه اسرائيل به لبنان، اشـغال              

ر اين حمالت، مراكز نيروهاي مقاومـت فلـسطيني متالشـي شـد، رهبـران سـاف ـ        د. صبرا و شتيال گرديد

ياسر عرفات و يارانش ـ كه توانسته بودند از معركه جان سالم به در ببرند و به طرف شمال لبنان ـ بندر   

تري با گروه ابوموسي ـ كه توسط برخـي از دولتهـاي     ـ بروند، بعد از درگيري خونين) طرابلس(تريپولي 

  .شد ـ به مصر و سپس به تونس گريختند طقه حمايت مالي و نظامي ميمن

پولي، ساف و گروههاي عمده فلسطيني مراكز فرماندهي خود را به     ريبعد از فجايع صبرا و شتيال و ت       

تونس انتقال دادند و از قدرت تحرك و توان آنان در اجراي عمليات عليه اسرائيل به ميـزان قابـل تـوجهي           

  . وجود اين، نيروي هوائي اسرائيل يكي از مراكز آنان در تونس را بمباران كردبا. كاسته شد

حوادث لبنان كه منجر به متالشي شـدن مراكـز فرمانـدهي فلـسطينيان و كـاهش چـشمگير امكانـات                     

 سبب گرديـد كـه توجـه فلـسطينيان و           ،اجراي عمليات عليه دشمن از خارج مرزهاي سرزمين اشغالي شد         

ه داخل مرزها و درون سرزمين اشغالي معطوف شود و به اين ترتيب بـود كـه دوره                  گروههاي مقاومت ب  

  .چهارم مبارزه و مقاومت آغاز گرديد
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در حركت جديد كه نام عمومي انتفاضه بر آن نهاده شده است تمامي گروههاي فلسطيني بـه نحـوي                   

تش اشغالگر در داخل سرزمين اول آنكه درگيري با نيروهاي ار. انتفاضه چند ويژگي دارد. مشاركت دارند

هاي خارج از سرزمين اشغالي، آشكارا ويژگي اسـالمي           دوم آنكه، برخالف حركت فلسطيني    . اشغالي است 

اي از رهبري آن در مساجد قرار  كند و بخش عمده دارد، با تكيه بر احساس ديني مردم فلسطين حركت مي

بايـستي    امي نيرو و امكانات ارتش اشغالگر، مـي       سوم آنكه حركتي است فرسايشي، بدين معنا كه تم        . دارد

اين امر  . روز، به طور كامل در حال آماده باش بماند          در سرتاسر سرزمين اشغالي، در تمام ساعات شبانه       

سازد و چون جنگ در يك جبهه خاص و با عمليـات     نفرات ارتش اشغالگر را خسته، عصبي و فرسوده مي        

باشـد، ارتـش اشـغالگر          نمـي  يك نظير جنـگ بـا ارتـشهاي عربـي         هاي جنگ كالس    مشخص از نوع درگيري   

بـه عـالوه، ايـن نـوع جنـگ فرسايـشي بـراي نيـروي اشـغالگر از جهـت                  . كند    نمي پيروزي ملموسي كسب  

بـا  . اقتصادي بسيار گران و پرهزينه بوده و اثرات تحريبي فرسايشي بر اقتصاد اسـرائيل گذاشـته اسـت                 

اند  برند، نتوانسته رخورد با مبارزان فلسطيني به كار ميب اسرائيلي در اي كه نظاميان وجود خشونت برهنه

انعكاس رفتار غيرانساني ارتش اشغالگر با مردم محلي و تخلفات آشكار           . روحيه مقاومت را در هم شكنند     

ن بـه ايـ  . اي را عليه اسرائيل در سطح جهان به وجود آورد المللي، واكنش گسترده  هاي بين   مفاد عهدنامه از  

ترتيب، رژيم اسرائيل براي اولين بار از زمان تاسيس دولت صهيونيستي، فشار مقاومت مردم فلسطين را                

در واقـع  . تا اعماق وجودش حس كرد، بدون آنكه قـادر باشـد كـه بـا سـركوب مـستقيم آن را مهـار كنـد                        

  . كردانتفاضه به صورت يكي از عوامل عمده فشار بر اسرائيل براي تن در دادن به صلح عمل

قطعنامه دو  .  شوراي امنيت متوقف شد    ۲۴۲ با اعالم آتش بس و صدور قطعنامه         ۱۹۶۷ روزه   ۶جنگ  

يكـي شناسـائي دولـت اسـرائيل توسـط اعـراب و ديگـري خـروج نيروهـاي                   . محور اصلي و عمده داشت    

شت آنان به پـشت مرزهـاي قبـل از          گهاي اشغال شده در طي شش روز جنگ و باز           اسرائيلي از سرزمين  

داننـد و بـا       اما اعراب كه سالها شعار محو نابودي اسرائيل و ريختن يهوديان به دريا را مـي               . نگ مذكور ج

هاي خود، وعـده آزادي فلـسطينيان را بـه مردمـشان              صرف صدها ميليون دالر هزينه براي تجهيز ارتش       

 ۲۴۲فتند، قطعنامـه    داده بودند، اگر چه آتش بس را براي جلوگيري از پيشروي بيشتر ارتش اسرائيل پذير              

پذيرفتنـد، در تحـت شـرايط ويـژه آن زمـان، اسـرائيل مجبـور                  را قبول نكردند، در حالي كه اگر آن را مي         
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خواست و حاضـر نبـود          نمي اسرائيل كه چنين چيزي را    . هاي اشغال شده را تخليه كند       شد كه سرزمين    مي

 بـه اعـراب بـاز گردانـد، ضـمن خرسـندي             المقدس شرقي را، تخليه كند و       كه اراضي اشغالي، به ويژه بيت     

دروني از امتناع اعراب، گناه ادامه وضعيت جنگي را تـشنج مـستمر در خـاور ميانـه را بـه گـردن اعـراب                         

اسرائيل متجاوز و جنگ افروز چهره مظلوم و صلح طلب به خود گرفت و اعراب مردمي خـشن و    . انداخت

  .ماجراجو و جنگ طلب قلمداد شدند

سون و به دنبال شكـست و خـروج ارتـش آمريكـا از              ك و روي كار آمدن دولت ني      ۱۹۷۰از اوائل دهه    

ويتنام جنوبي، در سياست خارجي دولت آمريكا و در رابطه با جنگ سرد و مسائل خاورميانه تغييرات و                  

المللي آغاز گرديد     در مورد بلوك شرق، مذاكرات مستمري براي كاهش فشارهاي بين         . تحوالتي بروز كرد  

هاي نفتـي   هاي سياسي، اقتصادي و نظامي شركت       از طرف ديگر، در اولويت    . هاي جدي برداشته شد   و گام 

و ميليتاريستهاي آمريكا ـ دو نهاد تعيين كننده در ساختار قدرت سياسي آمريكـا ـ نيـز تغييراتـي پديـدار       

ر قابـل    در خاورميانـه، قيمـت نفـت خـام خلـيج فـارس را بـه طـو                   فعـال  شركتهاي نفتي آمريكـايي   . گشت

اي باال بردند و همزمان، صادر كنندگان عمده نفت در خاورميانـه ـ عربـستان سـعودي و ايـران ـ       مالحظه

را بـه خريـدهاي كـالن       )  به ژاپن و اروپاي صنعتي     عمدتاً(اي از دالرهاي حاصل از فروش نفت          سهم عمده 

، درآمـد كـشورهاي   ۱۹۷۵ ـ  ۱۹۸۵سـاله   در طـي دوره ده (ص دادنـد  تجهيـزات نظـامي از آمريكـا اختـصا    

 ميليـارد دالر    ۷۰۰ ميليارد دالر بود كه بيش از يك سوم آن يعنـي             ۱۶۰۰اسالمي صادر كننده نفت بالغ بر       

به اين ترتيب، منافع كوتاه مدت      ). صرف مخارج نظامي، از جمله خريد تجهيزات و تسليحات آمريكايي شد          

عيت خاورميانه و كشورهاي صادركننده نفت      و درازمدت شركتهاي نفتي آمريكايي و ميليتاريستها با وض        

در اين راستا، حل    . تري پيدا كرد    گيري خطرات تهديد كننده، ضرورت حياتي       تري خورد و پيش     پيوند عميق 

زا در دستور كار قرار گرفت و به ايـن منظـور، فرمـول مبادلـه                  مشكل فلسطين به عنوان يك كانون آشوب      

  .رح گرديد مط۲۴۲زمين با صلح، بر اساس قطعنامه 

 به غير عملي بودن شعار محو اسرائيل ـ حداقل در كوتاه مدت ـ پي برده بودند، به   تدريجاًاعراب كه 

اما ايـن بـار     .  نشان دادند  ۲۴۲اشكال مختلف آمادگي خود را براي حل و فصل مناقشه بر اساس قطعنامه              

مصر ـ نبودند كه با جلـب موافقـت     سوريه، اردن و هاي عربي ـ عمدتاً  طرفهاي درگير در قضيه تنها دولت
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آنها قضيه تمام شود، بلكه اينك گروههاي مقاومت فلسطيني نيز كه در چهارچوب سـاف متـشكل شـده و                    

بنـابراين، هرگونـه راه حلـي       . دولتهاي عربي قادر به كنترل و مهار آنها نبودند در طرف ديگر قرار داشتند             

  .بدون حل مسئله فلسطينيان امكان پذير نبود

، طـرح واگـذاري   ۲۴۲ها و ميليتاريستها ـ عالوه بر اجـراي قطعنامـه     احهاي قدرتمند آمريكا ـ نفتي جن

 ربي رود اردن را به فلسطينيان بـراي تاسـيس يـك دولـت كوچـك               غاراضي اشغالي در نوار غزه و كرانه        

)Mini State(ميت اردن ، نوار غزه در دست مصر و كرانه غربي تحت حاك۶۷قبل از جنگ .  مطرح ساختند

اردن به شرط آنكه اين دولت كوچك،       .  نسبت به اين طرح روي خود نشان دادند        دولتهاي عربي، اكثراً  . بود

هـا دولـت مـستقل خـود را      امـا فلـسطيني  . قبول كرده بودرا آن . در قالب فدراسيوني با اردن تشكيل شود    

  .خواستار بودند

هـا و     اختالف ميـان نفتـي    . ن را خطرناك خواند   دولت اسرائيل به شدت با اين فرمول مخالفت كرد و آ          

  .به خاروميانه اثر گذاشتهاي مربوط  ها در آمريكا بر بسياري از سياست ها با صهيونيست ميليتاريست

، قطع جريان نفت خاورميانه به غرب و حوادث بعد از آن، سرانجام منجر              )۱۹۷۲اكتبر  (جنگ رمضان   

يعني دشمني ميان مصر و اسرائيل و عقد قرارداد معـروف بـه             به حل بخشي از مشكل پيچيده خاورميانه        

دولتهاي عربي، اگر چه عمل مصر را محكوم و با آن  .  ديويد و شناسائي اسرائيل توسط مصر گرديد       مپك

كشور قطع رابطه كردند، با فروكش كردن هيجانات اوليه، به تدريج روابط خود را با مصر برقرار ساختند 

 را ـ كه متضمن شناسايي اسرائيل بود ـ به   ۲۴۲هاي اتحاديه عرب قطعنامه  از نشستو در نهايت، در يكي 

 مـسئله در ميان سه كشور عربي همـسايه اسـرائيل يعنـي لبنـان، سـوريه و اردن،                  . تاييد كردند  آراء   اتفاق

ميانـه،  اما در هر حال، مشكل و مانع عمده بر سر راه رفع مناقـشه خاور              . تر بود   سوريه با اسرائيل پيچيده   

 ۱۹۶۷هاي اشغالي شده در جنگ         و عقب نشيني از سرزمين     ۲۴۲امتناع اسرائيل از قبول و اجراي قطعنامه        

دادند، اسرائيل از نظـر سياسـي در تنگنـا و تحـت فـشار       به تدريج كه اعراب موضع خود را تغيير مي     . بود

، آماده قبول صلح    ۱۹۴۸ر سال   ها كه در مراحل اوليه تاسيس دولت اسرائيل د          گرفت، صهيونيست   مي  قرار  

وجـه حاضـر بـه پـذيرش      با اعراب بودند، بعد از چشيدن طعم پيروزي در چندين جنگ با اعراب، بـه هـيچ    

  . نبودند۱۹۶۷صلح و بازگشت به مرزهاي قبل از جنگ 
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ها براي توجيه افكار عمومي مردم غرب و اسرائيل نسبت بـه مواضـع انعطـاف          بنابراين، صهيونيست 

دريغ كشورهاي غربي، توانسته بودند        جذب ميلياردها دالر كمك نظامي و مالي و حمايت بي           و دناپذير خو 

 صلح را، .برداري را بنمايند از سياست اعراب و شعار محو و نابودي اسرائيل به طور مستمر حداكثر بهره

است، زيرا حاضر نبود    خو    نمي راديدند، اسرائيل هرگز صلح        به بهاي مبادله با زمين، به نفع خود نمي         حتي

  .كه بهاي آن را ـ كه پس دادن اراضي باشد ـ بپردازد

اما عوامل مختلف دست به دست هم دادند و اسرائيل براي قبول فرمول صلح در برابـر زمـين تحـت                     

يكي از اين عوامل، پايان يافتن جنگ سرد و بروز تغييرات اساسي در مقررات حاكم بـر                 . فشار قرار گرفت  

تغييـر مواضـع اعـراب بـه        . اي بـود    الملل از جمله ضرورت بيش از پيش حـل مناقـشات منطقـه             روابط بين 

 آغاز شده بود، و امتناع اسرائيل از قبـول    ۱۹۷۰موازات تغيير و تحول در روابط شرق و غرب، كه از دهه             

كـه، ادامـه   سـوم آن . صلح در برابر زمين، چهره سياسي ـ تبليغاتي اسرائيل را، به ضرر اسرائيل تغيير داد 

انتفاضه و درگيري روزمره ارتش اشغالگر با ساكنان مناطق اشغالي، دولت اسرائيل را در داخل و خـارج                  

فـشارهاي اقتـصادي، سياسـي و روانـي ناشـي از ادامـه انتفاضـه و ناكـامي ارتـش                     . تحت فشار قرار داد   

در . سـاكن اسـرائيل شـد     اسرائيل در مهار كردن آن، به تدريج موجب رشد نارضايتي در ميـان يهوديـان                

 . درصد يهوديان مخالف فرمول صلح در برابر زمين بودند ۷۰،  ۱۹۸۶حالي كه در يك نظر سنجي در سال         

در برابـر   ) انتفاضـه (بنـابراين، ادامـه مقاومـت فلـسطينيان         .  درصد كاهش يافت   ۳۰، اين تعداد به     ۱۹۹۱در  

گـردد،     آنان محسوب مي   عرب، حق مشرو  ارتش اشغالگر كه به هر حال در عرف افكار عمومي، حتي در غ            

از يك طـرف و تغييـر موضـع اعـراب و اعـالم آمـادگي آنـان بـراي مـذاكرات مـستقيم، از طـرف ديگـر،                             

ها را در داخل و خارج براي پذيرش فرمول صلح در برابر زمين نه تنها در رابطه با سـوريه،                      صهيونيست

گيـري و     ار اسرائيل بود كه در صـورت ادامـه بهانـه          بلكه در مورد فلسطينيان تحت فشار قرار داد و اين ب          

مجموعـه ايـن شـرايط، اسـرائيل را بـه          . شد  امتناع از مذاكرات صلح با اعراب، بازنده سياسي محسوب مي         

  .قبول اصل طرح صلح در برابر زمين مجبور نمود

سـرائيل را   بايـستي اصـل مـذاكره بـا ا           مـي  ها نيز در شرايطي قرار گرفته بودند كـه اجبـاراً            فلسطيني

در جريـان جنـگ   . سابقه مالي روبـرو بودنـد   سازمانهاي فلسطيني ـ از جمله ساف ـ با بحران بي  . بپذيرند
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خليج فارس، تمام گروههاي فلسطيني در داخل و خارج سرزمينهاي اشغالي ـ از جملـه سـاف ـ در حملـه      

 عراق به كويت جنگ را بـه تمـام          ها اميدوار بودند كه حمله      فلسطيني. عراق به كويت جانب عراق را گرفتند      

منطقه بكشاند و عراق كه در جريان جنگ با ايران توانسته بود خود را با سالحهاي پيشرفته مجهز سـازد         

كردنـد كـه ايـن        ها فكـر مـي      فلسطيني.  موثري به كار گيرد، با اسرائيل درگير شود        و آنها را به طور نسبتاً     

 و امكـان گـسترش مبـارزه فلـسطينيان و     يمنـاطق اشـغال  درگيري، سبب كاهش فشار ارتش اسـرائيل در     

اما چنين نشد، بـرخالف انتظـار و محاسـبه آنـان     . هايي از سرزمين اشغالي شود    آزادسازي بخش  احتماالً

هـاي   در نتيجه، دولتهاي عربي ـ به خصوص شيخ نـشين  . عراق شكست خورد و به شدت سركوب گرديد

هاي خود را نه تنها به سـاف بلكـه بـه فلـسطينيان      ه كليه كمكسواحل جنوبي خليج فارس ـ بر آن شدند ك 

ساكن نوار غزه و كرانه غربي و اردن به كلي قطع كنند و فلـسطينيهايي را كـه در ايـن كـشورها سـاكن و                     

اين امر ساف را با مشكالت و بحرانهـاي مـالي و اداري روبـرو سـاخت و بـر                    . شاغل بودند اخراج نمايند   

  .بحران سياسي آن افزود

 توسط بسياري از كشورهاي جهان سـوم و اروپـا بـه عنـوان            ۱۹۷۰ساف كه به تدريج از اوايل دهه        

نماينده مردم فلسطين به رسميت شناخته شده بود، در بسياري از اين كشورها دفتر نمايندگي و سـفارت                  

) ي چريكـي  غير از گروههـا   ( هزار رزمنده فلسطيني     ۲۰ارتش آزادي بخش فلسطين، شامل      . داير كرده بود  

عالوه بر اين ساف داراي دفـاتر  . بود كه در كشورهاي عراق، سوريه، اردن و تونس تمركز داده شده بود           

اداره . هــاي سياســي ـ تبليغــاتي ـ فرهنگــي وســيعي در نقــاط مختلــف بــود     مركــزي در تــونس و شــبكه

هـا و     ايـن فعاليـت   . بـود اردوگاههاي آوارگان فلسطيني در لبنان، اردن، عراق و سوريه نيز اكثرا با سـاف               

هـاي    هـا توسـط فلـسطيني       بخشي از ايـن هزينـه     . هاي جاري ساف را به شدت باال برده بود          خدمات هزينه 

اما بخش عمده . شد شاغل در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا و كشورهاي عرب خاورميانه پرداخت مي

ساف . شد   مي تأمينكشورهاي عربي   هاي مالي اتحاديه عرب و يا كمك مستقيم           و اصلي آن از طريق كمك     

ها، توانسته بود كه در حدود هفت ميليـارد دالر بـه صـورت امـوال و مـستغالت و                      از محل همين دريافتي   

اما قطـع كمكهـاي مـالي اعـراب بعـد از            . هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف ذخيره نمايد        سرمايه شركت 
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 خـود اسـتفاده كنـد و سـرانجام در آسـتانه      فارس ساف را مجبور ساخت كـه از ذخـاير مـالي       جنگ خليج 

  .ورشكستگي مالي قرار گيرد

گـر و قطـع       هاي سركوب گرانه ارتش اشغال      هاي اشغالي نيز شش سال انتفاضه، واكنش        در سرزمين 

اي روبرو ساخته  دهندهر كامل فعاليت اقتصادي و بحران آزاهاي مالي اعراب، مردم را با ركود تقريباً كمك

  .بود

ها بر اساس   سرانجام، مذاكرات صلح ميان اعراب و اسرائيل غاصب آغاز گرديد، فلسطينيهنگامي كه

هاي عربي درگير مذاكراه، بدون اطـالع و يـا همـاهنگي بـا                تجارب گذشته خود از اين بيم داشتند كه دولت        

تـي امكـان    ها، با اسرائيل به توافق برسند و آنها را به حال خود رها سازند و در آن صـورت، ح                     فلسطيني

بنـابراين، در عـين آنكـه در مـذاكرات جمعـي            . گرفتن نوار غزه و كرانه غربي را نيز از دست بدهند           بازپس

هاي عربي، به مذاكره مـستقيم بـا اسـرائيل و توافـق بـراي       اعراب و اسرائيل حضور داشتند، همانند دولت     

  .ها تن در دادند پايان درگيري

  . و اسرائيل به امضا رسيددر تحت چنين شرايطي، توافقنامه ساف

*          *          *  

وجه اول شناسايي متقابل ساف ـ . آنچه بين ساف و اسرائيل توافق شده است، در واقع دو وجه دارد

اسرائيل و تاسيس دولت فلسطيني در نوار غزه و كرانـه بـاختري رود اردن اسـت و وجـه ديگـر، اصـول                        

  .باشد توافق شده در بيانيه و ضمايم آن مي

شناسايي اسرائيل توسط ساف و تاسيس دولت فلسطيني در هر بخـش از اراضـي اشـغالي كـه آزاد              

 بـا قبـول قطعنامـه       ۱۹۸۸در الجزايـر در نـوامبر       ) در تبعيد ( در نشست مجلس شوراي فلسطين       قبالًشود،  

  .، تصويب شده بود۲۴۲

. ي، را نيز محكـوم كـرده بـود        شوراي فلسطين در همان نشست، تروريسم، اعم از دولتي و غير دولت           

 عضو دارد كه توسط خود فلسطينيان چه در اراضـي اشـغالي و چـه در اردوگاههـاي                ۴۸۰مجلس مذكور   

 تمامي گروههاي فلسطيني، از كمونيست گرفته تا مـسلمان، بـه نحـوي در               تقريباً. اند  آوارگان، انتخاب شده  

امـا دو   . ر مورد شناسايي اسـرائيل تـازگي نـدارد        بنابراين، وجه اول اين توافقنامه، د     . شورا حضور دارند  
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يكي شناسائي حق مشروع فلسطينيان توسـط اسـرائيل بـراي تـشكيل يـك مـيهن                 : نكته تازه در آن هست    

نـشيني نيروهـاي      ، اگـر چـه بـر عقـب        ۲۴۲قطعنامـه   . فلسطيني و ديگري شناسائي ساف توسـط اسـرائيل        

 دارد، از تاسيس دولـت فلـسطيني سـخني بـه ميـان               تاكيد ۱۹۶۷اسرائيلي از سرزمينهاي اشغالي در جنگ       

  .نياورده است

يك نكته مهم اين است كه در اعالميه اصول و ضمائم آن، برخي از مسائل اساسي نظيـر سرنوشـت                    

در حـالي  . المقدس شرقي و بازگشت تمامي آوارگان معوق مانده و به مذاكرات آينده حواله شده است                بيت

باشد كـه ممكـن اسـت اصـل توافـق نامـه را بـه                  و حساسيتي برخوردار مي    كه اين مسائل از چنان اهميت     

  .بست بكشاند بن

گانـه اسـالم،      المقدس شرقي كه تمامي مراكز و معابد و مساجد و كليساهاي اديـان سـه                در مورد بيت  

  اشغال۶۷ دركنترل اردن بود و اسرائيل آن را در جنگ  قبالًمسيحيت و يهوديت در آن قرار گرفته است و          

  .ساسي وجود دارداكرد و به بيت المقدس غربي منضم ساخت از ناحيه هر دو طرف موانع 

بنابراين، . قدس شريف قبله اول مسلمين است و مسلمانان جهان نسبت به آن حساسيت فراوان دارند      

ها حق داشته باشند كه در مـورد اراضـي خـود در نـوار                 به نظر بسياري از مسلمانان، حتي اگر فلسطيني       

 از ايـن فراتـر      مـسئله زه و كرانه غربي با اسرائيل مذاكره كنند و به توافق برسند، در مورد قدس، ابعـاد                  غ

  .ها مجاز نيستند كه به چيزي كمتر از آزادي قدس تن در دهند است و فلسطيني

دهد و به كرات گفته است كه تقسيم مجدد  اسرائيل در مورد قدس سرسختي نشان مياز طرف ديگر،   

در همـين رابطـه، مـذاكرات جمعـي اعـراب بـا اسـرائيل، بـه دليـل             . مقدس را هرگز اجازه نخواهد داد     ال  بيت

بـست   ها در مورد قرار گرفتن قدس در دستور مذاكرات، و امتناع اسرائيل از آن، به بـن          پافشاري فلسطيني 

هـا تاسـيس      سطينينامه، ياسر عرفات به دفعات اعالم كرد كه خواسته فلـ            بعد از امضاي توافق   . كشيده شد 

همزمـان، اسـحاق رابـين نيـز        . باشد  المقدس شرقي است مي     يك دولت مستقل فلسطيني كه پايتخت آن بيت       

  .اعالم كرد كه اسرائيل هرگز وجود يك دولت مستقل فلسطيني و تقسيم اورشليم را نخواهد پذيرفت

د دارد، اول آنكـه اسـرائيل       اما به هر حال، در متن توافقنامه، دو نكته قابل توجه در مورد قدس وجـو               

 نهـاي سـاك     دوم آنكه قرار شده است كه فلـسطيني       . پذيرفته است كه در مورد آن در آينده مذاكرات شود         
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هاي نوار غـزه و كرانـه غربـي، در انتخابـات بعـدي مجلـس شـوراي                    المقدس شرقي، همانند فلسطيني     بيت

المقـدس   نشانه انعطـاف اسـرائيل در مـورد بيـت    نامه اين دو نكته را     مدافعين توافق . فلسطين شركت نمايند  

  .كنند شرقي تلقي مي

 ميليون نفـر در نـوار غـزه و    ۲ ميليون فلسطيني، تنها در حدود ۵/۵ تقريباًو اما در مورد آوارگان، از     

 ميليون فلـسطيني در كـشورهاي عربـي خاورميانـه، اروپـا و              ۵/۳كنند و بيش از       كرانه باختري زندگي مي   

هـاي متعـدد از منـازل و شـهرهاي خـود در       هـا و درگيـري   اينان در طي جنـگ    . اند  و پراكنده آمريكا آواره   

عالوه بـر ايـن، بـدون       . خواهند به سرزمين اجدادي خود برگردند       اينان مي . اند  فلسطين رانده و آواره شده    

 به حيات برگشت اين آوارگان، حكومت يا دولت مستقل و يا حتي خودمختار فلسطين، قادر نخواهد بود كه

در ميان اين آوارگان عده قابـل تـوجهي از تكنوكراتهـا، دانـشمندان، پزشـكان، مهندسـان،             . خود ادامه دهد  

بازرگانان و صاحبان صنايع وجود دارند كـه بازگـشت آنـان بـه فلـسطين بـراي توسـعه و پيـشرفت آن                        

هـا، موجـب تقويـت     نياما اسرائيل نگران آن است كه برگشت ايـن فلـسطي      . ضروري و اجتناب ناپذير است    

  .تر سازد جمعيت كنوني شده و كسب پيروزي در هر گونه درگيري احتمالي در آينده را به مراتب سخت

هاي يهودي نشين مـبهم و بالتكليـف          عالوه بر اين دو موضوع، مسائل حياتي ديگري همچون شهرك         

  .گذارده شده است

شـود، احتمـال بـروز     م ياسر عرفات عنوان مي    اي كه توسط بسياري از مخالفان اقدا        نكته نگران كننده  

انتفاضه يكي از مهمترين و     . اختالف و درگيري خونين ميان فلسطينيان و در نهايت، نابودي انتفاضه است           

در جنبش انتفاضه، تمام گروههـا و     . شود  هاي فلسطيني عليه ارتش اشغالگر محسوب مي        موثرترين حركت 

نامه را تاييد  در صورتي كه همه گروهها، توافق   . كنند  نگ عمل مي  هاي مبارز فلسطين به صورت هماه       دسته

نكنند و ساف، بر طبق توافق انجام يافته، نيروهاي خود را از جنبش انتفاضه بيرون بكشد، انتفاضه دچـار                   

 قادر نخواهند بود كه به تنهايي مقاومت را در          شكاف دروني خواهد شد و نيروهاي مخالف توافق، احتماالً        

هـا رو در روي       عالوه بر اين، نگراني بزرگتـر آن اسـت كـه فلـسطيني            . ابعاد كنوني آن ادامه دهند    سطح و   

  .يكديگر قرار گيرند
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به موجب توافق نامه امضا شده، نيروهـاي ارتـش اشـغالگر و سـازمانهاي اداري وابـسته بـه آن در                

ان آنان واگذار خواهند كرد و يك      ها را به نمايندگ     نشيني نموده و اداره امور فلسطيني       اراضي اشغالي، عقب  

به اين ترتيب،   . امنيت شهرها را بر عهده خواهد گرفت      ) به نام قوات البدر   (فلسطيني  ) پليس(نيروي انتظامي   

امـا از سـوي ديگـر،       .  درگير شوند   نامه، با پليس فلسطيني     احتمال دارد كه گروههاي مخالف ساف و توافق       

 اگر . فلسطيني عليه حضور فيزيكي نيروهاي ارتش اسرائيل استاعتراض اعتصاب كنندگان و سنگ پرانان

اين نيروهـا مراكـز فلـسطيني را تـرك كننـد و مـردم فلـسطين در انتخابـات دموكراتيـك، آزاد و مـستقيم                     

نمايندگان خود را براي مجلس شورا انتخاب نمايند، سنگ پراكنـي و اعتـصاب و سـاير عمليـات انتفاضـه،         

ايـن  . ي خود را الاقل تا حدود زيادي و در نوار غزه واريحا از دسـت خواهـد داد                 موضوعيت اوليه و ابتداي   

نامـه در طـي دوره    امـا اگـر اجـراي توافـق    . امر، از ديد مخالفان، به معناي پايان يافتن انتفاضه خواهد بود 

 از ،دد ساله به تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني در نوار غزه و سرتاسر كرانه باختري منجر گر    ۵انتقالي  

  .نظر موافقان توافقنامه جاي نگراني وجود نخواهد داشت

يكي از ايرادها و اعتراضات اساسي مخالفان توافقنامه اين است كه حتي اگر طرح با موفقيت به اجـرا                   

هـاي   درآيد و يك دولت مستقل فلسطيني تاسيس شود، آرمان اصلي فلسطين كـه آزادي تمـامي سـرزمين            

رسد كه در كوتاه مـدت، ايـن امـر      ميبه نظر. باشد، از بين خواهد رفت رائيل مياشغالي و محو نابودي اس    

  .صادق خواهد بود

اند،   ها براي آن جنگيده     كنند كه اين طرح، تمامي آنچه را كه فلسطيني          موافقان توافق نامه نيز اذعان مي     

 فلـسطينيان   ي است كه فعالً   گويند كه با توجه به مجموعه شرايط، اين بيشترين چيز           كند ولي مي      نمي تأمين

  . به كلي متفاوت باشدمسئلهتوانند به دست آورند و احتمال دارد ك در دراز مدت،  مي

 از همين موضع ـ يعني اثرات دراز مـدت توافقنامـه بـر     گروههاي افراطي يهودي ـ صهيونيستي دقيقاً

س يـك دولـت يهـودي از نيـل تـا      آنها هنوز هم به آرمان تاسي. كنند سرنوشت اسرائيل ـ با آن مخالفت مي 

انـد    نشيني از هر قطعـه زمينـي كـه اشـغال و تـصاحب كـرده                 رات معتقد و وفادارند و لذا با هرگونه عقب        ف

آنها با فرمول صلح در برابر زمين بـه شـدت مخالفنـد و نتيجـه دراز مـدت آن را نفـي و                      . كنند  مخالفت مي 

هد و  ان، آنها بر اين باورند كه بر اساس آمارها، شـو          عالوه بر اي  . دانند  تعطيل آرمان اصلي صهيونيسم مي    
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خواه به صورت مستقل يا به صـورت  (واقعيات موجود در منطقه، صلح با اعراب، تاسيس دولت فلسطيني          

و عـادي شـدن روابـط سياسـي ـ اجتمـاعي بـين اعـراب و اسـرائيل، در دراز مـدت           ) فدراسيون بـا اردن 

رنگ خواهـد سـاخت و از درون و بـه تـدريج      گ و در نهايت بيموجوديت و هويت اصلي اسرائيل را كمرن      

موجب از بين رفتن اسرائيل به صورت كنوني و استحاله آن به يك حكومت و جامعه دمكراتيك و الئيـك،                    

  .كنند خواهد شد آميز زندگي مي كه در آن پيروان اسالم و مسيحيت و يهوديت، به طور مسالمت

بـه همـين داليـل اسـت كـه          . باشد  ق حاوي نكات درخور توجه مي     رسد كه هر دو مطلب فو       به نظر مي  

اسرائيل هيچگاه خواهان صلح واقعي نبوده است و اگـر امـروز تحـت شـرايط خـاص داخلـي و خـارجي،                    

هاي گوناگون بر  مجبور به قبول توافق شده است، امكان دارد كه در جريان اجراي توافقها، آنها را به بهانه

  .هم بزند

هاي كنوني اسـرائيل در دراز مـدت درسـت و منطقـي               ها يعني محو تدريجي ويژگي      بيني اگر اين پيش  

ها و مسلمانان خواهد بود كه آنچه را كه اكنون قابل اكتساب است تمـام و              باشد، بر عهده اعراب، فلسطيني    

  .كمال بگيرند و حداكثر استفاده را از اين فرصت ببرند و آرمان اصلي را هم فراموش نكنند

توان در حالي كه كشورهاي عربي ـ اسـالمي در بـدترين وضـعيت سياسـي، اقتـصادي و        ه ميچگون

هـاي اقتـصادي و دريـوزگي         مانـدگي   هاي استبدادي، فقر، محروميت، عقـب       ورند و حكومت   اجتماعي غوطه 

  هاي بيگانه، اين كشورها را فلج ساخته است، به آرمانهاي اصلي دست يافت؟ قدرت

موفق به ارائه الگوهاي قابل قبـول و مطلـوب سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي       هر زمان كه مسلمانان     

  .شوند، بدون شك و ترديد، حصول به آرمانهاي اصلي ميسر خواهد بود

  پيامدهاي توافقنامه

اند، اين توافقنامه نقطه عطفـي در تـاريخ منطقـه             بيني كرده   طور كه برخي از صاحب نظران پيش        همان

پيامـدهاي آن را    .  در منطقه و كشورهاي درگيـر در قـضيه ايجـاد خواهـد كـرد               اي  است كه اثرات گسترده   

  : به شرح زير بيان كردتوان اجماالً مي

 در مقدمه اعالميه اصول و ضمائم آن، طرفين امضا كننده بر اعتقاد خود به يك صلح                 :ـ در فلسطين  ۱

ار بدون حـل عادالنـه برخـي از مـسائل           اما تحقق يك صلح پايد    . اند  همه جانبه، عادالنه و پايدار تاكيد كرده      
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، ۱۹۶۷در راس همه مشكالت، پس دادن تمامي سرزمينهاي اشغال شده در جنگ             . پذير نيست   كليدي امكان 

المقدس شرقي، به فلسطينيان و بازگشت همه فلسطينيان آواره به سرزمين اجدادي خود قرار                از جمله بيت  

اكثريت فلـسطينيان از طـرح خودمختـاري حمايـت و در آن             رسد كه تنها در اين صورت،         به نظر مي  . دارد

 ساله، وضعيت نهـائي منطقـه خودمختـار         ۵در چنان حالتي، در پايان دوره انتقالي        . مشاركت خواهند كرد  

فلسطيني به صورت يك دولت مستقل فلسطيني يا به صورت فدراسيون فلسطيني ـ اردني در خواهد آمـد   

 مركب از فلسطين، اردن و اسرائيل تـشكيل      ي، ممكن است كه فدراسيون    بر طبق يكي از نظرات عنوان شده      (

يكي آراي خود مـردم     . اما در هر حال، آينده يك دولت فلسطيني بستگي مستقيم به چند عامل دارد             ). گردد

هـاي    هـا در سـرزمين      بنا به اظهارات فتحي شقاقي، از رهبران انتفاضـه، اكثريـت فلـسطيني            (فلسطين است   

ديگري ). هاي اشغالي اكثرا مخالفند     هاي خارج از سرزمين     افقنامه موافق هستند، ولي فلسطيني    اشغالي با تو  

نتيجه مذاكرات مجلس شوراي منتخب مردم فلسطين با اسرائيل و سوم ميزان التـزام و پايبنـدي عملـي و                    

 بـر اسـاس   .باشد  و حتي مفاد توافقنامه اخير مي۲۴۲جدي اسرائيل نسبت به صلح در چهارچوب قطعنامه        

ها حق دارند كه نسبت به نيات و اعمال دولت اسرائيل و حاميان خارجي  تجارب گذشته، اعراب و فلسطيني

  .آن بدبين باشند

 دولت آينده فلسطيني با مـسائل  ،اما حتي اگر اين عوامل به سود تشكيل يك دولت فلسطيني عمل كنند     

  .و مشكالت جدي زير روبرو خواهد بود

 ساله كه بايد در مـذاكرات بعـدي   ۵ي و پايدار نوار غزه و كرانه غربي بعد از دوره     وضعيت نهاي : اول

معلوم نيست كه آيا حكومت آينده اين سرزمين به صورت يك دولت مستقل فلسطيني              . طرفين تعيين گردد  

  .خواهد بود يا به صورت فدراسيون اردن ـ فلسطين و يا به صورت فدراسيون اردن ـ فلسطين ـ اسرائيل

 بازگشت آوارگان در    مسئلهبازگشت آوارگان فلسطيني به موطن خود، همان طور كه گفته شد،            : دوم

اين امر هم براي آوارگان و هم براي . توافقنامه مبهم گذاشته شده و به مذاكرات آينده واگذار گرديده است

گـان فلـسطيني در     با نهايي شدن طرح صـلح در منطقـه، وضـع آوار           . باشد  دولت فلسطيني حائز اهميت مي    

. تر و ضرورت بازگـشت آنـان بـه فلـسطين بيـشتر خواهـد شـد                  اردوگاههاي اردن، سوريه و لبنان وخيم     

چنانچه در مذاكرات آينده بر سر بازگشت آنان توافق شود و اكثرشان به فلسطين برگردند، در عين آنكـه                   
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را به شدت باال خواهنـد بـرد و         عامل موثر و مهمي در توسعه دولت فلسطيني خواهند بود، تراكم جمعيت             

اگـر چـه در توافقنامـه از طرحهـاي          . اين خود، مشكالت جدي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خواهد آفريد         

مشترك فلسطيني ـ اسرائيلي براي توسعه اين اراضي و هم چنين اجراي طرح توسعه اقتصادي براي كـل   

المللـي پـول و كـشورهاي        ي، صـندوق بـين    گفتگو شده است و بانك جهـان      » طرح مارشال «منطقه تحت نام    

اند، هيچيك از اينها ضمانت اجرائي نـدارد و           غربي و عربي آمادگي خود را براي كمكهاي مالي اعالم كرده          

  . به نفع مردم فلسطين تمام شودعمالًمعلوم نيست كه اجراي اين طرحها 

  .باشد به اين ترتيب، آينده دولت فلسطين مورد بحث مبهم مي

ها خواهان صلح واقعـي        در بحث گذشته اشاره شد كه به داليل گوناگون، صهيونيست          :سرائيلـ در ا  ۲

بنابراين، در حـالي كـه اسـرائيل تحـت          . صلح و آرامش، در دراز مدت به نفع اسرائيل نخواهد بود          . نيستند

 در  بينـي اسـت كـه       تاثير فشارهاي خارجي و داخلي، مجبور به پذيرش توافقنامه شـده اسـت، قابـل پـيش                

جريان اجرا و در مراحل بعدي، هر زمان كه شرايط داخلي و خارجي اجازه و امكان دهـد، در راه اجـراي                      

عالوه بر اين، قبول فرمـول صـلح در برابـر زمـين افكـار               . اندازي خواهد نمود    توافقنامه كارشكني و سنگ   

 پـيش منـزوي خواهـد       هاي تند و افراطـي را بـيش از          عمومي يهوديان را دچار تشتت ساخته، صهيونيست      

  .ساخت

 توافقنامه مورد بحث بوده است ـ اسرائيل  يدر طرح مارشال براي منطقه ـ كه  از مدتها قبل از امضا 

اعطاي چنين نقشي به اسرائيل امكان خواهد داد كه نيازهاي اقتصادي خـود را،             . نقش كليدي خواهد داشت   

شرايط كنوني، اسرائيل بدون كمكهاي اقتـصادي       در  .  نمايد تأميندر چهارچوب جديدي، مستقل از آمريكا       

پايان جنگ سرد و بروز تغيير در سياست اعراب يعني گرايش           . گسترده آمريكا قادر به ادامه حيات نيست      

از جنگ به صلح، افكار عمومي مردم آمريكا را در مورد ادامه كمك رساني به اسرائيل دچـار ترديـد و در           

 اقتصادي كنوني جامعه آمريكا نيز مزيد بر علـت شـده اسـت و لـذا                 مشكالت. مواردي مخالفت كرده است   

طرح مارشال  . دولت آمريكا در مورد ادامه اعطاي كمكهاي اقتصادي به اسرائيل با موانع جدي روبروست             

  .نياز سازد تواند اسرائيل را از كمكهاي مستقيم آمريكا بي در واقع مي
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يكـي از آنهـا مـسائل    . ز دو منبع سرچشمه گرفتـه اسـت  و مشكالت كنوني لبنان امسائل : ـ در لبنان ۳

جمعيت لبنان از سه گروه عمده مذهبي ـ يا به تعبير خود لبنانيها، سه طايفـه بـزرگ    . باشد داخلي لبنان مي

ت خـود بـر لبنـان    يـ  بـه قيوم رسماًدر زماني كه دولت فرانسه . شيعه، سني و مسيحي ـ تشكيل شده است 

به اين ترتيب كه هميشه رئـيس جمهـوري ـ كـه     .  طائفي را بر لبنان تحميل كردپايان داد، نظام به اصطالح

وزير سني، رئيس مجلس شيعه و رئيس سـتاد مـشترك    خستنشود ـ مسيحي،   توسط پارلمان انتخاب مي

در حالي كه از نظر جمعيت، شيعيان بيشترين و مسيحيان كمترين درصد را تـشكيل               . ارتش مسيحي است  

شـيعيان چـه در زمـان       . قدرت سياسي و اقتصادي، عكس اين حالت برقـرار بـوده اسـت            دهند، از نظر      مي

اين نظام طائفي هميشه . اند امپراتوري عثماني و چه بعد از آن همواره در زير بيشترين فشارها قرار داشته

ر آنان خواستار يك نظام سياسي دموكراتيك يعني غيرطائفي ـ كـه د  . مورد اعتراض مسلمانان بوده است

مستقيم و آزاد مردم، بدون در نظر گرفتن وابستگي مـذهبي يـا طـائفي، انتخـاب                  رأي   آن رئيس جمهور با   

 ساله ۲۰ جنگ نارضايتي اكثريت بزرگي از مردم لبنان موجب درگيريهاي طوالني و نهايتاً. اند شود ـ بوده 

 اشـغال بخـشي از       و سطين فل مسئلهت گرفته از    أاما بخش ديگري از مشكالت لبنان، نش      . داخلي شده است  

حضور ارتش سوريه در لبنان، ايجـاد نـوار بـه اصـطالح امنيتـي در                . سرزمين لبنان توسط اسرائيل است    

در . باشـد   توان لحد توسط اسرائيل معلول اين شرايط مي       آنجنوب لبنان و تاسيس و حمايت ارتش مزدور         

هـاي    لسطيني مستقر در لبنان به سرزمين     ها با اسرائيل به توافق رسيده و آوارگان ف          صورتي كه فلسطيني  

مادري خود برگردند و سوريه و اسرائيل هم به توافق برسـند، عناصـر و عوامـل خـارجي مـشكل لبنـان                       

ثير مستمر و مستقيم و غيرمستقيم اين عناصر خارجي در درگيريهاي أ رفع خواهد شد و دخالت و تظاهراً

  عناصر داخلـي مـوثر و درگيـر در جنـگ لبنـان، احتمـاالً               در اين صورت،  . داخلي لبنان خاتمه خواهد يافت    

بايد توجه داشـت كـه مـسلمان لبنـان، اعـم از             .  ساله بين خود خاتمه دهند     ۲۰خواهند توانست كه به جنگ      

بنـابراين، بـه    . شيعه و سني، با توجه به ساختار جمعيت، اصراري براي تشكيل يك دولت اسالمي ندارنـد               

ائفي از بين رفته و يك نظام دموكراتيك مستقر خواهد شد و دوران جديدي از               احتمال بسيار زياد، نظام ط    

  رشد و توسعه اقتصادي، به خصوص براي مـسلمانان بـه طـور عـام و شـيعيان بـه طـور خـاص، آغـاز                          

  .خواهد شد
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گرفتن جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، سـوريه كاتهـاي برنـده              با پايان   : ـ در سوريه  ۴

هاي سياسي منطقه از دست داده است و براي حل بحرانهاي اقتصادي و سياسي مزمن خود                خود در بازي  

سوريه نيـز قطعنامـه     . باشد  ده قبول تغييرات اساسي در سياست خود در رابطه با اسرائيل و لبنان مي             اآم

 در حالي كه سوريه در طـول جنـگ تحميلـي   .  ـ كه متضمن شناسايي اسرائيل است ـ را پذيرفته است  ۲۴۲

منـد شـد، در جنـگ         عراق عليه ايـران جانـب ايـران را گرفتـه بـود و از ايـن رهگـذر ميلياردهـا دالر بهـره                       

بنابراين، سوريه آماده صلح با اسرائيل بر     . فارس، در كنار آمريكا و ساير دولتهاي عربي قرار گرفت           خليج

لح يعني تخليـه ارتفاعـات      باشد، ولي اسرائيل تا به حال حاضر به پرداخت بهاي ص             مي ۲۴۲اساس قطعنمه   

. المللي را متوجه اسرائيل ساخته است       اعالم آمادگي سوريه براي صلح، فشارهاي بين      . جوالن نبوده است  

بـه  . تمام عالئم حاكي از آن است كه سوريه و اسرائيل نيز نهايتا بـه يـك توافـق اصـولي خواهنـد رسـيد                       

اي يا گام به گام جـوالن از طـرف اسـرائيل و               رحله اين توافق شامل تخليه م     ،آيد  طوري كه از اخبار بر مي     

در تحـت شـرايط     . باشـد   عادي شدن روابط ديپلماتيك، اقتصادي و اجتماعي ميان سوريه و اسـرائيل مـي             

گروههاي فلسطيني و آوارگان مـستقر در سـوريه   . جديد، سوريه مجبور خواهد شد كه لبنان را تخليه كند         

هايي در اجراي طرح صـلح در منـاطق    ي ـ اسرائيلي، و پيشرفت نيز، در صورت حصول توافق نهايي سور

  .اشغالي، يا سوريه را ترك خواهند كرد و يا از حالت آوارگي درآمده، در كل جمعيت ادغام خواهند شد

اي دسـت بـه گريبـان         همان گونه كه گفته شد، سوريه با بحرانهاي مالي و اقتصادي مزمن و گسترده             

 توسعه در منطقه، سوريه چه نقـش و موقعيـت و مواضـعي خواهـد داشـت،                  اينكه در طرحهاي كلي   . است

در سوريه يك نظام سياسي بسته و استبدادي حاكم است و درگيري ميان نيروهـاي               . هنوز روشن نيست  

بدون حل بحران سياسي و بـاز شـدن جـو سياسـي،     . باشد اسالمي ـ ملي با حكام بعثي سوريه عميق مي 

از طـرف ديگـر، تحـول در ابعـاد          . موثري در توسـعه اقتـصادي نخواهـد بـود         سوريه قادر به ايفاي نقش      

  .سياسي ممكن است كه دولت كنوني را با بحرانهاي سياسي شديدتر از مصر و الجزاير روبرو سازد

 در صورتي كه مذاكرات صلح ميان سـوريه و لبنـان و اسـرائيل از                :هاي قومي در منطقه     ـ در جنبش  ۵

از طرف ديگر به نتايج دلخواه و مورد رضايت طرفهاي ذيربط برسد، ـ اسرائيل يكطرف و توافقنامه ساف 

هاي جدايي خواهانه، از جمله در كردستان، از بـين            يكي از عوامل عمده تحريك و حمايت حركتها و جنبش         
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حـد و مـرز       ها واكنشي اسـت در برابـر ظلـم و سـتم بـي               اما از طرف ديگر، ريشه اين حركت      . خواهد رفت 

بنابراين، حتي اگر عوامل خارجي مـوثر از بـين بـرود تـا              .  ذيربط منطقه نسبت به اتباع كرد خود       دولتهاي

رسد كه تخفيف  در هر حال، به نظر مي. ها ادامه خواهد يافت زماني كه عوامل داخلي رفع نشود، اين جنبش

ه تـا آن حـد كـه        ها خواهد شد، اما ن      يا از بين رفتن محركهاي خارجي، سبب تخفيف و تضعيف اين جنبش           

 تعادل و توازني بين نيروهاي طرفين پديـدار  احتماالً. نيروهاي دولتي بتواند آنها را به كلي خاموش سازند  

خواهد شد كه در سايه آن، بحران كردستان در چهـارچوب حفـظ تماميـت اراضـي كـشورهاي ذيـربط و                    

نظير تشكيل شـوراهاي اسـتاني و       (برخورداري كردها از آزاديها و اختيارات بيشتر در مناطق كرد نشين            

  .فروكش خواهد كرد) ايالتي

 در توافق نامه ساف و اسرائيل از مشاركت و همكاري فلسطيني ـ اسـرائيلي   :ـ در منطقه خاور ميانه۶

و ساير كشورهاي منطقه در يك برنامه گسترده توسعه اقتصادي ـ موسوم بـه طـرح مارشـال ـ صـحبت       

رحي براي منطقه در دو ـ سـه سـال اخيـر در جريـان بـوده اسـت ولـي         گفتگو درباره چنين ط. شده است

در چهارچوب  . هاي جمعي داخلي داده نشده است        اطالعات بيشتري در مورد اين طرح در رسانه        متأسفانه

المللـي    صنعتي ـ اقتصادي، با مشاركت مالي اعـراب، صـندوق بـين    ب قرار است كه يك قطظاهراًاين طرح، 

در .  مشاركت فني ـ اداري اسرائيل و آمريكا و نيروي كار اعراب در منطقه پديد آيـد  پول و بانك جهاني و

  .در ميان است» كشورهاي مشترك المنافع«يا » بازار مشترك«بعضي از محافل صحبت از يك 

رسد همانطور كه گفته شد اجراي چنـين طرحـي، اسـرائيل را از جهـت مـالي و اقتـصادي                       مي به نظر 

خاتمه درگيريها در منطقه و عادي شدن روابط اعراب با اسـرائيل،          . ي آمريكا خواهد كرد   ها  نياز از كمك    بي

ايـن وضـع، آينـده      . ها و ضرورتهاي سياسي كمك را منتفي نموده و يا بـه شـدت تقليـل خواهـد داد                    بهانه

 متزلزل خواهد كـرد زيـرا اسـرائيل، بـدون دريافـت كمكهـاي مـالي و اقتـصادي دچـار                      اسرائيل را شديداً  

توانـد اسـرائيل را از ايـن خطـرات            مـي  اجراي طرح مارشال، احتماالً   . بحرانهاي سرنوشت ساز خواهد شد    

گيري اعراب و  ميزان بهره. تواند در كل منطقه اثر گذارد از طرف ديگر، اجراي طرح مارشال مي. نجات دهد

ي و سـطح كـارآيي و   از اين طرح، بستگي تام به وضعيت سياسـ ) يهنظير ترك(كشورهاي غير عرب منطقه     

اسرائيل هم از حيث نيروي متخصص بـا كـارآيي بـاال و             . توانايي فني و اداري اين كشورها خواهد داشت       
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روشن نيست كه اجراي اين طـرح تـا         . هم از حيث قدرت مديريت و انسجام سياسي بر اعراب برتري دارد           

در صـورتي كـه تغييـرات    . دچه پايه موجب تغييراتي در ساختارهاي سياسي كشورهاي عربي خواهد شـ          

سياسي ضروري، يعني باز شدن جو سياسي و برقـرار شـدن آزاديهـاي دموكراتيـك ـ كـه پـيش شـرط         

هـاي سياسـي ـ     اي مـشحون از تالطـم    با دورهاين كشورها عموماً. توسعه اقتصادي است ـ پذيرفته شود 

  .اجتماعي روبرو خواهند شد

مه ساف ـ اسرائيل دو موضع گيري كم و بـيش متمـايز از     در كشور ما در مورد توافقنا:ـ در ايران۷

در حالي كـه موضـع مقامـات رسـمي دولتـي محتاطانـه اسـت،                . شود  جانب دولتمردان و مقامات ديده مي     

) در تبعيـد  (اما اگر مجلس شوراي فلسطين      .  مخالف و محكوم كننده است     موضع سايرين آشكارا و شديداً    

روهها و سازمانهاي فلـسطيني، از جملـه حمـاس و جهـاد اسـالمي در             توافقنامه را تصويب كند و تمامي گ      

بيني شده براي سراسر كرانه غربي و نوار غزه شركت نمايند، موضع ايران توجيـه                 انتخابات عمومي پيش  

 فلسطين از دو بعد مسئله ساير مسلمانان جهان به     و دلبستگي ايرانيان . پذيري خود را از دست خواهد داد      

هايـشان توسـط اسـرائيل و         صب سرزمين غيكي از بعد ظلم و ستم به مردم فلسطين و           . اشدب  يا زاويه مي  

هـاي    اتخـاذ تـصميم در مـورد سـرزمين        . ديگري از بعد عشق نسبت به قدس شريف و قبله اول مسلمانان           

  دولتهـا  هر چيزي را كه آنها تصويب و قبول كنند، قاعدتاً         . االصول با مردم فلسطين است      اشغال شده، علي  

المقدس شرقي ـ كه در اشغال اسرائيل است ـ    اما در مورد قدس يعني بيت. و ملتهاي ديگر خواهند پذيرفت

اگر در مذاكرات   . نشيني يا گذشت كنند     ها حق ندارند و نبايد در اين مورد عقب          فلسطيني. وضع چنين نيست  

 وضـعيت نهـايي ايـن    تعيـين ب مردم فلسطين ـ مجلس شورا ـ و اسـرائيل در مـورد     آينده نمايندگان منتخ

 قدس را تخليه كند و به مسلمانان باز پس دهد، دولت ايـران احتمـاالً              ها، اسرائيل حاضر شود كه        سرزمين

بايستي بتواند بـا اتخـاذ سياسـتي مبتنـي بـر              بنابراين، ايران مي  . مجبور به تغيير مواضع خود خواهد شد      

. اهنگي ساير كشورهاي اسـالمي را جلـب نمايـد          توافق و هم   ،ها  آزادي قدس شريف از اشغال صهيونيست     

اين امر، ممكن است فشار سياسي به اسرائيل را براي باز پس دادن قدس شريف بيشتر سازد و اسـرائيل             

  .نشيني از قدس شريف بنمايد  و عقب۲۴۲را مجبور به اجراي كامل قطعنامه 
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بتوانـد در آن مـشاركت داشـته        رسـد كـه ايـران         در مورد طرح مارشال براي منطقه، بعيد به نظر مي         

  .باشد

*          *          *  

اين سـرزمين  . دهها قرن تاريخ پر تالطم منطقه ارض مقدس، حوادثي از اين نوع را بسيار به ياد دارد  

در حـالي كـه     . براي پيروان سه دين بزرگ جهاني يعنـي مـسلمانان، مـسيحيان و يهوديـان مقـدس اسـت                  

اي از قـرون گذشـته، بـه     اند، در بخـش عمـده    قرون ساكن اين سرزمين بودهفلسطينيان در تمام اعصار و   

اند، پيـروان تمـامي اديـان در زنـدگي و اجـراي               ويژه در ادواري كه مسلمانان بر اين سرزمين حاكم بوده         

  .اند كرده اند و با هم در صلح و صفا زندگي مي مراسم ديني خود آزادي داشته

 يافت مگر آنكه پيروان هر يك از اديان الهي حقـوق         نخواهد هرگز تحقق اينك نيز صلح و امنيت پايدار       

. پيروان ساير اديان را به رسميت شناخته، به آن احترام گذارند و از موازين حق و عـدالت خـارج نـشوند                     

اما اگـر مـا نتـوانيم در        . شود   براي ما مسلمانان يك آرزوي مقدس محسوب مي        آزادي قدس شريف، قطعاً   

) ص(اسي ـ اجتماعي خود، بر اساس موازين قرآن و سـنت و سـيره پيـامبر گرامـي اسـالم       رفتارهاي سي

ترديد همان سرنوشتي كه خداوند در قرآن كريم براي قوم بني اسرائيل بيان فرمـوده اسـت                   عمل كنيم، بي  

  .در انتظارمان خواهد بود

 درون خـود مـسلمانان   راه حل نهايي مشكل فلسطين و درمـان دردهـا و آالم فلـسطينيان در نهـاد و           

حتـي اگـر در كوتـاه مـدت بتـوان بـا بكـارگيري امكانـات سياسـي، نظـامي و اقتـصادي بـه                          . نهفته اسـت  

هايي رسيد و نه تنها نـوار غـزه و كرانـه بـاختري و قـدس شـريف را آزاد سـاخت، بلكـه تمـامي                             موفقيت

الت را صـادقانه رعايـت كنـيم،    هاي اشغالي را باز پس گرفت، اگر نتوانيم و نخواهيم كه حق و عد              سرزمين

  .آوريم، بار ديگر از دست خواهيم داد دير يا زود آنچه را كه به دست مي

اعراب و مسلمانان براي حل مشكالت گسترده و عميق خود نياز به يك بازگشت همه جانبه بـه خـود     

  .هاي معنوي اسالم دارند و به ارزش

  به اميد تحقق چنين تحول مباركي

  اننهضت آزادي اير



 ٧۴

  ۱۳۷۲آبان ماه 

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

   »نكته «نامه به مديريت روزنامه كيهان درمورد مقاله 

  

  ۱۴۶۴:  شماره

  ۹/۸/۷۲:  خـتاري

  مديريت محترم روزنامه كيهان

در صفحه دوم روزنامـه  » نكته«اي به عنوان  با سالم در تاريخ هجدهم شهريور ماه سال جاري مقاله     

لذا درخواست . كاذيب بوداان منتشر شد كه مطابق منش و روش معمول آن روزنامه آغشته به اشاعه           كيه

شود كه بر طبق قانون مطبوعات مطالب زير را كه در پاسخ به مطالب مقاله نوشته شده است در اولين              مي

  .شماره آن روزنامه درج نمايند

تا به امروز پيوسته منافع اين گروهك متمايل به .. ...نهضت آزادي  ..... «ـ در مقاله نوشته شده است       ۱

  .»آمريكا بوده است

 سـال در     اي معلـوم كـه بـيش از سـي           نهضت آزادي ايران حزبـي اسـت اسـالمي و ملـي بـا گذشـته               

هاي سياسي و اجتماعي فعاليت نموده اسـت و در قبـل و بعـد از انقـالب بـا هرگونـه خودكـامگي،                          عرصه

اگـر  . باشـد  كرده و به تصديق دوست و دشمن از اين گونه اتهامات مبـري مـي          استبداد و استعمار مبارزه     

چنين نبود رهبر فقيد انقالب سران نهضت آزادي را براي شوراي انقالب و تشكيل اولين دولت جمهـوري                   

كردند و اتهام شما به نهضت آزادي ايران در واقع اتهام به رهبر فقيـد انقـالب و                      نمي اسالمي ايران دعوت  

  .باشد گذار جمهوري اسالمي ايران مي هپاي

. ايد ـ در اواخر مقاله به قسمتي از نامه منتسب به رهبر فقيد انقالب اشاره نموده و از آن كمك گرفته۲

  .گردد الذكر مطالب زير براي چندمين بار يادآوري مي در مورد نامه فوق

 بـه سـئوالي در اجتمـاع دانـشجويان          نامه ياد شده اولين بار بعد از فوت رهبر فقيد انقالب در پاسـخ             

اي داليل منطقي و مستندي بـر مجعـول بـودن آن              نهضت آزادي طي اطالعيه   . دانشگاه تهران مطرح گرديد   
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چـون ماهنامـه مزبـور از درج        . چندي بعد نامه مذكور در ماهنامه پاسـدار اسـالم منتـشر شـد             . ارائه كرد 

هضت آزادي به دادسراي تهران ارجاع گرديـد و  جوابيه نهضت آزادي خودداري نمود، موضوع از طرف ن  

در جريان رسيدگي بـه ايـن موضـوع قـرار شـد طبـق وصـيت رهبـر فقيـد انقـالب اصـالت نامـه توسـط                             

ولي عليرغم اصرار بازپرس شعبه مربوطه و وكيل حقوقي نهضت آزادي،           . كارشناسان رسمي تاييد گردد   

طبيعي است كه استناد بـه چنـين        .  معوق ماند  اصل نامه تحويل دادسرا نشد و رسيدگي به شكايت نهضت         

شود و اصـرار آن روزنامـه         باشد و خالف قانون محسوب مي       اي از طرف آن روزنامه فاقد اعتبار مي         نامه

  .در سوء استفاده از اين نامه كه به كرات اتفاق افتاده تس نيز جاي تامل دارد

ا، تهيه و انتشار بيانيه سازمان مجاهـدين        ـ نگارش نامه بدون امضا در مورد تجديد روابط با آمريك          ۳

لـزوم صـداقت در اتخـاذ مواضـع         «با عنـوان    » نكته«انقالب اسالمي در رد مطالب آن نامه و نگارش مقاله           

و متهم كردن سازمان به سوء اسـتفاده غيرصـادقانه از شـعارهاي ارزشـمند انقـالب و حملـه و                     » انقالبي

از جو مسموم و ناسالم سياسي در كـشور دارد كـه نقـش آن               هتاكي به نهضت آزادي ايران، همه حكايت        

  .روزنامه در ايجاد اين وضع از ساير مطبوعات بارزتر است

هـاي مـصرح در قـانون اساسـي را از حقـوق               ين حكومت به قانون عمل كرده و آزادي       مسئولـ اگر   ۴

 سياسـي اجـازه تـضارب       كردند و در فضاي باز و آزاد        مسلم ملت دانسته، شرايط تحقق آنها را فراهم مي        

دادنـد، مراحـل رشـد        عقايد، تشريك مساعي، امر به معـروف و نهـي از منكـر را بـه مـردم و احـزاب مـي                      

شد و مشكالت و معضالت داخلـي و خـارجي كـشور بـا                دمكراسي و استفاده صحيح از آزادي تجربه مي       

  .گرديد سهولت بيشتري مرتفع مي

از سرنوشـت مطبوعـات وابـسته دولتـي كـشورمان در            شود كـه      در پايان به آن مديريت توصيه مي      

گذشته پند گرفته، به وظايف قانوني خود و بر اساس اخالق اسالمي عمـل نماينـد و بـيش از ايـن موجـب                        

اختناق، اختالف، تفرقه و دشمني بين گروههاي مردم نشده، مطمئن باشند تنها دشمنان اسـالم و ايـران از         

  .تفاده خواهند كردهاي مخرب روزنامه كيهان اس سياست

  والسالم

  نهضت آزادي ايران
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۹/۸/۱۳۷۲  



 ٧٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به وزير اطالعات درمورد مراجعه نمايندگان آن وزارتخانه

  سيدجوادي به آقاي صدرحاج

  

  ۱۴۶۶:  شماره

  ۱۴/۸/۷۲:  خـتاري

  جناب آقاي فالحيان

  وزير محترم اطالعات

 نهـضت آزادي بـه جنابعـالي دائـر بـر            ۲۲/۶/۷۲ مـورخ    ۱۴۶۲يرو ارسال نامه شـماره      بعد از سالم پ   

موران آن أيــا كــساني بــه نــام مــ(موران وزارت اطالعــات أشــكايت و اعتــراض نــسبت بــه فــشارهاي مــ

، در روز چهارشنبه سوم آبان ماه، سه نفـر كـه خـود را نماينـدگان وزارت اطالعـات معرفـي                      )وزارتخانه

يد احمد صدر حاج سـيد جـوادي را احـضار نمودنـد و ضـمن اعتـراض بـه مفـاد نامـه               آقاي س  ،كردند  مي

الذكر و انكار هر نوع فشار و ايذاء و رفتـار غيرقـانوني توسـط وزارت اطالعـات نـسبت بـه اعـضا و                           فوق

مندان نهضت آزادي، از ايشان به عنوان وكيل حقوقي نهضت آزادي خواستند كه اسـامي كـساني را                    عالقه

آقاي صدر در اولين فرصت، موضوع را بـه اطـالع نهـضت آزادي              . اند اعالم كنند    ايذا قرار گرفته  كه مورد   

  .رسانده و در اين مورد كسب تكليف كردند

داند كه توجه آن مقـام را بـه مـوارد زيـر جلـب       با توجه به جريان فوق، نهضت آزادي ايران الزم مي        

  .نمايد

منـدان مـورد      عات معرفي كرده و اسامي اعـضا و عالقـه         ـ كساني كه خود را نمايندگان وزارت اطال       ۱

توان به صرف ادعاي آنان اعتمـاد كـرد؟ كـساني             اند، شناخته شده نيستند و لذا چگونه مي         نظر را خواسته  

انـد بـه نـام         به اشكال گوناگون اعضا و عالقـه منـدان نهـضت آزادي را مـورد ايـذا قـرار داده                    قبالًنيز كه   
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اند، بدون آنكه حكمي بر طبق قانون از مقامات قوه قـضائيه يـا سـاير                   عمل كرده  ماموران وزارت اطالعات  

  .مقامات مربوط و حتي از وزارت اطالعات ارائه كنند

اند خودسرانه عمل كرده و از نام         يا كساني كه آن رفتارها را داشته      . موضوع از دو حال خارج نيست     

 به دسـتور وزارت  اند و يا واقعاً خود استفاده نمودهبراي پوشش اعمال غيرقانوني  صرفاً وزارت اطالعات 

  .اند اطالعات عمل كرده

در مورد سه نفر اشاره شده در باال نيز براي ما روشـن نيـست كـه اينـان چـه كـساني هـستند، چـه            

موريتي دارند، درخواست آنان چه صورتي دارد و اينكه آيا پس از دريافـت اسـامي اشـخاص، آنـان را                   أم

  .زار بيشتري قرار داده و مشكالت ديگري برايشان فراهم خواهند كرد يا خيرمورد اذيت و آ

الذكر با پست سفارشي براي جنابعالي ارسال شده بود و ما اميـد و انتظـار داشـتيم كـه                      ـ نامه فوق  ۲

 مايـل و نيازمنـد بـه        اكنون نيز در صورتي كه وزارت اطالعـات واقعـاً         . وزارت اطالعات به آن پاسخ بدهد     

 و  رسـماً باشـد     العات بيشتر در مورد مفاد نامه و جلوگيري از اقدامات خودسـرانه احتمـالي مـي               كسب اط 

  . استفسار نمايند تا اطالعات مورد نياز در اختيار مقامات شناخته شده گذارده شودمستقيماً

  با احترام

  نهضت آزادي ايران
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  قالب اسالمي ايران و درخواست عودت اموال و اسناد نهضتنامه به دادستاني ان

  

  ۱۴۶۵:  شماره

  ۱۴/۸/۷۲:  خـتاري

  

   انقالب اسالمي ايرانيدادستان

  ۶بازپرس محترم شعبه 

 و تحويـل  پ دايـر بـر فـك پلمـ    ۲۴/۷/۷۲ مـورخ   ۹۸۵بعد از سالم، عطف بـه صـورت جلـسه شـماره             

دفتـر  ( واقـع در خيابـان اسـتاد مطهـري           ۲۳۴اره  آپارتمانهاي طبقات سوم، چهارم و پنجم سـاختمان شـم         

  :نمايد به مالكين آنها، توجهتان را به موارد زير جلب مي) مركزي نهضت آزادي ايران

موران اعزامي چندين دستگاه زيراكس، ماشين تحريـر، فتـوكپي،          أـ به موجب صورت جلسه فوق، م      ۱

. اند  ويل به انبار امانات دادستاني خارج كرده      استنسيل و غيره از اموال متعلق به نهضت آزادي را براي تح           

شود كه اگر اين اقدام بر طبق حكم دادگاه يا مقررات قانوني صورت گرفته است، رونوشتي                  درخواست مي 

  .از حكم يا مقررات مورد استناد جهت اطالع نهضت آزادي ارسال شود

 و اسـناد فراوانـي دربـاره         مستحضر هستيد كه در آرشيو اسناد سياسي نهضت، مـدارك          ـ احتماالً ۲

هاي سياسي گروهها و احزاب در سالهاي قبل از پيـروزي انقـالب، كـه در واقـع قـسمتي از تـاريخ                       فعاليت

 شـدن سـاختمان توسـط دادسـتاني انقـالب،           پقبل از پلمـ   . باشد، موجود بوده است     معاصر كشورمان مي  

وز وزارت ارشـاد اسـالمي بـراي اطـالع          قسمتهايي از اين اسناد در قالب چندين جلد كتاب با دريافـت مجـ             

سف، اسـناد مـذكور در   أبا كمال ت. عموم چاپ و توزيع شده و بخشهايي نيز براي چاپ آماده گرديده بود          

بخـش  . موران از ساختمان خارج شـده اسـت    أمدتي كه ساختمان در اختيار دادستاني بوده است توسط م         

. هـاي ديگـري از آنهـا موجـود نيـست            باشد و نسخه   قابل توجهي از اين اسناد سياسي منحصر به فرد مي         
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شود مقرر فرمائيد كه اسناد خارج شده بـه نهـضت آزادي برگـشت داده                 بنابراين، مصرانه درخواست مي   

  .شود

ايم كه كپـي آنهـا      در صورتي كه دادستاني تمايل يا نيازي به داشتن اسناد فوق داشته باشد، ما آماده              

هـايي از مجموعـه را در اختيـار           از چاپ آنها به صـورت مجموعـه، نـسخه         را تهيه و تسليم كنيم و يا پس         

  .دادستاني قرار دهيم

  .باشيم در انتظار اقدام عاجل دادستاني مي

  با احترام

  نهضت آزادي ايران
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  بسمه تعالي

  

  هاي درباره خاطرات دكتر سنجابي يادداشت

  

 دكتر سنجابي را ديدم و استخراج       اي از دفتر خاطرات دوست قديم و همكار و همرزم ملي آقاي             شمه

بـرايم غيـر   . اي از آنچه را كه در ارتباط با نهضت آزادي و دوستان و شـخص خـودم بـود، خوانـدم           شده

اي مطالب خالف واقع و خالف انتظـار   تعجب از اين جهت كه پاره   . منتظره بود و باعث تعجب و تاسف شد       

هـاي    ي از گذست زمان يا كهولت سن و فعـل و انفعـال            خواهم نادرست بودن آنها را ناش       مي. در آنها ديدم  

تاسف از اين بابت كه با توجه به سوابق و روابط طوالني گذشته، از اعـزام                . ناخود آگاه ذهن ايشان بدانم    

 گرفته تا استادي و رياست دانشكده، از عضويت در شوراي دانـشگاه             ۱۳۰۷محصلين به فرانسه در سال      

 دولت مصدق و گرفتاري در زندان شاه و باالخره تشكيل دولت موقت پـس               تا ملي شدن نفت و فعاليت در      

بايـستي    از انقالب و آغاز دوران جديد؛ با وجود احترام و صميميتي كه نسبت به هم داشـتيم قاعـدتا نمـي                    

دهد كه نسبت كذب و تهمت يا  قلب و قلمم راه نمي. آمد چنين بيانات در مصاحبه و دفتر خاطرات ايشان مي    

ضمنا برايم بسيار . مثل بپردازمه ها بدهم و يا به اعتراض و مقابله ب ها يا نوشته  حقيقت به آن گفتهتحريف

  .آيد كه اوقات خوانندگان و عالقمندان را مصروف به موضوعات شخصي بنمايم  ناگوار مي

و  بـراي آنكـه نـسل جـوان          ،گـردد   اينك كه كتاب تدوين شده و دومين بار است كه چاپ و توزيع مي             

آيندگان در مطالعه تاريخ دچار اشتباه و ابهام نشوند، به عنوان نمونه، از بيست و پنج شـش مـوردي كـه                      

رد مهـم  اجابجادرآن كتاب در رابطه با نهضت آزادي و شخص بنده آمده، تنها به ذكر توضـيحاتي در مـو    

  .نمايم ذيل، اكتفا مي

   داستان دسته گل و ارتباط با آمريكاييها-۱

  ي و نهضت آزادي ايران جبهه مل-۲

   كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر-۳

   شوراي انقالب و دولت موقت-۴
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   داستان دسته گل و ارتباط با آمريكاييها-۱

هـاي مختلـف آمـده اسـت و            به گونه  ۳۶۷،  ۳۲۰،  ۳۱۹،  ۲۸۵،  ۲۸۳،  ۲۶۲،  ۲۶۱،  ۹مطلبي كه در صفحات     

كـه مـسبب    «كنـد      يـك دولتـي مـي      نضت آزادي به نمايندگا   اشاره و استناد به اهداي دسته گل از طرف نه         

المثـل   ، ضـرب »اند شناخته شده كودتا عليه حكومت ملي دكتر مصدق بود و ارتباطات مستمر با آنها داشته 

بـا آن كـه شخـصا در تلويزيـون و در            . آورد  را بـه يـاد مـي      » اويهغسين سه دختران م   خسن و   خ«قديمي  

دانم چرا باز هم آقاي دكتر سنجابي چنين پافشاري و            ام، نمي    زمينه داده  هايي توضيح كافي در اين      اعالميه

  ! فرمايند العارفانه مي تجاهل

 انجـام شـده     ۱۳۳۲ مـرداد    ۲۸اوال اهداي دسته گل به خارجيها كه واقعيت داشته و در سال كودتـاي               

داشته اسـت بلكـه از   ن) ۱۳۴۰تاسيس يافته در سال  (است كمترين پيشوند و پسوند با نهضت آزادي ايران          

طرف سازمان دانشجويان نهضت مقاومت ملي ايران صـورت گرفتـه كـه كميتـه مركـزي آن از رجـال و                      

نمايندگان قشرهاي مختلف و اصناف و احزاب طرفدار دكتر مصدق و مخالفين كودتاي سرلـشكر زاهـدي                 

) نه آمريكايي(ان خارجي ثانيا گيرندگان دسته گلها يك عده خاورشناسان و دانشمند      . شده است   تشكيل مي 

سـينا بـه      دانم چنـد سـاله ابـن        براي شركت در كنگره، نمي    ) يا دولت (بودند كه بنا به دعوت دانشگاه تهران        

ثالثا دسته گـل دادن بـه مـدعوين         . تهران آمده محل تشكيل جلساتشان در باشگاه دانشگاه قرار بود باشد          

يك نامه در داخل آن و افشا كردن اينكه هيئت حاكمه           اي بود براي گذاردن       فرهنگي خارجي وسيله و بهانه    

ايران برخاسته از يك كودتاي خائنانه است كه به دست انگليس و امريكا براي ساقط كردن حكومـت ملـي                    

رابعا نظير ايـن نامـه      . مصدق عليه قيام ملي كردن نفت روي كار آمده و كمترين پيوند با ملت ايران ندارند               

مثال وقتي نيكـسون رئـيس      . داد   با خارجيها را مكرر نهضت مقاومت ملي انجام مي         پراكني و ارتباط گرفتن   

جمهور امريكا براي تقويت كارهايشان با دولت زاهدي به ايران آمد و آن قرباني سه دانشجوي دانـشكده                  

 فني نثار قدومش شد، كميته بازار نهضت مقاومت ملي استقبالي در دهانـه بـازار ترتيـب داد و افـرادي در         

  .طي آن به سخنراني و اعتراض پرداختند

هاي خارجي باني يك نامه داخلي سرگشاده هـم گرديـد        نهضت مقاومت ملي نگارنده و ناشر اين نامه       

 مرداد بود و طنين و      ۲۸كه در حقيقت سرآغاز و افتتاح كننده مبارزات ملي ايران بعد از خاموشي كودتاي               
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 و سنا صادر شده و محتواي آن اعتراض مستدل بـه            الس شور نامه به عنوان مج   . تبعات وسيعي پيدا كرد   

 نفر از رجال و شخصيتهاي قشرهاي مختلـف مملكـت           ۷۰قرارداد كنسرسيوم نفت بود و با امضاي قريب         

). كه مورد تعرض و توهين ماموران فرماندار نظامي قرار گرفت(اكبر دهخدا  از قبيل استاد علي. منتشر شد

آهن ايران، چهار پنج نفر از تجار و كـسبه             مهندس شقاقي اولين مديركل راه     حاجي سيدرضا فيروزآبادي،  

كه بعدا همه آنها از طرف فرمانداري نظامي احضار و بازجويي شدند و             (بازار، دوازده نفر استاد دانشگاه      

به دستور زاهدي از طرف كفيل وزارت فرهنگ عليرغم استنكاف دكتر سياسي رئيس دانشگاه، از دانشگاه                

البته نامه  . ده دوازده نفري از كارمندان سرشناس دولت و معدودي از احزاب و افراد متفرقه             ) خراج شدند ا

بردنـد،     دولت مصدق و فراكسيون مجلس كه در بازداشت، تبعيد يـا اختفـا بـه سـر مـي                   يبه امضاي وزرا  

  .نرسيده بود

اع از آزادي و حقـوق بـشر بـا      راجع به ارتباطات بعدي ما در دوران نهضت آزادي و كميته ايراني دف            

طرفداران دموكراسي و حقوق بشر خارجي كه كم و بيش مخـالف شـاه و دخالتهـاي بيگانگـان در ايـران                      

اند و لزوم تكرار ندارد ولي شـايد الزم باشـد بـه               بودند، آقاي دكتر يزدي توضيحات مفصل و مستند داده        

اي بنمايم تا سـند و         مبحث شده است اشاره    يك مطلب اصولي كه آقاي دكتر سنجابي عنوان نموده و خلط          

شدگان سياسي داده نشود و همچنين سد راه و مانع اقدام براي افراد جوان و   اي براي آزار بازداشت     بهانه

آقاي دكتر سنجابي چند بار به ضرس قـاطع گفتـه   . هاي سياسي طرفدار و استقالل كشور پيش نيايد  گروه

اند كه هر گونه ارتباط با خارجيـان از طـرف احـزاب و شخـصيتهاي                  هو به گفتار دكتر مصدق استناد كرد      

دانم آيا مرحوم دكتـر مـصدق كـه     عالوه بر آنكه نمي. غيردولتي كار خالف قاعده و خيانت به كشور است    

نسبت به نهضت آزادي و موسسين آن اعتماد و تاييد فراوان داشت، چنين حرفي به صورت قاطع و كلـي                    

با هر خارجي را تحريم كرده باشد يا خير؟ ولي بايـد بگـويم، اوال ارتبـاط داريـم تـا                     زده و هر نوع تماس      

ثالثا در دنياي سراسر مرتبط و موثر دولتها بـا يكـديگر، كـه افكـار       . ثانيا خارجي داريم تا خارجي    . ارتباط

قـت و   دار كـه خـود را مو        كند، يك حزب سياسي برنامه      عمومي و اطالعات مردمي نقش اصلي را بازي مي        

توانـد    خواهد با آگاهي و توانايي دورانديشانه به ملت و ميهنش خدمت نمايد، آيا مـي                بازيگر ندانسته و مي   

بي ارتباط با مردم و مقامات دنيا بگيرد؟         براي فرار از تهمت خارجي پرستي خود را بر كنار از جريانها و            
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هـا بـا فرانـسويها و غيـر آنهـا، رهبـران             آيا در مبارزات بيش از يك قـرن هنـدوها بـا انگلـستان، الجزايري              

پيروزمند آنها نيز حالت احتياط و قهر را در پيش گرفتند؟ و هيچ انگليسي يا فرانسوي نيز طرفدار حركـت                    

آنها و خدمتگزار براي كسب آزاديشان نشد؟ رابعا وقتي مابين هيئت حاكمه ظالم و خائن و همسايه بيگانه    

هـاي شكـستن چنـين پيونـد و پـشتيباني              شده باشد، آيا يكي از راه      غاصب رابطه اطاعت و حمايت برقرار     

دوست باشد و احيانا آگـاهي رسـاندن و برحـذر        هاي عناصر ملي و ميهن      تواند روشنگري و راهنمايي     نمي

داشتن قدرت خارجي از حمايت بيدريغ هيئت حاكمه غاصب و فاسد؟ خامسا خـود آقـاي دكتـر سـنجابي                     

اي ايشان، بـا عناصـر خـارجي اعـم از انگلـيس و روس و                  ي و همكاران جبهه   رئيس هيئت اجرايي جبهه مل    

اند؟ اسناد منتشر شده النـه جاسوسـي، اگـر آنهـا را قابـل            امريكا تماس و ارتباط و تبادل اطالعات نداشته       

عات شخـصي و حزبـي و   الاعتماد بدانيم، چندين گزارش محرمانه از مالقات و مذاكرات ايشان و انتقال اط    

اند   دانم خيانت است يا نه؟ حرفهاي بدي هم نزده           با مامورين ويژه سفارت امريكا در بردارد كه نمي         دولتي

آيـا ضـمن اولـين مـصاحبه و معرفـي           . ولي باالخره مالقات خصوصي غيرعلني با خارجيان بـوده اسـت          

 ملـي و    كميتـه بـا جميـع موسـسات       «چنين نفرمـوده بودنـد كـه        » كميته ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر      «

المللي كه از آرمان حقوق بشر و صيانت حقوق طبيعي و قانوني افراد حمايت دارنـد همكـاري خواهـد                      بين

در هر حال نهضت مقاومت ملي و نهـضت      » نمود، و از كمكهاي فكري و عملي آنان برخوردار خواهد شد؟          

انـد و نـه در        ن داشـته  آزادي نه ارتباط مستمر و مـنظم بـا سياسـتمداران بيگانـه در داخـل و خـارج ايـرا                    

روابطشان از حدود آشنايي رسمي و علني خارجي گرديده، عمل جاسوسـي يـا مـزدوري و خـدمتگزاري                 

اي به سـود      اند، نه تنها جاسوسي و خيانت صورت نگرفته است بلكه به فضل خدا خدمات عمده                انجام داده 

  .مبارزات ملي و مبارزين در جهت پيروزي انقالب انجام شده است

  نهضت آزادي و جبهه ملي -۲

راجع به تاسيس جبهه ملي و نهضت آزادي ايران و همكاري و روابط نهضت آزادي با جبهـه ملـي و                 

از آن جمله   . نقش هر كدام، نشريات و كتابهاي متعدد انتشار يافته و قضايا به قدر كافي روشن شده است                

تـاريخ  «صوصا از دو جلد كتاب ارزنده   توان از اسناد نهضت مقاومت ملي و اسناد نهضت آزادي و مخ             مي

بـه يقـين، در   .  نـام بـرد  ۱۳۷۱نگارش سرهنگ غالمرضا نجاتي ـ تهران  » سياسي بيست و پنج ساله ايران
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توفيق تـصويب قـانون ملـي شـدن         و  جبهه ملي اول، كه تاسيس و رهبري آن با مرحوم دكتر مصدق بود              

 ۲۸پـس از كودتـاي      . اند   آن حضور و نقشي نداشته     گذاران  نفت و اجراي آن را يافت، نهضت آزادي و پايه         

اي از همكـاران ايـشان و        مرداد و به زندان افتادن و محاكمه و محكوميت رهبر بزرگ نهضت ملـي و عـده                

نهضت مقاومت ملـي  . بعيد و اختفاي تعدادي ديگر، جبهه ملي عمال دچار تعطيل و تغيير فعاليت شد تسپس  

 و فداكاري فرزندان گمنام به راه افتاد بالفاصله شخصيتهايي از جبهـه             همته  ب كه بالفاصله پس از كودتا    

. ملي و فراكسيون مجلس را كه آزاد بودند و آماده براي همكاري و سرپرستي، دعوت به عـضويت نمـود                   

تاسيس كنندگان نهضت مقاومت و شوراي مركزي آن از تركيب مخـتلط و متحـدي از قـشرهاي مختلـف                    

گـذاران   پايـه . هـاي موجـود    زاري، دانشگاهي، دانشجو، روحاني، اصـناف و حـزب        با: ملت تشكيل شده بود   

  . بعدي نهضت آزادي نيز از ميان همين افراد بودند

نهضت مقاومت ملي كه خود را مدافع مصدق و نهضت ملي ايران و ادامه دهنده راه مـصدق و جبهـه                 

راه «هـاي   از جمله انتشار روزنامه . ديددانست مبتكر و مقدم در يك سلسله عمليات موثر و مهم گر             ملي مي 

هاي متعدد به مقامات و نمايندگان كشورهاي خـارج كـه بـه ايـران      ، ارسال نامه  »مكتب مصدق «و  » مصدق

بي خبر از ماهيت دولت كودتا و حركت ملت ايران بودنـد؛ اجـراي تبليغـات و دادن سـامان و                      آمدند، و   مي

ها در ميان قشرهاي مختلـف مـردم، مخـصوصا جوانـان و      سازمان به نهضت ملي در تهران و شهرستان 

كردنـد؛ ماننـد      شدند با آن همكاري مي      اين ميان، سران نهضت و جبهه ملي نيز كه آزاد مي           در. دانشجويان

مرحوم دكتر مصدق   . مهندس رضوي و جناح روحاني فراكسيون نهضت ملي       . اللهيار صالح، دكتر معظمي   

 پيام براي بنده فرستاده بودند كه شما با سيستم و سازمان دادن             به وسيله مرحوم رضوي سالم لطف و      

جبهه ملي عمال جاي خود را به       . ها كاري را انجام داديد كه ما فرصت آن را نكرده بوديم             به افكار و برنامه   

دار  ، خصوصا حزب ايران وارد و عهده   )يا به قول خودشان نيرو    (احزاب سياسي ملي    . نهضت مقاومت داد  

طبيعي بود كه دولـت كودتـا بـه اختنـاق و آزار بپـردازد و      . اي در نهضت مقاومت ملي شدند       مدهوظايف ع 

در همين اثناء اعضائي از شوراي مركزي كه از حزب ايـران            . دامنه فعاليتهاي ما را، ماه به ماه، تنگتر كنند        

دكتـرين  «هيـار صـالح از   بودند بالمقدمه جا خالي كردند، كه ظاهرا بي ارتباط بـا اعالميـه تاييـدي آقـاي ال     

تبـع حـزب ايـران،      ه  ب. و تصميم حزب به تعديل سياست خود در برابر دولت و امريكاييان نبود            » آيزنهاور
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ايرادشان يكي اين بود كـه نهـضت مقاومـت ملـي و نهـضت ملـي را         . گيري كردند   دو حزب ديگر نيز كناره    

نهايـت    قـشرهاي وسـيع گونـاگون آن حكـم بـي          نيروهايي كه در جمع ملت ايران و        . نيروها بايد اداره كنند   

ديگر آنكه مايل نبودند لبه تيز حملـه روي شـاه و تكيـه عمـده روي مـصدق باشـد، تـا                       . كوچك را داشتند  

  .پذير گردد همكاري و فعاليت امكان

 باعـث   ،هاي فرمانداري نظامي از سوي ديگـر        تصميم و تفرقه فوق از يك سو، و فشارها و دستگيري          

  . اومت ملي، پس از سه سال فعاليت موثر و نسبتا وسيع، حالت محدود و خفيف پيدا كندشد كه نهضت مق

هاي خارجي، به ويژه امريكا كه از كودتا و حمايت شاه طرف چندان نبـسته بـود و مقاومـت                      سياست

دي المللي خود و رقابت با شوروي نغمـه آزا          هاي بين   ملت را نيز چنين موثر نشناخته بود، در غالب برنامه         

وعـده آزادي انتخابـات     . و حقوق بشر را ساز كرده، از شاه و دولت خواستند انتخابات آزاد برقرار سازد              

اعتمادي و بدگماني كه به آن وجود داشت باعث شد حركت جديدي در ادامه يـا                  از طرف دولت، با همه بي     

  .حركتي كه منجر به تشكيل جبهه ملي دوم شد. احياي نهضت ملي ايجاد گردد

 به وجود آمد، جدا شده از جبهه ملي دوم و مخـالف و مخـرب   ۱۳۴۰ضت آزادي ايران كه در سال   نه

خواستيم مانند   ما مي . جزيي بود از مليون مبارز ايران و جبهه ملي و از عناصر تشكيل دهنده آن              . آن نبود 

بـا احـراز هويـت      بلكه  . احزاب و گروههاي ديگر عضو جبهه ملي بوده حالت متفرق انفرادي نداشته باشيم            

حزبي، عنوان كردن علني ايدئولوژي اسالمي و با هدف آزاديخواهي به تشريك مـساعي و خـدمت دسـته                   

اسالم و آزادي نه منافات با مرام و مقاصـد جبهـه ملـي و راه مـصدق داشـت، نـه عمـل                        . جمعي بپردازيم 

دار ايرانـي بـود كـه در    شد و نه يـك پديـده اسـتثنايي جـداي از اكثريـت جامعـه دينـ             منافقانه محسوب مي  

در . نـام و نـشان بـدوش كـشيده بودنـد            قشرهاي وسيع آن هميشه بار عمده مبارزات و محروميتها را بي          

انقالب مشروطيت، سقوط رضا شاه، ملي شدن نفت، نهضت مقاومت و بعدا در تداركات ضد اسـتبدادي و                  

  . يار شاطر بوديم نه بار خاطربه قول سعدي ما. ۱۳۵۷آزاديخواهي و استقالل طلبي انقالب فراگير 

اند نشان    هايي با سفارت امريكا آورده و گفته      ل  اي كه آقاي دكتر در كتاب خاطرات خود و درد د            نامه

 يك مشروحه شخصي بـا  ،دوروئي نهضت آزادي بوده و عامل طرد يا ترديدشان در جبهه ملي شده است    

بـا يـك    . ركزي نهـضت صـادر شـده اسـت        سه امضاي مستعار بوده كه بدون طرح و تصويب در هيئت م           
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ولـي بـرخالف   . شـد  اي لحن تلخ و تند داشت و عمل خالف انضباط محـسوب مـي    تجزيه و تحليل آموزنده   

  .فرمايش ايشان نسبت خيانت به كسي نداده بودند

   كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر-۳

فاع از آزادي و حقوق بشر را كه تبعا         جناب آقاي دكتر سنجابي انديشه و عمل تاسيس كميته ايراني د          

. شد، به خودشان نـسبت دادنـد    المللي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد مي          مرتبط با كميسيون بين   

خالف اعتقاد دروني كه هر گونه ارتباط با مقامات و موسسات خارجي را خيانـت                اي، بر   شايد چنين نقشه  

ان از خيالشان گذشته باشد، ولي آنچه عمال واقع شده است،           دانند، در خلوت شخصي يا در جمع دوست         مي

  .صدر در يك دعوت به نهار در منزل شخصي عنوان گرديد اهللا بني اين ابتكار از طرف آقاي فتح

ايـم و     انعقاد اين مجلس و تركيب دعوت شدگان، بنا به شيوه دموكراتيك و ملي كه ما هميـشه داشـته                  

 و دفـاع ملـت جنبـه اختـصاصي پيـدا كنـد يـا محـدود بـه چنـد حـزب و                         هاي مبارزه   خواستيم برنامه   نمي

رهبرانشان گردد، تركيبي بود از افراد و افكار مختلف ملي و اسالمي، سياسي، بـازاري و حتـي روحـاني،                    

 فكر تاسـيس يـك كميتـه ملـي دفـاع از             …دانشگاهي، فرهنگي، افسران بازنشسته و احيانا كاسب و كارگر          

المللي مورد قبول طرفداران  مند از يك جو تازه و جريان زنده مهم بين مرتبط و بهرهآزادي كه مستقل ولي 

زياني آن ظاهر گرديد و  شد و بزودي كارآيي و بي آزادي و استقالل باشد، فكر به موقع و موثري تلقي مي

يقي نيـز   از آقايان دكتر سـنجابي و دكتـر صـد         . رفت  يكي از مقدمات و عوامل پيروزي انقالب به شمار مي         

پس از تدوين اساسنامه و انتخاب آقاي دكتر سنجابي به رياسـت موقـت، اولـين                . دعوت به عمل آمده بود    

جلسه رسمي براي افتتاح كميته و اعالم تاسيس آن به خبرنگاران داخلي و خارجي را در منزل آقاي دكتر                   

رسـختي شـاه و اطرافيـانش       هيئت اجرايي كميته، با توجه به وخامـت اوضـاع و س           . سنجابي تشكيل داديم  

اصرار داشتند كه هر چه زودتر و جدي تر و تا تنور حقوق بشر داغ اسـت، دسـت بـه كـار شـده و روي                           

دولت و مخصوصا شاه فشار بياوريم و چون آقاي دكتر در اين زمينه سليقه و رويه ديگـري داشـتند در                     

شكيل رسـمي كميتـه ايرانـي حقـوق       با ت . انتخابات قطعي رئيس كميته شخص ديگري نامزد و برگزيده شد         

هايي كه به منظور رفـع آزار بـر زنـدانيان و              المللي، با ارسال رونوشت نامه      بشر و اعالم آن به محافل بين      

شـد، جهـت كميـسيون        رعايت آزادي و مقررات قانوني در كشور براي مقامات دولتي و قضايي صادر مي             
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كميته در خيابان دكتـر شـريعتي جهـت مراجعـات           حقوق بشر و مخصوصا با اجاره كردن يك دفتر براي           

بنماييم، و بـسياري از    مردم و فعاليتهاي اداري، توانستيم حداكثر استفاده ممكن از جو سياسي موجود را            

موانع و مشكالت سر راه نجات ملت از اسارت و حاكميت را برطرف ساخته به سـود كـشور و مبـارزين                      

حتي همكاري و پشتيباني محافل و شخصيتهاي طرفدار آزادي و          . يمرملي و روحاني گامهاي موثري بردا     

  .عدالت خارجي را معطوف ايران بنمايم

از جمله اين شخصيتها آقاي ويليام باتلر، نماينده و شايد رئيس انجمن حقوقـدانان مـسيحي طرفـدار                  

 ساير دوستاني   بنده و . ميان آمده است  ه  حقوق بشر امريكا بود كه ذكر آن در كتاب خاطرات آقاي دكتر ب            

كه آقاي باتلر براي ديدار و صحبت با آنان به ايران آمده بود، مثل آقاي دكتر سنجابي، آشنايي و ارتبـاط                     

وكيـل دعـاوي و     (يك شبي آقاي باتلر از فرودگاه تهران بـه آقـاي دكتـر الهيجـي                . قبلي با ايشان نداشتيم   

 در رابطه با كميسيون حقـوق بـشر آمـده و از             گويد  تلفن كرده مي  )  و مبارزين ملي   يازاعضاي كميته ايران  

خـواهم     افرادي از مخالفين را مالقات كند و حاال از شـما مـي             دخواه  شاه ايران اجازه و امكانات گرفته، مي      

. بدهيد) كه غالبا يا تماما در كميته حقوق بشر بودند        (گويم    ترتيب مالقات من با كسانيكه اسمهايشان را مي       

آقاي الهيجي بالفاصله يا فـرداي آن روز بـه          . ر يك ماشين در اختيارم گذارده است      دربار هم براي اين كا    

حال اگر فرستاده حقوق بشر خود توجه بيشتر به من داشته و            . بنده تلفن كردند و ترتيب اين كار را داديم        

اي،   اغـه عليرغم رئيس بودن به آقاي دكتر سنجابي عنايت چندان نكرده است، يا به نقل قولي از مهندس مر                 

آمده نـه تقـصير مـن اسـت و            ها مي   در محافل حقوق بشري در امريكا نام بنده بيش از نام ايشان به زبان             

قاعـدتا آنهـا در جريـان نظريـه و          . ها با امريكاييهـا     و نه دليل زدوبند قبلي نهضتي     ) كه مترجم بود  (دخترم  

ا صحبت بنده با تلويزيون بلژيـك را        چه بس . اند  گيري قاطع نهضت آزادي عليه استبداد و شاه بوده          موضع

هم كه در همه اروپا و امريكا پخش شده بود و گفته بودم تا شـاه در ايـران هـست آزادي نيـست، شـنيده         

  .اند ولي از آقاي دكتر سنجابي و آقايان ديگر جبهه ملي چنين قدمت و قاطعيت را سراغ نداشتند بوده

   شوراي انقالب و دولت موقت-۴

خـدمات متقابـل ايـران و       « خير و دعاي رحمتي بيـاد شـهيد مطهـري نويـسنده كتـاب                براي آنكه ذكر  

اي از آن مرحـوم       شده باشد خـاطره   ) به جاي انقالب اسالمي   (» اسالم انقالبي «و اعتراض كننده به     » اسالم
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 اهللا خميني قبل از مراجعت بـه ايـران و پـس از              آيت. نمايم  را ضميمه كتاب خاطرات آقاي دكتر سنجابي مي       

گرفتن به تشكيل شوراي انقالب به نزديكترين و مورد اعتمادترين ياران يـا شـاگردان خـود يعنـي                     تصميم

تك نامزدهاي تعيين شـده بـراي شـوراي انقـالب دعـوت               مطهري ماموريت داده بود در منزل خودش تك       

 تعهـد الزم را     كرده پس از طرح مطلب و تذكر اينكه قضيه بايد فعال مستور بماند، اگر در طرف آمـادگي و                  

نوبت كه به آقاي . ديد وظايف شورا را بيان كرده از او براي همكاري و عضويت در شوراي دعوت بنمايد              

گويد اگر  شود؟ آقاي مطهري مي پرسند شوراي انقالب از چه كساني تشكيل مي رسد، مي دكتر سنجابي مي

كند آيا    دكتر سئوال مي  . ا ذكر خواهم كرد   شما قول همكاري داديد و شرايط الزم را تعهد كرديد، نام آنها ر            

مرحوم . توانم كار كنم گويد من با بازرگان نمي شنود، مي مهندس بازرگان هم هست؟ چون جواب مثبت مي

گويد بازرگان خودش شـما را معرفـي و توصـيه كـرده اسـت و حـال شـما از او                       مطهري تعجب كرده مي   

ي به من نگفت و نپرسيدم كه دنباله صحبت طـرفين و             آقاي مطهري بيش از اين چيز      …جوييد؟    دوري مي 

   …توصيه ايشان چه شد

شوراي انقالبي  . چنين بود داستان كانديدا شدن و عضو شدن آقاي دكتر سنجابي در شوراي انقالب             

بنـا بـه    (بايستي جريان انقالب و انتقال حكومت استبداد پهلوي بـه جمهـوري دموكراتيـك اسـالمي                   كه مي 

  .را به عهده بگيرد)  شوراي انقالب و اصرار مرحوم دكتر بهشتيعبارت اساسنامه

علت عالقه من به گنجاندن اسم آقاي دكتر سنجابي در اسامي پيشنهادي براي شوراي انقالب، عالوه                

بر حسن آشنايي و سوابق مبارزاتي ايشان تعقيب و تاييدي بود از توصيه رهبر انقالب دائر بر اينكه افراد                  

اص به نهضت آزادي نداشـته از گروههـاي مبـارز ديگـر هـم، بـه شـرط آنكـه مردمـان                       پيشنهادي اختص 

كـه  را   و آقاي يزدي     نخودتا. شرافتمند متدين بوده و با دستگاه شاه همكاري نكرده باشند، معرفي شوند           

گفـتم از ايـن     . سيدجوادي كه ارادت دارم اشكالي نـدارد        شناسم و آقاي دكتر سحابي و آقاي صدرحاج         مي

. نظر آقاي دكتر يزدي و بنده عينـا همـين اسـت و هميـشه چنـين بـوده اسـت                    .  خيالتان آسوده باشد   بابت

ايد ناچار از ميان مصدقيها و گروهها يـا افـرادي             صورتي كه خدمتتان خواهيم داد و با شرطي كه گذاشته         

نماييم تا از بين      ميدو برابر آنچه در نظر است معرفي        . ايم  خواهد بود كه با آنها آشنايي و همكاري داشته        
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آنها با مشورت ديگران كساني را به عنـوان مـشاورين و معتمـدين خـود انتخـاب نماييـد و تعيـين اعـضا              

  ١.گذاريم روحاني را به عهده خودتان مي

مخـالفين   به همين گونه بود در مورد انتخـاب وزراء كـه خواسـته بودنـد شـرافتمند، درسـتكار و از                    

عضا غير معمم شوراي انقالب و وزيران دولت موقت را در نظر بگيريم، فقط            اگر مجموعه ا  . دستگاه باشند 

ج نفر از نهضت آزادي بودند، بقيه از حزب ايـران، جامـا، افـراد جبهـه ملـي، حـزب ملـت ايـران، انجمـن            نپ

  .اسالمي مهندسين، افسران بازنشسته ملي و متفرقه برگزيده شده بودند

واستند همنشيني و همكاري دسته جمعـي بـا مـا در شـوراي              خ  عليرغم آنكه آقاي دكتر سنجابي نمي     

انقالب داشته باشند، من از دعوت ايشان براي شركت در تشكيل اولين دولت جمهـوري اسـالمي كوتـاهي            

هاست، بـه ايـشان تكليـف     نكردم و اگر وزارت خارجه را كه در هر دولتي از حساسترين و مهمترين پست      

بود و ثانيا با توجه به تحصيالت و مـشاغل و سـوابق تدريـسي و حزبـي     كردم، اوال روي عالقه و اعتماد  

 ديگـر جبهـه ملـي بـا درجـه      يدر حالي كه براي وزارت دادگستري مرحوم دكتر مبشري از اعضا          . ايشان

ه، يدكتراي حقوق از دانشگاه پاريس و بيش از چهل سال سابقه مبارزات و خدمات قضايي در وزارت عدل                 

 مستشاري ديوان كشور و بازرسي كل دادگستري، صالحيت بيشتري از آقاي دكتر             از مستنطقي بدايت تا   

اما متاسفانه آقاي دكتـر سـنجابي از ابتـدا، دل بـه ايـن كـار                 . سيدجوادي داشت   سنجابي و آقاي صدرحاج   

بـه خـصوص    (ندادند و خودشان بودند كه بنا به علل و ايرادها و اختالفاتي، از پذيرفتن سـفراي خـارجي                   

گشايي مسائل و معضالت ابتداي انقالب، عليـرغم اظهـار و اصـرار بنـده، اكـراه                   و گره )  و شوروي  امريكا

حتـي در جلـسات هيئـت وزيـران كمتـر حـضور بـه هـم               . دادنـد   وزير حواله مـي     ورزيده آنها را به نخست    

  . رساندند مي

 اسـت، بحـث   هـاي آقـاي دكتـر يـزدي آمـده      هايي كه در يادداشـت  در اين زمينه، با توضيح و تفصيل  

  .كنم بيشتري نمي

  ل عواقب امورنا خيراعاللهم اج

  مهدي بازرگان

   ۲۰/۸/۷۲تهران 

                                                 
بعدا . هاي ديگر باشد آن زمان صحبت از اين نبود كه تعداد نسبي علما در شوراي انقالب بيشتر از اصناف و تخصص - ١

  .اي برقرار گرديد طوري ترتيب دادند كه اكثريت با آقايان شد و رسم عقدي و صيغه



 ٩١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به روزنامه كيهان درمورد مقاالت آن روزنامه

  

  ۱۴۶۸    :شماره 

  ۲۷/۱۰/۷۲: تاريـخ 

  

  مديريت محترم روزنامه كيهان

  

 آن روزنامه مقاالتي بـه قلـم آقـاي    ۲۳/۹/۷۲ و ۲۲ و   ۲۱هاي مورخ     ه در شماره  با سالم، نظر به اين ك     

 آن روزنامه منتشر گرديد كه داراي مطـالبي عليـه نهـضت آزادي              ۱۸ و   ۱۴شهريار زرشناس در صفحات     

  .رسانيم ايران و آقاي مهندس بازرگان دبيركل آن بود در پاسخ، مطالب زير را به اطالع مي

زني   اره اول نسبت به مقاالت سال گذشته آقاي زرشناس به جاي فحاشي، تهمت            از اين كه در دو شم     

و هياهو سعي شده بود كه بحث نسبتا علمي و تحقيقي مطـرح شـده و نظـرات آقـاي مهنـدس بازرگـان و                     

  .عملكرد نهضت آزادي به نقد كشيده شود موجف اميدواري گرديد

هـاي     مصلح اجتماعي در طي دوران فعاليـت       آقاي مهندس بازرگان به عنوان يك روشنفكر مسلمان و        

هاي گوناگون نظـرات خـود را اعـالم           هاي مختلف و به مناسبت      ها و مكان    مذهبي و سياسي خود در زمان     

اند و اطالق صفات و القابي مانند ليبرال و سازشكار بـه ايـشان و همفكـران و همرزمانـشان عملـي                        نموده

  .نهي فرموده است» و ال تَنَابزوا ِباْالَلْقاِب«د آنرا با حكم باشد كه خداوند در قرآن مجي خالف شرع مي

نهضت آزادي ايران با بيش از سي سال سابقه فعاليت به عنوان يـك حـزب ملـي واسـالمي عملكـرد                      

روشن و مشخصي داشته و دارد و قبل و بعد از انقالب اسالمي با اعتقاد ب مبارزه قـانوني و بـه منظـور                   

معروف و نهي از منكر منشاء خدمات مفيد و موثري بوده و سران و فعاالن آن بارها ايفاي فرضيه امر به 

اند و از اتهاماتي مانند سازش، انحراف، ايجاد هرج و مـرج و               زندان و شكنجه و محروميت را تحمل نموده       

  .باشد مانند آنها مبرا مي



 ٩٢

استفاده ديگران و  ريخ و سوءداند كه براي جلوگيري از تحريف تا نهضت آزادي ايران وظيفه خود مي   

روشن شده اذهان مردم توضيحاتي در مورد مطالب نوشته شده تهيه و براي درج در آن روزنامه ارسال 

شود كه برخالف سال قبل با درج اين توضـيحات كلـي، آمـادگي خـود را بـراي درج              درخواست مي . نمايد

  .نظرات تفصيلي نهضت آزادي ايران اعالم نماييد

 نهضت آزادي ايران  ميروابط عمو



 ٩٣

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به رئيس جمهور، نخست وزير و رهبران احزاب افغانستان

  

  ۱۴۶۹    :شماره 

  ۱۴/۱۱/۷۲:تاريـخ 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و صلّي اهللا علي رسوله رحمًه للعالمين

  
  م نهضت آزادي و ملت ايرانسال

  افغانستانيز همزبان، دالوران بر همكيشان عز

وزير وساير سروران، سـالم       الدين رباني رئيس جمهور، گلبدين حكمتيار نخست        جنابان آقايان برهان  

جوشـد و درد و رنـج داغـي اسـت كـه از سـوز دل                   هـاي ديرينـه مـي       ما سالم گرمي است كه از دلبستگي      

  .خيزد ر ميشديدمان نسبت به اوضاع فعلي برادران و خواهران آن سامان ب

كنيم كه همه مسلمانان و آزادگان جهان با ما همدل و همدرد بوده، نهضت آزادي ايران را در                    فكر مي 

  .گذارد تصديق و تاييد نمايند آنچه از سر اخالص با شما در ميان مي

هاي دست نشاندگان از خدا بيخبـر   هاي تاريك كه ملت غيور و مظلوم افغان در زير چكمه در آن سال 

خوار براي نجـات      هاي درخشاني كه دالورانه عليه اشغالگران جهان        زد و آن سال     نيست دست و پا مي    كمو

هاي شرق و غرب و رسيدن به آزادي و اسـتقالل، زيـر پـرچم ال الـه اال اهللا جانفـشاني                        از اسارت و نيرنگ   

هـاي شـما آرزومنـد        ديها و شـا     مند در تب و تاب رنج       كرد، مردم ايران و ديگر مسلمانان آگاه و عالقه          مي

شما خود شاهد و گويا بوده و هـستيد كـه دولـت و ملـت مـا تـا آنجـا كـه در                         . رهايي و پيروزيتان بودند   

  .اند توانشان بود است از برادري و همكاري دريغ نورزيده



 ٩۴

پس از پيروزي انقالب افغانستان خدا را شكر كرديم كه همسايگان رنجديـده فـداكارمان سـر انجـام                   

 عليرغم صدها دسيسه و توطئه، دولت ائتالفي تشكيل داده، اداره كشور و ملتشان را در دست موفق شدند

  :باالخره حق به حقدار رسيده و كالم حافظ شيراز تحقق يافت كه. گيرند

  بر اثر صبر نوبت ظفر آيد      صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند

اخـتالف و   . ب بـام و دولـت مـستعجل بـود         اما صد افسوس و تعب كه اين پيروزي و يگانگي آفتاب ل           

خصومت شما آرزوها را بباد داد و خودبيني و خونريزي جاي يكرنگي و پيـروزي را گرفـت، اخـتالف و                     

هاي مبارز هموطن و  آيين و گروه گران و دشمنان بلكه در ميان برادران هم هدف و هم    تقابل نه با استعمار   

  .اند م را به پرچم و پيشاني خود زدهمبارزاني كه عناوين وحدت و اسال. همسنگر

انداختيد اينك چه   هاي خارجي مي    اگر تا ديروز تقصير تفرقه و تخاصم و اسارت را به گردن سياست            

  هاي وحشتناك دانست؟ كساني را بايد مسئول و مقصر اين صحنه

بـراي هـر    هاي دشمن شاد كن شما هـستيم و           گر برادركشي   براي ما ايرانيان دوستدار شما كه نظاره      

  .كننده است مسلمان غيرتمند و هر انسان شرافتمند اين معما خيلي دردناك و گيج

اي بـرادر و يـا خـواهر          هنگامي كه مسلمان افغاني به خاطر حاكميت خـود يـا روابـط قـومي و قبيلـه                 

يخربـون بيـوتهم    «كشد و عمل يهوديان دشـمن پيـامبر گرامـي مـا را در خيبـر كـه                     مسلمان افغاني را مي   

ها كرد و چه      توان به صربها و كروات      كند، ديگر چه اعتراضي مي      بود با خمپاره و بمب تمرين مي      » يديهمبا

هاي الجزاير و مصر و دشـمنان هنـدو و اسـرائيلي نمـود؟ شـما چـه                    توان به دولت    مالمت يا نصيحتي مي   

هـاي   مانان را وحـشي دهيد كه مـسل  دستاويز زيبايي به سياستمداران غرب و كينه توزان ديرينه اسالم مي 

  سزاوار خشونت و بردگي بنامند؟

اي با قبا و عمامي افغاني تيربار بـه           كنيم كه مرد سالخورده     وقتي ما در صفحه تلويزيون مشاهده مي      

اي در يك خانه ويران شده با خونسردي و دقت همشهري هم لباس خود را                 دوش گرفته و از پشت پنجره     

پرسيم كه آيا اينها احزاب و        آيد و از خود مي      هايمان به جوش مي     رگدهد، خون در      هدف مسلسل قرار مي   

اند و يـا كـالم خـدا كـه فرمـوده اسـت           هاي اسالمي براي خدمت به اسالم و مسلمانان تشكيل داده           جمعيت



 ٩۵

تحقـق  » اهللا اولئك حزب الشيطان ان حزب الـشيطان هـم الخاسـرون             استحوذ عليهم الشيطان فانسيهم ذكر    «

  يافته است؟

  ستان و برادران عزيز، جنابان آقايان رباني، حكمتيار و ساير سروران،دو

تان را بر آن داشته  چه مصلحت، چه ضرورت و چه شريعتي شما و ساير رهبران و هموطنان گرامي 

ها   ها مرتبا به زير پا گذاشتن توافق        ها، رفع تبعيضات يا كسب موقعيت       اي احقاق حق    است كه به خاطر پاره    

كشي و ويرانگري راه انداخته، بزرگترين و مهمترين حقوق ملت خـود      ها پرداخته، آدم    ش بس و شكستن آت  

  هاي اسالم و فرمان خدا را فداي خود يا پيروانتان كنيد؟ ها و ضرورت و مصلحت

الحـاكمين وجـود دارد كـه         ايجز اين بزرگواري و فداكاري يا بازگشت به خـداي احكـم             آيا راه و چاره   

قدر سر سختي و لجاج، چه در حفظ مقام و منزلت اكتسابي و چه در                  و فرماندهان عالي   رهبران، مسئوالن 

احراز مواضع و مزاياي استحقاقي، به خرج نداده بلكه تشخيص و تصميم را به نظرخواهي عمـومي تحـت      

نظارت ناظران بيطرف و يا حكميت واگذار كرده و به هر تصميم و حكمي كه از اين راه حاصل شد گـردن       

  آميز كه چيزي جز نابودي نسل و ننگ ابدي به دنبال ندارد متوقف گردد؟ هند تا اين جنگ و جدال جنونن

ما بدين وسيله از همـه آقايـان عظـام و از ملـت بـا كرامـت افغانـستان برادرانـه و ملتمـسانه چنـين                           

عيـين شـود،    كـشي ت    كنيم كه حتي اگر مقامات و مناصب حكومتي بـا قرعـه             درخواستي را داريم و فكر مي     

  .  اندازي و گلوله افكني فعلي خواهد بود بندي به مراتب بهتر از برادركشي، بمب قبول اين تقسيم

خواهيم و از رحمت خداونـد و توبـه و توكـل شـما بـه درگـاه              ما از اين دخالت و جسارت پوزش مي       

  .ذوالجاللش مايوس نيستيم

  تعاونوا علي البر و التقوي و التعاونوا علي الثم و

  العدوان و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

  نهضت آزادي ايران دبير كل

  مهدي بازرگان



 ٩۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به سفير افغانستان

  

  ۱۴۷۰   :شماره 

  ۱۴/۱۱/۷۲ :تاريـخ 

  

  جناب آقاي سفير كشور برادر، افغانستان

  

اي را    ي ملت غيور و مظلوم افغانستان، به پيوست نامـه         با سالم و آرزوي سالمت آن جناب و بهروز        

كنيم و تقاضا داريم      ايم تقديم مي    كه از سر دلسوزي و عالقه خطاب به مقامات عالي رتبه كشورتان نوشته            

ها و فرماندهان جهادي  كه آن را به رئيس محترم جمهوري، نخست وزير محترم، رهبران احزاب و جمعيت

شـايد  . در كشمكش و جـدال فعلـي در كـشورتان درگيـر هـستند ارسـال فرماييـد                 افغانستان كه به نحوي     

  .بخواست خدا و به لطف شما اين تذكر و تمنا مفيد و موثر واقع شود

  

  با تشكر قبلي

  نهضت آزادي ايراندبيركل 

  مهدي بازرگان



 ٩٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

   حمله مسلحانه بهنامه به دبيركل سازمان ملل متحد درمورد

  نمازگزاران شهر الخليل

  

  ۱۴۷۲:  شماره

  ۱۱/۱۲/۷۲:  خـتاري

  جناب آقاي پطرس پطرس غالي

  دبير كل سازمان ملل متحد

بعد از سالم و آرزوي موفقيت براي جنابعالي و سازمان ملل متحـد در خـدمت بـه صـلح و آرامـش                       

لطه زورگويـان، بـه طـوري كـه     مردم جهـان و جلـوگيري از ظلـم و سـتم بـر مـردم محـروم و تحـت سـ          

دار شهر الخليل در اراضي فلسطين  و روزهسالح  مستحضريد در روز جمعه گذشته، در حالي كه مردم بي

ولت اشغالگر اسرائيل، بر    داشغال شده به عبادت خداوند متعال مشغول بودند، مردان مسلح مورد حمايت             

 متحـد، اعالميـه جهـاني حقـوق بـشر و اصـول              الملل، منشور سازمان ملـل      خالف تمام موازين حقوق بين    

دار در    شناخته شده در تمام اديان آسماني، از جمله دين يهود، به مسجد مسلمانان وارد شده، مردم روزه                

  .حال نماز را به رگبار مسلسل بستند و دهها نفر را كشته يا مجروح كردند

ل يـك بـار ديگـر نـشان داد كـه            كشتار جمعي فلسطينيان در مناطق تحت اشغال رژيم غاصب اسرائي         

دولت اسرائيل نه مايل و نه قادر به حفظ امنيت فلسطينيان ساكن منـاطق اشـغال شـده اسـت و زمـان آن                        

رسيده است كه سازمان ملل متحد با استفاده از تمامي امكانات و قدرت خود دولـت مـذكور را بـه تخليـه                       

  .سرزمينهاي اشغالي وادار سازد

  

  



 ٩٨

  جناب آقاي دبير كل

كـشي در فلـسطين اشـغالي توسـط      دم اقدام موثر سازمان ملل متحـد در جلـوگيري از ادامـه نـسل         ع

نيروهاي اشغالگر نه تنها موجب تجري دولت اسرائيل شده است بلكه به اعتبار و حيثيت سازمان ملـل در                   

اثـري   تفـاوتي يـا بـي       بـي .  لطمـه وارد كـرده اسـت       كـره جنـوبي شـديداً       انظار مسلمانان و ساير مردم نـيم      

المللي حقوق بشر، از جمله كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحـد، در مـورد تجـاوزات                   سازمانهاي بين 

آشكار دولت اسرائيل، همانند نسل كشي صربها در بوسني ـ هرزگوين اعتبار اقدامات اين سازمانها را در  

ياني قرن بيستم، وقـوع     در دهه پا  . مورد نقض حقوق بشر در ساير كشورها، به شدت متزلزل نموده است           

  .باشد چنين جناياتي داغ ننگي بر پيشاني جهان مدعي تمدن مي

با پايان گرفتن جنگ سرد، مردم جهان به محو تنشهاي فرساينده و به آغـاز عـصر نـويني از صـلح،         

آرامش، دوستي و برادري ميان ملتها اميدوار شده بودند ولي بروز فجايعي نظير آنچه كـه در فلـسطين و        

دهد نور چنين اميدي را در دلهاي مردم ستمديده و تشنه عدالت جهان خاموش  سني ـ هرزگوين رخ مي بو

  .كرده است

المللي مـدافع حقـوق    درخواست و انتظار ملت ايران از جنابعالي، سازمان ملل متحد و سازمانهاي بين   

  .بشر اين است كه با اقدامات عاجل خود به اين جنايات پايان دهند

  م احترامبا تقدي

  نهضت آزادي ايراناز طرف 

  مهندس مهدي بازرگان ـ دبير كل نهضت آزادي ايران

   اسبق جمهوري اسالمي ايرانوزير نخستو 

 و وزير وزير نخستدكتر ابراهيم يزدي ـ معاون 

  خارجه اسبق جمهوري اسالمي ايرانامور 

  ۱۳۷۲تهران ـ يازدهم اسفند ماه 

  .ازمان ملل متحد در تهران تسليم شد س دفتر به۱۲/۱۲/۱۳۷۲اصل نامه در تاريخ 
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